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در دوره هفتم رياســت جمهوري – ســيدمحمد 
خاتمــي- اصالح طلبــان دو روزنامــه روزانــه 
کثيراالنتشــار داشــتند که مجموعاً يک ميليون 
خواننــده داشــت؛ يکــي روزنامه مشــارکت – 
متعلــق به جبهه مشــارکت - و ديگري روزنامه 
صبح امروز به صاحب امتيازي سعيد حجاريان. 
در درون اصالح طلبان به ويژه جبهه مشــارکت 
بحث ها و تقسيم بندي هايي درباره جناح راست 
وجود داشــت، بــراي نمونــه راســت نجيب و 
راست افراطي. روزنامه مشارکت در سرمقاله اي 
باعنوان »راســت وحشي« به نقش راست  افراطي 
اشاره کرده و بدين مضمون توضيح داده بود که 
در برابر راست  افراطي يا راست وحشي، مي توان 
بــا راســت معرفت طلب و راســت منفعت طلب 
– البتــه منفعتي قانوني- اتحاد نســبي داشــت و 
کنار آمد. راســت  ســنتي و راست  مدرن هم در 
همين طبقه بندي راســت نجيب قرار مي گرفت. 
بــه نظر مي آمد که اين مقاله رمز پيروزي يوم اهلل 
دوم خــرداد 76 را نشــان مي داد کــه - به قول 
رئيس جمهور ســيدمحمد خاتمي در ســالگرد 
دوم خرداد -76 مردم به قانون گرايي رأي مثبت 
و بــه قانون گريزي، بي قانوني و خشــونت، رأي 

منفي دادند.
در فرداي روزي کــه اين ســرمقاله در روزنامه 
مشــارکت درج و منتشر شــد، دادستان انقالب 
تهران – آقاي سعيد مرتضوي- بدون دليل موجه 
و قانوني، نه تنها روزنامه مشارکت، بلکه روزنامه 
صبح امــروز را هم توقيف کرد که تا امروز هم 

اين دو روزنامه رفع توقيف نشده اند. 
مخالفت دادستان دادگاه هاي انقالب و عمومي 
تهران با اين ســرمقاله و در پــي آن تعطيلي اين 
دو روزنامه کثيراالنتشار، چه پيامي دربرداشت؟ 
آيا اين اقدام راه را براي پيدايش، شــکل گيري 
باندهاي سياسي- اقتصادي و تقويت و گسترش 

باندهاي موجود، باز نمي کرد؟...

آيا چند ســال بعد ســايت الف متعلــق به آقاي 
احمــد توکلــي در پــي رأي مشــروط مجلس 
شوراي اسالمي نسبت به استيضاح وزير اقتصاد 
و دارايــي، از براندازي نرم نظام به دســت خود 
صحبت نکرد؟ آيا ايشــان در ســال 92 همراه با 
تعداد ديگري از نمايندگان به فســاد سيســتمي 
اشــاره نکردند؟ آيا آقاي عباس ســليمي نمين 
نگفت فســاد چنان پيچيده شده که مبارزه با آن 
بسيار مشــکل به نظر مي رســد؟ به نظر مي رسد 
دادن  بــا  جبهــه مشــارکت و اصالح طلب هــا 
هزينه هايــي چون توقيــف روزنامه مشــارکت 
و صبــح امروز، شــعار مبارزه با راســت  افراطي 
را پيگيــري نکردنــد، ولــي در عــوض آقــاي 
احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 
84 شــعار فوق را بر سر زبان انداخت و مبارزه با 
مافياي ثروت و قدرت را مطرح کرد. وي بدين 
مضمــون گفت که ديگران از نردبان قدرت باال 
رفته و به مافياي ثروت و قدرت دست مي يابند. 
متأســفانه اصالح طلب ها اين شعار اصالح طلبانه 
خود را رهــا کردند ولي احمدي نــژاد با همين 
شــعار در خرداد 84 رأي نســبتاً تأمل برانگيزي 
آورد. البته برخالف اين شــعار مالحظه کرديم 
کــه عماًل در دولــت نهم و دهــم، بي قانوني ها، 
قانون گريزي ها و مفاســد زيادي شکل گرفت. 
به طوري که گفته مي شــود امثــال زنجاني نوک 
کوه يخي اســت که بقيــه آن در زير آب پنهان 

است. 
مــن در ســال هاي 61 و 62 به مســئوالن موجه 
انقالب و جمهوري اســالمي گفتــم که اگر راه 
بر گروه ها و احزاب شناســنامه دار و شناخته شده 
و صاحب مواضع اعالم شــده بسته شود و به هر 
تشــکل و گروهــي انگ و برچســب گروهک 
زده و خط مشــي ضدگروهکي و ضدالتقاطي به 
تبديل  نظام جمهوري اسالمي  خط مشــي اصلي 
شــود، آينده محتوم ايران، جز پيدايش باندهاي 
سياســي- اقتصــادي نخواهــد بود کــه مواضع 
اعالم شده اي ندارند و نسبتشــان با قانون اساسي 
و قانون گرايــي، نســبت جن و بســم اهلل خواهد 
بود کــه متأســفانه همين طور هم شــد. مرحوم 
امام نيز در ســال 67 طبق تجربه 10  ساله پس از 
پيــروزي انقالب، بدين مضمون گفتند که انگ 
و برچســب التقاط، از خود التقاط بدتر است و 

مبادا جواناني که قلبشــان براي اســالم مي تپد با 
اين انگ و برچســب روبرو شــوند. »عده اي از 
خدا بي خبر براي از بين بــردن انقالب، هرکس 
را که بخواهند براي فقرا و مســتمندان کار کند 
و راه اســالم و انقــالب را بپيمايــد، فوري او را 

کمونيست و التقاطي مي  خوانند.«
اين مسئله، امروزه وقت بسياري از کارشناسان و 
قضات و مسئوالن ممکلت ما را به خود مشغول 
داشته است. نظرات صاحب نظران در اين رابطه، 

خود مطلب مستقلي را مي طلبد. 
سال هاســت که از گروه هاي پورسانتاژ بگير در 
نفت و کاال و همين طــور بنادر نامرئي و درآمد 
حاصــل از ترانزيت مــواد مخــدر و... صحبت 
مي شــود ولي درباره اين موارد تحليل مشخصي 
به مردم ارائه نشده است. کار به جايي رسيده که 
در سي وپنجمين ســالگرد پيروزي انقالب و در 
ســخنراني روز 22 بهمن، رئيس جمهور منتخب 
از مردم براي مبارزه با مفاســد، کمک مي طلبد. 
خدا کند که ايشان نسبت به عملکرد قوه قضائيه، 
مأيوس نشــده باشند. ايشان در ســخنراني خود 
گفت آيا درســت است که يک  نفر به تنهايي 9 

هزار ميليارد تومان از اموال اين مردم را ببرد؟! 
خوشــبختانه مملکتي بــا ســرمايه هاي هنگفت 
روزمينــي و زيرزميني داريم؛ چرا هر ســال بايد 
تعداد کســاني که زير خط فقرند، بيشتر شوند؟ 
چــرا جوانان ما امــکان ازدواج ندارنــد؟ چرا با 
وجود رايگان بودن آموزش در قانون اساسي در 
تمام ســطوح، بايد همه جا صحبت از پول شود؟ 
چرا اصالح طلبان مــا در يک فرآيند اتحاد ملي 
با همه جناح ها عليه راســت  افراطي، روشنگري 
نکردنــد؟ نمي تــوان گفت که از ماســت که بر 

ماست؟ 
اميد است دکتر حسن روحاني همان طورکه در 
سخنراني ارائه کارنامه 100 روزه و سخنراني 22 
بهمن و صحبت هاي ديگرشــان گفته اند، مبارزه 
با مفاســد اقتصادي را – که ما را به ورطه رشــد 
منفــي 5/5  درصدي انداخــت- پيگيري کنند. 
چرا که ايشان براســاس اصل 113 قانون اساسي 
-که فصل الخطاب اســت- قبــل از اينکه رئيس 
قوه مجريه باشند، شخص دوم مملکت و مجري 
قانون اساسي هستند و اين امر مسئوليت ايشان را 

چند برابر مي کند.■

ريشه يابي مفاسد و راست افراطي

لطف  اهلل ميثمي
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انقالب مشــروطه در ايران دستاوردهاي بزرگ 
و فراواني از خود به جاي گذاشت و سلول هاي 
بنيادين را در ايران زنده نمود. مشــروطه هويت 
ملي، مفاهيم نو، نهادهاي مذهب نوگرا، رهيافت 
نو و منش اصول گرايانه را در ايران گرده افشاني 
کــرد. از طيف هــاي کالن و اصلــي مشــروطه 
در يــک دســته بندي مي تــوان از مجاهديــن، 
روشنفکران، روحانيون آگاه نوانديش، بازاريان 

و تجار نام برد. 
بعد از ســيري که در مشــروطه طي شد، ضمن 
دســتاوردهاي بــزرگ، فرجام نهايــي انقالب 
عدم تحقــق مطالبات بود و شــرايط پر تشــنج 
ملي، ناامني داخلــي، ضعف هاي دروني جنبش 
و دخالت خارجي مســير را ميســور نســاخت و 
از دل آن معــادالت داخلــي و خارجي پر پيچ 
و خم اقتدار ســرکوبگرانه مبتني بر مبناي امنيت 
رضاخانــي بيــرون تراويــد. ميرزاکوچک خان 
جنگلــي از مجاهــدان مشــروطه خواه گيــالن، 
شکست مشــروطه را برنتافت و قيامي را جهت 
برگردانــدن آب رفته بــه جوي انجــام داد که 
داســتان خود را دارد. ميرزا از طيف »مجاهدان 
مشــروطه« بود اما مصدق از طيف »روشنفکران 
مشــروطه« بود که او نيز از اقتدار ســرکوبگرانه 

ناراضي بود. 
در شــهريور 20 متفقين کشور را اشغال کردند، 
رضاخان ارباب قدرت به آفريقاي جنوبي تبعيد 
شــد و محمدرضا شاه جوان با ديکتاتوري رقيق 
بر کشــور حاکم شــد و بدين ســان پيچ ســفت 

خودکامگي دگرباره شل شد. 
مطالبــات فروخفتــه در فضاي رفتــن جباريت 
غليظ و آمــدن ديکتاتوري رقيق دگرباره ســر 
باز نمودند و انرژي ملي افزون گشــت، نهادها، 
احــزاب و نيروها شــروع بــه فعاليــت کردند، 
صنوف سربرکشــيدند و زمين ايران مســاعد و 
مســتعد کشــت کيفي شــد. دهه 20 مصدق به 
آمــوزگاري پرداخت و با قطب هــا، گروه هاي 
اجتماعــي، اصناف و بازار چفت و بســت عيني 

پيدا کرد.
مصدق خط چين روشن و افق داري از آرمان هاي 
ملي مبتني بر کرامت انســاني با توجه به ســپهر 
»موازنه  منفي« را در سطحي کالن گسترده کرد. 

مصدق پيش از پيروزي نهضت  ملي شدن صنعت  
نفت، در چفت و بســتي حداکثــري با اجتماع، 
همه را به مشــارکتي عمومي رهنمون ساخت و 
به صورتي راهبردي راهبري نمود و همين رويه 
و رونــد را به صورتــي کاناليزه تر و روش مند تر 
اجرايي کرد و عماًل دموکراســي مشارکتي باال 
را تحقق بخشيد. اين نوع دموکراسي پايدارترين 
نوع دموکراســي اســت کــه مصدق همــه را با 
»ضريب مشــارکتي« و پيش از رسيدن به قدرت 

راهبري نمود. 
62 ســال از ملي شــدن صنعت نفــت مي گذرد، 
زوايــاي  از  مي تــوان  را  بــزرگ  جنبــش  آن 
گوناگــون مورد کنــکاش قــرار داد و به عنوان 
يک »تجربه ملي« اليه به اليه آن را شــکافت و 
آموزه هايش را برگرفت و از آنها الهام گرفت، 
اين نگارش کوتاه اشــاره اي اســت به وضعيت 

و شــأن »مشــارکت مردم« و اينکــه مصدق چه  
نوع ظرفيت ســازي و بسترســازي را براي رشد 

مشارکت انجام مي داده است. 
 چنانچه مي دانيم دکتر مصدق از طريق دو مطالبه 
مــوازي ملي  کردن صنعت نفــت و احياي قانون 
انتخابــات به دنبال مبارزه با اســتبداد تاريخي و 
اســتعمار مکنده خون ملت بود؛ دو رهيافتي که 

برآيند فرجامينش »کرامت انسان« بود. 
مصدق در راهبــرد اســتقالل خواهي خود براي 
خلع يد از شــرکت غاصب نفت انگليس و ايران 
يــک آرمان چندوجهي را پيگيــري مي کرد که 
يــک وجهش مســئله اقتصاد و جلوگيــري از به 
يغمارفتــن منابع ملي بود. بر اين باورم که بيش از 
اقتصاد، دغدغه »کرامت انســان ايراني« و احياي 
هويــت ملي به جهت اعــاده حيثيت از ظرفيت و 
توان مديريتي »انسان ايراني« را داشت. اين تلقي 

ابوطالب آدينه وند

»چه نيازي است به مصدق؟«

طرح از مژده دانش پژوه
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ارکان دموکراسي چون پارلمان مستقل، دولت 
پاسخگو و شــفاف، احزاب، اصناف و نهادهاي 
مدني، همچنين مطبوعات آزاد مستقل و آزادي 

بيان و دگرانديشان را پذيرفته بود.
بنابراين دولت ملي دکتر مصدق و راهبردهايش 
به ســان يک محرک ملي توأم با برنامه، اليه اليه 
اجتماع ايراني را درنورديد و براي توانمندسازي 
ظرفيت هاي موجود در ايران بسترســازي کرد. 
دولت مصــدق در ســال هاي 31 و 32 ترتيبات 
تشــکيل 23000 شــوراي دهســتان و روستا در 
ايــران را اجرايي کرد، شــوراهايي که صوري 
نبودنــد، بلکــه صاحــب امکانــات و اختيارات 
بودنــد، بنابرايــن نظام اربابي در ســاختار ده نيز 
جاي خــود را به نظام شــورايي داد و قدرت و 
مديريت منابع در ده و دهســتان نيز مشارکتي و 

دموکراتيک تعريف گرديد.
 مصــدق بــه بيانــي از يورگن هابرمــاس »نفوذ 
اجتماعي خود را به يک شبکه قدرت ارتباطي« 
تبديــل کرده بود که نمي توان آن را پوپوليســم 
ناميد. به نظرم پوپوليســت ناميدن مصدق »جهل 
شــگرفي« اســت، البته کم نيســت از اين دست 
»شــايعات روشــنفکري« که به طــور مثال همه 
مردم ايــران و جنبش هاي پيشــين را ناآگاهاني 
مي دانند که فقــط »مي دانند که چه نمي خواهند 
و نمي داننــد کــه چــه مي خواهنــد«؛ يــا اينکه 
مشــروطه خواهان، دموکراســي و مشــروطه را 
نفهميدند اما با اين مبناي تحليلي نمي توان تاريخ 
را فهم کرد، بل بايد در ضمن فهم کشش دوره، 
انتظارات از دوره را فهم نمــود. بنابراين، با اين 
وصف، نمي توان قيام 30 تير را »نمي دانستند چه 
مي خواهند«ي ناميد و مصدق را پوپوليست، چرا 
که مصدق انتصاب عمودي شــاهان نبود، بلکه 
انتخاب حمايت شبکه افقي جامعه مطالبه دار بود 
و البته ســرمايه اجتماعي حامي او نيز اهل دهش 
و فــداکاري بودند، از طالي زنــان اصفهاني تا 

خون شهيدان 30 تير.
مدل راهبري مصدق، مدلي است مستعد خوانش 
دگرباره، از اين رو جهت رونمايي از سازوکاري 
که در آن قطب هاي سياسي، قطب هاي روحاني 
و مذهبــي، بازاريــان، صنعتگــران، دهقانــان، 
نفتي هــا، ســنديکاها و احزاب، روشــنفکران و 
دانشــگاهيان ايران خواه و کارشناسان ملي همه 
در مشــارکت و فعاليتي به سر مي بردند، نيازمند 
بررســي اين دوره تاريخي مي باشيم. رويکردي 
که هم بسترساز مجري و کانال براي »مشارکت 
نهادينه شــده روندي« براي ظرفيت هاست و هم 

کاهنده شکاف دولت- ملت بود. 
مي توان از مــدل مصدق جهت حــل پاره اي از 
شکاف ها و تضادهاي جامعه ايران الهام گرفت و 
با آن مباني و تجربه، منشورهايي با رويکرد حل 
مسئله تدوين نمود؛ ايدئولوژي ملي و ايرانشمول 
بــا درون مايه تقويــت جامعه مدنــي و برون داد 

همزيستي مسالمت آميز و بهزيستي فراگير.■

به شــکلي گورســتاني دفن نمود بــه طوري که 
جامعه مدني نوپا به زمين ســوخته بدل گشــت، 
اما بالعکس توسعه در نزد مصدق بر محور انسان 
بود و اقتصاد در نــگاه او توليدمحور، از اين رو 
مشارکت در ســاختن ايران و پيشرفت مملکت 
را در پرتــو فعال ســازي صنــوف، صنعتگران و 
صادرکنندگان و کشــاورزان مي يافــت و البته 
براي فعال سازي به صورتي پوپوليستي فقط شعار 
نداد، بلکه براي عملياتي نمودن آن بسترسازي و 
مجري سازي نهادي انجام داد. نگاه انسان محور 
به توسعه آن قدر پررنگ بود که معلمي را شغلي 
توليدي تعريف کرد؛ براي کاناليزه  کردن رونق 
صادرات، نيز بانکي جهت تشــويق و تسهيالت 
تأســيس کرد؛ بــراي رونق کشــاورزي، خريد 
تکنولوژي  نو و ارائه تســهيالت به کشــاورزان، 
بانک کشــاورزي را تأســيس کرد؛ در مســئله 
تحريم نفت، زنجيره صنايع وابســته به نفت را از 
طريق دعوت به مشارکت بورژوازي ملي رونق 
بخشيد؛ همه احزاب آزادانه فعاليت مي  کردند و 
مطبوعــات در اوج تکثير خود بود. در آن دوره 
1100 نشــريه در ايران سربر آورد، به طوري که 
در برخي شــهرهاي بزرگ نشــريات محلي هم 
وجود داشــت، باشگاه هاي ورزشــي و ورزش 
رونــق يافت و براي اولين بــار ايران در المپيک 
آســيايي شــرکت نمود. در اين باب هــا مثال و 
گــزارش عملکرد بس فراوان اســت، اما مراد و 
مقصود از شــرح بــاال، گفتن ايــن نکته بود که 
مشــارکت در ســطح و عمق، ارتفــاع گرفت و 

بدين معنا اجتماع توسعه اي کيفي پيدا کرد.
برخــالف جو چند ســاله اخير برخي نشــريات 
روشــنفکري که بــا ســطحي نگري و اعوجاج 
در فهــم، دکتــر مصــدق را متصــف به صفت 
پوپوليســتي مي نمودنــد، مصــدق مردم گرايي 
بود که »مشــارکت مردم را رونــدي و نهادينه« 
مي طلبيد، اين رويکرد مغفولي اســت که اکنون 

بدان محتاجيم.
در بــاال اشــاره شــد کــه رضاخــان اقتــدار را 
امنيت محور جاري نمود اما ضمن فهم ضرورت 
دورانــي امنيت در بادي امر، نــگاه ارجح، نگاه 
دکتر مصدق بود که امنيت را در پرتو مشارکت 
ملي تبيين نموده کــه جانمايه آن تقويت جامعه 
مدنــي و ديناميــزم عرصه عمومي بــود، بر اين 
بــاورم کــه اين رويکــرد مصدقي به توســعه و 

مشارکت نياز امروز ما نيز مي باشد.
اما ســخن اينجاست که بســتر اين مشارکت در 
تلقي مصدق چه بود و مصدق چگونه توانســت 
بار ســلطانيزم پهلوي را بر دوش تاريخ سبک تر 
نمايد؟ اســتاد هــدي صابر بر اين بــاور بود که 
مصــدق »ناقوس مرگ ســلطنت« را در ايران به 
صدا در آورد و شــاه خودکامه و دربار مرتجع 
را تا اصل »شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت« 
مطابق قانون اساسي مشــروطه عقب راند. او در 
عمل »نظــام ملي« با درون مايــه دموکراتيک را 
جايگزين »نظام شــهرياري« در ايران نموده بود 
و در يــک صورت بنــدي دموکراتيک، چينش 

در تنافــر با نگاه و تلقي رزم آرا بود که مي گفت: 
»مــا ايرانيان توان ســاخت لوله هنگ هم نداريم« 
اما مصدق با اين باور، بسترســازي ارتقابخشــي 
براي مشــارکت ظرفيت ايرانــي براي مديريت و 
چرخانــدن چرخ هاي صنعت نفت نمود، بنابراين 
او در پي »ملي  کردن مديريت و منافع« در چرخه 
نفت بــود، در ايــن راهبرد هم مشــارکت مدير 
ايراني، هم احترام به نيروي انســاني ملي به عنوان 
بزرگترين سرمايه و هم حفظ سرمايه است اما اين 
پايــان کار مصدق نبود او فرزند مشــروطه بود و 
در پي احيا و بارورنمودن نظام پارلماني از طريق 
انتخابات آزاد بود. انتخابات آزاد و شــأنيت رأي 
و مشــارکت مردم يکــي از ارزش هايي بود که 
انقالب مشــروطه آن را به مطالبه اي همه دوراني 

و تثبيت شده در ايران تبديل کرد. 
توضيــح  هــم کار  مصــدق در کل دهــه 20 
آموزشي در ســطوح مختلف آگاهي اجتماعي 
انجام داده بــود و هم چفت و بســت اجتماعي 
معيني با تجار و بازاريان، صنوف و دانشگاهيان 
و روشــنفکران داشــت؛ به عبارت ديگر در راه 
طي شده او »آگاهي شاکله بسته بود«، در مرحله 
بعــد از شــالکه بندي، آرمان ملي شــدن صنعت 
نفت، مصدق را ملي کرد، ســپس مصدق نيز در 
قامت يک رهبر ملي ســازوکار جبهه اي را براي 
»انسجام« شــاکله برگزيد و سپس »قدمي« مبتني 
بر آگاهي توده اي، شاکله اجتماعي، آرمان ملي، 

تشکيالت جبهه اي و انسجام »به پيش« رفت. 
مصدق حــول آرمان ها، تلنگــري پُرپژواک به 
جامعــه زده بود کــه در پس آن »فعال ســازي« 
نيروهــا، برنامه اي جهت تحقــق و متعين نمودن 
آرمان ها ســامان داده بود؛ امــا حکايت مصدق 
حرکت »توده به صحنه « رها شــده نبود؛ او اگر 
شــعاري ارائه کرد که با بســيج تــوده اي همراه 
بــود، انتخابات را پاس داشــت تــا »رأي مردم 
حکومت کند«، مدل و چيدماني از دموکراســي 
و حکمراني ملي را اجرايي کرد که »مشــارکت 
نهادي و عمومي« مردم را در پي داشت، بنابراين 
او مــردم را صرفاً براي کســب قــدرت و روز 

انتخابات نمي خواست. 
 در نگــرش او انتخابــات بســتري بــود نه براي 
رســيدن به هدف گذاري حکمراني، بلکه براي 
حيات بخشــيدن بــه مشــارکت رونــدي مردم، 
از ايــن رو مي تــوان راهکار مصــدق را »ايراني 
ملي بــا درون مايه ايران مدنــي« ناميد. برخي از 
روشــنفکران در ارزيابــي از فرهنگ مصدق بر 
اين باورند که دوران او »دوران ايران ملي« است 
اما در بررســي دوران مصــدق مي توان دريافت 
که مشارکت نهادينه شده مدني جهشي ارتقايي 

و کم سابقه در ايران داشته است. 
در دو دهــه اول قــرن که رضاخــان حکمراني 
مي نمــود او راهبرد توســعه فيزيکال )که در آن 
انســان اعتبار و حرمت نداشــت( را پي گرفت 
و اقتــدار را نيــز امنيت محــور و ميليتاريســتي 
تعريف کــرد، از اين رو احــزاب، مطبوعات و 
اصناف را که در مشــروطه ســربر آورده بودند 



سـيري	بـر	اسـتقالل	دانشـگاه	در	ايـران/		•
رحيـم	روحبخـش

كاوشي	در	علل	ناپايداري	تحزب	در	ايران/		•
هادي	خانيكي

از	برانـدازي	نرم	تا	فسـاد	سيسـتمي/	فائزه		•
حسني

نقـد	و	ارزيابـي	پيش	نويس	منشـور	حقوق		•
شـهروندي/	سـعيد	مدني	قهفرخي

چشم	ها	و	گوش	ها	•
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ِســَمت دو گام اساســي و مانــدگار در عرصه 
فرهنگ برداشــت: تأســيس دانشــگاه تهران و 
تصويــب قانــون آمــوزش و پــرورش اجباري 
رايــگان بــراي عمــوم. کمااينکه تــالش اوـ  با 
کمــک و حمايــت علي اصغر حکمــت ـ براي 
تصويــب اليحه قانوني تربيــت معلم نيز به تعبير 
خــودش » بــدون ســروصدا انقالبــي عظيم در 

فرهنگ ايران ايجاد کرد.«
در ايــن قانون تأســيس دانشســراهاي مقدماتي 
به منظــور تربيت آمــوزگاران پيش بيني شــده 
بــود. همزمان بــا تصويب اين قانون با تشــکيل 
کميســيوني در اداره تعليمــات عاليه مرکب از: 
محمدعلي فروغــي، غالمحســين رهنما، دکتر 
عيســي صديق و نامبــرده، تهيه اليحه تأســيس 
دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت که در 
تاريخ 15 بهمن 1313 به تصويب مجلس رسيد. 

مقدمه
علي اکبر سياسي در يک خانواده متوسط و حتي 
متوســط به پايين در تهران متولد و رشــد و نمو 
يافت. با پشــتکار و هوش سرشارش تحصيل در 
مدارس جديد در ايران را به پايان رساند. سپس 
با حمايــت دولت براي ادامــه تحصيالت علوم 
جديد راهي فرانســه شــد. بعد از اخذ مدارک 
دانشگاهي در رشته روانشناسي در اواسط جنگ 
جهاني اول به ايران بازگشت. با عنايت به عالقه 
وافــرش به تحقيــق و آموزش، بــه تدريس در 
دارالفنون ـ نخســتين مرکز آموزشــي به سبک 
نوين در ايران ـ و به خصوص مدرســه سياســي 
روي آورد. هميــن درس و بــه تعبيــر دقيق اين 
رشــته علمي را کــه تا آن زمان در ايــران به نام 
علم النفس در ذيل فلسفه قديم محسوب مي شد، 
بعدهــا در دانشســراي عالي و دانشــکده ادبيات 
دنبــال کرد. از اين رو وي را يکي از بنيانگذاران 

رشته روانشناسي در ايران مي توان قلمداد کرد.
امــا مهمترين نقــش دکتر سياســي، فعاليت در 
عرصه مديريت فرهنگي و دانشگاهي کشور بود. 
گفتني اســت که کليه امور فرهنگي و آموزشي 
تا پايان دوره رضاشاه، توسط وزارتخانه اي به نام 
»وزارت معــارف و اوقاف و صنايع مســتظرفه« 
اداره مي شــد تا اينکه با رشــد مراکز فرهنگي و 
افزايش مدارس کشــور و به خصوص تأســيس 
دانشگاه تهران، اين وزارتخانه در اوايل سلطنت 
محمدرضا شــاه به سه وزارت مستقل به نام هاي: 
وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت علــوم و 
آمــوزش عالي و وزارت فرهنگ و هنر تقســيم 
شد و اوقاف هم به عنوان اداره اي مستقل به نهاد 

نخست وزيري واگذار گرديد.
علي اکبر سياســي بعــد از بازگشــت دوم خود 
از فرانســه در ســال 1310، به دعوت علي اصغر 
حکمت کفيل وزارت فرهنگ به ديدار او رفته 
و بنا بر درخواســت وي رياســت تعليمات عاليه 
وزارت فرهنــگ را عهده دار گشــت. او در اين 

طبق اين قانون، نخستين دانشگاه ايران مرکب از 
شش دانشکده: پزشکي، حقوق، فني، معقول و 
منقول، ادبيات و علوم تأسيس و دانشسراي عالي 
هم به عنوان يک مؤسســه ضميمــه آن گرديد. 
اداره اين دانشــگاه و همين طور انتخاب رؤساي 
دانشــکده ها تا زمــان تصــدي وزارت فرهنگ 
توســط حکمت به عهده علي اکبر سياســي بود. 
وي در اين دوره موفق نشد دانشگاه تهران را از 
وزارت فرهنگ تفکيک کند. کمااينکه توصيه 
او به اســماعيل مــرآت وزير فرهنــگ بعدي و 
وزراي بعد از او نيز ســودي نبخشــيد. زيرا آنان 
نمي خواســتند با از دســت دادن دانشگاه، قلمرو 

وزارتي و اختيارات خود را کاهش دهند.
به هــر حال بعد از ســقوط رضاشــاه، علي اکبر 
سياســي با تصــدي وزارت فرهنــگ در دولت 
قوام الســلطنه درصدد اجــراي برنامه هاي مورد 

سيري بر استقالل دانشگاه در ايران
شرافت و آزادگي دکتر علي اکبر سياسي

علي	اكبر	سياســي	يكي	از	پيشــگامان	عرصه	فرهنگي	و	دانشگاهي	كشور	
ما	محســوب	مي	شــود.	بخش	عمده	خاطراتش	بيانگر	تكاپوي	او	براي	تعالي	
فرهنگ	و	آموزش	به	سبك	نوين	در	ايران	است.	صرف	نظر	از	جايگاه	علمي	ـ	
سياسي،	تدابير	مديريتي	او	در	عرصه	هاي	فرهنگي	به	خصوص	اداره	دانشگاه	
تهران	بي	نظير	بود.	وي	بيش	از	يك	دهه	موفق	شد	اين	دانشگاه	را	از	تالطم	هاي	
سياســي	در	امان	نگه	دارد	و	مانع	دخالت	دولت	ها	در	دانشگاه	گردد.	چنان	كه	
علي	رغم	فشــارها،	از	فعاليت	ها	و	تبليغات	احزاب	و	گروه	هاي	سياسي	نيز	در	
دانشگاه	تهران	ممانعت	به	عمل	آورد.	ناگفته	پيداست	كه	دهه	20	تاريخ	معاصر	
ايران	و	يكي	دو	ســال	بعد	از	كودتاي	28	مرداد	يكــي	از	دوران	هاي	توفاني	
تحوالت	سياســي	ايران	بود	كه	كمي	بي	تدبيري	ممكن	بود	اين	نهال	نورس	

دانش	را	خشك	كند.
براساس	خاطرات	دكتر	علي	اكبر	سياسي،	اتخاذ	تدابير	قانوني	براي	جلوگيري	
از	دخالت	دولت	ها	در	تعيين	رئيس	دانشگاه	تهران	از	جمله	مهمترين	راهكاري	
بود	كه	با	اتكا	به	آن	موفق	شــد		در	دهه	يادشده	و	به	خصوص	بعد	از	كودتا	از	
دســت	اندازي	حكومت	به	دانشگاه	جلوگيري	كند.	خوشبختانه	يك	مجموعه	
اســنادي	از	نقش	ويژه	دكتر	سياســي	در	تأييد	خاطرات	او	حكايت	مي	كند.	
هنگامي	كه	اقدام	دولت	كودتا	جهت	انعقاد	قرارداد	كنسرسيوم	نفتي	با	اعتراض	
جمعي	از	نيروهاي	مذهبي	و	ملي	مواجه	شــد	و	دولت	درصدد	اخراج	تعدادي	
از	معترضان	كه	از	اســاتيد	دانشگاه	تهران	بودند	برآمد،	علي	اكبر	سياسي	به	
عنوان	رئيس	دانشگاه	در	مقابل	آن	مقاومت	كرد	و	از	همين	رو	بعد	از	مدتي	با	

تغيير	قانون	انتخاب	رئيس	دانشگاه،	وي	را	كنار	گذاشتند.

رحيم روحبخش



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	7
نظر خود ازجمله اســتقالل دانشــگاه و گسترش 
تعليمــات عمومــي رايگان برآمد. تــا اين زمان 
)1321( دانشــگاه تهران از زمره يکي از ادارات 
وزارت فرهنگ به شمار مي رفت، دانشکده هاي 
آن همچــون دبيرســتان ها بــا ادارات مختلــف 
وزارتخانــه مذکور ســروکار داشــتند و عزل و 
نصب رؤســاي آنها هم به عهــده وزير فرهنگ 
بود. علي اکبر سياســي براي حل اين معضل در 
ديداري با شاه جوان و جلب موافقت او، پيشنهاد 
اســتقالل دانشــگاه را در دولت قوام تصويب و 
 15 خاطــره  يــادآور   1321- بهمــن   15 روز 
بهمن1313 روز تأســيس دانشگاه تهران- جشن 
مفصلــي در دانشــکده حقوق با حضور شــاه و 

ملکه و ساير مقامات مملکتي برگزار کرد.
او بــه منظور حفــظ حرمت جايگاه دانشــگاه و 
جلوگيري از دخالــت مقامات در عزل و نصب 
رؤســاي دانشــکده ها، طي تصويــب و اجراي 
قانوني، انتخاب رؤســاي دانشکده ها را به عهده 
شوراي اســاتيد هر دانشــکده و انتخاب رئيس 
دانشــگاه تهران را به عهده رؤســاي دانشکده ها 
واگذار کرد. در اوليــن انتخابات مذکور دکتر 
سياســي عالوه بر رياســت دانشــکده ادبيات به 

رياست دانشگاه تهران نيز نائل آمد.
سياســي بعد از اين گام بزرگ، درصدد اجراي 
دوميــن برنامه خود يعني قانون تعليمات عمومي 
رايــگان برآمد. بعد از ســقوط دولــت قوام، او 
موفق شــد در دولت بعدي يعني کابينه سهيلي، 
اليحه قانوني »تعليمات ابتدايي عمومي مجاني« 
را بــه تأييــد شــاه و تصويب دولــت و مجلس 
برساند. البته کميسيون فرهنگ مجلس مدتي از 
تصويب اين اليحه خــودداري کرد. آنان حتي 
شاه را نيز نســبت به آن برحذر داشتند. چنان که 
علي اکبر سياســي در ديدار با شــاه پاسخ شنيد: 
»بــه من مي گويند تصويب و اجــراي اين قانون 
صالح نيســت... بچه هاي رعايا که باسواد شوند 
بعدها اوراق تبليغاتي کمونيست ها را مي خوانند، 
خودشان کمونيست و ديگران را نيز به اين مرام 
تبليغ مي کنند.« باالخــره او طي تالش ها و ايراد 
ســخنراني هايي در مجلس، موفق شد اين اليحه 

را هم در مرداد 1322 به تصويب برساند.

12 سال مديريت بر دانشگاه تهران
يکــي از دلنشــين ترين بخش هــاي خاطــرات 
علي اکبر سياســي تکاپوي وي جهت اســتقالل 
دانشــگاه و حفظ حرمت اســاتيد و محيط هاي 
دانشــگاهي اســت. سياســي در دوران حيــات 
خود مقامــات عاليــه و مهمي چــون عضويت 
در دولت هــاي قــوام، ســهيلي و حکيمــي بــا 
ســمت وزارت فرهنگ و دولت بيات با سمت 
وزارت خارجه را به عهده داشت، ولي شهرت و 
جايگاه وي به عنوان اولين رئيس دانشگاه تهران، 
طي چهار دوره متوالي ســه ســاله يعني 12 سال 
که اين مســئوليت را به صورت انتخابي به عهده 
داشــت، از اهميت ويژه اي برخوردار است. وي 

اين مقام را تا يک ســال بعــد از کودتا که طي 
تصويب قانوني از مجلــس، مانع انتخاب مجدد 
ايشــان براي دوره پنجم شدند، عهده دار بود. از 
همين زمان نيز به تدريج استقالل دانشگاه از بين 

رفت.
 دکتر سياســي در خاطراتش بــا عناوين تيتري 
خدمات و زحمــات خود را در دوره رياســت 
دانشــگاه به شــرح ذيل برشــمرده است: قرب 
و منزلــت دانشــگاهيان، افزايــش دانشــجويان 
از دو هــزار نفر بــه 15 هزار نفر، منــع تبليغات 
سياســي و مذهبــي در دانشــگاه به خصــوص 
حزب توده، اســتقالل مالي دانشــگاه، تمهيدات 
وقــف دو روســتاي وقفــي بــه دانشــگاه براي 
تأمين بخشــي از هزينه هاي مالي، بنا و گسترش 
وسعت دانشــکده ها و مؤسســات علمي وابسته 
گروه هــاي  و  کتابخانه هــا  و  آزمايشــگاه ها  و 
تهران،  انتشارات دانشــگاه  تأســيس  آموزشي، 
خريــد زمين هــاي منطقــه اميرآباد و تأســيس 
شهرک دانشگاهي ازجمله خوابگاه دانشجويي، 
تمهيدات واگذاري بيمارســتان 500 تختخوابي 
به دانشکده پزشــکي، ترغيب اساتيد به تأليف، 
ترجمــه و تدوين کتاب هاي درســي، کمک به 
دانشــجويان بي بضاعــت، تمهيــدات واگذاري 
)از  دامپزشــکي  و  کشــاورزي  دانشــکده هاي 
وزارت کشاورزي( به دانشگاه تهران، گشايش 
دوباره دانشــکده معقول و منقول کــه از دوره 
رضاشــاه تعطيل شــده بــود، تکميل و توســعه 
بيمارســتان فارابي و بيمارســتان زنان، تأســيس 
اداره ســاختمان دانشــگاه، تمهيــدات تحصيل 
تهــران،  دانشــگاه  در  خارجــي  دانشــجويان 
برگزاري کالس هاي آزاد براي خارجيان )سفرا 
و غيره( مقيم ايران، تأسيس انجمن اصطالحات 
علمي، تدوين کتابي در تجليل از پرفسور هانري 
ماسه ايرانشــناس نامي فرانســه، اعطاي فرصت 
مطالعاتي به اســاتيد، انتشــار مجالت و نشريات 

گوناگون، تأســيس چندين مؤسســه وابســته به 
دانشــگاه ازجمله مؤسســه علوم اداري، مؤسسه 
باستان شناســي،  مؤسســه  اجتماعي،  مطالعــات 
مؤسسه زبان هاي خارجي، مؤسسه روان شناسي.

بر اين اســاس به درســتي مي تــوان اهتمام دکتر 
سياسي به استقالل دانشگاه را مورد ارزيابي قرار 
داد. وي به همان نســبت که از دخالت دولت و 
يا ساير نهادها در امور دانشگاه ممانعت مي کرد، 
متقاباًل از اســاتيد و دانشــگاه نيز دفــاع کرده و 
مانــع خدشه دارشــدن مقــام و يــا بي حرمتي به 
دانشگاهيان مي شد. سياســي در خاطراتش نقل 
مي کند: »ســرانجام بعد از چهار ســال براي همه 
مســلم شــد که ناچار بايد دانشــگاه را به عنوان 
يک دســتگاه استثنايي که شــباهت به هيچ يک 
از مؤسســات ديگر دولتــي و غيردولتي ندارد، 
قبــول داشــته باشــند. از ايــن قبولي تــا مرحله 
احترام گــذاري فاصلــه کوتــاه بــود و به زودي 
پيموده شــد. از آن پس اســتادان و به طورکلي 
دانشگاهيان در اجتماع ايران قرب و منزلتي پيدا 
کردند و مورد احتــرام قرار گرفتند، تا آنجا که 
کســاني که شــرايط علمي کافي داشتند، حاضر 
شدند از مقامات بااليي که داشتند چشم بپوشند 
و بــا رتبه پايين تر به معلمي دانشــگاه اســتخدام 

شوند.« 
 چنان کــه تدابيــر وي در برخــورد بــا برخــي 
دوران  در  سياســي  و  حزبــي  رويکردهــاي 
نخست وزيري دکتر مصدق و به خصوص يکي 
دو ســال بعد از کودتاي 28 مرداد حاکي است 
که وي مانع هرگونه تبليغات سياسي در دانشگاه 
شد. ازجمله درخواست شاه مبني بر همکاري با 
جمشيد اعلم و سيد جعفر بهبهاني جهت تشکيل 
گروه طرفداران شاه )فداييان شاه که دانشجويان 
بــه طنز مخفف آن را حزب فــش مي گفتند( را 
رد کــرد. براي نشــان دادن بي طرفي دانشــگاه، 
يــک دانشــجو را که در سرســراي دانشــکده 
ادبيــات با صداي بلند شــاه را مدح و به مصدق 
توهين کرده بود، علي رغم فشارها و توصيه هاي 
برخي مقامات از دانشگاه اخراج کرد. در همين 
راســتا باوجود محاصره 10 ســاعته ســاختمان 
شــوراي دانشگاه و حصر اعضاي شورا، از قبول 
خواســته دانشــجويان توده اي مبني بر تصويب 
اساســنامه »سازمان دانشــجويان دانشگاه تهران« 
خودداري کــرد. باالخره اينکــه طي مصوبه اي 
از حضــور نظاميــان در دانشــگاه جلوگيــري 
نمــود. هرچند دولت کودتاـ  سرلشــکر زاهدي 
ـ در 16 آذر 1332 بــا يورش به دانشــکده فني 
ســه تن از دانشــجويان معترض به سفر نيکسون 
ـ معاون وقت رئيس جمهــور امريکا ـ اين قانون 
را همچون بســياري از قوانين و آزادي ها زير پا 
گذاشت اما در همين واقعه نيز سياسي در ديدار 
با شــاه و حضور در هيئت دولت، زمينه خروج 
نظاميان از دانشگاه را فراهم ساخت و از دخالت 

دولت در دانشگاه ممانعت به عمل آورد.

دكتر علي اكبر سياسي
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ايــن برخوردها را به » انجام قــرارداد براي نفت 
ايــران و تثبيت اوضاع و احوال ســابق« نســبت 
داده و قــرارداد کنسرســيوم را » به کلي مخالف 
و مبايــن بــا قوانين ملي شــدن صنعــت نفت و 
برخالف اســتقالل و مصالح کشور ايران« ذکر 
کــرده و آن را »يــک نــوع کاپيتوالســيون که 
منافي با حق اســتقالل و حاکميت ما مي باشد.« 
عنوان نمودند. نويســندگان اين اعالميه در پايان 
هشــدار دادند: »هر قراردادي که با چنين قيود و 
شروط و کيفيات امضا و تصويب و مبادله شود، 
منبعث و ناشي از اراده ملت ايران نيست و باطل 
و کان لــم يکن و ملغي مي باشــد و براي ملت 
ايــران به هيچ وجه الــزام آور نخواهــد بود.« در 
خاتمه آن نيز امضاي ده ها شــخصيت سياســي، 
علمي و مذهبــي ازجمله آيــات: فيروزآبادي، 
طالقاني، زنجانــي، اميرعاليي، مخبــر فرهمند، 
شقاقي، بازرگان، اللهيار صالح، ملکي، سحابي، 
دهخدا، حاج سيد جوادي، قريب، دکتر جناب، 
دکتر بيژن، عطايي، نعمت اللهي، عابدي، انتظام، 
ميربابايي، بختيار و برخي وکالي دادگستري و 

همچنين نمايندگان احزاب ملي آمده است.
علي اکبر سياســي در خاطراتش نقل مي کند که 
روزي نخســت وزير زاهدي تلفني او را احضار 
کرد و ورقه اي از کشــوي ميــزش بيرون آورده 
و گفــت: اعليحضرت امــر فرموده اند اينها را از 
دانشگاه اخراج کنيد. روي ورقه اسامي استادان: 
بازرگان، معظمي، ســنجابي، ســحابي، جناب، 
آل بويــه، نواب، حســيبي، عابــدي، قريب و... 

کردند. انجمن مذکــور در مقاطعي با تضييقات 
دســتگاه هاي امنيتي مواجه شده و فعاليت هايش 
محدود مي شد. چنانچه در سال 1340 آنان طي 
ارســال نامه اي بــه مراجع تقليد و نخســت وزير 
علي اميني نسبت به برخي محدوديت ها ازجمله 
جلوگيري از برگزاري مراســم جشن مبعث در 
کوي دانشــگاه، توقيف نشريه انجمن و تعطيلي 
جلســات بحث و انتقاد هفتگي انجمن اعتراض 
نموده و خاطرنشــان کردند: » ما از آيات عظام 
شــريعتمداري، گلپايگاني و ميالني که پيشوا و 
امام مسلمين هســتند، استمداد مي جوييم که در 
راهي که 17 ســال آن را پشت سر گذاشته ايم، 

مدد و مساعدت فرماييد.«
به هر حال مهمترين اقدام نيروهاي ملي ـ مذهبي 
اخير چنان که ذکر شــد، ارســال  نامــه معروف 
به مجلســين در اعتراض به انعقــاد قرارداد نفت 
کنسرسيوم توسط دولت کودتا بود. در اين نامه 
با اشاره به جنبش ملي شدن نفت و دستاوردهاي 
آن بــه » جريان تأســف آور 28 مرداد 1332 که 
همــه از عوامل تشــکيل دهنده آن اطالع دارند« 
اشاره کرده و وضعيت کشور در بعد از کودتا را 
دلخراش ناميدند به طوري که »تمام روزنامه هاي 
مخالــف دولت در توقيــف و چاپخانه ها تحت 
تحــت  مجــاز  روزنامه  هــاي  شــديد،  کنتــرل 
سانسور شــديد مي باشــد و انواع و اقسام فشار 
و تضييقــات بــراي مليــون و آزاديخواهــان و 
شکنجه هاي وحشــيانه براي مبارزان راه حقيقت 
و آزادي وجــود دارد.« در ادامه مقصود اصلي 

تالش براي جلوگيري از اخراج اساتيد
يکــي از جريانــات مذهبــي تأثيرگــذار بعد از 
کودتا، آن دســته از عناصر مذهبي با خاســتگاه 
روشنفکري و دانشگاهي بودند که نه تنها حامي 
ملي شدن نفت بوده، بلکه نسبت به دکتر مصدق 
و ايده هــاي او وفــادار باقــي ماندنــد. رويکرد 
اين طيف فکــري به خصوص مهنــدس مهدي 
بازرگان در مقايسه با نيروهاي سنتي، توجه ويژه 
بــه پيوند علم و دين بود. اين گروه در ســاختار 
دولت مصدق جايگاه مهمي داشــتند و نسبت به 
نقش استعمار و اســتبداد هشيارتر عمل کردند. 
بعــد از کودتا، نخبگان سياســي ايــن جريان با 
تشکيل » نهضت مقاومت ملي« در قبال اقدامات 
دولت کودتا ازجمله مســئله کنسرسيوم نفت قد 

علم کرده و اعتراض نمودند. 
گفتني اســت کــه بيشــترين نفوذ فکــري اين 
جريــان مذهبي با گرايش ملي در دانشــگاه ها و 
از ميان دانشــجويان مذهبي بود. انجمن اسالمي 
دانشجويان از زمره تشکل هايي بود که نسبت به 
نيروهاي ملي و مذهبي توجه ويژه اي داشت و از 
آنان تغذيه فکري مي کرد. آنها بعضاً در جلسات 
خود بــا دعوت از امثال بازرگان و يا حضور در 
مسجد هدايت از سخنراني هاي آيت اهلل طالقاني 
بهره مي بردند. اين انجمن هرساله مراسم نماز عيد 
فطر را با شرکت نيروهاي مذکور بر پا مي کرد. 
چنانچــه در ســال 1339 در يکــي از باغ هــاي 
اطــراف تهــران و با حضور و ســخنراني آقايان 
بازرگان، اســتاد مطهري و دکتر ســامي برگزار 

اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران در دهه 50 شمسي 
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و گفت: نظــر اعليحضرت اين اســت که دکتر 
اقبال رئيس دانشگاه بشود. کمک کنيد او يکي 
از ســه تن برگزيدگان شــوراي دانشگاه باشد.« 
همين مطلب توســط رجال مملکتي به تک تک 
اعضاي شــوراي دانشگاه گوشزد شــد. نامبرده 
اضافه مي کند، روزي خود اقبال هم به ديدن من 
آمد و خاطرنشــان کرد: چون رياســت دانشگاه 
امر اســت، پذيرفته ام. ولي موقتــي خواهد بود. 
زيرا براي من کارهاي ديگري )نخست وزيري( 

در نظر گرفته اند. 
نکتــه درخور توجــه اينکــه اعضاي شــوراي 
دانشــگاه در جريان انتخابــات، نارضايتي خود 
را از ايــن وضعيت با انتخاب مجدد سياســي- با 
بيشــترين آرا نســبت بــه بقيه- ابــراز کردند اما 
تصميم بــه انتخاب اقبال از پيــش گرفته و اجرا 

گرديد.   
امــا موضوع اصلي ايــن تغييــرات يعني اخراج 
اســاتيد معترض با جديت دنبال شــد. استدالل 
زاهدي چنان که از پي نوشــت وي برمي آيد اين 
بــود که نبايــد اين گونه افــراد از دولت حقوق 
دريافــت نماينــد:» موضوعــي کــه در آن نامه 
قابل تأمل اســت...راجع به 9 اسفند و 28 مرداد 
اســت. آقاياني که از يک دولت قانوني حقوق 
مي گيرند حق ندارند نســبت به آن دولت اسائه 

ادب نمايند.«
به هر حال با خودداري سياسي از اخراج اساتيد 
مذکور اين ننــگ نصيب جعفري وزير فرهنگ 
شد که بنا به دستور و برخالف قانون و همچنين 
بــدون موافقت رئيس دانشــگاه دســتور اخراج 
آنان را از دانشــگاه تهران داد. اســاتيد اخراجي 
بالفاصله شــرکتي تأســيس  و با نــام مخفف » 
يازده استاد دانشــگاه« اسم آن را »ياد« گذاشتند 
امــا يکي دو مــاه بعد در پــي انتخــاب اقبال به 
رياست دانشــگاه، وي براي اخذ وجهه در ميان 
دانشــگاهيان، موافقت شــاه را براي بازگشــت 
اســاتيد-به جز دکتر معظمي-به دانشــگاه اخذ 

کرد. 
البته عزم دولت براي اخراج ساير امضاکنندگان 
بيانيه از وزارتخانه ها جزم بود. لذا در پي استعالم 
از وزارتخانه ها و ســازمان هاي مختلف، زاهدي 

را خواســت. اينها شخصيت هاي علمي هستند و 
هر کدام در رشــته  خود متخصــص و کم نظير 
و احياناً در ايران بي نظيرند. زاهدي پاســخ داد: 
آقاي رئيس دانشگاه اينها که مي گوييد به خرج 
اعليحضرت نمي رود. ايشان اخراج اين آقايان را 
مي خواهند. گفتم: به خرج برود يا نرود من اگر 
دســتم را قطع کنند با ابالغ اخراج اين اســتادان 
موافقت نخواهــم کرد. گفت: همين طور، گفتم 
همين طور. گفــت: يعني مي گوييد همين طور به 

عرض برسانم. گفتم: مختاريد.
به هر حــال بعد از ايــن مقاومت قابل تحســين 
سياســي و نافرماني وي از اخراج اســاتيد، شاه 
حضور وي را در ســمت رياست دانشگاه تهران 
تحمــل نکرد و بــا تغيير قانون انتخاب رياســت 
دانشــگاه مانــع انتخاب سياســي در دوره پنجم 

انتخابات مربوطه شد.
سياســي در ايــن خصــوص در خاطراتش نقل 
مي کنــد: »چون در اواخر دوره چهارم مغضوب 
شــاه قــرار گرفتــه بــودم، قانونــي از مجلــس 
گذراندنــد تا از انتخاب شــدن من بــراي دوره 
پنجــم جلوگيري نمايند و مهمتــر از آن اينکه، 
نخســتين ضربه را به اســتقالل دانشــگاه بزنند و 
زمينــه را براي ضربه هاي بعدي آماده ســازند...

براي اين منظور صادق ســرمد مشــاور حقوقي 
دربار و نماينده مجلس طرحي پيشــنهاد مجلس 
کرد که به شرح ذيل به تصويب رسيد: »1. هيچ 
رئيس دانشــگاهي نمي تواند بيــش از دو دوره 
متوالي به اين ســمت برگزيده شود. 2ـ شوراي 
دانشگاه سه تن از استاداني را که از رتبه 9 به باال 
دارند، براي رياست دانشــگاه به دولت پيشنهاد 
مي کنــد و دولت يکي از آنها را به اين ســمت 
برمي گزينــد.« اين مصوبه بعــد از تأييد مجلس 
ســنا به توشيح شاه رســيد و براي اجرا به دولت 
ابــالغ گرديد. تعمــداً در اين قانــون قيد رئيس 
دانشــکده بودن و داشــتن رتبه 10 استادي براي 
کانديداهاي رياســت  دانشــگاه ناديــده گرفته 
شــده بود. زيــرا از مدتي پيش دکتــر منوچهر 
اقبــال منتخب شــاه براي ايــن منظــور در نظر 
گرفته شــده بود. چنان که سياســي نقل مي کند: 
»روزي حســين عال وزير دربار به ديدن من آمد 

نوشته شده بود. وي ادامه مي دهد وقتي علت را 
پرســيدم. بيانيه چاپي آنها را نشــان داد و افزود: 
اعليحضــرت فوق العــاده خشــمناکند و اخراج 

فوري اينها را مي خواهند.
ســپهبد زاهدي با ادعاي اينکه: »آقايان استادان 
دانشــگاه با سوءاســتفاده از ســمت دانشگاهي 
خود اعالميه اي منتشر نموده و ضمن آن به مقام 
سلطنت و قانون اساسي و دولت اهانت نموده اند، 

دستور بررسي وضعيت شغلي آنها را داد.«
سياســي در ادامه خاطراتــش مي افزايد، بعد از 
ديــدار و گفت وگو با زاهدي بــا وضع و حالي 
ناگــوار بــه دانشــگاه آمــدم و امضاکننــدگان 
اعالميــه را بــا قيد فوريــت در صبــح روز بعد 
به دفتــرم احضار کردم. در اين جلســه با تندي 
به همکارانــم تاختم. آنها هرکدام پاســخ هايي 
دادند ولي ســخنگوي آنها به خصوص مهندس 
بازرگان اظهار داشــت: ما باالخره ايراني هستيم 
و حق داريم نســبت به يک اليحــه که مي رود 
قانون بشــود و به زيان کشــور اســت اظهارنظر 
کنيــم. گفتم: »اوالً فرامــوش نکنيد که ما ديگر 
در دوره مصدق نيســتيم. ســروکار ما با دولتي 
قــوي و تقريبــاً خودکامه اســت. ثانياً شــما به 
اظهارنظر درباره اليحه قناعت نکرده ايد بلکه در 
اعالميه 28 مرداد را که شــاه و دولتيان »نهضت 
ملي« اعــالم کرده اند، صحنه ســازي خوانده ايد 
و خارجيان را عامل ســقوط مصــدق و به روي 
کارآوردن دولت جديد اعالم داشته ايد. مهمتر 
اينکه پاي دانشگاه را به ميان کشيده ايد، دانشگاه 
که مي خواهد بي طرف بماند. گفتند: ما به لحاظ 
افراد ايراني اظهارنظر کرده ايم. باالخره تصميم 
بر اين شــد که آقايان يک صورت مجلس تهيه 
و امضا کنند دال بر اينکه ســوء تفاهمي در کار 
بوده و قصــد اهانت به مقامات باال نداشــته اند. 
ايــن صورت مجلس به زحمت تهيه شــد. روي 
هرکلمه آن بحث و گفت وگو مي شد. کسي که 
در ايــن باب از همه ســختگيرتر بــود، مهندس 

بازرگان بود.«
به هر حال بعد از جلســه يادشده، سياسي کليات 
جريــان ايــن ديــدار و گفت وگوهــا و ازجمله 
اســتدالل هاي نويســندگان اعالميه را در قالب 
يک نامه اداري نوشــت و براي زاهدي ارســال 
کــرد اما زاهــدي نســبت بــه آن مطالب روي 
خوش نشــان نداد و متن صورت جلسه را مطالبه 
کرد. کما اينکه وي مي بايســت اين جزئيات را 
به اســتحضار شاه مي رســاند. به هر حال سياسي 
در ديدار مجــدد با زاهدي متن صورت جلســه 
اســاتيد را تســليم کرد و قرار شــد نخست وزير 
آن را به اطالع شــاه برســاند. دکتر سياســي در 
دنباله خاطراتــش مي افزايد: دو روز بعد زاهدي 
تلفني مرا خواســت و گفت: اعليحضرت ورقه 
را خواندند و آن را پرت کردند روي ميزشــان 
و گفتنــد من اخــراج آنها را خواســته ام نه اين 
ورقــه را. پس چاره اي نيســت جز اينکه آنها را 
اخراج کنيد. گفتم: اســتاد يــک کارگر يا يک 
کارمند عادي نيست که بتوان به آساني عذرش 

سردر قديمي دانشگاه تهران، اسفند 1339
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سمت و شــغل برخي را شناسايي کرده و برخي 
از آنان را از وزارتخانه ها و ســازمان هايي نظير: 
وزارت راه، وزارت دارايــي، وزارت خارجــه، 
وزارت پست و تلگراف وتلفن و سازمان برنامه 

اخراج نمود. 
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احضــار کرده بود که با هدف کنارگذاشــتن او از 
رياســت دانشگاه بود ولي وي به اين پيشنهاد وقعي 
نکرد و قبول آن را منوط به حفظ رياست دانشگاه 
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ص 249 
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يازدهــم،  بخــش  زندگــي،  يــک  -گــزارش   
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 -براي پي نوشت مذکور، رک به: سند شماره سه 
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-آرشــيو مرکــز اســناد نخســت وزيري، شــماره 
پرونده،15728

پيوست ها

سند شماره يك
اعتراض جمعي از علما،  رجال سياســي، اســاتيد دانشــگاهي و نمايندگان 
احزاب ملي گرا  به انعقاد قرارداد نفت کنسرســيوم توســط دولت کودتا و 

دستور اخراج آنها از سمت هاي دولتي و علمي

مقام مقدس مجلسين شورا و سنا
شـرکت سـابق نفـت بـه اسـتناد امتيـاز نامـه باطلـي کـه بـا دسـايس و توسـل بـه 
وسـايل غيرقانونـي بـه دسـت آورده بـود قريـب نيـم قـرن تمـام بر همـه امور و 
منابـع کشـور مـا دسـت انداختـه  و سـال هاي متمـادي در قبـال خواسـت هاي 
ملـت ايـران بـا تمـام قـوا و قـدرت خـود ايجـاد موانـع و مشـکالت نمـوده و با 
کمـک و دسـتياري عوامـل داخلـي مـردم کشـور را از وصـول به حقـوق حقه 

خـود باز داشـت.
حکومـت و دسـتگاه دولتـي و سياسـت اقتصـادي کشـور بـه عمـل و صرفـه او 
تشـکيل و تنظيـم مي شـد منابـع و سـرمايه هاي کشـور در يـد قـدرت خارجـي 

و  بزرگتريـن  نامبـرده  شـرکت  و  نبـود  اثـري  بهداشـت  و  فرهنـگ  از  بـود، 
مؤثرتريـن عامـل و مجـري تمـام ايـن جنايـات بـود و بـراي اينکـه ملـت ايـران 
بيـدار و هوشـيار نشـود و از اسـتعداد و ثـروت بي نظير خـود آگاه نگردد و حق 
مشـروع و مسـلم خـود را نخواهـد، قريـب 50 سـال اسـتعمارطلبان و ايـادي و 
عمـال آنان شـب و روز کوشـيدند بسـاط ديکتاتـوري برپا کردند، مشـروطيت 
را خامـوش سـاختند تـا سـرانجام ملت را فرسـوده و خسـته و مانـده و مأيوس و 
معدوم سـازند و تمام اين جنايات به دسـت شـرکت سـابق نفت انجام مي شـود 
مـورد تصديـق و اعتـراف دسـتگاه انگلسـتان نيـز قـرار گرفتـه و صريحـاً به آن 

اشـاره نموده انـد.
بيـداري  و  جهـان  حـوادث  و  زمـان  اوضـاع  متعـال  ولـي خواسـت خداونـد 
و هشـياري ملـت ايـران و مـردم رنجديـده ايـن سـامان ادامـه نقشـه شـوم آنهـا 
را نقـش بـر آب کـرد و چـون دانسـته و فهميـده بـود کـه موجـب تمـام ايـن 
گرفتاري هـا و علـل همـه ايـن عقب افتادگي هـا هميـن سياسـت اسـتعماري و 
شـوم و تسـلط بيگانـه بـر منابـع نفت خيـز اوسـت بـه اين نتيجه رسـيد که ريشـه 
نفـوذ اجنبـي را از بيـن بايـد ببـرد ايـن بـود کـه آن قـدر مبـارزه کرد تـا باالخره 
بـا همـت مردانـه نماينـدگان اراده خـود را مبنـي بـر ملي شـدن نفت در سراسـر 
کشـور عملـي سـاخت و طومـار اعمـال شـرکت سـابق و عمـال و ايـادي و 

مهدي بازرگان در جمع شاگردانش در دانشگاه تهران
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سياسـت حامـي او را درنورديـد. ايـن پيـروزي درخشـان ملـت ايـران در جهان 
متمـدن بـا احتـرام زيـاد يـاد شـد و جرايـد آزاديخـواه دنيـا عمـل ملـت مبـارز 
ايـران را سـتودند و در قبـال رشـد ملـي ايران سـرتعظيم و تکريم فـرود آوردند 
آن را سرمشـق و هـادي خـود قـرار دادنـد. پـس از ايـن جريـان پيروزي هـاي 
ديگـري کـه نتيجـه ثمـره نيـم قـرن فعاليـت و زحمـت مـردم ايـن کشـور بـود 
نصيـب ملـت ايـران گرديـد از قبيـل خلـع يـد، تعطيـل شـبکه هاي نفـوذ بيگانه 
در سراسـر کشـور، عقيم مانـدن و محکوم شـدن حريـف در شـوراي امنيـت، 
تأييـد حقانيـت ايـران در دادگاه بين المللي الهه، محکوميت شـرکت سـابق در 
محکمـه، توفيـق در داخل کشـور اتحـاد و اتفـاق و صميميـت بي آاليش مردم 

بـراي پيشـرفت کليـه نقشـه هاي ملـي.
به طوري کـه عمـوم رادمـردان و زنـان ايـن کشـور سـه سـال به هرگونه مشـقت 
و سـختي تـن دادنـد تسـليم زر و زور نشـدند و بـراي سـاختن يـک ايـران آباد 
و آزاد حتـي از جـان و مـال خـود هـم گذشـتند و با مبـارزات مقـدس و دليرانه 
خـود بـه منظـور حفظ اسـتقالل وطـن و قطع ايـادي بيگانـه و اعتالي نـام ايران 
از هيچ گونـه فـداکاري و جانبـازي دريـغ نکردنـد و علي رغـم تمايـالت عمال 
اجنبـي ريشـه اسـتعمار را قطـع و خشـک کردنـد اما در اين سـه سـال سياسـت 
اسـتعماري خارجـي هـم دسـت از تحريـک فسـاد خـود بر نداشـت و بـا اينکه 
پنجـه او از هـر طـرف قطـع شـده بـود باز هـم به انـواع و اقسـام کارشـکني ها و 
آتش افروزي هـا دسـت زد تـا وضـع ميهـن مـا را بـر هم زنـد و حکومتي بر سـر 
کار آورنـد کـه در قبـال فشـارهاي اقتصـادي و تضييقـات مالـي که بر مـا وارد 
آورده و مي آوردنـد ناچـار بـه تسـليم و تمکين شـود بارزترين شـاهد اين مدعا 
وقايـع 30 تيـر بـود کـه در ايـن جريـان خونيـن ملـت بـا خـون خـود بـه مظهـر 
نهضـت ملـي ايـران رأي اعتمـاد داد و ثابـت کـرد کـه اراده ملـت مافـوق تمام 

اراده هاست.
بعـد از ايـن کارشـکني ها و تضييقـات و ايجـاد مشـکالت داخلـي و خارجـي 
اعـم از مالـي و سياسـي دولـت ايـران بـا اسـتظهار به صـف متحـد و متفق ملت 
رشـيد و دليـر در راه حصـول آرزوهـاي ملي و اجراي قوانين ملي شـدن صنعت 
نفـت بـا کمـال سرسـختي کوشـيد و ملـت هـم در مقابـل تمـام محروميت ها و 
فشـارهاي گوناگـون ايسـتاد و بـر ثبـات و پايمردي خـود افزود و بـه جلو رفت 
امـا حريـف ضربت خـورده و کهنـه کار از پاي ننشسـت و با پيـش درآمد وقايع 
نهـم اسـفند 1331 باالخـره جريان تأسـف آور 28 مـرداد 32 که همـه از عوامل 
تشـکيل دهنده آن اطـالع داريـد دولت ملـي را از فعاليت و خدمت بازداشـته و 
دولتـي ديگـر بـر سـرکار آمد و با تشـکيل مجلـس دلبخـواه به مقاصـد و آمال 

خـود و ادامـه وضـع و ترتيب سـابق نائـل آمدند.
سياسـت هاي خارجـي اگـر ملـت ايـران را از پاي در نيـاورده بودند نفـت ايران 
تحـت شـرايط عادالنـه و آبرومنـدي کـه هـم حـق حاکميـت ايـران رعايـت 
بازارهـا سـرازير مي شـد  بـه  بهره منـد مي شـد  آزاد  دنيـاي  هـم  و  مي گرديـد 
بـه طـوري کـه دولـت مکزيـک نيـز بـا تمـام کارشـکني هاي خارجـي در ايـن 
راه توفيـق يافـت. اکنـون درسـت يـک سـال از ايـن جريـان مي گـذرد و تمـام 
زحمـات و محروميت هـا و خدمـات و قرباني هـاي ملـت ايـران در راه حصـول 
حـق ملـي را مي خواهنـد بـر بـاد دهند، هيچ وقـت وضع کشـور ما به ايـن اندازه 
اسـف انگيز و دلخـراش نبـود، آزادي عمـل جز براي اشـخاصي کـه به دريافت 
دسـتمزد ناچيـزي درصدد تأمين منافع اسـتعماري مي باشـند وجود نـدارد. تمام 
روزنامه هـاي مخالـف دولـت در توقيـف و چاپخانه هـا تحـت کنتـرل شـديد و 
روزنامه هاي مجاز هم تحت سانسـور شـديد مي باشـند و انواع و اقسـام فشـار و 
تضييقـات بـراي مليّـون و آزاديخواهان و شـکنجه هاي وحشـيانه بـراي مبارزان 
راه حقيقـت و آزادي وجـود دارد و اکثـر زعمـاي قـوم کـه مـورد عالقـه و 
تکريـم ملتنـد يـا در گوشـه زندان و اختفا به سـر مي برنـد يا تحت نظـر مأموران 

انتظامـي مي باشـند و مطلقـاً آزادي عمـل ندارند.
منظـور غايـي و اصلـي از تمـام ايـن اعمال خالف قانـون همانا انجـام قراردادي 
بـراي نفـت ايـران و تثبيـت اوضـاع و احوال سـابق و باالخـره اقدام بـه عملياتي 

اسـت کـه مبايـن باحيثيت و اسـتقالل و آزادي ملي اسـت.
هميـن چنـد روز قبـل منظـور خـود را با تنظيـم اعالميه مشـترک با کنسرسـيوم 
عملـي کـرده و اميـد دارنـد بـا اوضـاع و احوالي که ايجـاد کرده  اند بـه مقصود 
نهايـي خـود برسـند. بنابرايـن توجـه داشـته باشـيد که اعالميـه دولـت در چنين 
شـرايط و اوضـاع و احوالـي صـادر شـده و مفـاد آن که خبـر از انجام قـرارداد 
بعـدي مي دهـد بـه کلـي مخالـف و مبايـن بـا قوانيـن ملي شـدن صنعـت نفت و 

برخـالف اسـتقالل و مصالح کشـور ايران اسـت، زيـرا قانون ملي شـدن صنعت 
نفت در سراسـر کشـور مصوب 29 اسـفند و همچنين ماده يک و دو اساسـنامه 
شـرکت ملـي نفـت کـه جنبـه قانونـي دارد صريحـاً مي گويـد کـه اکتشـاف و 
اسـتخراج و بهره بـرداري بايـد در دسـت دولـت ايران باشـد و واگـذاري آن به 
شـرکت خارجـي ) بـه طـوري کـه در اعالميه مشـترک درج اسـت( مخالف با 
ايـن قانـون بـوده و نتيجتاً ديگر حـق حاکميتي براي مـا باقي نمانـده و باز همان 
جريـان شـرکت سـابق که ايـن بـار از همـکاري و پشـتيباني دول زورمند ديگر 
نيـز بهره منـد خواهـد بـود بـه صـورت و نحـوه شـديدتري تجديـد خواهد شـد 
و همچنيـن طبـق اعالميـه صـادره )ايـن شـرکت ها برطبـق قوانين هلند تأسـيس 
مي شـوند( ايـن موضـوع برخـالف قوانيـن مربوطـه بـه نفـت و قانـون مدنـي و 
قانـون تجـارت ايـران بـوده و در واقـع ايجاد يک نوع کاپيتوالسـيون اسـت که 
منافـي بـا حـق اسـتقالل و حاکميت ما مي باشـد و با ايـن ترتيب خواسـته اند که 
تابعيـت شـرکت خارجـي بـوده و از پرداخـت ماليات بـه ايران و رعايت سـاير 
مقـررات و قوانيـن ايـران هـر وقـت بـه صـالح و صرفـه آنها نباشـد خـودداري 

نمايند.
موضـوع ديگـر ارز و تبديـل آن اسـت بـا ترتيبـي کـه در جرايـد از قـول وزيـر 
دارايـي و نماينـده دولـت ايـران نقـل شـده اسـتقالل اقتصـادي و مالـي را تابـع 
سياسـت اقتصـادي بانـک و خزانـه داري انگليـس نمـوده بي مناسـبت نيسـت بـا 
توجـه بـه جملـه تعهـد اخالقي کـه رئيس هيئـت نمايندگـي ايـران در مصاحبه 
مطبوعاتـي خـود راجع به تسـهيالت تبديل ليره به دالر تذکر داده اسـت اشـاره 
بـه سـابقه افزايـش قيمـت ليـره در ايـران در زمان جنگ بشـود و چون شـرکت 
سـابق بـا کمـک دولت هـاي وقـت عمليـات صنعتـي خـود را بـا ليـره گـران و 
کارگـران ارزان انجـام مـي داد تـا از کار کارگـران ايرانـي حداکثر اسـتفاده را 
نمـوده و ليـره مصرفـي در ايـران را به حداقل ممکن برسـاند اين بـود که قيمت 
ليـره انگليسـي را بـه دو برابـر قيمـت حقيقـي توسـط يکـي از وزيـران دارايـي 
در ايـران تثبيـت نمودنـد و در نتيجه شـرکت سـابق بـا کارگران ارزان اسـتفاده 
سرشـاري بـرده و درعيـن حـال بنـا به سياسـت ديرينه خـود از عمـران و آبادي 
اسـتان خوزسـتان جلوگيـري بـه عمـل آورده تا هميشـه داوطلـب کار به قيمت 

ارزان و شـرايط خيلـي سـهل در اختيـار خود داشـته باشـد.
موضـوع مهـم ديگر مسـئله غرامت اسـت کـه عالوه بـر مبلغ هنگفتي که اسـماً 
کنسرسـيوم ولـي عمـاًل ملـت ايـران پرداخـت مي نمايـد و در اعالميـه صريحـاً 
مبلـغ آن را جـرأت نکرده انـد اظهـار نماينـد مبلغـي هـم بـه عنـوان جريمه ملي 
کـردن صنعـت ]نفـت[ منظـور کرده انـد و حال آن که تفـوه ]بر زبـان راندن[ به 
ايـن مطلـب هم مصلحت نيسـت و ملي شـدن يکـي از حقوق مسـلمه حاکميت 

ملـي بـوده  ابـداً مسـتلزم غرامتي بـراي هيچ کس نيسـت.
در هـر حـال از نظـر حقوقـي پـس از اسـتحضار از متـن و مفـاد قـرارداد مطلب 
تجزيـه و تحليـل شـده و مضـار آن بـه اطـالع هم ميهنـان عزيـز مي رسـد و بـا 
نظـر اجمالـي کـه بـه اعالميه هـا و مذاکـرات و مصاحبه هـا و مسـتخرجات از 
جرايـد ايـن هفتـه و هفتـه گذشـته شـد صريحـاً بـه هموطنـان عزيـز و بـه دنياي 
آزاد اعـالم مي گـردد کـه بـا چنيـن شـرايط و اوضـاع و احـوال کـه نمونـه و 
شـمه اي از آن گفتـه شـد ايـن اعالميه هـا کـه متعاقب به قـرارداد اسـت مخالف 
بـا قوانيـن ملي شـدن صنعـت نفـت در ايـران و مبايـن بـا حـق حاکميـت ملي و 
آزادي و اسـتقالل مـا مي باشـد و هـر قـراردادي را کـه بـا چنيـن قيود و شـروط 
و کيفيـات امضـا و تصويـب و مبادله نماينـد منبعث و ناشـي از اراده ملت ايران 
نيسـت و باطـل و کان لم يکـن و ملغي االثـر مي باشـد و بـراي ملـت ايـران بـه 
هيچ وجـه الـزام آور نخواهـد بـود و بهتـر اسـت آقايانـي کـه در مجلـس شـورا 
و سـنا مسـتقر شـده اند توجـه دقيـق و عميقـي بـه ايـن موضـوع مهـم حياتي که 
تمـاس با اسـتقالل سياسـي و اقتصـادي و مالي ملت ايـران دارد فرمـوده و با رد 
آن در پيشـگاه ملـت ايـران و نسـل آتـي کـه صاحـب حقيقـي ايـن مـرز و بـوم 

اسـت خـود را سـربلند و روسـفيد کند.

از آقايان علما و روحانيون:
بسمه تعالي

حاج ســيد رضا فيروزآبادي،  آيت اهلل سيد رضا زنجاني، آيت اهلل سيد جعفر، از 
رجال سياسي و استادان دانشگاه:

غروي، سيد محمود طالقاني، حاج سيد جوادي، علي اکبر دهخدا استاد عالمه 
]کذا[، دکتر عبداهلل معظمي، استاد دانشگاه و رئيس سابق مجلس شوراي ملي، 
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سند شماره سه
]شير و خورشيد[

دانشگاه تهران
به تاريخ: 1333/7/18

شماره: 101/م
پيوست: صورتمجلس 

محرمانه
تيمسار سرتيپ دادور رئيس کل دفتر 

نخست  وزير
پيرو نامه شـماره 90/م – 1333/7/11 و به دسـتور جناب آقاي نخست وزير 
اينـک صورت مجلـس مـورخ 1333/7/8 کـه از طـرف چند تـن از آقايان 

اسـتادان تنظيم و امضا گرديده اسـت در ضميمه فرسـتاده مي شـود.
رئيس دانشگاه: دکتر سياسي ]امضا[

]شير و خورشيد[
دانشگاه تهران

صورت مجلس مورخ 1333/7/8
عطف به نامه شــماره 19721 مورخ 1333/7/7 رياســت دانشگاه به عنوان 
عده اي از اســتادان، جلســه اي در تاريخ فوق در دانشسراي عالي با حضور 

رياست دانشگاه تشکيل شد.
آقـاي رئيس دانشـگاه خالصـه اي از مذکراتي را کـه روز قبل جناب آقاي 
نخسـت وزير در زمينـه نامـه سرگشـاده اي کـه به عنـوان مجلسـين صـادر و 
رونوشـتي از آن بـه چـاپ رسـيده و منتشـر شـده اسـت، بيـان داشـتند. از 
طـرف آقاي نخسـت وزير اظهار شـده بـود چرا آقايان اسـتادان دانشـگاه با 

سوء اسـتفاده از سـمت دانشـگاهي خـود بـا اعالميه اي منتشـر نمـوده ضمن 
آن بـه مقـام سـلطنت و قانون اساسـي و دولـت اهانـت نموده  انـد.

از طـرف اسـتادان حاضـر توضيـح داده شـد کـه بـه صـرف امضـا اکتفـا 
کـرده و سـمت دانشـگاهي خـود را قيـد ننموده ا نـد و مسـلماً مراجعـه بـه 
اصـل نامـه ايـن موضوع را روشـن خواهد کـرد. امضاکنندگان بـا احترامي 
کـه پيوسـته نسـبت بـه مقام شـامخ سـلطنت مشـروطه داشـته و دارنـد قصد 
مخالفـت بـا مشـروطيت و سـلطنت و قانون اساسـي را نداشـته، تعبيـر غير از 
ايـن برخـالف واقـع مي باشـد بلکـه خواسـته  اند بـا اسـتفاده از اساسـي ترين 
اصـول قانون اساسـي و مشـروطيت کـه آزادي عقايـد اسـت و الاقـل به هر 
فـردي اجـازه مي دهـد نظريـات و شـکايات خـود را بـه عالي تريـن مرجـع 
مشـروطيت يعنـي مجلسـين اظهـار بـدارد، چـون در جريـان قـرارداد نفـت 
و عواقـب آن نگرانـي شـديد داشـته اند بـه طـور منطقـي و معقـول مطالـب 
خـود را بـه عنـوان يـک فـرد عـادي کشـور به عـرض مجلسـين برسـانند و 

قصـد اهانـت بـه دولـت در بيـن نبوده اسـت.
مهنــدس خليلي ]امضا[ 1333/7/8، مهندس عطايي ]امضا[، دکتر ميربابايي 
]امضــا[، دکتر ]رحيــم[ عابدي ]امضــا[، دکتر جناب ]امضــا[، دکتر بيژن 
]امضا[، دکتــر نعمت اللهي ]امضا[، مهندس بــازرگان ]امضا[،  دکتر قريب 

]امضا[، مهندس انتظام ]امضا[، 
صورت مجلس فوق در حضور اينجانب تنظيم و امضا گرديد. 

]علي اکبر سياسي، امضا[
اينجانـب کـه موفـق بـه حضـور در جلسـه اي کـه مقـام رياسـت دانشـگاه 
دعـوت کـرده بودند نشـده بـودم مراتب متـن را تأييد و تصديـق مي نمايم. 

دکتر ]يداهلل[ سحابي ]امضا[ 1333/7/11
]حاشـيه پاييـن:[ فرمودنـد، صورت مجلـس تقديمـي راجـع بـه آزادي عقيـده 
همـان قسـم کـه آقايـان گفته انـد، حرفـي نيسـت و هر کـس طبق قانـون مجاز 

سند شماره دو
]شير و خورشيد[

دانشگاه تهران
شماره: 90/ م

تاريخ: 1333/7/11
محرمانه - مستقيم

جناب آقاي نخست وزير
پيـرو مذاکـرات حضـوري راجـع بـه چنـد تـن از آقايان اسـتادان دانشـگاه 
کـه امضـا آنها با ذکر سـمت دانشـگاهي در ذيـل نامه سرگشـاده مربوط به 
قـرارداد نفـت خطـاب به رياسـت مجلسـين ديده شـده اسـت به اسـتحضار 
خاطرعالـي مي رسـاند بـا آقايـان در ايـن باب مذاکره شـد و راجـع به ذکر 
سـمت و عنـوان دانشـگاهي و توهمـي کـه دربـاره اسـائه ادب نسـبت بـه 
مقـام شـامخ سـلطنت و اهانـت نسـبت بـه دولـت رفتـه اسـت استفسـار بـه 
عمـل آمـد. آقايـان از هـر سـه موضـوع فـوق جـداً تبـّري جسـته و رسـماً 
اعـالم داشـتند کـه اوالً: در ذيـل اصـل نامـه که به آنهـا ارائـه گرديده فقط 
امضـاي خـود را گذاشـته و از سـمت دانشـگاهي خود هيچ ذکـر نکرده اند 
و اگـر چاپ کننـده نامـه شـخصاً بـه ذکـر عنـوان و سـمت آنهـا مبـادرت 
جسـته حرجـي بـر ايشـان نيسـت و مراجعـه بـه اصـل نامـه ايـن موضـوع را 

روشـن خواهد نمود؛ ثانياً: نسـبت به مقام شـامخ سـلطنت مشـروطه هميشـه 
احتـرام داشـته و دارنـد و بنابرايـن تعبيـري کـه رفتـه اسـت هرگـز بـا نظـر 
ايشـان مطابـق نيسـت، ثالثـاً: نسـبت بـه دولـت قصـد اهانـت نداشـته بلکـه 
خواسـته اند در راه حـل مشـکل نفـت بـا اظهـار نظريـات خـود بـه مقامـات 

مربوطـه کمـک کرده باشـند.
نامـه  دربـاره  مزبـور  آقايـان  کـه  اسـت  توضيحاتـي  عيـن  فـوق  نـکات 
سرگشـاده خـود بـه اينجانـب داده انـد. اميـدوار اسـت مقبـول خاطرمحترم 

واقـع شـود.
رئيس دانشگاه – دکتر سياسي ]امضا[

]حاشــيه پايين:[ با تقديم احترام فرمودند، به ايشــان گفته شــود بهتر است 
صورت جلسه که تنظيم شده بفرستند

]حاشيه راســت:[ با جناب آقاي دکترسياسي شفاهاً صحبت و دستور داده 
شد صورت جلسه منظور را بفرستند. 1333/7/23

]مهر:[ ورود به دفتر محرمانه نخست وزير
شماره: 2067/4

تاريخ: 1333/7/11

الهيار صالح، وزير اسبق کشور و سفيرکبير سابق ايران در واشنگتن، شمس الدين 
اميرعاليي، وزير اســبق دادگســتري و کشور و سفير ســابق ايران در بروکسل، 
مخبــر فرهمند، نماينده ســابق مجلس شــوراي ملي، مهندس حســن شــقاقي، 
مديرکل اسبق راه هاي ايران و رئيس شــوراي عالي راه آهن، مهندس بازرگان، 
رئيس ســابق هيئت مديره شرکت ملي نفت و اســتاد دانشگاه، مهندس عطايي، 
وزيرســابق کشاورزي و رئيس دانشکده کشــاورزي، مهندس خليلي، رئيس و 
اســتاد دانشــکده فني،  اصغر پارسا، نماينده ســابق مجلس، دکتر سحابي، استاد 
دانشــگاه، دکتر بيژن، استاد دانشگاه،  دکتر قريب، استاد دانشگاه، دکتر جناب، 
اســتاد دانشــگاه، دکتر نعمت اللهي، استاد دانشــگاه، دکتر رحيم عابدي، استاد 

دانشگاه، محمدرضا اقبال، نماينده سابق مجلس، مهندس انتظام، استاد دانشگاه،  
نصرات اهلل اميني، شهردار ســابق تهران، دکتر بختيار، معاون سابق وزارت کار، 
دکتر ميربابايي، استاد دانشــگاه، دانشور، رئيس سابق شرکت بيمه ايران،  خليل 
ملکي، حاج ســيد مهدي رضوي، وکيل دادگستري،  حسن صدر، مدير روزنامه 
قيام ايــران و وکيل دادگســتري،  نمايندگان احزاب ملــي، دکترخنجي وکيل 

دادگستري، گيتي بين و محمد نخشب.
رونوشت برابر اصل است ]امضا: ناخوانا[

]مهر:[ وزارت جنگ
فرمانداري نظامي تهران و حومه
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اسـت اظهـار عقيـده راجع به موضـوع مملکت کند، ولي موضوعـي که در آن 
نامـه قابل تأمل اسـت در مورد سرزنشـي اسـت اگر خوب دقـت فرماييد راجع 
بـه 9 اسـفند و 28 مـرداد اسـت کـه ملت ايران هر دو قسـمت را شـناخته و روز 
28 مـرداد روز تاريخي و مقدس اعالم شـده ولي آقايـان از چنين روزي اظهار 
تأسـف نموده انـد. آقايانـي کـه از يـک دولـت قانونـي حقـوق مي گيرنـد حق 
ندارنـد نسـبت بـه آن دولت اسـائه ادب نماينـد. روز 28 مرداد يا روز رسـتاخيز 

روزي بـود کـه ملت ايـران را از پرتگاه نيسـتي و فنـا نجات داد.

موضوع صورت مجلس قانع کننده نبود اگر عرض بيشتري داريد به اطالع 
اينجانب برسانيد. 

]امضا: ناخوانا[
]مهر:[ ورود به دفتر محرمانه نخست وزير

شماره 2109/4
تاريخ: 1333/7/18

سند شماره چهار

]شير و خورشيد[
نخست وزير

شماره: 4/2109
تاريخ: 18/7/1333

محرمانه، مستقيم
جناب آقاي دکتر سياسي رياست دانشگاه تهران

نامــه شــماره 101/م – 18/7/1333 و صورت مجلس ضميمه آن به اســتحضار 
جناب آقاي نخست وزير رسيد فرمودند: در آزادي عقيده همان قسم که آقايان 
گفته اند حرفي نيســت و هر کس در حدود قوانين موضوعه در امور مربوط به 
کشــور مجاز است اظهار عقيده کند ولي موضوعي که در آن نامه قابل اهميت 

و مورد ســرزنش اســت اگر خوب دقت بفرماييد راجع به ايام 9 اســفند و 28 
مرداد مي باشــد که ملت ايران هر دو قسمت را تشــخيص داد و روز 28 مرداد 
از طرف ملت روز مقدس و تاريخي شــناخته شــده ولي آقايان از چنين روزي 

اظهار تأسف نموده اند.
به طور کلي کساني که از يک دولت قانوني حقوق مي گيرند حق ندارند نسبت 
به همان دولت اسائه ادب نمايند خاصه آن که روز 28 مرداد رستاخيزي بود که 

ملت ايران را از پرتگاه نيستي و فنا نجات داد.
ضمناً فرمودند صورت مجلس ارســالي قانع کننده نبود و عليهذا چنانچه توضيح 

بيشتري داشته باشند به اطالع اينجانب برسانند.
رئيس کل دفتر نخست وزير: سرتيپ دادور ]امضا[

]امضاي پيش نويس:[ خاوري 18/7/1333 ■

اگر خواهان اشتراك نشريه چشم انداز ايران هستيد:
لطفا برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد.

ملي شعبه  بانك  به حساب سيبا 0106073700001  را   اشتراك  خوانندگان محترم مي توانند حق 
كارت  شماره  به  يا   18367904 جام  حساب  شماره  به  يا  ميثمي،  لطف اهلل  نام  به   87 كد  دانشگاه 
6104337244581219 بانك ملت شعبه ميدان توحيد كد 6756/1 به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.

در صورت واريز به كارت حتما شماره پيگيري خود را اعالم فرماييد. •
در صورت تغيير آدرس يا شماره پالك حتما به اطالع دفتر نشريه برسانيد. •
بريده يا رونوشت برگه تكميل  شده را به همراه اصل رسيد بانكي با پست سفارشي يا از طريق نمابر ارسال فرماييد. •
%20 تخفيف به دانشجويان ) با ارائه كپي كارت دانشجويي( و همچنين طرح اماني رايگان براي كساني كه  •

توانايي خريد نشريه را ندارند) با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پيامك كنند. •

فرم	درخواست	اشتراك	
نام و نام خانوادگي:...................................................................................................................................
نشاني:.......................................................................................................................................................
تلفن:  ............................................................... كدپستي: .....................................................................
»قيد كدپستي الزامي است«

آدرس: تهران صندوق پستي 13445/895    تلفن:  66936575_021 

حق	اشتراك	يك	ساله	داخل	كشور:	600.000	ريال
خارج	از	كشور:	اروپا	2.100.000	ريال	-	آمريكا	1.600.000	ريال	
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اين مســئله تا حــد زيــادي از دل پژوهش هاي 
اجتماعي و نظرورزي هاي سياســي در ســاليان 
اخير درآمده است که ايران حداقل در يک صد 
ســال اخير بــه ضعــف جامعه مدني در ســطح 
اجتماعي و به ضعف تحزب در ســطح سياســي 

گرفتار بوده است.
حاصل اين دو ضعف که معموالً تشــديدکننده 
يکديگر هــم بوده اند موجب شــده اســت که 
فرازهــاي تحرک و توســعه سياســي در ايران 
از نهضت مشــروطه تا انقالب اســالمي نتوانند 
صورت نهادينه و پيوســته اي به خــود بگيرند و 
گاه با فرودهــاي تأمل برانگيزي روبرو شــوند. 
تعابيري مانند »جامعــه کوتاه مدت«، »ناپايداري 
احــزاب سياســي«، »موســمي بودن مشــارکت 
سياســي«، »مشارکت ســتيزي و رقابت گريــزي 
فرهنگ سياســي« و »ناتواني نهادهاي مدني در 
تبيين جامعه سياسي« و »جامعه پذيري سياسي در 

ايران«، به وفور به کار رفته است.
چــرا پيشــگامي مــا ايرانيــان در تحرک هــاي 
توســعه اي به طور عام و توســعه سياسي به طرز 
خاص ســر از اســتمرار و نهادمندي درنياورده 
است؟ چرا به مثابه آونگ، همه طليعه هاي تالش 
و تکاپو ســر از غروب هــاي انفعال و دلمردگي 

درآورده است؟
 انقالب مشــروطه در ســال 1285 در نوع خود 
نخستين انقالب در جهان اسالم به حساب مي آيد 
که حتــي پيش از انقالب ترک هــاي جوان در 
ســرزمين عثماني به شکل گيري نظام مشروطه و 
مقيدکردن قدرت نامحدود پادشاه منجر گرديد 

اما کمتر از 15 ســال بعد جاي خود را به يکي از 
انواع حکومت  اقتدارگراترين و خودکامه ترين 

و تجددگرايي آمرانه رضاشاهي سپرد.
چرا 25 ســال پــس از طلوع حاکميــت ملي در 
دوران نخســت وزيري دکتــر »محمــد مصدق« 
گزينــه مجاز سياســت ورزي در ايران عضويت 
در حزب سراســري رســتاخيز شــد؛ حزبي که 
هــر کس حاضر به پذيــرش آن نبود طبق حکم 
ملوکانه تنها مي توانســت پاســپورت بگيرد و از 

ايران برود؟
چــرا بعــد از بزرگتريــن و مردمي ترين انقالب 
اجتماعي و سياســي پاياني قرن بيستم در ايران و 
استقرار انقالب اسالمي در سال 1357 ، احزاب 
سياســي که مي توانســتند نهاد مشارکت سياسي 
قاعده مند و فرهنگ سياســي رقابت پذير باشــند 

قوام و دوام نيافتند؟

چرا هشــت ســال پــس از جنبــش دوم خرداد 
1376 نهادهاي مدني و احزاب سياســي برآمده 
يــا رمق گرفتــه از جنبش اصالحــات به محاق 

فرورفتنــد؟ چرا هنــوز هم پــس از آنکه مردم 
در انتخابــات خرداد 1392 در نــوع کم نظيري 
از مشــارکت سياســي و فرهنــگ سياســي در 
پــاي صندوق هاي رأي به زبــان آمدند و باز از 
اعتماد به خود، اعتماد به نظام سياســي و اعتماد 
به عقالنيت و تدبير ســخن گفتنــد، دغدغه ها و 
نگراني ها نسبت به تثبيت و پايداري اين حضور 

معنادار مردم و اميد برآمده از آن وجود دارد؟
به واقع اســتحکام و قوام و ســامان دموکراسي 
و حفظ و نهادينه کردن دســتاوردهاي سياسي و 
اجتماعي و به عبارت ديگر استمراربخشــيدن به 
مشارکت سياسي شــهروندان و تقويت فرهنگ 
سياســي مبتني بر مشــارکت و رقابــت در ايران 
مســئله مشترکي اســت که ســه نهاد حکومت، 
نخبگان و جامعه را موظف به تأمل و بازانديشي 

درباره آن مي کند.
هــرگاه سياســت ورزي در جامعــه هــم ارز و 
هم عرض بــا کنش هــاي ديگــر در حوزه هاي 
علــم، فرهنگ، اقتصــاد و اجتماع شــد؛ هرگاه 
مشــارکت سياســي پرهزينگي و اضافه بار خود 
را در ايران فرو نهاد و در کنار شــرکت ادواري 
در انتخابات به حضور مدني و مســتمر سياســي 
نزديــک گرديد؛ هرگاه در فرهنگ سياســي ما 
رقابت نــه به معناي از ميــدان به درکردن رقيب 
بلکه به معناي به ميدان آوردن قاعده مند رقيب، 
در آمد؛ هرگاه کنش در نهادهاي مدني نه تفنن 
که تعهد به شــمار آمد و تحزب از فهم تاريخي 
»پارتي بازي« فاصلــه گرفت و باالخره وقتي که 
هر عالم، روشــنفکر، هنرمند، اســتاد، دانشجو، 
مدير، بازرگان و صنعتگري به اين فخر نفروخت 
و يا وانمود نکرد که سياســي نيست و به حزبي 
گرايــش نــدارد، مي توان به قطعيــت گفت که 
مشارکت سياسي و سامان دموکراسي به الگوي 
قوام يافتــه و بادوامي که شايســته مجاهدت هاي 
بي نظيــر مــردم و راهگشــايي رهبــران آنان در 

دوران معاصر است، نزديک شده است.

کاوشي در علل ناپايداري تحزب در ايران
مشارکت سياسي گسسته؛ فرهنگ سياسي مشارکت گريز

هادي خانيکي
استاد دانشگاه

به واقع استحكام و قوام و 
سامان دموكراسي و حفظ و 
نهادينه كردن دستاوردهاي 

سياسي و اجتماعي و به عبارت 
ديگر استمراربخشيدن به 

مشاركت سياسي شهروندان و 
تقويت فرهنگ سياسي مبتني 
بر مشاركت و رقابت در ايران 
مسئله مشتركي است كه سه 

نهاد حكومت، نخبگان و جامعه 
را موظف به تأمل و بازانديشي 

درباره آن مي كند
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فرهنگ سياسي
در مقام تعريف، »فرهنگ سياسي« را مجموعه اي 
از سمت گيري هاي سياسي اعم از نگرش به نظام 
سياســي و اجزاي آن و ارزيابــي نقش خود در 
آن مي داننــد؛ به ايــن ترتيب فرهنگ سياســي 
مجموعــه اي از نگرش ها، باورها و احساســات 
اســت که به فرايندهاي سياســي معنا مي دهند و 
زمينه ذهني  و قواعد رفتاري را در نظام سياســي 

تدارک مي بيند.
ايــن ايســتارها شــامل ايده آل هــاي سياســي و 
هنجارهــاي عملــي اســت، از ايــن رو مي توان 
فرهنگ سياسي را ترکيبي از ابعاد رواني و ذهني 
دانســت که هم در رويدادهاي حوزه عمومي و 

هم در تجارب عرصه خصوصي ريشه دارند.
با چنين تعاريفي مي تــوان ادعا کرد که هر نوع 
سمت گيري سياسي شامل سه مؤلفه اصلي است: 
»مؤلفــه ادراکــي«، »مؤلفه احساســي« و »مؤلفه 

ارزيابانه«.
اولين مؤلفه خصلتي عقالنــي دارد و به معرفت 
از نظــام سياســي، نقش هــا، متصديــان نقش ها 
سيســتم  خروجــي  و  ورودي  مکانيزم هــاي  و 
سياســي معطــوف اســت. دومين مؤلفــه يعني 
مؤلفه احساســي، به تأثرات و عواطف ما نسبت 
بــه کل نظــام و نقش ها و شــخصيت ها و رفتار 
آنها بازمي گردد و ســومين مؤلفه به داوري ها و 
اعتقادات ما پيرامون موضوعات سياسي مربوط 
است و ترکيبي از معيارهاي ارزشي، مالک هاي 
داوري، اطالعات و احساسات را شامل مي شود.

مــادام که ايــن مؤلفه ها در ســطح فردي مطرح 
شــوند، خارج از فرهنگ سياســي قــرار دارند، 
امــا هنگامي کــه در جامعه الگوهاي مشــترکي 
از اين ســه مقوله شــکل بگيرد و چنين استنباط 
شود که تمام جامعه يا بخش هايي از آن نگرش 
واحدي نسبت به نقش ها و ساختارهاي مشخص 
سياســي مانند انتخابات، قانونگذاري، مشارکت 
شــهروندان و بوروکراســي يا متصديان نقش ها 
مثل دولتمردان، نمايندگان مجلس، مديران و... 
يا سياست هاي عمومي نظير رويه هاي سياسي و 
ســازوکارهاي تصميم گيري دارند، آنگاه شاهد 
پيدايش يک فرهنگ  يا خرده فرهنگ سياســي 

مي شويم.
»آلمونــد« و »وربا« نظريه پردازان برجســته علوم 
بــا گونه شناســي فرهنگ هاي  سياســي معاصر 
سياســي در ايــن زمينــه ســه  مثــال را مطــرح 
مي کنند. نخســت »فرهنگ سياسي محدود« که 
در ســاخت هاي بدون دولــت و يا داراي دولت 
ضعيف شکل مي گيرد و از آنجا که افراد در اين 
قبيل ســاخت ها فاقد نقش هاي مشخص سياسي 
هستند؛ لذا مردم هم اساساً تصوري از اينکه يک 
نظام سياســي مي تواند و يا بايد نيازهاي آنان را 

برآورده کند؛ ندارند.
دوم »فرهنــگ سياســي تبعي« کــه در اين نوع 
انتظاراتــي از خروجي  فرهنگ مــردم عمدتــاً 
نظــام سياســي دارنــد؛ درواقــع از آنجــا کــه 

شــهروندان براي خود به عنوان شريکي فعال در 
ساخت سياســي نقشي قائل نيســتند، بنابراين از 
سازوکارهاي ورودي نظام سياسي تصويري در 
ذهن ندارند و خود را عاجزتر از آن مي دانند که 
روي اين سازوکارها تأثير بگذارند؛ در اين نوع 
فرهنگ سياسي معموالً نگرش ادراکي معطوف 
به اقتدار حکومت است، اما مؤلفه هاي احساسي 
و ارزيابانه نسبت به کل نظام ممکن است مساعد 

يا نامساعد باشد.

ســوم، »فرهنگ سياســي مشــارکتي« است؛ در 
اين فرهنگ شــهروندان به همــه وجوه فرهنگ 
سياســي، توجه و معرفت دارنــد، يعني نقش ها، 
شــخصيت ها، رويه ها و سازوکارهاي ورودي و 
خروجي مدنظر شــهروندان اســت و آنان براي 
خود در فرآيند تصميم گيري نقشــي فعال قائل 
هستند اما وابسته به شرايط مختلف احساسات و 
ارزيابي هاي شهروندان طيفي از پذيرش يا رد و 

نفي را تشکيل مي دهند.
گونه هاي آرماني يادشده به صورت ناب در هيچ 
نوع فرهنگ سياسي وجود ندارد و معموالً همه 
گونه هاي فرهنگ هاي سياســي ترکيبي از ســه 

نمونه پيشين هستند.
با ايــن مقدمــات اگــر بپذيريم که مشــارکت 
سياســي، نظام سياســي و رفتارهاي معطوف به 
مشــارکت و قدرت، محاط در فرهنگ سياسي 
اســت؛ بنابراين مي توان از فرهنگ سياســي به  
عنوان متغير مســتقلي براي تبيين رفتار سياســي 
بهره گرفــت و فرهنگ سياســي را حلقه وصل 

ميان سياست خرد و کالن انگاشت.
براي مثال در  مورد مقوله اعتماد به حکومت که 
ازجمله عوامل مؤثر در مشــارکت سياسي است 
مي توان ادعا کرد که چنين مقوله اي نخست، در 
فرهنگ هاي سياسي محدود اساساً منتفي است؛ 
زيرا در چنين فرهنگ هايي تصوري از دولت و 

نقش و کارکرد آن وجود ندارد.
دوم اينکه، در فرهنگ هاي تبعي اگرچه ممکن 
است صورت بندي هايي از اعتماد سياسي اعم از 

ادراکي، احساســي يا ارزيابانه شکل بگيرد، اما 
از آنجا که اعتماد به نفس سياســي وجود ندارد 
مي تــوان اعتماد به حکومت را بــا ويژگي هايي 
ماننــد بيگانگي سياســي و افســردگي سياســي 
تبييــن کرد. در ايــن فرهنگ ها کــه هنوز ميان 
نقش سياســي و متصــدي وجه افتــراق حاصل 
نشده اســت؛ اعتماد و بي اعتمادي بيشتر متوجه 

اشخاص است تا نهادها و نقش هاي سياسي.
ســوم اينکه، مي توان گفت تنهــا درصورتي که 
تمايــالت خــام و شــکل نگرفته جامعه صورت 
تجميــع بــه خود گيرنــد و به صــورت تقاضاي 
مؤثر سياســي درآيند و به مانند اهرمي سياسي، 
ســازوکارهاي ورودي و خروجي نظام سياسي 
را متأثــر کننــد مي تــوان از اعتماد سياســي به 
مفهوم دقيق آن ســخن گفــت؛ بنابراين تنها در 
فرهنگ هاي سياســي مشــارکتي که شهروندان 
نوعي کنترل روي نقش ها، شخصيت ها، رويه ها 
و سازوکارهاي ورودي و خروجي نظام سياسي 
دارند، مي توان شــاهد اعتمــاد در همه ابعاد آن  

بود.
ساختارهايي که در آنها تقاضاهاي سياسي اجازه 
تشــکل و تجميع نمي يابند، گرايش هاي سياسي 
به صــورت ايدئولوژي هــاي پنهــان درمي آيند 
که اگرچه در شــکل ظاهــري به گونه اطاعت و 
وفاداري بروز مي يابند، اما در باطن، بي اعتمادي 
و سوء ظن عميقي را در اليه هاي زيرين فرهنگ 

سياسي انباشته مي کنند.
فرهنــگ سياســي در ايران از زوايــاي مختلف 
تاريخي بررســي شده اســت و تقريباً در تمامي 
آنهــا اين نتيجــه به دســت آمده اســت که در 
گروه هــاي حاکم به ســختي مي تــوان ديدگاه 
مساعدي نســبت به گسترش مشارکت و رقابت 

در سياست پيدا کرد.
»آر.دي.گاستيل« در پژوهشي پيرامون ويژگي هاي 
عمده فرهنگي سياســي در بين قشرهاي مختلف 
طبقه متوســط ايران نشان داده اســت که ايرانيان 
معتقدند »آدميان طبعاً شرور و قدرت طلب هستند، 
همه چيــز در حــال دگرگونــي و غيرقابل اعتماد 
اســت، آدمي بايد نســبت به اطرافيانش بدبين و 
بي اعتماد باشد، حکومت دشمن مردم است و...«.

»ماروبن زونيس« فرهنگ سياسي نخبگان ايران 
را در چهار ويژگي »بدبيني سياسي، بي اعتمادي 
شــخصي، احســاس عــدم امنيــت آشــکار و 
سوءاستفاده بين افراد« خالصه مي کند که اساس 

رفتار سياسي آنها را به وجود مي آورد.
»مک کللنــد« زمينه هاي عمومــي اين فرهنگ 
را به ويــژه در عرصه فولکور، امثــال و حکم و 
به طورکلــي فرهنگ عامه که ناظــر بر مغايرت 
با روحيه مشــارکت و رقابت است، برمي شمارد 
و ايجــاد حــس فردگرايــي منفــي و پرهيز از 
بيــان نظريــات خود را ناشــي از وجــود همين 

خصوصيات مي داند.
»زرنگي، تک روي، واگذاشتن صالح مملکت 
بــه خســروان، اعتمادنکــردن بــه کســان، جز 

در فرهنگ هاي تبعي اگرچه 
ممکن است صورت بندي هايي از 
اعتماد سياسي اعم از ادراکي، 

احساسي يا ارزيابانه شکل 
بگيرد، اما از آنجا که اعتماد 
به نفس سياسي وجود ندارد 

مي توان اعتماد به حکومت را 
با ويژگي هايي مانند بيگانگي 
سياسي و افسردگي سياسي 

تبيين کرد
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گريبانگير فرهنگ سياسي مستلزم آسيب شناسي 
دقيقــي اســت کــه در مــورد عناصــر چنيــن 
فرهنگ هايــي بايــد صورت گيرد. در شــرايط 
کنونــي جامعه ما، اعتماد سياســي و به خصوص 
اعتمــاد به حاکميت، آســيب هاي فراواني ديده 
اســت که مي توان عواملــي که به ايــن اعتماد 
خدشــه  وارد ســاخته اند را به سه دســته عوامل 
ســاختي تاريخي، عوامل مختص دوران گذار و 

عوامل جاري تقسيم کرد.
از  ناشــي  بايــد  را  عوامــل  ايــن  از  پــاره اي 
رفتارهــاي حاکميتي دانســت، ولــي برخي از 
آنهــا برخاســته از فرهنگ ديرپاي سياســي در 
جامعه اســت و وجوهي نيز منبعث از رويکردها 
و ناکارآمدي هــاي اجرايــي نهــاد دولــت در 

موقعيت هاي پيش رو بوده است.
از ميــان عوامل ســاختي تاريخي بايد انباشــت 
تجــارب تاريخي مــردم را کــه گاه به صورت 
»ســبک  و  »کاراکتــر«  نوعــي  شــکل گيري 
زندگي سياســي« فردگرايانه، مشارکت ســتيز و 
رقابت گريز بروز پيدا مي کند، برجســته دانست. 
ايــن فردگرايــي خــود محصــول بي اعتمادي 
ســاختي جامعه به دولت اســت کــه از ديرپايي 
تاريخي اســتبداد و خودکامگي نهاد دولت در 
ايران و پيدايــش و دوام فاصله »دولت –  ملت« 

نشأت گرفته است.
درواقــع مردم در ظــرف تاريخــي و اجتماعي 
بلندمدتــي پيــش و بيــش از آنکه بــا دولت به 
مفهوم جديد آن يعني دولت رفاهي آشنا شوند، 
بــا دولت خودکامه و درازدامــن مواجه بوده اند 
کــه زور و اجبــار وجــه غالب آن بوده اســت. 
اين ويژگي نهاد دولــت و حکومت خود را در 

جاي خود را به اطاعت و تابعيت مجدد مي دهد.
حــال بايد ديــد چگونــه مي تــوان از وضعيت 
فرهنگ سياســي تبعي به ســوي فرهنگ سياسي 
مشــارکت جويانه خارج شد؛ هر ساخت سياسي 
آميخته با فرهنگ سياسي مختص به خود است، 
امــا عمومــاً شــاخص هاي توســعه در فرهنگ 
سياســي مشارکتي يک نظام مشــتمل بر دولت، 

نخبگان و جامعه عبارتند از:
1. پيدايش فرهنگ سياسي همگن و گسترش 
ســمبل هاي مشــترک سياســي به عنــوان »زبان 

ارتباط«
2. گســترش فرهنــگ گفت وگــو و مداراي 

سياسي
3. افســون زدايي و غيرتابويي شدن سياست و 

حکومت از منظر جامعه و نخبگان
4. تعميــم سياســت و اجتماعي شــدن آن در 

حوزه عمومي
پوســته خرده فرهنگ هــاي  5. شکسته شــدن 

سياسي به نفع نظم و فرهنگي فراگيرتر
6. غيرشخصي شدن سياست 

7. هم عرضي قدرت سياسي با ساير قدرت هاي 
اجتماعــي و اقتصادي در انظــار عمومي و تغيير 

مطلوبيت
و  »دولت داربــودن«  احســاس  گســترش   .8
»اعتماد به باال« در جامعه سياســي به عنوان منشــأ 

مشروعيت دولت
9. رشد فرهنگ مشــارکت و جامعه پذيري و 

توانمندکردن شهروندان در پذيرش مشارکت
10. تقويت نهادهاي مدني و سياسي در سطح 

جامعه
هر نوع توصيه و تجويــزي درباره درمان آفات 

شــر از ديگــران انتظار نداشــتن، فرصت طلبي، 
گزافه گويي، آب را گل آلودکردن، تســليم در 
برابر خصم غالب، سکوت کردن، حد نگه داشتن 
رازداري، تملــق و چاپلوســي، الف ياري زدن 
همــه خصوصيــات  ازجملــه  و...«  نعمــت  در 

مشارکت ستيز است.
»وســت وود« بدبيني نهفته در فرهنگ سياســي 
نخبگان ايران را مقوله اي مي داند که ريشــه در 
واقعيت دارد، به وســيله واقعيت تأييد مي شود و 
به نوبه خود واقعيت سياســي در ايران را تشکيل 

مي دهد.
به طورکلــي مي توان گفت بي اعتمادي و بدبيني 
نســبت به قدرت سياســي، يکي از ويژگي هاي 
عمده فرهنگ سياســي تبعي و واکنش نسبت به 
رابطه قدرت متمرکز و عمودي به شمار مي رود 
کــه فرهنگ سياســي نخبــگان را نيز به شــدت 
فرامي گيــرد و مفهوم رقابت و مشــارکت را از 
عرصه حيات سياســي آنها خارج مي کند. رفتار 
سياســي برآمده از چنين فرهنگــي، آميزه اي از 
فرصت طلبــي، انفعال و کناره گيــري، اعتراض 
پنهان و ترس خواهد بــود. در فرهنگ تابعيت، 
مردم انتظار دارند حکومــت همه امور را انجام 
دهد، در عين حال نســبت بــه وعده هاي حکام 

بي اعتمادي وجود دارد.
در ايــن فرهنگ افراد مي کوشــند تــا به نحوي 
رضايــت حاکمان را به دســت آورند، از اين رو 
فضاي فرصت طلبي و تملق گسترش مي يابد. در 
چنين فرهنگي اعتراض و انتقاد معموالً يا مواضع 
اخالقي عليه مظاهر قدرت پرستي و فرصت طلبي 
صــورت مي پذيرد يا به صورت ناگهاني، عصبي 
و خشــونت آميز محقق مي شــود که به آســاني 
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گشــوده تر سياســي، نهادهاي مدني و تا حدي 
احزاب سياســي ريشــه و رمق پيدا مي کنند و به 
همان اندازه از فرهنگ و مناسبات گفت وگويي 
و انتقــادي بيشــتر برخــوردار مي شــوند اما در 
شرايط بسته و امنيتي مناسبات دروني گروه هاي 
سياســي و اجتماعي نيز بســته و محدود شده و 
استبدادزدگي هر دو سطح حاکميتي و اجتماعي 
را فرا مي گيــرد؛ يعني دولت خودکامه و جامعه 
اســتبدادزده همديگر را در نوعي رابطه مبتني بر 

بي اعتمادي بازتوليد مي کنند.
درواقــع اگر در جامعه و در ميان شــهروندان به 
انعطاف و اصالح پذيري محيط سياســي اعتماد 
وجود داشــته باشد و شــهروندان نيز براي خود 
نقش مؤثر قائل باشند، کنش سياسي با دلگرمي 
انجام مي گيرد، ولي اگر به محيط سياسي اميدي 
نباشــد، کنش سياسي ســمت و سوي اعتراضي 

به خود مي گيرد.
تجــارب و تحقيقات گوناگون در ايران نشــان 
مي دهد که مســئله ضعف و ناپيوســتگي جامعه 
مدنــي و موانــع اســتمرار و اســتقرار نهادهاي 
دموکراتيــک اجتماعــي و سياســي در ايــران 
همواره منجر به بازتوليد قدرت متمرکز سياسي 
شــده اســت. يعني با وجودي که ساختار قدرت 
سياســي در ايران بارها تحت تأثيــر جنبش ها و 
مشــارکت هاي سياســي مردم تغيير کرده است 
اما معمــوالً اين اصالحات نتوانســته به صورت 
نهادينه و پردوامــي درآيد. درواقع جامعه مدني 
ضعيف به تشکيل دولت تمرکزگرا و ناکارآمد 
کمک کرده اســت که حاصــل آن پايين آمدن 
ســطح و دامنه فرهنگ سياسي مشارکت جويانه 
و باالرفتن ســطح و دامنه فرهنگ هاي سياســي 
محــدود و تبعي بوده اســت. اگر بــه اين تجربه 
تاريخــي تحــوالت پردامنــه ناشــي از امــواج 
گوناگــون دموکراســي خواهي و جنبش هــاي 
نوين اجتماعي را در دهه هاي اخير بيفزاييم، اين 
رهيافت کلي دســت يافتني اســت که در جامعه 
متنوع و متکثر امروز که بعضاً وجوه متناقضي از 
قدرت مشارکت سياسي و ضعف آن در مقاطع 
و شــرايط متفاوت ديده مي شــود، بايد به جاي 
جست وجو براي يک الگوي واحد و يک دست 
در فرهنگ سياســي در پي ترکيبي از الگوهاي 

فرهنگ سياسي بود.
درواقــع تحت تأثير تحــوالت سياســي پس از 
انقــالب و جنــگ به ويــژه بــا عبــور از دوران 
اصالحــات و اصولگرايــي، فرهنــگ سياســي 
جامعــه مــا ماهيتي تلفيقــي، پيچيــده، متکثر و 
ناهمگون يافته اســت، اين تنوع و پيچيدگي در 
ميان گروه هاي نخبه و مرجع جامعه که از سويي 
آگاه به وضعيت سياســي جامعه هم هستند و از 
ســوي ديگر از کميت و گستردگي چشمگيري 

برخوردار شده اند، بيشتر است.
اين وضعيت نشــان مي دهد در محيط نخبگي و 
دسترســي به منابع متکثر، اطالعات و رســانه ها 

جناح هاي مختلــف درون نظام در اين دوران به 
منازعــات درون وبيرون نظــام به کاهش اعتماد 

نسبت به کل حاکميت مي انجامد.
تشــديد اين امر پــس از انتخابات ســال 1388 
در واقع تهديدي اساســي در مشارکت سياسي 
جامعــه ما به حســاب مي آمــد که خوشــبختانه 
انتخابــات رياســت جمهوري در ســال 1392 تا 
حــدود زيادي توانســت به ترميــم آن بپردازد. 
آنچه پس از اين بيشــتر ضروري به نظر مي رسد 
توجــه به ظرفيــت اجتماعي و سياســي ترميمي 
برآمــده از اين انتخابات اســت که بايد به عنوان 
فراينــد جديدي در حل اختالف و آشــتي ملي 

فعليت يابد.

فرهنــگ مشــارکت جويي و مشــارکت 
سياسي پايدار

چنان کــه گفته شــد ميــان فرهنگ سياســي و 
مشــارکت سياســي ارتباطــي معنــادار وجــود 
دارد، يعني از فرهنگ سياســي مشــارکت جو، 
مشــارکت مســتمر و نهادمنــد سياســي حاصل 
مي شــود و متقابــاًل بــا فراهم شــدن زمينه هاي 
مساعد براي مشــارکت سياسي شهروندان مانند 
انتخابات، فرهنگ سياسي هرچند به طور موقت 
تحت تأثير محيط سياســي کنشــگري را ترويج 
مي کنــد؛ درواقع چون در ايــران به دليل ضعف 
جامعــه مدني مهمترين مجــراي جامعه پذيري و 
فرهنگ پذيري سياســي، قدرت سياســي است؛ 
بنابراين ميل به مشــارکت سياسي عمدتاً متأثر از 
رويکردهاي مثبت نظام سياســي و گشايش در 
فضاي رســمي سياســت ورزي بوده و به همين 

سبب گسسته و ناپايدار مي شود.
تجربه مشــارکت سياســي در جامعه ايراني طي 
دهه هاي اخير به خوبي نشــان مي دهد که ســايه 
ساختار و محيط قدرت سياسي بر سياست ورزي 
اجتماعي سنگين اســت؛ يعني در موقعيت هاي 

ادبيات و فرهنــگ عامه بازتوليد کرده اســت؛ 
گويا قدرت اساســاً پديده »شري« است که بايد 
از آن گريخت تا ســالم ماند، نه آنکه با کســب 

آن قدمي در راه سالمت جامعه برداشت.
در ميــان عوامل مختص دوران گذار، شــرايط 
انتقالــي از نظمــي به نظــم ديگر اهميــت دارد 
کــه اغلــب موجــب تشــديد گســيختگي ها، 
بي هنجاري ها و عوارض جديدي شده است. در 
چنين شرايطي پيوندهاي سنتي که نظم اجتماعي 
را برقرار مي کنند؛ سســت و ناکارآمد شــده و 
مقــررات جديدي که تضمين کننده قراردادها و 
مناسبات اجتماعي باشــند به وجود نيامده است، 
بنابراين بي اعتمادي بــه يکديگر و به حکومت، 

سراسر جامعه را دچار بحران مي کند.
در چنين شــرايطي هر کس سعي مي کند از اين 
آشــفته بازار نابه هنجار گليم خويش را از موج 
به در برد و فردگرايي منفعت طلبانه و فريبکاري، 
ســکه رايج مي شــود. اگر اين فرهنگ سياسي 
نهادينه شــود، اعتماد اجتماعي به کلي مضمحل 
مي شــود و مردم ناچار به حوزه عالئق شخصي 
باز مي گردند و حوزه عمومي بي جان و بي رمق 
مي شــود و دولت که در کانــون عرصه عمومي 
قــرار دارد، »ديگــري« و غيرقابــل اعتماد جلوه 

مي کند.
در کشــورهاي در حال گذاري مانند کشور ما 
که جامعه مدني و نهادهاي آن، هنوز از قوت و 
قدرت برخوردار نيســتند، زوال پيوندهاي سنتي 
ناشي از اقتضائات دنياي مدرن مانند شهرنشيني، 
صنعتي شدن و... عوارضي به مراتب سهمناک تر 
بــه دنبــال خــود دارد و انــزوا و عزلت گزيني 
انفعال، تقديرگرايي، سياست گريزي  اجتماعي، 
و... که همگي ناشي از زوال اعتماد است؛ خود 

را نشان مي دهند.
مقصود از »عوامل جاري« عواملي هستند که در 
پي شکل گيري گونه هايي از اعتماد در صورت 
وقوع تحوالتي مانند مشــروطيت، نهصت ملي، 
انقالب اسالمي و اصالحات ايجاد شده اند؛ اما 

صورت نهادي به خود نمي گيرند.
انقالب اســالمي و تحوالت پس از آن نشان داد 
که مردم ما همچنان بيشــتر به اشــخاص اعتماد 
مي کننــد تا نهادهــا، اين ويژگــي اگرچه توان 
بسيج کنندگي انقالب اسالمي و ستيزندگي آن 
را فوق العاده باال برد اما در عين حال ذاتاً داراي 
آسيب پذيري هايي است که جلوه هايي از آن را 
پــس از انقالب و به خصوص در دوران هشــت 

ساله اخير شاهد بوده ايم.
از آنجــا کــه هنوز ثقــل عناصــر ذات گرايانه، 
شخصي غيررســمي و ناپايدار در شکل دهي به 
اعتماد عمومي در کشور ما باالست، لطمه هايي 
کــه از ناحيه تصفيه نظــام سياســي و مديريتي 
کشــور در شــرايط پس از اصالحات بر اعتماد 
عمومي وارد آمده اســت، چيزي نيست که قابل 
چشمپوشي باشــد؛ تبديل منازعات سياسي ميان 

انقالب اسالمي و تحوالت 
پس از آن نشان داد که مردم 
ما همچنان بيشتر به اشخاص 

اعتماد مي کنند تا نهادها، 
اين ويژگي اگرچه توان 

بسيج کنندگي انقالب اسالمي و 
ستيزندگي آن را فوق العاده باال 
برد اما در عين حال ذاتًا داراي 

آسيب پذيري هايي است که 
جلوه هايي از آن را پس از انقالب 

و به خصوص در دوران هشت 
ساله اخير شاهد بوده ايم
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بــا توجه بــه تأثيــر مخــرب رقابــت ميان . 3
روحانيــت و احــزاب، هر نوع همــکاري که به 
انسجام نخبگان اعم از روحاني و غيرروحاني در 
بينجامد، مي تواند  جهت نهادينه ســازي احزاب 
تأثير گرانبهايي در بهبود شــرايط احزاب داشته 

باشد.
غيردولتــي . 4 نهادهــاي  ميــان  همــکاري 

اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي تواند 
کمک بزرگي بــه بهبود شــرايط احزاب کند، 
مشــارکت اين نهادها فعاليــت در احزاب را از 
حالــت آماتوري و داوطلبانه خــارج کرده و به 
سمت فعاليت هاي حرفه اي سوق مي دهد. چنين 
فرآينــدي در ايــران متعارف نبــوده و نخبگان 
حوزه هاي مختلف از همکاري با يکديگر پرهيز 
مي کنند... در اين تغيير بنيادين بايد رهبران همه 
اين حوزه ها بپذيرند که تشــريک مســاعي ميان 
نخبگان حوزه هاي مختلف سياســي اقتصادي و 

فرهنگي ضروري و اجتناب ناپذير است.
و . 5 نســل جــوان  ميــان  در  حزب گريــزي 

تحصيلکرده جامعه هم بســيار جدي اســت که 
داليــل مختلفي مانند بدبيني نســبت به احزاب، 
ترس از مجازات و بي پاداش دانســتن کار حزبي 
دارد؛ تــالش بــراي بيان نقش کليــدي احزاب 
براي نسل جوان يک ضرورت اساسي بازسازي 

فرآيند دموکراسي در کشور است.
نخبــگان جامعه بايد به اين باور برســند که . 6

فرآيند نهادينه سازي سياسي در ايران يک فرآيند 
فوري نيست؛ بايد به عدم احتمال همکاري ها و 
سنگ اندازي ها نيز فکر کنند؛ بايد توجه داشت 
تــالش دولتمردان براي جلوگيــري از موفقيت 
ايــن فرايند دور از نظر نيســت؛ در اين صورت 
بــا چنين نتايج و چشــم اندازي کــه از وضعيت 
سياسي اجتماعي جامعه ايران و وضعيت احزاب 
و فعاليت هاي سياســي در قالب احزاب در ايران 
به دست مي آيد، مي توان گفت که بدون اهتمام 
دولتمــردان، هيچ راه حل فــوري وجود ندارد و 
در عين حال سرنوشــت دموکراســي در جامعه 
در گــرو پايداري بــراي استحکام بخشــيدن به 
نهادهاي غيردولتــي به طور عام و احزاب به طور 
خــاص اســت... در اين صورت بــار اين تالش 
بــر دوش همه آنانــي خواهد بود کــه به ايجاد 
جامعه اي توسعه يافته اميد دارند و مقاومت آنان 
براي تداوم بخشيدن به نهادها کاري طاقت فرسا 
و در عين حــال بي بديل خواهد بــود. مقاومتي 
کــه بردباري، اعتدال و توجه مداوم به تجربيات 
100 ساله دموکراسي خواهي و توسعه خواهي در 
ايران، اجزاي ضروري و تعيين کننده آن خواهد 

بود.■

روند پيش روي جامعه ما که مشــارکت سياسي 
را گسســته و فرهنگ سياســي را مشارکت ستيز 
کرده اســت، بايد به راهبردهايــي ترکيبي تکيه 

کرد. 
براي بهره گرفتــن از تجارب و تحقيقات ارزنده 
پيشــين اين نوشــتار را با نتايج تحقيق دوســت 
انديشمندم »محسن امين زاده « که باعنوان »علل 
توسعه نيافتگي احزاب سياسي در ايران« در سال 
1387 به انجام رسيده است، به پايان مي برم؛ وي 
در بخشــي با نام چه بايد کرد به چند نکته اشاره 

مي کند که به اين شرح هستند:

با توجه به اقتدار دولت در ايران که نســبت . 1
به گذشته کاهش هم نيافته است، درصورتي که 
رهبران حاکم بر جامعه به ضرورت نهادينه کردن 
نظام حزبي واقف شــده و صرفــاً اين ضرورت 
را تأييــد کرده و مشــوق آن باشــند؛ اين روند 
بــه ســرعت تحقق يافته و بــا رفع موانــع رقابت 
احزاب... مي تواند وضع احزاب را بهبود بخشد. 
در چنين صورتي مهمترين چالش پيش رو توجه 
به حفظ اســتقالل احزاب و جلوگيري از سلطه 
نظام حاکم بر احزاب و نهادهاي سياسي و مدني 
ديگر اســت؛ زيرا چنيــن فرآيندي حتي اگر در 
مرحلــه اول منجر بــه ايجاد احزاب مؤثر شــود 
در مرحله بعدي مي توانــد به عنوان ابزاري براي 
جلوگيري از فعاليت دموکراتيک جامعه درآيد.

وجهــه . 2 داراي  رهبــران  حزبــي  فعاليــت 
کاريزمايــي در جامعــه صرف نظــر از اينکه در 
درون حاکميت يا بيرون آن باشند مي تواند تأثير 
شديدي بر ايجاد توجه مثبت و سازنده نسبت به 
احزاب داشته باشد؛ تشويق چنين رهبراني براي 
ورود بــه ايــن صحنه کليدي نظام دموکراســي 

داراي اهميت فراوان است.

موجــب تحول ارزش ها، احساســات و ارزيابي 
سياسي آنان شــده است و آنها در موقعيتي قرار 
گرفته اند که مي توانند جهان پيرامون خود را از 
دريچه هاي متفــاوت بنگرند؛ در عين حال نبايد 
غافل ماند که »فرهنگ سياســي مشــارکتي« نه 
تنها به الگوي مســتمر و غيرموسمي همگان در 
سياست ورزي تبديل نشــده، بلکه هنوز در ميان 
نخبــگان جامعه هم صورت نهادينــه و مدني به 

خود نگرفته است.
در حقيقــت ســطح پاييــن الگوي مشــارکتي 
فرهنگ سياســي در دوره هاي پيچيده و پرهزينه 
هشــت ســاله گذشــته الزاماً به معنــاي محدود 
يــا تبعي شــدن فرهنگ سياســي در همين دوره 
نبوده اســت؛ مي توان اين عدم مشــارکت را از 
ســر اعتــراض، بي اعتمادي و بدبينــي به عرصه 
سياســي نيز دانست؛ و براي اين وجه از سياست 
ســراغ الگوي ديگري از فرهنگ سياسي رفت 
کــه »فرهنگ سياســي« را در قالب الگوي »غير 
مشــارکتي- اعتراضي« تبييــن مي کند. اين مدل 
الگوي غالب فرهنگ سياسي را در موقعيت هاي 
ســخت، اگرچــه غيرمشــارکتي مي دانــد امــا 
به معنــاي بي تفاوتي و دنباله روي عملي نيســت؛ 
زيرا احســاس شــناخت و ارزيابي منفي سياسي 
در چنيــن شــرايطي  مي تواند ناظر بــه تمايل به 
اصول و موازين مدني و دموکراتيک در عرصه 

سياست نيز باشد. 
حضــور مؤثر نخبــگان و شــهروندان ايراني در 
انتخابات 1392 خود نشــان دهنده اين است که 
با وجــود اينکه پيــش از آن جلوه هاي مختلفي 
از نوعــي »عدم مشــارکت اعتراضي« به چشــم 
مي خــورد کــه در پرتــو فراهم شــدن »انعطاف 
محيطي« به »الگوي مشــارکت جويانه سياســي« 

ارتقا يافت.
بــه اين ترتيــب بايد گفت مشــارکت سياســي 
در ايران هنوز بر پاشــنه چگونگي اســتمرار آن 
مي چرخــد و ايــن يعني مــا نيازمنــد تقويت و 
نهادينه کــردن فرهنگ و رفتار و ســاختار مدني 
و حزبي هســتيم و تا وقتي انديشــه، ارزش ها و 
تفکر،  »فرهنــگ«،  نهادهــاي گفت وگويي در 
هنجارها و نهادهاي مدني در »جامعه« و رويکرد 
رفتار و ســاختار حزبي در »سياست« مشروعيت 
و دوام نيابد، فرهنگ سياســي مشارکت جويانه 
در معرض جوانمرگي و زيســت هاي موســمي 

خواهد بود.
براســاس مسئله اي که طرح شــد مي توان گفت 
توســعه نيافتگي نهادهــاي مدنــي و احزاب در 
ايــران يکــي از پيچيده ترين فرايندهــا در نوع 
خود در ميان کشــورهاي در حال توســعه  و در 
ميــان کشــورهاي اســالمي داراي گرايش هاي 
دموکراتيک اســت. ترکيبي از عوامل بازدارنده 
سبب شده اند که به آســاني نتوان راه حل مؤثر، 
جامع و کوتاه مدتي براي اصالح روند مشارکت 
سياســي پيشــنهاد کرد. بي شــک براي اصالح 

محسن امين زاده
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مي آورند،  حداقل استعفا دهند. وي در موافقت 
با اســتيضاح گفت: قرارمان ايــن نبود، قرار بود 
مزه عدالت به مردم چشــانده شود و دکان مافيا 
تخته گردد، بساط دزدي و ويژه خواري برچيده 
شــود، پيوند نامبارک قدرت و ثروت بگســلد 
و بيت المــال از حيــف و ميل بــه دور بماند اما 
ســوءتدبير، ضعــف مديريت و سوءاســتفاده ها 
کار را به جايي رســانده که اکنون از همکالمي 
با مردم ســختمان مي شود. به گفته احمد توکلي 
سازمان شــفافيت بين   المللي گزارشي از فسادها 
در ايــران ارائــه و برآورد کرده کــه اين حد از 
فســاد 34 ميليارد دالر بــراي اقتصاد ايران هزينه 
داشــته اســت،  ســه ميليارد دالر به دليل راندن 
ســرمايه گذاران و 31 ميليارد آن به دليل کاهش 

بهره وري انبارهاي موجود سرمايه بوده است.
توکلــي با اشــاره بــه گــزارش تحقيــق بانک 
جهاني مي افزايد چگونه نســبت معکوســي بين 
ســالمت و وابسته ســاالري وجود دارد يعني هر 
چه وابسته ســاالري باشد فســاد در سيستم بيشتر 
اســت. توکلــي در آن زمــان يکــي از اعضاي 
شــوراي عالي پول و اعتبــار را به عنوان شــاهد 
مثال آورده اســت که چگونه در مدت کوتاهي 
از ســايپايدک خارج و توسط جريان موسوم به 
انحرافي مديرعامل بانک توســعه صادرات شده 
اســت. توکلــي در آن مورد حمايت شــخص 
مشــايي و احمدي نژاد از افراد مسئله دار و نااليق 
را مطرح کرده اســت که چگونه سيستم به طور 

متهم مي شوند ولي به جاي توضيح به مردم، سکوت 
مي کنند، وقتي با داشتن پرونده هاي قضايي که دو 
مورد آن به محکوميت منتهي شده ولي حکم اجرا 
نمي شود، هنگامي که چنين عنصري امين وزارت 
نفت شناخته شــده و پول نفت فروخته شده را پس 
نمي دهد و کسي هم با او کاري ندارد و وقتي وي 
با مفســد ديگري که مديرعاملي ســازمان بزرگي 
را غصــب کرده و بــراي معامله اي چهــار ميليارد 
يورويي به شکل غيرقانوني تفاهمنامه امضا مي کند 
ولــي صدايي از هيــچ دادگاهي بلند نمي شــود و 
هنگامي که رئيس کميسيون اصل 90 مجلس چنان 
موضــع مي گيرد که گويي در دفاع و تطهير بابک 

زنجاني تالش مي کند چرا متهم نشويم؟
نمايندگان در پايان نامه خود يادآور شده اند که 
شرط نخست تأمين عدالت و پيشرفت،  مبارزه با 
فسادي است که نه  تنها رشد اقتصادي و عدالت 
اجتماعي را عقب مي رانــد، بلکه دين و اخالق 
مردم را نيز بر باد مي دهد. آنان خواستار رسيدگي 
قاطــع و بدون تبعيض به منظور ريشــه کن کردن 
ايــن بليــه شــده اند تــا زمينه  هــاي پيدايش اين 
پديــده نامبارک تنگ شــود و مصاديق مشــابه 
بيش از اين تکثير نشــود. پيــش از اين اختالس 
ســه هزار ميليارد توماني با نام اميرمنصور آريا، 
افشــا شــده بود. در آن مورد هم احمد توکلي 
نماينــده اصولگراي مجلس خطــاب به کابينه و 
دولت دهم گفت اگر نمي توانند زيردست خود 
را کنترل کنند و انســان  هاي ناســالم را سر کار 

»ســال ها مماشات با فســاد مالي، متأسفانه امروز 
کشور را به فساد سيستمي رسانده است. ويژگي 
اين مرحله از فســاد آن اســت که دســتگاه ها و 
نهادهاي مســئول مبارزه با فســاد خــود گرفتار 
مراتبي از فســاد مي شــوند. فســاد مالي مزمن به 
فســاد سياســي و جرائم يقه ســفيدها دامن زده 
اســت. به اين معنا کــه سوءاســتفاده از قدرت 
عمومي براي مقاصد شخصي، تباري و گروهي 
گســترش يافته و به رشد شگفت آور زراندوزان 
بي آزرمي منجر شده است که به عنوان مجرمان 
يقه ســفيد خريدار کاالي ســياه از فروشندگان 
تکيــه زده بر مصادر دولتي و حکومتي هســتند. 
اين عناصر مشــئوم که مرتباً تکثير مي شــوند در 
زمان هاي نســبتاً کوتاه به ثروت هاي افســانه اي 
دســت مي يازنــد. ايــن پديده بــدون همکاري 
دو طــرف نيــز و در بســتري از ســاختارهاي 
مســتعد، قوانين ناشفاف سياست  هاي نامناسب و 
محدوديت هاي بي وجه رسانه اي ممکن نيست.«

عبارت باال بخشــي از نامه اي اســت که 12 نفر از 
نمايندگان مجلس در نامه اي خطاب به سران سه قوه 
نوشتند و خواستار برخورد با پرونده فساد مالي بابک 
زنجاني شدند که بنابر آنچه در نامه نمايندگان آمده 
ثروتمندي همه فن حريف است که با تکبر و تبختر 
همه چيز را خريدني نشــان مي دهد. اين نمايندگان 
نگرانــي خود را از آســيب ديدن اعتمــاد عمومي 
بيــان کردند، چه اگر برخــورد الزم با پرونده هاي 
فســاد مالي افرادي همچون بابک زنجاني صورت 
نگيرد موجب ســلب اعتماد عمومي مي شود. آنان 
خواستار اين شدند که در کوتاه ترين زمان ممکن 
به تخلفات آشکار رسيدگي شود و به افراد فرصت 
دوباره بــراي انجام تخلــف داده نشــود. عليرضا 
سليمي يکي از امضاکنندگان اين نامه يادآور شد 
که بايد با دانه درشت ها مقابله شود تا شفاف سازي 
الزم صــورت گيرد. وي افــزود افکارعمومي در 
ترديدند بايد معلوم شود اين فرد مورد اعتماد است 
يا خير، چرا دســتش در مسائل مختلف باز است و 
به تخلفاتش رسيدگي نمي شــود؟ نامه نمايندگان 
مي افزايد هر ســه قوه نزد مردم متهم هســتند زيرا 
وقتي ايــن فرد با مــدارک مجعول بــدون مانعي 
در بانک هاي مختلف حســاب باز کرده و از آنها 
تسهيالت مي گيرد،  هنگامي که وزارت اطالعات 
و نهادهاي اطالعاتي ديگر به پشــتيباني از زنجاني 

از براندازي نرم تا فساد سيستمي

فائزه حسني

احمد توكلي
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را در جيــب خــود دارد ولــي از آن فقط براي 
تسويه حســاب هاي سياســي اســتفاده مي کرد و 
اين فهرست هيچ گاه  علني نشد. او حتي درباره 
عملکــرد مالــي اطرافيان خود پاســخگو نبود و 
آن را خــط قرمز خود تلقي مي کــرد. اصرار بر 
ماندن ســعيد مرتضوي در تأمين اجتماعي حتي 
به بهاي از دســت دادن وزير کار موردي بود که 
زاکاني نايب رئيس کميســيون اصل 90 مجلس 
مي گويــد بيــش از آنکــه برخورد با مفســدان 
اقتصــادي مدنظــر احمدي نــژاد باشــد.  در پي 
اغراض سياســي  و تسويه حســاب با جريان هاي 
سياسي بود. اصرار بر ابقاي مرتضوي در جريان 
اســتيضاح وزير کار در کابينه احمدي نژاد مورد 
اعتراض احمــد توکلي قرار گرفت چرا که وي 
بدون داشتن تجربه و تخصص و خالف قانون و 
متهم بودن او ازجمله معاونت در قتل دانشجويان 
بي گنــاه و متهم در پرونــده جنايات کهريزک 
بايد ســکان دار بزرگتريــن و ثروتمندترين نهاد 

اجتماعي و اقتصادي کشور باشد.
احمدي نژاد در سفر به  قم و روزهاي پاياني دولت 
خود باز هم تأکيد کرد که ريشه برخوردها و فساد 
اقتصادي در ارائه بي ضابطه مجوزها، انحصارات 
و گمرکات اســت و اشــاره کرد برخي گروه ها 
آن قدر قدرتمندند که در مراجع قانون گذاري هم 
اين امور را به ســمت خود سوق مي دهند و افزود 
بايد دانه به دانه اين دست ها را قطع و با آن مبارزه 
کرد و يادآور شــد مبارزه اقتصادي در صحنه اي 
است که رقم هاي ميلياردي جابه جا مي شود و در 
جريــان حاکم کردن عدالت با برخي شــبکه هاي 
داخلي درگير هســتيم. او به گزارشي اشاره کرد 
کــه در روزهــاي اول کار دولــت نهــم مبني بر 
سوءاســتفاده برخي اشخاص از منابع پولي و مالي 
کشــور تهيه کرده و گفت آن گزارش درست از 
آب درآمد اما هيچ گاه فهرســت دانه درشت ها را 
افشا  نکرد. احمدي نژاد در سال 1384 در مجلس 
اعــالم کرد فهرســت بلندي از نام کســاني که به 
بيت المال دســت درازي کرده اند در جيب کتش 
موجود اســت و گفت مي خواسته به اين فهرست 
اشــاره کند ولي با توصيه دوســتان شفيق خود از 
اين کار صرف نظر کرده اســت. او در شــرايطي 
بــا اطمينان خود را پاک ترين دولت تاريخ خواند 
که فضاي اقتصادي کشــور در سال هاي 1384 تا 
1392 تکانه هاي شديد فســاد اقتصادي را تجربه 
کــرد. احمدي نــژاد که بارهــا از وجــود مافياي 
اقتصادي انتقاد کرده بــود و وعده برخورد قاطع 
بــا آن را در مرحله دوم انتخاب خود داده بود، در 
نشست خبري در برابر سؤالي چندجانبه در مورد 
مبارزه با مفاســد اقتصادي باوجود وعده آن پس 
از افشــاي بزرگتريــن پرونده اختالس ســه هزار 
ميليــاردي در دوران وي که قوه قضاييه را تهديد 
کرده بــود به طوري که کابينــه و اطرافيانش خط 
قرمز هســتند و اجازه رســيدگي به اتهامات آنها 
را نداده و گفته بــود که پاک ترين دولت پس از 
انقالب اســت، به جاي پاسخ به آن خبرنگار، او را 
متهم به خواندن بيانيه اي سياسي کرد.  احمدي نژاد 

ناقــص قانون توســط رئيس جمهور يــا وزير يا 
مسئوالن دستگاه هاي زيرمجموعه آنان را اعالم 
کننــد موضــوع بالفاصله از طريق هيئت رئيســه 
براي رســيدگي به کميســيون ذي ربــط ارجاع 
مي شــود، کميســيون حداکثر در مدت 10 روز 
موضوع را رســيدگي و در صــورت واردبودن 
با اظهارنظــر صريح گزارش خــود را از طريق 
هيئت رئيســه بــه مجلس ارائه مي دهــد. چنانچه 
نظر مجلــس بر تأييــد گزارش باشــد موضوع 
براي رســيدگي به قوه قضاييه ارسال و خارج از 
نوبت رســيدگي مي شــود و در مورد وزيران يا 
رئيس جمهور مي تواند طرح اســتيضاح آنان در 
دستور کار قرار بگيرد. در آن زمان سايت الف 
نيز در مقاله اي فســاد روي داده در سيستم بانکي 
را براندازي نــرم و آن را مقدمه اي بر براندازي 
سخت توصيف کرد و نوشت: در براندازي نرم 
وجهه و مشروعيت سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
سيستم حاکم در نظر افکارعمومي سلب مي شود 
و افزود بــا در نظرگرفتــن افکارعمومي، ابقاي 
وزير اقتصاد جز تــالش آگاهانه براي براندازي 

نرم ثمره ديگري ندارد.
به ياد داريم محمــود احمدي نژاد رئيس دولت 
نهم و دهم از سال 84 تا 92 بارها و بارها از مقابله 
با فســاد اقتصادي ســخن گفت. در سال 1384 
به وضــوح بيان کرد که دولــت با رانت خواري، 
ارتشا، فساد مالي و اخالقي مبارزه خواهد کرد. 
او همچنين گفت نبايد فقط سه درصد افراد، 60 
درصد تسهيالت بانکي را در اختيار بگيرند و در 
مورد تخلفات اداري شــخصاً عهده دار پيگيري 
آن شــد،  در مقاطع مختلف مفســدان اقتصادي 
را باعنــوان زالوهايي که امــوال و منافع عمومي 
را بلعيده و با پول هــاي کالن در نظام اقتصادي 
کشــور اخالل کرده اند نام بــرد و تعداد آنان را 
يک بار 250 نفر و يک بار 312 اســم با موضوع 
را مطرح کرد. احمدي نژاد در دو دوره تبليغات 
انتخاباتــي خود، مبــارزه با مفاســد اقتصادي را 
اصلي ترين شعار خود برگزيد و همه دولت هاي 
پيشــين را به فســاد و ناکارآمــدي متهم کرد و 
بارها تأکيد کرد که فهرســت مفسدان اقتصادي 

طبيعي مستعد فســاد مي شود و احمدي نژاد دور 
افرادي در دولت را يک خط قرمز مي کشــد و 
نمي گذارد قوه قضاييه وظيفه خود را انجام دهد. 
به گفتــه توکلي زماني که دولــت )نهم و دهم( 
براي نزديکان خود خط قرمز قائل مي شــود که 
قوه قضاييه به مســائل آنها رسيدگي نکند مسلم 
اســت که افراد فاســد و به اصطــالح زرنگ و 
رنــد عالمت مثبت مي گيرند و احســاس امنيت 
مي کنند و دســت بــه اين جنايت هــاي غيرقابل 
تصــور مي زنند. ايــن نماينده مجلــس در مورد 
اينکه برخي جريان موسوم به جريان انحرافي را 
در اختالس ســه هزار ميلياردي دخيل مي دانند 
مي گويد مسئوالن دولتي و رئيس بانک مرکزي 
مي گويند علم غيب نداشــته اند،  اينکه روشــن 
اســت اما نظام بازرســي را براي کشــف غيب 
مي گذارند، به عالوه با اينکه بانک مرکزي مطلع 
اســت که اختالالتــي در پرداختي هاي اين فرد 

وجود دارد اما باز به او مجوز بانک مي دهند.
احمــد توکلي وجود اختالس ســه هزار ميليارد 
توماني طي سال هاي 89 و 90 را نشانگر بيماري 
وحشتناک فساد در سيستم بانکي و دستگاه هاي 
اداري خوانده بود. به دنبال واگذاري مســئوليت 
رسيدگي به رسوايي سوءاســتفاده مالي بزرگ 
بانکي به کميســيون اصل 90 مجلس، 11 نفر از 
نمايندگان مجلس در نامــه اي به تاريخ 10 مهر 
1390 از رئيس و هيئت رئيسه مجلس درخواست 
کردند در اين مورد مــاده 233 آيين نامه درباره 
احمدي نــژاد، رئيس بانک مرکزي و مســئوالن 
دولتــي مرتبط با ايــن پرونده اعمال شــود. اين 
نمايندگان در نامه خود بــه احتمال زدوبندهاي 
کثيف بين صاحبان قدرت و ثروت اشاره کرده 
و خواهان بررسي بي طرفانه و دقيق اين  فاجعه و 
کشف عوامل تعيين کننده در پيدايش آن شدند 
تا ارائه گزارش نتايج به مردم از ابعاد بي اعتمادي 

آنان به نظام بانکي و اداري کشور بکاهد.
مــاده 233 آيين نامه داخلي مجلــس به اين قرار 
اســت که هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و 
يا هريک از کميســيون ها، عدم رعايت شئونات 
و نقض يا اســتنکاف از اجــزاي قانون يا اجراي 
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بوده اســت. عضو کميســيون انرژي مجلس نيز 
اظهار داشت سندي که زنجاني مبني بر پرداخت 
بدهي خود به وزارت نفت به کميسيون اصل 90 
ارائه کرده طبق بررسي هاي انجام شده جعلي از 
آب درآمده است. طبق گواهي از بانک مرکزي 
تاجيکســتان زنجاني تمام بدهــي خود به دولت 
ايران را در اين کشــور به حساب بانک مرکزي 
ايران واريز کرده است. حال آنکه بانک مرکزي 
تاجيکســتان نيز واريز هرگونه وجهي به حساب 

بانک مرکزي ايران را تأييد نکرده است.
يادآوري مي شــود که نام زنجانــي در جزئيات 
گــزارش تفريغ بودجــه 91 نيز به ثبت رســيده 
اســت. ديــوان محاســبات کشــور با بررســي 
حساب ها و اســناد مربوط به دستگاه هاي دولتي 
اين گزارش را تهيه مي کنــد که در آن نحوه و 
ميزان هزينه ســازمان ها ،  پروژه ها و پيشرفت آنها 

براساس اليحه بودجه مشخص است.

در ايــن گزارش آمــده که شــرکت ملي نفت 
ايران از طريق يکي از شرکت هاي زيرمجموعه 
خود اقــدام به فروش چنــد محموله نفت خام و 
ميعانــات گازي به ارزش يــک ميليارد و چهار 
ميليون و 609 هزار و 167 دالر با سررسيد پيش 
از دي مــاه 91 مي کند اما شــرکت يادشــده در 
تاريخ سررسيد بهاي نفت خام را به دليل تحريم 
شــرکت خريدار وصول نمي کنــد. حرف هاي 
ضد و نقيــض زنجاني ازجمله واريز پول فروش 
نفــت در بانک تاجيکســتان توســط مقام هاي 

مسئول تکذيب شده است.
گفته مي شود شاخص فساد در ايران ارتباط زيادي 
با ميــزان درآمد دولت به ويــژه درآمد حاصل از 
فروش نفت دارد. ســازمان شفافيت بين الملل هر 
ساله شاخص فساد را در کشورها رتبه بندي مي کند 
که بازتاب دهنده ميزان فساد در آن کشورهاست. 
شــاخص فســاد براســاس داده هــاي ميداني در 
زمينه مفاســد اقتصــادي، اختالس، رشــوه گيري 
و رشــوه پذيري دســتگاه ها، رانت جويي، فســاد 
مقام هاي دولتي ارزيابي مي شود. اين شاخص در 
ابتداي دوره دولت نهم )سال 2005 ميالدي( برابر 

مشاهده شــده اســت. وي گفت ريشه پيدايش 
زنجاني ها را بايد در جاي ديگر جست وجو کرد 
و يادآور شــد ريشه در ســاختار اقتصاد دولتي، 
شفاف نبودن بسياري از مقررات و عدم حمايت 
از توليدکنندگان واقعي است. فوالدگر مي گويد 
اين افراد خود را به سيستم دولتي وصل مي کنند 
تا با اســتفاده از ابزارهاي قدرت به ثروت برسند 
و تا وقتي سيستم اقتصادي و قوانين شفاف نشود 
و مســير براي افرادي که از کارهاي غيرتوليدي 
با رانت خواري به ثروت مي رسند مسدود نشود، 

تولد افراد اين چنيني ادامه خواهد داشت. 
هفتــم  در  رئيس جمهــور  روحانــي  حســن 
دي ماه بــه معاون خود دســتور داد تا اقدام هاي 
الزم بــراي شناســايي و مجــازات کســاني که 
بــا تبانــي و سوءاســتفاده از امتيــارات خــاص 
زمينه ويژه خــواري و درآمدهــاي غيرموجه را 
فراهــم کرده انــد در اولويت کار قــرار گيرد. 

رئيس جمهور در پيام خود يادآور شد ضروري 
است موارد سوءاستفاده از شرايط تحريم مورد 
رســيدگي قرار گيرد. روحاني در ضرورت اين 
حرکــت، آورده اســت از آنجــا که مبــارزه با 
مفاسد اقتصادي،  الزمه پيشرفت و عدالت است، 
دولت تدبير و اميد براي خروج اقتصاد کشور از 
رکود و ايجاد رونق اقتصادي تأمين امنيت براي 
فعاليت ســالم اقتصادي را در اولويت کار خود 
قرار داده اســت. به اين ترتيب روحاني خواستار 
برخورد با رانت خواراني شد که در اثر تحريم ها 
يا درواقــع تــالش بــراي دورزدن تحريم ها به 

ثروت هاي افسانه اي دست يافتند.
زنجانــي که خود گفتــه بــود پرونده  هايش در 
خصــوص موضوع نفــت و تأميــن اجتماعي و 
بررســي پولشــويي ثــروت او و ريــزش ملک 
ايران زمين، در حال بررســي اســت، ســرانجام 

بازداشت و روانه اوين شد.
ســخنگوي قوه قضاييه از بازداشت وي خبر داد. 
گفته مي شــود پرونده بدهي هنگفت زنجاني به 
وزارت نفت بــا ادعاي تحريــم و جعل گواهي 
بانک مرکزي تاجيکســتان دليل بازداشــت وي 

در ســال 1384 گفت تا پاي جان در راه مبارزه با 
مفاسد اقتصادي خواهد رفت ولي در سال 1391 
اعالم کرد فساد اقتصادي چه ربطي به دولت دارد.

کارشناســان معتقدنــد دولــت نهــم و دهــم با 
برنامه گريزانه در  قانون گريزانــه و  برخوردهاي 
تخصيــص دالرهاي نفتي، امکان شــکل گيري 
فساد سيستماتيک را در ايران فراهم کرده است. 
حــال با گــزارش تحقيق و تفحص از ســازمان 
تأميــن اجتماعي، نام بابــک زنجاني که پيش از 
اين در رســانه ها باعنوان ب. ز مطرح بود علني 
شده اســت. موضوع فروش 17 شــرکت شستا 
)شــرکت هاي ســرمايه گذاري تأمين اجتماعي( 
به زنجاني و چــک دو ميليون يورويي تضميني 
تأمين اجتماعي به وي از آن رو خبرســاز شد که 
بنابر ادعاي بابک زنجاني، او چک هاي تضميني 
را در ازاي بدهي خود به وزارت نفت داده است 
زيرا حساب او در بانک مالزي مشمول تحريم ها 
شــده است. البته ازسوي ســعيد مرتضوي اعالم 
شده که شــرکتي به زنجاني واگذار نشده است 
امــا وزارت نفــت با اعالم بدهــي 2700 ميليون 
دالري زنجاني از شاکيان عمده اوست. زنجاني 
کــه زماني خود را کارآفريــن و در وقت ديگر 
خود را بسيجي اقتصادي مي ناميد در 14 دي ماه 
تيتر بيشــتر روزنامه ها شــد که به دســتگيري او 
اختصاص داشت. رد پاي زنجاني در فساد مالي 
ترکيه و دستگيري رضا ضراب هم وجود دارد. 
ضراب به اتهام پولشــويي 87 ميليارد يورويي و 
انتقــال غيرقانوني حدود 35 ميليــارد يورو پول 
و طال دســتگير شــده است. رســانه هاي ترکيه 
تحقيقــات در مورد ضراب را از ســال گذشــته 
مي دانند که شش و نيم ميليارد دالر پول حاصل 
از فروش گاز ايران به طال تبديل شــده و در پي 
اعتراض دولت امريکا يکي از محموله ها در راه 

ايران توقيف شده بود.
زنجاني نامه 12 نماينده اي که خواستار برخورد 
با پرونده فســاد مالي او شــده بودند را بي پاسخ 
نگذاشت. وي با اعتماد به نفس اظهار شرمندگي 
کرده بود از اينکه زحمات او به جرثومه فســاد 
تبديل شده است و گفته بود تمام زندگي و آبرو 
و زحماتش را براي آبادي کشور و خط واليت 
به کار برده اســت و به نمايندگان گوشزد کرده 
بود که قضاوت ســالمي نکرده اند و ادعا کرده 
بودکه اگــر مدارک و دليل را مي ديدند به جاي 
جرثومــه، او را قهرمان خطاب مي کردند. او که 
خود را سرباز جسور واليت مي نامد معتقد است 
دستگاه  هاي نظارتي فعالند و بعيد است فردي در 

اين حجم کاري فساد کند.
اکبــر ترکان مي گويد در اين ماجرا بايد به دنبال 
افرادي بود که پشــت سر وي بوده اند و موجب 
رشــد چنين افرادي شــده ا ند، بايد پرســيد چه 
شــرايطي براي او آماده شد و چه کساني اجازه 

رشد او را داده اند.
فوالدگــر نماينده اصفهان در ايــن مورد معتقد 
اســت تولد ايــن افراد محدود بــه دوره خاصي 
نيست بلکه در همه دولت ها به نحوي اين جريان 
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کرده است اما طنز جريان در اين است که زنجاني 
خود ايران را هم دور زده اســت، چرا که نفت را 
فروختــه و پولش را به خزانه بازنگردانده اســت. 
زنجاني که اکنــون در زمــره ثروتمندترين افراد 
جهــان قرار گرفته و مي گويــد 13/5 ميليارد دالر 
ثروت دارد ادعا مي کند که از زمان ســربازي اش 
در بانک مرکزي اين ثروت را کسب کرده است.

افکارعمومي مي پرسد آيا بدون حمايت هاي ويژه  
مي توان به اين حجم از ثروت دست يازيد! ضمن 
آنکه دســتگيري او اقدامي به جا تلقي مي شــود، 
انتظار مــي رود اين حرکت با دســتگيري عوامل 

پشت پرده داستان بابک زنجاني تکميل شود.
علي ربيعي وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعي در 
کتاب زنده باد فساد که با بياني اعتراضي نسبت به 
روندها و حاصل تحقيقاتي در سطح ملي است به 
تحليل مسئله فساد پرداخته است. ربيعي مي گويد 
فســاد دو نوع است و آن را به فســاد يقه سفيدها 
و فســاد يقه آبي ها تقســيم مي کند و 
مي افزايد فســاد يقه ســفيدها در ميان 
نخبگان حکومتــي و دبيران اجرايي 
اســت اما فســاد ســطح دوم در ميان 
بدنه حجيم دولت و عمدتاً از سرمنشأ 
زندگي در ميان مردم اســت. ربيعي 
اظهار تأســف مي کند از اينکه نه در 
سطح دانشــگاهي و آکادميک و نه 
در ســطح حاکميتي مرکز مطالعاتي 
خاصي وجود ندارد در شــرايطي که 
فساد يک مسئله اجتماعي، فرهنگي، 
سياســي و اقتصادي و حتــي امنيتي 
در کشــور اســت، فقــط مطالعــات 
پراکنده اي وجود دارد، گويي فســاد 
خــط قرمــز مطالعاتي شــده و حتي 
اختصاص پايان نامه دانشجويان با اين 
موضوع حساســيت برانگيز شده و از 

تحقيقات ممانعت مي شود.
ربيعي در دســته بندي اقســام فساد، 
جامعه ايران را در مرحله آسيب پذير 
رو به مزمــن توصيف کــرده يعني 
مــردم در شــرايطي از زندگي قرار 
مي گيرنــد که بــراي انجام کارها نيــاز به انجام 
فســاد دارند و مهمترين عامل گســترش فســاد 
دولت بزرگ اســت. ربيعي عوامــل مختلفي را 
براي مبارزه با فساد ذکر کرده ازجمله نبود يک 
نظام جامع و شفاف و عادالنه و همه فهم، نبودن 
ســازوکارهاي کنترلي، عدم حضــور نهادهاي 
ميانجي به عنــوان ناظران و تصميم ســازان و در 
اين مورد مي گويد اساســاً کشــورهاي در حال 
گذار با فسادهاي پيچيده و رو به گسترش روبرو 
مي شــوند. در کشــورهاي رو به توسعه گردش 
پول بيشــتر مي شــود و همين گردش پول فساد 
مالي و اداري را بيشتر مي کند. وي راهکارهايي 
را براي کنترل فساد پيشنهاد مي کند که ازجمله 
آنان نقد رفتارهاي کارگزاران دولتي است. وي 
مي افزايد وظيفه مردم فقط رأي دادن نيست بلکه 
بعد از رأي دادن حق نظارت بايد داشــته باشند. 

بدون کار کارشناسي اصالح پذير نخواهد بود.
پس از دســتور رئيس جمهور مبنــي بر برخورد 
بــا ويژه خــواران و دســتگيري زنجاني موجب 
شــد تــا پيرامــون مســئله فســاد اظهارنظرهاي 
زيادي صــورت گيرد. برخي برخــورد قاطع با 
پرونده هاي فساد را به منظور بازدارندگي پيشنهاد 
کردند و عده اي ديگر معتقدند بدون اصالحات 
ســاختاري و قانوني به منظور برخورد با فســاد 
سيســتماتيک برخورد با پرونده هاي فساد افراد 
کافي نبوده چنانچه علي رغــم آنکه دولت هاي 
پيشين خواستار برخورد با فساد اقتصادي بوده اند 
همچنان شاهد افشاي پرونده هاي فساد بوده ايم.

ازجملــه رئيس  مجلــس، علي الريجاني منشــأ 
فساد را در سياســت هاي يک شبه و غيرشفاف 
اقتصادي دانســت. الريجاني گفت برخي حتي 
زباني هم نمي گويند که قانون گرا هســتند، اين 
افراد بــه درد کاري نمي خورنــد، وي افزود ما 

به دنبال اين نيســتيم که سيســتم هاي تخلف ساز 
و مجرم ســاز به وجــود بياوريم بلکــه دنبال اين 
هستيم که تخلفات را کاهش دهيم و افزود اگر 
در کشــور رقابت به وجود نيايد نمي توان جلوي 

تخلفات را گرفت.
برخــي مي گويند اگر درباره زنجاني روشــنگري 
نشود اين دســتگيري به سود روند سرمايه گذاري 
در کشــور نخواهد بــود. اينها روند روشــنگري 
درباره کارهاي زنجاني را حتي مهمتر از دستگيري 
او تلقي مي کنند چرا که از طريق زدوبندها توانسته 
به اين حجم از ثروت برســد و او بخشــي از يک 
جريــان ناســالم اقتصادي به شــمار مــي رود ولي 
زنجاني خود معتقد اســت کــه از راه هاي قانوني 
ثروتمند شــده اســت، با اين حســاب آيا او يک 
کارآفرين محسوب مي شود؟! برخي بر اين باورند 
که زنجاني تحريم ها را دور زده و به ايران کمک 

2/9 بوده و در چهار سال بعد از آن به 1/8 کاهش 
يافته به طوري که از بين 178 کشــور مقام يکصد 
و شصت و هشــتمين را پيدا کرده است و اين در 
حالي است که در ســومين سال دوره دوم دولت 
اصالحات در رتبه 78 قرار داشــته است. در دوره 
احمدي نژاد برخالف شــعارهايي که در مبارزه با 
مفاسد اقتصادي مي داد،  سال به سال بر ميزان فساد 
کشور افزوده شــده اســت، به گونه اي که شاهد 
افشاي فســاد در نظام بانکي کشور با رقم نجومي 
سه ميليارد دالري بوديم. در هشت سال دولت نهم 
و دهم و با افزايش درآمد نفت، ايران از نظر فساد 
اقتصادي به انتهاي جدول رده بندي جهاني رسيد. 
به طوري کــه پورمحمدي رئيس ســابق ســازمان 
بازرسي کشور گفته است اگر سالم ترين مديران 
و ســوپرمن ها هم وارد اين سيستم ديوان ساالري 
قديمــي شــوند باز هــم در مبارزه با فســاد ناکام 
خواهيم ماند. پس از آنکه نمايندگان فساد فراگير 

در کشــور را مطرح کردند همايشي 
باعنــوان ارتقــاي ســالمت در نظام 
اداري تشکيل شــد. در اين همايش 
رئيس قوه قضاييه بــه يک رده پنهان 
از فساد اشــاره کرد. آملي الريجاني 
افزود مقصــود از رده هاي پنهان اين 
اســت که يــک اختاپــوس ارتباطي 
وجود دارد که با بده بســتان هايي که 
دارنــد توانايــي اين را داشــته اند که 
حتي در دستگاه قضايي مشکالتشان 

را حل کنند.
الزم بــه ذکر اســت ســتاد مبــارزه 
بــا مفاســد اقتصــادي بــه رياســت  
محمدرضــا رحيمي ابتــداي دولت 
نهم برگــزار مي شــد، رحيمي گفته 
بــود ايــن ســتاد مي تواند بــا تبعيت 
رهبــري،  هشــت ماده اي  فرمــان  از 
بيت المال  مقابــل دســت اندازان  در 
ايستادگي کند. با وجودي که فرمان 
هشت ماده اي مي توانست نقشه راه اين 
ستاد باشد اما جلسات آن به تعطيلي 
انجاميد. مقام رهبري در ارديبهشــت 

1380 در پيــام معروف به پيام هشــت ماده اي به 
مســئوالن در قواي سه گانه هشدار داده بودند که 
تسامح در مبارزه با فساد همدستي با فاسدان است 
و اعتماد عمومي به دستگاه هاي دولتي و قضايي 
در گرو آن است که اين دستگاه ها در برخورد با 
مجرم و متخلف از خود تزلزل نشــان ندهند. هر 
اندازه شاخص هاي فسادپذيري در جامعه باال رود 
امکان کســب و کار سالم نيز سخت مي شود و با 
دشواري راه براي فعاالن اقتصادي رشد اقتصادي 
نيز کاهش مي يابــد. درنتيجه فعاليــت اقتصادي 
محدود به قشري خاص شــده و به گسترش فقر 
و فســاد و تبعيض و شــکاف طبقاتي مي انجامد. 
نرخ رشــد اقتصادي بــه منفــي 5/4 و نرخ تورم 
31/5 درصد و نرخ بيکاري 12/3 درصد در پايان 
سال 1391 نشان دهنده فساد دامنگير در نهادهاي 
حکومتي به مثابه يک بيماري ســرطاني است که 

بابک زنجاني،  مسکو
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اقتصاد کشور و دورزدن تحريم ها ازسوي غرب 
تحريم شد اکنون در داخل اين قدر مورد هجمه 

قرار گرفته است.
برخي نمايندگان مي گويند ايجاد شبکه مافيايي 
بــراي جابه جاکردن ســرمايه هاي ملــي راه حل 
مناســبي نيســت چــرا که به ســرعت ازســوي 
ســازمان هاي نظارتــي و ســرويس هاي غربــي 
شناســايي و مورد تحريم قرار گرفته است و در 
اين رهگذر درواقع اموال ملت ايران بلوکه شده 
و بخشي از ســرمايه ملي به يغما رفته است و در 

دستان اين واسطه ها حيف و ميل شده است.
در گــزارش تحقيق و تفحص از ســازمان تأمين 
اجتماعي نشــان داده شــد که چگونــه بنيادهاي 
خيريه محلي امن براي برخي پولشــويي ها شــده 
اســت. بنابرايــن توصيــه مي کننــد فعاليت هاي 
اقتصادي تعريف شــود زيــرا اســتفاده از رانت 
قدرت براي کســب ثــروت توســط اطرافيان و 
فاميــل مقام ها اصــل نظام را خدشــه دار مي کند. 
ازسوي ديگر امور خيريه به سازمان هاي مردم نهاد 
واگذار شــود و لزومي ندارد مقام هاي کشــوري 
واسطه اي براي امور خيريه مستمندان قرار گيرند. 
روح اهلل بيگــي نايب رئيس کميســيون اقتصادي 
مجلــس در اين مورد گفت دولتــي در مبارزه با 
مفسدان اقتصادي موفق است که دست پاک بوده 
و در ميان تيم کاري اش نيروهاي باج گير و باج ده 
وجود نداشته باشــد. نماينده ديگري مي گويد با 
انحالل شــوراهاي عالي و ســازمان مديريت در 
دولــت قبلي عماًل اهرم هاي نظارتي داخل دولت 
سســت شــد. در حال حاضر بيش از 24 سازمان 
نظارتــي وجود دارد و شــاهد موازي کاري هايي 
در اين زمينه هستيم، اگر نيروي مولد هم بخواهد 
کاري انجام دهد به دليل نهادهاي بي شمار در اين 
حوزه شاهد ســردرگمي و يا درنهايت انصراف 
او خواهيــم بــود. وجود ســازمان هاي عريض و 
طويــل نظارتي به دليــل ســاختار بوروکراتيک 
آنهــا از کارآمدي در اين خصــوص برخوردار 
نيســت بنابراين ضروري اســت با تقويت فضاي 
دموکراتيک امکان نظارت و نقد نهادهاي مدني 
و رسانه اي مستقل فراهم شود البته ورود غيرعلمي 
و هيجاني هم به اين موضوع، فســاد ويژه خواري 
را حــل نخواهد کرد. ازســوي ديگــر تغييرات 
پياپي مديران و کنارگذاشــتن مديران باســابقه و 
به کارگرفتن مديراني بدون تخصص بستري براي 

فساد را فراهم کرده است.
در شــرايط کنوني اگر دولت به دنبال شناســايي 
و پيگيري مفســدان اقتصادي باشــد شايد بتوان 
آن را عملي ناممکن دانســت. اقتصاددانان اولين 
اولويت دولــت را اصالح مقــررات و قوانين و 
شفاف ســازي اقتصــادي مي دانند. بــراي نمونه 
انحصــار را فســادآفرين مي داننــد کــه موجب 
به وجودآمــدن رانــت بــراي عده اي مي شــود. 
انحصــار موجب هرج ومــرج بــازار و انحطاط 
سرمايه ها مي شــود. دولت براي مبارزه بافساد به 
اين ريشــه ها توجــه کند و با تصويــب قوانين و 
نظارت بر رفتارهاي اقتصادي مانع به وجودآمدن 

ميان بگــذارد. وي مي افزايد: براي فاصله گرفتن 
از اقتصاد دولتي و شبه دولتي بايد بين تمام ارکان 
نظام اتفاق نظر باشد و مي گويد سهم بخش هاي 
غيردولتي در اقتصاد بيش از دولت شــده اســت 
آنها مي توانند هر زمان اراده نمايند نظرات خود 
را به دولت تحميل کنند. ريشــه فساد از همين جا 
شــروع مي شــود. پديده  اي که در اقتصاد ايران 
روزگاري به عنــوان بازوي دولــت و يک نهال 
کوچک بــود امــروز در اقتصاد ايــران به يک 
جنگل بزرگ تبديل شــده که بر تمامي اقتصاد 
ايران سايه انداخته و مقابله با آن فقط کار دولت 

نيست بلکه همکاري همه ارگان ها را مي طلبد.
همچنيــن کتابــي باعنــوان »ســرطان اجتماعي 
فســاد« تأليف دکتر رفيع پور به نقد برخوردهاي 
شخص محور با موضوع فساد پرداخته است. در 
اين کتاب گام نخســت در مبارزه با فســاد مالي 
تصميم گيري  فرايندهاي  نظام مند، شفاف کردن 
و تخصيــص منابع و نحوه تخصيص درآمدهاي 
نفتي، ذکر شــده اســت. همچنين نحــوه توزيع 
اعتبــارات بانکي و شــيوه سياســت گذاري در 
حوزه واردات و صادرات، نظارت بر گمرکات 
و مناقصه هــاي دولتــي از راهکارهــاي ديگري 

است که کتاب به آن پرداخته است.
بــه گفته تحليلگران برخوردهاي قانون گريزانه و 
برنامه گريزانه دولت سابق در تخصيص دالرهاي 
نفتــي، در اين راســتا نقــش پررنگي داشــته و 
دولت نهم و دهم امکان شــکل گيري يک فساد 

سيستماتيک را در ايران فراهم کرده است.
فرشاد مؤمني اقتصاددان مي گويد در اقتصادهاي 
رانتي نســبت به افراد حساســيت بيشتري وجود 
دارد تا ســاختار نهادي بسترساز براي افراد فاسد. 
به گفته وي اين گونه برخوردکردن از گســترش 
فساد جلوگيري نمي کند. زيرا به دليل نهادينه شدن 
فساد، سيستم اقتصادي به وجود آمده در سال هاي 

گذشته مستعد بازتوليد اين افراد است.
مؤمني يکي از اقدام هاي الزم به منظور مبارزه با 
فساد را ايجاد مطبوعات آزاد مي داند به اين معنا 
که اجازه ايجاد و رشد نهادهاي مدني داده شود، 
در ســايه رشــد آزادي هاي مدني شاهد کاهش 
فســاد خواهيم بود. ايــن اقتصاددان هــم برنامه 
جامع براي برخورد با رانت خواري را در شــيوه 
تخصيــص درآمدهاي نفتــي و توزيع اعتبارات 
بانکــي و زيــر ذره بين قــراردادن گمــرکات و 

نظارت بيشتر بر مناقصه هاي دولتي مي داند.
پس از دســتگيري زنجاني اطالعيه اي ازســوي 
روابط عمومي شرکت هلدينگ سورينت صادر 
شــد. در اين اعالميه آمده تا چندي پيش خيلي 
به زنجاني افتخار مي کرديــم به خاطر اينکه در 
روزهاي ســخت تحريم کــه اقتصــاد در حال 
فلج شدن بود به داد مســئوالن رسيد و تحريم ها 
را دور زد تــا دالر وارد کشــور شــود و تورمي 
که مســئوالن را مســتأصل کرده و خشم مردم 
را برانگيختــه بود تا حدي مهــار کند اما اعالم 
دســتگيري اش جو مســمومي را به وجود آورد 
که چرا سرمايه داري که به دليل کمک کردن به 

ازســوي ديگر فرهنگ ســازي شــود و فساد به 
ضدارزش تبديل شــود. ربيعي خود قصد داشته 
يک نهاد مدني غيردولتي باعنوان ديده بان فساد 
تشکيل دهد. هدف او کشاندن موضوع فساد به 
دانشــگاه ها و توليد نظريه بوده است تا موضوع 
مبارزه با فساد مبناي علمي پيدا کند. او مهمترين 
اقــدام را کوچک کردن دولت مي داند و آن در 
حالتي است که نهادهاي واسط اجتماعي ايجاد 
شــوند، بخش خصوصي صنعتي گسترده شود. 
ربيعي طبقه متوسط صنعتي را راه نجات ايران از 
فساد مي داند که در اين صورت فساد با مکانيزم 

خودتنظيمي کنترل مي شود.
هاشــمي رفســنجاني در مورد دســتور روحاني 
مي گويد بــا آنکه اطالعات جامعــي از جريان 
ندارد امــا وقتي از دور نگاه مي کند فســادهاي 
زيادي در ســال هاي اخير اتفاق افتاده است که 
برخي علني شــده و بعضي هم هنوز سّري است 
و رو نمي شود. هاشمي رفسنجاني در مورد فساد 
زنجاني مي گويد اينها مي خواستند مخفي کاري 
کنند و نمي شد علني کنند و آن طرف هم حاضر 
نبودند علني باشــد و در داخل مصلحت نبود، از 
افرادي استفاده مي کردند که غيردولتي باشند و 
در آنها انســان هاي ناشايســته اي هم وارد شدند 
و مي افزايــد فــروش نفت و انتقال پــول، موارد 
حساس فني بوده و اگر درست مديريت مي شد 

شايد اين اتفاق ها نمي افتاد.
در مورد دســتور ويژه رئيس جمهــور و به پيرو 
آن ابالغ بخشــنامه به وزارتخانه ها و مؤسسه ها و 
سازمان هاي دولتي و نهادها مبني بر تهيه گزارش 
از تخلفات صورت گرفته به منظور شناســايي و 
مجــازات ويژه خــواران و صاحبــان درآمدهاي 
غيرموجــه، برخي معتقدند نمي توان با بخشــنامه 
صادرکردن با فساد اقتصادي مقابله کرد. پژويان 
در اين مورد مي گويد فســاد اقتصادي مسئله اي 
نيســت که با پيگيــري شــخصي رئيس جمهور 
بتــوان بــه آن اميــدوار بــود. ايــن اقتصــاددان 
مشــکل اصلي را در قوانيني مي دانــد که اجازه 
مي دهند فســاد مالــي به وجود آيــد و مي افزايد 
زماني که امضاي يک فــرد آن قدر ارزش دارد 
کــه مي توانــد رانت ها را در دولــت توزيع کند 
زمينه براي فســاد فراهم اســت. وي بازنگري در 
قوانيــن و تصميم گيري هاي قانوني را در احتمال 
کاهش بروز فساد مؤثر مي داند. پژويان به قانون 
ماليــات بر درآمد اشــاره مي کند کــه به منظور 
شــفاف کردن درآمدها و هزينه هــا بود ولي اين 

قانون در سال 1380 کنار گذاشته شده است.
صفايــي فراهانــي در اظهارنظــري، اقدام هــاي 
پوپوليستي هشت سال گذشته را حاکي از فقدان 
مديريت مي داند به طوري که مســئوالن قبلي تنها 
تحريم هــا را دور نزدند بلکه خــود مردم را دور 
زدند. وي که بحران اقتصادي کنوني را شديدتر 
از بحران اقتصادي در زمان جنگ ارزيابي کرده 
اســت معتقد اســت اگر دولت مي خواهد از اين 
بحران عبــور کند بايد بــا توجه به پشــتوانه 18 
ميليون رأيــي که دارد واقعيت هــا را با مردم در 
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بوده کــه منويات برخــي را بــرآورده مي کرد. 
اين استاد دانشــگاه برخورد با امثال زنجاني ها را 
در گــرو برخورد بــا جرياني مي دانــد که بابک 
زنجاني ها را به وجود آورده اند. وي برخوردهاي 
مقطعي بــا امثــال زنجاني ها را به جــاي برخورد 
با مفاســد اقتصادي بي فايــده مي داند. اما بايد در 
نظر داشت وجود زنجاني ها موجب ايجاد اشکال 
مختلف تباني و زدوبند در اقتصاد ملي شده است. 
راغفر برخــورد با افراد را کمکي به حل مســئله 
نمي داند و مي گويد راه حذف فساد اقتصادي در 

حذف عوامل به وجودآورنده فساد است.
نماينــدگان مي گويند در تحقيــق و تفحص از 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت ردپاي يک 
نيمچه زنجاني مشــاهده شده است. اين موضوع 
ازســوي نماينده قم اعالم شده است. اميرآبادي 
فراهاني گفت وي از واردکنندگان عمده گندم 

و شکر و دان مرغ است.
نمايندگان در کميســيون حقوقــي مي گويند آيا 
مبارزه با اين فساد سيستماتيک امکان پذير نيست؟

در کميســيون اصل 90 مجلس نيــز، کميته ويژه 
مبارزه با فســاد اداري به رياســت حميد رسايي 
تشکيل شده و انتظار مي رود نمايندگان به وظيفه 
قانونــي خود در حــق اظهارنظر در تمام مســائل 
کشور جامه عمل بپوشــانند. امري که اميرآبادي 
دربــاره آن مي گويــد نمايندگان بــه دليل امور 
جاري حوزه هاي خود دچار روزمرگي شــده و 
از وظيفه نظارت خود تا حدودي غافل شــده اند. 
وي دريافــت کارت هــاي هديه مرتضــوي را به 
نماينــدگان به منظور کمک به مســتحقين را در 
اين رابطه ارزيابي مي کند. به همين دليل است که 
برخي از نمايندگان تأثيرگذاري ســابق را ندارند 
يا برخــي تحت تأثير افــرادي از بيــرون مجلس 
قرار مي گيرند. از منظر حقوقي کشــف مفسدان 
اقتصادي با توجه به قوانين موجود و نظارت هاي 
پيگير عملي اســت. حقوقدانان با نگاه متفاوتي به 
مسئله بابک زنجاني مي گويند او امانتداري بوده 
کــه خيانت در امانت کرده و اموال اماني را به نام 
خود کرده اســت بايد ديد با بازداشــت زنجاني 
تکليف اموال چه مي شــود، اموالي که فاقد سند 
رســمي يــا دليل و مدرک اســت يــا اموالي در 
خارج از کشــور که به نام اوست. با دستگيري او 
آيا دسترســي به اموال متصرفــي او در خارج از 
کشور امکان پذير اســت؟ حقوقدانان مي گويند 
آيا بهتر نبــود با پديده زنجاني به شــيوه ديگري 
برخورد مي شد و با تحت  نظر قراردادن وي تمامي 
اموال به نام او در خارج از کشــور شناســايي و با 
مديريت اعمال شده نسبت به انتقال قانوني آنها، 
آن اموال تحت کنترل درمي آمد، چرا که طلبکار 
زنجاني فقط وزارت نفت نيســت و نگهداري او 
در انفرادي اوين دردي از ســرمايه به تاراج رفته 
ملــت را دوا نمي کند مگر آنکه بتوان بخشــي از 
حقــوق ملت را اعاده کرد و زمينه را براي مبارزه 

اساسي با فساد سيستماتيک آماده نمود.■

اقتصاد اســت. بنابــر روايت حميدرضا حســيني 
عضــو هيئت رئيســه نمايندگان اتاق تهــران بروز 
شــخصيت هاي اقتصادي چون بابــک زنجاني و 
ماننــد او در دوره دولت احمدي نژاد مشــکوک 
است. به گفته حســيني معموالً اگر کسي سرمايه 
ميلياردي داشته باشــد ازسوي اتاق تهران و ايران 
شــناخته شده اســت. در دســتگاه هاي اجرايي و 
بانک هــا در همــکاري و مشــارکت در بخــش 
خصوصي مي توانند از اتاق هاي بازرگاني استعالم 
کنند. حسيني به نقل از ســردار قاسمي مي گويد 
با وجود آنکه اســتعالم از نهادهاي امنيتي درباره 
زنجاني نتيجه مثبت داشــته است اما وزارت نفت 
زير بار همکاري مستقيم با زنجاني نرفته، شرکت 
نيکو را واســطه کرده تا همکاري با زنجاني آغاز 
شــود. حســيني که در عين حال زنجاني را مهره 
ســوخته يک جريــان مي داند درباره پشــت پرده 
آن مي گويد بايد ديــد چه گروهي از او حمايت 
کــرده و او را وارد نفت کرده اند درحالي که هيچ 
آشنايي با مباحث نفتي نداشته است. از اين زاويه 
وزارت نفت زير ســؤال اســت حتي اگر استعالم 
هم کرده باشــند، زنجاني توانســته بود در انتقال 
پول ها کارمزدهاي کالني دريافت کند. حســيني 
به اشــتبا هاتي ازسوي شرکت نفت هم اشاره دارد 
و مي افزايد زنجاني در داخل کشور از سوي يک 
البي قدرتمند حمايت مي شــده کــه اين جريان 
پيشتر در بازار ارز با بانک مرکزي همکاري داشته 
و در زمان تحريم عــراق در خريد و فروش نفت 
عراق از مســير ايران فعال بوده و ايشان را حمايت 
مي کرده اســت. اين عضو هيئت رئيســه اتحاديه 
صادرکننــدگان فرآورده هاي نفتي معتقد اســت 
زنجانــي پيشــاني يک جريان اســت به طوري که 
ديگران روي او ســرمايه گذاري کرده اند و شايد 
حاضر شوند او را قرباني کنند. وي وظيفه رسانه ها 

را شناسايي پشت پرده ماجرا مي داند.

دســتور  دربــاره  اقتصــاددان  راغفــر  دکتــر 
رئيس جمهــور مي گويد بابک زنجاني فقط يک 
کارگزار اســت و نبايد فراموش کرد که عوامل 
اصلي تــري وجود دارند کــه مولد بابک زنجاني 
هســتند. وي ادعا مي کند هيچ گاه نام اين عوامل 
مطرح نمي شــود و مي افزايد زنجاني فقط کسي 

انحصار شــود و هر جا انحصاري از پيش وجود 
دارد شناسايي و از سرچشمه قطع کند. با توجه به 
عدم رقابت در بازار و در نبود شفافيت اقتصادي، 

شناسايي مفسدان راه به جايي نخواهد برد.
ســعيد ليالز، در تحليل ريشــه يابي فســاد معتقد 
اســت هرگونه برخــورد با فســاد بــدون يک 
حرکــت ريشــه اي در اقتصاد غيرممکن اســت 
و در مرحلــه اول بايد به ســمت کوچک کردن 
دولــت و آزادســازي اقتصاد پيــش رفت و در 
جهت کاهش تصدي گري و دخالت دولت در 
اقتصاد حرکت کرد. البته حضور مردم به عنوان 
چشم بيدار و آگاه مانعي براي بروز فساد خواهد 
بود و از آن مهمتر اينکه بايد از برخورد سياسي 
و جناحــي پرهيز کــرد. ليــالز مي افزايد هرگاه 
محيط امني براي رشد ميکروب فساد ايجاد شود 
اصالح طلبي يا محافظه کاري مفهومي ندارد هر 

گروه ممکن است به آن گرفتار شود.
برخــي هــم از دســتور رئيس جمهــور چنيــن 
نتيجه  گيري مي کنند که بعضي افراد برخوردار از 
رانت دولتي شعار عليه تحريم ها را پوششي براي 
هدف خود قرار داده و هدفشان اين بود که کشور 
به سمتي پيش رود که تحريم هاي بيشتري شکل 
بگيرد و در سايه تحريم ها، سود واسطه گري آنها 
افزايش يابد. چنانچه فالحت پيشــه نماينده سابق 
مجلس بر اين باور اســت و ماجــراي زنجاني و 
ضــراب را گوشــه اي از ظلمــي مي دانــد که به 
ملت ايــران در موضوع تحريم ها شــده اســت. 
وي معتقــد اســت بايد اين افــراد کــه از ناحيه 
تحريم ها به ويژه خواري رســيده اند خودشــان و 
اليه ها و کانال هايشان مشخص شوند تا مشخص 
شــود چه کســاني از کانال تحريم سود مي برند. 
تحليل ايــن نماينده ســابق اين اســت که غرب 
ســعي مي کند ايــران را وارد اليــه زيرين حوزه 
اقتصادي کند حوزه اي که در آن اليه پولشــويي 

و تروريست هاي مالي است. 
فســاد اقتصادي را به حق بايد در ارتباط با منافع 
و امنيــت ملــي فارغ از هــر نــوع جناح بندي و 
رقابت  هــاي سياســي تلقي کرد کــه در فضاي 
انحصاري و غيررقابتي زمينه هاي آن تســهيل و 
تســريع مي شود و براي پيشــگيري از آن بايد به 
رانت نهــاد دولت يا شــبه دولتي ها و گروه هاي 
ويــژه و بــه اصطــالح برخــي »خصولتــي« يا 
»مخصوصي  ســازي ها« پايــان داد و شــرايط را 
بــراي رقابت ســالم و آزاد همه بخش هاي فعال 

اقتصادي  فراهم کرد. 
يک اســتاد دانشــگاه عالمه معتقد است با توجه 
به ميزان رتبه شــفافيت در ايران که بســيار پايين 
اســت اقتصاد ايران به بازنگري اساسي نياز دارد. 
وي متذکر مي شــود مناقصه  ها و مزايده ها دست 
افراد خاص اســت و در ايــن بخش رانت بزرگي 
وجود دارد و از اين رو بدون توجه به سازمان هاي 
نظارتي نمي توانيم به اهداف خود يعني شــفافيت 
اقتصادي دســت پيدا کنيــم و اقتصاددان ديگري 
مي گويــد برخي از افــراد به اطالعــات محرمانه 
دسترســي دارند و اين موضوع آفت بزرگي براي 

برخي هم از دستور 
رئيس جمهور چنين نتيجه  گيري 
مي كنند كه بعضي افراد برخوردار 

از رانت دولتي شعار عليه 
تحريم ها را پوششي براي هدف 

خود قرار داده و هدفشان اين بود 
كه كشور به سمتي پيش رود 
كه تحريم هاي بيشتري شكل 

بگيرد و در سايه تحريم ها، سود 
واسطه گري آنها افزايش يابد
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وجــود بدگماني تاريخي ملت نســبت به دولت 
در ايران، جلب »اعتماد« و »اطمينان« جامعه مدني 
نسبت به دولت بايد امري بسيار دشوار محسوب 
شود. اگر از خاتمي پس از پايان دوره هشت ساله  
رياســت جمهوري از اعتمادي به مراتب بيشتر از 
دوره  مســئوليتش در قوه مجريه برخوردار اســت 
و هنوز دوســت و دشــمن او را به عنوان يکي از 
محبوب ترين شــخصيت ها و با نفوذترين مراجع 
جامعه  مدني محســوب مي کنند، ايــن موقعيت 
محصــول دوره اي از اعتماد ســازي پيش و پس 
از دولــت اصالحات و نشــان دادن وفــاداري به 
جامعه  مدني و مردم اســت. بنابراين جلب اعتماد 
جامعه  مدني  نسبت به »دولت يازدهم« و در نتيجه 
تعميق تعامل دولتـ  جامعه  مدني مستلزم اقداماتي 
شايسته، شفاف و جسورانه از سوي دولت کنوني 
است. آيا پيش نويس منشور از چنين ويژگي هايي 
برخوردار اســت؟ در اين  مفاد تالش خواهد شد 

به اين پرسش پاسخ داده شود.  

شعار دولت روحاني اعتدال است. انتظار مي رود 
همان طــور که اين اعتدال در سياســت خارجي 
نمود و بروز مشــخص و قابل مشــاهده اي دارد، 
در سياســت داخلي نيــز دولت بــه همين مدار 
عمل کند، اگرچه هر ناظر منطقي محدوديت ها 
و موانــع جدي که در برابر دولــت براي اعمال 
سياســت هاي معتــدل در مســائل داخلي وجود 
دارد را تأييــد مي کند اما واقعيــت وجود موانع 
براي پيشــبرد و تغيير در مسائل داخلي نمي تواند 
بهانــه اي بــراي انحــراف از سياســت محوري 
مــورد ادعــاي دولــت يعنــي »اعتدال« باشــد. 
آيــا پيش نويس منشــور حقوق شــهروندي در 
چارچــوب رويکــردي اعتدالــي تدوين شــده 
است؟ در ادامه به اين پرسش پاسخ خواهيم داد 

خود از دولت ادامه دهد؟ آيا دولت با ضرورت 
درک ميزان بــاالي نارضايتي جامعــه  مدني از 
وضــع موجــود، الزم دانســته به بخشــي از اين 
مطالبات پاسخ دهد تا قدري از تنش موجود در 
زير پوست جامعه بکاهد؟ پاسخ قاطعي براي اين 
پرســش ها وجود ندارد اما هر ديدگاهي در اين 
زمينه که دولت را در رديف يکي از نگره هايي 
نظيــر دولت پاســخگو، دولــت فرصت طلب و 
عمل گرا و دولت مشــارکت طلب قرار دهد باز 

هم از ارزش اقدام انجام شده نمي کاهد. 
جامعه ايراني در شرايط جنبشــي قرار دارد. ميل 
به تغيير در همه سطوح و زواياي اين جامعه موج 
مي زند و بايد کور بود تا اين گرايش گســترده و 
عميــق را نديد. آن چه از خــرداد 76 و در پي آن 
خرداد 88 تا امروز شــاهد آن هســتيم همه سويه  
واحدي دارند و آن مطالبه تغيير است، قرارگرفتن 
موانع در چنين وضعيتي به معناي اســتعداد بالقوه 
براي وقوع جنبش هاي اجتماعي است. نظام هاي 
سياسي در واکنش به چنين شرايطي جز انتخاب 
يکي از ســه راه 1. عنــاد و مقابله، 2. بي تفاوتي و 
3. تغيير، راه ديگري ندارد و وقتي همه  يا بخشي 
از نظام سياســي گزينه  ســوم را انتخاب مي کند 
اقداماتي را براي گذار جامعه از وضعيت موجود 
به ســمت وضعيت مطلــوب برنامه ريزي مي کند 
تا پاســخ شايســته اي به همه يا بخشي از مطالبات 
براي تغيير دهد. نهادســازي، اصالح ساختارهاي 
پيشين، لغو يا اصالح قوانين و مقررات و تدوين و 
تصويب قوانين جديد و اتخاذ سياست هاي نو در 
جهت تغيير، فهرست کوتاهي ا ست از آنچه بايد 
انجام شود تا »گذار دموکراتيک« شکل گرفته و 
محقق شود. شايد مهمترين ضرورت براي انتشار 
پيش نويس منشور حقوق شهروندي و قرارگرفتن 
اين اقدام در دستور دولت، همين ويژگي برجسته 
جامعه ايران در دوره  کنوني باشد. درواقع انتظار 
مي رود دولت با اين اقدام ضمن تأييد خواست و 
تمايل غالب براي »تغييــر« درصدد برآمده تا آن 
را به »رسميت« بشناســد. به رسميت شناخته شدن 
خواســت براي »تغييــر« به معناي آن اســت که 
دولــت؛ افراد، گروه ها يــا طيف هايي را به عنوان 
نماينده »مطالبه براي تغيير« به رسميت بشناسد اما 
همه آنچه گفته شد، يک ســوي تمايل دولت به 
جامعه مدني است. سويه  ديگر »باور« و »ذهنيت« 
جامعه  مدني نســبت به اقدامات دولت اســت. با 

مقدمه
انتشار پيش نويس سندي باعنوان »منشور حقوق 
شهروندي« را بايد به فال نيک گرفت، نه از آن 
جهت که اين ســند، حقوقي بــر حقوق کنوني 
شــهروندان ايرانــي مي افزايــد، زيــرا که خود 
تصريح کــرده درصدد »توســعه«  ايــن حقوق 
نيســت. از انتشــار اين سند بايد اســتقبال کرد، 
نه بــه دليل آنکــه ســند مذکور حقــوق فعلي 
تصريح شــده در قوانين و مقررات کشورمان را 
احصا نکــرده، زيرا چنان که خواهيم ديد ســند 
يادشــده برخي از »حقوق« شــهروندي مندرج 
در قوانين و مقررات فعلي را از ياد برده اســت. 
انتشــار پيش نويس منشور شايسته قدرداني  است 
اما نه بــه عنوان اقدامي نو و بديــع، چرا که اين 
اقدام مسبوق به ســابقه اي است که به آن اشاره 
خواهد شد. انتشــار منشور بايد رويدادي همسو 
با خواســت براي تغيير محســوب شــود و يقيناً 
نه به واســطه  تالش بــراي نهادينه کردن حقوق 
شهروندي از طريق پيش بيني ساختار و متناسب 
با ضمانت اجرايي الزم. با وجود اين نگارنده از 
انتشار اين پيش نويس اســتقبال مي کند و آن را 
آگاهــي رو به جلو مي داند. زيرا اين اقدام زمينه 
مناســبي براي بحث، گفت وگــو و تبادل افکار 
درباره يکــي از مبرم ترين مســائل جامعه  مدني 
را فراهــم آورده اســت. به عــالوه روش دولت 
در ارائه ســند نيز واجد اهميت به ســزايي است. 
زيرا دولت با عرضه پيش نويس ســند و دعوت 
از عمــوم مردم براي اظهارنظر درباره آن نشــان 
داده که تمايل دارد در جهت تعميق مشــارکت 
مردمي و به خصــوص جامعه  مدني گام به پيش 
بگذارد. بي شــک هدف دولت از تدوين چنين 
ســندي از اهميت برخوردار اســت. آيا دولت 
با ايــن اقدام تمايل دارد نشــان دهــد که هنوز 
نســبت به وعده هــاي انتخاباتي خود مســئوالنه 
اقــدام مي کند؟ آيا دولت در پــي آن بوده تا از 
ايــن طريــق جامعه مدني را دعوت بــه برخورد 
فعال تري با مسائل جامعه ايران کند تا به حمايت 

نقد و ارزيابي پيش نويس منشور حقوق شهروندي

سعيد مدني قهفرخي

جامعه ايراني در شرايط جنبشي 
قرار دارد. ميل به تغيير در همه 
سطوح و زواياي اين جامعه موج 

مي زند و بايد کور بود تا اين 
گرايش گسترده و عميق را نديد
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و شــايد از همين زاويه دو مفهوم »حقوق بشر« و 
»حقوق شهروندي« را با وجود تشابهات مفهومي 
و مصداقــي بســيار زيــاد، مي تــوان از يکديگر 
تفکيــک کرد. بــه اين معنــا که حقوق بشــر به 
حقوق ذاتي انسان ها، مستقل از سرزمين، تابعيت 
و هر عامــل ديگري ازجمله جنســيت، قوميت، 
نژاد، مذهب و... اشــاره دارد درحالي که حقوق 
شــهروندي با مفهوم تابعيت، مليت يا ســرزمين 
پيوند دارد. درســت به همين دليــل در اغلب يا 
همه  عناوين اســناد حقوق شهروندي، نام مکاني 
که افراد وابســته و منتســب به آن از آن حقوق 
برخوردارند، آمده است، مثل »منشور آفريقايي 
مردمان« يا »اعالميه حقوق شــهروندي فرانسه« يا 

»منشور شهروندان شيبوياي ژاپن«.

2-1- شــهروندي به مثابه برخورداري از 
حقوق و تکاليف

دانشنامه بريتانيکا، شهروندي را موقعيتي حقوقي 
تعريــف کــرده که دولــت معين مي کنــد و بر 
اساس آن حقوق و مســئوليت هاي برابر به همه  
شــهروندان اختصاص داده مي شــود، يا وجود 
شهروندان درجه دوم بر مبناي محل تولد، محل 
اقامت، جنســيت، اعتقاد، رفتارها، نژاد و طبقه، 
منتفي مي شــود. بر اين اساس شــهروندي ناظر 
بــر ارتباط افراد و دولت اســت کــه طي آن از 
ســويي فرد متعهد به وفاداري نسبت به دولت و 
از طرف ديگر مســتحق حمايت از جانب دولت 
است. )يوســفي، 1387( از اين منظر شهروندي 
بار ديگــر منزلتي اجتماعي اســت که مســتلزم 
ايفــاي نقــش اجتماعي در جامعه  مدرن اســت 
و منظومــه به هم پيوســته اي از حقوق و وظايف 
برابر همگاني را شــامل مي شود و بر اين اساس 
احســاس تعلــق اجتماعي به جامعــه و در نتيجه 
ارتقاي مشــارکت مؤثر را محقق مي کند. به اين 
ترتيب مزايا و منافــع و امتيازات اجتماعي فارغ 
از تعلقــات نــژادي، قومي، طبقاتــي، فرهنگي 
و مذهبــي، به طور عادالنــه و منصفانه ميان همه 
اعضاي جامعه تقسيم مي شود. )صرافي، 1387(

3-1- شهروندي به مثابه هويت
در برخــي تعاريــف ارائه شــده از شــهروندي، 
»هويت« مــورد توجه قرار گرفته اســت، به اين 
معنا کــه شــهروندي به مثابه هويــت، حاکي از 
جنبه هــاي رفتاري کنش فــردي در برابر جامعه 
و درک آن اســت کــه فــرد بخشــي از جامعه 
اســت. بر اين اســاس هســته  ســخت و دروني 
»شــهروندي« پذيرش وجــود هويت هاي متکثر 
و اختــالف در جامعه، احترام بــه اين تفاوت ها 
و به رسميت شناختن آن  مي باشد. از اين ديدگاه 
شــهروندي نوعي نگرش محسوب مي شود که 
در آن شــهروند خوب بــودن به منزله احســاس 
تعلق به جمع در حيــن پذيرش تکثر دروني آن 
مي باشــد. درســت به همين دليل از اين ديدگاه 
در تحليــل گرايــش افراد به جرم و مشــکالت 
اجتماعي، ضعف احســاس شــهروندي به عنوان 

به همين دليل و با تأکيد بر روند تحوالت جاري 
جوامــع و وقــوع تغييــرات اجتماعي گســترده 
اجتناب ناپذير، ترديدي در فرايند تحول حقوق 
و مســئوليت هاي فردي به ســوي شــکل گيري 

شهروندي متصور نيست.
صاحب نظران مســائل اجتماعي تالش کرده اند 
تا در اين فرايند، شــکل گيري پديده شهروندي 
و مؤلفه هــاي آن را شناســايي کنند. براي نمونه 
گروهي »منزلت«، »حقوق« و »هويت« را ابعاد به 
هم پيوسته شــهروندي قلمداد کرده اند و تأکيد 
دارند براي تحقق شــهروند واقعي و فعال عالوه 
بر اعطاي حقوق، به رسميت شناختن تفاوت ها و 
تمايــزات هويتي و قائل شــدن منزلت اجتماعي 
براي عموم مردم نيز به همان ميزان اهميت دارد.

»رتيرو« يکي از صاحب نظران در زمينه  شهروندي 
نيــز چهار بعد متفاوت را براي شــهروندي قائل 
 ،)Duties( تکاليــف ،)Rights( اســت: حقــوق
 .)Identity( و هويت )Participation( مشارکت
بــه اعتقــاد وي اعطــاي حقــوق و واگــذاري 
مســئوليت ها تنها با زمينه ســازي براي مشارکت 
شــهروندان و به رسميت شــناختن تفاوت هــاي 
هويتي به شــکل گيري »شهروند«  مي انجامد. بر 
اين اســاس در تعاريف از شهروندي مؤلفه هاي 
متفاوتــي برجســته و مهم قلمداد مي شــوند که 
الزم اســت در تدوين منشوري باعنوان »حقوق 
شهروندي« به آنها توجه کرد. به اختصار برخي 

از اين تعاريف اشاره مي شود:

1ـ1ـ شــهروندي به مثابه برخورداري از 
حقوق

گفته شده شهروند کسي است که اهل يک شهر 
يا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار 
گردد )صبوري افشــار، 1369(. در اين تعريف 
تابعيت شرط شهروند بودن محسوب شده و پيرو 

آن اعطاي حقوق به تبعه شهروندي.
از  مجموعــه اي  را  شــهروندي  »وازمــاروف« 
حقوق برابــر در جهت مشــارکت اعضاي يک 
اجتماع کــه از فرصت ها و تعهدات قانوني مقرر 
برخوردارنــد، تعريــف کرده اســت، درواقع از 
ديدگاه وي اعطاي حقوق به منظور برخورداري 
شــهروند از فرصت ها و تعهــدات قانوني مقرر، 
نتايجي از جمله »مشــارکت« را به دنبال خواهد 
داشت. در »فرهنگ جامعه شناسي« نيز شهروندي 
منزلتي تعريف شده که موجبات برخورداري از 
حقوق قدرت را فراهم مي کند. )آموکراســي و 
ديگران، 1367( تلقي از شــهروندي به مثابه يک 
منزلــت اجتماعي را تقريبــاً در اغلب رويکردها 
نسبت به شــهروندي مالحظه مي کنيم، چنان که 
ترنــر )1994( معتقد اســت »شــهروندي منزلتي 
اعطا شده به آنهايي است که اعضاي کامل يک 
اجتماع هستند، همه آنهايي که اين منزلت را دارا 
هستند، نسبت به حقوق و وظايفي که اين منزلت 
به آنها بخشيده، برابرند.« در اغلب تعاريف پيوند 
سرزميني به عنوان شــرط الزم براي برخورداري 
از شــهروندي و حقوق آن محسوب شده است 

و اين پيش فرض تدوين کنندگان سند مذکور را 
که در پي  »توســعه يا تضييق حقوق شهروندي« 

نبوده اند ارزيابي مي کنيم.

1. شهروند کيست و حقوق شهروندي چه 
هستند؟

درباره مفهوم شــهروند ســخن بســيار گفته شده 
و به همين ســبب ارائه يــک تعريف واحد مورد 
اجماع دشــوار يا حتي ناممکن است، تا آنجا که 
»ترنــر« يکي از مهمترين نظريه پــردازان در زمينه  
شهروندي و حقوق شهروندان گفته است: »اتخاذ 
يک نظريه  واحد براي شــهروندي ممکن نيست 
و متناسب است با شرايط متفاوت مدرنيزاسيون«. 
در واقع ترنر به يک اصل پايه اشــاره دارد و آن 
اين که بسط يا قبض شهروندي و دايره مشموليت 
آن از جهت حقوق و مســئوليت ها تا حد زيادي 
با ميــزان توســعه يافتگي جوامع ارتبــاط و پيوند 
دارد، از اين رو متناســب با ســطح مدنيت جوامع 
و وضعيت شــاخص هاي توســعه و حقوق بشري 
مفهوم شهروندي و حقوق منبعث از آن تحديد يا 
گسترش خواهد يافت. به عالوه در هر جامعه اي 
ابعادي از شهروندي نسبت به ديگر ابعاد برجسته 
و مورد توجه بيشتر قرار مي گيرند که اين امر نيز 
تــا حدود زيادي بر تعريــف و تعبير دامنه حقوق 
شهروندي اثرگذار اســت. براي نمونه در فرانسه 
مفهوم شهروندي بيشتر به مبناي نحوه رابطه  »فرد 
با شهر« تعريف شده است اما در سنت انگليسي به 
فرايندهاي مدنيت و منزلت فرد توجه ويژه شــده 
اســت. از سوي ديگر در سنت آلماني شهروندي 
با مفهوم »جامعه مدني« ارتباطي تنگاتنگ داشــته 
و دولت موظف اســت براي ورود فرد به عرصه 
عمومي و رقابــت در بازار زمينه ســازي کرده و 

حمايت به عمل آورد.

بنابراين شــهروندي به مثابــه يک هويت جمعي 
محصول زمينه  اجتماعي اســت که در آن متولد 
شده، »رشد کرده« و بارور شده است. شهروندي 
پديــده اي اســت اجتماعي که با تاريخ، ســنن، 
نهادهــا و به طورکلي عوامل محيطي و زيســتي 
پيوند ناگسســتني دارد و از ايــن رو اين زمينه و 
بســتر در تحليل نهايي، قوام بخــش و جوهره و 
ذات شهروندي و هويت شهروند است. درست 

شهروندي پديده اي است 
اجتماعي که با تاريخ، سنن، 
نهادها و به طورکلي عوامل 
محيطي و زيستي پيوند 

ناگسستني دارد و از اين رو اين 
زمينه و بستر در تحليل نهايي، 

قوام بخش و جوهره و ذات 
شهروندي و هويت شهروند است
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)Public Sphere( عرصه يا سپهر عمومي )3
اين عرصه شــامل نهادها و سازمان هاي عمومي 
غيررســمي،  و  رســمي  گروه هــاي  جملــه  از 
انجمن ها، اصناف، اتحاديه هــا، احزاب، مجامع 
فرهنگي، رســانه ها و موارد مشابه است. عرصه  
عمومــي به عنوان رابطي ميان دو عرصه دولتي و 
خصوصي عمل مي کند. عرصه  عمومي از يک 
ســو با ايجاد نظم و ســاماندهي اعضاي جامعه، 
مشکالت و مسائل بســياري از حوزه هاي تحت 
مديريت دولت را حــل مي کند و به اين ترتيب 
کمک يار دولت مي شــود، و از ســوي ديگر با 
تشکيل گروه ها، انجمن ها و ســازماندهي افراد 
درون آنها فشــار وارد به دولــت را براي اعمال 
اصالحــات و به رسميت شــناختن تغيير تشــديد 
مي کند. براي تحقق حقوق شــهروندي، تقويت 
و گســترش عرصه  عمومي از اهميت بســياري 
برخــوردار اســت. درواقــع در همــان حال که 
تقويت حقوق شهروندي بايد موجبات تحرک، 
فعاليــت و در نهايــت تقويت جامعــه  مدني  و 
عرصــه  عمومــي را فراهم کند اما از ديگرســو 
تقويــت جامعه مدنــي امکان گســترش عرصه  

عمومي را مهيا مي کند.
بر اين اساس خاطرنشان مي ســازد تنها به اتکاي 
تقويــت رويکــرد حکمراني خــوب در عرصه  
حاکميتــي به خصــوص دولــت، افزايــش زمينه 
مناســب براي فعال سازي شــهروندان در عرصه  
خصوصي و قدرتمندشدن عرصه  عمومي و تعامل 
اين سه عرصه امکان شکل گيري شهروندي و به 
دنبال آن حقوق شــهروندي ممکن و ميسر است. 
آيا پيش نويس حقوق شــهروندي به اين زمينه و 
بســتر توجه داشته اســت؟ آيا دولت آمادگي يا 
امکان آن را دارد تا فضاي مناســب را در هر سه 
عرصه دولتي، خصوصي و عمومي براي تأمين و 

تضمين حقوق شهروندي فراهم کند؟

2ـ مؤلفه هاي شهروندي
بــا توجه به آنچــه درباره تعريف شــهروندي و 
زمينه ها و بســترهاي الزم براي تحقق آن آمده، 

وهله اول به ســوي حکمراني خوب و کســب 
ويژگي هاي آن حرکت کرده باشــد. آيا دولت 
يازدهم حرکت به سوي چنين سمت و سويي را 
در دستور کار خود قرار داده و حداقل در کادر 
سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي تحت مديريت 
خود به خصــوص نهادهاي امنيتــي و اطالعاتي 
زمينه هاي الزم را براي به رسميت شناختن حقوق 

شهروندي ايجاد کرده است؟
2. عرصــه  خصوصي دربرگيرنــده  حوزه هاي 
مرتبــط با فــرد و خانــواده مي شــود. دو مفهوم 
شــهروند فعال و شــهروند منفعل و برمبناي آنها 
عضويت کسب شده )Achieved Partnership( و 
 )Received Membership( عضويت دريافت شده
مطابق آنچــه هابز بر آن تأکيــد دارد، از مفاهيم 
کليــدي در تبييــن وضعيــت عرصــه  خصوصي 
هســتند. عضويت دريافت شده اختصاص به همه  
شهروندان داشته و شامل حقوقي است که دولت 
در هــر حال براي افراد و خانواده ها قائل اســت، 
لذا شــهروندان براي کسب آن کمترين تحرکي 
از خــود نشــان نمي دهنــد. درحالي که عضويت 
کسب شــده به شــهرونداني تعلق مي گيرد که به 
صورت فعال براي کســب حقوق و تأمين حريم 
خصوصي تــالش کرده اند. در هــر حال هر چه 
نســبت شــهروندان فعــال در عرصــه  خصوصي 
افزايش يابد و در مقابل نســبت شهروندان منفعل 
در ايــن عرصه کاهش يابد زمينــه تحقق حقوق 
شــهروندي افزايــش خواهد يافــت. همچنان که 
از توضيحــات باال مي توان به روشــني اســتنباط 
کرد، شــهروندي در جامعه اي محقق مي شود که 
فرديت افراد يا شهروندان به رسميت شناخته شود 
و هويت فردي آنان باارزش محســوب شود. در 
ســمت مقابل جامعه  ســنتي که فرد تنها در پرتو 
جمــع از ارزش برخــوردار مي شــود و فرديتــي 
برايش قائل نمي شوند. به اين ترتيب تنها شهروند 
فعال اســت که به اتکاي فرديت مستقل از جمع 
تقابل بين حقوق و مسئوليت را حل و اساساً با آن 

مواجه نمي شود.

يک عامل مهم و مؤثر محسوب مي شود.
سؤال يا مســئله مهمي که در تحليل پيش نويس 
منشــور حقوق شــهروندي بايد به آن پاسخ داد 
آن اســت که ســند يادشــده برپايــه کدام يک 
از تعاريف ســه گانه  مورد اشــاره تدوين شــده 
اســت؟ اگرچه  در متن منشــور تعريف شفاف 
و روشــني در اين زمينه ارائه نشــده اما از خالل 
مباحث مطرح شــده مي توان معنــاي مورد نظر 
تدوين کنندگان را استنباط کرد که در ادامه اين 

مقاله توضيح داده خواهد شد.

1ـ زمينه هــا و بســتر الزم بــراي تحقق 
شهروندي

فرهنگ شــهروندي پايه و اســاس شکل گيري 
حــدود شــهروندي يــا ايجادکننــده اســتعداد 
از  برخــورداري  بــراي  مدنــي  جامعــه  در 
حقوق شــهروندي اســت. فرهنگ شــهروندي 
)Citizenship Culture( مجموعه اي از ارزش ها، 
نگرش هــا و قوانين مشــترک بنيادي اســت که 
دربردارنــده  احســاس تعلق، تعهــد و احترام به 
ميراث مشــترک و همچنين تشــخيص حقوق و 
تعهدات شــهروندي مي باشــد و بر اساس همين 
رويکرد اســت که مفهوم شهروند دموکراتيک 
نيــز مطرح شــده کــه در واقع متکي اســت بر 
منصفانه و عادالنه توزيع شدن حقوق و وظايف 
آحاد يــک جامعه. فرهنگ شــهروندي مکتبي 
است متشکل از عناصر مختلف، محصول جمعي 
است و در مسير تحول تاريخي شکل گرفته و از 
نســلي به نسل ديگر منتقل گرديده، پايدار است 
و شــامل طيفــي از فرهنگ هــاي درون جوامع 

مي شود.
براي شــکل گيري فرهنگ شهروندي سه گروه 
عوامــل در پيوند بــا يکديگر قــرار مي گيرند: 
عرصــه   مســلط(،  )ســاختار  دولــت  عرصــه  
خصوصي و عرصه  عمومي. درواقع شــهروندي 
محصول تغييــر يا به عبارت ديگر دموکراتيزه و 

عادالنه ترشدن اين سه عرصه است.
1. عرصــه  دولت با تغيير به ســمت حکمراني 
خوب )Good Governance( مستعد تعامل با دو 
عرصــه  ديگر مي شــود. حکمراني خوب مطابق 
آنچه برنامه ســازمان ملل تعريف کرده عبارت 
اســت از اســتفاده از قدرت سياسي و اداري در 
تمامي ســطوح دولت بــراي برخورد مناســب 
بــا مشــکالت پيــش روي دولــت. از مهمترين 
ويژگي هــاي حکمرانــي خوب عبارت اســت 
مشــارکت جويي،  شــفافيت،  پاســخگويي،  از 
و  کارايــي  عدالت جويــي،  قانون محــوري، 
اثربخشــي. نمــود و تظاهــر اعمــال حکمراني 
خوب در دولت نيز عبارت اســت از: قائل شدن 
به حق اظهارنظر و پاســخگويي، برخورداري از 
ثبات سياســي و عدم اعمال خشونت، کارايي و 
اثربخش بودن دولــت، حاکميت قانون و اعمال 

آن و مبارزه با فساد.
درواقع دولتي شايســتگي آن را دارد که مدعي 
گســترش و تأمين حقوق شهروندي شود که در 

مالکوم ايکس، فعال و مدافع حقوق شهروندي سياه پوستان امريکايي
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سه رويکرد مهم نسبت به شهروندي وجود دارد:
اول ـ رويکرد ليبرال- فردگرا که بر شــهروندي 
به مثابه موقعيت يــا منزلت )Status( تأکيد دارد. 
در اين ديــدگاه منافع فردي بــر منافع جامعه و 
دولت اولويت دارد و همه تالش ها متوجه تأمين 
حقوق افراد و پاســخ به نيازهاي آنان است. در 
عين حــال که وقتي نظم سياســي موجود مورد 
تهديد قرار گيرد، وظيفه  شهروندان دفاع از نظم 

موجود است.
دوم ـ رويکــرد جمهوريخواهــي- مدنــي بــر 

شهروندي به مثابه عمل و کنش تأکيد دارد. 
در عيــن حال فــرد و منافع او بــر جامعه و منافع 
جمعــي اولويت ندارد. بر اين اســاس عضويت 
در اجتماع »احســاس تعلق« به آن و مشــارکت 
امکان تحقق شهروندي را فراهم مي کند. از اين 
ديدگاه »خير عمومي« معيار محوري تشــخيص 
حقــوق  و مسئوليت هاســت تــا به ايــن ترتيب 
»هويت مدني« و »شــهروندي عام يا مشــترک« 
تقويــت گردد تــا به اين ترتيــب انگيزه الزم را 
براي مشــارکت ايجاد کند. در هر حال رويکرد 
جمهوريخواهــي- مدنــي حقــوق را در پرتــو 
مســئوليت ها توضيح مي دهد و تبيين مي کند، از 
اين رو در مقايسه با رويکرد ليبرال که حقوق را 
مقدم بر مسئوليت و وظايف مي داند، ديدگاهي 

کاماًل متفاوت محسوب مي شود.
ســوم ـ رويکــرد مبتنــي بــر تعامــل حقــوق و 
و  دموکـرات هـــا  سوســـيال  مســئوليت ها: 
جـماعت گـــرايان )Communitarians( در جدال 
ميان ليبرال هــا و جمهوريخواهــان )به خصوص 
سوسياليست ها( موضع ميانه اي را اتخاذ مي کنند 
و براساس اين نظر حقوق و تعهدات در پيوند و 
ارتباط با يکديگر قرار دارند و اعطاي يک حق، 
مســئوليت ها و وظايفي را ايجــاد مي کند اما در 
عين حال هميشــه و لزوماً هر تعهد در برابر يک 
حق قرار ندارد، بلکه ارتباطي نظام دار و پيچيده 
بين آنها وجود دارد. در اين ميان جماعت گرايان 
تأکيد دارند که از لحاظ اخالقي و منطقي افراد 
بر اجتماع اولويت ندارند، زيرا اين اجتماع است 
که فرصت شــکل گيري هويت هــاي فردي را 
فراهم آورده اســت. پس شهروندي هم به منزله  
عضويــت کامل در اجتمــاع و عمل به تعهدات 
و وظايف اجتماعي اســت امــا نه بر پايه اجبار و 
زور بلکه به اعتبار مسئوليت هاي اخالقي در قبال 

جامعه.
پيش نويس منشــور حقوق شهروندي کدام يک 
از سه رويکرد مورد اشاره را اتخاذ کرده است؟ 
دست کم در متن سند صراحتي در اين خصوص 
وجود ندارد و از اين رو نوعي درهم ريختگي و 
اختالط در رويکرد سند مشاهده مي شود که  در 

جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

4ـ شهروندي در اسناد و مدارک جهاني
يکي از مالک هاي ارزيابي پيش نويس منشــور 
حقــوق شــهروندي مي تواند اســناد و مدارک 
جهاني در اين زمينه باشــد. منشور )Charter( در 

يــا تصريــح و تثبيت حقوق پيشــتر داده شــده، 
نمي توان  انتظار داشــت که احساس شهروندي، 
هويت شــهروندي و فرهنگ شــهروندي شکل 
بگيــرد. پيش نويس حقوق شــهروندي به عنوان 
ســندي حاوي اصول کلي، برنامه و خط مشــي 
دولــت »فاقد« چنين ديدگاه جامع نگري اســت 
و به همين ســبب يک پارادايــم با الگوي جامع 
است و از اين رو متن سند از انسجام و پيوستگي 
الزم برخوردار نمي باشــد و دائماً در حد فاصل 
اصول کلي )در حد قانون اساســي( تا اقدامات 
اجرايي بســيار خرد )مثل پرداخت خسارت در 
صورت تأخير هواپيما( نوسان دارد. ضمن آنکه 
بدون تعيين تکليف نهايي حقوق شهروندي کل 
جامعه به صورت بي نظم و آشــفته اي به مســائل 
مختلف اجتماعــي گروه ها و اقشــار گوناگون 
مي پــردازد کــه همه اينهــا نشــان دهنده  فقدان 
چارچوب يا نظريه مشــخص به عنوان پشــتوانه 
منشــور مي باشــد و در ادامه اين مسائل با دقت 

بيشتري مورد بحث قرار مي گيرد.

3ـ رويکردها به شهروندي و حقوق منبعث 
از آن

بســياري از تعاريفي کــه پيــش از ايــن درباره  
شــهروندي ارائــه شــد محصــول رويکردهاي 
متفاوت نســبت به شــهروندي اســت. ترنر که 
تعريــف وي از شــهروندي قبــاًل مطرح شــد، 
رويکردها به شــهروندي را به دو گروه رويکرد 
محافظه کارانه و راديکال تقســيم کرده  اســت. 
به اعتقــاد وي رويکــرد محافظه کارانه مبتني بر 
اعطاي حقوق شــهروندي از باال بــه پايين يا از 
دولت به جامعه اســت. بنابراين در اين رويکرد 
دولــت نقش مهم و اساســي را ايفــا مي کند اما 
برپايــه  رويکرد راديــکال تحقق شــهروندي و 
تأمين حقوق شهروندان از پايين به باال يا حاصل 
تالش و مشارکت اجتماعي و عرصه  عمومي از 
طريــق جنبش اجتماعــي و تحميل آن به دولت 
است اما از زاويه اي ديگر برپايه مکاتب سياسي 

تعييــن مؤلفه هــاي شــهروندي کار دشــواري 
نخواهد بود. »پارســونز« در حالي که شهروندي 
را نتيجه توســعه، مدرنيته و دموکراتيک شــدن 
جامعه مي داند، ســه مؤلفه اساســي و مهم براي 

شهروندي قائل است:
عضويت اجتماعي بــا تعلق به يک جامعه، - 

آنچه در تعاريف تبعه و تابعيت مي ناميم.
انسجام اجتماعي به معني پيوندهاي جدي با - 

جامعه  داشتن و برخورداري از ارزش ها، رفتارها 
و نگرش هــاي مشــترک دســت کم در برخي 
مســائل و موضوعات مهم مانند وطن دوســتي، 

عالقه مندي به رشد و توسعه  جامعه و...
کنــش اجتماعي يعني به واســطه  عضويت  - 

و احســاس تعلــق اجتماعي و برخــورداري از 
ارزش هــاي مشــترک بــراي اســتمرار و بقاي 
اجتماعــي و دسترســي به فرصت هــا و حقوق 
اجتماعي و انجام وظايف و مســئوليت ها نسبت 

به اجتماع تالش کردن.
عالوه بــر اين نظريه پردازان بــه مؤلفه هاي - 

مهم ديگر نيز اشــاره کرده اند که مهمترين آنها 
عبارتند از:

پذيــرش عضويــت در يــک اجتمــاع و - 
قرارگرفتن در رديف ديگر اعضاي اجتماع

وجــود رابطه  متقابل بين فرد و ســاير افراد - 
اجتماع

وجود تعهدات و رابطــه  متقابل بين »فرد و - 
دولت«، »دولت و جامعه«

احساس تعلق به يک ملت- 
احســاس مســئوليت و متعهدبودن در قبال - 

جامعه
پايــداري وابســتگي و پيوســتگي فــرد و - 

اجتماع
به اين ترتيب و براســاس آنچــه تاکنون تقديم 
حضور خوانندگان گرامي شــد، روشــن است 
که شــهروندي مفهومي چندبُعــدي، پيچيده و 
محصــول توســعه اجتماعي اســت و به صرف 
اهــداي برخي حقوق از ســوي دولت به جامعه 

تالکوت پارسونز، جامعه شناس امريکايي
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است محقق شود، ارزيابي کرد. بر اين اساس به 
اختصار فهرســتي از اين تالش ها پس از انقالب 

اسالمي تا امروز ارائه مي شود.

قانون اساسي
فصل سوم قانون اساســي باعنوان »حقوق ملت« 
در اصــول 19 تــا 43 لزوم بهره منــدي مردم از 
حقــوق شــهروندي را مــورد تأييد قــرار داده 
اســت . در ســاير فصــول مثل فصــل پنج )حق 
حاکميت(، فصل شــش )حق انتخابات( و فصل 
هفت )شوراها( برخي ديگر از حقوق شهروندي 
مطرح شــده اســت.  در ادامه فهرستي از حقوق 

مندرج در قانون اساسي مطرح مي شود :
اصل سوم )بند ششم(: محو هرگونه استبداد - 

و خودکامگي و انحصارطلبي
اصل سوم )بند هشــتم(: تکليف دولت در - 

ايجاد زمينه براي مشارکت عامه مردم براي تغيير 
سرنوشت سياسي اقتصادي و فرهنگي خود

اصل 13: آزادي پيــروان برخي از اديان يا - 
مذاهب

اصل 15: حق برخورداري يکسان از حقوق - 
هر رنگ

اصل 19: برابري حقوق مساوي مردم ايران - 
از فرهنگ، نژاد و زبان 

اصل20: برخورداري همه ملت از حمايت - 
قانوني و حقوق سياســي ، اقتصادي ، اجتماعي 

و فرهنگي
اصل23: ممنوعيت تفتيش عقايد- 
اصــل 32 : هيچ کس را نمي توان دســتگير - 

کرد مگر به حکم قانون 
اصل 24: آزادبودن نشــريات و مطبوعات - 

در بيان مطالب، ممنوعيت بازرسي نامه ها و...
اصــل 26: آزادي احــزاب و انجمن هــاي - 

سياسي و صنفي 
اصــل 27: آزادي تشــکيل اجتماعــات و - 

راهپيمايي ها

فعال و تمام عيار آنها در اداره بهتر جامعه، تأمين 
حداقل رفاه بر آحاد جامعه و احترام برابر به آنها 

اعطا مي شود.
4. حق آزادي: حق آزاد زيستن و برخورداري 
از حــق اظهارنظر و حفظ عقيده و ابراز انديشــه 

براي همه  شهروندان الزامي است.
5. حق برخورداري از امنيت: حق حيات در عين 
برخورداري از دولت حامي شهروندان از مهمترين 

حقوق براي تأمين امنيت شهروندان است.
6. حق برخورداري از آســايش و رفاه نسبي: 
برخــورداري از حداقل رفاه و آســايش شــرط 
اساســي پايداري سيســتم اجتماعــي و زندگي 

جمعي است.
7. حق برخورداري از دانش و آگاهي کافي: 
توزيــع عادالنه اطالعات به ويژه درباره مســائل 
مهم و سياســي  ـ اجتماعــي از مهمترين حقوق 

شهروندي محسوب مي شود.
8. حــق برخــورداري از امکان پيشــرفت: بر 
اســاس اين اصل توســعه و پيشرفت حقي است 
همگاني کــه هيچ کس نبايد مانــع از تحقق آن 

براي آحاد جامعه شود.
9. احتــرام به حــق جامعه در برخــورداري از 
مســاعدت مســئوالنه افراد: هر کس در جامعه 
زندگــي مي کنــد و از مواهــب زندگي جمعي 
بهره منــد مي شــود، در برابر سرنوشــت جامعه 
متعهد بوده، موظف به مشــارکت مســئوالنه در 
رفع مشکالت و مسائلي است که سعادت جامعه 

را تهديد مي کند.

5ـ شهروندي در اسناد و مدارک ايران
اصــرار ايــن نگارنده بر اشــاره به ســوابق براي 
تدوين اسنادي در زمينه حقوق شهروندي عمدتاً 
تأکيدي اســت بر لزوم توجه به انباشت نظري و 
تجربي در هر اقدام بــراي بهروزي جامعه ايران 
و اينکــه تنها به اتکاي آنچــه تا پيش از اين رخ 
داده مي توان آنچه را اکنون محقق شــده يا قرار 

دايره  المعارف آکسفورد اين چنين تعريف شده 
است:

»بيانيه اي مکتوب از حقوق گروه مشــخصي از 
مردم است، يعني موافقت پايه اي که توسط فرد 
يا افرادي از جامعه نوشــته مي شــود و بر اساس 
آن روابط و حقوق متقابل اعضاي يک ساختار 
اجتماعــي نظير يک دانشــگاه يا شــهر شــکل 

مي گيرد.«
در ميان اسناد منتشــره درباره حقوق شهروندي 
مهمتريــن آنهــا کــه اغلب مــورد اســتناد قرار 

مي گيرند عبارت اند از:
اعالميه حقوق بشر و شهروندان )1979(: اين - 

اعالميه در صحن مجمع عمومي فرانسه تصويب 
شــد و به مثابه سند مادر بســياري از اعالميه هاي 

حقوق شهروندي به آن استناد مي شود.
منشور کانادايي حقوق و آزادي ها )1982(: - 

اين منشور ديدگاه مردم امريکاي شمالي نسبت 
به حقوق شهروندي اســت و تأکيد بيشتر آن بر 

جنبه هاي حقوقي و قضايي مي باشد.
منشور آفريقايي مردمان و بشريت )1981(: - 

اين منشــور تالشــي اســت براي احقاق حقوق 
ساکنين قاره آفريقا.

منشور شهروندان شــيبوياي ژاپن )1997(: - 
اين منشــور به صورت اختصاصــي رويکردي 
آينده نگر نســبت بــه زندگي در شــهر مدرن و 

تحوالت آينده  آن دارد.
منشــور مردم )2001(: اين ســند بر مبناي - 

منشــور کبير )Mega Chart( انگلســتان نوشــته 
شــده و يکي از نخستين اسناد حقوق شهروندي 

در سده جديد است.
منشــور جهاني حقوق شهري )2004(: اين - 

منشــور که برپايه  مباحث جهاني درباره حقوق 
ســاکنين شــهرها تدوين شــد، عمدتاً به بحث 
شهر و شهرنشــيني و حقوق شهرنشيني و حقوق 
ساکنين شهرها مي پردازد و مبناي بسياري اسناد 

در اين زمينه شده است.
دامنه حساسيت و بحث درباره حقوق شهروندي 
آن چنان گســترده  و وسيع شــده که برپايه  آن 
مي توان فهرســتي طويــل از اســناد و مدارک، 
اعالميه ها و منشــورها درباره  حقوق شهروندي 
ارائه داد که از حوصله  اين مقاله خارج اســت، 
اما پرســش مهــم و اساســي آن اســت که آيا 
تدوين کننــدگان پيش نويــس منشــور حقــوق 
شهروندي، ذخيره و گنجينه  قابل توجه بشري را 
پيش از تدوين منشور بررسي و مطالعه کرده اند؟ 
آيا اين اقدام در تداوم تالش هاي پيشين در اين 

زمينه بوده است؟
براســاس جمع بندي محققانه اي کــه پورعزت و 
ديگــران )1386( انجام داده انــد، هفت حق مهم 
و اساســي به طور مشــترک در کليه اسناد درباره  
حقوق شهروندي در سطح جهاني مورد نظر قرار 
گرفته اند که مي تواند حداقل مطالبات مندرج در 

اين زمينه محسوب شده و اين اصول عبارتند از:
3. حــق احترام برابــر: هرگونه ســهم افراد از 
مشــارکت اجتماعي در نســبت ميزان مشارکت 

نيويورك زماني كه 250هزار نفر براي جنبش مدني دكتر لوتركينگ به خيابان ها آمده بودند تا شهروندان امريکايي 
داراي حقوق يکسان باشند
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اما همــه مواردي که در متن پيش نويس منشــور 
آمــده و به عبارتــي ديگر بســيار فراتر از حقوق 
مندرج در بخش دوم منشور در قوانين و مقررات 
جاري به حقوق شهروندي اشاره شده است. با اين 
وجود مانند اغلب اصول قانون اساسي، بسياري از 
حقــوق مندرج در قوانين و مقررات جاري نيز بر 
زميــن مانده و به اجــرا درنيامده اند. عالوه بر اين 
جمهوري اســالمي ايران بسياري از کنوانسيون ها 
و معاهدات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق 
کــودکان، يا بيانيه  اجــالس بين المجالس درباره 
انتخابــات آزاد، عادالنه و منصفانــه را پذيرفته و 
به اين ترتيب به لحــاظ قانوني موظف به رعايت 
تعهــدات منــدرج در آنهــا به خصــوص درباره  
حقوق شــهروندي شــده اســت اما هيچ يک از 
اينها موجب نشــده تا وضعيت حقوق شهروندي 
ارتقــا يابد يا تعهد دولت ها به اين حقوق افزايش 
يابد. در هــر حال آنچه در وهله  اول از مقايســه 
حقوق منــدرج در قوانين و مقررات فعلي و متن 
پيش نويــس منشــور به خصوص فصــل دوم آن 
استنباط مي شــود اين است که قوانين و مقررات 
موجود بسيار فراتر، منسجم تر از آنچه در منشور 
آمــده حقوق شــهروندي را تحت پوشــش قرار 
داده انــد و لذا اگــر کل فصــل دوم پيش نويس 
منشــور که طوالني ترين فصل آن را نيز تشــکيل 
مي دهد حذف و عبارت زير جايگزين آن شود، 
نه تنها چيزي از دايره شــمول منشــور نمي کاهد 
بلکه بر انســجام و گســتردگي حقوق مندرج در 

آن نيز خواهد افزود:
»دولــت موظــف به انجــام هرگونــه اقدامي به 
منظــور تأميــن، تحقــق و اجــرا و تضمين کليه 
قانون اساســي،  حقوق شــهروندي منــدرج در 
قوانيــن و مقــررات جــاري، کنوانســيون ها و 
معاهداتي که از جانب جمهوري اســالمي ايران 
پذيرفته شــده، مي باشــد. به اين منظــور تدوين 
هر انتشــار عمومي ســندي مشــتمل بر همه اين 
حقوق و اطالع رســاني و آمــوزش عمومي آنها 
را در مدارس، دانشگاه ها، سازمان ها و مؤسسات 

دولتي عهده دار مي باشد.«
به اين ترتيب دولت مي تواند در فرصت مناسب 
و با دقت بيشــتري در چارچوب سياســت کلي 
حاکم بر پيش نويس يعني »نبودن در مقام توسعه 
يا تعيين »حقوق شــهروندي« فهرســت جامع و 
طبقه بندي شده از حقوق شــهروندي را تدوين 

و مستند کند.

7- ارزيابي متن پيش نويس
با توجه به توضيحاتي که پيش از اين داده شــده 
به ارزيابي دقيق تر متن پيش نويس منشور حقوق 
شهروندي که از اين پس »سند« ناميده مي شود، 

مي پردازيم.

1-7- ماهيت سند
در متن پيش نويس، اينکه سند يادشده سرانجام 
بر چه اساســي و توســط چه مرجعي رســميت 
خواهد يافت، اشــاره نشده اســت. در اين زمينه 

نيز، استقرار جامعه اطالعاتي و تضمين دسترسي 
گسترده ايمن »شهروندان« مطرح شده است.

در ماده 100 قانون برنامه چهارم توســعه دولت 
مکلف شده براي ارتقاي حقوق انساني، استقرار 
زمينه هاي رشــد و تعالي و احساس امنيت فردي 
و اجتماعــي در جامعــه و تربيــت نســلي فعال، 
مسئوليت پذير و... مفتخر به ايراني بودن، »منشور 
حقوق شهروندي« را تنظيم و به تصويب مراجع 

ذي ربط برساند.
ماده 119 برنامه چهارم توسعه نيز ارتقاي امنيت 
عمومي و انضباط اجتماعي از طريق مشــارکت 
همه  ايرانيان را بر اســاس حق برابر شــهروندي 
در نظام تصميم گيري، تصميم سازي و مديريت 

اجرايي کشور به رسميت شناخته است.
بنابرايــن در مجمــوع از متــن و فحــواي مواد 
يادشده در برنامه چهارم توسعه روشن است که:

1. ايــده »تدويــن و تصويب منشــور حقوق 
شــهروندي« حدود هشــت ســال پيــش از اين 
)1384( مطــرح و به تصويب نظام قانون گذاري 

نيز رسيده است.
2. دامنه مشمول پيش بيني شده براي اين منشور 
در برنامه  چهارم بسيار وسيع و به همه  حوزه هاي 
تصميم ســازي، تصميم گيري و اجرا گســترش 

داده شده است.
قصــد نگارنده از اشــاره به اين ســوابق کاهش 
ارزش هــاي اقــدام دولــت يازدهــم در تدوين 
پيش نويــس منشــور نيســت، بلکه نشــان دادن 
موقعيت، جايگاه و راهي اســت کــه جامعه در 
مسير احقاق حقوق شهروندي پيش آمده تا اگر 
دولت اراده اي براي پيشــبرد ايــن حقوق دارد، 

گامي پيشتر گذارد.

ساير قوانين و مقررات:
قانــون »احترام بــه آزادي هاي مشــروع و حفظ 
حقوق شــهروندي« در ســال1383 بــه تصويب 
رســيد، پيــش و پــس از آن نيز مجموعــه اي از 
قوانين در حمايت از گروه هاي محتلف اجتماعي 
به خصــوص گروه هــاي در معرض خطــر مانند 
کودکان، زنان، معلوالن و ســالمندان به تصويب 
رســيد که هر يک عالوه بــر تثبيت برخي حقوق 
شهروندي به اصالح قوانيني که ناقض اين حقوق 
بودند نيز پرداخت. جهت ممانعت از تطويل مقاله  
حاضر از اشــاره به يک يک اين قوانين معذوريم 

اصل 28: حق انتخاب شغل- 
اصــل 31: حــق برخــورداري از مســکن - 

مناسب
اصل 40: تعامل بين حقوق شخصي افراد و - 

حقوق عمومي
اصــل 46 و اصــل 47: مصونيت شــغل و - 

مسکن از تعرض و حق مالکيت
اصل  15: حق اســتفاده از زبان هاي محلي - 

و قومــي در مطبوعات و رســانه هاي گروهي و 
تدريــس ادبيات آنها در مــدارس در کنار زبان 

فارسي آزاد است
تأميــن -  از  برخــورداري  اصــل 29: حــق 

اجتماعي
اصــل 164: قاضــي را نمي تــوان معــزول - 

کرد بدون محاکمــه و ثبوت جرم يا تخلفي که 
موجب انفصال است يا محل خدمت او را تغيير 

داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه
اصل 37: اصل برائت- 
اصول 156، 159، 165: اصل تأمين قضايي- 
اصــول 35و 36: رعايت قوانين در پيگرد و - 

دستگيري و حق انتخاب وکيل
اصل 38: ممنوعيت شکنجه- 
اصل 165: حق علني بودن دادرسي- 
اصل 159: حق دادخواهي- 

در مجموع، قانون اساســي 16 اصــل به حقوقي 
که برخورداري از آنها هيچ گونه قيد و شــرطي 
نــدارد، هفت اصل به حقوقي که به حکم قانون 
مقيد و محدود شــده اند و پنج اصل که به حکم 
اســالم، اســتقالل ملــي، آزادي و وحدت ملي 

محدود و مقيد شده اند، اشاره دارد.
در  منــدرج  تکاليــف  هميــن  اتــکاي  بــه 
پــي  تاريــخ 1387/9/21 در  قانون اساســي در 
ابالغ رياســت جمهوري، وزارت کشــور »دفتر 
صيانت از حقوق شهروندان« را زير نظر معاونت 
اجتماعي اين وزارتخانه تشــکيل داد که وظيفه 
داشــت در ســه حوزه عفاف و حجاب، حقوق 

شهروندي و امنيت عمومي فعاليت کند.

برنامه هاي توسعه:
اگر چــه در برنامه هاي اول تا ســوم توســعه از 
واژه هــاي »شــهروند« و »حقــوق شــهروندي« 
استفاده نشده اما در برنامه  سوم توسعه، مواردي 
به حــق تأميــن اجتماعي اختصاص داده شــده 
است. در برنامه چهارم توســعه )1384-1388( 
براي اولين بار هم از عنوان شــهروندي اســتفاده 
شــده و هم تا حدودي به برخي از حقوق اشاره 
شده اســت. براي نمونه در ماده 38 قانون برنامه 
چهارم آمده اســت: دولت موظف است تا پايان 
ســال اول برنامــه، در قلمروهــاي اقتصادي که 
انحصــار طبيعي يا قانوني وجود دارد و همچنين 
قلمروهايــي که انحصــارات جديد از توســعه 
اقتصادي شبکه اي و فناوري اطالعات به وجود 
مي آيد، بــا رعايت حقــوق شــهروندان اليحه 
تسهيل شرايط رقابتي و ضدانحصار را به مجلس 
شوراي اسالمي تقديم کند. به عالوه در ماده 44 

»دولت موظف به انجام هرگونه 
اقدامي به منظور تأمين، 

تحقق و اجرا و تضمين کليه 
حقوق شهروندي مندرج در 

قانون اساسي، قوانين و مقررات 
جاري، کنوانسيون ها و معاهداتي 

که از جانب جمهوري اسالمي 
ايران پذيرفته شده، مي باشد«



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	3
1

بر اين اســاس کاربرد دو واژه مذکور در مقدمه 
موضوعيت ندارد.

دوم: »اعــالن« حقوق شــهروندي واژه اي - 
مبهم و نادقيق براي چنين ســندي است. درست 
ماننــد اينکــه براي اوليــن بار قرار اســت قانون 
اساسي به اطالع  عموم رسد يا حقوق در قوانين 
قباًل به تصويب رسيده، منتشر گردد، براي چنين 
امر خطيري صرف »اعالن« فاقد اهميت و ارزش 
است. در حالي که سند مي توانست در اين زمينه 
از واژه هايي مانند »ترويج« و »آموزش« استفاده 
کند که از بار مفهومي مناسبي براي چنين سندي 

برخوردار هستند.
سوم: »توسعه«  حقوق شــهروندي از ديگر - 

اهدافي اســت کــه در مقدمه مــورد تأکيد قرار 
گرفته است. قطعاً نگارنده با ايجاد چنين تکليفي 
براي دولت موافقت دارد اما مشکل اساسي اين 
اســت که در فصــل اول بند 1-6 ســند تصريح 
شــده »ايــن منشــور برنامه و خط مشــي دولت 
اســت و در مقــام ايجاد حقــوق و تکاليف و يا 
توســعه و تضييق آنها نمي باشد.« درواقع دولت 
موضع نهايي و روشــني در قبال وضع موجود يا 
»حقوق شــهروندي مصوب فعلــي« ندارد يا در 
اين زمينه سرگردان است. زماني که بدون تعيين 
تکليف در ايــن خصوص يعنــي اتخاذ تصميم 
قاطــع دولت درباره: 1 ـ تضييق و تحديد حقوق 
شــهروندي فعلي؛ 2ـ تثبيت حقوق شــهروندي 
فعلــي و 3ـ توســعه حقــوق شــهروندي فعلي، 
نمي تواند چشــم انداز آينده خود را روشن کند 
و بدون تعيين اين اســتراتژي دچار چپ روي يا 

راست روي خواهد شد.
چهارم: در مقدمه تصريح شده که اين سند - 

»خط مشــي و برنامه دولت جمهوري اســالمي 
ايران براي اجرا و نظارت بر حقوق شــهروندي 
اســت«. در واقع متن ســند از آغاز امــر اجرا و 
نظــارت را منحصر به دولت کرده و اگر چه در 
بخش هاي بعدي سند، وظايفي را نيز براي جامعه 
مدني و ســازمان هاي غيردولتي پيش بيني کرده 
اما اصوالً رويکرد حاکم بر اين سند »محوريت 
دولت است« که بنا بر آنچه در مباحث مقدماتي 
ايــن مقاله گذشــت، تحقق حقوق شــهروندي 
بدون به رسميت شــناختن نقش جامعه مدني در 
برنامه ريــزي، تصميم ســازي، تصميم گيــري و 

اجرايي در اين حوزه ناممکن است.

4-7- ابهام در رويکرد
پيــش از ايــن ســه رويکرد نســبت بــه حقوق 
شــهروندي يعني 1ـ رويکرد مبتنــي بر حقوق؛ 
2ـ رويکــرد مبتني بــر حقــوق و تکاليف و 3ـ 
رويکرد مبتني بر هويت، را تبيين کرديم. انتظار 
آن بــود که در متن مقدمه يا فصل اول منشــور 
به روشــني يکي از ســه رويکرد مورد اشاره يا 
رويکرد چهارمي به عنوان »نگاه منشور به حقوق 
شــهروندي« ارائه شود. اما متأسفانه اين ابهام در 
رويکرد تا پايان ســند روشــن نشده است. براي 
نمونه در بند 1-1 از ماده يک و ديگر مواد دائماً 

از حيطــه  دولــت و قوه  مجريه اســت؛ عالوه بر 
اين در مــواردي براي حاکميت يــا قوه  قضائيه 
تعييــن تکليف شــده که پــس از ايــن توضيح 
داده خواهد شــد. بنابرايــن ابهامي که در عنوان 
ســند وجود دارد محصول ابهام در متن است. با 
همه اين اوصاف عنوان مي تواند با اضافه شــدن 
يکي از ســه عبارت »دولت يازدهــم«، »دولت 
جمهوري اســالمي ايــران« و »نظــام جمهوري 
اســالمي ايران« تا حدودي از ابهام خارج شود. 
امــا حل اين مســئله موکــول به تعييــن تکليف 
در ايراد اول يعني مرجع تصويب ســند اســت. 
بديهي اســت اگر هيئت دولــت، رئيس جمهور 
يا معاون حقوقي ايشــان سند را تصويب و ابالغ 
نمايد، عنوان ســند »منشور حقوق شهروندي در 
دولت يازدهم« خواهد شد اما با تصويب توسط 
مجلــس شــوراي اســالمي يا مجمع تشــخيص 
عنــوان مي تواند نشــان دهنده ســندي پايدارتر 
و معتبرتــر گــردد. در هر حال دولــت به عنوان 
مبتکر اين ســند ناچار است اســتراتژي خود را 
در فرايند رســميت آن انتخاب و به تناســب آن 
عنوان ســند را نيز اصالح کند. همه اين مباحث 
نشــان دهنده گره هاي کوري است که در مسير 
دموکراتيزاسيون وجود دارد و لذا اختصاص به 

جامعه ايران ندارد.

3-7- هدف سند
در مقدمــه ســند آمــده اســت: »بدين وســيله 
خط مشي و برنامه دولت جمهوري اسالمي ايران 
در زمينه بازخواني، شناســايي، اعالن، توســعه، 
اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي، اعالم 
مي گــردد.« در اين زمينه توجــه به نکات زير از 

اهميت برخوردار است:
اول: »بازخوانــي« و »شناســايي« مي توانــد - 

به عنوان هدف يک ســند آن هم با عنوان برنامه 
و خط مشــي دولت در نظر گرفته شود. درواقع 
دولت وقتي مبادرت به انتشار يک سند مي کند 
بايد کاماًل از جوانــب، حوزه ها و ابعاد موضوع 
آگاهي داشــته باشد، تا بتواند در مورد »اعالن«، 
»توســعه« و »اجرا و نظــارت« آن تصميم بگيرد. 

سه وضعيت متصور است:
اول: بــا انجــام تمهيداتيـ  که اصــوالً جز يکي 
دو مــورد متعارف نبوده و نيســت ـ پيش نويس 
به مجمع تشــخيص مصلحت ارســال تا به نيابت 
از رهبري به عنوان اصول و سياســت هاي نظام به 

تصويب رسد.
دوم: تقديــم پيش نويــس بــه مجلس شــوراي 
اسالمي به عنوان يک اليحه تا پس از طي مراحل 
قانوني و تأييد نهايي آن توســط شوراي نگهبان، 
به عنــوان قانــون مصــوب در دســتور کار قوا 

به خصوص قوه مجريه قرار گيرد.
ســوم: تصويــب پيش نويس در هيئــت دولت ـ 
با اســتناد به اصول 85 و 138 قانون اساســي ـ و 
به عنوان يک مقرره متضمن اجرا در قوه مجريه

چهارم: ابالغ متن نهايي از سوي رياست جمهور 
به عنــوان متن راهنما در دســتگاه هاي اجرايي و 

عموم مردم
پنجم: ابالغ متن نهايي از سوي معاونت حقوقي 
رياست جمهوري به عنوان متن راهنما و ارشادي 

براي دستگاه هاي اجرايي و عموم مردم
در متن ســند قرائني که گزينه هاي اول و دوم را 
تأييد کند وجود ندارد اما در مورد ساير گزينه ها 
شواهدي مي توان يافت و در هر حال اينکه متن 
نهايي، سرانجام چه سرنوشتي خواهد داشت، از 
مجهوالت ســند محسوب مي شــود که مي توان 

يکي از نقاط ضعف اساسي آن به شمار آيد.
نکتــه حائز اهميــت در اين زمينه آن اســت که 
متناســب با روند پيش بيني شــده براي تصويب 
سند يادشــده و ميزان و دامنه شموليت، اعتبار و 
ضمانت اجرايي آن نيز تحت تأثير قرار مي گيرد، 
به اين معنا که هر چه از گزينه اول به گزينه هاي 
چهارم و پنجم نزديکتر شويم، هم از اعتبار سند 
کاســته خواهد شــد و هم از دامنه مشمول آن و 
ضمانت اجرايش توســط دستگاه هاي مرتبط در 
عين حال فرايند کنتــرل و فيلترينگ هر يک از 
گزينه ها متفاوت و تقريبــاً در گزينه هاي اول و 
دوم امکان تصويب چنين سندي با حفظ محتواي 
حداقلي آن بســيار کمتر از گزينه هاي چهارم و 
پنجم است. البته خاطرنشان مي سازد که حتي در 
صورتي که متن مورد بحث به استناد اصل 138 
قانون اساسي در هيئت دولت تصويب شود بنابر 
اصل 85 قانون اساسي قوه مقننه مي تواند نسبت به 
آن واکنش نشــان دهد. در هر صورت مباحث 
مورد اشاره نشان مي دهد که تعيين هويت نهايي 
ســند و مرجع تصويب آن نقش مهم و به سزايي 
در سرنوشــت و محتواي نهايــي آن دارد و لذا 
سند نمي تواند در اين زمينه سکوت اختيار کند.

2-7- عنوان سند
به تبعيت از اشــکال اول، عنوان سند نيز تا حدي 
مبهم اســت. از سويي در متن سند و به خصوص 
مقدمــه  آن بارهــا تصريح شــده که اين ســند 
برنامه و خط مشــي دولت در زمينه تأمين حقوق 
شهروندي اســت اما از سوي ديگر در متن سند 
به حوزه ها و مسائلي اشاره شده که کاماًل خارج 

 بدون تعيين تکليف در 
اين خصوص يعني اتخاذ 

تصميم قاطع دولت درباره: 
1 ـ تضييق و تحديد حقوق 
شهروندي فعلي؛ 2ـ تثبيت 
حقوق شهروندي فعلي و 3ـ 

توسعه حقوق شهروندي فعلي، 
نمي تواند چشم انداز آينده خود 

را روشن کند و بدون تعيين 
اين استراتژي دچار چپ روي يا 

راست روي خواهد شد
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حوزه  وظايف قوه مجريه ناهمخوان است.
در صــورت اصرار دولــت بر حفــظ موضع و 
جايگاه پيش گفته، ســند و شکل اساسي که در 
برابــر آن قرار مي گيرد موضــع و نحوه  واکنش 
در برابر نقض حقوق شــهروندي توســط ديگر 
قوا يا ســازمان ها و نهادهاي مستقل از قوه مجريه 
به خصــوص نهادهاي سياســي و امنيتي اســت. 
درواقع دولت در عين رعايت اســتقالل سه قوه، 
چگونه مي تواند بسط و گسترش رعايت حقوق 
شهروندي را در دستور کار خود قرار دهد و در 
همان حال نســبت به موارد نقض اين حقوق در 

ديگر قوا يا سازمان ها و نهادهاي متفاوت باشد.

7-7- مسکوت گذاشتن موارد نقض حقوق 
شهروندي در قوانين و مقررات جاري

توصيه اي که در متن شــده و فصل اول منشــور 
وجــود دارد آن اســت کــه قوانيــن و مقررات 
جاري بال استثنا در جهت تأمين و تضمين حقوق 
شــهروندي تدويــن و تنظيم شــده اند و لذا تنها 
مسئله موجود، احصاي اين قوانين و تالش براي 
اجراي آنهاســت، درحالي که اساساً در قوانين و 
مقررات موجود موارد قابل توجهي مبني بر نقض 
حقوق شــهروندي وجود دارد که تنها با بازبيني 
قوانيــن مي توان آنها را شناســايي و اســتخراج 
کرد. به عالوه بدون اصــالح قوانين و مقررات 
کنوني تناقض حقوق شهروندي چگونه مي توان 
انتظار داشــت کــه اين حقــوق تأمين شــوند؟ 
براي نمونه مطابق 1-3 قانون مجازات اســالمي 
در صورتي کــه پدر يا جد پدري فرزندشــان را 
به قتل برســانند و حق حيات او را ســلب کنند 
قصاص نمي شــوند يا براســاس تبصره  ماده 128 
قانون آيين دادرســي کيفــري حضور وکيل در 
زمان تحقيق الزامي نبوده و موکول به نظر قاضي 
تحقيق اســت، که در تمامي يا اغلب موارد اين 
حقوق سلب مي شود، بنابراين حق برخورداري 

از دادرسي عادالنه نقض مي شود.

8-7- ابهــام در معيار براي تعيين اهميت 
حقوق شهروندي

در مــاده دو ذيــل فصــل دوم پيش نويس آمده 
اســت: دولت جمهوري اســالمي ايــران موارد 
ذيــل را به عنــوان مهمترين حقوق شــهروندي 
اعالن نمــوده...«، اما توضيحي در اين خصوص 
که چرا اين را حقوق مي داند، نيامده اســت. به 
عالوه موضوع مقدماتي تر آن اســت که اساســاً 
چــرا دولت بايد  درصــدد اولويت بندي حقوق 

شهروندي برآيد.
همان طورکــه در بند 1-3 از ماده يک منشــور 
آمده هيچ يک از حقوق شــهروندي نبايد ديگر 
حقوق را محدود ســازد. به عبارت ديگر وقتي 
قوانين جــاري تضمين کننده جمعــي از حقوق 
شــهروندي هســتند، چگونه دولت بايد به خود 
اجازه دهد که فقط ضامن و حامي اجراي برخي 

از آنها باشد و نه همه آن حقوق.
ممکن است در پاسخ به پرسش باال ادعا شود که 

کنوانســيون حقوق کودک که با حق مشــروط 
از ســوي جمهوري اســالمي ايران پذيرفته شده 
يا مصوبه بين المجالس درباره شــرايط و ضوابط 
»انتخابــات آزاد، عادالنه و منصفانه« در حضور 
نمايندگانــي از مجلس شــوراي اســالمي ايران 
بــه تصويب رســيد، از اين رو نمي تــوان حقوق 
مندرج در اين اسناد را ـ که از اهميت زيادي نيز 
برخوردارندـ  از دايره شــمول حقوق شهروندي 
خارج کرد يا ناديــده گرفت. اتفاقا در بند 1-1 
از فصــل اول در مقام حقوق اتباع ايران و ديگر 

کشورها به اسناد مذکور اشاره شده است.

ابهام در دايره شمول سازمان هاي   -7-6
متعهد به سند

پيش از اين توضيح داده شــد که تعهد به حقوق 
شــهروندي موکول به سياســت عمومي حاکم 
بر يک جامعه اســت که توســط نظام مصلحت 
پذيرفته مي شود. به عالوه توضيح داده شده که 
پيش نيــاز تحقق حقوق شــهروندي »حکمراني 
خوب« اســت که نمي تواند تنها به يکي از ســه 
قــوه، يعنــي قوه مجريــه منحصر شــود. بر اين 
اســاس در صورتــي که دولت خــود را ملزم به 
پيگيــري حقوق شــهروندان مي دانــد، نبايد راه 
ســهل تر يعنــي آنچــه در محــدوده  اختيارات 
قوه  مجريــه اســت را برگزينــد و از نقش ديگر 
قــوا و نهادها در اين زمينه چشم پوشــي کند. به 
عالوه بــا توجه به موقعيــت و جايگاهي که در 
قانون اساســي براي رئيس جمهــور به عنوان ناظر 
بر اجــراي قانون اساســي و عالي ترين مقام پس 
از رهبري تعيين شده، حداقل از موضع ارشادي 
رئيس دولــت مي تواند هماهنگ کننده و منادي 
حقوق شــهروندي در هر سه قوه باشد. دولت با 
اســتفاده از اختيار ارائه لوايــح قانوني به مجلس 
يا به عنــوان عضو مجمع تشــخيص مصلحت و 
يا به عنوان رياســت شــوراي انقــالب فرهنگي 
گام هاي اساســي به سمت گسترش دايره  شمول 
سازمان هاي متعهد به ســند مورد بحث بردارد، 
دولــت در پيش نويس »ســند« تقريبــاً کمترين 
روزنــه اي در اين جهت نگشــوده و با تنزه طلبي 
اصرار داشته پيش نويس تنها »خط مشي و برنامه  
دولت و اصول راهنما«ي آن در کليه اقدامات و 
دستگاه هاي اجرايي باشد. از اين موضع بارها از 
جمله بندهــاي 1-5 و 1-6 از ماده يک تصريح 
شــده اســت اما آيا متن سند توانســته نسبت به 
اين تحديد، ســازماني را متعهد ســازد؟ پاســخ 
منفي اســت. درواقع عالوه بر اشــاره به حقوقي 
در متن ســند که اصوالً در حوزه وظايف ديگر 
قوا به خصوص قوه قضائيه اســت، )مانند بندهاي 
3-1، 3-3، 3-8، 3-11، 3-16( از جملــه حــق 
حيات، زندگي شــاد، آزادي انديشــه، و ... در 
برخــي موارد نيز ســند بــه وظايــف و تکاليف 
حاکميتي وظايف و تکاليــف قوه قضائيه )مانند 
مــاده 30 و کليه حقوق منــدرج در مواد مرتبط 
با عدالت قضايي بندهاي 3-85 تا 3-93( اشاره  
مستقيم داشته که اصوالً با ادعاي تحديد سند در 

بر حقوق تأکيد شــده اما از ســوي ديگر در بند 
1-6 از ماده يک ميزان »حقوق و تکاليف« مورد 
استفاده قرار گرفته است. به عالوه در مواد متعدد 
»ســند« وظايف و تکاليفي به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم براي دولت و شــهروندان پيش بيني 
 شــده که عمدتاً متأثــر از رويکرد دوم اســت. 
در مورد رويکرد ســوم يعني حقوق شهروندي 
به مثابــه هويت نيز در ســند شــواهدي مالحظه 
شــد. بر اين اساس دولت ناچار است با رويکرد 
مشــخص و چارچوب معيني منشور را تدوين و 
»حقوق« و »تکاليــف« را از يکديگر تفکيک يا 
حتــي »تکاليف« را از متن ســند حذف کند. در 
هر صورت با روشن شــدن چارچوب يادشــده 
مي توان با صراحت بيشــتري منشــور را تدوين 
کرد. در همين زمينه اتحاد يکي از ســه رويکرد 
1ـ ليبــرال، 2ـ جمهوريخواهي- مدني، 3ـ تعادل 
حقــوق و مســئوليت ها، نيز براي تدوين ســند 
اهميتي به ســزا دارد. از ديدگاه نگارنده رويکرد 
غالب در قانون اساســي و ديگر اســناد، رويکرد 
ســوم يعني »تعادل حقوق و مسئوليت ها«ســت 
امــا آنچه از گفتمــان حاکم بر دولت اســتنباط 
مي شود بيشــتر به رويکرد ليبرال نزديک است. 
متن »پيش نويس« منتشرشــده نيز اختالطي است 
از ســه رويکرد که به هر حال تناقضات دروني 
متن را افزايش داده اســت. بدون اتخاذ ديدگاه 
مناسب در اين زمينه، تصميم گيري درباره  دايره  
شمول حقوق و مسئوليت ها در سند ضمن حفظ 

انسجام آن دشوار يا حتي ناممکن است.

5-7-ابهــام در دايــره شــمول حقوق 
شهروندي در سند

در متن ســند مکرراً درباره حقوق شــهروندي 
مندرج در قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات 
بحث شــده اســت. ازجمله در مقدمه به اصول 
مندرج در فصل ســوم قانون اساسي اشاره شده، 
يا در بند 1-5 از فصل اول و ماده ســه در فصل 
دوم، در حالي که بخــش قابل توجهي از حقوق 
شــهروندي در کنوانســيون ها و اســناد حقوقي 
بين المللي پذيرفته شده توسط جمهوري  اسالمي 
ايران اســت که به اســتناد مــاده 9 قانون مدني 
در حکــم قوانين رســمي اســت. بــراي نمونه 
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1. حق احترام برابر
2. حق آزادي

3. حق برخورداري از امنيت
4. حق برخورداري از آسايش و رفاه نسبي

5. حق برخورداري از دانش و آگاهي کافي
6. حق برخورداري از پيشرفت و توسعه

7. احتــرام به حــق جامعه در برخــورداري از 
مساعدت مسئوالنه  افراد

از آنجا که پيش از اين به تفصيل درباره  تجارب 
بين المللــي در خصوص تدوين منشــور حقوق 
شــهروندي بحث کرده ايم و بــراي ممانعت از 
اطاله  کالم خواننــدگان گرامي را به بخش هاي 

قبلي اين مقاله ارجاع مي دهيم.
1. ـ ذيل هر يک از ســرفصل هــا در بند هاي 
مربوطه به مواردي از حقوق شــهروندي اشــاره 
شــده که آن هم فاقد انســجام و نظم مشخصي 
اســت. در بندهاي مربوطه ذکر کلي حقوق در 
ســطح قانون اساســي تا اشــاره به جزئي ترين يا 
مصداقي تريــن حقوق در ســطح اجــرا و عمل، 
مطرح شــده اســت. براي نمونه از يک ســو در 
بند 3-13 منشــور متــن اصل 23 قانون اساســي 
آمده )تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را 
نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض 
و مؤاخــذه قرار داد( و از ســوي ديگــر در بند 
3-18 تأمين استانداردهاي شغلي براي اصحاب 
رسانه مطرح شده که جنبه  کاماًل مصداقي دارد.

11-7- سازمان کار، توســعه و نظارت بر 
اجرا

شــايد بديع تريــن و موثرترين کارکرد منشــور 
مي توانســت منحصر به فصل سوم آن گردد اما 
متأســفانه اين بخش نيز بدون توجه به ضرورت 
تعريف مناسبات جديد و کارآمد و صرفاً برپايه  
الگوهاي سازماني دولتي کاماًل ناکارآمد تدوين 
و طراحي شده است. در ادامه مهمترين ايرادات 

وارد بر فصل سوم منشور ارائه مي شود:
مرکز ملي حقوق شهروندي - 

در ماده چهــار پيش نويس تأســيس مرکز ملي 
حقوق شــهروندي بــراي پيگيري اين ســند در 
نظر گرفته  شــده اســت و پس از آن در تبصره 
همين ماده تشــکيل سازمان حقوق شهروندي و 
شــوراي عالي حقوق شــهروندي. به اين ترتيب 
بــه نظر مي رســد بــا تشــکيل ســازمان حقوق 

و مقررات جديد يا تجديدنظرشده را منتشر و به 
اطالع عموم برساند. 

نظام دار  ارتبــاط  و  نظــم  10-7- ضعف 
حقوق

ســرفصل حقــوق منــدرج در بندهــاي 3-1 تا 
3-141 عبارت اند از:

حيات، سالمت و زندگي شايسته- 
آزادي انديشه، بيان و مطبوعات- 
دسترسي به اطالعات- 
هويت فرهنگي، بيان رســانه اي و آفرينش - 

هنري
حريم خصوصي- 
و -  شايســته  حکمرانــي  اداري،  ســالمت 

حکومت قانون
شفافيت و رقابت- 
حق مشــارکت شــهروندان در سرنوشــت - 

اجتماعي
حقوق اقتصادي و مالکيت- 
اشتغال و کار شايسته- 
آسايش، رفاه، حمايت و تأمين اجتماعي- 
عدالت قضايي- 
آموزش و تعليم- 
خانواده، زنان، کودکان و کهنساالن- 
نخبگان، استادان و دانشجويان- 
ايثارگران، جانبــازان و خانواده هاي معظم - 
شهدا
اقليت ها و اقوام- 
روستانشينان و عشاير- 
محيط زيست و توسعه  پايدار- 
مبارزه با مواد مخدر- 
تابعيت، اقامت و ايرانيان خارج از کشور- 

همان طور که مالحظه مي شود سرفصل هاي باال 
که در واقع فهرســتي از حقوقي هستند که بايد 
به هر شــهروند ايراني تعلق گيرند، فاقد حداقل 

انسجام و نظم هستند، زيرا :
بين حقوق و گروه هاي هدف خاص مانند - 

کودکان، ســالمندان، معتادان، ايثارگران، تمايز 
قائل نشده است.

ســرفصل ها فاقد مدل يا ارتبــاط منطقي با - 
يکديگر هستند و به عبارتي نه جامع اند و نه مانع. 
از سويي در اين فهرست نشاني از حقوق سياسي 
و مدنــي مالحظــه نمي شــود و از ســوي ديگر 
همپوشــاني هاي زيــادي بين آنها وجــود دارد. 
دست کم تدوين کنندگان منشور مي توانستند به 
جاي اين فهرســت طويل، برپايه  يکي از اســناد 
بين المللي در زمينه حقوق شهروندي يا بر اساس 
ترکيبــي از آنها اين حقــوق را طبقه بندي کنند. 
چنان که قباًل نيز اشــاره شــد، يکــي از محققان 
)پورعــزت و ديگــران، 1386( بــا جمع بنــدي 
حقوق يــا مؤلفه هاي اصلي حقوق شــهروندي 
فهرستي شــامل هفت مؤلفه اساسي و مهم را از 
متن ده ها منشــور حقوق شــهروندي به قرار زير 
اســتخراج کرده کــه مي تواند الگوي مناســبي 

محسوب شود:

فهرســت حقوقي که در ماده سه آمده و بخش 
اعظم منشــور را به خود اختصــاص داده لزوماً 
جامع و مانع نيســت و حتي نتوانسته همه حقوق 
مندرج در قوانين و مقررات جاري را دربرگيرد 
لذا منشــور به ناچار منحصر به اين حقوق شــده 
اســت. اگر چه اين ادعا که همه  حقوق مندرج 
در ماده سه )فصل دوم( شامل حقوق شهروندي 
در قانون اساســي و قوانين جاري نيستند، صحت 
داشته و در ادامه درباره  آنها بحث خواهيم کرد 
اما اين مشکل مي توانســت با کاربرد صحيح تر 
و دقيق تر کلمات و جمالت مناســب رفع گردد 
و نــه تحديد حقــوق قانوني. بر اين اســاس در 
صورتي که متن ماده  ســه بــه ترتيب زير اصالح 
شــود، نيازي بــه اولويت بنــدي و محروم کردن 
شــهروندان از حقوقــي کــه به موجــب قانون 
داشــته اند نخواهــد بــود. عبــارت پيشــنهادي: 
»دولت جمهوري اســالمي ايران موظف اســت 
کليه  حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي، 
قوانيــن و مقــررات جــاري، کنوانســيون ها و 
معاهدات پذيرفته شده توسط جمهوري اسالمي 
ايــران از جمله موارد مندرج در اين منشــور را 
ترويــج، آموزش، اجرا و تضمين نمايد و تالش 
مجدانــه و همه جانبــه اي را بــراي تحقق اجرا و 

تضمين آنها به کار خواهد گرفت«.

9-7- ناهماهنگي، بي نظمي و درهم ريختگي 
حقوق

در فصــل دوم  ســند و ذيل ماده ســه، بندهاي 
3-1 تا 3-141 تالش شــده فهرســتي از حقوق 
شــهروندي که از نظــر دولت مهم بــوده و در 
اولويت قرار دارند فهرســت شــوند اما متأسفانه 
موارد مندرج در ايــن بخش مانند نظم، منطق و 
چارچوب مشخصي اســت و به همين دليل هم 
از نقايص جدي برخوردار اســت. در وهله اول 
دولــت مي توانســت در همين متــن پيش نويس 
بــه جاي آنکه اين فهرســت ناقص و آشــفته از 
حقــوق را درج کنــد، ضمــن تعريــف دامنه و 
حوزه هاي حقوق شــهروندي و اسناد باالدستي 
اين ســند، کميته يا جمعي را مســئول استخراج 
و انتشــار ادواري حقــوق شــهروندي کند تا به 
اين ترتيــب عالوه بر تحکيــم موقعيت حقوقي 
که تاکنون در اســناد قانوني به رسميت شناخته 
شــده اند، امکان بســط و گســترش اين حقوق 
در آينــده را نيــز فراهم کند. ايــن نظر از طريق 
درج ماده اي به قرار زير تأمين مي شــود: »دولت 
مکلف اســت طي حداکثر ســه ماه سند حقوق 
شهروندي در جمهوري اســالمي ايران مشتمل 
بر کليه حقوق شــهروندي مصوب در قوانين و 
مقررات کنوني را احصا و به اطالع عموم مردم 
يا دستگاه هاي اجرايي و ديگر قوا، سازمان هاي 
جامعه مدني و نهادهاي عمومي برساند. به عالوه 
پيش از انتشــار ســند مذکور دولت هر سال دو 
بار موظف است »متمم ســند حقوق شهروندي 
در جمهوري اســالمي ايــران« مشــتمل بر کليه 
حقوق جديد به رســميت شناخته شده در قوانين 

اساسًا در قوانين و مقررات 
موجود موارد قابل توجهي 

مبني بر نقض حقوق 
شهروندي وجود دارد که 

تنها با بازبيني قوانين 
مي توان آنها را شناسايي و 

استخراج کرد
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وظايف سازمان حقوق شهروندي
اگرچه در تبصره ماده چهار پيش نويس تشکيل 
»ســازمان حقــوق شــهروندي« در نظــر گرفته 
شــده اما درباره  وظايف، کارکــرد و نقش آن 
در مواد بعــدي هيچ گونه بحثي بــه ميان نيامده 
است. از اين رو پيشنهاد مي شود »سازمان حقوق 
شــهروندي« به عنوان نهادي عمومي و مســنقل 
که رياســت آن به پيشنهاد شــوراي عالي حقوق 
شــهروندي و با حکــم رئيس جمهور منســوب 
خواهد شد، به عنوان نهاد دائمي متولي و مسئول 
حقوق شهروندي تأسيس شود و وظايفي به قرار 

زير براي آن در نظر گرفته شود:
1. تأســيس دفاتر حقــوق شــهروندي در هر 
استان براساس آيين نامه ي مصوب شوراي عالي 

حقوق شهروندي و نظارت بر فعاليت آنها
2. اســتخراج حقوق شــهروندي در قوانين و 

مقررات جاري و ترويج و آموزش آنها
3. استخراج موارد نقض حقوق شهروندي در 
قوانيــن و مقررات و پيگيــري و انجام اقدامات 
الزم به منظور اصالح آنها توسط مراجع ذي ربط
4. تدويــن گــزارش ســاليانه وضعيت حقوق 
شهروندي در ايران براساس شاخص هاي مربوط

5. ديده بانــي وضعيت حقوق شــهروندي در 
کشــور و گزارش مــوارد نقض آن بــه مراجع 

ذي ربط جهت اصالح وضعيت
6. بازبيني کليه لوايــح، آيين نامه ها و مقررات 
جديــد پيش از اجرا و اســتخراج مــوارد نقض 
حقوق شهروندي و اعالن آن به مراجع ذي ربط 

جهت اصالح
7. معرفــي کليه متخلفــان و ناقضــان حقوق 
شهروندي به مراجع ذي ربط جهت رسيدگي به 

تخلفات آنها
سازمان حقوق شــهروندي به منظور انجام - 

تکاليــف و وظايــف خود در هر اســتان دفتري 
باعنــوان دفتــر حقــوق شــهروندي را زير نظر 

استاندار تشکيل مي دهد.
ســازمان -  فعاليت هــاي  و  برنامه هــا  کليــه 

حقوق شــهروندي پيش از اجرا بايد به تصويب 
شوراي عالي حقوق شهروندي برسد.

مســئوالن دفاتر حقوق شــهروندي در هر - 
استان موظفند شــوراي حقوق شهروندي استان 
را مرکــب از اشــخاص حقيقــي و حقوقي زير 
تشــکيل و کليه فعاليت هاي خود را به تصويب 

آن برساند. اعضاي شوراي استان عبارتند از:
مديران کل »دادگســتري« و »تعاون، رفاه و - 

تأمين اجتماعي« و استاندار يا معاونت حقوقي وي
رياست سازمان نظام پزشکي استان- 
رياســت کانون وکالي اســتان و ســه نفر - 

حقوقدان به تصويب هيئت مديره  کانون وکالي 
استان
پنج نفر از مديران ســازمان هاي غيردولتي - 

اســتان کــه هر کــدام در يکــي از پنــج حوزه 
حقوق بشر، زنان، کودکان، سالمندان و معلوالن 

فعاليت دارند. 
رياست شوراي عالي شوراهاي شهر استان- 

بند چهــار، معاونت حقوقي رياســت جمهوري 
موظف شود »شــوراي عالي حقوق شهروندي« 
مرکب از شــخصيت هاي حقيقي و حقوقي زير 

را تشکيل  دهد:
وزير دادگستري- 
وزير کشور- 
وزير تعاون، رفاه و تأمين اجتماعي- 
معاونت حقوقي رياست جمهوري به عنوان - 

دبير شورا
رياست سازمان نظام پزشکي- 
رياست کانون وکالي دادگستري مرکز و - 

سه نفر حقوقدان به تصويب هيئت مديره کانون 
وکال
پنــج نفر از مديــران ســازمان غيردولتي به - 

نمايندگي از جانب اين ســازمان ها و به انتخاب 
آنها که هر کــدام در يکي از حوزه هاي حقوق 
بشــر، زنــان، کــودکان، ســالمندان و معلوالن 

فعاليت داشته باشند.
رياست شــوراي عالي اســتان هاي منتخب - 

شوراهاي شهر
ســه نفر رؤســاي شوراهاي شــهر سه شهر - 

بــزرگ غير از تهــران به انتخاب شــوراي عالي 
استان ها

رئيس و دو نفــر نمايندگان خانه احزاب به - 
انتخاب هيئت مديره آن

ســه نفر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي - 
به انتخاب نمايندگان مجلس

رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه- 
دو نفــر از نماينــدگان مديران مســئول و - 

سردبيران روزنامه ها و نشريات منتشره در سطح 
کشور به انتخاب خود آنها

دبيرخانــه  شــوراي عالي حقوق شــهروندي در 
معاونــت حقوقي رياســت جمهوري تشــکيل و 
مســئوليت برگزاري جلسات و اجراي مصوبات 
را عهده دار خواهد بود. تا تشکيل سازمان حقوق 
شــهروندي، »شــوراي عالي« به کار خود ادامه 
خواهد داد و پس از تشــکيل ســازمان به عنوان 

عالي ترين مرجع تصميم گيري آن خواهد بود.

شــهروندي موضوعيتي براي ادامه کار مرکزي 
تحت اين عنوان نباشد، زيرا در هر حال مقصود 
ســازماني فقط به اختالل در روند امور و تشديد 
بوروکراســي پيچيده و ناکارآمد خواهد شــد. 
بنابرايــن در متن ماده چهــار مي توان مرکز ملي 
حقوق شــهروندي يــا بنابر پيشــنهادي که پس 
از ايــن دربــاره آن توضيــح داده خواهد شــد، 
»شــوراي عالي حقوق شــهروندي« براي مدت 
زماني مشــخص مثاًل حداکثر شــش ماه تشکيل 
و پس از تاســيس ســازمان حقوق شــهروندي 
همه امور مربوطه به ســازمان جديد سپرده شود. 
به عالوه شوراي عالي حقوق شهروندي مي تواند 
به عنوان رکني از »ســازمان حقوق شــهروندي« 
محسوب شود تا سازمان به عنوان بازوي اجرايي 
آن عمل کند و مجدداً از تداخل و همپوشــاني 

سازماني ممانعت به عمل آيد.
وظايف مرکز ملي حقوق شهروندي- 

اگرچه در متــن پيش نويس برخي وظايف براي 
مرکز ملي در نظر گرفته شده اما در هيچ کجا به 
صراحت اين وظايف تدوين و تصريح نشده اند. 
به اين ترتيب با در نظر گرفتن پيشــنهاد قبلي در 
خصوص کارکرد مرکز ملي به عنوان مؤسسه اي 
موقتــي بــراي ايجاد ســازوکار دائم، پيشــنهاد 
مي شــود وظايف مرکز به قرار زير در متن ماده 

چهار گنجانده شود:
1. تهيه و ارائه اليحه تشــکيل »سازمان حقوق 

شهروندي«
2. تشــکيل شــوراي عالي حقوق شهروندي و 

تشکيل جلسات آن به شکل منظم و ادواري
در  شــهروندي  حقــوق  »ســند  تشــکيل   .3
نظــام جمهوري اســالمي ايــران« مشــتمل بــر 
کليــه حقــوق شــهروندي منــدرج در قوانين، 
مقررات و کنوانســيون هاي پذيرفته شده توسط 
جمهوري اســالمي ايران پس از تصويب هيئت 
وزيــران )قباًل دربــاره ضــرورت تدوين چنين 

سندي توضيح داده شد(
با تأســيس ســازمان حقــوق شــهروندي کليه 
اختيارات و وظايف مرکز به اين ســازمان منتقل 

خواهد شد
يــا -  شــهروندي«  حقــوق  ملــي  »مرکــز 

»شوراي عالي حقوق شهروندي«
مشــکل اساسي در فصل سوم محوربودن دولت 
از طريق نهاد رياســت جمهوري و هيئت وزيران 
در پيشــبرد حقوق شهروندي اســت. اين امر تا 
حدودي متأثر از روح حاکم بر کل پيش نويس 
اســت کــه در آن نقــش جامعــه  مدني بســيار 
کم رنگ يا بي رنگ ديده شــده اســت. مشکل 
اساســي چنين رويکردي آن اســت که با تغيير 
دولت هــا و در نتيجه اين تغييــر رويکرد آنها به 
مباحث شــهروندي احتمال توقف يا به شکست 
انجاميدن اين پروژه ها بسيار زياد خواهد بود، در 
حالي که اگر از ابتدا نقش محوري و مؤثر براي 
ســازمان هاي جامعه  مدني مالحظه شود احتمال 
ثبــات و مانــدگاري اين ايــده بســيار افزايش 
خواهد يافت. بر اين اســاس پيشنهاد مي شود در 

از يك سو در بند 13-3 
منشور متن اصل 23 

قانون اساسي آمده )تفتيش 
عقايد ممنوع است و هيچکس 
را نمي  توان به صرف داشتن 

عقيده  اي مورد تعرض و 
مؤاخذه قرار داد( و از سوي 

ديگر در بند 3-18 تأمين 
استانداردهاي شغلي براي 

اصحاب رسانه مطرح شده که 
جنبه  کاماًل مصداقي دارد
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حقوق شهروندي را تعريف کند.
16. مؤثرتريــن کارکــرد منشــور مي توانــد 
نهادينه ســازي امور مرتبط با حقوق شــهروندي 
باشــد. متأســفانه اين بخش از پيش نويس فاقد 

دقت و رعايت جوانب کارشناسي است.
17. ســاختار پيشــنهادي در پيش نويس براي 
متولي حقوق شــهروندي، دولت محور اســت. 
در حالي که ســهم و نقش جامعــه مدني در اين 

ساختار از اهميت بسيار برخوردار است.
18. در ساختار پيشــنهادي براي پيگيري امور 
مرتبط با حقوق شهروندي در استان ها پيش بيني 
مشخص شده است، در حالي که موارد نقض اين 
حقوق در خارج از مرکز به مراتب گسترده تر و 

ضدانساني تر از پايتخت است.
19. در ساختار پيشنهادي در پيش نويس، نحوه 
تعامل با ديگر قوا براي پيشــبر د ضمانت اجراي 
حقوق پيش بيني شــده است. در حالي که بدون 
درگيرکــردن ســاير نهادها و قوا امــکان روبرو 

شدن پروژه  دولت با بن بست بسيار زياد است.
بــراي  موفقيــت  آرزوي  ضمــن  پايــان  در 
تدوين کننــدگان پيش نويــس منشــور حقــوق 
شــهروندي، اميدوارم اين پروژه دولت يازدهم 
در مسير پيشــبرد تغيير در جامعه ايران به اتکاي 
جامعه  مدني به سرانجامي خوش و ميمون براي 

ملت ايران برسد.
پي نوشت

1. پــس از تصويب قانــون احترام بــه آزادي هاي 
مشروع و حفظ حقوق شهروندي و به استناد بند سه 
اين قانون حضور وکيل در دادسراها الزامي مي شد.

فهرست منابع
فالکــس، کيــث. )1390(، شــهروندي، )ترجمــه 

محمدتقي دلفروز(، انتشارات کوير.
فاطمي نيا، ســياوش. )1386( فرهنگ شــهروندي 
محصول و محمل حاکميت خوب ســازمان کارا و 
شــهروند فعال، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 26، 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
پورعــزت، علي اصغر و ديگــران. )1386( الگوي 
منطقي منشــور حقوق شــهروندي بر پايه بررســي 
تطبيقي اســناد موجــود، فصلنامه  رفــاه اجتماعي، 

شماره 26، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
محمــدي، محمدعلي و ديگــران. )1389( عوامل 
مرتبط با هويت شهروندي در شهر تهران، فصلنامه 
رفاه اجتماعي، شــماره 38، دانشگاه علوم بهزيستي 

و توانبخشي.
شياني، مليحه و ديگران. )1390( شهروندي، به نقل 
از مدني، ســعيد: گزارش وضعيت اجتماعي ايران، 

مؤسسه رحمان.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

قانون حقوق مدني
قانون آيين دادرسي کيفري ■

مقــررات جاري کنوانســيون هاي پذيرفته شــده 
توسط جمهوري اسالمي است.

9. ماهيت ســند منتشره مبهم است و سرنوشت 
آن روشــن نيســت، لذا ضمانت اجراي آن نيز 
مبهم اســت. درواقع روشــن نيســت متن  نهايي 
منشــور، دســتورالعمل، مقرره، قانون يا سياست 

خواهد بود. 
10. پيش نويس اگر چه ادعا دارد که »برنامه و 
خط مشي دولت« است اما در جاي جاي سند به 
موضوعاتي وارد مي شود که به صورت مستقيم 
به ساير قوا به خصوص قوه قضائيه مرتبط هستند. 
تنظيم کننــدگان منشــور ناچــار هســتند از اين 
بالتکليفي خارج شــوند و موضع قاطعي در اين 

زمينه اتخاذ کنند.
11. اهداف مندرج در ســند به منظور توضيح 
ضرورت و چرايي انتشار آن کاماًل مبهم و فاقد 

انسجام است.
12. متناســب با ابهام در دايره شــمول حقوق 
شــهروندي در پيش نويــس، محــدوده و ميزان 
تعهد نهادها و ســازمان هاي موجود نيز نسبت به 

آن نامشخص و مبهم است.
13. پيش نويــس در برابر مــوارد نقض حقوق 
شــهروندي در قوانين و مقررات جاري سکوت 

کرده است.
14. پيش نويــس بــدون ارائه معيــار يا مالک 
مشــخص مدعي شــده کــه مهم تريــن حقوق 
شهروندي را مورد نظر قرار داده است، در حالي 
کــه اوالً امــکان تفکيک حقوق شــهروندي از 
يکديگر ـ به خصوص حقوقــي که در قوانين و 
مقررات فعلي به رســميت شناخته شده ـ وجود 
نــدارد و ثانياً دولت نمي تواند بــه اتکاي نظر يا 
ديــدگاه خــود بخشــي از جامعــه را از حقوق 
منتسب به آنها محروم کند، زيرا اين خود نقض 

حقوق شهروندي است.
15. حقوق مندرج در منشــور نه ترتيب و نظم 
مشــخص و علمي دارند و نــه احصاي دقيقي از 
حقوق شــهروندي در قوانين و مقــررات فعلي 
هستند، لذا متن منشــور بهتر است اين وظيفه را 
برعهده نهاد دائمي مســئول حقوق شــهروندي 
قــرار دهد و در متن منشــور فقط حدود و ثغور 

يکي از نمايندگان استان در مجلس شوراي - 
اسالمي

رياست هيئت حقوق شهروندي قوه قضائيه - 
استان
دو نفر نماينده مديران مســئول و سردبيران - 

نشريات منتشر شده در استان
کليــه طرح هــا و برنامه هــاي شــوراي حقــوق 
شــهروندي اســتان بايد به تصويب شوراي عالي 

حقوق شهروندي استان برسد.

جمع بندي و نتيجه گيري
1. اقدام براي تدوين منشور حقوق شهروندي 
از ســوي دولت امري مثبــت و در جهت فرايند 
تغييــر و جنبــش اجتماعــي متمايــل بــه تغيير 

محسوب مي شود.
2. روش دولت در فرايند تدوين منشور تا اين 
مرحله، به خصوص انتشار عمومي پيش نويس و 
دعــوت از عموم جامعه بــراي اعالم نظر درباره 
آن تا روح حاکــم بر فراينــد تغيير به خصوص 
به رسميت شــناختن جامعه مدني، مثبت ارزيابي 

مي شود.
3. جامعه مدني براي تسهيل گذار دموکراتيک 
موظف اســت ضمن حفظ استقالل از دولت از 

چنين ابتکاراتي استقبال کند.
4. دولت براي دريافت پاســخ قوي تر از سوي 
جامعه ي مدني نسبت به هر دعوتي بايد بازسازي 
اعتماد عمومي را دنبــال و تالش هاي عيني تر و 

صريح تر در جهت اعتمادسازي انجام دهد.
5. دولت بــراي تدوين نهايي منشــور حقوق 
شــهروندي ناچار اســت در چنــد موضوع مهم 
و اساســي تصميم گيــري و به طــور قاطع تعيين 

تکليف کند که اهم آنها عبارتند از:
انتخاب يکي از تعاريف درباره  شهروند يا - 

ارائه تعريف دولت از اين مفهوم.
انتخــاب يکــي از ســه رويکــرد ليبــرال، - 

جمهوري خواهــي- مدني و رويکــرد مبتني بر 
تعادل حقوق و مسئوليت ها )جماعت گرايي(.

ايجاد زمينه و بســتر الزم بــراي تحقق حقوق - 
در  خــوب«  »حکمرانــي  جملــه  از  شــهروندي 
عرصــه دولت، تقويت شــهروندي فعال در عرصه  
خصوصي )و در خانــواده( و تقويت جامعه مدني 
در عرصه  عمومي و کمک به تعامل اين سه عرصه.

تقويت احســاس تعلق از طريق گســترش - 
زمينه هاي مشارکت عمومي در امور جامعه.

6. پيش نويس منشور حقوق شهروندي نسبت 
بــه پيش فرض هاي مندرج در بنــد پنج بي توجه 

بوده يا دست کم سکوت کرده است.
7. پيش نويس تجربه جهاني و همچنين سوابق 
ملي در زمينه تدوين منشور حقوق شهروندي را 
در نظر نگرفته و از لحاظ ســاختاري و محتوايي 

فاقد انسجام و نظم حداقلي است.
8. برخــالف ادعاي پيش نويــس که درصدد 
توســعه يا تضييق حقوق شهروندي نبوده است، 
حقوق منــدرج در پيش نويــس، تضييق حقوق 
شــهروندي مندرج در قانون اساســي، قوانين و 

پيشنهاد مي  شود »سازمان 
حقوق شهروندي« به عنوان 
نهادي عمومي و مسنقل 
که رياست آن به پيشنهاد 

شورايعالي حقوق شهروندي 
و با حکم رئيس جمهور 
منسوب خواهد شد، 

به عنوان نهاد دائمي متولي 
و مسئول حقوق شهروندي 

تأسيس شود 
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نقد مفتيان جهادي 
)جمهوري اسالمي، 92/11/2(

»داود الشـريان« مجري سرشـناس شـبکه ام.بي.سـي وابسـته به عربسـتان در 
اقدامـي بي سـابقه در برنامـه زنـده »الثامـن« کـه از ايـن شـبکه ماهـواره اي 
»سـلمان  »العريفـي«،  ماننـد  وهابـي  معـروف  مفتيـان  از  مي شـد،  پخـش 
را  انتقـاد کـرد و آنهـا  به شـدت  »العواجـي«   البريـک« و  العـوده«، »سـعد 
مفتيـان توئيتـر معرفـي کـرد که جوانـان کشـور را باعنـوان »جهـاد« به کام 
مـرگ مي فرسـتند. الشـريان افـزود: شـما مفتيـان مسـئول خون ريخته شـده 
فرزنـدان مـا در سـوريه، عراق و افغانسـتان هسـتيد و جامعه بايد به حسـاب 
شـما برسـد. شـما از زمـان جنـگ در افغانسـتان تـا امـروز جوانـان مـا را 
بـراي رفتـن بـه جنـگ شـارژ مي کنيـد و آنـان را بـه کشـتن مي دهيـد بـه 
جنگ هايـي مي فرسـتيد کـه معلـوم نيسـت چـه کسـي آن را آغـاز کرده و 
چـه کسـي آن را بـه پايـان مي بـرد. وي افـزود: بـه مـا رحـم کنيد و دسـت 
از سـر مـا برداريـد. سـؤال مـن از شـما )مفتيـان جهـاد( اين اسـت کـه چرا 
شـما فرزنـدان خـود را بـه جهـاد و بهشـت نمي فرسـتيد؟! شـما بـه بهشـت 
برويـد تـا مـا نيـز به دنبال شـما بياييـم. الشـريان سـپس ادامه مي دهد: »شـيخ 
عرعـور« )مفتـي تکفيـري سـوري( در کشـور مـا چـه مي کنـد؟ چـرا بـه او 
اجـازه مي دهيـد در شـبکه ماهـواره اي »الوصـال« حـرف بزنـد و جوانان ما 
را بـه کام مـرگ در سـوريه بفرسـتد؟ کانال هـاي ماهـواره اي فتنه گـر مانند 
»الوصـال« و »مجـد« چـه دردي را دوا مي کننـد؟ و چـه کسـاني پشـت اين 
برنامه هـا هسـتند؟ شـما مي خواهيـد مـا سـاکت بنشـينيم و چيـزي نگوييـم، 
ولـي مـا سـاکت نخواهيـم شـد و همه چيـز را بـا مـردم در ميـان خواهيـم 

گذاشت.
***

اشغال کرديم ولي فايده اي نداشت

چشم انداز ايران: همان طور که مي دانيم امريکايي ها در پي اشغال عراق 
در سرکوب مردم فلوجه جنايت هاي آشکاري مرتکب شدند. براي نمونه 
کاربــرد بمب فســفري به طوري که احدي در آن ديار باقــي نماند. در پي 
آن ســرکوب ها بود کــه القاعده را به وجود آوردنــد و فرزندان آنها حاال 
با تجديد ســازماندهي و پذيرش رهبري القاعده دوباره شورش در فلوجه 
را آغــاز کردند. امريکايي هــا در پي ماجراجويي هاي خــود بودند که به 
جمع بندي اســتراتژيک جديدي  رسيدند که در خاورميانه دست به جنگي 
نزنند. آنها در مطبوعات خود مي گويند در جريان اشغال عراق چهار هزار 
ســرباز رسمي و معادل همين تعداد سربازان غيررسمي کشته شدند. پس از 
چند ســال اوباما اعالم کرد که تهاجم به عراق اشغال آن يک فاجعه بود و 
در پي اين شــعار بود که رأي مردم را به دست آورد. به نظر مي رسد علت 
اصلي تغيير اســتراتژي امريکا در خاورميانه اين اســت که هر جا دست به 
جنگــي زدند باعث تقويت القاعده شــد ازجمله افغانســتان، عراق، ليبي و 
ســوريه به اين شعار ورد زبان آنها شــده که ما امريکايي ها دخالت کرديم 

اما فايده اي نداشت.
***

چرا امريکا به پاي ميز مذاکره آمد؟

چشم انداز ايران: چاک هيگل وزير دفاع امريکا در گفت  وگو با نظاميان 
امريکا اعالم کرد 80 درصد نيروهاي مسلح مخالف جنگ هستند. همزمان 
مطبوعات امريــکا هم اعالم کردند 75 درصد مردم امريکا مخالف جنگ 
مي  باشــند. اوباما نخستين رئيس جمهوري اســت که در طول تاريخ امريکا 
تصميم گيري در مورد جنگ عليه سوريه را به مردم و کنگره واگذار کرد 
که پاسخشــان منفي بود. انگليس که آتش بيار جنگ در ســوريه بود تنها 
هشــت  درصد نمايندگان پارلمانش موافق جنگ بودند. ريچارد بلومنتال، 
از ســرکردگان  اعضاي کنگره امريکاســت که خواهان تحريم هاي بيشتر 
عليه ايران اســت و حتي تعدادشــان به 59 نفر هم رســيد که اگر به 60 نفر 
مي رســيد »وتوي« اوباما هم کارساز نبود ولي نيروهاي معتدل و ضدجنگ 
اعم از يهودي و غيريهودي به کنگره فشــار آوردند و اين 59 نفر نظر خود 
را تغيير دادند. ســناتور بلومنتال با اينکه هم يهودي و هم صهيونيست و هم 
عضو ارشــد البي اســراييل در اياالت متحده است در آخرين اظهارنظرش 
که در نيويورک تايمز چهارم فوريه منعکس شــده به اين مضمون مي گويد 
من بسيار نگران هستم که مردم امريکا رويکرد خودشان را نسبت به جنگ 
عوض کرده و مخالف عمليات نظامي هستند و اين ناشي از رويکرد جديد 
مردم نســبت به امنيت ملي امريکاست. وي در اين اعتراف خود نگفت که 
امنيت ملي و منافع ملي امريکا در اين مقطع با منافع البي اســراييل مغايرت 
دارد بايد توجه کرد. عالوه بر سناتور بلومنتال که چنين اظهارنظري مي کند 
به تازگــي هيالري کلينتون که از طرفداران جدي صهيونيســم و اســراييل 
است تفاهمنامه ايران با 1+5 را تأييد کرد. اينها نشان مي دهد که چرا امريکا 
بــه پاي ميز مذاکره آمد. اگر يکي از مســئوالن امريکا هــم بگويد گزينه 
جنگ روي ميز اســت در چنين شرايطي ما نبايد اين بلوف را باور کنيم و 

فرصت مناسبي که براي ديپلمات هاي ما فراهم شده از دست بدهيم.
***

انديشه تکفيري فاجعه و گمراهي مضاعف
)جمهوري اسالمي، 92/10/24(

شــيخ احمدالطيــب رئيــس دانشــگاه االزهر در مراســم ميــالد حضرت 
محمــد)ص( از کســاني که جوانان را بــه عمليات انتحــاري در بين مردم 
تشــويق مي کنند خواســت تا در احاديــث پيامبر)ص( دربــاره حرام بودن 
ريختن خون مســلمانان تدبر کنند. وي با بيان اينکه عمليات انتحاري آفت 
بزرگي براي اســالم و مسلمانان است افزود: انســانيت مديون پيامبر اسالم 
)ص( اســت که عدالت و رحمت را ميان انسان ها ارج نهاد. الطيب افزود: 
اين روزها شــاهد کساني هستيم که چنين جنايت هايي مرتکب مي شوند و 
تصور مي کنند اين اقدام ها مشروع است. اين شرايط ناشي از آفت بزرگي 
است که انديشــه بعضي از جوانان گمراه شده ما را فراگرفته اند. اين آفت 
بزرگ تکفير مســلمانان، توطئه عليه اسالم اســت و جنگيدن با آن واجب 
اســت. آنها براســاس اين باور تصور مي کنند با کفار مي جنگند و در اين 

راه خود را مي کشند.
***

چشم ها و گوش ها
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استخدام تزريقي غيرضروري 
)جمهوري اسالمي، 92/10/18(

ابعــاد جديــدي از مشــکالت پديد آمده توســط دولت دهم در کشــور 
به تدريج آشــکار مي شود. تزريق خارج از ضابطه نيروهاي مورد نظر سران 
دولت دهم به وزارتخانه ها و دســتگاه هاي دولتي يکي از اقدام هايي است 
که مشــکالت زيادي را بــراي دولت يازدهم پديد آورده اســت. يکي از 
وزارتخانه ها طبق گفته مقامات ارشــد ايــن وزارتخانه با 100 هزار کارمند 
مازاد از نياز روبه روســت که هم از نظر هزينه و هم از نظر نبودن کار براي 
آنها موجب مشکالت زيادي شده است. اين وضعيت در تمام وزارتخانه ها 

و دستگاه هاي دولتي وجود دارد.
***

نسبت به تحوالت شگرف در دوره دکتر روحاني اميدوارم
)جمهوري اسالمي، 92/10/14(

زمــان  در  گفــت:  گلپايگانــي  محمــدي  والمســلمين  حجت االســالم 
رياســت جمهوري دکتر حســن روحاني نســبت به تحوالت شــگرف در 
زندگي و معيشت مردم خيلي اميدوارم. ايشان افزود: بيش از نيم قرن است 
که با  دکتر روحاني آشــنا هستم. از سال 1340 با يکديگر در يک مدرسه 
طلبه شــديم و هم خرج و هم مباحثه بوديم و با يکديگر به سفر مي رفتيم، از 

اين رو شناخت خوبي از وي دارم.
***

ضرورت تغيير در سياست هاي اقتصادي دولت
)اعتماد، 92/10/30(

دکتر فرشــاد مؤمنــي در روزنامه اعتمــاد مورخ 1392/10/30 هشــداري 
بــه دولت منتخب مــردم داده اند که گزيــد ه اي از اين مقاله را در نشــريه 

مي آوريم. متن کامل آن در سايت meisami.net نيز قابل دريافت است.
فرشاد مؤمني: ... واقعيت اين است که در فاصله سال هاي 84 تا 92 شاخص 
فالکت در ايران دو برابر افزايش پيدا کرد. اين شــاخص که مجموع نرخ 
تورم و بيکاري را به نمايش مي گذارد عالمتي اســت که نشان دهنده فقر و 
فالکت گسترده در دوران اوج سرخوشي ناشي از افزايش چشمگير قيمت 

نفت در بازارهاي جهاني بود.
... دقيقــاً در آن زمــان کــه مــردم و توليدکننــدگان تحــت فشــارهاي 
خردکننده سياســت هاي نادرســت اقتصادي، ناله هايشــان به آســمان بلند 
شــده بود، بخش هاي غيرمولد مرکب از رباخواران، سوداگران و واسطه ها 

بي سابقه ترين رونق ها را در کارنامه خود ثبت کرده بودند.
... ايــن در حالي اســت که رئيــس بانک مرکــزي و تني چنــد از ديگر 
دست اندرکاران سياستگذاري اقتصادي دولت امروز به اسم »ثبات« تالش 
مي کنند که به جاي برنامه ريزي براي تغيير وضعيت موجود، به تثبيت وضع 
موجود همت گمارند. جاي بســي تأســف اســت که به جــاي مهارکردن 
آزمندي هــاي پايان ناپذير غيرمولدها، آن چيزي که عماًل در دســتور کار 
قرار گرفته حفظ وضع موجود و اســتمرار سيطره نابود کننده غيرمولدها در 
فضاي اقتصاد ايران اســت. عبارت پردازي هاي جديد رئيس محترم بانک 
مرکزي که سخن از آن مي راند  بحث از آينده نرخ ارز، منطقي و حرفه اي 
نيســت فقط با منطق هــا و حرفه غيرمولد ها ســازگاري دارد و هرکس که 
الفبــاي اقتصاد را بداند به روشــني درخواهد يافت که در شــرايط کنوني 
که کشــور با دور باطل رکود تورمي دســت به گريبان اســت، راه نجات، 

بازگرداندن اعتماد به توليدکنندگان است.
... آيـا ايشـان نمي خواهنـد بـاور کننـد کـه سـاختار نهـادي موجـود کـه به 
صـورت نظـام وار عليـه بخش هـاي مولـد و در راسـتاي منافـع کوته نگـران 
و سـوداگران و رباخـواران سـامان يافته بايـد تغييـر کنـد تـا انگيـزه  اي براي 

توليـد پديـد آيد؟ 
***

دومينوي تغييرات در ايران
)شرق، 92/10/24(

محمدرضـا باهنـر: تغييـرات ماننـد دومينـو اسـت. در کشـور مـا در جريـان 
وزيـر  مي کنـد.  انتخـاب  را  وزيـر  رئيس جمهـور،  نصب هـا،  و  عـزل 
مي گويـد مـن معاونـان خـود را بايـد عـوض کنـم. معاونـان هـم مديـران 
کل را، هميـن ادامـه پيـدا مي کنـد و حـاال کار بـه عـزل مديـر و سـرايدار 

مدرسـه رسـيده اسـت.
چشــم انداز ايران: اوايل دولت نهم تغييرات به آبدارچي هم رسيده بود 
ولي نــه رئيس مجلس و نــه نايب رئيس و نه خطبــاي نمازجمعه اعتراضي 
نمي کردنــد ولي اکنون يک معاون عوض شــود همه اعتــراض مي کنند. 
درواقــع مصداق صحبت هاي آقاي باهنر دولت نهم و دهم اســت که ابتدا 
طرفداران خاتمي، ســپس هاشمي و آن گاه دايره حذف به طرفداران علي 

الريجاني هم  رسيد.
***

نبايد از سخنان رهبري نيت خواني کرد
)شرق، 92/10/24(

محمدرضــا عارف: رهبر معظم انقالب هيچ گاه آقايان موســوي و کروبي 
را به عنوان ســران فتنه نــام نبرده اند. رأس فتنه را متوجه کشــورهاي معاند 
دانسته اند. هرکس از زاويه ديدش روي افراد نامگذاري مي کند. همان طور 

که عده اي معتقدند آقاي احمدي نژاد از سران فتنه است.
***

محدودگرا نه اصولگرا
)آرمان، 92/10/24(

احمد کريمي اصفهاني بر اين باور اســت کــه افراد جبهه پايداري و آقاي 
زاکاني اصولگرا نيســتند بلکه محدودگرا هستند و غير از خودشان شخص 
ديگــري را به عنوان اصولگرا قبــول ندارند و اگر جبهه اصولگرايي به فکر 
وحدت بود با اظهارنظرهاي مختلف موجب انشعاب اصولگرايان نمي شد.

***
احمدي نژاد از بد حادثه نصيب ما شد

)شرق، 92/10/22(

محســن رفيق دوست وزير ســابق ســپاه: از ابتدا احمدي نژاد را مي شناختم 
مخالفش بودم. چرا که معتقدم ايشان به درد رياست جمهوري نمي خورد و 
از بد حادثه نصيب ما شــده است. دولت روحاني با دولت هاي نهم و دهم 

قابل مقايسه نيست. اغلب اعضاي کابينه قوي تر از آقايان پيشينيان هستند.
***

انتقاد يك مقام قضايي از رئيس جمهور سابق
)ايران، 92/10/7(

محمدجعفر منتظــري رئيس ديوان عدالت اداري کــه احکام صادره نهاد 
متبوعش بارها مورد بي توجهي دولت احمدي نژاد قرار گرفت در نشســت 
نماينــدگان دفاتر اســتاني اين ديــوان گفته: يکــي از مصيبت ها در دوران 
گذشــته اين بود که آقاي رئيس جمهــور محترم به مردم دروغ مي گفت و 
قانون را علناً زير پا مي گذاشــت. به گزارش مهر، منتظري بي آنکه نامي از 
مرتضــوي ببرد افزود: يک آدم متخلف و مجرم را برخالف قانون بر ســر 
کار گذاشت و به رأي ديوان عدالت درباره ابطال اين انتصاب عمل نکرد. 
مصيبت، اين اخباري اســت که دارد گندش درمي آيد و ما آن زمان فرياد 
مي زديم اين فرد صالحيت اين پســت را نــدارد. وقتي مردم مي بينند يکي 
از عالي ترين مقام هاي کشــور، قانون را اين گونه لگدمال مي کند ديگر به 

جايي اعتماد نمي کنند.
***
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خداپرستان سوسياليست از يک سو تجربه شوروي را در فقدان دموکراسي 
و از ســوي ديگر تجربه کشــورهاي غربي و سرمايه داري ليبرال را در نبود 

برابري و عدالت اجتماعي مورد بررسي قرار دادند.
بســياري از اينان سعي شان بازتوليد انديشــه هاي ديني در قالب زبان و تفکر 
مدرن و قابل فهم براي انســان عصر جديد بوده و هســت و ربطي به مبارزه با 

الحاد ندارد.
بعضي ديگر از اين جمع ها مانند محفل درس مرحوم محمدتقي شــريعتي 
پدر دکتر علي شــريعتي ضمن درگيرشــدن به امور سياسي از نوع مبارزه 
اجتماعــي چگونگي تحقق و تبليغ حقايق اســالم را در مورد وظايف خود 
مي شــناختند اما نقطه عزيمت نخشب در مبارزه اجتماعي چگونگي تحقق 
امر رهايي مردم از ســه انقياد اساســي و الفـ  تاريخي سياســي )اســتبداد 
و خودکامگــي(، ب ـ اجتماعي و اقتصادي )بردگي و بهره کشــي از کار 
انســان ها( و ج ـ فرهنگي )تابعيت کورکورانه فکــري و فرهنگي از مراجع 
بيرون از فکر و اراده آزاد و مستقل فرد( بود. او به اين نتيجه رسيده بود که 
هدف ما در اين مبارزه تحقق آرمان هاي انساني است. او رهايي انسان را از 
نقطه عزيمت خود قرار داده بود و تعاليم اصيل مذهبي چون به رهايي انسان 

کمک مي کند مورد توجه نخشب قرار مي گيرد. 
پيامبــران بــا اين هدف به رســالت مبعوث شــدند که انســان ها را از قيود 
بازدارنده، آزاد کنند. رهايي از پرســتش بت ها و اربابان گوناگون و توجه 
صرف به حقيقت هســتي يعني خدا، الزمه رهايي انســان از قيود بازدارنده 
اســت. در اين صورت آزادي انسان ها محقق مي شود. اين مسئله آنچنان از 
اهميت برخوردار است که »فالح« در دين اسالم مورد تأکيد قرار مي گيرد 

تا انسان از قيود بازدارنده نجات پيدا کند
ايده هاي نخشب ســنتزي بود حاصل ابتکار و تفکر مستقل خودش که در 
فضاي تفکر توحيدي پرورده شده بود و هيچ نسبت مستقيمي با انديشه هاي 
حزب توده نداشــتند. نخشب بر اين باور است که بايد ترکيبي از اصالت و 

آزادي فرد همراه با اصالت و آزادي اجتماعي وجود داشته باشد.
نخشب از عقايد بنيانگذاران سوسياليسم پيش از مارکس در غرب از جمله 
پرودون، سن سيمون و فوريه آگاه بود و همانند آنها سوسياليسم را آرماني 
انساني و تحقق آن را حاصل تالش آگاهانه و ارادي انسان ها و نه محصول 
حتمــي و گريزناپذير حرکت خود به خودي تاريخ مي شــناخت؛ مارکس 

اين گروه را سوسياليست هاي تخيلي مي خواند.
کوشـش هاي برخـي ليبرال هـا بـراي دفاع از نوعـي عدالـت اجتماعي چه در 
قالـب دولت هـاي رفـاه يا در نظريه هايـي مانند »عدالت به مثابـه انصاف« جان 
راولـز جـز بـا عـدول از بعضـي از مهمتريـن ايده هـا و اصـول پايـه ليبراليسـم 
ميسـر نبـوده اسـت. همين جـا بايـد تأکيد کنيـم که اصـل آزادي و اسـتقالل 
فکـر و اراده قابـل ايـراد نيسـت بلکـه بـه بـاور مـن از مباني تريـن آموزه هاي 
وحيانـي اسـت و دعـوت به آن جزو نخسـتين مـوارد و پرتيراژترين به شـمار 
مي  آيـد و اساسـاً توحيد در انديشـه و عمـل تحقق نمي پذيرد مگـر زماني که 

تفاهمنامه ژنو خطر جنگ را دور کرد
فريد مرجايي: ... واکنش امريکا از دو حالت خارج نيست: يا بايد به تهديد 
و اقدام نظامي دســت بزند که اکنون در اين مقطع زماني ممکن نيست چرا 
که جامعه امريکا از ماجراجويي هاي نظامي به  ستوه آمده و شايد اگر سابقه 
ايــن جنگ هاي طوالني در پرونده چند ســال اخير نبــود اين اقدام نظامي 
هم انجام مي شــد اما داســتان ســوريه و واکنش هاي مردم کشوري چون 
انگليس به اين لشکرکشــي احتمالي نشــان داد کــه افکارعمومي ديگر از 
يک جنگ ديگر در منطقه استقبال نخواهد کرد. مطمئن باشيد اگر شرايط 
اجازه مي داد دولت امريکا به ســوريه هم حمله مي کرد اما مقاومت جريان 
افکارعموي و ترفندي که روســيه بــراي مهار خطر حمله نظامي به کار برد 
در حقيقت مانع از اين امر شــد... نکته اينجاســت که تحريم هاي شــوراي 
امنيت براســاس بند هفت منشور سازمان ملل بوده است و در آن ادعا شده 
که برنامه هســته اي ايران خطري براي جامعه جهاني است. بنابراين ادعاي 
غني سازي بايد کاماًل در ايران متوقف شود. در اين ميان براساس توافقنامه 
انجام گرفته ميان ايران و غرب در ژنو ســه، تهران مي تواند غني سازي را تا 
پنــج درصد ادامه دهد کــه موافقت امريکا با اين مســئله به نوعي تکذيب 

قانوني بودن قطعنامه هاي سازمان ملل است. 
چشــم انداز ايران: توجه شــود که آقــاي مهندس مرجايــي وضعيت 
خطرناک کنوني ايران را تصوير کرده اند که پرونده ايران در شوراي امنيت 
آن هم در فصل هفتم منشــور سازمان ملل متحد است که کشورهاي 5+1 
با توجه به قطعنامه هاي صادرشــده خود را محــق مي دانند که براي توقف 
غني ســازي در ايران دخالت نظامي کنند ولي اين مذاکرات باعث شده که 
اوباما غني ســازي پنج درصــد را بپذيرد و درواقع احکام صادره شــوراي 
امنيت کان لم يکن تلقي شود و شبح  جنگ از باالي سر ما دور شود. آيا اين 
کم امتيازي است که به  دســت آورديم؟ اين در حالي است که کمي پس 
از انتشار تفاهمنامه وزير علوم سابق در پيش خطبه نمازجمعه تهران نه تنها به 
اين وضعيت وخيم که در آن قرار داريم اشــاره نکرد بلکه تفاهمنامه را سر 
تا پا زيانبار اعالم کرد. وزير علوم در رأس وزارت علوم و نماد علم و سواد 
بايد باشــد ولي معلوم نيســت چرا در اين مورد کم ســوادي به خرج داد و 
حرف حسن روحاني در اين مورد خاص در دانشگاه چندان بي مورد نبود.

***
سوسياليسم خداپرست؛ گفت وگوي نشريه تجارت فردا با دکتر 

حبيب اهلل پيمان

... نخشــب برقراري دموکراسي را براي مقابله با استبداد، عدالت اجتماعي 
)سوسياليسم( را براي مقابله با فقر و بي عدالتي ها و استقرار حاکميت ملي را 
براي رفع ســلطه استعمار و دخالت خارجي ها پيشنهاد داد. اين سه موضوع 
درواقع آرمان آنها محســوب مي شد. به همين منظور براي مقابله با استعمار 

با نهضت ملي کردن صنعت نفت همگام شدند.
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که هنوز فضا براي افشاي آنها مهيا نشده بيشتر است. غرضي اظهار کرد من 
چون وزير نفت بودم مي دانم نفت بايد به کسي فروخته شود که هم اعتبار 
و ســابقه داخلي داشته باشد و هم در بازارهاي ديگر دنيا آدم معتبري باشد. 

پول خريد نفت را هم، بانک مرکزي بريزد، پفک که نيست نفت است.
***

روحاني را از اصالح طلبان پس مي گيريم
)شرق، 92/10/19(

حسن ابراهيمي عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز: اصالح طلبان 
تــا آخر با روحانــي نمي مانند و آينــده روحاني طبعاً بــا اصولگرايان رقم 
مي خــورد، آقاي روحانــي را از اصالح طلبان پس مي گيريــم تا چنان چه 
معتدالن جريان اصولگرايي هماهنگ شــدند کرسي هاي مجلس آينده در 

اختيار اصولگرايان و دولت قرار بگيرد.
***

واگذاري ها به صورت قالبي صورت گرفت 

علي الريجاني: براســاس اصل 44 قانون اساسي واگذاري ها و آزادسازي، 
بايــد مدنظر قــرار مي گرفت اما هيچ يک به خوبي اجرا نشــد و متأســفانه 
واگذاري ها به صورت قالبي صورت گرفت. ســهام عدالت نيز موضوعي 
است که فقط آن را مطرح کرديم بلکه هدف اصلي از آن واگذاري امور 

به مردم بود.
***

با مرگ بر انگليس از استراو استقبال مي کنم
)شرق، 92/10/19(

روح اهلل حسينيان نماينده تهران: دلخوشي از انگليسي ها نداريم و به استراو 
خوشــامد نمي گويم. اگر جک اســتراو به مجلس بيايد من حتماً با شــعار 
مرگ بر انگليس از او استقبال مي کنم. بنده به طور کلي با برقراري ارتباط 
جدي با انگليســي ها مخالف هستم چرا که انگليســي ها هيچ گاه خيري به 

ايران نداشتند.
***

بروم عربستان چه بگويم
)شرق، 92/10/19(

آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني: من مســئوليتي ندارم که بگويــم با اين کار 
موافق يا با آن مخالف هســتيم. اين کار در درجه اول از اختيارات رهبري 
و سياســت هاي کلي نظام و بعد دولت اســت بايد اول طرحي مانند همين 
مذاکرات تهيه و خطوط قرمز مشــخص شود تا کســاني که براي مذاکره 

مي روند بدانند چه بگويند.
***

لغو عضويت احمدي نژاد در جمعيت ايثارگران
)شرق، 92/10/25(

حســين فدايي دبيرکل جمعيت ايثارگران روز گذشــته بــه فارس گفت: 
»احمدي نژاد از جمعيت ايثارگران لغو عضويت شــده اســت اما با توجه به 
حضور وي در کسوت رياســت جمهوري اين موضوع تاکنون به صورت 

رسمي اعالم نشده بود.
***
توان مقابله نظامي با ايران نيست

)آرمان، 92/10/25(

اميرسرلشـکر عطـاءاهلل صالحـي فرمانـده کل ارتش: دشـمن بيـان کرده که 
از موضـع ضعـف وارد مذاکره شـده اسـت ولـي ما از بُعد قـدرت وارد اين 
مذاکـره شـده ايم و مي افزايـد: چنان چـه دشـمن از نظـر نظامي تـوان مقابله 

فـرد آزادي و اسـتقالل فکـر و اراده خود را به دسـت آورد.
مسلماً پذيرش و عمل به عدالت راولزي در جوامع سرمايه داري و نوليبرال 
غربي گامي به جلو در راســتاي عدالت توزيعي محســوب مي شود. همين 
اندازه هم بدون محدودکردن و نوعي عقب نشــيني از مواضع پيشين ميسر 
نبود اما در اين نظريه به ريشــه نابرابري و ســلطه در جوامع ســرمايه داري 

نپرداخته است. 
در جامعه ما ســه مشکل بنيادي وجود دارد که مانع رهايي انسان مي شود و 
من نام آنها را سه انقياد گذاشتم که انقيادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي 
و فرهنگي نام دارد. انقياد سياسي در اشکال مختلف استبداد و اقتدارگرايي 
قابل مشــاهده اســت که مانع هرگونه خودگرداني مي شــود. در سايه انقياد 
اجتماعــي و اقتصادي مردم از حاکميت بر نيروي کار خود و دسترســي به 
منابــع مادي و ابزار کار و توليد محروم مي شــوند و در نتيجه آزادي شــان 
سلب مي شــود. در ســايه انقياد فرهنگي مردم مجبورند از مراجع خارج از 
عقــل و خرد خود تبعيت کنند. در ســايه چنين تبعيتي، آزادي و اســتقالل 
فکر و وجدان افراد از بين مي رود. نخشــب با هر ســه انقياد مخالف است، 
نخشب همان زمان نکته اي را مطرح مي کند که چندان مورد موشکافي قرار 
نگرفت. او در ســخنان خود گفت مشــکل اساسي مردم جامعه ما اين است 
که فکر نمي کنند. او باور داشــت که مــردم بايد فکر کرده و خود انتخاب 
کننــد. او آزادي انتخاب فــردي را ارج مي نهد اما در عيــن حال به جامعه 
نيز اصالت مي دهد. او تصريح مي کند که با دموکراســي انقياد سياســي از 
بيــن مي رود و مــردم خود بر خود حکومت مي کنند. وقتــي ما اين الگو را 
در عرصه سياســي قبول داريم چرا آن را به عرصه اقتصاد و اجتماع تســري 
نمي دهيم؟ با سوسياليسم، دموکراسي در عرصه روابط اجتماعي و اقتصادي 
تحقــق مي يابــد. فريدمــن نظريه پرداز نوليبــرال، دموکراســي را در حوزه 
سياست متوقف کرده و بر اين باور است که حوزه اقتصاد را بايد به عملکرد 
نيروهاي خود بنياد و خارج از اراده آدميان حاکم بر بازار واگذاشت و از هر 
نوع دخالتي در آن خودداري کرد. اين دوگانگي در تبيين مسائل مربوط به 

جامعه بشري هيچ توجيه علمي و عقلي يا اخالقي ندارد.
... اينهــا که معتقدند بازار آزاد موجد دموکراســي اســت بــه جبر و خود 
بــه خــود بودن نظم حاکم بــر بازار اعتقــاد دارند. آنها بر ايــن باورند که 
آن قــدر توليد صــورت مي گيرد که همه حتي طبقــات محروم از مالکيت 
از رفاه کافي بهره مند شــوند اما اين وعده در عمل تحقق نيافته و بر عکس 
تحت تأثير سياســت هاي نوليبرالي ريگان و تاچر و حتي بلر بر ميزان فقر و 
شــکاف هاي طبقاتي افزوده شد. بايد پرســيد اين نيروهاي خود به خودي 
حاکم بر بازار چيســتند؟ اين نيروها يک امر ماوراي طبيعي اند که انســان 
روي آنها کنترلي ندارد يا نبايد داشــته باشد؟ آيا اين تفکر با مباني مدرنيته 
و اومانيســم همخواني دارد؟ من تعجب مي کنم که چطور نئوليبرال هاي ما 
به اين مســئله توجه نمي کنند که اگر امتياز مدرنيته به رهايي بشــر از جبر 
طبيعت است پس چرا به وابستگي به نيروهاي ماوراي طبيعي کمک کرده 
اســت. ليبراليسم سياســي در تالش براي اين آزادي پيشرو بوده حال چرا 
بايــد مردم را به قبول ســلطه نظام خارج از کنترل انســان که گويا بر بازار 
حاکم است، دعوت کرد؟ اين دعوت با جوهر مدرنيته مخالفت دارد. اگر 
انســان قرار است بر سرنوشت خود حاکميت داشته باشد اين مسئله نبايد به 
عرصه سياســت محدود شود و به عرصه اقتصاد و روابط درون بازار تسري 
پيدا نکند. به نظر من سوسياليســم وجود ندارد مگر اينکه به عرصه اقتصاد 
و اجتماع تسري يابد. سوسياليســم همان دموکراسي اجتماعي و اقتصادي 

است. االن خيلي ها ترجيح مي دهند که از اين واژه ها استفاده کنند. 
***

زنجاني پفك خريده  يا نفت؟
)آرمان، 92/10/17(

سيدمحمد غرضي: وقتي دولت روحاني بتواند بر امور تسلط پيدا کند بايد 
به ســمت تنبيه خطاکاران برود و خطاکار بايد طوري تنبيه شــود که ضرر 
مجددي متوجه جامعه نشــود. به گفته غرضي تعدد تخلف هاي کالن مالي 
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افراد  اين  با  مخالفتي  رهبري  معظم  مقام  که  هستند  مخالف  واليت فقيه 
تا  اما  هستند  ولي فقيه  عليه  که  هستند  کساني  نيز  چهارم  گروه  ندارند 
زماني که به دنبال شبهه افکني در دين و کشور نباشند نيز نظام با اين افراد 
نظام  براندازي  دنبال  به  افرادي هستند که  نيز  پنجم  ندارد و گروه  کاري 

هستند که بايد با آنها برخورد شود.
***

ويژه خواري
)شرق، 92/10/22(

محمدعلي اسفناني سخنگوي کميســيون حقوقي و قضايي مجلس درباره 
علل ويژه خواري در دولت گذشته گفت: »متأسفانه افراد مسئول در دولت 
احمدي نژاد شايســته فعاليت در پســت هاي مديريتي نبودنــد البته افزايش 
قانون گريزي در دولت گذشــته حتي در رأس هيئت دولت باعث شــد تا 

زيرمجموعه ها، روند ويژه خواري را براي خود تسهيل کنند«.
***

پذيرش بدون آزمون سه هزار نفر در دوره دکترا
)شرق، 92/10/23(

مجتبي صديقي معاون وزير علوم و رئيس ســازمان امور دانشجويي گفت: 
در دوره قبل سه هزار نفر بدون آزمون وارد دوره دکترا شده اند.

***
نمايندگان مراقب باشند معامله نکنند

)آرمان، 92/10/14(

حســن کامران نماينده مردم اصفهان در مجلس گفــت نمايندگان مراقب 
باشــند معامله نکنند و اگر هم سؤال و تفحصي از دولت انجام مي شود بايد 
براي خدا باشــد نه بــراي حال گيري از دولت. وي با اشــاره به رابطه ميان 
دولــت و مجلس، هر دو طرف را به رعايت حال طرفين فرا خواند و اظهار 
کرد انتظار ما از دولت اين است که همان مشي اعتدال را در عمل نيز انجام 

دهند اما متأسفانه در برخي انتصابات اين اعتدال ديده نمي شود.
***

رشد و توسعه کشور در گرو آشتي ملي است
)ايران، 92/10/24(

دکتــر روحاني رئيس جمهور گفت بگذاريد فضا باز شــود و هر آن کس 
که ســؤال و نقد دارد آن را مطرح کند. تنها در ســايه برخورد انديشه هاي 
مختلف اســت که به رشــد و تعالي دســت مي يابيم. توســعه پايدار بدون 

ارتقاي سالمت امکان پذير نيست.
***

پرده برداري حسنين هيکل از واگذاري بحرين
)جمهوري اسالمي، 92/10/24(

حسنين هيکل سردبير سابق روزنامه االهرام و از نزديکان جمال عبدالناصر 
رئيس جمهور اســبق مصر است. او در گفت وگويي که هفته گذشته منتشر 
شــد گفت در مذاکرات ايران و اعراب بر ســر آينده برخي از کشورهاي 
خليج فارس که خود را آماده اســتقالل مي کردند حضور داشته است. وي 
در اين گفت وگو بيان کرد اعراب با ايران به توافق رســيدند که بحرين در 
مقابل جزاير سه گانه کشوري مستقل شود. وزيرخارجه بحرين در واکنش 
به سخنان حســنين هيکل روزنامه نگار و نويسنده مشهور گفت وي بايد يا 

ادعاهاي خود را ثابت کند يا دهانش را ببندد.
چشم انداز ايران: جا دارد مسئوالن ايراني، حسنين هيکل را دعوت کنند 

و گفت وگويي با وي انجام دهند.
***

بـا مـا را داشـت درا يـن بعـد عمـل مي کـرد امـا آنهـا با توجـه به ضعفشـان 
در بُعـد نظامـي وارد عرصـه سياسـي شـدند مـا هـم در ايـن عرصـه حتمـاً 
موفـق خواهيـم بـود. وي بر ضـرورت انسـجام ملي و حمايـت از دولت در 
ادامـه مذاکـرات هسـته اي تأکيـد کـرد و گفت: ما بـا توجه به انسـجام ملي 
و ميهنـي توانسـته ايم در عرصه هـاي مختلـف با قـدرت عمل کنيـم. دولت 
نماينـده اي از عنصـر حاکميـت در عرصـه سياسـي اسـت و منفـرد نيسـت. 
صالحـي در پايـان افـزود: همان طـور کـه نـگاه مـردم در دفـاع از انقـالب 
اسـالمي در برابـر تهاجمـات خارجـي اسـت قطعـاً در سـنگر سياسـي ايـن 

وظيفـه به عهـده دولت اسـت.
***

نظر حداديان درباره کريمي
)جمهوري اسالمي، 92/10/19(

ســعيد حداديان از ديگر مداحان مشهور در نوشته اي تيراندازي کريمي را 
به دعواي حضرت موســي)ع( با يکي از قوم بني اسراييل تشبيه کرد که در 

آن حضرت موسي يکي از اعضاي قوم بني اسراييل را به اشتباه کشت.
***

قدرداني مراجع از دولت 
)ايران، 92/10/21(

محمدصـادق صالحي منش اسـتاندار قم: در پايـان دولت دهم حالت قهري 
بيـن مراجـع و دولـت به وجـود آمـده بـود به گونه اي کـه ديگـر دولتمردان 
را بـه قـم راه نمي دادنـد يـا علما آنهـا را به حضـور نمي پذيرفتنـد اما دولت 
يازدهـم در هميـن چنـد مـاه آغازيـن کار خـود موفـق عمـل کرده اسـت. 
مثـاًل مـن به مناسـبت فوت مادر آقـاي ظريف وزير امورخارجه کشـورمان 
در قـم مراسـم ختمـي برگزار کـردم. در اين مراسـم عمـده مراجع و فضال 
شـرکت کردند. اسـتادان و مدرسـان شـرکت کردند. شـکوه اين مراسم به 
قـدري بـود کـه ختـم مـادر آقاي ظريـف در حد ختـم يک مرجـع برگزار 
شـد. در هميـن رابطـه آيـت اهلل جـوادي آملـي گفتنـد کـه »ايـن کار الهـي 
بـوده اسـت.« معلـوم مي شـود کـه در اين سـه چهار مـاه همـه آن خأل ها پر 
شـده اسـت. البتـه دليـل ديگـر ايـن اسـتقبال مي توانـد اين باشـد کـه پدر و 
مـادر آقـاي ظريف در سـاخت مسـجد اعظم قـم کمک کـرده بودند. اين 
مراسـم ختـم با همه مشـخصات خودش ازسـوي مـردم قم نيز مـورد توجه 

و حمايـت قـرار گرفت.
***

دروغگويي و پنهانکاري ريشه مشکالت 
)شرق، 92/10/21(

حجت االســالم ســيدعلي خميني نوه امام: فســاد اقتصادي بــه هيچ عنوان 
برازنده حکومت اســالمي نيســت. متأسفانه در چند ســال اخير در کشور 
با پديده  هاي جديدي از فســاد روبرو هســتيم که ريشه آن در دروغگويي 
و پنهانکاري اســت. بســياري از مشکالت امروز نشــأت گرفته از دروغ و 

دروغ پردازي است.
***

پنج گروه مخالف با واليت فقيه
)شرق، 92/10/21(

پنج  هم اکنون  گفت:  موقت  جمعه  امام  خاتمي  سيداحمد  حجت االسالم 
اول  گروه  هستند.  مخالف  واليت فقيه  با  کشور  داخل  در  افراد  از  گروه 
افراد  اين  اما  دارد  مطابقت  ادله واليت فقيه  با  آنها  نظر  که  هستند  فقيهان 
افرادي  نيز  دوم  گروه  مي دانند  حرام  را  اسالمي  نظام جمهوري  تضعيف 
پاسخ  افراد  اين  به شبهات  بايد  دارند که  شبهه  در واليت فقيه  هستند که 
شخص  با  اما  پذيرفته اند  را  واليت فقيه  اصل  نيز  سوم  گروه  و  شود  داده 
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قابل تحمل بود. البته هزينه اي داشت و هزينه اش را پذيرفتيم. درنهايت اگر 
ايــن دولت را تحمل کرديم منتهي شــد به اينکه روحانــي روي کار بيايد. 
آســمان به زمين نيامده اســت. روحاني هم در اين نظام براي ما قابل تحمل 

و دفاع است.
***

کارنامه اي تازه از عملکرد احمدي نژاد
)شرق، 92/11/1(

مشکل رئيس دولت گذشته اين بود که به مردم دروغ مي گفت و قوانين 
را زير پا مي گذاشت. ازسويي گزارش هاي ديوان محاسبات کل کشور از 
تخلفات دولت در  تفريغ بودجه دولت نهم و دهم نشان مي دهد احتماالً 
گزارش سال 1391 اگر بيشتر نباشد احتماالً کمتر نخواهد بود. سال 1385 
از  دولت  انحراف  و  گمشده  پول  دالر  ميليارد    1/5 از  محاسبات  ديوان 
قانون بودجه خبر داد. سال 1386 اين ديوان از وجود 2/3 ميليارد دالر پول 
گمشده و عبور 54 درصدي دولت از قانون خبر داد. سال 1387 عبور از 
قانون توسط دولت به 72 درصد رسيد و اين بار حرفي از پول هاي گمشده 
به ميان نيامد. سال 1388 نتيجه بررسي ها نشان از عبور 64 درصدي دولت 
از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89  عدد 64 درصد سال گذشته اش 
را تکرار کرد. همچنين براساس گزارش تفريغ بودجه سال 1390 دولت به 

65 درصد قوانين بودجه عمل نکرده است.
***

ريشه معضالت اساسي ما فرهنگي است
)شهروند، 92/11/13(

ســيدهادي خامنه اي: امروز متأسفانه آن طوري که انتظار مي رفت نتوانستيم 
به اهداف انقالب برســيم. از همان سال هاي ابتداي انقالب اشکاالتي بروز 
کرد و تا امروز متراکم شــده و به يک معضل اساسي تبديل شده است که 
البته ريشه در مسائل فرهنگي ما دارد اما نبايد مسائل سياسي و فرهنگي که 

ضربه هاي آنها کمتر از عرصه اقتصادي بود فراموش شود.
***

آدم با دنيا قهر نمي کند
)ايران، 92/11/7(

رفيق دوســت: با آمدن دولت باز هم نااميدي در مردم به اميد تبديل شــد. 
اگر ان شــا ءاهلل درها باز شود و مملکت رونق گيرد. من با نداشتن مذاکره با 

هرکسي مخالفم. آدم با دنيا قهر نمي کند.
***

اختالف بنيادي دو امام جمعه 
)جمهوري اسالمي، 92/11/5(

با اينکه فاصله هوايي تهران تا مشــهد فقط يک ســاعت و ربع اســت نگاه 
دو امــام جمعه بــه بعضي مســائل 180 درجه بــا همديگر تفــاوت دارد. 
حجت االسالم سيداحمد علم الهدي روز گذشته در نمازجمعه مشهد گفت: 
ســه ـ چهار روز است که فناوري هســته اي در مرحله سقوط قرار گرفته و 
آقــاي صالحي در گفت وگوي خبري مســائلي را بيان کــرد که نتيجه اين 
شــد، فناوري هسته اي متوقف شده است. آيا واقعاً  تعطيلي فناوري هسته اي 
به چهار ميليارد دالر مي ارزد، درست در همان ساعت و همان روز آيت اهلل 
امامي کاشــاني خطيب جمعه تهران با حمايت از مواضع دولت جمهوري 
اسالمي ايران درباره مسائل هسته اي و مذاکرات 1+5 گفت: »مواضعي که 
وزارت خارجــه اکنون درباره مســائل هســته اي و در مقابل 1+5  مي گيرد 
مواضعي محکم اســت که ملت و مقام معظم رهبري بر آن ايستاده اند.« در 

اين ميان تکليف تريبون نمازجمعه چيست؟
***

اسراييل و شورش هاي القاعده
چشم انداز ايران: خط اسراييل خط جنگ بود ولي مردم امريکا در شرايط 
کنوني جنگ نمي خواهند و همچنين نظاميان امريکا هم جنگ نمي خواهند 
پس توســعه طلبي امريکا چگونه پيش خواهد رفت. به نظر مي رســد در پي 
اتحاد اســتراتژيک اسراييل و عربستان سعودي، خط اسراييل و القاعده مورد 
حمايت عربســتان يکي شــده و بنابراين قصد دارند ســوريه و عراق را نيز با 
شورش هاي القاعده اي کشورهايي مانند اسراييل در قلب مسلمانان به وجود 

آورند که درگيري عمده آنها با مسلمانان است نه اسراييل.
***

فقط ايران مي تواند جهان اسالم را رهبري کند
)شهروند، 92/11/26(

ســردار قاســم ســليماني: »ايران به دليل حمايت از مبــارزان و جريان هاي 
انقالبي و اســالمي« و دفاع از مســلمانان و اسالم در مقابل تجاوزاتي که به 
جهان اســالم صورت مي گيرد، به اين توانايي رسيده که »جهان اسالم« را 

»رهبري« کند.
***

هر کشــوري گزينه نظامي داشته باشد مشــت هاي ما آماده 
خردکردن دندان آنهاست

)شهروند، 92/11/26(

صديقي خطيب نمازجمعه تهران گفت: هر کشــوري گزينه نظامي داشــته 
باشــد مشــت هاي ما آماده خردکردن دندان آنهاســت. ما مذاکره را قبول 

داريم و با هيچ کشوري سر جنگ نداريم. 
محســن رضايي: بحث هســته اي و اقتصاد مقاومتي مقابل يکديگر نيستند 
بلکه مکمل هم هســتند. اقتصاد قوي پشــتوانه مذاکره کنندگان کشورمان 
اســت بايد مذاکره کنيم، زيرا مذاکره رفع زيــان مي کند و مزاحمت ها را 
از بيــن مي برد. ديپلماســي هموارکننده راه اقتصــاد و اقتصاد هموارکننده 

مذکرات است.
***

وزارت اطالعات مطلوب اميد ستمديدگان 
)شهروند، 92/11/15(

روحاني، وزارت اطالعات مطلوب را خانه اميد ستمديدگان دانست و تصريح 
کرد: رعايت حقوق شــهروندي و حقوق اقوام، مذاهب و اقليت ها ضرورتي 
انکارناپذير اســت. رئيس جمهوري استفاده حداکثري توانمندي هاي تمامي 
ســليقه ها، گروه ها و طايفه هاي مختلف را مؤلفه هاي ضــروري براي ايجاد 
امنيت پايدار دانســت و خطاب به کارکنان وزارت اطالعات گفت: در کنار 
ديگر وظايف سنگين، صيانت از آبرو و حيثيت و اسرار مردم و حفظ اعتماد 

عمومي در عالي ترين سطح از وظايف اصلي شماست.
***

اعتراف اوباما به نقش امريکا در »براندازي« 
)شرق، 92/11/1(

به گــزارش انتخــاب، اوبامــا در بخشــي از گفت وگوي مفصــل خود با 
هفته نامــه نيويورکر گفته اســت: »يکــي از اجزاي ضروري ديپلماســي به 
رسميت شناختن علني حقايق تاريخي است مانند نقش امريکا در براندازي 

محمد مصدق«.
***

روحاني قابل تحمل است
)شرق، 92/11/1(

حســين فدايي دبيرکل جمعيت ايثارگران: دولت احمدي نژاد روي هم رفته 
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محصـور نمي کردنـد و از حقـوق اساسـي خـود محـروم نمي کردنـد. ايـن 
ديگـر نـص قانـون اسـت کـه فـرد حـق دارد در دادگاه و با حضـور وکيل 

بـه اتهاماتـي کـه بـه او وارد شـده پاسـخ گويد.
***

خانواده هاي زندانيان سياسي
)شهروند، 92/10/30(

حجت  االسالم محمد مطهري: بياييد در ايام والدت رحمت براي عالميان، 
از »خلــق عظيــم« حضرت ـ که حتي به عيادت آن يهودي که زباله بر ســر 
حضــرت خالي مي کرد مي رفت ـ الهام بگيريم ســخن من در اينجا درباره 
زندانيان امنيتي نيســت بلکه درباره خانواده هاي آنان است. آيا کساني که 
به ادعاي خودشــان بيش از ديگران دغدغه حفظ نظام را دارند نســبت به 
وضــع خانواده اين زندانيان ـ هرچند بعضاً آزاد شــده باشــند ـ مســئوليتي 
ندارند؟ آيا ســرزدن به اين خانواده ها گناه و ممنوع اســت؟ پدران نان آور 
خانواده اند، آيا بگوييم حال که پدر »ســبز« بــوده و به هر دليلي کارش به 
زندان کشيده به ما چه مربوط اگر فرزندش از گرسنگي »زرد« شوند؟ شايد 
همچنين توجيه کنيم که با دوري کردن اين خانواده ها به حفظ نظام کمک 
مي کنيم، درحالي که کامالً  برعکس است. فراموش نکنيم که »حفظ نظام« 
رمز عبور از مواقف قيامت نيست بلکه اين تک تک اعمال ماست که مورد 
حسابرســي قرار خواهدگرفت چرا که دين ما دين »مثقال ذره« اســت. آيا 
مي شود روزي آگاه شويم که کساني از سپاه، بسيج، قرارگاه عمار و جبهه 
پايــداري و نيز ائمه محترم جمعه و افرادي که به مکرر براي تشــريح ابعاد 
فتنه در چند ســال اخير در تلويزيون ظاهر شده و... به ديدار اين خانواده ها 
رفته و ســراغي گرفته اند که آيا مشــکلي ندارند؟ آيا برخورد نامناســبي با 
آنان نشده است؟ متأسفانه در شرايط کنوني گاهي حتي وقتي خانواده يک 
زندانــي امنيتي به ديدار يکي از مراجع عظام تقليد مي رود مرجع يادشــده 

روز بعد سرمقاله هشدارگونه بصيرت افزا دريافت مي کند!
***

تهديد تيم ديپلماسي ازسوي تندروها
)شهروند، 92/11/6(

خبرگزاري اصولگراي آريا متعلق به اميــر محبيان، محتواي برخي از آنها 
را منتشــر کرد. پيام هايي که متن آنها پــر از کنايه به روحاني، دولت تدبير 
و اميــد و البته ديپلمات هــاي اين دولت بود. ســروده هايي مانند »جنگ با 
دشــمن غدار جگــر مي خواهد، مــرد مي خواهد و تدبير اگــر مي خواهد، 
با کليد آمده اي در وســط معرکه اي، که کمي غيرت و شمشــير و ســپر« 
مي خواهد، در کنار ديگر اشــعاري که رســماً تهديد به انتقام گيري از تيم 
مذاکره کننده هســته اي مي کند و در بخشــي از آنها آمده: »ما زخون شما 
نمي گذريم، شــهدا انتقام مي گيريم، پاي ميز مذاکره برويد از شــما انتقام 
مي گيريم.« ســرمقاله نويس روزنامه وطن امروز )متعلق به مهرداد بذرپاش( 
که هفته گذشــته در ســرمقاله اي تهديدآميز به مناسبت آغاز اجراي توافق 
ژنو نوشته بود: »براي ما عين آب خوردن بود که کاري مي  کرديم بعضي ها 
به جاي مذاکره با حراميان عالم،  در به در دنبال رايزني با ما مي گشــتند که 
کف خيابان را رها کنيم تا دولت در شــرف تشکيلشان اساساً بتواند نفسي 
بکشد.« ديروز هم در سرمقاله اين روزنامه نوشت: »يعني بچه حزب اللهي، 
اين اندازه هم در جمهوري اســالمي حق آزادي بيان ندارد؟ ما ان شــاءاهلل 
سرباز کوچکي براي انقالب هستيم که در خط مقدم جنگ روزگار، سينه 
خود را ســپر کرده اســت، ما ســرباز انقالبيم نه ســرباز ديپلماسي و سرباز 
انقالب بايــد به خط بزند و حرف را صاف بزنــد«. هفته نامه 9 دي )متعلق 
به حميد رســايي( در مقاله اي باعنوان »آيا مي دانيــد توافق ژنو يعني چه؟« 
به تهديد آشــکار دولت پرداخت و نوشــت جنبش دانشــجويي مسلمان و 
انقالبي در ســال هاي گذشته نشــان داده که اگر بخواهد و به ميدان بيايد با 
ايجاد موج اجتماعي مي تواند جلوي خيلي از اقدام هاي خائنانه را بگيرد. ■

مقروض ترين دولت را تحويل ملت دادند
)شرق، 92/11/3(

آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني: »پس از هشت سال با درآمدهاي بي نظير نفتي 
مقروض ترين دولت را تحويل ملت ايران دادند.«

***
مقابــل احمدي نژاد امکان فرياد نداشــتيم مبادا اصالح طلبان 

امتياز بگيرند
)شرق، 92/11/3(

غالمعلــي حدادعــادل با بيان اينکه ســال نخســت مجلس هفتــم بهترين 
دوره اصولگرايــان بود، گفت: »در ســال آخر خاتمي فضــاي خوبي بين 
اصولگرايــان حاکم بود امــا با آمدن احمدي نژاد بســياري از اصولگرايان 
دچار ســردرگمي شــدند.« او با تصريح بر اينکه »کارکردن با احمدي نژاد 
به واقع مشــکل بود« ادامه داد: »در مقابل احمدي نژاد امکان فرياد نداشتيم 
که مبادا اصالح طلبان امتياز بگيرند اما ســکوت و همراهي نيز در مقاطعي 

ممکن نبود.«
***

به يك نيمچه زنجاني دست پيدا کرديم
)شرق، 92/10/5(

فراهانــي نماينده قــم: در حال تهيه گــزارش از وزارتخانه صنعت و معدن 
هســتيم که تاکنون توانسته ايم به يک نيمچه زنجاني دست پيدا کنيم. يکي 
از الزامات مبارزه با فســاد، حمايت از رســانه هاي آزاد اســت تا زماني که 
رســانه ها نتوانند آزادانه بر جريان هاي قدرت و ثروت نظارت کنند مبارزه 

همه جانبه با فساد ممکن نخواهد بود.
***

بازي با آمار

چشم انداز ايران: در رسانه هاي اصولگرا عموماً مطرح مي شد که حسن 
روحاني با کمتر از يک درصد بر رقباي خود پيروز شــد درحالي که نبايد با 
آمار بازي کرد. واقعيت اين است که در مناظره سومي که بين کانديداهاي 
رياســت جمهوري برگزار شد مشــاهده کرديم ديدگاه هاي دکتر واليتي، 
دکتــر قاليباف و دکتر محســن رضايي و مهندس غرضي بــا آقاي جليلي 
تفاوت کلي داشت. آمارگران واقعي براساس اطالعات منتشر شده توسط 
دولت دهم بــر اين باورند که 70 درصد مردم خواهان تغيير بودند و وضع 
موجود را قبول نداشتند و بر اين اساس رأيشان به روحاني بوده است و اين 

آمار خود را در شادي سراسري مردم در غروب 25 خرداد 92 نشان داد.
***

اجراي بدون تبعيض قانون اساسي
)شهروند، 92/10/26(

آيت اهلل بيات زنجاني: وقتي مي گوييم قانون اساســي در همه عرصه ها بايد 
مالک عمل قرار گيرد به اين معناســت که بــراي نمونه وقتي يک نماينده 
آزاديخواه و ُحّري پيدا  شــد و پيرامون يک مسئله اي اعالم نظر کرد به اين 
دليل اســت که قانون اساسي حق اظهارنظر را براي او آزاد شناخته و اعالم 
جــرم عليــه او حامل اين پيام به جامعه اســت که وقتــي نماينده مردم حق 
حــرف زدن ندارد در اين صورت بقيه نيز بــه طريق اولي اجازه حرف زدن 

نخواهند داشت و اين يعني لق شدن قانون.
... مـا بـه قانون اساسـي به صـورت کامل عمـل نکرده ايم به اين معنـا که اگر 
بـه قانون اساسـي عمـل مي شـد و حقـوق همـه اقليت هـا آن گونـه کـه در آن 
پيش بينـي شـده مـورد عمـل قـرار مي گرفـت مطمئناً خيلـي از اين آسـيب ها 

نمي شـد. محقق 
... اگـر قانون اساسـي مـالک عمـل بـود افـراد را بـدون دادگاه و محاکمـه 



طرح از سيمين هدايت منفرد

روليهال هال معروف به نلسون ماندال، وجه دنيايی هستی 
را ترک گفت؛ او ميراثی بس بزرگ برای آيندگان بر 
جای گذاشت که نيازمند تحقيق و خوشه چينی است. 
ميراث ماندال، آموزهايی اســت که با ريسك، شهامت، 
ايمان و اميد و جان کندنی کم نظير پديدار گشته است. 

اين ميراث، فلسفه پيروزی عشق بر تاريکی است.
محمــود دولت آبادی، ماندال را »فيلســوف واقعيت« 
می داند، فيلســوفی که به دنبال »گره گشايی« از »امر 
انقياد و توقيف« و »نابرابری در گونه انســانی« به مثابه 
امری واقعی از جهــان، با فهم »واقعيت بودگی« برای 

»فرا شد تغيير واقعيت« است. 
زندگی و مبــارزات ماندال يادآور جمله معروف کارل 
مارکس اســت که: »فيلسوفان تاکنون به تفسير جهان 
پرداخته اند، اکنون هنگام آن است که به تغيير جهان 
بينديشيم«. ماندال اگرچه يك مبارز بود و فيلسوف نبود 
اما با اين وصف شــايد بتوان ماندال را »فيلسوف تغيير« 
ناميد، مردی که در ســطحی پهن دامنه توانســت بر 
واقعيات غلبه کند و طرحی نو را در جهان دراندازد و 
تحقق بخشد. با وام گيری از اصطالحی از ياسر عرفات، 
ماندال »ســرباز چهار فصلی« اســت که چه در دوران 
»جنبش و پيشــروی«، چــه در دوران »بحران« و چه 
در دوران »تثبيت«، فن حل مسئله را خوب به کار بسته 

است.

همگـرايي	ملـي	در	پرتـو	دموكراسـي/		•
گفت	وگو	با	دكتر	محمدحسين	رفيعي	پيرامون	راه	و	

ميراث	ماندال

راه	مانـدال؛	ميراث	جهـان	شمول/	ابوطالب		•
آدينه	وند

ماديبا،	سرباز	چهار	فصل	/	آرمان	اسعد	•
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هلند  ■ شرقي  هند  شرکت  سفيدپوستان 
در ســال 1652 وارد آفريقا شدند و سال 
1948 نيز رژيم آپارتايد رســمي شد. شما 
چه نسبتي بين منافع مادي و خوي تهاجم 

استعمار و مسئله آپارتايد نژادي مي بينيد؟
از پانصـد سـال پيـش کـه اروپـا، در هيئـت  □

شـد،  سـرازير  غـرب  و  شـرق  بـه  اسـتعمار، 
خشـونت، کشـتار و تبديـل انسـان هاي بومـي به 
شـيء در دسـتور کار او قـرار گرفـت و در هـر 
منطقـه اي بـه شـکلي کار را پيـش بـرد؛ در قـاره 
امريـکا بـا کشـتار يکصـد ميليـون سرخپوسـت 
آنهـا  محيط زيسـت  نابـودي  و  )چامسـکي( 
)کشـتار وسـيع بوفالوهـا و سـوزاندن کلبه هـا( و 
انقـراض سرخپوسـتان، به طـوري  کـه هم اکنـون 
در امريـکاي شـمالي )اياالت متحـده و کانـادا( 
ازخودبيگانـه  سرخپوسـت  ميليـون  سـه  حـدود 
در مراکـزي بـه نـام »رزرويشـن«، بـا اعتيـاد بـه 
»زندگـي«  موادمخـدر،  و  الکلـي  مشـروبات 
بـا  رودزيـا  و  جنوبـي  آفريقـاي  در  مي کننـد. 
ايجـاد  بـا  هنـد  در  آپارتايـد،  »قانوني کـردن« 
يـک حکومـت اسـتعماري با سـاختار انگليسـي 
)راه آهـن،  زيرسـاخت ها  نسـبي  توسـعه  و 
قوه قضائيـه( لـذا در آفريقـاي جنوبي، اسـتعمار، 
»آپارتايـد« را بهترين روش، اسـتعمارگري ديد. 

در کتــاب خاطــرات نلســون ماندال،  ■
»راه دشــوار آزادي« آمده است، ماندال 
به خاطــر جذابيت منش يــك مبارز، به 
نيز  او  مبارزات عالقه مند مي شــود، خود 
نقشــي ماندگار بر منــش زد. در منش او 
را هم مي توان جان ســختي بر سر حق و 
اصول را ديد، هم روان بودن در عشــق 
به شــکنجه گرانش را يافــت و هم عدم 
احتکار قدرت را. شما عناصر بنيادين منش 
مبارزاتــي ماندال و نقش منش مانداليي را 

در حل مسئله چه مي دانيد؟
جوهري که در منش ماندال در زندان شـکل  □

گرفـت، آن چيـزي اسـت کـه دکتر شـريعتي از 
آن بـه عنوان »عرفان« سـخن مي گويـد در مثلث 
»عرفـان ـ عدالـت ـ آزادي« آن را، راه نجـات 
بشـر بعد از ليبراليسـم غربي و استالينيسـم شـرقي 
مي دانـد. مانـدال، در مطالعـه ميدانـي ـ در زندان 
بـه  جنوبـي  آفريقـاي  تحـوالت  پيگيـري  و  ـ 
ايـن رسـيد کـه بايـد سـياه و سـفيد را از »خـود 
بيگانگـي« )Alienation( نجـات داد. »مذاکـره و 
مصالحـه« در آفريقـاي جنوبـي روشـي بـود کـه 
مانـدال پـس از »منشـور آتالنتيـک« که در سـال 
1941 بـه امضـاي روزولـت و چرچيـل رسـيده 
بـود و در ايـن منشـور، حداقـل در لفـظ، منزلت 
و حقوق بشـر بـه رسـميت شـناخته شـده بـود، به 
کار بسـت، مانـدال بـا تأکيـد بـر ايـن منشـور 50 

سـال مقاومـت کـرده بـود و پيروز شـد. 

مهاتما گانــدي مي گويــد که »عدم  ■
شايد  و  قدمت کوه هاست«  به  خشــونت 
اگــر چنين نبود حيات بشــر امکان ناپذير 
بود. مانــدال گرچــه در دوره اي از کار 

چريکي حمايت مي کند اما نســخه   نهايي 
او نيز »مذاکــره و مصالحه« و روش هاي 
نيز  مسالمت آميز است. در سال هاي اخير 
اکثريت جهان راهکارهاي خشونت پرهيز 
را پذيرفته اند.آيا اين نتيجه گيري بس مهم 
را محصول تجربه  هاي مبارزاتي قرن اخير 

مي دانيد؟
در سـال هاي اخيـر، »آقـاي شـارپ«، مبـارزه  □

حقـوق  مدنـي،  مبـازات  و  »خشـونت پرهيز« 
بشـري و ... را فرمولـه کـرد و 98 اقـدام مدنـي 
را ليسـت کـرده اسـت. ايـن بـدون ترديـد يـک 
اجتماعـي  تحـوالت  ميدانـي  مطالعـات  تجربـه 
قرن بيسـتم اسـت. ولي آنچه گانـدي، مصدق و 
مانـدال پيشـه مبـارزات سياسـي خود قـرار دادند 
ـ البتـه مانـدال در زنـدان بـه آن رسـيد ـ بيشـتر به 
منـش شـخصي آنهـا و تجربـه فـردي آنـان بـاز 
مي گـردد، شـيوه ايـن سـه نفـر بـا عرفـان آنهـا 
تجربـي وي  عقالنيـت  بـا  شـارپ  شـيوه هاي  و 

رابطـه دارد.

همگرايي ملي در پرتو دموکراسي
گفت وگو با دکتر محمدحسين رفيعي پيرامون راه و ميراث ماندال 
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کنگره ملي آفريقــا به رهبري افرادي  ■
چون لوتولي، اليور تامبو و ماندال به ســان 
چتــري براي مبــارزان بود.آنها به دنبال 
اتحاد در عرصه عمل با ساير مبارزان بودند، 
بنابرايــن رويکردي جبهه  اي و ائتالفي در 
پيش گرفتند، بنابراين آنها در حين مبارزه 
بخش هايــي از تفرقه را حــل نمودند و 
ديدگاه هاي مختلف هندي ها،آفريقايي ها 
و کمونيســت ها را به هم نزديك کردند. 
بخش ديگري از حل اختالف با واگذاري 
امتيازهايي حل شد، راهکارهايي شبيه اين 
موارد باعث جلوگيري از تنافر در وضعيت 
اضطراري و بزنگاهي شــد. شما اين شيوه 
مديريت مانــدال را چگونه يافتيد و اثرات 

آن را چگونه مي بينيد؟
غيـاب  □ در  ملـي،  کنگـره  رهبـران  آنچـه 

مانـدال، انجـام دادنـد يک نـوع عقالنيت تجربي 
مبـارزات قـرن بيسـتم بـود کـه قبـاًل در روسـيه، 
يعنـي  بـود.  شـده  انجـام  و...  ويتنـام  الجزايـر، 
بعدهـا  چنـد  هـر  پلـورال؛  جبهـه  يـک  ايجـاد 
بخشـي از رهبـران ايـن جنبش هـا، کل رهبـري 
را مصـادره کردنـد، ولـي آنچـه مانـدال انجـام 
داد، کار بزرگـي از نـوع کار گانـدي بـود کـه 
منافـع ملـي، مصالـح ملـي و امنيـت شـهروندان 
منافـع و مصالـح گروهـي  از  فـارغ  را در کل، 
و طبقاتـي در نظـر مي گيـرد. اگـر مانـدال چنيـن 
کاري نمي کـرد آفريقـاي جنوبـي درگير جنگ 
داخلـي مي شـد کـه در آفريقـا نمونه هـاي زنـده 

فراوانـي هـم اکنـون وجـود دارد.

 مانــدال هنگام مذاکره بــا آپارتايد از  ■
طرف دوســتانش مورد شك قرار گرفت 
اما مذاکــره را حتي در تيره ترين دوران 
پس از آزادي، که خون و آتش و تاريکي 
همه جا را فرا گرفتــه بود ترک نکرد. او 
مذاکره و مصالحــه اي منطقي با آپارتايد 
داشــت. اثرات مذاکره و مصالحه و عدم 
انقطاع آن توسط ماندال را چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
 حفظ وحدت ملي، نتيجه کار او بود. ماندال  □

دموکراســي را در کشور خود نهادينه کرد و از 
مبارزات نژادي، طبقاتي و ... فاصله گرفت وااّل 

کشورش درگير يک فرايند خونبار مي شد. 

 بعد از ســقوط شوروي، فضاي جهاني  ■
به ســمتي پيش رفت که دولت آپارتايد 
نمي توانست با کمونيست خواندن ماندال و 
کنگره آنها را مهار کند. شــما تأثير فضاي 
بين المللي را در تسريع حل مسئله نژادي 

چگونه يافتيد؟
 غرب در مرحله اي از مبارزات سياه پوســتان  □

آفريقــاي جنوبي، مخالــف آپارتايد شــد، در 
حالي که قبــاًل از آن دفاع مي کرد. اين چرخش 
امريکا و انگليس، پس از مبارزات مدني مارتين 

لوترکينــگ و مالکوم ايکس و خانم پارک بود 
که افکارعمومي جهان غرب هم نمي توانســت 
از آن حمايت کند. لذا، فشــار نرم سياسي روي 
رژيم هاي آپارتايد آفريقــاي جنوبي و رودزيا، 
بــراي تغيير و جلوگيــري از آبروريزي بيشــتر 
غرب، شروع شــد. چيزي شبيه موافقت غرب با 

استقالل کشورهاي استعماري.

 در هنــگام مبارزه بنا بــود که اصول  ■
»منشور آزادي« مصوب مبارزان در حين 
مبارزه که به مردم وعده داده شــده بود، 
اجرا گردد. يکي از مواد اصلي آن توزيع 
زمين بود. در آفريقاي جنوبي نزديك به 
87 درصد کل زمين ها در دست 13 درصد 
سفيدپوست بود اما ماندال راه بسيار کندي 
را در اين مــورد پيش گرفت که موجب 
نارضايتي شــد. شــما اين مسئله عدول از 
آرمان ها را در نســبت بــا وضعيت واقعي 

آفريقا چگونه ارزيابي مي کنيد؟
 ايــن کنــدي و وقفــه جهــت جلوگيري از  □

جنــگ داخلي و حفــظ وحدت ملــي، تقويت 
نهادهاي مدني سياه پوســتان و بنابراين به تعويق 

انداختن مبارزه طبقاتي بود. 

تفاوت ماندال بــا رهبران انقالبي چون  ■
قذافي و موگابه را در چه مي دانيد؟

طبقاتـي،  □ مبـارزه  عمده کـردن  بـا  موگابـه   
وحـدت ملـي را بـه هـم زد و زمينـداران غربـي 
بـراي او مشـکالتي طاقت فرسـا ايجـاد کردنـد. 
اپوزيسـيون  سـرکوب  و  ديکتاتـوري  قذافـي 
درآمـد  و  داد  قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را 
در  معمـوالً  کـرد.  تقسـيم  مـردم  بيـن  را  نفـت 
مبـارزه  عمده کـردن  اين چنينـي  کشـورهاي 
دارد.  همـراه  بـه  و خفقـان  سـرکوب  طبقاتـي، 
اسـت  دموکراسـي  سوسـيال  روش هـاي  فقـط 
کـه مبـارزه طبقاتـي نرم را بـا آزادي هـاي مدني 
سياسـي بـه پيـش مي بـرد و موجـب پايـداري و 
قـوام جامعه مي شـود. چيـزي کـه در دهه 1900 

ميـالدي چالـش بيـن »لنينـي ـ کائوتسـکي« يـا 
»لنيـنـ  برنشـتاين« هـم پيـش آمـد. نتيجـه آنکـه 
دسـتاوردهاي  دموکراسـي  ـ  سوسـيال  ايـده 
بسـيار مهمـي در مقايسـه با ايـده مبـارزه طبقاتي 

صـرف، داشـته اسـت. 

 بســياري از تحليلگران چــپ، صرفًا  ■
برمبناي تحليل طبقاتي يا دوري و نزديکي 
ماندال و آفريقا به کمپ نظام بازار، داستان 
آفريقاي جنوبــي را تحليل مي کنند و از 
اين رو حتي او را عامل نظام سرمايه داري 
تحليل ها  اين گونه  بين  نســبت  مي دانند. 
و اولويت حل مســئله آپارتايد و جدايي 

نژادي را چگونه مي بينيد؟
 اگر مانــدال، در دام مبارزه طبقاتي مي افتاد،  □

همين مختصر دســتاورد را هم آفريقاي جنوبي 
نمي داشــت. او سوسياليســت بود ولي همچون 
اســتقرار  بــراي  مبــارزه  و گانــدي،  مصــدق 

سوسياليسم را انتخاب نکرد. 

 ماندال راهي پيش پاي بشــر گذاشت،  ■
مبتني بر دموکراسي چندنژادي و رقابتي، 
دستاوردهاي ماندال براي آينده بشريت را 

چه مي دانيد؟
 راه ماندال اولويت بندي بعضي مســائل مهم  □

مملکتــي اســت. در مســائل اســتراتژيک يک 
کشــور، يک امر، اولويت اصلي اســت؛ مبارزه 
با اســتعمار، مبارزه طبقاتي، مبارزه با اســتبداد، 
مبارزه نژادي، مبارزه جنسيتي، مبارزه قومي و... 
ممکن اســت انتخاب هر انقالبي باشد. مهم اين 
است که او درست اولويت بندي کند. ماندال به 
ما آموخته اســت که ضروري ترين مسئله را در 
اولويت قرار دهيم. او وحدت ملي را در اولويت 

قرا دارد.■
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تحليلــي از اين رخداد، تکريــم ماندال مي تواند 
خط روشــني از ســمت و ميل عمومي حرکت 
کاروان بشــر تا مقصد و فرجام را ترســيم کند، 
شــاخصه هاي اصلي حرکت مانــدال تغيير براي 
بهبود و بهزيســتي، افزايش ضريب مشــارکت، 
کرامت انســان، کاهش خشونت، ترس و فقر و 
تحقير و به تعبيري از اســتاد هدي صابر »رسوب 

حقيقت« در تاريخ است.
اکنــون به گويــش و برگ زنــي از چند آموزه 
بزرگ از روليهال هال  معروف به نلســون ماندال 
مي پردازيــم زيرا بــر اين باوريم کــه نگرش او 
مي تواند بر فرا شد بهينه، آينده زيست اجتماعي 

و سياسي بشريت تأثير بگذارد.

و دقيق تر شــناخت و از آن به صورتي روش مند 
الهام گرفت. 

مانــدال آن چنان که خــود مي گويد يک قديس 
نيســت، گرچــه پرداختن بــه وجــوه عرفاني، 
عاشقانه و اخالقي او نيز بس ضروري  است، اما 
احترام به ماندال نه صرفاً به تصويرکشيدن شکوه 
يک انســان، بلکه تحقيق، تبيين و مفهوم پردازي 
راه او، منش و مرام او، از خودگذشتگي و ايثار 
بي مثال او و الگــوي مبارزاتي و مديريتي او در 

اين مرحله از فرايند تکامل تاريخ است.
تکريم جهاني ماندال نيز پيام روشني را در تاريخ 
ساطع کرد که نشــانه از »هنجاري جهان شمول« 
و »همه پذيــر« نزد ماندال داشــت، بــه گمانم در 

هنگامي که در ســال 1990 ماندال از زندان آزاد 
شد، مورد استقبال بسيار زياد اقشار مختلف ملت 
آفريقا از جمله ســياهان، هندي ها، اقوام و حتي 
بســياري از ســفيد پوســتان قرار گرفت، جامعه 
جهاني نيز به شــدت به پيشواز اين مرد افسانه اي 
آمد، رؤساي دولت ها، دانشگاهيان، مطبوعات، 

رسانه ها و همه و همه.
 مانــدال در مســافرتي ســه هفته اي که بــه اروپا 
و امريــکا داشــت يک بــار هواپيمايــش جهت 
ســوخت گيري در قطب شــمال توقــف کرده 
بود 12 نفر اســکيمو جهت استقبال از او به آنجا 
آمده بودنــد، تا با اين وصف بتوان گفت جهان 
بــا همــه ذرات و نيروهايش به اســتقبال ماندال، 
منش، مقاومــت و البته گفتمان مبتني بر صلح و 

دموکراسي او آمده بودند.
ماندال قبل از آزادي تحت جوســازي رسانه اي 
آپارتايد و غربي ها يک تروريســت و خرابکار 
معرفي شــده بود اما ماندال از زمــان آزادي در 
ســال 1990 تا آستانه مرگ که 23 سال به طول 
انجاميــد الگويي از خود ارائــه داد که در ميان 
انقالبيون جهان بي ســابقه بــود، مديريت بحران 
دالدل انقالبــات، حفظ وحدت ملــي مبتني بر 
همزيســتي و صلح، بخشــش مبتني بــر اصول، 
عبور از رياســت مادام العمري و تأسيس نظامي 
دموکراتيــک مبتني بــر آراي برابر انســان ها و 

تناوب و رقابت.
مانــدال به اعتبار ايــن رقص ميانه ميــدان تاريخ 
چه در دوران مبــارزه و مقاومت، چه در دوران 
آزادي و قــدرت و چه هنگام مرگ  نيز تأييدي 
حداکثــري را از کليــت ابناي بشــر گرفت که 
شــايد اين ميزان عالقه منــدي و تأييد در تاريخ 
بشــر بي ســابقه باشــد. بنابرايــن از ايــن اجماع 
حداکثري جهان شــمول دربــاره ماندال مي توان 
اين چنيــن برداشــت کــرد کــه راه ماندال يک 
»ميراث جهانرواي بشري است«. گرچه هنوز راه 
و رســم ماندال در اذهان زنده است اما مي توان 
و بايد جهت پاسداشــت اين ميــراث آن را بهتر 

راه ماندال؛ ميراث جهان شمول

ابوطالب آدينه وند

»من	در		سراســر	زندگيم،	خود	را	وقف	مبارزه	مردم	آفريقا	كرده	ام.	من	عليه	
حاكميت	سفيدپوست	جنگيده	ام	و	بر	ضد	سلطه	سياهپوست	مبارزه	كرده	ام،	
من	همــواره	آرمان	يك	جامعه	دموكراتيك	و	آزاد	كــه	در	آن	همه	مردم	در	
هماهنگي	كامل	و	با	امكانات	برابر	در	كنار	هم	زندگي	كنند،	را	گرامي	داشته	ام،	
اين	آرماني	اســت	كه	اميدوارم	به	خاطر	آن	زنده	بمانم	و	به	آن	دست	يابم،	اما	
اين	آرماني	است	كه	حاضرم	در	صورتي	كه	ضروري	باشد	در	راه	آن	جان	دهم«

}بخشي	از	مدافعات	ماندال	در	محاكمه	ريووينا	به	اتهام	خيانت	به	كشور{
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1( آزادي ظالم و مظلوم
»اشــتياق من به آزادبــودن مردم مــن تبديل به 
آرزوي آزادي براي همه مردم، ســياه و ســفيد 
شــد... من اگــر آزادي فــرد ديگــري را از او 
مي گيرم، واقعاً آزاد نيســتم و قطعاً وضعيت من 
مشــابه وقتي اســت که آزادي مرا از من گرفته 
باشــند. وقتي از زندان آزاد شــدم مأموريت من 
اين بود که هم ظالم و هم مظلوم را آزاد کنم«. 1 
ماندال بــه صورت لحظــه اي به ايــن جمع بندي 
نرســيده بــود، در ســير مبارزاتي کــه ماندال در 
پس آن گام به گام رشــد مي کــرد و ناهنجاري ها 
و کج انديشــي هاي خــود را تصفيــه مي نمــود، 
خط چينــي صعــودي وجــود دارد، مانــدال در 
ابتداي مبارزه يک ناسيوناليســت افراطي بود که 
مي گفت »ســياه و ديگر هيچ« و اينکه در آفريقا 
فقط بايد ســياهان باشــند، از اين رو ماندال خود 
يک نژادپرســت بود اما رفته رفته ماندال به سوي 
آرمــان دموکراســي چندنژادي ســوق پيدا کرد 
و همه هويت ها را به رســميت شــناخت، منافع و 
مصالح شان را درک نمود و شرايط را بر اين مبنا  
حتي در هنگام مبارزه به سمت وحدت ملي پيش 

برد.
مهاتما گانــدي مي گويد که »از بدي متنفر باش 
نه از بدي کننده«، به گمان نگارنده نلسون ماندال 
فراتــر از آن و به شــکلي سيســتماتيک بر اين 
انگاره بود. او به تحول نگرش خود در اين رابطه 
در زندان توضيح مي دهد که: »در زندان خشــم 
من نسبت به سفيدها کاهش يافته بود اما تنفر من 
نسبت به سيستم بيشتر شده بود، من مي خواستم، 
آفريقاي جنوبي بفهمد کــه در حالي که من از 
سيســتمي که ما را در مقابــل يکديگر قرار داده 
است منزجر هســتم، اما حتي دشــمنان خود را 

دوست دارم.« 2
نکته اي که در باال مورد اشاره قرار گرفت ماندال 
را به جاي مبارزه با »معلول« به ســمت مبارزه و 

نقد »علت« رهنمون مي سازد.
 نکتــه ديگر که در مســير آزادي ظالم و مظلوم 
اهميت دارد نوع نگرش ماندال به انســان اســت 
او مي گويد: »من هميشــه به ايــن حقيقت آگاه 
بــوده ام که در اعمــاق وجود هر انســاني نيکي 
نهفته اســت... حتي در تيره ترين لحظات زندان 
وقتــي من و دوســتانم در بدترين شــرايط قرار 
مي گرفتيم، براي يک لحظه نشــانه کوچک از 
انســانيت را در يکــي از نگهبانــان مي ديديم و 
هميــن يک لحظــه کافي بود که دوبــاره به من 
اطمينان ببخشــد تا راهم را ادامه دهم. خوبي در 
نهاد بشــر شعله اي اســت که مي تواند پنهان نگه 

داشته شود اما خاموش نمي شود«.3 
بنابرايــن ايــن چنين ايمــان و اميد بــراي تغيير، 
در ماندال نگه داشــته مي شــده اســت و افق هاي 
پرشــکوه را پيــش روي او مي گشــوده اســت. 
اين دو انــگاره باال و همچنين متعــدد آموزه ها 
و انگاره هايــي بر اين ســياق در دوران مبارزه، 

مانــدالي در زنجيــر را در عرصه »سياســت به 
مثابه رهايــي« از يک چريــک بنيانگذار گروه 
مسلحانه اي M.K )نيزه ملت( به مانداليي لطيف 

و عاشق دشمنانش تبديل مي کند.
اما ماندال در هنگامي که به قدرت رســيد همين 
انگاره هــا را در دوران »سياســت بــه مثابه تدبير 
منزل و مدن« قوام بخشــيد، سيستماتيک کرد و 
آنها را چســب انسجام دوران بحران و آشفتگي 
قــرار داد. واقعيــت اين اســت که در دشــمنان 
دلهره و ترس وجود داشــت که بايد به جاي آن 
طمأنينه و آرامش مي نشســت، ماندال مي گويد 
کــه: »از همان لحظه اي که نتايج انتخابات اعالم 
شــد و مشــخص گرديد که کنگره ملي آفريقا 
تشــکيل دولت خواهــد داد، احســاس کردم، 
اکنــون مأموريــت من اين اســت که آشــتي و 
تفاهم را رونــق بدهم، زخم هــاي باقي مانده بر 
پيکر ميهن را مرهم گــذارم و اعتماد و اطمينان 
در مردم ايجاد کنم. مي دانســتم که بســياري از 
اقليت هاي سفيدپوســت، رنگين پوست و هندي 
نســبت به آينده نگران هستند و من مي خواستم 
آنها احســاس امنيت کنند. مــن بارها و بارها به 
مردم يادآور شدم که مبارزات آزاديبخش نبرد 
عليه يک گروه يا يک رنگ نبوده، بلکه جنگي 
عليه يک سيســتم ســرکوبگر بوده است. در هر 
فرصتي مي گفتم که همه مردم آفريقاي جنوبي 

بايد اکنون متحد شوند.«4 
به گمانــم ماندال با اين مــاده معرفتي و مفهومي 
توانســته بود متدلوژيــي بيافريند کــه آفريقا را 
به مســير دموکراسي و همزيســتي مسالمت آميز 

رهنمون و رهبري مي ساخت. 

ارمغان  برابــر،  و رأي  انســان  2(کرامت 
تثبيت شده ماندال

تحليلگران چپ حرکت ماندال را از زاويه چپ 
و تحليــل طبقاتي بررســي کرده انــد، هم براي 
تحليــل دوران مبارزه اين ســازوکار تحليلي را 
به کار مي بســتند و هــم براي بعــد از دوران به 
قدرت رســيدن، اما به گمــان نگارنده در زمان 
مبارزه ماندال مبناي مبارزه مســئله »حائل رنگ« 
و کرامت مچاله شــده انسان اســت، زيرا ماقبل 
هر چيز يک ســياه، »انسان درجه دوم« محسوب 

مي شد. 
از اين روســت که ماندال با تبيين مسئله کرامت 
انســان و مخالفــت با تبعيض نــژادي هم مبارزه 
خود را عيني تر، ملموس تر و فراگيرتر مي نمايد، 
هم اجماع جهاني بيشتري را براي عدم همراهي 
با آپارتايــد  به همراه مــي آورد و هم اينکه در 
ذيل آن دشــواره  اصلي  و در زير پوست  مسئله 
»رنــگ پوســت« مطالباتي چون دموکراســي، 
برابــري فرصت هــا )اجتماعــي، اقتصادي، حق 
کار و حق انتخاب محل زندگي و...( و... را هم 

دربرمي گرفت.
 مانــدال در همــه برخوردها با جريــان آپارتايد 

نــه از موضــع ملتمس بلکه از موضعي انســاني، 
»غيرخودکم بين و غيربرتري جــو«  و البته محق 
بــا آنهــا وارد گفت وگو شــد: »گفت وگوي ما 
نمايانگــر و نشــان دهنده پايــان رابطــه ارباب ـ 
بندگي بود که اســاس رابطه ســياهان و ســفيد 
پوســت ها را در آفريقاي جنوبي تشکيل مي داد. 
ما نه به عنوان ملتمس يــا متضرع، بلکه به عنوان 
هموطناني در آفريقاي جنوبي که در ميز مذاکره 
از حقوق برابر با طــرف مقابل برخوردار بود به 

اين جلسه آمده بوديم.«5

بنابراين دولت به مانند گذشــته نمي توانست هم 
زمــان بازيگــر، داور و مميز باشــد، بلکه مبناي 
گفت وگو و مذاکــره بر مبنــاي غيرآپارتايدي 
صورت مي گرفت، براساس اصول جهان شمولي 
کــه متضمن حــق رأي برابر و مشــارکت براي 

همگان باشد.
ماندال لنگر آرزوهــا و رؤياهاي خود را احترام 
بــه »خردجمعــي بشــر« و »برابــري اجتماعي« 
مي دانســت، او »برابري اجتماعــي« را مهمترين 
عامل راحتي روان انســان  و آپارتايد و تبعيض 
را عامل اصلي »روان گزيدگي« مي دانســت. در 
طول تاريخ کم نبوده اند انديشمندان و مبارزاني 
که بر محور حقوق برابر انســان سخن گفته اند و  
بر آن سبک زيسته اند اما داستان ماندال حکايت 
رنــج  مردافکني بود کــه ماندال بــراي »تثبيت 
برابري انسان ها« بر  ّگرده خويش بارکشي نمود، 

تا جهان به آفرينشي اين چنيني احترام بگذارد.
 مي توان از سيلوي پرمايه انباشت ماندال، مالت 
آموزشــي بسياري را براي آموختن طرح کرد و 

ميراث گران سنگ او را به حظ نشست.
پي نوشت

1.  . راه دشوار آزادي، ترجمه مهوش غالمي، ص 
.804

2.  . همان، ص 731.

3.  . همان، ص 801.

4.  . همان، ص 798.
5.  . همان، ص 744. ■

در طول تاريخ کم نبوده اند 
انديشمندان و مبارزاني که بر 
محور حقوق برابر انسان سخن 

گفته اند و  بر آن سبک زيسته اند 
اما داستان ماندال حکايت رنج  
مردافکني بود که ماندال براي 
»تثبيت برابري انسان ها« بر  

ُگرده خويش بارکشي نمود، تا 
جهان به آفرينشي اين چنيني 

احترام بگذارد
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تنهــا  مي گويــد  کــه  اســت  معروفــي  مثــل 
ــر  ــر اســت، تغيي چيزي کــه در جهــان تغييرناپذي
اســت. ايــن بــه آن معناســت کــه ســقف هســتي 
ــوان  ــت. مي ت ــده اس ــاده ش ــر نه ــتون تغيي ــر س ب
گفــت همــه گفتمان هــاي رايــج، بــر ســر اصــل 
ــد و آنچــه محــل مناقشــه  ــر اتفاق نظــر دارن تغيي
ــاي  ــت. گفتمان ه ــر اس ــي تغيي ــت، چگونگ اس
انقالبــي بــر دگرگشــت هاي اساســي شــديد 
ــت  ــد وضعي ــد و معتقدن ــد دارن ــي تأکي و ناگهان
مطلــوب در تقابــل بــا وضعيــت موجــود، از 
درون يــک انفجــار بيــرون مي آيــد و گــذار 
از وضعيــت موجــود بــه وضعيــت مطلــوب، 
گــذاري دفعــي اســت؛ گفتمان هــاي اصالحــي 
بــر تغييــرات ماليــم، بــدون شــتاب و تدريجــي 
باورنــد کــه  ايــن  بــر  پافشــاري مي کننــد و 
وضعيــت »بــه از ايــن« محصول تکامــل وضعيت 
کنونــي اســت؛ حتــي گفتمان هــاي محافظــه کار 
ــد و  ــد دارن ــوآوري تأکي ــاط در ن ــر احتي ــز ب ني
ــرات از  ــد اجــازه داد کــه تغيي ــد کــه باي معتقدن
ــي  ــکلي طبيع ــه ش ــود، ب ــت موج ــداوم وضعي ت
ــا در  ــاوت گفتمان ه ــن تف ــد. بنابراي ــرون آين بي
ــل  ــل، تکام ــور تقاب ــول مح ــر، ح ــوع تغيي موض
ــه  ــد، ن ــود مي چرخ ــت موج ــداوم وضعي ــا ت ي

ــر! اصــل تغيي
ــد  ــر، آبســتن تولي ــه چگونگــي تغيي ــگاه ب ــوع ن تن
دوگانگي هايــي شــده کــه خــود را در قالــب 

ــي،  ــي ـ واقع گراي ــالح، آرمان گراي ــالب ـ اص انق
رمانتيســم ـ راسيوناليســم، نســبي گرايي 
ـ  ايدئولوژي محــوري  مطلق گرايــي،  ـ 
تئــوري  ـ  فنــا  تئــوري  اســتراتژي محوري، 
اساســي  ايــراد  اســت.  داده  نشــان  و...  بقــا 
ــن اســت کــه معمــوالً  ــاي موجــود اي دوگانگي ه
زاييــده فضايــي ذهنــي و فلســفي هســتند و کمتــر 
ــدا  ــه در ابت ــا ک ــن معن ــد. بدي ــي دارن ــاي عين مبن
ذهــن فيلســوفانه و کلي گــو، اســتدالل هايي خلــق 
ــود را  ــتدالل ها، خ ــه آن اس ــه ب ــا تکي ــد و ب مي کن
در منتهااليــه يکــي از دو قطــب تعريــف مي کنــد و 
ــه مثال هــاي  ــا ارائ ــال آن اســت کــه ب ســپس به دنب
تاريخــي، عينيــت را بــا ذهنيــت خــود تطبيــق دهد. 
از ايــن رو بــه بــاور نگارنــده، ضــروري اســت 
تغييــر،  مــدار  در  مطرح شــده  بحث هــاي  کــه 
ــه  ــا ب ــرد ت ــود گي ــه خ ــي ب ــي مصداق ــگ و بوي رن
جــاي بيرون کشــيدن عينيــت از ذهنيــت، مســيري 
برعکــس پيمــوده شــود و عينيــت، ســنگ بناي 

ــرد. ــرار گي ــت ق ذهني
پرداختـن  رويکـردي،  چنيـن  درنظرگرفتـن  بـا 
بـه سـوژه مانـدال، مهـم جلـوه مي کنـد. مانـدال 
نيسـت ولـي  نظريه پـرداز  يـا  يـک آکادميسـين 
اهميـت ويـژه او کـه بهانـه نـگارش ايـن سـطور 
يگانه سـازي  در  او  عملـي  تـوان  اسـت،  شـده 

اسـت.  يادشـده  دوگانگي هـاي 
اسـت  آرمان گرايـي  مانـدال  يك سـو،  از 
ارزش هـا  بلنـد  آسـمان  در  ذهنـش  کـه 
طـي طريـق مي کنـد و از سـوي ديگـر، 
واقع گرايـي اسـت کـه روي زمين سـفت 
سـويي،  از  برمـي دارد؛  گام  واقعيت هـا 
را  جنوبـي  آفريقـاي  بـزرگ  مشـکل 
از  و  مي دانـد  جامعـه  در  عدم شـورمندي 
سـوي ديگـر، بـراي شـعورمندکردن شـور 
جوانان سـياه، در برابر درخواسـت اسلحه، 
يـك هفتـه تظاهـرات سـکوت را پيشـنهاد 

مي کنـد؛ از سـويي، به مثابـه يـك انقالبـي 
فناگـرا بارهـا خـود را در معـرض خطـر 
در  به طوري کـه  مي دهـد،  قـرار  مـرگ 
دادگاهـي که دادسـتان تقاضـاي اعدامش 
را دارد، در ازاي پايبنـدي بـه آرمان هـا، 
حاضـر به دفـاع از جـان خود نمي شـود و 
از سـوي ديگـر، بـراي زنده مانـدن از هيچ 

نمي کنـد.  چشمپوشـي  تالشـي 
مثــاًل هنــگام انتقالــش از زنــدان روبن لنــد بــه 
ــي مي شــود و  ــق، زماني کــه هــوا توفان وســيله قاي
تنهــا يــک جليقــه نجــات در قايــق وجــود دارد، 
انتخــاب مانــدال ايــن اســت کــه اگــر قــرار اســت 
تنهــا يــک نفــر زنــده بمانــد، بهتــر اســت آن 
ــددي  ــاي متع ــد و مثال ه ــودش باش ــر خ ــک نف ي
کــه همگــي ناقــض دوگانه ســازي هاي فــوق 
اســت. بنابرايــن در ديالکتيــک اصــالحـ  انقــالب، 
ــوان  ــد ســنتزي شــده اســت کــه مي ت ــدال مول مان
ــه  ــل توج ــه قاب ــاد. نکت ــام نه ــالب« ن آن را »اصق
اينکــه تحولــي کــه در آفريقــاي جنوبــي در 
ــن  ــس همي ــز از جن ــاد ني ــاق افت ــال 1994 اتف س
ســنتز اســت. در ايــن تحــول يــک رژيــم مبتنــي 
ــود.  ــدازي مي ش ــار بران ــژادي دچ ــض ن ــر تبعي ب
ــي  ــن حرکــت انقالب ــوان گفــت اي ــن مي ت بنابراي
ــور از درون  ــول مزب ــر، تح ــوي ديگ ــت. از س اس
يــک انتخابــات آزاد، بــا حضــور نماينــدگان 
رژيــم ســابق صورت بنــدي مي شــود و از ايــن 
منظــر ويژگي هــاي يــک حرکــت اصالحــي 
ــدال  ــودن مان ــي ب ــک اصقالب ــت. بي ش را داراس
متأثــر از پارامترهــاي متعــددي اســت و پرداختــن 
ــک  ــد موضــوع ي ــه هــر يــک، مســتقاًل مي توان ب
متــن  ذاتــي  ايــن رو ضعــف  از  باشــد.  مقالــه 
حاضــر، ناقص بــودن آن اســت. البتــه ناقص بــودن 
ــن  ــرا متضم ــت زي ــز هس ــوت آن ني ــن، نقطه ق مت

»گشــوده« بودن متــن اســت.
آن گونه کــه مانــدال در خاطــرات خــود مي گويــد، 

ماديبا، سرباز چهار فصل* 

آرمان اسعد
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در دو حــوزه مطالعــات ويــژه اي داشــته اســت: 
يکــي تاريــخ انقالب هــا و ديگــري رمــان و فيلــم. 
ــوزه  ــن دو ح ــژه اي ــه کاروي ــن ب ــن رو پرداخت از اي
مي توانــد مــا را در درک بهتــر مانــدالي اصقالبــي 

ــد: ــان باش ياري رس
ــژه تاريــخ »گــزارش«  ــده، کاروي ــه نظــر نگارن ب
ــوع  ــه وق ــته ب ــه در گذش ــت ک ــزي اس آن چي
تاريــخ،  از  گزارشــي  هــر  اســت.  پيوســته 
خوانشــي از واقعيت هايــي اســت کــه سلســله وار 
حــادث شــده اند و چــرخ بشــريت را تــا امــروز 
ــان  ــه س ــدال، ب ــر مان ــروژه تغيي ــد. پ چرخانده ان
ــه از  ــوداي آن دارد ک ــري س ــروژه ديگ ــر پ ه
وضعيــت موجــود بــه ســوي وضعيــت مطلــوب 
حرکــت کنــد. از ايــن جهــت، مانــدال موظــف 
اســت در فــاز صفــر، درک خــود را از وضعيــت 
ــا بتوانــد محدوديت هــا و  موجــود ارائــه دهــد ت
ــايي  ــدي شناس ــاي بع ــراي فازه ــا را ب ظرفيت ه
کنــد. يکــي از عمده تريــن محدوديت هايــي 
ــي  ــي ـ سياس ــر اجتماع ــروژه تغيي ــر پ ــه در ه ک
ــتحکم  ــاختارهاي مس ــور س ــود دارد، حض وج
فاعــِل  هــر  اســت.  جامعــه  آن  ريشــه دار  و 
ــش  ــن پرس ــه اي ــت ب ــر، مي بايس ــاي تغيي شناس
اساســي پاســخ دهــد کــه به دنبــال تغييــر در 
چارچــوب ساختارهاســت يــا به دنبــال تغييــر 
ساختارهاســت؟ يــا اگــر بــه تلفيقــي از ايــن 
دو قائــل اســت، ايــن تلفيــق بــا چــه نســبتي 
ــه ايــن پرســش  صــورت مي گيــرد؟ پرداختــن ب
ــا  ــا را ب ــراي آن، م ــور ب ــخي درخ ــن پاس و يافت
يــک پرســش اساســي تر مواجــه مي کنــد و 

ــام  ــر، در مق ــدار تغيي ــر م ــت ب ــه حرک آن اينک
ــدي  ــته ها صورت بن ــت خواس ــا محوري ــل، ب عم
مي شــود يــا بــا محوريــت توانســته ها؟ يــک 
ــل  ــد آن ضرب المث ــه مي توان ــخ کوته نظران پاس
»خواســتن،  مي گويــد  کــه  باشــد  معــروف 
توانســتن اســت!«. چنيــن پاســخي از ضعفــي 
ــان ها  ــتن انس ــرا خواس ــرد. زي ــج مي ب ــده رن عم
ــا،  ــي کــه توانســتن آنه نامتناهــي اســت در حال
ــوان  ــته ها را به عن ــدال خواس ــت. مان ــدود اس مح
نظــر  در  دســت نيافتني  چشــم انداز  يــک 
مي گيــرد کــه بايــد بــه ســوي آن حرکــت 
کــرد امــا ايــن حرکــت را محتــاج مرحله بنــدي 
»تــوان  را  مرحله بنــدي  مبنــاي  و  مي بينــد 
تاريخــي« مــردم جامعــه جهــت قرارگرفتــن 
ــر مــدار تغييــر مي دانــد. وجــود عنصــر »تــوان  ب
وادار  را  او  مانــدال،  معــادالت  در  تاريخــي« 
مي کنــد کــه »شــعار محــدود« دهــد. مثــال 
ملمــوس درنظرگرفتــن تــوان تاريخــي جامعــه، 
کنگــره  کــه  اســت  روزه اي  دو  راهپيمايــي 
بــا ديــدن اســتقبال مــردم پيشــنهاد مي کنــد 
ــدال  ــه مان ــي ک ــود درحال ــد ش ــرات تمدي تظاه
معتقــد اســت در حــال حاضــر ســياهان بــه 
نتيجــه مقطعــي مطلــوب خــود رســيده اند و 
ادامــه اعتراضــات خيابانــي خــارج از تــوان 
ســرکوب  باعــث  و  اســت  مــردم  تاريخــي 
حرکــت مي شــود. مثــال ديگــر اينکــه مانــدال در 
بــدو ورود بــه زنــدان، درخواســت مي کنــد کــه 
مســواک داشــته باشــد. ايــن تقاضــا در شــرايطي 
ــي از  ــتان زندان ــه سياهپوس ــود ک ــرح مي ش مط

و  محروم انــد  بهداشــتي  امکانــات  کمتريــن 
ــت  ــدني« اس ــروعي »ش ــواک، ش ــاي مس تقاض
ــان  ــر و زندانبان ــدار تغيي ــن در م ــراي قرارگرفت ب
نيــز، از برآورده کــردن آن عاجــز نيســتند. او 
در مراحــل بعــدي، تقاضــاي تأســيس و تجهيــز 
بنابرايــن  کــرد.  مطــرح  را  زنــدان  کتابخانــه 
ــه  ــي، او را ب ــات تاريخ ــدال از تجربي درک مان
مي بايســت  کــه  مي رســاند  جمع بنــدي  ايــن 

»شــعار محــدود« داد.
ــم  ــب فيل ــه در قال ــتان ها، چ ــي داس ــا بازخوان ام
ــد  ــي مي توان ــه نقش ــان، چ ــب رم ــه در قال و چ
مانــدال  اصقالبــي  گفتمــان  شــکل گيري  در 
ــتلزم  ــي مس ــن نقش ــف چني ــد؟ کش ــته باش داش
رمزگشــايي از جانمايــه مشــترک داســتان ها، 
کهــن  اســطوره ها،  اســت.  اســطوره  يعنــي 
ــاي  الگوهايــي هســتند کــه در قالــب يــک رؤي
تنفــس  جامعــه  يــک  فضــاي  در  جمعــي 
رؤيــاي  برخــالف  کــه  رؤيايــي  مي شــوند. 
بــه  دســت  جمعــي،  خــودآگاه  در  فــردي، 
ــالف  ــد. برخ ــده مي زن ــه آين ــگارش« آگاهان »ن
تصــور رايــج، اســطوره ها روايتــي از آينــده 
ــراي  ــي ب ــر دوران ــه اي در ه ــر جامع ــتند. ه هس
ايــن« ملــزم اســت  از  »بــه  ســاختن فردايــي 
آرمانــي  تيپ هــاي  بازســازي  بــه  دســت 
بزنــد. تيپ هايــي کــه از ديــروز مي آينــد و 
ــد.  ــون مي کنن ــردا رهنم ــه ف ــروز را ب ــان ام انس
بــه ميزانــي کــه اســطوره ها در ذهــن انســان 
پررنگ تــر باشــند، انســان آرمان گراتــر خواهــد 
ــل هاي  ــبيح نس ــخ تس ــون ن ــتان ها چ ــود. داس ب
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ــطوره ها  ــد و اس ــل مي کنن ــم متص ــه ه ــر را ب بش
در البــه الي ســطرهاي تاريــخ قابــل رصدکــردن 
بــا  ارتباط گرفتــن  الزمــه  بنابرايــن  هســتند. 
ارتباطــي  برقــراري  آينده ســاز،  اســطوره اي 
تنگاتنــگ بــا گذشــته اســت. بــدون ارجــاع 
بــه ســنت هاي کهــن، نــگارش تصويــري از 
ــدال از  ــت. مان ــر نيس ــر، امکان پذي ــده اي بهت آين
کودکــي شــيفته رهبرشــدن اســت. رئيــس قبيلــه 
از همــان دوران کودکــي مانــدال، روايتــي از 
رهبرشــدن برايــش بازگــو مي کنــد کــه ســال ها 
ســرلوحه رفتــار سياســي مانــدال قــرار مي گيــرد. 
چوپانــي  مثابــه  بــه  رهبــر  داســتان،  آن  در 
ــرار  ــه ق ــر گل ــت س ــه پش ــود ک ــف مي ش تعري
ــر  ــود. رهب ــده نمي ش ــت و دي ــده اس ــه ش گرفت
بــا آزادگذاشــتن فضــاي چــراگاه، ايــن فرصــت 
را بــه چابک تريــن گوســفندان مي دهــد تــا 
بهتريــن مســير را پيــدا کننــد و ســاير گوســفندان 
تنهــا  بکشــانند. چوپــان  دنبــال خــود  بــه  را 
مي شــود.  عمــل  وارد  اضطــراري  مواقــع  در 
ــه  ــت، بلک ــه نيس ــودار گل ــان جل ــن چوپ بنابراي
ــت  ــن رواي ــد. اي ــا مي کن نقــش عقــب دار را ايف
ــه مي دهــد،  ــر ارائ ــي کــه از رهب و کهــن الگوي

ــي  ــي ـ سياس ــت اجتماع ــرلوحه زيس ــال ها س س
ــه  ــس قبيل ــر، رئي ــي ديگ ــد. در روايت ــدال ش مان
ــه در آن،  ــد ک ــدال مي گوي ــراي مان ــنتي ب از س
هنگامــي کــه دشــمنت را شکســت دادي، نبايــد 
کاري کنــي کــه احســاس حقــارت بــه او دســت 
شکســت خوردگان،  تحقيــر  مذمــت  دهــد. 
ــروز  ــدال ب ــخصيت مان ــوژي ش ــا در تيپول بعده
ــران  ــواره نگ ــه او هم ــد. به طوري ک ــدا مي کن پي
ــت.  ــان اس ــدن مظلوم ــم و ظالم ش ــه ظال ــم ب ظل
اهميــت چنيــن نگاهــي در مانــدال آنجايــي 
مشــخص مي شــود کــه بســياري بــر ايــن باورنــد 
کــه بشــر بــه ســمت افســون زدايي از جهــان در 
ــد،  ــر جدي ــان عص ــراي انس ــت و ب ــت اس حرک
اســطوره ها و رمــز و رازهــاي نهفتــه در آن، 
ــي نشــان  ــه خوب ــدال ب ــدارد. مان هيــچ کارايــي ن
داد کــه اســطوره ها، متضمــن ايمــان و اميــد بــه 
ــردا  ــه ف ــان ب ــن ايم ــتند. همي ــر هس ــي بهت فرداي
ــع  ــام مقاط ــدال در تم ــه مان ــد ک ــه آن ش منجرب
زيســتش، از خــود »مقاومــت نامحــدود« نشــان 
مســواک،  تقاضــاي  مثــال  همــان  در  دهــد. 
مانــدال شــش مــاه تمــام کتــک خــورد تــا 
ــت يابــد يــا  ــود دس ــت بــه خواســته خ توانس

ســال   15 زنــدان،  کتابخانــه  رســيدن  بــراي 
کــرد. نامه نــگاري 

کـه  کـرد  درک  مي تـوان  بـاال  توضيحـات  بـا 
تفـاوت عمـده ماندال با بسـياري از انقالبيون، در 
شـعار محدودي اسـت کـه ماندال در برابر شـعار 
نامحـدود آنهـا مطـرح مي کند. از سـويي، آنچه 
ميـان مانـدال و گفتمان هـاي اصالح طلـب تمايـز 
پايبنـدي اش  او  نامحـدود  مقاومـت  مي انـدازد، 
مقاومـت  مقابـل  در  ارزش هـا،  و  آرمان هـا  بـا 
محـدود عمـده اصالح طلبـان اسـت کـه عمدتـاً 
برخـورد  و  آرمان هـا  عصـر  از  عبـور  بـه  قائـل 
ارزشـي بـا مسـائل اجتماعـي ـ سياسـي هسـتند. 
جالـب اينجاسـت که مانـدال در اصالـت دادن به 
سـنت ها شـباهت زيـادي بـه محافظـه کاران نيـز 
پيـدا مي کنـد کـه مي بايسـت در بحـث مسـتقلي 

بـه آن پرداختـه شـود.

* ســرباز چهار فصل اصطالحي اســت از مرحوم 
ياسر عرفات ■

کتاب بخوانید و هدیه دهید
نشر صمديه افتخار دارد كه در مدت چهارده سال چندده كتاب سياسی- راهبردی 
را به مرحله چاپ و انتشــار رســانده است. در همين راســتا بر آن است تا برای 
خوانندگان نشــريه سياسی- راهبردی چشم انداز ايران كه عالقه مند به تهيه اين 
كتاب ها هستند، با تخفيف ويژه 20درصدی، كتاب های درخواستی را ارسال كند. 

متقاضيان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانك ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمی واريز نماييد.
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بدون	اتكا	به	نفت؟!/	ميزگردي	با	محمدحسين		•
رفيعي،	رضا	مظهري	و	لطف	اهلل	ميثمي

آيا	پااليشگاه	هاي	كوچك	اقتصادي	هستند؟/		•
گفت	وگو	با	غالمحسين	حسن	تاش

نقد	و	بررسي	كتاب	»اقتصاد	سياسي	مناقشه		•
اتمي	ايران«/	سمانه	گالب

انرژي	خورشيدي	و	محيط	زيست/	رسول	اژئيان	•
اشتغال	توليدمحور/	اميرسعيد	حجازي	موسوي	•
ناله	هاي	درياچه	اروميه/	مسعود	عامل	سخي	•
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بيـن  بـزرگ  چالش هـاي  از  يکـي  مظهـري: 
کـه  اسـت  ايـن  ماليـات  مـورد  در  اقتصاددانـان 
حداقلـي  دولـت  طرفـدار  کـه  آنهـا  از  عـده اي 
هسـتند )دولـت حداقلـي يعنـي دولتـي کـه فقـط 
حفـظ امنيت داخل و مرزهاي کشـور و همچنين 
توليـد کاالهاي عمومي را بر عهـده دارد و ديگر 
دخالتـي در اقتصـاد نـدارد( اهميـت زيـادي بـه 
اگـر  مي گوينـد  حداقلي هـا  نمي دهنـد.  ماليـات 
ماليـات را از طبقـه مولـد و سـرمايه دار بگيريـم و 
بـه طبقـه اي کـه مولد نيسـت، يـا به طبقـات پايين  
مي شـود.  کنـد  سـرمايه  انباشـت  رونـد  بدهيـم، 
يعنـي همـان بحثي کـه بين جنـاح اوبامـا و جناح 
مخالـف )يـا جمهوريخواهان کـه مشـاوران آنها 
طرفـدار اقتصـاد بـازار يـا سـرمايه داري هسـتند( 
وجـود دارد. مشـاوران اوبامـا تحت تأثيـر اقتصـاد 
کينـزي هسـتند، اقتصـادي کـه دخالـت دولت را 
در اقتصـاد تجويـز مي کند. کينزين هـا مي گويند 
قـدر  آن  اکثريـت  جامعـه،  يـک  در  وقتـي 
درآمدشـان کـم اسـت کـه نمي تواننـد تقاضـاي 
اوليـه خود را فراهم کننـد و در مقابل درآمدهاي 
جامعه در دسـت اقليت کوچک انباشـت شـده و 
اقتصـاد جامعـه دوقطبـي شـده اسـت حاصـل آن 
رکـود خواهـد بـود. پيشـنهاد آنهـا اين اسـت که 
از طبقـات پردرآمـد ماليـات گرفتـه شـود، حتـي 
ماليـات تصاعـدي، تـا بتـوان بـا گرفتـن ماليـات 
از آنهـا و تزريـق آن از طريـق بودجـه بـه طبقات 
پاييـن خلـق تقاضاکرد و با تحـرک تقاضاي کل 
اشـتغال فراهـم گردد و اقتصـاد از حالت رکود به 
رونـق سـوق داده شـود. چـون در وضعيت رکود 
تنهـا صاحبـان دسـتمزد نيسـتند کـه بيکار هسـتند 
بيـکار  نيـز سرمايه شـان  بلکـه صاحبـان سـرمايه 
خواهـد مانـد. پـس با ماليـات تصاعـدي و تزريق 
آن از طريـق بودجـه و سـرمايه گذاري از طريـق 
بخـش دولتـي ايجـاد تقاضـا مـي گـردد کـه هـم 
کارگـر مشـغول بـه کار مـي شـود و هم سـرمايه 

بخـش خصوصـي فعـال مي شـود. بـراي نمونـه، 
هميـن بحث بودجه بهداشـتي در دولت اوباما که 
پيش بينـي شـده اگـر ايـن بودجـه تأمين شـود50 
ميليـون امريکايـي مي تواننـد دوبـاره تحـت بيمـه 
درمانـي قـرار بگيـرد و همين مي تواندسـبب يک 
بهبـود در اقتصـاد شـود. نئوليبرال هـا مخالف اين 
وقتـي  مي گوينـد  و  هسـتند  ماليات گيـري  نـوع 
شـما از طبقـات بـه اصطـالح سـرمايه دار ماليـات 
را  آنهـا  سـرمايه گذاري  انگيزه هـاي  بگيـري، 
کـه  اسـت  ايـن  نتيجـه  و  داد  خواهيـد  کاهـش 
کيـک جامعـه کـه همـان GNP اسـت، عـوض 
مي شـودکه  کوچک تـر  شـود  بزرگ تـر  اينکـه 
حاصـل آن فقر بيشـتر جامعه مي باشـد . نظر شـما 

دربـاره ايـن موضـوع چيسـت؟
رفيعي: پيشـنهادم اين اسـت کـه اگر مي خواهيم 
در مـورد ايـران صحبـت کنيـم ابتـدا خودمـان را 
بـا کشـورهاي مشـابه ماننـد ترکيـه و کره جنوبـي 
مقايسـه کنيم تـا ببينيم وضع ايـران اکنون چگونه 
اسـت. در سـال 1960 کـه کنـدي بـر سـر کار 
آمـد ايـن سـه کشـور يعنـي ايـران، ترکيـه و کره  

جنوبـي تقريبـاً شـبيه هم بودنـد و شـايد وضعيت 
ايـران بهتـر بـود. يعنـي کنـدي قصـد داشـت بـر 
روي 10 کشـور برنامه هايـي پيـاده کنـد کـه ايـن 
سـه کشـور نيـز کانديـدا بودند. قـرار شـد در اين 
کشـورها اصالحـات ارضـي و سـاير کارهايـي 
کـه بـا هـم مشـابهت داشـتند انجـام شـود. تفکـر 
اشـتباهي کـه در جامعه وجود دارد اين اسـت که 
مي گويند امريـکا در کره جنوبي سـرمايه گذاري 
زيـادي کرده اسـت و اين امريکايي هـا بودند که 
کره جنوبـي را توسـعه دادند. در مـورد ترکيه هم 
همين طـور، چـون ترکيـه عضـو ناتو بوده اسـت. 
اتـاق صنايـع و معادن و بازرگاني اين سـه کشـور 
را بـا هـم مقايسـه کـرده اسـت. کره جنوبـي در 
42 سـال، يعنـي از 1962 تـا 2004، حـدود  104 
ميليـارد دالر سـرمايه خارجي جذب کرده اسـت 
کـه در مقايسـه بـا مـا کـه در 34 سـال گذشـته 
1250 ميليـارد دالر درآمـد ارزي داشـتيم رقـم 
زيـادي نيسـت. کره جنوبـي کشـور نفت خيـزي 
هـم نيسـت و روزانـه حـدود يـک ميليون بشـکه 
 750 روزانـه  هـم  ترکيـه  مي کنـد.  وارد  نفـت 
هـزار بشـکه نفـت وارد مي کنـد در حالـي کـه ما 
روزانـه 2/5 ميليـون بشـکه نفـت صـادر مي کنيم. 
البتـه بگذريـم از يکـي دو سـال اخيـر کـه بـراي 
صـادرات نفتـي مـا مشـکالتي پيش آمده اسـت. 
حاال سـؤال اين اسـت کـه آنها چگونه بـا ماليات 
اداره مي شـوند در حالـي کـه مـا نـه؟ چـه اتفاقي 
 The Legatum( لگاتـوم  اسـت؟ مؤسسـه  افتـاده 
Institute( گـزارش معروفـي دارد که شـامل همه 
هشـت  اسـت.  توسـعه  بـا  مرتبـط  شـاخص هاي 
شاخص که شامل اقتصاد، آموزش، حکمروايي، 
سـالمت و بهداشـت، امنيـت و مصونيـت فردي، 
آزادي فـردي، سـرمايه اجتماعـي و کارآفرينـي 
شـاخص هاي  مؤسسـه،  ايـن  اسـت.  فرصـت  و 
ذکرشـده را در 142 کشـور کـه 99 درصد توليد 
ناخالـص ملـي دنيـا را توليـد مي کننـد، مطالعـه 

بدون اتکا به نفت؟!
ميزگردي با محمدحسين رفيعي، رضا مظهري و لطف اهلل ميثمي

کينزين ها مي گويند وقتي 
در يک جامعه، اکثريت آن 
قدر درآمدشان کم است که 

نمي توانند تقاضاي اوليه خود 
را فراهم کنند و در مقابل 

درآمدهاي جامعه در دست اقليت 
کوچک انباشت شده و اقتصاد 

جامعه دوقطبي شده است حاصل 
آن رکود خواهد بود
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کـرده اسـت. در سـال 2012 و 2013 ايـران در 
بيـن ايـن 142 کشـور رتبـه 101 و 102 را دارد. 
يعنـي بسـيار عقـب اسـت. طبـق محاسـبات دکتر 
رشـيدي اقتصـاد ايـران بـه لحـاظ منابـع طبيعي و 
نيـروي انسـاني موقعيتـي ژئواسـتراتژيک دارد و 
بايـد رتبـه بيسـتم دنيـا را داشـته باشـد امـا در اين 
شـاخص اقتصـادي ايران هفتـادم اسـت. البته اين 
هشـت شـاخص توسـعه خـود بـه 89 ايندکـس 
نيسـت  اينجـا جـاي بحـث آنهـا  ريزتـر کـه در 
تقسـيم مي شـوند. رتبـه کشـورهاي ديگر بـه اين 
ترتيب اسـت، کره جنوبـي رتبه 26، امـارات رتبه 
28، کويـت رتبـه 33، شـيلي رتبـه 35، اسـرائيل 
رتبـه 39، مالـزي رتبـه 44 و قزاقسـتان رتبـه 47 را 
دارد. سـؤال اين اسـت که مشـکل ما کجاسـت؟ 
حـاال برگرديـم به ماليات. چه در زمان شـاه و چه 
در حـال حاضـر آن طـور که بايـد ماليـات گرفته 
نمي شـود. دليـل آن هم روشـن اسـت. دليـل اين 
اسـت کـه درآمـد نفتـي وجـود داشـته اسـت و 
دولت هـا بـراي اينکـه رضايـت برخـي از مـردم 
را جلـب کننـد و برخـي ديگـر را با دسـتگاه هاي 
کنترل کننـده خـود کنترل کند نسـبت بـه ماليات 
ايـن اسـت کـه  بي توجـه بوده انـد. حـاال سـؤال 
آيـا مي تـوان کشـور را بـدون درآمـد نفـت و بـا 
ماليـات اداره کـرد؟ اگـر يـک نـگاه بسـيار کلي 
جـواب  بکنيـم  خودمـان  مشـابه  کشـور  دو  بـه 
ايـن اسـت کـه بلـه مي شـود. اوليـن مشـکل ايـن 
اسـت کـه وضـع اقتصـاد ايـران شـفاف نيسـت. 
کشـاورز،  خدمات دهنـده،  توليد کننـده،  يعنـي 
صنعتگـر و ... بيـالن کارشـان روشـن نيسـت. در 
نتيجـه نـه دولت ها قصد شـفاف کردن را داشـتند 
و نـه فعـاالن اقتصادي، کـه اين هم امـري طبيعي 
اسـت زيـرا در تمـام دنيـا فعـاالن اقتصادي سـعي 
مي کننـد از چنـگ وزارت دارايـي خـود فـرار 
کننـد. دولـت هـم هيـچ اقـدام جـدي اي بـراي 
شفاف سـازي نکـرده اسـت. اگـر بخواهيـم وارد 
و  بزنيـم  مثال هايـي  مي توانيـم  شـويم  جزئيـات 
توضيـح دهيـم کـه عامـل اصلـي، شفاف سـازي 
اقتصـادي اسـت. اقتصـاد ايران بايد پشـت شيشـه 
باشـد بـه نحوي که هر کـس به آن نـگاه مي کند 

بتوانـد آن را توضيـح دهـد. 
مظهـري: شـما بـه طـور کلـي بـا اين بحـث که 
بايـد ماليـات گرفتـه شـود و اگـر فاصلـه طبقاتـي 
زيـاد باشـد ماليـات بـه صـورت تصاعـدي گرفته 

شـود موافقيـد يـا خير؟ 
ميثمي: فکر مي کنـم آقاي دکتـر در نمونه هايي 
کـه از کـره جنوبي و ترکيه آوردند، اداره کشـور 

بـا ماليات رابه شـدت تأييد کردند.
کشـورهاي  هـم  ديگـر  تجربـه  يـک  رفيعـي: 
سـال  در  کشـورها  ايـن  هسـتند.  اسـکانديناوي 
يعنـي  بودنـد.  عقب افتـاده  کشـورهاي   1900
سـوئد و نروژ و دانمارک، کشـورهايي سردسـير 
در گوشـه اروپـا بودنـد کـه صنعتي نداشـتند و با 
کشـاورزي و صيـد و شـکار زندگـي مي کردند. 

جـزو  کشـورها  ايـن  بحـال  تـا   1900 سـال  از 
هميـن  در  و  شـدند  دنيـا  پيشـرفته  کشـورهاي 
شـاخص هاي لگاتـوم معموالً در بين کشـورهاي 
اول، دوم و سـوم هسـتند. ايـن کشـورها عمومـاً 
سوسـيال دموکـرات هسـتند و در قـرن گذشـته 
بـا رويکـرد سوسـيال دموکراسـي اداره شـده اند، 
و  مي کننـد  اداره  کينـزي  را  کشورشـان  يعنـي 
ناخالـص  تـا 40 درصـد توليـد  بيـن 35  حـدود 
ملـي خود را خـرج تأمين اجتماعـي مي کنند. 10 
سـال گذشـته سـرمايه داران سـوئدي به انگلستان 
مهاجـرت کردنـد امـا امـروزه در حال بازگشـت 
به سـوئد هسـتند. با اين تحليل که درسـت اسـت 
مـا در انگلسـتان ماليـات کمتـري مي دهيـم، امـا 
از  بيشـتر  انگلسـتان  در  مـا  هزينه هـاي شـخصي 
سـوئد اسـت چون آموزش و بهداشـت در سوئد 
بهتـر  بسـيار  اجتماعـي  تأميـن  و  اسـت  رايـگان 
اسـت. پـس ما بـه اين نتيجه رسـيديم که درسـت 
اسـت مـا در سـوئد ماليـات بيشـتري مي دهيـم اما 

هسـتيم. راحت تـر 
ميثمي: شـما مي گوييد مشـکل فسـاد ايـران اين 
اسـت که اقتصاد آن شـفاف نيسـت. آيا اين عدم 
شـفافيت در هميـن جـا ختـم مي شـود و يا ريشـه 

عميق تـري دارد؟
رفيعي: چرايش را هنوز نگفته ام.

ميثمـي: مـن فکـر مي کنـم اسـاس اينکـه مردم 
بـه دولـت ماليات بدهنـد، اعتماد به دولت اسـت. 
بـه عنـوان نمونه مصـدق مي گويد اگـر ميلياردها 
دالر وام بـدون عـوض و باعـوض باشـد، ولـي 
اعتمـاد مردم به دولت وجود نداشـته باشـد چرخ 
نمي گيـرد.  قـوام  و  و دوام  نمي گـردد  مملکـت 
اتفاقـاً از مهندس بازرگان پرسـيدم علت وفاداري 
شـما بـه دکتـر مصـدق چـه بـود؟ گفتند کـه من 
علـت  ديـدم  و  بـودم  اروپايـي  کشـورهاي  در 
پيشرفتشـان ايـن اسـت که همـه ماليـات مي دهند 
و ماليـات رکـن اصلي در نظـام اداري آنهاسـت. 
ولـي ديدم در اين کشـور ماليات گريـز، در زمان 
دکتـر مصـدق، بازاريـان و ديگـر مـردم متمکـن 
صـف مي کشـند تـا ماليـات بدهنـد. در حقيقـت 
مهنـدس بـازرگان ايـن را پيشـرفت مي دانسـت. 
يعنـي دکتـر مصـدق آن چنـان اعتمـادي ايجـاد 
هـم  ماليات گريـزان  حتـي  کـه  بـود  کـرده 
مي آمدنـد و ماليـات مي دادنـد. اين اتفاقي اسـت 
کـه در ايـران انجـام شـده اسـت. اگر ايـن اتفاقي 
کـه انجـام شـده را بررسـي کنيم به آن شـفافيت، 
اعتمـاد و نفـس اينکـه ماليـات بدهنـد مي رسـيم. 
حـاال اينکـه مـا بگوييـم کينـز يـا فريدمـن چـه 
غيـر  يـا  باشـد  تصاعـدي  ماليـات  و  مي گوينـد 

تصاعـدي، اينهـا بحث هـاي فرعـي آن اسـت.
رفيعـي: شـما بـه نکتـه مهمـي اشـاره مي کنيـد. 
همان طـور کـه در ايـران مـردم بـه دولـت اعتماد 
ندارنـد، دولـت هم بـه مـردم اعتماد نـدارد. مانند 
هميـن نهادهاي دولتي. اگر شـما االن بخواهيد از 
بنيـاد مسـتضعفان بيالن بگيريـد آيا به شـما بيالن 

مي دهـد؟ مي گوينـد 120 بنيـاد در ايران تأسـيس 
شـده اسـت که 40 درصد توليـد ناخالص داخلي 
هـم  قـران  يـک  حتـي  و  اينهاسـت  دسـت  در 
ماليـات نمي دهند. هيچ اطالعاتـي از فعاليت هاي 
بنيـاد مسـتضعفان و آسـتان قـدس رضـوي وجود 
نـدارد. نـه مـا کـه شـايد وزارت دارايـي هم هيچ 
اطالعاتـي نـدارد. زيـرا اينهـا ظاهـراً از پرداخـت 
فعاليت هـاي  تمـام  نتيجـه  در  معافنـد.  ماليـات 
اقتصاديشـان مخفـي اسـت. يعني نهادهايـي مانند 
آسـتان قـدس رضـوي و بنيـاد مسـتضعفان کـه 
ظاهـراً عمومـي هسـتند، هيـچ اطالعاتي بـه مردم 

و دولـت نمي دهنـد.

چنيـن  هـم  غربـي  کشـورهاي  در  مظهـري: 
بنيادهايـي وجـود دارنـد کـه بـه آنهـا بنيادهـاي 
غيرانتفاعـي مي گويند امـا فعاليت هـاي اقتصادي 
بـه ايـن صـورت کـه سـوددهي آن چناني داشـته 
باشـند ندارنـد. يعنـي ايـن بنيادهـاي غيرانتفاعـي 
در غـرب ماننـد بخـش خصوصـي کار نمي کنند 
و نگاهشـان بـه اقتصـاد، سـودآوري نيسـت. ولي 
در ايـران ايـن نهادهـا دقيقـاً ماننـد يـک بخـش 
عنـوان  هيـچ  بـه  و  مي کننـد  عمـل  خصوصـي 
از  بعـد  کـه  نهادهـا  ايـن  نمي دهنـد.  ماليـات 
خصوصي سـازي،که  و  اقتصـادي  آزادسـازي 
توسـط  و  شـد  شـروع  سـازندگي  دوران  در 
دولت هـاي بعد ادامـه پيدا کـرد، و انتظار مي رود 
بـا تسـلط گرايـش اقتصـادي اتـاق بازرگانـي بـر 
دولت کنوني شـتاب بيشـتري بگيـرد، دقيقاً مانند 
يـک بنـگاه خصوصـي کار مي کننـد و بـه هيـچ 
عنـوان هـم ماليات نمي دهنـد. آنها از حسابرسـي 
کارشناسـان  حقـوق  و  هسـتند  معـاف  دولتـي 
برجسـته  اسـاتيد  برابـر  چنـد  بنياد هـا  ايـن  در 

اسـت. ايـران  معتبـر  دانشـگاه هاي 
رفيعـي: يـک کليسـا در اروپـا بـا اينکـه ماليات 
و  روشـن  هزينه هايـش  و  درآمـد  امـا  نمي دهـد 
شـفاف اسـت و به اداره ماليات گـزارش مي دهد 
تـا در محاسـبات کالن مملکتـي لحـاظ شـود. يا 
مؤسسـه اي در لنـدن از 200 سـال پيـش ملکي را 

من فکر مي کنم اساس اينکه 
مردم به دولت ماليات بدهند، 

اعتماد به دولت است. به عنوان 
نمونه مصدق مي گويد اگر 

ميلياردها دالر وام بدون عوض و 
باعوض باشد، ولي اعتماد مردم 

به دولت وجود نداشته باشد 
چرخ مملکت نمي گردد و دوام و 

قوام نمي گيرد
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اول  سـؤال  ادامـه  در  دوم.  سـؤال  مظهـري: 
ايـن مسـئله مطـرح مي شـود کـه وقتـي ماليـات 
تصاعـدي باشـد مزاحـم رشـد اقتصـادي خواهد 

بـود. نظـر شـما چيسـت؟
رفيعـي: ايـن مطلـب بـا مثالـي کـه از انگلسـتان 
يعنـي  مي شـود.  رد  کامـاًل  زدم  سـوئد  و 
انگلسـتان  بـه  کـه  سـوئدي  سـرمايه گذاران 
بـه  بازگشـت  بودنـد در حـال  مهاجـرت کـرده 
همـه  امـروز  کـه  اسـت  جالـب  هسـتند.  سـوئد 
مسـائل بـه هم وابسـته شـده اسـت. مگر مي شـود 
آمـوزش، سـالمت، حکمروايي، امنيـت، آزادي 
فـردي، سـرمايه اجتماعـي و اطمينـان در توسـعه 
و توليـد ناخالـص ملـي کشـوري نقـش نداشـته 
باشـد؟ بحـث اطمينـان را بـاز کنيـم. اگـر دولـت 
تصاعـدي  ماليـات  و  باشـد  نداشـته  مشـروعيت 
بگيـرد معلـوم اسـت که اوضـاع خراب مي شـود. 
برگـه  و  مي دهنـد  ماليـات  همـه  مصـدق  زمـان 
اسـت  ايـن  استنباطشـان  زيـرا  قرضـه مي خرنـد، 
کـه 30 سـال پهلوي ها حاکـم بودنـد و دولت در 
تقابـل با مـردم بوده، اما االن کسـي نخسـت وزير 
شـده اسـت که نـه تنهـا مقابل مـردم نيسـت بلکه 
بـا مـردم رفاقـت هـم دارد. نماينـده مـردم اسـت. 
شـعاري مي دهـد و کاري مي کنـد کـه مـردم آن 
نفـت  مي خواهيـم  مـا  مي گويـد  مي فهمنـد.  را 
خودمـان را ملـي کنيـم، نفـت مـال ماسـت. اينجا 
ايجـاد مي شـود، يـک  اجتماعـي  يـک سـرمايه 
اعتمـاد و راسـتگويي، يعنـي مـردم مي بيننـد کـه 
دولـت بـا آنهـا راسـتگويي دارد، شـفاف حـرف 
مي زنـد و گـزارش مي دهـد. ايـن باعـث ايجـاد 
سـرمايه  عوامـل  از  يکـي  مي شـود.  اطمينـان 
بـه  شـما  غريبه هاسـت.  بـه  کمـک  اجتماعـي 

و روي ايـن پديـده صحبت کنيـم. ابتدا بايد اصل 
اعتمـاد حـل شـود سـپس ببينيـم مـدل کينـز بهتر 

اسـت يـا ميلتـون فريدمن. 
مظهـري: بـه نظـرم اينکـه ايـران را بـا ترکيـه و 
کـره جنوبـي مقايسـه کرديـد، از نظـر اقتصـادي 
مقايسـه همگنـي نيسـت زيـرا بخـش مهمـي از 
درآمـد ايـران از نفت اسـت. بياييم ايـران را با دو 

کشـور مکزيـک و نـروژ مقايسـه کنيـم.
رفيعــي: مــن بــر طبــق اطالعــات لگاتــوم ايــران 
ــردم.  ــه ک ــورها مقايس ــته از کش ــد دس ــا چن را ب
ــر  ــه در نظ ــراي مقايس ــه آن را ب ــل ک ــک عام ي
ــزي،  ــا مال ــران را ب ــي اي ــود. يعن ــم اســالم ب گرفت
ــه  ــارات مقايس ــتان و ام ــت، عربس ــه، کوي ترکي
ــود.  ــودن ب کــردم. يــک عامــل ديگــر نفت خيزب
ــد  ــز مانن ــورهاي نفت خي ــا کش ــران را ب ــي اي يعن
ونزوئــال، اندونــزي، عربســتان و امــارات مقايســه 
کــردم. چــرا مکزيک و نــروژ را نيــاوردم و ايران 
را بــا آنهــا مقايســه نکــردم، زيــرا ســطح آنهــا بــا 
ــا کشــورهايي  ــار ايــران را ب مــا فــرق دارد. يک ب
کــه در آنهــا انقــالب انجــام شــد مقاســيه کــردم 
ــم  ــار ه ــيه. يک ب ــر و روس ــن، الجزاي ــد چي مانن
ايــران را بــا کشــورهايي کــه تــا چنــد دهــه پيــش 
زيــر نفــوذ امريــکا بودنــد مقايســه کــردم. ماننــد 
کره جنوبــي، ترکيــه و شــيلي. متأســفانه کارنامــه 
ــي علــت عقــب  ــر اســت. يعن ــران از همــه بدت اي
ــه  ــه نفــت اســت، ن ــه اســالم اســت، ن ماندگــي ن
ــکا  ــلطه امري ــر س ــي زي ــه حت ــت و ن ــالب اس انق
بــودن در گذشــته اســت. عامــل ديگــري اســت. 
ــت  ــل، مديري ــه عام ــم ک ــار بپذيري ــراي يک ب ب
خودمــان اســت. ضعــف و ندانــم کاري خودمــان 

اســت.

بـراي دانشـجويان فقيـر وقف کرده بـود تا زماني 
که دانشـجو هسـتند در آن سـاکن شـوند. اکنون 
ايـن مؤسسـه بـه يـک غـول تبديـل شـده اسـت 
کـه در سراسـر انگلسـتان آپارتمان هـاي زيـادي 
دارد. بـا اينکـه ماليـات نمي دهـد امـا فعاليت هاي 
سـحابي  مهنـدس  اسـت.  شـفاف  آن  اقتصـادي 
نقـل مي کـرد زمانـي کـه در مجلـس اول، رئيس 
کميسـيون بودجه بوده اسـت، خواستيم به مراجع 
تقليـد بگوييـم کـه مـا نمي خواهيـم از پول هايـي 
کـه شـما دريافت مي کنيـد ماليـات بگيريم، فقط 
گـزارش کنيـد کـه در سـال چقـدر مي گيريـد و 
جـواب  هيچ کـدام  امـا  مي کنيـد  هزينـه  چقـدر 
ندادنـد. بـه عنـوان نمونـه شـهرام جزايـري گفت 
کـه مـن بـه بسـياري از مراجع پـول دادم. شـما به 
چـه حسـابي پـول دادي؟ بيـالن هزينـه و درآمـد 
جـدي  مشـکل  مـا  کـه  اينجاسـت  کجاسـت؟ 
داريـم. ما بايد به شـکل کينزي ماليـات بگيريم و 
آن گاه مي توانيـم مملکـت را اداره کنيم. به نظرم 
اگـر درآمـد نفت بـرود در بيـت رهبـري و اصاًل 
در حسـاب و کتاب هـا نيايـد، ولـي باقـي اقتصـاد 
ايـران شـفاف شـود، تمامـي مراجـع و نهادهـاي 
مذهبـي، کارهاي اقتصاديشـان را شـفاف کنند و 
از همـه ماليات گرفته شـود، آن گاه مملکت بهتر 
اداره مي شـود. ايـران غيـر از نفـت هـم امکاناتـي 
ماننـد تنوع اقليمـي، نيروي انسـاني تحصيلکرده، 

منابـع و معـادن غيرنفتـي و... دارد.
ميثمـي: در ادامـه بحث شـفافيت، اينکـه ما بين 
اقتصاددانـان کـدام را انتخـاب کنيـم، در ايـران 
پديـده اي بـه نـام دکتـر محسـن رنانـي مي گويـد 
حـل مسـائل اقتصـادي ايـران، اقتصـادي نيسـت. 
بايـد از راه آشـتي ملي يا ايجاد اعتمـاد اقدام کرد 
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مي توانـم و پـول در مي آورم ولـي او نمي تواند و 
پـول درنمـي آورد. نـاز شسـت من!

ــه  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــي: اليحــه مالي ميثم
ســرعت در مجلــس تصويــب شــد، شــوراي 
نگهبــان آن را تصويــب کــرد و در دولــت آقــاي 
ــا  ــد ام ــرا ش ــرعت اج ــه س ــم ب ــژاد ه احمدي ن
ــازار را  بازاريــان و کســبه اصفهــان يــک هفتــه ب
تعطيــل کردنــد، ســپس ايــن تعطيلــي بــه تبريــز و 
ــازار رضــاي مشــهد کشــيد  ــه ب بعــد از آن هــم ب
کــه آقــاي طبســي بــا رئيس جمهــور تمــاس 
ــج  ــتم را فل ــع سيس ــن وض ــت اي ــت و گف گرف
ــم  ــان رفت ــه اصفه ــه ب ــک هفت ــن ي ــد. م مي کن
و کار ميدانــي انجــام دادم کــه چــرا مــردم و 
ساندويچ فروشــي ها  جــز  مخالفنــد.  بازاريــان 
همه جــا تعطيــل بــود. از طالفروش هــا شــروع 
آنهــا  شــد.  همه جــا کشــيده  بــه  ولــي  شــد 
مي گفتنــد اگــر بانــک مرکــزي بــه مــا طــال 
بدهــد، مــا رعايــت مي کنيــم. ولــي وقتــي يــک 
شــمش طــال چنــد دســت فــروش مــي رود، ديگر 
ماليــات بــر ارزش افــزوده آن عملــي نيســت. مــن 
ــد  ــتر مي گفتن ــودم. بيش ــرده ب ــب ک ــودم تعج خ
ــد خيلي هــا  وقتــي روزنامه هــاي دولــت مي گوين
ــت،  ــالس هس ــد، دزدي و اخت ــات نمي دهن مالي
ــون  ــن در قان ــر م ــه نظ ــم؟ ب ــد بدهي ــا باي ــرا م چ
اساســي انقــالب نکتــه اي وجــود دارد کــه همــه 
ــالف  ــتند. برخ ــاوي هس ــم مس ــا ه ــهروندان ب ش
قانــون مشــروطيت کــه بيــن شــاه و ســايرين 
ايــن  از  مي توانيــم  مــا  مي گذاشــت.  فــرق 
اســتفاده کنيــم. وقتــي طبــق قانــون اساســي، 
همــه شــهروندان و نهادهــا بــا هــم مســاويند بايــد 
ــته  ــا برداش ــض از همه ج ــتثنا و تبعي ــم اس بگويي
ــه  ــت. هم ــي اس ــه قانون ــک مطالب ــن ي ــود. اي ش
نهادهــا حسابرســي شــوند و حســاب پس دهي 
ــي  ــدون حسابرس ــادي ب ــچ نه ــند. هي ــته باش داش
ــش  ــه ارت ــرق ک ــول آب و ب ــد پ ــه مانن ــد. ن نباش
گاهــي مي دهــد و گاهــي نمي دهــد، يــا ســپاه که 
اصــاًل نمي دهــد. مديــر مرکــز تحقيقــات وزارت 
نيــرو گفــت بــا ايــن کــه قيمــت حامل هــاي آب 
ــرو  ــر شــده  امــا درآمــد وزارت ني ــرق گران ت و ب
ــد  ــترکين کاري مي کنن ــرا مش ــده، زي ــر ش کمت
ــا  ــود. ي ــف ش ــان متوق ــردش کنتورهايش ــه گ ک
ــه  ــان ب ــووات 14 توم ــر کيل ــاًل  ه ــد قب مي گفتن
ــت.  ــده اس ــان ش ــا االن 11 توم ــيد ام ــا مي رس م
ــق و تفحصــي  ــي اســت کــه تحقي ــن غيرقانون اي
قانــون  برخــالف  و  نمي شــود  نهــادي  در 
اساســي اســت. مــا مي توانيــم بــا کمتريــن هزينــه 
مطالبــات قانوني مــان را بخواهيــم. بــه نظــرم تنهــا 
تضميــن هميــن اســت کــه قانــون حاکــم شــود. 
جريــان  و  بخشــکانيم  را  تبعيــض  ريشــه هاي 
ــات  ــان مالي ــي جري ــود. وقت ــرار ش ــات برق مالي
 Paid ــد کــه مالياتشــان ــرار شــد همــه مي بينن برق
Out مي شــود. در اتوبان هــاي امريــکا نوشــته 
شــده اســت Your Taxes Are Paid Out يعنــي 

حسـاب مي کننـد و آنهـا تصميـم بـه مهاجـرت 
مي گيرنـد. ماننـد نمونـه مهاجرتي که سـوئدي ها 
بـه انگلسـتان داشـتند و دوبـاره بازگشـتند. يعنـي 
هـم سـرمايه دار، هـم جراح، هم اسـتاد دانشـگاه، 
هـم کارگـر و هـم بـازاري، همه شـان در آنجـا 
احسـاس مي کنند مالياتـي که پرداخـت مي کنند 
بـه مصـرف عمـوم مي رسـد و در نتيجـه دلگـرم 

مي شـوند.
رفيعـي: مطلبـي از مارکـس بگويـم کـه جالب 
تنهـا کارگـر  نـه  مـا  اسـت. مارکـس مي گويـد 
بلکـه  مي دهيـم،  نجـات  بيکانگـي  خـود  از  را 
بايـد سـرمايه دار را هـم از خودبيگانگـي نجـات 
دهيـم. ماننـد مقايسـه سـرمايه داري در سـوئد و 
امريکا. امريکا جامعه اي وحشـي، سـيري ناپذير و 
مصـرف زده اسـت. خانـواده اي پنـج نفـره بـا پنج 
ماشـين و پنـج تلويزيون در همه جـاي خانه. ولي 
در جامعـه سـوئد و دانمارک اين طور نيسـت. دو 
مـاه پيش، پادشـاه دانمـارک با کالهي بر سـرش 
در تلويزيـون حاضـر شـد. پادشـاه دانمـارک! و 
گفـت مـن ايـن کاله را در يـک بـازار يکشـنبه 
عمومي خريدم. کاله خوبي اسـت، آن را شسـتم 
و اکنـون از آن اسـتفاده مي کنـم. در کشـورهاي 
يکشـنبه،  روزهـاي  در  مـردم  اسـکانديناوي، 
کاالهايـي کـه در منـزل نيازي بـه آنهـا ندارند را 
بـه بـازار مي برنـد و مبادلـه مي کننـد. دولـت هـم 
بـراي مـردم تبليـغ مي کنـد کـه کاالها را تـا پايان 
عمـر مفيدشـان اسـتفاده کنيـد يـا تلفـن همـراه و 
تلويزيونتـان را بـه سـرعت عـوض نکنيـد امـا در 
امريکا يک سـرمايه داري وحشـي وجود دارد. به 
عنـوان نمونـه در مصـرف انرژي. يـک امريکايي 
32 برابـر متوسـط مصرف جهانـي انرژي مصرف 
مي کنـد. در انـرژي، در کاال، در همـه چيز. براي 
نمونـه تلفـن همـراه در ايـران. ببينيـد خانواده هاي 
ايرانـي در مدت هـاي کوتـاه چنـد مرتبـه تلفـن 
کسـي  اگـر  مي کننـد.  عـوض  را  خـود  همـراه 
تلفـن همـراه کهنـه اي داشـته باشـد او را مسـخره 
انتظـار  جامعـه اي  چنيـن  از  شـما  آيـا  مي کننـد. 
رشـد داريـد؟ در امريـکا هـم که توليـد ناخالص 
ملي اش نزديک به 16/4 تريليون دالر اسـت، 60 
ميليـون نفـر زير خط فقر هسـتند. هنگام زمسـتان 
چنـد هـزار نفر در شـهرهاي سـرد امريـکا و حتي 
انگلسـتان بـر اثـر سـرما مي ميرنـد. سـرمايه داري 
امريـکا اصاًل حسـاس نيسـت، معتقد اسـت اينجا 
هسـتم،  سـرمايه دار  مـن  اسـت،  جنـگل  قانـون 

مـن  بگوييـد  و  برويـد  انگلسـتان  در  کليسـايي 
ببينيـد  نـدارم.  چيـزي  و  فقيـرم  هسـتم،  ايرانـي 
بـه  مي کنـد.  برخـورد  چگونـه  شـما  بـا  کليسـا 
نمونـه  عنـوان  بـه  يـا  مي کنـد  کمـک  غريبه هـا 
خدمـات مذهبـي انجـام مي دهـد. ممکـن اسـت 
بگوينـد در جامعـه مـا هـم فـالن خيريـه وجـود 
دارد ديگـر، بلـه، هسـت، امـا چنـد سـرمايه دار از 
بخـش  انـدازه کافـي مي چاپنـد،  بـه  آن طـرف 
محـدودي ازآن را هم مي برنـد و در خيريه خرج 
مي کنند. البته اسـتثناها را کنـار بگذاريم، منظورم 
وضـع غالـب اسـت. وقتي نـگاه مي کنـي مي بيني 
همـه مي خواهنـد جيـب ديگـري را خالـي کنند. 
در چنين شـرايطي ديگـر اعتمادي وجـود ندارد. 
همـه مي خواهنـد پـول نفـت را هرطـور شـده بـه 
سـمت خـود بکشـند. يکـي از هزينه هـاي اصلـي 
ادارات دولتـي ايـن اسـت کـه همـه مي خواهنـد 
هزينـه کننـد. همـه مي خواهنـد اسـفند مـاه کـه 
شـده چيزي بـه خزانه برنگـردد، حاال هـر طوري 
و بـه هـر شـکلي کـه شـده. پـس شـما ببينيـد تـا 
اعتمـاد متقابـل بيـن دولت و ملـت و ملت و ملت 
ايجـاد نشـود، برنامه ريـزي و حـرف هيـچ جوابي 

نمي دهـد.
مظهـري: : در دوره ام فيـل )M. Phil( در هنـد 
درسـي داشـتيم بـه نـام ماليـه عمومـي کـه بخش 
مهمـي از آن مربـوط بـه بازارهاي غيررسـمي در 
اقتصادهـاي مهـم دنيـا بـود ولـي بـر روي بـازار  
غيررسـمي هنـد متمرکز شـده بود. هنـد و برخي 
اسـاس  بـر  را  اقتصـاد  از کشـورها، علـم  ديگـر 
مطالعـه  خـود  کشـور  اقتصـادي  واقعيت هـاي 
مي کننـد )نـه ماننـد ايـران کـه واحدهاي درسـي 
دانشـگاهي آن در رشـته اقتصاد، کپي بـرداري از 
دانشـگاه هاي امريکاسـت کـه البتـه مـورد تأييـد 
سـتاد انقـالب فرهنگـي هـم قـرار گرفته اسـت(. 
در  غيررسـمي  بازارهـاي  متخصـص  مـا  اسـتاد 
هنـد بـود. بحـث بازارهـاي غيررسـمي در هنـد 
موضوعـي اسـت کـه اقتصاددانـان خيلـي خـوب 
از  اسـاتيد  چـون  البتـه  مي کننـد.  کار  آن  روي 
امنيـت شـغلي برخـودار هسـتند، مسـائل مختلف 
حتـي سياسـت هاي گانـدي و نهرو را نيـز آزادانه 
نقد مي کنند. در آن کالس، اسـتاد و دانشـجويان 
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند که بحـث ماليـات، بحث 
فرهنگـي را هـم دربـر دارد. يعنـي همـان چيـزي 
کـه هم شـما و هـم دکتـر رناني مي گوييـد. يعني 
بـا فرهنـگ جامعـه تنيـده شـده اسـت.  ماليـات 
همان طـور کـه گفتيـد در زمـان مصـدق، دولـت 
يـک دولـت ملـي بـود. مشـروعيت ملـي داشـت 
و مـردم بـه دولـت مصـدق ماليـات مي دادنـد امـا 
از  را  ايـران مشـروعيت خـود  وقتـي دولتـي در 
دسـت بدهد، فرار مالياتي اولين کاري اسـت که 
مـردم مي کننـد کـه البته در بسـياري از کشـورها 
اين گونـه اسـت. بـه عنـوان نمونـه در کشـورهاي 
اسـکانديناوي، زماني کـه سـرمايه داران از حدي 
بيگانـه  را  آنهـا  مـردم  مي شـوند،  سـرمايه دارتر 

مارکس مي گويد ما نه تنها 
کارگر را از خود بيکانگي نجات 

مي دهيم، بلکه بايد سرمايه دار را 
هم از خودبيگانگي نجات دهيم
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بــرود و برنامه هــا شــفاف شــود، در نتيجــه قاچــاق 
افــرادي  درآمدهــاي  و  مي شــود  بي معنــي 
ــذف  ــده اند ح ــاق ش ــا چ ــال تحريم ه ــه از قب ک
مي شــود. در زمــان گذشــته کــه واردات آزاد 
ــول نفــت  ــود و پ ــوق گمرکــي کــم ب ــود، حق ب
هــم زيــاد بــود، قاچــاق بســيار محــدود بــود. مگر 
ــاي و  ــد؟ چ ــاق مي ش ــه قاچ ــيرين چ ــر ش از قص
ــاس،  ــي کــه از بندرعب ــي. کاالهاي ــداري چين مق
آبــادان يــا خرمشــهر قاچــاق مي شــد بســيار کــم 
بــود و در کل اقتصــاد ايــران قابــل مالحظــه نبــود 

ــي دارد. ــم باالي ــي امــروزه رق ول
مظهـري: سـؤال سـوم ايـن اسـت کـه بسـياري 
از اقتصاددانـان و انديشـمندان اجتماعـي بـر ايـن 
دموکراسـي  رونـد  ايـران  در  نفـت  کـه  باورنـد 
بـه  دولـت  وقتـي  تـا  و  اسـت  کـرده  کنـد  را 
درآمدهـاي نفتـي وابسـته اسـت و نـه بـه ماليـات 
بخـش خصوصي، مـا به دموکراسـي دسـت پيدا 

نمي کنيـم. شـما چـه نظـري داريـد؟
ميثمــي: در بــدو امــر مي شــود گفــت ايــن 
مســئله عموميــت نــدارد، زيــرا دولــت نــروژ 
روزانــه ســه ميليــون بشــکه توليــد نفــت دارد امــا 
ايــن را در اقتصــاد روزمــره و بودجــه وارد نکرده 
اســت. بــه هرحــال ايــن را بــه عنــوان پشــتوانه اي 
بــراي اقتصــاد داخلي شــان قــرار داده انــد. مصدق 
کــه توانســت دولــت را بــدون درآمــد نفــت 
بگردانــد و تــوازن مثبــت هــم داشــته باشــد، اگــر 
ــد آن را در  ــلط مي ش ــم مس ــي ه ــد نفت ــه درآم ب
بودجــه وارد نمي کــرد. حتــي در دوره رضــا 
ــد  ــاخته نش ــت س ــول نف ــا پ ــن ب ــم راه آه ــاه ه ش
و بــا ماليــات بــود. مــا در ايــران تجربيــات مثبــت 
ــت منتخــب  ــه نظــرم اگــر دول ــم. ب ــادي داري زي
مــردم باشــد، اعتمــاد وجــود داشــته باشــد و  همــه 
ــران و  ــد، عم ــت بدانن ــريک حاکمي ــود را ش خ

ــود. ــل مي ش ــادي حاص آب
ــاه  ــن ش ــان ناصرالدي ــا در زم ــر م ــي: مگ رفيع
نفــت داشــتيم؟ بــه نظــرم ايــن حــرف کــه نفــت 
رونــد دموکراســي را در ايــران کنــد کــرده 
ــن  ــا از اي ــه اينکــه دولت ه ــط اســت. ن اســت غل
ايــن  از  سوءاســتفاده نمي کننــد، چــرا، ولــي 
مســئله يــک قاعــده کلــي درآوردن را قبــول 
نــدارم. برگرديــد بــه کشــورهايي مثــل ونزوئــال، 
مگــر نفتــي نيســت؟ دموکراســي اش از مــا بيشــتر 
اســت و حتــي اپوزوســيون  هايش شــبکه هاي 
ــال  ــه در س ــکا ک ــر امري ــد. مگ ــي دارن تلويزيون
1860 و انگلســتان کــه در ســال 1970 بــه درآمــد 
ــل  ــا مخت ــد دموکراســي آنه ــيدند رون ــي رس نفت
ــه  ــالدي ب ــه 70 مي ــروژ کــه در ده شــد؟ مگــر ن
ــت،  ــت ياف ــت دس ــادي از نف ــيار زي ــد بس درآم

ــد؟ ــد ش ــي اش کن ــد دموکراس رون
انتخابـات  گفتنـد  چـاوز  مخالفـان  ميثمـي: 
زودرس برگـزار کنيـم،  او قبول کـرد، انتخابات 
بـا نظـارت بين المللـي انجـام شـد و او بـاز هم در 

آورد. رأي  انتخابـات 

و  مـردم  بـه  را  آن  و  مي کننـد  هزينـه  هـم  آنهـا 
نيازمنـدان مي دهنـد امـا ايـن اصال شـفاف نيسـت. 
کسـي نمي خواهـد از آنهـا ماليـات بگيـرد، مثـل 
کليسـاها و نهادهـاي مذهبـي در اروپـا امـا شـفاف 
باشـد و هـر مرجـع در آخـر سـال بيـالن بدهـد و 
بگويـد کـه ايـن ميـزان در آمـد و ايـن ميـزان هـم 
هزينـه داشـته ايم تـا در برنامه ريـزي کالن کشـور 

گـردد. لحاظ 
ميثمـي: البتـه چـون بانک هـا ديجيتال شـده اند، 
بانـک مرکـزي، وزارت دارايـي و دسـتگاه هاي 
اطالعاتـي همـه ايـن اطالعـات را دارنـد. بانـک 
امـا  دارد  را  مراجـع  مرکـزي همـه حسـاب هاي 

مـردم از آن بي خبرنـد.
رفيعـي: درسـت اسـت اما مـا و مردم کـه از اين 
اطالعـات آگاه نيسـتيم. در ضمـن همـه مردم که 
بـه مراجـع چـک نمي دهنـد، بعضـي پـول نقـد 
مي دهنـد. يـک نکتـه مهـم ديگـر ايـن اسـت که 
تمـام مراجـع اقتصـادي ناظـر معتقدند کـه قاچاق 
اسـت.  دالر  ميليـارد   20 ايـران  در  سـاالنه  کاال 
آقـاي پورمحمـدي که در بازرسـي بودنـد اين را 
چنـد بـار گفتنـد و از جاهـاي ديگـر هـم ايـن را 

مي شـنويد. 
ميثمـي: آقـاي دکتـر آمـوزگار مي گوينـد 40 

درصـد اقتصـاد ايـران قاچـاق اسـت.
رفيعــي: خب ايــن قاچــاق هم فــروش مــي رود. 
چنــد برابــر هــم فــروش مــي رود، يعنــي هنگامــي 
کــه بــه فــروش مــي رود بــه مراتــب رقــم بســيار 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــري بدســت مي آي بزرگ ت
در بيمارســتان ها مي گوينــد وســيله موردنيــاز 
کــن.  خريــداري  آزاد  بــازار  از  را  جراحــي 
وقتــي بــراي خريــد بــه بــازار آزاد مي رويــد 
ــش  ــاه قيمت ــار م ــا چه ــن ســه ي ــد در همي مي بيني
ســه يــا چهــار برابــر شــده اســت. پــس يــک پــول 
بســيار بســيار بزرگــي بــه نــام قاچــاق هســت. اگر 
توافــق ژنــو انجــام شــود و تحريم هــا از بيــن 

ماليات هــاي شــما بــه اتوبــان تبديــل شــده اســت. 
ــات  ــن مالي ــد کــه اي ــا در دانشــگاه هــم مي بيني ي
Paid Out مي شــود. اگــر بتوانيــم ايــن کار را 
ــه  ــات ب ــي مالي ــي خــوب اســت. يعن ــم خيل بکني

ــود. ــرف ش ــه مص ــردم و جامع ــع م نف
مظهـري: نکتـه اي در بحـث ماليـات بـر ارزش 
ارزش  بـر  ماليـات  اينکـه  دارد.  وجـود  افـزوده 
اگـر  مـن  نظـر  بـه  مـي آورد.  شـفافيت  افـزوده 
بيشـتر  کنيـم،  نـگاه  سياسـي  اقتصـاد  منظـر  از 
سـرمايه داران و آن جناحـي از بـازار بـا اين طرح 
زيرزمينـي  بازراهـاي  بـا  کـه  کردنـد  مخالفـت 
ارتبـاط دارنـد. وگرنه کارمندان مخالف نيسـتند. 
ماننـد کارمنـدان دولـت، زيـرا ماليـات خـود را 

مي کننـد. پرداخـت 
رفيعـي: بـه نظـرم کارمنـد دولـت هـم بـا ارزش 
افـزوده مشـکل دارد زيـرا وقتـي بخواهـد جنسـي 
را از يـک مغـازه بخـرد بايـد ارزش افـزوده  اي که 
روي قيمـت نهايي محصـول رفته را پرداخت کند. 
در زمـان امام که ميرحسـين موسـوي نخسـت وزير 
بـود، اموالي کـه در گمرک مي مانـد و بي صاحب 
بـود، اموال شـخصي که فوت مي کـرد و بي وارث 
بـود، اموالـي کـه مصـادره مي شـد و اموالـي کـه 
قاچـاق مي شـد و صاحبـش فـرار مي کـرد، همـه 
جمهـوري  دولـت  اختيـار  در  قانـون  طبـق  اينهـا 
اسـالمي و زير نظر نخسـت وزيري بـود. اين موارد 
بـه  بعدهـا زيـر نظـر بيـت رهبـري قـرار گرفـت. 
ادعـاي رسـانه هاي خارجـي االن اينهـا جمـع شـده 
و رقمي حدود 95 ميليارد دالر شـده اسـت. ما هم 
نمي دانيـم درسـت اسـت يا غلـط. حاال سـؤالم اين 
اسـت کـه نهـادي بـا ايـن مقـدار سـرمايه احتمالي 
بايـد ماليـات بدهـد يـا نبايـد بدهـد؟ ممکن اسـت 
بگوينـد ضـرر مي دهيـم. ايـرادي نـدارد امـا بيـالن 
سـاالنه بدهنـد. ايـن يـک نکته. نکتـه ديگـر اينکه 
مراجـع تقليـد مـا هـم درآمدهايـي دارنـد. مـردم 
خمـس و زکاتشـان را بـه آنهـا پرداخـت مي کنند. 

كارتن خواب امريکايي در نيويورك
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تحقيـق و تفحـص بکنيـم. يـک تحقـق و تفحص 
راجع به صدا و سيماسـت. مجلس ششـم در سـال 
1380 ارقامـي بيرون آورده اسـت که وحشـتناک 
اسـت. البتـه صـدا و سـيما بـه آن پاسـخ داد ولـي 
يـک نهاد بي طـرف و قدرتمند )ماننـد قوه قضاييه 
تـا معلـوم  بـه آن رسـيدگي کنـد  بايـد  مسـتقل( 
شـود کـه چـه کسـي درسـت مي گويـد. در سـال 
91 نيـز نماينـدگان در صـدد تحقيـق و تفحـص از 
صـدا و سـيما بودنـد کـه بعـداً منتفـي شـد. اين در 
خوش بينانه تريـن حالت نتيجه سـؤمديريت اسـت. 
برگرديـم بـه مسـئله روز. آقـاي بابـک زنجانـي و 
سـعيد مرتضـوي را به عنـوان فاسـدان مالي مطرح 
ندارنـد.  تقصيـري  اينهـا  معتقـدم  مـن  مي کننـد. 
طـوري  را  سيسـتم  بايـد  شـما  موضعـي؟  چـه  از 
بسـازيد کـه نتـوان تقلـب کـرد. بـه عنـوان نمونـه 
در انگلسـتان جريـان بـرق را 110 ولـت کردنـد 
و سيسـتم Earthing را برقـرار کردنـد. يعنـي شـما 
بـه عنـوان يـک فـرد معمولـي در انگلسـتان اگـر 
بخواهيـد هـم نمي توانيد بـا برق خودکشـي کنيد. 
سيسـتم  همـان  زيـرا  نمي گيـرد.  را  کسـي  بـرق 
Earthing را دارنـد. ايـن سيسـتم را در همه خانه ها 
دارنـد، هـر وسـيله برقي شـان سـه شـاخه دارد کـه 
يکـي اش Earthing اسـت. شـما اگـر بخواهيـد در 
انگلسـتان فسـاد کنيد در خيلي زمينه هـا نمي توانيد 
ايـن کار را بکنيـد. چـون سـاختار ايـن طور اسـت 
مرتضـوي  آقـاي  نمي دهـد.  را  اجـازه  ايـن  و 
آن قـدر تخلـف کـرده اسـت کـه او را از قضاوت 
عـزل مي کننـد. چهـار مجلـس برايـش گـزارش 
مي نويسـد  گـزارش  ششـم  مجلـس  مي نويسـد. 
کـه وي در مـرگ خانـم زهـرا کاظمـي مقصـر 
بـوده اسـت، رسـيدگي نمي شـود. مجلـس هفتـم 
مي گويـد سـؤاالت کنکـور بـه فروش رفته اسـت 
و وي مقصـر اسـت. مجلـس هشـتم مي گويد وي 
در کهريـزک دخالـت داشـته اسـت. مجلـس نهم 
هـم مي گويـد کـه او در سـازمان تأميـن اجتماعي 
تخلف داشـته اسـت. ولي ايشـان هميشـه سـر کار 

بانـک مرکزي اسـت. بخشـي هم مربـوط به 120 
بنيادي اسـت کـه طبق قانون حسابرسـي مي دهند 
امـا نـه بـه دولـت. اينهـا حـدود 20 سـال يا بيشـتر 
اسـت کـه بـه دولـت حسابرسـي نمي دهنـد. آيـا 
شـنيده ايد تـا به حـال کسـي در ايـن بنياد ها فسـاد 
کـرده باشـد؟ شـنيده ايد کـه احياناً کسـي در اين 
بنيادهـا رشـوه خورده باشـد؟ شـما چه بـرآوردي 
از ايـن دو بخشـي که به دولت ماليـات نمي دهند 

داريد؟
رفيعـي: مجلـس از دوره آقـاي هاشـمي يـک 
تحقيـق و تفحصـي منتشـر کـرد کـه مـن بخشـي 
از ايـن تحقيـق و تفحـص را در کتـاب توسـعه1 
آوردم. يکـي از ايـن تحقيـق و تفحص هـا راجـع 
به بنياد مسـتضعفان اسـت که در سـال 75 منتشـر 
شـد. فسـاد در بنياد مستضعفان وحشـتناک است. 
فسـاد  از  نمونـه اي  خـود  مجلـس  گـزارش  آن 
مالي- اداري در دوره آقاي هاشـمي و قبل از آن 

در بنيـاد مسـتضعفان اسـت.
مظهري: يعني در مطبوعات آمده است؟

رفيعـي: بلـه. در کتـاب توسـعه هسـت. در همه 
زمينه هـا.

کـه  نمي کنـم  را  ايـن  بحـث  مـن  مظهـري: 
نيسـت. مـن بحثـم ايـن اسـت کـه االن اگـر در 
بخشـي از دولـت فسـاد مالي بشـود، در رسـانه ها 
منعکـس مي شـود، آنهـا را محاکمـه مي کننـد و 
محاکمه شـان هـم علنـي اسـت امـا اگر ايـن 120 
بنيـاد هـم تخلفـي کننـد، بـه همين سـرعت علني 

افشـا مي شـود؟ و 
رفيعـي: مـواردي که مجلـس تحقيـق و تفحص 
کـرده اسـت در جلسـه علنـي خوانـده شـده و بعد 
هـم در مطبوعـات آمـده اسـت. ولي بعدهـا همان 
شـيوه ها ادامه پيدا کرده اسـت و بعضي شـان اصاًل 
بـه دادگاه نرفتنـد، رسـيدگي نشـدند و همان طـور 
مجلـس چـه  بعـد  و  مي شـوند.  اداره  قبـل  ماننـد 
مي گويـد؟ مي گويـد نهادهايـي کـه زيـر پوشـش 
رهبـري هسـتند مـا بايـد بـا اجـازه رهبـري از آنهـا 

رفيعـي: از سـال 1308 نفـت وارد بودجـه شـد. 
در آن زمـان متخصصـان بـه رضـا شـاه گفتند که 
ايـن سـرمايه اسـت، ارث اسـت، درآمـد نيسـت. 
ايـن را بايـد خـرج کارهـاي زيربنايـي کنيـم و 
بـا آن ارتـش را حمايـت مي کردنـد، کارخانـه 
وارد مي کردنـد و راه مي سـاختند. ايـن وضـع تـا 
سـقوط رضـا شـاه ادامـه داشـت. بعـد از کودتاي 
28 مـرداد بـود کـه شـاه نفـت را بـه عنـوان پـول 

توجيبـي خـود حسـاب مي کـرد.
مظهـري: پـس بـه طـور کل اينکـه مي گوينـد 
نفت نفرين اسـت درسـت نيسـت. الزاماً اين گونه 
نيسـت. ممکن اسـت باشـد يا نباشـد. ولي عموماً 
بـه مديريـت جامعـه  بسـتگي  ايـن  اسـت.  بـوده 
دارد. ماننـد فرزنـدي کـه پـول و سـرمايه پـدرش 
را در راه عياشـي و کارهـاي ديگـر تلـف کنـد و 
يـا در دانشـگاه خيلـي خـوب تحصيل کنـد و آن 
را بيشـتر کنـد. پـس ايـن بحـث کـه نفـت نفرين 
اسـت عموميـت نـدارد. خاطـره جالبـي بگويـم. 
يکـي از دوسـتان ما کـه در يکي از دانشـگاه هاي 
تهـران اسـتاد توسـعه اسـت بـه هنـد رفتـه بـود و 
کـرد.  مطـرح  هندي هـا  بـراي  را  بحـث  هميـن 
هندي هـا گفتنـد شـما کـه مي گويي نفـت نفرين 
اسـت و مزاحـم توسـعه، پـس چـرا براي نـروژ و 
يـا مکزيـک اين طـور نبـوده اسـت، کـه ايشـان 

سـکوت کـرده بود.
 70 از  کـه  مي گوينـد  عـده اي  چهـارم.  سـؤال 
درصـد GNP ايـران ماليـات گرفتـه نمي شـود و 
بيـن 20 تا 30 درصد حجم  بازارهاي غيررسـمي 
ايـران اسـت. البتـه ايـن تخميـن بـراي دوره قبـل 
از رياسـت جمهـوري آقـاي احمدي نـژاد اسـت. 
يک قلم از گسـترش بازار غيررسـمي در هشـت 
سـال گذشـته ايـن اسـت: بـر اسـاس گفتـه وزيـر 
اقتصـاد )آقـاي دکتـر طيب نيا( يک سـوم از 450 
هـزار ميليـارد تومـان نقدينگـي خـارج از نظارت 

 از سال 1308 نفت وارد بودجه 
شد. در آن زمان متخصصان 
به رضا شاه گفتند كه اين 

سرمايه است، ارث است، درآمد 
نيست. اين را بايد خرج کارهاي 
زيربنايي کنيم و با آن ارتش را 

حمايت مي کردند، کارخانه وارد 
مي کردند و راه مي ساختند. اين 
وضع تا سقوط رضا شاه ادامه 

داشت. بعد از کودتاي 28 مرداد 
بود که شاه نفت را به عنوان پول 

توجيبي خود حساب مي کرد
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وقتـي بخشـي از ايـن حامل هـاي انـرژي را گران 
مي کنيـم، ايـن پول را بدهيم به شـرکت هاي بيمه 
و شـرکت هاي بيمه بيمارسـتان ها را کنترل کنند. 
سـودآور  بيمارسـتان ها  کـه  کنيـم  کاري  يعنـي 
شـوند و کنتـرل شـوند و در نهايـت هزينه هـاي 
بهداشـت و درمان مـردم را دولت پرداخت کند. 
ايـن همـان چيـزي بـود کـه مرحـوم دکتر سـامي 
مي خواسـت در اول انقـالب پيـاده کنـد و اسـم 
آن را گذاشـته بـود »طـب ملـي« و در آن فضـاي 
انقالبـي چـه راحت پيـاده مي شـد اما نگذاشـتند. 
ايـن همان اسـت که کشـورهاي آنگلوساکسـون 
ماننـد انگلسـتان، اسـتراليا و کانـادا يک قـران هم 
بهداشـت  و  آمـوزش  و  نمي گيرنـد  بيمـاران  از 
امـروزه در کشـورهاي اسـکانديناوي  و درمـان 
 25 تـا   20 معمولـي  بيمـه  االن  اسـت.  رايـگان 
درصـد هزينه هـا را پرداخـت مي کنـد و بقيـه را 
خودتـان بايـد پرداخت کنيد. در مرحلـه دوم که 
حامل هـاي انـرژي را افزايـش مي دهنـد، پـول را 
ديگر به دسـت مردم ندهند. معضلي شـده اسـت 

کـه ايـن يارانـه کنونـي را چطـور قطـع کنند؟!
ميثمي: اگر خـط آقاي منتظـري از اول انقالب 
پيـاده مي شـد کـه سوبسـيد را بـه توليـد بدهيم نه 
بـه مصـرف، شـکر را بـه نيشـکرکاران و گندم را 

بـه دهقانـان بدهيم، ايـن خيلي عالـي بود.
بلـه ايـن چيزهايـي کـه االن مطـرح  مظهـري: 
مي شـود قبـاًل و در اوايـل انقـالب مطـرح شـده 
منتظـري.  اهلل  آيـت  و  سـامي  دکتـر  ماننـد  بـود. 
ولـي متأسـفانه پيگيـري نشـد و حـاال تـازه بـه اين 
فکـر افتاده انـد. بحـث ديگـري هـم هسـت. قانون 
عنـوان  بـه   1366 مصـوب  مسـتقيم  ماليات هـاي 
جـاري  مالياتـي  قوانيـن  مجموعـه  اصلـي  رکـن 
کشـور تلقـي مي شـود. ايـن قانـون قبـل از آزاد 
سـازي اقتصـادي کـه از سـال 1368 شـروع شـد، 
وجـود داشـته و آخريـن اصالحيـه قانـون مذکور 
در تاريـخ 27 بهمـن 1380 انجـام شـد. به موجب 
مسـتقيم  ماليات هـاي  قانـون  مذکـور،  اصالحيـه 
مـورد بازنگـري و اصالح همه جانبه قـرار گرفت. 
در ايـن اصالحيـه در بخـش امالک و مسـتغالت 
عنـوان  بـه  پذيرفـت.  صـورت  بنيـادي  تغييـرات 
نمونـه مي تـوان بـه کاهـش نـرخ ماليـات نقـل و 
انتقـاالت امـالک، حذف ماليات بسـاز بفروشـي 
و غيـره اشـاره کـرد کـه اينهـا هـم بـا ايـن نظـر 
بـوده اسـت کـه خوداظهـاري مالياتـي زياد شـده 
در  واقـع  در  آن چـه  امـا  يابـد  افزايـش  توليـد  و 
بخـش مسـتغالت انجـام شـده نشـان مي دهـد که 
حداقـل  مسـتقيم،  ماليات هـاي  قانـون  اصالحيـه 
ديگـر  اسـتان هاي  برخـي  و  قزويـن  اسـتان  در 
باعـث افزايـش وصـول ماليـات بخـش امـالک 
و  مسـئله  يـک  ايـن  اسـت.  نشـده  مسـتغالت  و 
قانـون  اصالحيـه  از  قبـل  تـا  ديگـر،  مسـئله  امـا 
ماليـات در سـال 1380، ماليـات مثـل کشـورهاي 
اسـکانديناوي و سوسـيال دموکرات تـا 60 درصد 
مي  کـرده  پيـدا  افزايـش  شـرکت ها  درآمـد  بـر 

ميثمـي: دکتـر آمـوزگار مي گويـد 40 درصـد 
فـرار مالياتـي داريم.

را  درصـد   40 ايـن  نمي دانـد.  کسـي  رفيعـي: 
خيلي هـا گفتنـد امـا مـن فکـر مي کنـم بيـش از 
اينهاسـت. اقتصاد ايـران را با ترکيه مقايسـه کنيد 
. مـا 80 درصـد بودجه مان مسـتقيم و غيرمسـتقيم 

از نفـت اسـت.
ميثمـي: تـازه چيزهايـي هـم هسـت کـه در رقم 
بودجـه نمي رود. درآمد نفت که ان شـااهلل مي رود 
ولـي تراتزيت مـواد مخدر چيزي اسـت که انجام 
مي شـود ولـي اصاًل معلوم نيسـت رقـم بودجه اش 
کجاسـت. اينهاسـت که مونوپولـي ايجاد مي کند 
و سـالي 10 ميليـارد دالر درآمـد ترانزيت موادي 
اسـت کـه از ايـران عبـور مي کنـد. خـب بگويند 

کـه ايـن مبلغ کجا مـي رود.
مشـکالت  از  يکـي  پنجـم.  سـؤال  مظهـري: 
دولـت روحانـي در سـال جـاري و سـال آينـده 
کمبـود منابـع مالـي اسـت. امسـال حتـي دولـت 
بـراي پرداخت يارانه لنگ مانـد. چه راهکارهاي 
عملـي بـراي برون رفـت از ايـن معضـل پيشـنهاد 

مي کنيـد؟
رفيعـي: همـه ايـن مشـکالت بـا عـدم شـفافيت 
مـن  اسـت.  ارتبـاط  در  مـردم  بـا  اعتمـاد  و 
نمي دانـم چـرا اقتصاددانـان مي گوينـد احتيـاج بـه 
در  وقتـي  دارد.  سـرمايه گذاري خارجـي وجـود 
35 سـال 1250 ميليـارد دالر درآمد ارزي داريم و 
کـره جنوبي در 42 سـال 104 ميليـارد دالر جذب 
ارزي خارجي براي سـرمايه گذاري داشـته اسـت، 
ايـران اصـاًل احتياجي بـه سـرمايه گذاري خارجي 
نـدارد. آقاي يونسـي وزير اطالعـات دوران آقاي 
خاتمـي، گفتنـد کـه ايرانيـان مقيـم در خـارج از 
کشـور 600 ميليـارد دالر سـرمايه دارنـد. شـک 
نکنيـد کـه اکثـر ايرانيـان داخـل و خـارج تمايـل 

زيـادي بـه سـرمايه گذاري در داخـل دارنـد.

ميثمـي: بـه نظـرم بـراي يارانـه يـا بايـد ماليـات 
را بيشـتر کـرد و يـا قيمـت حامل هـاي انـرژي را 
بيشـتر کـرد که هر کـدام از اينها جامعـه را به هم 

ريخت. خواهـد 
را هـم خواهنـد کـرد.  ايـن کار  البتـه  رفيعـي: 
رييس جمهـور ديـروز صحبتـي کـرد و گفت که 
مجبورنـد ايـن کار را بکنند. رئيـس جمهور و قباًل 
هم وزير بهداشـت گفتند که مي خواهند سوبسـيد 
را بـه شـرکت هاي بيمـه خدمـات درمانـي بدهند. 

اسـت! ديـروز نوشـته بودند که بـه هـر روزنامه اي 
از  کـه  مي دهـد  تومـان  ميليـون   12 تـا   10 بيـن 
پـدر يکـي از کسـاني کـه در کهريـزک شـهيد 
شـده اند، تشـکر مي کنيـم زيـرا کـه از حـق خـود 
گذشـته اسـت! 84 ميليون تومان از پـول کارگران 
زحمتکـش بدهـد تـا روزنامه هـا تبليـغ کننـد کـه 
پـدر فالنـي از حـق خـود گذشـته  اسـت. مجلـس 
يـک گـزارش مفصـل 146 صفحـه اي از کارهاي 
خـالف مرتضـوي هـم منتشـر کـرد که مـن آن را 
بـه دقـت خوانـدم. سـؤال مـن ايـن اسـت کـه اين 
اجـازه مي دهـد آقـاي  اسـت کـه  چـه سيسـتمي 
مرتضـوي، بـا وجـود اينکه ديـوان عدالـت اداري 
ايشـان را از کار برکنـار کـرده اسـت و مي گويـد 
گمـاردن ايشـان غيرقانونـي اسـت، ولـي تـا روز 
آخـر همـه کار مي کند؟! يـا بابک زنجانـي. بابک 
عمـل  طـوري  مـا  دارد؟  تقصيـري  چـه  زنجانـي 
نفـت  نمي توانيـم  و  شـديم  تحريـم  کـه  کرديـم 
مي گوينـد  مملکـت  بـاالي  مسـئوالن  بفروشـيم. 
کـه مـا تحريم هـا را دور مي زنيم. دولـت، مجلس 
و مقامـات اطالعاتـي امنيتـي هـم در جريـان کار 
مجلـس  ايـن کار  بـراي  هسـتند.  زنجانـي  آقـاي 
تصويـب مي کنـد که بخـش خصوصي حـق دارد 
نفـت صـادر کند. يک آدمـي مثل بابـک زنجاني 
پيـدا مي شـود کـه مي گويد مـن نفت مي فروشـم. 
درصـد  دهـم  هفـت  هـم  خـودش  مي گوينـد 
کميسـيون مي گيـرد و چـون کـه ممکـن اسـت از 
جاهايـي در خـارج از کشـور – حتـي بـه منظـور 
آبروريـزي حکومت ايران- شـارژ شـود، چند بار 
اتفـاق مي افتـد و اين مبلـغ زياد مي شـود. پولي که 
مي گيـرد گاهـي 45 روز در حسـابش مي مانـد. ما 
خودمـان طـوري عمـل مي کنيم کـه مـا را تحريم 
بفروشـيم و  نفـت  احتيـاج داريـم کـه  مي کننـد، 
تحريم هـا را دور بزنيـم، بخـش خصوصي کمک 
مي کنـد. وقتـي او کمـک مي کنـد خـب طبيعـي 
اسـت کـه پولـدار مي شـود. شـما از زمـان آقـاي 
ميليـاردي   123 اختـالس  در  مي بينيـد،  هاشـمي 
داريـم.  را  خـداداد  آقـاي  و  رفيق دوسـت  آقـاي 
زنجانـي  بابـک  داريـم.  جزايـري  شـهرام  بعـد 
داريـم. بـرادران افراشـته پور داريـم. فـالن داريـم، 
بهمـان  داريـم. در کتاب توسـعه 100 اسـم برايتان 
رديـف مي کنـم. بابـک زنجانـي بـا پولـي کـه 45 
روز در حسـاب بـوده چه مي کرده اسـت؟ جنس، 
کاال و شـرکت هواپيمايـي مي خريـده اسـت. اين 
رانت خواري، مافيايي و عدم شفاف سـازي اسـت. 
همـه جايـش عـدم شفاف سـازي اسـت. آن وقـت 
شـما چـه انتظـاري داريـد کـه فـالن کارمنـد کـه 
مي خواهـد خريـد کنـد، راضـي باشـد کـه شـش 
درصـد ماليـات بـر ارزش افـزوده بدهـد؟ او هـم 
مخالـف اسـت. فقـط طالفروشـان نيسـتند. همـه 

لفند. مخا
مظهـري: شـما بخش هـاي اقتصـاد غيررسـمي 
چنـد  را حـدوداً  فـرار مي کننـد  ماليـات  از  کـه 

مي کنيـد؟ بـرآورد  درصـد 

دولت آقاي روحاني بايد تا 
حدودي ماليات هاي تصاعدي 

را بر روي شرکت ها، به خصوص 
از نوع تجاري و غيرمولد و 

همچنين طبقات باال بيشتر کند
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ايـن مقدار بيشـتر اسـت. شـما مي بينيد کـه بعضي 
کـه  همان هايـي  دارنـد.  دفتـر  دو  شـرکت ها  از 
ماليـات مي دهنـد. بعضي هـا هـم سـه دفتـر دارند. 
شـنيده شـده اسـت کـه شـرکتي سـال قبـل سـه 
ميليـارد تومـان سـود و پنـج ميليارد تومـان فروش 
داشـت امـا چـون دفتـر ديگـري داشـت ماليـات 
بسـيار مختصري پرداخت کـرد. اول ايجاد اعتماد 
بيـن دولـت و ملـت و بعـد شفاف سـازي. آقايـان 
از خودشـان شـروع کننـد. بعـد بياييـم سـر اغ آن 
120 نهـاد و بعـد هـم مراجـع تقليـد. چه اشـکالي 
دارد مثـاًل بيـت آقـاي منتظـري بياينـد بگوينـد ما 
امسـال ايـن مقـدار درآمـد داشـتيم و ايـن مقـدار 
هـم هزينـه کرديـم. کسـي نمي خواهـد از اينهـا 
ماليـات بگيـرد. آن وقـت اعتمـاد ايجـاد مي شـود. 
مهنـدس سـحابي هميشـه مي گفتند کـه اين جمله 
در ايـران نهادينـه شـده اسـت کـه راجـع بـه سـه 
چيـز بـا هيچ کـس صحبـت نکنيـد. »تفکراتتـان، 
دوسـتانتان و پول هايتـان« البتـه مهنـدس بـه ايـن 
جملـه اعتقـاد نداشـتند و منظورشـان اين بـود که 
مـردم اين طـور هسـتند و اين طـور فکـر مي کننـد. 
بايـد بـا ايـن مبارزه کـرد. همـه افـراد از تفکرات، 
دوسـتان و ثروتشـان صحبت کنند. آزادي انديشه 
آزادي سـرمايه گذاري را هـم بـه دنبـال خواهـد 
داشـت. در قانـون اساسـي هـم داريـم کـه وقتـي 
مسـئوالن مي آينـد و  مي روند، ثروتشـان را اعالم 
قـدرت  از  بـا سوءاسـتفاده  آقايـان  يعنـي  کننـد. 
چيزهـاي  گاهـي  اسـت؟  نشـده  زيـاد  ثروتشـان 
مجلـس  نماينـده  فـالن  مي شـنويم.  هـم  جالبـي 
کـرده  تبليغـات  خـرج  تومـان  ميليـارد  چنديـن 
اسـت امـا حقوقـش يک صـدم آن خرج هاسـت. 
بعـد  شفاف سـازي.  و  اعتماد سـازي  اول  پـس 
هـم مقابلـه بـا تبعيـض و ماليات گريـزي. قوانيـن 
مملکت شـفاف شـود به طـوري که قاچـاق براي 
هيچ کـس بـه صرفـه نباشـد. بعد از جنـگ جهاني 
نابـود شـد، لـذا  دوم تمـام کارخانه هـاي آلمـان 

يعنـي اگر تقاضاي کل نباشـد سـرمايه گذاري هم 
نخواهـد بود. بهتر اسـت دولت کسـري بودجه را 
از طريـق ماليـات جبران کند. ماليـات از اين طبقه 
کـه پول را انباشـته کرده اسـت، نـه آن را مصرف 
مي کنـد و نـه آن را در توليـد وارد مي کند. از اين 
طبقـه بگيـرد و به جامعـه تزريق کنـد. دقيقاً همان 
از طرح هـاي دکتـر سـامي  مثال هايـي کـه شـما 
يـا  آيـت اهلل منتظـري زديـد. ايـن طرح هـا بودجه 
مي خواهـد. يکـي از راه هـاي تأميـن بودجـه ايـن 
طرح هـا هميـن ماليـات مسـتقيم اسـت. اين اسـت 
کـه بـه نظـرم بايد يـک بازبينـي اساسـي در مورد 

ماليات هـا انجـام بگيـرد.
ميثمـي: آقـاي طيب نيـا، وزيـر اقتصـاد گفتنـد 
مـا مي خواهيـم بيشـتر از ماليات گريزهـا ماليـات 
بگيريم. شـما طرحتان بيشـتر روي کسـاني هست 
کـه ماليـات مي دهند و مي خواهيم بيشـتر ازشـان 
بگيريـم. چـه کنيـم که جلـوي ماليات گريـزي را 

بگيريم؟
مـا  دارد.   را  خـودش  جـاي  آنکـه  مظهـري: 
را  غيرمولـد  فعاليت هـاي  جلـوي  نتوانيـم  تـا 
نهادهـاي  در  آنهـا  نفـوذ  از  نمي توانيـم  بگيريـم 
قـدرت جلوگيـري کنيـم. ماليات گريـزي بحثـي 
سـاختاري اسـت. يعني مقامـات بايـد از باال قبول 
کننـد کـه اين 120 نهـاد به دولت ماليـات بدهند. 
بـه نظـر مـن تنها بـا حضـور پررنـگ نماينـدگان 
سـرمايه داري ملـي و صاحبـان مـزد و حقـوق در 
را  مالياتـي  فـرار  مي تـوان  قانونگـذار،  نهادهـاي 
حداقـل کـرد، يعنـي همـان تجربـه کشـورهاي 
اسـکانديناوي. تـا وقتـي جامعـه طبقاتـي اصـالح 
نگـردد و بخـش مهمـي از مـردم زيـر خـط فقـر 
زندگـي مي کننـد چطـور انتظـار داريد مـردم در 
مبـارزه بـا فـرار مالياتي بـا دولت همـکاري کنند.

و  داديـم  مـا  توضيحاتـي کـه  ايـن  بـا  رفيعـي: 
آمـاري کـه دکتـر آمـوزگار داده انـد و گفته انـد 
40 درصـد فـرار مالياتي داريـم، بعضي مي گويند 

اسـت امـا بعـد از آن اصالحيـه از 60 درصـد بـه 
25 درصـد کاهـش يافـت يعنـي دقيقاً همـان نگاه 
نئوليبرالـي يا تفکر ريگانيسـم يا نئوکالسـيک در 
آن وجـود دارد که با کاهـش نرخ ماليات، انگيزه 
فعاليـت توليـد زيـاد مي شـود. بنـده تاکنـون مقاله 
کاهـش  دهـد  نشـان  کـه  نديـده ام  دندان گيـري 
ماليـات باعـث افزايـش معنـي دار سـرمايه گذاري 
شـده اسـت. بـه نظـر مي رسـد سـرمايه گذاري بـه 
عوامـل کليـدي ديگـري وابسـته اسـت. دولـت 
ماليات هـاي  حـدودي  تـا  بايـد  روحانـي  آقـاي 
به خصـوص  شـرکت ها،  روي  بـر  را  تصاعـدي 
از نـوع تجـاري و غيرمولـد و همچنيـن طبقـات 
بـاال بيشـتر کنـد. تخمين زده شـده کـه 400 هزار 
مسـکن در تهـران خالي از سـکنه اسـت. تحقيقي 
در دانشـگاه يـزد صـورت گرفته اسـت که نشـان 
مي دهـد از هـر سـه خانـه اي کـه سـاخته مي شـود 
دو تـا از آنهـا بـه انگيـزه سـفته بازي اسـت. يعنـي 
وقتـي بـه اشـتباه اصالحيـه اي اعمـال مي شـود، نه 
تنهـا توليـد بيشـتر نمي شـود بلکه بخـش مهمي از 
امکانـات اقتصـادي به سـمت سـفته بازي مي رود. 
بـه نظـر مي رسـد يکـي از کارهايـي کـه آقـاي 
دکتـر روحانـي بـا اسـتفاده از آن مي توانـد منابـع 
مالياتـي دولـت را افزايش دهـد و به توليد کمک 
کنـد، اين اسـت کـه دوبـاره ماليات هاي مسـتقيم 
را بازبينـي کنـد و ماليـات تصاعـدي را در بعضي 
از مـوارد اجـرا کنـد. اقتصاددانان طرفـداران کينز 
 و کالسـکي وقتـي مي گوينـد ماليـات تصاعـدي 
بگيريـد بـه ايـن مفهـوم اسـت کـه وقتـي جامعـه 
طبقاتـي مي شـود، دهک هـاي اول و دوم از نظـر 
مصـرف بـه اشـباع رسـيده اند )يعنـي در ايـن دو 
دهـک ميـل نهايـي به مصـرف پايين اسـت و ميل 
نهايـي به پس انداز باالسـت(. يعنـي اين دو دهک 
آن قـدر دارنـد کـه مصـرف نمي کننـد و بقيـه هم 
از بـس ندارنـد کـه نمي توانند مصـرف کنند، که 
در اقتصـاد به آن کاهـش تقاضاي کل مي گويند. 

طيب نيا، وزير اقتصاد ايران
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نفتـي اسـت. اگـر هميـن االن سـوخت و مـواد اوليه 
بين المللـي  قيمـت  بـه  را  توليـدي  واحدهـاي  ايـن 
بدهنـد همه شـان زيـان مي دهنـد. حـاال خوشـبختانه 
چـون دالر گران شـد کمي کمک کـرد، اما زماني 
کـه دالر هزار تومان بود سـوخت و مـواد اوليه را به 

قيمـت سوبسـيدي مي گرفتنـد.
مظهـري: مـن کاًل از ايـن بحـث بـه ايـن نتيجـه 
رسـيدم که بحـث ماليات در ايـران تنها اقتصادي 
نيسـت. بحـث ماليـات اقتصاد سياسـي اسـت. هم 
فرهنگـي  هـم  و  اقتصـادي  هـم  سياسـي،  جنبـه 
دارد. بنابريـن اگـر مـا مي خواهيـم ماليات را سـر 
و سـامان دهيـم، تنهـا نبايـد بـه بحـث اقتصـادي 
صـرف بپردازيـم. بايـد بـه بحث هايـي فراتـر از 
قوانيـن اقتصـادي بپردازيـم کـه بحـث مهـم آن، 
اسـت.  فرهنگـي  بحـث  و  دولـت  مشـروعيت 
باالخـره جامعـه بايـد ايـن را قبـول کند کـه دادن 
ماليـات بـه دولـت، نتيجـه اش ايـن خواهـد بـود 
اولـي  بحـث  ايـن  رود.  بـاال  رفـاه عمومـي  کـه 
اسـت کـه مـا بـه آن رسـيديم و بحـث دوم بحث 
شفاف سـازي مالياتي اسـت. از حـدود 40 درصد 
GNP ايـران ماليـات گرفتـه نمي شـود. کـه يـک 
بخـش آن فـرار مالياتـي اسـت و بخـش ديگرش 
همـان 120 نهـاد غيـر دولتـي اسـت کـه اسـتثنا 
هسـتند و ماليـات نمي دهنـد، کـه البتـه ايـن مغاير 
بـا قانـون اساسـي اسـت امـا در مـورد اينکـه بايد 
ماليات تصاعدي گرفته شـود يـا نه، اينکه الگوي 
ماليـات را همـان الگـوي نئوليبرال هـا قـرار دهيم 
و نرخ هـاي ماليـات را حداقلـي کنيـم يـا اينکـه 
برويـم بـه سـمت الگـوي سوسـيال دموکرات ها 
کـه در برخـي بخش هـا ماليـات را تـا 60 درصـد 
افزايـش دهيـم، بـه ايـن نتيجـه رسـيديم کـه ابتدا 
الگـوي  بعـد  و  شـود  فراهـم  سـاختارها  بايـد 
سوسيال دموکراسـي را رعايـت کنيـم و الگـوي 
نئوليبـرال و دولـت حداقلـي بـراي جامعـه ايـران 

مناسـب نيسـت. 
رفيعـي: جمع بنـدي مـن ايـن اسـت کـه اعتماد 
ملـت- دولـت و ملـت- ملـت ضربـه شـديدي 
و  قوميت هـا  اعتمـاد  همين طـور  اسـت.  خـورده 
اديـان. زمانـي کـه اقليت هـاي قومـي و مذهبـي 
ايـن  بايـد  اول  ندارنـد.  اعتمـاد  فشـارند،  تحـت 
اعتمـاد بازسـازي شـود و بعد در بخـش اقتصادي 
شفاف سـازي شـود. تمـام نهادهايـي کـه زيرنظر 
بنيادهـاي  خيريـه،  بنيادهـاي  هسـتند،  رهبـري 
ماليـات  و  شـوند  شـفاف  همگـي  غيرانتفاعـي 
بدهنـد و در نهايـت برويـم بـه ايـن سـمت کـه 
چگونـه  و  باشـد  چگونـه  ماليات گيـري  مـدل 
خـرج کنيـم. برويـم سـراغ مدلـي کـه در قانـون 
اساسـي اسـت. در قانـون اساسـي مـدل سوسـيال 
اقتصـادي  بخـش  در  دارد.  وجـود  دموکراسـي 
قانـون اساسـي اصل اين اسـت کـه تبعيض وجود 

نداشـته باشـد.
پي نوشت

1. توسـعه ايـران، محمـد حسـين رفيعي، انتشـارات 
صمديـه، 1380 ■

صـادر  پسـته  مـا  کـرده ام(.  ثابـت  را  ايـن  مشـهد، 
مي کنيـم، امـا  کـود و سـمش را وارد مي کنيـم کـه 
منشـأ آن نفـت اسـت. سـالي دو ميليـارد دالر بايـد 
کـود و سـم وارد کنيم. ما اوره و سـولفات آمونيوم 
مي سـازيم ولـي کودهاي جديـد نداريم. مـن با اين 
ديـد اعتقـادم بـر ايـن اسـت که نـه 40 درصـد بلکه 
80 درصـد بودجـه متکي به نفت اسـت. اگـر با ديد 
جـوزف اسـتيگليتز )Joseph Stiglitz( نـگاه کنيـم. 
اسـتيگليتز در ارتبـاط بـا هزينـه ماليات دهنده هـاي 
کـرده  محاسـبه اي  عـراق،  جنـگ  در  امريکايـي 
بـود. او بـا ديـد ريـز اقتصـادي به رقـم پنـج تريليون 
دالر رسـيده بـود. مثـال مي زنيـم. يـک بودجـه اي 
خـود  جـاري  بودجـه  از  اداره  فـالن  کـه  هسـت 
خـرج جنـگ عـراق کـرده و پنهـان اسـت. االن در 
ايـران 95 درصـد ارز مـا و 80 درصـد بودجـه نفتـي 
اسـت. آقـاي زنگنـه مي گفتنـد امسـال بـه اصطالح 
40 ميليـارد دالر صـادرات غيرنفتـي داريـم. از ايـن 
حدود قسـمت ارشـدش کاالهاي پتروشيمي است. 
بقيـه هـم که بـه ظاهـر غيرنفتـي اسـت، امـا در واقع 

دولـت سـازمان صنايع ملـي را ايجاد کـرد و تمام 
صنايـع را زيرپوشـش خـود قـرار داد و بعـد براي 
صنايـع اسـتراتژي تعييـن کـرد. بـه عنـوان نمونـه 
در داروسـازي مشـخص کـرد کـه هـر کارخانـه 
چـه دارويـي توليـد کنـد. بعد هـم گفت کـه اين 
کارخانـه را بـه شـما )بخـش خصوصـي( مي دهم 
فقـط بـه يـک مـارک! يـک مـارک! تنها بـه اين 
شـرط که تا پنج سـال يـک کارگر را هـم اخراج 
نکنيـد. مـا وقتـي کارخانـه را به بخـش خصوصي 
تعطيـل مي کنـد،  را  واگـذار مي کنيـم کارخانـه 
ارقـام  بـه  و  مي دهـد  کاربـري  تغييـر  را  زميـن 
نجومـي مي فروشـد و کارگران را بيـکار مي کند.
مظهـري: اينها همـه بايد با هم باشـد. منظورمان 
کـه  اسـت  ايـن  مباحـث  ايـن  مطرح کـردن  از 
سـاختار در جامعه ما آماده باشـد. اگر سـاختار و 
زمينه  هـا را آمـاده کرديـم، بايد در قانـون مالياتي 
هـم بازنگـري کنيـم و قانـون مالياتي ماننـد قانون 
سوسـيال دموکرات هاي اسـکانديناوي در ايـران 
ايجـاد کنيـم. پـس به نظر شـما مي شـود مملکت 

را بـدون نفـت اداره کرد؟
رفيعي: بله مي شود.

ميثمي: دکتر سـتاري فر و دکتر ميدري محاسـبه 
کردنـد کـه اگـر همـه نهادهـا ماليـات بدهنـد، ما 
بـدون نفـت بـراي اداره مملکـت هيـچ مشـکلي 

نداريـم. کار کارشناسـي کـرده بودنـد.
مظهـري: معلـوم اسـت. سـهم نفـت در بودجـه 
چيـزي حـدود 50-40 درصـد اسـت و  از نظـر 
درآمـد ارزي تـا سـه دهه قبـل حـدود 80 درصد 

بـوده ولـي االن کمتـر شـده اسـت.
رفيعـي: نـه به نظـرم اصاًل اين طـور نيسـت. مالياتي 
کـه شـرکت ها مي دهنـد، مـاده اوليه شـان از کجـا 
مي آيـد؟ از خـارج. منشـأ آن نفـت اسـت. مـا پسـته 
کاالي  مي کنيـم.  صـادر  فـرش  مي کنيـم.  صـادر 
پتروشـيمي مـا کـه قيمـت صادراتـي آن بـه قيمـت 
نفـت خـام بسـيار نزديـک اسـت )مـن در کتـاب 
بازرگانـي  اتـاق  نشـر  ايـران-  پتروشـيمي  نيم قـرن 

بحث ماليات در ايران تنها اقتصادي 
نيست. بحث ماليات اقتصاد 

سياسي است. هم جنبه سياسي، 
هم اقتصادي و هم فرهنگي دارد. 
بنابرين اگر ما مي خواهيم ماليات 
را سر و سامان دهيم، تنها نبايد 

به بحث اقتصادي صرف بپردازيم. 
بايد به بحث هايي فراتر از قوانين 
اقتصادي بپردازيم كه بحث مهم 

آن، مشروعيت دولت و بحث 
فرهنگي است

جوزف استيگليتز، اقتصاددان امريکايي و برنده نوبل علوم اقتصادي
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جدول شماره 1:  مطالعات انستيتوي لگاتوم در سال هاي 2012 و 2013 )موقعيت ايران و مقايسه آن با کشورهاي مشابه در هشت پايه شاخص(

سرمايه 
اجتماعي

آزادي 
فردي

امنيت و 
مصونيت فردي

بهداشت 
و درمان آموزش حکومت 

مداري
کارآفريني 
و فرصت ها اقتصاد رتبه کلي

کشور
13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 2013 2012

120 111 126 125 123 125 67 66 57 57 120 126 93 95 91 70 101 102 ايران

128 123 130 127 99 93 55 58 89 91 50 46 54 55 70 74 87 89 ترکيه

26 23 131 130 84 82 46 42 50 62 55 50 46 46 21 31 50 52 عربستان

58 57 49 73 33 33 27 36 56 61 42 40 33 23 11 24 33 38 کويت

66 51 64 56 18 40 21 24 7 7 31 30 20 19 19 23 26 37
کره 
جنوبي

48 54 24 35 39 36 26 13 28 امارات
 متحده

جدول شماره 2: شاخص کلي بر پايه مطالعات مؤسسه لگاتوم، براي چند کشور شبيه ايران از 2009 تا 2013 )5 سال گذشته(

2013 2012 2011 2010 2009 کشور
101 102 97 92 93 ايران
87 89 75 80 80 ترکيه
50 52 49 49 57 عربستان
33 38 35 31 34 کويت
26 27 24 27 29 کره جنوبي
28 29 27 30 27 امارات متحده
51 55 52 58 58 چين
62 53 62 61 50 ويتنام
66 67 66 64 61 فيليپين
69 63 70 70 85 اندونزي
73 91 86 87 73 نيکاراگوئه
82 73 71 62 66 مغرب
88 77 65 74 75 اردن
35 34 31 32 35 شيلي
39 40 38 36 33 اسرائيل
44 45 43 43 43 مالزي
47 46 46 50 51 قزاقزستان
78 80 73 75 76 ونزوئال
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جدول شماره 3: کشورهاي در حال توسعه که طبق مطالعات انستيتوي لگاتوم - شاخص اقتصادي )شاخص فرعي( خود را ارتقا داده اند

2013 2009 کشور

7 34 چين

13 33 امارات متحده عربي

12 27 تايلند

19 26 کره جنوبي

16 25 تايوان

11 22 کويت

8 18 مالزي

در آسـتانه نـوروز 93 و شـکوفایی طبیعـت، 
امیـد داریـم هماهنگ بـا این تحول، توسـعه 
موزونی نیز در جامعه داشـته باشـیم و در پرتو 
قانون اساسـی و تجربه انتخابات خـرداد 92، 
گام های بلنـدی در راسـتای مردم سـاالری، 
حق النـاس، اسـتقالل، آزادی و جمهوریـت و 

برداریم. بیشـتر  اسالمیت 
سـالمتی و نیک فرجامی خوانندگان نشـریه و 
ملـت ایـران را از آن مهربان تریـن مهربانان 

خواهانیم. 

کارکنان نشریه چشـم انداز ایران
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مطالعـات نشـان مي  دهد کـه در حـال حاضر در 
پااليشـي  بيشـترين سـود  نيـز  بين المللـي  سـطح 
ظرفيـت  بـا  مـدرن  پااليشـگاه هاي  بـه  مربـوط 
بيـن 100 تـا 300 هزار بشـکه در روز و کمترين 
و  قديمـي  پااليشـگاه هاي  بـه  مربـوط  سـود 

اسـت.  کوچـک  پااليشـگاه هاي 
همچنيــن ممکــن اســت منظــور از ايــن ســؤال 
پااليشــگاه هاي نصــب ســريع باشــد کــه در دنيــا بــه 
عنــوان Skid Mounted Mini Refinery  معــروف 
هســتند کــه ظرفيتــي حداکثــر حــدود 10 تــا 
ــن  ــن در اي ــات م ــد. مطالع ــکه دارن ــزار بش 15 ه
پااليشــگاه ها  ايــن  کــه  مي دهــد  نشــان  مــورد 

ماننـد  کوچکتـر  پااليشـگاه هاي  کشـور  در  مـا 
سـايز  پااليشـگاه  و  الوان  و  شـيراز  کرمانشـاه، 
متوسـطي ماننـد تبريـز و پااليشـگاه هاي بزرگي 
را  اراک  و  بندرعبـاس  تهـران،  آبـادان،  ماننـد 
را  اقتصادي شـان  عملکـرد  مي توانيـم  و  داريـم 
شـده  انجـام  بررسـي  هاي  کنيـم.  مقايسـه  باهـم 
نشـان  وضـوح  بـه  پااليشـگاه ها  ايـن  مـورد  در 
مي دهـد کـه بهتريـن عملکـرد اقتصـادي مربوط 
به بزرگترين پااليشـگاه کشـور يعني پااليشـگاه 
بـه  مربـوط  عملکـرد  ضعيف تريـن  و  اصفهـان 
کوچکتريـن پااليشـگاه کشـور يعني پااليشـگاه 

کرمانشـاه بـوده اسـت.

تأثير ايجاد پااليشگاه هاي نفتي کوچك  ■
بر بخش خصوصي چيست؟

ــد  □ ــدا باي ــن پرســش ابت ــه اي ــش از پاســخ ب پي
ديــد کــه منظــور از پااليشــگاه هاي کوچــک 
ــت  ــادي اس ــا اقتص ــاخت آنه ــا س ــت و آي چيس
توليــد  بــراي  نفتــي  پااليشــگاه هاي  نــه؟  يــا 
فرآورده هــاي مرغــوب، يــک مجموعــه پيچيــده 
متشــکل از واحدهــاي پااليشــي مختلــف هســتند 
ابعــاد  يــا   )Scale( مقيــاس  در  بايــد  بنابرايــن 
اقتصــادي ســاخته شــوند، مقيــاس اقتصــادي 
پااليشــگاه در کشــورهاي مختلــف و در شــرايط 
مختلــف متفــاوت اســت. مثــاًل در يــک کشــور 
جزيــره اي کوچــک کــه نفــت هــم نــدارد و طبعاً 
بايــد ســوخت را وارد کنــد و تقاضــاي محدودي 
هــم دارد، ممکــن اســت دو انتخــاب وجــود 
ــاي  ــه فرآورده ه ــه هم ــي اينک ــد يک ــته باش داش
ــه  ــا اينک ــد ي ــدا وارد کن ــدا ج ــاز را ج ــورد ني م
يــک پااليشــگاه کوچــک در حــد ظرفيــت 
تقاضــاي کشــور خــود بســازد کــه به جــاي چنــد 
فــرآورده فقــط نفت خــام را وارد کنــد، پــس 
بســته بــه موقعيــت و هزينه هــاي حمــل بايــد 
مقايســه فنــي اقتصــادي بشــود کــه کــدام گزينــه  
بهتــر اســت. در کشــور نفت خيــزي ماننــد کشــور 
ــا مقيــاس خيلــي کوچــک  مــا پااليشــگاه هايي ب
نمي توانــد توجيــه اقتصــادي داشــته باشــد. ضمنــاً 
ــه  ــي اين گون ــه به طورکل ــت ک ــه داش ــد توج باي
ــازي در  ــم پااليشگاه س ــرض کني ــه ف ــت ک نيس
هــر ابعــادي لزومــاً اقتصــادي اســت بنابرايــن 
نيازمنــد مطالعــات دقيــق فنــي اقتصــادي اســت. 
البتــه همــه ايــن عرايض بنــده در مورد پااليشــگاه 
ــند  ــگاه هايي باش ــر پااليش ــت، اگ ــام اس نفت خ
کــه نفت کــوره يــا مثــاًل روغن هــاي ســوخته 
ــد بحــث ديگــري اســت و در  ــه مي کنن را تصفي
ــرد و  ــادر ک ــي ص ــم کل ــوان حک ــال نمي ت هرح

ــه اســت.  ــد مطالع نيازمن

آيا پااليشگاه هاي کوچك اقتصادي هستند؟
گفت وگو با غالمحسين حسن تاش کارشناس ارشد نفت و اقتصاد

چشـم	انداز	ايـران:	آقـاي	غالمحسـين	حسـن	تاش	كارشـناس	ارشـد	نفت	
از	 يكـي	 بـا	 كوچـك«	 »پااليشـگاه	هاي	 باعنـوان	 گفت	وگويـي	 اقتصـاد	 و	
مطبوعـات	انجـام	داده	انـد	كـه	به	گفته	خودشـان	پـس	از	مدتي	بـه	صورت	
يـك	گـزارش	خبـري	چاپ	شـده	اسـت.	پـس	از	مطالعـه	ايـن	گفت	وگو	بر	
آن	شـديم	كه	ضمـن	قدرداني	از	ايشـان	با	توجـه	به	ارزش	كارشناسـي	اين	

گفت	وگـو	متـن	كامـل	آن	را	در	نشـريه	منتشـر	كنيم.	
در	سـال	هاي	اول	انقـالب	كـه	اميد	مي	رفت	به	سـوي	صنعتي	شـدن	گام	هاي	
بلنـدي	برداريـم،	طرحـي	پيشـنهاد	شـد	كـه	چـون	اصلي	تريـن	صنعت	ما	
صنعـت	نفـت	اسـت	و	بايـد	صنعتي	شـدن	را	در	زيرمجموعه	آن	انجـام	داد	
بهتر	اسـت	افـزون	بر	پااليشـگاه	بـزرگ	و	متوسـط،	در	كنار	خـط	لوله	هاي	
انتقـال	نفت	خـام	به	تناسـب	جمعيت	روسـتا	يا	شـهري	كـه	از	آن	مي	گذرد	
پااليشـگاه	كوچكـي	طراحي	شـود.	از	آنجـا	كه	ايـن	كار	در	امريكا	مرسـوم	
اسـت	كـه	وقتـي	چاه	هـاي	نفـت	از	توليـد	انبـوه	خـارج	مي	شـوند	و	روزي	
چنديـن	بشـكه	نفـت	توليـد	مي	كننـد	واحـدي	به	نـامUnit	Lact		بر	سـر	
چـاه	قـرار	مي	دهند	تـا	اين	نفت	خـام	به	فـرآورده	تبديـل	شـده	و	نيازهاي	
آن	منطقـه	كوچـك	را	بـرآورده	كند.	نام	ايـن	واحد	Lact	اسـت	كه	مخفف	
Transfer	Custody	Automatic	Lease	مي	باشـد	و	شـايد	در	تكميـل	
تحقيقـات	آقاي	حسـن		تاش	به	منظـور	عموميت	بخشـيدن	به	صنعتي	شـدن	

و	اشـتغال	مولـد	ايران	نكتـه	قابل	تأملي	باشـد.
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محـروم ايـن کار را کرده ايـم. بـه ايشـان عـرض 
کـردم کـه اوالً ايـن مجتمع هـا باالدسـتي هسـتند 
و اشـتغال زايي چندانـي ندارنـد و ثانياً الزم نيسـت 
شـغل در نزديکي و پشـت در خانه هرکسي ايجاد 
شـود. بايـد بهـره وري در اقتصاد باال برود تا شـغل 
در کل اقتصـاد ايجـاد شـود و نيـروي کار هـم در 
صـورت لـزوم جابه جـا مي شـود. پـس ايـن هـم 
درسـت نيسـت که مـا بگوييم يـک واحد صنعتي 
را کـه بـا توجـه به دسترسـي به مـاده اوليـه و بازار 
و شـرايط آب و هوايـي و... در مـکان ديگـري 
توجيـه اقتصـادي داشـت آن را بـه مـکان ديگري 
برديـم کـه توجيـه اقتصـادي اش را از دسـت داد 
ولي در آن مکان مي خواسـتيم شـغل ايجاد کنيم! 
اينهـا به نظر من تصميمات اشـتباه اقتصادي اسـت 
کـه مـا به شـدت گرفتـار آن هسـتيم و نمايندگان 
مجلـس هـم بـراي رأي گرفتـن در مناطـق خود به 
آن دامـن مي زننـد و ما را از تخصيـص بهينه منابع 

و توسـعه دور مي کنـد. 

ايــن  ■ نفتــي  فرآورده هــاي  بــازار 
پااليشــگاه ها در داخــل و خــارج کشــور 

ــت؟ ــه اس چگون
نفـت   □ پااليشـگاه هاي  منظـور  اگـر  هـم  بـاز 

آن  کوچک بـودن  و  بـزرگ  کـه  باشـد  خـام 
فرآورده هايـش را تغييـر نمي دهـد، فرآورده هاي 
نفت جـت،  گازوئيـل،  بنزيـن،  نفتـي  اصلـي 
نفت کـوره و قير هسـتند. پااليشـگاه اگـر مجتمع 
کاملـي نباشـد طبعـاً فرآورده هـاي سـنگين و کم 
فـرآورده  و  بيشـتر  نفت کـوره اش  ماننـد  ارزش 
سـبک مثـل بنزيـن آن کمتـر اسـت در صورتـي 
کـه مـا اکنون در کشـور نفت کـوره مـازاد داريم 

و کمبـود بنزيـن.

فرآورده هـاي نفتـي اين پااليشـگاه ها  ■
در کدام کشـور ها به خصوص کشـورهاي 

همسايه بيشـتر است؟ 
گفتـم کـه فرآورده هـاي نفتـي شناخته شـده  □

از  ايـن  ندانـد کـه  هسـتند و کسـي هـم شـايد 
اسـت  آمـده  بـزرگ  پااليشـي  مجتمـع  يـک 

نـگاه  □ کنـم  اشـاره  اسـت  الزم  نخسـت 
بلندمـدت بـه ايجـاد اشـتغال در کشـور پيـش از 
بهـره وري  ارتقـاي کارايـي و  هـر چيـز مسـتلزم 
در کشـور اسـت و ارتقـاي بهـره وري نيز مسـتلزم 
سـرمايه گذاري هاي بهـره ور اسـت کـه ايـن نيـز 
مسـتلزم مطالعـات جامـع و دقيق بـازار و مطالعات 
فنـي ـ اقتصـادي و مکان يابـي دقيق اسـت. ممکن 
سـرمايه گذاري هاي  و  طرح هـا  بـا  بتـوان  اسـت 
ايجـاد  غيربهـره ور چنـد شـغل  و  بـدون  مطالعـه 
وسـرمايه گذاري ها  ايـن طرح هـا  اگـر  امـا  کـرد 
اقتصـادي نباشـند و ارزش افـزوده ايجـاد نکننـد 
و  مي آورنـد  پاييـن  اقتصـاد  در  را  بهـره وري 
اشـتغال  ضـد  بلندمـدت  در  بهـره وري  کاهـش 
کسـي  غيربهـره ور  اقتصـاد  در  مي کنـد.  عمـل 
منطقـي  ايـن  پـس  نمي کنـد،  سـرمايه گذاري 
سـرمايه گذاري  مـا  بگويـد  کسـي  کـه  نيسـت 
کرديـم و بـه ابعـاد اقتصـادي آن چنـدان توجـه 
نکرديـم و فقـط به دنبال ايجاد شـغل بوديم.  دوم، 
اصـوالً بخش هـاي مختلـف صنعت نفـت چندان 
اشـتغال زا نيسـتند و بـه اصطـالح اقتصادي، بيشـتر 
سـرمايه بر هسـتند تـا کاربـر، در هـر حـال بـراي 
اشـتغال زايي هـم بايـد مطالعـات درسـتي انجـام 
شـود کـه در کجـا و در چـه رشـته اي بـا سـرمايه  
کمتـر مي تـوان شـغل بيشـتري ايجـاد کـرد. مثـاًل 
يـک مطالعـه مرکـز پژوهش هـاي مجلـس نشـان  
مي دهـد کـه در صنايـع پايين دسـتي پتروشـيمي 
ضريـب ايجـاد شـغل بـه ازاي هـر واحـد سـرمايه 
چنـد برابـر صنايع  باالدسـتي پتروشـيمي اسـت و 
اتفاقـاً ارزش افـزوده نيـز در صنايـع پايين دسـتي 
بيشـتر اسـت ولي مـا دائـم روي صنايع باالدسـتي 
زمانـي  و  کرده ايـم  سـرمايه گذاري  پتروشـيمي 
کـه مـن بـه يکـي از مديـران کشـور انتقـاد کردم 
مجتمع هـاي  و  غـرب  اتيلـن  مثـاًل خط  لولـه  کـه 
اقتصـادي  توجيـه  و  اسـت  نادرسـت  آن  مسـير 
نـدارد ايشـان توضيـح قانع کننـده اي نداشـت و به 
مـن گفـت کـه مـا بـراي اشـتغال زايي در مناطـق 

بــراي شــرايط ايــران اصــاًل اقتصــادي نيســتند چــرا 
کــه  فرايند هــاي پااليشــي ســاده و حداقلــي را دارا 
هســتند و محصوالتشــان فرآورده هــاي ســنگين 
اســت  ممکــن  پااليشــگاه ها  اين گونــه  اســت. 
بــراي يــک کشــور يــا منطقــه اي کــه يــک ميــدان 
کوچــک نفتــي در آن کشــف شــده و توليــد 
محــدود  و مقطعــي دارد و دسترســي بــه بــازار هــم 
ــن  ــس از پايان يافت ــه پ ــند ک ــادي باش ــدارد، اقتص ن
ــوان از آن در جــاي ديگــري  ــدان بت ــن مي نفــت اي
اســتفاده نمــود. تنهــا در مــورد ميعانــات گازي اگــر 
حجــم آن ماننــد ميعانــات پارس جنوبــي زيــاد 
ــم  ــيار ک ــز بس ــولفور آن ني ــات س ــد و ترکيب نباش
ــادي  ــا اقتص ــي جاه ــت در بعض ــن اس ــد ممک باش
باشــند، چــون مســئله ســولفورزدايي خود داســتاني 
اســت کــه دشــوارتر از تصفيــه ايــن ميعانات اســت. 
مختلــف  دوره هــاي  در  تاکنــون  ضمــن  در 
پااليشــگاه هاي  احــداث  بــراي  مجوزهايــي 
ــه بخــش خصوصــي داده  کوچــک و بــزرگ ب
شــده اســت کــه تاريخچــه اي از بعضــي از آنهــا 
را  در ذهــن دارم و بايــد ديــد و آسيب شناســي 
ــيده  ــه نرس ــه نتيج ــدام ب ــرا هيچ ک ــه چ ــرد ک ک
اين گونــه مســائل گاه   مــن  نظــر  بــه  اســت. 
مي شــود  مطــرح  افــرادي  توســط  بيــگاه  و 
و  نفــت  صنعــت  از  درســتي  شــناخت  کــه 
تعريــف  و  ندارنــد  آن  مختلــف  بخش هــاي 
ــان  ــه منظورش ــد ک ــه نمي دهن ــم ارائ ــتي ه درس

از پااليشــگاه کوچــک چيســت؟ 
عالوه بـر ايـن اگـر بخـش خصوصـي پـروژه اي 
اوليـه  مـواد  و  مي دهـد  تشـخيص  اقتصـادي  را 
و منابعـش را مي توانـد تأميـن کنـد ُخـب بـرود 
اجـرا کند، چه مشـکلي هسـت ولي اگـر بگويد 
دولـت نفت خـام مثـاًل يارانـه اي يا مجانـي به  من 

بدهـد ايـن ديگر جـاي بحـث دارد. 

 ايجاد اين پااليشـگاه ها بر اشـتغال زايي  ■
چه اثـري مي گذارد؟

غالمحسين حسن تاش كارشناس ارشد اقتصاد انر ژي دانشگاه تهران

در بخش انرژي داخلي هيچ  
کاري اولويت دارتر از ارتقاي 

بهره وري انرژي مبتني بر يک 
عزم ملي نداريم و اين منطقي 

و عقالني نيست که ما دائم 
سرمايه گذاري کرده و انرژي 
بيشتري توليد کنيم تا بيشتر 

تلف کنيم
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مهــم در کشــور وجــود دارد به نــام پااليشــگاه 
ــات  ــه ميعان ــراي تصفي ــه ب ــارس ک ــتاره خليج ف س
ــالع  ــاً اط ــود. حتم ــاخته ش ــد س ــي باي پارس جنوب
داريــد کــه در هــر فــاز معمولــي پارس جنوبــي در 
کنــار گاز توليــدي حــدود 40 هــزار بشــکه در روز 
ــه  ــود ک ــد مي ش ــات گازي تولي ــا ميعان ــات ي مايع
بــه عبارتــي نوعــي نفت خــام فــوق ســبک هســتند 
آنهــا  درصــد  حــدود 60  پااليشــگاه  آن  در  و 
مي توانــد بــه بنزيــن تبديــل شــود و مــا هم اکنــون 
ايــن ميعانــات را بــا زحمــت صــادر مي کنيــم و در 
برگردانــدن پولــش هــم مشــکل داريــم و بنزيــن را 
ــن  ــن بهتري ــم. بنابراي ــا زحمــت وارد مي کني هــم ب
راه دورزدن تحريــم، تکميل اين پااليشــگاه اســت 
و بــه نظــر مــن مــا غيــر از ايــن در حال حاضــر هيچ 
اولويــت پااليشــي ديگــري نداريــم و نبايــد منابــع 

ــم.■ ــف کني کشــور را تل

نظــر ارزش حرارتــي معادل ســازي شــده اند )و 
ــرژي   ــز شــاخص شــدت ان در بخــش مصــرف ني
ــدود  ــت ح ــرژي اس ــي ان ــرف کاراي ــه مُع ــا ک م
ســه برابــر متوســط جهــان و حــدود پنــج تــا شــش 
برابــر بهتريــن الگوهــاي جهــان ماننــد ژاپــن اســت. 
ــچ   ــي هي ــرژي داخل ــش ان ــن، در بخ ــر م ــه نظ ب
کاري اولويت دارتــر از ارتقــاي بهــره وري انــرژي 
مبتنــي بــر يــک عــزم ملــي نداريــم و ايــن منطقي و 
عقالنــي نيســت که مــا دائــم ســرمايه گذاري کرده 
ــف  ــتر تل ــا بيش ــم ت ــد کني ــتري تولي ــرژي بيش و ان
کنيــم، و جالــب ايــن  اســت کــه بــا توجــه بــه اينکه 
هرگونــه ارتقــاي بهــره وري و کارايــي انــرژي 
آالينده هــا را نيــز کاهــش مي دهــد، از آن جهــت 
هــم بــراي مــا اولويــت دارد، ضمــن اينکــه بابــت 
حمايت هــاي  از  مي تــوان  آالينده هــا  کاهــش 
فنــي و مالــي بين المللــي هــم برخــوردار شــد. دوم 
اينکــه در مــورد پااليشگاه ســازي هــم کــه مــورد 
ــيار  ــروژه بس ــک پ ــون ي ــت، هم اکن ــث شماس بح

مرغوبيـت  اسـتانداردهاي  البتـه  کوچـک  يـا 
جهـان  پيشـرفته  کشـورهاي  در  فرآورده هـا 
دائـم در حـال افزايـش اسـت يعنـي اينکـه دائماً 
بنزيـن و گازوئيـل مرغوب تـري توليد شـود که 
باشـد. بهتـر  احتراقـش  و  آالينده هايـش کمتـر 

به طور کلـي ايـن روش بـراي دورزدن  ■
اقتصـادي  فشـار  از  کاسـتن  و  تحريم هـا 
حاصـل از آ نهـا تا چـه حد اثرگذار اسـت؟

مـن درک نمي کنـم کـه ايـن چـه ربطـي بـه  □
دورزدن تحريم هـا دارد مثـاًل اگر مـا کمبود بنزين 
بـه مـا نمي فروشـند  بايـد وارد کنيـم و  داريـم و 
بنزيـن  ايـن  ُخـب،  اسـت  سـخت  وارداتـش  يـا 
را بايـد در داخـل تأميـن کنيـم حـاال پااليشـگاه 
البتـه  دارد؟  تفاوتـي  چـه  بزرگـش  و  کوچـک 
کـه  رياسـت جمهوري  کانديداهـاي  از  يکـي  از 
انتخاب نشـدند، شـنيدم که در يکي از تبليغاتشـان 
مي گفتنـد کـه مـا نزديـک مرزهايمان پااليشـگاه 
کوچـک مي سـازيم و نفت خـام را مي بريم در آن 
پااليشـگاه تبديـل به فرآورده مي کنيـم و فرآورده 
را بـه کشـور همسـايه مي فروشـيم کـه تحريـم  را 
دور بزنيـم، البتـه بعدهـا گويا خودشـان هم متوجه 
غيردقيق بـودن ايـن حـرف شـدند و ديگـر تکـرار 
نکردنـد. چـون باز هـم  اگر ما فـرآورده صادراتي 
داشـته باشـيم و آن کشـور هـم بتوانـد بخـرد، کـه 
ديگـر بـه کوچک بـودن پااليشـگاه و محـل آن 

نـدارد! ربطي 
بســيار  را  يــادآوري دو مطلــب  اينجــا  امــا در 
الزم مي دانــم؛ يکــي اينکــه متأســفانه در ايــران 
بنابــر  اســت.  پاييــن  بســيار  انــرژي  بهــره وري 
گــزارش تــراز هيدروکربنــي ســال 1390، مــا 
بشــکه در روز   ميليــون  يــک  معــادل  حــدود 
تلفــات غيرمجــاز تنهــا در بخش هــاي توليــد و 
توزيــع انرژي مــان داريــم )منظــور از معــادل نفــت 
ايــن  اســت که  گاز، نفــت و بــرق تلف شــده از 

پااليشگاه اصفهان

»مـادري که جـاودانه شد«
سرکار خانم نجله حاجي زاده و آقاي دکتر مسعود حاجي زاده

بدين  وسيله درگذشت جانگداز مادر فداکارتان که جايگاه پدر را نيز برايتان داشت، 
تسليت مي گوييم. با آرزوي نيک فرجامي، اميدواريم شما و خانواده گراميتان راه 

عشق و فداکاري او را تداوم بخشيد.
از طرف جمعي از دوستان
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از  ابـزاري مؤثرتـر  چنيـن هدفـي، غـرب هيـچ 
افزايـش قيمـت نفـت بـراي مدت دسـت کم 10 
سـال نـدارد. ايـن کتـاب ايـن احتمـال را مطرح 
مي کنـد کـه ورود ايـران بـه فعاليت هـاي اتمـي 
در  ديگـران  توسـط  کـه  اسـت  بـوده  طرحـي 
غـرب  تـا  اسـت  شـده  داده  قـرار  ايـران  مسـير 
بتوانـد يـک پـروژه دسـت کم 10 سـاله را بـراي 
تنش  آلود کـردن خليـج فـارس راه انـدازي کنـد 
و ايـران نيـز خوشـبينانه خـود را در يـک بـازي 

اتمـي طراحـي شـده، گرفتـار کـرده اسـت.

چه نقدهايي به اين کتاب مطرح است
بــه آمــار و  در بخش  هــاي مختلــف کتــاب 
داده هايــي استنادشــده کــه منبعــي بــراي آن 
کتــاب  نويســنده  البتــه  اســت.  نشــده  ذکــر 

ايـن معناسـت کـه تصميـم دارد نه بـه رويارويي 
تمدن هـا تـن دهد و نـه به گفت وگـوي تمدن ها 
بلکـه بـه نفـع غـرب اسـت کـه پايـان تاريـخ و 
بـا  نظـام جهانـي،  بـر  را  بالمنـازع خـود  سـلطه 
پـروژه عبـور تمدن هـا رقـم زنـد. پـروژه عبـور 
غـرب  کـه  مي شـود  محقـق  وقتـي  تمدن هـا 
بتوانـد گريبـان نظـام توليـدي خـود را از اتـکا 
بـه انرژي هـاي فسـيلي رهـا کنـد و نظام تـازه اي 
متکـي بـر انرژي هـاي نـو و پـاک بنـا کنـد تـا 
هـم مسـئله گازهـاي گلخانـه اي ـ که بـا افزايش 
اصلـي اش  بازنـده  زميـن،  گرم شـدن  و  آنهـا 
غـرب خواهـد بـود – را حـل کنـد و هـم صنايع 
فرسـوده و ناکارآمـد به جامانـده از عصر صنعتي 
را مجبـور کنـد تـا خـود را متحـول کننـد  يـا از 
صحنـه فعاليـت اقتصـادي حـذف شـوند. بـراي 

حضـور افـراد مختلـف از گروه هـاي سـني متفاوت 
بـا گرايش هـاي فکـري و علمـي گوناگـون در  و 
انديشـمندان  خانـه  در  چندسـاعته،  همايـش  يـک 
علـوم انسـاني و بازتـاب آن در رسـانه هاي مختلـف 
در  رنانـي  دغدغه هـاي  کـه  دارد  آن  از  حکايـت 
مـورد مسـائل کالن کشـور کـه در آثـارش تبلـور 
يافتـه، مخاطبـان خـود را پيـدا کـرده اسـت و ايـن 
توانسـته در مسـير هـدف خـود گام  رنانـي  يعنـي 
بـردارد؛ هدفـي کـه خـود آن را »دادن ابـزار نقـد 
بـه مـردم و آگاه کـردن آنهـا از مسـائل« مي دانـد. 
اخيـرش  کتـاب  در  رنانـي  صريـح  حرف هـاي 
)بـه لحـاظ زمـان انتشـار(، پيش بيني هـاي قاطـع او 
کـه بعضـاً بـه واقعيـت نيـز رسـيده اند، توصيه هـاي 
شـده  باعـث  و...  کشـور  سياسـتمداران  بـراي  او 
ايـن کتـاب عالوه بـر نقدهـاي مثبـت، بـا نقدهـاي 
منفـي متفاوتـي نيـز روبـه رو باشـد و شـايد تفـاوت 
نشسـت هاي  و  همايش هـا  ديگـر  بـا  نشسـت  ايـن 
اين چنينـي، بهـادادن بـه هميـن نقدهـاي منفـي بوده 
اسـت. تفاوتـي کـه رنانـي خـود نيـز بـر آن اذعـان 
دارد و البته از آن خرسـند اسـت. اين نشست در سه 
بخـش توضيـح در مـورد کليـات کتـاب، »نقدهاي 
مطـرح بـه آن« و »پاسـخ هاي نويسـنده بـه نقدهـا« 

مطـرح شـد کـه خالصـه آن در ادامـه مي آيـد.

کتاب چه مي گويد
جملـه  يـک  سياسـي...«  »اقتصـاد  کتـاب  در 
اقتصـاد  اين کـه  بـر  مبنـي  دارد  کليـدي وجـود 
و  گيرکـرده  سياسـت  بن بسـت  در  ايـران 
سياسـت نيـز در دام مناقشـه اتمـي اسـت که اين 
گـزاره مي توانـد نشـان دهنده علـت بسـياري از 
در  باشـد.  مـا  اقتصـادي  سياسـي-  مشـکالت 
کتـاب اشـاره شـده کـه فرصـت توافق بـا غرب 
در زمـان رياسـت جمهوري يـک دموکـرات در 
امريـکا فراهـم مي شـود کـه در حـال حاضـر نيز 
ايـن اتفـاق در زمان اوبامـا در حال انجام اسـت. 
ايـن کتـاب مي گويـد رفتـاري کـه غـرب طـي 
12 سـال اخيـر در خليـج فـارس پيش گرفتـه بـه 

نقد و بررسي کتاب 
»اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران«

چشـم	انداز	ايران:	دكترمحسـن	رناني	اقتصاددان	و	اسـتاد	اقتصاد	دانشـگاه	
اصفهان	ارديبهشـت	امسـال	كتابـي	را	باعنوان	»اقتصاد	سياسـي	مناقشـه	
اتمـي	ايـران«	بـه	صـورت	اينترنتـي	و	بـه	گفته	خـود	بـا	وقفه	پنج	سـاله،	
منتشـر	كـرد.	در	ايـن	كتـاب	وي	از	منظـر	اقتصاد	سياسـي،	نتايـج	حاصل	
از	مناقشـه	اتمـي	ايران	بـا	غرب	را	بررسـي	كـرده	و	پيامدهـاي	آن	را	براي	
آينـده	اقتصـاد	و	ديپلماسـي	ايـران،	پيش	بينـي	مي	كنـد؛	پيش	بيني	هايـي	
كـه	البته	تا	امروز	بسـياري	از	آنها	محقق	شـده	اسـت.	اگرچـه	رناني	معتقد	
اسـت	فريادهـاي	او	در	اين	كتاب	در	مورد	آينده	كشـور	از	طرف	مسـئوالن،	
آن	طـور	كه	بايد،	شـنيده	نشـد	امـا	پيش	بيني	هـاي	صحيح	و	صريـح	وي	در	
ايـن	كتـاب،	حداقـل	توجـه	كارشناسـان	اقتصادي	و	سياسـي	كشـور	را	به	
خـود	جلب	كـرده	اسـت.	در	همين	راسـتا	انجمن	علوم	سياسـي	ايـران	نيز	
نشسـتي	را	بـا	حضـور	دكتـر	رنانـي	و	بـا	هـدف	بررسـي	آثـار	وي	و	به	طور	
خـاص	كتـاب	اخيرش	برگزاركـرد	كـه	در	آن	نقدهاي	قابل	توجهـي	به	كتاب	
وارد	شـد.	بـه	دليل	نـكات	مهم	ايـن	جلسـه،	چشـم	انداز	ايران	بر	آن	شـد	
تـا	خالصـه	اي	از	آنچه	در	اين	نشسـت	مطرح	شـد	را	در	اين	شـماره	انعكاس	
دهـد.	آنچـه	در	ادامـه	مي	آيـد،	مهمتريـن	بخش	پرسـش	هاي	مطرح	شـده	
و	پاسـخ	هاي	دكتـر	رنانـي	در	ايـن	جلسـه	را	شـامل	مي	شـود.	شـايان	ذكر	
اسـت	كه	چشـم	انداز	ايـران	پيش	از	ايـن	و	در	شـماره	79	خـود،	اين	كتاب	

را		معرفـي	كرده	اسـت.

سمانه گالب
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احسـاس مي کـردم همه چيـز دارد بـه زيـان مـا 
تمـام مي شـود و فقـط بايـد بقيـه را آگاه کـرد. 
دنبـال يـک نوشـته علمـي نبـودم، بلکـه قصـدم 
نـگارش متنـي بـود کـه هـر سياسـتمداري کـه 
مي خوانـد، وحشـت کنـد. مـن قصد انتشـار اين 
کتـاب را هـم نداشـتم. ايـن وحشـت آرام آرام 
در مـن شـکل گرفـت. از سـال 1384 بـا مسـئله 
خـط لولـه گاز پاکسـتان و حتـي پيـش از آن بـا 
توجـه بـه قراردادهـاي پارس جنوبـي متوجه اين 
موضـوع شـدم کـه مـا در حـال طي کـردن يک 
مسـير اشـتباه هسـتيم. البته جلوي بلوغ تمدني را 
نمي شـود گرفـت امـا بايـد بـا آن و پيامدهايـش 
آگاه شـد. مـن خوشـحالم کـه الگـوي انـرژي 
جهانـي در حـال تحـول اسـت و نفـت کم کـم 
از دسـترس دولـت ايـران خـارج مي شـود چـرا 
نفـت،  وجـود  به واسـطه  سـال ها  طـول  در  کـه 
ايـران شـده اسـت. دلـم  بـه  بسـياري  ظلم هـاي 
خوشـحال اسـت امـا عقلـم مي گفـت حوادثـي 
در حـال وقـوع اسـت کـه ممکن اسـت آينده ما 
را به هـم بريـزد و حتـي ثبـات کشـور را متزلـزل 
ضربـه  يـک  واردکـردن  دنبـال  بنابرايـن  کنـد. 
فکـري بـه سياسـتمداران بـودم. بـه هميـن خاطر 

آوردم. افراطـي  را  پيش بيني هايـم  عامدانـه 
وي امـا در پاسـخ بـه نقدهـاي مطـرح شـده، ايـن 
دانش آموختـه  يـک  مـن  مي کنـد:  آغـاز  گونـه 
اقتصاد هسـتم و دانشـم در سـاير حوزه هـاي علوم 
انسـاني در حـد نيازم بـراي تحليل اقتصـادي بوده 
اسـت. اقتصاددانـان بـزرگ تأکيـد دارند که يک 
اقتصـاددان الزم اسـت کـه تاريـخ، روانشناسـي و 
فلسـفه نيز بداند. من از نظريات ديگر انديشمندان 
به طـور  امـا  اسـتفاده مي کنـم  در سـاير حوزه هـا 
کلـي کـم مطالعـه مي کنـم و بسـيار مي انديشـم. 
ايـن کار معايب و محاسـني دارد؛ اشـکال آن اين 
اسـت کـه مي توانـد باعث سـطحي نگري شـود و 

امتيـاز آن، خلـق مکـرر ايده اسـت.
پيش فرض هــاي  مي کنــد:  عنــوان  رنانــي 

برخـالف منابـع متعـارف، وفـور فروانـي دارنـد 
شـده اند،  پراکنـده  دنيـا  مختلـف  نقـاط  در  و 
آنهـا  از  اسـتفاده  هـدف  ويژگـي  دو  ايـن  کـه 
منابـع  از  اسـتخراج  هزينـه  مي کنـد.  توجيـه  را 
 80 تـا   50 امريـکا  در   )Shail Oil(شـيل نفتـي 
دالر اسـت کـه تنهـا بـا قيمـت باالتـر هـر بشـکه 
نفـت، اسـتفاده از ايـن منابـع، اقتصـادي خواهـد 
بـود. عـالوه بر ايـن، به جـز امريکا، کشـورهايي 
ماننـد عربسـتان هم در ايـن افزايـش قيمت نفت 
تأثيـر داشـته اند. گـزارش چشـم انداز جهانـي در 
سـال 2012 نشـان مي دهـد کـه تـا سـال 2035، 
سـوخت هاي  از  دنيـا  انـرژي  منابـع  75درصـد 
فسـيلي تأميـن مي شـود و سـهم انرژي هـاي نـو 
تنهـا 25 درصـد اسـت. در سـال 2000 ذخايـر 
اثبـات شـده نفتـي 1/3 تريليـون بشـکه در روز 
بـرآورد شـده بـود کـه 84 درصـد آن را منابـع 
متعـارف تشـکيل مي دادنـد. ايـن منابـع مي تواند 
بـراي 30 تـا 35 سـال مصـرف جهـان را پاسـخ 
 6/5 انـرژي  ذخايـر   2012 سـال  در  امـا  دهـد 
تريليـون بشـکه تخمين زده شـده که بـراي 160 
سـال مي توانـد نيـاز انـرژي جهـان را بـرآورده 
کنـد و البتـه 54 درصـد آن منابـع غيرمتعـارف 
هسـتند. ايـن آمارهـا همگـي نشـان مي دهند که 
نفـت،  قيمـت  باالنگه داشـتن  اهـداف  از  يکـي 
اسـتفاده از منابـع غيرمتعـارف جهانـي اسـت که 
ايـن موضـوع پيش فـرض کتـاب را کـه همـان 
اقتصادي کـردن سـرمايه گذاري در انرژ هـاي نـو 

اسـت بـا ترديـد مواجـه مي کنـد.

من سقوط بهمن را مي ديدم
بـه هـر  از پاسـخ  ايـن نشسـت پيـش  رنانـي در 
اشـاره  کتـاب  ايـن  نوشـتن  دليـل  بـه  انتقـادي 
کـرده و مي گويـد مـن حـس فـردي را داشـتم 
تنهـا  و  شـده  متوجـه  را  بهمـن  سـقوط  کـه 
به دنبـال فريـادزدن اسـت تـا ديگـران را از ايـن 
کتـاب  نـگارش  زمـان  در  کنـد.  آگاه  خطـر 

متذکــر شــده بــراي همــه آمارهــا منابــع وجــود 
کار  ســرعت  باالرفتــن  دليــل  بــه  کــه  دارد 
نوشــتار  در  کتــاب  حجــم  کمترکــردن  و 
اوليــه از آوردن بعضــي از آنهــا چشم پوشــي 
ــاني که  ــراي کس ــال ب ــن ح ــا اي ــت ب ــده اس ش
مــوارد  ايــن  هســتند،  دقيــق  منابــع  به دنبــال 
ــه  ــه کار رفت ــراي مفاهيــم ب ــه اســت.  ب ــل ارائ قاب
ــور  ــا عب ــرب ي ــان غ ــد جه ــاب مانن ــن کت در اي
ــت.  ــده اس ــه نش ــي ارائ ــف دقيق ــا، تعري تمدن ه
از ديــدگاه کارشناســان  نــگارش کتــاب  در 
ــط  ــي، رواب ــوم سياس ــل عل ــا مث ــر حوزه ه ديگ
اســت.  اســتفاده کمــي شــده  و...  بين الملــل 
نظــام  مثــل  احساســي  و  واژه هــاي حماســي 
ــا  ــالم و... ب ــان اس ــريت، جه ــع بش ــلطه، مناف س
متــن کارشناســانه کتــاب هم خوانــي نــدارد کــه 
ــه نشــده  ــا ارائ ــن واژه ه ــز از اي ــي ني ــه تعريف البت
اســت.  اســتفاده گزينشــي از آمــار و اطالعــات 
ــر کتــاب وارد شــده  نقــد ديگــري اســت کــه ب
ــم  ــاي مبه ــا مبن ــع ب ــاي قاط ــت. پيش بيني ه اس
پيچيده تريــن  از  يکــي  تک بعــدي  تحليــل  و 
تنهــا  جهــان  امنيتــي  سياســي-  پرونده هــاي 
بــر مبنــاي اقتصادسياســي را نيــز مي تــوان از 
اشــکاالت کتــاب دانســت. نظريــات مطرح شــده 
ــا  ــازار ي ــل ب ــنده مث ــر نويس ــاي ديگ در کتاب ه
ــاد  ــالق و اقتص ــول اخ ــاي اف ــازار و چرخه ه ناب
ــه شــده اســت؛  ــده گرفت ــاب حاضــر نادي در کت
در ايــن کتــاب ايــن امــکان وجــود داشــت کــه 
ــران  ــي اي ــرمايه اجتماع ــر س ــا ب ــر تحريم ه تأثي
ــاب  ــن کت ــه در اي ــري ک ــود. تصوي ــي ش بررس
ارائــه مي شــود گويــي بــر ايــن مبناســت کــه در 
جهــان تنهــا دو بازيگــر وجــود دارد کــه ايــران 
و امريــکا هســتند و ايــن دو قطــب کل مناســبات 
سياســي جهــان را رقــم مي زننــد. اگرچــه در 
ــاي  ــه مبن ــده ک ــوان ش ــاب عن ــاي کت ــاي ج ج
تحليل هــا تئــوري توطئــه نيســت و تحليل هــا 
بــر اســاس نظريه   بازي هــا ارائــه شــده اســت امــا 
ــاي  ــه در بخش  ه ــوري توطئ ــرض تئ ــاي ف ردپ

مختلــف کتــاب ديــده مي شــود.
ديـدگاه اصلـي کتـاب بـر اين اسـت کـه امريکا 
از زمـان بـوش پسـر يعنـي از سـال 2001 تـالش 
کـرده با ادعاهايـي مانند محور شـرارت  خواندن 
راه انداختـن  بـا  و  عـراق  و  کره شـمالي  ايـران، 
قيمـت  ايـران،  اتمـي  مناقشـه  و  عـراق  جنـگ 
اسـت  در حالـي  ايـن  دارد.  نگـه  بـاال  را  نفـت 
زمـان  از  و  ايـن  از  پيشـتر  بسـيار  امريـکا  کـه 
شـوک اول نفتـي)1973( به دنبـال تأميـن امنيت 
انـرژي و سـپس حفـظ اسـتقالل آن بـوده اسـت 
ايـن تحليـل  و نمي تـوان سـال 2001 را مبنـاي 
گرفـت. همچنيـن ايـن نظـر هـم مطـرح اسـت 
قيمـت  باالنگه داشـتن  بـراي  امريـکا  دليـل  کـه 
انـرژي  غيرمتعـارف  منابـع  از  اسـتفاده  نفـت، 
و اقتصـادي کـردن آن اسـت و نـه اسـتفاده از 
انرژ ي هـاي نـو. منابـع غيرمتعـارف نفـت و گاز 

دكتر محسن رناني، دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	6
8

ــدم  ــده ام. معتق ــازاري دي ــازي ب ــک ب ــاب ي کت
کــه غــرب انحصارگــر اســت و ابزارهــاي تعييــن 
قيمــت و بــازي بــا بــازار را دارد. در بــازاري کــه 
ــرا  ــد وارد شــد زي طــرف انحصارگــر اســت نباي
ــئله  ــاب مس ــه در کت ــود. البت ــم ب ــده خواهي بازن
مناقشــه اتمــي ايــران، جهــان را داراي دو بازيگــر 
غــرب و ايــران ديــده ام امــا معتقــدم کــه هنــد و 
روســيه و چيــن نيــز در ايــن بــازي حضــور دارند. 
ايــن موضــوع در بخــش دوم کتــاب آورده شــده 
ــن  ــدم اي ــت و معتق ــده اس ــر نش ــوز منتش ــه هن ک
بــازي کــه امريــکا آن را طراحــي کــرده بــه 
ــا  ــي آنه ــت، يعن ــم هس ــن ه ــيه و چي ــع روس نف
ــد.  ــدا کن ــه پي ــد کــه مناقشــه ادام هــم مي خواهن
در کتــاب گفتــه ام امــکان نــدارد تــا زمانــي کــه 
مناقشــه هســت، روســيه نيــروگاه اتمــي بوشــهر را 

ــد. ــدازي کن راه ان

اسـتراتژي هاي  سـمت  بـه  را  مـا  غـرب 
مي بـرد خـود  نظـر  مـورد 

رنانـي در پاسـخ به نقـدي که تحليل هـاي کتاب 
را بـر اسـاس تئـوري توطئـه مي دانـد، ايـن گونه 
توضيـح مي دهـد: تصـور من از توطئه اين اسـت 
کـه يکـي از طرفيـن نقشـه بکشـد و بخواهـد بـه 
طـرف ديگـر ضربـه بزنـد. در حالي کـه نظر من 
آن اسـت کـه يک بـازي شـروع شـده و امريکا 
و غـرب کوشـيدند بـه نحـوي بـازي کننـد کـه 
مـا را بـه يک اسـتراتژي خـاص بکشـانند. طرح 
بـازي بـا آنهـا نبـوده اسـت اما آنهـا مربـي تيم ما 
را به سـمتي کشـاندند که به يک شـکل خاصي 
تفـاوت ظريفـي  ايـن  تيمـش را هدايـت کنـد. 
ميـان نظـر مـن و نظريه توطئـه اسـت. در توطئه، 
پيـش از بـازي صحنـه طـوري طراحـي مي شـود 
 کـه بـه نفـع يـک طـرف باشـد، در حالـي کـه 
نظريـه مـن مي گويـد کـه بـازي از پيـش شـروع 
شـده و بازيگـران طـوري بازي مي کننـد که تيم 

مقابـل را بـه سـمت خاصي بکشـانند.

انرژي هاي  از  بلندمدت استفاده  غرب در 
نو را دنبال مي کند

قـوي داشـته باشـد امـا آن را عليـه مـردم خويـش 
بـکار بـرد.  خير زمانـي پديد مي آيد کـه پاره هاي 
اهـداف  بـه سـمت  بـا هـم  دولـت در همـکاري 
واحـدي باشـند. وقتـي پاره هـاي قدرت به سـمت 
و  نـدارد  پـي  در  خيـري  رود،  متنافـري  اهـداف 
هزينه هـا و بودجـه اي کـه صرف مي کنـد، صرف 

ايجـاد بي ثباتـي و آنتروپـي مي شـود.

پيش بيني هايم محقق شده است
ــت  ــاب در گام نخس ــن کت ــد: اي ــي مي گوي رنان
هشــدار دربــاره آينــده انــرژي اســت و گام 
ــت.  ــالمي اس ــدن اس ــه تم ــدار ب ــدي اش هش بع
ــا  ــزاع تمدن ه ــه ن ــه ب ــد ک ــه مي خواه ــرب ن غ
گفت وگــوي  بــه  مي خواهــد  نــه  برســد، 
تمدن هــا برســد. بهتريــن راه حــل بــراي غــرب، 
عبــور از تمــدن اســالمي و فاصلــه گرفتــن از آن 
اســت. بهتريــن روش هــم بــراي ايــن کار قطــع 
وابســتگي غــرب بــه منابــع نفتــي دنيــاي اســالم 
اســت. البتــه مــن در طــول نــگارش کتــاب هيــچ 
بين الملــل  بــا کارشناســان روابــط  مشــورتي 
نداشــته ام و از اطالعاتــي هــم اســتفاده کــرده ام 
کــه نظريــه ام را تقويــت مي کنــد. ايــن هــم 
کتــاب  پيش بيني هــاي  مي شــود  گفتــه  کــه 
ــه انگيــزه اوليــه ام  قاطــع و بــدون ســند اســت، ب
ــي  ــه برخ ــردد. البت ــاب بازمي گ ــگارش کت از ن
اســت.  شــده  محقــق  کتــاب  پيش بيني هــاي 
مــن در مقدمــه کتــاب بــا قاطعيــت آورده ام کــه 
ــد  ــالم مي کن ــوش اع ــان ب ــا در زم ــي اوبام وقت
ــن شــرايط  ــران مذاکــره خواهــد کــرد، اي ــا اي ب
ماننــد فتــح خرمشــهر بــراي ماســت و اگــر ايــن 
ــرب  ــم، غ ــت بدهي ــره را از دس ــت مذاک فرص
بــدون جنــگ مــا را بــه نقطــه آچمــز مي رســاند. 

روسـيه و چين هم خواسـتار ادامه مناقشـه 
هستند

ــازي انــرژي را در  رنانــي تأکيــد مي کنــد: مــن ب

ــت  ــودم درس ــر خ ــاب از منظ ــن کت ــن در اي م
بــوده اســت امــا اگــر بنــا بــر نظــري، ايــن 
پيش فرض هــا اشــتباه باشــند، بــاز هــم مي توانــد 
ــج  ــه نتاي ــه شــوند و ب ــه کار گرفت ــا ب در تحليل ه
ــناختي  ــوي روش ش ــک الگ ــند. ي ــت برس درس
بــه نــام ابزارگرايــي وجــود دارد. در ايــن الگــو 
ــا نادرســتي تئوري هــا نيســتيم.  ــال درســتي ي دنب
تئوري هــا مي خواهنــد بــه مــا پيش بيني هــاي 
ابزارگــرا  البتــه  مــن  دهنــد.  ارائــه  خوبــي 
نيســتم امــا ايــن يکــي از روش هايــي اســت 
مي کننــد.  اســتفاده  آن  از  اقتصاددانــان  کــه 
ــکا  ــه امري ــردم ک ــي ک ــاب پيش بين ــن در کت م
بيــن 2020 تــا 2030 از وابســتگي نفــت آزاد 
مي شــود، ايــن در حالــي اســت کــه امريــکا 
اعــالم کــرده کــه مــا 2020 صادرکننــده نفــت 
ــن آن اســت  ــي م ــي پيش بين ــود، حت ــم ب خواهي
کــه ايــن امــر زودتــر رخ مي دهــد. يعنــي 2018 
ــر  ــود. ب ــد ب ــکا خواه ــت امري ــان واردات نف پاي
ايــن اســاس حتــي اگــر تئوري هــاي مــن اشــتباه 
از پيش بيني هــاي آن حتــي  باشــند، بســياري 

ــت. ــده اس ــق ش ــد، محق ــر از موع زودت

نمي توانـد  نباشـد  يکپارچـه  کـه  دولتـي 
باشـد خيرخـواه 

رنانـي در توضيـح اينکـه در اسـتفاده از نظريه هاي 
مدنظـر  پيش فرض هـاي  بـه  بايـد  اقتصـادي 
نظريه پـرداز توجـه کرد، بحث شـناخت از ماهيت 
توضيـح  گونـه  ايـن  و  کـرده  مطـرح  را  دولـت 
نئوکالسـيک  و  نظريه هـاي کالسـيک  مي دهـد: 
حوزه هـاي  در  بايـد  دولـت  کـه  مي کننـد  بيـان 
الزم تـا حـدي کـه اطالعـات دارد، وارد شـود و 
در ايـن حوزه هـا خيرخـواه عمـل کنـد امـا دولت 
وقتـي خيرخـواه اسـت کـه يکپارچـه باشـد. وقتي 
يـک دولـت داراي نفـوذ ناهمگـن و پـاره پـاره 
باشـد، حتـي اگر بخواهـد هم نمي توانـد خيرخواه 
باشـد. دولـت در ايـن حالـت ممکن اسـت ارتش 

خير زماني پديد مي آيد كه 
پاره هاي دولت در همكاري با هم 
به سمت اهداف واحدي باشند. 
وقتي پاره هاي قدرت به سمت 
اهداف متنافري رود، خيري در 
پي ندارد و هزينه ها و بودجه اي 
كه صرف مي كند، صرف ايجاد 

بي ثباتي و آنتروپي مي شود

 طرحي كه اشتياق اياالت متحده به نفت را نشان مي دهد
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نفـت  هـم  سـال   50 امريـکا  اگـر  نـزد.  حـرف 
عـراق را مجانـي ببـرد، پولـش به انـدازه خرجي 
اهـداف  نمي شـود.  ايـن کشـور کـرده  در  کـه 
پنهـان  اهـداف  اصلـي در هـر سياسـتي، همـان 

اسـت کـه کسـي از آن صحبـت نمي کنـد.

غرب يك نظام واحد است
را  غـرب  کـه  ايـن  نقـد  بـه  پاسـخ  در  رنانـي 
نمي تـوان ماننـد يـک کشـور ديـد، مي گويـد: 
غـرب يـک نظام واحد اسـت و ماننـد يک نظام 
سياسـي  نظـام  هـر  در  مي کنـد.  عمـل  سياسـي 
امـا  دارد  وجـود  موافـق  و  مخالـف  صداهـاي 
درنهايـت نظـام همه نظـرات را به سـمتي مي برد 
بـه صـالح مي دانـد. در کيـان کشـورهاي  کـه 
توسـعه يافته يـک نظـام منسـجم وجـود دارد که 
آنهـا را بـه يـک نظـام سياسـي واحـد بـا منافـع 
اسـت  ممکـن  اسـت.  کـرده  تبديـل  مشـترک 
نخسـت وزير انگلسـتان مخالف حمله به سـوريه 
باشـد امـا در نهايـت تصميمـي کـه بـه نفـع همه 

اسـت حاکـم خواهـد شـد.
نقـد ديگـري کـه بـه بحث هـاي کتـاب مطـرح 
شـد ايـن بـود کـه غـرب نمي توانـد نسـبت بـه 
مسـلمانان و اسـالم بي تفـاوت باشـد، چراکـه در 
حـال حاضـر تعـداد زيـادي مسـلمان در اروپـا و 
امريـکا زندگـي مي کننـد. پاسـخ رنانـي بـه ايـن 
نقـد ايـن بـود کـه صـرف وجـود افـراد در يک 
جامعـه نمي توانـد کارسـاز باشـد. وي توضيـح 
مي دهـد: ايـن افـراد بعـد از مدتـي در فرهنـگ 
غـرب حـل مي شـوند. سـياهان در اروپـا حضور 
درگيـر  آفريقـا  فرهنـگ  بـا  غـرب  امـا  دارنـد 
بـه صـورت  بـا چيـن  نيسـت. در مقابـل غـرب 
يکپارچـه درگيـر اسـت. غـرب بـا جهان اسـالم 
در  نيسـت.  درگيـر  آن  بـا  امـا  دارد  ارتبـاط 
کـم  اسـالم  ثـروت جهـان  کـه  هـم  بلندمـدت 
شـود، ايـن فاصلـه زيـاد خواهـد شـد. آنچـه که 

اسـت.  اسـتراتژيک  پيونـد  اهميـت دارد، 

تعبيـر خودمانـي خـراب مي شـود، يعنـي هزينـه 
پنل هـاي خورشـيدي بـه قـدري پاييـن مي آيـد 
کـه همـه ناچـار به اسـتفاده از آنها هسـتيم. وقتي 
امريـکا بـه عـراق حملـه کـرد، سـرمايه گذاري 
در انـرژي خورشـيدي سـاالنه 1/5 درصد رشـد 
مي کـرد. بين سـال هاي 2012 و 2013 باالي 70 
درصـد رشـد کـرده اسـت. در هر حـوزه اي اگر 
باشـد، جهش هـا  داشـته  چنيـن رشـدي وجـود 
نجومـي خواهـد شـد. بنابراين غـرب مي خواهد 
بـه سـرعت گـذار از اعتيـاد بيفزايـد. البته ممکن 
فناوري هايـي  ديگـر  سـال   20 يـا   10 اسـت 
ابـداع شـود کـه از منابـع جديـد کشـف شـده 
اسـتفاده هاي نوينـي صورت بگيـرد. ضمن آنکه 
ممکـن اسـت از ايـن منابـع اسـتفاده هايي پـاک 
اتمـي  انرژي هـاي  چهـارم  نسـل  ماننـد  بشـود. 
نيـروگاه  خطـرات  و  هسـتند  پـاک  بسـيار  کـه 
منفجرشـده در ژاپـن را ندارنـد. نکتـه اين اسـت 
کـه رشـد گرمايشـي زميـن بايـد متوقـف شـود. 
سـرعت  ايـن  بـا  زميـن  گرمايـش  رونـد  اگـر 
صـد  آينـده  سـال   30 تـا  يابـد،  ادامـه  کنونـي 
کيلومتـر سـواحل درياهـا و اقيانوس هـا زير آب 
مـي رود و در نتيجـه آن نصـف ثـروت غرب در 
مراکـز تجـاري اصلـي در حاشـيه سـواحل زيـر 
بـاال  درياهـا  آب  نبايـد  بنابرايـن  مـي رود.  آب 
بيايـد. تنهـا راه هـم آن اسـت کـه جهـان تـا قبل 
از 2030 بـه سـمت انرژي هـاي نـو حرکت کند. 

اهداف اصلي، اهداف پنهان است
رنانـي ايـن نقد که حملـه امريکا را فقـط در بعد 
افزايـش قيمـت ديـده  اسـت، قبـول دارد و در 
توضيـح چرايـي ايـن ديـدگاه مي گويـد: دانـش 
ابعـاد ديگـر کافـي نيسـت و  بـراي ديـدن  مـن 
مأموريـت مـن هم ايـن نبوده اسـت. ضمن آنکه 
معتقـدم در اتخـاذ تصميـم سياسـي بايـد اهداف 
اصلـي پنهـان شـود. دربـاره اهـداف ديگـر همه 
صحبـت کردنـد. هيـچ کـس راجـع بـه انـرژي 

بـه اعتقـاد رناني، اين کـه امريکا از زمان شـوک 
اسـراييل(  و  اعـراب  جنـگ   1973( نفتـي  اول 
بـوده،  درسـت  انـرژي  خودکفايـي  به دنبـال 
اسـت. در آن زمان اسـتفاده از منابع غيرمتعارف 
گـران  خيلـي  پاييـن  فنـاوري  دليـل  بـه  فسـيلي 
دسـترس  از  دور  هـم  پـاک  انرژي هـاي  بـود. 
فسـيلي  انـرژي  جايگزيـن  اصلي تريـن  بـود. 
هـم انـرژي اتمـي بـود کـه پيگيـري شـد. امـا از 
زمانـي کـه انفجارهايي چون چرنوبيـل رخ داد، 
افکارعمومـي مانع از حرکت به آن سـمت شـد. 
دو شـوک قيمتـي 1973 و 1979 خواسـته غرب 
نبـود ولـي بـه آنهـا کمـک کـرد. افزايش هـاي 
ادواري قيمـت نفـت، کمـک مي کنـد کـه آن 
منابـع نامتعـارف به تدريـج اقتصادي شـود اما از 
سـال هاي 2000 بـه بعـد چشـم انداز انرژي هـاي 
اصـوالً  کـرد.  بـاز  را  جديـدي  افـق  نـو، 
امريکايي هـا حـدود 30 سـال از فنـاوري موجود 
در بـازار جلوتـر هسـتند. يعنـي فنـاوري اي کـه 
در سـال 2000 در پنتاگـون و مراکـز محرمانـه 
تحقيقاتـي امريکا ارائه مي شـود، در سـال 2020 
بـازار معرفـي مي شـود. از ايـن رو  يـا 2030 بـه 
مي تـوان گفـت در سـال 2000 کـه اسـتفاده از 
انرژي هـاي نـو خيلـي در کمـون به سـر مي بـرد 
و عقـب اسـت، در مراکـز تحقيقاتـي محرمانـه 
آنهـا  يعنـي  اسـت.  کـرده  رشـد  بسـيار  غـرب 
فقـط  کـه  مي بيننـد  را  وسـيع  چشـم اندازي 
نيازمند سـرمايه بـراي ورود اين فنـاوري به بازار 
اسـت و تحقيقـات آن انجـام شـده اسـت. با اين 
پيش فـرض، غـرب بايـد شـرايطي را فراهم کند 
کـه فنـاوري وارد بـازار شـود.  بـا ايـن تحليـل 
افزايـش قيمـت نفت مي توانـد با هدف اسـتفاده 

از انرژي هـاي نـو تعبيـر شـود.
 بنابرايـن غـرب بـا شـوکي کـه در عـراق ايجـاد 
اوليـه  جهـش  دچـار  را  نفـت  قيمـت  مي کنـد، 
اجـازه  ايـران  اتمـي  مناقشـه  بـا  بعـد  و  مي کنـد 
سـقوط آن را نمي دهـد. اصلي ترين کار مناقشـه 
ايـن اسـت کـه اجـازه ندهند قيمـت نفـت پايين 
تـا   2003 از  سـال   10 در  اينکـه  کمـا  بيايـد. 
تنهـا 10 درصـد  نفـت  تقاضـاي جهانـي   2013
افزايـش يافتـه )سـالي يـک درصـد( امـا قيمـت 
نفـت 300 درصـد افزايـش داشـته و اينهـا بـا هم 
همخوانـي نـدارد. طبيعي اسـت کـه وقتي قيمت 
نفـت افزايـش مي يابـد، اسـتفاده از انرژي هـاي 
مي شـود.  اقتصـادي  هـم  فسـيلي  نامتعـارف 
البتـه ايـن بـراي امريـکا و غـرب خـوب اسـت. 
نامتعـارف  انرژي هـاي  روي  مي تـوان  يعنـي 
صـورت  کار  ايـن  کـرد،  سـرمايه گذاري 

مي گيـرد تـا اعتيـاد بـه نفـت کـم شـود.
هـم  پـاک  جديـد  انرژي هـاي  فاصلـه  ايـن  در 
فرصـت بازسـازي دارنـد. ايـن امـر رخ مي دهد. 
از  بـرق  توليـد  هزينـه  گذشـته  سـال  سـه  در 
انـرژي خورشـيدي نصـف شـده اسـت. مهمتـر 
بـه  بـازار  بـازار شـده و  ايـن  اينکـه چيـن وارد 

 گزارش صد روزه روحاني در مصاحبه تلويزيوني به مردم 
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ايـران  انـرژي کشـور، جمعيـت  ايـران، ذخايـر 
و... بـه مـا نيـاز دارد. نشـريه اکونوميسـت پـس 
از پيـروزي دکتـر روحانـي عکـس روي جلـد 
خـود را بـه مقالـه اي اختصـاص داد کـه شـرايط 
ايـران را بعـد از انتخابـات بررسـي مي کنـد. در 
 Can Iran be stopped باعنـوان  ايـن مقالـه کـه 
منتشـر شـده اسـت، توضيح داده شـده که ايران 
در  درگيـري  و  اسـت  قدرت گرفتـن  حـال  در 
سـوريه بـه ضـرر غرب تمام شـده و غـرب نفعي 
از آن نمي بـرد. پـس از توافـق ژنـو نيـز طرحـي 
روي جلـد نشـريه اکونوميسـت نقـش بسـت که 
طرحـي از کليـد روي کاشـيکاري ايراني اسـت 
و مطـرح مي کنـد کـه قفـل خاورميانـه بـا توافق 
1+5 بـاز شـد. ايـن مـوارد نشـان مي دهـد غـرب 
در ايـران به دنبال تنش نيسـت. تومـاس فريدمن 
بـه عنـوان  را  ايـران  مقالـه وقايـع  نيـز در يـک 
بازگشـت »بـرادر بـزرگ« عنوان مي کنـد و البته 

بيـان مي کنـد از ايـن رويـه خشـنود اسـت.
رنانـي در پاسـخ بـه ايـن نقـد عنـوان کـرد: ايـن 
مي توانـد   کـه  اسـت  جديـد  مـن  بـراي  نظريـه 
چارچـوب بحـث را تغييـر دهـد، بـا ايـن حـال 
مـن تحليـل خـود را در يـک چارچـوب ديگـر 
دارم.  هـم  اسـتدالل  آن  بـراي  و  کـردم  بيـان 
به طـور عمـده  نخسـتين کسـي که  نمونـه  بـراي 
فروخـت،  آلـوده  هسـته اي  تجهيـزات  مـا  بـه 
عبدالقديرخـان پاکسـتاني اسـت کـه بـا اطـالع 
سـيا بـوده اسـت. ايـن واقعيـت، ايـن احتمـال را 
ايجـاد مي کنـد کـه آمريکا از ابتـدا طرحي براي 
مسـائل هسـته اي ايران داشـته اسـت. در شـرايط 
فعلـي مـن هم اعتقـاد دارم غـرب به دنبـال تنش 
در ايـران نيسـت امـا ايـن کتـاب پنج سـال پيش 
متفاوتـي  شـرايط  زمـان  آن  در  و  شـده  نوشـته 

حاکـم بـود. 
ايـن  از  کشـور  خـروج  راهـکار  پايـان  در  وي 
وضعيـت را در گـرو سـه راهبرد: 1. حل مناقشـه 
هسـته اي 2. آشـتي ملي بـراي وقايع بعد از سـال 
محکومـان  کل  بـراي  عمومـي  عفـو   .3 و   88
بعـد از انقـالب دانسـت و افـزود: مـا ديگـر هيچ 
سـرمايه اي نداريـم؛ نفـت ديگـر نمي توانـد به ما 
کمـک کنـد که دولـت هم ذخيـره اي نـدارد از 
ايـن رو بايـد تـالش کنيـم سـرمايه هاي ايراني را 
برگردانيـم و بـراي ايـن کار بايـد عفـو عمومـي 
بدهيـم. بـراي مسـائل سـال 88 هـم بايـد آشـتي  
جـرأت  سـرمايه گذارها  تـا  کنيـم  اعـالم  ملـي 
برگشـت داشـته باشـند. اين بازگشت سـرمايه ها 
نيـاز بـه اهميـت دارد. اقتصاد ما دچـار عدم ثبات 
روانـي اسـت و حـل آن بـه يـک همـت جمعـي 
نيـاز دارد و دولـت آقاي روحاني تنهـا توان اين 

کار را نـدارد.■

غـرب بـه صـورت تصادفـي خطـا مي کنـد و بـه 
شـکل سيسـتماتيک درسـت تصميـم مي گيـرد، 
در نتيجه بسـيار سـريع در مسـير تصحيـح خطاها 
حرکـت مي کنـد. در مقابـل بـراي مـا خطاهـاي 
تصادفـي آنقدر باالسـت کـه ما را مشـکوک به 
سيسـتماتيک بـودن آنها مي کنـد. وي در بخش 
موضـوع  ايـن  بـر  صحبت هايـش  از  ديگـري 
تأکيـد کـرد کـه مـا بايـد در بـاور باهوش بـودن 
خـود تجديدنظـر کنيم. متوسـط IQ مـا ايراني ها 
از متوسـط جهانـي پايين تر اسـت و اين موضوع 
در مطالعـات گوناگـون نشـان داده شـده اسـت. 
متوسـط  ميـزان  از  واحـد  دو  انقـالب  از  بعـد 
IQ مـا کـم شـده اسـت شـيوه تغذيـه، سـالمت 
مـادران، محيط زيسـت و... همـه در اين موضوع 
بـه نوعـي دخيـل هسـتند. مـا بايـد واقعيـات را 

بپذيريـم تـا بتوانيـم مديريـت کنيـم. 

آيـا غـرب در ايران واقعـًا به دنبـال تنش 
ست ا

نقـد ديگـري کـه بـه تحليل هـاي رنانـي در ايـن 
جلسـه وارد شـد، فرض گرفتن ايـن موضوع بود 
کـه غرب به دنبـال تنش در خاورميانه اسـت. در 
نقـد ايـن تحليـل عنـوان شـد: در غـرب و شـرق 
 )Failed State( ايران سـه دولت شکسـت خورده
يعني عراق، افغانسـتان و پاکسـتان  وجود دارند. 
در ايـن حالـت اگـر ايـران نتوانـد امنيـت خليـج 
فـارس را تأميـن کنـد، غـرب و شـرق ايـران بـه 
هـم وصـل مي شـوند و يک پـل تروريسـتي بين 
عـراق، افغانسـتان و پاکسـتان برقـرار مي شـود و 
تروريسـت ها به راحتـي مي تواننـد در ايـن مسـير 
تـا هنـد جـوالن بدهند و هيـچ سيسـتم اطالعاتي 
هـم قـادر بـه کنترل آنها نيسـت. در حـال حاضر 
يکـي از نگراني هـاي غـرب ورود مجاهـدان در 
سـوريه و ليبـي بـه اروپـا و رسـيدن اسـلحه هاي 
ليبـي بـه مـرز اسـراييل يـا کشـورهاي اروپايـي 
اسـتراتژيک  موقعيـت  دليـل  بـه  غـرب  اسـت. 

ــي از  ــش کوچک ــزارش 100روزه بخ گ
ــود ــات ب واقعي

رنانـي در توضيـح اينکه بـا چه مقياسـي مذاکره 
خرمشـهر  فتـح  بـا  را  حاضـر  زمـان  در  اتمـي 
زمـان حاضـر  در  مـا  مي کنـد، گفـت:  مقايسـه 
مجبـور بـه مذاکره بوديـم. آنچه آقـاي روحاني 
در گـزارش خـود گفتنـد تنهـا بخـش کوچکي 
از واقعيـات بـود. واقعيـات به حـدي تکان دهنده 
بـود کـه مـا يا بايـد انرژي خـود را صـرف جبهه 
داخلـي مي کرديـم يـا صـرف جبهـه خارجي اما 
در سـال 87 که اوباما پيشـنهاد مذاکره را مطرح 
کـرد وضعيت ما شـبيه زمـان فتح خرمشـهر بود. 
از آن زمـان بـه بعـد پيش بينـي مـن ايـن بـود که 
مـا مرتبـاً در موضـع ضعف قـرار خواهيم گرفت 
و اوبامـا هـم هيـچ گاه بـه مـا حملـه نخواهد کرد 
بلکـه بـا ديپلماسـي مـا را گرفتـار مي کنـد. ايـن 
مقايسـه البتـه تنهـا بـر حسـب موقعيـت اسـت و 
بـه لحـاظ اهميـت، ايـن دو بـا هـم قابـل  قطعـاً 

نيستند.  مقايسـه 
از رنانـي پرسـيده شـد کـه بر چـه اساسـي حمله 
امريـکا بـه سـوريه را پيش بينـي مي کنـد که وي 
در پاسـخ گفـت: معيـار مـن قيمـت نفت اسـت. 
هـر بـار که قيمـت نفـت بخواهد به زيـر90 دالر 
از غـرب  نمايندگـي  بـه  امريـکا  سـقوط کنـد، 
اقداماتـي را انجـام مي دهـد. اگـر در مذاکـرات 
بـا ايـران قيمـت نفـت بـه زيـر 90 دالر برسـد به 
هـر بهانـه اي مذاکـرات را معلـق خواهنـد کـرد. 
مناقشـه سـوريه نيـز در حـال حاضـر بـر قيمـت 
نفـت اثـر دارد. هـر زمان که مناقشـه بـاال بگيرد، 
پـاي عربسـتان، قطـر و... بـه ميان مي آيـد. زماني 
را  سـوريه  بـه  حملـه  پيش بينـي  ايـن  مـن  کـه 
داشـتم، شـواهدي مبنـي بـر کاهش قيمـت نفت 
دولـت  هنـوز  هـم  ايـران  در  و  داشـت  وجـود 
آقـاي روحانـي روي کار نيامـده بـود. در حـال 
حاضـر بـه نظـر مـن امريـکا بـه هـدف خـود در 
مورد سـوريه رسـيده اسـت و سـوريه ديگر يک 
اسـراييل  بـراي  خطرنـاک  و  قدرتمنـد  دشـمن 
نيسـت. البتـه مـن قبـول دارم کـه تحليلـم در اين 
زمينـه تک  بُعـدي اسـت و تنهـا بـر مبنـاي قيمت 
نفـت اسـت. مـن در کتـاب خـط قرمـز قيمـت 
امـا االن آن را 90  نفـت را 100 دالر آورده ام 
دالر مي دانـم و هـر سـال 10 دالر پاييـن مي آيم 
نـو  انرژي هـاي  از  اسـتفاده  هزينه هـاي  چراکـه 

سـال بـه سـال کمتـر مي شـود. 

باور کنيم که باهوش نيستيم
رنانـي در پاسـخ به اين نقد کـه »در تحليل هايش 
غـرب يـک نظـام فعـال و بـدون خطـا در نظـر 
غـرب  غيـر  مقابـل،  در  و  اسـت  شـده  گرفتـه 
يـک سيسـتم منفعـل و دائم در حال خطاسـت«، 
عنـوان کـرد: هـر سيسـتم پويايـي خطـا و اخالل 
خطـا  سيسـتم  يـک  گفـت  نمي تـوان  و  دارد 
نـدارد، امـا آنچه مهم اسـت، سـطوح خطاسـت. 
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مقدمه
ــات خــود  ــراي اســتمرار حي ــده ب موجــودات زن
ازجملــه مي تــوان  دارنــد؛  فراوانــي  نيازهــاي 
ــغل  ــکن و ش ــالم، مس ــز و آب س ــواي تمي ــه ه ب
مناســب، فضــاي کشــت و کار کافــي، بهداشــت 
ــود  ــراي بهب ــع و... ب ــوزش، صناي ــان، آم و درم
ــعي  ــا س ــرد. در اينج ــاره ک ــي اش ــت زندگ کيفي
خواهــد شــد تنهــا بــه يکــي از ضروريات اساســي 
ــيدي  ــرژي خورش ــه ان ــي رابط ــاز يعن و مسئله س
بــا محيط زيســت انديشــيده و ارتقــاي حيــات 
ــات روي  ــاي حي ــي بق ــا حت ــن، زندگــي و ي زمي
ــرد. باشــد  ــرار گي کــره زميــن مــورد کنــکاش ق
دردآشــناي  کارشناســان،  اظهارنظــر  بــا  کــه 
ــارور  ــده ب ــام نگارن ــدگاه خ ــت محيطي دي زيس
ــرار  ــه ق ــزان جامع ــورد توجــه برنامه ري شــده و م
گيــرد. چــون هرگونــه کوتاهــي دربــاره شــرايط 
نابخشــودني  گناهــي  امــروز  زيســت محيطي 
نســل هاي  حقــوق  تضييــع  و  جبران ناپذيــر  و 
آينــده بــوده و باعــث خاموشــي حيــات طبيعــت 
در  شــد.  خواهــد  کره خاکــي  ايــن  بي دفــاع 
ــات  ــن موضوع ــه يکــي از اي ــا ب ــن مجــال تنه اي
ــتقيمي  ــاط مس ــه ارتب ــد ک ــد ش ــه خواه پرداخت
بــا ســالمت محيط زيســت دارد، يعنــي تأميــن 
راه  از  انســان  محيط زيســت  مناســب  دمــاي 

مصــرف انرژي هــاي موجــود در طبيعــت.  

داليل نياز انسان به استفاده از انرژي  
سـاختار بدنـي انسـان ها بـه صورتـي اسـت کـه 
دامنـه تحمـل دمايـي آنهـا بـراي يـک زندگـي 
باريکـي  بانشـاط در يـک محـدوده  شـاداب و 
قـرار دارد کـه سـردتر از حـد پاييـن آن زندگي 
را غيرقابـل تحمل کـرده و باعث پژمردگي آنها 
و باالتـر از حـد بـاالي اين دامنه تحمل اسـتمرار 
زندگـي را رنـج آور و با مشـکل روبـرو مي کند. 
البتـه تجـاوز بسـيار زيـاد از دو حـد دمـاي معين 
مي توانـد باعـث سـرمازدگي و گرمازدگي و در 

نهايـت منجـر بـه مرگ شـود. 

انرژي خورشيدي و محيط زيست

رسول اژئيان
استاريار بازنشسته 

دانشگاه علم وصنعت ايران 

انرژي	هـاي	 تنگاتنـگ	 ارتبـاط	 مي	شـود	 نوشـتار	سـعي	 ايـن	 در	 اشـاره:	
آلودگي	هـاي	 بـا	 هسـته	اي	 و	 فسـيلي	 انرژي	هـاي	 ماننـد	 تجديدناپذيـر	
محيط	زيسـت	نشـان	داده	شـود.	در	اين	مقاله	ضمن	برشـمردن	فهرست	وار	
انـواع	آالينده	هـاي	حاصـل	از	انرژي	هـاي	تجديدناپذيـر	بـه	تأثيـر	مثبـت	
مقـدار	متعـادل	گاز	گلخانـه	اي	CO2	در	تنظيم	دماي	محيـط	زندگي	و	خطر	
افزايـش	بيـش	از	حـد	CO2	در	گرم	شـدن	نامتعـادل	زمين	پرداخته	شـود.	
ايـن	افزايـش	دمـاي	زمين	باعـث	ذوب	شـدن	سـريع	يخچال	هـاي	طبيعي	
و	يخ	هـاي	قطبيـن	و	در	نتيجـه	كاهـش	ذخايـر	آب	شـيرين	دنيـا	همـراه	با	
افزايـش	سـطح	آب	شـور	اقيانوس	هـا	و	كاهـش	زميـن	كشـت	و	كار	در	اثر	
زيـر	آب	رفتن	خشـكي	ها	مي	شـود.	پيدايـش	درياچه		هايـي	در	كوه	ها	خطر	
سـونامي	در	كوه	هـا	ماننـد	ارتفاعـات	كوه	هاي	آلـپ	و	ويراني	محيط	زيسـت	
را	هشـدار	مي	دهـد.	باران	هـاي	اسـيدي	از	تركيـب			CO2	بـا	رطوبـت	هوا	
باعـث	آسـيب	به	گياهـان	و	كاهش	فعـل	و	انفعال	هاي	فتوسـنتز	سـبزينه			ها	
و	كاهـش	بازتوليـد	اكسـيژن	حياتـي	بشـر	مي	گـردد.	افزايـش	بيماري	هاي	
ناشـي	از	آلودگـي	هـوا	را	به	عقيـده	نگارنـده	بايد	بـراي	هزينـه	توليد	برق	
فسـيلي	سرشـكن	كرده	و	به	حسـاب	آورد.	با	اين	برآورد	اسـتفاده	از	انرژي	
خورشـيدي	هـم	باعث	اسـتمرار	شـادابي	حيات	نجـات	كره	خاكـي	از	مرگ	
حتمـي	شـده	و	هم	مقـرون	به	صرفـه	اقتصـادي	مي	شـود.	از	طرفـي	ديگر	
بـا	صرفه	جويـي	در	مصـرف	هيدروكربن	هاي	فسـيلي	بـا	ارزش	افـزوده	زياد	
به	سـهم	نسـل	هاي	آينـده	بشـري	تجـاوز	نكـرده	و	آنهـا	را	از	موهبت	هاي	

آشـكار	و	نهـان	آن	بي	بهـره	نمي	كنيـم.		
اگرچـه	در	اوليـن	برخـورد	درك	رابطـه	بيـن	دو	اصطـالح	»محيط	زيسـت«	
دقيق	تـر	 نـگاه	 بـا	 مي	رسـد	 نظـر	 بـه	 مشـكل	 خورشـيدي«	 »انـرژي	 و	
درمي	يابيـم	كـه	رابطـه	اي	مسـتقيم	و	بسـيار	عميق	بيـن	آنها	وجـود	دارد.	
در	اينجـا	سـعي	مي	شـود	بـه	اهميت	انـرژي	خورشـيدي	بـه	منظـور	قابل	
تحمل	نمـودن	محيـط	زندگـي	بـراي	انسـان	و	همـه	موجـودات	زنـده	روي	
كره	خاكـي	اشـاره	شـود.	براي	سـالمتي	بشـر	و	شـادابي	زندگي،	بـه	تأمين	
برخـي	ضروريـات	مانند	انـرژي	مورد	نيـاز	در	ايـن	نوشـتار	ـ	هرچند	ناقص	

ـ	از	نـگاه	نگارنـده	پرداختـه	مي	شـود.

از طرفـي ديگـر زاويـه چرخـش محـور زميـن 
نسـبت به خورشـيد، مناطـق مختلـف جغرافيايي 
شـامل نواحـي سـرد جنون آميـزي در قطب هاي 
گـرم  فوق العـاده  مناطـق  يـا  جنـوب  و  شـمال 
بـه آسـاني  به وجـود مـي آورد کـه  اسـتوايي را 
قابـل تحمـل بـراي زندگـي نبـوده و بايـد دماي 
محيـط بـا تمهيداتـي در محـدوده دامنـه تحمـل 
تغييـرات  برايـن،  عـالوه  شـود.  تنظيـم  انسـان 
دمـاي محيـط در فصـول مختلـف سـال هـم نياز 

بـه تأمين دماي مناسـب محيط زندگـي دارد. در 
برخـي نقاط زمين در زمسـتان و تابسـتان و حتي 
در نقـاط کوهسـتاني يـک منطقـه تفـاوت دماي 
شـب و روز بـه قـدري زيـاد اسـت کـه نه تنهـا 
زندگـي عـادي امکان پذيـر نيسـت بلکـه بـدون 
تنظيـم دمـاي محيـط مرگ انسـان قطعي اسـت. 
اگرچــه دامنــه تحمــل دمايــي يــک انســان 
نســبي بــوده و افــراد در اثــر عــادت بــه شــرايط 
ــل  ــدوده تحم ــر مح ــل ديگ ــا عوام ــوي و ي ج
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گــرم بــراي توليــد بخــار از مايــع مبــدل گرفتــه و 
بــا تبخيــر دوبــاره باعــث کاهــش دمــاي چشــمه 
ــد از  ــه مي توان ــرژي اولي ــن ان ســرد مي شــوند. اي
منابــع فســيلي و يــا از انــرژي خورشــيدي تأميــن 
شــود. پــس بــه هــر صــورت چــه بــراي کاهش و 
ــه انرژي هــاي خارجــي نيــاز  چــه افزايــش دمــا ب
اســت. 2. منابــع انــرژي مختلــف ارزش حرارتي، 
راندمــان و ميــزان بازدهــي، روش هــاي تبديــل و 
عــوارض جانبــي متفاوتــي دارنــد کــه عــوارض 
جانبــي برخــي از آنهــا موضــوع بحــث ماســت. 
منابــع انــرژي اوليــه را مي تــوان بــه دو نــوع 

ــرد. ــيم ک ــر تقس ــر و تجديدناپذي تجديدپذي

1ـ انرژي هاي تجديدپذير:
منابـع انـرژي تجديدپذيـر معمـوالً بـه آن نوع از 
منابـع انـرژي گفتـه مي شـود، کـه قابـل بازتوليد 
 .)Biomass( هسـتند، مانند انرژي توده هاي گياهي
اغلـب، انـرژي خورشـيدي، انـرژي بـاد، انـرژي 
پتانسـيل هاي آبـي، انـرژي بيوگاز، انـرژي زمين 
گرمايـي و انـرژي حاصـل از جـذر و مـد را در 
زمـره انرژي هـاي تجديدپذيـر نـام مي برنـد. بـا 
اينکـه ايـن انرژي هـا هم قابـل بازسـازي نبوده و 
به طـور عمـده هدر مي رونـد از ايـن رو اصطالح 
تجديدپذيـر را بـراي آنهـا بايد بااحتيـاط به کار 
بـرد. بـراي نمونـه در خورشـيد از جـوش چهـار 
به دسـت  هليـوم  هسـته  يـک  هيـدروژن  هسـته 
  )Einstein(اينشـتين رابطـه  طبـق  کـه  مي آيـد 
جـرم باقيمانـده ايـن فعـل و انفعـال هسـته اي بـه 
و  فعـل  هـر  در  پـس  مي شـود.  تبديـل  انـرژي 
∆m هـدر رفته و  انفعـال هسـته اي مقدار جرم 
بـه انـرژي تبديـل مي شـود. از طرفـي در هـر بار 
چهـار اتـم از بيـالن هيدروژن خورشـيد کاسـته 
مي  گـردد.  افـزوده  هليـوم  بيـالن  بـر  و  شـده 
بدين ترتيـب ايـن انـرژي هـم اگرچـه مقـدار آن 
نيسـت.  تجديدپذيـر  درواقـع  امـا  اسـت  زيـاد 
بنــابراين بـه نظــر نــگارنده اصــطالح انــرژي 
کـم عــوارض شـايــد منـاســب تر از اصــطالح 
»انرژي هـاي تجديدپذيـر«  و يـا »انرژي هـاي نـو« 

براي اين قبيل انرژي هاست.  
بعـد از اينکـه بشـر بـه مـرور زمـان بـه عـوارض 
جانبـي زيسـت محيطي انرژي هـاي تجديدناپذير 
هسـته اي  انـرژي  و  فسـيلي  انرژي هـاي  ماننـد 
دوبـاره   بازگشـت  و  مجـدد  کشـف  بـرد،  پـي 
)Energy Renaissance(  بـه انرژي هـاي بي زيـان 
و يـا کم ضـرر بـراي محيط زيسـت را در دسـتور 
کار خـود قـرار داد. همان طـور کـه اشـاره شـد، 
بـراي  تجديدپذيـر  يـا  نـو  انـرژي  اصطـالح 
انـرژي توده گياهـي )Biomass(، بيـوگاز، انرژي 
خورشـيدي، انرژي حرکت سـياالت مانند باد و 
جريـان آب گـرم و سـرد در اقيانوس هـا، انرژي 
انـرژي  و  جذرومـد  انـرژي  گرمايـي،  زميـن 
پتانسـيل هاي آبي بـراي اين نـوع از قديمي ترين 
انرژي هـا تعريـف درسـت و جامعـي نيسـت امـا 

بــه  بايــد  نظــر  مــورد  دمــاي  تنظيــم  بــراي 
ــه  ــداول ب ــاي مت ــل انرژي ه ــورت از تبدي هرص
ــه  ــن رابط ــم. در اي ــره گيري ــي به ــرژي حرارت ان
ــا  ــت: 1. نه تنه ــروري اس ــه ض ــه دو نکت ــاره ب اش
بــراي گرم کــردن محيط زيســت و تنظيــم دمــاي 
ــاز  ــرژي خارجــي مــورد ني مطلــوب، مصــرف ان
اســت، بلکــه بــراي خنک کــردن محيــط و ســرد 
نگه داشــتن مــواد، يعنــي کارکــردن سيســتم هاي 
ــاز  ــرژي خارجــي ني ــه ان ــي مناســب هــم ب برودت
اســت. بــراي نمونــه بــراي ايجــاد جريــان هــوا در 
بادبزن هــا از انــرژي مکانيکــي اســتفاده مي شــود 
کــه خــود از تبديــل انــرژي الکتريکــي بــه 
ــرژي  ــه ان ــت. البت ــده اس ــت آم ــي به دس مکانيک
ــل  ــا از تبدي ــود در نيروگاه ه ــز خ ــي ني الکتريک
انــرژي فســيلي و يــا هســته اي حاصــل شــده 
مي گيــرد.  قــرار  مصرف کننــده  اختيــار  در  و 
راه هــاي ديگــر بــراي ايجــاد بــرودت بــا اســتفاده 
ــه  ــع ب ــل ماي ــواد )تبدي ــر م ــان تبخي ــرژي نه از ان
بخــار( در کولرهــاي آبــي و يخ ســازها و يــا 
تبديــل جامــد بــه مايــع بــراي خنــک نگه داشــتن 
مــواد متــداول هســتند. در اينجــا نيــز ابتــدا يــک 
انــرژي اوليــه خارجــي بــراي تبديــل گازهــا 
و يــا بخارهــاي مبــدل حرارتــي بــه مايــع در 
نيــاز اســت. بــراي نمونــه  ســيکل معکــوس 
)يخ ســازهاي  مکانيکــي  کمپرســورهاي  در 
الکتريکــي( بــا ازديــاد فشــار گاز مبــدل بــه 
مايــع و يــا در يخ ســازهاي حرارتــي، انــرژي 
ــدل و  ــي گاز مب ــر حرارت ــث تبخي ــي باع گرماي
بــه بخــار تبديــل مي شــود. ايــن گازهــا ابتــدا تــا 
فشــار معينــي در پشــت دريچــه اي متراکــم شــده 
ــا  ــداري از آنه ــي مق ــا ورود تدريج ــپس ب و س
ــه  ــت دريچ ــترده اي پش ــاي گس ــل فض ــه داخ ب
فشــاري، دوبــاره بــه مايــع تبديــل شــده و انــرژي 
نهــان تبخيــر مــورد نيازشــان را از محيــط اطــراف 
ــا  ــب فضــاي يخچــال و ي ــد و بدين ترتي مي گيرن
اتــاق خنــک مي شــود. در هــر ســيکل سرماســاز 
مبدل هــاي حرارتــي، مقــداري انــرژي از چشــمه 

دمايــي متفاوتــي دارنــد امــا بــه هرصــورت 
بايــد  کــه  هســتند  محدوديت هايــي  داراي 
دامنــه قابــل تحمــل بــه کمــک عوامــل خارجــي 
تنظيــم شــود. البتــه در صــورت تغييــرات دمــاي 
محيــط، بــدن انســان ابزارهايــي را بــراي تنظيــم 
محــدود و مقطعــي دمــاي خــود در اختيــار 
ــه  ــا ب ــه افزايــش دم ــه نســبت ب ــراي نمون دارد. ب
صــورت تعــرق واکنــش نشــان داده کــه تبخيــر 
مي شــود.  بــدن  دمــاي  کاهــش  باعــث  آن 
ــا  ــط ب ــرماي محي ــل س ــوران در مقاب ــدن جان ب
افزايــش فعاليــت سوخت وســاز واکنــش نشــان 
متوالــي  ســال هاي  طــول  در  بشــر  مي دهــد. 
ســرماي  مقابــل  در  خــود  محافظــت  بــراي 
ــه روش هــاي  ــاي طاقت فرســا ب جانســوز و گرم
طبيعــي پــي بــرده اســت. مثــاًل بــراي حفاظــت از 
ــاد از پوشــش هاي مناســب اســتفاده  ســرماي زي
کــرده و يــا بــه محيط هــاي بســته و گــرم کــوچ 
مي کنــد و بــراي در امــان مانــدن از گرمــاي 
ــاي  ــان و محوطه ه ــايه درخت ــه س ــا ب طاقت فرس

ــرد.  ــاه مي ب ــوا پن ــوران ه ــاز و ک ب
در اينجـا بحـث مـا تنهـا در رابطـه بـا شـرايطي 
اسـت کـه دامنـه تأثيـر، دامنـه واکنـش بـدن و 
ديگـر عوامـل اشـاره شـده بـراي مسـاعدکردن 
شـرايط زيسـتي کافـي نيسـت و يـا بشـر تمايلـي 
بـه رعايـت عوامـل طبيعي نداشـته و مايل اسـت 
بـا کمـک انرژي هـاي خارجـي دمـاي مطلـوب 
محيـط خـود را تأميـن کنـد. بـراي نمونـه بـراي 
محـدود نگه داشـتن دامنه تغييـرات دماي محيط 
 Air( مطبـوع  تهويـه  وسـايل  از  خـود  زندگـي 
انـرژي  اسـراف گونه  مصـرف  بـا   )Condition
در  اسـراف  موضـوع  اگرچـه  ببـرد.  اسـتفاده 
مصـرف انـرژي، خـود موضوعـي قابـل تحقيـق 
و تفحـص اسـت کـه بايـد جداگانـه در مجالـي 
ديگـر بحـث شـود. آنچـه در اينجـا مـورد نظـر 
انـواع  بـا  بشـر  نظـر  مـورد  تأميـن دمـاي  اسـت 
مختلـف منابـع انـرژي و مقايسـه خسـارت  هاي 

آنهاسـت.  زيسـت محيطي 
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مجـدد نيسـتند و يـا روش بازيابـي آنهـا مقـرون 
بـه صرفـه نيسـت. البتـه مقـرون بـه صرفه بـودن 
اسـت  امـري  خـود  هـم  انـرژي  منابـع  بازيابـي 
نسـبي و بسـتگي بـه قيمـت و هزينـه انرژي هـاي 
ديگـر دارد. يعنـي تـا زماني کـه پيـش از جنـگ 
اعـراب و اسـرائيل  )1973( هـر  بشـکه نفت خام 
)159 ليتر( به قيمت دو دالر توسـط کشـورهاي 
توليدکننـده نفت خـام فروختـه مي شـد، کاربـرد 
انرژي هـاي  ديگـر  يـا  و  خورشـيدي  انـرژي 
گرمـا  توليـد  بـراي  تجديدپذيـر  بـه  موسـوم 
مقـرون بـه صرفـه نبـوده و بـه فراموشـي سـپرده 
شـده بـود. در آن محـدوده زمانـي هزينـه توليـد 
هرکيلووات سـاعت انـرژي فتوولتائيکـي، يعني 
تبديـل انرژي خورشـيدي بـه الکتريکي، حدود 
30 دالر گـزارش شـده اسـت. البتـه قابـل ذکـر 
فتوولتائيک هـا  فنـاوري  از  اسـتفاده  کـه  اسـت 
پيش از توسـعه شـگفت انگيز فناوري نيمه رسـانا 
)انقـالب صنعتـي دهـه 60 ميالدي( نمي توانسـته 
اينجاسـت  امـا سـؤال  مـورد توجـه واقـع شـود 
کـه چـه رابطـه اي بيـن افزايـش قيمـت جهانـي 
دو  بشـکه اي  از  نفـت  ماننـد  فسـيلي  انـرژي 
دالر در دهـه 70 ميـالدي تـا بشـکه اي حـدود 
يک طـرف  از  امـروز  در  نفت خـام  دالر   120
هـر کيلـووات  توليـد  هزينـه  و کاهـش شـديد 
سـاعت انـرژي فتوولتائيـک و همچنيـن توسـعه 
تحقيقـات جهانـي فتوولتائيـک از طـرف ديگـر 
قيمـت  امـروزه  باشـد؟  داشـته  وجـود  مي توانـد 
جهانـي بـراي هربشـکه نفت خـام بـه حـدود 120 
دالر افزايـش يافتـه امـا در مقابل هزينـه توليد هر 
کيلووات سـاعت انرژي فتوولتائيکـي از 30 دالر 
بـه حدود 30 سـنت کاهـش و ميزان سيسـتم هاي 
نصب شـده انـرژي فتوولتائيک به شـدت افزايش 
يافتـه اسـت.  از نـکات جالـب توجـه ايـن اسـت 
 Seven( کـه شـرکت هاي بزرگ نفتي بين المللـي
هنگفتـي  سـرمايه گذاري  مدت هاسـت   )Sister
بـراي تحقيقات کاربـردي در انرژي هاي نو مانند 

خورشـيدي، بـادي و بيـوگاز انجـام مي دهنـد.  

عمده ترين نوع انرژي مصرفي در دنيا 
امروزه عمده نياز انرژي دنيا از طريق انرژي هاي 
نفت،  زغال سنگ،  مانند  فسيلي  تجديدناپذير 
گاز طبيعي و انرژي هاي هسته اي تأمين مي شوند. 
شده  آزاد  جرم  تبديل  از  هسته اي  انرژي هاي 
معادله  با  مطابق  هسته اي  انفعال  و  فعل  در يک 
يا  که  فرايند  اين  در  مي آيند.  به دست  اينشتين 
شکافت  از  حاصل  باقيمانده  جرم  صورت  به 
 Nuclear( هسته هاي  سنگين به هسته هاي سبک
اتم هاي  هسته  جوش  شکل  به  يا  و   )  fusion
 )Nuclear fuse( سنگين تر  هسته هاي  به  سبک 
و  اورانيوم  مخازن  محدوديت  دليل  به  است، 
انرژي هاي  زمره  در  نيز  آنها  جهان،  هيدروژن 

تجديدناپذير بايد به حساب آيند.
بـه  تنهـا  انرژي هـا  ايـن  از  اسـتفاده  مشـکالت   

و  گياهـي  پسـماندهاي  بازيافـت  موجـب  نه تنهـا 
ضايعـات  دپـوي  هزينه هـاي  کاهـش  و  جانـوري 
زندگـي مدنـي اسـت، بلکـه تبديـل کـود حيوانـي 
مفيـد بـا ارزش افـزوده زيـاد همـراه بـا گاز متـان و 

عـدم آلودگـي محيط زيسـت اسـت.
 الزم بـه يـادآوري اسـت کـه گرم کـردن آب 
حمـام معـروف شـيخ بهايـي در اصفهـان برپايـه 
گاز متـان حاصـل از تخميـر بي هـوازي بنا شـده 
منطقـه  فاضـالب  کرده انـد  نقـل  چنانچـه  بـود. 
بـزرگ اطـراف مسـجد جامـع اصفهـان بـا يک 
مسـجد  مزبلـه  وارد  سـفالي  کانال کشـي  نـوع 
جامع )پشـت حمام شـيخ بهايي( شـده و از آنجا 
مي شـده  هدايـت  بيـوگاز  رآکتـور  داخـل  بـه 
اسـت. گاز متـان از طريـق مشـعل )شـمع( آب 
حمـام را گـرم مي کـرده اسـت. کـود بهداشـتي 
نيـز در مزبلـه بيـن حمام و مسـجد جمـع آوري و 
بـراي کشـاورزي اسـتفاده مي شـد. متأسـفانه در 
اثـر بي توجهـي، حمـام شـيخ بهايي بـه ويرانه اي 
کانال کشـي  سيسـتم  و  شـده  تبديـل  بدمنظـره 
کامـاًل از بيـن رفته اسـت. در کشـور هندوسـتان 
و چيـن اکنـون ميليون هـا واحـد بيـوگاز سـاده 
نيـاز  مـورد  غيرصنعتـي  سـوخت  و  دست سـاز 

مـردم را تأميـن مي کنـد.  
شــرکت هاي   1973 نفتــي  شــوک  از  پــس 
ــي(  ــرکت هاي نفت ــي ش ــي )حت ــزرگ اروپاي ب
اهتمــام بــه توليــد واحدهــاي صنعتــي ثابــت 
مختلــف  ظرفيت هــاي  در  بيــوگاز  ســيار  و 
ــد قابل توجهــي  کــرده و از صــادرات آن درآم
نظــر  در  هــم  شــايد  مي کننــد.  کســب  نيــز 
ــي  ــر زيرزمين ــام ذخاي ــس از اتم ــه پ ــد ک دارن
و  بيــوگاز  واحدهــاي  نفت خيــز  کشــورهاي 
بــه  را  کم ضــرر  انــرژي  سيســتم هاي  ديگــر 

کشــورهاي نفتــي صــادر کننــد.

2ـ انرژي هاي تجديدناپذير:
کـه  هسـتند  آنهايـي  تجديدناپذيـر  انرژي هـاي 
داده،  تغييـر  را  خـود  ماهيـت  مصـرف  اثـر  در 
توليـد  قابـل  عبارتـي  بـه  يـا  و  مي رونـد  هـدر 

تعريفـي اسـت متـداول کـه در اينجـا هـم از آن 
مي شـود. اسـتفاده 

 بـا نگاهـي عميق تـر درمي يابيـم که منشـأ اغلب 
ايـن انرژي هـا، انـرژي خورشـيدي اسـت. بـراي 
نمونـه بـا تابـش نـور خورشـيد بـه رنگدانه هـاي 
بـرگ درختـان و سـبزينه ها در فراينـد فتوسـنتز 
توده هـاي گياهـي )Biomass( رشـد مي کننـد و 
يـا منشـأ انرژي بادي در اثر تابـش غيريکنواخت 
نـور خورشـيد )زاويه تابش خورشـيد و سـايه - 
دمـا  اختـالف  ايجـاد  بـا  کـه  اسـت   ) روشـن 
باعـث اختـالف فشـار بيـن دو منطقـه و حرکت 
توده هـاي هـوا از منطقـه پرفشـار گـرم به سـمت 
منطقـه کم فشـار و يـا سـرد مي شـود. يعنـي بـاد 
در  اسـت.  خورشـيدي  انـرژي  از  حاصـل  هـم 
مي تـوان  نيـز  آبـي  پتانسـيل هاي  انـرژي  مـورد 
چنيـن اسـتدالل کـرد که بـا تابش نور خورشـيد 
خورشـيدي  انـرژي  از  خـود  کـه  بـاد  وزش  و 
نشـأت گرفتـه اسـت، آب از سـطح اقيانوس هـا 
و يـا منابـع آبـي تبخيـر مي شـود. بخارهـاي آب 
بـه سـوي مناطـق کم فشـار حرکـت کـرده و در 
شـرايط جـوي مناسـب بـه بـاران و بـرف تبديل 
شـده و در کوهسـتان ها  ذخايـر آب شـيرين و 

مي آورنـد.  به وجـود  را  آبـي  پتانسـيل هاي 
بيـوگاز نيـز از تخميـر بي هـوازي هيدروکربن هـاي 
گياهـي و جانوري در شـرايط معيني توليد مي شـود. 
اگرچـه گاز متـان کـه يکـي از تميزتريـن گازهـاي 
مصرفـي اسـت، در رآکتورهـاي بيـوگاز از تبديـل 
ضايعـات و پسـماندهاي کشـاورزي و فاضالب هاي 
جامـد انسـاني و حيوانـي آزاد مي شـود امـا اهميـت 
بهداشـتي  کـود  توليـد  سـبب  بـه  بيشـتر  بيـوگاز 
انـگل و کرم هـا و  از تخـم  سـالم، بي بـو و عـاري 
باکتري هاسـت. در پسـماندها و مـواد زائـد، در چند 
هفتـه تخميـر بي هـوازي در دمـاي ثابـت، تمـام مواد 
گياهـي و جانـوري، انگل هـا و تک ياخته ها، مدفوع 
دام و فضـوالت طيـور بـه کـود غنـي مقـوي ازتـه و 
باکتري هـا  کولـي  از  عـاري  به ويـژه  و  غيرآلـوده 
)Escherichia coli (E.coli، کـه عامـل تجزيـه مـواد 
غذايـي در روده بـزرگ هسـتند، تبديـل مي شـوند.  
عـالوه بـر آن حاصـل تخميـر بي هـوازي گاز متـان 
CH4 اسـت که يکـي از کم ضررترين سـوخت هاي 
هيدروکربنـي مي باشـد. چـون کولـي باکتري هـاي 
)E.coli) تجزيه کننـده مـواد غذايـي در فرايند تخمير 
بي هـوازي نابـود شـده اند، از ايـن رو کـود به دسـت 
آمـده کـودي پوک و خشـک، مقوي و بسـيار مفيد 
براي کشـاورزي اسـت. به عبارت ديگـر اگر آثاري 
از ايـن کـود در هنـگام ذخيره سـازي و يـا مصـرف 
روي دسـت و يـا لبـاس کشـاورز باقي بمانـد، غذاي 
او را آلـوده بـه کولـي باکتري هـا )E.coli) نکـرده و 
کودهـاي  امـا  مي مانـد  محفـوظ  او  غذايـي  ارزش 
طبيعـي تخميـر نشـده حـاوي کولـي باکتري هايـي 
)E.coli) هسـتند کـه مـواد مؤثـر غذايـي او را پيـش 
از هضـم و جـذب در روده کوچـک تجزيـه کـرده 
و ارزش غـذا را از بيـن مي برنـد. در حقيقـت بيوگاز 

پس از شوک نفتي 1973 
شرکت هاي بزرگ اروپايي 

)حتي شرکت هاي نفتي( اهتمام 
به توليد واحدهاي صنعتي ثابت 
و سيار بيوگاز در ظرفيت هاي 
مختلف كرده و از صادرات آن 
درآمد قابل توجهي نيز کسب 

مي کنند
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باسـتاني يا معابد، مساجد و کليسـاها نظر بيفکنيم، 
بـه فاجعـه مصـرف انرژي هـاي فسـيلي بيشـتر پـي 

مي بريـم. 

زيان جامعه از افزايش بيماري ها
از ديگـر آثار مخرب سـوخت هاي فسـيلي ازدياد 
و  عروقـي  قلبـي،  بيماري هـاي  بي حـد و حصـر 
انـواع سـرطان هايي اسـت کـه زندگـي انسـان، 
قـرار  تحت تأثيـر  به شـدت  را  نبـات  و  حيـوان 
داده اسـت، به طوري کـه برخـي مراکـز از خطـر 
»سـونامي مـرگ و ميـر ناشـي از آلودگـي هـوا« 
هـوا  آلودگـي  زيان هـاي  کرده انـد.  صحبـت 
بيماري هـاي  از  ناشـي  ميـر  و  مـرگ  در  تنهـا 
نمي شـود  خالصـه  سـرطان  و  عروقـي  قلبـي، 
از  و  کاري  راندمـان  کاهـش  موجـب  بلکـه 
کارافتادگـي زودهنـگام نيروهـاي فعـال جامعـه 
کـه بـا کار خـود توليـد ارزش افـزوده مي  کنند، 
از  و  موعـد  از  پيـش  بازنشسـتگي  يـا  مي شـود 
از  جامعـه  کارايـي  کاهـش  يـا  و  کارافتادگـي 
تمامـي و يـا درصـدي از خدمـات نيـروي کار 
فعـال محـروم شـده، درآمـد بيمه هـاي درمـان و 
بازنشسـتگي کاهـش يافته و هزينـه درمان و حق 
بازنشسـتگي فـرد بـراي جامعـه و بيمـه افزايـش 

مي يابـد.

گازهاي گلخانه اي
همان طـور کـه اشـاره شـد، در اثـر سـوختن مواد 
هيدروکربنـي بـا هـوا، فتوسـنتز تاريکـي گياهـان 
و يـا سـوخت و سـاز بـدن، گاز دي اکسـيدکربن 
 CO ماننـد  اگرچـه  کـه  مي شـود  توليـد   CO2
آن  حـد  از  بيـش  مقـدار  امـا  نيسـت  کشـنده 
باعـث گرم شـدن زميـن و اثـر پديـده گلخانـه اي 
از حـد  بيـش  يـا کاهـش  و  نبـود  امـا  مي شـود. 
گازهـاي گلخانـه اي ماننـد بخـار آب، CO2  و 
گاز متـان CH4 هـم باعـث مي شـود کـه امـواج 
حرارتـي نـور خورشـيد بعـد از انعکاس از سـطح 
و  نشـده  جـذب  ملکول هـا  ايـن  توسـط  زميـن 
اتمسـفر زميـن را تـرک کننـد. چـون ايـن گازها 
امـواج  محـدوده  در  پيونـدي  انـرژي  داراي 
حرارتـي قرمـز و مـادون قرمـز هسـتند و موجـب 
جـذب ايـن امـواج حرارتـي و گرم شـدن محيـط  
زندگـي مي شـوند. يعني بـا عدم وجـود گازهاي 
گلخانـه اي زميـن بيـش از انـدازه سـرد شـده و 
مـرگ هسـتي در زميـن حتمـي اسـت امـا بـراي 
تنظيـم بيـالن اکسـيژن زميـن هـم نيـاز بـه مقـدار 
زيـرا  اسـت   CO2 دي اکسـيدکربن  مشـخصي 
فراينـد اعجازانگيـز فتوسـنتز روشـنايي گياهـان 
و سـبزينه ها بـراي بازتوليـد اکسـيژن در حضـور 
گاز دي اکسـيدکربن CO2 اتفـاق مي افتـد و ايـن 
بدان معناسـت که بـراي تنظيم بيالن اکسـيژن در 
چرخـه حيـات تنظيـم ميـزان CO2 نيـز ضـروري 
اسـت. وجود مقدار مشـخصي از گاز CO2 براي 
توليـد محصـوالت گياهـي هـم ماننـد گلوکزهـا 

سـوخت  از  حاصـل  گازهـاي  کشـنده ترين  از 
هيدروکربن هاسـت. انـواع  در  موجـود  کربـن 

خطرات باران هاي اسيدي 
امـا خطـر دي اکسـيدکربن  CO2 را هـم نبايـد 
فـوق  گازهـاي  از  بسـياري  بگيريـم.  ناديـده 
در  و  جـوي  مناسـب  شـرايط  در  مي تواننـد 
مختلفـي  اسـيدهاي  بـه  هـوا  رطوبـت  حضـور 
 CO2H2, CO3H2, NO2H2, NO3H2,(ماننـد
SO3H2, SO4H2(   تبديـل شـوند کـه کـم و 
بيـش خطرناکنـد و به عبارتـي باران هاي اسـيدي 
را به وجـود آورنـد، اتفاقـي کـه چنـد هفته پيش 
در اهـواز افتـاده و تعـدادي زيـادي از هموطنـان 
باران هـاي  ايـن  بيمارسـتان کـرد.   مـا را روانـه 
و  گياهـان  برگ هـاي  و  ريشـه  روي  اسـيدي 
اثـر گـذارده و آسـيب هاي  سـبزينه ها به شـدت 
جـدي بـه آنهـا مي رسـانند. برگ هـا را پژمـرده 
مختـل  را  رنگدانه هـا  در  فتوسـنتز  و  کـرده 
در  گياهـي  فتوسـنتز  بـا کاهـش  لـذا  مي کننـد. 
وارد  خلـل  حيـات«  »ممـد  اکسـيژن  بازتوليـد 
شـده و بيـالن اکسـيژن زميـن کاهـش مي يابـد. 
نفـوذ  ايـن اسـيدها در خـاک  از طـرف ديگـر 
کـرده، بـا عناصـر نـادر موجـود ترکيب شـده و 
بـه نمـک غيرقابـل جذب توسـط ريشـه گياهان 
در  نـادر  عناصـر  ايـن  نبـود  مي شـوند.  تبديـل 
رشـد گياهـان و همچنين کيفيت و طعـم ميوه ها 
و سـبزي ها  تأثيـر زيـادي دارد. ايـن اسـيدها بـه  
ريشـه گياهـان هـم آسـيب جـدي مي رسـانند. 
باران هـاي اسـيدي باعـث تخريب ميراث باسـتاني 
ملت هـا ماننـد شـاهکارهاي هنـري و سـاختمان ها 
از  آنهايي کـه  به ويـژه  تاريخـي،   ابنيه هـاي  و 
سـنگ هاي آهکـي يـا آهـن، مـس و...  سـاخته 
شـده مي شـوند. اسـيد، حفره هايـي در دل سـنگ 
به وجـود آورده و به تدريـج ماننـد خـوره، آنهـا را 
ميان تهـي و مشـبک مي کنـد. دوده غبـار سـياهي 
روي چهـره مجسـمه گذشـتگان و آثـار نقاشـي 
نيـاکان مـا کشـيده و نسـل هاي آينـده را از زيبايي 
هنـر و درک نحـوه زندگـي آنها محـروم مي کند. 
اگـر بـه ميـزان هزينـه سرسـام آور بازسـازي آثـار 

محدوديـت منابـع اوليـه آنها خالصه نمي شـود، 
دنيـا،  اورانيـوم  ذخايـر  ميـزان  از  مهمتـر  بلکـه 
ضايعـات وارده به محيط زيسـت اسـت که تنوع 
آالينده هـا و ميزان آنها  بشـر را به فکر بازگشـت 
بـه انرژي هـاي قديمي تـر و يـا نـوع تجديدپذيـر 
آالينده هـاي  بـه  اينجـا  در  اسـت.  انداختـه 
حاصـل از سـوختن کربـن يعنـي ترکيـب کربن 
و  زغال سـنگ  زغـال،  چـوب،  در  موجـود 
هيدروکربن هـاي فسـيلي ماننـد نفـت و گاز از  
آاليندگـي  ميـزان  و  حرارتـي  ارزش  ديـدگاه 

مي پردازيـم.   آنهـا 

آالينده هاي سوخت هاي هيدروکربني 
در  موجـود  ازت  و  کربـن  سـوختن  اثـر  در 
چـوب، زغـال و نفـت گاز ترکيبـات متعـددي 
مضـر  آنهـا  از  بسـياري  کـه  مي آيـد  به وجـود 
بـه  مي تـوان  رديـف  ايـن  در  کشـنده اند.  يـا  و 
در  و    CO , CO2، HCN ,NH3 ,NO2 ,NO
ترکيبـات  )داراي  تـرش  فسـيلي  سـوخت هاي 
کربـن   ،SO, SO2, SO3, SH2 بـه  گوگـرد( 
معلـق  ذرات  نشـده،  سـوخته  هيدروژن هـاي 
سـنگين ماننـد دوده و ترکيبـات ديگـر عناصـر 
کـرد.  اشـاره  گاز  و  نفـت  همـراه   ناخالصـي 
مسـلماً در اثـر دمـا و فشـار زيـاد اتـاق احتـراق 
ترکيبـات  تعـداد  درون سـوز،  موتورهـاي 
هـم  بيشـتر  اتومبيل هـا  اگـزوز  از  خروجـي 
سـازمان هاي  گزارش هـاي  براسـاس  و  بـوده 
بين المللـي تـا 50 نـوع گاز از اگـزوز اتومبيل هـا 
يـا  مضـر  آن  نـوع   43 کـه  مي شـوند  خـارج 
خطرناکنـد. بـراي مقايسـه، بـه ترکيـب يک اتم 
کربـن بـا يـک اتـم اکسـيژن در فعـل و انفعالـي 
کـه  مي کنيـم  اشـاره    )Exothermic(انـرژي زا
براي تشـکيل منواکسـيدکربن از سوخت ناقص 
آن مطابـق رابطـه شـيميايي  حـدود 26/4 کيلـو 
کالـري انـرژي آزاد مي کنـد. در صورتي کـه بـا 
سـوخت کامـل آن  و تبديل به دي اکسـيدکربن 
94 کيلـو کالـري يعنـي تقريبـاً چهـار برابـر آن  

مي آيـد.  به دسـت  انـرژي 
بـه عبـارت ديگـر بـه دليـل تفـاوت 67/6 کيلـو 
کالـري انـرژي، CO تمايـل شـديدي بـه جـذب 
اکسـيژن از هـر طريـق ممکـن بـراي تبديـل  بـه 
بـا  همـراه    CO گاز   هـرگاه  لـذا  دارد.   CO2
تنفـس انسـان و يـا هر موجـود زنده ديگـر وارد 
ريـه شـود، اکسـيژن خـون را جـذب کـرده و 
باعـث کاهـش اکسـيژن خون و مرگ مي شـود. 
گاز CO مولکولـي اسـت بـدون بـو و رنـگ و 
از  نمي کنـد.  احسـاس  را  آن  وجـود  شـخص 
تعـداد  سـاليانه  کربـن  ناقـص  سـوخت  طريـق 
کشـيده  مـرگ  کام  بـه  انسـان ها  از  زيـادي 
نامرئـي  نـام قاتـل  بنابرايـن به حـق،  مي شـوند و 
بـر CO نهاده شـده اسـت. )که چـون فرومي رود 
مخـل حيـات اسـت و قاتـل ذات...(. پـس نقش  
CO گذشـته از ارزش حرارتـي پاييـن آن يکـي 

در اثر دما و فشار زياد اتاق 
احتراق موتورهاي درون سوز، 

تعداد ترکيبات خروجي از 
اگزوز اتومبيل ها بيشتر هم 
بوده و براساس گزارش هاي 

سازمان هاي بين المللي تا 50 
نوع گاز از اگزوز اتومبيل ها خارج 
مي شوند که 43 نوع آن مضر يا 

خطرناکند
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)و  مي شناســيم  ســونامي  به نــام  دريــا  درون 
ــواحل  ــار آن را در س ــار مرگب ــش آث ــي پي مدت
ــل  ــونامي حاص ــم(. س ــاهده کردي ــزي مش اندون
از زمين لــرزه اقيانــوس در نزديکــي اندونــزي 
حتــي ســواحل ديگــر کشــورها را تخريــب کرد 
و باعــث کشته شــدن  حــدود 350 هــزار انســان 
در اثــر امــواج آب خروشــان دريــا در ســواحل 
شــد و همچنيــن مــا شــاهد ســونامي چنــد ســال 
پيــش بعــد از زلزلــه در دريــاي ژاپــن بوديــم که 
ــن   ــاي ژاپ ــا در فوکويام ــهمگين دري ــواج س ام
باعــث ويرانــي ســواحل و تخريب هايــي بــه 
ــر ايــن  رآکتورهــاي اتمــي آن شــد. محققــان ب
ــخ از  ــات ي ــي قطع ــقوط ناگهان ــه س ــد ک باورن
درياچه هــاي  درون  بــه  آلــپ  يخچال هــاي 
پايين دســتي هــم مي توانــد امــواج خروشــان 
آبــي را به وجــود آورد کــه محققــان بــه آن 
ــه  ــد ک ــپ داده ان ــاي آل ــونامي در کوه ه ــام س ن
ــرآورد  ــاس ب ــت. براس ــم نيس ــار ه دور از انتظ
انســان  جهانــي،  محيط زيســت  ســازمان هاي 
بيــن 51 تــا 81 درصــد در گرم شــدن زميــن 
ــد  ــي مانن ــاي طبيع ــش بالي ــت و نق ــر اس مقص
جنگل هــا،  آتش گرفتــن  کوه هــا،  آتشفشــان 
ــد در  ــدود 20 درص ــا ح ــه و... تنه ــيل و زلزل س
ــش  ــا افزاي ــد. ب ــت دارن ــط دخال ــي محي آلودگ
ــي  ــدان قطب گرمــاي محيط زيســت مناطــق يخبن

به طوري کـه هم اکنـون درياچه هايـي در دره هاي 
پايين دسـتي برخـي از ايـن يخچال   هـاي طبيعـي 
ماننـد يخچال هـاي کـوه آلـپ بـا حجـم آب بين 
چهـار تا شـش  ميليون مترمکعب پديـد آمده، که 
مي توانـد بـا ترک خـوردن قسـمتي از يخ هاي آن 
و جداشـدن قطعـات بـزرگ   يـخ از يخچال هـاي 
باالدسـتي و سـقوط آن به داخل اين درياچه هاي 
پايين دسـتي سـيل ويرانگـري از ارتفاعـات   باالي 
کـوه بـه سـمت پاييـن راه بيفتـد و ماننـد اژدهايي 
خـود  مسـير  در  زيـاد  ثقلـي  انـرژي  بـا  خزنـده 

همه چيـز را نابـود کنـد. 
تصاويـر زيـر آالينده هـاي کارخانه ها، جداشـدن 
قطعـات بزرگ يـخ از يخچال هاي قطب از سـال 
2007، کـه مسـاحتي به انـدازه جزيـره نيويورک 
را دارد و ذوب شـدن يخچال هـاي کليمانجـارو 
ميليـون  شـش  تـا  چهـار  حجـم  بـا  درياچـه اي 
مترمکعبـي در کوه هـاي آلـپ را نشـان مي دهند. 
   حتــي ســقوط ناگهانــي  قطعــه بزرگــي از يــخ، 
بــه دليــل حرکــت تدريجــي يخ هــاي ايــن 
يخچال هــا و ذوب شــدن قســمتي از آن کــه 
باعــث جداشــدن و ســقوط قســمت بزرگــي از 
ــا  ــن درياچه ه ــل آب اي ــه داخ ــدي ب ــخ از بلن ي
وارد  بــر آب  ســهمگين  مي شــود، ضربــه اي 
مي کنــد و موجــب پيدايــش امــواج فشــاري 
خطرناکــي مي شــود، ماننــد آنچــه از زلزله هــاي 

 CO2 واجـب اسـت. از ايـن رو کمبـود و کاهـش
باعـث کاهـش دماي محيـط و همچنيـن افزايش 
بيـش از حـد آن هـم باعـث افزايش دمـاي زمين 
مي شـود و در هـر دو حالـت به منزلـه اخـالل در 
نظـم طبيعـت اسـت اگرچـه در حـال حاضـر از 
افزايـش  CO2 به عنوان پديـده مخرب گلخانه اي 
يـاد مي شـود.  بـا افزايـش CO2 دمـاي زميـن باال 
يخبندان هـاي  و  قطـب  دو  يخچال هـاي  و  رفتـه 
 ،) Greenland( مناطـق سردسـير ماننـد گرينلنـد
ايسـلند )Iceland( ، کوه هـاي آلـپ و... شـروع به 
ذوب شـدن کـرده و ذخاير آب شـيرين جهان رو 
بـه کاهـش گـذارده و ارتفـاع سـطح اقيانوس هـا 
افزايـش مي يابـد. محققـان از خطـر افزايش بيش 
از حـد و قابـل مالحظـه CO2  گـزارش کرده اند.  
براسـاس تخمين محققان سرشناس محيط زيست 
  CO2    دانشـگاهي، ميـزان افزايش توليـد مولکول
در حـال حاضـر  بيشـتر از مقـدار آن از حـدود  
800 هـزار سـال پيـش تـا بـه امـروز بـوده اسـت. 
در اثـر گرم شـدن زميـن در 30  سـال اخيـر )از 
سـال 1980 تابه حـال( حـدود 30 درصد يخ هاي 
و  درياهـا  سـطح  ارتفـاع  و  ذوب   شـده  قطبـي 
اقيانوس هـا بـاال آمده اسـت. يخچال هـاي طبيعي 
کوه هـاي  در  طبيعـي  يخچال هـاي  ماننـد  دنيـا 
گلخانـه اي  پديـده  آفـت  از  اروپـا   نيـز  آلـپ 
مي شـوند،  ذوب  به تدريـج  و  نمانـده  امـان  در 
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اين باره از افزايش سـرطان و کودکان ناقص الخلقه 
در بصـره عـراق در اثـر اين گلوله هـاي راديواکتيو 

گـزارش شـده کـه بسـيار تکان دهنده اسـت. 
انـرژي خورشـيدي اگرچـه راندمـان نيروگاه هـاي 
تمام شـده  قيمـت  و  نـدارد  را  فسـيلي  و  هسـته اي 
کيلـووات سـاعت آن ظاهـراً زيـاد اسـت امـا اگـر 
فقـط هزينـه اجتماعي درمـان بيماران سـرطاني و يا 
ديگر بيماري هاي ناشـي از آلودگي زيست محيطي 
را بـر هزينـه توليـد برق سرشـکن کنيم، بـه احتمال 
قريـب به يقين هزينه برق خورشـيدي مناسـب تر از 
بسـياري از انرژي هـاي ديگـر خواهد شـد. اشـکال 
کار در آن اسـت کـه بـا وجـود اطـالع از رابطـه 
کاهـش  سـرطان،  عروقـي،  قلبـي،  بيماري هـاي 
ارزش محصـوالت گياهي و باغـي، کاهش ذخاير 
آب شـيرين جهـان، افزايش سـطح آب اقيانوس ها 
و کاهـش فضـاي کشـت و کار، هزينـه مرتبـط بـا 
آنهـا نه تنهـا بـر هزينـه توليد برق فسـيلي سرشـکن 

نشـده، بلکـه اصـوالً بـرآورد هم نشـده اسـت. 
درد ديگـر ايـن اسـت که جامعـه آن فـردي را که 
بـا فشـردن گلـوي انسـاني باعـث کمبود اکسـيژن 
تنفسـي و مـرگ او مي شـود را بـه حـق قاتـل و 
مسـتحق مجـازات و ديـه مي دانـد، امـا آن کس را 
کـه در اثر سـوخت نامناسـب بخاري و يـا خودرو 
گاز خفه کننـده CO را وارد محيط زيسـت کـرده 
و يـا بـا افزايـش گاز گلخانـه اي محيـط زندگي و 
آب شـرب و کشـاورزي او را محدود کرده است 
نـه قاتـل مي دانـد و نه مسـتحق مجازات. متأسـفانه 
متوليـان شـرع مقـدس هم دانسـته و يا ندانسـته در 
ايـن مسـئله غفلت کـرده و تجـاوز به حـدود هوا، 
آب، سـالمتي و زميـن مـردم را گنـاه هـم اعـالم 

نمي کننـد. فاعتبـروا يـا اولي االبصـار.
مراجـع: بـراي تنظيـم ايـن مقالـه از گزارش هـاي 
مجامـع بين المللـي و يـا تحقيقـات دانشـگاهي که 
در مجله هـاي علمي تخصصـي و يا مجالت معتبر 
اطالع رسـاني  و کتب علمي و همچنين مقاله هاي 
منتشرشـده در شـبکه جهانـي اينترنـت برداشـت، 

فيش بـرداري و اسـتفاده شـده اسـت.■

ژاپـن و تعـداد بسـيار زيـاد سـوانح در آسـتانه 
مخالفـت  باعـث  اتمـي  نيروگاه هـاي  انفجـار 
مـردم آن کشـورها بـا انـرژي هسـته اي و تقاضا 
بـراي خاموش کـردن دائمـي آنهـا شـده اسـت. 
منطقـه بسـيار زيبـاي چرنوبيـل از 25 سـال پيش 
بـا وجـود مدفون کـردن بقايـاي نيـروگاه مزبور 
بـا سـازه هاي بتونـي، خالـي از سـکنه و به شـهر 
گزارش هـا،  بنابـر  اسـت.  شـده  تبديـل  ارواح 
اکثـر سـکنه و کارگـران ايمن سـازي محوطه به 
انـواع سـرطان ها گرفتار شـده و بسـياري از آنها 
فـوت کرده انـد. حتـي از ميـزان ابتال به سـرطان 
کارگـران ايمن سـازي نيروگاه هـاي فوکوشـيما 
نيـز گزارش هايـي منتشـر شـده اسـت. بعـد از 
فاجعـه انفجار نيـروگاه اتمي چرنوبيـل گزارش 
شـده بـود کـه جريـان بـاد مـواد راديواکتيـو را 
چراگاه هـا  و  کـرده  منتقـل  زيـادي  فاصلـه  تـا 
بـه حـدي آلـوده  اروپـاي شـرقي را  و مـزارع 
کـرده بـود که مـردم را از مصرف حتـي لبنيات 
اروپـاي شـرقي برحـذر مي داشـتند. در عکـس 
زيـر منطقـه چرنوبيـل پيـش و پـس از انفجـار 

نيـروگاه را نشـان مي دهـد.

عوارض غيرمستقيم نيروگاه هاي هسته اي 
نيروگاه هاي هسـته اي عالوه بر خطرات مسـتقيمي 
به وجـود  انفجـار  يـا  و  بحراني شـدن  اثـر  در  کـه 
مي آورنـد، عـوارض جانبـي ديگـري دارنـد کـه 
ازجملـه مي تـوان به دپوي پسـماندهاي هسـته اي و 
يا نشتي آب رآکتور و يا مانند آنچه در فوکوشيما 
تروريسـت ها  حملـه  يـا  و  زلزلـه  افتـاد،  اتفـاق 
شـيريني  مي توانـد  مشـکالت  ايـن  کـرد.  اشـاره 
بـه تلخـي جبران ناپذيـري  انـرژي زيـاد را  بيـالن 
بايـد  بـاال  فاکتورهـاي  از  گذشـته  کنـد.  تبديـل 
عدم اطالع رسـاني  اثـر  در  کـه  ريسـک هايي  بـه 
درسـت شـرکت هاي سـازنده و يـا اداره کننـده در 
مورد نشـتي هاي احتمالـي راديواکتيويته و يا ايمني 

نيروگاه هـا ايجـاد مي شـود توجـه کـرد. 
ضدتانـک  گلوله هـاي  از  اسـتفاده  ديگـر  مسـئله 
حـاوي اورانيوم ضعيف شـده اسـت کـه به صورت 
پـودر نرمـي تمـام محيـط را آلـوده مي کنـد. در 

ــراي  ــازع بشــر ب ــدل شــده و تن ــا ب ــه  مرداب ه ب
دســتيابي بــه آب شــيرين محتمــل بــه نظــر 

مي رســد.

انرژي هسته اي 
درسـت اسـت کـه بيـالن انـرژي در شـکافت و 
جـوش هسـته اي بسـيار زيـاد اسـت امـا عوارض 
آلودگـي  و  کنترل شـدن  از  خـارج  از  ناشـي 
راديواکتيـو آن هـم فوق العاده زيـاد و خطرناک 
اسـت. بـراي مشـخص کردن ارزش حرارتـي و 
يـا بيـالن انـرژي بـه يـک مثـال سـاده از جـوش 
هسـته اي اکتفـا مي کنيـم.  از جوش چهار هسـته 
هيـدروژن و تشـکيل يـک هسـته هليـوم مطابـق 
فرمـول رياضـي زيـر مقـدار جـرم باقيمانـده بـه 
انـرژي تبديـل مي شـود،  کـه مقـدار آن برابـر 

با: اسـت 
 باتوجـه بـه عـدد آواگادرو، در توليـد تقريبـاً چهار 
گـرم  هليوم Mjoul 2.4106 انرژي آزاد مي شـود،که   
ارزش حرارتـي  آن برابـر بـاton 108*5.36 چـوب  

است. 
ــي   ــد وزن ــط 0/7  درص ــه فق ــه اينک ــه ب ــا توج ب
ايزوتــوپ U235( 235( از اورانيــوم خالــص 
ــدار  ــه مق ــد چ ــد دي ــت، باي ــکافت اس ــل ش قاب
ســنگ معــدن بــراي اســتخراج يــک کيلوگــرم 
اورانيــوم خالــص بايــد اســتخراج شــود تــا 
يک کيلوگــرم اورانيــوم خالــص در ايــن فراينــد 
اورانيــوم  از يک کيلوگــرم  اســتخراج شــود. 
خالــص هــم فقــط حــدود هفــت گــرم آن بــراي 
توليــد انــرژي شــکافت هســته اي مناســب اســت.

عوارض مستقيم نيروگاه هاي هسته اي 
 اسـتفاده از انـرژي شـکافت هسـته اي بـه دليـل 
ميـالدي   50 دهـه  از  آن  زيـاد  انـرژي  بيـالن 
زيـادي  تعـداد  و  کـرد  کسـب  محبوبيـت 
نيـروگاه هسـته اي در بيشـتر کشـورهاي صنعتي 
دنيـا ماننـد امريـکا، روسـيه، ژاپـن و بسـياري از 
کشـورهاي اروپايي سـاخته و به کار گرفته شـد 
امـا فاجعـه اتمـي چرنوبيـل در 25 سـال پيـش و 
نيروگاه هـاي فوکوشـيماي  فـوق بحراني شـدن 

نيروگاه اتمي چرنوبيل، قبل و بعد از حادثه انفجار
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غيردولتـي  نمي توانـد  نفـت  پـول  بـا  عمـران 
باشـد و خصوصي سـازي آن غيرممکـن اسـت. 
پايـه شـرکت هاي خصوصـي وارداتـي عوامـل 
عوامـل  مـوردي  در  اگـر  کـه  هسـتند  دولتـي 
کليـدي دولتـي کنار گذاشـته شـوند )مطـرود و 
نـه معـزول( ناگهـان مجموعه اي با سـر و صداي 
اشـارتي  را  عاقـل  کـه  مي پاشـد  هـم  از  بسـيار 
کافـي اسـت. به هر حـال همه فعاليت ها از مسـير 
سـازمان دولـت و هـزاران کارمنـد مي گـذرد.

حکومـت  در  و  جـا  يـک  در  قـدرت  و  پـول 
متمرکـز اسـت و هـر کـه بـه ايـن مرکـز قـدرت 

دارد.  بيشـتري  بهـره  باشـد  نزديکتـر 
ايـن تجزيه طلبـي کـه هـر منطقـه حتـي کوچک 
مي خواهـد اسـتاني مسـتقل و در رابطـه مسـتقيم 
بـا مرکـز اقتـدار و پـول باشـد پيامد اين شـرايط 
فرهنگـي  پيوسـتگي  آهسـته  آهسـته  و  اسـت 

برنامه ريزي و هدف تازه اي براي سازمان 
برنامه

تبديـل اقتصـاد »عمـران اشـتغال يـا اقتصـاد 
رانتـي نفتـي بـه اقتصـاد توليـد و اشـتغال 
مولـد« نيازمنـد کار بـا حسـاب و کتـاب اسـت 
و همـه ديدگاه هـا، تقسـيم بندي و گروه بندي هـا 
را تغييـر مي دهـد. گروه بنـدي و نظامـي کـه طي 
بيـش از پنجـاه سـال جامعه مـا را در خـود دارد.

اقتصـاد صنعتـي با کـم و زيادکردن قيمـت ارز و 
اصالح قوانين تسـهيالت بانکـي و ماليات و امثال 
آن به وجـود نمي آيـد. ايـن اقدامـات، کارکردي 
دوگانه دارد و در شـرايط اقتصاد دولتي مي تواند 
بـه رونـق داللي بينجامـد. بسـياري از صنعتگران، 
به عنـوان  را  خـود  صنعـت  از  کوچکـي  بخـش 
پوششـي بـراي فعاليـت ريالـي خود حفـظ کرده 

و در کار واردات  هسـتند.

 1393 سـال  بودجـه  مي شـود  شـنيده  آنچـه 
ايـن  و  اسـت  اشـتغال«  برپايـه  عمـران  »برنامـه 
سـخن دردناکـي اسـت. اقتصـاد نفتـي کـه پـس 
برنامه ريـزي  بـا   1332 مـرداد   28 کودتـاي  از 
بانـک جهانـي در ايـران برقرار شـد و گاه اقتصاد 
رانت محـور خوانـده مي شـود  چيـزي نيسـت جز 
عمـران و زندگـي بر پايـه درآمد نفـت و فعاليتي 
صرفـاً اشـتغال محور اسـت و بودجـه سـال 1393 
نشـان مي دهـد کـه درهـا هنـوز بـر همـان محـور 
مي چرخـد در حالي کـه مـا بايد به توليد )اشـتغال 
مولد( بينديشـيم. صفـت مولد اگر همراه اشـتغال 
آورده شـود و بـه جاي عمـران از توليد ياد شـود 

شـرايط و قواعـد بـازي متفـاوت خواهـد بـود.
خبـري  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بازسـازي 
صدمـه اي  آن  انحـالل  و  اسـت  مسـرت بخش 
سـنگين بـر مملکـت وارد آورده و اقتصاد جامعه 
و زندگـي مردم را گرفتـار درهم ريختگي فراوان 
کـرد امـا ايـن بازسـازي بايـد همـراه بازنگـري و 
تغييـر در سـاخت و هدف هـاي آن باشـد و بـه 
جـاي برنامه ريـزي عمراني، برنامه بـر پايه صنعتي 

شـدن کشـور در دسـتور کار قـرار گيـرد.
شـرايط  بتوانيـم  آنکـه  بـراي  شـده  شـنيده  بارهـا 
باشـيم  مقاومـي در مقابـل فشـار خارجـي داشـته 
بايـد تکيـه بـر درآمـد نفـت کنار گذاشـته شـود و 
اينجـا يـک نکتـه ناگفته مي مانـد و گمـان مي رود 
کـه منظـور گـردش کار حکومت اسـت و نگاه ها 
بـه سـوي ماليـات يـا حـذف کمک هـاي دولـت 
غيـره  و  گاز  و  آب  و  بـرق  بـه  نفـت  درآمـد  از 
برمي گـردد. فرامـوش نکنيـم کـه درآمـد مـردم، 
بخشـي از درآمـد نفت اسـت کـه دولت بـه عنوان 
پـول توجيبـي بـراي گـردش زندگي روزانـه مردم 
کوچکتريـن  موجـود  مالياتـي  سيسـتم  مي دهـد. 
بهبـودي در اوضاع  به وجـود نخواهد آورد و مانند 
اسـت  شـهر  ميدان هـاي  اسـتخرهاي  فواره هـاي 
کـه آب همـان اسـتخرها را بـه هـوا بـرده، بـر آن 
اسـتخرها فـرو مي ريـزد و در درازاي زمـان نه تنهـا 
بلکـه مقـداري بخـار  بـر آب اسـتخر نمي افزايـد 
مي شـود. راه حـل  ايـن اسـت کـه بايـد کل درآمد 

کشـور بـا توليـد کاال در داخـل افزايـش يابـد.

اشتغال توليدمحور

اميرسعيد موسوي حجازي

 
طرح از مژده دانش پژوه 
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توليد و در صادرات اول شـد و چون ماشين آالت 
خـط توليـد ايـن صنايـع را هـم خـود توليـد کـرد 

صنعـت ماشين سـازي دقيـق آن رشـد کـرد.
مورد  اين  در  زيادي  مثال هاي  نمي خواهيم  ما 
اتومبيل باالترين سهم  بزنيم. هم اکنون در توليد 
براي  توليد را داريم، چرا طراحي  واردات خط 
توليد )خط توليد( اتومبيل و واگن راه آهن و مترو 
تهيه نمي شود، در اين صورت هزاران اشتغال مولد 
خواهيم داشت به شرط آنکه ساخت ماشين آالت 
پيشين آن هم بررسي شود ـ ماشين آالت توليد و 
مولد برق و تأسيسات توزيع، تلفن و تلويزيون و 
ديگر لوازم الکترونيکي هم مي تواند در اين طرح 
ديده شود ـ هنگامي که ما خط توليد اتومبيل در 
گرجستان يا سوريه را تأمين مي کنيم اينها را از 
فرانسه مي خريم و فقط متصديان حق داللي آن 

را  مي گيرند.
زياد در پي عامل براي اين کار نگرديدـ  ما مديران 
جوان باهوش و سرمايه گذار داريم، البته کشاندن 
کار  صنعت  سوي  به  داللي  و  واردات  از  آنها 
ماشين آالت  اين  فني  و کارگران  است  مشکلي 
را تعمير مي کنند. بهترين نيروي کار را در اختيار 
مهندسان  از  مي توان  کار  آغاز  در  ـ  مي گذارند 
پس  اما  گرفت  بهره  ايراني(  با  )همراه  خارجي 
از استقرار کار نظام توليد و اطمينان به پايداري 
نمي روند  خارج  به  فارغ  التحصيالن  نه تنها  آن، 
به  تبليغات  به  نياز  بدون  هم  رفته ها  خارج  بلکه 
داللي  و  واردات  مسير  اگر  برمي گردند.  کشور 
ماشين آالت  با  عمراني  کارهاي  و  شود  بسته 
داخلي انجام شود )البته بحران حاصل از اين تغيير 
شرايط را بايد پذيرفت( خيل عظيم نيروي کار و 
توليدي روي خواهند  به سوي کار  تعميرکاران 

آورد و تعميرکاران جديد تربيت خواهند شد.

صنايع کوچك و تحقيقات
صنايـع  رواج  از  سـخن  پيشـين  سـال هاي  در 
کوچـک و يـا تحقيقات مي شـد که پـول زيادي 
صنايـع  داشـت.  پـي  در  فسـادها  و  رفـت  هـدر 
کوچـک پـس از پاگيـري صنايـع بـزرگ مـا در 
شـکل ماهـواره پيرامـون هـر سـه صنعـت بزرگ 
شـکل خواهند گرفـت و جز آن راه حلي نيسـت. 
تحقيقـات هـم در نبـود صنايـع بـزرگ و پيش از 
آنکـه صنايـع بـزرگ رونـق بگيرنـد هـدر کردن 
پـول اسـت و طـرح بـزرگ تحقيقـات در دوران 
سـازندگي موجـب هـدر رفتـن فسـادآلود پول ها 
شـد، وقتي کـه صنايع بـزرگ رونـق گرفت آنها 
تحقيـق خواهنـد  و  دانشـگاه ها  بـه سـوي  خـود 
رفـت زيـرا مصرف کننـده تحقيـق آنهـا هسـتند.

سـخن بسـيار است و توفيق باشـد دانشمندان اين 
گفتـه را پـي گيرنـد و نواقص آن را برشـمرند و 

خـود بحـث مفصل تـر و منطقي تر ارائـه دهند.
پي نوشت

1. اينجا نياز به توضيح بســيار دارد که در حوصله 
اين مقاله نيست.■

سـاختماني )راه و خانـه( را هدف خـود قرار داده 
و اشـتغال محـور اسـت.

ماشـين آالت  توليـد  همـراه  راهسـازي  اگـر 
و  آنهـا  توليـد  خـط  ايجـاد  و  راهسـازي 
را مي سـازند همـراه  توليـد  صنايعـي کـه خـط 
در  مي شـود،  صنعتـي  مملکـت  البتـه  شـود 
نيـاز در 10  راه مـورد  بـه  بـا توجـه  اينجـا هـم 
 سـال مي تـوان توليـد ماشـين آالت در ايـران را 

کـرد. برنامه ريـزي 
مـا تـوان فنـي کامـل بـراي ايـن کار را داريـم. 
ماشـين آالت  ايـن  تعميـرات  در  کارگراني کـه 
کار مي کننـد و مهندسـان و سـرمايه گذاران هـم 
وجـود دارنـد امـا اعتمـاد بـر پايـداري شـرايط 

اقتصـادي نـدارد.
استعداد مملکت براي ساختن راه به پايان رسيده، 
براي نمونه يک راه براي ارتباط شاهرود به شمال 
که  کشيده اند  راه  سه  تاکنون  ولي  است  کافي 
پيمانکار و مهندس مشاور بيکار و همراهان دولتي 
آنان در پي ايجاد راه چهارمند و تمام محيط زيست 

جنگلي را از ميان برده  است.
و  اروميه  ميان  مستقيم  راه  يک  که  بود  هوسي 
و  مهندسان  شود.  احداث  درياچه  روي  از  تبريز 
کارشناسان اين کار را نمي پذيرفتند. در کف اين 
درياچه حدود 20 تا 50 متر رسوب نمک و در زير 
اين رسوب کوه هاي نمکي بود. از نظر فني راهي 
نيافتند باالخره يک مهندس مشاور طرحي پيشنهاد 
کرد که آن قدر خاک بريزند که اين مسير پر شود 
اما وجود رسوب نمک موجب شد که خاک ها 
پر  بريزند  چه  هر  و  شود  حل  نمک  اين  درون 
نشود. خريد ميلياردها دالر ماشين آالت راهسازي 
اشتهاي پيمانکاران واردکننده و مسئوالن دولتي را 
محيط زيست  سازمان  اعتراض  به  تحريک کرد، 
توجه نشد، خاک تمام تپه هاي اطراف به درياچه 
ريخته شد و نظم زيست محيطي به هم ريخت و 

شد آنچه اينک مي بينيم.
اروپائيـان در پي اسـتخراج معادن ايران هسـتند، 
ايـن کار مي تواند امر مبارکي باشـد بدان شـرط 
که ماشـين آالت و ابزار جسـت وجو، اکتشـاف، 
اسـتخراج، تغليـظ و... در ايـران سـاخته شـود و 
خـط توليد اين ماشـين آالت هم در ايران باشـد.

رابطه کارهاي عمراني و توليدي
کارهـاي  بـه  توليدمحـور  جامعـه  در  آنکـه  نـه 
عمرانـي نمي انديشـند بلکه محور، توليد اسـت و 
پيـش از شـروع کار عمراني بـرآورد مي کنند که 
ايـن کار چـه تعـداد ماشـين آالت و از چـه نوعي 
پيشـين  کار  و  مقدمـه  عنـوان  بـه  و  مي خواهـد 
طرحـي براي توليد اين ماشـين آالت در مملکت 

تهيـه مي شـود.
ايتاليـا پـس از جنـگ متوجـه شـد کـه طرح هـاي 
عمرانـي نيازمنـد گسـترش سـازمان ها و بنيادهـاي 
و  لوازم التحريـر  و  اسـت  دولتـي  و  خصوصـي 
اوليـن  و  مي خواهـد  بسـيار  اداري  ماشـين آالت 
طرح بازسـازي کشـور را بر توليد اين لـوازم بنيان 
نهـاد و پـس از آن ارزان تريـن و مرغوب تريـن راه 

و  اقتصـادي  رشـد  و  مي گسـلد  هـم  از  مناطـق 
فرهنگـي از ميـان مـي رود.

به  ديگران  و  لرستان  نمايندگان خوزستان،  چرا 
سهم استان خود در بودجه اعتراض مي کنند زيرا 
در اقتصاد عمراني سهم مناطق جداست وجامعه 
تغذيه  و  خارج  درهم تنيده  شبکه  از شکل يک 

همه به بندنافي که با مرکز دارند وابسته است.
شـرايط تمرکـز پـول و قـدرت، تهـران را چنيـن 
بـزرگ کـرده اسـت. در بررسـي صنايـع مـورد 
و  کنيـم  بررسـي  را  آنهـا  اسـتقرار  محـل  لـزوم 
ايـن بررسـي را در اختيـار مسـئوالن شهرسـتان ها 
قـرار دهيـم کـه ناچـار نباشـند بـراي هـر عملي به 
تهـران مراجعـه کننـد و جمعيـت مراکز اسـتان ها 
و مهاجريـن جديـد به سـوي آن مناطـق مي روند. 
مراکـز اسـتان ها هـم تحمـل جمعيـت و اسـتقرار 

صنعـت را ندارنـد.
طرح جابه جايي پايتخت کاري است که مشکل 
نظم  اروميه(  درياچه  پل  )مانند  باشد  عملي 
اجرا  اگر  و  ريخت  خواهد  درهم  را  اجتماعي 
شود با نظام کنوني مديريت اجرايي، دست کم 

پنج ميليون بر جمعيت تهران خواهد افزود.

اقتصاد صنعت محور با اشتغال مولد
امـا صنعـت خصوصـي برنامه ريـزي شـده ناچـار 
اقتصـاد  در  مي شـود.  برپـا  مسـتعد  مناطـق  در 
وزارت خانه هـا  و  ادارات  ايـن  صنعت محـور 
نيسـتند کـه برنامه ريـزي کـرده و بودجـه خـود را 
بـراي هماهنگـي بـه سـازمان برنامـه مي دهنـد بلکه 
هدف هـاي خـود را همـراه بـا اطالعاتـي کـه بايـد 
مفصـل مـورد بحـث قـرار گيرد بـه سـازمان برنامه 
مي دهـد و سـازمان برنامـه بـا رعايت آنچـه به طور 
مختصـر در ايـن گفتـار آمـده اسـت برنامه ريـزي 
اجرايـي مي کنـد. فرض کنيـم واگن هـاي راه آهن 
و متـرو در خرم آبـاد و نيروي محرکه )لوکوموتيو( 
آن در بجنـورد باشـد بنابرايـن بخـش عمـده اي از 
بودجـه متـروي اصفهـان بـه خرم آبـاد و بجنـورد 
مـي رود )کـه اينـک بـه قـول جنـاب روحانـي بـه 
بنابرايـن نماينـده  جيـب کارگـر چينـي مـي رود( 
خرم آبـاد از سـهم بودجه متروي اصفهـان ناراضي 
نخواهـد بـود. سـازمان برنامـه و بودجـه بـا توجه به 
ميـزان نيـاز بـه ماشـين آالت واگـن و لوکوموتيـو 
مي توانـد توليـد آن را يـک برنامه ريـزي پنـج يـا 

10  سـاله کنـد.
صنعـت پوشـاک و خـوراک کافـي نيسـت کـه 
محـرک توليـد باشـد و آرزوهاي يـک کارفرما 
اينکـه  تحريـک کنـد گـو  را  يـا کارآفريـن  و 
پوشـاک وارداتـي هنـد و چين صنعـت پارچه و 

پوشـاک مـا را درهـم شکسـته اسـت.
در ايـن قبيـل صنايـع بـا دروازه هاي بـاز و حضور 
در بـازار آزاد جهانـي مـا رقيـب چيـن و يـا هنـد 
نخواهيـم  ميليـاردي  بـا جمعيـت مصرف کننـده 
آزاد  بـازار  بـه  را  مـا  ورود  کسـاني که  ـ  شـد 
جهانـي مطـرح مي کننـد در واقـع بهره منـدان از 
اقتصـاد نفتـيـ  رانتي عمـران و اشـتغال محورند.1 
ايـن اقتصادهـا بـا وارادت، اشـتغال در کارهـاي 
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     حـال کـه صـورت سـؤال مشـخص شـد، 
مي تـوان بـه بحـث در خصـوص داليـل کم آبي 
درياچـه پرداخـت. نتايـج ثبت شـده نشـان داده 
شـده اسـت که در سـال هاي نرمال بارندگي نيز 
)يعنـي سـال هاي 1390ـ 1388( نيـز کاهش تراز 
درياچـه اروميـه وجـود داشـته و ميـزان آن در 
حـدود 60 سـانتي متر بـوده اسـت، به طوري کـه 
در تابسـتان 1390، ارتفـاع تـراز درياچـه اروميه 
در حـدود چهـار متـر نسـبت بـه متوسـط تـراز 
بلندمـدت آب درياچـه در 45 سـال اخيـر، افت 
داشـته اسـت. در مـورد داليـل کم آبـي درياچه 
اروميه، مواردي مطرح شـده اسـت کـه مي توان 

بـه ايـن نـکات اشـاره نمود:
باعـث  کـه  اخيـر  سـال هاي  در  هـوا  گرمـي 
تبخيـر بيشـتر آب از درياچـه شـده اسـت. ايـن 
شـده  موجـود  اکسـيژن  کاهـش  باعـث  تبخيـر 
کـه ايـن امـر خـود باعـث از بين رفتن حيـات در 

اسـت. درياچـه گرديـده 
رشـد  ايـن  کـه  منطقـه  در  جمعيـت  رشـد 
مـورد  آب  ميـزان  افزايـش  باعـث  جمعيـت 
نيـاز اسـت و باعـث مصـرف بـاالي آب پشـت 
رودخانه هـاي  روي  شـده  احـداث  سـدهاي 
منتهـي بـه درياچـه شـده اسـت. نتايـج مطالعات 
نقـش  کـه  اسـت  داده  نشـان  ايـران  آب  بنيـاد 
توسـعه در باالدسـت حوزه آبريز در افت سـطح 
آب درياچـه اروميـه در حـدود 27 درصـد بوده 

اسـت.
منطقـه،  در  موجـود  سـد   40 حـدود  وجـود 
12 سـد در دسـت سـاخت، سـدهاي در دسـت 
سـد   22 وجـود  بـه  مي تـوان  کـه  برنامه ريـزي 
روي رودخانـه آجي چـاي اشـاره نمـود. برخـي 
سـدهاي موجـود در منطقـه عبارتنـد از: نهنـد، 
آذربايجـان  در  قلعه چـاي  و  علويـان  ونيـار، 
شـرقي و بـوکان، حسـنلو، شـهر چـاي و مهابـاد 
چنديـن  بـه  مي تـوان  غربـي.  آذربايجـان  در 
سـد در باالدسـت سـد ونيـار اشـاره کـرد کـه 
جهـت کنتـرل شـوري آجي چـاي و تهيـه آب 
قابـل شـرب و کشـاورزي منطقـه احـداث شـده 
اسـت تا آب شـور در پشـت آنها جمـع و تبخير 

اسـتان  در  شـادگان  تـاالب  و  بلوچسـتان  و 
خوزسـتان غافـل کنـد.

امـا از پيامدهـاي خشک شـدن درياچـه اروميـه 
بـه  اسـت مي تـوان  کـه صـورت سـؤال اصلـي 

مـواردي چنـد اشـاره داشـت:
ـ ايجـاد درياچـه نمـک يـا سـونامي شـوره زار 
کـه توفـان نمـک ايجادشـده )در حدود هشـت 
وجـود  درياچـه  در  نمـک  تـن  ميليـارد   10 تـا 
ايجـاد  را  بسـياري  مشـکالت  مي توانـد  دارد( 

. کند
ـ از بين رفتـن باغ هاي سـيب و انگور، تأثير منفي 
بـر کاشـت محصوالتـي همچـون گوجه فرنگـي، 

خيار، گنـدم و...
اطـراف  روسـتاهاي  سکنه شـدن  از  خالـي  ـ 
درياچـه اروميـه به خصـوص روسـتاهاي سـمت 
و  کشـاورزي  فعاليت هـاي  تعطيلـي  و  درياچـه 

صنعتـي منطقـه
بـه  مناطـق  آن  در  سـاکن  افـراد  مهاجـرت  ـ 
ناخواسـته   کـوچ  گويـي  کـه  اسـتان ها  سـاير 
آذريـان را بـه همـراه خواهـد داشـت و احتمـاالً 
از اوليـن شـهرهاي در معـرض مشـکل مي تـوان 

کـرد. اشـاره  شهرسـتان عجب شـير  بـه 
انـواع  حاضـر،  حـال  در  کـه  آنجـا  از  ـ 
آفت کـش و کودهـاي شـيميايي در زمين هـاي 
اسـتفاده  درياچـه  محـدوده  کشـاورزي  قابـل 
بـا  آنهـا  مخلوط شـدن  ادامـه  در  و  مي شـود 
نمـک درياچـه مي توانـد سـالمتي مـردم منطقـه 

نمايـد. تهديـد  را 
ـ از بين رفتن لجن درياچه

ـ  از بين رفتن جزاير موجود
ـ از بين رفتـن منطقـه توريسـتي و جاذبه هـاي 

آن، تعطيلـي هتل هـا و...
ـ از بين رفتن آرتميا

ـ  از بين رفتـن حيوان هـاي موجـود در منطقه از 
گاوميش جمله 

کـه  مناطـق  در  زيرزمينـي  آب  پايين رفتـن  ـ 
مي توانـد ايجـاد فرونشسـت در زميـن کنـد کـه 
خـود مي توانـد باعـث شکسـت  لوله هـاي آب و 

گاز گـردد.

بـه  و  ايـران  شـمال غربي  در  اروميـه  درياچـه 
صـورت مشـترک ميـان اسـتان هاي آذربايجـان 
درياچـه،  ايـن  دارد.  قـرار  شـرقي  و  غربـي 
بزرگتريـن درياچـه ايـران، بزرگتريـن زيسـتگاه 
آرتميـا و نيـز يکـي از سـه درياچـه بـزرگ آب 
تأميـن آب  منابـع  از  بـوده اسـت.  شـور جهـان 
درياچـه اروميـه مي تـوان به حـدود 21 رودخانه 
مسـيل،   39 فصلـي،  رودخانـه  هفـت  دائمـي، 
بارش هـاي  نيـز  و  درياچـه  داخـل  چشـمه هاي 
مسـتقيم بـاران و بـرف اشـاره کـرد. چنـد سـال 
اسـت کـه بحـث خشک شـدن درياچـه اروميـه 
از آن، مسـائل  ناشـي  و مسـائل زيسـت محيطي 
باعـث   ... و  صنعـت  و  کشـاورزي   ، اجتماعـِيِ
شـده اسـت تـا ايـن قضيـه رنـگ  و بوي سياسـي 
نيـز بـه خـود بگيـرد کـه مسـائل پيش آمـده طي 
سـال هاي 1389 بـه بعـد، بخشـي از آنهـا بـوده 
جلسـات  و  سـمينارها  اسـاس،  برايـن  اسـت. 
برگـزار  ايـن خصـوص  در  متعـدد کارشناسـي 
عوامـل  و  متخصصـان  نظـرات  و  اسـت  شـده 
مـورد  ذيربـط  اسـتان هاي  و  کشـوري  اجرايـي 
بررسـي قـرار گرفتـه اسـت، امـا آنچـه کـه در 
نـه چنـدان  مشـاهده گرديـده، وضعيـت  عمـل 
مناسـب حـال حاضر و بالطبع آينـده اين درياچه 
شـوربخت اسـت. روزگاري فخـر درياچه به راه 
نداشـتن بـه آب هـاي آزاد بود و گويـي امروزه، 
کـه  درياچـه اي  اسـت.  مطلـب  هميـن  آن  درد 
آخريـن  و  بـرده  فـرو  خويـش  غربـت  در  سـر 
ناله هـاي درياچـه آرال را بـه خاطـر مـي آورد و 
بـه نظر مي رسـد مـي رود تـا همچـون آرال، تنها 
نامـي و خاطـره اي از او بمانـد. البتـه نبايـد توجه 
خـاص بـه درياچه اروميه، مـا را از نـگاه دقيق تر 
پريشـان در  و  بختـگان  آينـده درياچه هـاي  بـه 
اسـتان فـارس، تـاالب هامون در اسـتان سيسـتان 

ناله هاي درياچه اروميه

مسعود عامل سخي
استاديار گروه مهندسي عمران 

دانشگاه اروميه
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کاهش تلفات آب در مسير و مصب رودخانه ها 
با اصالح بستر رودخانه ها به نحوي که آزادسازي 
آب سدها به دليل اتالف آب پيش از رسيدن به 
درياچه، عماًل تأثير چندان زيادي نخواهد داشت.

زراعي  تناوب  و  کشت  الگوي  رعايت 
پيشنهادي در اراضي تحت پوشش.

بهره برداري  و  توسعه  از طرح هاي  جلوگيري 
از منابع سطحي و زيرزميني به علت بهره برداري 

محلي و سيستم هاي دولتي.
که  آينده  سال  چند  در  سدها  عدم آبگيري 
خطرافتادن  به  مشکل  به  بايد  خصوص  اين  در 

محصوالت کشاورزي توجه نمود.
جديـد  تأسيسـات  آبگيـري  هرگونـه  توقـف 

از جملـه سـدهاي در مرحلـه سـاخت. آبـي 
پشـت  در  ذخيره شـده  آب هـاي  رهاسـازي 
سـدها کـه بايد در خصـوص اين راهـکار توجه 
نمـود کـه عواقـب ايـن کار، تأميـن آب شـرب 
و نيـز آب کشـاورزي را بـه زيـر سـؤال خواهـد 
کـرد. همچنيـن بايـد بر حجم آب پشـت سـدها 

و نيـز ميـزان تبخيـر سـاليانه توجـه شـود.
حتـي برخـي معتقـد بـه تخريـب جـاده و پـل 
ميانگـذر درياچه اروميه هسـتند کـه حدود 120 
ميليـارد تومـان هزينـه دربـر داشـته اسـت. شـايد 
طراحـي و اجـراي پـل به جـاي اجراي سـنگريز 
از  مي توانسـت  درياچـه،  داخـل  در  خاکريـز  و 

ابعـاد ايـن مشـکل بکاهد.
تـا  ديـم  محصـوالت  کشـت  بـه  پرداختـن 

غيراصولـي آبيـاري 
ممنوعيـت کشـت سـاالنه محصـوالت زراعي 
بـراي چنـد سـال و پرداخـت خسـارات مربوطـه 
طرح هـاي  اجـراي  جـاي  بـه  کشـاورزان  بـه 

پرهزينـه در ايـن بخـش توسـط دولـت
توقف کشت اراضي جديد

توقف برداشت آب از کليه چاه هاي غيرمجاز
درياچـه  بـه  ورودي  رسـوبات  پاک سـازي 

اروميـه
داليـل  ايـن  بـه  درياچـه  از  نمـک  برداشـت 
کـه ديگـر امـکان بازگشـت بـه غلظـت قبلي در 
درياچـه وجـود نـدارد، درآمد زياد با اسـتخراج 
آسـان و نيـز توجـه بـه ايـن نکته کـه در صورت 
عـدم برداشـت نمـک، مشـکالت جـدي بـراي 

مـردم منطقـه ايجـاد خواهد شـد.
برخـي        همان  طـور کـه مالحظـه مي شـود 
پيشـنهادهاي صورت گرفتـه از لحـاظ اجرايـي، 
فنـي، اقتصـادي و يـا حقوقـي داراي مشـکالتي 
مي باشـد کـه نيـاز توجـه بيشـتر بـه ايـن مقوله را 
نشـان مي دهـد. امـا آنچه کـه بديهي اسـت عدم 
توسـعه  پايـدار يکـي از مشـکالت پايه اي اسـت 
کـه باعـث ايجـاد اين معضل شـده اسـت و عدم 
دورانديشـي و جامع نگـري بـه ايـن مسـئله دامن 
زده اسـت. اميـد اسـت نسـل هاي آينـده ايـران 
زميـن کمـاکان شـاهد درياچـه اروميه باشـند.■

را  آن  برخـي  کـه  کالنتـري  جـاده  احـداث 
حمـل بـر اکوسيسـتم درياچـه اروميـه ناميده اند. 
تـراش خـاک و سـنگ از کـوه زنبيـل در کنـار 
درياچـه اروميـه و ريختن آنها بـه داخل درياچه 
باعـث ايجـاد دو مشـکل توقـف جريـان طبيعـي 
خشک شـدن  نيـز  و  درياچـه  داخـل  در  آب 
حالـت  در  اسـت.  شـده  درياچـه  چشـمه هاي 
درياچـه،  هـر  در  آب  گـردش  سيسـتم  کلـي، 
اکسـيژن و سـاير مـوارد محلـول در آب را بـه 
نقـاط مختلـف آن مي رسـاند. همچنيـن بايـد بـه 
ايـن مطلـب نيـز اشـاره کرد کـه شـوري بيش از 
حـد در بخش شـمالي درياچه، حيـات پرندگان 
آبـزي و آرتميـا را در ايـن منطقـه دچـار اختالل 

کـرده اسـت.
     براسـاس آنچـه کـه گفتـه شـد دولـت بـراي 
نجـات درياچـه اروميـه برنامـه  سـه مرحلـه اي را 
مدنظـر قرار داده اسـت؛ باروري ابرهـا به منظور 
افزايـش بارش باران در منطقـه، کاهش مصرف 
آب و بهينه سـازي سيسـتم آبيـاري و همچنيـن 
افزايـش عرضـه آب به درياچه اروميـه. محققان 
و مسـئوالن مختلـف نيز راهکارهـاي ديگري را 
ارائـه کرده انـد. آنچـه از مجمـوع راهکارهـاي 
پيشنهادشـده قابـل جمع بنـدي اسـت را مي تـوان 

به صـورت زيـر ارائـه کرد.
زاب  رودخانـه  و  ارس  رود  از  آب  انتقـال 
در  اروميـه.  جهـت تخصيـص صـرف درياچـه 
خصـوص ايـن پيشـنهاد و راهـکار بايـد توجـه 
مي توانـد  ارس  رود  از  آب  انتقـال  کـه  کـرد 
باعـث تغيير شـرايط زيسـت محيطي منطقـه و نيز 
آسيب رسـاني بـه اکوسيسـتم منطقـه گـردد و از 
سـوي ديگـر با توجـه به مرزي بـودن رود ارس، 
مشـخص  به طـور  ايـران  حقابـه  محاسـبه   بايـد 

مدنظـر قـرار گيـرد.
تجهيـز و نوسـازي اراضـي و توسـعه آبيـاري 
تحـت فشـار در اراضـي حـوزه  آبريـز درياچـه 

اروميـه بـودن توسـعه اراضـي

گـردد. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه تحقيقـات 
انجـام شـده نشـان مي دهـد کـه اگـر سـدها در 
در حـدود  تنهـا  نمي شـد  احـداث  مناطـق  ايـن 
پنـج تـا 10 درصـد وضعيـت مناسـب تر مي شـد.

اسـتفاده  غيرقانونـي چاه هـا،  و  بي رويـه  حفـر 
گسـترش  زيرزمينـي،  آب هـاي  از  بي رويـه 
کشـاورزي در دشـت هاي شـرقي درياچـه کـه 
سـمت  از  درياچـه  شـور  آب   تـا  باعث شـده 
منطقـه  زيرزمينـي  آب  سـفره هاي  بـه  درياچـه 
جريـان پيـدا کنـد که دليـل آن اسـتفاده بي رويه 
پايين آمـدن  و  زيرزمينـي  آب  سـفره هاي  از 
تـراز آب چاه هـا نسـبت بـه تـراز آب درياچـه 
همچنيـن  شـور  آب  جريـان  ايـن  مي باشـد. 
باعـث پايين آمـدن کيفيـت منابـع آب زيرزميني 
در ايـن مناطـق شـده اسـت. بـا توجـه بـه آنکـه 
کمـاکان يکـي از مهمترين منابع درآمد بخشـي 
دامـداري  و  مناطـق، کشـاورزي  ايـن  مـردم  از 
مي باشـد، الگوي نامناسـب آبيـاري محصوالت 
از  زيرکشـت  توسـعه سـطح  نيـز  و  کشـاورزي 

مي باشـد. يادشـده  عوامـل  جملـه 
در  درياچـه  آبريـز  حـوزه  در  بـارش  کاهـش 
سـال هاي اخير کـه نتايج مطالعـات صورت گرفته 
توسـط بنيـاد آب ايـران، سـهم خشکسـالي را در 
ايجـاد مشـکل اخيـر، 67 درصـد بـرآورد کـرده 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه حتـي بـا وجـود 
سـال  دو  در  مناسـب  نسـبت  بـه  بارندگي هـاي 
اخيـر، نتوانسـته اسـت نقشـي در افت سـطح آب 
درياچـه ايجـاد کنـد، بنابراين به نظر مي رسـد که 
تنهـا کاهـش بارندگـي در منطقـه، باعـث ايجـاد 

مشـکل نشـده است.
صـورت  برداشـت هاي  مجمـوع  بـودن  بـاال 
بـر  بنـا  کـه  درياچـه  حـوزه  منابـع  از  گرفتـه 
مطالعـات، بيش از 90 درصد پتانسـيل منابع آب 
سـطحي اسـت، حال آنکـه براسـاس توصيه هاي 
سـازمان هاي بين المللـي و مراجـع علمـي، ايـن 

ميـزان نبايـد بيـش از 60 درصـد باشـد.

مرزهاي آبي اروميه در حال عقب رفتن است، عکس از ايسنا



فقر	چالشي	براي	دين/	سارا	شريعتي	•
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ميزگردي	با	طاهري،	ايمان	زاده،		يوسف	زاده	و	ميثمي
مدارس	امين	/	عزت	اهلل	مهدوي	•
حق	برخورداري	انسان	از	آموزش	و	پرورش		•

در	برنـامه	توسـعه	پـس	از	2015/	برگـردان	
محمدرضا	نيك	نژاد

زن؛		سـنت	و		تجـدد؛	نهضت	و	انقالب	/		•
عباس	نصر-	بخش	نخسـت

درباره	صلح،	ايمان	و	دوست	داشتن/	گفت	وگو		•
تنهاي	 »تنهاي	 فيلم	 كارگردان	 عبدي	پور،	 احسان	 با	

تنها«	و	»پاپ«
جست	وجوي	كلوت؛	بهانه	اي	براي	خلق		•

يك	جهان	چندصدايي/	سپيده	سامي
نقطه	عطف	بيداري/	احمد	هاشمي-	بخش	دوم	•
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 با سالم و تشکر از اين دعوت که فرصتي فراهم 
آورد تا درباره فقر حرف بزنيم، به آن بينديشيم، 
نســبت به آن واکنش نشــان دهيم و حساســيت 

برانگيزانيم.
ايـن دومين بـاري اسـت که بـه مناسـبت رونمايي 
از کتـاب »منهـاي فقـر« عالمـه حکيمـي، »عليـه 
نابرابـري« صحبـت مي کنـم. ايـن فرصـت و البته 
ايـن بحـث را مديـون نهيـب ايشـان هسـتيم کـه 
بـا انتشـار کتابشـان، توجـه مجـدد بـه پديـده فقر 
و ضـرورت مبـارزه بـا آن را بـه جامعـه فکـري و 
دينـي ما يـادآوري کردنـد و در حوزه انديشـه به 
بحـث گذاردنـد. در صحبـت قبلي ام بـه موقعيت 
فقـر به عنوان يک مسـئله اجتماعي اشـاره داشـتم 
ظهـور  بـا  اخيـر  دهه هـاي  در  چگونـه  اينکـه  و 
»خـود«، ظهـور »فـرد«، ظهـور »مـن«، »ديگـري« 
بـه  توجـه  بـه  فقـر،  بـا  مبـارزه  و  باخـت  رنـگ 
فقـرا تبديـل شـد. در اينجـا مي خواهـم اشـاره اي 
بـه نسـبت فقـر و ديـن داشـته باشـيم و اينکـه چرا 
وجـود فقـر، امروز چالشـي بـراي دين اسـت. در 
نتيجـه موضـوع بحثـم نسـبت ديـن و فقـر اسـت. 
مقصودم از دين در اين نسـبت و در مطالعه نقش 
آن در ايـران، واقعيتـي اسـت کـه در جامعـه مـا 
به نـام ديـن خوانـده مي شـود ـ دين واقعـاً موجود 
ـ و نـه حقيقـت ديـن در متون دينـي. از اين رو در 
بخـش اول بحثم بـه رابطه اديـان ابراهيمي و دين 
بـا تکيه بر پيامشـان مي پـردازم و در بخش دوم به 
نقشـي کـه امروز ديـن در جامعـه ما ايفـا مي کند 
و از ايـن نظـر دفـاع مي کنـم کـه يکـي از وجـوه 
ممتـاز سياسـت و توسـعه سـرمايه دارانه در جامعه  
مـا، نقشـي اسـت کـه ديـن در توزيـع و توجيـه 

ثـروت ايفـا مي کنـد.
 اجـازه دهيـد صحبتم را با خاطره اي شـروع کنم. 
تـازه بـه ايـران آمده بـودم؛ به تهران، به کالنشـهر 
تهـران. تهران کـه روزي در بيلبوردهاي خياباني، 
»شـهر اخـالق« ناميـده بودنـد، تهـران، پايتخـت 
جمهـوري اي کـه به نـام  اسـالم خوانـده مي شـد، 

تهـران پـس از انقـالب. در چهارراه هـاي شـهر، 
کار  کـه  کـردم  برخـورد  کودکانـي  جمـع  بـا 
مي فروختنـد  آدامـس  و  گل  فـال،  مي کردنـد. 
يـا شيشـه هاي ماشـين را مي شسـتند، يـا روزنامـه 
و اسـپند دود مي کردنـد... پيـش از آن هـم در 
همـان روز بازگشـت بـه ايـران، در فـرودگاه، بـا 
کودکـي برخـورد کـرده بـودم کـه به مـن قرآن 
کوچکي داد. تشـکر کردم و در جيب گذاشـتم. 
را  پولـش  بايـد  کـه  کردنـد  يـادآوري  مـن  بـه 
زندگـي،  خـرج  بـراي  کـه  کودکـي  بپـردازم. 
قـرآن مي  فروخـت، همـت عالـي، البتـه! از ايـن 
تصويـر، بـا آن پيشـينه، برآشـفتم! از ايـن واقعيت 
کـه فاتحانـه خودنمايـي مي کرد و شکسـت همه 
مي کشـيد.  رخـم  بـه  را  مـا  جوانـي  آرمان هـاي 
مگـر نـه اينکـه نسـل مـا، جوانـي اش را گذاشـت 
بـراي مبـارزه بـا ايـن واقعيـت؟ بـراي مبـارزه بـا 
فقـر، نابرابـري و ظلمي کـه پايه هـاي خـودش را 
بـر جامعـه طبقاتـي و نابرابـر اسـتوار کـرده بـود. 
برآشـفتم. در همـان حـال، دوسـتي تذکـر داد: 
عـادت مي کنـي. عـادي مي شـود. چنـان عـادي 
کـه ديگـر حتي آن را نمي بينـي. نپذيرفتم! عادت 
بـود کـه درسـت مي گفـت.  او  امـا  نمي کـردم! 

بـود.  مـن  از تصميـم  قوي تـر  واقعيـت سـخت، 
رفتـم به دانشـگاه. مشـغول شـدم. درگير مسـائلي 
سياسـت،  منابعـش.  و  نظريـات  درگيـر  ديگـر. 
بگيـر و ببندهايـش. ديـن و بايـد و نبايدهايـش، 
ايـن  در  محدوديت هايـش.  و  زنانـه ام  زيسـت 
فقـر  فقـر،  جنجالـي،  و  بـاز  همـه  پرونده هـاي 
خامـوش امـا آشـکار، آرام آرام رنـگ مي باخت 
و جـز به شـکل تئوريـک، نظري يا مناسـبتي، در 
مـواردي و در حاشـيه، درگيـرم نمي کـرد. بارهـا 
از رفتـار خـودم  غافلگيـر شـدم، وقتـي ديـدم از 
کنـار نمادهـاي آشـکار فقـر، فقـر مطلـق و سـياه 

نمي بينـم.  و  مي گـذرم 
ماجـراي  مي رسـد،  نظـر  بـه  امـا،  مـن  ماجـراي 
کـه  مايـي  از  مـا،  از  بسـياري  اسـت.  بسـياري 
بي عدالتـي  واقعيـت،  ديکتاتـوري  عليـه  روزي 
و  بوديـم  کـرده  علـم  قـد  نابرابري هايـش  و 
بـه چهاردهـه  نزديـک  از گذشـت  بعـد  امـروز 
دوبـاره مي ديديـم کـه همـه آنچـه بـا آن مبـارزه 
مي کرديـم، دوباره بازگشـته اسـت. ايـن ماجراي 
شکسـت  آرمان هـا.  شکسـت  بـود.  شکسـت 
ايـن  اينکـه  نـه  مگـر  وعده هايـش.  و  انقـالب 
انقـالب را انقـالب مسـتضعفان ناميـده بودنـد؟ و 

فقر چالشي براي دين 

چشــم	انداز	ايران:	كتاب	»منهاي	فقر«	اثر	استاد	محمدرضا	حكيمي	كه	اخيراً	
از	سوي	انتشــارات	علمي	ـ	فرهنگي	الحياه	در	184	صفحه	منتشر	شده،	با	
اســتقبال	عالقه	مندان	به	قرائتي	عدالت	محور	از	اسالم	و	تشيع	مواجه	شده	
و	تاكنون	نشســت	هاي	چندي	براي	رونمايي	و	معرفي	اين	اثر	برگزار	شــده	
اســت.	در	مهم	ترين	نشســتي	كه	براي	رونمايي	از	اين	كتاب	ـ	كه	به	عنوان	
»انقالبي	ترين	كتاب«	اســتاد	حكيمي	معرفي	شده	ـ	در	اواخر	مهرماه	برگزار	
شد،	دكتر	حسن	سبحاني،	دكتر	سارا	شــريعتي	و	حجت	االسالم	والسلمين	
محمدرضا	زائري	به	بررسي	اين	كتاب	پرداختند	كه	گزارش	آن	در	بسياري	از	

نشريات	و	سايت	هاي	خبري	منعكس	شد.	
ماه	گذشــته	)9	بهمن	1392(	مجدداً	از	دكتر	سارا	شريعتي	دعوت	شد	تا	در	
مراســمي	كه	از	سوي	جمعيت	خيريه	غدير	در	مســجد	رسول	اكرم	كرج	به	
مناســبت	رونمايي	از	»منهاي	فقر«	برگزار	مي	شد،	ســخنراني	نمايند.	دكتر	
شريعتي	در	اين	نشست	به	مسئله	»فقر،	چالشي	براي	دين«	پرداخته	كه	متن	
كامل	اين	سخنراني	به	نقل	از	»آرشيو	اينترنتي	سارا	شريعتي«	در	پي	مي	آيد.

سارا شريعتي
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حـاال، اسـتضعاف و فقر انباشـته، فقـر مولد ديگر 
محروميت هـا و آسـيب ها، در عريان تريـن چهـره 
و جسـورتر.  مي شـد  روز آشـکارتر  هـر  خـود، 
ايـن ماجـراي شکسـت بـود کـه عالمـه حکيمي 
کـه  آنجـا  مي کـرد.  روايـت  فقـر«  »منهـاي  در 
برانداختـن  بـراي  انقالب هـا  »اگـر  نوشـت: 
در  گام،  نخسـتين  در  بايـد  اسـت،  ظلـم  ريشـه 
مظلوم ترين هـا  از  ظلـم،  برطرف کـردن  جهـت 
باشـد... وگرنـه قيام هايـي خواهـد بـود در جهت 
جابه جايـي قـدرت و ثروت«. آنجـا که مي گفت: 
»سـرمايه داري، انقـالب را تخليـه ايدئولوژيـک 
کـرد و اگـر برخـي از آنـان پيـش از پيـروزي بـه 
انقـالب کمـک کردند، پـس از انقالب هـزاران 
بـار بردنـد...« يا اينکه  »در اين انقالب، کشـور را 
از طاغـوت سياسـي گرفتيـم اما به دامـن طاغوت 
اقتصـادي افتـاد«. »منهـاي فقـر« عالمـه حکيمـي 

بـراي مـن، روايـت شکسـت بـود. 
برخـي از مورخـان مي گفتند: اين تحليل درسـتي 
بـوده و هسـت.  فقـر هميشـه و همه جـا  نيسـت. 
مختـص بـه جامعـه و زمانـه ما نيسـت. فقـر همراه 
جامعـه انسـاني و پديـده اي طبيعـي اسـت و با اين 
تحليـل، فقر را همذات جوامع انسـاني دانسـتند و 
بـه آن ابديـت بخشـيدند. جامعه شناسـي امـا نگاه 
ديگـري بـه پديـده فقـر داشـت. جامعه شناسـي، 
يـک  نـه  را،  مورخـان  ابـدي  و  تاريخـي  فقـر 
اجتماعـي  محصـول  يـک  کـه  طبيعـي  پديـده 
مي دانسـت. چـرا کـه بـه گفتـه عالمـه حکيمـي 
»فقـر ذاتـي نيسـت، فقـر و محروميت هـا عرضـي 
و تحميلـي اسـت و  از سـوي اغنيـا و عملکـرد 
تحميـل  محرومـان  بـه  کـذاب  حاکميت هـاي 
مي شـد«. جامعه شناسـي بـا رد طبيعي بـودن فقـر، 
امـکان مبـارزه بـا آن را فراهـم مي سـاخت و بـر 
ايـن تأکيـد مي کـرد کـه ايـن جامعـه نابرابـر را 
تغييـرش  مـا سـاخته ايم پـس مـا هـم مي توانيـم 
دهيـم. از طرفـي نـگاه اجتماعـي بـه فقـر، وجـه 
مشـخصه ديگـري هم در فقـر موجـود در جامعه 
مـا، شناسـايي مي کـرد و آن نقـش دين بـود. اين 
فقـر و البته اين ثروت در جامعـه اي وجود دارد و 

قـدرت مي يابـد کـه با ديـن نامگذاري شـده، هم 
فقـر آن توجيـه دينـي مي شـود و هـم ثـروت آن 
توزيـع دينـي، هـم سـرمايه گذاري آن بـا ادبيـات 
دينـي خدمتگـزاري بـه مـردم ناميـده مي شـود و 
هـم مواجهـه با فقـر آن بـا ادبيـات دينـي، توصيه 
مي شـود. در نتيجـه بـه نظـر مـن، اگـر مارکـس 
در جامعـه صنعتـي، از سـرمايه اقتصـادي بحـث 
مي کـرد، اگـر بورديـو در اروپـا سياسـت را يک 
مـاوراـ  سـرمايه بـا نوعـي خودمختاري شناسـايي 
کـه  اسـت  ديـن  ايـن  مـا  جامعـه  در  مي کنـد، 
چنيـن نقـش فراگيـري را ايفـا مي کنـد، در نتيجه 
وجـود فقـر در سـيماي چالشـي براي ديـن  ظاهر 

مي شـود.
ديـروز يکـي از دانشـجويانم از مـن پرسـيد شـما 
کـه مي گوييـد اصلي تريـن مسـئله جامعه مـا دين 
اسـت، پـس چـرا بـر فقـر تکيـه مي کنيـد؟ بـه او 
گفتـم: چـون فقـر صورت مسـئله اسـت امـا نبايد 
از ايـن واقعيـت غافـل شـويم کـه در جامعـه مـا 
همه چيـز بـه دين ختم مي شـود. چرا فقر چالشـي 
بـراي ديـن اسـت؟ و چـرا در تحليل فقـر موجود 
نقـش دين را برجسـته مي کنيم؟ چون دين اسـت 
کـه به تعبير گرامشـي، ايـده برابري و بـرادري را 
ايجـاد مي کنـد. ديـن اسـت کـه تأکيـد مي کنـد 
انسـان ها طبيعت واحـدي دارند و انسـان به عنوان 
مخلـوق خـدا، پسـر خـدا، بـرادر و برابر بـا ديگر 
انسان هاسـت. ديـن اسـت کـه مي گويـد مـا همـه 
فرزنـدان يـک خداييـم، همـه فرزندان اسـماعيل 
برابريـم.  هـم  بـا  همـه  نتيجـه  در  و  اسـحاق  و 
ديـن اسـت کـه بـا طـرح  ايـده برابـري طبيعـي 
انسـان، نابرابـري موجـود اجتماعـي را غيرطبيعي 
گرامشـي،  گفتـه  بـه  حـال  عيـن  در  مي خوانـد. 
ديـن تأکيـد مي کنـد کـه ايـن همـه متعلق بـه اين 
جهـان نيسـت و در جهانـي ديگر تحقـق مي يابد، 
برابـري،  افـکار  انسـان ها  ميـان  در  بدين ترتيـب 
بـرادري و آزادي نطفـه مي بنـدد، آن هم در ميان 
اقشـاري که خـود را با يکديگر برابـر نمي بينند و 

بـرادر نمي داننـد و در نسبتشـان با ديگر انسـان ها، 
از  ايـن رو گرامشـي  از  خـود را آزاد نمي بيننـد. 
بزرگتريـن  و  »اتوپيـا«  بزگتريـن  به عنـوان  ديـن 
متافيزيکـي کـه در تاريـخ ظهـور کـرده اسـت، 
نـام مي بـرد. اديـان امـا اين ايـده بـرادري، برابري 
را نـه يـک اتوپيـا کـه »وعـده خـدا« مي داننـد و 
تأکيـد دارند کـه پيامبران براي ابـالغ اين دعوت 
مبعـوث شـده اند. از طـرف ديگر، دين اسـت که 
در برابـر واقعيـت موجود نظم حاکـم، از واقعيت 
و نظمـي ديگـر خبـر مي دهـد. ديـن بـا تکيـه بـر 
ايـن ايـده، که اين جهـان، اين دنيا، ايـن واقعيت، 
ابـدي و ازلـي نيسـت و بـا تعييـن جهـت اديـان به 
سـمت واقعيتـي ديگـر، ايـده مقابلـه و مبـارزه بـا 
نظـم موجـود را تقويـت مي کنـد. همـه پيامبران، 
در برابـر نظـم موجـود جامعـه خودشـان قـد علم 
کردنـد. ابراهيـم در برابر بت پرسـتان، موسـي در 
برابـر فرعـون، عيسـي در برابـر روميـان و محمـد 
در برابـر قريـش...  و بـه ايـن معنـا، ديـن، همـان 
اميـد  اسـت. اميد فردايي ديگـر، واقعيتي آرماني. 
تکذيـب  واقعيـت،  يـک  به عنـوان  هـم  فقـر  امـا 
قـرآن هـم  فقـر در  برابـر آن.  اسـت و در  ديـن 
همين اسـت: آيـا تکذيب کننده ديـن را ديده اي؟  
تکذيب کننده دين کيسـت؟ کسـي که يتيـم را از 
خـود مي رانـد. کسـي که فقيـر را اطعـام نمي کند. 
مي بينيـد؟ از فعـل ديده ايد و نه شـنيده ايد اسـتفاده 
مي شـود و بـر معيـار عملـي و نـه گفتـاري تأکيـد 
نمي کنـد،  اطعـام  را  فقيـر  کسـي که  مي شـود. 
نتيجـه  در  مي رانـد،  خـود  از  را  يتيـم  کسـي که 
کسـي  ديـن،  تکذيب کننـده   کـه  دارد  تأکيـد 
نيسـت کـه در گفتـار، ديـن را نفـي مي کنـد بلکه 
کسـي اسـت که در عمـل اجتماعي نيازمنـد را از 
خـود مي راند. ايـن تکذيب کنندگان ديـن از نظر 
قرآن چه کسـاني هسـتند؟ دينداران. نمازگزاراني 
کـه ريـا مي کننـد و مانـع خيرنـد. پـس واي بـر 
]ايـن[ نمازگـزاران! و رواياتـي از ايـن دسـت کـه 
»وقتـي فقـر وارد مي شـود، دين خارج مي شـود«، 

چرا فقر چالشي براي دين است؟ 
و چرا در تحليل فقر موجود 

نقش دين را برجسته مي کنيم؟ 
چون دين است که به به تعبير 
گرامشي، ايده برابري و برادري 
را ايجاد مي کند. دين است که 
تأکيد مي کند انسان ها طبيعت 
واحدي دارند و انسان به عنوان 
مخلوق خدا، پسر خدا، برادر و 

برابر با ديگر انسان هاست

عکس از عليرضا كيانپور
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بـه سـختي مي توانـد در موقعيـت  دهـد، ديگـر 
در  شـود.  پذيرفتـه  و  گيـرد  قـرار  نيـز  انتقـادي 
ايـن حـال اولويـت ديـن ديگـر سـاخت جامعـه 
»منهـاي فقـر« نيسـت. از اين روسـت کـه مي بينيم 
سياسـت دينـي مبـارزه بـا فقـر، بـه سـازماندهي 
امـداد و صدقـات، تقليل يافتـه و در حـال حاضـر 
بـر مبـارزه بـا تکدي گـري، متمرکز شـده اسـت. 
بيلبوردهـاي شـهر را در مبـارزه بـا تکدي گري و 
طرح هـاي پيشـنهادي براي مبارزه بـا آن را ببينيد. 
ايـن  طرح هـا مشـخصاً »طرح هـاي جمـع آوري« 
اسـت. جمـع آوري متکديـان کـه در  خيابـان و 
در متـرو سـدمعبر مي کننـد.... اما پيـش از مبارزه 
بايـد پرسـيد در چـه جامعـه اي  بـا تکدي گـري 
تکدي گـري به وجـود مي آيـد؟ در جامعـه اي که 
عدالـت ديگر يـک حق نيسـت، در جامعه اي  که 
عدالـت يک حق نيسـت، بايـد گدايـي اش کرد! 
در جامعـه اي کـه عدالـت يـک حق نيسـت و در 
سـيماي رحـم و ترحـم مذهبـي تصـور مي شـود، 
عدالـت  درحالي کـه  برانگيخـت!  ترحـم  بايـد 
جنبـش  يـک  خـالل  از  حـق  يـک  به عنـوان 

اعتراضـي مطالبـه مي شـود. 
نتيجه مي گيرم: وجود فقر مطلق، به عنوان 
اولين عامل جرم و جنايت و فساد در جامعه 
ما، چالشي براي دين است. فقر امروز نه صرفًا 
در برابر ثروت بلکه در برابر دين است که 
قد علم مي کند. به اين معنا که براي مبارزه 
و  نيست  کافي  ثروت رفتن  به سراغ  فقر،  با 
نمي توان در نقد نظام و سياست سرمايه از 
نقش و جايگاهي که دين در توزيع و توجيه 
ثروت دارد صرف نظر کرد و از اين روست 
که در متن دين، روايتي ديگر واقعيت دين 
مي خواند.  چالش  به  آن  حقيقت  به نام  را 
سياست و دين، مبارزه با فقر را رها کرده اما 
مردم تملکش کرده اند. وظايفي که در ديگر 
کشورها اغلب از وظايف دولت است، مردم 
سازمان هاي  غيبت  در  و  گرفته اند  به عهده 
اقشار  و  کارگران  و  کار  از  حمايت  صنفي 
خود  اجتماعات  جامعه،  اجتماعي  مختلف 
را سازمان داده اند: سازمان هاي مردم نهاد، 
نيکوکاري،  انجمن هاي  غيردولتي، 
کارآفريني،  مراکز  امداد،  جمعيت هاي 
خانه هاي کودک، مجالس زنان براي تأمين 
خرج تحصيل، جهيزيه عروس يا کمك عمل 

جراحي کارگري که پول مداوا ندارد. 
اينجاست که »تعاون« و »همبستگي« مدني 
به يك پروژه نجات تبديل مي شود و ارتقا 
مي يابد. پروژه ساخت »جامعه منهاي فقر«. 
اين  آيا  ما.   آرمانخواهي  نجات  پروژه 
کافي است؟ تا اين حد، کم توقع شده ايم؟ 
بي شك خير اما الزم است. شرط الزم براي 
مقابله با استيصال... اگر نخواهيم صرفاً در 

عالم ذهن، فتوحات کنيم!■

واقعـاً موجـود، در مبـارزه بـا فقـر چيسـت؟ چـرا 
در جامعـه مـا، ديـن تکذيـب فقـر نيسـت و چـرا 
نزديـک بـه چهـار دهـه از عمـر حکومـت ديني، 
فقـر امـروز نه تنهـا از ايـن جامعـه رخـت نبسـته 
بلکـه بـه گفتـه اقتصاددانـان و برخي از مسـئوالن 
تشـديد نيـز شـده اسـت. اگـر بخواهيـم از همـان 
قـرار  فقـر  برابـر  در  را  ديـن  اسـتدالل هايي کـه 
مـي داد اسـتفاده کنيـم، مي تـوان گفـت کـه دين 
امـروز در جامعـه مـا بـا واقعيـت و نظـم موجـود 
اعتراضـي  کارکـرد  اسـت.  شـده  گرفتـه  يکـي 
و  تأييـدي  کارکـرد  نفـع  بـه  آن  انتقـادي  و 
مشـروعيت بخش آن کاهـش يافته اسـت و تغيير 
جايـگاه و تغييـر نقـش داده اسـت. از يـک نهـاد 
اجتماعـي بـه يـک ابرنهـاد اجتماعـي، سياسـي، 
اقتصـادي و فرهنگـي... تبديـل شـده اسـت. در 
وضعيتـي کـه ديـن در همـه حوزه هـاي زندگي، 
از بخـش فرهنگـي گرفتـه تـا حـوزه اقتصـادي، 
کار، پـول و بانـک، حضـور دارد و در معرفـي و 
طـرح و توضيـح و توجيـه آن، از ادبيـات دينـي 
اسـتفاده مي شـود، تشـخيص ديـن و غيرديـن بـه 
يـک چالـش تبديـل شـده اسـت.  وقتـي ديـن 
از نقـش ناظـر و منتقـد، بـه مجـري، تغييـر نقـش 

»معـاش کـه نداري، معـاد هم نـداري«... اينها همه 
حجتـي هسـتند بـر تقابـل فقـر و دين. بـر تکذيب 
ديـن به وسـيله فقـر. اخـالق اقتصـادي همـه اديان 
ابراهيمـي نيـز بـر مبـارزه بـا فقـر شـکل گرفته و با 
ارزش هايـي چـون احسـان، تعـاون و همبسـتگي 
يهوديـت عشـريه، در  اسـت. در  پيونـد خـورده 
مسـيحيت احسـان و در اسـالم زکات از مهمترين 
دسـتورات دينـي اسـت و اينهـا همـه نشـان دهنده 
اهميـت  مبـارزه بـا فقـر و کاهـش شـکاف هاي 

طبقاتـي در اديـان ابراهيمـي اسـت. 
گاه اشـاره مي شـود کـه ايـن تفسـير مـادي اسـت 
و در برخـي از متـون دينـي، فقـر به عنـوان يـک 
ارزش سـتايش شده است که اشـاره درستي است 
امـا بايـد توجـه کـرد کـه ميـان فقـر اجبـاري کـه 
محصـول نابرابري هـاي اجتماعـي اسـت و اديـان 
در تقابـل بـا آن قـرار مي گيرنـد بـا فقـر انتخابـي 
بـه  عدم تعلـق  و  ساده زيسـتي  انتخـاب  به عنـوان 
مالکيـت دنيـوي، تمايـز وجـود دارد و اديـان  اين 
دو را کامـاًل از هـم تفکيک مي کننـد. براي نمونه 
در مسـيحيت فقـر به عنـوان يـک سـوگند بـراي 
انتخـاب زيسـت زاهدانـه مطـرح اسـت و در عيـن 
حـال مبـارزه بـا آن در حکـم يـک دسـتور دينـي 
اسـت و در اسـالم نيز انتخاب فقر به معناي زيست 
سـاده و بـدون تعلق مـادي همواره با مبـارزه با فقر 
اجتماعـي همـراه بـوده اسـت. در نتيجـه مي تـوان 
گفـت کـه وجود و تشـديد فقر به عنـوان محصول 
نابرابري هـاي اجتماعـي در يک جامعه، آن جامعه 
مي کنـد،  تکذيـب  دينـي  جامعـه اي  به عنـوان  را 
مي سـازد،  بي اعتبـار  را  دينـي  ادعاهـاي  همـه 
پسـوند اسـالميت را بـه پرسـش مي کشـد. مگـر با 
يـادآوري آن آموزه هـا، مي تـوان ادعـا کـرد کـه 
جامعـه اي کـه چهارراه هايـش را کـودکان کار و 
فقـر و خيابانـي  تصـرف کرده انـد و نمادهـاي فقر 
و ثـروت چنيـن آشـکار در برابر هم هسـتند، يک 

جامعه اسـالمي اسـت؟ 
بـا ايـن وصـف مي توان پرسـيد کـه موقعيت دين 

مي توان پرسيد که موقعيت دين 
واقعًا موجود، در مبارزه با فقر 

چيست؟ چرا در جامعه ما، دين 
تکذيب فقر نيست و چرا نزديک 

به چهار دهه از عمر حکومت 
ديني، فقر امروز نه تنها از اين 

جامعه رخت نبسته بلکه به گفته 
اقتصاددانان و برخي از مسئوالن 

تشديد نيز شده است



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	8
5

ساختماني غدير خوزســتان، شرکت نارنجستان 
گســتر )توســعه ســاختمان و هتــل(، ازجملــه 
نهادهايــي هســتندکه در »هلدينگ ســاختماني 
غديــر« قرار دارنــد. »هلدينگ ســيماني غدير« 
شــرکت هاي ســيمان شرق، ســيمان کردستان، 
سيمان سپاهان، سيمان کارون، سيمان دشتستان، 
را در  بوشــهر  و ســيمان  بين المللــي ســاروج 
برمي گيرد. افزون بر اين، گروه غدير دســت به 
تأســيس يک »هلدينگ حمل و نقل« زده است 
و شــرکت هاي ايران مارين ســرويس، جنوب 
ايران کيش، توســعه ســاحل و فراساحل نگين 
کيش را، که به تازگي به دست آورده است، در 
درون اين مجموعه ســازماندهي کرده است. در 
ضمن، شرکت هاي المصادر در دوبي، صنعتي و 
بازرگاني غدير، اعتضاد غدير، گلدن فيوچر در 
لندن و تجارت بين الملل غدير، »هلدينگ مالي 
ـ تجاري غدير« را تشکيل مي دهند.«)همان:45(

در کنــار نمونه اي که ذکر شــد شــرکت هايي 
چون »ايران خودرو، شــرکت طراحي مهندسي 
و تأميــن قطعــات ايــران خــودرو ـ ســاپکو، 
گروه خودروســازي بهمــن )توليدکننده مزدا، 
همان گونه که اشــاره رفت بخشــي از سهام آن 
متعلق به شــرکت ســرمايه گذاري غدير است و 

)بزرگتريــن  زاگــرس  پرديــس،  پتروشــيمي 
توليدکننده متانول خاورميانه که 40 درصد سهام 
آن متعلق به غدير اســت(، کرمانشاه، مرواريد، 
مارون )در کنار غدير، ديگر ســهامداران عمده 
پتروشــيمي مارون عبارتند از کارگزاري سهام 
عدالــت، صندوق بازنشســتگي و رفاه کارکنان 
صنعت نفت و سازمان تأمين اجتماعي(، اروند، 
اميرکبير، فناوران و شيراز، »هلدينگ پتروشيمي 
غدير« را تشــکيل مي دهند، به  طوري که شرکت 
غدير بــه جايــگاه بزرگترين ســرمايه گذار در 
صنعت پتروشيمي دســت يافته است. به عالوه، 
شــرکت غدير به سرمايه گذاري در معادن روي 
آورده است و با تشــکيل »هلدينگ معدني ها«، 
ازجمله، معادن گوهــر زمين، معدن غني طالي 
ايــران به نام معدن زرشــوران )بزرگترين معدن 
طــالي ايــران( در محدوده آذربايجــان غربي، 
معدن تيتانيوم در کهنــوج کرمان و معدن روي 
مهدي آباد در استان ســمنان را خريداري کرده 
اســت. »هلدينگ صنايع غدير« شامل گروه هاي 
صنعتي چون فــوالد آلياژي، موتــوژن، آهن و 
فوالد غدير ايرانيان، گروه خودروسازي بهمن، 
شرکت خودرو کوير يزد و توسعه صنايع بهشهر 
است. شرکت هاي باغميشه و آ.اس.پ، شرکت 

الف( جامعــه ايران از نظر فقر و نابرابري، 
سلطه انحصارات

مطالعات اقتصاددانان درباره فقر نشان مي دهدکه 
»از ســال 1384 هر ســه شــاخص فقر در مناطق 
شهري و روستايي روند صعودي داشته اند. يعني 
از ســال 1384 بدين ســو، بر تعداد فقرا، شدت 
فقر آنها و نابرابري بين آنها افزوده شــده است.« 
)حسين راغفر، گزارش وضعيت اجتماعي ايران 
)1380-1388(، 1390 : 391( ايــن در حالــي 
اســت که نگاهي به اعــداد مربــوط به ضريب 
جيني درآمدي )به عنوان يکي از شــاخص هاي 
اصلي ســنجش نابرابري( نشــان مي دهد که در 
تمام بازه زماني سال هاي 1363 تا 1388، »ايران 
را در گــروه کشــورهايي با نابرابــري بال قرار 

مي دهد.«)همان : 388( 
اين در حالي اســت کــه اقتصاددانــان معتقدند 
در دهــه 80 »انحصارهــا بر اقتصــاد ايران چيره 
شــده اند« )معتمدنــژاد، بهمــن 1390: 40( بــه 
عنوان نمونه شــرکت سرمايه گذاري غدير يکي 
از ايــن گروه هاي بزرگ اقتصادي اســت که به 
ميدان عمده اي براي تمرکز و انباشــت ســرمايه 
تبديل شــده اســت. »غدير، بزرگترين شرکت 
ســرمايه گذاري بورس تهران، ســال ها وابســته 
به بانــک صادرات بــود و در ســال 1388، در 
يک معامله بزرگ، به ســازمان تأمين اجتماعي 
نيروهــاي مســلح )ســاتا( واگذار شــد )که 52 
درصد ســهام غدير را در اختيــار دارد(. گروه 
غدير، با ايجاد چندين هلدينگ، به سازماندهي 
اشــکال مختلف ســرمايه پرداخته است. چندي 
پيش با تشــکيل يک »هلدينگ برق و نيروگاه«، 
شــرکت ســرمايه گذاري غدير، در مشارکت با 
يک کنسرســيوم، اقدام به خريد نيروگاه گيالن 
کرد و بدين ســان مالک 25 درصد از سهام اين 
نيروگاه شد. در کنار اين مجموعه، شرکت هاي 

کارزار جامعه شناسان عليه فقر و نابرابري؛ 
پيوند جامعه شناسي و اقتصاد

آرمان ذاکري
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1388، از نظــر ميــزان درآمد ســاالنه، در کنار 
گروه ســايپا و شــرکت ســرمايه گذاري غدير، 
در ميــان صد شــرکت برتر ايران قرار داشــتند 
و همچنــان قــدرت انحصــاري خويــش را در 
مدارهاي ســرمايه صنعتي، پولي، مالي و تجاري 

گسترش مي دهند.«)همان: 45(
نتيجه قدرت يافتــن بي حد و حصر تعداد اندکي 
از مؤسســه ها، شــرکت ها، بنيادها و بانک ها که 
حاصل پيوند اليه هاي پنهان »قدرت« و »ثروت« 
بوده، »توقــف فعاليت هاي بيش از 40 درصد از 
شــرکت هاي توليدي اســت«.)همان : 45-46( 
مؤسســاتي که عمدتاً در ويترين خود ســوابق، 
تعلقات و وابســتگي هايي به »مذهب رسمي« يا 
»دولــت« را هم قرار مي دهنــد. »بانک حکمت 
ايرانيان که وابسته به ارتش است و بانک قوامين 
که ناجــا )نيروي انتظامي( بنيانگذار آن اســت. 
... بانــک انصار که وابســته به بنياد تعاون ســپاه 
اســت، بانک دي که بنياد شهيد سهامدار اصلي 
آن اســت )و 35 درصــد از ســهام آن متعلق به 
بانک مهر اقتصاد اســت(، بانک سينا که به بنياد 
مســتضعفان تعلق دارد و بانک تازه تأسيس مهر 
اقتصاد )مؤسسه مالي ـ اعتباري مهر سابق( که به 
بسيِج سپاه وابسته است... و بانک شهر که توسط 
تهران  )شــهرداري  شــهرداري هاي کالنشهرها 
و صنــدوق ذخيره کارکنان شــهرداري تهران، 
شــهرداري مشهد، شــهرداري کرج، شهرداري 
تبريز، شــهرداري شــيراز، شــهرداري اصفهان، 
شــهرداري قم، شــهرداري قزوين و شهرداري 
اهواز( شکل گرفته است و بانک ايران زمين که 
منتج از مؤسســه ماليـ  اعتباري مولي الموحدين 
)متعلــق بــه بخش خصوصي اســتان خراســان 

رضوي( است«.)همان: 46(
پرواضح اســت که در چنين وضعيتي نمي توان 
شاهد چيزي جز رشد فزاينده فقر و نابرابري در 
ميــان طبقات مختلف جامعــه و تمرکز ثروت و 
قدرت در دســت عده معدودي باشيم. آن گونه 
که ديويد هاروي تأکيد کرده اســت »توسل به 
ارزش هــاي اخالقي در انقالب ايران و چرخش 
بعدي به حکومت ديني، به رهاکردن شيوه هاي 
مبتني بــر بــازار در آنجا منجر نشــده اســت«.

)هاروي،1391 : 122(

ب( زمينه هاي برانگيخته شــدن حساسيت 
جامعه شناسان عليه فقر و نابرابري

همزمان با حادشدن وضعيت نابرابري در ايران و 
بروز مظاهــر اجتماعي آن در قالب هاي مختلف 
از کودکان کار و خيابان گرفته تا تن فروشــي، 
گسترش اعتياد و...، آهسته آهسته حساسيت هاي 
عمومي برخي چهره هاي برجســته جامعه شناسي 
پيرامون اين دست وقايع برانگيخته شد. تبليغات 
رسانه ها و چهره هاي »معدود« و عمدتاً کم تيراژ 
اما »پرکار« جريــان »محافظه کار اقتصادي« نظير 
مهرنامه، آســمان، انديشــه پويا، دنياي اقتصاد و 
چهره هايي چون غني نژاد، نيلي، طبيبيان، پژويان 
و... کــه هم در دولت احمدي نــژاد )پژويان( و 

جمهوري اســالمي ايران، شــرکت مپنا )وابسته 
به وزارت نيرو و يکــي از قوي ترين پيمانکاران 
ايراني در عرصه طراحي و ساخت نيروگاه هاي 
حرارتي(، شــرکت صنايع شــير ايــران ـ پگاه، 
شــرکت داروپخش، شــرکت ســرمايه گذاري 
ســرمايه گذاري  شــرکت  و  تأميــن  ســيمان 
پتروشيمي و شيميايي تأمين )که هر دو وابسته به 
شرکت سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي ـ 
شستا ـ هستند،که به يکي از بزرگترين بنگاه هاي 
اقتصادي ايران تبديل شــده اســت(، شــرکت 
ســرمايه گذاري البرز، شرکت ســرمايه گذاري 
بانــک ملــي ايــران، شــرکت ســرمايه گذاري 
سايپا، شــرکت گسترش ســرمايه گذاري ايران 
خودرو، شــرکت ســرمايه گذاري پارس آريان 
)از ســهامداران عمده بانک پاسارگاد(، شرکت 
ســرمايه گذاري مهــر اقتصاد ايرانيان، شــرکت 
سهامي بيمه ايران، شــرکت بيمه آسيا، شرکت 
بيمه البرز، بيمه پارســيان، بانک پارسيان، بانک 
مســکن، بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک 
سرمايه، بانک سينا، بانک صادرات، بانک ملي 
ايران، بانک ســپه، بانک مهر اقتصاد و همچنين 
شــرکت فروشــگاه هاي زنجيره اي اتکا )وابسته 
بــه وزارت دفاع( تنها بخشــي از اين گروه هاي 
بزرگ اقتصادي را تشکيل مي دهند که در سال 

بخشي ديگر متعلق به بنياد تعاون سپاه(، شرکت 
پارس خودرو )پيشــتر ديديم که سايپا سهامدار 
عمده اين شرکت است(، شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان )که شــرکت ســرمايه گذاري سازمان 
تأمين اجتماعي و شــرکت ســرمايه گذاري مهر 
اقتصاد ايرانيان از سهامداران عمده آن هستند(، 
شــرکت آهن و فوالد لوشــان، شــرکت فوالد 
خوزســتان، شــرکت ملــي صنايع مــس ايران، 
شــرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت آلومينيوم 
ايران )ايرالکو، که بخش مهمي از ســرمايه آن 
متعلق به شــرکت ســرمايه گذاري مهــر اقتصاد 
ايرانيان، وابسته به بنياد تعاون بسيِج سپاه است(، 
شرکت تراکتورســازي ايران )متعلق به شرکت 
ســرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان(، شــرکت 
پااليــش نفــت تبريز، شــرکت پااليــش نفت 
اصفهان، شــرکت نفــت بهران، شــرکت نفت 
پاسارگاد، شــرکت ملي نفتکش ايران، شرکت 
پتروشيمي مارون )نقش شرکت سرمايه گذاري 
غدير در ميان سهامداران عمده اين شرکت قباًل 
مورد اشــاره قرار گرفت(، شــرکت پتروشيمي 
اراک، شــرکت پتروشــيمي امير کبير، شرکت 
پتروشيمي پارس، شرکت سيمان تهران )وابسته 
به بنياد مستضعفان(، شرکت ارتباطات سيار ايران 
)وابســته به گروه مخابرات(، شرکت کشتيراني 
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پــس از آن اين دکتر محمدامين قانعي راد رئيس 
انجمن جامعه شناســي بود کــه در گفت وگويي 
به نقد »بــازار بي عدالــت اقتصاددانان نشســت« 
)قانعــي راد، بهمن 90 : 154( و به عنوان يک يافته 
جامعه شــناختي تذکــر داد کــه »در جامعه فقير، 
آزادي معنا ندارد، اما نمي توان به نام تأمين ثروت، 

آزادي هاي مردم را سلب کرد«.)همان: 155(
در راســتاي پرداختن به مسائل اجتماعي جامعه 
ايران  ايران، تالش هــاي انجمن جامعه شناســي 
بــراي برگــزاري دومين همايش »آســيب هاي 
اجتماعي« در ســال 91، به ســرانجام نرســيد و 
نهادهــاي خارج از دانشــگاه اجــازه برگزاري 
اين ســمينار را از مهمترين نهــاد علمي ـ مدني 
جامعه شناســي کشــور ســلب کردنــد. انجمن 
جامعه شناســي ايــران امــا تنها به تــالش براي 
برگــزاري اين ســمينار اکتفا نکــرد و در قالب 
کارگروه ها و نشست هاي خود همچنان توجه به 
مســائل مربوط به حوزه هاي »فقر و نابرابري« را 
ادامه داد. فعال شدن گروه هاي »سياست گذاري 
اجتماعي« و »جامعه شناســي اقتصادي« و حضور 
چهره هاي اقتصادي همچون دکتر راغفر، دکتر 
مؤمني، دکتر مالجو و... در نشست هاي مختلف 
انجمن جامعه شناسي در دو سال گذشته حکايت 
از اراده اي در ميان جامعه شناسان دارد که مسائل 
مربــوط به »فقر و نابرابــري« را بيش از پيش در 
کانــون توجه قــرار مي دهد. دکتــر علي ديني 
ترکمانــي در شــهريور 92 مقالــه اي را باعنوان 
»در ســتايش راه ســوم« در ماهنامه نسيم بيداري 
منتشــر کرد و دکتر يوســف اباذري نيز در مهر 
92، رساله اي مبسوط در باب »بنيادگرايي بازار« 

در ماهنامه مهرنامه منتشر کرد. 
در همين روزها اما انتشــار کتــاب »منهاي فقر« 
عالمه محمدرضا حکيمي بهانه اي شــد تا ســارا 
شريعتي نيز به بحث در باب فقر بپردازد. شريعتي 
در 29 مهر با عنــوان »منهاي فقر؛ عليه نابرابري« 
در باب فقــر و نابرابري و تبعــات اجتماعي آن 
در ايــران ســخنراني کرد. او در اين ســخنراني 
وضعيــت جامعه ايران را از لحاظ فقر و نابرابري 
چنيــن توصيف کــرد: »ازهم گســيختگي بافت 
اجتماعي، اشکال جديدي که فقر به خود گرفته 
اســت، فقري که اغلب نه محصول بيکاري که 
محصول کار است، فقر کارگران، زحمتکشاني 
که کار برايشــان ثروتي به همــراه ندارد و فقط 
براي حفــظ و بقاي موجوديت اســت. چرا که 
ثــروت در بســياري از موارد، نــه در نتيجه کار 
که محصول باروري سرمايه است. سود سرمايه 
است که ثروتمند مي کند نه عرق جبين! ظهور و 
تکثير حاشيه نشــيني، شکل گيري محله هاي بسته 
فقر و خشونت، محله هايي که کالنتري بدان راه 
ندارد يا نمي خواهد داشــته باشد، »مسکن« هايي 
که به دليل تمرکز، دوري از شهر و بي امکاناتي، 
نــه »مهر« که »خشــونت« را بازتوليــد مي کنند، 
اعتياد که فرد را از فرايند اجتماعي شــدن خارج 
مي کند و به حاشيه جامعه مي راند، خانواده هاي 
تک سرپرست، فقر پنهاني که از ابراز خود شرم 

جايگزين »اتحاديه« ها شده بودند و »مددکاري« 
جاي »مبارزه« را گرفته بود و اين چيزي نبود که 
در عين لزوم تأييد فعاليت هاي مردمي »خيريه«، 
جــاي »مبارزه با فقر و نابرابــري« را بگيرد. همه 
اين مسائل دســت به دســت هم دادند تا شاهد 
حضــور گســترده تر جامعه شناســان در عرصه 

مبارزه با »فقر و نابرابري« باشيم.

ج( جامعه شناســان عليه فقــر و نابرابري؛ 
پيوند جامعه شناسي و اقتصاد

در بــدو امر يوســف اباذري در دي مــاه 90، در 
گفت وگويــي مفصل با ماهنامــه مهرنامه به نقد 
آراي »ليبرال هــاي وطنــي« پرداخت. اباذري در 
آن گفت وگــو پس از نقد مفصــل مباني اقتصاد 
ليبــرال، به اين نکته اشــاره کرد کــه »آنچه در 
اقتصاد مهم است، انباشت سرمايه است که گفته 
مي شــود در ايران، اين انباشت از طريق تشکيل 
انحصارات به وقوع پيوســته اســت، يعني همان 
خصوصي سازي عظيمي که هواداران بازار آزاد 
آن را تبليغ و تشــويق کرده و مي کنند« )اباذري، 
دي 1390 : 115( ابــاذري همچنين بــا انتقاد از 
حملــه به علوم انســاني پس از پيــروزي انقالب 
گفــت »دولت بعد از انقالب بــه انحاي مختلف 
در زندگي مردم دخالت کرده است. گروه هاي 
مختلف در برهه هــاي متفاوت خطر اين دخالت 
را گوشــزد کرده اند اما دولت ها گوش شنوايي 
نداشــته اند. آرام آرام اســتفاده از هر نوع نظريه 
فلسفي و جامعه شناســي و فرهنگي براي تحليل 
وضــع موجود و نشــان دادن خطــرات راه، خود 
به غرب زدگي محکوم شــد. نظريه مرگ علوم 
انســاني راه را براي هرگونه دخالت دانشــمندان 
بســت اما اقتصاد »علم« دانســته شد و دستش باز 
گذاشته شــد و طرفداران هايک و بازار آزاد به 
ميدان داران حيطه علم و حتي روشــنفکري بدل 
شــدند. از دولت سازندگي به بعد، نظريه آنها را 
همه گروه هــاي دولتي پذيرفته و در پياده کردن 
آن کوشــيدند«)همان: 105( ابــاذري در نهايت 
راه خارج نشــدن بخش عظيمــي از مردم ايران 
از جريــان اقتصادي را اين مي دانــد که »بايد از 
تقابل دلبخواهي با دولت يا بازار دســت شســت 
و اين امــکان را فراهم آورد که مردم در حيات 
اجتماعي و سياسي مشارکت کنند«.)همان: 116( 

هم در دولت روحاني )نيلي( و پيشــتر در دولت 
هاشمي رفسنجاني )نيلي، طبيبيان( در سمت هاي 
دولتي نيز حضور داشــتند، اين حساسيت را در 
ميان جامعه شناسان و ســاير چهره هاي اقتصادي 
بيشــتر کرد. »محافظه کاران اقتصادي« بي محابا، 
انديشه هاي »محافظه کارانه« را معادل با »حقيقت« 
مي گرفتنــد و بــا اين هماني »راســت گرايي« با 
»راســت-گويي«، مکــرراً حمــالت تنــدي را 
متوجه »جامعه شناســان«، »اقتصاددانان نهادگرا«، 
»روشــنفکران ديني« و »جريانات چپ« نمودند. 
»تندي«، »يک سويگي« و »تکرار« بيش از اندازه 
اين حمالت، که بيش از »گفت وگوي انتقادي«، 
»حمــالت حذفي« را به ياد مي آورد، مســئله اي 
بود که نارضايتي بســياري از »آکادميسين ها« و 
چهره هاي فرهنگي کشــور از احســان شريعتي 

گرفته تا محمد مجتهدشبستري را برانگيخت.
در برابــر اين جريــان، اقتصاددانانــي چون دکتر 
فرشــاد مؤمني، دکتر حسين راغفر، دکتر محسن 
رناني، دکتــر محمد مالجو، دکتر محمدحســين 
شريف زادگان، دکتر علي اکبر عرب مازار، دکتر 
محمــد ســتاري فر، دکتر علي دينــي ترکماني و 
... مجموعــه اي از »نهادگرايــان اقتصادي« بودند 
که پياپي نســبت به تبعات اجراي سياســت هايي 
که منجر به گســترش نابرابــري و فقر در جامعه 
ايران مي شــد، هشــدار داده و راه حل هاي بديلي 
را در سياســت گذاري اقتصادي و اجتماعي پيش 
روي قــرار مي دادنــد. پيوند ميان ايــن گروه از 
اقتصاددانان، با جامعه شناسان در چند سال گذشته 
رشد چشمگيري داشته است. اهميت مباحثي که 
در دهه 70 و در نقد دولت هاشــمي رفســنجاني 
توســط مرحوم عزت اهلل ســحابي و همفکرانش 
عمدتاً در ماهنامه »ايران فردا« طرح مي شــد، در 
کنار انتقادات حلقه مشــاوران ميرحسين موسوي 
به سياســت هاي اقتصادي دهه 70، در همين فضا 

بار ديگر در کانون توجه قرار گرفت. 
نزديکــي همه جانبــه دولــت آقــاي روحاني به 
هاشــمي رفســنجاني و ذهنيت احتمــال تکرار 
ايــن  در  دوران  آن  اقتصــادي  سياســت هاي 
دولت، حساســيت ها را در ميان جامعه شناسان و 
اقتصاددانان مضاعف نمود و در حوزه عمومي، 
بر توان جامعه شناســاني چون سعيد مدني که از 
سال ها پيش تمرکز خود را بر مسائل و پيامدهاي 
مربوط به فقر و نابرابري و آسيب هاي اجتماعي 
قرار داده بودند، افزود. تأمل در سنت هاي جدي 
در تفکر جامعه شناسي که جهت گيري عليه فقر 
و نابرابري، وجه مميزه اين سنت ها بوده است در 
کنار سنت روشنفکري ايران به خصوص در دهه 
50 که مبارزه با فقر و نابرابري جزو اولويت هاي 
اصلي آن قرار داشــت، مســئله ديگري بود که 
ورود »جامعه شناســان« به اين حوزه مســائل فقر 
و نابرابــري را تســريع مي نمــود. اعتصاباتي که 
به صورت مــداوم در محيط هاي کارگري رخ 
مي داد، نيز اين مسئله را جدي تر کرد. از ديدگاه 
جامعه شناسان، در شرايط برخوردهاي همه جانبه 
با اتحاديه ها و تشــکل هاي کارگري، »خيريه ها« 

اباذري در نهايت راه خارج نشدن 
بخش عظيمي از مردم ايران از 
جريان اقتصادي را اين مي داند 
که »بايد از تقابل دلبخواهي با 

دولت يا بازار دست شست و اين 
امکان را فراهم آورد که مردم 
در حيات اجتماعي و سياسي 

مشارکت کنند
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ديني ترکماني با حضور در مناظرات تلويزيوني 
شــرايط اقتصادي جامعه ايران را در حوزه هايي 
چون »حداقل دســتمزد کارگــران« و »افزايش 
قيمت سوخت« تحليل کرده و راهکارهاي خود 
را بيان نموده اند. علي رضاقلي در نشست گروه 
انجمن جامعه شناســي  اقتصادي  جامعه شناســي 
»نهادگرايي در آراي داگالس نورث« را عنوان 
بحث قرار داده و مؤسســه »ديــن و اقتصاد« نيز 
در سلسله جلســات مداوم خود به واکاوي ابعاد 
مختلف وضعيت اقتصاد ايران در شرايط کنوني 

پرداخته است. 
در همين راستا دکتر ابراهيم توفيق نيز در نشست 
ديگري در انجمن جامعه شناســي »گفتمان گذار 
و آسيب شناســي اجتماعي در ايران« را موضوع 
بحث خــود قرار داد و پــس از آن نيز با نگارش 
در مقالــه اي باعنــوان »سياســت اجتماعي، علوم 
اجتماعــي و »الهيات گذار« در ماهنامه مهرنامه بر 
ضرورت آنچه که دکتر فرشــاد مؤمني »سياست 
اجتماعــي« مي نامد تأکيد کــرد. توفيق در مقاله 
خود پس از اشاره به »اهميت پروبلماتيک کردن 
نظريه بازار« توسط دکتر اباذري، به گفت وگويي 
انتقــادي و همدالنه با دکتر اباذري پرداخته تا در 
جهت »فراخ تر کــردن« ميدان نزاعي که وضعيت 
فعلي حاصل آن اســت، حرکت کند. او به تمايز 
دوران هشت  ساله احمدي نژاد با دوره هاي پيشين 
اشاره کرده و مي نويسد »ما ذيل يک ايدئولوژي 
پوپوليستي و شبه عادالنه، يکي از راديکال ترين و 
فاجعه آميزترين اشــکال انتظام زدايي نئوليبرال را 
تجربه کرده ايم. آنچه اين دوره را ويژه و بي همتا 
مي سازد، گرايش به انحالل دولت، نه  تنها به مثابه 
سازوکاري توســعه اي، بلکه به مثابه سازوکاري 
تمدنــي بوده اســت  ـ بــه معنايي کــه نوربرت 
الياس مراد مي کند ـ از طريق بســيج سازمان يافته 
و شــيطاني حواشــي عليه متن، که جامعــه را تا 
مرز فروپاشي پيش برده اســت.« )توفيق، 1392: 
36( دکتــر توفيــق در ادامه بحث »تبارشناســي 
نظام توليد دانش اجتماعي« را شــرط مهم امکان 
يافتن »سياست اجتماعي« و در نتيجه فراهم شدن 
امکانات تامل و حرکت جهت خروج از وضعيت 
فاجعه بار کنوني مي داند. در نهم بهمن ماه امسال 
سارا شريعتي بار ديگر با عنوان »فقر چالشي براي 
دين«، ايــن بار به واکاوي نســبت »فقر« و »دين« 
در جامعــه اي بــا »فرهنــگ« و »حکومت« ديني 

پرداخت. 
همه اين موارد نشان از شکل گيري فضايي دارد 
که تالش براي کاهش »فقــر و نابرابري« محور 

آن است. 

د( »نهادگرايان« و ضرورت »نهاد«
آنچه مســلم اســت اينکه اگر در گذشته مناديان 
مبــارزه با فقر، با برچســب هايي چــون »چپ« و 
»کمونيســت« و »استالينيست«، يا مخالف سياسي 
و ســياه نما و ... رانده مي شــدند و حرف هايشان 
شــنيده نمي شد، اين بار »آکادميسين هايي« سخن 
گشوده اند که آن قدر در ميدان »علم« مشروعيت 

عناوين پيام نور، غيرحضوري، مجازي، شــبانه، 
نوبــت دوم، پرديس و غير آن پول مي پردازند.« 
دکتر فراســتخواه در ادامه توضيح داد که »ما در 
حالي به دور پولي کردن دانشــگاه افتاده ايم که 
ليبرال بورژواترين کشــور ها طي مراحل توسعه 
خود به آموزش به مثابه ســرمايه گذاري عمومي 
در محتواي زندگي جامعه نگاه کردند. جامعه ما 
به بيراهه مي رود. ما براي اينکه محتواي زندگي 
خــود را ارتقا دهيــم نياز به ســرمايه گذاري در 
آموزش عالي به شــکل عمومي نيــز داريم و نه 
اينکه آن را به عنوان کااليي يکســره خصوصي 
تلقــي بکنيم و به امکانــات مــادي نابرابر افراد 
را  دانشگاه داشــتن  نمي شــود  موکول ســازيم. 
يکســره به امان رقابت هاي بازاري واگذاشــت. 
آموزش عالــي را نمي توان کاًل به دســت بازار 
ســپرد و اينکه به طور کامل تابعي از منطق بازار 
بشود. بازار، مبتني بر بيشينه شدن سود است و با 
منطق خاص خود کار مي کند.« دکتر فراستخواه 
بــا اســتفاده از واژگان »زيمل«، جامعه شــناس 
شــهير آلماني اعــالم کرد امــروزه در جامعه ما 
»زندگي و علم آموزي نيز کااليي شده، مدارج 
علم شــيء ا نگارانه شده، بت واره شده اند. اين را 
زيمل بي رحمي پول ناميده است که گوشه اي از 
تراژدي سلطه عينيت بر فرهنگ است.« در همين 
ايام دکتر حســين راغفر نيــز در گفت  وگويي با 
روزنامــه قانــون، »پولي شــدن را ســوهان روح 

دانشگاه« دانست. 

در کنــار اين مباحث، تأکيد بر »سياســتگذاري 
اجتماعي« مســئله اي اســت که ايــن روزها در 
حوزه هــاي مختلف اعم از ســالمت، آموزش، 
رفاه و... توســط کســاني مطرح مي شود که به 
کاهش نابرابــري و فقر در جامعه مي انديشــند. 
در هميــن راســتا در چند ماه گذشــته، به همت 
گــروه سياســتگذاري اجتماعــي، چهره هــاي 
مختلفــي از دکتــر فرشــاد مؤمنــي گرفتــه تــا 
دکتــر شــريف زادگان، دکتر واعــظ مهدوي، 
دکتــر علي اصغر ســعيدي، دکتــر راغفر، دکتر 
مســکوب و دکتــر علي تاج مزينانــي، به بحث 
در بــاب ابعاد مختلف سياســتگذاري اجتماعي 
در جهت کاهــش نابرابري در جامعه در انجمن 

جامعه شناسي ايران پرداخته اند.
اقتصاددانانــي چــون دکتر راغفــر و دکتر علي 

مي کند، پناهندگان همسايه ... اينها اشکال کهنه 
و نــو نابرابري و فقر در جامعه امروز ما هســتند. 
فقــر و نابرابــري اي که در کنــار مظاهر بيروني 
ثــروت کــه در خيابان ها خودنمايــي مي کنند، 
بيش از هميشــه آشــکار و عريان اســت و ما را 
به عنــوان انســان، به عنــوان مســلمان، به عنوان 
روشــنفکر يا جامعه شــناس به پرسش مي کشد 
و متهــم مي کنــد.« او در اين رابطه بــه انتقاد از 
دين رســمي پراخــت چرا که »فقــر را به عنوان 
يک مســئله اجتماعي وانهاده و مســائل ديگري 
دارد« و بــا نقل قول از کتاب »منهاي فقر« عالمه 
حکيمي اشــاره کرد که »اگــر هدف از انقالب 
برانداختن ريشه ظلم است، بايد گام نخستين در 
جهــت برطرف کردن ظلــم از مظلوم ترين يعني 
محرومــان باشــد و گرنه قيام هايــي خواهد بود 
در جهت جابه جايي قدرت و ثروت، نه بيشــتر«. 
شــريعتي با مسئول دانستن قدرت سياسي در اين 
زمينــه اظهار کــرد »اگر يک درصــد از غيرتي 
کــه براي مبارزه با بدحجابي نشــان دادند را در 
مورد فقر به کار مي بســتند، امروز با اين وضعيت 
روبرو نبوديم! قدرت سياســي مسئول است چرا 
که حساســيتي که نســبت به حجاب، سياســت 
و حفظ قــدرت داشــت و دارد را در مورد فقر 
نــدارد« و در نهايــت مســئوليت روشــنفکران، 
جامعه شناســان و افراد عادي را »حســاس کردن 
جامعه نســبت بــه اين پرونــده دانســت، همان 
حساســيتي کــه تا ديروز بــا ديدن فقر مــا را بر 
مي آشــوباند و به مبارزه مي خواند. مطرح کردن 
اين پرونده در ميان جامعه، در محيط فکري، در 
آکادمي. طرح آن به عنوان يک مسئله اجتماعي 
نه همچون بي کفايتي شــخصي. مســئله پردازي 
و مفهوم پردازي و مداخلــه در آن. چه مي توان 
کــرد؟ اينکه عادت نکنيم. عادي ســازي نکنيم. 
از طبيعي بودن اقشــار متفاوت اجتماعي صحبت 
نکنيــم... فقــر را تئوريــزه نکنيم. هر بــار با فقر 
همچون يک شوک، يک حادثه، يک تصادف 

برخورد کنيم و با آن مقابله کنيم.« 
در همين راســتا دکتــر مقصود فراســتخواه در 
دي ماه 1392در انجمن جامعه شناسي به سخنراني 
در بــاب »آموزش عالي و دانشــگاه در ايران و 
مســئله نابرابــري« پرداخت.1 دکتر فراســتخواه 
که سال هاســت به طور تخصصــي پژوهش در 
حوزه »آموزش عالي« را برنامه پژوهشــي خود 
قرار داده، در اين ســخنراني به انواع نابرابري ها 
در نظــام آمــوزش عالي ايــران اشــاره کرد و 
بخــش مهمــي از ســخنراني خود را به شــرح 
»نابرابري طبقاتي« و »ايدئولوژي هاي نابرابرساز« 
اختصاص داد. او شکل فاحش نابرابري طبقاتي 
را »فــروش آموزش و مدرک... آن هم در قبال 
خدماتي بــا کيفيت بســيار نــازل وبي ضابطه و 
بدون وجود نظام مؤثري از ارزشيابي« دانست و 
توضيح داد که در حال حاضر بيش از 80 درصد 
کل دانشــجويان در قالب انــواع پرداخت ها »به 
دانشــگاه هايي بــا عناويــن غيرانتفاعــي و آزاد 
اســالمي و حتــي بــه دانشــگاه هايي دولتــي با 

دکتر فراستخواه: »امروزه در 
جامعه ما »زندگي و علم آموزي 
نيز کااليي شده، مدارج علم 
شيء ا نگارانه شده، بت واره 

شده اند. اين را زيمل بي رحمي 
پول ناميده است که گوشه اي از 
تراژدي سلطه عينيت بر فرهنگ 

است.« 
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فرقه هاي مختلف را در گوشه و کنار دنيا به ويژه 
در منطقه خاورميانه مي بينيم. 

ميثمــي: درســتي آن چگونه تشــخيص داده 
مي شــود؟ زماني کــه چيزي به صــورت اعتقاد 
دربيايد، در القاعده به صورت اعتقاد درمي آيد 

در بچه هاي جبهه هم همين طور!
ايمان زاده: به مالک و ميزان بســتگي دارد. 
بــراي نمونــه ما که شــيعه و پيــرو اهل بيت)ع( 
هســتيم و به قــرآن باور داريم، مــالک قرآن و 
ســيره اهل بيــت)ع( و جدا از اينکه به نام تشــيع 
هم خشــونت و تندروي هايــي صورت گرفته و 
مي گويد عامل قوي در کنار قرآن، اهل بيت)ع( 
اســت که شايد ميزاني قوي براي ما هست که به 
انحراف کشيده نشويم و بتوانيم مسير را درست 
تشــخيص دهيــم. بــه احاديثي که مورد شــبهه 
هســتند کاري نداريم اما احاديثــي را که موثق 
است، صراحت وجود دارد و فطرت انساني هم 
آنها را مي پذيرد، اگر براي هر انســاني بخوانيد 
مي بينيد که در درون او چه قدر نورانيت، جال و 

بيداري ايجاد مي کند.

 ميثمي: آقاي احمدي نژاد گفت که کتاب هاي 
ديني و معارف اسالمي دانشگاه، يک آدم تربيت 
نکرده؛ شــايد  جمله خوبي گفــت. مي خواهيم 
ببينيــم که چرا وضعيت دينــي مدارس ما به اين 
صــورت درآمده؟ آيا ريشــه آن در کتاب  هاي 
ديني اســت يا در مســائل بيــرون از آموزش و 
پرورش؟ اگر مشــکل از کتاب هاي ديني است، 
نقايص آن چيست و ما چگونه مي توانيم آنها را 

برطرف کنيم؟
ايمــان زاده: در رابطه با اطالعــات، آگاهي 
و بينــش ديني يکي از مســائلي که بــه نظر من 
باشــد، بحــث آگاهي  مي توانــد کمک کننده 
و شــناخت اســت. هر موضوعي کــه آگاهي و 
شــناخت، نســبت به آن دروني شــود يعني تنها 
در حــد ذهن باقي نماند و فرد بتواند با اســتفاده 
از اســتدالل به اعتقادي راسخ دست يابد، عامل 
مهمي خواهد بود که شــخص را وادار به عمل 
کند. براي نمونه در زمان جنگ، کمتر سخنراني 
يا صحبتي مطرح مي شد؛ زماني که فرد شرايط را 
مي ديد و در آن فضا قرار مي گرفت و آن ايثارها 
و گذشت ها را در عمل مي ديد، به طور طبيعي از 
آنجا که انسان به دنبال الگو است و الگوپذيري 
قوي اي دارد و اين هم باعث مي شــود در بيشتر 
مواقع اســطوره بســازد ؛ اســتعدادهاي ديني و 
فطري او بيدار مي شــد، آگاهي ايجاد مي کرد، 
پرده هاي غبار کنار مي رفت و اين باعث مي شد 
زماني کــه در آن صحنه قرار مي گيرد، به دور از 
شــعارزدگي و فضاهاي احساســي، خود را در 

صحنه خطر قرار دهد. 
اما اين مســئله که اگر صرفاً بحث هاي نظري را 
مطرح کنيم ، بستر و فضاي آن ضعيف تر است تا 
بخواهد به آن نتيجه برسد. از اين رو اعتقاد من بر 
اين اســت که بينش و آگاهي و شناخت بيروني 
که بعد به صورت دروني و يک اعتقاد دربيايد، 
بســيار مي تواند تأثيرگذار باشد چنانچه در نقطه  
منفي اين قصــه که مثبت آن جريــان جنگ ما 
بود، حرکت هاي انتحاري توســط مسلمان ها از 

سخن گفتن داشته و دارند که نمي توان »دغدغه« 
و »مواضع شــان« را به »جناح بندي هاي سياســي« 
تقليل داد. برچســب »علمي نبــودن« براي حذف 
و طــرد بــزرگان علوم انســاني ايــران ناکارآمد 
اســت، چه نام هايي چون يوسف اباذري، ابراهيم 
توفيــق، مقصــود فراســتخواه، محمدامين قانعي 
راد، سارا شريعتي، حســين راغفر، علي رضاقلي 
و... آن قدرهــا در ميدان آکادمي شــناخته شــده 
هســت که نتوان از حربــه »غيرعلمي بودن« عليه 
آنها اســتفاده کرد. از ســوي ديگر در ميان خود 
اين افــراد اختالف نظرهاي سياســي آن قدر زياد 
هســت که نتوان آنها را به يک »جريان سياسي« 
فرو کاست. اين مسائل عمق نفوذ کالم اين افراد 
را بيشتر و ضرورت شنيدن حرف هايشان را چند 
برابر کرده اســت. حرف هايي که به نظر مي رسد 
هم ساختار قدرت بايد آنها را کامال جدي بگيرد 

و هم حوزه عمومي. 
از ســوي ديگر شــايد زمان آن رسيده باشد که 
پيونــد ميــان »جامعه شناســان«، »اقتصاددانان« و 
ديگــر اهالي علوم انســاني که بــه »کاهش فقر 
نابرابــري« مي انديشــند صــورت جدي تري  و 
بگيرد. پيشــبرد کارزار جامعه شناســان عليه فقر 
و نابرابــري، در شــرايطي که بســياري ديگر از 
چهره ها از اقتصــاددان گرفته تا فيلســوف و ... 
در اين حوزه ورود پيدا کرده اند اکنون الزامات 
خاص خود را مي طلبد. شــايد زمان آن رســيده 
باشد که »نهادگرايان« براي خود »نهادي مستقل 
و فراگير« تأســيس کننــد. »نهادي« کــه بتواند 
حصار آکادمي را شکسته و از يک سو »قدرت« 
و از ســوي ديگر »حوزه عمومــي« را مخاطب 
خود قرار دهد. کاري که سارا شريعتي2 و حسين 
راغفر با حضور و سخنراني در يک »نهاد« خيريه 

مستقل مردمي در کرج، آن را آغاز کرده اند. 
پي نوشت

1. گزارشــي از ايــن ســخنراني در روزنامه ايران 
مورخه 92/11/6 منتشر شده است.

2. متن سخنراني سارا شــريعتي در اين نهاد خيريه 
در همين شماره نشريه چشم انداز ايران آورده شده 
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تأييد نيســت و اشکاالتي دارد که بايد رفع شود 0

اما تمــام اين ايرادات به کتاب هــا برنمي گردد. 
بخشــي از آن به معلم برمي گردد که بايد انگيزه 
ايجاد کند، روش هــاي فعال تدريس را بياموزد 
و در کالس بــه اجرا درآورد و دانش آموزان را 
در امر تدريس مشــارکت دهــد. در اينجا الزم 
مي دانم بــه روش هاي متفاوت تدريس اشــاره 
کنم. ســه روش وجود دارد؛ در سيســتم تعليم 
و تربيــت يکي روش تحول منطقي ذهن اســت 
کــه کتاب هاي قديم ما روي ايــن محور تنظيم 
شــده بود. يک کتــاب جامع تخصصــي که از 
يک موضوع، شروع مي شــد و مطلبي را اثبات 
مي کرد، درواقع يک سير تفکر منطقي  را دنبال 
مي کرد. براي نمونه خدا را با يک سري برهان ها 
اثبــات مي کرد و بعــد از اثبات وجــود خدا به 
صفــات او مي پرداخت و ســپس مراتب توحيد 
و شــرک را مي گفت در کتاب هاي قبلي نقش 
معلم خيلي پررنگ بــود يعني تمام مدت، معلم 
ســخنران بــود، متکلم وحده اي کــه باالي منبر 
مي رفت و دانش آموز فقط شــنونده بود و بيشتر 

نقشي انفعالي داشت.
 روش دوم، بيشتر، تحول رفتار است. به اين معنا 
که دانش آموز را بيشــتر در جنبه عملي تقويت 
مي کند مانند درس هايي که جنبه مهارتي دارد؛ 
رشــته هاي هنري، يا در بحــث ديني، کاري که 
در ميــان زاهدان يا اهل تصــوف اتفاق مي افتد. 
تصــوف خيلي به بُعد شــريعت نمي پردازد بلکه 
فرد را با يک ســري لذت هــاي رياضتي درگير 
مي کند. زاهــدان و عابدان بيشــتر جنبه عبادت 
و بندگي خــدا را تقويت مي کننــد و باز هم به 
جنبه هاي شــناختي کاري ندارند. مانند اعتکاف 

که بيشتر احساسي  است. 
کتاب هــاي جديــد، ايــن دو شــيوه را بــا هم 

تحويل دهنــد. حتي براي درس هــاي عملي ما 
مانند زيست شناســي، زمين شناســي، فيزيک و 
شيمي، آزمايشــگاه وجود ندارد! پس مشکل ما 
تنها بحث کتاب هاي ديني نيست. درست است 
کــه بحث ديني خيلي حادتر اســت و زماني که 
بچه از طريق مدرســه تغذيه نشود، خيلي آسيب 
مي بينــد اما ايــن معضل يک اپيدمي اســت که 
در کل سيســتم پخش شــده يعني مــا بچه ها را 
براي غولي به نام کنکــور تربيت مي کنيم. حتي 
امتحانات نهايي ما هم همين طور  است؛ سؤاالت 
امتحانات نهايي اصاًل جنبه اســتداللي ـ تحليلي 
ندارد و تنها حيطه شــناختي بچه ها را مي سنجد. 
معلم هم مقصر نيســت چراکه مجبور اســت در 
آن حيطه اي که از او انتظار مي رود کار کند. از 
اين رو براي بررسي اين معضل، اگر صرفاً روي 
کتاب هاي ديني دست بگذاريم، درست نيست 
و اتفاقاً من جزو مدافعين کتاب هاي تازه تأليف 
»دين و زندگي« هستم و هميشه از اين تغيير دفاع 
کرده ام چراکه آن را بســيار تغيير ارزشــمندي 
مي دانم. هرچند بســياري از معلم هــاي ديني با 
ايــن تغيير مخالف هســتند. چون مــا از ابتدا به 
عنوان يک معلم، ياد گرفته ايم که کتاب هايمان 
موضوع محــور باشــند؛ يعني يــک موضوع در 
کتاب طرح مي شــود و معلم در کســوت يک 
ســخنران درمي آيــد. دانش آموز فقط شــنونده 
است و کالم معلم را تأييد مي کند و من به عنوان 
يک معلم، يک بله قربان گو در کالســم تربيت 
مي کنم. سيستم جديد کتاب هاي دين و زندگي 
دانش آموز را در تمام ســطوح به عرصه فعاليت 
مي کشــاند. البته من از مقطع ابتدايي و راهنمايي 
اطالعي ندارم و منظورم بيشــتر دوره دبيرســتان 
اســت به اين دليل که هر چهــار پايه را تدريس 
کرده ام، هرچند اين کتاب ها صددرصد هم قابل 

ميثمي: منظور شــما اين اســت آيا دين عينيت 
پيدا کرده و الگو شده؟

ايمــان زاده: بلــه، چه بســا اگر اين ســيره را 
نداشــتيم، بــه احتمال قــوي زمينــه انحراف در 
مــا خيلي زياد بود و شــايد دســت بــه خيلي از 
کارهــا مي زديم؛ اينجا نشــان مي دهد که نقش 
اهل بيــت)ع( از جنبه هاي مختلف ـ چه ســيره 
عملــي و چه بياناتـ   آن  قدر نقش مهمي اســت 
که باعث شده آنها براي ما ميزان قوي اي باشند 
و اينکه برخي تنها بحث هاي شــکلي را در نظر 
مي گيرنــد به خود مــا در شــيعه برمي گردد اما 
برخــي جنبه هــاي دروني و معرفتــي دين را در 
نظــر مي گيرند؛ اين که دين واقعي بايد از درون 
تحول ايجاد کند اما شايد در اکثر مسلمان ها اين 

تحول ايجاد نشده است.
طاهري: شــما گفتيــد که آقــاي احمدي نژاد 
گفتــه  کــه چــرا کتاب هاي دينــي مــا ديندار، 
تحويــل نداده اســت؛ من فکر مي کنــم فرآيند 
تدريــس، صرفــاً يک کتــاب و معلم نيســت. 
خيلي از عوامل، دســت به دســت هم مي دهند 
و فرآينــد تعليــم و تربيت را جلــو مي برند. اين 
سيستم آموزشــي ماســت که بيمار است و من 
فکر مي کنم اگر بخواهيم اين را ريشه يابي کنيم 
بايــد خيلي عميق تر شــويم به اين معنــا که تنها 
بحث دين، مطرح نيســت. مگر کتاب هاي زبان 
انگليســي ما به بچه ها توانمنــدي صحبت کردن 
بــا زبان انگليســي مي دهــد؟ دانش آمــوز، اين 
همه ســال عربي مي خواند امــا نمي تواند آن را 
درســت بفهمد! حتي فيزيک و شــيمي کاربرد 
آن چنانــي در زندگــي آنها نــدارد يعني علت 
بيماري سيســتم آموزشــي ما اين است که تنها 
در حيطه شــناختي کار مي کند و بچه ها را وادار 
مي کند که محفوظــات را طوطي وار بخوانند و 
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درس اخالقــي داريــم. بخش ســوم کتاب  هاي 
ديني که در قديم به اسم احکام بود و يک سري 
از احکام را از رســاله هاي عملــي آورده بودند 
و دانش آمــوزان آن را مي خواندنــد و حفــظ 
مي کردند، االن به اســم قدم در راه، آمده است 
و خيلي مســتقيم، احکام را آمــوزش نمي دهد. 
بــراي نمونه در کتــاب اول بحث نمــاز، بحث 
تقليدکــردن يا بحث مطهــرات و وضو را خود 
دانش آموز بايد از رســاله استخراج کند. به اين 
معنــا که معلم به او اين آمــوزش را مي دهد که 
در نمــاز، يک رکــن داريم و يــک غير رکن، 
دانش آموز بايد از رســاله در بياورد که رکن و 
غيررکن چيســت؟ در اين راســتا دانش آموزان 
کمي پژوهشــگر و جست وجوگر مي شوند. اين 
مطالب را از هر رســاله اي مي توانند اســتخراج 
کننــد. در کتاب پايــه دوم در مباحــث احکام 
عملي، بحث حجاب، امر بــه معروف و نهي از 
منکــر و احکام اقتصادي اســالم مانند زکات و 
خمــس، خيلي صريح و مســتقيم احکام را بيان 
نکرده اســت بلکه تا حدي ســعي  کرده آنها را 
با اســتدالل توضيح بدهد يا در سؤال سوم بحث 
احکام بيشتر در حوزه ازدواج مطرح شده چون 
دانش آموز کم کم وارد عرصه زندگي مي شود. 
ايمــان زاده: و من فکــر مي کنم کــه بايد به 
عنــوان يــک اصل روي قــرآن توجه بيشــتري 
شــود. در کتاب هاي گذشته که جدا بود، بيشتر 
به قــرآن پرداخته مي شــد و برخــي مباحث را 
مطرح مي کرد که شــايد در اينجا به آن صورت 
مطرح نمي شــود يعني احســاس مي کنم که در 
کتاب هاي جديد، بايد توجه به مســائل قرآني و 
تفســير آن بيشتر شود. از ســوي ديگر در بحث 
مســائل حکومتي، بيــش از آنکــه بخواهيم آن 
چيزي را که اصل و اســاس دين است را مطرح 
کنيم، ســعي بر اين بوده که مطالبي آورده شود 
که به نوعي صحه بر وضع موجود بگذارد. براي 
نمونه حديث امام صادق)ع( درباره ويژگي هاي 
مرجع که مي فرمايد؛ اين ويژگي ها وجود ندارد 
مگر در بعضي از فقها، از ســال گذشــته حذف 
شده اســت زماني که بحث امامت توسط پيامبر 
در صدر اسالم مطرح شد، شايد بيشتر، جنبه هاي 
معنــوي و هدايتي آن مطرح بــود. نه  اينکه جنبه 
سياســي آن مطرح نبود اما هرچــه جلوتر رفتيم 
ايــن کلمه تحريف شــد. يکــي ماننــد يزيد به 
عنوان خليفه مسلمين هست که هرکس که با او 
مخالفــت کند يعني با دين، مخالفت کرده؛ امام 
حســين)ع( هم از دين خارج شــد و عليه خليفه 
وقــت، خروج کــرده بود. به نظــر من در بحث 
حکومتي کمتر از نهج البالغه استفاده شده است. 
اگر در بحث حکومتــي از منابع مختلف به ويژه 
نهج البالغه که قوي ترين منبع اســت، اســتفاده 
کنيم، دانش آموز با يک جامعه ديني درســت، 
آشنا مي شود و شــناخت درست پيدا مي کند نه 
آن شــناختي که با وضع فعلي ممکن است براي 

دانش آموز جا بيفتد. 
مطلب بعد اينکه ما مي توانيم از صحيفه سجاديه 

بــوده تا يک اديــب. بخش هايــي از کتاب که 
بازمانده کتاب هاي قديم است، شيوا و رساست 
اما بخش هايي که توســط مؤلفان جديد نوشــته 
شــده، فاقد رســايي اســت و اين يکي ديگر از 
ضعف هــاي کتاب هــاي دين و زندگي اســت. 
يکــي ديگر از مشــکالت معلم هــاي ديني اين 
اســت که دانش آموز در دوره دبيرســتان خود 
را بــراي کنکور آماده مي کند و معلم نمي تواند 
فعاليت عملي زيادي از او بخواهد و بايد نکات 
تستي را هم به او يادآوري کند که ممکن است 
لذت درس را از بين ببرد يــا اگر دانش آ موزان 
کالس را گروه بندي کنيم، سرو صداي گروه ها 
زياد مي شــود و من معلم با تذکر مدير، مجبورم 
دوباره متکلم وحده شــوم! باز شايد در مدارس 
دخترانه راحت تر بشــود فعاليت هاي گروهي را 
هدايت کرد اما فکر مي کنم در مدارس پســرانه 

اين کار خيلي مشکل است. 
ايمان زاده: مــن بخش زيــادي از مطالبي را 
که گفته شــد، تأييد مي کنم اما من فکر مي کنم 
زماني کــه کتاب قرآن از کتاب ديني جدا بود، 
بهتر بود. به اين معنا که مطالب بيشتري در قرآن 
مطرح مي شــد، برخــي از مطالب، تفســير و باز 
مي شــد و بيشتر مورد اســتفاده دانش آموز قرار 
مي گرفت امــا با توجه به اينکــه محور ما قرآن 
اســت، االن کــه در کتــاب ديني قــرار گرفته، 

محدودتر شده است. 
ميثمي: مگر ديــن غير از قرآن اســت؟ يعني 

مسائل فقهي يا احکام عبادي در آن مي آيد؟

طاهــري: کتاب  هاي ديــن روي ســه محور 
تنظيم شــده اند؛ بخــش اول کتاب هــاي ديني، 
بخش آمادگي در انديشــه و قلب اســت که در 
کتاب هــاي قديم بــه آن اعتقــادات مي گفتند، 
براي نمونه کتاب ديني اول، در گذشته، درباره 
توحيــد بود، کتــاب دينــي دوم در مورد نبوت 
و امامت بود، ســال ســوم، معاد و سال چهارم، 
بحث انسان شناســي بود؛ جبر و اختيار، انسان و 
سرنوشت، ســنت هاي الهي و... االن بخش اول 
به آمادگي در انديشــه و قلب، تغيير نام داده، از 
آيات قرآن بهره گرفته و بيشتر روي بُعد فلسفي 
و اعتقــادي کار مي کند اما بــا ترفندي کمي با 
کتاب هاي قديم متفاوت اســت. بخش دوم که 
به اسم آهنگ سفر اســت، در کتاب هاي قديم 
به اســم اخالقيات بود؛ در هــر پايه اي يکي دو 

تلفيــق کــرد، يعني هــم فرآيند تحــول منطقي 
ذهــن را آورد و هــم تحول رفتــار را؛ يعني هم 
موضوع محور است و هم در زمينه عمل و رفتار 

کار کرده است. 
ســاختار کتاب هاي ديني به اين گونه اســت که 
اوالً کتاب ديني و قرآن را تلفيق کرده که به نظر 
من شيوه خوبي است که البته خيلي از معلم ها با 
آن مخالف هســتند. به نظر من اين تلفيق خوب 
اســت اما زمان کم اســت و حجم کتاب خيلي 
زياد است و يکي از اشکاالت من به کتاب هاي 
جديد اين اســت که حجم کتاب بــا زماني که 
در اختيــار معلم اســت همخواني نــدارد. يک 
شــيوه خوب ديگر اين اســت که ترجمه برخي 
آيات را بر دوش دانش آموز قرار مي دهد يعني 
اين طور نيست که دانش آموز، آيه و ترجمه آن 
را بخواند و حفظ کند. بلکه بايد از آموزش هاي 
عربي اي کــه در طي تحصيل داشــته اســتفاده 
کنــد و برخي از آيــات را ترجمه کند يا در هر 
درســي که به دانش آموز آموخته مي شود، يک 
فعاليــت عملي هــم به او ارائه  شــود مانند اينکه 
پس از خواندن آيات، پيام آن را استخراج کند 
و ارتبــاط منطقي بين آيات برقــرار کند؛ اجازه 
مي دهد که دانش آموز پس از خواندن مطالب، 
بتواند ســؤال طرح کند و جــواب آن را از آيه 
قرآن بگيــرد. براي نمونه، خــود کتاب، آيه اي 
را داده و بعــد ســؤال کرده که مثــاًل محدوده 
تاريخــي و جغرافيايي قرآن تا چه حد اســت؟ 
و دانش آموز بايد اين ســؤال را بر اساس آيات 
قرآن جواب بدهد يعني در آيات بگردد و ببيند 
کدام آيه کتاب اســت که به اين موضوع اشاره 
مي کند يا از دانش آموز سؤال مي کند که هدف 
از نزول قرآن چيســت؟ به او گفته مي شــود که 
رجوع کنــد به آياتي که خوانــده و ببيند کدام 
آيه به اين موضوع اشاره مي کند. در اين روش، 
معلم بايد خيلي تعليم ببيند و يکي از ضعف هاي 
ما اين اســت که معلم هاي ما بــه اين دليل که با 
سيســتم قبلي بار آمده اند، دوســت دارند، تمام 
مطالــب را خود به دانش آمــوز ارائه دهد. يکي 
از داليلــي که من به بيماربودن سيســتم اشــاره 
کردم اين اســت که مِن معلــم فکر مي کنم که 
تمام ريزه کاري هــاي کتاب را بايــد در اختيار 
دانش آمــوز قــرار دهم درحالي کــه نقش معلم 
تنها نقش هادي و راهنماست. بايد انگيزه ايجاد 
کنــد تا دانش آمــوز خود به نتيجه دســت يابد. 
کتاب هاي ديني جديد، انديشــه و تحقيق دارد؛ 
دانش آمــوز بايــد تحقيق کنــد و برخي مطالب 
را پيــدا کند. اين کتاب ها يک ســري پيشــنهاد 
دارد که بر اســاس آنها ممکن است براي نمونه 
يک سري فعاليت هاي هنري هم انجام دهد. البته 
قلم کتاب اصاًل خوب و روان نيســت و درواقع، 
دانش آمــوز، جــذب نمي شــود. زماني که من 
در کالس، درس مي دهــم، دانش آمــوز ممکن 
اســت لذت ببرد اما زماني که بــه کتاب مراجعه 
مي کنــد با آن مشــکل پيــدا مي کنــد. من فکر 
مي کنم شــايد نويســنده کتاب، بيشتر، فيلسوف 

طاهري: يکي از داليلي که 
من به بيماربودن سيستم اشاره 
کردم اين است که مِن معلم فکر 
مي کنم که تمام ريزه کاري هاي 

کتاب را بايد در اختيار دانش آموز 
قرار دهم درحالي كه نقش معلم 
تنها نقش هادي و راهنماست
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آمده بود تا اخالق را زنده کند، مفهوم انسانيت 
و انســان کامل را جامه عمل بپوشاند و مروت و 
جوانمردي را نشــان دهد، او مي پذيرد. در ذهن 
جوان، پيــروزي، شمشــير و جنگجويي و زدن 
مطرح است به اين دليل که اين عقيده جاافتاده. 
اگر با استدالل پيش برويم، جوان، مباحث دين 

را حتي در مسائل جنسي هم مي پذيرد. 
در بحــث احکام اگر دانش آمــوز را به خواندن 
نماز ترغيب کنيم بســياري از مشکالت ديگر را 

نيز حل خواهيم کرد.
يکــي از ســؤاالتي کــه دانش آمــوزان همواره 
مي پرسند، فلســفه نماز شکسته و صحيح است، 
شــما اين را چه طــور براي دانش آمــوز، توجيه 
مي کنيد؟ آنها مي گويند يک زماني مســافت ها 
طوالنــي بــود امــا االن با وســايل نقليــه مدرن 
رفت وآمد ميان مسافت ها کوتاه شده پس به چه 
دليل بايد نماز شکسته خوانده شود؟ شما جواب 

آن را چه مي دهيد؟
ايمان زاده: من در بحث منطقي و اســتداللي 
مي گويــم که شــما درســت مي گوييــد اما ما 
معيــاري داريم که با توجه بــه کتاب و آيات و 
روايــات بايد فتوا صادر کند. مــا نمي توانيم در 
جايگاه کســي که اين کنکاش را انجام مي دهد 
و فتوا صادر مي کند و مرجع تقليد اســت، قرار 
بگيريم و اگر اين گونه شــود، قدم اشــتباهي را 
برداشــته ايم که سبب مي شــود در مسائل ديگر 
بخواهيم اظهارات شخصي خود را غالب کنيم. 
اگــر اين گونه بــراي دانش آمــوز توضيح داده 
شــود به اعتقاد مــن مي پذيرد به ايــن دليل که 
بحث تخصص مطرح مي شود و متوجه مي شود 
که طرح يک ســري مســائل در اختيار او نيست 
ضمــن اينکه گفتــه او تأييد هم شــود. مي  توان 
از دانش آموز خواســت که خــودش به مرجع، 

مراجعه کند و استدالل را از او بخواهد.  
طاهــري: مي توانيــم بحــث نماز شکســته و 
کامــل را اين طــور بــراي دانش آمــوز، مطرح 
کنيم که شــايد خدا مي خواهــد وقتي که تو به 
مسافرت مي روي از ســفر لذت ببري پس به تو 
مجــوزي داده که نماز را کامــل نخواني. من به 
براي  دانش آموزان مي گويم خداونــد هيچ گاه 
بنده اش ســختي نخواســته به اين معنا که نهايت 
احکام دين براي رســيدن به راحتي اســت پس 
مطمئناً اگر در جايي به انسان دستوري مي دهد، 
مي خواهد او به آرامش برســد. درواقع انســان 
بهانه جويي مي کند. اگر مي گفتند کامل بخوان 
مي گفت چرا بخوانم حاال که مي گويند شکسته 

بخوان، مي گويد چرا شکسته بخوانم!
ميثمي: نه تنها در آمــوزش و پرورش بلکه در 
کل نظــام و جامعه مــا يک تقســيم بندي به نام 
اصول دين و فروع دين صورت مي گيرد. وقتي 
نمــاز، روزه، خمس، زکات، حج و جهاد را در 
فــروع دين تعريف کنيم، کمي ارزش آن پايين 
مي آيد. اصول دين، توحيد و نبوت و معاد است 
درحالي که من معتقدم در نماز زماني که اهلل اکبر 
مي گوييم، از اين باالتــر در اصول دين نداريم. 

دانش آموزان جذب اين دروس شوند؟ 
نيــاز دانش آمــوزان  بــه  ايــن  ايمــان زاده: 
برمي گردد. البته بحث هاي اساســي مانند توحيد 
و معاد به عنوان زيربنا حتما بايد باشــند اما نسبت  
به نيازهاي دانش آموز، بي توجهي شــده، بايد به 
اين مباحث بيشتر توجه شود که هم کتاب ديني 
جاذبه بيشــتري داشته باشــد و هم زماني که اين 
مباحث مطرح مي شود، بخشي از مشکالت آنها 

را حل کند. 
بحث ما االن اين است که آموزش ديني چگونه 
باشد و جنبش اخالقي چگونه به وجود بيايد؟ با 
ايــن تضاد چه طور مي توانيم اين جنبش را در او 

به وجود بياوريم!
ايمان زاده: من فکر مي کنــم توجه به احکام 
در کتاب هاي ديني بايد بيشــتر شــود. احکامي 
که بيشــتر مورد نياز جوان اســت و در رأس آن 
نمــاز، روزه و... اما چگونگــي مطرح کردن آن 
براي جوان، جاذبه ندارد مانند رســاله. بايد براي 
جوان، مسائل احکام به صورتي زيبا و استداللي 
مطرح شــود. درست است که جوان در اين سن 
و ســال، حال و هــواي خاصــي دارد و ما توقع 
نداريم که آن چه را کــه مي گوييم، صددرصد 
بپذيرد اما زماني که شــما بحثــي را براي جوان 
مطرح مي کنيد که پشــت آن اســتدالل و منطق 
اســت، آن را مي پذيرد و اين نشــان مي دهد که 
او روحيــه و تفکر اســتداللي و منطقي را دارد 

هرچند علي رغم ميلش باشد. 
ميثمي: من احســاس مي کنم که دنياي امروز، 
دنيــاي عقالنيــت و اســتدالل و ديالکتيــک و 
هرمنوتيــک و... اســت. جــوان مي گويــد که 
جايــگاه اوامــر و نواهي در نظــام عقالنيت دنيا 
چيست؟ عقالنيت و استدالل اين امور دستوري 
کجاست؟ اگر به گفته شــما مباحثي که مطرح 
کرديد، وجود داشــته باشد، جذاب خواهد شد 

و قرآن يعني خواندني و جذاب. 

ايمان زاده: بله براي نمونه، در شــب عاشورا، 
زهيربن قين و کساني که در لحظات آخر به امام 
حســين)ع( پيوستند، امام حسين)ع( را ترغيب و 
تشويق کردند که براي اينکه دشمن را غافلگير 
کنيــم شــبانه بجنگيم اما امام حســين)ع( گفت 
که ما شــبانه حملــه نمي کنيم و فــردا هم اولين 
شروع کننده جنگ، ما نيستيم. وقتي اين را براي 
دانش آمــوز مي گويي، ممکن اســت او بگويد 
کــه اينها افــرادي بودند که سياســت و درايت 
نداشــته اند اما زماني که بگويي امام حســين)ع( 

در بحث هــاي اخالقي اســتفاده خوبي داشــته 
باشــيم. من احســاس مي کنم که در کتاب هاي 
مــا در درجه اول، جــاي نهج البالغه و در درجه 
دوم، صحيفه سجاديه خالي است و بيشتر بايد از 
آنها اســتفاده کرد و قرآن هم بايد تقويت شود؛ 
اگر مي تواند به صورت يک کتاب مستقل باشد 
که به مباحث بيشــتري بپردازد و ساعت آن هم 
بيشتر شود، که دانش آموز، ذهنيت بهتري نسبت 
به مباحث دينــي و قرآن پيدا کنــد و انس پيدا 
کند بهتر است. من اعتقاد دارم اگر انس با قرآن 
از طريق شناخت و ارتباطي که فرد با قرآن پيدا 
مي کند، ايجاد شــود، قطعاً ارتباط با خدا بيشــتر 

مي شود. 
نکته ديگــر آنکه من فکر مي  کنــم بايد در اين 
کتاب هــا بــه مســائل و مشــکالت جوان هــا و 
مســائل اخالقي، فردي و اجتماعي بيشــتر توجه 
شــود چرا که ريشــه و اســاس اخالق اســت و 
اگــر به آن پرداخته نشــود دانش آموز در خيلي 
از صحنه هاي زندگي اش دچار لطمه مي شــود. 
بــراي نمونه بزرگترين عاملي که باعث شــد ما 
در اين هشــت ســال گذشــته ضربه بخوريم، با 
توجه به رفتارهاي اشتباهي که صورت گرفت، 
دروغ گويي بود. شــايد مهمترين ويژگي دولت 
قبلي، دروغگويي بود. در لواي اين دروغگويي 
ما آســيب هاي بســيار زيادي ديديم. اينکه من 
مي گويم به مســائل اخالقي دررابطه با جوانان، 
توجه بيشتري شــود به اين دليل است که آنها با 
توجه به شرايط سني شان نياز به شناخت و اطالع 
از اين مســائل دارنــد. براي نمونه، يک ســري 
مسائل احکامي، اخالقي هم هستند؛ ارتباط پسر 
و دختر، مسئله بسيار مهمي است که بايد در اين 
کتاب ها به آن توجه شود. گفته مي شود مسائلي 
مثل ايدز مطرح نشــود که مشــکالت زيادي را 
بــه بار مــي آورد. بايــد با آموزش از گســترش 
اين بيماري پيشــگيري کنيم. عــدم آموزش به 
جايي مي رسد که کســي را که ايدز دارد، طرد 
مي کنند. رابطه جنســي بايد براي جوانان شــرح 
داده شــود. اينکه چرا اجازه پدر و ديگران مهم 
است مسائل مطرح  شــود. بايد اين مسائل براي 
جوانــان توضيح داده شــود و علت هايي که در 
برخي موارد آنها را از انجام کاري نهي مي کند، 
گفته شــود. نبايد صرفاً به ايــن موضوع به عنوان 
مقوله اي خشک و ســطحي نگريست بلکه بايد 
ديد که آســيب  هايي که از آن به وجود مي آيد 
کدام اســت. جامعه نــه مي تواند نســبت به اين 
موضوع بي حســاب و کتاب باشد و نه کاماًل آن 
را ببندد و من احســاس مي کنم که اين مباحث 
بايد در اين کتاب ها بارزتر شود و دانش آموزان 
هــم از اين مباحث خوششــان مي آيد و شــايد 
گرم ترين درس ها، درس هاي آخر کالس سوم 

در رابطه با ازدواج و صيغه و...  باشد. 
ما چــه کاري انجام بدهيم که باور دانش آموزان 
نســبت بــه مســائل دينــي کمي عوض شــود؟ 
دانش آموزان از کتــاب ديني و از مطالب ديني 
فرار مي کنند. چه روشــي را بايد پياده کنيم که 

ايمان زاده: من اعتقاد دارم 
اگر انس با قرآن از طريق 

شناخت و ارتباطي که فرد با 
قرآن پيدا مي کند، ايجاد شود، 

قطعًا ارتباط با خدا بيشتر 
مي شود
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گناه اســت. زماني که اين گونــه توضيح بدهي، 
بــراي دانش آمــوز، جــا مي افتد و يک ســري 
مســائل هســتند که اين گونه هســتند و شايد ما 
نتوانســته ايم  در بحث هاي ديني برخي مســائل 
را براي جوانــان جا بيندازيــم. در حال حاضر، 
مــا چه قدر معلم دينــي توانمند داريم که 
مفاهيــم ديني را براي جــوان، خوب جا 
بينــدازد؟ نــه اينکه صرفاً ســؤال بدهد يا 
تعريفــي از يک مفهوم، ارائــه دهد. اين 
خيلي مهم اســت که دانش آموز، ذهنيت 
درستي نسبت به مفاهيم مطرح شده داشته 
باشــد. يک بخش از اين ذهنيت به معلم 
ارتباط دارد اما اين دانش آموز در جامعه 
زندگــي مي کنــد؛ آنها هــم ذهنيت هاي 
ديگــري براي او درســت مي کنند. براي 
نمونه دانش آموز مي پرسد که آيا ارتباط 
بين پسر و دختر، اشکال دارد يا نه؟ من به 
او مي گويم ارتباط بيــن آنها زماني که با 
هم صحبت مي کنند اصاًل از نظر شــرعي 
اشکال ندارد. او مي گويد که از روحاني 
مســجد محله شان پرســيده و او گفته که 
اشکال دارد. من به او گفتم که او به ساير 
جنبه هاي مطلب، توجه نداشــته. اين گونه 
است که من با توجه به مسائلي، مطلبي را 
براي دانش آمــوز توضيح مي دهم و يک 
امام جماعت محله مي گويد که اشــکال 
دارد. کسي از من سؤال مي کند که ميت 
را به چــه دليل، مي شــويند؟ من براي او 
اســتدالل مي آورم اما امــام جماعت، به 
او گفته که اين ســنت رسول اهلل است در 
حالي کــه من به او گفتم که جايگاه روح 
در آســمان اســت و جايگاه جســم در خاک، 
زماني کــه بدن، غســل داده مي شــود، خداوند 
مي خواهــد مــا را متوجــه اين مطلــب کند که 
جسم به واســطه روح، ارزش و قداست داشته، 
حاال که روح از جسم، خارج شده، جسم ديگر 
ارزشي را که پيشتر داشــت ندارد بنابراين مرده 
را غســل مي دهيم. با اين استدالل، دانش آموز، 
غســل دادن ميــت را پذيرفت. من بــه او گفتم 
که اين اســتداللي را که مــي آورم، صددرصد، 
درســت نيست؛ شايد درست باشــد به اين دليل 
که همه چيزهايي را که ما بيان مي کنيم، نســبي 
است. يک استدالل ديگر که براي او آوردم اين 
بود که براي نمونه در شــب عروسي، همه لباس 
مرتب و خوب مي پوشــند، عــروس و داماد هم 
لباس خوب مي پوشــند. ميــت، مي خواهد پيش 
خدا بــرود پس غســل مي کند و طهــارت پيدا 
مي کنــد براي اينکه مي خواهــد در محضر خدا 
قرار بگيرد. درست اســت که روح باال مي رود 

اما متعلق به جسم بوده. 
يوسف زاده: بحث توجيه احکام ديني و شرعي 
کــه معموالً مورد ســؤال دانش آموزان هســت، 
نمونه هاي فراواني دارد که بعضاً هم ســؤال هايي 
هســتند غيرمنطقي که ارتباطي هم با دين ندارند 

ميثمي: معناي عرفي آن چه مي شــود؟ با توجه 
به اينکه اصل نماز هم که تقليدي نيســت. تمام 
اوراد و ذکرهاي نماز، همه اصولي هستند. تمام 
آن يا در مورد خداست يا صفات او. چرا به آن 

عنوان فرعي را اطالق مي کنيم؟

طاهري: اگر شما خدا را باور کنيد، عبادت ها 
را هم مي پذيريد و شکل آن تقليدي مي شود. 

ايمان زاده: من فکر مي کنم اِشــکال در ذهن 
آدم هاســت که گاهي برخي از چيزها را مهم و 
برخي چيزهــاي ديگر را غيرمهم مي دانند. براي 
نمونــه در قرآن بيــش از آن کــه از نعمت هاي 
معنوي صحبت کرده باشــد از نعمت هاي مادي 
صحبت کرده اســت و اين به دليل آن است که 
با ذهنيت انسان، همخواني بيشتري دارد با توجه 
به اينکــه نعمت هاي مادي آنجا بــا اينجا خيلي 
متفاوت اســت اما انسان مي خواهد از هر چيزي 
يک تصويــر در ذهن خــود بســازد. روي اين 
حساب است که به عقيده من بايد ذهنيت آدم ها 
اصالح شود و توضيح داده شود که اين به معناي 
کم اهميت بودن نيست. براي نمونه در شرع گفته 
مي شــود که دســت دادن با يک خانم مسلمان، 
اشــکال دارد. من به دانش آموزانم مي گويم که 
شــايد اصل اين قصه اشکال نداشــته اما از آنجا 
که انســان داراي يک روحيه بي نهايت طلبي در 
همــه زمينه ها اســت، اين طور بيان شــده تا اين 
ارتباط، به دســت دادن ختم شود و طوري نباشد 
که  دست دادن، شروع کننده مسائل ديگر باشد. 
از اين نظر اســت که گفته مي شود، مقدمه گناه، 

خدا از هرچــه که فکر کنيم، بزرگ تر اســت؛ 
هر تصوري که داشــته باشــيم، خــدا از آن هم 
بزرگتر اســت که اين، ديناميــزم فکري ما را تا 
ابد، تضمين مي کند. يا آيا از اياک نعبد و اياک 
نستعين، چيزي باالتر هست؟ چرا اينها در فروع 

جاي گرفته اند؟ 
يوسف زاده: در مورد نماز شکسته که 
صحبت شد، من گمان مي کنم که شرايط 
زيستي دوران پيامبر، به اين صورت بوده 
که زماني کــه به ســفر مي رفتند، چيزي 
حــدود دو ماه طول مي کشــيده و ســفر 
با شــتر و پيــاده واقعاً مشــقت داشــته و 
نمازخوانــدن و همه کارها هم با مشــقت 
همراه بوده اســت. بــراي اينکــه بتوانند 
بدهند،  انجــام  را  ســريع تر کارهايشــان 
چنين دستوراتي داده شــده و االن، علما 
مي توانند روي آن اســتدالل، اســتنباط و 
اجتهــاد کنند و مســئله را تغيير دهند. در 
اهل ســنت، آن طور که من اطالع دارم، 
نماز شکســته يــا اختياري اســت يا اصاًل 
برداشــته شــده و احتماالً اختياري است 
کــه مي توانند روزه بگيرند يــا نگيرند يا 
نماز را در ســفر به صورت تمام بخوانند 
يا شکسته. اهل سنت معموالً نماز شکسته 
نمي خوانند. پس به نظر من، فلســفه وضع 
حکــم نمــاز شکســته آن شــرايط بوده 
به عالوه مسئله خوف که شرايط ترسناکي 
بوده که نمي توانســتند خيلي نماز را طول 
بدهنــد. امــا در شــرايط کنونــي، علما 
مي توانند شــرايط را تغيير دهند کمااينکه 
برخي از مجتهدين غيررسمي، اين حکم 

را داده انــد مانند آيــت اهلل صادقــي تهراني که 
فتواهايي منطبق با شــرايط روز، صادر کرده اند 
که مي تواند جوابگوي بســياري از مسائل باشد. 

همه اينها بحث است و اعتقاد نيست. 
طاهري: مــن فکر مي کنــم يکــي از عوامل 
جداشــدن اصول و فروع ديــن از يکديگر اين 
اســت که در اصول، پايه هــاي اعتقادي مطرح 
مي شــود که بايد با تحقيق و مطالعه به آن برسيم 
به ايــن معنا که وقتي تو معتقــد به خداي واحد 
باشي، آخرت را قبول داشته باشي و بپذيري که 
در مسير زندگي بايد کسي هادي و راهنماي تو 
باشــد، زماني که اين مســائل با اعتقاد و تحقيق، 
پذيرفته شد، از اينجا به بعد تعبدي عمل مي کني 
يعنــي وقتي خدا را با اســتدالل، کشــف و باور 
کردي، حاال بــا تمام وجود، در مقابل آن ســر 
تسليم فرود مي آوري و مي پذيري که در مقابل 
او نمــاز هم بخوانــي. حال اينکــه چگونه نماز 
بخوانم بايد براساس دستورالعملي که داده شده، 
اين کار را انجام دهم و اين تقليدي است. اصول 
و فروع به اين معنا نيســت کــه حکم يکي برتر 
اســت و ديگري از درجــه پايين تري برخوردار 
اســت بلکه به اين معناســت که يکي تقليدي و 

ديگري تحقيقي است. 

جستجوي معناي آيات قرآن به عهده دانش آموز است
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در دين مطرح شــده که معتقد اســت دينداراي 
بخش هاي ذاتي اســت کــه قابل تغيير نيســت، 
يک ســري عرضيات هم دارد که به نسبت زمان 
و مکان، مطرح شــده که مي تواند با تغيير زمان 
و مــکان، تغيير کنــد و زياني هم بــه دين وارد 
نمي شود. ما در مورد اشاعه دين و آموزش دين 
به جوانان، بايد زاويه ديد، زاويه حرکت و نقطه 
شروع را تغيير دهيم و از جنبه هاي اخالقي آغاز 
کنيم و بعد به دين برســيم. مــن حدس مي زنم 
کــه زماني که اخالق را در جامعــه جا انداختيم 
و گفتيم که دين آمده تا پشــتوانه اخالق باشد، 

گرايش مردم به دين طبيعي تر مي شود.
ميثمي: اخــالق را به طور فردي جــا بيندازيم 
يا سيســتماتيک؟ يعني اينکه هرکســي خودش 
اخــالق را رعايــت کند يا اينکه مثــاًل بخواهيم 
نظام جمهوري اسالمي را اخالقي کنيم که کار 

بسيار بزرگي است.
يوســف زاده: نظر من اين نيســت کــه آن را به 
موضوع حکومتي تبديــل کنيم بلکه بايد آن را 
به موضوعي فرهنگي و عمومي در جامعه تبديل 

کنيم. 
ايمان زاده: مــن اين مطالب را تأييد مي کنم اما 
فکر مي کنم که از هر دو بعد بايد عمل شود؛ اگر 
ما بخواهيم اخالق را به صورت فردي در جامعه 
رواج بدهيم اما مجموعه سيستمي که در تعليم و 
تربيــت نقش دارد، نخواهد در اين زمينه حرکتي 
کنــد، ابتر خواهد ماند. بــراي نمونه ما مي گوييم 
که آشــغال را بيرون نريزيد در اين صورت، بايد 
تهميــدات اجتماعي را در نظر بگيريم؛ تلويزيون 
تبليغ کند و سيســتم دست به يک سري کارهاي 
اين چنيني بزند، بخشي از آن هم به صورت فردي 
است. فرد زماني در اين جامعه اخالق را رعايت 
مي کنــد، احســاس مي کند مجموعه يــا فردي، 
اخــالق را رعايت کرده و آســيب ديده درنتيجه 
مي گويد، اخــالق را رعايت کردن چه ســودي 
داشته که امروز به جاي اينکه من را تشويق کنند، 
من ضرر کرده ام! پس من فکر مي کنم که هردوي 
اينها بايد با هم باشند؛ تا يک سيستم و مجموعه اي 
دست به دســت هم ندهند و اين موارد را تقويت 
نکند، صرفاً مســائل فــردي نمي تواند تأثيرگذار 
باشــد. بايد نگاه کنيــم که در مســائل اخالقي، 
کجاها درگير و دســت اندرکار هستند؟  اينها را 
بيشــتر درگير کنيم و به صــورت کالن، به اجرا 
دربيايــد ضمن اينکه به صــورت فردي هم اقدام 
شود و تشکل ها و تشکيالت هم در مراحل بعدي 
پشــتيباني کنند. در رأس آن، آموزش و پرورش 
اســت که بايد به اين مسئله توجه ويژه کند. براي 
نمونــه وقتي در جامعه، صحبت از دفاع از مظلوم 
و حق مي شــود که بحثي اعتقادي و هم اخالقي 
است، کســاني که دست اندرکارند، اين مسئله را 
رعايت نمي کنند، براي فرد، سؤال ايجاد مي شود 
و بعد علي ابن ابي طالب را مي بيند زماني که آن زره 
دزديده مي شود و آن فرد غيرمسلمان در دادگاه 
حاضر مي شــود، که رفتــار او در اوج قدرت، تا 
چه حد فرد را متحول مي کند. در اين حال شــما 

که اين ويژگي ها را داشــته باشــند. اما متأســفانه 
نشــانه  هاي زيادي از اين موضــوع در کتاب هاي 
درســي وجود ندارد. در اين کتاب ها به توضيح 
مباحث پرداخته شــده اما در آخر توضيح نداده 
که مــن چه کاري بايد انجــام بدهم. يک جوان 
در قبال اعتقادات، چــه کاري بايد انجام بدهد و 
چه نوع رفتاري بايد داشــته باشد؟ به همين دليل 
اســت که در خانواده هاي ما که خيلي هم متدين 
و اهل عزاداري و مســجد و... هستند، همه جور 
افرادي پرورش پيدا مي کنند و در جامعه مي بينيد 
که چه قــدر تخلفات و پرونده هــاي قضايي و... 
وجود دارد. اين نشــانه ســقوط اخالقي اســت. 
بــه نظر من جامعه بايد نهضــت اخالقي را تجربه 
کند. نهضــت ديني را تجربه کــرده و نتيجه آن 
همين شــرايطي شده که ما االن شاهد آن هستيم. 
الزمه به وجودآمدن نهضت اخالقي اين است که 
رعايت اخالق در جامعه مرســوم شــود و همه به 
اين مسئله  توجه کنند. من معتقدم که بايد از ابزار 
شيوع يک مطلب بايد اســتفاده کنيم تا موضوع 
اخــالق را در جامعه گســترش دهيــم. راديو و 
تلويزيون، رســانه ها و... اين موضوع را گسترش 
بدهنــد. طوري باشــد که اگر کســي بي اخالقي 

مي کند، ديگران به او نگاه چپ کنند. 
 بــراي نمونــه عنوان هــاي کتــاب ديني ســوم 
دبيرستان را نگاه مي کردم تقريباً همگي مربوط 
به مســائل اعتقادي مانند امامت ، واليت ،تاريخ 
اســالم و... اســت. حتي يکي از عناوين کتاب، 
ارزش هاي راستين اســت که اصاًل به جنبه هاي 
اخالقــي نپرداختــه. پيش از انقــالب هم کتاب 
بينش ديني، با اينکه بزرگاني مثل آقايان بهشتي 
و باهنر آن را نوشته بودند، اما آنها هم به اموري 
مثل توحيد و... پرداخته بودند. من نمي گويم که 
اين بحث ها نبايد باشد اما به نظر من اين مباحث، 
در ارائه مســائل ديني و آموزش آنها به جوانان، 
بايد اولويــت را به اخالق بدهيم که شــايد 80 
درصد توصيه هاي دين، جنبه هاي اخالقي دارد. 
در ســال هاي اخير بحثي به نــام ذاتي و عرضي 

و بــه اين دليل که بين جامعه مســلمان، مرســوم 
شــده، آن را به عنــوان دين، تلقــي مي کنند. من 
معتقدم که ما اصوالً ديــن و آموزش ديني براي 
نســل هاي جديد را از زاويه بدي نگاه کرده ايم. 
ديدگاه من اين است که دين قصد دارد آدم هايي 
را بســازد که داراي خصوصيات، رفتارها و نوع 
برخوردهايي باشــند که آن را اخالق شخصي و 
اجتماعــي مي ناميم.  پيامبر اکــرم ص هم به اين 
مطلب اشاره صريح کرده و گفته که من آمده ام 
تا مکارم اخالقي را به اتمام برسانم يا بهتر بگوييم؛ 
توســعه بدهم. ما چه در مدارس و چه بيرون آن، 
بيشــتر تکيه بر آموزه ها واستدالل هايي کرده ايم 
که اعتقــادي را اثبات کند يا موارد مختلف دين 
را براي مردم، توضيح بدهد بدون اينکه مشخص 
شــود که هدف از اعتقاد به توحيد، معاد و نبوت 
و... در نهايت، چيســت و مــا مي خواهيم از همه 
اينها چه چيزي را به دست بياوريم. به همين دليل 
اســت که جامعه ما پر از مفاهيم ديني اســت؛ اما 
تمام سيستم هاي رسانه اي و سيستم هاي آموزشي 
ما به لحاظ توسعه اخالق عملي، بسيار ضعيف و 
فقير است. همه علما و بزرگان و کساني که ديندار 
و مبلغ دين هستند، از اين شکايت دارند که چرا 
مردم، رعايت مسائل ديني را نمي کنند؟ بنابراين، 
يک جاي کار، اشــکال دارد و از نظر من اشکال 
در اين هســت که ما اعتقــادات واحکام ديني را 
توضيح مي دهيــم و انتظار داريم کــه آن را ياد 
بگيرنــد و حداکثر فردي نمازخوان بشــوند؛ در 
صورتي که دين مي خواهد يک انســان اخالقي 
بسازد که با اعتقاد به خدا و پيشوايان ديني بتواند 
در جامعه رفتارهاي اخالقي داشــته باشد. ما بايد 
اين رفتارهاي درست را به مردم، آموزش بدهيم 
و ديــن را از اين کانال به مردم معرفي کنيم يعني 
بگوييم دروغ گفتن بد اســت، بايد امانتدار بود، 
بايــد حقــوق ديگــران را رعايت کــرد، بايد به 
تعهدات و قــول و قرارها عمل کرد و... و بعد از 
اينکه نســبت به اين مسائل، تفهيم شدند، بگوييم 
که دين براي ايــن آمده که مردماني تربيت کند 
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داشــت که دانش آموز به آنها عمــل کند. اگر 
آموزش و پرورش، موفق شــود فردي را تربيت 
کند کــه زماني ديپلم گرفت، حقوق ديگران را 
رعايت کند، حتي اگر در نماز هم کاهل باشد، 
همين براي موفقيت آن معلم کافي است! به اين 
دليل که جنبه اجتماعي اخالق، بســيار بيشتر از 
جنبه هاي فردي اســت. در جنبه هاي فردي، بايد 
تزکيه نفس داشــت، نماز خوانــد و... که نمود 
آن بــراي ديگران، همان جنبه هاي اجتماعي آن 
است که بايد اهل مدارا باشد، خشمش را کنترل 
کنــد و در برخورد با ديگران برخوردي اصولي 
داشــته باشد، حقوق آنها را رعايت کند و... اين 
از جنبــه مکانيزم ورود بــه موضوع در آموزش 
اخالقي در آمــوزش و پرورش يا جاهاي ديگر 

که جنبه آموزشي دارند مهم است. 
ميثمي: شــنيدم کــه در يک مدرســه دخترانه 
مي خواســتند بفهمنــد که در ذهــن دخترها چه 
مي گذرد، به آنها مســابقه دوميداني دادند. آنها 
کيف هايشان را گذاشتند و کيف ها بدون اطالع 
آنها مورد بازرسي قرار گرفت تا براساس يافته ها 
برنامه ريزي شــود. به نظر من اين کارهاست که 
دانش آمــوز را بدبيــن مي کند و طبيعي اســت 
تعــدادي از آنهــا مي فهمند کــه در کيف آنها، 

دست برده شده هر چند نيت خير باشد.
ايمــان زاده: البته راهکار هــم دارد که مي تواند 

استارت آن از همين جا زده شود. 
يوسف زاده: اين موضوع بايد به يک رويکرد 
تبديل شود. افراد مسئول در آموزش و پرورش 
بايد ديدشــان را نســبت به موضوع تغيير بدهند 
و اين مي تواند راهنمايي باشــد براي کساني که 

کتاب را تأليف مي کنند.
ميثمي: بحث در نگاهي که مطرح شد از اهميت 
زيادي برخوردار اســت. من از مرحوم پرورش 
شــنيدم که مي گفت بايد آن قدر به دانش آموز 
تکليف داد که فرصتي براي فکرکردن نداشــته 
باشــد. اگر فکر کند، منحرف مي شود. اين چه 
تبييني اســت از جانب وزير آموزش و پرورش 
که مي گفت مي خواهيم حزب اهلل را بر آموزش 
و پرورش حاکم کنيم. نيوتن کمي فکر کرد، به 
قانون جاذبه، دافعه رســيد يا ارشميدس با فکر، 
قانون شناوري را درآورد، چرا با دانش آموز اين 

برخورد را داشته باشيم؟
ايمان زاده: علماي ما هم که ســردمداران دين 
محســوب مي شــوند، زياد با جامعــه در ارتباط 
نيســتند. زماني که يک جوان مي خواهد اخالق 
را از علمــا ياد بگيرد به اين ارتبــاط نياز دارد و 
در صحنه هــاي مختلف ببينــد که او چه رفتاري 
را از خود بروز مي دهد؟ براي نمونه سيد محمد 
خاتمــي را مي بينيد که به عنــوان يک روحاني 
چگونه با اقشار مختلف جامعه در ارتباط است. 
يوســف زاده: يکي از داليل پذيرش حضرت 
علي اين بــود که خداونــد از علما ايــن پيمان 
را گرفتــه که بر ظلم ظالم و گرســنگي مظلوم، 
ساکت ننشيند. آن کسي که ساکت بنشيند اصاًل 

عالم نيست.■

جمع کند. مــن طرفدار تنبيه بدني دانش آموزان 
نيســتم اما گاهي اوقــات، دانش آمــوز به هيچ 
صراطي مســتقيم نيســت، بايد بــا او چه کرد؟ 
چه قــدر فرصت هســت؟ آمــوزش و پرورش، 
چه قدر اين فضا را براي کار مشاوره اي و تربيتي 
آماده کــرده؟ االن اگر من بــراي دانش آموز، 
وقــت بگــذارم که اســترس هاي روحــي او را 
کــم کنم، کســي متوجه نمي شــود و مي گويد 
که تــو چه کار کرده اي؟ به ايــن دليل که اينها 
عددي نيســتند که آنها را بتوانم نشــان بدهم اما 
گروه سرود را مي تواني نشــان بدهي. پس نوع 
نگاه مهم اســت و تا زماني که اين نگاه درست 
نشــود شــما هيچ کاري نمي تواني انجام بدهي. 
براي نمونه، نياز نيســت که بــه 13 آبان، به اين 
شــکل بپردازيم بلکه بايد تحليلي برخورد کنيم 
و آگاهي ايجاد کنيم. امروزه در مدارس ما بين 
مدرســه و سيســتم، فاصله زيادي وجــود دارد. 
تشــکل هايي که مسئول هســتند بايد برخوردي 

منطقي با 13 آبان داشته باشند.

يوسف زاده: مسئله آموزش ديني يا کتاب هاي 
درســي و معلم ها توضيح داده شــد و من قبول 
دارم کــه کتاب ها از رفتار عمومــي جامعه بهتر 
اســت اما نکته اي که در مورد مکانيزم عمل در 
آموزش دينــي در مدارس بايد مورد توجه قرار 
بگيرد اين است که درســت است که آرمان ما 
اين اســت که انسان کاملي با همه خصوصيات، 
ســاخته شود اما ما نمي توانيم اين انتظار را داشته 
باشيم که معلم بتواند دانش آموزان را به صفات 
آرماني مجهز کند. بهترين کار اين است که در 
مراتب مختلف تحصيلي دانش آموزان با يک يا 
دو  خصوصيــت اخالقي خوب کــه هم بر آنها 
و هم بر جامعه تأثير مثبت داشــته باشــد، آشــنا 
شوند و مراحل آموزشي و عملي آن را در قالب 
فيلم ها، نمايش ها و... طي کنند. براي نمونه معلم 
تعليمــات ديني يا معلم پرورشــي تصميم بگيرد 
که امســال ما مي خواهيــم دانش آموزان بفهمند 
که خلف وعده، بد اســت. تأکيد من اين است، 
کــه ضمن اينکــه بايد اخــالق را در مدارس و 
رسانه ها و محافل مختلف اجتماعي جا انداخت 
و بــه يک حرکت عمومــي تبديل کرد در عين 
حــال، در تأليف کتاب ها هم نبايد تعداد زيادي 
از خصوصيــات اخالقــي را بيان کــرد و انتظار 

اين تضــاد به وجود آمــده را چگونه مي خواهيد 
حل کنيد؟ امام حســين)ع(، حضرت علي)ع( يا 
مســلم ابن عقيل نمي توانستند خيلي کارها کنند؟ 
االن برخي دانش آموزان مطرح مي  کنند که واقعه 
کربال مي توانست اتفاق نيفتد. زماني که براي فرد 
جا بيفتد براي اخالق بود که يک انسان کامل اين 
کار را انجام داد اين ســؤال پيش نمي آيد و اگر 
اخالق را بخواهي نشان بدهي، خيلي جاها هزينه 
هــم خواهد داشــت. پس اين نشــان مي دهد که 
ترويج اخالق به صورت فردي نمي تواند کارساز 
باشــد بلکه بايد هم فردي و هم اجتماعي باشد و 
اولويت هم با سازمان هايي است که نقش کليدي 
و اساسي در مسئله تعليم و تربيت دارند که نگاهي 
کالن داشته باشــند که چه بايد کرد؟ مثل بحث 
هميار پليس کــه به بچه ها آمــوزش رانندگي و 
رعايت ايمني آن را دادند و حاال بچه ها هســتند 
که به والدين خود متذکر مي شوند که براي نمونه 

کمربند را نبسته اي و...
ميثمي: خانــم طاهري، بعد از 34 ســال که از 
جمهوري اسالمي مي گذرد و مرتب کتاب هاي 
ديني را درس داده اند، به اين رسيدند که روش 
جديد روش خوبي اســت يعنــي تلفيق مطالب 
نظــري با عملي. بهتر اســت کمي بيشــتر راجع 
به دســتاوردهاي اين روش صحبت کنيم ببينيم 
روش کامل تر از اين هم هســت و چه کار کنيم 

که بهتر بشود؟
طاهــري: تعليــم و تربيت يک بحــث فردي 
نيســت که ما يک بخــش را محکوم کنيم بلکه 
يک فرآيند اســت يعني کتاب درســي، معلم، 
دانش آمــوز، والديــن، جامعــه و فرهنگ آن و 
سيســتم آموزشي مهم اســت و همه اينها دست 
به دست هم مي دهند. شــايد ضعيف ترين مهره 
در جامعه ما معلم اســت که مظلوم واقع مي شود 
حتي زماني که بــه مؤلف هاي کتــاب هم ايراد 
مي گيرند، تــوپ را در زمين معلم ها مي اندازند. 
اتفاقاً در کتاب ديني ســوم به ويــژه احاديثي از 
نهج البالغه آورده مي شود که مباحث اخالقي را 
بيان مي کند اما همان طور که آقاي ايمان زاده هم 
اشاره کردند، من معلم يک چيزي را بيان مي کنم 
و دانش آموز در محيط بيرون از جامعه، ضد آن 
را مي بينــد. من به عنــوان معلم، بــه دانش آموز 
مي گويم حــق نداري تقلب کنــي اما زماني که 
از من يک آزمون مي گيرنــد، متقلب ترين آدم 
مي شــوم.  مي گويم دروغ نگوييد، خودم دروغ 
مي گويــم. باورها زماني جا مي افتد که من براي 
دانش آموز، الگو باشــم. زماني من طراح سؤال 
در يکــي از مناطق آموزش و پــرورش بودم و 
يکي از ســؤاالتم حکم ســيلي زدن بــود. به من 
گفتنــد که آن ســؤال را حذف کنــم چون در 
مدارس پسرانه مشکل ســاز مي شود وقتي علت 
آن را پرسيدم گفتند، اگر اين طور شود هر روز 

بچه ها از ما ديه مي خواهند! 
ايمان زاده: مــن بارها اين را گفتــه ام که اگر 
يک اســتاد روانشــناس که در دانشگاه تدريس 
مي کند در مدرسه بگذاريم، نمي تواند بچه ها را 

 تعليم و تربيت يک بحث 
فردي نيست که ما يک بخش را 
محکوم کنيم بلکه يک فرآيند 

است يعني کتاب درسي، معلم، 
دانش آموز، والدين، جامعه و 

فرهنگ آن و سيستم آموزشي 
مهم است و همه اينها دست به 

دست هم مي دهند
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مختلـف آزار مي داد و رؤياي مدرسـه فاضله اي که 
فوق الذکـر گـردش  مـدارس  اهـداف  در جهـت 
نمايـد در پس و پشـت ذهـن آنان بود. آنهـا عمدتاً 
بـا الگوبـرداري از مـدارس يادشـده، سـعي وافـر 
نقيصه هـا راه حلـي  ايـن  بـراي  تـا  داشـته و دارنـد 
بيابنـد )خوب اسـت بدانيم بخش عمـده اي از افراد 
تأثيرگـذار در تصميمـات آمـوزش و پـرورش و 
حتـي سـاير ارگان هـاي دولتـي از اين مؤسسـات و 
مـدارس خـاص باليده اند و يا کمـاکان ارتباط خود 
را بـا آنهـا حفـظ کرده اند(. در سـند تحـول بنيادين 
»حوزه هـاي  مشـارکت  از  پـرورش  و  آمـوزش 
حتـي  هرچنـد  آمـده،  ميـان  بـه  سـخن  علميـه« 
پيـش از رونمايـي از ايـن سـند، تالش هايـي بـراي 
برقـراري ارتبـاط پايدارتـر روحانيـون بـا مـدارس 
صـورت پذيرفتـه، در وزارت آقايـان فرشـيدي و 
علـي احمـدي ايـن طـرح  پيگيـري شـد و منجر به 
امضـاي توافقنامـه اي بـا رئيـس حوزه هـاي علميـه 
قـم )حجت االسـالم والمسـلمين مقتدايـي( شـد و 
آخريـن وزيـر آمـوزش و پـرورش دولـت دهـم 
مطـرح کـرد کـه: »آمـوزش و پـرورش از حضـور 
روحانيـون در مـدارس اسـتقبال مي کنـد.« و نيـز بنا 
بـه گفتـه حجت االسـالم ملکي مشـاور وقـت وزير 
و دبيـر همکاري هـاي حـوزه علميـه و آمـوزش و 
پـرورش، حوزه ها در فکر »راه اندازي رشـته تربيت 

بـه  پـرورش  و  آمـوزش  در  کـه  روحانيـون  از 
سياسـت هاي عرف گرايانـه دولت وقـت تعهدي 
نشـان نمي دادنـد( افزايـش يافت، اما سـقوط وي 
پـس از شـهريور 20، دوبـاره فضـا را بـراي ايـن 
فعاليت هـا مسـاعد کـرد. گذشـته از اين، بخشـي 
از روحانيـون ناراضـي در دوره پهلـوي دوم بـه 
گماشـتند،  همـت  خـاص  مـدارس  دايرکـردن 
کارنامـه ايـن افـراد نيـز از موفقيت خالي نيسـت. 
بـه مـرور زمـان بـر تعـداد ايـن مـدارس افـزوده 
رفـاه  و  علـوي  مـدارس  و  )مؤسسـات  شـد 
نمونـه اي از ايـن مـدارس هسـتند کـه حتـي در 
اسـتفاده  روحانـي  افـراد  از  مـدارس  مديريـت  
مي کردنـد(. پـس از انقالب اسـالمي نيـز از ميان 
پرورش يافتـگان ايـن مـدارس کـه ارتبـاط خـود 
را بـا روحانيـت حفـظ کـرده بودنـد کسـاني بـه 
دايرکـردن مؤسسـات و مدارس نويـن با رويکرد 
يـا  مجموعه هـا  ايـن  پرداختنـد.  دينـي  تربيـت 
مسـتقيماً توسـط روحانيـون اداره مي شـد يـا زيـر 
نظـر آنان فعاليـت مي کرد. )مـدارس تحت  تدبير 
جامعـه تعليمـات اسـالمي، مؤسسـات آموزشـي 
و  علـوم  مـدارس  اسـالمي،  مؤتلفـه  بـه  وابسـته 
معـارف اسـالمي وابسـته بـه مدرسـه عالي شـهيد 
مطهـري و جامعه الصـادق يـا مجموعه هايـي کـه 
زيـر نظـر سـازمان تبليغـات اسـالمي با نـام صدرا 
راه انـدازي شـده اند. حتـي در يـک دوره کوتـاه 
مدرسـه اي به نـام »نـور« بـا کمـک و حمايت هاي 
تهرانـي در رشـته  مرحـوم آيـت اهلل سـيدمجتبي 
رياضـي بـه فعاليـت پرداخـت و جـزو مـدارس 
موفق منطقه 12 محسـوب مي شـد(. آموزش هاي 
اعتقادي در کنار انجام پررنگ مناسـک و شـعائر 
مذهبـي و جديـت و دقت در گزينـش و انتخاب 
پايه هـاي  مشـاوران  و  مربيـان  دانش آمـوزان، 
تحصيلـي و بهره منـدي از حضـور روحانيـون در 
کالس هـاي درس، مجالـس اخـالق و اردو ها، از 

مـدارس شـمرده مي شـود. ايـن  ويژگي هـاي 
ازکمرنگ شـدن  نگرانـي  و  اخـالق  دغدغـه  امـا 
گرايش هـاي ديني در ميـان دانش آمـوزان مدارس 
دولتـي، دو عامـل عمـده اي بودندکه همـواره ذهن 
دوره هـاي  در  را  پـرورش  و  آمـوزش  مسـئوالن 

پيشـينه تاريخـي نظـام تعليـم و تربيـت در ايـران، 
بيانگـر ارتبـاط مسـتمر روحانيـون بـا محيط هـاي 
در  ارتباطـات  ايـن  ميـزان  اسـت.  آموزشـي 
دوره هـاي مختلف کم و زياد شـده اسـت. زماني 
تمـام فعاليت هـاي آموزشـي، منحصراً در دسـت 
آنـان بـوده و زماني هم با رشـد نيازهـاي جديد و 
تنـوع انديشـه ها و تقاضاها در سـطح اجتماع، اين 
انحصـار رو بـه کاهـش گذاشـته اسـت. هرچنـد 
تأسـيس  از  روحانيـت  نهـاد  از  اعظمـي  بخـش 
خرسـندي  اظهـار  جديـد  مـدارس  گسـترش  و 
و  آمـوزش  بنيانگـذاران  ميـان  در  امـا  نمي کـرد 
پـرورش نويـن، روحانيون پيشـتازي هم به چشـم 
مي خـورد کـه نه تنهـا حامـي ايـن مـدارس بودند 
بلکه خود، مؤسـس شـمرده مي شـوند. با استقرار 
تحـوالت  آن  متعاقـب  و  نيمه ُعرفـي  نظام هـاي 
مدرن سـازي  جهـت  در  ايرانـي  جامعـه  سـريع 
نهادهـاي جامعـه، تأثيـر ظرفيت هـاي روحانيـون 
در دسـتگاه تعليـم و تربيـت رسـمي کشـور رو 
بـه کاهـش نهـاد. البتـه دولت هـاي وقت بـه دليل 
شـعائر  و  مظاهـر  بـه  مـردم  عامـه  گرايش هـاي 
مانـع حضـور  کامـل  به طـور  هيـچ گاه  مذهبـي، 
روحانيـون در اين دسـتگاه نمي شـدند. حتي پس 
از خـرداد 42  نيـز ايـن ارتبـاط قطـع نشـد. تأليف 
رشـته هاي  در  تدريـس  و  درسـي  کتاب هـاي 
مرتبـط، بيانگـر گوشـه اي از فعاليـت روحانيـون 
بسـياري  اسـت.  مختلـف  تاريخـي  مقاطـع  در 
معلمـي و مدرسـه داري  آنهـا کـه دسـتي در  از 
داشـتند به اسـتخدام دولت درآمدند. در دوره اي 
»مدرن سـازي  سياسـت  پهلـوي،   رضاشـاه  کـه 
آمرانـه« نهادهـاي اجتماعـي را در پيـش گرفـت، 
ايـن گـروه )گروهـي  بـر  سـختگيري و شـدت 

مدارس امين
آموزش و پرورش ايران و حضور روحانيون در مدارس

عزت اهلل مهدوي
 دبير فلسفه

دغدغه اخالق و نگراني 
ازکمرنگ شدن گرايش هاي ديني 

در ميان دانش آموزان مدارس 
دولتي، دو عامل عمده اي بودندکه 
همواره ذهن مسئوالن آموزش و 
پرورش را در دوره هاي مختلف 

آزار مي داد و رؤياي مدرسه 
فاضله اي که در جهت اهداف 

مدارس فوق الذکر گردش نمايد در 
پس و پشت ذهن آنان بود
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مشـخص بـراي روحاني به عنـوان دفتـر کار براي 
ارائه مشـاوره، پاسـخگويي به پرسـش ها و ارتباط 
بـا خانواده هـا، حمايـت و تأمين مالـي و امکانات 
الزم بـه صـورت ويـژه، هماهنگـي بـا مديريـت 
از  بخشـي  در  روحانـي  حضـور  بـراي  مدرسـه 
يـا  منظـم  صـورت  بـه  پرورشـي  کالس هـاي 
پنجـره بـاز در هر پايـه تحصيلـي، هماهنگي الزم 
جهـت بهره منـدي معلمان از دوره هاي آموزشـي 
تخصصـي مديريـت حـوزه مي شـود و در مـاده 
علميـه شـمرده  مديريـت حـوزه  تعهـدات  پنـج 
شـده: نظـارت بـر محتـواي برنامه هـا و فضاهـاي 
تربيتـي و فرهنگـي از جملـه کتابخانه هـا، سـايت 
آمـده  تفاهمنامـه  متـن  در  عينـاً  )نقطه چيـن  و... 
اسـت(، برگـزاري دوره هـاي آموزشـي مهارتـي 
جهـت ارتقا و رشـد فکـري و افزايـش توانمندي 
معلمـان، دانش آمـوزان و اوليـا بـا هماهنگي کار 
گروه مشـترک، شـرکت مؤثر مبلغـان در اردوها 
مبلغـان  ارتبـاط  و گردش هـاي علمـي مدرسـه، 
ماننـد  کالس  از  خـارج  در  دانش آمـوزان  بـا 
زنـگ تفريـح، صبحـگاه و بهره منـدي از تمـام 
ظرفيت هـاي موجـود بـراي اجراي طـرح تربيتي، 
شـرکت فعال و مؤثر مبلغان در جلسـات شـوراي 
معلمـان، انجمـن اوليـا و مربيـان، جلسـات هيئت 
اُمنـا و جلسـات تصميم گيـري دربـاره برنامه هاي 
فرهنگـي و تربيتـي مدرسـه، البتـه در بنـدي نيـز 
آمـده کـه مديريـت حـوزه متعهـد بـه »پرداخـت 
حق التبليـغ مبلغـان مـدارس اميـن« اسـت. )پايـان 

تفاهمنامه( مفـاد 
آمـوزش و پـرورش مي توانـد بـا هـر مؤسسـه اي 
پرورشـي  و  آموزشـي  اهـداف  پيشـبرد  در  کـه 
امضـا  تفاهمنامـه  فعاليـت مي کنـد  دانش آمـوزان 
را  اساسـي  نکتـه  يـک  بايـد  همـواره  امـا  کنـد 
سـرلوحه کار خـود قـرار بدهـد و آن ايـن اسـت 
کـه بـه کليـت نظـام تعليـم و تربيـت ذي نفعانـش 
بـر  عـالوه  ديگـر  عبـارت  بـه  نرسـاند.  آسـيب 
توجـه بـه »نتايـج«، بـه »پيامدهـا« نيـز دقـت نمايـد. 
سـاختار آموزش و پـرورش ايـران در حال حاضر 
دچـار نوعـي ازهم گسـيختگي ناشـي از تحـوالت 
پي درپـي و تصميم گيري هـاي خلق السـاعه اسـت. 

البتـه بايـد بـه صورت جـدي مـورد بررسـي قرار 
گيـرد. امـا در کنـار ايـن فعاليت هـا، طرحـي در 
ُشـرف اجراسـت کـه تعـدادي از مـدارس دولتي 
در قالـب »مـدارس اميـن«، نوعـي وابسـتگي بـه 
حوزه هـاي علميـه پيـدا  کننـد. ايـن وابسـتگي ها 
در قالـب تفاهمنامه هايـي صـورت مي گيـرد کـه 
و  پـرورش  و  آمـوزش  مسـئوالن  توافـق  مـورد 
مديريـت حوزه هـاي علميـه باشـد. ايـن مطلـب 
بررسـي  مـورد  مي توانـد  طـرح  يـک  قالـب  در 
و ارزيابـي قـرار گيـرد امـا پيـش از آن نگاهـي 
اجمالـي به ايـن تفاهمنامه خالـي از فايده نخواهد 

بود.
بنـد تنظيـم  ايـن تفاهمنامـه در پنـج مـاده و 35 
شـده اسـت و از تاريـخ امضـا )20 آذر 1392( بـه 
مدت دوسـال اجرا مي شـود و در صـورت توافق 
طرفيـن، قابليت اصـالح و تمديد مجـدد را دارد. 
در مـاده اول ايـن تفاهمنامه از »همکاري و اهتمام 
مشـترک بـه امـر راه انـدازي و توسـعه مـدارس 
امين وابسـته به حوزه علميه« سـخن رانده شـده و 
در بنـد ديگـري از ايـن مـاده آمده »براسـاس اين 
طـرح با انتخاب )مديريت حـوزه( و توافق )اداره 
کل( مدرسـه دولتـي به مدرسـه وابسـته بـه حوزه 
علميـه تبديـل مي شـود و )مديريـت حـوزه( بـا 
اسـتقرار روحانـي ثابت در اين مـدارس مديريت 
تربيتـي مـدارس را برعهـده خواهـد داشـت.« و 
نيـز پيش بينـي شـده کـه »تعـداد مدارسـي که هر 
سـال بـه ايـن طـرح افـزوده مي شـوند بـر اسـاس 
)مديريـت  سـوي  از  شـده  اعـالم  ظرفيت هـاي 
حـوزه( تعييـن مي گـردد.« در مـاده دو )اصـول و 
سياسـت هاي حاکم بر همکاري هـا( »حرکت در 
چارچـوب احکام دينـي و مقررات نظـام مقدس 
سـند  اجـراي  راسـتاي  در  اسـالمي  جمهـوري 
تحـول بنياديـن آمـوزش و پـرورش بـا محوريت 
فقيـه«،  واليت مطلقـه  از  تبعيـت  انديشـه  نشـر  و 
مطرح شـده اسـت. در ماده سـه به تعهـدات اداره 
کل پرداختـه شـده و در بندهايـي ايـن تعهـدات 
شـامل: تشـکيل جلسـات، توجيـه طـرح، تـالش 
بـراي انتخـاب مديـر و کادر هماهنـگ بـا طـرح 
بـا عنايـت بـه ظرفيت هـاي موجـود، تعييـن مکان 

مُبلّـغ بـراي واحدهـاي دانش آمـوزي« هسـتند. 
همکاري هـا در پنـج عرصـه شـکل مي  گرفـت: 
پـرورش،  تبليـغ و  اشـاعه فرهنـگ و پشـتيباني، 
و  پژوهـش  انسـاني،  نيـروي  اعـزام  و  آمـوزش 

مـواد و رسـانه ها و مـدارس وابسـته. توليـد 
ايـن طـرح وقتـي منجر بـه واکنش افـراد مختلف 
در آمـوزش و پـرورش و حوزه هـاي علميـه شـد 
کـه طبـق تفاهمنامـه اي بيـن اداره کل آمـوزش و 
پـرورش شـهر تهـران و مديريـت حـوزه علميـه 
توسـط  تفاهمنامـه  )ايـن  تهـران  اسـتان  بـرادران 
مديـرکل آمـوزش و پـرورش وقـت شـهر تهران 
امضـا شـده(، مقرر گرديد کـه در بعضي مدارس 
بـرده  نـام  اميـن«  »مـدارس  بعـد  بـه  ايـن  از  کـه 
مي شـوند، روحانـي ثابـت مسـتقر گـردد و البتـه 
حضـور  بـا  مطلـب  ايـن  مطرح شـدن  همزمانـي 
تعـداد زيـادي از روحانيـون جـوان در مـدارس 
شـهر تهـران بـر دامنه رسـانه اي آن افـزود. بعضي 
از تشـکل ها ضمـن فراخـوان عمومـي، خواسـتار 
لغـو ايـن تفاهمنامـه شـدند و در مقابـل، بعضـي 
از شـخصيت هاي سياسـي و مذهبـي بـه دفـاع از 
طـرح پرداختنـد. بـراي نمونـه مدير حـوزه علميه 
بوشـهر مطـرح کـرد: »متأسـفانه برخي هـا در پـي 
ايـن هسـتند که حضور روحانـي در مدارس امين 
را بـا مشـکالتي مواجـه کننـد و حوزه هراسـي و 
فرهنگـي  نيروهـاي  بيـن  در  را  روحاني هراسـي 
کننـد  ايجـاد  را  شـائبه  ايـن  و  آورنـد  به وجـود 
دارنـد  قصـد  خـود  حضـور  بـا  روحانيـون  کـه 
مديريـت در مـدارس را به دسـت گيرنـد.« آقـاي 
حـداد عـادل کـه يـک چهـره آشـنا در آمـوزش 
و پـرورش ايـران اسـت نيـز ضمـن بيـان اينکـه: 
مختلـف  بخش هـاي  در  روحانيـون  »وجـود 
آمـوزش و پـرورش مي توانـد بـه کليـت تعليـم و 
تربيـت کمـک کنـد« افـزود: »ايـن طـرح داراي 
معايـب و محاسـني اسـت که محاسـن آن بسـيار 
بيشـتر از معايـب آن بـوده و بايـد تـالش کـرد تـا 

معايـب آن نيـز برطـرف گـردد.«
نوعـي خلـط  مطبوعاتـي  و  مجـازي  فضـاي  در 
مطلـب پيش آمـد. حضور روحانيـون در مدارس 
در قالـب طرح هايـي کـه بـه امضـاي مسـئوالن 
در  البتـه  نيسـت  تـازه اي  موضـوع  مي رسـد، 
دوره هـاي دولـت نهـم و دهـم بـر حجـم و تعداد 
ويـژه  بودجه  هـاي  اختصـاص  و  طرح هـا  ايـن 
مهدويـت،  بـا  مرتبـط  )طرح هايـي  شـد  افـزوده 
بصيـرت و...(. تـا بـه حال نيـز حضـور روحانيون 
پاسـخ  سـردي  بـه  کنجـکاو  دانش آمـوزان  را  
نگفته انـد. برگـزاري نمازهـاي جماعـت و طـرح 
احـکام  شـرعي مبتالبـه پاسـخ بـه پرسـش ها و 
مسـائل اعتقـادي و به ويـژه طـرح مطالبـي کـه در 
مناسـبت هاي ملـي و مذهبـي و سياسـي کشـور 
جريـان دارد، بخشـي از فعاليت هـاي روحانيـون 
را شـامل شـده اسـت. در خبرهـا هـم داشـته ايم 
کـه در سـال تحصيلـي 92-91 بيـش از 21 هـزار 
روحانـي در 26 هـزار مدرسـه در سراسـر کشـور 
براي برپايـي نمازجماعت مشـارکت کرده اند. تا 
اينجـا بـا يـک فعاليت عمومـي مواجه هسـتيم که 
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بـوده اسـت. بـه نظـر مي آيـد درسـت اجرانشـدن و 
برنامه هـاي مدرسـه،  ايـن طرح هـا در  نيفتـادن  جـا 
آن  و  دارد  به دنبـال  را  منفـي  پيامـد  بزرگتريـن 
بُوزده کـردن طرح هـا و گرفتـن فرصت هـاي مجدد 
طرح هـاي  نيازمنـد  مـا  فرزنـدان  آنهاسـت.  ارائـه 
نظام منـدي هسـتند که بنيادهـاي تربيت دينـي را در 
آنهـا مسـتحکم کند و آمـوزش و پـرورش بايد اين 
رسـالت سـنگين را بـا هوشـياري بـه انجـام برسـاند 
همـه  از  اعتبـار خـود  و  اسـتقالل  و ضمـن حفـظ 
ظرفيت هـاي موجـود بهـره بگيـرد. اگـر مرجعيت و 
کفايـت خـود را در اين بـاره از طـرف ذي نفعانـش 
زير سـؤال ببـرد يقيناً دچـار ُخسـران  غيرقابل جبران 

است. شـده 
اما از آنجا که  قرار اسـت در آينده طرح »مدارس 
قابليت هـاي  کـه  مدارسـي  از  تعـدادي  در  اميـن« 
متناسـب ايـن طـرح را دارا باشـند اجرا شـود )دبير 
و  وآمـوزش  علميـه  حـوزه  همکاري هـاي  سـتاد 
پـرورش، وجـود مـدارس دولتي وابسـته بـه حوزه 
علميـه را تکذيـب کـرده اسـت( هنـوز زود اسـت 
کـه در مطرح کـردن  پيامدهـا و نتايـج آن، عجلـه 
کنيـم و همـه بحث هاي مـا در اين بـاره، بحث هايي 

در حيطـه نظـري خواهـد بود.
حوزه هـاي علميـه مي توانند بـراي پيگيري طرحي 
کـه به تشـويق محصـالن دولتـي براي حضـور در 
دبيرسـتان هاي  تجـارب  بـه  مي انجامـد  حوزه هـا 
علـوم و معـارف توجـه کننـد. ايـن نـوع مـدارس 
بـر مـدار گزينـش محصـالن مي گردنـد. از طرف 
ديگـر اراده و تقاضـاي محصـالن و خانواده هـاي 
آنهـا نيز بـراي ادامه تحصيل در اين نـوع مدارس، 
و  امکانـات  و  بودجـه  البتـه  و  مي يابـد  اهميـت 
تجهيـزات و فضـاي آموزشـي نيـز مطـرح اسـت. 
اين در حالي اسـت که هنوز بحث سـرانه مدارس 
دولتـي امـري جدي محسـوب مي شـود. اينکه در 
شـهر تهـران مدارسـي را به عنـوان ايـن طـرح، از 
فعاليـت معمـول خـود خـارج کنيـم يک آسـيب 
ديگـري نيـز متوجـه آمـوزش و پـرورش و مـردم 
مي کنـد. تـا به حال بـا طرح هاي متنوعـي که اجرا 
شـده، تعداد قابل توجهي از مـدارس دولتي خوب 

مي شـوند تـا زماني کـه مسـئله اقامـه نمازجماعـت 
اسـت، مشـکلي نيسـت امـا وقتـي مديـران بـه دنبال 
پيداکـردن پنجـره خالي که البته از اول سـال و زمان 
نوشـتن برنامـه درسـي پيش بينـي نشـده بـه تکاپـو 
مي افتنـد، )البتـه امـکان چنيـن پيش بينـي هـم کمتر 
وجـود دارد زيـرا بسـياري از ايـن طرح هـا متکـي 
برنامـه سـاالنه  نـه در  بـر بودجه هايـي هسـتند کـه 
آمـوزش و پـرورش بلکه بـه دنبـال رايزني هاي پس 
از تصويـب بودجـه زنـده مي شـوند( در ايـن حالت 
وضعيـت ديدنـي اسـت، از معلمـان دروس عمومي 
خواهـش مي کننـد کـه ايـن زنـگ وکالس را در 
اختيـار روحانـي مدعو بگـذارد. بچه هـا منتظر ورود 
کالس  وارد  روحانـي  يـک  خداخواسـته  معلـم... 
ايـن  بـراي  اساسـاً  نـوع چيدمـان کالس  مي شـود. 
فعاليـت مناسـب نيسـت، به ويـژه وقتي کـه روحانـي 
يادشـده مي خواهـد مبحثـي اخالقـي يـا عبـادي يـا 
حتـي اعتقـادي را مطـرح کنـد. در مـدارس دولتـي 
بـه علـت تنـوع رفتـاري و اخالقـي و حتي نگرشـي 
موفقيـت  عمدتـاً  کافـي،  انسـاني  نيـروي  نبـود  و 
بـر چنيـن فعاليتـي مترتـب نيسـت )در  نظام منـدي 
نوبت هـاي بعـدي هـم فرصـت ورود بـه آن کالس 
فراهـم نبـوده و معمـوالً سـهم هـر کالس يک بـار 
در سـال بيشـتر نيسـت( ايـن حضـور اتفاقـي، کـدام 
معمـاي تربيتـي را تکميـل مي کنـد؟ اگـر مسـئوالن 
بگوينـد در ايـن فرصـت بـه شـبهات بچه هـا پاسـخ 
داده مي شـود يـا مطالبـي مطـرح مي گـردد کـه در 
ايجـاد تحـول در محصـالن مؤثر بوده، کافي اسـت 
سـري بـه مـدارس بزننـد و با يـک بررسـي اجمالي 
ببيننـد کـه چگونـه بعضـي از ايـن برنامه ها، مدرسـه 
را از روال طبيعـي و روزمـره خـود خـارج مي کنـد 
کـه پيامدهايـش بـه نتايج ضعيفـش نمـي ارزد. مگر 
پيش بينـي  کالس هايـي  چنيـن  تابسـتان،  از  آنکـه 
گنجانيـده  درسـي  برنامه هـاي  جـدول  در  و  شـده 
شـوند. البتـه ورود روحانيـون بـه اتاق هاي هوشـمند 
رايانـه  دسـتگاه  يـک  بـه  مدارس)اتاق هايي کـه 
ابتـکار  خـود  نيـز  مجهزنـد(  پروژکتـور  ويدئـو  و 
ديگري اسـت. دانش آمـوزان از ديدن ايـن برنامه ها 
و شـنيدن توضيحـات روحانـي مجـري طـرح يقينـاً 
بهره منـد مي شـوند، مسـئوالن آموزش و پـرورش و 
حتـي مديـران مـدارس محلـي چقـدر در توليد اين 
محتواهـا دخالـت دارنـد؟ اين توليدات پاسـخگوي 
کدام بخش از معضالت تربيتي اسـت؟ چون نقشـه 
کاملـي در دسـت مجريـان تربيتـي مـدارس نيسـت 
)ايـن در حالـي اسـت کـه کتابخانه هـاي مـدارس، 
و  هدفمنـد  فعاليـت  يـک  فاقـد  و...  آزمايشـگاه ها 
از  زيـادي  بخـش  منسـجم هسـتند(. حتـي گاهـي 
معلمـان و حتـي کادر مدرسـه خبـري از پشـت در 
بسـته ايـن کالس ها ندارنـد و نمي تواننـد درباره اين 
طرح هـا اظهارنظـر کننـد. از ديـد مديـران مـدارس 
وقت هـاي  پرکـردن  بـراي  فرصتـي  برنامه هـا  ايـن 
خالـي محصـالن شـمرده مي شـود )حتـي مديري به 
روحانـي مدعـو گفتـه بود اگـر روزي معلمـي نيامد 
مـا بـه شـما زنـگ مي زنيـم بـراي کالس مـورد نظر 
تشـريف بياوريـد!( و کسـي متعاقـب آن پيگيـري 
نمي کنـد که تـا چه ميـزان اين فعاليت هـا تأثيرگذار 

تنـوع مدارس از غيردولتي بگيـر تا مدارس خاص 
)وابسـته بـه نهادهـا و مؤسسـات، دانشـگاه ها و...(، 
کـه عمدتـاً نظـارت مسـئوالن بـر آنهـا صرفـاً در 
مرحلـه تقنينـي و گاهي هم حضور بـراي پيگيري 
دسـتورالعمل ها  از  بعضـي  اجرايـي  روندهـاي 
اسـت.  مـدارس  ايـن  در  اداري  بخشـنامه هاي  و 
بي شـک فرايند فرسـوده بخش هـاي اداري مناطق 
نظـارت  و  تـوان خط دهـي  پـرورش  و  آمـوزش 
قاطـع بـر فعاليت هاي آموزشـي در اين مؤسسـات 
فعاليـت  زيـادي  مـوارد  در  ايـن رو  از  ندارنـد.  را 
ايـن دسـت از مـدارس در غيبـت مجريـان دولتـي 
در  تابلويـي  اگرچـه  نمونـه  بـراي  دارد،  جريـان 
دفتـر ثبت نـام مدرسـه نصـب مي شـود کـه درجـه  
مدرسـه از نظـر ارائـه خدمـات آموزشـي و مقـدار 
شـهريه مصـوب و مبلـغ کالس هـاي فوق برنامـه، 
تقويتـي و... در آن بـه چشـم مي خـورد امـا همـه 
مي دانيـم کـه دريافت ها عمدتـاً طبـق قراردادهاي 
نانوشـته صـورت مي گيرد و گاهي هيچ تناسـبي با 
مبلـغ مصوب نـدارد. اين يکـي از پيامدها شـمرده 
کنتـرل  و  مـي آزارد  را  متقاضيـان  کـه  مي شـود 
آن از دسـت مجريـان دولتـي خـارج شـده اسـت 
و نيـز تـا زمانـي کـه فشـار کنکـور روي فرزنـدان 
بـراي  رقابـت  وقتي کـه  تـا  و  خانواده هاسـت  و 
پُرکـردن بهتريـن صندلي ها در بهترين دانشـگاه ها 
جريـان دارد، حضور مؤسسـات مرتبـط با کنکور 
و فعاليـت آماده سـازي بـراي ايـن رقابت سـنگين، 
مـا  مي دهـد.  قـرار  خـود  تحت  تأثيـر  را  مـدارس 
ناظـر حضـور  مـردان و پسـران جـوان وابسـته بـه 
مؤسسـاتي ماننـد قلم چـي و... هسـتيم کـه بسـيار 
پرتعـداد در دبيرسـتان هاي دخترانـه سـطح شـهر 
ديـده مي شـوند. همه چيز بـه توان، کنتـرل و دقت 
مديـران مـدارس و... وابسـته شـده، ايـن توافقـات 
سـاير  و  پـرورش  و  آمـوزش  بيـن  تفاهمـات  و 
مؤسسـات و مراکـز آموزشـي نه تنهـا نيازمند تأمل 
جـدي در نتايج اسـت بلکه بايد بـه  پيامدهاي آنها 

نيـز توجه داشـت. 
از  مـدارس  امـا دخالـت و حضـور روحانيـون در 
مقولـه ديگـري اسـت. در  »سـند تحـول« آموزش و 
پـرورش بـه تعامل با مراکز مذهبي و مسـاجد اذعان 
دارد. اينکـه پـاي محصـالن بـه مسـاجد بـاز شـود 
و ائمـه جماعـات مسـاجد در جهـت تقويـت بنيـه 
تربيـت دينـي فرزندان ايـن آب و خاک مسـئوليت 
دارند، جاي هيچ شـک و شـبهه اي نيسـت. در يک 
جامعـه اسـالمي، خانواده هـا حـق دارنـد از امکانات 
فرزندانشـان  اعتقـادي  تقويـت  مسـاجد در جهـت 
اسـتفاده کننـد و مسـاجد نيـز بايـد در ايـن زمينـه 
اولويت هـا را در نظـر گيرنـد. اگر مديريت مدرسـه 
و مربيـان پرورشـي و معلمـان در يـک چارچـوب 
معمـاي  و  نکننـد  برنامه ريـزي  تربيتـي  منسـجم 
بـزرگ فعاليت هـاي تربيتـي را در جـاي مخصوص 
خـود نچيننـد و هـر قدمـي کـه برداشـته مي شـود 
در توجيـه و ادامـه برنامه هـاي پيـش و پـس نباشـد، 
چـه اتفاقـي مي افتـد؟ اينجاسـت کـه بي توجهـي بـه 
پيامدها، آسيب رسـان مي شـود. براي نمونه تعدادي 
روحانـي بـا انگيـزه خدمت بـه بچه هـا وارد مدارس 

ساختار آموزش و پرورش 
ايران در حال حاضر دچار نوعي 
ازهم گسيختگي ناشي از تحوالت 

پي درپي و تصميم گيري هاي 
خلق الساعه است. تنوع مدارس 

از غيردولتي بگير تا مدارس 
خاص که عمدتًا نظارت 

مسئوالن بر آنها صرفًا در مرحله 
تقنيني و گاهي هم حضور براي 
پيگيري روندهاي اجرايي بعضي 
از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي 

اداري در اين مدارس است
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و خوشـنام ايـن امـکان را از دسـت داده انـد کـه 
به طـور يکسـان بـه همه متقاضيـان خدمت رسـاني 
کننـد. بـراي نمونه طـرح مـدارس »هيئـت امنايي« 
بعضـي از مـدارس خـوب هـر منطقـه را بـه خـود 
اختصـاص داد و حـاال ايـن مدارس بـا نوعي رفتار 
شـهريه  نوعـي  تعييـن  و  نخبه گرايـي  گزينشـي، 
مبلـغ  پرداخـت  و  کارآمدتـر  معلمـان  و جـذب 
افزوده تـر در کنار حقوق رسـمي معلمان از سـفره 
مـدارس دولتـي برخاسـته اند. بـه اين ترتيـب دايره 
مـدارس دولتـي کـه طبق قانـون بدون هيچ شـرط 
و شـروطي بايـد از محصالن محـدوده جغرافيايي 
خـود ثبت نـام کننـد روز بـه روز تنگ تر مي شـود 
در بعضي مناطق تعدادشـان از انگشتان يک دست 
فراتـر نمي رود. گويي مسـئوالن اين نهـاد بزرگ، 
خـوش  بيشـتر  را  مـدارس  نـوع  ايـن  کم کـردن 
مي دارنـد. تن مجـروح مدارس دولتـي ديگر توان 
جداکـردن چنـد مدرسـه خـوب ديگـر را نـدارد. 
طـرح مـدارس اميـن مي توانـد طـرح خوبي باشـد 
بـه شـرط آنکـه نقطـه شـروع آنها تأسيسـي باشـد 
نـه اينکـه مـدارس حاضـر و آمـاده را از محصالن 
جديـد )ضمـن گزينـش و آزمـون( پـر کننـد و 
محصالنـي را کـه بـه هـر دليـل نمي خواهنـد در 
چنيـن طرحـي ادامـه تحصيـل دهنـد براننـد. ايـن 
طـرح بـاري از دوش آموزش و پـرورش در رابطه 
بـا تحـول کيفـي و ارتقـاي وضعيـت فعاليت هـاي 
تربيتـي مـدارس دولتـي برنمـي دارد زيـرا نوعـي 
مـدارس خـاص را بـر دوش آمـوزش و پـرورش 
تحميـل مي کنـد کـه يـا بايـد راه اسـتقالل مشـي 
را طـي کننـد و بـه مـرور بـه نوعـي بـه دريافـت 
شـهريه از محصـالن خـاص خـود رو بياورنـد يـا 
در نوعـي تداخـل مشـي بـه فرسـايش بگراينـد. 
حضـور روحانيـون زماني مي تواند مؤثر باشـد که 
آمـوزش و پـرورش در سـاختار مـدارس دولتـي 
تغييـرات بنيـادي را بـه انجـام برسـاند و تعريـف 
راهبـردي و عملياتـي از تربيت ديني ارائه کند و از 
مدرسـه و فعاليت هاي پرورشـي و تربيتـي با توجه 
بـه نقشـه راهـي کـه در آن جايگاه تنـوع نظرات و 
نقـش نهادهـاي مدنـي و مردم سـاالرانه مشـخص 
باشـد تعريف جديـدي ارائه دهد.  فرسـوده کردن 
روحانيـون در طرح هايي که فرجام آنها مشـخص 
نيسـت يا فرصت حضـور دوباره آنهـا را کمرنگ 
کشـور  تربيـت  و  تعليـم  نظـام  نفـع  بـه  مي   کنـد 
نيسـت. از طـرف ديگـر معلمـان و دانش آمـوزان  
و خانواده هـا توقـع دارنـد ايـن نهـاد پُرسـابقه کـه 
باوجـود تمـام مشـکالت و گرفتاري هـا روي پـا 
ايسـتاده بـا حفـظ اسـتقالل خـود نشـان بدهـد که 
کفايـت تربيـت فرزنـدان ايـن مـرز و بـوم را دارد، 
کـه  اعتقـادي  و  سـليقه اي  تفاوت هـاي  تمـام  بـا 
دارنـد و بـا تعامل سـازنده بـا همه نهادهـاي متولي 
تعليـم و تربيت که در سـند تحول به عنـوان ارکان 
تربيت شـمرده شـده اند مي توانـد چرخش بزرگ 
و بنيـادي را انجـام دهـد. قـدر زحمـات مديـران، 
را  اوليـا  انجمن هـاي  به ويـژه  و  معلمـان  مربيـان، 
مي دانـد و قـادر اسـت رسـالت خـود را بـا کفايت 

به انجام برساند.■ 

در جهـان کنونـي، آموزش و پـرورش مهمترين 
انسـاني  دشـواري هاي  بـا  مبـارزه  بـراي  نهـاد 
ماننـد جنگ هـاي قومـي ـ مذهبـي، آلودگـي 
کره زميـن،  دمـاي  باالرفتـن  محيط زيسـت، 
ماننـد  جهانـي  فراگيـر  بيماري هـاي  گسـترش 
ايدز و اعتياد، کاهش آب آشـاميدني و گسـترش 
بيابان هـا در بسـياري از نقـاط جهـان و... اسـت. 
بـراي چيرگـي بر بسـياري از دشـواري هاي باال، 
بيـش و پيـش از هر چيـز نيـاز بـه دگرگوني در 
بينـش و نگرش انسان هاسـت و بي گمـان يکي از 
کاراتريـن نهادها براي اين دگرگوني، آموزش و 
پرورش اسـت. سـن ورود به مدرسه، انديشه هاي 
آمـاده پذيرش، شـکل نيافتن شـخصيت فردي و 
اجتماعـي و فراهم بـودن امـکان دگرگونـي در 
ايـن دو بعد، برآمدن شـهروندان آينـده از ميان 
آنهـا و... کـودکان و نوجوانـان را سـزاوارترين 
گـروه بـراي برنامه ريزي هاي فراگيـر و بنيادين 
از ايـن رو  در گسـتره آمـوزش سـاخته اسـت. 
سـازمان هاي جهانـي، بـا پي بـردن بـه کارايـي 
ايـن ابـزار ارزشـمند، بيـش از گذشـته بـر آن 
تمرکـز کـرده و بـا برگـزاري گردهمايي هـاي 
جهاني و منطقه اي، نوشـتن بيانيه، نوشـتن نامه به 
سـران کشـورها، ياري رسـاني فکري و اقتصادي 
پـي  در  و...  کشـورها  آموزشـي  نهادهـاي  بـه 
پديـدآوري دگرگوني هـاي بنياديـن در نگرِش 
دسـت اندرکاران سياسـي ـ آموزشـي کشـورها 
هسـتند. در ايـن راسـتا چنديـن نهـاد مدنـي و 

آموزشـي جهاني، در گردهمايي سـران کشورها 
در واپسـين مجمع عمومـي سـازمان ملـل که در 
مهرمـاه 1392 و با حضور رئيس جمهـور روحاني 
برگـزار شـد، بيانيـه اي صـادر کردنـد و در آن با 
تأکيـد بر نقـش آمـوزش و پرورش در گشـودن 
گـره بسـياري از دشـواري هاي جهاني سـران را 
بـه توجه بيشـتر به اين نهـاد فراخواندنـد. گرچه 
درونمايه بيانيه با سـاختارهاي فرهنگي، سياسـي، 
اجتماعي و اقتصادي بسـياري از کشـورها فاصله 
دارد و بسـيار آرمانـي مي نمايـد امـا مي توانـد 
چشـم اندازي بلندمدت براي آمـوزش و پرورش 
کشـورها نشـان دهد تا آنهـا بـا برنامه ريزي هاي 
حرکـت  آن  به سـوي  گسـترده  و  زيربنايـي 
کننـد. هرچنـد در ايـن زمينـه مباحثـي بـا مواد 
قانون اساسي و آموزشـي رايگان در تمام مراحل 
فاصلـه زيادي داريـم و فاصله زيادي هم با سـند 
تحـول بنيـادي در سـازمان آمـوزش و پرورش 
داريـم با ايـن وجود اسـتخوان بندي ايـن بيانيه 
بـر حقـوق فـردي و اجتماعي انسـان ها بنا شـده 
اسـت و بيانيه به ويـژه حق برخورداري انسـان ها 
از آمـوزش را هـدف گرفتـه اسـت. به بـاور من 
خوانـدن ايـن بيانيـه بـراي دسـت اندرکاران و 
برنامه ريـزان آموزشـي، آمـوزگاران، کنشـگران 
مدني و آموزشـي و... سـودمند بـوده و مي تواند 
چشـم اندازي آموزشـي در گسـتره جهان امروز 

را پديـد آورد.

شـصت و هشـتمين نشسـت سـازمان ملـل متحـد 
آن  دبيـرکل  بان کي مـون  ويـژه  گـزارش  بـا 
بـراي  شـرافتمندانه  زندگـي  يـک  شـد.  آغـاز 
سـوي  بـه  پيشـرفت  بـه  سرعت بخشـيدن  همـه: 
اهـداف توسـعه هـزاره و پيشـبرد برنامـه توسـعه 
سـازمان ملل پـس از 2015. در ايـن زمينه گروه 
شـبکه هاي جامعـه  و  سـازمان ها  از  گسـترده اي 
مدني،گردهـم آمده انـد تـا سـند الـزام آوري را 

حق برخورداري انسان از 
آموزش و پرورش 

در برنامه توسعه پس از 2015

برگردان: محمدرضا نيک نژاد
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تهيـه کننـد که زمينه سـاز قرارگرفتن حقوق بشـر 
در قلـب برنامه هاي توسـعه پس از 2015 اسـت. 
همچنيـن تأکيـد کننـد کـه آموزش و پـرورش، 
يـک  در  آن،  اصلـي  شـاخصه هاي  و  اهـداف 
چشـم انداز حقوق بشـري پايه گـذاري مي شـود. 
ايـن سـازمان ها و شـبکه ها در زيـر بـا ارائـه ايـن 
آمـوزش  کـه  مي کننـد  تأکيـد  دوبـاره  بيانيـه، 

يکـي از حقـوق بنياديـن انسـان اسـت.   

1ـ هر انســاني حــق دارد از آموزش و 
پرورش برخوردار باشد.

پــرورش،  و  آمــوزش  غايــت  و  هــدف 
ــاس  ــان و احس ــخصيت انس ــل ش ــي کام بالندگ
ــر  ــه حقوق بش ــرام ب ــت احت ــدي او، تقوي ارجمن
مؤثــر  مشــارکت  بنياديــن،  آزادي هــاي  و 
همــه افــراد در يــک جامعــه آزاد، باالبــردن 
درک، مــدارا و دوســتي ميــان همــه ملت هــا 
و گروه هــاي قومــي، نــژادي يــا مذهب هــا، 
حفــظ صلــح، يــاري بــه افــراد بــراي مشــارکِت 
و  کثرت گــرا  جامعــه  يــک  در  مؤثــر 
مردم ســاالر اســت. از آنجــا کــه آمــوزش يــک 
حــق انســاني اســت، همــه انســان ها به طــور 
دســتيابي  بــراي  هســتند.  آن  ســزاوار  برابــر 
ــا  ــد ب ــرورش باي ــوزش و پ ــدف، آم ــن ه ــه اي ب
ــد،  ــه باش ــترس هم ــات در دس ــه امکان ــه ب توج
بــدون تبعيــض بــراي همــه دســت يافتني باشــد، 
ــري  ــي و حقوق بش ــتانداردهاي جهان ــر اس از نظ
بــا  پايــان ســازگار  باشــد و در  قبــول  قابــل 
هدف هــاي آموزشــي و نيازهــاي آن باشــد. 
ــورداري  ــِق برخ ــاد، برح ــوق ـ بني ــرد حق رويک
از آمــوزش، رعايــت حقــوق در آمــوزش و 
دســتيابي بــه حقــوق از رهگــذر آمــوزش تأکيــد 
ــري ـ ياددهــي  ــا يادگي ــن نگــرش ب ــد. اي مي کن
ايــن رويکــرد  پيونــد اســت.  حقوق بشــر در 
نقــادي  شــهروندان  پــرورش  بــه  مي توانــد 
ــر  ــه ديگ ــا ب ــد ت ــالش کنن ــه ت ــد ک ــک کن کم
ــترش  ــه گس ــد، ب ــت يابن ــش دس ــوق خوي حق
و  مي رســانند  يــاري  دموکراســي  فرهنــگ 
بازيگــران اصلــي آن هســتند و بــه صلــح کمــک 

. مي کنــد

بايــد  و  وظيفه مندنــد  حکومت هــا  2ـ 
حقوق بشــر، ازجمله حق برخورداري از 
آموزش و پرورش را ارج گذارند و از آن 

پاسداري و پيروي نمايند.
ســامانه هاي  توانمندســازي  بــه  اصــل  ايــن 
آموزشــي دولتــي اشــاره دارد کــه بايــد در برابــر 
ــي  ــناد بين الملل ــال اس ــا در قب ــه آنه ــي ک تعهدات
پذيرفته انــد، پاســخگو باشــند. ايــن اســناد قانوني، 
حکومت هــا را وامــي دارد تــا به عنــوان نهادهــاي 
ــق  ــق ح ــداري و تحق ــرام، پاس ــد، احت وظيفه من
برخــورداري از آمــوزش را رعايــت کننــد. نکتــه 
بســيار مهــم آن اســت کــه تعهــد حکومت هــا بــه 

تضميــن آمــوزش و پــرورش رايــگان، اجباري و 
فراگيــر، دســت کم در دوره ابتدايــي و رفته رفتــه 
ــرد.  ــي را دربرمي گي ــتان و آموزش عال در دبيرس
شــرط آمــوزش رايــگان بي چــون و چراســت و 
ــه  ــوزش را ب ــق آم ــق ح ــه آن تحق ــي ب بي توجه
خطــر مي انــدازد و مي توانــد ســخت پس رونــده 
باشــد. همچنيــن پذيرفتــن حکومت هــا به عنــوان 
جــدِي  پاســخگويي  بــه  وظيفه منــد،  نهــادي 
ســازوکارهاي دولتــي اشــاره دارد. پاســخگو 
دانســتن دولت هــا )دربــاره حــق برخــورداري 
از آمــوزش( موجــب فراهم ســازي زمينه هــاي 
ــي  ــرورش خصوص ــوزش و پ ــراي آم ــور ب درخ
به گونــه اي ســامان مند، تحــت پايــش دقيــق و 

ــود. ــگي مي ش هميش

3ـ حق برخــورداري از آموزش با تولد 
آغاز مي شود و مادام العمر است.  

در  چــه  ملــي،  ســطح  در  بايــد  آمــوزش 
در  شــهري  چــه  و  روســتايي  محيط هــاي 
ــاخت  هاي  ــرايط و زيرس ــا ش ــن و ب ــي ام فضاي
جغرافيايــي،  مانــع  هيــچ  بــدون  و  شايســته 
اقتصــادي فراهــم و در  يــا ماهيــت  تبعيــض 
در  بايــد  دسترســي  ايــن  باشــد.  دســترس 
برابــر  به گونــه اي  آمــوزش  چرخــه  سراســر 
نخســتين  آمــوزش،  حــق  گيــرد.  انجــام 
ــي  ــتان، فن ــتان، دبيرس ــي، دبس ــاي کودک روزه
را  دانشــگاهي  آموزش هــاي  و  حرفــه اي  و 
ــوادآموزي  ــن س ــر اي ــزون ب ــود. اف ــامل مي ش ش
از  چشــم اندازي  بــا  بزرگســاالن  آمــوزش  و 
ــرد.  ــز دربرمي گي ــري در همــه عمــر را ني يادگي
به رسميت شــناختن اينکــه برخــورداري از حــق 
آمــوزش از زمــان تولــد آغــاز مي شــود، بــه 
تقويــت و پاسداشــِت حقــوق کــودک و ديگــر 
ــاند. اراده  ــاري مي رس ــه آن ي ــته ب ــوق وابس حق
ــه همــه مراحــل و  ــراي پاســخگويي ب سياســي ب
ــفاف  ــه اي ش ــد به گون ــوزش، باي ــق آم ــاد ح ابع
از  پــس  توســعه  و  آموزشــي  برنامه هــاي  در 
ــد  ــن حــال باي ــح داده شــود. در عي 2015 توضي
در آن برنامه هــا و راهکارهــا، اهميــت برقــراري 
غيــر  و  رســمي  آموزش هــاي  ميــان  پيونــد 

ــرد.  ــرار گي ــد ق ــورد تأکي ــمي م رس

سوادآموزي،  و  بزرگســاالن  آموزش  4ـ 
يادگيــري مادالعمر، بخش  در چارچوب 
از  برخــورداري  حق  از  جداناپذيــري 

آموزش است. 
ســندهاي حقوق بشــرجهاني، حــق برخــورداري 
ــر  ــد ب ــا تأکي ــني را ب ــر س ــراي ه ــوزش ب از آم
ايــن محفــوظ مي دارنــد کــه حــق آمــوزش 
مقدماتــي بــا ســن، نــژاد، طبقــه يــا جنســيت 
محــدود نمي شــود و هــر آنچــه بــراي کــودکان، 
مي گــردد،  اعمــال  بزرگســاالن  و  جوانــان 
شــامِل ســالخوردگان نيــز مي شــود. بــا ايــن 

ــوادآموزي در  ــاالن و س ــوزش بزرگس ــال آم ح
ــه يادگيــري مادام العمــر، آن چنان کــه  يــک زمين
ســزاوار آنهاســت مــورد توجــه قــرار نمي گيرد و 
بايــد به گونــه اي شــفاف در ســاختارهاي جهانــي 
و منطقــه اي، همچنيــن سياســت هاي دولت هــاي 
ملــي و محلــي در اولويــت قرار داده شــود. از اين 
ــي  ــعه آموزش ــاي توس ــه در برنامه ه ــت ک روس
ــوزش  ــت. آم ــه اس ــاب يافت ــس از 2015 بازت پ
ــي از راه عمــل و نگــرِش شــهروندي اش،  عموم
پيونــددادن  و  ميان فرهنگــي اش  چشــم انداز 
يادگيــري بــا محيط زيســت خويــش، بــه آموزش 
بزرگســاالن و ســوادآموزي، هســتي داده اســت. 
ايــن مهــم اســت کــه سياســت ها و برنامه هــا 
ــناختن  ــاالن، به رسميت ش ــوزش بزرگس روي آم
ميــراث فرهنگــي آنهــا، دانــش، خواســته ها، 
نيازهــاي  نيــز  و  مهارت هــا  چشم داشــت ها، 
آنهــا متمرکــز شــود. در ايــن رهگــذر تأکيــد بــر 
آمــوزش زنــان، نشــان دادن يــک تعهــد بنياديــن 
بــه برابــري و يکســان نگري جنســيتي و پيگيــري 
ــرام  ــه بزرگــي، احت ــراي دســتيابي ب سرســختانه ب
و عدالــت از بيشــترين اهميــت برخــوردار اســت. 

5ـ رويکردي فراگير به کيفيت آموزشــي 
مورد نياز است.

ــري از  ــش جدايي ناپذي ــي، بخ ــت آموزش کيفي
حــق برخــورداري از آمــوزش اســت و بايــد 
به گونــه اي چنــد بُعــدي نگريســته شــود. ازجمله 
شــامل تمرکــز بــر ورودي هــاي آموزشــي و 
فرايندهــاي آن و دســتاوردهاي کوتاه مــدت، 
ــت  ــود. کيفي ــدت آن مي ش ــدت و بلندم ميان م
ــي و  ــش ســنجش گرانه، تواناي ــا دان آموزشــي ب
ــراي پرســش، درک  ــاز ب مهارت هــاي مــورد ني
ــه اي و  ــطح منطق ــاري در س ــائل ج ــل مس و ح
ــاده  ــن آم ــت نوي ــراي زيس ــراد را ب ــي، اف جهان
مي ســازد. کنوانســيون حقــوق کــودک تأکيــد 
ــه  ــر درون مايه هــاي برنام ــد تنهــا ب دارد کــه نباي
درســي توجــه شــود بلکــه بايــد فرايندهــاي 
آموزشــي، روش هــا و محيط هــاي آموزشــي 
شــفاف  به گونــه اي  و  مبانــي  بــا  هم رديــف 
ــت  ــم اس ــس مه ــرد. پ ــرار گي ــه ق ــورد توج م
ــن،  ــد تحول آفري ــرورش بتوان کــه آمــوزش و پ
هماهنگ ســاز بــا عدالــت اجتماعــي و محيطــي، 
قــدرت،  ســاختارهاي  دموکراتيک کننــده 
گســتراننده برابــري، احتــرام بــه حقوق بشــر، 
باشــد.  عدم تبعيــض  و  بنياديــن  آزادي هــاي 
کوته بينانــه،  رويکــرد  يــک  در  يادگيــري 
حســاب  در  آمــوزش  نتايــج  اندازه گيــري 
کــه  مي شــود  دانســته  ســوادآموزي  و 
اصلــِي  ابعــاد  کنارگذاشــتن  بــه  مي توانــد 
مهارت هــاي  گرفتــن  دســت کم  و  کيفيــت 
روابطــي  و  ارزش هــا  و  ديگــر  ضــروري 
انديشــه  کنجــکاوي،  خالقيــت،  همچــون 
همبســتگي،  جامعه انديشــي،  ســنجش گرانه، 
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اســت. دولت بايد با قــراردادن چارچوب هاي 
بخــش  در  ســرمايه گذاري  قانونــي،  مناســِب 
آموزش را تضميــن کند. همانند ديگر خدمات 
عمومــي، ســرمايه گذاري بايــد از منابع محلي 
پايدار و تابع پاســخگويي دموکراتيک باشــد. 
اين کار اســتانداردهاي کافــي دولت را فرض 
مي گيرد و تضمين عادالنه و پيشرفته سامانه هاي 
مالياتي کارا و مناســب را دربرمي گيرد. اســناد 
حقوق بشر جهاني تأکيد دارند که جامعه جهاني 
بايد سرمايه گذاري در کشورهايي که منابع مالي 
کافي براي تضمين عملي سازي حق برخورداري 
از آموزش و پرورش وجود ندارد، را فراهم کند. 
ســرمايه گذاري دولتي در آمــوزش و پرورش، 
يک شــاخص برجســته اراده سياســي است و 
تاکنــون در بودجه هاي ملــي به گونه اي فراگير، 
اولويت درخور را نيافته اســت، به ويژه در رابطه 
بــا آموزش از آغاز دوران کودکي و آموزش و 
ســوادآموزي بزرگساالن. بنابراين همه دولت ها 
 GDP را فرامي خوانيم تا دست کم 60 درصد از
)توليد ناخالص ملي( و 20 درصد از بودجه ملي 
خويش را به آموزش و پرورش اختصاص دهند. 
اراده سياسي سازمان هاي همکاري جهاني، بايد 
در جهت گســترش ديدگاه اشاره شــده در باال 
)يعني( قــراردادن آموزش و پــرورش به عنوان 

يک اصل و هم به عنوان شــرطي براي برآوردن 
حــق برخورداري از آموزش فراگيرانشــان بايد 
تحقــق يابد. بــه معلمــان بايد در همه ســطوح 
آمــوزش به عنــوان حرفه اي هــاي باکيفيــت و 
برخــوردار از دانــِش تخصصــي و خودرهبــر  
نگريسته شود و به ايشان آزادي آکادميک داده 
شــود. معلمان را بايد کنشــگرانه با نقشي پيشرو 
در فرايند معناسازِي با کيفيت آموزشي، درگير 
سياســت گذاري ها  و  تصميم گيري  گفت وگو، 
کــرد. به عنــوان آخريــن و نــه کم ارزش ترين 
)راهکار(، ارزشيابي معلم بايد در فضايي سازنده 
و يادگيري محــور و  با دخالت مؤثر آنها، انجام 
پذيرد. هرگز نبايد ارزشــيابي معلــم يا ارزيابي 
عملکرِد آموزشي دانش آموزانشان، براي تنبيه يا 
پاداش معلمان و با معيار قراردادن پول بيشــتر يا 
شــکل هاي ديگر امتياز مورد استفاده قرار گيرد. 
ايــن کار رقابــت بازيگران آموزشــيـ  که بايد 
همکار و هميار هم باشند ـ را تحريک مي کند. 

8ـ دولت بايد براي آمــوزش و پرورش 
ســرمايه گذاري  کافي  اندازه  به  عمومي 

کند.   
مســئوليت دولت تهيه منابع مالي ضروري براي 
تحقق بخشــيدن به حق برخورداري از آموزش 

اعتمادبه نفــس،  خودچيرگــي،  همــکاري، 
محبــت،  گفت وگــو،  گروهــي،  مســئوليت 
ــي و دلســوزي، شــجاعت، خودآگاهــي،  همدل
نرمش پذيــري، خود رهبــري، فروتنــي، صلــح و 
هماهنگــي بــا طبيعــت بينجامــد. بنابرايــن تمرکز 
بيــش از انــدازه بــه اليه هــاي ســطحي آمــوزش، 
ــر آن  ــاي ژرف ت ــه هدف ه ــتيابي ب ــا را از دس م
بازخواهــد داشــت. هماهنــگ بــا ايــن ديــدگاه، 
ارزشــيابي ها بايــد کلي نگــر و ســازنده، اســتوار 
ــي  ــه گوناگون ــرام ب ــي و احت ــر پارامترهــاي مل ب
حــال  همــان  در  باشــد.  فرهنگــي  و  زبانــي 
ــک  ــوان ي ــاختارها به عن ــر س ــد ب ــا باي ارزيابي ه
ــگرانه  ــردن کنش ــر درگيرک ــعه يابنده ب کِل توس
ــا تمرکــز  ــواده ه ــوزان و خان معلمــان، دانش آم

ــد. کن

6ـ برابري و عدم تبعيض، هســته بنيادين 
حق برخورداري از آموزش هستند

شــرکت همــه افــراد در آمــوزش و پــرورش 
کيفــي، مهــم اســت. دسترســي فراگيــر و بهبــود 
برخــورداري  کامل کننــده  ابعــاد  کيفيــت، 
از آمــوزش هســتند و بايــد به طــور همزمــان 
پيگيــري گردنــد. بــه ايــن معنــا همــه شــکل هاي 
طريــق  از  و  آمــوزش  در  طــرد،  و  تبعيــض 
ازجملــه  شــود.  برداشــته  ميــان  از  بايــد  آن 
ايــن تبعيض هــا، ســن، عقيــده، طبقــه، نــژاد، 
و  قومــي  خاســتگاه  معلوليــت،  فرهنــگ، 
ــي  اجتماعــي، جنســيت، موقعيت هــاي جغرافياي
ــارداري، مذهــب،  ــت تأهــل، ب ــي، وضعي و زبان
ــه  ــتند ک ــي و... هس ــا مال ــي ي ــت اجتماع موقعي
بايــد برطــرف شــوند. شــکل هاي چندگانــه 
تبعيــض درون آمــوزش و پــرورش و از طريــق 
آن بايــد به طــور ويــژه شــناخته و کنــار گذاشــته 
شــوند. به ويــژه آنهايي کــه بيشــتر دختــران و 
ــان را مــي آزارد. تفاوت هــاي ميان فرهنگــي،  زن
گســترش الگوهــاي برابري طلبانــه ميــان افــراد و 
ــميت  ــژه به رس ــور وي ــد به ط ــت، باي محيط زيس
به عنــوان  بايــد  مــدارس  شــود.  شــناخته 
تمريــن  رويارويــي،  بــراي  مکان هايــي 
ــر  ــه حقوق بش ــي ب ــت بخش ــي و واقعي دموکراس

ــوند. ــه ش ــر گرفت در نظ

7ـ معلمــان در کانون آموزش و پرورش، 
کيفي هستند.

 برنامه توســعه جهاني بــراي آموزش و پرورش 
بايد معلمان را در کانون تالش ها براي دســتيابي 
بــه کيفيت آموزشــي قــرار دهــد. ايــن کار، 
اولويــت دادن به تربيت معلم و پرورش حرفه اي 
آنــان در همه ســطوح آموزش ماننــد آموزش 
و ســوادآموزي بزرگســاالن، کاهــش شــمار 
دانش آموزان کالس، فراهم کردن منابع ياددهي 
ـ يادگيري و بهبود دســتمزدها و شرايط عمومي 
کار را شامل مي شود. حقوق معلمان هم به عنوان 

طرح از سها كبيري رهني 
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نهادهاي جهاني تهيه کننده بيانيه:
کمپين جهاني براي آموزش و پرورش •
بنياد ICAE، کالج جهاني آموزش پيشرفته  •
EI، آموزش جهاني •
کمپيــن امريکاي التين بــراي برخورداري از  •

حق آموزش
AGEA ، انجمن انرژي گرمايي استراليا •
ANCEFA ،کمپيــن شــبکه بندي آفريقــا در  •

آموزش همگاني
آمــوزش  • مردمــي  شــوراي   ،CEAAL

بزرگساالن امريکاي التين
EAEA ، انجمــن اروپايــي بــراي آمــوزش  •

بزرگساالن
بنياد GLOBAL MARCH، عليه کار کودک •
Action Aid ، بنياد اقدام جهاني •
• OXFAM ،بنياد آکسفام
DVV، انجمــن همکاري جهاني از دانشــگاه  •

ملي آلمان
• Plan بنياد جهاني
بنياد جهاني IBSI آموزش براي توسعه •
بنياد جامعه باز  ■  •

و به هم وابسته اند.
در تقســيم بندي هاي گوناگــون، حــق برخــورداري 
ــک  ــک حــق اقتصــادي، ي ــوان ي ــوزش به عن از آم
حــق اجتماعــي و يــک حــق فرهنگــي طبقه بنــدي 
شــده اســت. بنابرايــن حــق برخــورداري از آموزش 
ــق، از  ــن ح ــر اي ــوي ديگ ــت. از س ــه اينهاس هم
بســياري جهــات يــک حــق مدنــي و سياســي نيز 
اســت، چــرا کــه بــه خوبــي مرکــز تحقــق کامــل 
ــر همــه ايــن حقــوق مي باشــد. وابســتگي  و مؤث
ايــن حقــوق بــه يکديگــر و يکپارچگــي آنهــا، 
ــن رو  ــد. از اي ــم مي ياب ــوزش تجس ــق آم در ح
حــق آمــوزش ـ در حيــن آمــوزش و از رهگــذر 
آمــوزش ـ بــا ديگــر حقوق بشــر پيونــد مي يابــد. 
نمي توانــد  آمــوزش  ايــن، حــق  بــر  افــزون 
اقتصــادي  ـ  اجتماعــي  حقــوق  گســتره  از 
آمــوزِش  حــِق  بــه  دســتيابي  باشــد.  جــدا 
شــکل هاي  بــا  مبــارزه  نيازمنــد  معنــي دار، 
بيماري هــا،  و  ســوء تغذيه  نابرابري هــا،  کلــي 
ــد  ــي مي باش ــاي اجتماع ــض و محروميت ه تبعي
و همچنيــن نيازمنــد حمل ونقــل عمومــي ايمــن 
اســت. ايــن مســائل بيشــتر بــراي گروه هــاي 
هــر  در  حاشيه رانده شــده ها  بــه  ماننــد  ويــژه 
و  مســافران  مهاجــران،  بومي هــا،  کشــور، 
ــه ديگــر کشــورها ديــده مي شــود  پناهنــدگان ب
ــي،  ــي و خارج ــاي داخل ــرايط جنگ ه و در ش
اشــغال و در شــرايط اضطــراري زيســت محيطي 
بايــد  دولت هــا  بنابرايــن  مي يابــد.  شــدت 
چارچوب هايــي قانونــي و سياســي برگزيننــد 
ــراد  ــه اف ــراي هم ــر ب ــه حقوق بش ــق هم ــا تحق ت

ــد.    ــن کن را تضمي

يــک اولويــت کانونــي در برنامه هاي توســعه 
خويش باشد. ما از سازمان هاي همکاري جهاني 
درخواســت مي کنيم کــه 10 درصد از کمک 
توســعه رســمي)ODN( را به آموزش هاي پايه 

اختصاص دهند. 

9ـ آموزش و پــرورش بايد دموکراتيك 
اداره شود.

مشـارکت گسـترده در اداره آمـوزش و پرورش، 
همـه  به رسميت شـناختن  از  چيـز  هـر  از  پيـش 
و  حق مـدار  سـوژه هاي  به عنـوان  نوآمـوزان 
مخاطبـان قانوني در سـطح خـرد و کالن حکايت 
دارد. اداره دموکراتيـک بـه سياسـِت همگانـي، 
رسـميت و مشـروعيت مي بخشـد و يک فرهنگ 
پـرورش  و  مي کنـد  تمريـن  را  حقوق  بشـري 
حـل  گفت وگـو،  حـال  همـان  در  و  مي دهـد 
و  افقـي  ارتباطـات  و  درگيري هـا  صلح جويانـه 
آموزشـي  گوناگـون  بازيگـران  ميـان  گروهـي 
را گسـترش مي دهـد. اداره دموکراتيـک بـراي 
شـهروندان،  بـه  دولت هـا  پاسـخگويي  تضميـن 
بـه  پرداختـن  گروهـي،  برنامه ريزي هـاي  انجـام 
چالش هـا به گونـه اي مؤثرتـر در جهت پيشـرفت 
سرنوشت سـازي  عامـل  آمـوزش،  حـق  بيشـتر 
مي باشـد. از نظـر تاريخـي يک جنبه مهـم ديگر، 
چـه به عنـوان يـک اصـل بنياديـن و چـه به عنوان 
شـرايطي بـراي رفـع روابـط نابرابـر قـدرت کـه 
منجـر به نابرابـري اجتماعي مي شـود، مشـارکت 
مؤثـر گروه هـا عليـه حـذف و تبعيـض مي باشـد.

10ـ حقوق بشر، درهم آميخته، بخش ناپذير 

طرح از مهدي رضائيان
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دختران ســنت گرا ننگ تلقي مي شد و يا جنس 
زن بــه هر دليلــي اجازه نمايندگــي در  مجلس 
شــوراي ملي را نداشت اما با ســختي هاي زياد  
اين راه ها  باز شــد. امروزه رئيس جمهورشــدن 
براي زنان ما؛ به تعبير يکي از آقايان ســراغ خانه 
کدخدا گرفتن اســت درحالي که در ده راهشان 

نمي دهند. 
امــا در آينــده به طــور حتــم  زنان بــه اين حق 
دســت خواهنــد يافــت و نســل بعدي بــه مــا 
خواهند خنديد که  مــا در اين دوران چه افکار 
ارتجاعي داشــته ايم؟ از اين دســت مســائل در 
گذشــته و حال  فراوان  داشته و داريم که  جرم 
تعصب هاي جاهالنه خود را برعهده مدرنيســم 
انداخته ايم. به طور مسلم  تا زماني که نپذيريم در 
به  ما ستم  بخش هاي سنتي فشار ســنت گراهاي 
زن رواج داشته و بخش مهمي از روي آوري به 
تجدد گرايي افراطي در واکنش به اين ستم هاي 
نهادينه شده بود  نمي توانيم  نگاه درستي به وضع 
کنوني داشته باشيم. چنانچه نهضت عريان گري 
غربــي نيز نتيجه ســتم بــه زنــان در دوره قرون 
وسطي بود که با چنين واکنش تندي روبرو شد 
و از بستر درســت و منطقي اصالح طلبي خارج 
شــد، »به طورکلي تاريخچــه تجددگرايي زنان 
گويــاي اين مطالب اســت کــه علي رغم اينکه 
اين روند در مســير و اهداف خود دچار لغزش 
و انحــراف از موازيــن اصولي و بحــران افراط 
و تفريط شــده اســت، اما پيدايش اين جنبش و 
خلق چنين پديده تاريخي، بر اصل »ستم ستيزي 

« استوار است.«)2(
بــراي ترســيم راه آينــده نگاهي گــذرا  به راه 
طي شده داريم. در اين راستا  مي توان  در چهار 

محور  زير پله هاي طي شده را بيابيم.
الفـ  ابتدا بايد گونه هايي از ســتم نهادينه شــده 
به زن در فضاي تاريخــي  خويش را ببينيم  که 
چگونه گريزي جز روي آوري به مدرنيسم براي 

نجات از آن ستم ها براي خود نمي ديدند.
ب ـ گونه هايــي از عصيان  افراطي جنس زن بر 
عليه وضع موجود را يافته  و برخورد خودي ها و 

غربي ها با اين عصيان ها را مالحظه نماييم.

خواهد شد... مقوله زنان نيز يکي از موضوعاتي 
است که درگير همين تضاد است.«)1( 

جمالت فــوق به طور اتفاقي از ميان صدها مقاله 
با ديدگاه هاي کم وبيش مشــابه انتخاب شــدند 
اما اگر يــک بانوي ايراني چنين حرف هايي که 
امروزه  عادي تلقي مي شود  را  در 50 سال قبل  
بيان مي کرد، گوينده آن به عنوان يک شخصيت 
مبارز در  راه آزادي و رهبر نجات از اســتعمار  
محســوب مي شــد؟ پس بايــد به خــود بباليم و 
افتخار کنيم که آنها رشــد وااليي يافته ولي در 
کنــار اين افتخار بايد دو مطلــب ديگر را نيز از 

خود بپرسيم که جاي بسي تأمل دارد. 
1ـ چــه عوامــل بازدارنده اي وجود داشــت که 
ما بايــد پس از يک دوره غرق شــدن در  ميدان 
غرب زدگي و پشــت  سرگذاشــتن رويدادها و 
کشــاکش هاي فراوان به اينجا برسيم؟ و چرا  تا 
امــروز مســئله زن همچنان موضــوع اول تضاد 

سنت و مدرنيسم است؟  
 آيا در پاسخ اين پرســش ها اگر فرافکني کنيم 
و همه چيــز را بر گردن غــرب بيندازيم واقعاً به 
پاســخ اصلي رســيده ايم؟ آيا اين اصــل را باور 
نداريم که  اســتعمارگران جايــي نرفته و کاري 
نکرده اند، مگر آنکه ابتدا زمينه حضور  خود را 
يافته و ســپس به آنجا قدم گذاشته اند؟ آيا حال 
نوبت از خود و کوتاهي هاي خود گفتن نيست؟ 
2ـ پرسش بعدي اين است که چه کنيم در کشور 
ما  موضوع زن از  مشکالت اوليه برخورد سنت 
و مدرنيســم  خارج شود و روال عادي اما رو به 
رشــد طبيعي خود را بيابد تا آنکه يک صدسال 
ديگر فرزندان ما تأسف نخورند و همين پرسش 
را نداشته باشــند که چه عواملي موجب کندي 

رشد زنان شد؟
يــا به گونه ديگر اين پرســش را مطــرح کنيم. 
و  هزينه هــا  پرداخــت  بــدون  نمي شــود  آيــا 
فشــارها چارچوب درســتي را طراحي کنيم و 
با جمــود و تحجر مبارزه کنيم تا مســير رشــد 
آنها  به ســهولت طي شــود. بيان يک مثال  اين 
ســخن را به خوبي آشــکار مي کند. براي نمونه 
زماني  مدرســه جديد و يا دانشــگاه رفتن براي 

مقدمه
در اين گفتار  ســه دوره تجددطلبي که موجب  
سرازيرشدن نمادهاي صنعتي، سياسي، فرهنگي 
و اقتصادي غرب به ايران گرديد را به طور فشرده  
از آغــاز تاکنون  با تأکيد بر موضوع بانوان و از 
منظر نگاه به درون از نظر مي گذرانيم.  اين ســه 
دوره عبارتند از: الفـ  دوران قاجار  بـ  دوران 

رضا شاه  ج ـ دهه 40  يا رفرم شاه
پرسش اصلي اين نگارش اين است که زمينه ها 
و کوتاهي هــاي ما کــه موجــب  تجددگرايي 

افراطي زنان شد  چه بوده اند؟
بــراي بازيابي راهي درســت و عقالنــي نياز به 
بازشناســي  اشــتباهات و کاســتي هاي  پيشــين 
خويش داريم تا بتوانيم با شــناخت ريشــه ها به 
حقوق اساسي زنان رســيده و از هويت دوگانه 
زنان بکاهيم و به راهي متعادل و منطقي دســت 
يازيم. بقاياي مشــکالت گذشــته در شهرهاي 
اطراف کشــور که ســنتي تر باقي مانده اند گواه 
بر مشــکالت ســخت گذشــته زنان ايران است 
که موجب مي شود به دليل فشار سنت هاي غلط 
خودسوزي کنند و ما را بر آن مي دارد که راهي 
بــراي آنها نيز گشــوده و در اين نــوع فرهنگ 
ســنتي نيز تجديدنظر جدي کنيــم تا از افراط و 

تفريط هاي بعدي پرهيز شود.
»دنيــاي کنوني به عرصه چالش فرهنگ قديمي 
و مبتني بر خاســتگاه هاي اعتقــادي و محصول 
تجارب تاريخ گذشــته با فرهنگ جديد و ناشي 
از تحوالت عظيم علــم و دانش و تجددگرايي 
بدل شده است. ...در اين ميدان ضرر طرد تام و 
کامل فرهنگ غرب هم بدون شــناخت کامل و 
جامع از آن، کمتر از خودباختگي يادشده نيست 
و موجــب عدم بالندگي و ســکون فرهنگ ملي 

زن؛  سنت و  تجدد؛ نهضت و انقالب
بخش اولـ  دوره قاجار

عباس نصر
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رسمي در قدرت حضور داشــته باشند و وزير، 
والي و پادشاه شوند. چنين فرايندي طي مي شد؟ 
ناراحتي از اين وضــع در همه طبقات اجتماعي 
حتي در ميان شــاهزادگان وجود داشت چنانچه 
در خاطرات دختر ناصرالدين شاه مي خوانيم که: 
»اگر زن ها در اين مملکت مانند ســاير ممالک 
آزاد بودنــد و حقوق خــود را مقابل داشــته و 
مي توانســتند در امور مملکت و سياســي داخل 
بشــوند و ترقي کنند يقيناً مــن راه ترقي خود را 
در وزيرشــدن و پايمال کــردن حقــوق مردم و 
خــوردن مال مســلمانان و فروختــن وطن عزيز 

خود نمي دانستم. 
افســوس که زن هاي ايراني از نوع انســان مجزا 
شــده و جزو بهايم و وحوش هســتند و صبح تا 
شــام در يک محبس نااميدانه زندگاني مي کنند 
و دچار يک فشــارهاي ســخت و بدبختي هاي 

ناگواري عمر مي گذرانند.«
در جاي ديگر مي نويسد: »زندگاني زن هاي ايران 
از دو چيز ترکيب شــده: يکي ســياه و ديگري 
ســفيد. در موقــع بيرون آمــدن و گردش  کردن 
هيکل هاي موحش ســياه عزا و در موقع مرگ، 
کفن هاي ســفيد و من که يکي از همين زن هاي 
بدبخت هســتم آن کفن ســفيد را ترجيح به آن 
هيکل موحش عزا داده و هميشــه پوشــش آن 
ملبــوس را انــکار دارم«.)4( ناگفتــه نمانــد که 
زنان در ايــن دوره تالش هاي اجتماعي داشــته 
اما در عمل براي افزايش جايگاه سياســي آنان 
راهگشــا نبود و کار به آنجا مي رســد که دختر 
ناصرالدين شاه براي يافتن جايگاه سياسي؛ نقاب 
صــورت زنان کــه باالخــره در دوران انقالب 
مشروطه برداشته شد را دشمن و عامل بازدارنده 

زنان براي رسيدن به جايگاه سياسي مي داند.  
جلوگيري از تحصيل دختران ـ ستم نهادينه شده 
ديگــري که هنوز آثــار آن در گوشــه و کنار 
وجــود دارد جلوگيري از تحصيل بود. در دوره 
قاجــار فقط دختران خانــواده مالها يا خوانين با 
معلــم خصوصــي و با هدف آمــوزش  خواندن 
قــرآن و متــون ديني اجازه تحصيــل مي يافتند؛ 
براي بقيــه زنان نه تنهــا امکان تحصيــل فراهم 
نمي شــد بلکه اغلب جلوگيري مي شد... اما در 
ســال اول و دوم انقالب مشروطه اولين مدارس 
نويــن آمــوزش دختران توســط برخــي زنان 
فعال سياسي راه اندازي مي شــود ولي مخالفان  
انقالب مشروطه با آنها برخورد مي کنند به گفته 

زير دقت شود. 
»...خانــم بي بــي وزيرف )همســر موســي خان 
ميرپنــج( زني منورالفکر از اهالي و تحصيلکرده 
قفقاز بود. ايشــان با توجه به اينکــه تربيت يافته 
فضــاي غيرديني قفقــاز بود، ســعي مي کرد تا 
فرهنــگ غيرديني خــاص جوامع غربــي را در 
ايران رواج دهد، براي همين عالوه بر تأســيس 
مدرســه دخترانه و دادن آموزش هاي غيرديني 
بــه آنها، يکي ديگر از کارهــاي بي بي وزيرف 

مـا بـود کـه در آن مقطـع غـرب زده شـويم  امـا 
پرسـش اين اسـت که آيـا  پدربـزرگ اردکاني 
بـاز  موضـوع  متوجه شـدن  از  بعـد  داشـته  حـق 
از  بعـد  يـا  شـود؟  عريـان  خيابان هـا  در  هـم 
اختيـار  زمـام  بايد بي درنـگ  به خودآمـدن 
جمـع  را  خـود  و  گيـرد  به دسـت  را   خـودش 
کنـد؟ از طـرف ديگـر آيا حق داريم شـخصيت 
از صـداي  او  تـرس  به دليـل  را  پدربـزرگ  آن 
بي شـخصيت  را  او  کنيـم و  سـرزنش  هواپيمـا 
آن  در  مـا  خـود  اگـر  راسـتي  کنيـم؟  قلمـداد 
مقطـع و به طـور ناگهانـي بـا تمدن غـرب روبرو 

نمي گشـتيم؟ غـرب زده  مي شـديم  
در هــر حــال نبايد فرامــوش کنيم کــه اگر در 
برخــورد با تجدد غرب گروه کوچکي از  زنان 
پوشــش خود را از دســت دادند به همان نسبت 
مردان؛ انديشه خود را که از پوشش مهمتر است 
از دســت دادند اما چرا؟ بد نيســت ابتدا نگاهي 
به ســتم هاي نهادينه شده عليه زن در جامعه خود 

بيندازيم.

ســتم هاي نهادينه شــده ـ واقعيت اين اســت که 
تاريــخ ما تاريــخ مذکر بوده و انواع ســتم هاي 
نهادينه شــده در برتــري مــرد نســبت بــه زن  
مــورد افتخار ما بوده اســت. اما مهمترين ســتم  
نهادينه شــده بر عليه زن در طول تاريخ اين بود 
که او حق سياست ورزيدن جز از طريق سوگلي 
حرمسراشــدن يا مادر و خواهر شاهان و درون  
دربار و قصر آنها  بودن  را نداشــت. اگرچه در 
دوره ساســاني دو زن به پادشاهي رسيدند ولي  
با وجــود  يک يا دو گل؛ بهار حضور سياســي 
براي زنان  ايجاد نشــد.  به همين خاطر  گروهي 
از زنــان درباري کــه همه چيــز را مي فهميدند 
دچار عقــده بازيگرنبودن شــده و موضع منفي 
و بازدارنــده عليــه مــردان بــزرگ داشــته اند. 
ســعايت مــادر ناصرالدين شــاه بــراي کشــتن 
اميرکبير نمونه اي از سياســت ورزي منفي درون 
حرمسراســت. آيا اگر زنان مي توانســتند به طور 

ج ـ موضع سياســتمداران حاکم را در برآوردن 
خواست تجددگرايان افراطي مالحظه کنيم.

د ـ دفاع روشــنفکران قائم به فرهنگ خويش و 
رهبران آگاه ديني را ببينيم.

هـ ناکارآمدي زور براي موفقيت حکومت ها در 
کشــف حجاب و يا در مبارزه بــا اين پديده را 

ارزيابي کنيم.

بيگ بنگ برخورد
نخســتين برخــورد و رويارويــي تمــدن غرب 
با داشــته هاي ما کــه از ميراث تمدن اســالمي 
باقي مانده بود را چيزي مشابه بيگ بنگ آفرينش 
بايد قلمداد کرد زيرا آنها به اوج صنعت رسيده 
و مــا در آخريــن درجات هبوط تمدني به ســر 
مي برديم. دکترحسين محبوبي اردکاني نويسنده 
کتاب »تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران« 
در  مقدمه کتاب خود مي گويد بيداري ناگهاني 
مــا در برخورد با تمــدن غرب آنچنان ناگهاني 
بود که ما از خود بي اختيار شــديم و در اين باره 

خاطــره اي از پدربــزرگ خــود آورده اســت. 
زماني که براي اولين بار هواپيماهاي غول پيکر و 
پرصداي متفقين از  فضاي روستاي پدربزرگش 
عبور کرده بودند و پدربزرگ او که در سرويس 
بهداشــتي بــوده از ترس اين صــدا  درحالي که 
عريان بوده فرار  مي کند و فرياد  مي زده اســت 
صيحه آسماني؛ صيحه آسماني. اردکاني معتقد 
اســت بيداري مــا در برابــر تمدن غــرب نظير 
برخاســتن پدربزرگش  از سر و صداي هواپيما 
بوده اســت که به طورکلــي مبهوت و بي اراده و 

عريان شده است.)3( 
بـه  مثبـت  نـگاه  بـا  بخواهيـم  اگـر  البتـه 
بگوييـم  بايـد  بنگريـم  غرب زدگي خودمـان 
به دليـل روح واالي کمال طلبي کـه در مـا  کـه 
وجـود دارد حـق داشـتيم  نسـبت بـه پيشـرفت  
عاشـق؛  يـک  نظيـر  و  شـويم  شـيفته  غربي هـا 
ديوانـه آن پيشـرفت ها شـويم. به بيـان ديگر حق 

پوشش زنان در دوران قاجار
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ـ في مقعد صدق عند مليک مقتدرـ را مي خواند 
و در برابر مردان و زنان کشــف حجاب کرده و 
اعالم مي کند که احکام شريعت از همه برداشته 
شــد. افرادي که در آنجا بوده اند بسيار ناراحت 
شــده حتي يکــي از مردهــا به نــام عبدالخالق 
اصفهاني چاقوي خود را بيرون کشيده و گلوي 
خــودش را مي برد و به اين طــرف و آن طرف 
مي دويــده؛ قره العيــن بي تفاوت نســبت به او به 
سخنان خود ادامه مي داده است... ادوارد براون 
در توصيــف اين زن او را يک قهرمان شــجاع 
قلمــداد کــرده اســت و اوصافــي در حد يک 
قديس بــراي او آورده که ايــن اوصافي را که 
براون براي او گفته اســت در اغلب کتاب هاي 
بابي ها و بهايي ها دربــاره قره العين به عنوان يک 
زن قديــس آورده  و به ســخنان براون اســتناد 
کرده اند.)8(  اين اولين حمايت رســمي اجانب 
از بي حجابــي رســمي اســت و ايــن زن پايــه 
بي حجابــي را به جاي صدهــا راه ديگر که بايد 
طي مي شــد به عنوان راه مبارزه با وضع موجود 
پايه ريزي کرد  که در آن شــرايط با هيچ عقل  
و منطقي ســازگار نبود و نه تنها مشــکلي را حل 
نکرد بلکه تندروي او  مشــکالت ديگري براي 
زنان ايجاد و به تاريــخ ملت ما تحميل کرد که 

تاکنون ادامه دارد.

در برخورد با غرب مشکل ما چه بود؟
مشــکل اصلي در ناشــناخته بودن غرب و تمدن 
اعجوبه اي بــود که به طور ناگهاني رودرروي ما 
قرار گرفت و شاه و دربار و علما را به »نه«گفتن 
واداشــت. مــردم در برابر دعوت روشــنفکران 
ديني »نظير ســيدجمال« و روشنفکران غيرديني 
نظيــر »ميــرزا ملکــم« و در برابــر ورود کاال و 
انديشــه هاي مختلــف غربي به ســوي علما پناه 
مي بردند و آنها هم به دليل ناشناخته بودن و ترس 
از عواقب آن به همه چيــز ـ نه ـ مي گفتند. »اگر 
از مشــروطيت که يک آري بــزرگ از طرف 
برخــي از علما به مردم بــود درگذريم در هيچ 
دورانــي به اندازه دوره قاجار  با »نه« علما روبرو 

از اين گونه دفاعيات که بگذريم آيا مي توان از 
اين گناه نابخشــودني آنها گذشــت که در آن 
دوره  تجددخواهي عمومي و نياز به يک تحول 
اساسي چرا بايد بنشــينند تا زني تحصيلکرده از 
قفقاز مدرســه ايجاد کند و ايــن آقايان به عنوان 
دفاع از دين هنرشان اين باشد که او را بزنند و يا 
به شــاگردان کمتر از 14 ساله او  فحاشي کنند؟ 
چرا خود اين حضــرات با امکانات فراوان مالي 
که داشتند پيشتاز راه اندازي مدارس دخترانه به 
سبک نوين  نشدند؟ راستي ساختن مدرسه هاي 
نوين کــه در حال حاضر هم ثواب ســاختن آن 
را کمتر از  ســاختن مســجد نمي دانيم با کجاي 
اســالم در تعارض بود که با وجود نياز شــديد 
جامعه آن روز توسط خود علما و مردم مذهبي 
پاي نگرفت؟ بلي  به جاي فرافکني بايد اعتراف 
کنيم که ما کوتاهي اساسي در اين باره داشته ايم.  
تحقير زنان ـ در دوره قاجار نه تنها در اوج ذلت 
تمدنــي بوديم بلکه در اوج تحقيــر زن نيز قرار 
داشــتيم. شرايط به گونه اي بود که حتي با وجود 
نقشــي که زنان در پيدايش انقالب مشروطه ايفا 
کردنــد ولي از همــان ابتدا نمايندگــي زنان در 
مجلس و کار مديريتي آنها منتفي اعالم شــد و 

آنها را به خانه برگرداندند.
»زنان در جريان مشروطه نشان دادند که استعداد 
فعاليت در امور اجتماعي را دارند. اجتماع زنان 
در اطراف مظفرالدين شاه براي بازگشت علما به 
تهران نشــان از حساســيت زنان ايران در مسائل 
اجتماعي ـ ديني داشــت.«)6( ابزار شهوت راني 
قــراردادن زنان جنبــه ديگر تحقير شــخصيت 
زن بوده که در ســرآغاز اين دوره رواج داشــته 
اســت، مثاًل فتحعليشــاه که بايد الگــوي مردم 
قرار گيرد خودش تعداد غيرقابل شــمارش زن 
را  )که از 100 تا 700 نفر گفته اند()7( همچون 
گله گوســفند در حرمســراي خود جمع  آورده 
اســت و از يک سو افغانســتان از دست مي رود 
و از ســوي ديگر قسمتي از آذربايجان؛ روس ها 
از شــمال و انگليســي ها از جنوب براي اشــغال 
کشور مي آيند  اما مردم به حصيربافي و علما به 
نگارش کتاب اخالق مشغولند. راستي آيا مانند 
چنين حرمسراهايي را ما در جهان سراغ داريم؟

راه انحرافــي و حمايــت اجانــب ـ  فشــارهاي 
فــراوان به زنان که از جنبه هــاي مختلف وجود 
داشــت  موجب  دو نوع عصيانگري شد. برخي 
چون  قره العين بــه راه انحرافي رفته و بيگانگان 
هم از بيراهه رفتن آنها حمايت کردند برخي نيز  
مجموعه اي از عقده هاي تاريخي را در دل نسل 
آينــده و  فرزندان خود  کشــت کردند که در 

دوره رضاشاه به عصيان تجددطلبي تبديل شد.
ماجراي قره العيــن را در کتاب »نقش سياســي 
ادوارد بــراون در ايــران« نگارش اين نويســنده 
به طور مبسوط مي توان ديد. به طور خالصه اينکه 
او زن زيبايي از افراد پيرو فرقه باب است که در 
يک محفل مذهبي  عمومي وارد مي شود و آيه 

آن بود که زنــان را فرامي خواند تا در روزهاي 
آخــر هفتــه در خانــه او گــرد آينــد و ضمن 
نوشيدن قهوه و کشيدن قليان درباره موضوعات 
سياســي خصوصاً از منافع دولت مشــروطه )به 
ســبک غربي( بحث کنند و معموالً خود ايشان 
ســخنران آن جلســات بود. طبيعي بــود که اين 
قبيــل اقدامات از ديد عموم مردم مذهبي و علما 
پنهان نمي ماند. ايشان اقدامات تشويقي بسياري 
را جهت جلب نظر عامه نســبت به مدرسه خود 
پي گرفت ولي علي رغم اين، مدرسه او همچنان 
مورد اعتراض مــردم قرار مي گرفــت و زن ها، 
شاگردان و معلم هاي مدرســه او را مورد حمله 

فيزيکي و لفظي قرار مي دادند.«
بنابراين پس از بازگشــايي اين مدرســه در سال 
1324 ه.ق )در زمــان تصــدي وزارت معارف 
توســط صنيع الدوله(، به جهــت روندي که در 
تربيــت غيرديني دختــران در اين مــدارس در 
پيش گرفته شده بود و آموزش و پرورش غربي 
معيار اصلي آنها بود، از طرف روحانيوني چون 
شــيخ فضل اهلل با مخالفت شــديدي روبرو شد و 
آنها تأســيس چنين مدارســي را مايه وحشت و 
حيرت رؤســا و ائمه جماعت و قاطبه مقدســين 
و متدينين دانستند. بنابراين در تاريخ اوايل صفر 
1325 ق، هياهو و جنجال گســترده اي در تهران 
همراه شــد و مخالفان در لوايحــي که عليه اين 
مدرسه منتشــر کردند چنين استدالل مي کردند 
کــه: اين مدرســه را بيگانگان بــه منظور رواج 
بي عفتــي داير کرده انــد. حتي مســتر مارلينگ 
)کاردار وقت سفارت انگلســتان در تهران( در 
گــزارش 16 ژوئيه 1908م به ِســر ادواردگري 
)وزير امور خارجه انگلســتان( مي نويسد که در 
شهر شايع شــده است که اين مدرســه با تلقين 
همســر يکي از غالمان ما تشــکيل شده است و 
ادامــه مي دهد که واقعيت مطلب اين اســت که 
زن مزبور )بي بي خانــم وزيرف( در طبقه خود 
برخالف معمول، زني اســت که خوب تحصيل 
کرده و ســه ماه اســت که يک مدرسه دخترانه 
تشــکيل داده اســت که دختران اشخاص خيلي 
محتــرم در آن درس مي خواننــد. ســن بيشــتر 

شاگردان هم کمتر از 14 سال است.«)5(
دقت شــود بــا توجه بــه درنظرگرفتن ســيماي 
مخالفان آن مدرســه؛ اگر  مخالفان؛ خودشــان 
مدرســه اي نوين با محتواي علوم جديد به عنوان 
الگوي مدرســه اي بومي ايجاد مي کردند امکان 
مقايســه ميان ايــن دو وجود داشــت؛ حال که 
چنين نيســت ما نبايد يکي را  ديني و ديگري را 
غيرديني  قلمداد کنيم. چرا که صاحبان اين نوع 
تفکر در  هميــن روزها که در حال نگارش اين 
کلمات هستيم مثاًل درس رياضيات را غيرديني 
و علــوم حوزوي را ديني و حتي علوم سياســي 
و جامعه شناســي را ضدديني مي دانند. آنها حتي 
تفکيک قوا و داشــتن مجلس شورا را نيز غربي 
مي دانند و اگر بتوانند آن را حذف مي کنند. اما 

در دوره قاجار نه تنها در اوج 
ذلت تمدني بوديم بلکه در اوج 

تحقير زن نيز قرار داشتيم. 
شرايط به گونه اي بود که حتي با 
وجود نقشي که زنان در پيدايش 
انقالب مشروطه ايفا کردند ولي 
از همان ابتدا نمايندگي زنان 
در مجلس و کار مديريتي آنها 

منتفي اعالم شد و آنها را به خانه 
برگرداندند
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آزاديخواهانــه آن جدا مي ســاخت. بــه تبع يک 
چنين تخصيص ناموزون جنســيتي بــود که قانون 
انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسي نيز زنان را از 
حق رأي دادن و نماينده شــدن در پارلمان، محروم 
اعالم کــرد و آن هــا را در رده صغــار و مجانيــن 
قــرار داد. به اين شــيوه: »ماده 10 قانــون انتخابات 
مجلــس مصوب 1329 هـــ. ق. اشــخاص ذيل از 
انتخاب کردن به طور مطلــق محروم اند: 1ـ زنان 2ـ 
کســاني که خارج از رشــد و يا در تحت قيمومت 

شرعي هستند...
»مــاده 13 همــان قانون ـ اشــخاص ذيل به طور 
مطلــق از حق انتخاب شــدن محروم اند: 1ـ زنان 

و...
»... زنــان ايرانــي با آنکــه به موقع بــراي تأمين 
خواســته هاي ملي قيام مي کردنــد، ولي چنانکه 
گذشت نمي توانستند رأي بدهند و يا بر کرسي 
نمايندگي ملت بنشينند. از طرف ديگر اصل دوم 
متمم قانون اساسي هم به شرحي که گذشت راه 
را بــر هر نــوع نوآوري که الزمه آن اســتفتا از 
آقايــان روحانيــون و مراجع ديني بود بســت و 
تحت تأثير اين اصل، حقوق سياســي زنان هرگز 
حتي فرصــت طرح در نهادهــاي قانون گذاري 

کشور را کسب نکرد.«)11(
منابع

1ـ ليال ســادات زعفرانچي، زن امروز تجددگرايي 
يا واپس گرايي؛ 

w w w. h a w z a h . n e t / f a / m a g a z i n e /
magart/3674/3694/20531

2ـ همان. 
3ـ به کتاب تاريخ مؤسســات تمدني جديد  نوشته 

دکترحسين محبوبي اردکاني مراجعه شود. 
4ـ مهــدي مهريزي، رويکردهاي مذهبي در تاريخ 

معاصر ايران به زن )1(، 
rasekhoon.net/article/show-53474.aspx

5ـ طوبي آزموده: پيشــگام تأسيس مدارس جديد 
www.iranzanan.com ،دخترانه

6ـ علــي جان مرادي جو، زنــان در دوره رضاخان، 
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شود.
8ـ به کتــاب نقش سياســي ادوارد بــروان در ايران 
نوشــته عباس نصر انتشارات ناظر ص 128 تا 135، 
مراجعه گردد. در اين نوشته اسنادي از بهاييان نظير 
حســام نقبايي آمده که حقانيــت  مذهب  خود را 
مســتند به گفتار براون در وجود قره العين وکار او 

دانسته است. 
9ـ عباس نصــر، تحليلي بر تداخل فرهنگي معاصر 
ايران، اصفهان، نشــر ناظر، 1375، ص210  نقل از 
نقش روحانيت پيشــرو در انقالب مشروطه، نوشته 

حامد الگار. 
10ـ فرحنــاز حســام، روايتــي از زنــان در دوره 

رضاخان،  
www.dowran.ir/show.php?id=210589521

11ـ مهرانگيز کار، مشارکت سياسي زنان، موانع و 
امکانات، 

www.iiketab.com/ebook/1008/e1008.htm■

دگرگــون ســاخت اما در عمل نتوانســت براي 
زنان گام عملي بــردارد بلکه تبعيض در عرصه 
سياسي را براي زنان زير پوشش قانون درآورده 
و رســمي و علني کــرد. به بيــان ديگر انقالب 
مشــروطه مطالبات خفتــه زنان جامعــه را بيدار 
نمــود و به پرواز درآورد اما در عمل تبعيض در 
حوزه سياســي را قانوني کــرد و با چوب قانون 
نه تنها آنها را به عرصه سياسي راه ندادند بلکه به 

خانه ها برگردانيدند.
»انقــالب مشــروطه، ورود بــه دوران جديدي 
از حيــات تاريخــي را پايه ريزي کــرد. در آن 
دوره، گروه هــاي اجتماعي، طبقاتي و جنســي 
با موضوعاتي چــون آزادي، برابــري، قانون و 
حقوق انســاني آشــنايي يافته، علم و عمل خود 
را براي به دســت آوردن آنها به کار گرفتند. اين 
نهضــت حتي باعث بيداري اجتماعي زنان شــد 
که تا آن دوره،  فاقد حقوق سياســي، اجتماعي 

و امتيازهاي فرهنگي بودند.«)10(  
اما اين انقالب با وجود تغييرات وســيع در بينش 
سياســي؛ تبعيض در عرصه سياسي را براي زنان 
زير پوشــش قانــون درآورد و به آن رســميت 

بخشيد.
»...قانون اساســي مشروطه، ســلطنت را به صورت 
حق انحصاري اوالد و اعقاب ذکور خانواده سلطنتي نسل 
بعد از نســل به  رسميت شناخت و به اين ترتيب بر 
تدوين منشــور،  همان آغاِز  جبين مشــروطيت از 
ســايه اي  از نابرابــري نشســت که پيامــد ناگزير 
آن تدوين قوانين مبتني بر مرزبندي هاي جنســيتي 
بود. ناگفته پيداســت که اين مرزبندي جنســيتي، 
مشــروطه خواهي را از محتــواي فلســفي و مباني 

نمي شــويم. اگر به اســتدالل مالعلــي کني در 
مخالفت بــا ايجاد راه آهن که آيينــه تمام نماي 
تکنولوژي غــرب در آن دوره بود  دقت کنيم  
علت اين موضوع به خوبي روشن مي شود. ايشان 
در نامه اي به ناصرالدين شــاه مي نويسد: »ساختن 
راه آهن موجب مي شــودکه جماعت اروپايي به 
ايران سرازير شــوند با هجوم عموم فرنگيان در 
بالد ايــران از  راه آهن؛ کدام عالمــي در ايران 
خواهــد ماند و اگر بماند جان و نفســي داشــته 
باشــد که يک دفعه وادينا و واويال بگويد ـ اين 
همان راه آهن است که پس از  مشروطه مرحوم 
مدرس در مجلس شــورا از آن دفاع کرد و آن 
را بزرگتريــن قدم خدمــت در راه اعتالي مردم 

شمرد.«)9(
علمــا و مراجــع بزرگ براي شــناختن غرب به 
آنجا سفر نکردند و چند طلبه اي مانند تقي زاده  
هــم که به غــرب ســفر کردند آنچنان شــيفته 
شــدند که عمامــه را کنار گذاشــتند و به تبليغ 
غــرب پرداختند. روشــنفکر ديني بزرگي چون 
ســيدجمال هم کــه به غرب رفــت و به ماهيت 
غرب واقف شــد و از دل اروپا اقدام به انتشــار 
مجلــه نمود و ســپس به ايران آمــد تا  خوبي ها 
و بدي هاي اين هيوالي ناشــناخته را بشناســاند 
آنچنــان تنها ماند که او را بر االغ ســوار کردند 
و بــه تهمت بابي بــودن او را تبعيد و بعد از گذر 
از مرزها رهايش کردند درحالي که مصري ها و 

عثماني ها بيش از ما از او بهره گرفتند.

 انقالب مشروطه  براي زنان چه کرد؟
 انقالب مشــروطه بنيان هاي نظري حکومت را 

زني در دوران مشروطه
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سينماي ايران از ميان راهي عبور مي کرد که آن 
را با دشواري ميان سنگالخ مشکالت هموار کرده 
بود. سينما آن روزها با نداري اش سر مي کرد، تا 
خط مقدم جبهه مي رفت و خســتگي اش را زير 
موشك باران شهرها در مي کرد، سختي کشيد اما 

زنده ماند و زاينده شد. 
بيســت و چند سال بعد اما، عشقي که ميان هنر و 
کاسبکاري حائل شود کم شده. مدعيان زيادند و 
بهانه هم دارند براي ترويج ابتذال؛ گيشه. فيلم هاي 
پرهزينه اي توليد مي شوند که نه نشاني از هويت 
ملي و بومــي دارند و نه ايده اي براي آشــتي. 
نشانه هاي تقليد در آنها هويداست و حرف زمانه 

را بلد نيستند. 
فيلم »تنهاي تنهاي تنها« در اکران ســال گذشته 
سينما يك اتفاق بود. فيلمي کم هزينه با بازيگران 
بومي که داســتانش در فضاي دهکــده اي در 
مجاورت نيروگاه اتمي بوشهر مي گذرد و روايتگر 
صادقي از زندگي مردمان آن خطه است. قهرمان 
کودک »تنهاي تنهاي تنها« چيزهايي درباره صلح 
مي داند که بايد به گوش رئيس جمهورهاي دنيا 
برساند. احسان عبدي پور در همان نگاه اول ما را به 
ياد قهرمان فيلمش مي اندازد، همان اندازه و بيشتر 
صادق و صميمي. در گفت و گو با او به چيزهايي 

فراتر از سينما رسيديم. هنر، تعهد و آرمان.

هدف ما شــناخت يك نوع ســينماي  ■
ملي اســت که نمايانگــر فرهنگ و آيينه 
سنت هاي تاريخي مردم باشد. به نظر شما 
براي رســيدن به اين شــکل از سينما چه  

بايد کرد؟
اين روزهــا جاي خالي مباحــث ماهوي در  □

ســينما حس مي شــود، خيلي از روشــنفکران 
مــا تاريــخ ســينما مي نويســند. جــاي خالــي 
ديالوگ هايــي کــه در دهه 60 و 70 باب شــد، 
االن حس مي شود. ما بحث بالذات درباره سينما 
ديگــر نمي کنيم. فقط بحث گيشــه و مديريت، 
يعني بحث هايي مي کنيم کــه خيلي روزنامه اي 
اســت و حداکثر 15 روز تاريــخ مصرف دارد. 
مباحثي مانند نســبت ســينما با لذت که موجب 
چالش هايي در  بين اهالي ســينما مي شد، کمتر 

مورد توجه قرار مي گيرد.

براي ما نوع نگاه شــما به سينما جالب  ■
بــود، بــراي نمونه نــگاه بــه مقوله کار 
کودکان، خيلي از ســينماگران وقتي در 
مورد اين موضوع فيلم مي ســازند حاصل 
کارشان آن قدر تلخ و سياه است که انگار 

روح تماشاگر را خط خطي مي کند.

خب، اين خوبست يا بد؟ □

به نظر من اين تمام واقعيت نيست. اين  ■
يك نگاه ســانتي مانتال و با فاصله به يك 

معضل است.
خب آن نگاه هم هســت اين هم هست. شما  □

مي دانيــد کودکان کار ســر چهارراه هــا معامله 
مي شوند؟ يعني هيچ اختياري از خود ندارند.

درست است اما زاويه هاي ديد به اين  ■
معضل متفاوت است. 

من به موضوعي اشــاره مي کنــم که مبتالبه  □
بسياري از مســائل اجتماعي و سياسي  ماست و 
آن اين اســت که ما نســخه خودمان را به شکل 
انحصــاري تجويــز مي کنيم و قائل بــه نيازهاي 
متفاوت انســان ها نيستيم. آن فيلم ها هم صاحب 

نگاه خودشان هستند.

درباره صلح، ايمان و دوست داشتن
گفت و گو با احسان عبدي پور؛ کارگردان فيلم هاي »تنهاي تنهاي تنها« و »پاپ«

احمد هاشميـ  سپيده سامي
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نگاه جشــنواره اي  ■ منظور من شــکل 
اســت. واقعيت اين کودک چيست؟ کار 
مي کند، در عين حــال درس مي خواند، 
شــيطنت مي کند. نگاه يك بُعدي و تأکيد 
بر مظلوميت و رنــج و بزرگنمايي آن در 
عين حال که غيرواقعي است فايده اي هم 
نــدارد. االن در مباحث تربيتي کودکان 
کار هم بــه ايــن نتيجه رســيده اند که 
نمي شود اين معضل را به طور کامل از بين 
برد. بايد محيط کار امني برايشان به وجود 
آورد. مــن فکر مي کنم يکي از داليلي که 
فيلم شما در جشنواره هاي خارجي مورد 
اســتقبال قرار نمي گيرد همين است. آن 
دارند  دوســت  جشــنواره ها  که  نگاهي 

چيست و واقعيت چيست؟
اين بحث مهمي اســت. حتي سينماي بومي  □

هم دچار اين نقيصه اســت. بعضي از فيلمسازها 
متهمنــد به اينکه دنبال ايــن مي گردند که برلين 
چه دوســت دارد، ونيز چه دوســت دارد، اصاًل 
شــما برويد پيش بازارياب هاي سينماي ما همين 
االن بــه تو مي گويند اين فيلم به پرتغال مي رود، 
اين به اســپانيا مي رود. يعني فرمول جشنواره ها 
را مي داننــد. در ســينماي بومــي اول اين اتفاق 
افتاده اســت. مــن بلوچ، من کــرد، من گيلک، 
فکر مي کنم در تهران االن چه دوســت دارند از 
گيالن ببينند. فرمولش لو رفته و مطابق آن توليد 
مي کنم. اين در حالي است که تو اورجينال اين 
فيلم را دهه 40 ديده اي. مثاًل سهراب شهيدثالث 
آن را ســاخته اســت. ما ســينماي بومي نداريم. 
در جنــوب هنوز يکــي رفته ماهي يــا مرواريد 
بياورد و يــک زني دارد دنبالــش مي گردد. تو 
بلوچســتان هم يک شتري است که مي دود. در 
قصرشيرين هم حتماً مي خواهند باري را از مرز 
رد کنند. مــا در اقليم هاي بومي  خود هم اشــل 
کوچکتري از اتفاقي که در سينماي ايران افتاده 
را مي بينيم. کافي است که شما به جشنواره هاي 
خارجي برويد. اصاًل با شــما سر ميز شام حرف 
مي زنند. مي پرسند قصه بعدي تان چيست و شما 
مي گوييد. مي گويند خيلي ُخب، اين قســمتش 
هم اين طور باشــد، حتي من خبر دارم يک فيلم 
خيلــي معروف را براي بازبيني فرســتاده بودند، 
گفتــه بودند اين تغييــرات را بدهي مــا فيلم را 
مي خواهيم و ســريع تغييــر داده بودند که آنها 
فيلم را بخواهند؛ يک فيلمســاز معتبر.  اين اتفاق 
دارد مي افتد و نمي دانم گريزي از آن هســت يا 
نه. يک نمونه خيلي خــاص البته اصغر فرهادي 
است که فيلم را با اعتماد به نفس مي سازد و آنجا 
مجبورند کاله از سر بردارند. فرهادي يک مدل 
شده است براي ســينماي ايران. يعني هم گيشه 

است هم آرت.

اتفاقًا مي خواستيم به همين نکته اي که  ■
اين  به  بپردازيم. چطور مي شــود  گفتيد 

سينما رسيد.
شــهيد آويني مي گويد اگر ســينما حقانيت  □

دارد، پس التذاذ هم نه تنها گناه نيست، مستحب 
است. ما بايد بپذيريم آدم ها يک ساعت ونيم در 
سالن ســينما مي نشينند و مي خواهند لذت ببرند. 
اينجا جايي اســت که خط کشــي مي شود ميان 

سينما با فلسفه يا سرمقاله يک روزنامه.

من با تماشــاگران فيلم شــما صحبت  ■
کردم. تعداد خيلي زيــادي از آنها فيلم 
را دوست داشتند. شــما دليل آن را چه 
مي دانيد. آيا اين يك مسئله تکنيکي است 
يا بــه خاطر صداقتي اســت که خودتان 
داريد. يعني مي شــود فرمولي براي اين 
نــوع ســينماي کم خــرج در عين حال 
صميمي و دوست داشــتني براي مخاطب 

تعريف کرد؟
به نظر من فيلم بايد گرم باشد. من در زندگي  □

خــودم هم همين طور هســتم. مثاًل مــن با آقاي 
ايوبي جلسه داشــتم ولي بيشتر از يک دقيقه ونيم 
جــدي حرف نــزدم. در حالي که جلســه ما در 
مــورد پروانه ســاخت بــود که خيلــي موضوع 
جدي اســت. من خــودم هم با مســائل، عبوس 
برخورد نمي کنم. هيچ چيز بازدارنده اي خسته ام 
نمي کند. االن فيلم جديدم »پاپ« در جشــنواره 
انتخاب نشــد. اگر فيلم مي رفت جشــنواره يک 
جذابيتي داشــت، االن هم که نرفته يک چالش 
جديد اســت. فکر مي کردم فيلمم خيلي خوب 
اســت، اما با اين اتفــاق زندگــي ام دچار يک 
ماجراي جديد شده است. نه اينکه بنشينم غصه 
بخــورم. در کاراکتر فيلم جديدم هم اين تالش 

و خسته نشدن هست.

من فکر مي کنم دوست داشــتني بودن  ■
شخصيت فيلم شــما به خاطر اين بود که 
آرمان داشــت و در راه رســيدن به آن 
هــدف هم، عشــقي که داشــت کمکش 
مي کرد و هم ايمانش به آرمان. يعني چند 

مؤلفه دوست داشــتني در ايــن آدم بود 
که در دنياي امروز کمياب اســت. نگاه به 
مردم که مي کني نااميدند. اين نااميدي از 

دوست نداشتن مي آيد.
دغدغه داشتن مهم است. در دهه 70 اين طور  □

نبــود. ما در زمان دانشــجويي پولمــان را جمع 
مي کرديــم و مثاًل از کوبا آدم براي ســخنراني 
دعوت مي کرديم. بحث بود. مي خواســتيم سر 
يک مفاهيمي بــه نتايجي برســيم. االن دغدغه 
ما شــده که پرايد داشته باشيم. حتي آن سينماي 
عامه پســند هم که يک زماني بود االن نيســت.  
االن نه ســال هاي جنگ است، نه سال هاي رفتن 
به ژاپن، نه سال هاي گشايش است. نه بدبختيم و 
نه خوشبخت. به خنثي ترين شکل ممکن جامعه 
پيش مي رود. از دل اين جامعه فکر مي کني چه 
چيــزي بيرون مي آيد؟ وضعيــت هنرهاي ديگر 
هم همين طور اســت. االن شــعر نداريم. نقاشي 

نداريم. سينما حلقه آخر اينهاست.

 فکر مي کنيد چرا فيلم شما در جشنواره  ■
پذيرفته نشد؟

 يــک مقــدار بــه ذات جشــنواره مربــوط  □
مي شــود. ممکن است هيئت داوران تغيير کند و 
ســليقه افراد ديگر چيز ديگري باشــد. جشنواره 

وجه تجاري سينماست.

 فيلم قبلي شما هم با اينکه بعد از نمايش  ■
خيلي مورد استقبال قرار گرفت در بخش 

مسابقه پذيرفته نشده بود.
 درست است. بعدها خيلي ها مي گفتند جزو  □

پنج فيلم خوب جشنواره بوده درحالي که در 25 
فيلم بخش مســابقه نبود. جايزه هم نگرفت ولي 
خيلي از فيلم هايي که جايزه گرفتند تحت الشعاع 

آن قرار گرفتند. 

 اتفاقــًا فيلم جديد شــما هم موضوع  ■
بکري دارد. نگاه به کســاني که از طريق 
پناهندگي  قصد گرفتــن  مذهــب  تغيير 

دارند.
 واقعيــت اين اســت که من خيلــي دغدغه  □

جشنواره ندارم.

 براي حمايت از اين ســينماي مستقل  ■
چه کاري مي شود کرد؟

 مــن قبــاًل هم گفتــه ام. مســئوالن اگر هيچ  □
کاري نکنند خيلي کار کرده اند. من براي پروانه 
ساخت فيلم جديدم شب و روز دوندگي کردم. 
چرا نبايد به من پروانه ســاخت بدهند. چرا حتماً 
بايــد من با اعتبار شــخص ديگري وارد ارشــاد 
شوم. وضعيت اقتصادي ســينما هم که بسيار بد 
اســت. يک زماني سينماي بوشــهر نرده داشت 
که مردم در شلوغي صف را رعايت کنند. االن 
کسي سينما نمي رود. براي فيلمي که ساختيم از 

شهيد آويني مي گويد اگر سينما 
حقانيت دارد، پس التذاذ هم 
نه تنها گناه نيست، مستحب 
است. ما بايد بپذيريم آدم ها 

يک ساعت ونيم در سالن سينما 
مي نشينند و مي خواهند لذت 
ببرند. اينجا جايي است که 

خط کشي مي شود ميان سينما با 
فلسفه يا سرمقاله يک روزنامه
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نظر مالي وامدار کســي نيستيم. با کمترين هزينه 
و با پول ناچيز خودمان ساختيم. مگر نمي گوييد 
فيلــم خصوصــي، فيلــم از ايــن خصوصي تــر 
نمي شــود. مگر نمي گوييد سينماي مرکزگريز. 
از اين دورتر نداريم. آن ســوي بندر درياســت. 
آدم غرق مي شــود. روابط ناســالم هم در فيلم 
ديده نمي شــود. خيلــي از ايــن مقوله هايي که 
جمع مي شــويم در کيش و ســمينار مي گذاريم 
در اين فيلم هست. ما انتظار حمايت هم نداريم. 
اتفاقاً اين ســينمايي اســت کــه صددرصد بايد 
قائم بالذات باشد، يعني وامدار پول کسي نباشد 
تا به سرنوشت ســينماي جنگ و سينماي ديني 
گرفتار نشــود. يــک اصطالح خيلــي غمباري 
بين تهيه کنندگان ســينما هســت که مي گويند 
ســود در توليد اســت. من قرار است يک فيلم 
جنگي توليد کنم، يک قرارداد با شــما مي بندم، 
در قــرارداد ســودم را برده ام. حاال بفروشــد يا 
نفروشد مسئله ثانويه است ولي اگر ساخت فيلم 
جنگي دغدغه ات باشــد، جلب سرمايه مي کني 
و دوســت داري مردم آن فيلم را ببينند. چرخه 
اقتصــادي اين فيلم مي چرخد، به کســي متکي 
نيستي و سينما رونق مي گيرد. هر چه سوبسيد در 
سينما تزريق کرده ايم، برگشت به عقب بيشتري 

کرده ايم.

اکران فيلم شما هم خيلي محدود بود  ■
با اينکه استقبال تماشاگران خوب بود.

من مانند رنجرو آدم بدبيني نيســتم. اصاًل در  □
اين ســينما نمي ديدم چنيــن فيلم هايي را اکران 

کنند.

خودتان نقاط ضعف فيلم »تنهاي تنهاي  ■
تنها« را چه مي دانيد؟

من دوســت داشتم خانم بازيگر فيلم مسن تر  □
باشــد تا فضا مادرانه تر شود. براي سکانس هاي 
داخل کشــتي ايده اي داشــتم که واقعــاً پولمان 
نرســيد. نامه آخر را به لحاظ سينمايي مي گويم 
اصاًل ســينما نيســت. من هميشــه مي گويم فيلم 

متوسط خوش ريتمي است.

اگر چيزي مانند نامه آخر فيلم جذاب  ■
باشــد اما ســينما نباشــد آن را انتخاب 
مي کنيد يا چيزي که سينماي ناب باشد و 

جذابيتش کمتر باشد؟
من عاشق سينماي »شــهيدثالث« و »ميشائيل  □

هانکــه« هســتم. ولي بــراي ذات ســينما به نظر 
مــن بايــد ترکيبي از هر دو باشــد. مــن خودم 
اصاًل »عشق سينما« نيســتم. منتظر فرصتي هستم 

وضعيت مالي ام بهتر شود داستان بنويسم. 

در کارهاي هانکــه قصه خيلي مطرح  ■
نيست.

ولــي پتانســيل فضا خيلــي باالســت. يک  □

وضعيت اســت، يعني مي شــود که معناي هيچ 
کلمه خــاص سياســي، فلســفي و اجتماعي را 
ندانــي ولي اين وضعيت درگيــرت کند. به نظر 
من مي شود تو چيزي از سينما نداني ولي طبيعت 
بيجان و يک اتفاق ساده را دوست داشته باشي.

در فيلم هــاي هانکه ما متوجه آن نگاه  ■
فلسفي که خيلي نمايان باشد نمي شويم.

يــک جمله اي درباره همينگوي شــنيدم که  □
در زندگي برايم راهگشا بود. مي گفت تفسيري 
از زندگــي را چنان در قالب يــک وضعيتي از 
زندگي به تو نشــان مي دهد که تو آن را با خود 
زندگي اشــتباه مي گيــري. اين قــدر واقعي اين 
تصوير را نشــانت مي دهد که تو با خود زندگي 

آن را اشتباه مي گيري.

ايده فيلم شما با اينکه يك مسئله جهاني  ■
است ولي در خارج از کشور ديده نشد.

به خاطــر اينکه انتظارات آنهــا از ما تعريف  □
شده اســت. دقيقاً مي دانند از ما چه مي خواهند 
و غير از آن نمي خواهند. يک کســي در دوران 
دانشــجويي حــرف خوبي بــه مــن زد. گفت 
مي داني چــرا فيلم فالنــي را به جشــنواره هاي 
خارجي مي برنــد؟ مانند اينکه بچــه مي خواهد 
بگويد تصادف مي گويد تداصف، پدر مادرش 
مي خندند و مي گويند دوباره بگو. نگاهشــان به 
ما اين اســت. انگار کــه در جنگل هاي آمازون 
پايين تنه کســي با برگ پوشيده است، ولي يک 
تي شــرت گران قيمت خارجي پوشــيده است و 
تعجب آور اســت. آنها انتظاراتشان از ما تعريف 
شده اســت و اين فيلم مطابق انتظار آنها نيست. 
اينکــه يک کــودک جهــان ســومي حرکت 
مي کند که ريشــه ناهنجاري هــا و کجروي هاي 
جهانــي را پيــدا کند. اگر اين طور بود نشــانش 
مي دادنــد: رنجرو در رؤيايــش مي خواهد برود 
ســازمان ملل و گاز اشــک آور بينــدازد داخل 
سازمان ملل و رئيس جمهورها که آمدند بيرون 
از دکه اش آنها را با تيروکمان بزند ولي اين بچه 
مي گويــد مي خواهم بــا رئيس جمهورها حرف 
بزنم. بچه اي که در ســکانس اول فيلم مي بينيم 
در خــواب هراس اين را دارد کــه هواپيماها به 

او حمله کنند، حتي اگر يک آدم آنارشيســتي 
بود که مي خواهد بکشــد و عمليــات انتحاري 
کند نشانش مي دادند. فيلمي که بارها نام ايران و 
انرژي هسته ا ي در کنار هم آمده را نمي پذيرند. 
اصاًل نمي خواهند. اين تناظر يک به يک شنيده 

شود.

مسئله اين است که چرا داخل مملکت  ■
خودمان از شما حمايت نمي شود؟

اينجــا هــم يــک عيبــي دارد. وقتــي مــن  □
پرسپوليســي  ام تو اســتقاللي، اگر تو از هندوانه 
خوشــت بيايد من از خربزه خوشم مي آيد. من 
خواهش کردم هيچ انســان سياســي به اين فيلم 
»به به« نگويد. اوالً اين فيلم ذاتش اين اســت که 
سياست حواســش به زندگي آدم ها نيست، اگر 
شــما بگوييد »به به« يعني فيلــم کار نکرده. دوم 
اينکــه وقتي فالن جناح سياســي از فيلم تعريف 
مي کند جناح هاي رقيب چون با او مشکل دارند 
از فيلم بدشــان مي آيد. اين اتفاقي است که در 
ايران مي افتد. ذهن ها پيشــداوري دارد. ما براي 
ســاخت فيلم درخواســت وام کرديم، ندادند. 
آن وقت همايشــي برگزار مي کنند که ميليون ها 

تومان هزينه پذيرايي اش است.

فکــر مي کنيد چــرا اين طور اســت  ■
درحالي کــه فيلم هايي مبتــذل با هزينه 

ميلياردي توليد مي شوند.
بگذريم از فيلم هايي کــه مي گوييد، بعضي  □

از فيلم هــا هســتند که عواملشــان شناخته شــده 
و حرفــه اي هســتند.  مــن گاهي فکــر مي کنم 
کارگــردان فيلمنامــه اش را بــه چنــد نفــر از 
دوستانش ايميل نکرده تا ببيند نظر آنها چيست. 
فيلمي که 900ـ800 ميليون هزينه اش شده است. 
من هميشــه فيلمنامه ام در فلش مموري همراهم 
است، هر کدام از دوســتان را مي بينم مي گويم 

وقت داري بخواني؟

فيلم  ■ براي ساخت  ميليوني  هزينه 220 
شماکمي عجيب نيست؟

ببينيد، من و برادرم که نويسنده، کارگردان  □
و تهيه کننده بوديم دستمزد دريافت نکرديم. اين 
خودش صرفه جويي بزرگي بود. بچه هاي ديگر 
دســتمزد خيلي کمي گرفتند، در هزينه ها خيلي 
صرفه جويي کرديم. با اين همه فيلم نگاتيو بود، 
با دوربيــن 35 و هزينه هايش، اما همدلي عوامل 

کار را آسان کرد.■

وقتي فالن جناح سياسي از فيلم 
تعريف مي کند جناح هاي رقيب 
چون با او مشکل دارند از فيلم 
بدشان مي آيد. اين اتفاقي است 

که در ايران مي افتد. ذهن ها 
پيشداوري دارد
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جهت حل مشــکل برداشته مي شود اما اين اتفاق 
کمرنگ است و به نظر مي رسد اگر به شکلي به 
آن پرداخته مي شد که طي آن کشمکش ماريا با 
خودش بيشتر جلوه مي کرد و شکل بيروني تري به 
خود مي گرفت فيلم يکنواختي خود را از دســت 
مي داد، زيــرا آنچه انتظار مي رفت بازشــدن اين 
گره و ناراحتي به دست خود ماريا بود نه به واسطه 
اثرگــذاري محيــط اطــراف بــر او! تحت تأثير 
قرارگرفتن او، البته طبيعي و ضروري است اما اين 
متأثرشدن در اولين نمايي که ماريا عکس حسن 
را بر ديوار خانه خاله حکيمه ديد، زود و تصنعي 
اتفــاق افتاد و مشــکل درام را نيز همين تأثر او از 
محيط حل کرد! درحالي که به نظر مي رسد فيلم 
بيشتر به کنش ماريا و نمايش چگونگي مبارزه او 
با خودش، براي کنارآمــدن با مرگ مارکو نياز 
داشــت. لزوم اين کنش بــراي ماريا نــه به دليل 
رجوع به ساختار کالسيک و ارسطويي درام که 
انجام کنش توســط قهرمان را در گره گشايي آن 
الزامي مي داند بلکــه به اين دليل ضروري به نظر 
مي رسد که فيلم بتواند همچنان تفاوتش را با ساير 
فيلم هاي واقع گرايانه اي که شرح آن در باال رفت 
حفظ و کامل کند، پا را از شــخصيت هاي دربند 
و اســيري کــه در دام واقعيت هاي محيط گرفتار 
آمده و همواره تحت تأثير آن هستند فراتر بگذارد 

و به واسطه کنش خود ايجاد تغيير کند.
منبع:

االم، کر)1386(، نشانه شناســي تئاتر و درام، ترجمه 
فرزان سجودي، تهران: نشر قطره.■

مي کند که افراد مي تواننــد با وجود تفاوت هاي 
زباني و فرهنگي شان وتنها به دليل داشتن دردهاي 
مشــترک با يکديگر برقرار کننــد. ديالوگ هاي 
مرد مقني با رومن در قنات، زماني که به دنبال راه 
خروج مي روند و چــون زبان يکديگر را متوجه 
نمي شــوند در پاســخ به صحبت هــاي يکديگر، 
متوســل به عادت هاي گفتاري و شنيداري خود 
شــده و معناي حرف هاي طرف مقابل را حدس 
مي زننــد از شــناخت کامــل موقعيت نمايشــِي 
به وجــود آمدهـ  يعني کنار هــم قرارگرفتن چند 
شــخصيت با زبان هاي متفــاوتـ  حکايت کرده 
و نشــان مي دهد که چگونه سطوح مختلف اين 
موقعيت نمايشــي زير و زبر شده و مورد واکاوي 

قرار گرفته است. 
 اما به نظر مي رسد درام تا حدودي دچار يک تم 
يکنواخت و کسل کننده است که اگر شوخي ها 
و شــيرين زباني هاي مرتضــي، مقنــي و ديگــر 
شخصيت ها نبود نمي توانست مخاطب را تا پايان 
نگه دارد. اين يکنواختي به کنشي برمي گردد که 
انتظار انجام آن از جانب ماريا مي رود اما اين اتفاق 
تا پايان فيلم نيز رخ نمي دهد. ناراحتي و درگيري 
ذهني اي که ماريا به خاطر مرگ فرزندش مارکو 
داشت با ورود به خانه خاله حکيمه التيام مي يابد 
زيرا درمي يابــد که حکيمه نيز چــون او داغدار 
فرزند از دســت رفته اش اســت. گرچه شــباهتي 
کــه او در ذهنش ميان حســين و مارکــو ايجاد 
مي کنــد، دنياي ذهني او را تا حدودي به واقعيت 
عيني فيلم مرتبط کرده و به اين واسطه گامي در 

خســته نباشــيد! ماجراي زندگي رومــن و ماريا 
زوجي اســت که بــه ايــران آمده انــد و درگير 
اختالفاتــي با يکديگرند. رومن مشــتاق رفتن به 
کلوت و بازديد از آن  مناظر است اما از آنجا که 
با مؤسســه جهانگردي طرِف قراردادشان در اين 
مورد با مشکل روبرو مي شوند؛ مرتضي، مستخدِم 
اخراجِي هتلي که اين زوج در آن سکونت دارند 
به کمک پســرعمويش حسين تصميم مي گيرند 

آن دو را به کلوت ببرند...
گرايش فراوان به نمايش واقعيت هاي تلخ و سياه 
اجتماعي در ســينماي امروز ايران بســيار نمايان 
است. بخش قابل توجهي از اين فيلم ها در نمايش 
عمومي و اقبال تماشاگران موفق بوده اند اما به نظر 
مي رسد گرايش بيش از اندازه به اين فرم سينمايي 
ايجاد احســاس درماندگي و قرارگرفتن در يک 
بن بست هميشگي را براي مخاطبان خود به همراه 
مي آورد و رفته رفته از شمار طرفدارانش مي کاهد.

خســته نباشــيد! فيلمي اســت که به جدال با اين 
تصوير تيره و تــار از وضعيت موجود مي پردازد 
و با تکيه بر مفهوم صلح و ارج نهادن به زيبايي ها 
و دلبستگي هاي فرهنگيـ  هنري ايران، نظرگاهي 
تازه مبتني برحرکــت و اميد را فراروي مخاطبان 
خــود قرار مي دهــد. بخش قابل توجــه اين فيلم 
مربوط به ديالوگ نويســي هوشمندانه آن است. 
ديالوگ که در نفس خود برخاسته از يک جهان 
چندآوايي اســت و از رويکردهــاي توصيفي و 
تک صدايي فاصله مي گيرد بر لزوم ايجاد مفهوم 
گفتمان ضرورت مي بخشــد. از آنجا که درام نيز 
متني گفتمان محور اســت زيرا »...نخست از مني 
تشــکيل شــده اســت که تويي را اينجا و اکنون 
مخاطــب قرار مي دهد« )االم، 1386:173( بســتر 
مناســبي براي طرح و گفتمان و چالش کشــيدن 
مفهوم بيگانه ســتيزي اســت و مي تــوان آن را از 
تمامي ديالوگ هــاي مرتضي و حســين با ماريا 
و رومن در آغاز حرکتشــان به ســمت کلوت و 
به خصوص ترجمه هاي وارونه مرتضي از دعواي 
حسين و ماريا اســتنباط کرد. طرح و به دنبال آن 
ديالوگ ها، بــر امکان ايجاد گفت وگويي تأکيد 

جست وجوي کلوت؛ 
بهانه اي براي خلق يك جهان چند صدايي

نقدي بر فيلم خسته نباشيد! به کارگرداني افشين هاشمي و محسن قرائي

سپيده سامي
کارشناس ارشد سينما
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معتاد شبيه فرد بي اراده اي است رهاشده، رسيده 
به رودخانه اي خروشان که در مسير رودخانه اي 
قرار مي گيرد و نجات او موکول به اين است که به 
تخته سنگ يا شاخه درختي که در مسير قرار دارد 
برخورد کند 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 
که با اين بيمــاري درگير بوده اند دريابيم که آيا 
شــگردهاي داوطلبانه و اختياري وجود دارد که 
معتاد را در مســير رودخانه اي که مي رود پيش از 

آنکه به عجز  و استيصال برسد نجات دهيم؟
معجزه ايمان 

دوبــاره زنگ خانه مــا را به اشــتباه زده بودند. 
خيلــي وقت ها در را که باز مي کردم، مردمي را 
مي ديدم که وسايل خانه  و مايحتاج ضروري شان  
را براي معاوضه با گرد سفيد آورده اند. همسايه 
ما فروشنده مواد بود. وقتي معتادها پول نداشتند، 
برنج و روغن از آنها مي گرفت، سالمتي شان را 
مي گرفت و روحشــان را نيــز دود مي کرد و به 
هوا مي فرستاد. آن روز با عصبانيت دم در رفتم. 
بيشــتر وقت ها با توپ و تشــر با آنهــا برخورد 
مي کــردم. گاهــي هــم از در نصيحــت وارد 
مي شدم. نمي دانستم آن لحظه گوششان بدهکار 
پندهاي من نيست. نمي دانســتم و بعدها دانستم 
که آن لحظه مغزشــان قدرت تحليل هيچ چيز را 
ندارد. به تنها چيزي که فکر مي کنند سريع ترين 

راه رسيدن به مواد است.
در را که گشودم، يک لحظه خشکم زد. چهره 
آشــنايي که ديگر بايد به مغزم فشــار مي آوردم 
تا به ياد بياورم  کيســت. تکيده و سيه چرده بود. 

ســرش باال نمي آمــد، يعنــي زور باال آوردنش 
را نداشــت. براي نفس کشــيدن هم انگار توان 
نداشت. مي ترسيدم هر لحظه صداي خس خس 
نفس هايــش قطــع شــود و روي زميــن بيفتد. 
روبرويــم رحيم مطيعي ايســتاده بــود. رحيم را 
زماني که ســرش باال بود و چهارشــانه، به علت 
شــباهت به هنرپيشــه قبل از انقالب بــا افزودن 
پيشــوندي به نام خانوادگي اش صدا مي کردند. 
حتــي گاهي با رندي، نزد کســاني که تازه با او 
آشنا مي شدند، خود را صاحب نسبت با آن فرد 
مي دانست. در ماه هاي اخير، ذره ذره آب شدنش 
را ديــده بودم، اما اين بار از ديدنش جا خوردم. 
فقط يکــي دو ماه بــود نديده بودمــش و فقط 
يکي دو ســال بعد همين رحيم نصيحتم مي کرد 
که »مراقــب باش، داري تند مي روي، تو پســر 

مهندس هستي.«
زماني که نوجوان بــودم، ورزش کونگ فو کار 
مي کردم. از سيگار متنفر بودم و با دوستانم که به 
سمت دود مي رفتند، با تندي برخورد مي کردم. 
تا آنجا که توان داشــتم جلويشان را مي گرفتم. 
يکي از آنها پسرعمه ام بود که به واسطه يکي از 
دوستانش، گاهي مشروب مي خورد. از رفت و 
آمد پســر عمه ام با جــواد ناراحت بودم. چندي 

بعد جواد نزديکترين دوست من شد. 
چو گويي که وام خرد توختم                         

 همه هرچه بايستم آموختم
يکي نغز بازي کند روزگار                         

 که بنشاندت پيش آموزگار
اولين بار در 16 ســالگي با جواد لب به مشروب 
زدم. آن روزها اوضاع خانواده ام نابســامان بود. 
ناراحتــي اعصــاب پــدرم با مشــکالت عديده 
ديگر ترکيب شده بود. محيط خانه پرتنش بود. 
مصرف مشــروبات الکلي شــخصيت کاذب و 
سرخوشي به من مي داد. اعتياد من با الکل آغاز 
شــد و ســير ســقوط تا تباهي را خيلي زود طي 
کردم. نمي دانم علتش شــدت بيماري اعتياد در 
من بود يا ضعيف بــودن من در مقابل آن. بعدها 
متوجه شــدم که ضعف هاي شــخصيتي من در 
گرفتاري به مواد مخدر تأثير داشــته اســت. من 

دچار خودکم بينــي بودم و توانايــي »نه گفتن« 
نداشــتم. چندي بعد در مقابل تعارف حشــيش 
مقاومت نکردم. شخصيتم تحت تأثير مواد تغيير 

کرده بود. 
هنوز هجده ســالم نشــده بود که براي اولين بار 
مواد سياه مصرف کردم. بعد از مصرف به خلسه 
مي رفتم. احســاس مي کردم لذتش از مشــروب 
بيشــتر است، نســبت به آن بوي کمتري داشت 
و کســي در خانه متوجه  نمي شــد. اواخر دوره 
دبيرســتان برادر بزرگم متوجه اعتياد من شد. با 
او رودربايستي داشــتم. با اشاره او بالفاصله بعد 
از ديپلم، به سربازي رفتم، ولي اين راه هم براي 
ترک کارساز نشــد. روزهاي آخر سربازي هر 

روز مصرف مي کردم.
بعد از پايان سربازي بيشتر در جمع هم محله اي ها 
بــودم. محله  ما در يکــي از مناطق جنوبي تهران 
بــود. آن روزها مواد مخــدري به نام تمجيزک 
و نورجيــزک در بيــن بچه هاي محــل ما -که 
بيشترشــان گرفتــار مــواد مخدر شــده بودند- 
رايج شــده بود که گفته مي شــد داروي ترک 
اعتياد اســت. مدتــي به اين مواد اعتياد داشــتم. 
بعــد از مدتي دوباره به مواد ســياه روي آوردم. 
اين بار توان پرداخت هزينه اعتيادم را نداشــتم. 
مواد ســياه گران شده بود و به قيمت گرد سفيد 
معامله مي شــد. مصرف کننده ها به ســمت گرد 
سفيد کشــيده شــده بودند؛ مصرفش راحت تر 
بود و لذتش در دفعات اول بيشــتر از مواد قبلي 
بود. فرد معتاد هميشــه دنبال موادي است که در 

کمترين زمان او را به اوج لذت برساند.
گرد ســفيد مرا از هســتي ســاقط کرد. صبح ها 
که صداي خش خش جــاروي پيرمرد رفتگر از 
کوچه مي آمد با خــودم مي گفتم کاش من هم 
تــوان او را داشــتم. با بدن درد از خــواب بيدار 
مي شــدم. روزي دوبــار اســتفاده مي کردم که 
فقط بتوانم ســرپا بمانم. توان کارکردن نداشتم. 
پيشــتر با ترفندهــاي مختلف از خانــواده ام پول 
مي گرفتم، ولي بعد ازمدتــي ديگر حنايم براي 
آنها رنگي نداشــت. وسايل خانه را مي فروختم. 
همه مي دانســتند کار من است، با اين حال انکار 

نقطه عطف بيداري
بخش دوم 

احمد هاشمي
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مي کردم. رحيــم و جواد دوســتان نزديک من 
شده بودند.

22 ســاله بودم. خانواده ام سه بار مرا براي ترک 
به مراکــز بازپروري فرســتادند. هر بــار بعد از 
مدتي لغــزش مي کردم. ديگر همــه از من قطع 
اميد کرده بودند. طرد شــدم. باور نمي کردم در 

اين موقعيت هستم. 
يــک روز در اوج نااميــدي از خــدا عاجزانــه 
خواســتم کمکم کند. آن روزها حالي داشــتم 
که يا بايــد ســالمتي ام را بازمي يافتم يــا به راه 
مرگ مي رفتــم. اين بار با پاي خــودم به مرکز 
ترک اعتياد رفتم. راه برگشــت نداشتم. 40 روز 
ماندم و در آن مدت با کســاني که راه نجات را 
يافتــه بودند برخورد کردم. بزرگترين اتفاق اين 
بود کــه ميل به مصرف در من کم شــده بود و 
همين که ديدم وسوســه ندارم، ايمانم قوي شد. 
روزهاي آخر اعتيادم، زياد ايمان نداشــتم. فکر 

مي کــردم خدا هم من را طــرد کرده، خدا هم 
مــي خواهد من اين طور باشــم. به محض اينکه 
ديدم مي توانم مصرف نکنم، بيشتر به خدا ايمان 
آوردم و متوجه شــدم يک نيروي برتري هست 
که من را حمايت مي کند. از خدا بيشــتر کمک 

خواستم و رابطه ام با خدا قوي تر شد. 
در برنامه 12 قدم، با ماهيت بيماري اعتياد بيشتر 
آشــنا شــدم. فرد معتاد دنبال بهانــه مي گردد تا 
خودش را بدبخت ببيند. با دنيا قهر اســت. فکر 
مي کند همه دشــمن او هســتند. روي نشانه هاي 
بيماري کار کردم. به عنوان اولين شغل زندگي ام 
در 23 ســالگي در يک تعميرگاه مشغول به کار 
شدم. متوجه شدم من هم مي توانم مانند آدم هاي 
ديگر زندگي کنم. ياد گرفتم اراده زندگي خود 
را به خدا بســپارم و در عين حال به ســختي کار 
کنم. نه اينکــه کم کاري کنــم و از خدا انتظار 

معجزه داشته باشم.

اعتيـاد  بيمـاري  نشـانه هاي  از  ديگـر  يکـي 
محـل  در  مي کـردم  سـعي  اسـت.  بي صداقتـي 
ديـدن  نخسـت  روزهـاي  باشـم.  راسـتگو  کار 
امـا  مـي داد  آزارم  همکارانـم  بي صداقتـي 
و  نيسـتم  مـن در جايـگاه خـدا  يادگرفتـم کـه 
نبايـد در مـورد ديگـران قضاوت کنـم. رفته رفته 
در کارم پيشـرفت کردم، به شـکلي که از سـاير 

شـدم.  موفق تـر  همکارانـم 
سعي در رفع نواقص اخالقي باعث شده زندگي 
آرام تري داشــته باشــم. کســاني را که از آنها 
بدي ديده ام از ته دلم بخشــيدم. از کســاني که 
در گذشــته باعث آزارشان شدم، طلب بخشش 
کــردم و تالش کــردم خســارت هاي وارده را 
جبران کنم. تعادل را بــه زندگي ام بازگرداندم. 
اکنون اوقات زندگي ام را به شش قسمت تقسيم 
مي کنم. 1. رســيدگي به امور مربوط به سالمتي 
2. کار و پيشــرفت در موقعيت شغلي 3. مطالعه 
4. تفريح 5. رابطه عاطفي 6. رســيدگي به امور 
روحاني و خدمت به کســاني که به کمک نياز 
دارنــد. هيچ کــدام از ايــن امور نبايــد به خاطر 
ديگري تعطيل شــود. عدم تعادل در زندگي از 

نشانه هاي بيماري اعتياد است.
ســه سال پيش با همسرم آشنا شدم. فکر مي کنم 
اين اتفاق بازتاب اعمال خوب من بوده اســت. 
وقتي مشکالت گذشــته ام را با همسرم در ميان 
گذاشــتم، باورش نشــد مــن زمانــي آن گونه 
زندگي کــرده ام. در خانواده همســرم به عنوان 
الگويــي در زندگي ســالم و پرهيز از انحرافات 
شــناخته مي شــوم و اگر داســتان زندگــي ام را 
برايشان بگويم باور نخواهند کرد. خدا را شکر 
مي کنــم کــه زنده ام و ســالمت. خدا را شــکر 
مي کنم تا چنــد ماه ديگر کودکم را در آغوش 

خواهم گرفت.■

با	صبا	افتان	و	خيزان	مي	روم	تا	كوي	دوست
وز	رفيقـان	ره	استمـداد	همـت	مي	كنم

با توجه به درخواست خوانندگان محتـرم نشـريه چشـم انداز، با وجود مشـکالت عديده مالي، 

اقدام به چاپ رنگي و تغييراتي در طراحي نشريه نموديم. از شما خوانندگان عزيز تقاضا داريم 

  meisami40@yahoo.com نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره تغييرات نشريه به آدرس ايميل

ارسال نموده يا با شماره تلفن هاي 66433207 و 66936575 تماس حاصل فرماييد. 

گفتني است که چشم انداز ايران بيش از پيش نيازمند دعاي خير خوانندگان محترم است. 

تقاضامنديم با همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراک ما را ياري فرماييد.



تشيع،	امر	نزديكي	كه	از	آن	غافليم/	سخنراني		•
سارا	شريعتي

تسنن	محمدي،	تشيع	علوي	است!/	سخنراني	فريد	العطاس	•
مباحث		• تشيع؛	 جامعه	شناسي	 كتاب	شناسي	

مقدماتي/	كمال	رضوي
»امامت	و	عدالت«؛	اصول	نينديشيده/	آرمان	ذاكري	•
دو	حـوزه	مطالعـاتي	پرجـاذبه	و	پرمناقشـه؛		•

»تاريخ	اجتماعي	تشيع«	و	»مرجعيت	و	روحانيت«/	
علي	اشرف	فتحي

جاي	خالي	جشن	هاي	شيعي/	فاطمه	لطفي	•
غلبه		رويكردهاي	تجويزي	و	تبليغي/	زهره	سروش	فر	•
تحذير	ارقام/	مهدي	سليمانيه	•
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 يکــي از مواردي که همــواره علوم اجتماعي ما 
را در معــرض اتهام قــرار مي دهد و موقعيت اين 
علــوم را در سلســله بندي علمي شــکننده کرده 
است، »ناکارآمدي« اين علوم است. اغلب مطرح 
مي شــود که علــوم اجتماعي، کتابي هســتند، به 
مســائل جامعه ايران ربطي ندارنــد و نظراتي که 
مي خوانيم به مســائل ما مربوط نمي شود. جدا از 
ارزيابي درســتي و نادرســتي اين بحث، مي توان 
در مواردي پذيرفت که ما نسبت به »امر نزديک« 
بي توجهيــم يا اصــاًل آن را نمي بينيم چون خيلي 
نزديک اســت يا چــون زيــاد آن را مي بينيم، به 
چشــممان نمي آيد و اصوالً ترجيــح مي دهيم به 

»امر دور« بپردازيم که کم هزينه تر هم است.
دين و مشــخصاً تشــيع يکي از مصاديق اين امر 
نزديک اســت. امر نزديکي که بدان بي توجهيم. 
در جامعــه اي زندگي مي کنيم که دين رســمي 
دارد و دين رســمي آن اســالم و تشــيع است و 
اکثريت ساکنان آن شيعيان امامي هستند. در اين 
جامعه، دين با همه حوزه هاي زندگي، از سياست 
و فرهنگ گرفته تا اوقــات فراغت و روزمرگي 
پيوند خورده است. در نتيجه طبيعي است که در 
چنين جامعه اي کســي که به جامعه شناســي دين 
مي پردازد، جدا از تعلقات اعتقادي اش، دينداري 
يــا بي ديني اش، از دين جامعه خود و از تشــيع و 
اسالم شروع کند. کاري که اغلب جامعه شناسان 
کالســيک دين انجام دادند. مارکس به مســئله 
يهــود پرداخت، وبر به پروتستانتيســم و دورکيم 
نظــام آموزشــي کاتوليــک رايج در فرانســه را 
مــورد نقد و تحليل قــرار داد اما در جامعه علمي 
ما ايــن اتفاق نمي افتــد و جامعه شناســي دين ما 
بــه جــز اســتثنائاتي، رصدکردن، تحليــل و نقد 
تشــيع زيسته را در دســتور کار خود ندارد و اين 
کاستي مطالعات اجتماعي ما و همچنين ضرورت 

پرداخت به آن است.

موقعيت »جديد« اسالم و تشيع در مطالعات 
اجتماعي

از ســوي ديگر موقعيت تشــيع امروز به نســبت 
گذشته تغيير کرده است و تشــيع نه تنها به عنوان 
يــک مذهب کــه حتــي به عنوان يــک واقعيت 
سياســي، در هــر دو شــکل »نهضــت« و »نظام« 
در ادبيات علوم اجتماعي مطرح شــده اســت و 
ديگر در محدوده ايران مورد بحث نيســت. اين 
»موقعيت جديد« کدام اســت؟ جايگاه مطالعات 

شيعي در متن مطالعات اجتماعي اسالم چيست؟
مطالعات  چرخش  در  نقطه عطفي  ايران  انقالب 

هر  بود.  انساني  علوم  سمت  به  اسالم شناسي 
 ،)1924( ترکيه  در  اسالمي  خالفت  الغاي  چند 
مصر)1929(،  در  اخوان المسلمين  شکل گيري 
پاکستان  در  اسالمي  جمهوري  اولين  تشکيل 
)1947( و تحوالت افغانستان، در حضور سياسي 
انقالب  مشخصاً  اما  داشتند  مهمي  نقش  اسالم 
»انقالب  و  مذهبي«  »انقالب  به عنوان  که  ايران 
اسالمي« شناخته شد، علوم انساني را متوجه اسالم 
به عنوان يک واقعيت سياسي کرد. اين تحوالت 
دوره  اين  از  و  نمود  بارز  را  اسالم  سياسي  وجه 
قدرت  و  اسالم  نسبت  در خصوص  مهمي  آثار 
سياسي انتشار يافت. علي عبدالرازق، سيد قطب، 
رشيد رضا، مودودي و... با مواضعي مختلف در 
اين خصوص نوشتند و چشم اندازهاي جديدي را 

در مباحث سياسي اسالم گشودند.  
اسالم  خصوص  در  مطالعات  انقالب  از  پيش 
غرب  در  آنچه  محدوده  در  اسالمي  جوامع  و 
مي شد،  خوانده  »اسالم شناسي«  عنوان  تحت 
محصور بود. اسالم شناسي حوزه اي گسترده بود 
که بيش از 14 قرن تاريخ اسالم، بخش مهمي از 
کشورهاي جهان و هر نوع فعاليتي که تحت لواي 
قرار  تحقيقش  قلمروي  در  مي شد،  انجام  اسالم 
داشت. اسالم شناسي، به حوزه شرق شناسي تعلق 
روابط  سابقه  در کشورهايي که  به ويژه  و  داشت 
شکوفا  داشتند،  اسالمي  مستعمرات  با  طوالني 
شرق شناسان  اين  آثار  از  اروپايي  استعمار  شد. 
شناسي  »شرق  نويسنده  عبدالمک،  تعبير  به  که 
و  »تاريخي گرا«  »ذات گرا«،  دانشي  بحران«  در 
و  شرق شناسان  مي کرد.  استفاده  بود،  »متن گرا« 
متن  در  را  بسته اي  علمي  اجتماع  اسالم شناسان، 
جامعه آکادميک و در متن جريانات روشنفکري 
تخصصي بودن  دليل  به  که  بودند  داده  تشکيل 

اين دانش، با فضاي فکري جامعه و علوم رايج 
در آکادمي کمتر در ارتباط بود. آلمان، روسيه، 
انگليس و فرانسه سنت ديرينه اي در اسالم شناسي 
مونتگمري  پتروشفسکي،  گلدزيهر،  داشتند. 
وات، لويي گارده، لويي ماسينيون و شاگردانش 
و به ويژه هانري کربن سلسله اي از شاخص ترين 
همچنان  آثارشان  که  بودند  غرب  اسالم شناسان 
به عنوان کالسيک هاي اين رشته شناخته مي شود. 
جوامع  در  استعماري  پيشينه  که  امريکا  در 
در  و  بود  متأخر  شرق شناسي  نداشت،  اسالمي 
سرد،  جنگ  و  کمونيسم  عليه  مبارزه  شرايط 
چهره هاي  از  يکي  لوئيس  برنارد  آمد.  به وجود 
شناخته شده شرق شناسي امريکا بود. اسالم شناسي 
از مجموعه علوم انساني جدا بود، چرا که به تعبير 
برهان غليون، »علمي خاص گرا« براي »جوامعي 
خاص« بود. در همايش جامعه شناسي اسالم، در 
اشاره دارد  اين مطلب  به  بروکسل، ژاک برک 
و مي گويد: »اسالم شناسي علي رغم غناي نظري 
انساني  علوم  رشد  در  نقشي  هيچ  جذابيتش  و 
فرانسه،  در  نمونه  براي  است.  نداشته  مدرن 
انسان شناسي فرانسوي دورکيمي به اورانتاها بيشتر 
توجه مي کند تا کابيل هاي الجزاير و براي لوي 
استروس، سرخپوستان آمازون جالب ترند تا قبايل 
مسلمان شمال آفريقا«. اگر اصحاب علوم انساني 
به حوزه اسالم بي توجه بودند، اسالم شناسان نيز به 
رويکردهاي اجتماعي بي توجه بودند و به استثناي 
ماکسيم  پتروشفسکي،  آثار  چون  نمونه هايي 
اجتماعي  نگاه  به  که  برک  ژاک  و  رودنسون 
بر  اسالم شناختي  مطالعات  اغلب  بود  نزديکتر 
به  کمتر  و  بود  مبتني  تاريخي  و  متني  مطالعات 
جوامع  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  عوامل 

اسالمي توجه داشت.

تشيع، امر نزديکي که از آن غافليم
سخنراني سارا شريعتي در کنفرانس »جامعه شناسي تشيع، ضرورت ها و محدوديت ها«

چشـم	انداز	ايـران:	نشسـت	»جامعه	شناسـي	تشـيع؛	تعريـف،	ضرورت	هـا	و	
محدوديت	هـا«	26	آذرماه	در	دانشـكده	علوم	اجتماعي	دانشـگاه	تهـران	برگزار	
شـد.	دكتر	سـارا	شـريعتي	به	عنوان	نخستين	سـخنران	اين	جلسـه،	»در	معنا	و	
محدوديت	هاي	جامعه	شناسـي	تشيع«	سـخنراني	كرد.	ايشـان	در	اين	سخنراني	
پس	از	بررسـي	پيشـينه	مطالعـات	اجتماعي	تشـيع	در	جهان	و	ايـران،	به	بحث	
پيرامـون	ضرورت	پرداختن	جامعه	شناسـان	به	ايـن	حوزه	مطالعاتـي	پرداخت	و	
سـپس	از	محدوديت	هـاي	جامعه	شناسـي	در	مطالعه	تشـيع	سـخن	گفت.	عضو	
هيئـت	علمي	دانشـگاه	تهـران	در	بخش	پاياني	سـخنان	خود،	بـه	بحث	كوتاهي	
پيرامـون	سـه	حوزه	ممكن	در	مطالعات	جامعه	شـناختي	تشـيع	برحسـب	معيار	
رؤيت	پذيـري	پرداخـت.	آنچـه	در	ادامه	مي	آيد،	متن	كامل	و	پيراسـته	سـخنان	

دكتر	سـارا	شـريعتي	در	اين	كنفرانس	اسـت.



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	1
15

امــا موقعيــت جديــد اســالم در نيمــه دوم قرن 
بيســتم، به عنوان يک نيروي سياســي، )در شکل 
راديکاليسم سياســي ـ اخوان المسلمين در مصر، 
جماعــت اســالمي در پاکســتان و در اشــکال 
حکومتيـ  پاکســتان، ايــران و...(، به عنوان يک 
منبع هويتي )مشــخصاً در ميان جوانــان، زنان و 
مهاجران( و ســرانجام به عنوان يکي از مهمترين 
پراکندگي هــاي جمعيتــي در امريــکا و اروپــا، 
رابطه اســالم و علوم اجتماعي را بسيار متحول و 
صورت مسئله را کاماًل دگرگون کرد. در بسياري 
از مراکــز دانشــگاهي اروپا کرســي »مطالعات 
اسالمي« ايجاد شد و همچنين نهادهاي مطالعاتي 
جهت تدويــن »علوم اجتماعي اســالم« به وجود 
آمــد. از ايــن دوره مــا بــا رکود اسالم  شناســي 
کالسيک و برعکس رشد مطالعات علوم انساني 
روبرو هســتيم. اين بار اســالم، نه بــا رويکردي 
تاريخي و به عنوان يک دين، بلکه همچون يک 
واقعيت سياســي مورد توجه قرار گرفت و اغلب 
آثــاري که از ايــن دوره به بعد در غرب انتشــار 
يافتند، وجهي کاماًل سياســي داشتند و به منظور 
تالش براي فهم بيشتر تحوالت و حوادث سياسي 
در جوامــع مســلمان، در رابطــه با قــدرت براي 

مخاطباني عام توليد مي شدند.
در مطالعــات علمي اســالم که در غرب انتشــار 
يافــت، اغلــب پژوهش هــا بــه اســالم اکثريت 
اختصاص داشــت و مطالعه علمي تشيع در عين 
حال که به گفتــه اميرمعزي، يکي از متخصصان 
اين حوزه، بيش از يک قرن است که تاريخ دارد 
اما از يک سو در اقليت بود و از سوي ديگر بيشتر 
بر جرياناتــي چون فاطميه که به قدرت رســيده 
بودند و اســماعيليه که در شــکل گيري ســنتي 
صوفيانه و فلسفي نقش بسيار داشتند، متمرکز بود 
و تشــيع امامي ناشناخته مانده بود. با ظهور سلسله 
صفوي و به رســميت شناخته شــدن تشــيع امامي 
به عنوان دين رســمي، توجهات به ســمت اماميه 
جلب شــد و نخستين نشانه هاي آن را مي توان در 
نوشــته هاي کنت دوگوبينو يافــت. در عين حال 
در قرن بيســتم عواملي چون فتواي معروف شيخ 
شــلتوت و طرح تشــيع به عنوان پنجمين مذهب 
فقهي اســالم نيز مؤثر بــود. در اروپا نيز نمي توان 
از نقش مؤثر لويي ماســينيون در معرفي حضرت 
فاطمه)س(، ســلمان، حالج و همچنين سلسله اي 
از شــاگردانش به ويژه هانري کربــن و اثر چهار 
جلدي وي باعنوان »در اسالم ايراني« که همچنان 
به عنوان يک اثر کالســيک در اين زمينه شناخته 
مي شــود، در معرفي تشــيع غافل مانــد اما در اثر 
عظيم کربن، تشيع به يک »امام شناسي« و امامت 
به يک گرايش عرفانــي ـ باطني تقليل مي يافت. 
عدالت به عنوان رکن اول تشــيع اغماض شــد و 
وجــوه اجتماعي و سياســي تاريخ تشــيع نيز در 
ســايه ماند، چرا که آنچه باعث نزديکي کربن به 
تشيع شــد، قرابتي بود که ميان آموزه هاي شيعي 
و تصــوف مي يافت و آثــار وي بيــش از آنکه 
متمرکز بر اســالم يا حتي تشيع باشــد، بازنمايي 
وجه معناگرايانه )گنوســتيک( شــيعي بود اما به 

گفته ژان پي ير ديگر، وقتي انقالب ايران رخ داد، 
هيچ بخشي در اين چهار جلد، به ما در فهم نقش 
دين در جريانات سياسي کمک نمي کرد و انگار 
کربن »تشــيعي ديگر« را مــورد مطالعه قرار داده 
بود و ما در حوادث سياسي ايران با تشيع ديگري 

روبرو بوديم. انگار دو تشيع وجود داشت.
در ايران نيــز مي توان از آثار شــريعتي به عنوان 
نمونــه نــادري از رويکرد اجتماعي به تشــيع نام 
برد. تمرکز آثار شريعتي به تشيع مربوط به دوره 
چهــارم زندگي وي و فعاليت هايش در حســينيه 
ارشاد است. در اين دوره شريعتي تقريباً به بخش 
مهمــي از آراي شــيعي مي پــردازد و نمودهاي 
تاريخي و اجتماعي ايــن آموزه ها را مورد نقد و 
تحليل قرار مي دهد. در »امت و امامت« شــريعتي 
به امامت مي پردازد. در »انتظار، مذهب اعتراض«، 
موعودگرايي شيعي را مورد تحليل قرار مي دهد 
و در »تشــيع علوي و تشيع صفوي« به عزاداري ها 
و در »تخصــص« بــه روحانيت.... برخــي از اين 
آثار به عنــوان آثاري در جهت اصــالح ديني و 
با رويکردي اعتقادي و ايماني نگاشــته شده اند. 
برخي اما با رويکردي اجتماعي به تحليل شرايط 
تاريخي، طبقاتي، اجتماعي اي که به برساخت اين 
موقعيت انجاميده مي پردازند. مي توان گفت که 
برخالف کربن، تأکيد شريعتي بر اصل »عدالت« 
است و اشاره دارد که »توحيد الهي، در جامعه اي 
که بر شرک طبقاتي استوار است، لفظي است که 

تنها به کار »نفاق« مي آيد.«

ايران قطب مطالعه شــيعي؟ يافته اي مورد 
ترديد

از  اما دو تحول به وجود آمد.  به بعد  از دهه 70 
سويي مطالعه تشيع از محدوده ايران فراتر رفت 
مورد  خود  فرهنگي  تنوعات  با  شيعي  جوامع  و 
توجه قرار گرفت و از سويي ديگر تشيع نه الزاماً 
به عنوان يک مذهب بلکه به عنوان يک واقعيت 
شيعي  جماعت هاي  وجود  شد.  مطرح  سياسي 
در  همچنين  و  منطقه  کشورهاي  از  بسياري  در 
را چون »جهان هاي  امريکا اصطالحاتي  و  اروپا 
شيعي«، »دياسپوراي شيعي«، »تشيع جهاني شده«، 

»پولينزي شيعي« به وجود آورد که بر تعدد، تنوع 
و نمودهاي جغرافيايي و ملي تشيع تکيه مي کرد 
و اصطالحاتي چون »هالل شيعي«، »فاکتورهاي 
شيعي« »امر شيعي« و... تشيع را به عنوان يک عامل 
لبنان،  ايران،  سياسي در روابط قدرت در محور 
عراق و سوريه علوي بازنمايي کردند اما به نظر 
و  متن محور  طرفي  از  تحقيقات،  اين  مي رسيد 
بزرگ  غايب  و  سياست محورند  ديگر  از سوي 

همچنان واقعيت زيستي شيعيان است.
در خصوص مطالعــات اجتماعي تشــيع، انتظار 
مي رفت ايران به عنوان کشــوري که در آن تشيع 
دين رســمي است و يکي از مهمترين کانون هاي 
مرجعيت شــيعي در ايران قــرار دارد بتواند نقش 
توليدکننــده را ايفــا کند. بــا اين حــال در اين 
حوزه از يک ســو با پراکندگي جزاير مطالعاتي 
روبرو هســتيم و از سوي ديگر با نگاهي به جمع 
آثاري که در خصوص تشــيع انتشار يافته اند، به 
نظر مي رســد توجــه به وجــوه تاريخي، کالمي 
و فقهــي غالــب اســت و مطالعــات اجتماعي و 
جامعه شــناختي، از کمترين سهم برخوردارند. از 
اين رو ضرورت دارد جامعه شناسي تشيع به عنوان 
يکي از گرايشــات جامعه شناســي دين، طرح و 

حوزه هاي تحقيق آن شناسايي شود.

جامعه شناسي تشــيع در متن جامعه شناسي 
دين و جامعه شناسي اسالم

تعريف جامعه شناســي اســالم و تشيع، از تعريف 
جامعه شناســي دين جدا نيســت. جامعه شناســي 
دين به عنوان گرايشــي در جامعه شناســي اســت 
کــه موضوع مطالعه خــود را رابطــه متقابل ميان 
»آموزه هــا«ي يک ديــن و »صورت ها«ي عيني و 
تجربي اين آموزه ها در جامعه قرار داده اســت. به 
اين معنا که جدا از وجوه اعتقادي يک دين که در 
متون مقدس و باورها نمود مي يابد، جامعه شناسي 
دين، به پيروان يک ديــن، تأثير آموزه هاي ديني 
در زيست اجتماعي شــان، کارکرد اين آموزه ها 
و تحــول اين کارکردها در موقعيت هاي متفاوت 
و همچنين نهادها و مناســک جمعي مي پردازد. با 
لحاظ کردن دو عامل آموزه هاي ديني و اشــکال 
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اجتماعي اي که زيســت ديني به وجود مي آورد، 
جامعه شناســي دين، از يک ســو به تبــع رويکرد 
مارکسيستي، نقش محرک هاي اجتماعي در دين، 
شــرايط اقتصادي و منافع مادي را مورد بررســي 
قرار مي دهد و از سوي ديگر به تبع رويکرد وبري، 
بر تأثيــر اجتماعي باورهاي دينــي تأکيد مي کند 
و بدين ترتيــب از تقليل گرايي هــاي مرســوم در 
تحليل هاي علّي يکجانبه پرهيــز مي کند. در اين 
رويکــرد به تعبير ماکس وبر آنچــه مورد مطالعه 
قــرار مي گيرد »نحــوه تبديل ايده ها بــه نيروهاي 
مؤثر تاريخي« است. در نتيجه در اتخاذ رويکردي 
جامعه شــناختي به تشــيع، ضرورتاً مي بايســت با 
توجه به آموزه هاي اين مذهب، به ســراغ حامالن 
اين آموزه ها رفت. شــيعيان چه کســاني هستند؟ 
آموزه هاي شــيعي در دوره هاي متفاوت تاريخي 
و در پراکندگــي جغرافيايي و فرهنگي شــيعيان، 
چه کارکردهايي داشــته و چه نهادهاي اجتماعي 
را به وجود آورده است؟ تشيع زيست شده در ميان 

عموم مردم، مولد چه اشکالي است.
در عين حال توجه به اين نکته نيز ضروري است 
که جامعه شناســي تشــيع، از جامعه شناسي اسالم 
نيز جدا نيست. از تشيع نمي توان و نبايد استثنايي 
اعتقادي و اجتماعي ســاخت بلکه اين مجموعه 
در متن مجموعه بزرگ جوامع شرقي و اسالمي 

مي تواند مورد تحليل قرار گيرد.

شيعه يا تشيع؟ جدالي ترمينولوژيك
اما در پرداختن به »جامعه شناســي تشــيع« بايد به 
ســه نکته توجه کرد. اول اينکه چرا از واژه تشيع 
استفاده کرده ايم؟ شايد بهتر باشد به جاي »تشيع« 
از تــرم »شــيعه« صحبت کنيم. چون تشــيع يک 
مکتب اســت و وقتي مي خواهيم از حامالن يک 
دين صحبت کنيم بايد از انســاني که گوشــت، 
پوست و استخوان دارد يعني شيعه حرف بزنيد و 
نه از مکتبي به نام تشيع. اين جدال ترمينولوژيک 
جدالــي جــدي اســت و يکــي از جدال هــاي 
مهم جامعه شناســي امــروز ايــران و به خصوص 
جامعه شناســي دين اســت. نقطه قــوت ادبيات 
غرب هم همين نامگذاري هاست. در حوزه هاي 
ديگر نيز قابل طرح اســت. بــراي نمونه براي من 
جالب اســت برخي کــه بنا به ادعاي خودشــان 
مي خواهنــد با تهاجم فرهنگي غرب مبارزه کنند 
اغلب خودشان را با ترمينولوژي هايي مي نامند که 
همين »غرب مهاجم« توليد کرده اســت. جدا از 
اين جدال نامگذاري، حتي اســتفاده از لفظ شيعه 
يا تشــيع يک يکپارچگي اعتقــادي اي را ايجاد 
مي کند که کل جامعه شيعه در آن جمع مي شود. 
پيشــتر در خصوص جامعه شناســي کشــورهاي 
اســالمي پرســيديم آيا اســتفاده از لفظ »جوامع 
اسالمي« ساده انديشي نيست و آيا مي توان گفت 
که نفس مســلمان بودن کشــورها، کشــورهاي 
اســالمي را همگون مي کند؟ خير. جامعه شناسي 
ايران، عربستان، پاکستان و... با هم متفاوت هستند 
در عين حال که همه جزو کشــورهاي مســلمان 
شناخته مي شوند. بنابراين بايد توجه کرد که تشيع 

تاريخي، واقعيتي يکپارچه و يکدســت نيســت 
و از فــرق و نحل گوناگوني برخوردار اســت و 
»جهان هاي شيعه« امروز، هم از نظر جغرافيايي و 
فرهنگي بسيار پراکنده اند و هم در تاريخ و زمينه 
اجتماعي متفاوت، مســائل خاص خود را دارند. 
در نظرگرفتــن اين تکثر و تالش جهت ســمت 
و سوق يافتن به ســوي مطالعاتي جزئي و ميداني 
که مشــخصه مطالعات اجتماعي اســت، از ارائه 
تحليل هاي کلي و ســطحي که صرفاً کارکردي 
آموزشي براي مخاطباني ناآشنا دارد، بازمي دارد. 
در عيــن حال، تکثر جغرافيايــي- فرهنگي نبايد 
موجب غفلت از تکثر ســنت هاي علمي در متن 
يک جريان شــود. جــدا از معيارهاي ثابتي چون 
کتاب و ســنت، ســنت هاي فکــري و در درون 
هرکدام از اين سنت ها، خوانش ها در تاريخ تشيع 
همواره متکثر بوده و تشيع در دوره هاي متفاوت 
بيان هــاي گوناگوني يافته اســت. بيان سياســي   ـ  
اعتراضــي، باطنــي ـ  عرفاني، حقوقــي ـ  فقهي، 
فلســفي   ـ کالمي و... در تاريخ تشــيع هرکدام به 
ايجاد سنت هاي فکري بي شــماري دامن زده اند 
و به نســبت دوره هاي تحقق تاريخــي خود، در 
سلسله مراتب علمي و سياسي، جايگاهي يافته اند. 
در يک دوره، تشيع با تصوف همخواني و قرابت 
مي  يافت و در دوره اي ديگر اين وجه اعتراضي و 
موعودگرايانه تشيع بود که برجسته مي شد. محمد 
عابدالجابري به نوبه خود، در مقايسه با تمدن غرب 
که به گفته وي تمدن علم و تکنولوژي اســت و 
يونان که تمدن فلســفه اســت، تمدن اسالمي را 
تمدن فقه خوانده اســت، برخي از پژوهشــگران 
تشــيع نيز، از برتري موقعيت فقــه در اين تاريخ 
خبر داده اند و تاريخ معارف اســالمي را »قرباني 
فقه« خوانده اند، در سنتي ديگر، از پيروزي موقتي 
تشــيع حقوقي و سياســي نام برده اند که حکمت 

اصيل شــيعي، به معناي تشــيع باطني، فلســفي و 
عارفانه در برابرش مقاومت مي کند. در نتيجه متن 
واحد نيز، مانع از ايجاد سنت هاي فکري متفاوت 
نگشــت و تاريخ تشــيع با تکثر اين سنت ها قابل 
روايت اســت. عامل ديگري کــه در پرداختن به 
تشيع از اهميت ويژه اي برخوردار است، موقعيت 
تاريخي تشيع است. تشيع در يک مرحله، به عنوان 
اســالم اقليت و مأمن توده هاي محروم اجتماعي 
مطرح بوده است و در مرحله ديگر به عنوان يک 
قدرت سياسي مستقل عمل کرده است. در يک 
دوره بــه تعبير ماکس وبــر، در قالب يک »فرقه« 
ظهور کــرده و در دوره اي ديگــر، کارکردهاي 
»کليســا« را يافته است. در يک دوره در موقعيت 
»نهضت« قرار داشــته و در دوره اي ديگر ساختار 
يک »نظام« سياسي را يافته است. در ميانه اين دو 
طيف نهضت و نظام، تشيع در دوره هاي متفاوت، 
کارکردي مشروعيت بخش يا مشروعيت زدا هم 
از قدرت سياســي و هم از طبقــات اجتماعي نيز 
داشــته اســت. در نظرگرفتن اين موقعيت ها، در 
دوره هاي مختلف تاريخي، در تحليل کارکردها 
و بيان هــاي متفاوتي کــه آموزه هاي شــيعي در 
دوره هاي مختلف مي يافتند، تعيين کننده اســت. 
از اين روســت که تشيع امامي که به طور تاريخي 
به عنوان تشــيع ســبز، اعتدالي و فکري شــناخته 
مي شــد، امــروزه در پيوندش با ايــران، در صدر 
تحليل هاي راديکاليسم سياسي اسالم قرار دارد و 
برعکس تشيع اسماعيلي که اغلب به عنوان تشيع 
ســرخ، راديکال و مبارزه جويانه شناخته مي شد، 

امروز هيچ حضور سياسي ندارد.

مرئيت يا جامعيت؟ معياري براي تشخيص 
حوزه هاي مطالعاتي

شــاخص هاي بســياري موقعيت اجتماعي تشــيع 
امامي را ممتاز مي سازند. شناسايي اين شاخص ها 
خود چالشــي اعتقادي است. رويکردهاي نظري 
متفــاوت مي توانند وجوهي را برجســته و وجوه 
ديگــري را در ذيل آن قرار دهنــد. اگر بر معيار 
جامعيت پافشــاري کنيم، به اين معنا که بخواهيم 
همه حوزه هاي جامعه شناســي تشــيع را شناسايي 
کــرده و مــورد مطالعــه قــرار دهيــم، مهمترين 
حوزه هاي مورد مطالعه را مي توان امامت، عدالت، 
موعودگرايي، تصوف، روحانيــت، عزاداري ها، 
هنرهاي شيعي، زيارت و همچنين تاريخ اجتماعي 
تشيع برشمرد. اما اگر مهمترين مشخصات جامعه 
شــيعي را معيار قرار دهيم و با معيار رؤيت پذيري 
به سراغ شــاخص هايي برويم که در يک جامعه 
شــيعي از عينيت بيشتري برخوردارند، مي توان از 
روحانيت، عزاداري ها و زيارت به عنوان مهمترين 

مشخصات جامعه شيعي نام برد.  
انتخــاب معيــار رؤيت پذيري در عيــن حال که 
حوزه هاي تحقيق را محدودتر مي کند از امتيازات 
ديگري نيز برخوردار اســت: نخســت، تأکيد بر 
عينيت امر اجتماعي، دوم، توجه به دين زيسته شده 
مردم و ســوم در نظرگرفتن آنچه محدوديت هاي 
جامعه شناسي در مطالعه تشيع مي ناميم. با انتخاب 

چرا از واژه تشيع استفاده 
کرده ايم؟ شايد بهتر باشد 

به جاي »تشيع« از ترم »شيعه« 
صحبت کنيم. چون تشيع يک 
مکتب است و وقتي مي خواهيم 

از حامالن يک دين صحبت 
کنيم بايد از انساني که گوشت، 
پوست و استخوان دارد يعني 

شيعه حرف بزنيد و نه از 
مکتبي به نام تشيع. اين جدال 

ترمينولوژيک جدالي جدي 
است و يکي از جدال هاي مهم 
جامعه شناسي امروز ايران و 

به خصوص جامعه شناسي دين 
است



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	1
17

مي تــوان به عنوان ســه نمونه عينــي، درآميخته با 
زيســت مذهبــي عامه مــردم، در محــدوده و با 
محدوديت هايي که طرحي از جامعه شناسي تشيع 
ايجاد مي کند، شناسايي کرد. آيا با انتخاب اين سه 
حوزه، تشــيع را به روحانيت، عزاداري و زيارت 
تقليل نداده ايم؟ با نقد تشــيع مکتــوب عالمان و 
روشنفکران و نخبگان، آيا به نحوي تشيع شفاهي، 
عملي و عاميانه را ارزشگذاري نکرده ايم؟ آگاهي 
معطوف به تغييري کــه آگاهي پيامبرانه ناميديم، 
در ايــن رويکرد توصيفيـ  تحليلي چه جايگاهي 
مي يابــد؟ به عبــارت ديگــر بــا فاصله گرفتن از 
رويکــرد ســوبژکتيو، نظري و عقالنــي به دين و 
انتخاب وجــوه قابل رؤيت و قابل ســنجش دين 
عامه، آيا از رســالت روشــنفکر براي نقد و تغيير 
غفلت نکرده ايم؟ اگر ما جامعه شناسي را صرفاً به 
دانش مشــاهده، گردآوري، دسته بندي و توليد و 
تحليل داده هــا تقليل ندهيم و همکالم با دورکيم 
بپذيريم که »اگر پژوهش هاي ما فقط سود نظري 
داشــته باشند بي ارزشــند و حتي يک ساعت هم 
نبايد صرف آنها کرد«، در اين صورت، آيا مطالعه 
اين سه شــاخص مي توانند در جهت حل مسائل 

عملي نيز مفيد باشند؟
بي ترديــد، تشــيع بــه روحانيــت و عــزاداري و 
زيارت تقليل نمي يابد. اين ســه شــاخص از اين 
نظر که مســتعدترين حوزه ها بــراي عوام زدگي 
هستند، شــايد معرف هاي مناســبي جهت تعيين 
حوزه هاي جامعه شناسي تشيع نباشند و تصويري 
عاميانه از تشــيع در ايران ارائــه دهند. با اين حال 
چنان چه پيشتر اشاره شد، مطالعه اين حوزه ها در 
محدوده اي که جامعه شناسي تشيع براي ما فراهم 
مي سازد، مي تواند در شناخت و فهم تشيع زيسته 
و تحوالتي که در ســال هاي اخير پذيرفته است، 
نقش تعيين کننده اي داشــته باشــد. در عين حال 
نکته ديگري نيز در يافته هــاي اين گزينش قابل 
مشاهده و تحليل اســت و آن اينکه وقتي مرئيت 
ديني را معيار قرار مي دهيم، اغلب دينداري هايي 
برجســته مي شوند که از وجوه نهادينه و مناسکي 
بيشــتري برخوردارند درحالي که دينداري هايي 
کــه در آن وجوه فــردي، ايماني و اعتقادي غلبه 
دارند، مرئيت اجتماعي کمتري دارند. از اين رو، 
اغلب جريانــات اصالح ديني، بــه تعبير ژان پل 
ويلم، از نظر جامعه شــناختي به نســبت دينداري 

نهادينه و مناسکي شکننده هستند.
مســلماً جامعه شناســي تشــيع به دليــل تأکيد بر 
جامعه شناسي، همه جامعه شناسان را به مشارکت 
در تحقيــق و تحليل فرامي خواند و از ســويي به 
دليل موضوعيت تشــيع، از مشارکت متخصص 
حــوزه ديــن نيز بي نيــاز نخواهــد بــود. تنها در 
ايــن صورت اســت که مي توانيــم در اين حوزه 
مولد باشــيم تا اگر چنان چه اشاره کردم، پيشينه 
مطالعاتي اين حوزه مربوط به ما نيست و تاکنون 
در آن نقش قابل توجهي نداشته ايم، الاقل بتوانيم 
با مشارکت وســيع متخصصان اين حوزه، آينده 

اين مطالعات را از آن خود کنيم.■

گفت که »همه چيز اجتماعي است؟«
در پي ريزي طرح جامعه شناختي تشيع، تأملي در 
خصوص محدوديت هاي اين جامعه شناســي نيز 
ضرورت دارد. محدوديت هايي که جامعه شناسي 
تشــيع را ممتــاز و در يک تفســير حتي ناممکن 
مي گردانــد. از نظــر روژه مــه ل، جامعه شــناس 
پروتستانتيسم، »تحليل جامعه شناختي مي تواند به 
نحوي به تحليل اشــکال، قواعد، شدت و حدت 
اعمال ديني و حتــي انگيزه ها و نيت هاي مؤمنان 
نيز دســت يابد اما نجواي يک روح با خدايش، 
به ويــژه زماني که ايــن نجوا از شــکل نهادينه و 
سنتي خود خارج مي شود تا زبان ايمان را بيابد، از 
جامعه شناسي  مي گريزد.  جامعه شناختي  مشاهده 
نمي توانــد مدعي شــود که به ذات دين دســت 
مي يابد و نمي تواند مدعــي يک تحليل جامع از 
دين شــود. جامعه شناســي بايد محدوديت هاي 
خود را به رسميت بشناســد«. در تشيع، تفکيک 
مرسوم در سنت عرفاني ميان ظاهر و باطن، تشيع 
ظاهــري که در احکام و وجــوه حقوقي و فقهي 
و نهادينه اين مذهب بروز مي يابد و تشــيع باطني 
که در وجوه معنايي، تأويلي و عارفانه آموزه هاي 
شيعي متجلي مي شود، چنين محدوديت هايي را 
مجــدداً به بحث مي گذارد. وجه ظاهري تشــيع، 
تعيّن تاريخي آموزه هاي شــيعي در شکل نهادها 
و اجتماعات مشخص، از تشيع واقعيتي تاريخي و 
اجتماعي مي سازد که بنا به تعريف، امکان مطالعه 
جامعه شــناختي را فراهم مي کند و جامعه شناسي 
تشــيع را در چارچوب جامعه شناسي دين ممکن 
مي ســازد. برعکس، وجه باطني آن يا به عبارتي 
تشــيع به عنوان مذهبي نامحســوس و ناشــناخته، 
مذهبي کــه بر تقيه، کتمان، تعليــم، تبديدالعلم، 
باطن الباطن و... اســتوار است، تنها زماني قابليت 
تحليل تاريخي و جامعه شــناختي مي يابد که اين 
آموزه ها، به شــکل گيري يک اجتماع اعتقادي، 
يک کيش و يک آيين مشــترک منجر شود...  و 
اصوالً تفکيک ميان ظاهــر و باطن که در تاريخ 
تشــيع شناخته شــده اســت، تا کجا قابليت دفاع 
مي يابد؟ پاسخ به اين پرسش ها، در واقع شناسايي 
محدوديت ها و فراخواني براي تأمل در مباني اي 
اســت که جامعه شناسي تشيع را ممکن مي سازد. 
فــرا روي از اين مباحــث مبنايي امــا تنها زماني 
امکان پذير اســت که با اجماعي کــه عينيت امر 
اجتماعي در تکثر خويش، فراهم مي سازد، آغاز 
کنيم. انتخاب معيار مرئيت، در نتيجه سومين دليل 
خود را در تالش براي فراهم کردن شرايط امکان 

جامعه شناسي تشيع مي يابد.

روحانيت: دين همچون نهاد؛ عزاداري ها: 
دين همچون مناســك؛ زيــارت: دين در 

حرکت
بــا انتخاب اين معيار، مشــخصات عيني و بيروني 
جامعه شيعي را در ســه محور شناسايي کرده ايم: 
روحانيت: »دين همچون نهــاد. عزاداري ها: دين 
همچــون مناســک. زيــارت: ديــن در حرکت. 
روحانيــت، عزاداري هــا و زيــارت را در نتيجــه 

اين معيار و کنارگذاشــتن آثــار متني، عينيت امر 
اجتماعــي مدنظر قــرار مي گيــرد و حوزه هايي 
موضوعيت مي يابند که از رؤيت پذيري و قابليت 
سنجش بيشــتري برخوردارند، بيش از همه نمود 
اجتماعي دارند، در زندگــي روزمره مردم نقش 
تعيين کننــده دارنــد و  جوامع شــيعي را از ديگر 
جوامع ممتاز مي کند. کنارگذاشــتن عامدانه آثار 
متنــي و آموزه هــاي مکتوب، به معنــاي پذيرش 
اين باور نيســت کــه جامعه شناســي اعتقادات و 
آموزه ها، خــارج از محدوده کار جامعه شــناس 
است. پيشتر اشاره کرديم که جامعه شناسي دين، 
نقــش آموزه ها و نيروهــا را همزمان مورد مطالعه 
قرار مي دهد اما در جامعه شناسي برخالف فلسفه 
و الهيــات، نه نفــس اين آموزه هــا بلکه پذيرش  
آنهــا از جانب افــراد و گروه هــاي اجتماعي، در 
تعين تاريخي و جامعه شناختي اهميت مي يابد. به 
عبارت ديگر، مفاهيم در مصاديق عيني شان مورد 
مطالعه جامعه شــناس قرار مي گيرند، درســت از 
زماني که به تعبير دورکيــم، باورها به نيروها يا به 
تعبير وبر، ايده ها به نيروهاي مؤثر تاريخي تبديل 
مي شوند. از طرف ديگر توجه به دين زيست شده 
مــردم و در نظرگرفتــن آنچــه محمــد ارغون، 
گسست معرفت شــناختي ميان اســالم شفاهي و 
مکتــوب مي نامــد در انتخاب اين معيــار دخيل 
بوده اســت. از نظر ارغون، حتي بهترين محققان 
اســالم نيز به محض اينکه از اسالم سخن مي رود 
فقط به ســه حوزه توجه نشان مي دهند: بيان فقهي 
اسالم، افتخارات تمدن تاريخي اسالم و جريانات 
ايدئولوژيک معاصر. هر ســه حوزه اما به اســالم 
مکتوب تعلق دارند، به اســالمي که در مجاورت 
قدرت سياسي و فرهنگي بوده است. در نتيجه اين 
محققان، اغلب از تمايزي که ميان اسالم مکتوب 
نخبگان و اسالم شفاهي و آييني مردم وجود دارد 
غافــل مي ماننــد، درحالي که اســالم عموم مردم 
کــه بياني مکتوب نــدارد ناشــناخته مي ماند. اين 
ديــدگاه از طرفي در مطالعه تشــيع که تاريخش 
بيــش از آنکه در متون و کتب روايت شــود، در 
مکان ها، آيين ها و هنرها ثبت شده است، کاربرد 
پيدا مي کند و همچنين با نگاه اجتماعي به دين و 
موضع روشنفکراني که نقد و تغيير دين عامه را در 
دســتور کار خود قرار داده بودند قرابت مي يابد، 
روشنفکراني که همواره نسبت به گسستي که ميان 
دين متن مردم و دين اجتماع علمي نخبگان وجود 
دارد، توجه نشان داده اند و هدف اصالح ديني را 

تحول در دين عامه مردم مي دانند.

آيا همه چيز اجتماعي است؟
سومين عامل در انتخاب معيار مرئيت اجتماعي را 
محدوديت هايي دانستيم که جامعه شناسي تشيع با 
آن روبروســت. جامعه شناسي دين تا کجا امکان 
تحليــل و دريافت پديده دينــي را دارد؟ مطالعه 
نهادها و اعمال ديني، تا چه حد امکان گذشــتن 
از ســطح و رســيدن به عمق حيات ديني مردم را 
خواهد داشت؟ محدوديت هاي اين جامعه شناسي 
چيست؟ آيا مي توان به تأسي از دورکيم و بورديو 
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به کار مي رود، اغلب طبقه بندي هايي سياسي شده 
هستند. در طول قرن ها به ما گفته شده  است که 
اسالم  و  سني  اسالم  دارد:  وجود  اسالم  نوع  دو 
که  است  آمده   به وجود  ما  در  باور  اين  شيعي. 
همگي  سنت،  اهل  چهارگانه  فرقه هاي  امامان 
به  باور  نتيجه  بوده اند.  تسنن  اهل  منحصراً  خود 
پيشوايان  اين  که  بوده  است  آن  اعتقادي  چنين 
بيت  اهل  از مکتب  متفاوت  از سنتي  اهل سنت 
برخاسته اند اما در واقعيت تاريخي، پيشوايان اهل 
پيامبر  بيت  اهل  به  از تصور عمومي  بيش  سنت 
نزديک بوده اند. براي نمونه امام شافعي چنان در 
طول  در  که  است  بوده  بيت شديد  اهل  محبت 
حياتش، توسط برخي مسلمانان سني راديکال، به 
آنچه »رافضي بودن« مي خواندند، متهم شده است. 
اگر  که  بوده  است  آن  اتهام  اين  به  او  پاسخ 
رافضي بودن به معناي محب اهل بيت بودن است، 

من بزرگترين رافضي هستم.
مثال ديگري در همين زمينه از امام شافعي مي توان 
طرح کرد. گزاره اي در فهرست النديم نيز ذکر 
امام شافعي  اين گزاره آن است که  شده  است. 
بوده است.  بيت  اهل  تمام عيار  شيعه  يک  خود 
دارد  وجود  النديم  فهرست  در  مشهوري  جمله 

مبني بر اين که »کان الشافعي شديداً في التشيع«.
به  که  برآنم  من  مثال هايي  چنين  از  استفاده  با 
اشاره کنم که  نکته  اين  به  پيشنهاد،  عنوان يک 
ابعاد فراواني از تاريخ اسالم در دوره هاي ابتدايي 
وجود دارد که به واسطه فهم سياسي شده از اسالم 
مغفول مانده است. حتي طبقه بندي اسالم سني به 
مصداق  خود  جماعت«،  و  سنت  »اهل  عنوان 
در  است.  سياسي  طبقه بندي  يک  از  ديگري 
قرون اوليه اسالم، بسياري از پيروان اسالم سني، 
همزمان از پيروان اهل بيت قلمداد مي شدند و از 

معتقدين به »تسنن اموي« نبودند.
جامعه شناسي  و  تشيع  جامعه شناسي  من،  نظر  از 
رويکرد  با  جامعه شناسي  نوعي  بايد  سني،  اسالم 
انتقادي نسبت به درک غالب سياسي شده از اسالم 
باشد. اين اولين نکته اي بود که مي خواستم به آن 

اشاره کنم.
دومين نکتــه اي که مي خواهم آن را با شــما در 
ميان بگذارم آن است که جامعه شناسي تشيع در 
شــرايط حاضر، نوعي »جامعه شناســي تضاد« نيز 
هست؛ جامعه شناســي تعارض ميان سني و شيعه 
در اســالم. به عقيده من، اين تضاد امروز بايد در 
مرکز مطالعات علــوم اجتماعي به معناي عام آن 
قرار گيرد. چرا که در بيســت ســال گذشته، در 
جهان اسالم، ما شــاهد افزايش کدورت ها ميان 
شــيعيان و اهل ســنت بوده ايــم. تضادهاي حال 
حاضر ميان ســني ها و شــيعيان خود را در قالب 
کشــتارهايي فرقه اي ميان اين دو مذهب نشــان 
مي دهد. کشــتارهايي که ما در تاريخ مناســبات 
اين دو، همانندي برايش سراغ نداريم. بايد به اين 
نکته توجه داشــته  باشيم که چنين تضادي، نوعي 

تحليل جامعه شناختي خاص خود را دارد.

رابطه ميان اسالم سني و اسالم شيعه مرتبط است، 
بايد رويکردي انتقادي را به طور همزمان در مورد 
هر دو سوي اين رابطه به کار بگيريم. بگذاريد 
مثالي در اين مورد بزنم: بسياري از افراد نمي دانند 
ايران،  که در دوره خالفت عباسي، در عراق و 
به  تقريباً  را  عاشورا  شافعي،  و  حنفي  سني هاي 
را گرامي  آن  شيعيان  امروزه  که  همان صورتي 
ديگر،  عبارت  به  مي داشتند.  گرامي  مي دارند، 
نگاه  معاصر  دوران  در  عاشورا  مناسک  به  اگر 
کنيد مي بينيد که گرچه در حال حاضر منحصراً 
شيعيان هستند که عاشورا را گرامي مي دارند و 
کشورهاي سني نشين اغلب اين مراسم را برگزار 
نمي کنند اما کشورهاي سني در واقع دچار نوعي 
نمي دانند  تاريخ خودشان شده اند و  از  بيگانگي 
خود  سنت  از  بخشي  عاشورا،  گراميداشت  که 

آنان بوده است.
امروزه  اسالمي  مطالعات  طبقه بندي هايي که در 

ابتدا تمايل دارم شخصاً از اينکه سخنراني حاضر 
عذرخواهي  مي دهم،  انجام  انگليسي  زبان  به  را 
 کنم. بهتر بود که به لحاظ زباني اين مهارت را 
داشتم تا اين بحث را به زبان فارسي ارائه دهم. 
زبان  به  را  سخنراني ام  بتوانم  آينده  در  ان شاءاهلل 
فارسي انجام دهم )اين جمله به زبان فارسي ادا 

مي شود و تشويق حضار را به همراه دارد.(
مايلم به سه نکته در مورد جامعه شناسي تشيع در 
بحث  اين  به  اول  نکته  کنم:  اشاره  فرصت  اين 
بازمي گردد که ما رابطه ميان اسالم سني و اسالم 
جامعه شناسي  مي کنيم؟  را چگونه درک  شيعي 
از جامعه شناسي اسالم  تشيع را نمي توان مستقل 
اسالم  جامعه شناسي  از  ما  وقتي  دانست.  سني 
به  ما  بحث  که  به خصوص  مي کنيم،  صحبت 

تسنن محمدي، تشيع علوي است!
سخنراني دکتر فريد العطاس* در کنفرانس 
»جامعه شناسي تشيع، ضرورت ها و محدوديت ها«

چشـم	انداز	ايران:	متن	زير،	نسـخه	ترجمه	شـده	سـخنراني	دكتر	فريـد	العطاس	
محدوديت	هـا«	 و	 تعريـف،	ضرورت	هـا	 تشـيع؛	 »جامعه	شناسـي	 كنفرانـس	 در	
اسـت	كـه	در	تاريـخ	26	آذرماه	1392	توسـط	گـروه	دين	انجمن	جامعه	شناسـي	
ايـران،	گـروه	مطالعاتـي	جامعه	شناسـي	تشـيع	و	انجمـن	علمـي	دانشـجويي	

جامعه	شناسـي	دانشـگاه	تهـران	برگزار	شـد.

ترجمه و تنظيم: مهدي سليمانيه
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يک منظر پســيني و رهگذر مقايسه و تطبيق ميان 
دو دسته يادشده امکان پذير خواهد بود. 

از جهتي ديگر، کتاب ها را مي توان به دو دســته 
تقسيم کرد:

کتاب هاي مشتمل بر يک متن واحد - 
کتاب هاي در قالب مجموعه مقاالت - 

طبيعي است که سنجش و ارزيابي کتاب هاي در 
قالب يک متن واحد با کتاب هايي که به صورت 
مجموعه اي از مقاالت تدوين يافته اند، معيارها و 
روش هــاي متفاوتي مي طلبد و بر همين اســاس، 

تفکيک مذکور، ضروري به نظر رسيد. 

گام دوم: تمرکز بر کتاب هاي نگارش يافته 
توسط نويسندگان کشورهاي اسالمي

پـس از توافـق بر تقسـيم بندي مذکـور، کار خود 
را در فـاز نخسـت بـر »کتاب هـاي نگاشته شـده 
در  اسـالمي  کشـورهاي  نويسـندگان  توسـط 
قالـب يـک متـن واحـد« متمرکـز کرديم. بـا مبنا 
قـراردادن شـرط فـوق، جسـت وجوي مقدماتـي 
گرفـت.  صـورت  آثـار  اوليـه  ليسـت  تهيـه  و 
مجموعـاً 30 کتـاب فهرسـت شـد که تنهـا چهار 
مـورد جامعه شـناختي تشـخيص داده شـدند. اين 
امـر، وقـوف بـر انگشت شـمار بـودن کتاب هـاي 
جامعه شـناختي  جهت گيـري  بـا  نگارش يافتـه 
را بـراي مـا در پـي داشـت. هميـن انگشت شـمار 
بـودن کتاب هـاي جامعه شـناختي، مـا را بـر آن 
کتاب هـا  گزينـش  معيارهـاي  در  کـه  داشـت 
تعديلـي صـورت دهيـم. بـه ايـن ترتيـب کـه دو 

دسـته کتـاب را از يکديگـر تمييـز بخشـيم:
 کتاب هاي با رويکرد جامعه شناختي- 
 کتاب هاي با رويکرد اجتماعي. - 

معيارهاي سنجش و گزينش کتاب ها
توافــق بــر مجموعه اي معيــار و شــاخص براي 
ســنجش و ارزيابي کتاب ها در مورد هر يک از 
دو دســته آثار فوق، گام بعــدي کار بود. بر اين 
اساس، مجموعه اي از مالک مشخص و عمومي 
را بــراي هر دو دســته از کتاب ها در نظر گرفتيم 

که عبارتند از: 
موضوع اثر، تشيع »امامي« در »ايران« يا يکي . 1

از مؤلفه هاي نمود عيني تشيع در جامعه )مناسک، 
روحانيت، زيارت، هنرها و...( باشد. 

چرا کتاب شناسي؟
گروه مطالعاتي جامعه شناسي تشيع، کار خود را از 
ســال 1390 آغاز کرد. پس از بحث هاي آغازين 
درباره الگوهاي ممکن پيرامون پيشبرد کار، اعضا 
به اين نتيجه رســيدند که به عنوان نخســتين گام 
براي شناســايي ميدان، نياز است که پژوهش ها و 
آثار پيشين )به طور مشــخص، کتاب  ها، به عنوان 
مهم تريــن بخش شناســايي آثار( مورد وارســي 
قــرار گيرند. اين بررســي به مــا کمک مي کرد 
کــه بتوانيم کارهاي انجام گرفته پيشــين را مورد 
ســنجش و ارزيابي قرار داده و نظريات و تزهاي 
اصلــي مورد بحث و گفت وگوي محققان حوزه 
مطالعاتي را اســتخراج کرده و مقايسه  نماييم. از 
رهگذر اين امر، تحليل خط سير مطالعاتي تاکنون 
و شناسايي خألهاي موجود امکان پذير مي شود. 
پس از برداشــتن اين گام آغازين در شناســايي 
کارهاي پيشين است که مي توان تحقيقات بعدي 
گــروه مطالعاتي را ســامان داد. بدين ترتيب کار 

کتاب شناسي از تابستان 1390 آغاز شد. 

گام نخست: تفکيك آثار موجود
در گام نخســت، آثــار و پژوهش هــاي پيشــين 
در قالب »کتاب هــا«، »پايان نامه ها و رســاله هاي 
دانشــگاهي«، »طرح هاي پژوهشــي« و »مقاالت« 
تقسيم بندي شــدند. منظور از »کتاب «، آن دسته 
از کتاب هايي اســت که به صورت رسمي انتشار 
يافته اند. براي تدقيق بيشــتر، کتاب ها را بر اساس 

نويسندگان آنها، به دو دسته تقسيم کرديم: 
کتاب هاي نگارش يافته توســط نويسندگان - 

کشورهاي اسالمي و منتشرشده به زبان فارسي 
کتاب هاي نگارش يافته توســط نويسندگان - 

کشورهاي غير اسالمي 
اين تقسيم بندي عالوه بر مالحظه عملي براي هر 
چه محدودتر و دقيق تر کردن مراحل شناســايي 
آثار، بر اين فرض نيز متکي است که نويسندگاني 
که در دل فرهنگ و واقعيات کشورهاي اسالمي 
رشد يافته يا تنفس کرده اند، ممکن است رويکرد 
و دســتاوردي متفاوت با ديگر نويسندگان داشته 
باشــند که البته بررسي اين فرض به طور دقيق، از 

کتاب شناسي جامعه شناسي تشيع؛ 
مباحث مقدماتي

کمال رضوي

گرچه اين تضادهاي مرگبار نمودي سياسي شده 
دارنــد امــا در زمينــه اي از تصــورات قالبــي و 
پيشداوري هاي متقابل ميان اين دو مذهب امکان 
ظهور و بروز يافته اند. به عنوان نمونه بســياري از 
ســني ها تصور مي کنند که شيعيان قرآني خاص 
خودشــان دارند يا اينکه بســياري از سني ها فکر 
مي کنند شــيعيان به دليل اعتقــاد و انجام متعه و 
صيغه يا ســجده بر مهر در نماز منحرف هســتند. 
همچنين برخي از سني ها به دليل برخي نمودهاي 
مناســک عاشــورا که با صدمه زدن به فرد همراه 
است بدبين هســتند. مي بينيم که تصورات قالبي 
فراواني در جامعه ســني نســبت به شيعيان وجود 
دارد. براي به دست آوردن درکي جامعه شناختي 
از اين پديــده، ما بايد به اين نکته توجه کنيم که 
چه فرايندهايي در جامعه سني رخ مي دهد: چيزي 
کــه مي تــوان آن را حرکت تدريجي به ســمت 

نوعي سلفي شدن تعبير کرد.
باورهاي  سني،  کشورهاي  از  بسياري  در 
وهابي  و  سلفي  گرايشات  خالل  از  ضدشيعي 
انتشار  در حال  وهابي  و  سلفي  علماي  توسط  و 
شرايط  با  ارتباط  در  بايد  را  پديده  اين  است. 
جغرافياي سياسي خاورميانه تفسير کرد. عربستان 
قدرتي  به  تبديل شدن  براي  قطر  و  سعودي 
منطقه اي، خودشان را در تعارض با ايران تعريف 
مي کنند. آنها از اين تصور واهمه دارند که ايران 
به قدرت منطقه تبديل شود و براي عدم تحقق 
مقابله  منطقه  بر  ايران  تسلط  يافتن  با  اين تصوير، 
اجتماعي  ابعاد  مي بينيم،  که  همان طور  مي کنند. 
پيوند  منطقه اي  سياسي  شرايط  با  تضاد،  اين 
تصورات  نظير  اجتماعي  ابعادي  خورده  است؛ 
شيعيان  از  سني ها  که  پيشداوري هايي  و  قالبي 
دارند. اين تصورات قالبي و پيشداوري ها توسط 

سياستمداران مورد سوء استفاده قرار مي گيرد.
در اين فرصت کوتاه، مجالي براي توضيح جزئيات 
اين نقشه مفهومي وجود ندارد اما آنچه مي خواهم 
با توجه به اين مقدمه طرح کنم آن است که نقش 

جامعه شناسي در اين ميانه چه بايد باشد؟
من معتقدم که جامعه شناسي با اتخاذ رويکردي 
تصورات  و  پيشيني  طبقه بندي هاي  بايد  نقادانه 
مفروض  ترديدناپذير  صورت  به  که  را  قالبي 
مختلف  مذاهب  پيروان  توسط  و  گرفته شده 
پرسش  مورد  و  بشکافد  پذيرفته شده  است، 
مجدد قرار دهد. به بياني ساده تر، بايد گفت که 
نيست. همان طور  اموي  سني گري واقعي، تسنن 
تسنن  نيست.  صفوي  تشيع  نيز  واقعي  تشيع  که 
محمدي، تشيع علوي است. نقش جامعه شناسي 
انتقادي، تحکيم پايه هاي اين برداشت است که 

تسنن محمدي، همان تشيع علوي است.■

*مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه ملي سنگاپور
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عنوان کتاب آماده شده و به حدود 15 متخصص 
کتاب شناسي  و  علميه  حوزه هاي  جامعه شناسي، 
داده  قرار  مطالعه  مورد  را  فهرست  تا  شد  ارائه 
از  پس  کنند.  ارائه  را  خود  اصالحي  نکات  و 
مورد  فهرست  متخصصان  نظرات  گردآوري 

بازبيني قرار گرفت. 

گام چهارم: تدقيق فهرست کتاب ها
ــراي دســت يافتن  ــي ب ــوان يــک گام تکميل ــه عن ب
واجــد  کتاب هــاي  از  دقيق تــري  فهرســت  بــه 
ــت وجويي  ــه جس ــد ک ــن ش ــر اي ــرار ب ــرايط، ق ش
ــتور کار  ــه اي در دس ــع کتابخان ــد در مناب روش من
ــه  ــي ب ــه مل ــور، کتابخان ــن منظ ــرد. بدي ــرار گي ق
ــري  ــري حداکث ــبي و دربرگي ــت نس ــت مزي جه
ــاي  ــت کتاب ه ــدن ثب ــود و اجباري ش ــع موج مناب
ســال هاي اخيــر )بــراي صــدور مجــوز( بــه عنــوان 
بــراي تکميــل  دامنــه جســت وجوي کتاب هــا 
تعييــن  انتخــاب شــد.  فهرســت کتاب شناســي 
ســال 1391 بــه عنــوان ســقف زمانــي انتشــار 
رســمي کتــاب انتخــاب و کــف زمانــي انتشــار بــر 
اســاس زمــان انتشــار کتاب هــاي فهرست شــده در 

ــن شــد.  ــي تعيي ــه مل کتابخان
بـراي تقسـيم کار بهتـر در انجام امر جسـت وجو، 
بر اسـاس معيار جامعيت و دربردارندگي، تمامي 
از  تشـيع  جامعه شناسـي  در  متصـور  حوزه هـاي 
مطالعاتـي،  گـروه  عضـو  دانش پژوهـان  منظـر 
مشـخص و از يکديگـر تفکيـک شـدند. بـر ايـن 
»امامـت و عدالـت«  بـر پرونـده  اسـاس، عـالوه 
کـه حـوزه اي متمايـز و بـه تعبيـر دقيق تـر نوعـي 
فراحـوزه در مقايسـه بـا سـاير حوزه هـاي متصور 

کــه علي االطــالق واجــد تمــام ويژگي هــاي 
يادشــده باشــد. 

امـا در مـورد آثـار واجـد رويکـرد اجتماعي، دو 
معيـار ايجابـي در نظـر گرفته شـد: نخسـت اينکه 
حـوزه پژوهـش کتاب يکي از زمينه هاي زيسـت 
جامعـوي )حيـات اجتماعـي(، زيسـت اقتصادي، 
زيسـت  و  اجتماعـي  تاريـخ  سياسـي،  زيسـت 
تحليلـي  نويسـنده  اينکـه  دوم  باشـد.  فرهنگـي 
اجتماعـي از مسـئله داشـته و به کمـک متغيرها و 
واقعيت هـاي اجتماعي به تبيين موضـوع پرداخته 
باشـد؛ ولـو اينکـه صريحـاً از نظريـات، مفاهيم و 
باشـد.  نبـرده  بهـره  جامعه شـناختي  روش هـاي 
افـزون بـر ايـن دو معيـار ايجابـي، پـاره اي معيـار 
کتاب هـاي  محـدوده  تدقيـق  بـراي  نيـز  سـلبي 
قـرار  توافـق  مـورد  اجتماعـي  رويکـرد  واجـد 

گرفـت:
کتاب ســويه وقايع نــگاري و تاريخ نگارانه . 1

محض نداشته باشد؛ جنبه تحليلي مشخصي داشته 
باشد.

کتاب جنبه نظري و انديشه اي محض نداشته . 2
باشد و معطوف به زيســت اجتماعي و شرايط و 

واقعيت هاي عيني باشد.
کتاب جهت گيري الهياتي ـ کالمي محض . 3

نداشته باشد. 
کتاب جهت گيــري تجويــزي و هنجارين . 4

محض نداشته باشد. 

گام سوم: تکميل فهرســت اوليه و ارائه به 
متخصصان

در گام بعدي، فهرستي متشکل از بيش از 100 

يــا . 2 مقالــه  مجموعــه  شــکل  بــه  کتــاب 
دايره المعارف نباشد.

بيـان . 1 بـه  اثـر در مـورد تشـيع باشـد؛  کليـت 
ديگـر، تنهـا يک بخـش از اثر به تشـيع اختصاص 

باشـد.  نيافته 
اثـر در مـورد تشـيع در ايران باشـد؛ کتاب هاي . 3

)پاکسـتان،  کشـورها  سـاير  در  تشـيع  بـه  مربـوط 
عربسـتان، بحرين، اروپـا و ...( در اين مرحله مدنظر 

 . نيست
در تدقيـق معيـار اخيـر، تبصـره اي در نظـر گرفته 
شـد بـه ايـن ترتيب کـه در مـورد آثار قـرون اول 
بـه سـبب عـدم وجـود  حيـات اسـالم و تشـيع، 
مرزهـاي جغرافيـاي امروزيـن، محدودبـودن بـه 

مرزهـاي ايـران بالموضـوع مي شـود. 
عـالوه بـر معيارهاي عمومـي فوق، پـاره اي معيار 
بـراي هـر يـک از دو دسـته کتاب هـاي واجـد 
اجتماعـي  رويکـرد  و  جامعه شـناختي  رويکـرد 
در نظـر گرفتـه شـد. کتاب هـاي واجـد رويکـرد 
جامعه شـناختي، بـه کتاب هايـي اطـالق شـد کـه 
از مالک هـاي زيـر بهره منـدي حداکثـري بـرده 

باشند: 
ميـدان -  در  يـا  جامعه شـناس  نويسـنده 

باشـد. مشـروعيت  واجـد  جامعه شناسـي 
در اثر، از نظريات و مفاهيم جامعه شــناختي - 

بهره گرفته شده باشد.
اثر، پژوهشگرانه و روش مند باشد. - 
حاوي يک نظريه و تز قابل توجه باشد. - 

ــه  ــه ب ــري« را متعمدان ــدي حداکث ــر »بهره من تعبي
کار برديــم، چــون بــه ســختي مي تــوان کتابــي را 
در حــوزه مطالعاتــي جامعه شناســي تشــيع يافــت 

جدول شماره يك: کليدواژه هاي گزينش شده براي انجام جست وجو

کليده واژه ها پرونده

شيعي، شيعه، تشيع، شيعيان کلمات عمومي فراحوزه اي

اسامي تمامي امامان و اهل بيت در تشيع امامت و عدالت

جنبش هاي شيعي، قيام هاي شيعي، آل بويه، قاجار، صفويه، صفوي، سادات 1. تاريخ اجتماعي تشيع

روحانيت، روحاني، مرجعيت، علما، مراجع، طلبه، طلبگي، حوزه، حوزويان، عالمان، تقليد 2. روحانيت و مرجعيت

دولت و شيعه، قدرت و شيعه 3. تشيع، سياست، قدرت

مناسک، اعياد، عزاداري، اعياد شيعي، آيين هاي شيعي 4. مناسک )اعياد، عزاداري ها(

ادبيات شيعي، هنر شيعي، تعزيه، شمايل، صورت خواني، پرده خواني، منقبت خواني، مداحي، شبيه خواني، چاووشي 5. ادبيات و هنرهاي شيعي

غيبت، مهدويت، انتظار 6. انتظار و مهدويت

تصوف، عرفان، باطني گري، عرفان شيعي، جامعه شناسي تصوف 7. باطني گرايي، عرفان و تصوف

زائر، زيارتنامه ، حرم ، مسجد، اماکن زيارتي، زيارت، زيارتگاه، امامزاده 8. زيارت و مکان هاي مذهبي
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موجــودي قابــل امانــت( انتخــاب شــده؛ در تمــام 
ــوده  ــاب« ب ــورد جســت وجو، »کت ــاده م ــوارد، م م
ــوده  ــار 1392 ب ــت وجوها، به ــام جس ــان انج و زم

اســت. 

خروجي کتاب شناسي تا مقطع فعلي
خروجــي  کتاب شناســي،  جــداول  تدويــن 
ــداول  ــن ج ــت. اي ــوده اس ــت وجو ب ــد جس فراين

در قالــب زيــر ســامان يافته انــد: 
جامعه شــناختي؛  رويکــرد  واجــد  کتاب هــاي 
مشــتمل بــر 9 عنــوان کتــاب کــه در جــدول 

ــت.  ــاهده اس ــل مش ــماره دو قاب ش
ـ  اجتماعــي  رويکــرد  واجــد  کتاب هــاي 
»بيشــترين قرابــت« بــا معيارهــاي مرّجح؛ مشــتمل 
بــر هشــت عنــوان کتــاب کــه در جــدول شــماره 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــه قاب س
کتاب هــاي واجــد رويکــرد اجتماعــي ـ »قرابــت 
عنــوان   18( مرّجــح  معيارهــاي  بــا  متوســط« 

ــاب( کت
کتاب هــاي واجــد رويکــرد اجتماعــي ـ »قرابــت 
بــا معيارهــاي مرّجــح )351 عنــوان  انــدک« 

ــاب(  کت
تـا  و  نيسـت  نهايـي  جـداول  کـه  داشـت  توجـه  بايـد 
پايـان تدويـن کتاب شناسـي، قابـل بازبينـي و حـذف و 
اضافـه اسـت. نکتـه دوم اينکـه کتاب ها صرفاً بر اسـاس 
بـه  ايـن  و  شـده اند  طبقه بنـدي  مـا،  مرجـح  معيارهـاي 
معنـاي ارزش گـذاري در مورد کتاب ها نيسـت؛ ممکن 
اسـت برگزيـدن مجموعه  معيارهايي متفـاوت در حوزه 
کلـي  بـه  تقسـيم بندي  و  جـداول  ديگـري،  مطالعاتـي 

متفاوتـي در مـورد هميـن کتاب هـا بـه دسـت دهـد. 

جايــگاه و قرابــت و مرتبط بــودن کتاب هــا از 
ــا  ــي اعض ــري جمع ــر و همفک ــذر تبادل نظ رهگ
و بــا مبنــا قــراردادن معيارهــاي مــورد توافــق کــه 

ــد.  ــن ش ــت، تعيي ــارت رف ــا اش ــه آنه ــتر ب پيش
مبنــاي  کليــدواژه  از 100  بيــش  در مجمــوع 
جســت وجو قــرار گرفــت. دامنــه کتاب هــاي 
مــورد جســت وجو بيــش از دو ميليــون و 167 هــزار 
کتــاب ثبت شــده در کتابخانــه ملي )در بهــار 1392( 
ــش از 70  ــت وجوها بي ــه جس ــج اولي ــوده و نتاي ب
هــزار عنــوان کتــاب را دربرمي گرفــت )جــدول 
ــت وجو  ــورد جس ــق م ــاي دقي ــاوي عبارت ه ح
و تعــداد نتايــج حاصــل از جســت وجوي هــر 
ــد(.  ــد ش ــر خواه ــده و منتش ــدواژه تنظيم ش کلي
پــس از غربــال اوليــه بــه کمــک همفکــري 
جمعــي و بــر اســاس معيارهــاي مــورد توافــق، 98 
عنــوان کتــاب واجــد قرابــت زيــاد و متوســط بــا 
ــاب واجــد  ــوان کت معيارهــاي مرجــح و 153 عن
ــا معيارهــاي مرجــح تشــخيص  ــدک ب ــت ان قراب

ــدند.  داده ش
خصــوص  در  تکميلــي  نکتــه  يــک  به عنــوان 
ــراي  ــزود کــه ب ــد اف شــيوه انجــام جســت وجو باي
جســت وجو از »ســايت« کتابخانــه ملــي ايــران 
اســتفاده شــده اســت. نــوع جســت وجو، پيشــرفته 
بــوده و فيلدهــاي جســت وجو نيــز عمومــاً »عنــوان« 
و »موضــوع« بوده انــد )در پــاره اي مــوارد، تمامــي 
فيلدهــا انتخــاب شــده اند کــه در جــدول تفصيلــي 
نتايــج جســت وجو مشــخص اســت(. در فــرم 
ــوط  ــد مرب ــل فيل ــرفته، از مقاب ــت وجوي پيش جس
بــه »پايــگاه«، »همــه پايگاه هــا« )منابــع موجــود 
ــران +  ــي اي ــه ملــي + کتاب شناســي مل در کتابخان

يکديگـر  از  نيـز  زيـر  سـرفصل  هشـت  بـود، 
تشـخيص داده شـد: 

تاريخ اجتماعي تشيع. 1
روحانيت و مرجعيت. 2
تشيع، سياست، قدرت. 3
مناسک )اعياد، عزاداري ها(. 4
ادبيات و هنرهاي شيعي. 5
انتظار و مهدويت. 6
باطني گرايي، عرفان و تصوف. 7
زيارت و مکان هاي مذهبي. 8

حوزه هــاي برشمرده شــده، داراي هم پوشــاني هايي 
هســتند و خــط مــرز غيرقابــل عبــوري بيــن آنهــا 
ــدارد. کتاب هايــي هســتند کــه ممکــن  وجــود ن
اســت در بيــش از يــک حــوزه بگنجنــد؛ در 
ــه يــک حــوزه خــاص،  ــاب ب انتســاب يــک کت
بــه جهت گيــري اصلــي و مســلط کتــاب توجــه 
شــده اســت. حوزه هــاي ديگــري نظيــر اخــالق، 
زنــان و... را نيــز مي تــوان متصــور بــود. بنابرايــن 
ــل  ــده، قاب ــور در آين ــاي مذک ــت حوزه ه فهرس

بازانديشــي و جــرح و تعديــل اســت. 
ــاي  ــک از حوزه ه ــر ي ــر ه ــه، متناســب ب در ادام
ــراي انجــام  فــوق، مجموعــه اي از کليدواژه هــا ب
جســت وجو انتخــاب شــدند کــه در جــدول 
شــماره يــک قابــل مشــاهده اســت. ســپس، 
ــت وجو  ــور، جس ــاي مذک ــاس کليدواژه ه براس
خروجــي  شــد.  آغــاز  ملــي  کتابخانــه  در 
جســت وجو، فهرســت اوليــه اي از کتاب هــاي 
کتاب هــاي  يکايــک  بــود.  شــرايط  واجــد 
فهرست شــده، بــه صــورت فــردي و جمعــي 
نهايــت،  قــرار گرفتنــد و در  مــورد وارســي 

جدول شماره دو: کتاب هاي واجد رويکرد جامعه شناختي بر اساس معيارهاي مرجح
رسانه شيعه1

انتشارات سازمان تبليغات اسالمي، 1387محسن حسام مظاهري)جامعه شناسي آيين هاي سوگواري و هيئت هاي مذهبي در ايران(

ققنوس، 1357 اسماعيل نوري عالءجامعه شناسي سياسي تشيع اثني عشري

 مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين
مؤسسه انتشاراتي تبيان، 1378عليرضا شجاعي زند)بررسي جامعه شناختي مناسبات دين و دولت در ايران اسالمي(

تهران: نشر ني، 1379عمادالدين باقيجامعه شناسي قيام امام حسين و مردم کوفه

ق م : دارال ک ت اب  االس الم ي ، 1381اب راه ي م  ح ي دري تراژدي  ک رب ال: م طال ع ه  ج ام ع ه ش ن اخ ت ي  گ ف ت م ان  ش ي ع ه 

 دين و سبك زندگي
)مطالعه موردي شرکت کنندگان در جلسات مذهبي(

تهران: دانشگاه امام صادق)ع(، 1386محمد سعيد مهدوي کني

تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389فريبا شايگانتبيين جامعه شناختي مشارکت مردم در مساجد

قم: مؤسسه شيعه شناسي، 1389اميد بابايي سازمان روحانيت شيعه در عصر رضاشاه

بررسي و تحليل ادبي و جامعه شناختي نمادهاي ديني در 
تهران: پژوهشکده تاريخ اسالم  ، 1390زهره ناعميشعر شيعه )قرن اول تا پنجم هجري(
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ديگـر، فهرسـت کردن تمـام ايـن کتاب هـا در يک 
رويکـرد  واجـد  کتاب هـاي  عنـوان  بـه  جـدول، 
جامعه شـناختي، بـه منزلـه ناديده گرفتـن کيفيـت و 
وزن پژوهشـي متفـاوت آنهـا نيسـت. آنچـه مدنظر 
مبنـاي  بـر  آثـار  دسـته بندي  و  ارزيابـي  بـوده،  مـا 
)کـه  اسـت  توافقـي  مالک هـاي  از  مجموعـه اي 

پيش تـر برشـمرده شـد(. 
2. . ايـن کتـاب، در آغاز به عنوان يکـي از مقاالت 
کتـاب »بحثـي دربـاره مرجعيـت و روحانيـت« در 
سـال 1341 منتشـر شـده اسـت. امـا از آنجـا که در 
سـال هاي بعـدي به صـورت يـک کتاب مجـزا نيز 
منتشـر شـده و در کتابخانـه ملـي فهرسـت شـده، با 
معيارهـاي ايـن مرحله از کار ما کـه تنها کتاب هاي 
در قالـب يـک متـن واحـد را در برمي گرفت )و نه 
کتاب هـاي در قالـب مجموعه مقـاالت(، همخوان 

تشـخيص داده شد. 
3. . گزارش بسـياري از جلسـات مذکور در پايگاه 
اينترنتي جامعه شناسـي تشـيع و بخـش ويژه مندرج 
آبـان   ،82 )شـماره  ايـران  چشـم انداز  نشـريه  در 
و  اسـت  عالقه منـدان  دسـترس  در   )1392 آذر  و 
گـزارش سـاير جلسـات نيـز بـه تدريـج بـا انتشـار 
قـرار  اختيـار عالقه منـدان  در  اينترنتـي  پايـگاه  در 

خواهـد گرفـت.■

و بررسـي درون گروهـي براي سـاير آثـار مرتبط 
دانشـجويي  علمـي  »انجمـن  شـد.  برگـزار  نيـز 
در  شـريعتي«  فرهنگـي  »بنيـاد  و  جامعه شناسـي« 
کتاب هـا  بررسـي  و  نقـد  جلسـات  برگـزاري 

همـکاري شايسـته تقديـري داشـتند. 

مراحل بعدي شناسايي آثار
پــس از تدويــن نهايي فــاز اول کتاب شناســي 
جامعه شناســي تشــيع، گام هاي زير در شناسايي 

آثار مدنظر گروه مطالعاتي قرار دارند: 
بررسي کتاب هاي در قالب مجموعه مقاالت - 
بررســي کتاب هــاي نگاشته شــده توســط - 

نويسندگان کشورهاي غير اسالمي
بررسي پايان نامه ها و رسائل دانشگاهي - 
بررسي طرح هاي پژوهشي - 
تهيه فهرستي از مقاالت مرتبط- 

پرونده »امامت و عدالت« و حوزه هاي هشــتگانه 
مــورد بحــث، در ادامــه بــا تفصيل بيشــتري به 

عالقه مندان معرفي مي شود. 
پي نوشت

1. . تأکيـد بـر ايـن نکته ضروري اسـت کـه کتاب 
»رسـانه شـيعه« در مقايسـه بـا سـاير کتاب هايـي که 
در جـدول به عنـوان واجد رويکرد جامعه شـناختي 
فهرسـت شـده اند، قرابـت بيشـتري بـا مالک هـاي 
مـورد اشـاره در بخش هـاي قبلـي دارد. از سـوي 

برگزاري جلسات عمومي نقد و بررسي به 
موازات کتاب شناسي

به موازات انجام کار کتاب شناســي، مجموعه اي 
از جلســات نقــد و بررســي کتــاب نيز توســط 
گروه مطالعاتي جامعه شناســي تشيع برگزار شد.3 
کتاب هاي مــورد نقــد و بررســي قرارگرفته به 
صورت عمومي با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه 

عبارتند از: 
جامعه شناسي قيام امام حسين و مردم کوفه. 1
آيين هــاي . 2 )جامعه شناســي  شــيعه  رســانه 

سوگواري و هيئت هاي مذهبي در ايران(
تراژدي  ک رب ال: م طال ع ه  ج ام ع ه ش ن اخ ت ي  گ ف ت م ان  . 3

ش ي ع ه 
مکتــب در فرايند تکامل  )نظــري بر تطور . 4

مباني فکري تشيع در سه قرن نخستين(
مقدمه اي بر مناسبات دين و دولت در ايران . 5

عصر صفوي
تشيع و مشــروطيت در ايران و نقش ايرانيان . 6

مقيم عراق
تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران. 7
مشکل اساسي در سازمان روحانيت . 8
تشيع علوي و تشيع صفوي. 9

جامعــه مدني، دولت و نوســازي در ايران . 10
معاصر

عـالوه بـر جلسـات عمومي فـوق، 15 جلسـه نقد 

جدول شماره سه: کتاب هاي واجد رويکرد اجتماعي ـ »بيشترين قرابت« با معيارهاي مرّجح

ناشر و تاريخ نشرنويسندهعنوان

چاپ اول در: »بحثي درباره مرجعيت و روحانيت«، 1341مرتضي مطهريمشکل اساسي در سازمان روحانيت 2

حسينيه ارشاد   ، 1350علي شريعتيتشيع علوي و تشيع صفوي

اميرکبير، 1359 )نگارش: 1966 /1345(کامل مصطفي شيبيتشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجري

اميرکبير، 1361عبدالهادي حائريتشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق

طرح نو، 1378جميله کديورتحول گفتمان سياسي شيعه در ايران

باز، 1381 )نگارش: 1998 / 1377(مسعود کماليجامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر

 مکتب در فرايند تکامل
کوير، 1386 )نگارش: 1993 / 1373(مدرسي طباطبايي)نظري بر تطور مباني فکري تشيع در سه قرن نخستين(

طرح نو، 1389 )نگارش: 1368(هاشم آقاجريمقدمه اي بر مناسبات دين و دولت در ايران عصر صفوي
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از مسائل چالش برانگيز اين حوزه است. همچنين 
مخالفت يا موافقت گروه هاي مختلف روحانيت با 
مشروطه يکي ديگر از موضوعاتي است که در اين 

حوزه موضوع مطالعه قرار گرفته است. 
لزوم  از  مي توان  حوزه  اين  آتي  چشم انداز  در 
به  پرداختن  و  شيعي  روحانيت  مطالعه  از  فرارفتن 
اعم  با حکومت ها  نسبت  در  تشيع  ديگر جريانات 
از دين عاميانه، جريانات صوفي، عرفاني و... اشاره 
کرد. پرداختن به »سنت هاي شيعي« به جاي کلي به نام 
»تشيع« ضرورتي است که از پي آن تفکيک هايي 
چون، فقه - عرفان، فلسفه – تفکيک، روشنفکر - 
سنتي، اصولي- اخباري، اشعري- معتزلي- امامي و... 
برجسته شده و هر يک حکم متفاوتي در نسبت با امر 

سياسي پيدا مي کند. 

»هنر و ادبيات شيعي«؛ جوان و در حاشيه
اجتماعي  شرايط  شيعي«  ادبيات  و  »هنر  حوزه 
تکوين آثار هنري و ادبي تشيع و پيوند اين آثار 
را  ديني  نهادهاي  همچنين  و  مردم  عامه  دين  با 
مورد بررسي قرار مي  دهد و در کنار آن به مطالعه 
تأثيرات اجتماعي اين آثار و پديدآورندگان آنها 
مي پردازد. در حقيقت جامعه شناسي هنر و ادبيات 
شيعي، موضوع اصلي مطالعه اين حوزه جوان است 
که تنها اثر خانم زهره ناعمي، »بررسي و تحليل 
ادبي و جامعه شناختي نمادهاي ديني در شعر شيعه 
)قرن اول تا پنجم هجري(«)1390( در آن قرابت 
بيشتري با جامعه شناسي يافته است. در مجموع تنها 
20 عنوان کتاب که عمده آنها در دهه 80  به رشته 
تحرير درآمده اند در اين حوزه قرار گرفته اند که 
نشان از جواني و در حاشيه بودن اين حوزه دارند. 
خأل اطالعات و پژوهش در اين حوزه بسيار است 
و پژوهشگران حوزوي تاکنون ورود چنداني به 
آن نداشته اند. کانون عمده پژوهش ها تعزيه است 
و ديگر هنرهاي شيعي چندان موضوع مطالعه قرار 
نگرفته اند. در چشم انداز آتي اين حوزه مي توان 
حرکت به سمت »راززدايي از گذشته اي« که در 
کليتي  و  داشته  قرار  رسمي  تاريخ نگاري  سيطره 
عرضه  را  سنت  دنياي  از  هماهنگ  و  همسان 
مي کند مشاهده کرد. پرداختن به موسيقي، آواز، 
پيوند  در  که  آثاري  ديگر  و  نقاشي  ترانه،  شعر، 
در  شيعي  غيررسمي  جريانات  و  عوام  مذهب  با 
از  را  ما  درک  مي تواند  زيسته اند،  تاريخ  حاشيه 
»مذهب تاريخي« مردم، تا حد زيادي تغيير دهد. 

راهي که تاکنون ناگشوده مانده است.■

نسبت آن با حکومت ها در طول تاريخ اهميت فراوان 
داشته است. 

نظريات؛  جدال  سياست«:  قدرت،  »تشيع، 
سيطره تاريخ انديشه

در  سياست«  قدرت،  »تشيع،  مطالعاتي  حوزه 
روابط  از  بحث  متکفل  تشيع،  جامعه شناسي 
در  قدرت هاست.  با  شيعي  مختلف  جريانات 
اين حوزه »جامعه شناسي  حقيقت مي توان گفت 
سياسي تشيع« مي باشد که از يک سو رابطه نهادينه 
تشيع با قدرت هاي مستقر را بررسي مي کند و از 
سوي ديگر به مطالعه نسبت جنبش هاي شيعي با امر 
سياسي مي پردازد. کتاب شناسي جامعه شناسي تشيع 
نشان مي دهد که در اين حوزه شش عنوان کتاب 
از قرابت بيشتري با جامعه شناسي برخوردار بوده اند. 
اثني عشري«)1357(  تشيع  سياسي  »جامعه شناسي 
ديني  »مشروعيت  نوري عالء،  اسماعيل  نوشته 
دولت و اقتدار سياسي دين )بررسي جامعه شناختي 
مناسبات دين و دولت در ايران اسالمي(«)1378( 
نوشته دکتر عليرضا شجاعي زند، »تشيع و مشروطيت 
در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق«)1361( نوشته 
عبدالهادي حائري، »تحول گفتمان سياسي شيعه 
»جامعه  کديور،  جميله  نوشته  ايران«)1378(  در 
معاصر«)1381(  ايران  در  نوسازي  دولت،  مدني، 
نوشته مسعود کمالي و »مقدمه اي بر مناسبات دين 
هاشم  نوشته  صفوي«)1389(  عصر  در  دولت  و 

آقاجري، عناوين اين کتاب ها هستند. 
در مجموع و با تسامح بسيار، در اين حوزه 30 عنوان 
جامعه شناسي  با  اندک  ولو  قرابت  داراي  کتاب 
تشيع مي باشند که به لحاظ کّمي سومين حوزه را 
از لحاظ تعداد کتب به رشته تحرير درآمده تشکيل 

مي دهند. 
نکته مهم در سنجش انتقادي اين کتب آن است 
مطالعات  با  غلبه  حوزه،  اين  در  مجموع  در  که 
انديشه سياسي  »تاريخ  و  کالمي، معرفت شناسانه 
شيعه« مي باشد و اين مهم حتي در ميان کتاب هايي 
که واجد حدي از قرابت با جامعه شناسي هستند 
نيز مشهود است. به لحاظ محتوايي جدال بر سر 
پيوند يا جدايي تشيع در نسبت با حکومت، يکي از 
چالش هاي اصلي است. تکثر در رفتار سياسي شيعه 
در نسبت با حکومت ها به خوبي از متن کتاب هاي 
نوشته شده قابل استخراج است. زمان ورود تشيع 
در قدرت محل چالش ديگري است که پاسخ هاي 
متنوعي چون دوره حکومت هاي مستقل ايراني، 
نقش  است.  يافته  قاجار  دوره  و  صفوي  عصر 
صفويه در »اعتال« يا »انحطاط« تشيع نيز يکي ديگر 

»امامت و عدالت«: اصول نينديشيده
و  »امامت  تشيع،  جامعه شناسي  مطالعاتي  پروژه  در 
عدالت« نه به عنوان دو حوزه در کنار ساير حوزه هاي 
سرفصلي  به عنوان  بلکه  تشيع  جامعه شناسي  پژوهشي 
دليل  اين  به  شد.  گرفته  نظر  در  حوزه ها  همه  وراي 
وجه  و  تشيع  بنيادي  اصل  دو  عدالت«  و  »امامت  که 
از ديگر  »تاريخي- اجتماعي« آن  »اعتقادي« و  مميزه 
فرقه هاي اسالمي مي باشند. تشيع با دو اصل »امامت و 
بپذيريم که  اگر  متمايز مي شود.  تعيّن يافته و  عدالت« 
نقطه عطف اصلي در تمايزيابي تشيع بحران جانشيني 
دو  از  تشيع  است،  بوده  )ص(  پيامبر  رحلت  از  پس 
موضع »حق جانشيني« که پيوندش را با اصل »عدالت« 
مي يابد و »مصداق جانشيني« که با اصل »امامت« گره 
مي خورد، متعين و متمايز مي گردد. آن گونه که لويي 
ماسينيون اسالم شناس شهير فرانسوي گفته است »تشيع 
به  يعني فرياد فاطمه«. اين دو اصل در طول تاريخ و 
مرور زمان بسط و تفصيل  يافته و به خصوص به دليل 
اسالم،  اوليه  قرون  خالفت  نقد  در  شيعيان  موضع 
»عدالت اجتماعي« در تشيع اهميتي بنيادين مي يابد و 
از اين رو مباحث تشيع در حوزه اقتصاد را مي توان ذيل 
مطالعه  سرفصل  اين  در  کرد.  بررسي  سرفصل  همين 
اجتماعي اين دو اصل اعتقادي و نحوه تبديل اين دو 
ايده، به نيروهاي اجتماعي موضوع مطالعه قرار خواهد 
تشيع  نتايج کتاب شناسي گروه جامعه شناسي  گرفت. 
و عدالت«  »امامت  نشان مي دهد که  اين سرفصل  در 
قرار  جامعه شناسانه  مطالعه  موضوع  چندان  تاکنون 
تبعات  لحاظ  به  مي توان  را  اصل  دو  اين  نگرفته اند. 
شايد  اصولي که  ناميد.  نينديشيده«  »اصول  اجتماعي 
با آن، هنوز امکانات  به دليل نزديکي زيست شيعيان 
برايشان  قرارگرفتن  مطالعه  موضوع  و  فاصله گيري 
فراهم نشده است. غلبه کامل در اين حوزه با مباحث 
اثر دکتر  دو  تنها مسامحتاً  اعتقادي و کالمي است و 
علي شريعتي يعني »امت و امامت« )1348( در حوزه 
در  اسالم«)1355(  طبقاتي  »جهت گيري  و  »امامت« 
سويه هاي  پاره اي  واجد  مي توان  را  »عدالت«  حوزه 
اساس در چشم انداز آتي  بر همين  دانست.  اجتماعي 
اين  جامعه شناختي  تبعات  مي بايست  مطالعاتي  چنين 
اقتصادي،  مختلف  حوزه هاي  در  اعتقادي  اصل  دو 
نحوه  گيرد.  قرار  مطالعه  مورد  و...  اجتماعي  سياسي، 
تفسير اجتماعي عدالت و امامت به خصوص در تعيين 

»امامت و عدالت«؛ اصول نينديشيده
»امامت و عدالت«، »تشيع، قدرت، سياست« و »هنر و ادبيات شيعي«

آرمان ذاکري 
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تاريـخ شـيعه بروند. همچنين نکته ديگـري که بايد 
مـورد اشـاره قـرار گيرد اين اسـت که در بيـن آثار 
واجد قرابت بيشـتر يا متوسـط نسـبت بـه معيارهاي 
مرجـح، هيـچ نويسـنده زني يافـت نمي شـود و تنها 
چهـار عنـوان از آثـاري کـه واجـد قرابـت انـدک 
بوده انـد، بـه دسـت زنـان عرضـه شـده اسـت. در 
کل، 58 عنـوان اثـر )37 درصـد آثار بررسي شـده( 
واجد قرابت اندک تشـخيص داده شـدند. همچنين 
اغلـب نهادهايـي کـه خالـق ايـن آثـار بوده انـد، يـا 
نهادهـا و دانشـگاه هاي  بـه  يـا  حـوزوي هسـتند و 
وابسـته بـه حـوزه تعلـق دارنـد. اکثريـت آثـار مهم 
ايـن حـوزه نيـز در تهـران منتشـر شـده اند و تنهـا 
تعـداد اندکـي از آنهـا )پنـج عنـوان( در قـم منتشـر 
شـده اسـت. از لحاظ فراواني انتشـار آثـار بر مبناي 
حوزه هـاي  اغلـب  هماننـد  نيـز  شمسـي  دهه هـاي 
بررسي شـده، در دو دهـه 50 و 80 شمسـي شـاهد 
جهـش محسـوس در انتشـار آثـار مرتبـط هسـتيم. 
بـه هـر حـال حـدود دو سـوم آثـار بررسي شـده در 

سـال هاي بعـد از انقـالب منتشـر شـده اند.

ديگـري از فقهـاي شـيعه کـه چنيـن رويکـردي 
و  سـتايش مي کنـد. هجمـه شـريعتي  نداشـته اند 
انتقادهاي گزنده وي، خشـم و دلخوري بسـياري 

از چهره هـا و فعـاالن حـوزوي را برانگيخـت.
از  ايـن حـوزه مطالعاتـي  اثـري کـه در  دوميـن 
سـوي اکثريـت اعضـاي گـروه، واجـد بيشـترين 
قرابـت بـا معيارهـاي مرجح تشـخيص داده شـد، 
کـه  بـود  تکامـل«  فراينـد  در  »مکتـب  کتـاب 
نخسـتين بار در سـال 1386 ترجمه شـد. نويسنده 
مدرسـي  حسـين  دکتـر  کتـاب،  ايـن  ايرانـي 
طباطبايـي از روحانيـون حـوزه علميـه قـم اسـت 
کـه تحصيـالت آکادميک خـود را در خـارج از 
کشـور به پايان رسـانده و در دانشـگاه ها و مراکز 
پژوهشـي خـارج از کشـور مشـغول تدريـس و 
تحقيـق بوده اسـت. وي در اين کتاب به بررسـي 
تاريـخ تحـوالت اجتماعـي تشـيع بـه مثابـه يـک 
»فراينـد تکاملـي« پرداختـه و کوشـيده تـا نـگاه 
نوينـي نسـبت بـه موضوعاتي چـون وکالي ائمه، 
جانشـيني امامـان شـيعه و بحـث مهدويـت ارائـه 
دهـد. هرچنـد ايـن کتـاب واجـد ايـده جديـدي 
شـد  کتاب هايـي  جدي تريـن  جـزو  امـا  نيسـت 
کـه رخدادهـا و موضوعـات مذکـور را در زبـان 
فارسـي و بـه زبـان آکادميـک عرضـه مي کنـد. 
پنج کتاب شـيعه گري )1322ش(، دو قرن سکوت 
)1330 ش(، شـهيد جاويد )1349ش(، تشيع علوي 
و صفـوي )1350 ش( و مکتـب در فراينـد تکامـل 
و  جنجال برانگيـز  آثـار  عنـوان  بـه  ش(   1386(
پرمناقشـه ايـن حـوزه شـناخته شـدند کـه در طـول 
هفـت دهـه به عنـوان دغدغـه و دل مشـغولي اصلي 
نويسـندگان و پژوهشـگران اين حوزه مطرح بودند 

و محـل نـزاع و نقـد قـرار مي گرفته انـد. 
نکتـه ديگـري که دربـاره اين حـوزه مطالعاتي بايد 
گفتـه شـود ايـن اسـت کـه درصـد بااليـي از آثـار 
تأليف شـده و شناسايي شـده در ايـن حـوزه، تأليفي 
و غيرترجمـه اي هسـتند. 74 اثر تأليفـي )87 درصد 
آثـار بررسي شـده ( و 11 اثر ترجمـه اي )13 درصد 
آثار بررسي شـده( حاصل کار پژوهشـگراني اسـت 
کـه کوشـيده اند بـا رويکـرد اجتماعـي بـه سـراغ 

داده هـا و دسـتاوردهاي حـوزه مطالعاتي 
»تاريـخ اجتماعي تشـيع«

مطالعاتـي  »گـروه  کـه  حـوزه اي   9 ميـان  در 
جامعه شناسـي تشـيع« در ايـن دو سـال بـه بررسـي 
اجتماعـي  »تاريـخ  حـوزه  اسـت،  پرداختـه  آنهـا 
تشـيع« بـا 85 اثـر )35 درصد آثار شناسايي شـده(، 
حـوزه  در  شناسايي شـده  آثـار  بيشـترين  واجـد 
اسـت.  بـوده  اجتماعـي  رويکـرد  داراي  منابـع 
حـوزه مطالعاتـي »تاريـخ اجتماعي تشـيع« تاکنون 
پربسـامدترين حوزه مطالعاتي شـناخته شده است. 
همان گونـه کـه گفتـه شـد، ايـن حـوزه در صـدر 
حوزه هـاي 9 گانـه مطالعاتـي گـروه قـرار دارد و 
بيشـترين آثار منتشرشـده واجد رويکرد اجتماعي 
بـه شـيعه، در ايـن حـوزه تعريـف مي شـوند. 27 
بـا  متوسـط  يـا  بيشـتر  قرابـت  اثـر واجـد  عنـوان 
معيارهـاي مرجـح گـروه تشـخيص داده شـد کـه 
30 درصـد کل عناويـن بررسي شـده را تشـکيل 
مي دهـد. از ميـان ايـن 27 عنـوان، دو اثـر به عنوان 
واجـد بيشـترين قرابـت بـا معيارها تشـخيص داده 
شـدند؛ نخسـت کتـاب »تشـيع علـوي و صفـوي« 
نوشـته دکتـر علـي شـريعتي کـه نخسـتين بـار در 
در  ايـده خاصـي  از  و  منتشـر شـده  سـال 1350 
تبييـن تاريـخ اجتماعي تشـيع سـخن رانده اسـت. 
شـريعتي در ايـن اثـر، بـه تقسـيم بندي هاي نويـن 
و اثرگـذاري همچـون »تشـيع علـوي و صفوي« و 
»تسـنن محمـدي و امـوي«  دسـت زد کـه بعدهـا 
قـرار  روشـنفکران  و  خطبـا  و  مؤلفـان  دسـتمايه 
گرفـت. وي در ايـن اثـر کـه جـزو آثار پرمناقشـه 
بـه عملکـرد  نيـز تعريـف مي شـود،  ايـن حـوزه 
دربـار  بـا  همـکاري  در  شـيعه  علمـاي  برخـي 
صفـوي و ارائـه گفتمـان جديـدي کـه توجيه گـر 
رفتارهـاي حکام صفـوي بود، مي تازد و از دسـته 

دو حوزه مطالعاتي پرجاذبه و پرمناقشه
»تاريخ اجتماعي تشيع« و »مرجعيت و روحانيت«

علي اشرف فتحي

در ميان 9 حوزه اي که »گروه 
مطالعاتي جامعه شناسي تشيع« 
در اين دو سال به بررسي آنها 
پرداخته است، حوزه »تاريخ 

اجتماعي تشيع« با 85 اثر )35 
درصد آثار شناسايي شده(، واجد 

بيشترين آثار شناسايي شده 
در حوزه منابع داراي رويکرد 
اجتماعي بوده است. حوزه 

مطالعاتي »تاريخ اجتماعي تشيع« 
تاکنون پربسامدترين حوزه 
مطالعاتي شناخته شده است
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محمدســعيد مهدوي کنــي  )1386(. همچنين در 
اين حوزه 9 اثر ديگر )عموماً با موضوع عاشــورا 
و آيين هــاي آن( با قرابت متوســط با معيارهاي 
مرجح و هشــت عنوان کتاب بــا کمترين قرابت 
با معيارهاي مرجح نگاشته شده است. اين حوزه 
در ميان حوزه هاي هشــتگانه جامعه شناسي تشيع، 
جايگاه چهارم را به لحاظ کميت آثار منتشرشده 
بــه خود اختصاص داده اســت. نکتــه قابل تأمل 
درباره حوزه مناسک اينکه از مجموع 22 عنوان 
کتــاب، 14عنوان )يعني بيش از نيمي از عناوين( 
بــه عزاداري ها اختصــاص دارد و تنها دو عنوان 
کتاب به موضوع اعياد اختصاص يافته است. اين 
دو عنوان کتاب نيز، طي بررسي ها واجد کمترين 
قرابــت بــا معيارهاي مرجح شناســايي شــدند؛ 
به طوري کــه مي توان گفت در ايــن حوزه، خأل 
مشهود آثار جامعه شناختي يا با رويکرد اجتماعي 
بــه موضــوع جشــن ها و اعياد شــيعي مشــاهده 
مي شود. همچنين در بحث عزاداري ها نيز، عمده 
کتاب هاي نگاشته شــده، با موضوع »عاشــورا و 
کربال« نگاشــته شده اند و عماًل توجهي به اشکال 
و مناســک و مناســبت هاي شــکل گرفته )طــي 
دهه هــاي اخير( مانند دهه هاي فاطميه، مســلميه،  
کاظميه،  حمل نمادين تابوت حضرت زهرا)س( 
و موارد مشابه نداشــته اند. همچنين در اين حوزه 
لزوم پرداختن به حوزه هاي کمتر شناخته شده اي 
همچون عزاداري هــاي مجازي  و اشــکال زنانه 

مولودي ها و سفره هاي نذري احساس مي شود.

زيارت و مکان هاي مذهبي؛ حوزه اي نوپا 
در مطالعات شيعي

حــوزه زيــارت و مکان هــاي مذهبــي از ديگر 
حوزه هاي مهم در جامعه شناســي تشيع است که 
همچون مناســک، حــوزه اي رؤيت پذير دارد و 
يکــي از عرصه هاي تجلي دينداري عامه اســت. 
همچنين فصل هاي مشــترکي با حوزه مناســک 
داراست. اهميت »امام« در ميان شيعه چنان است 
که به »قدمــگاه امام«،  »مدفن امــام«،  » فرزندان و 
نوادگان امام« وجهي مهم و قابل تأمل مي بخشد و 
مکان هاي زيارتي همچون زيارتگاه ها،  قدمگاه ها 
و امامزاده ها را شــکل مي دهد. مکان هاي مذهبي 
همچــون مســاجد، حســينيه ها و تکايــا ديگــر 

موضوعات مهم اين پرونده هستند.

جشن ها و اعياد شــيعي؛ مغفول در حوزه 
مناسك

حوزه مناسک در اســالم طيفي از اعمال عبادي 
)فردي و جمعي( نظير حج را شــامل مي شود. در 
تشيع اما مناســک در پيوند با يک محور اساسي 
اســت؛  عزاداري هــا. اگرچه بايد گفــت اعياد و 
جشن هاي شيعي نيز نوعي از مناسک مهم شيعي  
هســتند که پژوهش هاي انجام شــده کمتر بدان 
اقبال نشــان داده اند. اين حوزه موضوعات مهمي 
همچــون هيئت ها، روضه ها و جلســات مذهبي، 
نذري هــا و مولودي ها )زنانه و مردانه( را شــامل 

مي  شود.
علي رغــم اهميت بــاالي اين حوزه در تشــيع و 
رؤيت پذيري مناسک شيعيان،  کتاب شناسي اين 
حوزه آن چنان که انتظار مي رود غني نيست. تنها 
يک کتاب در اين حوزه با رويکرد جامعه شناسانه 
به مناسک )عزاداري و هيئت هاي مذهبي( نگاشته 
شــده اســت؛ کتاب رسانه شــيعه )جامعه شناسي 
آيين هــاي ســوگواري و هئيت هــاي مذهبي در 
ايران( محسن حســام مظاهري که در سال 1387 
به چاپ رســيده اســت. کتاب حاصل پژوهشي 
چهارســاله در زمينه هيئت هاي مذهبي اســت و 
تطور و تکوين هئيت هاي مذهبي را در دوره هاي 
مختلــف تاريخي بررســي مي کنــد و درنهايت 
دسته بندي اي از هيئت هاي مذهبي ارائه مي کند. 
الزم به ذکر اســت که کتاب منشــأ مناقشــات و 
بحث هايــي در جامعه مداحان )اغلــب مداحان 
سرشــناس( بوده است. سه عنوان کتاب ديگر نيز 
در اين حــوزه واجد رويکرد جامعه شــناختي به 
موضوع مناسک اند که عبارتند از: »جامعه شناسي 
قيام امام حســين و مردم کوفه«، عمادالدين باقي 
)1379(،  »تراژدي کربال، مطالعه جامعه شــناختي 
و  حيــدري)1381(  ابراهيــم  شــيعه«  گفتمــان 
کتاب »دين و ســبک زندگــي،  مطالعه موردي 
شرکت کنندگان در جلســات مذهبي خانگي«، 

داده هـا و دسـتاوردهاي حـوزه مطالعاتي 
روحانيت« و  »مرجعيـت 

»مرجعيـت و روحانيـت« دوميـن حـوزه اي اسـت 
کـه پـس از »تاريـخ اجتماعـي تشـيع«، بـا 55 اثـر 
بررسي شـده(  عناويـن  کل  درصـد   23( تأليفـي 
طبـق بررسـي هاي گـروه مطالعاتي جامعه شناسـي 
تشـيع، مـورد اقبال و توجه نويسـندگان و محققان 
قـرار داشـته و با رويکرد اجتماعي بـه واکاوي آن 
پرداختـه شـده اسـت. در اين حـوزه هيچ گونه اثر 
ترجمـه اي ديـده نمي شـود و تنهـا يـک زن، آن 
هـم در بخـش عناويـن داراي قرابـت انـدک بـا 
معيارهـاي مرجـح، جـزو خالقـان آثار ايـن حوزه 
شناسـايي شـده اند. تنهـا اثـري که واجد بيشـترين 
قرابـت بـا معيارهـاي مرجـح گـروه بـود، کتاب ـ 
روحانيـت«  سـازمان  در  اساسـي  »مشـکل  مقالـه 
اسـت کـه در سـال 1341 ابتـدا در کتـاب »بحثـي 
و  شـد  منتشـر  روحانيـت«  و  مرجعيـت  پيرامـون 
بـازار  بـه  مسـتقلي  کتابچـه  صـورت  بـه  سـپس 
عرضـه مي شـود و از هميـن رو به عنـوان يکـي از 
آثـار بررسي شـده مدنظـر قـرار گرفـت. در ايـن 
اثر، اسـتاد شـهيد مطهري بـه واکاوي تجربه خود 
از »سـازمان روحانيـت« پرداختـه و بـا برشـمردن 
ايده هـاي  ارائـه  بـه  آفت هـا  و  آسـيب ها  برخـي 
خـود بـراي اصـالح نظـام روحانيـت مي پـردازد. 
وي از دو مشـکل »نظام مالي« و »انحصار تحصيل 
حـوزوي بـه فقـه و اصـول« بـه عنـوان مهم تريـن 
مشـکالت نظـام حوزه يـاد کـرده و در عين حال، 
حمـالت و انتقـادات گزنـده اي نسـبت بـه نظـام 

روحانيـت و مرجعيـت مطـرح کـرده اسـت. 
مجموعـه،  ايـن  در  بررسي شـده  آثـار  ميـان  در 
17 اثـر )19 درصـد کل عناويـن( بـه عنـوان آثار 
واجـد قرابـت متوسـط شـناخته شـدند. در ايـن 
در  »مرجعيـت  همچـون  آثـاري  بـه  بايـد  ميـان 
عرصه اجتماع و سياسـت« )1379ش(  و  »علما و 
رژيـم رضاشـاه« )1376ش( اشـاره کـرد که جزو 
مهم تريـن عناويـن ايـن بخـش بـه شـمار مي آيند 
و از قـوت علمـي بااليـي برخوردارنـد. همچنيـن 
37 اثـر )24 درصـد کل عناويـن( بـه عنـوان آثار 
واجـد قرابـت اندک نسـبت به معيارهـاي مرجح 

شـدند. تعريف 
در اين حوزه نيز تهران با 13 اثر و قم با سه اثر 
به عنوان مهمترين مراکز انتشار آثار شناخته شدند 
و از لحاظ فراواني انتشار آثار بر مبناي دهه هاي 
تشيع،  اجتماعي  تاريخ  نيز همانند حوزه  شمسي 
در  آثار  انتشار  روند  در  محسوس  شاهد جهش 
دهه 80 هستيم. در اين فراواني، هفت اثر به دوران 
پهلوي دوم و 47 اثر به دوره جمهوري اسالمي 
تعلق دارد. همچنين اين حوزه نيز در بخش آثار 
معيارهاي  به  نسبت  متوسط  و  زياد  قرابت  واجد 
مرجح گروه، فاقد نويسنده زن است و تنها يک 
اندک شناسايي  قرابت  اثر در بخش آثار واجد 
شده است. نهادهاي خالق آثار در اين حوزه نيز 
عالي  مراکز آموزش  و  نهادها  به  بيشتري  تمايل 

حوزوي  دارند.■

جاي خالي جشن هاي شيعي
بررسي پرونده هاي »مناسك )اعياد و عزاداري ها(« 

و »زيارت و مکان هاي مذهبي«

فاطمه لطفي 
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خوراسـگاني. در ادامـه توضيحي کوتـاه در مورد 
ايـن سـه اثـر ارائـه مي شـود.

»انتظـار، مذهـب اعتـراض« تنهـا اثر علي شـريعتي 
در مـورد انتظـار شـيعي اسـت. شـريعتي در ايـن 
کتـاب رويکـردي کارکردگرايانـه دارد و بـه اين 
مسـئله مي پردازد که انتظار چـه نقش اجتماعي اي 
بـراي جامعـه معاصـر مـا ايفـا مي  کنـد. وي انتظـار 
را به عنـوان اعتـراض اجتماعـي و منتظـر را فـردي 
نـوع  دو  از  همچنيـن  مي کنـد.  ترسـيم  معتـرض 
انتظـار سـخن مي گويـد: انتظـار منفـي کـه ابـزار 
دسـت قدرتمندان براي حفظ وضع موجود اسـت 
و انتظـار مثبـت که افـراد را به سـوي عدالتخواهي 
و تغييـر وضـع موجـود هدايـت مي کنـد و بـه آنها 
اميـد مي دهـد تـا جامعـه حرکـت و پويايي داشـته 

باشد.
ديـدگاه  از  »مهدويـت  حـوزه  ايـن  ديگـر  اثـر 
نويسـنده  دين پژوهـان غربـي« اسـت کـه در آن 
مسـئله خـود را اين گونـه مطـرح مي نمايد کـه آيا 
شرق شناسـان و دين پژوهـان غربـي کـه از بيـرون 
مذهـب شـيعه بـه بررسـي مهدويـت پرداخته انـد 
توانسـته اند بـه درکـي همدالنـه بـا مؤمنـان در اين 
مـورد دسـت يابنـد. او بـا بررسـي نظـرات تعـداد 
شرق شناسـان  و  غربـي  دين پژوهـان  از  زيـادي 
بـه ايـن نتيجـه مي رسـد کـه ايـن افـراد بـه دليـل 
داشـتن ديـد برون دينـي و بررسـي جامعه شـناختي 
و تاريخـي در ايـن زمينـه موفق نشـده اند مهدويت 
را از ديـد خـود افـراد مؤمن درک کننـد و در اين 
ميـان تنهـا هانري کربن اسـت کـه با اتخـاذ روش 
پديدارشناسـانه و توصيفـي به چنين ديدي دسـت 

اسـت. يافته 
انتظـار  اجتماعـي  کارکردهـاي  »بررسـي  اثـر 
حضـرت مهدي در ايران معاصر« کتابي اسـت که 
از آن جهـت بـراي گروه مطالعاتي جامعه شناسـي 
تشـيع اهميـت يافـت کـه نويسـنده آن در مقدمـه، 
اثـر خـود را در حـوزه جامعه شناسـي ديـن معرفي 
نموده اسـت. وي در بخشـي از کتاب گفته اسـت 
انتظـاري پويـا و سـازنده مي دانـد  انتظـار را  کـه 
کـه نوعـي نارضايتـي از وضـع موجـود و حرکت 
بـراي اصالح آن اسـت. او چهار کارکـرد را براي 
انتظـار برمي شـمرد کـه عبارتنـد از: اميدبخشـي، 

انتظار و مهدويت؛ غلبـه رويکردهاي درون 
دينـي، تجويزي و تبليغي

»انتظـار و مهدويـت« حوزه اي اسـت که به يکي از 
اعتقادات و باورهاي اساسـي شيعيان دوازده امامي 
يعنـي مهدويـت مي پـردازد و سـعي مي کنـد ايـن 
موضـوع را بـا رويکـرد اجتماعـي و تاريخي مورد 
بررسـي قـرار دهـد. مباحثـي کـه در ايـن حـوزه 
بيشـتر مطرح شـده اند بررسـي علـل، کارکردها و 
پيامدهـاي انتظـار بـوده اسـت. موضوعاتـي که در 
آثـار مختلف به طـور پراکنده بر آنها تأکيد شـده 
اسـت و يـا امـکان طـرح آنهـا هسـت عبارتنـد از: 
بررسـي شـرايط اجتماعي و تاريخي شـکل گيري 
بـاور مهدويـت در آغـاز اسـالم و از سـوي ديگـر 
بررسـي ارتبـاط ايـن آمـوزه بـا شـرايط امـروز و 
جوامـع معاصـر کـه ايـن زمينـه خـود بحث هـاي 
مختلفـي را دربرمي گيـرد کـه از جملـه مي تـوان 
بـه ايـن مـوارد اشـاره کـرد: عوامـل مطرح شـدن 
يـا غفلـت از ايـن بـاور در جوامـع مختلـف و بـر 
اسـاس شـرايط خـاص اجتماعـي، کارکردهـاي 
تفـاوت  امـروز،  بـراي جوامـع  انتظـار  اجتماعـي 
ميـان ديدگاه هـاي فرقه هاي گوناگون شـيعه مانند 
شـيعيان دوازده امامـي يـا اسـماعيلي بـه انتظـار و 
مهدويـت، تفـاوت ديـدگاه جريان هـاي مختلـف 

درون تشـيع دوازده امامـي بـه ايـن امـر.
رويکـرد  داراي  کتابـي  هيـچ  حـوزه  ايـن  در 
جامعه شـناختي تشـخيص داده نشـد و همچنيـن 
کتابـي که بيشـترين قرابـت را با معيارهـاي مدنظر 
داشـته باشـد، نيز يافت نشـد. در بخش کتاب هاي 
داراي قرابـت متوسـط سـه اثـر مشـخص گرديـد 
از  اعتـراض«  مذهـب  »انتظـار،  از:  عبارتنـد  کـه 
ديـدگاه  از  »مهدويـت  شـريعتي،  علـي  دکتـر 
و  گيالنـي  سـيدرضي  از  غربـي«  دين پژوهـان 
»بررسـي کارکردهـاي اجتماعـي انتظـار حضرت 
مهـدي در ايـران معاصـر« اثـر محمدصـادق رباني 

کتاب شناســي اين حوزه نشــان مي دهد که تنها 
کتاب »تبيين جامعه شــناختي مشارکت مردم در 
مساجد« نوشته  فريبا شايگان که در سال 1389 به 
چاپ رسيده است، واجد رويکرد جامعه شناختي 
بــه حوزه »زيــارت و مکان هاي مذهبي« اســت. 
کتاب پيرامون اين پرســش اصلي شــکل گرفته 
که چگونه مسجدي از مکان هاي دور، مخاطبان 
و مشــارکت کنندگاني را بــه خود جلب مي کند 
درحالي که گاه مسجدي نزديک به محل زندگي 
افــراد، چنيــن ويژگي را دارا نيســت. نويســنده 
کوشيده است با رويکرد کارکردگرايانه و بررسي 
روابط ميان »مســجد« به عنوان سازمان اجتماعي 
و »افــراد شــرکت کننده« به عنــوان کنشــگران، 
به پرســش اصلي پژوهش پاســخ دهــد. در اين 
حوزه، دو کتاب ديگر »واجد قرابت متوســط با 
معيارهاي مرجح« تشخيص داده شدند که عبارتند 
از »بررســي نقش مساجد و روحانيت مساجد در 
پيشگيري و کاهش ناهنجاري هاي اجتماعي«، ليال 
ســليقه دار )1387( و کتاب »سفرهاي زيارتي در 
فرهنگ مردم« عليرضا هاشمي فشارکي )1388(.

پنج عنــوان کتاب نيــز »واجد قرابتــي اندک با 
معيارهاي مرجح« تشــخيص داده شدند. بررسي 
آمــاري کتاب هاي اين حوزه نشــان مي دهد که 
حــوزه »زيــارت و مکان هاي مذهبــي« به همراه 
حوزه »عرفــان، باطني گري و تصــوف« جايگاه 
آخر را در بين هشــت حوزه جامعه شناسي تشيع، 
به لحاظ کميت کتاب هاي منتشرشده داراست که 
نشان از توجه بسيار کم پژوهشگران به اين حوزه 
دارد. همچنين تمام آثار منتشرشده در اين حوزه، 
در دهه 80  نگاشته شده اند و مي توان گفت حوزه 
»زيارت و مکان هاي مذهبي« حوزه اي بسيار نوپا 
و جوان است. در عين حال سه اثر شاخص در اين 
حوزه، توسط دانشگاهيان و غيرحوزويان نگاشته 
شــده که خود نشــان از بي توجهــي حوزويان و  
روحانيون به حوزه »زيارت و مکان هاي مذهبي« 

دارد.
موجودبودن تنها هشت عنوان اثر در اين حوزه که 
بيشتر آنها قرابتي اندک با معيارهاي مرجح دارند، 
نشــان از خأل مشــهود کتاب هايي جامعه شناسانه 
يا با رويکردي اجتماعــي در اين حوزه دارد که 
به تعبيري، نشــانگر بي توجهي پژوهشگران علوم 
اجتماعــي به عرصه دينــداري عامــه )و زيارت 
به عنوان يکي از ســرفصل ها و عرصه هاي تجلي 
آن( در مقايسه با پرداختن به حوزه هايي همچون 
»تشيع،  قدرت،  سياست« و عرصه هاي حضور دين 
رسمي دارد. همچنين در اين حوزه، لزوم توجه به 
موضوعاتي همچون زيارت هاي مجازي)آنالين( 

و اشکال جديد زيارت محسوس است.■

زهره سروش فر

غلبه  رويکردهاي تجويزي و تبليغي
بررسي پرونده هاي »انتظار و مهدويت« و 

»باطني  گري، تصوف و عرفان«
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ايجادکننـده پويايـي اجتماعـي در جهـت تغييـر 
وضـع موجود، انسجام بخشـي و نظارت اجتماعي.
انـدک 10  قرابـت  در بخـش کتاب هـاي داراي 
عنـوان کتاب مشـخص شـد که ايـن آثار بـه دليل 
غلبـه وجه تاريخـي يا رويکرد تجويـزي يا تبليغي 
پررنـگ در ايـن گـروه قـرار گرفتنـد. عناوين اين 
آثـار عبارتنـد از: »نقـش اجتماعـي انتظـار« ، »قيـام 
و انقـالب مهـدي )ع( از ديـدگاه فلسـفه تاريـخ«، 
»قيـام مهـدي از ديدگاه جامعه شناسـي نهضت ها«، 
دولـت  بـا  صفويـه  دولـت  اتصـال  »نظريـه 
صاحب الزمـان بـه ضميمـه رسـاله شـرح حديـث 
دولتنـا فـي آخرالزمـان«، »آينـده جهـان )دولـت 
»دکتريـن  مهدويـت(«،  انديشـه  در  سياسـت  و 
مهدويـت«، »تاريخ سياسـي غيبـت امـام دوازدهم 
)عـج(«، »مدعيـان مهدويـت: از صـدر اسـالم تـا 
عصـر حاضـر؛ تاريخچـه پيدايـش بـاب و بهـا«، 
»مدعيـان مهدويـت در زمـان غيبـت کبـري امـام 
عصـر: بابي، ازلي، شـيخيه تبريز، شـيخيه کرمان«، 

»سياسـت و مهدويـت«.
نتايـج بررسـي هاي آمـاري بـه ايـن شـرح هسـتند: 
سـه  عنـوان کتـاب يعنـي سـه درصـد کل آثـار 
شـاخص و در مجمـوع 13 عنـوان کتـاب که پنج 
درصـد کل آثـار مرتبـط بـا جامعه شناسـي تشـيع 
هسـتند و جايـگاه ششـم را بـه ايـن حـوزه از نظـر 
کميـت کتب منتشـره اختصـاص مي دهنـد. از 13 
کتـاب مذکـور هشـت کتـاب در دهـه 80 منتشـر 
شـده اند کـه بـاز هـم غلبـه ايـن دهـه را نسـبت بـه 
درصـد   92 مي دهـد.  نشـان  گذشـته  دهه هـاي 
و  ايرانـي  نويسـندگان  توسـط  تأليف شـده  آثـار 
تنهـا هشـت درصـد ترجمه  شـده هسـتند. در ميـان 
نويسـندگان 67 درصـد دانشـگاهي و 33 درصـد 
حـوزوي هسـتند.  67 درصـد آثـار شـاخص در 
تهران و 33 درصد در قم منتشـر شـده اند و در کل 
آثـار هـم تهـران بـا 53 درصـد،  در صـدر اسـت و 
قـم 38 درصد ناشـران کتاب هاي اين حـوزه را در 
اختيـار دارد و يـک اثر هم در کرمان منتشـر شـده 
اسـت. در هـر دو بخـش آثار شـاخص و کل آثار 

همـه نويسـندگان مرد هسـتند.
در مجمـوع در مـورد ايـن حـوزه مي تـوان گفـت 
کـه اغلـب آثـار منتشرشـده در ايـن بخـش داراي 
رويکردهاي درون ديني، تجويزي و تبليغي هستند 
و کتاب هايـي کـه رويکـردي اجتماعـي دارنـد در 
اغلب مـوارد تحت تأثيـر رويکـرد کارکردگرايانه 
شـريعتي در »انتظـار، مذهـب اعتـراض« هسـتند اما 
بـه دليل انجـام کارهـاي داراي رويکـرد اجتماعي 
موضوعـات  و  امکان هـا  زمينـه،  ايـن  در  انـدک 
بسـياري بـراي پژوهش در ايـن حوزه وجـود دارد 
کـه عبارتنـد از: بررسـي جنبش هايـي کـه در طول 
تاريـخ بـا محوريـت قـراردادن مهدويـت بـروز و 
ظهـور داشـته اند، بررسـي انـواع جريان هاي فکري 
در زمينـه اجتماعـي در خصوص موضـوع انتظار و 
مهدويـت کـه ايـن جريان هـا مي تواننـد سياسـي يا 

اجتماعي باشـند.

باطني  گـري، تصـوف و عرفـان؛ حـوزه اي 
مسـتعد تحقيقات گسـترده تر

حـوزه »باطني  گري، تصـوف و عرفـان«، حوزه اي 
کـه  اسـت  تشـيع  جامعه شناسـي  در  حاشـيه اي 
تاکنـون چنـدان به آن پرداخته نشـده و کتاب هاي 
اندکـي با رويکـرد اجتماعي در مورد آن نگاشـته 
شـده اسـت در حالي کـه کتاب هـاي نسـبتاً زيادي 
در ايـن حـوزه وجـود دارد کـه اغلـب رويکـرد 
تاريخـي دارند. مسـئله اصلـي در اين حـوزه رابطه 
ميان تشـيع و تصوف اسـت و سـه رويکرد موجود 
در ايـن زمينـه را اين گونـه مي تـوان صورت بنـدي 
و  منشـأ  وجـود  بـه  قائـل  کـه  رويکـردي  کـرد: 
سرچشـمه مشـترک ميان تشـيع و تصوف و پيوند 
و نزديکـي زيـاد اين دو اسـت تا حـدي که برخي 
ايـن دو را يکـي مي داننـد، رويکـرد دوم کسـاني 
هسـتند کـه معتقدنـد هيـچ ارتباطـي ميان تشـيع و 
تصـوف وجـود نـدارد  و رويکـرد سـوم معتقد به 
وجـود ارتبـاط متقابـل و تأثير و تأثر اين دو اسـت. 
موضوعـات اصلي اي که در ايـن حوزه قابل طرح 
هسـتند عبارتند از: انواع فرقه هاي شـيعي و ارتباط 
آنهـا با فرق متصوفـه، نقاط اشـتراک و افتراق اين 

دو، شـرايط عينـي پيونـد تشـيع و تصوف.

در حـوزه کتاب شناسـي، کتابـي داراي رويکـرد 
داراي  کتـاب  يـک  نشـد.  پيـدا  جامعه شـناختي 
گـروه  مرجـح  معيارهـاي  بـا  قرابـت  بيشـترين 
تشـخيص داده شـد که عنوانش »تشـيع و تصوف 
تا آغاز سـده دوازدهم هجري« اثر کامل مصطفي 
الشـيبي اسـت. ايـن کتـاب مطالعـه اي تاريخي در 
مـورد علل و عوامل اجتماعي، سياسـي و تاريخي 
شـکل گيري رابطه ميان تشـيع و تصـوف در دوره 
تاريخـي آغـاز اسـالم تا سـده دوازدهـم هجري و 
آغـاز حکومـت صفويه اسـت. در اين اثر الشـيبي 
تـالش مي کنـد نشـان دهـد ميـان تشـيع و تصوف 
نوعـي ارتبـاط و تأثيـر و تأثـر متقابـل وجـود دارد 

کـه در برخـي دوره هـاي تاريخـي ايـن ارتبـاط و 
پيوند نزديکتر شـده اسـت. او درواقع در ميان سـه 
رويکـرد ذکرشـده رويکـرد سـوم را اتخـاذ کرده 
اسـت. او ايـن ارتباط را برمبنـاي دو عامل مي داند: 
برخـي مفاهيـم و باورهـاي مشـترک و نيـز برخي 
شـرايط اجتماعي، سياسي و تاريخي. الشيبي تشيع 
را جنبشـي مي دانـد کـه در ابتـدا قيـام دوسـتداران 
علـي و فرزندانـش بر ضـد خلفا شـکل گرفت اما 
به تدريـج بـا کناره گيري ائمـه از مبارزه سياسـي و 
پرداختن شـان بـه علـم و زهـد تشـيع تغييـر ماهيت 
داد و غيرسياسـي شـد کـه اين امر به شـکل گيري 
فرقه هـاي ُغـالت انجاميـد کـه از تشـيع رسـمي 
منشـعب شـدند و هميـن فرقه هـا بودنـد کـه نقش 
مهمـي در ايجـاد ارتبـاط ميان تشـيع و تصوف ايفا 
کردنـد. آنهـا باورهايـي را وارد تشـيع کردنـد که 
آن را بـه تصـوف نزديک کرد. در سـده دوازدهم 
تشـيع مجـدداً بـه جنبشـي سياسـي تبديل شـد که 
صفويـه را بـه حکومـت رسـاند امـا پـس از تثبيت 
صفويـان، آنهـا بـه سـرکوب متصوفـه و فرقه هاي 
غالـي پرداختنـد که به کمرنگ شـدن رابطه تشـيع 

و تصـوف انجاميد.
در بيـن کتاب هـاي داراي قرابـت متوسـط دو اثـر 
شناسـايي شـد: »همبسـتگي ميان تصوف و تشـيع« 
از کامـل مصطفـي الشـيبي و »تصوف و تشـيع« از 
هاشـم معروف الحسـني. کتـاب »همبسـتگي ميان 
تصوف و تشـيع« رسـاله دکتراي الشـيبي است که 
براي اخذ دکتراي فلسـفه از دانشـگاه کمبريج آن 
را نگاشـت. اين کتاب در سـال 1354 توسط دکتر 
علي اکبـر شـهابي به فارسـي ترجمه و منتشـر شـد 
امـا بـه دليـل اعتقـاد دکتـر شـهابي به تضـاد برخي 
از  وي  شـيعه،  اعتقـادات  بـا  کتـاب  بخش هـاي 
چهـار فصل کتـاب دو فصـل را کامـل در ترجمه 
حـذف کـرد و از دو فصـل ديگر هـم بخش هايي 
را ترجمـه نکـرد. بدين ترتيب متن فارسـي چندان 
رويکـرد  الشـيبي  اثـر  ايـن  در  نيسـت.  منسـجم 
تاريخـي اثـر ديگـرش يعنـي تشـيع و تصـوف تـا 
آغـاز سـده دوازدهـم هجـري را ندارد و بيشـتر به 
ارائـه چارچوبـي نظـري بـراي ايـن رويکـرد خود 
پرداختـه اسـت و تـالش کـرده بـا مطرح کـردن 
برخـي مفاهيـم و باورهـا ارتبـاط و پيونـد تشـيع و 
تصـوف را اثبـات کنـد. او ايـن ارتبـاط را در ميان 
شـيعيان اوليـه، شـيعيان غالي و ائمه پيگيـري کرده 

است.
بـا توجه بـه اهميـت کامل مصطفـي الشـيبي براي 
ايـن حوزه که از سـه اثـر دو کتاب را خود نوشـته 
و يـک اثـر در نقـد کتاب هـاي وي نوشـته شـده 
ارائـه مي شـود.  از وي  معرفـي اي کوتـاه  اسـت، 
الشـيبي محققـي عراقي اسـت کـه داراي دکتراي 
فلسـفه از دانشگاه کمبريج و اسـتاد دانشگاه بغداد 
اسـت. وي »همبسـتگي ميـان تصـوف و تشـيع« را 
در سـال 1969 و ديگـر اثـرش را کـه از آن پيشـتر 

صحبـت شـد، اندکـي پـس از آن منتشـر کرد.
پنـج اثر هم توسـط گروه مطالعاتي جامعه شناسـي 

حوزه »باطني  گري، تصوف و 
عرفان«، حوزه اي حاشيه اي در 
جامعه شناسي تشيع است که 
تاکنون چندان به آن پرداخته 

نشده و کتاب هاي اندکي با 
رويکرد اجتماعي در مورد آن 
نگاشته شده است در حالي که 

کتاب هاي نسبتًا زيادي در 
اين حوزه وجود دارد که اغلب 
رويکرد تاريخي دارند. مسئله 
اصلي در اين حوزه رابطه ميان 

تشيع و تصوف است 
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چـه در دانشـگاه و چـه در حـوزه، هسـته سـخت 
فرهنـگ جامعـه شـيعي ايـران را مـورد تحليـل 
آنکـه  دليـل  نداده انـد؟  قـرار  جامعه شـناختي 
ابعـاد اجتماعـي تشـيع به مثابـه امـري نينديشـيده 
کـه  بپذيريـم  اگـر  چيسـت؟  مانده اسـت،  باقـي 
مبنـاي سـنت  از  و حرکـت  نقـد سـنت  سـنت، 
يکـي از مهم تريـن عناصـر ايجاد کننده پيشـرفت 
داشـت  توقـع  مي تـوان  آيـا  اسـت،  جامعـه   هـر 
بـه  جـدي  اقبالـي  نخبگانـش  کـه  جامعـه اي 
شـناخت ابعاد اجتماعي هسـته سـخت سـنت هاي 
آن جامعه نداشـته اند، به سـمت پيشـرفت در ابعاد 
کنـد؟  حرکـت  جامعـوي اش  حيـات  مختلـف 
ابعـادي اجتماعي کـه زندگي ميليون هـا نفر افراد 
جامعـه را  هـر روز و هـر لحظـه به صـورت عينـي 
و واقعـي متأثـر مي سـازند. ايـن  پرسـش ها، تنهـا 
بخشـي از عالمت هـاي سـؤال غيرقابـل اغماضي 
اسـت کـه ذهن دريافت کننـده اين اعـداد و ارقام 

را بـه خـود مشـغول مي کنـد. 

نگاهــي فراتحليلي و آماري به يافته هاي پژوهش 
کتاب شــناختي جامعه شناســي تشــيع که توسط 
گــروه مطالعاتي جامعه شناســي تشــيع در طول 
بيش از دو ســال گذشــته صورت گرفته  است، 
نکات قابل توجهــي را در مورد ويژگي هاي آثار 
توليدشــده در اين حوزه در 70 ســال گذشته به 
زبان فارســي بر ما مکشوف مي کند. در متن زير 
تــالش مي کنم تا برخي از اين نکات را به اجمال 
مورد اشــاره قرار دهم. آنچه مشخص است، اين 
نکات توصيفي، پرســش هايي جــدي را مطرح 
مي کننــد کــه نيازمند مداقــه، پژوهــش و ارائه 

پاسخ هايي روش مند هستند:

1. خيلي نزديك، خيلي دور؛ فقر چشمگير 
مطالعات اجتماعي تشيع

نگاهـي کلـي بـه تعـداد آثاري کـه بـا رويکردي 
مرزهـاي  چارچـوب  در  تشـيع  بـه  اجتماعـي 
سـرزميني ايـران پرداخته انـد نشـان مي دهـد کـه 
ايـن حوزه با خأليي جدي و معنادار روبروسـت. 
انتشـار تنهـا 245 اثـر در ايـن حـوزه مطالعاتي در 
يـک بـازه زمانـي بيش از 70 سـاله )که با تسـامح 
مي تـوان آنهـا را واجـد رويکردهـاي اجتماعـي 
ايـن  روش شـناختي  و  نظـري  مالک هـاي  بـا 
گـروه مطالعاتـي قلمـداد کـرد( خبـر از واقعيتـي 
انکارناپذيـر مي دهـد کـه خـود نيازمنـد تحليـل 

جـدي اسـت. 
ايرانـي  انديشـمندان  و  نخبـگان  مجموعـه  چـرا 

و  برجسـته  تاريخـي  رويکـرد  دليـل  بـه  تشـيع 
نزديکـي کمتـر با معيارها و مالک هـاي مطالعه اي 
داده  تشـخيص  انـدک  قرابـت  اجتماعـي واجـد 
برابـر  از: »موضـع تشـيع در  شـدند کـه عبارتنـد 
عرفـان  و  »تصـوف  تاريـخ«  ،  طـول  در  تصـوف 
»ريشـه هاي  شـيعه«،  متأخـر  علمـاي  ديـدگاه  از 
هويتـي تشـيع و عرفـان«، »نقـش مشـايخ صفـوي 
در روي کار آمـدن صفويـان«، »پيدايـي انديشـه 
سياسـي، عرفانـي در ايران؛ از عزيزالدين نسـفي تا 

شـيرازي«. صدرالديـن 
در بررسـي هاي آمـاري ايـن حـوزه بـا سـه عنـوان 
کتاب هـاي  کل  درصـد  سـه  شـاخص  کتـاب 
بـا مجمـوع هشـت  شـاخص تمامـي حوزه هـا و 
بـا  مرتبـط  آثـار  کل  از  درصـد  سـه  کتـاب 
جامعه شناسـي تشـيع را داشـت کـه بديـن ترتيـب 
در کنـار حـوزه »زيـارت و مکان هـاي مذهبـي« 
در جايـگاه آخـر از نظـر کميت کتب منتشرشـده 
از  گرفـت.  قـرار  هشـتگانه  حوزه هـاي  ميـان  در 
نظـر زمـان انتشـار دهـه 80 بـا انتشـار چهـار کتاب 
تعـداد کتـاب  بيشـترين  از هشـت کتـاب داراي 
منتشـره از دهـه 20 تـا سـال 1391 اسـت. در ايـن 
حـوزه 62 درصـد آثـار ترجمـه شـده و 38 درصد 
تنهـا حـوزه اي  نظـر  ايـن  از  تأليفـي هسـتند کـه 
اسـت کـه تعـداد کتـب ترجمه شـده در آن بيـش 
از کتـب تأليف شـده اسـت. در ميان نويسـندگان 
و  دانشـگاهي  نويسـنده  يـک  شـاخص  آثـار 
لحـاظ  از  دارنـد.  قـرار  نويسـنده حـوزوي  يـک 
پراکندگي جغرافيايي ناشـران، 67 درصد ناشـران 
آثـار شـاخص در تهـران و 33 درصـد در مشـهد 
بوده انـد و در کل آثـار 50 درصـد ناشـران متعلـق 
بـه تهـران، 25 درصد متعلق به مشـهد و 25 درصد 
بـه سـاير شـهرها )قـم و گـرگان( تعلـق داشـته اند. 
تمامـي مؤلفـان چـه در مـورد آثار شـاخص و چه 

کل آثـار، نويسـندگان مـرد بوده انـد.
در مجمـوع الشـيبي در دو کتـاب خـود برمبنـاي 
مطرح کـردن تعـدادي از اعتقـادات و آموزه هـاي 
داراي  و تصـوف  تشـيع  نظـر وي،  بـه  مشـترک 
ارتبـاط نزديـک هسـتند. ايـن باورهـا عبارتنـد از: 
امـام  بـه  اعتقـاد  دنيـا،  از  دوري گزيـدن  و  زهـد 
مهدويـت،  راهنمـا،  و  مرشـد  به عنـوان  علـي)ع( 
ميـان  مراتبـي در  نظـام هرمـي و سلسـله  وجـود 

پيـروان فـرق و آييـن فتـوت و جوانمـردي.
در نهايـت در مـورد ايـن حـوزه مي تـوان اين گونه 
گفـت کـه حـوزه اي اسـت کـه تاکنـون مغفـول 
مانـده و کارهـاي اندکـي در مورد آن بـا رويکرد 
اجتماعـي انجـام شـده اسـت. ايـن امـر ايـن حوزه 
را مسـتعد انجـام تحقيقـات بيشـتر مي کنـد و ايـن 
امـکان را فراهـم مـي آورد کـه در آينـده ضعـف 
و کمبـود مطالعات اجتماعي و جامعه شـناختي در 

ايـن زمينـه برطرف گـردد.■

تحذير ارقام
فراتحليلي آماري از وضعيت حوزه  مطالعاتي 

جامعه شناسي تشيع در زبان فارسي

مهدي سليمانيه

اگر بپذيريم که سنت، نقد سنت 
و حرکت از مبناي سنت يکي 

از مهم ترين عناصر ايجاد کننده 
پيشرفت هر جامعه  است، آيا 
مي توان توقع داشت جامعه اي 
که نخبگانش اقبالي جدي به 
شناخت ابعاد اجتماعي هسته 
سخت سنت هاي آن جامعه 

نداشته اند، به سمت پيشرفت در 
ابعاد مختلف حيات جامعوي اش 

حرکت کند؟ 
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آثـار منتشرشـده )78 عنـوان( در تمامـي دهه هاي 
صـورت  بـه   ،80 دهـه  در  اسـت.  آن  از  پيـش 
ميانگيـن هر سـاله 11 عنـوان اثر جديـد در حوزه 
مطالعات اجتماعي تشـيع منتشـر شـده  اسـت. اين 
شـتاب رو به  رشـد، بايـد داراي داليلـي زمينه اي، 
اجتماعـي و اقتصـادي باشـد کـه بررسـي دقيـق 
آنهـا مي توانـد پنجره هايـي جديـد را در تحليـل 
فـراز و نشـيب هاي ايـن حـوزه مطالعاتـي به روي 

محقـق بگشـايد. 
باسـابقه ترين حوزه هاي پژوهشي در جامعه شناسي 
و  روحانيـت  و  تشـيع  اجتماعـي  تاريـخ  تشـيع، 
منتشرشـده در  مرجعيـت هسـتند. نخسـتين آثـار 
حـوزه نخسـت در اوايـل دهـه 20 شمسـي و اولين 
آثار در حـوزه مطالعاتي روحانيت و مرجعيت، در 

اواسـط دهـه 30 شمسـي منتشـر شـده اند. 
اجتماعي  مطالعات  حوزه  جديدترين  همچنين 
تشيع، حوزه مطالعاتي »زيارت و اماکن مذهبي« 
است. نخستين کتاب در اين حوزه در سال 1384 

منتشر شده  است. 

4. نســبت آثار تأليفي به آثار ترجمه اي در 
مطالعات اجتماعي تشيع

ــده در  ــدود منتشرش ــار مح ــاق آث ــه اتف ــب ب قري
ايــن حــوزه، تأليفــي هســتند. تنهــا 19 عنــوان اثــر 
)هشــت درصــد( از کل عناويــن از زبــان ديگري 
بــه فارســي ترجمــه شــده اند. زبــان مبــدأ در 
آثــار نوزده  گانــه فــوق، اغلــب زبــان عربــي 
بــوده اســت )17 عنــوان(. دو اثــر باقــي مانــده از  
زبان هــاي فرانســه و انگليســي بــه فارســي ترجمــه 

شــده اند. 

کـه باعـث مي شـود منطـق تحـوالت حوزه هـاي 
آميختـه با دين عامه از چشـم ناظـران پنهان بماند؟ 
حوزه هـاي   بـه  مضاعـف  کم توجهـي  ايـن  آيـا 
مرتبـط بـا تشـيع زيست شـده و درهم آميختـه بـا 
فرهنـگ عمومـي جامعـه ايـران نيسـت کـه فهـم 
تحليلگـران جامعه ايران را از حـوادث و جريانات 
جامعـه دچـار اعوجاج کرده  اسـت؟ آيـا نمي توان 
ايـن کم توجهـي به ابعـاد زيسـته تشـيع را مصداق 
ديگـري بـر فاصلـه ذهنـي و عيني نخبـگان علمي 
جامعـه از بطـن فرهنـگ و متـن اجتماع دانسـت؟ 
آيـا چنيـن خـأل مضاعفـي در مطالعـات اجتماعي 
در حوزه هـاي مرتبـط بـا ابعـاد غيررسـمي تشـيع 
باعـث نمي شـود تصويـري کـه از جامعـه شـيعي 
در افکارعمومـي و محافـل فکـري جهان انعکاس 
مي يابـد، تصويـري سياسـت زده، از باال، رسـمي و 

در نهايـت غيرواقعي باشـد؟

3. تأخــر و تقــدم حوزه هــاي مطالعاتي 
جامعه شناسي تشيع

آنچـه از تحليـل طولـي آثـار منتشرشـده در حـوزه 
آن  مي آيـد،  دسـت  بـه  تشـيع  اجتماعـي  مطالعـات 
اسـت کـه علي رغـم فقـر مطلـق مطالعاتـي در ايـن 
و   )59 تـا   50 )سـال هاي   50 دهـه  دو  در  حـوزه، 
سـپس دهـه 80 )سـال هاي 80 تا 91( فراوانـي آثار به 
صورت معناداري بيشـتر از دوره هاي مشـابه بوده اند. 
آثـار  بيشـترين  داراي   ،80 دهـه  ميـان  ايـن  در 
منتشرشـده در حـوزه مطالعـات اجتماعـي تشـيع 
گذشـته  زمانـي  دوره هـاي  تمامـي  بـه  نسـبت 
مي باشـد. تعـداد آثـار منتشرشـده در ايـن دهـه 
)147 عنـوان اثـر( به تنهايـي حـدود دو برابـر کل 

2. حوزه هاي غالب، سرفصل هاي مغفول
»تاريخ اجتماعي تشـيع« و »روحانيت و مرجعيت« 
فاصلـه اي  بـا  کـه  هسـتند  مطالعاتـي  حوزه هـاي 
انـدک  تعـداد  ميـان  از  بيشـترين آثـار را  زيـاد، 
آثار کل هشـت حـوزه مطالعات اجتماعي تشـيع 
بـه خـود اختصـاص داده انـد. ايـن دو حـوزه در 
کنـار يکديگـر، حـدود 58 درصـد از کل آثـار 
را  اجتماعـي  رويکردهـاي  داراي  گزينش شـده 

مي شـوند.  شـامل 
ايـن در حالـي اسـت کـه حوزه هـاي ديگـري چون 
»زيـارت و اماکـن مذهبـي«، »باطني گرايـي، عرفـان 
و تصـوف« و »انتظـار و مهدويـت« و »هنـر و ادبيات 
هـم،  »مناسـک شـيعي« در کنـار  شـيعي« و حتـي 
تعـداد آثار کمتري نسـبت به يک حـوزه روحانيت 
نابرابـر ميـان  ايـن پراکندگـي  و مرجعيـت دارنـد. 
حوزه هـا، بـراي ناظـر دقيق، معنـادار اسـت. مي توان 
اين گونـه قلمـداد کـرد کـه موضوعات دسـته دوم، 
کـه وجه مشـترک آنهـا را مي توان در ناظـر بودن به 
وجه دين عامه و تشـيع زيسـته  يافت، بسـيار کمتر از 
موضوعات دسـته نخسـت کـه داراي ويژگي  پيوند 
با تشـيع رسـمي، ابعاد نهادي و مقياس کالن تحليل  
هسـتند، مـورد توجه محققـان و انديشـمندان جامعه 

بوده انـد. 
نکتـه مـورد توجـه در تحليـل داده هـاي آمـاري به 
دسـت آمـده در ايـن پژوهـش، وجـود تنهـا دو اثر 
بـا رويکـرد اجتماعي در سـرفصل مهـم »عدالت و 
امامـت« اسـت. نکتـه اي حيرت انگيـز کـه مـا را بـه 
ايـن شـگفتي وا مـي دارد کـه چگونه ممکن اسـت 
اصـل  دو  اجتماعـي  ابعـاد  و  ويژگي هـا  پيامدهـا، 
و  عدالـت  يعنـي  تشـيع  متمايزکننـده  و  اساسـي 
امامـت، کم اقبال تريـن حـوزه مطالعاتـي مطالعـات 
حوزه هـاي  تمامـي  ميـان  در  تشـيع  اجتماعـي 
جدي تـر  آنجـا  پرسـش  ايـن  باشـد؟  هشـتگانه 
و  »عدالـت«  بياوريـم  خاطـر  بـه  کـه  مي شـود 
بحث هـاي مرتبـط بـا آن، چـه در دهه هـاي منتهـي 
بـه وقـوع انقـالب سـال 1357 و چـه در سـه  دهـه 
گذشـته، همـواره از پرمناقشـه ترين و محوري ترين 
موضوعاتـي بوده که هـر از چنـدي افکارعمومي، 
تبليغات رسـانه اي و حتي وجـدان جمعي جامعه را 
متوجـه خـود کـرده  اسـت امـا ظاهـراً پـژواک اين 
بحـث حياتـي، تنهـا در سـطح تيترهاي رسـانه اي و 
کنش هـاي تبليغـي خودنمايـي کـرده و بـه ايجـاد 
انباشـت علمـي و تحقيقـي قابـل توجهـي منتهـي 

نشـده  اسـت.  
پيامـد چنين نابرابـري در حوزه مطالعات اجتماعي 
تشـيع چيسـت؟ آيـا هميـن عـدم اطـالع دقيـق و 
روش منـد از ابعـاد اجتماعـي تشـيع زيسـته نيسـت 
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علي رغم گشايشي حداقلي و شتاب گرفتن نسبي 
تعداد آثار در اين حوزه مهجور، همچنان دو رتبه 
دهه  شاخص   نويسندگان  به  زمينه،  اين  در  اول 
40 و50 اختصاص دارد و تعداد آثار منتشرشده 
آنان در اين حوزه، پس از گذشت حدود چهار 
دهه، از نويسندگان معاصر بيشتر است. نکته اي از 
اجتماعي  مطالعه  به  توجه  بايد ضرورت  يک سو 
تشيع و طرح آن به عنوان يک پروبلماتيک )مسئله 
اصلي( پژوهشي را روشن سازد و از سوي ديگر 
نشان دهنده جايگاه متمايز اين دو انديشمند آشنا 
پيشگامي  است،  حوزه  اين  در  آنان  پيشگامي  و 
که هم مي تواند به عنوان يک نقطه شروع، قوت 
و مبناي حرکت قلمداد شود و هم مي تواند خطر 
دو  اين  نظريات  سايه  در  و درجازدن  باقي ماندن 

انديشمند را گوشزد کند.■

92 درصــد آثــار( توســط نويســندگان مــرد 
ــت.  ــده  اس ــته  ش نگاش

پرکارترين  والســابقون؛  بلنــد  ســايه   .8
نويسندگان حوزه مطالعات اجتماعي تشيع

نگاهـي بـه اسـامي نويسـندگان آثـار ايـن حـوزه 
نشـان مي دهـد کـه علـي شـريعتي بـا توليـد 11 
عنـوان اثـر در رتبـه نخسـت نويسـندگان داراي 
بيشـترين توليـد محتـواي منتشـره قـرار مي گيرد. 
مالک هاي  با  حوزه  اين  شاخص  آثار  ميان  در 
هشت  با  شريعتي  علي  مجدداً  مطالعاتي،  گروه 
عنوان اثر در رتبه اول قرار دارد. مرتضي مطهري 
است  اين حوزه  پرکار  نويسنده  همچنان دومين 
که چهار عنوان اثر را به نام خود ثبت کرده  است. 
که  است  آن  ميان،  اين  در  اهميت  داراي  نکته 

5. شيب به مرکز؛ پراکندگي مکاني چاپ 
آثار جامعه شناسي تشيع

ــران  ــازع ســاير شــهرهاي اي تهــران، رقيــب بالمن
در انتشــار آثــار بــا رويکــرد اجتماعــي بــه تشــيع 
اســت. 165 عنــوان اثــر )معــادل 68 درصــد کل 
آثــار( در تهــران بــه چــاپ رســيده اند. قــم، 
مهمتريــن شــهر مذهبــي ايــران، تنهــا بــا 52 عنوان 
اثــر )21 درصــد از آثار منتشــره( در جايــگاه دوم 
ــا  اســت. مشــهد، دوميــن شــهر مذهبــي ايــران، ب
ــن دو شــهر و چــاپ 9  ــاد از اي ــه بســيار زي فاصل

اثــر در جايــگاه ســوم اســت.

انتشارتي  نهادها و مؤسســات  6. مهمترين 
حوزه مطالعات اجتماعي تشيع

انتشاراتي، در کنار هم، رتبه اول را در  سه نهاد 
منتشر کردن آثار حوزه مطالعات اجتماعي تشيع 
اميرکبير،  انتشارات  داده اند:  اختصاص  خود  به 
مرکز اسناد انقالب اسالمي و مؤسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خميني )قم(. سهم اين سه انتشارات 
عنوان  اين حوزه 28  در  منتشرشده  آثار  از کل 

کتاب معادل 12 درصد از کل آثار است. 
به طـور خـاص، در آثـار شـاخص جامعه شناسـي 
ايـن  بـا مالک هـاي  بيشـتري  تشـيع کـه قرابـت 
پژوهـش داشـته اند، سـهم دو مؤسسـه اميرکبير و 
مؤسسـه آموزشـي پژوهشـي امام خميني بيشتر از 

است.  سـايرين 
گرچـه در اين فهرسـت، نام انتشـارات خصوصي 
چـون نشـر نـي، کويـر و طـرح نـو نيـز بـه چشـم 
مي خـورد. آنچه بـا تحليل اين جـدول خودنمايي 
بنگاه هـاي  حضـور  کمرنگ بـودن  مي کنـد، 
بـا  انتشـاراتي در مقايسـه  يـا خصوصـي  مسـتقل 
حضـور پررنـگ انتشـارات وابسـته بـه مؤسسـات 
دولتـي اسـت. پراکندگـي که خود به عنـوان يک 
پديـده اجتماعـي، قابـل تحليـل بـه نظر مي رسـد. 

7. زنــان در حاشــيه؛ نســبت جنســيتي 
نويسندگان آثار

حــوزه مطالعــات اجتماعــي تشــيع، در عيــن 
ــوزه اي  ــون ح ــودن، تاکن ــک ب ــدود و کوچ مح
ــان  ــر از مي ــه 226 اث ــرا ک ــت. چ ــه بوده اس مردان
ــادل  ــوزه )مع ــن ح ــه در اي ــار نگارش يافت کل آث



عبادت	و	عقالنيت	/	لطف	اهلل	ميثمي	•
بازخواني	زندگي	و	آراي	امام	شافعي/	حميد		•

احراري-	بخش	نخست
و		• فرديت	 نافي	 نبايد	 اجتماعي،	 مناسبات	

جوهر	خداوندگاري	آدمي	شود/	محمد	محمدي	
گرگاني-	بخش	پاياني

روشنفكر	در	تاريخ	/	علي	بهفروز	•
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در مقاله حاضر کوشيده ام تا با طرح مثلث بندگي 
يا آزادگــي اين گزاره را در حــد توان به طور 
مستدل توضيح دهم، بعضي مي گويند اخالق از 
دل دين برنمي آيد و معنويت و اخالق از عقالنيت 
برمي آيد و نه دين. به نظر من هم دين عقالنيت 
دارد و هم اخالق مي تواند از دل دين نتيجه شود. 

آيه 13 و 14 سوره طه را اساس بحثم مي گذارم 
و دو نتيجــه مهم مي گيرم. خداوند در کوه طور 
خطاب به حضرت موســي)ع( سخن مي گويد: 
»اَنَــا اَختَرتَُک«، يعنــي من تــو را اختيار کردم. 
صــورت  رجحان هــا  براســاس  اختيارکــردن 
مي گيــرد. گزينــش خدا ماننــد گزينش هاي ما 
نيست که کســي با مدرک تقلبي بتواند بهترين 
پست کشور را بگيرد. گزينش هاي خدا براساس 
واقعيت هاي زندگي حضرت موســي)ع( انجام 
شــده اســت. پس از اينکه سرگذشت حضرت 
موســي را برايش مي گويد، ادامــه مي دهد که 
مــن تو را اختيار کــرده ام بنابراين »فَاســتَِمع لِما 
يُوحي« خــوب گوش هايت را باز کــن ببين به 
تو چه وحي مي شــود. در ديگــر جاهاي قرآن 
دربــاره وحــي با يــک مخاطب آشــنا اين طور 
صريح و آشکار صحبت نشده است. حاال ببينيم 
 ُ َّنِى أَنَا اهللَّ در پي اين آيه، پيام وحي چيســت؟ »إِن
اَل إِلَــَه إاِلَّ أَنَا« )طه:14(، يعنــي خدا منم و  هيچ 
خدايي جز من نيست. اينجا منطق توحيد مطرح 
مي شــود. فراز اول آيه بيان مي کند که خدايان 
زر و زور و تزويــر را نبايد بپرســتيد، بلکه »اهلل« 
خداست. اينجا هســتي محوري مطرح مي شود؛ 
هستي اي که در نيستي گذر ندارد. فراز دوم که 
پس از »فــا«ي نتيجه آمده، مي گويد »فَاعبُُدني«، 
يعنــي تو مــرا بندگي کن. اينجا خــدا يک دره 
پرنشــدني و منطقي را مطرح مي کند. مي گويد 
من خدا هســتم و تو بنده اي و بايد بندگي کني. 

جايــگاه مــن خدايي کردن اســت و جايگاه تو 
بندگي کردن. وقتي اعــالم بندگي کنيم، ديگر 
نمي توانيــم خدايــي کنيــم، اســتکبار بورزيم، 
خودخدابيــن و خودمطلق بين شــويم. اين چهار 
موردي که ذکر کردم منشــأ همه خشونت هاي 
تاريخ است. جايگاه خدا هم خدايي کردن است 

و روا نيست بندگي کند.
مهنــدس عبدالعلي بازرگان در توشــه گيري از 
»اِياَک نَعبُُد َو اِياَک نَستَعين« مي گويد: »عبادت 
را در ترجمه هــاي قــرآن، »پرســتش« ترجمــه 
کرده انــد که رســا نيســت و کلمه اي فارســي 
براي معادل آن نداريم. »عبادت« حالت تســليم 
و تمکين انســان نســبت به چيزي اســت. شايد 
اولين بار دکتر شــريعتي ايــن واژه را باز کرده 
اســت. او مي گويد عبادت يعنــي هموارکردن 
جاده. »عبّدالطريق« يعني جــاده را صاف  کردن 
و آســفالت کردن که ماشــين راحــت بتواند از 
آن عبــور کند. »طريــق المعبّد« يعنــي جاده اي 
که صاف شــده و ســنگالخ و دست انداز در آن 
وجود نــدارد و راحــت مي تــوان در آن جاده 
رانندگي کرد. در عربســتان به ماشين هاي جاده 
صاف کــن »عابدالطريــق« مي گوينــد. مــا بايد 
وجودمــان را براي خدا صاف کنيــم. يعني در 
برابر فرامين خدا مقاومت نکنيم تا ماشــين خدا 
راحت وارد وجودمان شــود. اگر خدا مي گويد 
انفاق کــن، ببخش، عفو کــن،  صبر کن، جهاد 
کــن، مهربان باش و... اينها راحت در وجودمان 
بنشــيند. وجودمان مانند اســفنج، نرم و پذيراي 
فرامين خدا باشد. يک وقت انسان مقاومت دارد 

و ســد راه اينهاست؛ بنابراين ماشــين نمي تواند 
حرکت کند. پس به کارها و رفتارهايي عبادت 
مي گوينــد که وجود انســان را براي ارزش هاي 
خدايي، باز کنــد و آن ارزش ها را جذب کند. 
ما از او درخواســت مي کنيم که من فقط نسبت 
بــه تو اين حالت را دارم. يعني در برابر شــيطان 
مقاومــت دارم، نمي پذيــرم. شــيطان يعني چه؟ 
تکبر، حرص، بخل، حســد، خشــم، کينه، حقد 
و... اينهــا نبايد در وجود مــن راه يابد. اي خدا، 
من فقط به تو چراغ ســبز مي دهــم تا صفات و 
ارزش هاي تــو در وجود من بيايــد. اين مفهوم 
عبادت است، يعني فقط تو و هيچ چيز ديگر در 
وجود من راه نيابد. البته اين کافي نيســت و خدا 
هم بايد کمک کند. ما تالش خود را مي کنيم و 
در زندگي مــان هم فقط از تو کمک مي گيريم. 
منظور کمک هاي معمولي و تعاون هاي روزمره 
نيست، بلکه منظور کمک خدا و هدايت است. 
در اينجا حتي از پيامبــر هم کمک نمي گيريم، 
چرا کــه مي گوييم »ايــاک« يعني فقــط تو را. 
کمک و اســتعانت فقط از خداست، نه حتي از 
رســول و رســوالن ديگر. بخش مهمي از قرآن 
درباره همين عبادت و اســتعانت است که براي 

هرکدام، صدها آيه در قرآن باز شده است. 
ا النَّاُس  در آيه 21 ســوره بقره آمده است: »يََأ اَيهَُّ
َِّذيَن مِن قَبْلُِکْم  َِّذى َخلََقُکــْم َو ال َُّکُم ال اْعبُــُدواْ َرب
لََعلَُّکــْم تَتَُّقــوَن«. تقريبــاً تمام مفســران اجماع 
دارند که »ناس« يعني تمام اقشــار مردم؛ اعم از 
کافر، مسلمان، مشــرک، مؤمن، منافق و.... اين 
آيه نحــوه نگرش و راه تعالي بخشــي را نشــان 
مي دهــد، از هر فرقه و گروهي که هســتيم، چه 
در ظلمت باشــيم و چه در نور، فرمــان »اْعبُُدواْ 
َُّکم« مي دهد. يعني تســليم، تمکين و راه دادن  َرب
رب در وجودمــان. کــدام رب؟ همان ربي که 
خالق است، آســمان ها، زمين و ما را خلق کرده 
اســت. همان طورکه در پيش گفته شــد، معناي 
پرستش براي عبادت نارساســت. خدا نيازي به 
پرســتش ما ندارد. ما هستيم که به او نياز داريم. 
ما هســتيم که بايد ارزش هاي وجودي و صفات 
الهي را در نفسانيات خود که به غضب، شهوت، 
حســد و کينه  آلوده شده اســت، راه داده و اين 

عبادت و عقالنيت

لطف  اهلل ميثمي

جايگاه خدا خدايي کردن و 
جايگاه بنده بندگي کردن است. 

با اعالم بندگي نمي توانيم 
خدايي کنيم، استکبار بورزيم، 
خودخدابين و خودمطلق بين 

شويم و درنتيجه خشونت بورزيم
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ناهمواري هــا را هموار کنيــم؛ ارزش هاي همان 
خدايي کــه ما و گذشــتگان  مــا را خلق کرده 
است و اين راهي است که منجر به افزايش تقوا 

مي شود: لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن.  
خدا اســتداللي براي موســي)ع( مطرح مي  کند 
که مــا از آن غافليم. فکر مي کنيــم »فاعبدني«، 
يعني فقــط براي من نماز بخــوان و روزه بگير. 
اين نــوع عبادات ـ  ماننــد نمــاز، روزه و... ـ را 
هم که در فرهنگ رايج ما مي گويند اســتدالل 
ندارد. بسياري از روشــنفکران ديني ما معتقدند 
عبادت جدا از عقالنيت است. اما اينجا مي گويد 
بندگي تنها مختص خداست و نمي توان بنده زر 
و زور و تزويــر بود. در آيه »اِياَک نَعبُُد َو اِياَک 
نَســتَعين« بندگي ـ آن هم به طــور جمعي ـ تنها 

مختص خداست. 
اخــالق از کجا نشــأت مي گيرد؟ نخســت، در 
آن دره منطقــي کــه بيــان شــد )جايــگاه خدا 
خدايي کــردن و جايــگاه بنــده، بندگي کردن 
است( يک استدالل است و بلکه اساس استدالل 
است. همچنين خدا خيلي صريح مي گويد »َو ما 
َخلَْقُت الِْجَنّ َو اْلِنَْس إاَِلّ لِيَْعبُُدونِ « )ذاريات:56(  
کســاني کــه عربــي مي داننــد مي گويند حصر 
زيــادي در ايــن آيه وجــود دارد. جــن و انس 
تنها بــراي بندگي خــدا آفريده شــده اند. حاال 
نتيجــه بندگــي براي خدا چيســت؟ اين اســت 
کــه ويژگي خضوع و خشــوع پيــدا مي کنيم و 
خودمان را در برابر خــدا فقير محض مي  دانيم. 
در اين حالت بشــر به خودخدابيني نمي رســد و 
جنگ جهاني هم به وجــود نمي  آيد. به نظر من 
همه مکارم اخالقي که در قــرآن و نهج البالغه 
و صحيفه ســجاديه ذکرشده، از محتواي بندگي 
خــدا و الغير نشــأت مي گيرد. خضــوع و فقر 
محض فــرد در برابر خــدا، بزرگــي مي آورد. 
اگــر ما براي خدا خاضع باشــيم، چنين نيســت 
کــه خودمان را کوچک کرده باشــيم، بلکه  در 
رابطه با خداي بزرگ، ما هم بزرگ مي شــويم. 
اگر مــا مي گوييم »اهلل اکبر« يعني خدا بزرگتر از 
آنچه اســت که ما مي انديشيم و تصور مي کنيم. 
بنابراين ديناميزم انديشه ورزي ما را تا ابد تضمين 
مي کنــد تا بــه دام دگماتيســم نيفتيــم. درواقع 
خودمــان را هم بــزرگ کرديم و ايــن غير از 
خودبزرگ بيني، خودمطلق بيني و خودخدابيني 

است که به خشونت مي انجامد.
مــن در برابر برداشــت هاي مارکسيســت ها که 
مي گويند خشــونت از فاشيسم به وجود مي آ يد 
و فاشيســم هم بــه انحصــارات بين المللي مانند 
انحصــارات نفتــي، اســلحه اي، کامپيوتري و... 
وصل مي شود، يک نظر راهبردي مستقلي دارم. 
به نظر مــن افزون بر آن موارد، نوعي فاشيســم 
هم وجود دارد که از يک فرد ساده زيســت هم 
مي تواند به وجود آيد و ما اين را در ايران تجربه 
کرده ايم. فردي که ممکن اســت ساده زيســت 
هم باشــد به دليل محور دانســتن خودش، خدا 

را اثبــات  کــرده و درنتيجه خدا را اســير ذهن 
خودش مي کنــد و درنهايت به دليــل اينکه اين 
شــخص فطرتــاً خداجوســت، خودخدابيــن و 
خود مطلق بين مي شــود و آن گاه مي گويد »اين 
اســت و جز اين نيست.« منشأ تمام خشونت هاي 
غيراخالقي همين اســت که کســي بگويد »اين 
است و جز اين نيست.« درحالي که همواره بايد 
بگوييم »اين اســت و جز اين هم ممکن اســت 
باشــد«. چنين فردي با همه ايمان، شالق مي زند 
و شــکنجه مي کند اما ساده زيســت هم هست و 
خودش هم سابقه مبارزاتي داشته و ممکن است 
حتي در رژيم شــاه هم شکنجه شده باشد. اينکه 
خدا مي گويــد ما بايد بنده باشــيم و احســاس 
مخلوقيت کنيم، باعث مي شود که به هيچ يک از 
گرايش هاي خشونت آميز مبتال نشويم. در دعاي 
کميل مي خوانيم: »اَللُهَم اِنّي اَســئَلَُک بَِرحَمتَِک 
الَتي َوِسَعت ُکَل َشيء، َذَل لَها َکَل َشيء، َخَضَع 
لَها َکَل َشيء و...« ضمن اينکه »اِنّي« را مي آورد 
و بــر هويت خودش کــه علي)ع( اســت تکيه 
مي کنــد، به ايــن هم توجه مي دهــد که خدا را 

مي خواهد. اين منشأ اخالق است. 

برخي از متفکران زمــان ما مي گويند اخالق از 
عقالنيت نتيجه مي شــود و عبــادات هم عقالني 
نيســتند. به نظر من اخالق از دين نتيجه مي شود 
و ديــن هم اســتدالل و عقالنيــت دارد. اگر ما 
از خــدا غفلت نکنيم و ماننــد ماهي که در آب 
اســت و حضور آب را حس نمي کند، نباشــيم 
و اگر هســتي را در اســتداللمان در نظر بگيريم 
و اســتداللمان هستي محور باشــد و دين را هم 
مخلــوق خدا بدانيــم، پس اخــالق مي تواند از 
عقالنيــت ديني هم نتيجــه شــود و آن بهترين 
اخالق هم هست. شــايد منظور پيامبر از تمام و 

کامل کردن مکارم اخالق، همين باشد.
در آيــه 14 ســوره طــه در اســتداللي که خدا 
براي موســي)ع( مــي  آورد، از خالقيت خود به 
مخلوقيت موســي مي رســد. اين يک استدالل 
فراگير جهاني است و ربطي هم به ادوار تاريخي 
ندارد. براي اينکه خدا، خداست و بنده هم بنده. 
در هيچ يــک از ادوار تاريخي اين اســتدالل از 
بيــن نرفته و تغيير نمي کنــد. وقتي خدا به ابليس 
مي گويد چرا به انسان سجده نکردي، در پاسخ 

مي گويــد »َخلَْقتَني  مِْن ناٍر َو َخلَْقتَُه مِْن طين« من 
برترم، او را از خاک و مرا از آتش خلق کردي. 
اينجا شيطان رانده شده نيز خالقيت خدا را قبول 
کرده اســت. مي گويد »َخلَقتَني«، يعني خالقيت 
را پذيرفتــه اســت. اگر ما حتي نگاه شــيطان به 
خدا را هم داشــته باشــيم، به هر حال نمي توانيم 
خالقيــت را ناديده بگيريم. اين در حالي اســت 
که 90 درصد بحث هاي کالمي در آموزش هاي 
جاري در همه ســطوح پيرامون اثبات خداست 
که ما را از توســعه بازداشــته است. اگر ما حتي 
با بينش شــيطان هم به خدا نگاه کنيم، دست کم 
نيازي براي اثبات خدا نمي بينيم. مشرک، کافر، 
منافــق و ملحــد خالقيت خــدا را قبــول دارند، 
پيامبران و مؤمنان هم همين طور. پس يک زبان 

مشترکي ميان همه بشريت وجود دارد. 
مــا حتي اگر در حد شــيطان هم خدا را پذيرفته 
باشيم )که همه بشــريت اين وضعيت را دارند( 
در مرحله بعدي، آيه قرآن است که »ااَل يَْعلَُم َمْن 
َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِيُر«)ملک:14( آيا کســي 
که خلق کرد، علم ندارد؟ من اين  آيه را سر چاه 
نفــت براي خودم تکرار مي کردم. مهندس نفت 
بودم و مي دانســتم ته چاهي کــه عمقش 3000 
متر اســت، چه مي گذرد، زيرا طراحش بودم و 
از وضعيت آن اطالع داشــتم. کســي که طراح 
قفل است مي داند درون آن چيست. حاال خالق 
آسمان  ها و زمين نمي داند؟ علم ندارد؟ بنابراين 
مراحل اســتدالل از خالقيت آغاز مي شــود و به 
علم خدا مي رسد. کسي که علم دارد، مي بيند و 
مي شــنود، پس به خداي ناظر مي رسيم. بچه که 
بــودم مادرم مي گفت قند نخــور. در حضور او 
نمي خوردم،  ولي وقتي مــادرم نبود مي خوردم. 
اگر بدانيم خدا، خالق، عالم، سميع و بصير است، 
ســير استداللي »خالقيت تا اخالق« طي مي شود. 
به نظر من تمام قرآن بر همين اســتوار است که 
خداي خالق، عالم هم هســت و خــداي عالم، 
سميع است و خداي سميع، بصير است. اخالقي 
که بر اين مبنا نهادينه مي شــود، هم عاطفي، هم 
اســتداللي و هم فراگير اســت و همه بشــريت 
هم آن را قبول دارند، چون اســاس اســتداللش 
از حداقل هــا ـ که بينش شــيطان اســت- آغاز 
مي شــود؛ شــيطاني که پدر ملحدان، مشرکان، 
کافران و منافقان اســت. در يک  کلمه، اخالق 

از نتايج بندگي است. 
بحــث من در مورد مثلث بندگي يا آزادگي بود 
که يک ضلع آن همين اخالق اســت که به طور 
فشرده توضيح دادم. يک تعريف عبادت، همان 
بندگي خدا و الغير اســت؛ يعني تسليم خدايان 
زر و زور و تزوير نشــويم، که از اتفاق، بيشــتر 
مبارزات عليه طاغوت هم در همين راســتا بوده 
اســت. تعريف ديگــر عبادت به لحــاظ لغوي، 
هموارکــردن ناهمواري هاســت. همان طور که 
گفته شد در عربســتان به ماشين جاده صاف کن 
مي گويند »عابد«. در اين نوشــته بر اساس ريشه 

اگر ما مي گوييم »اهلل اكبر« يعني 
خدا بزرگتر از آنچه است كه ما 
مي انديشيم و تصور مي كنيم. 
بنابراين ديناميزم انديشه ورزي 
ما را تا ابد تضمين مي كند تا به 

دام دگماتيسم نيفتيم
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الهي را در تمام احکام نشان مي دهند و آن را از 
حالت عبادي به معنــاي عاميانه و مصطلح آنکه 

عبادات استدالل ندارد، خارج مي کنند. 
ازسويي برخي معناي عاميانه و سنتي از عبادت را 
مالک گرفته و مي گويند که عبادت، عقالنيت 
ندارد. ازســوي ديگر عقالنيت پذيرفته شده آنها 
تجربي، علمي، فلسفي، ارسطويي، ديالکتيکي يا 
هرمنوتيکي اســت. اين درحالي است که براي 
داوري منصفانه، الزم است معناي عميق عبادت 
را کــه از البــه الي قرآن فهم مي شــود، مالک 
ارزيابــي قرار دهيم. و ايــن زماني اتفاق مي افتد 
که هستي محوري و در پي آن معادباوري را در 
معادالت خــود وارد کرده و بــه عبارتي مبناي 

استدالل خود قرار دهيم.
به نظر مي رســد ريشه مشترکي بين علماي سنتي 
و حتي گاهي روشــنفکران ديني يا نوانديشــان 
دينــي وجود دارد و آن اين اســت کــه همه به 
يک روال بر اين باورند که در بيش از 200 آيه 
قرآن ما را به تعقل، تدبر، تفکر و انديشــه ورزي 
دعوت شده ايم. در ضمن همه اينها به يک روال 
معتقدنــد که روش تعقل، تدبر و انديشــه ورزي 
در قــرآن نيامده اســت. بنابرايــن به يک روش 
تعقــل بيــرون از قرآن مي رســند. بــراي نمونه 
زنده ياد عالمه طباطبايي به اوليات ارســطويي و 
زنده ياد حنيف نژاد به ديالکتيک و روشــنفکران 
ديني امــروزي ما به هرمنوتيک جديد فلســفي 
رسيدند و در اين باره مستندات زيادي است که 
روشنفکر ديني معروف ما رسماً  مي گويد قرآن 
کتاب روش و استدالل نيست اما مرحوم طالقاني 
بر اين باور است که قرآن روش فهم و استدالل 
خاص خــود را دارد که مطلــب خاص خود را 
مســتقل مي طلبد. به طور خالصه اين اســتدالل 
مبتنــي اســت بــر هســتي  محوري، معادباوري، 

تکامل محوري، رشد و گسترش امت واحد و...
مرحــوم طالقانــي نيز بر هميــن باور بــود. اين 
خالصه اي از مثلث بندگــي يا آزادگي؛ وحي، 

اخالق و تعريف بشر بود.

پي نوشت
1ـ مهنــدس عبدالعلــي بــازرگان معتقدند فلســفه 
خلقت عــالوه بر اين آيه، در دو آيــه ديگر نيز به 
شــرح زير بيان شده اســت: 1ـ آيه 2، سوره ملک: 
همان کسي که مرگ و زندگي را بيافريد تا شما را 
بيازمايد که کدامين تان نيکوکارتريد و فقط اوست 

بس مقتدر آمرزگار. 
2ـ آيــه 119 ســوره هــود: و اگــر پــروردگارت 
مي خواســت حتماً همــه مردم را امتــي واحد قرار 
مي داد حال آنکه آنان همواره با هم اختالف دارند. 
مگر کساني که پروردگارت به ايشان رحم آورد و 

به همين منظور آنان را آفريده است.■

نزديکتر است يعني توحيد، مقدم بر وحي است. 
اگر ما هســتي محور نباشيم نمي توانيم اين رابطه 
وجودي را با خدا داشته باشيم. موسي)ع( به اين 
وســيله با خدا حرف مي زد، خداي موسي يک 
خداي اثبات کردني نبود. با خداي اثبات کردني 
يا مخلوق نمي شود گفت وگو کرد )شايد بتوان 
اين کار را کرد، ولي در واقع گفت وگوي انسان 
با ذهن خودش است و تعالي نمي آورد.( مشکل 
ســازمان مجاهدين در سال 1354 همين بود که 
به تغيير ايدئولــوژي انجاميد. اعضا مي گفتند ما 
مي خواهيم از خدا کمــک بگيريم، خدايي که 
مبناي فلســفه ماســت، گفت  وگو کنيم و پاسخ 
پرســش هايمان را بگيريــم. عقالني بودن وحي 
با اين مباني اســت که نتيجه گرفته مي شــود به 
اين شرط که خدا را اســاس اين بستر بگيريم و 
مخلوق بودن خودمان را هم اساس دوم بدانيم و 
گفت گوي خودمان را هم در اين بســتر بدانيم. 
در تشــهد نماز مي خوانيم: »اْشَهُد أَْن ال إِلَـــَه إاِلّ 
اهللُ َوْحَدُه ال َشريـــکَ لَـــُه َوأَْشَهُد أََنّ مَُحّمـــداً 
َعبْـــُدُه َوَرسـولُـــه« گواهي مي دهــم که محمد 
عبد اوســت. چون محمد آگاه شــده اســت به 
مخلوقيتــش و به مقام عبدبودن رســيده اســت. 
وقتي عبد شد و توانست با خدا گفت وگو کند، 

رسالت هم بر او سوار مي شود. 
در تاريــخ روشــنفکري دينــي، بوده و هســتند 
کساني که قائل به يک تقســيم بندي طبيعي بين 
اصول و احکام هســتند. بــراي نمونه مي گويند 
اصول عبارتند از توحيــد، نبوت، معاد و احکام 
يــا فروع ديــن عبارتند از نمــاز، روزه، خمس، 
زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر 
و... اينها درواقــع اصول و فروع را جدا کرده و 
مرزبندي مي کنند و معتقدند روشــنفکران ديني 
بايد روي اصــول کار کننــد و روحانيت روي 
احــکام به عبارتي اصول، اســتداللي اســت اما 
احکام، عباداتي تقليدي و بدون استدالل است. 
مرحوم طالقاني در تفســير پرتــوي از قرآن اين 
مرزبندي را قبول نــدارد و توحيد و ارزش هاي 

لغوي عبادت، تعريف آن چنين مي شــود که ما 
بايد با ارزش هــاي الهــي، ناهمواري هاي نفس 
خــود و جامعه را همــوار کنيم. بــراي نمونه ما 
دچــار غضب، حســد، شــهوت و... مي شــويم 
ولي با صفات خدا و ارزش هاي الهي اســت که 
مي توانيــم ناهمواري هــاي درون خود را هموار 
کنيم که نتيجه اش اخالق مي شود: »َوالَْکاِظِميَن 
الَْغيَْظ َوالَْعافِيَن َعِن النَّاِس َواهللُّ يُِحُبّ الُْمْحِسنِيَن« 
)آل عمران: 134(، کساني که با ارزش هاي الهي 
خشم خود را فرومي برند و از مردم درمي گذرند.

مکانيزم وحي
خدا به موســي مي گويد »فَاْســتَِمْع لَِمــا يُوَحي« 
)طــه:13( خوب گوش کن کــه چه چيزي به تو 
وحي مي شــود. فراز اول اين وحــي، خدابودن 
خداست و فراز دوم مخلوق بودن بشر است. اين 
باعث مي شــود که ميان موســي و خدا رابطه اي 
بندنافي و به عبارتــي رابطه اي وجودي به وجود 
آيد. وقتي بچه در شکم مادر است، حاالت مادر 
به جنين منتقل مي شــود. با الهــام از اين رابطه و 
براي تقريب به ذهن، من اســم رابطه ميان انسان 
و خدا را  »بندنافي« گذاشــته ام،  ولي بهتر اســت 
بگوييم »رابطه وجودي«. ما که مخلوق هســتيم 
با خدا رابطه مستقيم و وجودي داريم که بستري 
براي گفت وگو با خداست. سرعت سير صوت، 
340 متر در ثانيه اســت. ســرعت سير نور، 300 
هزار کيلومتر در ثانيه است. آيا سرعتي باالتر از 
اين هم وجود دارد؟ بله. ســرعتي که رابطه ميان 
ما و خدا را ايجاد مي کند، اصاًل زمان مند نيست، 
نمي تــوان گفــت لحظــه اي بين ايــن دو فاصله 
هســت. ما يک همشــهري در اصفهان داشــتيم 
که به شــوخي مي گفت اگر پدر مرا در اصفهان 
بسوزانند، همزمان در تهران پدرسوخته مي شوم 
و ســرعت اين مســئله از ســير نور بيشتر است. 
پس از اينکه ملموس شــد که اين سرعت رابطه 
وجــودي چقدر زياد اســت،  بايــد بگوييم اين 
رابطه، بستر وحي است. خدا از رگ گردن به ما 
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35 و پيشامدرن است. با رشد بنيادگرايي و تبليغات 

گســترده ســعودي ها، به تدريج در کشورهايي 
نظير ايران و عراق بر شــمار ســلفي هاي حنبلي 
و افراطيون مذهبي افزوده و از شــمار شافعيان و 
حنفيان کاسته مي شود، مؤسسات دولتي سعودي 
و بنيادگرايان به صــورت ضمني پيروان مذهب 
شافعي و حنفي را به دليل نزديکي به اهل بيت و 
شيعيان، رقيب خود تلقي مي کنند. پيش از اين در 
مقاله اي با عنوان »زندگي و آراي امام ابوحنيفه« 
]چشــم انداز ايران شــماره 82[ نشــان داديم که 
آراي مهمتريــن رهبــر و پيشــواي مذهبي اهل 
ســنت، با اصول بنيادين ايدئولوژي بنيادگرايي 
در تعارض است. در اين مقاله امام شافعي به مثابه 
پيشواي دومين گروه مذهبي اسالمي، به اختصار 
معرفي شده و برخي از آرا و نظرات او بازخواني 
شده اســت.  پيروان امام شافعي پس از حنفيان، 
پرشــمارترين گروه مذهبي مســلمان هستند؛ بر 
اساس آخرين برآوردها حدود 15 تا 20 درصد 
مســلمانان جهان پيرو مذهب شــافعي هســتند. 
شافعيان در کشــورهاي اندونزي، مصر، مالزي، 
ايــران و عراق ســکونت دارنــد و در ايران نيز 
دومين گروه مذهبي به شــمار مي روند. بي گمان 
نه پيشــوايان اهل سنت نظير امام ابوحنيفه و امام 
شافعي، شــيعيان را کافر و رافضي مي دانستند و 
نه امامان شيعي نسبت به ابوحنيفه و شافعي چنين 

ديدگاهي داشتند.

زندگي و زمانه امام شافعي
شــهرتش المــام ابوعبــداهلل محمدبــن ادريس 
لِبي القرشــي و پدرش ادريس بن  الشــافعي المَطّ
عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد يزيدبن 
هاشــم بن عبدالمطلب بن عبــد مناف و مادرش 

تا ششم، بســاط نوانديشي معتزله را جمع کرد و 
خشــونت هاي مذهبي را در گستره سرزمين هاي 
خالفــت از بغــداد تا خراســان و مصر پي ريزي 
کرد، گســترش بنيادگرايي خواه ســني و خواه 
شــيعي، مي تواند خشــونت و تروريســم را در 
کشــورهاي اســالمي بازســازي کنــد. رهبران 
مذهبي حنفي و شــافعي در ايران با بنيادگرايان 
همراه نيستند و حضور و ظهور اقليت بنيادگرا و 
کم بودن شــمار عمليات انتحاري در ايران ناشي 
از حضور و نفوذ رهبران و روشــنفکران ميانه رو 
ســني اســت وگرنه هيچ نوع تدبير امنيتي، قادر 
بــه جلوگيري از اقدامات انتحــاري بنيادگرايان 
نخواهد بود. صحنه سياســي عراق امروز صحنه 
تجربه هــاي شکســت خورده اقدامــات امنيتــي 
و نظامي در برابر گســترش بنيادگرايي اســت. 
اهل ســنت در ايران اغلب پيروان امام ابوحنيفه 
و امــام محمد شــافعي هســتند و شــمار پيروان 
محمدبــن عبدالوهاب و عبدالعزيزبن باز بســيار 
اندک اســت اما به تدريج شــکاف هاي مذهبي 
و فرقه اي موجب رشد گرايش هاي بنيادگرايانه 
در بين جوانان اهل ســنت شــده است. حوادث 
مــرزي در اســتان سيســتان و بلوچســتان زنگ 
خطر ظهور بنيادگرايي در کشــور ما را به صدا 
در آورده است. رســانه هاي تصويري، اينترنتي 
و نوشــتاري در ســال هاي اخير تضادهاي ميان 
فرقه هاي مسلمان را تشديد کرده اند. بنيادگرايي 
)ســلفيه( و تروريســم با باورهــاي تاريخي اهل 
سنت و شيعي تناسبي ندارد و اين پديده سياسي 
ـ ايدئولوژيــک به مثابه واکنشــي به بحران هاي 
فرهنگي ـ اقتصادي در دوران مدرن، بايد مورد 
واکاوي و بررسي هاي جامعه شناختي قرار گيرد. 
بنيادگرايي اصوالً پديده اي مدرن با نماي سنتي 

آراي  و  زندگي  بازخوانــي  بر  درآمدي 
پيشوايان اهل سنت

بنيادگرايي مهم ترين خطر براي توســعه جوامع 
اســالمي و بلکــه تمامي جوامع بشــري اســت. 
بنيادگرايي در اديان يهود، مســيحي و مســلمان 
رو به رشــد و گسترش است. شــباهت بسياري 
ميان افکار و عقايد بنيادگرايان مشاهده مي شود. 
استفاده از انواع خشونت سازمان يافته و عمليات 
قهرآميز براي پيشــبرد اهداف ايدئولوژيک در 
کشــورهاي پاکستان، افغانســتان، عراق، سوريه 
و حتي اروپا و امريکا بخشــي از عوارض رشــد 
بنيادگرايي اســت. پايــگاه بنيادگرايان يهود در 
اســرائيل و پايگاه بنيادگرايان ســني در کشــور 
عربســتان قــرار دارد. نظام سياســي عربســتان 
بــا حمايــت مالــي و تدارکاتــي بنيادگرايــان، 
به تدريج با نفوذ به جوامع مذهبي اهل سنت و به  
حاشيه راندن روشنفکران نوگراي سني و رهبران 
سنتي حنفي، شافعي و مالکي نفوذ سياسي خود 
را در جوامع پيراموني خود از طريق سازمان هاي 

غيرمتمرکِز بنيادگرا توسعه مي دهد.
بــه لحاظ نظــري ســلفي گري و بنيادگرايي در 
جوامع اســالمي ريشــه در آراي فقهي ـ سياسي 
عبدالعزيز بــن  باز )1999ـ1910 م.( دارد. بن  باز 
»رئيــس ادارات مباحث علمي و فتوا و دعوت و 
ارشاد«، رئيس »شوراي روابط جهاني اسالمي« و 
رئيس »شوراي عالي جهاني فتوا« و عضو »هيئت 
امر به معروف و نهي از منکر« در کشور عربستان 

بود. 
جوامــع اهل ســنت در کشــور ايــران، لبنان و 
مصــر هرگــز قرابتي بــا بنيادگرايان نداشــته اند 
اما نفــوذ فکــري بنيادگرايان در اين کشــورها 
رو بــه گســترش نهــاده اســت. همان طــور که 
گســترش آيين حنبلي در نيمه دوم قرن چهارم 

بازخواني زندگي و آراي امام شافعي
بخش اول

حميد احراري

چشــم انداز ايران: در پــي نقش يافتن ســلفي هاي افراطــي در معادالت 
استراتژيك مصر، سوريه، تونس و عراق، برخي به مرز بين سلفي هاي ملهم از 
وهابيت عربستان با فرقه هاي اهل سنت توجه نکرده و بدين سان ممکن است 
به دام خطاي اســتراتژيك بيفتيم. بنابراين بر آن شديم تا به منظور تفکيك 
راهبردي، شناختي از مذاهب اربعه اهل سنت و تفاوت آن با سلفي ها داشته 

باشيم که در اين شماره به شناختي از  شافعي ها مي پردازيم.
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قرار گرفت و از يک ســو با شــيعه و معتزله و از 
ســوي ديگر با اهــل حديث و تفســير نزديکي 
داشت. بنابراين امام شــافعي را مي توان نماينده 
جريان ميانه روي کالم و فقه اسالمي در نيمه اول 
قرن ســوم هجري به شمار آورد. از اين رو برخي 
او را شيعي ]الفهرست لبن النديم 259[ و برخي 
دشــمن شــيعه  و کســاني او را اهل رياضت و 
کرامت ]تذکره األوليا 1، 209[ و کســاني ديگر 
دشمن تصوف، گروهي او را معتزلي و گروهي 
ديگر دشــمن فلسفه و معتزله خوانده اند و برخي 
نيز به توجيهاتــي براي تبرئه او از اين گرايش ها 
متوسل شــده اند. ]تجزيه و تحليل زندگاني امام 
شــافعي 4[  به هر روي، شــواهد بسياري وجود 
دارد که امام شــافعي بــا خانــدان پيامبر و اهل 
بيت عالوه بر نزديکي نســبي، نزديکي فکري و 
عاطفي داشته است. اين نزديکي موجب شد که 
پيروان شــافعي در مناقب خاندان پيامبر کتاب ها 
نوشــتند. از جملــه: امام الحرميــن مؤلف فرائد 
السمطين، علي حســين همداني الشافعي مؤلف 
کتب مــوده القربي، حافــظ ابي نعيم االصفهاني 
مؤلــف نــزول القرآن فــي مناقب اهــل البيت، 
عبداهلل حمصي الشافعي مؤلف العبره في فضايل 
العتــره و ابن الجوزي مؤلــف تذکره الخواص و 
احمد بن شــعيب نســائي مؤلف الخصائص في 

فضل علي ابن ابيطالب.
اشعار و جمالتي به شافعي نسبت داده شده است 
که نشــان دهنده عالقه او به اهل بيت است. البته 
بر اســاس اين شــواهد نمي توان او را شــيعي به 
معناي متعارف و متداول آن به شــمار آورد. در 
قرون اوليه اسالمي، تشــيع نماد نزديکي به امام 
علي و خاندان او از اعم از حســين بن علي، امام 
صادق و زيد و ... بود. بنابراين اگر کساني مانند 
ابن نديم، شافعي را به تشــيع نزديک يا منتسب 
مي کنند، منظورشــان تشيع زيدي است، نه تشيع 
اثني عشري. از امام شافعي نقل کرده اند که گفته 

است:
ٍد إن کاَن  َرفضاً   ُحبُّ  آِل   مُحمَّ

فَليَشَهِد الثََّقالِن أنّي َرافِضي
»اگر محبت اهل بيت رفض و کفر است، جّن و 
انس بدانند که من رافضي هستم.« ]ديوان المام 

الشافعي، ص93[
ا َرأيُت النَّاَس قَد َذَهبَت بِِهم َو لَمَّ
َمَذاِهبُُهم فِي أبُحِر الَغيِّ َو الَجهِل

َرِکبُت َعلَي اسِم اهلل فِي ُسُفِن النََّجا
ُسِل َو ُهم آل بَيِت الُمصطَفي َخاتَِم الرُّ

َو أمَسکُت َحبَل اهللِ َو ُهَو َوالءوُهم
ِک بالَحبِل َکما قَد أُمِرنَا بالتَمسُّ

يعني: »چــون ديدم که مردم را مذاهب شــان به 
درياي جهل و گمراهي کشــانده، به نام خدا بر 
کشتي نجات سوار شدم که همان خاندان خاتم 
پيامبران اســت و به ريسمان الهي چنگ زدم که 
همان دوســتي و محبت آنان اســت، همان گونه 
که خدا ما را به تمسک به حبل الهي فرمان داده 

است.« ]ديوان المام الشافعي 278[■

عقل گــراي حنفي عراق و مکتــب اهل حديث 
)مالکي و حنبلي( در حجاز بود. تنازعات مذهبي 
در سال هاي پاياني قرن دوم و سال هاي آغازين 
قرن سوم هجري در بغداد، بستر گسترش جنگ 
اهل حديث و معتزله را در گســتره سرزمين هاي 
خالفت عباسي فراهم ساخت. در آغاز قرن سوم 
هجري آفتاب معتزله در ميانه آسمان بود اما اهل 
حديث نيز جاني گرفته بودند و دستگاه خالفت 
را گاهــي به اين ســوي بام و گاهي به آن ســو 
مي کشــيدند. به هر روي، در روندي صدســاله 
مالکي و شــافعي و پيروانشــان در جهان اسالم 
برآمدند و دســتگاه خالفت عباسي را تصاحب 
و در بالد اسالمي آرا و انديشه هاي خود را بسط 
دادنــد. معتزليان که در ابتــدا، راهي نوين را در 
سازگارکردن عقل و دين گشوده بودند، با تکيه 
به قدرت و ثروت عباسيان چنان به اعراب اصيل 
سخت گرفتند که جنبشي را در ميان اهل حجاز 
تحريک کردنــد که به تدريج از مصر تا شــام 
گسترده شد و با ظهور متوکل عباسي )247ـ206 
ه ـ( يک ســره بســاط عقل گرايي و نوانديشي از 

سپهر سياست عباسي برچيده شد.
ظهــور پديده تفتيــش عقايد کالمــي در اواخر 
دوران حکومــت مأمــون عباســي  بــا عنــوان 
»محنت َخلق قرآن« واکنشــي را در ميان اعراب 
برانگيخت که نتيجه طبيعــي آن افراط مذهبي، 
ظهور دوباره اهــل حديث بود. مأمون چهار ماه 
پيش از مرگش )ســال 218 هـــ( براي قبوالندن 
ديدگاه حادث بودن قرآن به زور متوســل شد و 
پس از او جانشــينانش ابواسحاق محمد معتصم 
)227ـ179 هـــ( و ابوجعفر واثق  )232ـ200 ه ـ( 
نيز آن سياســت را ادامه دادند و بسياري از فقها 
و متکلمان را به تبعيد و زندان فرستادند و برخي 
را نيز کشــتند و اين سياســت با واکنش محافل 
ســنت گرا و اتحاد آنان با ترکان دربار عباسي به 
ضرر شــيعه و معتزله و بــه نفع اهل حديث و در 
قــرون بعدي به نفع حنبليان کــه در آن روزگار 

»اهل سنت« خوانده مي شدند، دگرگون شد. 
امام محمد شــافعي در ميانه ايــن دوران تحول، 

فاطمــه بنــت عبداهلل بن الحســن بن الحســين بن 
علي بــن ابي طالب اســت. بنابرايــن از دو جهت 
با خاندان پيامبر خويشــاوند اســت. ]األنســاب 
للســمعاني 2، 367 ؛ تاريــخ بيهق/تعريب 567 ؛ 
منــازل األئمه 198[ او در ســال 150 هـ.  در غّزه 
يکي از روستاهاي فلسطين متولد شد و در سال 
204 هـ. در شــهر فســطاط درگذشت. ]المنتظم 
10، 135؛ منــازل األئمه 201 ؛ الکامل 5، 512 ؛ 
األعالم 6، 26[ دوران زندگي شافعي را مي توان 
به دو دوره تقليد و اجتهاد تقسيم کرد. در دوران 
نخســت او يک نحوي و اديب و سرانجام مفسر 
آراي مالک بــن اَنَس )179ـ73 هـــ.( بود و در 
دوره دوم او به مثابه مؤسس يک دستگاه حقوق 
اســالمي، تلفيقي ميانه روانه از مکتب اهل رأي 
)مکتب ابوحنيفه(، اهل تفسير )مکتب ابن عباس( 
و اهل حديــث )مکتب امام مالک( پديد آورد. 
او که فقه و حديث را در مکه آموخته بود، پس 
از مکه به يمن ســفر کرد و در آنجــا با علويان 
زيدي هم داستان شــد و در نهان با امام يحيي بن 
عبــداهلل از بزرگان زيديه رفت و آمد داشــت تا 
اينکه در سال 187 او را با عده اي از علويان اسير 
کرده و نزد هارون الرشــيد بردند. ]فرهنگ فرق 
اسالمي 248[ يحيي بن عبداهلل برادر نفس زکيه، 
هم درس شــافعي در مجلس امام مالک و کسي 
بود که جنبش زيدي را رهبري کرد و سرانجام 
در زنــدان هارون درگذشــت. ]تاريخ طبري 6، 

449 ؛ مقاتل الطالبيين، ص 388[ 
گفته شده که شــافعي در يمن به آموختن شعر، 
لغــت و علوم نحو صرف کــرد و پس از آن، به 
تدريج به تأســيس مکتب فقهي مســتقلي روي 
آورد و بنــاي فقه شــافعي را پايه ريزي کرد. او 
را بنيانگــذار اصول فقه مي دانند. ]پيشــين 249[ 
مکتب شــافعي پس از درگذشــت وي، نفوذي 
گســترده در مصر، شــام و ايران کســب کرد و 
بســياري از انديشــمندان مســلمان نظير غزالي، 
ســيوطي، امــام الحرميــن جوينــي و ابن حجر 

عسقالني از اين مکتب پيروي کردند.
امام شافعي به لحاظ گفتمان، حلقه مياني مکتب 

عبدالعزيز بن باز ايدئولوگ سلفيه
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هم هدفي مقدس و باشکوه است که در سراسر 
هستي جريان دارد. پس مي توان مباني نظري اقبال 
را در مورد هستي، به صورت خالصه به شرح زير 

بيان کرد:
1- همه  هستي مقدس است و قوانين هستي، رفتار 

خداست.
2- »هر ذره ماده،  روحاني و معنوي است و البته 

روح درجات دارد«.2
و  روحي،  ظاهر  و  جسمي  معنوي،  و  مادي   -3

مـاه، سـتاره و خورشـيد گرفتـه تـا مورچـه، گياه، 
مسـير  يـک  واحدنـد،  يـک  و...  بـاران  دريـا، 
کـه  تفـاوت  ايـن  بـا  المصيـر(1.  )الـي اهلل  دارنـد 
انسـان مي توانـد بـه اختيـار خـود، از ايـن کاروان 
و  از  شـود  جـدا  باشـکوه  و  مقـدس  شـگفت، 
تکامـل و تحـول عقـب بيفتد، امـا نمي تواند اصل 

ايـن مسـير را تغييـر دهـد.
بنابراين نخستين نتيجه از نظر اقبال اين است که:

همرازي،  همدلي،  هماهنگي،  يک  توحيد، 

اشـاره: بـا شـوق و ذوق وصف  ناپذيري نوشـتن 
بـراي هـر قسـمت،  مقاله هـا را آغـاز کـردم. 
ده هـا سـاعت وقـت گذاشـتم. بـا آنکه سـاليان 
درازي اسـت کـه بـا کتـاب آشـنايي دارم و 
همـواره در موضوعـات گوناگون پژوهشـي به 
آن رجـوع کـرده ام، بـا اين  همـه در بازنگري 
آن بـراي تحريـر مقاله ها، بدون هيـچ اغراقي، 
بـراي  ولـي  بـردم.  بسـياري  بهـره  هـم  بـاز 
چندمين بـار بايـد اقـرار کنـم، در ايـن ميدان 
بيـش از آنچـه بـه نظـر مي رسـد، نيازمنـد نظر 

همـه  صاحب نظـران و دوسـتان هسـتم. 
در چهـار بخش گذشـته مباني نظـري اقبال در 
بـاره روش تفسـير قرآن با بررسـي مهمترين اثر 
وي يعني کتـاب »احياي فکر ديني در اسـالم« 
بررسـي شـد تـا آنجـا کـه اکنـون  مي تـوان 
شـيوه تفسـيري او را در مـورد قـرآن مطـرح 
بحث هـاي  مـرور  منظـور  ايـن  بـراي  کـرد. 
پيشـين، بـه قصـد دريافتـي عميـق از نظريـه 
در  ديگـر  به عبـارت  اسـت.  ضـروري  اقبـال 
بخـش پايانـي، چکيـده مبانـي نظري اقبـال را 
بيـان و برداشـت خـود را بـه مخاطـب گرامي 

مي کنـم. عرضـه 

1. هستي 
ابتـدا بسـيار مهـم اسـت توجه کنيـم از نظـر اقبال 
هسـتي  يـک مجموعـه واحـد،  زنـده، باشـعور، 
کـه  اسـت  عاشـق  و  هماهنـگ  آفرينش گـر، 
پيـش  خيرهـا  و  مطلق هـا  همـه  مبـدأ  به سـوي 
مـي رود. رابطـه ميـان اجزاي هسـتي نـه ابزارگونه 
کـه جانـدار، عاشـقانه و مجذوبانـه اسـت. انسـان 
در ايـن مجموعـه،  يـک واحـد جـدا، يک شـيء 
مـرده و بي ربـط نيسـت. انسـان بـا همه هسـتي؛ از 

 مناسبات اجتماعي، نبايد نافي فرديت و جوهر 
خداوندگاري آدمي شود

روش تفسير قرآن از نگاه اقبال الهوري-  بخش پاياني

محمد محمدي گرگاني 
بازنشسته هيئت علمي 

دانشگاه عالمه طباطبايي
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»خـود« محـروم شـدند و بـه تعبيـر او »اوج حيات 
دينـي، کشـف مـن فـردي اسـت«، و چـه آنان که 
عرفـان فـردي را بدون اعتنا به مسـائل اجتماعي و 
مشـکالت مـردم انتخـاب کردند، هـر دو درواقع 

از يـک اسـالم همه جانبـه محـروم شـدند. 
لـذا از نظـر اقبـال همان گونه کـه تجلـي صفـات 
حيـات  طبيعـت،  و  اوسـت  حيـات  در  خداونـد 
خداونـد اسـت، آدمـي نيـز مجموعـه وجـودش، 
کارش، ذهنـش،  رفتـار و گفتـارش و بيـداري و 
خوابش، حيات اوسـت و ايمـان به همه اينها معنا، 
روح و جـان مي بخشـد. از ايـن نگاه، مهم نيسـت 
کـه فـرد بـا ايمـان، سـبدباف اسـت يـا آهنگـر، 
چوپـان اسـت يا وليعهـد مصر. مهم اين اسـت که 
»بهشـت حال اسـت، نه محـل«، يعني مبنـا، تحول 

و معطرشـدن روح و جـان انسـان اسـت.

4. ايمان و عمل
عمل اجتماعي نه امري جدا از اشراق جان، که 
راه شکوفاشدن آن است. از اين رو کسي قرآن را 
بهتر مي فهمد که به آن بيشتر عمل مي کند و روح 
و جان و عمل و جسم،  چنان به هم تنيده است که 
تفکيک آن غيرممکن است. اين تفکيک ناشي 
از نگاه مادي و روحي فلسفه يونان است. دنيا و 
آخرت مانند جسم وجان است؛  هرکه در اينجا 
بهشتي است، در آخرت نيز بهشتي است و هر که 
در اين دنيا جهنمي است، در آخرت نيز جهنمي 

است.
بهشت آخرت، تجربه مؤمن در اين دنياست؛ به 
تعبير قرآن، مؤمن را به بهشت مي برند مي گويد 
که ما اينجا را قباًل تجربه کرده بوديم؛ »َهَذا الَِّذي 

ُرِزقْنَا مِْن قَبُْل«.23
و...  ناراحتي،  سختي  راحتي،  ناخوشي،  خوشي، 
هيچ کدام مالک درستي براي ارزيابي انسان نيست، 
سيراِلَي اهلل؛  رفتن  دارد؛  وجود  مالک  يک  بلکه 
به سوي خدايي که مظهر همه صفات متعالي انسان 
است. پس اشراق در ميدان عمل اجتماعي يعني شب 
به مالقات معشوق رفتن و روز به کار خلق پرداختن.

5. ماده و معني
اقبال مطرح است،  نظريه  از نکات مهمي که در 
اقبال  جمع ميان معنويت و واقعيت مادي است. 
هستم  »من  از  تجلي  را  هستي  ذره  هر  طرفي  از 
واقعيت   « است که  مدعي  و  مي داند،24  بزرگ« 
اصوالً روحاني است«25 و از طرف ديگر هر ذره 
ماده را روحاني مي داند. اين دو، با هم و پيوسته اند، 
به نحوي که خود اقبال گفته: »واقعيت مطلق نهايي 
را همچون دوام محضي ببينيم که در آن انديشه و 
حيات و هدف در يکديگر نفوذ مي کنند و يک 

وحدت سازما ن دار اصلي مي سازند«.26
همين مسئله در مورد انسان نيز صادق است، هر 
عمل مادي آدمي وقتي با جان و روح انجام شود، 

همانند هرذره ماده و روح و جان مي ماند.

شـکني  بن بسـت  ايمـان،  الُقلُـوب«.15  تَطَمئِـَن 
مي کنـد؛ »َو َمن يَتَّـقِ اهلَلَّ يَْجَعل لَُّه َمْخَرًجـا َو يَْرُزقُْه 
مِـْن َحيْـُث اَليَْحتَِسـُب«، 16 هرکـس تقـواي الهـي 
داشـته باشـد، راه برون رفـت از بحرا ن هـا برايـش 
ايجـاد مي شـود و روزي او از جايي که به حسـاب 
نمي آيـد مي رسـد، اعتمـاد به نفـس مـي آورد؛ »و 

ْل َعلَـي اهلَلِّ فَُهـَو َحْسـبُُه«. 17 ََمـن يَتَـَوَکّ
إاَِلّ  ُه  يََمُسّ ال   « مي دهد؛  پاکبازي  و  پاکي  ايمان، 

الُْمَطَهُّروَن«.18
ايمان، مسئوليت اجتماعي مي آورد؛ »يَا أَيَُّهاالَِّذيَن 
کساني که  اي  بِالِْقْسِط«.19  امِيَن  قََوّ ُکونُواْ  آَمنُواْ 
عدالت  نگهدار  و  برپاکننده  آورد ه ايد،  ايمان 
باشيد. ايمان، زنده مي کند و حيات مي بخشد؛ »يَا 
أَيَُّهاالَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ هلِلِّ َولِلَرُّسوِل إَِذا َدَعاُکم 

لَِما يُْحيِيُکْم«.20
همان گونه که هستي يک مجموعه، واحد، زنده،  
است،  عاشق  و  هماهنگ  و  شعور، آفرينشگر  با 
»إَِذا  مي شود؛  زنده  مي يابد  ايمان  وقتي  آدمي 
َدَعاُکم لَِما يُْحيِيُکْم«،21 و جسم و جانش از يک 
انرژي و به تعبير قرآن  »نور« بهره مند مي شود و 
و هر  لحظه  براي هميشه، که هر  نه يک بار  اين 
آن است؛ »يُؤمِنون َو يَکفُرون«، ايمان مي آورند 
و کفر مي ورزند، يعني ما در هر لحظه هر انتخابي 

مي کنيم يا به ايمان و جانمان رشد مي دهد يا از 
آن مي کاهد و لطمه مي زند.

3. ايمان تجربه است
 هنگامي کـه دربـاره نگاه تفسـيري اقبـال از قرآن 
اسـت  مهـم  بسـيار  مي آوريـم،  به ميـان  سـخن 
کـه توجـه کنيـم ايـن نـگاه نـه دانايـي صـرف بر 
يک گونه از شـيوه تفسـير قرآن اسـت بلکه وقتي 
ـُه إاِلَّ الُْمَطَهّـُروَن«22 تنهـا  قـرآن مي گويـد: »اليََمُسّ
آنان کـه پاکيـزه و مطهـر هسـتند قـرآن را تجربـه 
بـر  تأکيـد  و  اصـرار  اقبـال  مي کننـد،  لمـس  و 
هميـن نکتـه دارد و مي خواهـد توجـه دهـد کـه 
مسـلمانان چـه آنان کـه اسـالم را به عنـوان يـک 
اسـالم سياسـي و اجتماعي وارد صحنـه کردند و 
از عرفـان شـخصي و پرداختـن بـه دنيـاي زيبـاي 

باطن و... يک مجموعه به هم پيوسته است.
است  رفتاري   از  تنظيم يافته  »طبيعت، شکلي   -4

که با خود مطلق، ارتباط سازماني دارد«.3
طبيعت،  و  اوست  حيات  در  خداوند  تجلي   -5
حيات خداوند است، شناسايي طبيعت،  شناسايي 

رفتار و سنت خداست.
دانش  ويژگي  طبيعت4  از  »قداست زدايي   -6
احساس،  نفي هرگونه  به معني  اين  است.  جديد 

تجربه و ذهنيت براي طبيعت است«.5
و  خويشاوندي  آن  که  شد  موجب  نگاه  »اين 
آشنايي که روح انسان با طبيعت داشت،  از ميان 

برود«.6 
7- در نگاه اقبال هستي نه فقط يک منبع شناخت، 
بلکه جان و روح دارد، نه يک ماده صرف، که 
 عاشق، هماهنگ و هدفمند است. الجرم مفهوم 
زيباي تسبيح در قرآن را زنده مي کند و بزرگترين 

نقدش به دانش قديم يونان نيز در همين جاست.
که  نيست  محض  ماده  از  توده اي  »طبيعت،   -8
خأل را اشغال کرده باشد.  ساختماني از حوادث 
با خود  رفتار است که  از  تنظيم يافته اي  و شکل 

مطلق، ارتباطي سازماني دارد«.7

2. ايمان
ايمـان،  شـدن يـا تغييـر مسـتمر اسـت. زيسـتن در 
ايـن زيسـت پرشـکوه و جانـدار اسـت، نه فقـط 
دانايـي بـه قوانيـن و مقـررات آن. ايمـان، نوعـي 
زيسـتن اسـت کـه شـور، عشـق و جـان دارد نـه 
دانسـتن صـرف. ايمـان يـک امـر زنـده، بـه تعبير 
اقبـال »حياتـي« اسـت کـه بـا وجـود و واقعيـت 
هسـتي و انسـان پيونـد دارد. ايمـان، تنهـا نتيجـه  
امـري پژوهشـي،  اسالم شناسـانه و نظـري نيسـت. 
ايمـان، گرمـا مي بخشـد و نـور مي دهـد؛ »يَجَعـل 

لَُکـم نـُوراً تَمشـُون بِـه.«8
ايمـان، اشـک را جـاري و جان را جال مي بخشـد 
ُة  َه فَلِلَّـِه الِعَزّ و عزيـز مي کنـد. »َمـن کاَن يُريُد الِعـَزّ
َجميًعـا«،9 هرکـس عزت مي خواهـد، عزت پيش 
مي کنـد؛  بي تـاب  و  مشـتاق  ايمـان،  خداسـت. 
«،10 آنان کـه ايمـان  ِّ » َوالَِّذيـَن آَمنُـواْ أََشـُدّ ُحبًّـا هلِلّ
آورده انـد، محبـت و دلبسـتگي زيـادي بـه خـدا 
أَيَُّتَهـا  »يـا  معبودمـان مي کنـد.  ُدردانـه  دارنـد، 
ِك  َربِـّ إِلـی   اْرِجعـي   ُه  الُْمْطَمِئنَـّ النَّْفـسُ 
ًه َفاْدُخلـي  فـي  ِعبـادي َو  راِضَيـًه َمْرِضيَـّ
اْدُخلـي  َجنَّتـي«11 اي نفـس و جـان آرام و 
مطمئـن، به سـوي پـروردگار خـود بازگـرد، مـا 
راضـي از تـو و تـو راضـي از نعمت هـاي مـا، بيـا 
در درون حلقـه عزيـزان مـن بـاش، و بـه بهشـت 
مي نمايـد؛  نظـر  بلنـد  ايمـان،  شـو.  وارد  مـن 
خطاپـوش  چشـم  يَنُظـُروَن«،12  »َعلَى األَْرائِـکِ 
مي دهـد؛ »َو إذا َمـّروا بِاللَغـِو َمّروا ِکراًمـا«.13 وقتي 
در برابـر رفتـار و گفتـار بيهـوده و بي خاصيـت 
ديگـران قرار مي گيرنـد، بزرگوارانـه مي گذرند؛ 
مي بخشـند.  را  مـردم  َعنِ النَّـاِس«،14  »َوالَْعافِيـَن 
آرامـش و اطمينـان نفس مي بخشـد؛ »ااَل بِِذکِراهلل 

ايمان،  شدن يا تغيير مستمر 
است. زيستن در اين زيست 

پرشكوه و جاندار است، نه فقط 
دانايي به قوانين و مقررات 

آن. ايمان، نوعي زيستن است 
كه شور، عشق و جان دارد نه 
دانستن صرف. ايمان يك امر 
زنده، به تعبير اقبال »حياتي« 

است كه با وجود و واقعيت 
هستي و انسان پيوند دارد
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مي سازد.«36
9-9- مبنا و اساس در دين، تحول دروني انسان 
است  و تحول دروني با انتخاب آزاد و منش واال 
نقش  کارهايش،  در  انسان  انگيزه  است.  ممکن 

مهمي در انتخاب هاي او دارد.
10-9- »رستاخيز، حادثه بيروني نيست، اتمام و 

اکمال فرايندهاي حياتي درون من است.«37
نقش  به اندازه  واقعيت،  از  شکلي  »هيچ   -9-11

آدمي نيرومند و الهام بخش و زيبا نيست.«38
آنچه  در  را  خود  عمل  فرصت  »روح   -9-12
مي کند؛  پيدا  است،  دنيايي  و  مادي  و  طبيعي 
بنابراين هرچه دنيايي است، از ريشه وجود مقدس 

است.«39

10. دين
اصل  دريافت  براي  آگاهانه  »کوششي   -10-1
تکميل  آن،  طريق  از  و  ارزش  مطلق  و  نهايي 

شخصيت انسان و... است.«

درون آدمي، از مباني اعتقادي اسالم و مسيحيت 
است.33

4ـ9ـ »من جوهر روحاني، بسيط، غيرقابل تقسيم و 
تغييرناپذير است که کاماًل با گروه حاالت عقلي 
و ذهني ما تفاوت دارد و گذشت زمان در آن اثر 

نمي کند.«34
5ـ9ـ »حيات بشري منشأ روحاني دارد.

بصيرت،   ( خودآگاهي  انبيا،  رسالت   -9  –  6
تفاوت يک  اين  و  انسان ها است   ) فرقان  و  نور 

متخصص با يک روشنفکر است.
روحاني  مبدأ  از  گونه اي  »خودآگاهي،   -9-7
محض حيات است که ماده و جوهر نيست، بلکه 
اصل سازمان دهنده و شکلي از رفتار است که از 
شالوده، با رفتار ماشيني که از خارج به کار افتاده 

باشد«.35
8-9- »عمل نهايي، عملي عقلي و ذهني نيست، 
بلکه عملي حياتي است که به  تمام وجود »من«، 
استوارتر  را  او  اراده  و  مي بخشد  بيشتري  عمق 

6. در روش
 Ontology هستي شناسانه  اقبال،  تفسيري  روش 
گذشته  در  تفسيري  روش  اقبال،  نظر  از  است. 
روش  بر  بيشتر  بوده،  يونان  فلسفه  از  متأثر  که 
Theology يا الهيات نظري، معقول و منقول بوده 

است.
برداشت هاي مسلمانان در گذشته متأثر از دانش 
ماقبل رنسانس يعني حقوق، فلسفه، جامعه شناسي 
و روان شناسي و... قديم، مبناي تفسير بوده است. 
به عنوان  آن  را  علم،  جايگاه  از  تفسير  با  اقبال 
ابزار و وسيله اي براي شناخت آيات خدا معرفي 
دانش  از  آن،  فهم  و  درک  براي  پس  مي کند. 

مدرن مي توان بهره گرفت.

7. جهان بيني
1-7-  مبنا  و جوهر دين، ايمان به امر متعالي )اهلل( 

است. 
يا  شناخت  منبع  و  مقدس  متن  هستي،   -7-2
همان  هستي شناسي  بنابراين  است؛  معرفت 

آيه شناسي و خداشناسي است.
طبيعي،  آنچه  در  را  خود  فرصت  روح،   -7-3
مادي و دنيايي است پيدا مي کند؛ بنابراين هر چه 

دنيايي است، از ريشه، خود، مقد س است.27
4-7- »چون خدا بنيان روحاني نهايي هر زندگي 
است، وفاداري به خدا، وفاداري به طبيعت مثالي 

خود است.«
براي  محض  روان شناختي  شالوده  يک  يافتن   -7-5
وحدت بشري، تنها با دريافت اين حقيقت امکان پذير 

است که حيات بشري منشأ روحاني دارد.
البته  ولي  است،  روحاني  اصوالً  واقعيت   -7-6

روح درجات دارد.28
7-7- »طبيعت را بايد همچون موجودي زنده و 
سازواره اي به هم پيوسته و در حال نمو فهم کرد 

که نمو آن، حدود خارجي نهايي ندارد.29

8. قرآن
1-8- قرآن منبع معر فت ديني است.

برخي  و  کلي  روح  برخي  قرآن  2-8-آيات 
مصداقي است.

يک  در  قوم  يک  ويژه  شرعي  » حدود   -8 -3
زمان مشخص است و هدف نيست.«30

1ـ3-8- احکا م دين بايد بر اساس اهداف دين باشد.
2ـ 3-8- فهم قرآن با طهارت نفس ممکن است.

بيدارکردن  قرآن  اساسي  هدف   «  -8-3-3
عالي ترين آگاهي آدمي است تا روابط چندجانبه 

خود را با خدا و جهان فهم کند.« 31

9. انسان
1ـ9ـ انسان برگزيده خداست؛ »ثَُمّ اْجتَبَاهُ َربُُّه فَتَاَب 

َعلَيِْه َوَهَدي.«32
2ـ9ـ انسان جانشين خدا )خليفه اهلل( است. دين بر 

وجود انسان جانشين خدا تکيه دارد.
در  روحاني  »خود«  به وجود يک  اعتراف  3ـ9ـ 

اقبال الهوري فيلسوف پاكستاني 
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2-10- هدف دين رسيدن به  مقام واالي وجود 
خويش است:

چيست دين يافتن اسرار خويش          
 زندگي مرگ است بي ديدار خويش

3-10- »دين اصوالً تجربه است؛ کوششي اصيل 
براي تصفيه  خودآگاهي بشري است....«40

فردي  من  کشف  ديني،  تجربه  »اوج   -10-4
است.«41

5-10- دين، عرفان در ميدان عمل اجتماعي است.

11. علم
1-11- علم ابزار شناخت آيات خداست. با آنکه 
نسبي است، اما مقدس و مبناي عمل در ميدان و 
حوزه خود است؛ زيرا شناخت طبيعت، شناسايي 

رفتار و سنت خداست.
2-11- علوم جديد، جان و روح ماده )هستي( را 

ناديده گرفته است.
3-11- علوم، اسالمي و غيراسالمي ندارد. 

12. عقل
و  است  روز  به  اجتهاد  راهنماي  عقل   -12-1
اجتهاد در چارچوب مباني و اصول قرآ ن، راه هاي 

زيستن در هر شرايط تاريخي را يافتن است.
2-12- عقل به تنهايي قادر به رهايي بشر نيست و 

بايد با عشق و اشراق همراه باشد.

13. منابع معرفت
13- قرآن.1-
13- سنت.2-
13- هستي.3-
13- اجماع. رأي مجلس نمايندگان مردم.4-
13- تاريخ.5-
13- تجربه دروني يا باطني.6-
13- علم.7-
13- عقل.8-

نتيجه گيري
با توجه به چند مبناي نظري اقبال مي توان نقش و 
تأثير آن را در تفسير قرآن در موارد زير بيان کرد: 
ماده  به عنوان  هستي  به  مسلمان  1- سنت گرايان 
پست و غيرمقدس مي نگرند. مدرنيسم از هستي 
قداست زدايي کرده، و اقبال با نگاه تفسيري خود، 

آن را مقدس مي داند.

براي  مبنايي  را  علم  مسلمان،  سنت گرايان   -2
شناخت آيات خدا نمي دانند و مدرنيسم از علم 
قداست زدايي کرد. اقبال همين علم نسبي را در 

حوزه خود، مقدس و راهنما مي داند.
3- عمل اجتماعي هرکس، با توجه به همه مسائل 
انسان، نسبي است. در ديدگاه اقبال، کيفيت عمل 

به کيفيت انسان برمي گردد.
4- اقبال عرفان را به  زيبايي تفسير و بيان مي کند 
براي  ميداني  اجتماعي را  و درهمان حال، عمل 
هم  و  تصوف  هم  او  مي داند.  عرفان  شکوفايي 

بي اعتنايي به معنويت را ناقص مي بيند.
5- دين تنها دستگاهي از تصورات منطقي نيست، 
بلکه همانند همه اجزاي طبيعت، نوعي زيستن با 

شور و عشق در ميدان زندگي است.
هر  الجرم  است،  انسان  رهايي  دين،  هدف   -6
تفسيري از قرآن که انسان را اسير و بنده و برده 
ديگري کند، با اساس و جوهر دين در تعارض 

است.
جوهر  و  فرديت  اجتماعي،  مناسبات  7-در 
خداوندگاري آدمي نبايد نفي شود، لذا باالترين 
تعالي  و  نمو  و  رشد  آدمي،  و مصلحت  منفعت 

انسان است.
به  ارتقا  و  رشد  انسان،  عمل  دروني  مالک   -8

سوي کمال و اهلل است.
و  از شوق  اقبال  که  تفسيري  با  مي توانيم  »آيا    
عشق در هستي و انسان مي کند، شعارهاي اصلي 
اسالم را در سه محور: الفـ  آزادي، بـ  عدالت 
و ج ـ عشق )معنويت مجذوبانه و نه فقط نظري( 

خالصه کنيم؟«
پي نوشت

1. آل عمران: 28و  نور: 42
2. اقبال، محمد، احياي فکر ديني در اسالم، مترجم: 
به  وابسته  منطقه اي  فرهنگي  مؤسسه  آرام،  احمد 
سازمان عمران منطقه اي، سال چاپ نامعلوم، ص 68

3. همان- ص 68
4. -  Desacralized

مدرنيسم،  پست  تا  مدرنيسم  کهون، از  الرنس   .5
در   (  1382 نشرني،  رشيديان،  عبدالکريم  مترجم: 
ديويد گريفين  از  بسيار جالب  مقاله اي  اين کتاب 

تحت عنوان افسون زدگي مجدد علم آمده است.(
6. همان- ص 698

7. اقبال، محمد، احياي فکر ديني در اسالم، مترجم: 
به  وابسته  منطقه اي  فرهنگي  مؤسسه  آرام،  احمد 

نامعلوم- ص  منطقه اي، سال چاپ  سازمان عمران 
68

8. حديد: 28
9. فاطر: 10

10. بقره: 165
ادبيا ت  با  يا  11.  اگر آيه را ترجمه آزاد کنيم و 
سخن  وباباطاهر...  بهايي  شيخ  حافظ،  مولوي، 
بود،  خواهد  عاشقانه  مفاهيم  زيباترين  بگوييم، 

طالقاني در پايان مقدمه تفسيرش مي گويد: 
چو شو گيرم خيالش را در آغوش

 سحر از بسترم بوي گل آيه
12. مطففين: 35.

13. فرقان: 72.
14. آل  عمران: 134.

15. رعد:38.
16. طالق: 2.
17. طالق: 3.
18. واقعه:79.
19. نساء : 74.
20. بقره: 28.

21. همان.
22. واقعه:79.
23. بقره: 25.

24. اقبال، ص 85.
25. همان، ص 84.
26. همان.ص 67.

27. اقبال، همان، ص177.
28. اقبال، ص51.

29. اقبال، همان، ص167.
30. اقبال. ص169.

31. اقبال، همان، ص2 
32. اقبال.ص121.

33. اقبال.ص13.
34. اقبال، همان، ص116 .

35. اقبال. ص50.
اسالم،  در  ديني  فکر  احياي  محمد،  اقبال،   .36
منطقه اي  فرهنگي  مؤسسه  آرام،  احمد  مترجم: 
چاپ  سال  منطقه اي،  عمران  سازمان  به  وابسته 

نامعلوم، ص224.
37. اقبال، ص139.

38. همان، ص 6.
39. همان، ص177.
40. همان، ص206.

41. همان، ص208. ■

با نهايت اندوه باخبر شديم استاد علي اکبر شعاري ن ژاد، قرآن پژوه و عضو هيئت علمي 
دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي دار فاني را وداع گفت. از خداوند متعال براي آن 

مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر آرزومنديم.
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مناسب با سوفيست همان »انتلکتوئل« يا »روشنفکر« 
است.

زمان  همان  از  شايد  طوالني،  زماني  مدت  براي 
واژه ي  ميالدي،  هفدهم  قرن  اواخر  تا  افالطون 
انتلکتوئل لقبي بود که به فيلسوفان، جامعه شناسان، 
دانشمندان و گاهي به برخي از معلمان و مبلغان 
مشهور مذهبي داده مي شد. در اين دوره روشنفکر 
و يا انتلکتوئل حتماً بايد تحصيالت عالي و گاهي 
مي داشت.  را  خود  زمان  تحصيالت  عالي ترين 
از طرف ديگر، با مراجعه به تاريخ اجتماعي اين 
دو  از  بيش  طول  در  که  مي شويم  متوجه  دوران 
هزار سال، از زمان افالطون تا قرن هفدهم ميالدي، 
تحصيل علوم و به خصوص تحصيالت عالي فقط 
و فقط براي افراد طبقه باالي اجتماع و افراد وابسته 
به حکومت و کليسا يا هر دو، ميسر بود. به همين 
دليل است که تا اوايل قرن نوزدهم جايگاه طبقاتي 
روشنفکر کاماًل معين بود و آن همان طبقه بورژوا، 
است  ممکن  بود.   کليساييان  و  دولتمردان  نجبا، 
موارد استثنايي وجود داشته، ولي اين موارد خاص 

به ندرت اتفاق مي افتاده.
اين پرسش  فرانسه  انقالب کبير  در طول جريان 
و  فيلسوف  هر  آيا  مردم مطرح شد که  در ذهن 
جامعه شناس و  دانشمندي را بايد روشنفکر خواند. 
يا عالوه بر تحصيالت عالي، مشخصه ديگري نيز 
دوره،  اين  در  دارد.  وجود  بودن  روشنفکر  براي 
براي اولين بار واژه انتلکتوئل به صورتي جدي در 
حال دگرديسي و تغيير بود. در جريان انقالب کبير 
فرانسه مردم، نويسندگان، فالسفه، جامعه شناسان، 
را  خودشان  که  ديدند  را  دانشمنداني  و  شعرا 
دربست در اختيار دستگاه حکومت گذاشته بودند. 
اين همان حکومتي بود که مردم عليه آن قيام کرده 

زيادي به جوامع و سيستم هاي حکومتي مختلف 
بسته باشد و نه به زمان خاص. مسلماً اگر بتوانيم 
چنين تعريف و مشخصاتي پيدا کنيم،  قدم اّول 
در راه معرفي و پرورش روشنفکر را برداشته ايم. 
بعد از آن شايد قدم هاي بعدي الزم باشد تا يک 
»روشنفکر« کلي را به يک »روشنفکر« متصل به 
بعدي  قدم هاي  تبديل  کند.  خود  زمان  و  جامعه 
بهتر است در حال عمل برداشته شود. امّا قدم اّول 
که همان تعريف مشخصاتي از روشنفکر مي باشد 
بايد در اولين  که مستقل از زمان و مکان است، 

مرحله ي تعريف واژه »روشنفکر« برداشته شود.
واژه روشنفکر از زمان افالطون مورد استفاده بوده 
است. حدود 25 قرن قبل در شهر آتن مدارسي 
تأسيس شد که در آنها فرزندان اشراف، صنعتگران 
بزرگ و سياستمداراني که مي خواستند در آينده 
وارد سياست گردند، تعليم مي ديدند. استادان اين 
لغت  امروزه  مي ناميدند.  »سوفيست«  را  مدارس 

روشـنفکر کيسـت و داراي چه مشـخصاتي 
اسـت؟ پاسـخ ايـن پرسـش آن طـور نيسـت کـه 
و  بنويسـيم  مشـخصات  يک سـري  و  بنشـينيم 
داشـت  را  مشـخصات  ايـن  کـس  هـر  بگوييـم 
روشـنفکر اسـت يـا روشـنفکر کسـي اسـت کـه 
داراي اين مشـخصات باشـد. روشـنفکر ريشـه در 
جامعـه خـود دارد. پـس اوليـن سـؤالي کـه مطرح 
مي شـود اين اسـت که ما روشـنفکر کـدام جامعه 
مشـخصات  جامعـه اي  هـر  داريـم؟  نظـر  مـد  را 
خـاص خـودش را دارد و مسـلماً روشـنفکر آن 
جامعـه نيـز مشـخصات خـاص خـود را خواهـد 
داشـت. بـه عنـوان مثـال مشـخصات »روشـنفکر« 
در يـک جامعه صنعتي با مشـخصات »روشـنفکر« 
در يـک جامعـه کشـاورزي قـرن حاضـر تفـاوت 
در  جامعـه  کـه  همان طـور  داشـت.  خواهـد 
تعريـف روشـنفکر مؤثـر اسـت، نـوع حکومـت  
نيـز در تعريـف روشـنفکر مؤثـر مي باشـد. بـراي 
نمونـه مشـخصات روشـنفکر در يـک حکومـت 
سوسياليسـتي بـا مشـخصات روشـنفکر در يـک 
مذهبـي  و  سـرمايه داري  فاشيسـتي،  حکومـت 

متفـاوت خواهـد بـود.
مطرح  روشنفکر  با  رابطه  در  که  ديگري  مسئله 
مي شود جايگاه طبقاتي روشنفکر در جامعه است. 
آيا جايگاه طبقاتي خاصي براي روشنفکر وجود 
دارد؟ آيا چنين جايگاه طبقاتي جزو مشخصات 
يک  آيا  است؟  بودن  روشنفکر  براي  الزم 
روشنفکر بايد تحصيالت کالسيک و دانشگاهي 
داشته باشد؟ و پرسش هاي ديگري از اين قبيل که 
در رابطه با تعريف مشخصات يک روشنفکر پيش 
مي آيد، بايد مد نظر کسي که مي خواهد روشنفکر 

را در جامعه خود تعريف کند، باشد.
ما در اين مقاله ابتدا تعاريف مختلف و نمونه هايي 
که در نوشته هاي ديگران يافت مي شود را بررسي، 
سپس سعي مي کنيم به تعريفي برسيم که تا حد 
ممکن همگاني و همه زماني باشد. يعني نه به اندازه 

روشنفکر در تاريخ

علي بهفروز

چشــم	انداز	ايــران:	در	ايــن	مقالــه	واژه	»روشــنفكر«	را	براســاس	
پيشــينه	تاريخــي	و	بين	المللــي	آن	بحــث	مي	كنيــم	و	دليــل	اســتفاده	از	
واژه	هــاي	»چــپ«،	»راســت«	و	»ميانــه	رو«	را	تــا	انــدازه	اي	بحــث	خواهيــم	
ــون،		 ــم	تاكن ــرن	هجده ــر	ق ــه	و	از	اواخ ــالب	فرانس ــد	انق ــرد.	در	رون ك
ــا	مطالــب	و	واژه	هايــي	كــه	 فالســفه	و	دانش	پژوهــان	جهــان،	در	رابطــه	ب
ــا	در	 ــته		اند.	م ــراوان	نوش ــاي	ف ــا	و	مقاله	ه ــم	كتاب	ه ــا	آوردي در	اينج
اينجــا	چكيــده	اي	از	ايــن	نظــرات	را	بــه	صورتــي	بســيار	مختصــر	بيــان	

مي	كنيــم.

حدود 25 قرن قبل در شهر 
آتن مدارسي تأسيس شد که در 
آنها فرزندان اشراف، صنعتگران 

بزرگ و سياستمداراني که 
مي خواستند در آينده وارد 

سياست گردند، تعليم مي ديدند. 
استادان اين مدارس را 

»سوفيست« مي ناميدند. امروزه 
لغت مناسب با سوفيست همان 
»انتلکتوئل« يا »روشنفکر« است
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تفکر  و  بودن  و سياسي  مسئله سياست  به شکلي 
جمله  از  را  داشتن  چپ«  به  »متمايل  سياسي 
مي دهد.  ارائه  شدن  روشنفکر  براي  الزم  شرايط 
ضمني  طور  به  مي کند  سعي  جديد  مفهوم  اين 
کند  جدا  روشنفکربودن  از  را  تحصيلکرده بودن 
بگويد الزمه  روشنفکربودن داشتن تحصيالت  و 
اين  است.  عالي  افکار  داشتن  بلکه  نيست،  عالي 
مسئله گرچه ممکن است به صورت يک نظريه 
قبول شده باشد و اشکالي هم نداشته باشد امّا در 
عمل هنوز به طور کامل جا نيفتاده است. حتي با 
در نظر گرفتن مفهوم جديد روشنفکر، ما کمتر به 
يک کارگر و يا يک کشاورز روشنفکر برخورد 
مي کنيم. هنوز هم اکثريت روشنفکران جامعه از 
طبقه بورژوا و خرده بورژوا و از تحصيلکرده هاي 

جامعه هستند.
منظور از تفکر سياسي داشتن اين است که جهت 
و هدف تالش اجتماعي، اقتصادي و سياسي فرد، 
اجتماع  مردم  با جهت و هدف تالش  هماهنگ 
و به خصوص طبقه محروم اجتماع باشد. با توجه 
به اين تعريف، يک فرد روشنفکر بايد در آنچه 
انعکاس خواسته هاي طبقه محروم  انجام مي دهد 
اجتماع به وضوح ديده شود. يک فرد روشنفکر 
يا در  اگر نويسنده، شاعر، سياستمدار، کارگر و 
باشد که  بايد وسيله اي  است  منصبي  و  هر شغل 
مردم  دادخواهي  و  اعتراض  از آن طريق صداي 
را به گوش حکومت و مديران و اربابان برساند. 
اين است مفهوم تفکر سياسي داشتن که در مورد 

روشنفکر قرن اخير به کار گرفته مي شود. 
رواج  بيستم  قرن  در طول  واژه هايي که  ميان  در 
کامل پيدا کرده واژه »چپ يا چپ گرا«، »راست يا 
راست گرا« و »ميانه رو« يا »محافظه کار« را مي توان 
بنا گير  شد،  نام برد. زماني که فلسفه سوسياليست 
مخالفان اين فلسفه و به خصوص کليسا، کساني را 
که طرفدار اين فلسفه بودند چپ گرا مي ناميدند. 
اين نام گذاري خود به خود به همراه خويش گروه 
مي ناميدند.  راست گرا  را  آنان  که  آورد  ديگري 
دشمنان  و  مخالفان  اّول  درجه  در  راست گرايان 
چپ گرايان بودند و در درجه  دوم طرفدار قدرت 
کاپيتاليستي  و  غيرمردمي  و حکومت هاي  کليسا 
بودند. کم کم افرادي پيدا شدند که عقايد هيچ يک 
از دو گروه چپ گرا و راست گرا را به طور کامل 
قبول نداشتند. اين گروه، در عين حال مقداري از 
خصوصيات و عقايد هر دو گروه را داشتند. اين 
افراد در اجتماعات صنعتي و سرمايه داري، بيشتر از 
ساير جوامع وجود دارند و آنها را افراد ميانه رو و 

گاهي »محافظه کار« مي نامند.
در اکثر جوامع، »چپ گرا« به افرادي گفته مي شود 
که حامي حقوق طبقه  متوسط و طبقه پايين اجتماع 
اجتماعي  و  سياسي  کوشش هاي  کليه  و  هستند 
آنها در رابطه با بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي اين دسته از مردم مي باشد. معموالً چون 
مذهب و کليسا حامي اشراف و طبقه باالي اجتماع 
و اکثراً حامي حکومت است، در نتيجه، به صورتي 
غيرمستقيم، چپ گراها صاحب مشخصه ديگري 

نويسندگاني که شخصيت واقعي گردانندگان اين 
دو نهاد اساسي را عريان و بدون هيچ گونه آرايش 
و آاليشي، به نمايش مي گذاشتند، روشنفکر ناميده 
مي شدند. در همين دوره نويسندگان، شعرا، فالسفه 
و دانشمنداني که عليه مردم و خواسته هاي انقالبي 
آنها قلم مي زدند، منفور مردم بودند. نه تنها مردم 
بلکه  نمي خواندند،  روشنفکر  را  افراد  اين گونه 
ارتجاعي  و  مجرم  فطرت،  پست  خائن،  را  آنها 
مي ناميدند و برخي از آنان را نيز به جوخه  اعدام 

و تيغ گيوتين سپردند.
شايد بتوان گفت تا اواسط قرن هجدهم تحصيالت 
عالي داشتن، فيلسوف، نويسنده و سراينده بودن 
به  بودن  »روشنفکر«  براي  کافي  و  الزم  شرط 
اين  فرانسه  انقالب  جريان  امّا  مي آمد  حساب 
قرن  پايان  در  داد.  تغيير  اندازه اي  تا  را  تعريف 
و  فيلسوف بودن  نوزدهم  قرن  اوايل  و  هجدهم 
تحصيالت عالي داشتن و نويسنده بودن هيچ کدام 
شرط کافي براي روشنفکربودن نبود. در طول قرن 
نوزدهم شايد هنوز مشخصه هايي مانند تحصيالت 
و  شاعر  بودن،  فيلسوف  داشتن،  دانشگاهي 
نويسنده بودن هر کدام به تنهايي و يا به صورت 
جمعي شرط الزم براي روشنفکربودن مي بود امّا 
ديگر هرگز اينها شرط کافي براي روشنفکربودن 

نبودند.
 از شروع قرن بيستم به مفهوم ديگري از روشنفکر 
است.  انسجام  حال  در  هنوز  که  مي خوريم  بر 
تحصيالت  که  مي کند  سعي  جديد  مفهوم  اين 
و  نويسنده  فيلسوف بودن،  داشتن،  دانشگاهي 
شاعربودن و نوشتن و خلق آثار ادبي و اجتماعي 
روشنفکرشدن  براي  الزم  شرط  صورت  به  را 
»روشنفکر«  مفهوم جديد  اين  بلکه  نکند.  معرفي 

مردم  براي  پرسش  اين  به طور ضمني  لذا  بودند. 
مطرح شد که اگر يک فيلسوف يا يک شاعر يا 
يک نويسنده در صف مخالف مردم باشد، آيا باز 
هم مي توان او را انتلکتوئل خواند. مسلماً اگر فقط 
به معناي لغوي واژه »انتلکتوئل« نگاه کنيم پاسخ 
اين پرسش مثبت است. زيرا، مفهوم لغوي اين واژه 
تا آن روز بيشتر به معناي »تحصيلکرده« بود و در 
مکالمات و نوشته هاي آن روز به همان معني به کار 
مي رفت امّا در جريان انقالب کبير فرانسه تفاوتي  
بين معناي لغوي »تحصيلکرده« و »روشنفکر« پيدا 
شد و در نتيجه تحصيلکرده لزوماً انتلکتوئل نبود. 
واژه »روشن« نمايش يک نماد »خوب« و معرف 
نور است. نور نيز براي تشخيص راه از چاه الزم 
که  کسي  يعني  »روشنفکر«  تفسير  اين  با  است. 
تاريخ،  فلسفه،  ادبيات،  شعر،  ــ  او  فکر  ماحصل 
علوم و غيره ــ روشنگر است و مولد نور است و 
به ما اجازه مي دهد که راه را از چاه و خوب را 
از بد تشخيص دهيم. در طول جريان انقالب کبير 
فرانسه، در پاريس و در انگلستان مردم به اين نتيجه 
رسيده بودند که حکومت و کليسا هر دو از دشمنان 
متحد و سرسخت مردم و کارگران و کشاورزان 
هستند. لذا، در اين دوره لقب »روشنفکر« به کساني 
داده  مي شد که بر ضد دو نهاد مقتدر و اساسي 
و  حکومت  يعني  مردم،  سرسخت  دشمن  دو  و 
کليسا، شعار مي دادند؛ کتاب مي نوشتند؛ روزنامه و 
مقاله نشر مي دادند؛ شعر مي گفتند و يا به هر شکل 

ممکن قلم مي زدند و مردم را ارشاد مي کردند.
در اين دوره فالسفه و نويسندگان و شعرايي که 
ماهيت ضدمردمي اين دو نهاد اساسي را، با توجه 
کارنامه  و  طبقاتي  جايگاه  تاريخي،   سوابق  به 
و  روزنامه نگاران  و  مي کردند  افشا  آنها،  عملي 

انقالب فرانسه 
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طرح از سها كبيري رهني 

جانفشاني آنان به نتيجه رسيده است.
فرانسوا شاتله عقيده دارد که آنچه يک روشنفکر 
در  او  که  است  اين  مي سازد  مشخص  را  فعال 
متعهد مي شود، خطر چنين تعهدي  لحظه اي که 
است که جهت گيري  قادر  و  مي خرد  با جان  را 
کند و اين کار را مي کند، امّا از ورود به مسلک 
روشنفکر  يک  مي کند.  خودداري  حزبي  هر 
از نزديک و گاهي نيز به طور عملي با مبارزات 
فرد  يک  امّا  است  درگير  خود  روزگار  سياسي 
تبعيت  که  دارند  باور  روشنفکران  نيست.  حزبي 
از يک حزب سياسي نوعي پيشداوري در مورد 
قبلي  قضاوت  اين  مي کند.  ايجاب  را  حزب  آن 
خود مانع اظهار نظر آزادانه يک روشنفکر خواهد 
براي  است.  روشنفکري  مرام  خالف  اين  و  شد 
حزبي  عضو  که  است  بهتر  فعال  روشنفکر  يک 
از  بتواند  آزادانه تر  تا  نشود  است  که طرفدار آن 
عقايد آن حزب دفاع کند، در مورد عقايد حزب 
روشنگري نمايد يا در مواردي که الزم است از 

عقايد حزب انتقاد کند. ■

روشنفکربودن  الزمه  يا  و  باشد  مذهبي  باورهاي 
بي توجهي به مذهب باشد.

اگر به تاريخ قرن بيستم نگاه کنيم اکثر کساني که 
در اين دوران به نام پيشرو روشنفکران و دانشمندان 
طبقه  از  شده اند،  معروف  روشنفکر  فالسفه  و 
متوسط  طبقه  مي باشند.  خودشان  جامعه  متوسط 
يعني طبقه اي که حداقل رفاه زندگي را دارد امّا 
اين رفاه همواره در معرض تهديد است. البته در 
اين مورد استثنا هم وجود دارد. يعني روشنفکراني 
روشنفکراني  و  بوده اند  فقير  خانواده هاي  از  که 
نيز  بوده اند،  ثروتمند  بسيار  خانواده هاي  از  که 
از  را  روشنفکران  موقعيت  اگر  داشته اند.  وجود 
متوجه  کنيم  بررسي  آنها  اجتماعي  نظر کارکرد 
مي شويم که در نيمه دوم قرن نوزدهم و در طول 
قرن بيستم، اکثر اقدامات انقالبي جسورانه اي که 
ايتاليا، چک اسلواکي،   در امريکا، فرانسه، ژاپن، 
آلمان، آفريقاي جنوبي،  امريکاي التين و چين 
به وقوع پيوسته با همت دانشجويان و فرهنگيان ــ 
روشنفکران جامعه ــ شروع گشته و با پشتکار و 

به  بي توجهي  يا  و  المذهبي  همان  که  شدند  نيز 
مذهب و متافيزيک و ماورءالطبيعه بود. شايد اين 
يک تصادف نبوده باشد که همه اين خواص به 
جمع  هم  کنار  غيرمستقيم  يا  و  مستقيم  صورت 
به  را  »چپ گرا«  فرد  يک  مشخصات  و  شدند 
وجود آوردند. به طوري که امروزه واژه »چپ« و 
صفت »چپ گرا« ديگر مختص جوامع کمونيستي 
و حکومت هاي سوسياليستي نيست و در جوامع 
سرمايه داري و حکومت هاي دموکراتيک متکي 
»چپ گرا«  صفت  و  »چپ«  واژه  نيز  سرمايه  به 
جوامع  اين  در  مي شود.  استفاده  زيادي  مقدار  به 
است  منفي  برچسب  نوعي  »چپ گرا«  و  »چپ« 
که به اشخاص زده مي شود. براي نمونه در امريکا 
هر کانديداي انتخاباتي که بخواهد رقيب خود را 
او  نوشته هاي  و  بکوبد، سعي مي کند در سخنان 
چيزي پيدا کند که متمايل به چپ باشد. سپس 
با اتکا به آنچه پيدا کرده است، رقيب انتخاباتي 
خود را منحرف، چپي،  چپ گرا، متمايل به چپ و 
راديکال مي نامد. اين تاکتيک اکثراً کارگر مي افتد 
و شخص مي تواند با توسل به اين تاکتيک رقيب 

خود را از صحنه انتخابات خارج  سازد.
حکومت هاي  در  و  غرب  صنعتي  جوامع  در 
را  خود  که  کسي  سرمايه،  به  متکي  دموکراسي 
جوامع  اين  در  که  بداند  بايد  مي نامد  روشنفکر 
همان  معادل  مترقي«  »روشنفکر  يا  و  »روشنفکر« 
چپ و چپ گرا مي باشد. در چنين جوامعي مفهوم 
عاميانه روشنفکربودن همان چپ گرا بودن، يعني 
اينکه  نه  است.  کليسابودن  و  حکومت  دشمن 
بگوييم اينها از خصوصيات الزمه روشنفکر بودن 
است. بلکه مي گوييم در جوامع فوق، روشنفکر 
بودن را معادل ضدحکومت  و کليسابودن مي دانند. 
ريشه اين باور نادرست، همان طور که مي دانيم، در 
جريان انقالب کبير فرانسه ريخته شد. از آن پس 
نيز کليسا و حکومت ها سعي کردند اين باور را 
در ذهن مردم قوي تر سازند. علت اينکه اين باور 
با  اين است که  را در ذهن مردم کاشته اند  غلط 
توجه به اين باور، حکومت ها راحت تر مي توانند 
روشنفکران جامعه را خاموش يا سر به نيست کنند. 
و  معناي ضددين  به  روشنفکر  ببينيد  اينکه  براي 
مذهب  بودن نيست، بايد به جوامع و حکومت هاي 
اين جوامع هم مذهبي  مذهبي مراجعه کنيد. در 
روشنفکر داريم و هم مذهبي متعصب و ارتجاعي. 
مذهبي روشنفکر به فکر نجات مردم فقير جامعه 
مي باشد.  و کارگزاران آن  يوغ حکومت  زير  از 
داريم  روشنفکر«  »مذهبي  واژه  شکل  همين  به 
که شامل روشنفکراني است که داراي معتقدات 
مذهبي هستند و مؤمن به مذهب خود مي باشند. 
و  سرمايه داري  سيستم هاي  که  مسئله  اين  پس 
جوامع کاپيتاليستي مي خواهند به مردم بقبوالنند 
بي توجه  و  بي دين  همه  جامعه«  »روشنفکران  که 
فرد  يک  نيست.  درست  هستند،  الهيات  به 
روشنفکر مسلماً در هيچ کاري و به خصوص در 
اين دليل  امّا  بود  مورد مذهب، متعصب نخواهد 
آن نمي شود که يک فرد روشنفکر به کلي فاقد 
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ابراهيمـي محمـدزاده	
همسـويي	تندروهـا	در	امريـكا	و	ايـران	/		•

آصف	نخعـي فـروزان	 برگـردان:	
تنش	زدايـي	ميان	ايران	و	امريـكا،	بزرگترين		•

داسـتان	ژئوپليتيكي	در	سـال	2014	/	برگردان:	
آصف	نخعي فـروزان	
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کتــاب اخير رابــرت گيتس، وزير دفاع ســابق 
امريکا، سروصدايي در رسانه هاي امريکا ايجاد 
کرده اســت، چرا کــه عرف ايجــاب مي کند، 
معموالً سياســتمداران مدتي صبر  کنند تا گرد و 
خاک تاريخ بخوابد و دولت وقت از کاخ سفيد 
خارج شــود. به جــز مقداري منافــع مالي، يک 
کتــاب معموالً بــه مقامات بازنشســته عالي رتبه 
اجــازه مي دهــد کــه »اســرار و راز دل خود را 
بگشــايند«.  اين کتاب مطالب بسياري در حوزه 
سياسي و نظامي در اختيار خواننده قرار مي دهد، 
ولي طبيعي اســت که مســائل محرمانه و امنيتي 
فاش نمي شــود. گيتس اين کتــاب را در مدت 
کوتاه 20 ماه، يعني در کمتر از دو ســال نوشته 

است. 
 The( »ســال گذشــته، تحليلگر هفته نامه »نيشن
 ،)Bob Dreyfuss( آقاي باب دريفوس ،)Nation
در ســالني در فضاي مجــازي، در جمع 1600 
نفري مدعي شد که در زمان دولت بوش، وظيفه 
اخالقي مديران و تحليلگران سرويس اطالعات 
امريکا اين بود که در مقابل سياست هاي مفتضح 
پرزيدنــت بــوش مقاومت کــرده و در رابطه با 
جنگ ها و خرابي هــاي آن دوران با دولت وي 
همــکاري نکنند و اســتعفا دهنــد. دو نفر از آن 
مديران ســرويس اطالعاتي به وي پاســخ دادند 
کــه آنها در کار مشــاوره مخالفت هايي نشــان 
مي دادنــد، چرا کــه از طبقه متوســط آمده اند، 
منافعي از جنگ و آن سياســت ها نبرده اند و در 
نهايت به جاي رهبران و سياســتمداران تشــنه به 
قدرت، اين تحليلگران هســتند که بدنام شده اند 
و مســئول آن برنامه هاي شکست خورده معرفي 
مي شــوند. آن تحليلگران افزودند که رهبران و 

سياستمداراني که تصميمات اساسي براي جنگ 
و ويرانگري مي گيرند، بعد از خروج از دولت، 
هيچ مشــکلي ندارند، در تلويزيون مصاحبه هاي 
مختلف انجام مي دهند، به خاطر سخنراني هايشان 
چندهزار دالر پول دريافــت کرده و در نهايت 

کتاب خاطرات هم مي نويسند.  
ايــن توصيــف بــراي شــخص رابــرت گيتس 
مصــداق نــدارد. وي از عوامــل ايدئولوژيک 
محافظــه کار جديد دولت بوش کــه برنامه هاي 
جنگ افروزي و بحران ســازي را بنا نهادند نبود، 
در حقيقــت به نظر مي رســد کــه به عنوان يک 
سياستمدار رئاليســت باتجربه، شش سال بعد از 
آغــاز دولت جورج بوش، از وي دعوت شــده 
اســت که مســئوليت وزارت دفــاع را برعهده 
گرفتــه و خرابکاري هــاي همــان تندروهــاي 
محافظه کار جديد را در پنتاگون و وزارت دفاع 

جمع و جور کند.
گيتس مي گويد شرايط اضطراري کشور ايجاب 
مي کرد که براي انتشــار کتاب خود تأمل نکند. 
امريکا با مســائلي مهمي روبرو اســت؛ مواردي 
چون بودجه کشــور )سهم بودجه نظامي( مسئله 
ســوريه، ايــران، چين، خــاور دور و اســرائيل 
همگي مواردي خطير هســتند. وي معتقد است 
که کتابش انتقادي بيجــا از بوش و اوباما ندارد 
و نيروهاي نظامي نيز به همه اين مسائل آگاهند.

عنوان کتاب »وظيفه« )Duty( نام دارد. در ســال 
2006 وقتــي که جنگ هاي عراق و افغانســتان 

به خوبي پيــش نمي رفت، دولــت بوش از وي 
دعوت کرد رياســت وزارت دفــاع را برعهده 
گرفته و جانشــين دونالد رامســفلد شود. در آن 
مقطع، گيتــس از مســئوليت دولتي بازنشســته 
را  دانشــگاهي در تگــزاس  شــده و رياســت 
قبــول کرده بــود. وي با اين که قصــد دوري از 
سياست بازي هاي واشنگتن را داشت اما »وظيفه« 
خود دانســت که از اين مســئوليت شــانه خالي 
نکنــد. وي بعــد از دوره بوش، به درخواســت 
پرزيدنــت اوباما در مســند وزارت باقي ماند و 
مدت وزارتش از چهار وزير سابق نيز طوالني تر 
شــد. وي احساس مي کرد که به ســربازاني که 
در خــط مقدم هســتند، آن طور کــه بايد توجه 
نمي شود. به همين خاطر اين کتاب را به سربازان 
تقديم مي کند و درخواست کرده است که بعد 
از مرگ، در گورستان ارتش و در کنار قربانيان 

جنگ به خاک سپرده شود.
رابــرت گيتــس در مصاحبــه اي بــا چارلي رز 
)Charlie Rose( در ارتبــاط با اين کتاب گفت 
به تازگي پرزيدنت ها به ســرعت دست به اسلحه 
مي برنــد اما در زمــان بحران، پيــش از هرگونه 
اقدام نظامي، استراتژي ها بايد معطوف به فرآيند 
سياســي و ديپلماتيک باشد. اکنون وي مخالف 
دخالت نظامي در سوريه است. گيتس مي نويسد 
که ســعي دارد در اين کتاب، چالش ها و گاهي 
تقابل خود به عنوان وزير دفاع را با کنگره، کاخ 

سفيد و نظاميان ارشد در پنتاگون باز کند.

فريد مرجايي

مروري بر کتاب »وظيفه«
نوشته رابرت گيتس، وزير دفاع سابق امريکا

چشم	انداز	ايران:	در	پي	آگاه	شدن	از	انتشــار	كتاب	خاطرات	رابرت	گيتس	
به	نام	»وظيفــه«	)Duty(	در	ماه	ژانويه	ســال	2014،	از	آقاي	مهندس	فريد	
مرجايي	تقاضا	كرديم	مطالب	مهم	كتاب	را	جهت	انتشــار	در	نشريه	برايمان	
ارســال	كنند.	زيرا	ترجمه	اين	كتاب	600	صفحه	اي	و	كسب	مجوز	الزم	براي	
انتشار	آن	زمان	بســيار	زيادي	را	مي	طلبد	و	الزم	است	كه	خوانندگان	نشريه	
و	مردم	ايران،	هــر	چه	زودتر	از	مطالب	راهبردي	آن،	به	ويژه	مطالب	مرتبط	با	
ايران	آگاه	شوند.	خوشبختانه	ايشان	اين	كار	را	با	جديت	شروع	كردند	و	اين	

مطالب	را	در	اختيار	نشريه	قرار	دادند.
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رابــرت گيتس در صفحات اول کتاب در مورد 
»گــروه کاري عراق« و شــروع آن توضيحاتي 
ارائــه مي کند. گــروه از افــراد جمهوريخواه و 
دموکرات تشکيل شده بود )چشم انداز ايران در 
شــماره 42 به آن پرداخته است(.  گروه کاري 
در عراق، جلسات مختلفي با گروه هاي مختلف 
امريکايي و بومي برگــزار مي کند. به طورکلي، 
نکتــه اي که قابل مالحظه اســت اين اســت که 
رسانه هاي رســمي امريکا چه ارتباطي با ارکان 
امنيتي و نظامي دارند. بين گروه کاري در عراق 
و مديران خبرگزاري ها در مورد شــرايط عراق 

جلسه هايي برگزار مي شود )ص 34(. 
همان روزي که کنگره موافقت خود را با سمت 
وزارت رابــرت گيتــس اعالم کــرد، گزارش 

گروه کاري هم منتشــر شــد. گيتس 
مي نويســد که مطبوعات از آمدن وي 
به صحنه براي رياســت پنتاگون بسيار 
استقبال کردند. ولي به اعتقاد خودش، 
ايــن شــوق، خوشــحالي و اســتقبال 
در رســانه هاي مختلــف، معطوف به 
تغيير جهت فاحش نظامي و سياســت 
خارجي امريــکا بود،  نــه الزاماً براي 

شخص وي.  
رامســفلد،  دونالــد  وزارت  دوره  در 
رهبــري پنتاگــون و وزارت دفــاع را 
محافظــه کاران  ايدئولوژيک  گــروه 
جديد )معروف به نئوکان ها( تشــکيل 
مي دادنــد. آنها انواع ســاختار جديد 
اطالعات مــوازي نيــز در پنتاگون بنا 
کــرده بودند. گيتس بــه اين جزئيات 
اشــاره نمي کند ولي متذکر مي شــود 
کــه »وقتي اعالم کرد کــه قصد دارد 
پنتاگــون را عوض  بــاالي  مقامــات 
کنــد، پرزيدنت بوش هيچ مخالفت و 

مقاومتي نشان نداد«.)ص 96(
مسئله پاکســتان، افغانســتان و طالبان 
يکي از چالش هــاي اصلي امريکا در 
اين سال ها بوده اســت. وي از اين که 
پاکســتان زمانــي بــه طالبــان کمک 
همچنيــن  اســت.  شــاکي  مي کــرد 
مي گويد که کرزاي در افغانستان مانند 

ژنرال دوگل در فرانسه است. هر دو مي خواهند 
چهره اي »مســتقل« داشــته باشــند، درحالي که 
»هــر دو را ما بر ســر کار آورده بوديم«. گيتس 
در مصاحبــه اي تلويزيونــي در مــورد کتابــش 
مي گويــد که بعــد از خروج نيروهاي روســي 
از افغانســتان، امريــکا به آن کشــور بي توجهي 
نشــان داد و افغانســتان ويران شــد. وي معتقد 
اســت که آن اشتباه نبايد تکرار شود. سؤالي که 
گيتس و ژنرال دمپســي )Martin Dempsey( به 
آن مشــغولند اين اســت که اگر امريکا کشور 
افغانســتان را کاماًل ترک کند، آيا پيشرفت هاي 

مدني و غير نظامي از دست مي رود؟
گيتس در مورد پيمــان نظامي ناتو مي گويد که 
وي از آخرين افراد و نســلي است که اهميت و 

نقش ناتو را در اروپا به خاطر مي آورد ولي نسل 
کنوني در کنگره سؤال مي کنند که آيا اروپا به 
اندازه کافي در ناتو نقش و سرمايه گذاري دارد؟  
گيتس معتقد اســت که در نهايت هيچ مشکلي 
در دنياي امروز بدون حضور و مشارکت امريکا 

حل نمي شود.
 ،)John Michael McConnell( ژنرال مک کانل
رئيس اطالعــات کل کشــور در مصاحبه اي با 
هفته نامــه نيويورکــر )The New Yorker( واژه 
شــکنجه را به کار برده بود و اين پرزيدنت بوش 
را ناراحــت کرد )ص 95(، چــرا که مقامات و 
رســانه هاي امريــکا از واژه شــکنجه اجتنــاب 
 Harsh( »مي ورزنــد و آن را »بازجويي ســخت
Interrogation( مي نامنــد.  يکــي از حقوقدانان 

 )John Yoo( دادگســتري دولت بوش، جان يــو
نوشــته بود تا زماني که عضو بدن ناقص نشــود، 

نمي شود آن رفتار را شکنجه ناميد.
کتاب به مقطعي اشــاره مي کند کــه پرزيدنت 
اوباما نمي دانست انگيزه بعضي از اعضاي ارشد 
ارتش امريکا از بحث در رسانه ها چيست؟ اوباما 
اين طور استنباط کرده بود که ارتش مي خواهد 
او را وارد خط اســتراتژي نظامــي به خصوصي 
کنــد. از طرف ديگــر، نظاميان ارشــد از کاخ 
ســفيد انتظار داشتند که در سخنراني ها و روابط 
عمومي خود، برنامه هاي نظامي در افغانســتان را 
بيشــتر توضيح داده و تشــريح کننــد. گيتس به 
عنوان وزيــر دفاع تالش کرد تا بــا رايزني اين 
مســائل را حل کند. اوباما نگــران بود که چون 

جوان اســت و در ارتش خدمت نکرده اســت، 
ژنرال هــاي ارتش با او مشــکل دارند اما گيتس 
بيان کرد که اين گونه نيســت، چرا که کلينتون 
و بوش پسر هم در ارتش خدمت نکرده بودند.

هــم بوش و هــم اوبامــا، در جلســات محرمانه 
کاخ ســفيد، سران ارتش را تشــويق مي کردند 
تــا بي پروا صحبــت کنند اما هــر دو فوق العاده 
حســاس بودند که ژنرال ها در رسانه ها و تربيون 
عمومــي بي پروا صحبت نکنند )ص 67(. گاهي 
بخــش روابــط عمومــي کاخ  ســفيد در هر دو 
دولــت بوش و اوباما، از گيتس مي خواســتند تا 
بــه مخالفان آنها در عرصه سياســت بتازد، ولي 
گيتس مدعي است که بايد از اين سياست بازي 
دوري کــرد. در نهايت گيتس مي گويد که اين 
مقام پرزيدنت و شــوراي امنيت ملي 
هســتند که بايد به سياســت ها جهت 
دهنــد، ولي برنامــه عملــي نظامي به 
عهــده ارتش گذاشــته شــود. گيتس 
مي نويسد که پرزيدنت ها نبايد فقط به 

صحبت ژنرال ها گوش کنند.
رابــرت گيتس هــم در دولت بوش و 
هــم در دولت اوباما وزيــر دفاع بوده 
اســت. وي تفاوت اين دو را اين طور 
بيــان مي کند که اوبامــا تفکري تيز و 
تحليلگــر دارد اما بــوش با حس، دل 
و غريزه جلو مي رود. وي از سياســت 
امريــکا در منطقــه خاورميانــه انتقاد 
مي کنــد و بيان مي کند که ســخنراني 
معــروف اوباما در قاهره خوب بود اما 

با برنامه اي عملي پيگيري نشد.
گيتس مي نويســد که بعــد از اتفاقات 
يازدهم ســپتامبر، فضــاي اجتماعي و 
دولتي در امريکا بســيار امنيتي شــده 
بــود. در ســال 2006، زماني که بوش 
وي را بــه عنــوان وزير دفــاع معرفي 
کــرد، گيتــس مي بايســت در مقابل 
کميتــه کنگــره به ســؤاالتي پاســخ 
مــي داد تا صالحيتش توســط کنگره 
بــراي احــراز ســمت وزارت دفــاع 
تأييد مي شــد. وي مي نويسد با وجود 
آنکه به عنوان رئيس ســابق ســرويس 
اطالعــات ســيا، بيــش از هــر کســي در مورد 
مســائل محرمانه و امنيتي اطالع داشته اما با اين 
حال مي بايســت از فيلتر »گزينش« عبور کرده و 
فرم هايي را پر مي کرد. وي براي عبور بي دردسر 
و راحت از فرايند گزينش، مجبور شــد تا چند 

وکيل استخدام و 40 هزار دالر هزينه کند.
ايــن کتاب در مــورد رابطه شــخصي و کاري 
گيتس با جــورج بوش، کاندوليزا رايس، ديک 
چنــي، بــاراک اوباما، جــو بايــدن و هيالري 
کلينتــون مطالب جالبــي دارد. وي مي نويســد 
که بــراي بوش احتــرام زيادي قائل بــود اما از 
نظر شــخصي احســاس نزديکي زيــادي به وي 
نمي کــرد. پرزيدنــت بــوش چندبــار گيتس و 
همسرش را به کمپ ديويد دعوت کرده بود اما 
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در يــک پــروژه شــوراي روابــط خارجي در 
مــورد ايران همــکاري کرد. اين پــروژه به اين 
نتيجه رســيده بود که در 25 سال اخير نسبت به 
روابط با ايران کم اهميتي شــده است اما اکنون 
اقــدام نظامي عليه همســايگان ايران و شــرايط 
جديد ژئوپليتيک، بســتر گفت وگو و همکاري 
را براي نقاط مشــترک فراهم نموده اســت. اين 
پروژه، همکاري اقتصادي را براي تسهيل معضل 
پرونده هســته اي ايران پيشــنهاد کــرده بود. دو 
ســال بعد، گيتس در زمان انتصابش در وزارت 
دفــاع، نظرش نســبت بــه نتايج پروژه شــوراي 
روابــط خارجي درباره تعامل بــا ايران، به دليل 
دخالت ايــران در عراق و ارتباط با ميليشــاهاي 
ضــد اســرائيلي، تغييــر کــرده بــود. کاندوليزا 
رايس در يکي از جلســات کاخ سفيد به گيتس 
مي گويد که بايد فشار به ايران را افزايش دهيم. 
در ژانويــه 2007، ناو هواپيمابــر دومي به خليج 
فارس فرســتاده مي شــود. نمايندگان کنگره از 
ترس جنگ جديد از اين اقدام حمايت نکردند 
)ص 180(. در اين راســتا، گيتــس در مصاحبه 
مطبوعاتي خود خاطرنشــان کرد که ما برنامه اي 

براي جنگ با ايران نداريم.
گيتــس مخالف يک جنــگ جديد بــود زيرا 
تهديــد خطرناکي از طرف ايــران در کار نبود. 
وي نقــل قولي از وينســتون چرچيــل را در ميز 
کار خود نگه مي داشــت. نقل قــول اين بود که 
»هيــچ گاه فکر نکنيد که يــک جنگ راحت و 
آســوده اســت، وقتي به وســط دريا مي شتابيد، 
ممکن اســت که توفــان و امــواج در انتظارتان 
باشــد، آن کســي که بي گدار بــه آب مي زند و 
بي حســاب به جنگ متوسل مي شــود، نمي داند 
که تحوالت غيرقابل پيش بيني در کمين است«. 
گيتس مي نويسد، چني به نمايندگي از گروهي 
در دولــت بوش، فشــار مــي آورد که بــا ايران 
درگير شويم. وزارت خارجه هم گوشزد کرده 
بــود که درگيري با ايران، يــک خطر منطقه اي 
را بــه همراه خواهد داشــت. بدين جهت گيتس 
به طور مشخص در اين مورد ايستادگي مي کرد 
و خوشــبختانه خود بوش هم عالقه اي به جنگ 

با ايران نداشت.
گيتس به عنوان وزير دفاع، نگران نفوذ عربستان 
و اســرائيل در کاخ ســفيد بــود، به خصــوص 
نخســت وزير وقت، ايهود اولمــرت. هر دو اين 
افــراد )ملک عبداهلل و اولمرت( عالقه مند بودند 
که دولت بوش با ايران درگير شود. ديک چني 
به عنــوان رايزن و رابط مســتقيم ملک عبداهلل و 
اولمرت با کاخ سفيد بود )ص 183(. بين آوريل 
و اوت 2007، گيتس با هــر دو اين افراد ديدار 
مي کند. گيتس در اورشليم به اولمرت يادآوري 
مي کنــد که وي بايــد با يک ديد اســتراتژيک 
بــه منطقــه بنگــرد و در مــورد ايران، کشــور 
عربستان ســعودي را هم دست خود ببيند. گيتس 
به اولمرت خاطرنشان مي  کند که امريکا همواره 

مختصر )به داليلي مجبور است که پنهان نکند( 
اشاره مي کند که در زمان حال، به همراه رايس 
و هادلي، در بخش خصوصي و در يک شرکت 

گروه مشاور با هم همکارند )ص 98(.
به دليل سابقه طوالني رابرت گيتس در پست هاي 
حســاس دولتي، وي با ايران به عنوان يک مسئله 
امور خارجي برخورد داشته است. وي مي نويسد 
که از انقالب ســال 1979 تا به حال، ايران همه 
رئيس جمهورهــاي امريــکا را به خود مشــغول 
کرده اســت. در جلســه مقامات ارشــد دولت 
موقــت مهندس بــازرگان با مشــاور امنيت ملي 
امريکا، زيبيگنيو برژينسکي در الجزاير، گيتس 
هم حضور داشــته و دســتيار برژينسکي در آن 
جلسه رســمي بود و يادداشــت برداري مي کرد 
)ص 178(.  گيتس مي نويســد که امريکا حاضر 
بود به خاطر دشــمن مشترک )شوروي(، دولت 
انقالبــي ايران را به رســميت بشناســد، بــا آنها 
همکاري کند و ســالح هاي خريداري شده در 
زمان شاه را بدون دردسر تحويل دهد اما به دليل 
اصرار ســران دولــت موقت بــراي بازگرداندن 
شــاه به ايران که در آن زمان بــراي معالجه در 
امريکا بود، جلســه گفت وگو به جايي نرســيد، 
برژينسکي برخاست و جلسه را ترک کرد )ص 

 .)178

در شــب حادثــه حملــه طبــس بــراي آزادي 
گروگان ها در 24 آوريل 1980، گيتس دستيار 
مخصوص رئيس سرويس سيا، دريادار استنفيلد 
ترنــر )Stansfield Turner( در کاخ ســفيد بود. 
وي مي نويسد در ســال 1986، دولت ريگان به 
دليل جريان ايرانـ  کنترا تحت فشار قرار گرفت 
و اين ماجرا سبب شد که گيتس به عنوان رئيس 
سرويس ســيا معرفي نشود. وي مي نويسد که از 
آن به بعد مجبور شــد نســبت به ايران با درايت 

بيشتري بينديشد.
در سال 2004، گيتس به درخواست برژينسکي 

گيتس به دليل مشغله هاي کاري نتوانسته بود که 
در آنجــا حضور پيدا کند. پــس از مدتي بوش 
ديگــر وي را دعوت نکــرد. در حقيقت گيتس 
رابطــه نزديکــي با بــوش پــدر )چهل ويکمين 
رئيس جمهور امريکا( داشــت. بوش پدر حدود 
40 سال پيش، در زمان پرزيدنت نيکسون رئيس 

سرويس اطالعاتي سيا بود.
از نوشــته هاي گيتس در کتاب، به نظر مي رسد 
کــه در کابينه بوش، کاندوليــزا رايس متعلق به 
جناح راســت بوده اما با محافظــه کاران جديد 
)نئوکان هــا( و ديــک چني همفکــري چنداني 
نداشته است. گيتس و رايس، هر دو تز دکتراي 
خود را در مورد شــوروي نوشته بودند و رايس 
زبان روسي را بهتر ياد گرفته بود. اين بيانگر آن 
است که هر دو تا حدودي از نسلي هستند که از 
»جنگ ســرد« تأثير گرفته اند. در تابستان 1989، 
پرزيدنت بوش پدر از رابرت گيتس خواسته بود 
تا يک گروه کاري محرمانه در مورد فروپاشــي 
شوروي تشکيل دهد. گيتس کاندوليزا رايس را 

براي رياست آن گروه انتخاب کرده بود.
رابرت گيتــس، ديک چني را در اواســط دهه 
1980، زمانــي که چنــي نماينــده مجلس بود، 
مالقات کرد. چني از همان زمان افکار راســت 
جنگ سردي داشت. چني بعدها در زمان کابينه 
بــوش پدر، به مصدر وزارت دفاع مي رســد که 
جنگ اول عــراق و اخراج صدام از کويت رخ 
مي دهــد. گيتس مي نويســد که چنــي به عنوان 
وزير دفــاع، نيازي نمي ديد کــه کنگره امريکا 
و يــا ســازمان ملل متحــد، آن جنــگ را تأييد 
و تصويــب کننــد. در ســال 1991، در مــورد 
فروپاشــي شــوروي، چنــي عالقه منــد بود که 
حتي کشور روســيه هم تجزيه و کوچک شود. 
گيتــس مي افزايد، چني مايل بــود که تا قبل از 
خاتمه دولت جورج بوش پسر، با ايران برخورد 
شود، چرا که وي مطمئن نبود که رئيس جمهور 
بعدي، قاطعيت انجام اين کار را داشــته باشــد. 
همچنين چنــي به عنوان معــاون رئيس جمهور، 
از طرفداران روش »بازجويي ســخت« )بخوانيد 
شــکنجه( و زنــدان گوانتانامــو بــود اما گيتس 
به عنــوان وزير دفــاع، چه در زمــان بوش و چه 
در زمان اوباما، مخالف شــروع جنگ جديدي 
بود. وي در کابينه اوباما مخالف دخالت نظامي 
امريکا در ليبي بود اما هيــالري کلينتون اصرار 
داشت به جهت حمايت از متحدين امريکا، اين 

کار مي بايست صورت گيرد.
گيتس يکي ديگر از افراد تيم امنيت ملي، آقاي 
اســتفان هادلــي )Stephen Hadley( را از ســال 
1974، زماني که در شــوراي امنيت ملي دولت 
جرالــد فورد بــا هم همکار بودند مي شــناخت. 
در زمان وزارت چنــي، هادلي در وزارت دفاع 
مشــغول به کار بود و به چني بسيار نزديک شد. 
بعدها هادلي مشــاور امنيت ملي بوش پســر شد. 
در قســمتي از کتاب، گيتس در پرانتزي به طور 

در سال 2004، گيتس به 
درخواست برژينسکي در يک 

پروژه شوراي روابط خارجي در 
مورد ايران همکاري کرد. اين 
پروژه به اين نتيجه رسيده بود 
که در 25 سال اخير نسبت به 
روابط با ايران کم اهميتي شده 

است اما اکنون اقدام نظامي عليه 
همسايگان ايران و شرايط جديد 

ژئوپليتيک، بستر گفت وگو و 
همکاري را براي نقاط مشترک 

فراهم نموده است
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اصلــي را داشــته اســت. در اين مقطــع، ايهود 
باراک، وزير دفاع اسرائيل، شروع به البي کردن 
و تماس گرفتن با گيتــس مي کند. در 18 ژوئن 
بــوش گفت کــه برنامه عراق را بــا اقدام حمله 
به ايــران به خطــر نخواهد انداخــت. گيتس به 
پرزيدنت بوش يادآور شــد که اين تصميم بايد 

به اسرائيل منتقل شود.
در مــاه ژانويه، ژنرال مالــن در مصاحبه  با يکي 
از رســانه ها اعالم کرد که امريکا توانايي کامل 
يک جنگ ســوم با ايران را ندارد. اين صحبت 
علني در حوزه عمومي، کاخ ســفيد را عصباني 

کرد.
گيتس در قســمتي از کتاب به نامه نگاري اوباما 
و رهبر ايران اشاره مي کند اما به طور خالصه از 
آن مي گذرد )ص327(. وي از واهمه اســرائيل 
و کشورهاي عربي نســبت به مذاکرات اوباما با 

ايران متعجب است.
در شلوغي هاي بحرين، وليعهد سلمان به گيتس 
مي گويد که بايد با تظاهرات قاطعانه عمل کرد 
و دولت هاي تونس و مصر از خود ضعف نشان 
داده بودنــد. گيتس در ســفرش بــه بحرين، به 
پادشــاه و وليعهد بحرين مي گويد که امريکا در 
60 سال اخير متحد آنها بوده است، ولي بحرين 
بايد اصالحاتي را آغاز کند. به آنها يادآور شد 
که »ايران در مشــکالت بحرين دســتي نداشته، 
ولي مي تواند از آشــوب اســتفاده سياسي کند« 
)ص 517(. رهبــران بحريــن در اين مــوارد با 
خودشــان اختالف نظر داشتند. گيتس مي نويسد 
متأســفانه دو روز بعد از ترک بحرين، نيروهاي 

نظامي عربستان وارد بحرين شدند.
 اکثر کســاني که شــبکه محافظــه کاران جديد 
امريکا را شناســايي و بحث کرده اند، گزارشگر 
رســانه ها بوده اند. رابرت گيتس در طول دوران 
شــش رئيس جمهور امريکا در واشنگتن، سمت 
حساس دولتي داشته است. وي بهتر از هر کس 
ديگري از داخل شــاهد پيدايش و رشد قدرت 
شــبکه محافظه کاران جديد در محفل واشنگتن 
بوده اســت. ولي جــاي تعجب اســت که چرا 
وي در ايــن کتاب به اين موضــوع نمي پردازد. 
درنهايت گيتس با پيش فرض و در بستر پارادايم 
امريکا مي نويسد و مردم را خطاب قرار مي دهد. 
مجله اسليت )Slate( نمره عالي به کتاب او داده 
اســت و گيتس را مهمترين وزيــر عصر حاضر 

معرفي مي کند.
Duty, Robert Gates, January 2014, Knopf
Doubleday Publishing Group, USA ■

انتخاب شــده بود و بسيار جاي تعجب است که 
گيتس مي نويسد دانشجوياني که سفارت امريکا 
را تســخير کــرده بودنــد، در آن دولت حضور 
داشتند )ص 189(. گيتس مي بايست مي دانست 
که آن دانشــجويان رفرم شده و در آن مقطع از 

سردمداران اصالح طلبان شده بودند.

در ماه مه، موضوع چگونگي برخورد اســرائيل 
بــا ايــران )نظامــي و  غيرنظامي( بــراي دولت 
بوش مطرح شــده بود. تيم امنيت ملي جلسه اي 
در کاخ ســفيد برگزار کرد که به موضوع ايران 
بپــردازد. افــرادي چون گيتس، چنــي، رايس، 
ژنــرال مالن، هادلــي و بولتون حضور داشــتند. 
گيتــس خاطرنشــان مي کنــد که درخواســت 
اســرائيل مبني بر حمله به ايــران آلترناتيو مثبتي 
نبوده و بــه منافع و اســتراتژي امريکا در منطقه 
صدمــه خواهــد زد و نبايــد به اولمــرت اجازه 
حمله داد. گيتس افزود که کشــور ايران سوريه 
نيســت و حمله هوايي به ايران تبعات منفي براي 
عــراق، لبنان و خليج فارس خواهد داشــت. در 
افکارعمومــي، جهان يک جنگ »پيشــگيرانه« 
)بخوانيد تهاجمي( عليه ايــران را قبول نخواهد 
کرد. در آن جلسه ديک چني با گيتس مخالفت 
کرد و از حمله اســرائيل به ايــران براي نابودي 
تأسيسات هســته اي به شــدت دفاع کرد. ژنرال 
مالن از نظر اســتراتژي نظامــي با حمله مخالفت 
کرد ولي صحبــت کاندوليزا رايس در جلســه 
مبني بر تنها نگذاشتن اسرائيل، گيتس را متعجب 

کرد و نشان دهنده يک چرخش بود.
در ماه ژوئن، اســرائيل مانوري هوايي در شرق 
مديترانه انجــام داد. گيتس به دليــل نگراني از 
اينکــه چني و اولمــرت تحريکاتي انجام دهند، 
به ســرعت از کلــرادو بازمي گردد و جلســه اي 
خصوصي با بوش در کاخ سفيد برگزار مي کند 
و از احتمال حمله اسرائيل به ايران شديداً انتقاد 
مي کنــد. وي به بوش متذکر مي شــود که مبادا 
اولمــرت در برنامه اش منافع امريــکا را در نظر 
نگيرد. گيتس مي نويســد که اســرائيل در کاخ 
ســفيد نفوذ زيادي داشــت. مقامات اســرائيلي 
نيز مطلع شــدند که گيتس در تصميمات ســهم 

برتري نظامي اسرائيل در منطقه را تضمين کرده 
و خواهد کرد.

ســه ماه بعد، گيتــس در جده با ملــک عبداهلل 
مالقات مي کند. در اين جلســه تاريخي، عبداهلل 
به گيتس مي گويد که امريکا عالوه بر تأسيسات 
هســته اي، بايد بــه پايگاه هاي نظامــي ايران نيز 
حمله کنــد. او به گيتس گفت که کشــورهاي 
منطقه، تصوير يک کشــور ضعيــف و مردد را 
از امريکا دارند. او احســاس کرد که عربســتان 
مي خواهــد براي اهــداف خــودش در منطقه، 
امريــکا را به جنگ با ايــران وادار کند. گيتس 
عصباني شــده و به عبداهلل يادآور مي شــود که 
تــا وقتي ايران به امريــکا و متحدانش در منطقه 
حملــه اي نکرده، امريکا در موقعيتي نيســت که 
يک »جنگ پيشگيرانه« ديگر به راه اندازد )ص 
185(. گيتس در اين قسمت از کتاب، برخالف 
عــرف ديپلماتيک، آبروي متحــد خود، ملک 
عبــداهلل را مي ريــزد و صحبت هــاي خصوصي 
آن جلســه را به طور شــفاف عيان مي سازد. اين 
طرز برخورد ديپلماتيک با اسرائيل و اروپايي ها 

هرگز صورت نمي گيرد.
در تابســتان و پائيــز آن ســال، عــزم را جــزم 
مي کنند که حلقه تحريم ها در ســطح بين المللي 
عليــه ايــران تنگ تر شــود. گيتس مي نويســد 
کــه گزارش مجموعــه ســازمان هاي اطالعاتي 
امريــکا در دســامبر 2007 مبني بر نبــود برنامه 
تسليحات نظامي هسته اي در ايران، کار را براي 
دولت مشــکل مي کند. گيتس مدعي است که 
هيچ گزارشــي به اين حد برنامه اســتراتژيک و 
ديپلماتيک امريکا را بر هم نزده اســت. با وجود 
اينکه گزارشــات اطالعاتي امنيتي  بايد علمي و 
بي طرف باشــند، جاي تعجب اســت که گيتس 
بسيار شاکي است که چرا گزارش اطالعاتي در 

خط سياست خارجي بوش نبوده است.
ژنــرال فاکس فالن )William J. Fallon(، رئيس 
ســتاد فرماندهي مرکزي ارتــش اياالت متحده 
امريــکا )CENTCOM(، در مصاحبه اي با مجله 
اســکوير )Esquire( به  طور غيرمستقيم گفته بود 
که با ايده بــوش مبني بر حمله بــه ايران موافق 
نيســت. اين صحبت فالن، کاخ ســفيد، بوش و 
چني را ناراحت کرده بود. با وجود آنکه بوش، 
براي اســتعفاي ژنرال فالن اســرار نکــرده بود، 
گيتس براي خودشيريني و چاپلوسي، گفته بود 
که حاضر است براي استعفا با فالن تماس بگيرد 
اما فالن دو هفته بعد زير فشــار  استعفا کرد )ص 

.)188
 اريک ادلمن )Eric S. Edelman( معاون پنتاگون 
باقي  مانده هــاي  از  سياســتگذاري،  بخــش  در 
محافظه کاران جديد نزديک به ديک چني بود 
که بر جايگاه خــود در وزارت دفاع باقي مانده 
و پاکسازي نشــده بود. در هشتم آوريل 2007، 
گيتس با وي جلســه اي در مورد ايران داشــت. 
در اين مقطع احمدي نژاد به رياســت جمهوري 

گيتس افزود که کشور ايران 
سوريه نيست و حمله هوايي به 
ايران تبعات منفي براي عراق، 

لبنان و خليج فارس خواهد 
داشت. در افکارعمومي، جهان 

يک جنگ »پيشگيرانه« )بخوانيد 
تهاجمي( عليه ايران را قبول 

نخواهد کرد
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تن به حاکميت کسي جز خدا نبايد داد بنابراين 
هرگونه حکومتي که براســاس شرع اسالم بنيان 
گذاشته نشده باشد حکومتي نامشروع است که 
حق حاکميــت مطلق خداونــد را غصب کرده 
است و وظيفه مسلمانان است که با جهاد بر ضد 
چنين حکومتي آن را ســاقط نمايند تا حکومت 
شرع مستقر شود. او بر اساس تفسيري نو از واژه 
قرآني »جاهليــت«، تمام جوامع غيراســالمي و 
حتي جوامع اسالمي کنوني را از آنجا که به »ال 
اله اال اهلل« و »محمد رســول اهلل« به آن نحوي که 
او تفســير مي کرد پايبند نبودند و در حوزه هاي 
مختلــف زندگي کســي جز خدا را سرپرســت 

خود گرفته بودند جوامع جاهلي ناميد.   
او حوزه کاربرد »جاهليت« را بســيار وســيع در 
نظــر گرفته بود. در آثار قطب مفاهيم اولوهيت، 
عالميــت  حاکميــت،  ربوبيــت،  عبوديــت، 
)Universality) و ســاير برســاخت هاي قطــب 
مشمول بحث او از مفهوم جاهليت قرار گرفتند 

.(khatab, 2006(
ســيد قطــب در ارتباط بــا جاهليــت در کتاب 

»نشانه هاي راه« مي نويسد: 

زمان خودش را نسبتاً اســالمي مي دانست و براي 
تطبيق بيشــتر برخي مواد قوانين اجرايي و نيز ساير 
جنبه هاي حکومت با احکام اســالم مي کوشــيد. 
البته حســن البنــا نيز به خصوص پــس از همايش 
پنجم اخوان المســلمين به صراحت در ارتباط با در 
اختيارگرفتن حکومت ســخنراني کــرد منتهي او 
عمدتاً از تجويز کاربرد خشــونت براي رسيدن به 
اهداف اســالمي خودداري مي کرد. عمده تالش 
نظامي حســن البنا در ارســال مبــارزان اخواني به 
فلســطين براي کمک به فلســطيني ها در جنگ با 
صهيونيســت ها که باعنوان دولت »اسرائيل« اعالم 
موجوديت کرده بودند خالصه مي شد. در ارتباط 
بــا مســائل داخلي مصــر او از توصيه بــه کاربرد 
خشونت عمدتاً پرهيز مي کرد و همين نکته موجب 
شــد که جوانــان تندرويي که اين شــيوه رهبري 
حسن البنا را نمي پسنديدند از اخوان خارج شوند. 
زمانــي که ســيد قطــب بــه اخوان المســلمين 
پيوســت حســن البنا ترور شــده بــود و رهبري 
اخوان را حســن الهضيبي برعهده داشــت. سيد 
قطب زندگي پر فرازونشــيبي داشــته اســت. او 
از يــک روشــنفکر غيرمذهبي تدريجــاً به پدر 
معنوي اســالم گرايي راديکال تبديل شــد. سيد 
قطــب در زندان هاي جمــال عبدالناصر و احياناً 
بخشــي تحت تأثير فضاي وحشــتناک زندان و 
شکنجه هاي متوالي اسالم گرايان در آنجا کتابي 
نوشــت که سرنوشــت خاورميانــه را تغيير داد: 

نشانه هاي راه )معالم في الطريق(. 
بســام طيبي )Bassam Tibi( کتاب »نشــانه هاي 
راه« او را بر حسب گسترش و تأثير، با »مانيفست 
کمونيســت« مارکــس در دوران اوايل جنبش 
کارگري قابل مقايسه مي داند و همچنين کتاب 
»االســالم و مشــکالت الحضاره« او را پيشگام 

(tibi, 1998(.تئوري »برخورد تمدن ها« مي داند
ســيد قطب در کتاب »نشــانه هاي راه« به تفسير 
»ال الــه اال اهلل« و »محمد رســول اهلل« پرداخت و 
اســتلزامات مؤمن بودن به اين عبارات ايماني را 
در حوزه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي بيان 
کرد. در حوزه سياســي ســيد قطب چنين نتيجه 
گرفــت که از آنجا که بر اســاس »ال اله اال اهلل« 

براي بررسي پيامدهاي ساقط شدن دولت اخواني 
از قدرت بهتر است ابتدا دوگانه اي ترسيم کنيم: 
دوگانه اســالم گرايي راديکال و اســالم گرايي 
ميانــه رو. اســالم گرايان راديکال کنوني بســيار 
متأثــر از آراي ســيدقطب و به خصــوص کتاب 
»نشــانه هاي راه« او کــه بــه نوعــي مانيفســت 
اســت، هستند. سيدقطب  اسالم گرايي راديکال 
خود البته از رهبران اصلي اخوان در زمان جمال 
عبدالناصر بود. اخوان المســلمين نيز اگر چه در 
زمان ناصر به تنــدروي گراييد اما عمدتاً از ابتدا 
به عنوان يک جريان اســالم گراي ميانه رو خود 
را مطرح کرد. بهتر اســت ابتدا بــه ارائه روايتي 
تاريخــي از جريان تقابل دو ديــدگاه ميانه رو و 
راديکال از اســالم گرايي بپردازيــم. پس از اين 
ســير در نهايــت مي خواهم به اين نتيجه برســم 
کــه کودتاي ارتش مصر در آينــده احتماالً هم 
اسالم گرايان راديکال را در مصر فعال تر خواهد 
کرد و هــم مهمتــر از آن اينکــه پيامدهاي اين 
کودتا در آينــده دامن تمام خاورميانه را خواهد 
گرفــت. در اين ميــان نکته مهم اين اســت که 
برگزاري رفراندوم قانون اساســي جديد توسط 
حکومــت انتقالــي و رأي مثبــت 98 درصــدي 
شــرکت کنندگان مصري )که مشارکتي زير 40 
درصد داشتند( به آن و نيز کانديداشدن احتمالي 
عبدالفتاح السيســي و حتي پيروزي احتمالي اش 
در انتخابات رياســت جمهوري پيش روي مصر 

هم تغييري در اين واقعيت نخواهد داد. 

اخوان در زمان سيدقطب
حسن البنا، بنيانگذار اخوان المسلمين هرگز جامعه 
مصر زمان خود را غيراســالمي نمي دانست. او در 
برخي از تحليل هاي خود، قانون اساســي مصر در 

اخوان المسلمين، ژنرال السيسي و آينده جريانات 
اسالم گراي مصر و خاورميانه

محسن عبادي
پژوهشگر مسائل اسالم سياسي

كتاب نشانه هاي راه
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»دعوت کننـدگان نـه قضاوت کننـدگان« )دعاه 
ال قضـاه( بـه شـيوه غيرمسـتقيم بـه ديدگاه هاي 
سـيد قطب تاخـت. هضيبي با عقيده سـيدقطب 
در کتـاب معالـم في الطريـق مخالـف بـود کـه 
مي گفـت: »جامعـه اي کـه قانونش براسـاس 
شـرع الهـي وضـع نشـده، اسـالمي نيسـت، 
حـال هرچنـد افـرادش ممکن اسـت خود 
را مسـلمان بداننـد و يـا بيـش از حـد روزه 

بگيرنـد، و به حـج برونـد« ) کپـل، 1375(.

»هضيبي در کتابش به جاي اصطالح »جاهليت«، 
از واژه »جهل« اســتفاده کــرد که آن بار معنايي 
ســنگين »جاهليت« را ندارد و صرفــاً با آگاهي 

بخشي مي توان آن را رفع کرد. )همان(
همچنيــن عمرالتلمســاني- مرشــد عــام ســوم 
اخوان المســلمين- در 1982 اعالم کرد: »ســيد 
قطب تنها نماينده خود بود نه اخوان المسلمين«. 
او در ارتبــاط بــا راديکاليســم اوج گرفتــه در 
مصرگفت: »اغتشاش و آشــوب توسط کساني 
صورت مي گيرد که }صرفاً{ در جست وجوي 
قــدرت بــراي خودشــان هســتند« و »اجبــار و 
خشونت، هدردادن توان و منابع مصر است« که 
»کسي از آنها سودي نمي برد جز دشمنان کشور 

.)Halverson, 2010( .»)اسرائيل(
»تلمســاني از حکومــت حســني مبــارک کــه 
پس از ترور انورســادات بر ســر کار آمده بود 
حمايــت کرد و گفت: »مردم از آزادي و امنيت 
برخوردارند، ما دشــمن شــخص حاکم نيستيم 
بلکه صرفاً به اعمــال او مي نگريم و براي آنچه 
در آنهــا خوب اســت خدا را شــکر مي کنيم و 
بــراي آنچه غير از اين اســت، نصيحت، توصيه 

و استفسار مي کنيم« )همان(
به هــر حال اخواني ها پس از ســرکوب شــديد 
توســط ناصر، سعي بسيار کردند که از آراي تند 
سيدقطب فاصله بگيرند و خود را گروهي طرفدار 
»حد وسط« نشان دهند. بسياري از کساني که در 
ساليان دور و نزديک گذشته نامشان با نام اخوان 
تداعي شــده اســت ســعي کرده اند که پشتوانه 
قرآني بــراي دفــاع از رويکــرد ميانه روانه خود 
بيابند. يوسف قرضاوي، محمد غزالي )که بر اثر 
اختالف با »هضيبي از اخوان اخراج شــد(، راشد 

ندارد«}ال اکراه في الدين{ اما مادام که اينگونه 
موانع و عوامل تأثيرگذار مادي موجود باشــند، 
الزم است ابتدا آنها را با قدرت از ميان برداشت 
تا دعوت اســالم بتواند قلب و عقل انســان ها را 
آســوده از اين زنجيرهاي گران، مخاطب خود 

قرار دهد!« )همان: 82(.
ســيد قطــب در ســال 1966 به حکــم دادگاه 
نظامي مصر اعدام شــد. اما آثار و انديشه هاي او 
بــا مرگش از رونق نيفتاد بلکه از آنجا که ســيد 
قطب لقب »شــهيد« نيز يافته بود ارج و قرب او 
نزد اســالم گرايان بيش از پيش شد و کتاب هاي 

او در ميان آنان دست به دست مي گشت.

اخوان بعد از سيد قطب
در سال هاي محنت، 1954 تا 1971، هر دو نوع 
ايده ميانه روانه و راديکال اســالم گرايي در ميان 
اخوان المسلمين ظهور کرد. ايده هاي سيد قطب 
منشأ جناح راديکال اسالم گرايي شد که تاکنون 
نيــز ادامه دارد. با اين حال در همان دوره زماني 
بود که هضيبي و پيروانش يک تفسير ميانه روانه 
را پيش نهادند که به وســيله اکثر اخواني ها اخذ 
شــد و مبناي ايدئولوژيک امروز آنها را تشکيل 

.(zollner, 2009( داد
گويـا حسـن الهضيبي- مرشـد دوم اخـوان پس 
»نشـانه هاي  کتـاب  از  زمانـي  البنـا-  از حسـن 
راه« بسـيار اسـتقبال کـرده و پـس از خوانـدن 
جزوه هـاي آن پيـش از چاپ شـدنش، به زينب 
غزالـي گفته بود که ايـن کتاب تمـام انتظاراتي 
را که از سـيد قطب داشـتيم برآورده کرد. زينب 
غزالـي در کتاب خاطرات خود نوشـته: »موقعي 
کـه از مرشـد در بـاره آن}معالـم فـي الطريق{ 
پرسـيدم، بـه مـن گفـت: بـه برکـت حـق، اين 
کتـاب تمـام آرزوي مـرا در سـيد خالصـه کرد، 
خـدا او را حفـظ کنـد. مـن آن را خوانـده ام، 
قطـب،  سـيد  اينـك  خوانـده ام.  هـم  بـار  دو 
اگـر خـدا بخواهـد، تنهـا اميـد دعوت اسـت«. 
)غزالـي، 1381، 89(. بـا اين حـال اولين واکنش 
مقابـل کتـاب سـيدقطب در درون  عمـده در 
اخوان المسـلمين، از سـوي خود حسن الهضيبي 
در سـال 1969 صـورت گرفـت کـه در کتـاب 

تنها دو نــوع جامعه را به رســيمت  »اســالم 
مي شناسد. جامعه اســالمي و جامعه جاهلي... 
عقيده،  است که  اســالمي« جامعه اي  »جامعه 
عبادت، قانون، نظام و اخالق و رفتار آن مطابق 
با اسالم باشــد... اما »جامعه جاهلي« جامعه اي 
اســت که منطبق با اســالم نباشــد و عقيده و 
بينش ها و ارزش ها و موازين و نظام و شــرايع 
و اخالق و رفتار اســالمي بــر آن حکم نراند« 

)قطب، 1390: 139(.
قطـب، جاهليـت  سـيد  آراي  براسـاس  بنابرايـن 
صرفـاً امـري مربـوط بـه اعـراب پيـش از اسـالم 
نيـز حتـي  نبـوده و نيسـت. جاهليـت هم اکنـون 
اسـت.  آمـاده  و  حاضـر  اسـالمي  جوامـع  در 
ازجملـه عواملـي کـه مي توانـد چنيـن گسـتاخي 
نسـبت بـه اولوهيـت خداونـد را بزدايد، اسـتقرار 
حکومت اسـالمي اسـت. پـس کنتـرل حکومت 
بـراي خـروج از جاهليـت امـري حياتـي اسـت. 
نکتـه مهـم آن اسـت کـه سـيد قطـب احتمـاالً 
اسـالم گرايان مصـري در  بـا مشـاهده وضعيـت 
دوران ناصـر و تجربـه خـود در زندان به کسـاني 
کـه در پي تشـکيل حکومت اسـالمي با اسـتفاده 
از شـيوه هاي نـرم و بـراي مثـال انتخابـات هسـتند 
فايـده  بـي  کاري  چنيـن  کـه  مي دهـد  هشـدار 
اسـت. چـرا کـه حکومت هاي جاهلي کـه اکنون 
سرنوشـت جوامـع اسـالمي را در اختيار گرفته اند 
هيـچ گاه حاضـر نخواهنـد شـد کـه قـدرت را بـه 
نفـع اسـالم گرايان تـرک گوينـد. بنابرايـن تنهـا 
راه اسـالم گرايان بـراي اسـتقرار حکومـت شـرع 
خـدا، جهـاد با حکومت هـاي جاهلي اسـت، بايد 
آنهـا را بـا توسـل بـه زور از قدرت به زيرکشـيد. 
»روي کارآمـدن حکومت خداونـد در زمين و از 
بيـن بـردن فرمانروايـي بشـر و درآوردن سـلطنت 
خداونـد از چنگال بندگان غاصب و بازپس دادن 
آن بـه خدا و سـيادت پيداکردن شـريعت الهي و 
الغا نمـودن قوانيـن بشـري، هيچ کدام تنهـا با تبليغ 
و روشـنگري بـه انجـام نمي رسـد. چـون آنها که 
بـر گرده بنـدگان خدا سـوار شـده اند و سـلطنت 
کرده انـد، صرفـاً  زميـن غصـب  در  را  خداونـد 
نخواهنـد  حاضـر  روشـنگري  و  تبليغ کـردن  بـا 
وگرنـه  نماينـد  واگـذار  را  خـود  سـلطنت  شـد 
بـراي  پيامبـران )ص(  کار  صـورت،  ايـن  در 
بسـيار  کار  ديـن خداونـد،  بـه  استقراربخشـيدن 
و  پيامبـران  تاريـخ  آسـاني مي بـود! درحالي کـه 
تاريـخ ديـن اسـالم در طـول نسـل ها عکـس اين 

را ثابـت کـرده اسـت« )همـان: 76(.
»اين نهايت سادگي است که کسي تصور بکند 
دعوتي، آزادکردن انسان يعني نوع انسان را در 
زمين اعالن کرده باشد و با اين حال، بخواهد از 
طريق زبان و روشــنگري با چنين موانعي مبارزه 
نمايد!. اين دعوت هنگامي با زبان و روشنگري 
به مبارزه مي پردازد که مانعي بين آن و افراد بشر 
وجود نداشته باشد و اين دعوت بتواند با آزادي 
آنان را مخاطب خود قرار دهد و آنها نيز از تأثير 
تمامي اين عوامل آســوده باشند و در اين موقع 
است که ديگر »اجباري در پذيرفتن دين وجود 

سيد قطب
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مردم بر مردم و در نتيجه در مغايرت با حکومت 
شرع خدا است مصداق شرک مي دانند. در نظر 
اينان دموکراسي به معناي سپردن عنان حکومت 
به دســت هوا و هوس هر دم متغيير مردم اســت 
و اين چيزي اســت که با روح اســالم ناسازگار 
اســت. حکومت يک حاکــم دارد و آن خدا و 

شرع اوست.
پــس از اعدام ســيدقطب و تــالش اخوان براي 
فاصله گرفتــن از آراي او، اخــوان همــواره از 
جانــب راديکال هــا متهم به خيانــت و انحراف 
از ايده هــاي ســيد قطب بــوده اســت. بنابراين 
سيدقطب که خود يکي از رهبران اصلي اخوان 
بود، عمده رهروانش از گروه هاي راديکال غير 

اخواني بوده است تا از خود اخواني  ها. 
بــراي مثال »شــکري مصطفي«، رهبــر گروهي 
بود به نــام »جماعت المســلمين« )کــه بعدها به 
گروه »التکفيــر و الهجره«( معروف شــدند. او 
در 1965، در ســن 23 ســالگي به خاطر توزيع 
اعالميه هاي اخوان المســلمين در محيط دانشگاه 
دستگير شد و تا سال 1971 در زندان ماند. گروه 
راديــکال متأثر از آراي او کــه ديگر خيري در 
شيوه سياســت ورزي اخوان نمي ديدند در سال 
1977 به ترور شيخ محمد الذهبي- وزير پيشين 
اوقــاف مصر- دســت زدند. شــکري مصطفي 
ديدگاه هايش در لزوم هجرت از جامعه جاهلي 
و سپس بازگشت پرقدرت براي جهاد با جاهليت 
موجود را به عنوان تکمله اي بر ديدگاه هاي سيد 

قطب ارائه نمود )کپل، 1375(. 
خالد اسالمبولي، عضو گروه راديکال »الجهاد« 
نيــز خود از کســاني بود که به شــيوه اخواني ها 
اميــدي نداشــت و بــا خواندن کتــاب »واجب 
مکتوم« )فريضه الغائبه( نوشــته عبدالسالم فرج، 

انگيزه ترور سادات در او پيدا شد. 
عبدالســالم فرج در کتاب »واجــب مکتوم« به 
جهــاد به عنوان تنهــا نبرد مقــدس الزم و مؤثر 
در نبــرد بــا حاکم ظالم اشــاره مي کنــد. او در 
توجيــه بي فايده بودن روش هاي نرم و ميانه روانه 
مي نويسد: »افرادي هستند که مي گويند بايد يک 
حزب اسالمي به ســياق احزاب سياسي موجود 
تأســيس کنيم... امــا اين عمل تنها دســتاوردي 
خالف هدف اوليــه اش، يعني نابودي حکومت 
کافــر، به بار خواهــد آورد. زيرا با شــرکت در 
حيات سياسي و نشستن در مجامع قانون گذاري 
که قوانيــن غيرالهــي وضع مي کننــد، رژيم را 
آسوده خاطر مي ســازند. ديگران مي گويند که 
مسلمانان بايد کنترل پســت هاي باال را به دست 
آورنــد و مراکز تصميم گيــري را با »دکترهاي 
مســلمان«، »مهندســان مســلمان« و... پر کنند تا 
رژيــم کافر خود بــه خود و به طــور اتوماتيک 
ســقوط کند و راه را براي حاکميت اسالمي باز 
بگذارد... هرکس اين بحث و عقيده را بشنود به 

تخيلي بودن صرف آن پي خواهد برد... 
ديگرانــي هم هســتند که مي گوينــد حکومت 
اســالمي تنهــا از طريق دعــوت )تبليغ( بســيار 
گســترده ايجاد خواهد شــد... از نظر بعضي ها، 

بـه ملـت عرضـه کنـم تـا آن را بپذيـرد يا رد 
کنـد. بنابرايـن اگـر آن را رد کـرد به صحنه 
تـالش و مبـارزه ديگري عقب نشـيني مي کنم 
و از راه هـا و ابزارهاي ديگـري چون تربيت، 
سـاختن افـراد، تبليـغ، توجيـه و تعليـم براي 
خـود  نظـر  مـورد  برداشـت  و  بـاور  ايجـاد 
بهـره مي جويـم. اگـر باز هـم پذيرفته نشـدم 
آمادگـي آن را دارم کـه تا بي نهايت به تالش 
خـود ادامه دهـم، زيرا من بـدان ايمان دارم 
کـه دموکراسـي، به رسميت شـناختن همگان 
رقابـت  اسـت،  برابـري  دموکراسـي  اسـت، 
براي به دسـت آوردن قدرت اسـت، اشتراک 
همـگان در منابع ثروت و آزادگذاشـتن حق 
اقـدام و تـالش اقتصـادي بـراي همـه اسـت 
و پذيرفتـن ايـن حـق بـراي ملت اسـت که 
کـه  آن  بـي  مختلـف،  طرح هـاي  ميـان  از 
هيـچ توصيـه اي وجـود داشـته باشـد يکي را 

برگزينـد« )همـان: 445(. 

اسالم گرايان راديکال
اخوان المســلمين ســازماني بــوده کــه عمومــاً 
جريان هــاي تنــدرو را پس زده اســت. از زمان 
خود حسن البنا اخوان همواره متحمل انشعاباتي 
بوده که از جانب گروه هاي تندرو ايجاد شــده 
اســت. اخواني هــا پــس از اعدام قطب، ســعي 
کردند که رويکرد تندروانــه او را ادامه ندهند. 
همان گونه کــه گفتيم آنها ســعي کردند که به 
تفاســيري از اسالم دســت بزنند که با شيوه هاي 
رايج جهان مدرن چون دموکراســي پارلماني، 
دوره اي بــودن حکمراني، تحزب و... ســازگار 
باشــد. آنها در اين سال ها سعي بسياري کرده اند 
که مشروعيت ديدگاه هاي ميانه روانه خود را به 
قرآن و احاديث پيامبر و نيز اقوال و اعمال صدر 

اسالم بازگردانند. 
در تقابل با آنها، بسياري از راديکال ها شيوه هايي 
چون دموکراسي را از آنجا که مصداق حکومت 

الغنوشي و... ازجمله شاخص ترين اين افراد هستند 
کــه از نماينده هــاي اصلي جريان اســالم گرايي 
ميانــه رو بوده اند. بــراي مثال يوســف قرضاوي 
متفکر مشــهور جهان اســالم که اگر چه اکنون 
مسئوليت ســازماني در اخوان ندارد اما به نحوي 
تئوريســين اخواني ها محسوب مي شــود، درباره 
حکومت اسالمي چنين مي گويد: »آماده سازي 
مــردم و فراهم نمودن فضــاي الزم براي 
آنکه حکومت اسالمي از خواست و اراده 
و انتخاب مردم سرچشــمه بگيرد، ضروت 
دارد. نه اينکه حکومت اسالمي به صورت 
تصميم گيري از باال بر ايشان تحميل شود. 
سال هاست که از چنين راهکاري به عنوان 
»انديشه تدريجي« و گام به گام در اجراي 
شريعت تعبير مي شــود« )قرضــاوي، 1381: 

.)190
همچنين راشد الغنوشي- از اخواني هاي تونس و 
رهبر حزب »النهضه« - در ارتباط با دموکراســي 

و لزوم حرکت ميانه روانه از ســوي اسالم گرايان 
براي رســيدن بــه حکومــت چنيــن مي گويد: 
»اين گونه نيســت کــه گزينه هاي مطرح 
برابر گروه هاي اسالمي يکي حکومت  در 
اســالمي و ديگري حکومت غيراســالمي 
باشــد، بلکه گزينه هاي فراروي آنها يکي 
ديکتاتوري و ديگري دموکراســي است، 
يعني بايد ميان آنکه مسلمانان به عنوان يك 
دين و يك گروه سرکوب شوند و از ميان 
بروند و يا وضعيتي که بخشــي از حقوق و 
آزاديها را برايشان تضمين مي کند يکي را 

برگزينند« )الغنوشي، 1381: 489 (.
»اگـر مـن از سـويي بـدان ايمـان دارم کـه 
مي بايسـت احکام شـرع مـو به مو اجرا شـود 
و از سـويي ديگـر بـه دموکراسـي نيـز اذعان 
نيسـت،  تناقضـي  هيـچ  ايـن دو  ميـان  دارم 
زيـرا مـن مي خواهم برداشـت هاي خـود را 

يوسف القرضاوي
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ايمن الظواهري در ســال 2001 نوشت که آثار 
ســيد قطب بيش از هر کــس ديگري براي آنها 
آموزنده بوده است. ظواهري مي نويسد که »سيد 
قطب ثابت کرد که اتحاد در اســالم خيلي مهم 
اســت و نبرد بين اســالم و دشــمنانش نسبت به 
اختالفات داخلي در اولويت قرار دارد. عالوه بر 
اين مشــخص کرد که هدف از مبارزه چيست، 
براي خداوند و شــريعت اســت يا براي ماديات 
ســاخته دست بشــر و يا براي کســاني که ادعا 
مي کنند بين خداوند و انســان قــرار دارند. اين 
افشاگري ها کمک شــاياني به جنبش اسالم گرا 
کرد تا بتواند دشــمنانش را شناسايي کند... سيد 
قطب نمونه بارز کسي است که طرفدار عدالت 
مي باشــد. او رودروي ظالــم دربــاره عدالــت 
صحبت کرد و جان خــود را به عنوان بهاي آن 
پرداخت کــرد. ارزش کلمات او وقتي افزايش 
يافت که عذرخواهي از جمال عبدالناصر را رد 

کرد« )بخشي شيخ احمد، 1385(

جهادگرايــان به مــدت چند دهــه – همان گونه 
که نقــل قولي که از عبدالســالم فــرج آورديم 
نشــان داد- بر دشــمن نزديک )رژيم هاي فاسد 
کشورهاي اســالمي( تمرکز داشتند، اما از اواخر 
دهه 90 به تمرکز بر دشــمن دور )کفار غربي به 
رهبري امريکا( پرداختنــد. حتي خود الظواهري 
در دهــه 80 و حتي نيمــه اول دهه 90 بر مبارزه با 
دشمن داخلي و ســرنگوني رژيم مبارک تأکيد 
داشت. او اما در اواخر دهه 90 مي گويد: »ما بايد 
مبارزه را به سمت دشمني هدايت کنيم که دستان 
آن در کشــورهاي ما آتش افــروزي مي کنند، تا 
دستان آن را بســوزانيم... ديگر ممکن نيست که 
فقط بر دشمن نزديک تمرکز کنيم. چون ائتالف 
صليبي- صهيونيســتي به رهبــري اياالت متحده 
اجــازه نمي دهد که اســالم گرايان در هيچ جاي 
دنيا به قدرت برســند«. )عبــاس زاده فتح آبادي، 

آن کناره گرفت. اعدام قطب چنان تأثير شديدي 
در ظواهري )که آن هنگام 20 ســاله بود( داشت 
که او را به نخستين عمل سياسي اش رهنمون شد. 
او هسته کوچکي از دانش آموزان را براي مطالعه 
نوشــته هاي سيد قطب و آمادگي براي سرنگوني 
ناصر و تشــکيل يک دولت اسالمي سازمان داد 

 )Reidel, 2008(.
او کــه در ارتبــاط بــا تــرور انور ســادات مورد 
بازجويي قــرار گرفت و به زندان محکوم شــد، 
در آن بازجويــي گفــت: »}حکومت اســالمي 
حکومتي است که{ طبق شــريعت خدواند قادر 
مطلق حکمراني مي کنــد... جهاد به معني حذف 
رژيم موجود از طريق مقاومت در برابر آن و تغيير 
آن براي استقرار يک حکومت اسالمي... از طريق 

)Halverson, 2010(. »قيام مسلحانه است
ظواهــري در مرور آن ايام مي نويســد: »با قتل انور 
ســادات موضوع جهــاد در مصر و جهــان عرب 
گســترش يافت و به يک عمل روزانه تبديل شد. 

مقابلــه با رژيم هاي فاســدي که مخالف شــريعت 
و هم پيمــان اســرائيل و امريــکا بودند، بــه مبارزه 
پيوسته اي بدل شد که تاکنون متوقف نشده است. 
برعکس، جهاد هر روز در حال گســترش اســت، 
حاميانش را جمع آوري مي کند و به طور فزاينده اي 
دشمنانش را در واشنگتن و تل آويو تهديد مي کند. 
قتل سادات به دست اسالمبولي و همراهان شريفش 
ضربه نيرومندي بــه طرح امريکا- اســرائيل براي 

)Reidel, 2008(.  »منطقه بود
ظواهري مي گويد: »}جنبش راديکال اسالمي{ 
در مطرح کــردن موضوعاتــي کــه از ذهن توده 
مردم مســلمان غايب بوده اســت مانند حاکميت 
شريعت، ارتداد حاکماني که بر اساس کلمات اهلل 
حکومت نمي کنند و ضرورت مقابله با حاکماني 
که به دشمنان اسالم پيوسته اند براي جوانان موفق 

.)Halverson, 2010( .»بوده است

ايــن نوعــي دوري گزيــدن از جهــاد اســت، 
گرچــه درواقــع اقليت مؤمن کوچکي هســتند 
که حکومت اســالمي را ايجــاد خواهند کرد... 
در هــر صورت، هنگامي که تمــام مطبوعات و 
رســانه هاي گروهي در کنترل رژيم کافر است 
و از طريــق آنها عليه مذهب خــدا جنگ به راه 
انداخته مي شود، چگونه از طريق دعوت مي توان 
به موفقيت بزرگ دست يافت...؟« )کپل: 243(. 
آنچه در باال از عبدالســالم فرج نقل شد عمدتاً 
در نقد رويکرد نرم و غيرخشونت آميز اخواني ها 
نوشــته شده بود و جمالت سيد قطب را مبني بر 
عقيم بــودن حرکت هــاي ميانه روانــه در ذهــن 

تداعي مي کند. 
گروه »الجهاد« به تبعيــت از ديدگاه فرج معتقد 
بودند که مبارزه اصلي با حاکم داخلي اســت نه 
امپرياليســم يا صليبيون غربي، چرا که حاکمان 
فاســد داخلي عامل نفــوذ امپرياليســم خارجي 
هســتند. فرج در اين زمينه مي نويسد: »بعضي ها 
مي گوينــد کــه هدف جهــاد امــروزي آزادي 
بيت المقــدس اســت، البته اين ايــن يک تعهد 
قانوني و وظيفه همه مســلمانان اســت...اما اوالً: 
جنگ عليه دشــمن دروني بر جنگ عليه دشمن 
بيروني برتــري و اولويت دارد. ثانياً: از آنجا که 
خون مسلمانان تا زمان پيروزي مي ريزد، ممکن 
اســت فردي به حق بپرســد که چه کسي از اين 
پيروزي ســود مي بــرد. آيا حکومت اســالمي 
اســت که به وســيله اين پيروزي بنيادهاي خود 
را مســتحم مي کنــد يــا رژيم کافــر؟... جنگ 
بايــد منحصراً تحــت فرماندهي يک مســلمان 
صورت بگيرد. ثالثاً، مســئوليت وجود اســتعمار 
يا امپرياليســم در کشورهاي اسالمي ما، به عهده 
اين حکومت هــاي کافر اســت. بنابراين مبارزه 
عليه امپرياليســم بي فايده و شــرم آور اســت و 
باعث اتالف وقت مي شــود، ما بايد توجه خود 
را روي مشکل اســالمي خودمان متمرکز کنيم 
و آن استقرار شريعت خدواند در کشورهايمان 

است« )کپل: 246(.
فرج بيشــتر تحليــل انتقادي خود را وقف مقايســه 
سادات با مغول ها کرد و اين بحث را مطرح کرد که 
آنها هر دو صرفاً مسلمانان ظاهري هستند. با صلح در 
مقابل اسرائيل و تسليم سرزمين هاي اسالمي، سادات 
شايســته همان رفتاري است که مغول ها شايسته اش 

.(reidel, 2008( بودند، يعني حذف
القاعده نيــز يکي ديگر از گروه هــاي راديکالي 
است که در ادامه همان سلســله اي قرار دارد که 
رويکردهاي مســالمت جويانه را براي رسيدن به 
اهداف بيهوده مي دانند. بن الدن که بســيار متأثر 
از آراي ســيدقطب بود القاعده را مصداق همان 
گروه پيشتاز يا پيشاهنگي مي دانست که سيدقطب 
در مقدمه کتابش اعالم کرده بود که اين کتاب را 
براي آنها نوشته است )بخشي شيخ احمد، 1385(.
همچنين نوشــته ها و اعدام ســيدقطب در 1966 
تأثيــر زيادي بــر ايدئولــوژي ايمــن الظواهري 
گذاشت. او نيز از کساني است که ابتدا در ارتباط 
با اخوان المسلمين فعاليت مي کرد و به تدريج از 

ايمن الظواهري و بن الدن به ترتيب از چپ به راست
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موفق شوند. چرا که براي چنين تبديلي، همراهي 
نهادهــاي مهمي چون ارتش حتماً الزم اســت و 
ارتش مصر نيز مســتقل از اخواني ها بود. ارتشي 
که ســال ها با حسني مبارک همکاري کرده بود، 
با عدم همراهي با او و اعالم بي طرفي در هنگامي 
کــه اعتراضات مردمــي اوج گرفته بــود، عماًل 
موجب ســقوط حکومت حســني مبارک شــد. 
بنابراين با عدم همراهي ارتش و ســاير نهادهاي 
عمده با اخوان در پيشــبرد پروژه اسالميزاسيون، 
ايــن کار به صــرف خواســت اخواني ها محقق 
نمي شــد. البته اين نکته در قضاوت ما در ارتباط 
بــا ضعــف حکومــت اخوان المســلمين تأثيري 
نمي گذارد. ضعف هاي عمده حکومت اخواني ها 
آشکار است. هفت موردي که »محمد جاداهلل« به 
عنوان داليل استعفايش اعالم کرد نمونه اي مهم 

از اين ضعف هاست.1 
بســياري از انتقــادات توده هاي معتــرض مردم 
درســت بود و کســي نمي تواند آن را منکر شود 
اما بايد در نظر داشــت که دولــت اخواني ها که 
عملکرد ضعيفي نيز داشــت با کودتا ساقط شد. 
اگرچه اعتراضات مردمي وســيع بود و در تعيين 
تکليف دولت مرســي بي گمان تأثيرگذار بود اما 
بعيد است که بدون همراهي ارتش با اعتراضات 
خياباني، امکان سقوط دولت محمد مرسي وجود 
مي داشــت. اولتيماتوم 48 ساعته ژنرال عبدالفتاح 
السيســي به مرســي و ســپس به خيابــان آوردن 
تانک هــا و محاصــره کاخ رياســت جمهوري و 
بازداشــت رئيس جمهور همه حاکي از آن است 
که گام اصلي را در ســقوط دولت اخوان، ارتش 
برداشــت نه معترضان. به همين دليل آنچه اتفاق 

افتاد بيشتر »کودتا« بود تا »انقالب دوم«.
 نکته مهم در اين است که دخالت ارتش در قضيه 
و انجام کودتا در آن لحظات بحراني پيامدي به 
همراه دارد که دامنه تأثيرش، همانند اثر پيروزي 
اخوان المســلمين، بر تمام جريانات اسالم گراي 
منطقه گســترش خواهد يافت. پيامد اين کودتا 
کــه گريبانگير مصــر و خاورميانه خواهد شــد 
اين اســت که اين کودتا عماًل تز ســيد قطب و 
ديگران را که با پيروزي اخوان المســلمين مدتي 
به نظر مي رسيد کفايت تجربي اش ساقط شده با 
قوت تأييد کرد. درواقع مانيفســت اسالم گرايي 
ستيزه جو درست از آب در آمد. کودتاي ارتش 
و برانداختن دولت اخواني جمالت سيدقطب را 
در پيش چشم همه اسالم گرايان تداعي مي کند: 
»روي کارآمدن حکومت خداوند در زمين و از 
بين بردن فرمانروايي بشــر و درآوردن ســلطنت 
خداوند از چنگال بندگان غاصب و بازپس دادن 
آن به خدا و ســيادت پيداکردن شريعت الهي و 
الغانمودن قوانين بشــري، هيچ کدام تنها با تبليغ 
و روشــنگري به انجام نمي رســد. چون آنها که 
بر گرده بندگان خدا ســوار شــده اند و سلطنت 
خداونــد را در زميــن غصب کرده انــد، صرفاً 
با تبليغ کــردن و روشــنگري حاضــر نخواهند 
شــد ســلطنت خود را واگــذار نماينــد وگرنه 
در ايــن صــورت، کار پيامبــران)ص(  بــراي 

گذاشت. از آنجا که مصر نقش برادر بزرگتر را 
براي بسياري از کشــورهاي مسلمان نشين ديگر 
بازي مي کند و به خصوص جريانات اسالم گراي 
آن نقش الگو را براي ســاير جريانات اسالم گرا 
در کشــورهاي ديگر دارند، پيروزي نرم اخوان 
معنايــي فراتــر از خــود مصــر نيز يافــت. اين 
انتخابات در دعواي جريانات اخواني )و ســاير 
جريانــات ميانه رو( و جريانات تندور اســالمي، 
کفه تــرازو را به نفــع ميانه روان ســنگين کرد. 
پس از پيروزي اخوان، هر جريان اســالم گراي 
ميانه رو در هر کشــوري به راحتي مي توانســت 
در مقابــل ادعاهــاي بنيادگرايان راديــکال، به 
تجربه اخوان که با تحمل 80 ســال انتظار براي 
بازشــدن فضاي سياسي، توانســتند بالفاصله در 
يک فضاي آزاد قدرت را دســت بگيرند اشاره 
کند. از اين رو پيروزي اخوان قطعاً مي توانســت 
بر آرام شــدن فضاي تنش آلود ميــان جريانات 
اسالم گرا و حکومت هاي خاورميانه تأثير مثبت 
بگذارد. درســي که بســياري از اسالم گرايان از 
اين جريــان مي گرفتند اين بود کــه اولويت را 
بايد به تالش براي رهايي از شــر ديکتاتورها در 
خاورميانه داد و ســپس براي رسيدن به قدرت با 
ســاير گروه ها رقابت کرد. پيروزي اخوان نشان 
داد که برخالف تز ايمن الظواهري، در صورت 
وجود اراده جمعي، مي توان خواست مردم را بر 
اراده امپرياليسم غلبه داد و حکومت مورد تأييد 
غــرب را نيز با حکومت برآمــده از اراده مردم 
جايگزين کــرد و ديگر اينکــه در پيش گرفتن 
اين شــيوه، در راه رســيدن به حکومت نيز براي 
اســالم گرايان احيانــاً راهگشــا تر خواهد بود. و 
اين همان فرايندي بود کــه اخوان با همراهي با 
جريان تظاهرات مردمي بر عليه حســني مبارک 
و حضــور در انتخابات طي کــرد و کانديداي 
اخوان المســلمين، محمد مرسي توانست به کاخ 

رياست جمهوري داخل شود. 
اخوان المسلمين البته نتوانست آنچنان که در ابتدا 
تصور مي شــد انتظارات را برآورده کند و تجربه 
حکومتداريش چندان موفق از کار در نيامد. چند 
وقــت پيش هم ابراهيم منير – دبير کل ســازمان 
بيــن المللي اخوان- اعالم کرد کــه اخوان براي 
در اختيارگرفتــن حکومت آماده نبود و از همان 
ابتدا ترجيــح مي داد که از يک شــخصيت ملي 
غيراخواني براي رياست جمهوري حمايت کند. 
به هر حــال نارضايتي ها باال گرفــت و ميليون ها 
نفر از مصريان به خيابان ها ريختند و به حکومت 
اخواني هــا اعتــراض کردنــد. بســياري تصــور 
مي کردنــد که اخــوان در حال قبضــه قدرت و 
تبديل حکومت مصر به الگويي غيرقابل برگشت 
از حکومت اسالمي با معيارهاي مطلوب خودش 
اســت. برخي از اعضاي رده باالي دولت مرسي 
)نظير »محمد جادهلل«، معاون حقوقي مرسي( که 
خــود از چهره هاي مهم اخوان بودند نيز اســتعفا 
دادنــد و اوضاع بــراي اخوان بدتر شــد. به باور 
من البته اخواني ها حتي اگر چنين برنامه اي براي 
قبضه قدرت نيز داشــتند نمي تواستند در اين امر 

1388(. بيان ظواهــري در ناگزيري روي آوردن 
به خشــونت براي اســالم گرايان در تالش براي 
رســيدن بــه قدرت، بــه ديــدگاه ســيدقطب و 
عبدالسالم فرج، شباهت تام دارد. اگرچه او مانع 
اصلي رسيدن اسالم گرايان به قدرت را در بيرون 

از مرزهاي کشورهاي اسالمي مي داند. 
از اين بحث هــا و نقل قول هايي کــه ذکر کرديم 
شــکري  ســيدقطب،  کــه  مي شــود  مشــخص 
مصطفي، عبدالســالم فــرج و ايمن الظواهري )و 
البته تمــام اســالم گرايان راديکال ديگــر در هر 
جاي جهان( پيروي از حرکات نرم و دل بســتن به 
مؤثربودن تاکتيک هاي مســالمت جويانه اي چون 
تشــکيل حزب قانوني و شــرکت در انتخابات را 
بي فايــده مي دانند. ســيدقطب و عبدالســالم فرج 
در تحليل هايشــان عمدتاً بر اولويت جهاد بر عليه 
حاکمان فاســد داخلي و ســپس توســعه جهاد به 
ديگر سرزمين ها و ايمن الظواهري بر اولويت جهاد 
بر عليه اســتکبار جهاني تأکيد مي کنند. نتيجه در 
هر حال يکي است و آن مطرح کردن آلترناتيوهاي 
خشن براي رســيدن به هدف است. اخواني ها اما 
هرگز تســليم چنين تفســير بدبينانــه اي از اوضاع 
نشدند و به سمت راديکاليسم متمايل نشدند. آنها 
ترور شــيخ محمد الذهبي و انورســادات را تأييد 
نکردند. با عمليات ســازمان هايي چون القاعده و 
تفاسير کساني چون ظواهري نيز ميانه اي نداشته اند. 
ايــن دو رويکــرد اســالم گرايانه از ســال ها پيش 
تاکنون پــا به پاي هم پيش آمده انــد و هيچ کدام 

نتوانسته اند ديگري را از صحنه خارج کند.

اخواني،  تفســير  پيــروزي  و  انتخابــات 
کودتاي ارتش و پيروزي تفسير قطبي

در اين ميــان، اخواني ها البتــه همان گونه که از 
پيش هم حدس زده مي شــد حدس زد از اقبال 
بيشــتري در ميــان مردم نســبت بــه راديکال ها 
برخوردارند. نتيجه انتخابات پس از ســرنگوني 
مبارک هم ايــن نکته را اثبات کرد که در مصر 
اسالم گرايي از نوع ميانه روانه اخواني، هواداران 
بيشتري دارد تا اسالم گرايي از هر نوع ديگري. 
اهميــت پيروزي اخــوان صرفــاً در آن نبود که 
اخواني ها ســرانجام پس از 80 ســال توانســتند 
حکومــت را در اختيــار بگيرند. بلکــه اهميت 
اصلــي اين پيــروزي در آن بود کــه اين واقعه 
به معنــاي تأييد عملي بودن تفســير اخواني ها از 
سياست و حکومت و از طرفي به معناي شکست 
تفســير بدبينانه ســيدقطب و عبدالســالم فرج و 
ايمن الظواهري و ســاير نمايندگان حال حاضر 
ديدگاه هاي راديکال اسالم گرايي از عملي بودن 
سياست ورزي نرم براي رســيدن به قدرت بود. 
پيروزي اخوان نشــان داد که ادعاي ســيدقطب 
و ســايرين مبنــي بر اينکــه براي اســالم گرايان 
ناممکن است که به شــيوه هاي نرم و متساهالنه 
قدرت را در اختيار بگيرند ادعايي نادرست بود. 
اولين انتخابات دموکراتيک در مصر نشــان داد 
که مي توان اســالم گرا بــود و بدون اعالم جهاد 
براي قبضه قدرت، به کاخ رياســت جمهوري پا 
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استقراربخشــيدن به ديــن خداوند، کار بســيار 
آســاني مي بــود! درحالي که تاريــخ پيامبران و 
تاريخ دين اســالم در طول نسل ها عکس اين را 

ثابت کرده است« )قطب: 76(.
 نتيجه کودتا قطعاً به نفع تفسير پيروان سيدقطب 
بود و اســالم گرايي ميانه رو را به عنوان تزي که 
کفايــت تجربي ندارد به حاشــيه خواهد برد. از 
آنجــا که مصر همان گونه که پيش از اين گفتيم 
نقش الگو براي بســياري از کشــورهاي منطقه 
دارد کفايــت تجربي تز ســيدقطب به جريانات 
اسالم گراي ساير کشورها نيز تعميم داده خواهد 
شــد. اکنون به روشــني مي توان تجسم کرد که 
در منازعــات فکــري اســالم گرايان ميانه رو و 
راديکال بر ســر شــيوه هاي دســتيابي به اهداف 
اســتراتژيک اســالمي، در جواب ميانه روها که 
دعوت به خويشــتنداري و تالش براي گذار به 
قدرت از طريق شيوه هاي دموکراتيک مي کنند، 
مثال تجربه دموکراسي ورزي اخواني و عاقبتش 

همواره از زبان راديکال ها تکرار خواهد شد. 
اينکــه در حال حاضر ژنرال عبدالفتاح السيســي 
نــزد بخــش مهمي از مــردم مصــر از محبوبيت 
بااليــي برخــوردار اســت نمي تواند مانــع بروز 
خشــونت و انفجار و ترورهايي شود که از ناحيه 
اســالم گراياني انجام مي شــود که بيش از پيش 
بصيرت سياسي سيدقطب را راهنماي عمل خود 
قــرار داده اند. هم اکنون نيز در هر گوشــه و کنار 
مصر هر روزه شــاهد اتفاقاتي اين چنيني هســتيم 
و آينده، پتانســيل اوضاع بسيار بدتر از اين را هم 
دارد. به هر اندازه اي که السيســي نزد هوادارانش 
محبوب تــر شــود، از آن طرف هم ســيد قطب 
نــزد اســالم گرايان راديــکال محبوب تر خواهد 
شــد تا مصر و خاورميانه به زودي آبســتن نبردي 
تمام عيار بين اين دو تفکر مخالف باشــد. ســير 
حــوادث در خاورميانه به گونــه اي پيش مي رود 
که امکان فراموشــي افکار و ايده هاي سيد قطب 
ممتنــع گردد. کودتــاي ارتش مصر، ناخواســته 
عاملي خواهد بود تا شــبح سيدقطب همچنان بر 
سر آسمان خاورميانه جوالن دهد و هوادار جلب 
کند و هماورد بطلبد. خارج شدن حسني مبارک 
از زندان و زنداني شــدن محمد مرســي به جاي 
او و دورخيــز محتمل عبدالفتاح السيســي براي 
رياســت جمهوري اهميت نمادين بسياري دارد. 
پايين کشيدن مرسي از قدرت و دادگاهي شدنش 
توسط حکومت ارتشــي ها، نماد شکست عظيم 
اسالم گرايي ميانه رو در خاورميانه است. بنابراين 
آنچه در اين ميان شکست خورد برخالف آنچه 
برخي تحليلگران داخلي و خارجي و نيز کساني 
چون بشــار اســد مي پندارند نه اســالم سياســي 
به طورکلي بلکه اسالم سياســي ميانه رو بود. اين 
شکســت اما دقيقاً به معناي پيروزي تفسير اسالم 
سياســي تندرو از جمله همان هايــي که در قالب 
»جبهه النصره« و »داعش« با حکومت او در حال 

جنگ هستند، است.

جنبش تمرد، و برافتادن مرسي از حکومت
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به عنـوان بخشـي از اقدامـات ضدشـيعي خـود به 
ايـن  در  بمب گـذاري  و  خرابکارانـه  عمليـات 
کشـور مبـادرت کـرده و مدعـي اسـت که بيش 
پـاي  از   2013 درسـال  را  تـن  هـزار  هشـت  از 
درآورده اسـت. در سـوم ژانويـه 2014، داعـش 
 )Fallujah( عنـوان کرد کـه کنترل شـهر فلوجـه
را در دسـت گرفتـه و برپايـي دولـت اسـالمي 
را در آنجـا اعـالم کـرد. تسـخير شـهر فلوجـه 
به دنبـال درگيري هاي خشـونت بار اسـتان األنبار 
)Al Anbar( رخ داد کـه طـي آن نبـرد بين قبايل 
محلـي، نيروهـاي امنيتـي عـراق و سـتيزه جويان 
بـود.  رسـيده  بن بسـت  بـه  القاعـده  بـه  وابسـته 
سـتيزه جويان داعـش بـراي ماه ها کنتـرل نواحي 
بيابانـي اسـتان األنبـار را در اختيـار داشـتند و در 
برابـر تهاجـم نيروهـاي دولتـي عـراق و رهبـران 
قبايـل محلـي مقاومـت کـرده وکنتـرل فلوجـه 
 )Ramadi( الرمـادي  شـهر  از  نيمـي  تقريبـاً  و 
مرکـز اسـتان األنبـار را حفظ کردنـد. تنش هاي 
فرقـه اي بيـن سـني هاي عـراق و حکومت تحت 
سـوريه  در  جنـگ  به دنبـال  شـيعيان  رهبـري 
شـعله ورتر شـده اسـت. نفوذ فزاينـده القاعده در 
سـوريه ايـن امکان را بـراي تروريسـت ها فراهم 
کـرده تـا کنتـرل مناطـق بيابانـي دو طـرف مـرز 
را  آنهـا  و  به دسـت گرفتـه  را  و سـوريه  عـراق 
قـادر سـاخته به سـادگي در ايـن مناطـق جابه جـا 

و تسـليحات انتقـال دهنـد.

القاعده در سوريه
ــه  ــد ب ــم اس ــه رژي ــي ک ــه 1980 و از زمان از ده
عنــوان متحــد ايــران مطــرح بــوده، ســوريه 
گروه هــاي  ديگــر  و  القاعــده  توجــه  مــورد 
ــتقيم  ــت مس ــته اســت. دخال ــرار داش ــادي ق جه
القاعــده در ســوريه شــامل دولــت اســالمي 
عــزام  عبــداهلل  گردان هــاي  شــام،  و  عــراق 
فتح االســالم   ،)Abdullah Azzam Brigades(
وابســته بــه القاعــده و جهادگراهــاي ســلفي 
اردنــي مي شــود. شــيخ يوســف القرضــاوي 
ــوذ  ــاي بانف )Youssef al-Qaradawi( از چهره ه

عنــوان کــرده و پيــروان خــود را بــه نبــرد بــا آنهــا 
ــود«. ــده ب فراخوان

القاعده در عراق
متشـکل  جهادگرايـي  گـروه  عـراق،  القاعـده 
از سـتيزه جويان سـني اسـت کـه پـس از حملـه 
اياالت متحـده به عـراق قدرتمندتر و برجسـته تر 
و  تروريسـتي  عمليـات  بـه  دسـت  و  شـده 
تـداوم  اسـت.  زده  پراکنـده  بمب گذاري هـاي 
را  مناسـبي  زمينـه  کشـور  ايـن  در  ناآرامي هـا 
عليـه  چريکـي  جنـگ  بـه  دسـت زدن  بـراي 
نيروهـاي ائتـالف و حاميـان داخلـي آن فراهـم 
موفقيت آميـز  تالش هـاي  بـه  توجـه  بـا  آورد. 
ضدتروريسـتي اياالت متحـده و بيـداري قبايـل 
اهل سـنت، اقدامـات خشـونت بار القاعده عراق 
 2006 - سـال هاي 2007  در  آن  اوج  زمـان  از 
اسـت، گرچـه  يافتـه  کاهـش  و  گرفتـه  فاصلـه 
بـراي  تهديـدي  به عنـوان  همچنـان  گـروه  ايـن 
ثبـات عـراق و در بسـتري وسـيع تر بـراي ثبـات 
کشـورهاي شـرق دريـاي مديترانـه باقـي مانـده 
نيروهـاي  خـروج  زمـان  از  گـروه  ايـن  اسـت. 
آهنـگ   ،2011 سـال  اواخـر  در  امريکايـي 
حمـالت خود را  به اهداف عمدتاً شـيعه شـتاب 
بخشـيده تـا شـايد بتوانـد درگيـري بيـن اقليـت 
سـني عـراق و دولـت تحـت رهبـري شـيعيان به 
نخسـت وزيري نـوري  مالکي را دوباره شـعله ور 
سـازد. ناگفتـه نمانـد کـه القاعـده عـراق حـوزه 
عملياتـي خـود را بـه کشـور همسـايه- سـوريه- 
در  عـراق  القاعـده  اسـت.  داده  گسـترش  هـم 
آوريـل 2013 اعـالم کـرد کـه درصـدد تغييـر 
نـام خـود بـه »حکومـت اسـالمي عـراق و شـام« 
)داعـش( اسـت و گـروه سـوري جبهـه النصـره 
ابـراز  آن  بـه  پيوسـتن  بـراي   )Jabhat Nusra(
جبهـه  رهبـران  چنـد  هـر  اسـت.  کـرده  تمايـل 
النصـره ايـن مسـئله را تکذيـب و هـر دو گـروه 

مانده انـد. باقـي  مسـتقل  به صـورت 
عـراق  خشـونت هاي  از  قابل توجهـي  بخـش 
برعهـده دولـت اسـالمي عراق و شـام اسـت که 

چکيده:
در حالـي کـه اسـرائيل و غـرب تمـام تمرکـز 
خـود را متوجـه تهديـد ايـران کرده انـد، خطر 
ديگـري در حـال شـکل گيـري در خاورميانـه 
اسـت. تالش هـاي القاعـده و ديگـر گروه هـاي 
اسـالم گراي سـني تندرو براي به چالش کشيدن 
بايـد  لبنـان(  و  سـوريه  )عـراق،  شـيعي  هـالل 
به عنـوان تهديـد امنيتـي مهمتـري مـورد توجه 

گيرد. قـرار 

برخــي برايــن باورنــد کــه ايــران درتــالش بــراي 
تســلط بــر بخــش هاللــي شــکل درخاورميانــه از 
ــي شــيعه مي باشــد، جايي کــه  ــق محــور نيابت طري
اکثريــت جمعيــت آن شــيعه يــا داراي اقليــت 
ــت  ــوريه تح ــراق و س ــت؛ ع ــد اس ــيعه قدرتمن ش
تســلط علوي هــا و گــروه شــبه نظامي قدرتمنــد و 
ــا ايــن حــال حضــور  ــان. ب شــيعه حــزب اهلل در لبن
فزاينــده جهادگراهــاي ســلفي ســني در عــراق )از 
ســال 2003(، در ميان شورشــيان ســوريه )از ســال 
2011( و همين طــور در لبنــان بــه شــکل گيري 
مســئله  ايــن  اســت.  انجاميــده  ســلفي  هــالل 
بــراي  ســنت  اهــل  جاه طلبــي  انعکاس دهنــده 
برقــراري خالفتــي اســت کــه بيشــتر خاورميانــه را 
ــه  ــالمي را از ديال ــت اس ــته و دول ــرل داش در کنت
)در شــرق عــراق( تــا بيــروت برپــا ســازد. نفــرت 
القاعــده نســبت بــه شــيعيان در ســخنان ابومُصَعــب 
الزرقاوي )Abu Musab al-Zarqawi(، تروريســت 
رهبــر  و  بنيانگــذار  اردني االصــل،  بنياد گــراي 
ــخص  ــاًل مش ــراق کام ــروه در ع ــن گ ــين اي پيش
رفع نشــدني،  »مانعــي  را  شــيعيان  او  اســت. 
زهرهــاي کشــنده،... و دشــمناني در کمين نشســته 

شائول شاي*

برگردان: فرزاد محمدزاده ابراهيمي

خطر »هالل سلفي«
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جهادي هـاي سـلفي در منطقه تهديـد جديدي را 
موجـب شـده اسـت. عمليات هـاي اخيـر القاعده 
و وابسـته هاي آن در سـه کشـور هـالل شـيعي- 
نفـوذ  و  جاه طلبي هـا  لبنـان-  و  سـوريه  عـراق، 
نمايـش  بـه  را  گروه هـا  ايـن  منطقـه اي  فزاينـده 
مي گـذارد. گروه هـاي جهـادي سـني مي تواننـد 
بـه منطقـه اي  تمـام منطقـه را بي ثبـات کـرده و 
ناپايـدار و غيرقابـل کنتـرل تبديـل کننـد. چنيـن 
محـل  بـه  اسـت  ممکـن  کنترل نشـده اي  منطقـه 
و  اسـالمي  تنـدروي  گروه هـاي  بـراي  امنـي 
مرکـز آموزشـي بـراي سـتيزه جويان از صحـراي 
و  ديگـر  و جاهـاي  عربسـتان  شـبه جزيره  سـينا، 
همين طـور بـه سـکويي بـراي آغـاز جهـاد عليـه 
اسـرائيل و کشـورهاي عـرب ميانـه رو در منطقـه 
تبديـل شـود. هـر چنـد ايـن نکتـه را هم نبايـد از 
نظـر دور داشـت کـه پيامـد مثبـت اين سـناريو به 
گمـان مقامـات اسـرائيلي، کاهش نفـوذ ايران در 

منطقـه خواهـد بـود.

مطالعــات  مرکــز  پژوهشــگر   ،Shaul Shay  *
اســتراتژيک بگين- ســادات و معاون پيشين مدير 

شوراي امنيت ملي اسرائيل.

منبع: مرکز مطالعات اســتراتژيک بگين- ســادات 
)21 ژانويه 2014(

- Shay, Shaul (2014( “The Threat of the ‘Salafi 
Crescent’ “, The Begin-Sadat Center for Strategic 

Studies, January 21. ■

بـه دفعـات رخ داده اسـت. سيدحسـن نصـراهلل 
رهبـر حـزب اهلل لبنـان، دليـل مداخلـه ايـن گروه 
سـني  تندروهـاي  متوقف کـردن  را  سـوريه  در 
وابسـته بـه القاعـده يـا تکفيري ها در دسـتيابي به 
اهـداف خـود اعـالم کرده اسـت. از منظـر رهبر 
حـزب اهلل عرصـه نبـرد در لبنان، سـوريه و عراق 

يکسـان اسـت.
در چهـارم ژانويـه 2014، دولـت اسـالمي عراق 
و شـام مسـئوليت حملـه انتحـاري دوم ژانويه در 
مناطـق تحت کنتـرل حـزب اهلل در حومه بيروت 
را برعهـده گرفـت. ايـن انفجـار چهـار کشـته و 
ده هـا مجروح برجاي گذاشـت و اولين عمليات 
انتحـاري داعـش در لبنـان محسـوب مي شـود. 
عمليـات  ايـن  کـه  اسـت  داده  هشـدار  داعـش 
به دليـل  »حـزب اهلل  عليـه  مبـارزه  بـر  آغـازي 
نقـش ايـن گـروه در کمـک بـه رژيـم سـوريه« 
ديگـر  عـزام،  عبـداهلل  گردان هـاي  مي باشـد. 
گـروه وابسـته بـه القاعـده حمالت انتحـاري 19 
نوامبـر 2013، مقابـل سـفارت ايـران در بيـروت 
Majid al-( را سـازماندهي کـرد. ماجد الماجـد
Majid( رهبـر پيشـين گردان هـاي عبـداهلل عـزام 
تهديـد کـرده بـود درصـورت تـداوم حمايـت 
اقدامـات  بـه  دسـت  اسـد  رژيـم  از  حـز ب اهلل 
از  حتـي  و  زد  خواهـد  لبنـان  در  تالفي جويانـه 
حملـه بـه گردشـگران لبنانـي در خـارج از ايـن 
کشـور سـخن به ميان آورده بود. الماجد در 27 
دسـامبر 2013، توسـط ارتـش لبنان بازداشـت و 
در چهـارم ژانويـه 2014، در اثـر نارسـايي کليـه 
در بيمارسـتاني نظامـي در بيـروت جـان سـپرد. 

نتيجه گيري
دهـه  در  اسـرائيلي  استراتژيسـت هاي  نـگاه  از 
اخيـر هـالل شـيعي تحـت تسـلط ايـران، تهديـد 
اصلـي بـراي اسـرائيل و امنيـت منطقه اي به شـمار 
مي رفت. اين در حالي اسـت کـه مداخله فزاينده 

و  برجســته کردن  راســتاي  در  ســنت  اهــل 
گســترش شــکاف منطقــه اي شــيعه- ســني، 
جهــاد  بــه  مي تواننــد  کســاني که  تمــام  از 
مبــادرت کننــد خواســته اســت بــه ســوريه رفتــه 
و بــا علويــان و شــيعيان بجنگندکــه از نــگاه 
هســتند«.  يهوديــان  و  مســيحيان  از  »بدتــر  او 
ــر  ــري )Ayman al-Zawahiri( رهب ــن الظواه أيم
القاعــده هــم ســوري ها را بــه »قيــام عليــه رژيــم 
علــوي« بشــار اســد فراخوانــده اســت. در ژوئــن 
ــا60 غيرنظامــي شــيعي توســط  2013، بيــن30 ت
 )Hatla( ــال ــتاي هت ــي در روس ــاي شورش نيروه
ــوريه و  ــرق س ــتايي در ش ــدند، روس ــته ش کش
نزديــک مــرز عــراق کــه مــورد تهاجــم هــزاران 
جهادگــرا قــرار گرفــت و عالوه بــر کشــتار 
تعــدادي از شــيعيان، بســياري از خانه هــاي آنهــا 

ــيدند. ــش کش ــه آت ــم ب را ه
دولت اسالمي عــراق و شــام از سـال 2012 در 
سـوريه فعـال اسـت و بـراي کنتـرل پايگاه هـاي 
)Al-Raqqa( در  الرقـه  اسـتان  و مرکـز  اصلـي 
شـمال ايـن کشـور مبـارزه مي کنـد. داعـش از 
يک سـو بـا نيروهاي رژيم اسـد در نبرد اسـت و 
از سـوي ديگر با شورشـيان سـکوالر سوريه که 
پيشـتر ايـن گـروه را در مبـارزه عليـه رژيم اسـد 
متحـد خـود قلمـداد مي  کردنـد. درگيري هـاي 
شورشـي  گروه هـاي  و  داعـش  بيـن  شـديدي 
در دسـامبر  نقـاط مختلـف سـوريه  در  سـوري 
2013 گـزارش شـد کـه در آن داعش توانسـت 
اسـتان  در   )Saraqeb( سـراقب  شـهر  کنتـرل  
مسـير  در  واقـع   )Idlib( إدلـب  اسـتراتژيک 
بزرگـراه ارتباطـي حلـب- دمشـق را در اختيـار 
گيـرد. جبهـه النصـره گـروه جهـادي سـلفي بـا 
بـا  مهمـي  پيوندهـاي  داخلـي در سـوريه  منشـأ 
اثبات کـرده کـه  القاعـده دارد و  بـه  وابسـتگان 
داراي  شورشـي  گروه هـاي  ديگـر  بـه  نسـبت 
کارايـي باالتـري اسـت. ايـن گـروه نسـبت بـه 
احساسـات عمومـي همنوايـي نشـان داده و در 
حـال کسـب حمايـت در داخـل سـوريه اسـت. 
بومـي  سـلفي  جهـادي  گروه هـاي  پيدايـش 
بـراي  بلندمـدت  در  النصـره  جبهـه  همچـون 
مراتـب خطرناک تـر  بـه  سـوريه  دولـت  ثبـات 
چـرا  اسـت،  خارجـي  جهـادي  گروه هـاي  از 
کـه آنهـا تغييرشـکل دهنده ايدئولـوژي جهادي 
کـه  هسـتند  داخلـي  خط مشـي  بـه  سـلفي 
مي تواننـد حمايـت عمومـي را به دسـت آورنـد.

القاعده در لبنان
حمايـت  از  ناشـي  درگيري هـاي  و  تنش هـا 
همين طـور  و  اسـد  رژيـم  از  حـزب اهلل  نظامـي 
پشـتيباني شـماري از جوامـع سـني از مخالفـان 
اسـت.  کـرده  ملتهـب  را  لبنـان  شـرايط  اسـد، 
حمـالت  شـده،  بمب گـذاري  خودروهـاي 
راکتـي و آدم ربايي هـا هـر دو گـروه را مـورد 
هـدف قـرار داده و درگيري هـاي مسـلحانه هـم 

بمب گذاري هاي متوالي در بيروت 
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بــه همــراه آن بســياري از تحريم هــاي بين المللــي 
سســت خواهــد شــد. کشــورهاي زيــادي اجــراي 
را  خــود  و  امريــکا  يک طرفــه  تحريم هــاي 
ــاًل  ــورت عم ــرد، در آن ص ــد ک ــف خواهن متوق
تهــران  تســکين تحريم هــا را دنبــال مي کنــد 
ــران  ــدون اي ــا ب ــه ســازش هســته اي ام ـ هــر گون
ــه  ــت ک ــه اي اس ــن هزين ــرد. اي ــورت مي گي  ص
کنگــره در وراي ايــن بــازي به دســت خــود 
مي پــردازد ـ و عميقــاً اميــدوارم بــا اقدامــات 
ــط  ــي غل ــاي ايران ــي تندروه ــنگتن، پيش بين واش

از آب دربيايــد. 
ــا  ــه تحريم ه ــدان ب ــت عالقه من ــوم و درنهاي  س
اســتدالل مي کننــد کــه تحريم هــاي بيشــتر، 
ــال دارد.  ــي را به دنب ــاي ايران ــف تندروه تضعي
درواقــع بــه نظــر مــن عکــس ايــن قضيــه صــادق 
اســت. در ســال 2013، خواســت و اراده مــردم 

مــورد قبــول واقــع شــد.
■ )Roolcal.com( منبع: رول کال

ارائــه  ناتــوان  و  ضعيــف  فــردي  تصويــر 
ــوي  ــي از س ــل پيش بين ــاي قاب ــد، توصيه ه کنن
جنگ طلبــان حامــي تحريم هــا ايــن خواهــد 
بــود کــه اســتفاده از مذاکــره بــا همتايــي کــه در 
کنتــرل سياســت، قــدرت نــدارد ممکــن نيســت. 
و  کــرک  از  تشــکر  بــا  ايــران  در  تندروهــا 
تعصــب و غيــرت مننــدز بــراي تحريم هــا، حــاال 
مي گوينــد ايــن دقيقــا همــان چيــزي اســت کــه 

در مــورد مذاکــره بــا اوبامــا مي گفتنــد.  
ــد  ــتدالل مي کنن ــا اس ــداران تحريم ه دوم، طرف
اقتصــاد  مي توانــد  بيشــتر،  تحريم هــاي  کــه 
ايــران را زيــر فشــار بيشــتر قــرار دهــد. درواقــع، 
تحريم هــاي بيشــتر بــه تحريــم کمتــر منجــر 

ــد شــد.  خواه
ــو در نتيجــه عملکــرد  ــرارداد ژن اگــر ق
نادرســت کنگــره، شکســت بخــورد، 
جهــان، اياالت متحــده و نــه ايــران 
را به عنــوان مانــع اصلــي دســتيابي 
ــايي  ــته اي شناس ــق هس ــك تواف ــه ي ب
ــر جهــت ســرزنش ها  ــا تغيي ــرد. ب ــد ک خواه
اجمــاع  امريــکا،  اياالت متحــده  ســوي  بــه 
بين المللــي عليــه ايــران بــه زوال خواهــد رفــت و 

تندروهــاي تهــران اميدوارنــد که از کارشــکني هاي 
مننــدز در ديپلماســي خــود  ســناتور کــرک و 
ــاي  ــداران تحريم ه ــد شــوند. اســتدالل طرف بهره من

ــر ســه افســانه تأکيــد دارد.  ايــران ب
تحريــم،  هــوادار  )جنگ طلبــان(  نخســت 
سياســت هاي  بايــد  کــه  مي کننــد  اســتدالل 
تهاجمــي خــود را براســاس سياســت پليــس 
خــوب/ پليــس بــد ايجــاد کنيــد و ايــن سياســت 
ديناميزمــي پوياســت کــه موجــب گســترش 
ــن  ــا مي شــود. درحالي کــه چني ديپلماســي اوبام
ــود  ــر خ ــد، آن اث ــد باش ــد مفي ــي  مي توان پوياي
ــر ايــن ايــده مي گــذارد کــه پليــس خــوب  را ب
مي توانــد وعده هــاي خــود را ارائــه دهــد و 
مهارکننــده پليــس بــد باشــد. اگــر پليــس خــوب 
نتوانــد عالئــم توانــا و متقاعدکننــده بدهــد، اثــر 
روانــي مــورد نظــر به طــور کامــل از دســت 
به ســادگي نمي توانــد  بــد  پليــس  مــي رود و 

ــد.   ــده باش ــس برن پلي
درواقــع به جــاي تقويــت ديپلماســي اوبامــا، 
کــرک و مننــدز، او را به عنــوان يــک فــرد 
ضعيــف بــه تصويــر مي کشــند. درحالي کــه 
ــرادي  ــوان اف ــان به طــور کامــل خــود را به عن آن
بي تفــاوت نســبت بــه توافــق اياالت متحــده کــه 
اوبامــا آن را بــه امضــا رســانده نشــان مي دهنــد. 
ــو،  ــه هياه ــس از آن هم ــد، پ ــاي جدي تحريم ه

ــت.  ــو اس ــه ژن ــض تفاهمنام نق
بــراي   را   خــود  تشــنگي  مننــدز  و  کــرک 
نشــان  حــد  از  بيــش  بيشــتر،  تحريم هــاي 
ــس  ــل روال پلي ــال تبدي ــا در ح ــد. آنه مي دهن
ــه پليــس ضعيــف/ پليــس  ــد ب ــس ب خــوب/ پلي
تهــران  در  تندروهــا  اگــر  هســتند.  ديوانــه 
بتواننــد از حســن روحانــي رئيس جمهــوري، 

تريتا پارسي

برگردان : فروزان آصف نخعي

همسويي تندروها در امريکا و ايران 

سناتور منندز و كرك، به ترتيب از راست به چپ تصوير
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آمـاده  نبـرد  بـراي  واشـنگتن  در  جنگ طلب هـا 
پيـش  هفتـه  چنـد  کـه  جلسـه اي  در  شـده اند. 
روابـط خارجـي  اعضـاي کميتـه  برگـزار شـد، 
فسـخ  بـراي  را  کـري  نماينـدگان،  مجلـس 
تفاهمنامـه بمبـاران کردنـد. آنان ذهن هـاي خود 
بـا کليشـه هاي فلج کننـده برخاسـته از جهـل  را 
ايـران و خاورميانـه، روي روند هـاي  بـه  نسـبت 
کنگـره  مهـم  اعضـاي  بسـته اند.  ديپلماتيـک 
از  جلوگيـري  بـراي  راه هايـي  دنبـال  به شـدت 
تنش زدايـي هسـتند. در پايـان فيلم، هـر دو طرف 
شکسـت خواهنـد خـورد. اطالعـات کليـدي در 
تهـران و واشـنگتن حاکي از آن اسـت که هر دو 
کشـور جـز به رسميت شـناختن يکديگـر انتخاب 
ديگـري ندارند کـه براي هر دو طـرف مصالحه، 
بيـاورد.  ارمغـان  بـه  اسـتراتژيک  عظيـم  منافـع 
ايـن يـک موقعيـت بـرد- بـرد کالسـيک اسـت. 
برايـن اسـاس ايـران راهـي بـراي خـروج از انزوا 
و فـرار از خردشـدن زيـر تحريم هـا مي يابـد. در 
ايـن ميـان اياالت متحـده نيز يـک ايران هسـته اي 
آزاد و دسـتاوردهايش را به عنـوان يـک شـريک 
بالقـوه ارزشـمند در مبـارزه بـا شورشـيان افراطي 
تضميـن  افغانسـتان  و  عـراق  لبنـان،  در سـوريه، 
مي کنـد. خشـم بيـش از حـد کنونـي از آشـتي 
احساسـاتي  رفتـاري  از  ناشـي  امريـکا،  و  ايـران 
اسـت. در واشـنگتن نمي تـوان نفوذ شـرکت هاي 
بـزرگ امريکايـي را بـا چشـم انداز فرصت هـاي 
زيـادي کـه بـراي خـود در بـازار ايـران متصـور 
هسـتند، دسـت کـم گرفـت. شـرکت هاي نفتـي 
ذي نفـع، آشـکارا حامـي آشـتي سياسـت بـرد- 
بـرد خواهنـد بـود. آب دهـان شـرکت هاي هـوا 
)ايـران( کـه  بـزرگ  فضـا در چشـم انداز ملـت 
نيازمنـد تعويـض هواپيماهـاي مسـافربري خـود 
داروسـازي  صنعـت  اسـت.  افتـاده  راه  اسـت، 
امريـکا  فرصت هـاي بزرگـي را بـه دليـل نبـود 
داروهـاي باکيفيـت و تخصصي در بـازار پررونق 
ايـران مي بينـد. همـه آنهـا بي سـروصدا در حـال 
هسـتند.  روابـط  عادي سـازي  بـراي  البي گـري 

و موفـق بـه بازيابـي نقـش اميدوارکننده اي باشـد 
کـه در سياسـت هاي منطقـه اي تا چند سـال پيش 
بـازي مي کـرد. در اروپا احزاب سياسـي ملي گرا 
و راسـت افراطـي مي تواننـد به قـدرت بازگردند. 
تصميـم رئيس جمهوري بـاراک اوبامـا، در تأييد 
 )Keystone( يـا رد خط لوله عظيم نفتي کيسـتون
از کانـادا بـه خليـج مکزيک، به شـدت بازارهاي 
جهانـي انـرژي را تحت تأثيـر قـرار خواهـد داد. 
اگـر پادشـاه سـعودي بميـرد -  کـه در ايـن سـال 
90 سـاله مي شـود –  در عربستان سـعودي مبارزه 
پادشـاه کنونـي روي  برسـر جانشـيني  شـديدي 

داد.   خواهد 
بـا ايـن حـال از مهمتريـن تغييـرات ژئوپليتيکـي، 
کاهـش خصومـت ميـان اياالت متحـده و ايـران 
توافـق  امضـاي  بـا  فرآينـد  ايـن  بـود.  خواهـد 
تاريخـي دو کشـور در مـاه نوامبـر آغاز شـد. اين 
اسـت کـه بـراي نخسـتين بار، در يـک سـري از 
توافقـات بـا هدف اطمينـان از اينکه ايـران هرگز 
متوسـل بـه توليـد سـالح هاي هسـته اي نخواهـد 
شـد، در نتيجـه مي تـوان از بازگشـت ايـران بـه 

جامعـه ملـل اسـتقبال کـرد.  
دو چهـره  کليـدي در دسـتيابي بـه ايـن موفقيـت 
و  جان کـري  امريـکا  امورخارجـه  وزيـر  ـ 
محمدجـواد ظريف وزيـر امورخارجه ايـران ـ از 
سـوي تندروهاي داخلـي در خانه خـود، متهم به 
فـروش خـود و از ايـن طريق با مشـکالتي روبرو 
شـدند. تندرو هـاي ايرانـي داليلـي را بـراي ترس 
از صلـح دارنـد. چشـم انداز زيـادي وجـود دارد 
کـه ايـران مي توانـد بـا آزادي از بنـد تحريم هـا 
رشـد کنـد، به خصـوص اگـر سيسـتم حاکـم بـر 
آن اصـالح شـده و اجـازه دهـد بـراي کمـک به 
توسـعه ملـي بسـياري از ايراني هاي پراسـتعداد از 
خـارج به خانه هاي شـان بازگردند. طبقه متوسـط 
همـواره درحـال رشـد و رو بـه افزايـش، عامـل 
فشـار بـراي دموکراتيک شـدن حکومـت اسـت. 
بـه هميـن دليـل اسـت کـه تندروهـاي ايـران از 

آشـتي وحشـت دارنـد. 

خبرنـگار  کينـزر  اسـتفان  ايـران:  چشـم انداز 
سـابق نيويورک تايمز در بخش خارجي اسـت 
کـه بيـش از 50 کشـور در پنـج قـاره جهـان 
را پوشـش داده اسـت. او نويسـنده مطالـب و 
کتاب هايـي دربـاره سـرنگوني رژيم هاسـت.1
مؤسسـه  در  ميهمـان  عضـو  به عنـوان  کينـزر 
دانشـگاه  در  واتسـون  بين المللـي  مطالعـات 
بـراون بـه آمـوزش روابـط بين الملل مشـغول 
اسـت. در اين مقاله او به شـرايط پس از ارتباط 

مجـدد ميـان ايـران و امريـکا مي پـردازد.

مي گويـد:  رويتـرز  خبرنـگار  باليبـاس  دنيـس 
»محمدجـواد ظريـف وزيـر امور خارجـه ايران و 
وزيـر امورخارجه امريکا جان کـري پس از بيانيه 
24 نوامبـر 2013 در ژنـو، جايـي کـه قدرت هاي 
جهانـي و ايـران بـا توقـف بخش هايـي از برنامـه 
هسـته اي تهـران موافقـت کردند، نقطـه عطفي را 

به وجـود آوردنـد.« 
رونـدي  و  ژئوپليتيـک  حـوادث  پيش بينـي 
کـه در سـال آينـده شـکل خواهـد گرفـت، بـه 
عنـوان يک تفريـح و سـرگرمي فکـري غيرقابل 

اسـت.  مقاومـت 
پيش بيني هـاي زيـادي در ايـن زمينه وجـود دارد: 
چيـن و ژاپـن ممکـن اسـت بـر سـر جزايـر مورد 
اختـالف و مـورد مناقشـه  دياويـو/ سـينکاکو بـا 
يکديگـر تهاجمي تـر و تحريک آميزتـر برخورد 
کننـد و ايـن خـود کمـک بـه بي ثباتـي در شـرق 
آسـيا اسـت. بنيادگرايـان راديـکال جنـگ را از 
پايگاه هاي جديد در مالي، ليبي و سـوريه شـروع 
مي کننـد. ترکيـه ممکن اسـت بيشـتر قطبي  شـده 

استفان کينزر
برگردان : فروزان آصف نخعي

تنش زدايي ميان ايران و امريکا، بزرگترين داستان 
ژئوپليتيکي در سال 2014

آشتي ميان واشنگتن و تهران مي تواند به بازسازي روابط درخاورميانه کمك کند
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ــه او  ــن برخــوردي را ب منطــق اســتراتژيک، چني
ديکتــه مي کنــد. 

و  ايـران  ميـان  آشـکار  تفاوت هـاي  وجـود  بـا   
منطقـي  شـرکاي  مي تواننـد  دو  ايـن  اسـراييل، 
باشـند. آنهـا در طول سـال ها همکاري مناسـبي با 
يکديگـر داشـته اند. امروز هر دوي اين کشـورها 
مشـاهده مي کننـد که راديکاليسـم و اهل سـنت، 
بـه يـک تهديـد عمـده تبديـل شـده اسـت. آنهـا 
در سـوءظن عميـق نسـبت بـه عرب هـا مشـترک 
هسـتند. اگر سـال 2014 را درواقـع اياالت متحده 
بـه سـال عادي سـازي روابـط بـا ايـران تبديـل و 
خريـد و فـروش را به طـور معمـول با ايـران آغاز 
کند، اسـراييل اين سياسـت را تنها پـس از دوران 

نتانياهـو مي توانـد دنبـال کند.  
از  پـس  در خاورميانـه،  سياسـت  آينـده  تصـور 
روشـن  امريـکا،  و  ايـران  ميـان  روابـط  تجديـد 
اسـت؛ نخسـت به هـر حـال، توافـق موقـت فعلـي 
– و امضـاي آن نه تنهـا توسـط اياالت متحـده و 
آلمـان،  فرانسـه،  بريتانيـا،  توسـط  بلکـه  ايـران، 
روسـيه و چيـن – بايـد بـه پيمان بلندمـدت تبديل 
بـه  به واسـطه  آن  تحريم هـاي غـرب  شـود کـه 
پايـان خواهـد رسـيد و ايـران نيـز هرگز بـه توليد 
در  نخواهـد کـرد.   اقـدام  هسـته اي  سـالح هاي 
سـال 2014 براسـاس ايـن معاهده، پيشـرفت هاي 
قاطعـي انجـام خواهـد شـد. دشـمنان صلـح در 
تهـران و واشـنگتن قـادر نخواهنـد بـود آن را از 

خـط خـارج کننـد. 
 ايـن سـال ژئوپليتيـک، در ماه دسـامبر بـا اعطاي 
جايـزه صلـح نوبـل مي توانـد بـه نقطـه اوج خـود 
اسـامي  از  گـروه  يـک  معمـول،  طبـق  برسـد. 
ادوارد  از  جايـزه  دريافـت  شايسـته  نامزدهـاي 
ماريـو  )خورخـه  فرانسـيس  پـاپ  تـا  اسـنودن 
برگوليـو( وجـود خواهد داشـت. در اين صورت 
بعيـد اسـت کـه کـره شـمالي صلـح را بپذيـرد و 
) بسکتباليسـت  بـه دنيـس رادمـن  نوبـل  جايـزه 
در  بسـکتبال  ديپلماسـي  مؤسـس  امريکايـي 
کره شـمالي( برسـد اما اگـر صلح ميان واشـنگتن 
بـه طـرز  و تهـران رخ بدهـد، کـري و ظريـف 
بـه دسـت خواهنـد  را  نوبـل  جايـره  باشـکوهي 

آورد. 

پي نوشت
 1.   همـه مـردان شـاه، اسـتفان کينـزر، مترجـم 
سـوم،  چـاپ  صمديـه،  نشـر  ميثمـي،  لطـف اهلل 
يـک  برانـدازي؛  و همچنيـن  ارديبهشـت 1388 
قـرن تغيير حکومت ها به دسـت امريـکا از هاوايي 
تـا عـراق، مترجـم دکتر فيـض اهلل توحيدي، نشـر 

صمديـه، چـاپ دوم، زمسـتان 1378.
6 ژانويه 2014 )16 دي 1392(■

نفـوذش،  و  فرهنـگ   تاريـخ،  نظـر  از  وزنـش 
از نظـام جهانـي بـه حاشـيه رانـده شـده بـود تـا 
بي ثبات کننـده،  هميشـه  انـزواي  ايـن  جايي کـه 
در آن سـال ها ايـن ضرب المثـل ليندون جانسـون  
را بـه يـاد مـي آورد کـه بهتـر اسـت هميشـه يک 
رقيـب »در داخـل چـادر بـه بيـرون بشاشـد تـا از 

بيـرون بـه داخـل چـادر بشاشـد«. 
ــوان متوجــه شــدند کــه تر سشــان از  ــن و تاي ژاپ
منزوي شــدن بــر اســاس ظهــور چيــن بي جــا 
ــا در  ــان راه، آي ــروي از هم ــه پي ــت. ب ــوده اس ب
ايــران  بازگشــت  به رسميت شــناختن  نهايــت 
و عادي ســازي روبــط ايــن کشــور در نظــام 
ــراييل  ــعودي و اس ــتان س ــراي عربس ــل ب بين المل
ــد  ــا فواي ــد ي ــي ب ــاي خيل ــت پيامد ه ــن اس ممک
ــادي در برداشــته باشــد؟ عربســتان  ــاي زي و مزاي
ســعودي در ارتبــاط بــا تغييــرات منطقــه اي بيــش 
ــه و محــدود  ــم کوته نگران ــه دام پاراداي از حــد ب
ــت در  ــن اس ــراييل ممک ــت. اس ــاده اس ــود افت خ
ــن  ــد. اي ــورد کن ــر برخ ــاط حرفه اي ت ــن ارتب اي
کشــور ســابقه اي طوالنــي در همــکاري بــا ايــران 
دارد و رزومــه تجربيــات اســراييل بــه همــراه 

 خشـم بيـش از حـد ناشـي از چشـم انداز آشـتي 
ايـران و امريـکا تـا انـدازه زيـادي براسـاس غليان 
احساسـات اسـت. ايـران و اياالت متحـده امريکا 
وارد کرده انـد  يکديگـر  بـر  ضربه هـاي سـختي 
و ميـراث گذشـته روابـط ايـران و امريـکا ثابـت 
کـرده کـه روابط ايـن دو با نوعي رفتـار نامتعادل 
اسـت.  بـوده  همـراه  غيرعاقالنـه  به عبارتـي  و 
در سـال 2014 خشـم ايـن کشـورها نسـبت بـه 
يکديگـر بـر اسـاس منطـق اسـتراتژيک، تعديـل 

شـد.  خواهد 
 عربستان سـعودي و اسـراييل در يـک همـکاري 
صميمـي مشـتاقانه دنبـال جلوگيـري از پيشـروي 
بسـياري  هسـتند.  آن  تحقـق  و  رونـد صلـح  در 
در  پرطمطـراق  نقادي هـاي  کنگـره  اعضـاي  از 
جلسـه کميته امور خارجه را شـنيدند، سـخنرانان 
فهرسـت  در حـال خوانـدن  يادشـده  در جلسـه 
گزارش هـاي آماده شـده توسـط البي طرفـداران 
اسـراييل بودنـد. اين آغاز يک مبـارزه بزرگ در 
واشـنگتن بـا هدف مسـدودکردن معامله و تفاهم 
ناحيـه  از  ايـن تالش هـا  امريـکا اسـت.  ايـران و 
کسـاني کـه آن را دنبـال مي کننـد يـادآور تالش 
بـراي جلوگيـري از آشـتي ميـان اياالت متحـده 
امريـکا و چيـن در 40 سـال گذشـته اسـت کـه با 

شکسـت مواجـه خواهد شـد. 
بـه  دسـت دادن  بـا  اياالت متحـده  هنگامي کـه   
چيـن و گسـترش دوسـتي خـود بـا ايـن کشـور 
جهـان را تـکان داد، دو متحد مهـم امريکا به طور 
ناگهانـي دچـار هراس شـدند؛ ژاپن وحشـت زده 
و تايوان وارد حالت وحشـت شـده بـود. باوجود 
بـه  کامـل  دسترسـي  بـراي  اياالت متحـده  آنهـا 
اهـداف مذاکـرات، عـزم خـود را جـزم کـرد و 
اطمينان بخـش،  سياسـت هاي   از  مجموعـه اي 
ازجملـه تعهـد امريـکا بـه تايـوان بـراي تقويـت 
ترديدهـاي  و  شـک  کشـور،  ايـن  نظامـي 
هم پيمان هـاي امريـکا را حل وفصـل کـرد. چيـن 
در دهـه 1970 در يـک وضعيـت قابـل مقايسـه 
بـا ايـران امـروز بـه سـر مي بـرد: چيـن بـا وجـود 

سفر نيکسون به چين در سال 1972

ايران و اياالت متحده امريكا 
ضربه هاي سختي بر يكديگر 
وارد كرده اند و ميراث گذشته 

روابط ايران و امريكا ثابت كرده 
كه روابط اين دو با نوعي رفتار 

نامتعادل و به عبارتي غيرعاقالنه 
همراه بوده است. در سال 

2014 خشم اين كشورها نسبت 
به يكديگر بر اساس منطق 

استراتژيك، تعديل خواهد شد



سـازمان	انقالبي	حزب	توده	ايـران	در	خارج		•
از	كشـور/	سـيامك	لطف	اللهي-	بخش	نخست

در	حاشيه	»سياه	كاري	هاي	بني	اميه«/		•
فضل	اهلل	صلواتي

ورود	امـام	و	پوشـش	صوتي	سـخنراني		•
اژئيان رسـول	 بهشـت	زهرا/	
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پس از کنگره بيسـتم حزب کمونيسـت شوروي 
محـدود  افشـاگري هاي  و   )1956 )فوريـه 
نيکيتـا خروشـچف دبيـرکل آن حـزب دربـاره 
اتحـاد  و  اسـتالين  دوره  در  کـه  جنايت هايـي 
جماهير شـوروي سوسياليسـتي1 انجام گرفته بود 
به تدريـج تغييراتي در سياسـت داخلي و خارجي 
دولـت  چـون  آمـد.  به وجـود  شـوروي  دولـت 
هرگونـه  بـود،  ايدئولوژيـک  دولتـي  شـوروي 
تجديدنظـر و تغييـر جـدي در عرصه سياسـت و 
مواضـع آن بايـد از نظر تئوريک توجيه مي شـد. 
خارجـي  سياسـت  در  تغييـر  تئوريـک  پايـه 
همزيسـتي  ماننـد  نظريه هايـي  شـوروي  دولـت 
بـا  سوسياليسـتي  کشـورهاي  مسـالمت آميز 
کشـورهاي سـرمايه داري، گـذار مسـالمت آميز 
از سـرمايه داري بـه سوسياليسـم و... بـود کـه در 
کنگره هاي 20 و 22 حزب کمونيسـت شـوروي 
شـد.  تصويـب  و  جمع بنـدي   )1961 )اکتبـر 
»کيـش  محکوم کـردن  و  نظريه هـا  ايـن  اعـالم 
شـخصيت اسـتالين« اختالف هـاي پنهانـي را کـه 
وجـود  کمونيسـتي  جهانـي  جنبـش  در  پيشـتر 
داشـت، تشـديد کـرد. ابتـدا حـزب کار آلبانـي 
کمونيسـت  حـزب  بـا  انورخوجـه  رهبـري  بـه 
شـوروي به مخالفت برخاسـت و از سـال 1960، 
مائوتسـه  رهبـري  بـه  چيـن  کمونيسـت  حـزب 
کمونيسـت  حـزب  بـا  مخالفـت  رهبـري  دون 
شـوروي را به دسـت گرفـت. درواقـع چيني هـا 
از سـلطه شـوروي  ايـن طريـق مي خواسـتند  از 
آزاد شـوند و توجيـه تئوريـک آن را بـه صورت 
مخالفـت با نظريه هـاي جديد حزب کمونيسـت 

مي کردنـد. مطـرح  شـوروي 
مبـارزه ايدئولوژيـک و تبليغاتـي کـه با شـدت و 
حـدت بيـن حـزب کمونيسـت چين و شـوروي 
جريـان داشـت موجـب شـد تـا تقريبـاً در درون 
همـه احـزاب کمونيسـت عـده اي بـه طرفـداري 
از شـوروي  بـه طرفـداري  و گروهـي  از چيـن 
دچـار  احـزاب  ايـن  و  کننـد  موضع گيـري 

ايـن  از  ايـران هـم  انشـعاب شـوند. حزب تـوده 
جريـان برکنـار نمانـد. چنان کـه بعدها مشـخص 
شـد در کميتـه مرکـزي حزب تـوده ]در خـارج 
از کشـور[ احمـد قاسـمي، غالمحسـين فروتـن 
حـزب  نظـرات  و  مواضـع  از  سـغايي  عبـاس  و 
کمونيسـت چيـن و بقيـه اعضاي اصلي و مشـاور 
کميتـه مرکـزي از حـزب کمونيسـت شـوروي 
تشـکيالت  بدنـه  در  مي کردنـد.  طرفـداري 
حـزب، ايـن نسـبت برعکـس بـود. به جـز عـده 
کمـي از اعضا کـه طرفدار شـوروي بودند، اکثر 
قريـب بـه اتفـاق اعضـاي حزب تـوده در اروپاي 
بيشـتر سـازمان هاي  يـا  غربـي و همچنيـن همـه 

حزب تـوده در پـراگ در مخالفـت بـا شـوروي، 
از حـزب کمونيسـت چين طرفـداري مي کردند. 
از  پيـش  يـا  شـوروي  مخالـف  اعضـاي  بيشـتر 
کودتـاي 28 مرداد 1332،  عضو سـازمان جوانان 
بودنـد و يـا پـس از کودتـا بـراي ادامـه تحصيـل 
شـده  حزب تـوده  جـذب  و  آمـده  اروپـا  بـه 
بودنـد. آنهـا بـا توجـه بـه عملکـرد حزب تـوده 
در برابـر دولـت دکتـر مصـدق و کودتـاي 28 
بـراي رهبـران حـزب  اعتبـاري  مـرداد، چنـدان 
اختـالف  بـروز  اوايـل  نبودنـد. در همـان  قائـل 
شـوروي،  و  چيـن  کمونيسـت  احـزاب  بيـن 
کميتـه  اروپـا،  در  حزب تـوده  تشـکيالت  بدنـه 

سازمان انقالبي حزب توده ايران در خارج از کشور
بخش نخست

سيامك لطف  اللهي 

ســيامك	لطف	اللهي	متولد	1321	است.	وي	ديپلم	رياضي	را	در	سال	1341	از	
دبيرســتان	فرخي	آبادان	اخذ	كرد	و	در	فروردين	1342	براي	ادامه	تحصيل	
عازم	اتريش	شد.	در	همان	سال	به	عضويت	كنفدراسيون	جهاني	دانشجويان	
و	محصالن	ايراني	درآمد	و	همچنين	عضو	جبهه	ملي	ســوم	شد.	در	اوايل	دهه	
1340	شــرايط	مبارزات	در	جهان	مانند	جنگ	ويتنام،	به	ثمررسيدن	انقالب	
كوبا	و	الجزاير	و	موضع	گيري	آلباني	و	چين	عليه	ســلطه	شــوروي	بر	بخشي	
از	جهان،	جوانان	و	نســل	جديد	آن	روز	حزب	توده	را	بر	آن	داشت	تا	در	سال	
1342ـ1341	از	رهبري	حزب	براي	تشــديد	مبارزه	عليه	شاه	انشعاب	كنند	و	
به	نام	»ســازمان	انقالبي	حزب	توده	در	خارج	از	كشور«	اعالم	موجوديت	كرده	
و	بعدها	به	نام	»سازمان	انقالبي«	ادامه	يافت.	لطف	اللهي	در	سال	1343	به	اين	

سازمان	پيوست.
در	سال	1347ـ1346	با	حركت	خودسرانه	عده	اي	از	رهبري	و	اعضا،	كادرها	و	
ازجمله	ســيامك	لطف	اللهي	از	سازمان	جدا	شده	و	در	سال	1348	درحالي	كه	
با	هيچ	ســازمان	سياسي	به	جز	كنفدراسيون	دانشجويان	همكاري	نداشت	در	
مرز	تركيه	ـ	ايران	دســتگير	مي	شود.	صرفًا		به	خاطر	عدم	همكاري	با	ساواك	
و	عدم	پذيرش	مصاحبه	تلويزيوني	به	نفع	رژيم	شاه	با	حكم	زندان	ابد	تا	سال	
1357	در	زندان	بود.	او	با	جريان	هاي	مختلف	سياســي	ازجمله	ملي	ها	مانند	
داريــوش	فروهر	و	مذهبي	ها	مانند	حزب	ملل	اســالمي	و	رهبران	آنها	مانند	
كاظم	بجنوردي،	ســرحدي	زاده،	حجتي	كرماني	و	ديگر	شخصيت	هاي	ملي	ـ	
مذهبي	آشــنا	شده	و	در	تمام	دوران	زندان	شــخصيت	مستقلي	بود.	پس	از	
تحمل	9	ماه	ســلول	دو	متري	زندان	قزل	قلعه	و	ســه	سال	تبعيد	انفرادي	در	
زندان	همدان،	درنهايت	ســال	1357	آزاد	شد	و	پس	از	آزادي	با	هيچ	يك	از	

جريان	هاي	سياسي	همكاري	نكرد.
لطف	اللهي	در	اين	مقاله	به	معرفي	»سازمان	انقالبي	حزب	توده	ايران	در	خارج	

از	كشور«	مي	پردازد.
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مرکـزي را زيـر فشـار گذاشـته و اعالم داشـتند: 
»نخسـت بايـد هرچه زودتـر به ايـران برگرديد يا 
دسـت کم گروهـي از اعضاي مجـرب و کاردان 
کميتـه مرکـزي را بـه ايـران بفرسـتيد تـا فعاليت 
بـا  ايـران سـازماندهي کننـد.  را در  حزب تـوده 
از کشـور و اعالميـه دادن و  نشسـتن در خـارج 
نخواهيـم  به جايـي  راه  منتشـرکردن،  روزنامـه 
بـرد و در مبـارزه مـردم ايران با رژيم شـاه نقشـي 
نخواهيـم داشـت. دوم، در مـورد اختـالف بيـن 
حـزب کمونيسـت چين و شـوروي موضع گيري 
نکنيـد.« اغلـب واحدهـاي حزبـي بـه ايـن نظـر 
بودنـد کـه تمـام هم وغـم کميتـه مرکـزي بايـد 
متوجـه ايـران باشـد و دليـل و ضرورتـي نـدارد 
کـه به جـاي پرداختـن به مسـائل ايـران، خـود را 

درگيـر ايـن قبيـل اختالف هـا کنـد.
پلنـوم دهـم کميتـه مرکـزي حـزب تـوده ايـران 
)فرورديـن 1341( زيـر فشـار تشـکيالت، به اين 
تصويـب  پلنـوم  گذاشـت.  گـردن  خواسـته  دو 
کـرد کـه در دو سـال بايـد کميتـه مرکـزي يـا 
دسـت کم بخشـي از اعضـاي آن به ايـران منتقل 
شـوند؛ همچنين کميتـه مرکـزي را موظف کرد 
در اختالف احزاب کمونيسـت چين و شـوروي 
جانـب هيچ يـک از اين دو حـزب را نگيرد. البته 
کميتـه مرکـزي بـه ايـن دو مصوبـه پلنـوم پايبند 
نمانـد و نه تنهـا براي انتقال رهبـري حزب توده به 
ايـران اقدامـي بـه عمـل نيـاورد بلکـه هنگامي که 
خـود  اختالف هـاي  چيـن  کمونيسـت  حـزب 
آشـکار  شـوروي  کمونيسـت  حـزب  بـا  را 
ديگـر  ماننـد  حزب تـوده  مرکـزي  کرد،کميتـه 
عليـه  شـوروي  طرفـدار  کمونيسـت  احـزاب 
خصمانـه اي  موضـع  چيـن  کمونيسـت  حـزب 
گرفـت و در نشـريات حزب تـوده ماننـد مـردم 
و دنيـا، مقاله هايـي عليـه حـزب کمونيسـت چين 
بـه  منتشـر کـرد.  تونـگ  مائوتسـه   و رهبـر آن، 
يـاد دارم احسـان طبـري کـه پيشـتر از مداحـان 
مائـو بـود و مقالـه مبسـوطي مبنـي بـر اينکـه مائو 
تکامل دهنده فلسـفه مارکسيسـمـ  لنينيسـم است، 
و  داد  عقيـده  تغييـر  يک بـاره  بـه  بـود  نوشـته 
مقاله هايـي در رد نظـرات مائـو نوشـت. مضمون 
کـه  بـود  قـرار  ايـن  از  طبـري  اخيـر  مقاله هـاي 
عقايـد و نظـرات مائـو، دهقانـي و کنفوسيوسـي 
اسـت و نظرات او ربطي به مارکسيسـمـ  لنينيسـم 
نـدارد. عدم پايبنـدي کميته مرکـزي به مصوبات 
پلنـوم دهـم موجـب شـد تـا اعتـراض اعضـاي 
بگيـرد.  شـدت  مرکـزي  کميتـه  عليـه  حـزب 
سـازماندهي تشـکيالت حزب تـوده در اروپـاي 
غربـي و مرکـزي بـه صورتـي بـود کـه کميتـه 
)آلمان شـرقي(  اليپزيـک  در  مسـتقر  مرکـزي 
مي توانسـت از سـرايت اعتـراض يـک بخـش از 
تشـکيالت به بخش هـاي ديگـر جلوگيري کند؛ 
منطقـه  و  شـهر، کشـور  کميته هـاي  از  هريـک 
تشـکيالت حزب تـوده بـدون اينکـه بـا يکديگر 
کميتـه  بـا  مسـتقيماً  باشـند،  داشـته  ارتباطـي 

مرکـزي حزب تـوده در ارتبـاط بودنـد وکميتـه 
مرکـزي قـادر بـود انتقادهـا و اعتراض هـا را در 
همـان بخـش از تشـکيالت ايزولـه کنـد و اجازه 
ندهـد از طريـق تشـکيالتي، ديگـر بخش هـاي 
باوجـود  از آن آگاه شـوند.  تشـکيالت حـزب 
ايـن، اعضـاي معتـرض حزب تـوده در اروپـاي 
غربـي و مرکزي خارج از چارچوب تشـکيالت 
فدراسـيون هاي  انجمن هـا،  طريـق  از  و  حزبـي 
مرتبـط  هـم  بـا  کنفدراسـيون   و  دانشـجويي 
را  خـود  اعتراض هـاي  و  انتقادهـا  و  مي شـدند 
بـه ديگـر شـعبه هاي حزب تـوده در کشـورهاي 
اروپايـي منتقـل مي کردنـد. بـه ايـن صـورت که 
دانشـجويي  انجمن هـاي  نماينـدگان  از  آن عـده 
کنفرانس هـاي  بـه  وقتـي  بودنـد  تـوده اي  کـه 
فدراسيون دانشـجويان و کنگره هاي کنفدراسيون 
دانشـجويان ايرانـي در اروپـا مي رفتنـد نظرات و 
حزب تـوده  تشـکيالت  اعضـاي  اعتراض هـاي 
در يـک شـهر را بـا اعضـاي حـزب کـه از ديگر 
شـهرها و کشـورها بـه کنفرانس يا کنگـره آمده 
نشاني هايشـان  مي گذاشـتند.  ميـان  در  بودنـد 
از چارچـوب  و خـارج  را ردوبـدل مي کردنـد 
مرتبـط  يکديگـر  بـا  تشـکيالتي  مناسـبات  و 
مي شـدند. درنتيجـه نه تنهـا واحدهـا و شـعبه هاي 
مختلـف  کشـورهاي  و  شـهرها  در  حزب تـوده 
و  اخبـار  جريـان  در  مرکـزي  و  اروپاي غربـي 
مسـائل مربـوط بـه اختالف هـاي اعضـا بـا کميته 
مرکـزي قـرار مي گرفتنـد بلکه اعضـاي معترض 
مي توانسـتند نظراتشان را مسـتقيماً با يکديگر در 
ميـان بگذارند و اقدام هايشـان را هماهنگ کنند. 
البتـه ايـن روابـط و فعاليت هـا مخالف اساسـنامه 
حزب تـوده بـود ولـي اعضـاي معتـرض تنهـا از 
کميتـه  سانسـور  سـد  مي توانسـتند  طريـق  ايـن 

مرکـزي را درهـم بشـکنند. 
اعضـاي معتـرض حزب تـوده واقعاً مي خواسـتند 
و  کننـد  مبـارزه  امپرياليسـم  و  شـاه  رژيـم  بـا 
تحت تأثيـر وقايـع و تحـوالت ايـران و اوضـاع 
جهانـي بـه نتايـج تقريبـاً يکسـاني رسـيده بودند. 

در  سياسـي  بـاز  فضـاي  شکسـت  يک سـو  از 
نتيجـه  ايـن  بـه  را  آنهـا  سـال هاي 1342ـ1339، 
رسـانده بـود کـه مبـارزه مسـالمت آميز در ايران 
انقالب هـاي  ديگـر،  سـوي  از  و  نـدارد  ثمـري 
الجزايـر و کوبـا و مبارزه مسـلحانه ويت کنگ ها 
سرمشـق و الگويـي براي آنها شـده بـود. ديدگاه 
آنهـا ايـن بـود کـه در سـه قـاره، افـراد مبـارز و 
انقالبـي با ديکتاتوري و امپرياليسـم مي جنگند و 
پيـروز مي شـوند ولـي مـا به جـاي اينکه بـه ايران 
برويـم و مبـارزه کنيـم در گوشـه اي نشسـته ايم، 
درگيـر  را  خـود  و  مي کنيـم  فلسـفه بافي 
اردوگاه  تئوريـک  و  سياسـي  اختالف هـاي 
سوسياليسـم کرده  ايـم. وقتـي مي توانيـم مبـارزه 
کنيـم  نبايـد منتظـر بمانيـم و گـوش بـه فرمـان 
شـوروي باشـيم کـه به مـا ديکته کند چـه کاري 
را انجـام بدهيـم و چـه کاري را انجـام ندهيـم.

پرشـور،  جوانـان  ايـن  هـم  تئوريـک  نظـر  از 
تئوري هـاي ارائـه شـده ازسـوي خروشـچف را 
کـه مـورد تأييـد کميتـه مرکـزي حزب تـوده بود 
انحرافـي مي دانسـتند و  را  آنهـا  نداشـتند،  قبـول 
عليـه آن موضـع مي گرفتنـد. به جـاي همزيسـتي 
مسـالمت آميز، بر مبارزه بين اردوگاه سوسيالسـيم 
و امپرياليسـم و قهرآميزبـودن ايـن گـذار تأييـد 
مي کردنـد. بـه اين ترتيب بيشـتر اعضـاي جوان و 
پرشـور حزب توده ايـران در برابـر کميته مرکزي 
ايـن حـزب قـرار گرفتنـد و عصيـان کردنـد. ابتدا 
اراده و سـعي جوانـان عاصـي حزب تـوده بـر اين 
اينکـه  بـدون  را  اختالف هـا  و  مسـائل  کـه  بـود 
انعکاسـي در بيرون از حزب داشـته باشد و غير از 
اعضاي حزب کسـي از آن خبردار شـود با کميته 
مرکـزي حـل کنند اما عملکـرد و مواضـع کميته 
مرکـزي نشـان داد کـه چنيـن کاري امکان پذيـر 

نيسـت و بايـد راه ديگـري در پيـش گرفـت.
در  حزب تـوده  واحدهـاي   ،1342 سـال  در 
مرکـزي  کميتـه  بـا  را  خـود  ارتبـاط  انگلسـتان 
قطـع کردنـد. محسـن رضوانـي، پرويـز نيکخواه 
و احتمـاالً افـراد ديگـري کـه مـن نمي شناسـم، 

طرحي از حزب كمونيست چين
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شـوند و درنتيجـه کيفيـت کنفرانس پايين باشـد 
امـا برگـزاري آن کامـاًل مخفـي  مانـد. البته نحوه 
انتخـاب افراد به هئيت سـه نفـري امکان داده بود 
کـه افـراد مـورد نظـر خودشـان را بـه کنفرانـس 
افـراد حاضـر در نشسـت  بيشـتر  ببرنـد و  تيرانـا 
مونيـخ را در جريـان قـرار ندهنـد. مثـاًل به مهدي 
خانبابـا تهرانـي اطـالع نـداده بودنـد. حـال آنکه 
وي اگـر نگويـم بنيانگـذار، دسـت کم يکـي از 
بنيانگـذاران اصلي سـازمان انقالبي بـود و قاعدتاً 
بايـد در ايـن کنفرانس که شـرکت کنندگان آن 
انتصابـي بودنـد شـرکت مي کـرد يـا دسـت کم 
امـا  مي گرفـت  قـرار  آن  تشـکيل  جريـان  در 
هيئـت سـه نفـري کـه خانباباتهرانـي را مانعـي بر 
سـر راه خـود مي ديدنـد نه تنهـا او را در جريـان 
نمي گذارنـد بلکـه وي را بـه همراه خسـرو نراقي 
به چين فرسـتادند تا از سـازمان در حال تشـکيل 
دور باشـد و خودشـان آن طـور کـه مي خواهنـد 

کنند. عمـل 
در کنفرانـس تيرانـا بـه غيـر از تعييـن نام سـازمان 
تصميـم  اجرائيـه  هيئـت  اعضـاي  انتخـاب  و 
خاصـي گرفتـه نشـد. در آن کنفرانـس عمدتـاً 
همـان تصميم هـاي نشسـت مونيـخ تأييـد  و بـه 
آن رسـميت دادنـد. نام سـازمان را حسـاب شـده 
و سـنجيده انتخـاب کـرده بودنـد. نام سـازمان از 
دو بخـش تشـکيل شـده يکـي »سـازمان انقالبـي 
از  خـارج  »در  ديگـري  و  ايـران«   حزب تـوده 
کشـور«. علـت انتخـاب بخـش اول اين بـوده که 
بنيانگذاران اين سازمان و حاضران در کنفرانس، 
خـود را توده اي هـاي اصيـل مي دانسـتند و معتقد 
انقالبـي  سـنت هاي  داراي  حزب تـوده  بودنـد 
را  اسـت کـه رهبـران حزب تـوده، آن سـنت ها 
زير پا گذاشـته، رفرميسـت و سازشـکار شـده اند 
و ما وارث آن سـنت هاي انقالبي هسـتيم. افزودن 
»در خـارج از کشـور« به نام سـازمان هم براي اين 
بوده که بنيانگذاران و اعضاي سـازمان در خارج 
از کشـور زندگـي مي کردنـد و محـل تشـکيل 
سـازمان هـم خارج از کشـور بـود. عـالوه بر اين 
مي دانسـتند يـا احتمـال مي دادنـد کـه عـده اي از 
بـا  ارتباطـي  اينکـه  بـدون  حزب تـوده  اعضـاي 
کميتـه مرکـزي داشـته باشـند در ايـران فعاليـت 

کارگـر وفـادار اسـت و ما از اين حـزب حمايت 
مي کنيـم.« شـرکت کنندگان نشسـت مونيـخ بـه 
منظـور سـازماندهي و هماهنگ کـردن اقدام ها و 
فعاليت هـا براي تشـکيل سـازمان انقالبي سـه نفر 
را انتخـاب مي کننـد: محسـن رضوانـي )مسـئول 
)مسـئول  بين المللـي(، کـورش الشـايي  روابـط 
تمـاس گرفتـن بـا اعضـاي معتـرض حزب تـوده 
بيـژن حکمـت  اروپـا و سـاماندهي آنهـا( و  در 
)مسـئول تبليغـات(. بـه ايـن ترتيـب در نشسـت 
مونيـخ هسـته اوليـه سـازمان انقالبـي حزب تـوده 

ايـران در خـارج از کشـور شـکل گرفـت.
در آذرماه 1323) نوامبر 1964 ( اولين کنفرانس 
سـازمان انقالبي در تيرانا پايتخـت آلباني برگزار 
شـد. محسـن رضوانـي کـه پـس از دسـتگيري 
گـروه نيکخـواه و افشـاي ارتباط او بـا اين گروه 
متـواري شـده بـود، به کمـک فريدون کشـاورز 
)عضـو پيشـين کميتـه مرکـزي حزب تـوده( کـه 
در الجزيـره کار و زندگـي مي کـرد مدتـي در 
آنجـا مسـتقر شـد و از طريق کشـاورز4 بـا دولت 
آلبانـي تمـاس گرفـت. دولـت آلبانـي بـه اعتبـار 
فريـدون کشـاورز بـا تشـکيل کنفرانس سـازمان 
انقالبـي در تيرانـا موافقـت کـرد و امکانات الزم 
منتخـب  هيئـت  گذاشـت.  آنهـا  اختيـار  در  را 
نشسـت مونيـخ )رضوانـي، الشـايي و حکمـت( 
بـه صالحديـد خود چنـد نفر از اعضاي سـازمان 
انقالبـي را بـراي شـرکت در کنفرانـس تعييـن 
کـرد و از آنهـا خواسـت کـه در زمـان مشـخص 
بـراي شـرکت درجلسـه در رم حاضـر شـوند. از 
نظـر رعايـت اکيد اصـول مخفـي کاري بـه افراد 
تعييـن شـده )خسـرو صفايـي، همايـون قهرمان، 
بيـژن چهـرازي، منوچهـر بـوذري، علـي صادقي 
و سـيروس نهاونـدي( نمي گوينـد جريـان از چه 
قـرار اسـت. آنهـا در تاريـخ مقـرر بـه سـر قـرار 
رفتـه و در آنجـا متوجـه شـدندکه براي شـرکت 
در کنفرانـس سـازمان انقالبـي انتخاب شـده اند. 
اگرچـه ايـن شـيوه موجـب شـدکه افـراد بـدون 
حاضـر  کنفرانـس  در  تئوريـک  الزم  آمادگـي 

مرکـزي حزب تـوده  مخالفـان کميتـه  در رأس 
سـال  همـان  در  داشـت.  قـرار  انگلسـتان  در 
در  حزب تـوده  شـعبه هاي  و  واحدهـا  بيشـتر 
اروپاي غربـي در چنيـن وضعيتي به سـر مي بردند 
و در حـال قطـع ارتبـاط خـود بـا کميتـه مرکزي 
بودنـد. در اوايـل ارديبهشـت ماه 1343 ) اواخـر 
از  نمايندگـي  بـه  گروهـي   ،)1962 آوريـل 
مرکـزي  کميتـه  مخالـف  و  معتـرض  اعضـاي 
در مونيـخ گردهـم آمدنـد و نشسـت تدارکاتـي 
تشـکيل »سـازمان انقالبـي حزب تـوده ايـران در 
خـارج از کشـور«2 را برگـزار کردنـد. براسـاس 
ايـن  در  خوانـده ام،  کـه  مطالبـي  و  شـنيده ها 
نشسـت محسـن رضوانـي از انگلسـتان، کـورش 
سـياوش  و  تهرانـي  خانبابـا  مهـدي  الشـايي، 
پارسـانژاد از آلمـان، بيـژن حکمـت از فرانسـه، 
بيـژن چهـرازي، دانشـور، همايون قهرمـان و عطا 
کشـکولي از اتريـش و... حضور داشـته  اند.3 آنها 
مسـلحانه  »مبـارزه  شـعار  بـا  مي گيرنـد  تصميـم 
تنهـا راه رهايـي خلق هـاي ايـران اسـت« رسـماً 
از حزب تـوده جـدا شـوند. بـه گفتـه آنهـا کميته 
مرکـزي حزب تـوده بـه ملـت ايـران پشـت کرد. 
ولـي بدنـه حـزب هنـوز انقالبـي اسـت و مـا بايد 
حزب تـوده را از ايـن وضعيـت ناگـواري کـه به 
آن تحميـل شـده، خـارج کنيـم؛ يعنـي وظيفـه 
مـا »احيـاي حـزب طبقـه کارگـر ايـران« اسـت. 
بـه ايـن منظـور مـا بايـد بدنـه حـزب را از کميتـه 
رفرميسـم  و  راسـت روي  دچـار  کـه  مرکـزي 
انقـالب  تئـوري  براسـاس  کنيـم.  جـدا  اسـت 
سـپس  و  دهيـم  آمـوزش  را  اعضـا  قهرآميـز 
بـراي مبـارزه مسـلحانه بـا رژيـم شـاه بـه ايـران 
برويـم. در ارزيابـي از وضعيـت جنبـش جهانـي 
شـوروي،  و  چيـن  اختالف هـاي  و  کمونيسـتي 
کمونيسـت  »حـزب  کـه:  بـود  ايـن  آنهـا  نظـر 
انقـالب  بـه  خائـن  و  رويزيونيسـت  شـوروي، 
پرولتـري و منافـع طبقـه کارگـر شـده اسـت امـا 
حـزب کمونيسـت چيـن همچنان به مارکسيسـم 
طبقـه  منافـع  و  پرولتـري  انقـالب  لنينيسـم،  ـ 

نام سازمان از دو بخش تشكيل 
شده يكي »سازمان انقالبي 
حزب توده ايران«  و ديگري 
»در خارج از كشور«. علت 

انتخاب بخش اول اين بوده 
كه بنيانگذاران اين سازمان و 
حاضران در كنفرانس، خود را 
توده اي هاي اصيل مي دانستند 

حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروی
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بـه صراحـت بـه جابـر مي گفتـم. جابـر بـه عطـا 
کشـکولي )از مسـئوالن حزب تـوده در لئوبـن( 
نزديـک بـود و هـر دو از معترضـان بـه کميتـه 
مرکـزي حزب تـوده به شـمار مي رفتنـد. پـس از 
تيرانـا جابـر چگونگـي شـکل گيري  کنفرانـس 
تشـکيل  و  حزب تـوده  در  اعتراضـي  جريـان 
ايـن  و هدف هـاي  شـعارها  و  انقالبـي  سـازمان 

سـازمان را بـراي مـن توضيـح داد.
مـن بـا اينکـه بـا عـده  اي از توده اي ها کـه از نظر 
افـراد  انسـاني و شـخصيت فـردي  ويژگي هـاي 
و  بـودم  نزديـک  و  بودنـد دوسـت  برجسـته اي 
بـه آنهـا احتـرام مي گذاشـتم امـا هيـچ گاه عضـو 
نداشـتم.  آن  بـه  تمايلـي  و  نشـدم  حـزب  ايـن 
ضعف هـا و اشـکاالت اساسـي را کـه در مواضع 
و سياسـت  هاي حزب  تـوده سـراغ داشـتم ماننـد 
وابسـتگي و دنباله روي از شـوروي، ترجيح دادن 
منافـع شـوروي بر منافع ايـران، همچنين عملکرد 
مصـدق،  دکتـر  دولـت  برابـر  در  حـزب  ايـن 
نهضـت  ملي شـدن صنعـت نفـت، بي عملـي در 
شـده  موجـب  و...  مـرداد   28 کودتـاي  مقابـل 
بـود از حزب تـوده فاصلـه بگيـرم. بـا ايـن حـال 
زيربنـاي فکـري من سوسياليسـم بـا ديدگاه هاي 
سـازمان  داد  توضيـح  جابـر  وقتـي  بـود.  ملـي 
انقالبـي يـک تشـکل سوسياليسـتي اسـت و بـه 
علـت همـان اشـکاالت و ضعف هايـي کـه مـن 
هـم بـه آن معترضم و انتقـاد دارم پرچم مخالفت 
نه تنهـا آن  بلنـد کـرده و  بـا کميتـه مرکـزي را 
بـه  حزب تـوده  مرکـزي  کميتـه  وابسـتگي هاي 
شـوروي را نـدارد بلکـه اساسـاً مخالـف هرگونه 
وابسـتگي و دنبالـه روي اسـت و در ضمن به طور 
جـدي مي خواهـد بـا رژيم شـاه مبـارزه کنـد، به 
ايـن نتيجـه رسـيدم کـه سـازمان انقالبـي همـان 
سـازمان مـورد نظـر مـن اسـت و بـه آن پيوسـتم.

انقالبـي  مسـئوالن تشـکيالت محـدود سـازمان 
در اتريـش )گراتـس( عبارت بودنـد از: همايون 
و  کليبـي  جابـر  محجـوب،  کـورش  قهرمـان، 
مهـدي طالگر. همايون قهرمـان از اعضاي باالي 
حزب تـوده در اتريـش بود. ولـي برخالف ديگر 
مناطـق اروپا، او بدون روشـنگري و تبليغ در بين 
اعضـاي حـزب، بـه همـراه کـورش محجـوب و 
شـده  جـدا  حزب تـوده  از  حوائجـي  محمـود 
بودنـد. جابـر کليبـي هـم از لئوبـن بـه گراتـس 

آمـده و بـه آنهـا پيوسـته بود.
تشـکيالت  شـبيه  انقالبـي  سـازمان  تشـکيالت 
از  نبـود و حوزه هـاي آن  اروپـا  حزب تـوده در 
صـدر تـا ذيـل، سـه نفري بـود. البتـه در سـازمان 
انقالبـي اصـول امنيتـي و مخفي کاري بـه مراتب 
بيشـتر  مي شـد.  رعايـت  حزب تـوده  از  بيشـتر 
ـ  سـه  فقـط  تشـکيالت،  چارچـوب  در  اعضـا 
چهـار نفـر را مي شـناختند. بـا ايـن حـال اعضاي 
دانشـجو بودنـد و در بيـن  سـازمان کـه عمدتـاً 
فعاليـت مي کردنـد چـه در  ايرانـي  دانشـجويان 
انجمـن دانشـجويي و چـه در جريـان بحـث در 

مالـي(،  )مسـئول  حکمـت  بيـژن  تشـکيالت(، 
بيژن چهرازي و سـيروس نهاونـدي6 به عضويت 
انتقـال  شـعار  شـدند.  انتخـاب  هيئت اجرائيـه 
رهبـري بـه ايـران کـه از درخواسـت هاي اصلـي 
معترضـان بـه کميتـه مرکـزي حزب توده بـود به 
خـودي خـود شـعار و درخواسـت صحيحي بود 
امـا در کنفرانـس تيرانـا ايـن شـعار را صرفـاً  بـه 
منظور کنارگذاشـتن کشـاورز مطرح و تصويب 
کردنـد وگرنـه طبـق ايـن مصوبـه بايـد اعضـاي 
هيئت اجرائيـه در مـدت مقـرر به ايـران مي رفتند 
و در غيـر ايـن صـورت کنفرانس بعدي سـازمان 
بايـد به ايـن موضوع رسـيدگي و آنهـا را برکنار 
بـه  نيفتـاد.  اتفاقـي  مي کـرد. حـال آنکـه چنيـن 
نهاونـدي  سـيروس  و  چهـرازي  بيـژن  از  غيـر 
بقيـه اعضـاي هيئت اجرائيـه منتخـب کنفرانـس 
تيرانـا در دهـه 40 بـه ايـران نرفتند، حتي محسـن 
رضوانـي تا سـال 1357 بـه ايرن نيامـد و در اروپا 
مانـد و همچنـان هـم عضـو هيئت اجرائيـه بـود.

فعاليت در سازمان انقالبي
يکـي از مسـائل مطرح شـده در کنفرانـس تيرانـا، 
موضـوع تشـکيالت سـازمان انقالبي بوده اسـت. 
در کنفرانس تصويب شـد چون فعاليت اصلي ما 
در ايران خواهد بود نبايد تشـکيالت گسـترده اي 
در اروپـا ايجـاد کنيم. ايجاد تشـکيالت گسـترده 
تشـکيالت  و  باشـد  مـا  مدنظـر  بايـد  ايـران  در 
محـدود سـازمان در اروپا نقـش حمايت کننده از 
تشـکيالت ايران را خواهد داشـت. بر اين اسـاس 
سـازمان انقالبـي به طـور بسـيار محـدود در اروپا 
عضوگيـري کـرد. مـن هم يکـي از افـرادي بودم 
کـه در جريـان ايـن عضوگيـري محـدود عضـو 

سـازمان انقالبي شـدم.
طريـق  از  انقالبـي  سـازمان  بـا  مـن  آشـنايي 
جابرکليبـي صـورت گرفـت. من و جابـر کليبي 
با هم بسـيار صميمـي بوديـم. در آن دوران جابر 
عضـو حزب تـوده و مـن عضـو جبهه ملـي بـودم. 
مـا دربـاره مسـائل سياسـي مختلـف با هـم بحث 
را  حزب تـوده  بـه  انتقاداتـم  مـن  و  مي کرديـم 

و  کارهـا  بـا  تداخلـي  اينکـه  بـراي  مي کننـد.5 
اقدام هـاي آنها پيـش نيايد و مسـئوليت کارهايي 
را کـه سـازمان انجام خواهـد داد به گردن رفقاي 
داخـل ايران نيفتـد، عبارت »در خارج از کشـور« 

را به نـام سـازمان افـزوده بودنـد.
موضـوع مهـم کنفرانـس تيرانـا انتخـاب اعضاي 
هيئت اجرائيـه سـازمان انقالبـي بـود کـه از آن به 
بعـد بايـد سـازمان را رهبـري مي کـرد. تـا هنگام 
انتخـاب اعضـاي هيئت اجرائيـه،  کنفرانس بدون 
اينکه با مشـکلي روبه رو شـود بـه کار خود ادامه 
داد امـا هنگامي کـه نوبـت بـه انتخـاب اعضـاي 
به نـام  مشـکلي  بـا  بچه هـا  رسـيد  هيئت اجرائيـه 
کشـاورز  شـدند.  روبـه رو  کشـاورز«  »فريـدون 
نه تنهـا عضـو پيشـين کميتـه مرکـزي حزب توده 
شـخصيت  و  پرسـابقه  سياسـتمدار  بلکـه  بـود 
به شـمار  شناخته شـده اي در جنبـش کمونيسـتي 
مي آمـد. رضوانـي هـم از طريـق کشـاورز و بـه 
اعتبـار او توانسـته بـود بـا دولـت آلبانـي تمـاس 
قابـل  انقالبـي  پيشـينه اعضـاي سـازمان  بگيـرد. 
مقايسـه با کشـاورز نبـود و شـرکت کنندگان در 
کنفرانـس مي دانسـتند کـه حـق کشـاورز اسـت 
در رهبـري سـازمان قرار بگيـرد. در ضمن اصول 
مي کـرد کسـي که عضـو  هـم حکـم  سـازماني 
کميتـه مرکـزي بـوده وقتـي بـه حـزب ديگـري 
مي پيونـدد بايـد عضو کميتـه مرکـزي ـ در اينجا 
هيئت اجرائيـهـ  شـود و آنکـه از بدنـه تشـکيالت 
امـا  بگيـرد  قـرار  تشـکيالت  بدنـه  در  درآمـده 
سـوابق  آن  بـه  کنفرانـس  در  شـرکت کنندگان 
از  پيـش  شـب  نداشـتند.  توجـه  اصـول  ايـن  و 
رأي گيـري بـراي انتخـاب اعضـاي هيئت اجرائيه 
همـه بچه هـا در اتـاق الشـايي جمـع مي شـوند تا 
بـراي رهاشـدن از شـر فريـدون کشـاورز راهـي 
پيـدا کننـد. مي گوينـد کشـاورز »از مـا نيسـت« 
و نيـازي بـه او نداريـم و بايـد مانعـي در برابـرش 
قـرار دهيـم کـه خـودش کنـار بـرود. سـرانجام 
بـه ايـن نتيجـه مي رسـند کـه پيـش از رأي گيري 
مطـرح کنندکـه تنهـا کسـاني مي تواننـد عضـو 
هيئت اجرائيـه شـوند کـه حداکثـر تـا يک سـال 
ديگـر بـه ايـران برونـد و در آنجـا فعاليـت کننـد 
و کسـي هـم کـه نمي توانـد به ايـران بـرود نبايد 
خـود را کانديـداي عضويـت در هيئت اجرائيـه 
را  افـراد خـود  اينکـه  از  پيـش  بعـد  روز  کنـد. 
کننـد  هيئت اجرائيـه  در  عضويـت  کانديـداي 
گويـا الشـايي ايـن پيشـنهاد را مطـرح مي کند و 
بالفاصلـه تصويـب مي شـود. فريـدون کشـاورز 
کـه به طـور غيابـي در تهران محاکمـه و به دو بار 
اعـدام محکـوم شـده بـود مي گويد من نيسـتم و 
خـودش را کنـار مي کشـد. بـه احتمـال قريب به 
يقيـن کشـاورز دسـت آنهـا را خوانـده و متوجـه 
از  قـرار اسـت. پـس  از چـه  بـود جريـان  شـده 
کناره گيـري کشـاورز، انتخابـات هيئت اجرائيـه 
)مسـئول  رضوانـي  محسـن  و  شـد  انجـام 
)مسـئول  بين المللـي(، کـورش الشـايي  روابـط 

تشكيالت سازمان انقالبي شبيه 
تشكيالت حزب توده در اروپا 
نبود و حوزه هاي آن از صدر تا 
ذيل، سه نفري بود. البته در 
سازمان انقالبي اصول امنيتي 
و مخفي كاري به مراتب بيشتر 
از حزب توده رعايت مي شد. 

بيشتر اعضا در چارچوب 
تشكيالت، فقط سه ـ چهار نفر 

را مي شناختند
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ترجمـه شـد ايـن آثـار هـم بـه منابـع مطالعاتي ما 
شـد. افزوده 

ابتـدا منابـع مطالعاتـي اعضـاي سـازمان انقالبـي 
بـود.  متنوع تـر  حزب تـوده  اعضـاي  بـه  نسـبت 
مـا آثـار تئوريـک و سياسـي را کـه بـا نظـرات 
و ديدگاه هـاي متفـاوت و حتـي متضـاد نوشـته 
شـده بـود مي خوانديـم و دربـاره هريـک از آنها 
يـک  توده اي هـا  امـا  مي کرديـم  بحـث  هـم  بـا 
را  آثـاري  عمدتـاً  و  مي  کردنـد  مطالعـه  بُعـدي 
کـه حزب تـوده منتشـر مي کـرد و يا مـورد تأييد 
آن بـود مي خواندنـد. در ضمـن نسـبت بـه منابـع 
داشـتند.  تعصـب  شـوروي  کمونيسـت  حـزب 
مدتـي  از  پـس  هـم  انقالبـي  سـازمان  اعضـاي 
به خصـوص پـس از انقـالب فرهنگـي در چيـن، 
بـه چنيـن وضعـي دچـار شـدند. آن تنـوع منابـع 
مطالعاتـي کـه ابتـدا در سـازمان وجـود داشـت 
از بيـن رفـت و اعضـاي سـازمان انقالبـي فقـط 
آثـار مائـو و منابـع حـزب کمونيسـت چيـن را 
مي خواندنـد و نسـبت بـه آن تعصب داشـتند. در 
بيـن جريان هـاي چـپ ايـران در دهه هـاي 40 و 
50 اعضـاي »جامعـه سوسياليسـت ها« دچـار ايـن 
قبيـل تعصب هـا و محدوديت  هـا نبودنـد چون به 
قطب هاي جنبش کمونيسـتي وابسـتگي نداشتند 
اسـتفاده  مارکسيسـتي  آثـار  و  منابـع  همـه  از 

مي کردنـد.
الزم بـه توضيـح اسـت کـه در اتريـش، انـواع و 
اقسـام منابـع تئوريک مارکسيسـتي، گرايش ها و 
جريان هـاي برگرفتـه از آن بـه زبـان  آلمانـي در 
دسـترس مـا بـود ولـي مـا از ايـن منابـع اسـتفاده 
نمي کرديـم چـون دانشـجو بوديـم بايـد 
درس مي خوانديـم و در ضمـن کارهـاي 
صنفـي و سـازماني هـم انجـام مي داديـم 
وقـت و فرصـت کافي بـراي مطالعه منابع 
تئوريـک بـه زبـان آلمانـي نداشـتيم. البته 
اگـر وقـت و فرصـت هم داشـتيم بـاز هم 
نمي توانسـتيم از ايـن منابع اسـتفاده کنيم. 
مطالعـه آثـار تئوريـک بـه زبـان آلمانـي 
ماننـد هـر زبـان ديگـري نيـاز بـه تسـلط 
بـه آن زبـان دارد کـه بيشـتر اعضـا چنين 
تسـلطي بـه زبـان آلمانـي نداشـتند. بيـن 
حـدود يک هـزار دانشـجوي ايرانـي کـه 
در گراتـس تحصيـل مي کردنـد افـرادي 
بـه  را  تئوريـک  آثـار  مي توانسـتند  کـه 
زبـان  آلمانـي بخواننـد و مطالـب آن را 
کامـالً  درک کننـد انگشت شـمار بودند.

در ابتـداي فعاليـت، همه فکـر مي کرديم 
ايدئولـوژي  داراي  انقالبـي  سـازمان 
منسـجمي اسـت. حال آنکـه نه تنها چنين 
بلکـه آشـفتگي عجيـب و غريبـي  نبـود 
چنان کـه  داشـت.  وجـود  سـازمان  در 
مـورد  در  حتـي  شـد،  مشـخص  بعدهـا 
شـعارهاي اصلـي سـازمان هـم درک و 
دريافـت واحد و يکسـاني نداشـتيم. همه 

تصـور مي کردنـد مـن تـوده اي هسـتم. در حوزه 
سـازمان انقالبي عالوه بر بحث و بررسـي مسائل 
سياسـي روز، عمدتـاً مطالعـه مي کرديـم. منابـع 
مطالعاتـي مـا بـه زبـان فارسـي بـود و بـه هميـن 
علـت، منابع چنداني در اختيار نداشـتيم. منتخب 
حزب تـوده  تئوريـک  جزوه هـاي  لنيـن،  آثـار 
و کتاب هايـي کـه ايـن حـزب ترجمـه و منتشـر 
نشـريات  و  روزنامه هـا  همچنيـن  بـود،  کـرده 
مطالعاتـي  منابـع  و...  جبهه ملـي  حزب تـوده، 
مـا بـود. در سـال 1344 سـازمان انقالبـي هنـوز 
در ابتـداي راه بـود و به جـز تعـدادي مقالـه کـه 
رهبـران سـازمان مي نوشـتند و مواضـع سـازمان 
انقالبـي را توضيـح مي دادنـد، آثـار تئوريـک از 
خـود نداشـت. ايـن مقاله هـا صرفاً بـراي اعضاي 
بـه  بـه صـورت پلي کپـي شـده  بـود و  سـازمان 
دسـت ما مي رسـيد. از نظر رعايـت مخفي کاري 
نـام سـازمان انقالبـي در زيـر ايـن مقاله هـا نبـود، 
فقـط ايـن دو شـعار کـه در حاشـيه ايـن مقاله هـا 
نوشـته مي شـد: »مبارزه مسـلحانه تنهـا راه رهايي 
خلق هـاي ايـران اسـت« و »همه چيـز در خدمـت 
جهـت  در  فعاليت هـا  همـه  و  مسـلحانه  مبـارزه 
احيـاي حـزب طبقـه کارگـر« مشـخص مي کرد 
دارد  تعلـق  جريـان  يـک  بـه  مقاله هـا  ايـن  کـه 
امـا بـه غيـر از اعضـاي سـازمان انقالبـي کسـي 
نمي دانسـت ايـن جريـان چـه نـام دارد. مـا ايـن 
را  نشـريات  و  کتاب هـا، جزوه هـا  آن  مقاله هـا، 
مي خوانديـم و دربـاره مطالـب و مباحث آنها در 
حـوزه بـا هـم بحـث مي کرديـم. بعدها کـه آثار 
مائـو و منابـع حـزب کمونيسـت چين به فارسـي 

کافه هـا و جمع هاي دوسـتانه از مسـائلي که افراد 
مطـرح مي کردنـد از موضع گيـري و واکنش هـا 
و... حـدس مي زدنـد چـه کسـاني احتمـاالً عضو 
سـازمان انقالبـي هسـتند. مثـاًل همايـون قهرمان، 
کـورش محجـوب و جابـر کليبـي کـه به عنـوان 
توده اي شـناخته مي شـدند در جلسـه هاي انجمن 
دانشـجويان ايراني موضـع متفاوتي از حزب توده 
مي گرفتنـد و فيـروز المدنـي و محمـود حوائجي 
هـم بـا اينکـه کمتـر در مقابل حزب تـوده موضع 
علنـي مي گرفتنـد، چنيـن وضعيتـي داشـتند. اين 
موضع گيري هـا فقـط مشـخص مي کرد کـه آنها 
بـا حزب تـوده مسـئله دارنـد و ديگـر در صـف  
در  موضع گيـري  نيسـتند. عالوه بـر  ايـن حـزب 
سياسـي   بچه هـاي  کـه  دانشـجويي  محيط هـاي 
سياسـي  تعلقـات  و  عقايـد  از  بيـش  و  کـم 
سـازمان  اعضـاي  مي شـدند،  خبـردار  يکديگـر 
مي توانسـتند از روابـط و رفت وآمدهـاي بچه هـا 
حـدس بزننـد کـه ايـن افـراد هـم عضو سـازمان 
انقالبـي و حتـي عضـو يـک حـوزه هسـتند. مثالً  
کـورش محجـوب، محمـود حوائجـي و فيـروز 
المدنـي دائمـاً بـا هـم بودنـد. وقتـي کـورش در 
زمينـه اي موضع گيـري مي کـرد معلـوم بـود کـه 
هميـن  از  مـن  هم عقيده انـد.  او  بـا  نفـر  دو  آن 
شـده  متوجـه  موضع گيري هـا  و  رفت وآمدهـا 
بـودم که محجـوب، حوائجـي و المدني اعضاي 
سـازمان انقالبـي و احتمـاالً عضو يـک حوزه اند 
و محجـوب مسـئول ايـن دو نفـر اسـت. بـا توجه 
بـه اصـول تشـکيالتي و مخفـي کاري اصـاًل بـه 
آنهـا  ارتبـاط  متوجـه  کـه  نيـاوردم  خـود  روي 

آنجـا  از  شـده ام.  انقالبـي  سـازمان  در 
انقالبـي موجوديـت  کـه هنـوز سـازمان 
خـود را علنـي نکـرده بـود و به جـز اعضا 
کسـي نمي دانسـت چنيـن سـازماني هـم 
بحـث  طريـق  از  ديگـران  دارد  وجـود 
اعضـاي  رفت وآمـد  بـا  موضع گيـري  و 
به عنـوان  را  آنهـا  نمي توانسـتند  سـازمان 
اعضـاي سـازمان انقالبي شناسـايي کنند. 
انقالبـي علنـي شـد  بعدهـا کـه سـازمان 
کـرد  عضوگيـري  گسـترده  به طـور  و 
صـورت  در  و  شـد  متفـاوت  وضعيـت 
هويـت  چارچـوب  در  اعضـا  لـزوم 
سـازماني خـود موضع گيـري مي کردنـد.

از  يکـي  شـدم  سـازمان  عضـو  وقتـي 
دوسـتانم به نـام بهـرام فخـري را جـذب 
کـردم. بعدها وي از سـازمان کناره گيري 
کـرد و به دنبال زندگي غيرسياسـي رفت. 
جابـر کليبـي، مـن و بهـرام يـک حـوزه 
تشـکيل داديـم و جابـر مسـئول حـوزه ما 
بهـرام هيج گونـه  و  مـن  قـرار شـد  بـود. 
اظهارنظـري کـه موجـب مشخص شـدن 
موضـع مـا بشـود نکنيـم و مـا هـم کامـاًل 
رعايـت مي  کرديـم. درنتيجـه تـا مدت ها 
کسـي از موضـع مـن اطالعـي نداشـت و 
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اسـت: رضـا شـمس آبادي کـه عضـو يـا هـوادار 
حـزب ايـران بـود ]در سـال 1342[ بـه خدمـت 
سـربازي رفـت و بعـد از دوره آموزشـي بـا اينکه 
داشـت  خـرداد   15 وقايـع  در  بازداشـت  سـابقه 
جـزو  و  شاهنشـاهي  فرسـتادند  گارد  بـه  را  او 
اسـفند  اواسـط  در  شـد.  مرمـر  کاخ  محافظـان 
مـاه 1343 شـمس آبادي در مغـازه راديوسـازي 
احمـد کامرانـي ـ کـه هـر دو اهـل کاشـان و بـا 
هـم دوسـت بودنـد مـي رود. بـه وي مـي گويـد: 
مـن هـر روز شـاه را مي بينـم و مسلسـل پـر هـم 
دسـتم اسـت، به راحتـي مي توانـد شـاه را بکشـم. 
چـه نظـري داري؟ کامرانـي مي گويـد: صبر کن 
تـا بـا يکـي از دوسـتان کـه سياسـي اسـت و از 
خـارج آمـده صحبت کنم. کامرانـي جريان را به 
احمـد منصوري مي گويـد و نظر او را مي پرسـد. 
منصـوري به نيکخـواه اطـالع مي دهـد، نيکخواه 
شـک مي کند  و بـه منصوري مي گويـد: اين دام 
اسـت، بـه کامرانـي بگـو دسـت بـه سـرش کند.

روز 21 فرورديـن 1344 شـمس آبادي در کاخ 
مرمـر به سـوي شـاه تيرانـدازي  کـرد. آسـيبي بـه 
شـاه نرسـيد و شـمس آبادي به دسـت محافظـان 
شـاه کشته شـد. پس از انتشـار خبر تيراندازي در 
کاخ مرمـر7  کامراني مي ترسـد و مخفي مي شـود 
و بـراي خارج شـدن از ايـران با منصـوري تماس 
گرفتـه و از او کمـک مي خواهـد. منصـوري بـه 
کامرانـي کمـک نمي کنـد، بـه او مي گويـد: مـا 
کاري نکرده ايـم و ايـن قضيه به مـا ربطي ندارد.

رکـن دوم ارتـش و سـاواک در جريـان پيگيري 
مالقـات  فهرسـت  شـاه،  بـه  سـوءقصد  پرونـده 
بيـن  در  و  مي کننـد  بررسـي  را  کاخ  سـربازان 
مي رسـند  کامرانـي  به نـام  مالقاتي هـا  اسـامي 
مالقـات  بـه  واقعـه  از  پيـش  روز  چنـد  کـه 
کامرانـي  به دنبـال  بـود.  رفتـه  شـمس آبادي 
مي رونـد، متوجـه مي شـوند چنـد روز اسـت که 
بـه مغـازه نمي آيـد، بـه خانـه اش رفتـه و متوجـه 
بـه خانـه هـم نرفتـه  مي شـوند چنـد روز اسـت 
اسـت. شـک مأمـوران بـه يقيـن تبديل مي شـود. 
سـرانجام کامرانـي در اول ارديبهشـت 1344 در 
بازداشـت شـد. چـون فکـر مي کردنـد  کاشـان 
وي در سـوءقصد بـه شـاه دسـت داشـته، او را 
بـه شـدت شـکنجه مي کننـد تـا همدسـتانش را 
معرفـي کنـد. کامرانـي، احمـد منصـوري را لـو 
مي دهـد. منصـوري را بازداشـت مي کننـد و او 
هـم به شـدت شـکنجه مي شـود. از منصـوري بـه 
نيکخـواه مي رسـند8 و گـروه لو مـي رود. با اينکه 
سـاواک متوجـه شـد9 گـروه نيکخواه نقشـي در 
سـوءقصد بـه شـاه نداشـته و برنامـه ديگـري را 
دنبـال مي کرده انـد، از ايـن فرصت اسـتفاده کرد 
و هياهـوي تبليغاتـي به راه انداخت و مدعي شـد 
کمونيسـت ها مي خواسـتند شـاه را تـرور کننـد.

کـه  هياهويـي  و  نيکخـواه  گـروه  دسـتگيري 
سـاواک بـه راه انداختـه  بـود بـا واکنـش شـديد 
شـاه  رژيـم  مخالـف  احـزاب  و  کنفدراسـيون 

سـازمان انقالبي نداشـت امـا از آنجا کـه به دنبال 
ايـن واقعـه، گـروه نيکخـواه دسـتگير و متهـم به 
مشـارکت در اقـدام بـراي تـرور شـاه شـد، پـاي 

سـازمان انقالبـي هـم بـه ميـدان آمد.

چنان کـه پيشـتر اشـاره کـردم، پرويـز نيکخـواه 
مخالفـان  رأس  در  کـه  بـود  افـرادي  ازجملـه 
کميتـه مرکـزي حزب تـوده در انگلسـتان قـرار 
داشـت. وي ]در اواخـر تيرمـاه 1342[ پيـش از 
بـه  انقالبـي  نشسـت مونيـخ و تشـکيل سـازمان 
ايـران بازگشـت و بـه همـراه احمـد منصـوري،  
فيـروز شـيروانلو، منصـور پورکاشـاني و محسـن 
تحصيـل  انگلسـتان  در  هـم  آنهـا  کـه  رسـولي 
کـرده بودنـد يک گـروه تشـکيل داد. اين گروه 
از نظـر ايدئولـوژي و خط مشـي نه تنهـا تفاوتـي 
از  بخشـي  بلکـه  نداشـت،  انقالبـي  سـازمان  بـا 
سـازمان انقالبي بود. نيکخواه و محسـن رضواني 
بـا هـم ارتبـاط داشـتند و از ايـن طريـق گـروه و 
مرتبـط  هـم  بـا  انقالبـي  سـازمان  هيئت اجرائيـه 
مي شـدند. در آن دوران هيئت اجرائيـه سـازمان 
انقالبـي به دنبـال ايـن بود که دو بخش سياسـي و 
نظامـي ايجـاد کنـد. بخـش نظامي سـتون فقرات 
سـازمان باشـد و بخـش سياسـي از آن پشـتيباني 
کنـد. نيکخـواه و دوسـتانش بـراي اجـراي ايـن 
يک سـو  از  آنهـا  مي کردنـد.  فعاليـت  طـرح 
و  بشناسـند  را  ايـران  تـا جامعـه  تـالش کردنـد 
در ايـن زمينـه تـا حـدودي پيـش رفتند. ازسـوي 
يـک  حـد  در  را  شـمال  جنگل هـاي  ديگـر، 
گـروه کوهنـوردي شناسـايي کردنـد. در ضمـن 
کـه  مخفـي  سياسـي  محفل هـاي  و  بـا گروه هـا 
ارتبـاط  داشـت  وجـود  ايـران  در  زمـان  آن  در 
برقـرار کردند. گـروه نيکخـواه نتايـج تحقيقات 
رضوانـي  بـراي  را  خـود  جمع بندي هـاي  و 
نظـرات  و  مقاله هـا  هـم  رضوانـي  و  مي فرسـتاد 
سـازمان را بـراي آنهـا مي فرسـتاد.  نيکخـواه و 
بودنـد  فعاليت هايـي  چنيـن  مشـغول  دوسـتانش 
اقـدام بـراي تـرور شـاه دسـتگير  اتهـام  بـه  کـه 

مي شـوند.
چگونگي کشـف گروه نيکخـواه و مرتبط کردن 
آنهـا بـه پرونـده سـوءقصد بـه شـاه از ايـن قـرار 

رهايـي  راه  تنهـا  مسـلحانه  »مبـارزه  مي گفتيـم 
ايـران اسـت« ولـي تلقـي عـده اي از  خلق هـاي 
از  تقليـد  مسـلحانه  مبـارزه  از  سـازمان  اعضـاي 
چه گـوارا بود و کامـاًل چريکي فکـر مي کردند. 
مسـلحانه  مبـارزه  شـعار،  ايـن  از  هـم  عـده اي 
فکـر  در  و  مي کردنـد  نتيجه گيـري  را  تـوده اي 
تکـرار تجربـه چين در ايـران بودنـد و رويارويي 
مـردم و رژيـم شـاه را اجتناب ناپذير مي دانسـتند. 
تعجـب آور اينکـه باوجـود ايـن شـعار، بعضي از 
اعضاي سـازمان به سـازماندهي کالسـيک طبقه 
کارگـر اعتقـاد داشـتند. در مـورد شـعار »احياي 
حـزب طبقـه کارگـر« نيـز چنيـن پراکندگـي اي 
وجـود داشـت. از ايـن شـعار، عـده اي ترميـم و 
و  مي کردنـد  اسـتنباط  را  حزب تـوده  اصـالح 
گروهـي هـم تشـکيل حـزب جديـد و متفـاوت 
ايـن  از  جـدا  مي فهميدنـد.  را  حزب تـوده  از 
برداشـت  هاي متفـاوت خـود شـعارهاي سـازمان 
فکـري  آشـفتگي  نشـان دهنده  هـم  انقالبـي 
مي گفـت  شـعار  يـک  بـود.  سـازمان  رهبـران 
بايـد حـزب طبقـه کارگـر را احيـا کنيم و شـعار 
هم اکنـون  ايـران  مـردم  مي کـرد  اعـالم  ديگـر 
مسـلح شـويد و کاري هـم به احيـاي حزب طبقه 
کارگـر نداشـته باشـيد. درواقـع سـه جريـان بـا 
سـه خط مشـي متفـاوت، يعنـي جنـگ چريکي، 
ابتـداي فعاليـت  )البتـه  بـه نظـرات مائـو  اعتقـاد 
سـازمان کامـاًل شـکل نگرفتـه بود( و خط مشـي 
حزب  تـوده به طـور همزمـان در سـازمان انقالبي 
وجـود داشـت. پـس از گذشـت چندسـال، ايـن 
سـه جريـان شـکل نهايـي خـود را پيـدا کردند و 
هـر يک درصـدد برآمدنـد تا خط مشـي خود را 
بـه صـورت تمـام و کمال در سـازمان پيـدا کنند 
کـه به چنـد پاره شـدن سـازمان انقالبـي انجاميد.

مشـکل اساسـي سـازمان انقالبـي در ايـن بود که 
رهبـران و اعضـاي آن در اروپـا به سـر مي بردنـد 
و در محيـط واقعـي مبارزه يعنـي در جامعه ايران 
نبودند. درنتيجه نظرات، خط مشـي و شـعارهايي 
واقعيت هـاي  طريـق  از  مي کردنـد  مطـرح  کـه 
تـا  نمي خـورد  محـک  ايـران  جامعـه  ملمـوس 
معلـوم  آنهـا  واقعـي  عيـار  و  اجتماعـي  بازتـاب 
شـود. در فقـدان چنين پيوندي با جامعـه ايران ما 
دچـار ذهن گرايي شـده و وحدت مـا صرفاً روي 
عقايـد و شـعارهايي بـود که بـدون آنکـه بتوانيم 
در عمل آنها را بسـنجيم، تکرارشـان مي کرديم.

عوامل رشد سريع سازمان انقالبي
واقعـه  دو  درنتيجـه  1345ـ1344  سـال هاي  در 
سـوءقصد بـه شـاه و »جنبـش جنـوب«، سـازمان 
انقالبـي بـه بزرگترين تشـکل چپ در خـارج از 
ايران تبديل شـد و بيشـتر اعضـاي حزب توده در 
اروپـاي غربـي، هـوادار و بعدهـا عضـو سـازمان 
اقـدام سـرباز  انقالبـي شـدند. واقعـه اول يعنـي 
وظيفـه رضـا شـمس آبادي بـراي تـرور شـاه در 
بـا  ارتباطـي   )1344 فرورديـن   21( مرمـر  کاخ 

در سال هاي 1345ـ1344 
درنتيجه دو واقعه سوءقصد به 

شاه و »جنبش جنوب«، سازمان 
انقالبي به بزرگترين تشكل چپ 
در خارج از ايران تبديل شد و 
بيشتر اعضاي حزب توده در 
اروپاي غربي، هوادار و بعدها 

عضو سازمان انقالبي شدند
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دادگاه غيرنظامـي محاکمه بشـوند نـه در دادگاه 
نظامـي. بايـد دادگاه رسـيدگي بـه ايـن پرونـده 
علنـي تشـکيل شـود و هريـک از متهمـان بايـد 
وکيـل مدافـع داشـته باشـند. چـون دادگاه هـاي 
و  خواسـت  مطابـق  و  ندارنـد  اسـتقالل  ايـران 
نظـر دولـت حکـم مي دهنـد، بايـد حقوقدانان و 
و  بين المللـي  مجامـع صالحيـت دار  نماينـدگان 
خبرنـگاران خارجـي در دادگاه حضـور داشـته 
باشـند و بـر جريـان محاکمـه نظـارت کننـد. در 
ضمـن تأکيـد مي کرديـم مـا بـا تـرور مخالفيـم 
و اعضـاي گـروه نيکخـواه در سـوءقصد به شـاه 

نداشـته اند. نقـش 
فعاليت گسـترده کنفدراسـيون شـرايطي را پديد 
آورد که رژيم شـاه مجبور شـد به خواسـت هاي 
کنفدراسـيون گـردن بگـذارد. هنـگام محاکمـه 
و  حقوقدانـان  از  عـده اي  نيکخـواه،  گـروه 
بين المللـي،  صالحيـت دار  مجامـع  نماينـدگان 
خبرنـگاران نشـريات و خبرگزاري هـاي اروپايي 
بـه ايـران رفتنـد و در جلسـات دادگاه کـه علنـي 
برگـزار مي شـد شـرکت کردنـد.11 درنتيجـه بـه 
علت نظـارت بين المللي دادگاه نظامي نتوانسـت 
گـروه نيکخـواه را بـه واقعـه سـوءقصد بـه شـاه 

کند. مرتبـط 
چـون احمـد منصوري و احمـد کامراني از قصد 
شـمس آبادي اطـالع داشـتند ولـي بـه مقام هـاي 
امنيتـي اطـالع نـداده بودند به حبـس ابد محکوم 
بقيـه اعضـاي گـروه براسـاس »قانـون  شـدند و 
مـرام  داشـتن  و  کشـور  امنيـت  عليـه  مقدميـن 
چنـد  بـه   )1310 )مصـوب  اشـتراکي«  رويـه  و 
مـدت  بيشـترين  شـدند.  محکـوم  زنـدان  سـال 
بـه نيکخـواه تعلـق  محکوميـت يعنـي 10 سـال 

گرفـت.12
نيکخـواه ضربـه اي  اينکـه دسـتگيري گـروه  بـا 
بـه سـازمان انقالبـي بـود امـا حرکـت يکپارچـه 
کنفدراسـيون و تأثيـر جهاني اقدام هـاي آن، اين 
ضربـه را بـه فرصتـي براي رشـد سـازمان انقالبي 
تبديـل کـرد. رهبـري سـازمان انقالبـي دربـاره 
سـوءقصد بـه شـاه اگرچـه مطـرح مي کـرد ما در 
ايـن واقعـه نقشـي نداشـته ايم امـا نحـوه برخـورد 
به وجـود  را  تصـور  ايـن  کـه  بـود  صورتـي  بـه 
نداشـته ايم  نقـش  مي گوييـم  مـا  کـه  مـي آورد 
ولـي بدانيـد نقش داشـته ايم. در جريـان محاکمه 
گـروه نيکخـواه و پس از آن، سـازمان انقالبي تا 
توانسـت نيکخـواه را بزرگ کـرد و در حقيقت، 
از ايـن طريـق بـراي خـودش تبليـغ کـرد. ابـراز 
ندامـت نيکخـواه و پيوسـتن او بـه رژيـم شـاه در 
بهـار 1349، ضربـه سـنگيني بـر سـازمان انقالبي 
وارد کـرد و تأثيـر بسـيار منفـي برجـا گذاشـت. 
بـا ايـن حـال سـوءقصد بـه شـاه و دادگاه گـروه 
نيکخـواه در سـال 1344، عامـل مؤثـري بـراي 

کسـب اعتبـار و رشـد سـازمان انقالبـي بـود.
دوميـن واقعـه اي کـه موجـب رشـد و گسـترش 
»جنبـش جنـوب«  انقالبـي شـد  سـريع سـازمان 

بـه وين رفتـم و در اعتصاب غذا شـرکت کردم. 
شـاخه جوانـان حـزب سوسياليسـت اتريـش بـه 
سـالني  و  کـرد  غـذا کمـک  اعتصـاب  برپايـي 
گذاشـت.  ايرانـي  دانشـجويان  اختيـار  در  را 
شـد.  شـروع  ظهـر   12 سـاعت  غـذا  اعتصـاب 
از  خبـرآن  بعدازظهـر  چهـار  سـاعت  حـدود 
راديـو B.B.C پخـش شـد و مـا آن را شـنيديم. 
عصـر همـان روز گزارشـگر و فيلمبـردار شـبکه 
دو تلويزيـون اتريـش که حزب سوسياليسـت در 
آن نفـوذ داشـت بـه سـالن اعتصـاب غـذا آمدند 
و بـا علي گوشـه )سـخنگوي اعتصاب کنندگان( 
گفت وگـو کردنـد. ايـن گفت وگـو و گـزارش 
اعتصـاب از شـبکه دو تلويزيـون اتريـش پخـش 
شـد. در ايـن اعتصـاب غـذا مـا شـعار زنده بـاد و 
مرده بـاد نداديم. خواسـت هايي را مطرح کرديم 
مخالفـت  بـا آن  نمي توانسـت  سـليم  عقـل  کـه 
کنـد. اعـالم کرديـم: متهمـان بايـد طبـق اصـول 
و موازيـن حقوق بشـر محاکمـه بشـوند. متهمـان 
غيرنظامـي  هسـتند و طبـق قوانيـن ايـران بايـد در 

يکپارچـه  به طـور  کنفدراسـيون  شـد.  روبـه رو 
بـراي دفـاع از نيکخـواه و دوسـتانش بـه حرکت 
درآمـد و مبارزه گسـترده جهاني عليه رژيم شـاه 
را بـه راه انداخـت. در شـهرهاي اروپـاي غربـي 
و امريـکا اقدام هـاي متعـددي از صـدور اعالميه 
گفت وگوهـاي  غـذا،  اعتصـاب  تـا  تحصـن  و 
مطبوعاتـي و... بـه عمـل آورد. با ايـن فعاليت ها، 
نه تنهـا توجـه افکارعمومـي در اروپـا بـه پرونـده 
گـروه نيکخـواه جلـب شـد بلکـه کنفدراسـيون 
توانسـت پرونـده ايـن گـروه را در مجلـس عوام 
انگلسـتان و سـازمان ملـل متحـد مطـرح کنـد و 
نشـريات و حقوقدانـان  ايـن مجامـع،  از طريـق 
اروپايـي ،رژيـم شـاه را تحـت فشـار بگـذارد.10

ايرانـي  دانشـجويان  فدراسـيون  نيـز  اتريـش  در 
خيلـي فعاليـت کـرد و از جملـه به منظـور جلـب 
توجـه افکارعمومـي و دولـت اتريـش بـه نقـض 
حقوق بشـر و دفـاع از گـروه نيکخـواه، اعتصاب 
غـذاي سـه روزه اي را در وين سـازماندهي کرد. 
مـن هـم بـه همـراه عـده اي از بچه هـاي گراتـس 

اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران در كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي/ از راست به چپ: عبدالصمد كامبخش، 
ايرج اسکندري، رضا رادمنش، فريدون كشاورز، رضا روستا
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مي پذيرفتـم. واقعيـت  به عنـوان  را  مي کـرد 
جنبـش جنـوب بـه سـرمايه کالني براي سـازمان 
انقالبـي تبديـل شـد. سـا  ل ها بـود کـه همـه در 
انتظـار حزبـي بودنـد کـه اقـدام قاطعانـه انقالبـي 
انجـام دهـد و مبـارزه عملـي را در ايـران شـروع 
کنـد. بـا دو واقعـه دسـتگيري گـروه نيکخـواه و 
انقالبـي مدعـي شـد  جنبـش جنـوب، سـازمان 
همـان حزبي اسـت کـه جنبـش انقالبي ايـران به 
آن نيـاز دارد؛ حزبـي اسـت کـه وابسـتگي ندارد 
بگويـم  مي توانـم  بـه جـرأت  نيسـت.  منفعـل  و 
ايـران در  دانشـجويان چـپ  تقريبـاً 90 درصـد 
خـارج از کشـور جـذب سـازمان انقالبي شـدند 
و سـازمان انقالبـي نفـوذ و اعتبـار بسـيار زيـادي 

در کنفدراسـيون بـه دسـت آورد. 

ماجراي آن سه نفر
دادم،  توضيـح  کـه  واقعـه اي  دو  بـا  همزمـان 
فروتـن،  غالمحسـين  دکتـر  پيوسـتن  ماجـراي 
سـازمان  بـه  سـغايي  عبـاس  و  قاسـمي  احمـد 
انقالبـي و سـپس اخـراج آنهـا از سـازمان، اتفاق 
افتـاد. فروتـن و قاسـمي عضـو کميتـه مرکـزي 
و عبـاس سـغايي عضـو مشـاور کميتـه مرکـزي 
چيـن  اختـالف  جريـان  در  بودنـد.  حزب تـوده 
و شـوروي، آنهـا از مواضـع حـزب کمونيسـت 
چيـن حمايـت کردنـد. ايـن سـه نفـر بـا سـازمان 
از  مي خواسـتند  و  داشـتند  ارتبـاط  انقالبـي 
حزب تـوده انشـعاب کنند و به سـازمان بپيوندند.

در نتيجـه هيئت اجرائيـه سـازمان انقالبـي بـراي 
خارج  کـردن آنهـا از آلمـان شـرقي اقـدام کـرد. 
ايـرج  نام هـاي  بـه  سـازمان  اعضـاي  از  نفـر  دو 
شـرقي  آلمـان  بـه  رهنمـا  اسـماعيل  و  سـميعي 
و  فروتـن  بـه  را  خـود  گذرنامه هـاي  و  رفتنـد 
سـغايي دادنـد. آنهـا نيـز عکـس گذرنامه هـا را 
عـوض کـرده و در 14 و 15 آذر 1344 به راحتي 
از آلمـان  شـرقي خـارج شـدند14 و در دوميـن 
کردنـد.  شـرکت  انقالبـي  سـازمان  کنفرانـس 
قانونـي  به گونـه اي  قاسـمي  احمـد  بعـد  مدتـي 
از آلمـان  شـرقي بـه آلمـان غربـي و از آنجـا بـه 

را در فيروزآبـاد فـارس اعـدام کردنـد. عطـا و 
ايـرج کشـکولي هـم خـود را بـه دوبـي رسـانده 

و سـه مـاه بعـد بـه اروپـا بازگشـتند.«13
در تابسـتان 1345، سـازمان انقالبـي اعالميـه اي 
باعنـوان »نامـه اي از جنـوب« بـه امضـاي عطـا و 
ايـرج کشـکولي در اروپا منتشـر کـرد و غوغايي 
بـه راه انداخـت. ايـن نامـه چنـان اعتبـاري بـراي 
پـس  کـه  آورد  به وجـود  انقالبـي  سـازمان 
از  هيچ يـک   ،1332 مـرداد   28 کودتـاي  از 
نشـده  برخـوردار  آن  از  ايرانـي  چـپ  احـزاب 
بودنـد. هيئت اجرائيـه سـازمان انقالبـي تبليغـات 
راه  بـه  جنـوب  جنبـش  پيرامـون  گسـترده اي 
بـود.  تزويـر  و  دروغ  بـا  آميختـه  کـه  انداخـت 
اعضـاي سـازمان و ازجملـه مـن، ايـن تبليغـات 
را کامـاًل بـاور کـرده بوديـم و بـا صداقـت تمـام 
و البتـه بـا آب و تـاب فـراوان، آن را بـه خـورد 
ديگـران مي داديـم. نامـه به صورتي نوشـته شـده 
بـود کـه ايـن تصـور را القـا مي کـرد کـه آن را 
ادامـه  مبـارزه  و  فرسـتاده اند  ايـران  جنـوب  از 
دارد. حـال آنکـه نامـه در اروپـا ]پاريس[ نوشـته 
ايـران  در جنـوب  جنبشـى  اساسـاً  و  بـود  شـده 
وجـود نداشـت و آنچـه بـود، مدت هـا پيـش از 
انتشـار نامـه تمام شـده بـود. تبليغـات و ادعاهاي 
رهبري سـازمان انقالبي در مـورد جنبش جنوب 
بـود  اغراق آميـز  حـدي  بـه  مـوارد  بعضـي  در 
مي کـردم.  شـک  آن  درسـتي  در  گاهـي  کـه 
مثـاًل مي گفتنـد مـا در جنـوب ايـران پنـج هـزار 
پارتيـزان داريـم. مـن بـه خـودم مي گفتـم البـد 
آنهـا نصـف اسـتان فـارس را در اختيـار دارنـد. 
ارتشـي ها  از  نفـر  هـزار  50ـ40  بايـد  دسـت کم 
و ژاندارم هـا را کشـته باشـند. امـا اخبـار ايـران 
حاکـي از چنيـن قضايايـي نبـود. باوجـود آنکـه 
متوجه مي شـدم شـواهد موجود برخـي ادعاهاي 
رهبـري سـازمان را تأييـد نمي کنـد ولـي اعتمـاد 
بي حـد و حصـري که بـه رفقا و سـازمان انقالبي 
داشـتم مانع مي شـد کـه بپذيـرم اين قبيـل ادعاها 
و تبليغات درسـت نيسـت. درواقـع آنچه واقعيت 
داشـت نمي ديـدم و آنچه رهبري سـازمان اعالم 

بـود. پـس از آغـاز اصالحـات ارضـي، از سـال 
1341 جنـوب ايـران و منطقـه فارس ناآرام شـد. 
تـداوم ايـن ناآرامي هـا، هـم توجـه خسـروخان 
بـا رژيـم شـاه جلـب  مبـارزه  بـراي  قشـقايي را 
کـرد و هـم توجـه رهبـران سـازمان انقالبـي را 
کـه به دنبـال سـازماندهي مبـارزه مسـلحانه بودند 
و شـعار آن را مي دادنـد. هيئت اجرائيـه سـازمان 
از طريـق عطـا کشـکولي بـا خسـروخان تمـاس 
گرفـت و از او خواسـت تاعليه رژيـم اقدام کند. 
تحويـل  را  انقالبـي  سـازمان  خسـروخان  گويـا 
نکـرد.  اقدامـي  هـم  خـودش  و  بـود  نگرفتـه 
بهمـن قشـقايي، خواهـرزاده خسـروخان کـه در 
انگليـس درس مي خوانـد بـه ايـران مـي رود و به 
ياغي هـاي منطقه فـارس مي پيوندد. ايـن ياغي ها 
و افـرادي کـه اطراف بهمن قشـقايي جمع شـده 
بودنـد مبـارز سياسـي نبودنـد. آنها چنديـن بار با 
قـواي ژاندارمـري و ارتـش برخـورد مي کننـد و 
مي جنگنـد. پـس از چنـد ماه ايـن افـراد پراکنده 
شـدند و بهمـن قشـقايي بـا 9 نفـر باقـي  مانـد و 
مبـارزه را ادامـه داد. در چنيـن شـرايطي عطـا و 
ايـرج کشـکولي از اعضـاي سـازمان انقالبي که 
از ايـل قشـقايي بودنـد به ايـران رفتنـد و به بهمن 
ملحـق شـدند. آنهـا چنـد مـاه ديگـر هـم مبـارزه 
نپيوسـت  آنهـا  بـه  ولـي کسـي  دادنـد  ادامـه  را 
ايجـاد کننـد. در  نتوانسـتند منطقـه آزادشـده  و 
تمـام مـدت هـم دائماً در حـال حرکـت بودند و 
ارتـش هـم آنهـا را تعقيـب مي کـرد. در جريـان 
ايـن تعقيـب وگريزهـا بـا ارتش،آنهـا يکـيـ  دو 
بـار محاصـره شـدند ولـي توانسـتند فـرار   کننـد. 
ايـن وضعيـت  از  بهمـن قشـقايي کـه  سـرانجام 
خسـته شـده بـود فريـب پيغـام هـاي دولـت را 
خـورد. دولـت مکـرراً بـراي او پيغام مي فرسـتاد 
بـود.  خواهـد  امـان  در  شـود  تسـليم  اگـر  کـه 
بهمـن قشـقايي باوجـود مخالفـت ايـرج و عطـا 
کشـکولي، بـه منزل اسـداهلل علم در شـيراز رفت 
و تسـليم شـد. برخـالف وعده هـا و قول هايي که 
علـم داده بـود در 18 آبـان 1344 بهمن قشـقايي 

 سازمان انقالبي مدعي شد همان 
حزبي است كه جنبش انقالبي 
ايران به آن نياز دارد؛ حزبي 

است كه وابستگي ندارد و منفعل 
نيست. به جرأت مي توانم بگويم 

تقريبًا 90 درصد دانشجويان چپ 
ايران در خارج از كشور جذب 

سازمان انقالبي شدند و سازمان 
انقالبي نفوذ و اعتبار بسيار زيادي 

در كنفدراسيون به دست آورد

بيژن حکمت
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انتقـاد کننـد و مواضـع و عملکـرد حزب تـوده 
انتقـاد  مـورد  آن  تشکيل شـدن  ابتـداي  از  را 
قـرار دهنـد. قاسـمي و فروتـن مي گوينـد انتقـاد 
از خـود بايـد در سـطح رهبـري سـازمان باشـد. 
در مـورد انتقـاد از حزب تـوده هـم بـر ايـن نظـر 
بودنـد کـه حزب تـوده باوجـود تمـام اشـکاالت 
و انتقادهايـي کـه به آن وارد اسـت، تـا زماني که 
آنهـا در ايـن حـزب فعاليـت مي کرده انـد حزب 
طبقـه کارگر بوده اسـت. در مقابـل اين ادعاهاي  
فروتن و قاسـمي،آنهامعتقد بودندکه حزب يک 
شـبه تغييـر ماهيـت نمي دهـد بايـد انحراف هـا را 

در گذشـته آن پيـدا کـرد و...
برخـالف دکتر کشـاورز که در کنفرانـس تيرانا 
بـه سـرعت متوجـه جريـان شـد و خـود را کنـار 
کشـيد، رفـت و پشـت سـرش را هم نـگاه نکرد، 
قاسـمي، فروتن و سـغايي چنين قصدي نداشتند. 
تئوريـک مي خواسـتند  نظـر سياسـي و  از  آنهـا 
حضـور  انقالبـي  سـازمان  در  و  کننـد  فعاليـت 
فعـال داشـته باشـند. وقتـي رضوانـي، الشـايي و 
حکمـت متوجه مي شـوند آنها حاضـر به تمکين 
نيسـتند، توطئـه اي تـدارک مي بيننـد و به عنـوان 
تصويـب تـز »سـازمان هاي پراکنـده« و انتقـاد از 
قاسـمي، کنفرانـس فوق العـاده  فروتـن و  خـود 
قاسـمي  را تشـکيل مي دهنـد.  انقالبـي  سـازمان 
کـه انسـان باتجربـه و کارکشـته اي در مبـارزات 
درون حزبـي بـود متوجـه توطئـه مي شـود و در 
کنفرانـس شـرکت نمي کنـد و مي گويـد: انتقـاد 
از خـود و تصويـب يـک تـز کـه نياز به تشـکيل 
کنفرانـس نـدارد. حتمـاً مي خواهيـد ما را دسـت 
به سـر کنيـد. آنهـا هم به قاسـمي مي گوينـد: نه، 
مـا چنيـن قصـدي نداريـم و... امـا هـدف همـان 

بـود کـه قاسـمي حـدس زده بود.
سـروصداي  از  انقالبـي  سـازمان  هيئت اجرائيـه 
و  فـرار  و  سـغايي  از  فروتـن  قاسـمي،  انشـعاب 
پيوسـتن آنهـا بـه سـازمان انقالبـي اسـتفاده الزم 
آنهـا  بـه  نيـازي  ديگـر  بـود،  بـرده  را  کافـي  و 
نداشـت و ادامه عضويتشـان در سـازمان را مضر 
و زائـد مي دانسـت. در تابسـتان 1345، کنفرانس 
فوق العـاده سـازمان انقالبـي در بلژيـک تشـکيل 
مي شـود. نماينـدگان کنفرانـس پـس از تصويب 
تـز »سـازمان هاي پراکنـده« به موضـوع اختالف 
در هيئت اجرائيـه مي پردازنـد و قاسـمي، فروتـن 
و سـغايي را از سـازمان انقالبي اخـراج مي کنند. 
هيئت اجرائيـه بـدون اينکـه کمتريـن اهميتـي بـه 
وضـع معيشـت و زندگـي اين سـه نفر، که سـني 
از آنهـا گذشـته بـود بدهـد، آنها را بـدون پول و 

امکانـات در پاريـس رهـا کـرد.
بسـيار  در وضعيـت  سـغايي  و  فروتـن  قاسـمي، 
بـراي  به طوري کـه  گرفتنـد،  قـرار  دشـواري 
تهيـه خـوراک خـود بـه مضيقـه افتادنـد. عبـاس 
بيمـاري قلبـي داشـته تـالش کـرد  سـغايي کـه 
و  نشـد  موفـق  بازگـردد کـه  آلمـان شـرقي  بـه 
قاسـمي  مـرد.  و  آلمـان غربـي سـکته کـرد  در 
کردنـد.  پيـدا  ديگـري  سرنوشـت  فروتـن  و 

سـياوش  قهرمـان،  همايـون  بـوذري،  منوچهـر 
پارسـانژاد و م.ع )دري(. مدتي پس از کنفرانس 
کـه احمـد قاسـمي بـه غـرب مي آيد، مسـئوليت 
مي دهنـد. او  بـه  را  انقالبـي  سـازمان  انتشـارات 

کنفرانـس  در  کـه  فروتـن  غالمحسـين  دکتـر 
هيئت اجرائيـه  سـوم  عضـو  به عنـوان  بلژيـک 
انتخـاب شـده بـود. از نظـر تئوريـک و سياسـي، 
خيلـي  اخالقـي  نظـر  از  و  باسـواد  و  توانـا 
)تابسـتان 1346(، در  بعـد  بـود. دو سـال  سـالم 
قديمـي  اعضـاي  شـد  معلـوم  کادرهـا  جلسـه 
هيئت اجرائيـه ـ رضوانـي، الشـايي و حکمـت ـ 
کـه از نظـر تئوريـک و سياسـي باسـواد و توانـا 
نبودنـد، محمـود مقـدم )معـروف به خـان( را در 
ترکيـب اصلـي هيئت اجرائيـه قـرار مي دهنـد تـا 
عرصـه تئوريـک را يک سـره بـه فروتـن واگذار 
نکننـد، طوري که شـنيده ام محمود مقـدم از نظر 

تئوريـک قـوي و باسـواد بـوده اسـت.
همـکاري فروتـن، قاسـمي و سـغايي بـا سـازمان 
فروتـن  نکشـيد.  طـول  زيـادي  مـدت  انقالبـي 
امـور  همـه  جريـان  در  مي خواسـتند  قاسـمي  و 
سـازمان قرار داشـته باشند ولي سـه عضو قديمي 
هيئت اجرائيـه مي خواسـتند از فروتـن و قاسـمي 
اسـتفاده کننـد و در عيـن حال اجـازه مداخله در 
امـور سـازمان انقالبي را بـه آنها ندهند. در سـال 
1345 به تدريـج اختالف هـا تشـديد مي شـود و 
سـه عضو قديمـي هيئت اجرائيه،  قاسـمي، فروتن 
و سـغايي را بـه شـکل هاي مختلـف زيـر فشـار 
مي گذارنـد تـا آنهـا را وادار بـه تمکيـن کننـد. 
ايـن سـه نفـر پـس از خـروج از آلمان شـرقي در 
پاريـس بـه صـورت غيرقانونـي و بـا پاسـپورت 
جعلـي زندگـي مي کردنـد و مخـارج زندگـي 

آنهـا را سـازمان انقالبـي مي پرداخـت.17
عضـو  سـه  مي گيـرد  بـاال  اختـالف  وقتـي 
تئوريـک  جنبـه  آن  بـه  هيئت اجرائيـه  قديمـي 
فروتـن،  و  قاسـمي  شکسـتن  بـراي  مي دهنـد. 
از آنهـا مي خواهنـد در سـطح سـازمان از خـود 

پاريـس رفـت. سـميعي و رهنمـا بـراي خـروج 
از آلمـان شـرقي تـالش کردنـد بـا مخفي شـدن 
آلمـان  شـرقي خـارج شـوند ولـي  از  قطـار  در 
در مـرز دسـتگير شـدند. دولـت آلمان شـرقي و 
حزب تـوده تـالش کردنـد آنهـا را بـه آدم ربايي 
و جاسوسـي متهـم کننـد کـه بـه نتيجـه نرسـيد. 
سـميعي و رهنمـا 11 مـاه در زندان آلمان شـرقي 
به سـر  بردند و سـرانجام بـا پادرميانـي دولت هاي 
آلبانـي و چيـن از زنـدان آزاد شـدند و بـه آلمان 
غربي بازگشـتند. چند سـال بعد سـميعي به ايران 
رفت و در سـال 1348، بازداشـت و زنداني شـد. 
سـميعي کـه از بچه هـاي خـوب زنـدان بـود در 

سـال 1351 از زنـدان آزاد شـد.
سـازمان  کنفرانـس  دوميـن   ،1344 آذرمـاه  در 
انقالبـي بـه کمـک حـزب کمونيسـت بلژيـک 
)طرفـدار چيـن( در حومـه شـهر لي يـژ برگـزار 
الشـايي،  رضوانـي،  کنفرانـس  ايـن  در  شـد.15 
بـه خـان(،  )معـروف  مقـدم  حکمـت، محمـود 
م.ع  پارسـانژاد،  سـياوس  بـوذري،  منوچهـر 
زربخـش،   مجيـد  قهرمـان،  همايـون  )دري(،16 
علـي صادقـي، خسـرو صفايي، محمد جاسـمي، 
اسـي ]اسـداهلل[ طيورچـي، غالمحسـين فروتـن، 
عبـاس سـغايي و... حضـور داشـتند. کنفرانـس 
تـوده  به نـام  روزنامـه اي  مي کنـد:  تصويـب 
شـود  منتشـر  انقالبـي  سـازمان  ارگان  به عنـوان 
و مواضـع و نظـرات سـازمان را تبليـغ و ترويـج 
کنـد، محدوديتـي کـه بـراي عضوگيـري برقرار 
بـود، لغـو شـود و سـازمان انقالبـي محدوديتـي 
در  باشـد.  نداشـته  اروپـا  در  بـراي عضوگيـري 
همچنيـن  و  اصلـي  اعضـاي  دوم،  کنفرانـس 
بـراي نخسـتين بار اعضـاي مشـاور هيئت اجرائيـه 
هيئت اجرائيـه  اصلـي  اعضـاي  شـدند.  انتخـاب 
محسـن  از:  بودنـد  عبـارت  کنفرانـس  منتخـب 
حکمـت،  بيـژن  الشـايي،  کـورش  رضوانـي، 
اعضـاي  فروتـن  غالمحسـين  و  مقـدم  محمـود 
عبـاس سـغايي،  از:  بودنـد  عبـارت  نيـز  مشـاور 

رضا شمس آبادي

ديدگاه ها و مواضع تئوريك 
روزنامه توفان تا آنجا به مواضع 
فكري سازمان انقالبي نزديك 

بود كه ما از هيئت اجرائيه 
سازمان پرسيديم: روزنامه توفان 

متعلق به سازمان ماست يا 
خير؟ پاسخ دادند: نه، ارتباطي 
با سازمان ما ندارد. اين روزنامه 
را عده اي منتشر مي كنند كه 
سازمان و تشكيالت ندارند 

ولي از نظر فكري به ما نزديك 
هستند
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آن اسـتفاده مي کـرد. توده  اي هـا هم به شـدت از  
قاسـمي دفـاع مي کردنـد. وقتـي وي بـه سـازمان 
موضـوع  ايـن  توده اي هـا  پيوسـت،  انقالبـي 
از  انقالبـي  سـازمان  اين بـار  و  کردنـد  علـم  را 
مـن  مقطـع  دو  هـر  در  مي کـرد!  دفـاع  قاسـمي 
مخفـي بـودم و نبايـد کاري مي کـردم يـا حرفي 
مـي زدم کـه ارتباطـم بـا سـازمان انقالبـي معلـوم 
مي شـد. از اينکـه مجبـور نبـودم در ايـن جريـان 
عليـه قاسـمي و بعدهـا در تأييـد و حمايـت از او 
موضع گيـري کنـم خيلـي خوشـحال بـودم. البته 
از ايـن رفتـار سـازمان شرمسـار و ناراحـت بودم. 
از خـود مي پرسـيدم اگـر قاسـمي کار ناشايسـتي 
کـرده ، بـا تغييـر موضـع سياسـي و ايدئولوژيک 
انقالبـي کـه آن کار  بـه سـازمان  او و پيوسـتن 
ناشايسـت بـه کار شايسـته و قابـل دفـاع تبديـل 
نمي شـود چـرا مـا بايـد اين گونـه رنـگ عـوض 
کنيم؟ در دو شـماره آينده خاطرات نويسـنده از 
تجربـه سـازمان انقالبـي در کوبـا و چيـن تقديم 

مي شـود. خواننـدگان 

پي نوشت
1.  ـ از اينجا به بعد فقط اســم »شــوروي«  مي آيد. 
ناگفته پيداســت که منظور همــان »اتحاد جماهير 

شوروي سوسياليستي« است.
2.  ـ از اين پس، هرجا از ســازمان انقالبي نام برده 
شود، منظور ســازمان انقالبي حزب توده ايران در 

خارج از کشور است.
3.  ـ دربــاره اينکه چه کســاني در نشســت مونيخ 
حضور داشــتند اتفــاق نظر وجود نــدارد. به گفته 
محسن رضواني، افراد خاص در اين نشست عبارت 
بودنــد از: مهدي خانباباتهراني، کورش الشــايي، 
بيژن حکمت، ثريا هوشــنگ ثرياپور، عطا حســن 
آقايي کشــکولي، منوچهر بوذري، خسرو صفايي، 
حسن قاضي، حميد مدني، پرويز نعمان حسن زاده 
و محســن رضواني. بنگريد بــه: نگاهي از درون به 
جنبش چپ ايران، گفت وگوي حميد شــوکت با 
محســن رضواني، تهــران، 1386، ص 64. مهدي 
خانبابا تهراني درباره شــرکت کنندگان در نشست 
مونيــخ مي گويد: »قرار بر اين بــود که از پايه هاي 
حزبــي، رفقايي که از رهبــري حزب بريده و خط 

سـازمان بماننـد يـا بـه عضو سـاده تبديل شـوند؟
اين پرسـش بـا رندي هر چـه تمام تر تنظيم شـده 
بـود و پاسـخ آن هـم در خـود پرسـش بـود. در 
حقيقت، پاسـخ پرسـش را در دهان ما گذاشـتند 
کـه بگوييـم آنهـا بـه عضـو سـاده تبديل شـوند، 
بازسـازي کننـد و در صورتي کـه  را  خودشـان 
صالحيـت داشـتند بـه مقـام رهبري برسـند. پس 
از کنفرانـس فوق العـاده هيئت اجرائيـه سـازمان 
انقالبـي طـي اطالعيـه اي اخـراج احمد قاسـمي، 
غالمحسـين فروتن و عباس سـغايي را از سازمان 
اعـالم کـرد.21 در آن زمـان مـا کـه نمي دانسـتيم 
جريـان از چـه قـرار اسـت اخـراج آنهـا را تأييـد 
کرديـم و حتـي در تحليـل ماهيـت ايـن سـه نفـر 
و پيوسـتن آنهـا بـه سـازمان انقالبـي تخيـل مـا تا 
بـه آنجـا پيـش رفـت کـه فکـر مي کرديـم ايـن 
سـه نفـر عامـل نفـوذي حزب تـوده در سـازمان 
مـا بوده انـد و خوب شـد آنهـا را اخـراج کرديم. 
در »جلسـه کادرهـا« کـه واقعيت خيلـي از قضايا 
و ازجملـه برخوردهـا و رفتارهـاي ناجوانمردانـه 
انقالبـي  سـازمان  هيئت اجرائيـه  غيرانسـاني  و 
بـا قاسـمي، فروتـن و سـغايي آشـکار شـد تـازه 

متوجـه شـديم جريـان از چـه قـرار بوده اسـت.
يـادم  بـه  قاسـمي  احمـد  دربـاره  موضوعـي 
مي آيـد کـه بازگويـي آن مي توانـد بـه شـناخت 
روش هـاي تخريبـي و قبيله گرايانـه در آن دوره 
احمـد  خصوصـي  زندگـي  در  کنـد.  کمـک 
قاسـمي مسـئله اي وجود داشـت کـه در فرهنگ 
مـردم ناپسـند به شـمار مي آيـد. آن مسـئله ايـن 
بـود کـه در اواخـر حضور قاسـمي در ايـران که 
او مخفيانـه فعاليـت مي کـرد، سرپرسـتي همسـر 
دوسـتش را کـه تـود ه اي و زندانـي بـود برعهـده 
از همسـرش  از مدتـي آن خانـم  داشـت. پـس 
طـالق مي گيـرد و بـا قاسـمي ازدواج مي کنـد. 
قاسـمي  خصوصـي  زندگـي  بـه  موضـوع  ايـن 
و  مي شـد  مربـوط  او  اخالقـي  ويژگي هـاي  و 
ربطـي بـه سياسـت نداشـت. بـا ايـن حـال پيـش 
شـود،  جـدا  حزب تـوده  از  قاسـمي  اينکـه  از 
سـازمان انقالبـي ايـن موضـوع را پيراهـن عثمان 
کـرده بـود و در تبليغاتـش عليـه حزب تـوده از 

بچه هايـي کـه روزنامـه توفـان را در اروپا منتشـر 
مي کردنـد بـه آنهـا کمـک کردنـد. افـزون بـر 
ايـن حق الترجمـه اي کـه چيني هـا بـراي ترجمـه 
آثـار مائوتسـه دون بـه زبان فارسـي به قاسـمي و 
فروتـن مي پرداختنـد در تأميـن زندگـي محقرانه 
باوجـود  ـ  ايـن کار را  بـود.  نفـر مؤثـر  ايـن دو 
مخالفـت هيئت اجرائيه سـازمان انقالبـي ـ خانبابا 

تهرانـي بـراي آنهـا فراهـم کـرده بـود.18
سـازمان  از  اخـراج  از  پـس  فروتـن  و  قاسـمي 
را  توفـان  روزنامـه  کـه  بچه هايـي  بـه  انقالبـي 
از  بچه هـا  ايـن  پيوسـتند.  مي کردنـد،  منتشـر 
معترضـان بـه کميتـه مرکـزي حزب تـوده بودند. 
در همـان ابتـداي جمع شـدن اعضـاي معترض و 
تصميـم بـه جداشـدن از حزب تـوده، بچه هـاي 
توفـان هـم در ايـن اقـدام شـرکت داشـتند امـا 
آنهـا برخـالف بنيانگـذاران سـازمان انقالبـي بـا 
تشـکيل سـازمان و حـزب جديـد در آن دوران 
موافـق نبودنـد و بـر ضـرورت فعاليـت تئوريک 
اسـاس  ايـن  بـر  مي کردنـد.  تأکيـد  فرهنگـي  و 
آنهـا يعني ثرياهوشـنگ ثرياپور، علي سـعادتي، 
جهانگير عضدي، طاهـري،  مهرداد آدرم، هادي 
جفـرودي و... روزنامـه توفـان را منتشـر کردنـد. 
نـام روزنامـه را بـا الهـام از روزنامه توفـان محمد 
فرخـي يـزدي که در اوايل سـلطنت رضاشـاه در 
تهـران منتشـر مي شـد و روزنامه اي انقالبـي بود، 
انتخـاب کرده بودنـد و در روزنامـه توفان به اين 

موضـوع اشـاره مي شـد.19
ديدگاه هـا و مواضـع تئوريـک روزنامـه توفان تا 
آنجـا به مواضع فکـري سـازمان انقالبي نزديک 
بـود کـه مـا از هيئت اجرائيـه سـازمان پرسـيديم: 
روزنامـه توفان متعلق به سـازمان ماسـت يا خير؟ 
پاسـخ دادند: نـه، ارتباطي با سـازمان ما نـدارد.20 
کـه  مي کننـد  منتشـر  عـده اي  را  روزنامـه  ايـن 
سـازمان و تشـکيالت ندارنـد ولـي از نظر فکري 
بـه مـا نزديـک هسـتند. وقتـي قاسـمي و فروتـن 
بـه بچه هـاي توفـان پيوسـتند آنهـا را بـه صورت 
و  کردنـد  سـازماندهي  سياسـي  سـازمان  يـک 
سـازمان مارکسيستي ـ لنينيسـتي توفان را تشکيل 
دادنـد. روزنامـه توفـان هـم ارگان ايـن سـازمان 
شـد. در دهـه 40، سـازمان توفـان بـراي ايجـاد 
تشـکيالت در ايـران اقـدام کـرد. علي سـعادتي، 
هـادي جفـرودي و... به ايران رفتند و تشـکيالت 
دراواخـر  کردنـد.  ايجـاد  ايـران  در  را  توفـان 
آذرمـاه 1349، سـاواک اعضـاي اين تشـکيالت 

را در تهـران و بجنـورد بازداشـت کـرد.
در آن زمـان اعضـاي سـازمان انقالبـي از رفتـار 
بـا  هيئت اجرائيـه  ناجوانمردانـه  و  توطئه گرانـه 
ايـن سـه نفـر اطالعـي نداشـتند. در بهـار 1345، 
پيـش از کنفرانـس فوق العـاده هيئت اجرائيـه از 
اعضـاي سـازمان نظرخواهـي کـرد، گفتنـد: اين 
سـه نفـر مي خواهنـد رهبري سـازمان را به دسـت 
بگيرنـد و ضـد رهبـري فعاليـت مي کننـد به طور 
غيرتشـکيالتي تماس هايـي مي گيرنـد و... به نظر 
شـما مـا بـا اين سـه نفر چـکار کنيـم؟ در رهبري 
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انقــالب، مبارزه مســلحانه و تشــکيل حزب طبقه 
کارگــر ايران را ســرلوحه فعاليت هــاي خود قرار 
داده بودند بــه کنفرانس دعوت شــوند از پاريس 
پ.ن و حســن قاضي شــرکت داشــتند، محســن 
رضواني از لندن شــرکت کرده بود. از شهر آخن 
در آلمان غربــي حســن زاده ]...[ از توئينگز، حميد 
مدني آمــده بــود ]...[ از اتريش هـــ.ق و از ايتاليا 
خسرو صفايي در آن جلســه شرکت کرده بودند. 
خود من از مونيخ شرکت داشتم و کورش الشايي 
را هم با وجود اينکه منتخب هيچ يک از واحدهاي 
حزبي نبود به آن نشســت بردم.« نگاهي از درون به 
جنبش چپ ايران، گفت وگوي حميد شــوکت با 
مهدي خانباباتهراني، تهران، شرکت سهامي انتشار، 

1380، ص 130.
4. ـ  به گفته مهدي خانبابا تهراني، فريدون کشاورز 
از هنگام تحصيل در مدرســه حزبي مسکو با راميز 
آليا عضو دفتر سياســي حزب کار آلباني و عده اي 
از رهبران آن حزب دوستي و آشنايي داشته است.

5. . چه بســا نام سازمان ـ در ســال 1320 عده اي از 
اعضاي حزب توده ايران در تهران دکتر ذوالقدري، 
دکتر عشقي گاگيگ آوانسيان، ابوالفضل سليمي، 
آقاجان شــرقي و... کميته انقالبي حزب توده ايران 
را تشکيل دادند. اين کميته نه تنها ارتباطي با کميته 
مرکزي حزب توده نداشــت بلکه کميته مرکزي را 
به رسميت نمي شناخت و خود را وارث سنت هاي 
انقالبي حزب توده مي دانست، از اين رو تشکيالت 
رســمي حزب توده در ايران معروف به »تشکيالت 
تهران« را به رســميت نشــناختند و با آن همکاري 
نکردنــد. کميته انقالبي حزب توده تــا پاييز 1342 
به فعاليت ادامه داد و ارگان آن نشــريه روزبه بود. 
هنگام تشــکيل کنفرانس تيرانا يک سال از کشف 
کميته انقالبي و دستگيري اعضاي نسبتاً  پرشمار آن 
مي گذشــت و به احتمال زياد بنيانگذاران سازمان 
انقالبــي و شــرکت کنندگان در کنفرانس تيرانا از 
دســتگيري و زنداني شــدن اعضاي کميته انقالبي 
اطالع داشــته اند و چه بســا نام خود را با الهام از نام 
کميته انقالبي حزب توده ايران انتخاب کرده باشند.

6.  ـ در خاطــرات منتشرشــده رهبــران ســازمان 
انقالبي بــه عضويــت نهاونــدي در هيئت اجرائيه 
منتخــب کنفرانس تيرانا اشــاره نشــده اســت. در 
جريان تنظيم اين خاطرات و پاســخ به پرسش هاي 
تکميلي، اين پرســش مطرح شد که معموالً  تعداد 
اعضاي هيئت هاي سياسي، اجرائيه و... فرد است تا 
رأي گيري دچار بن بســت نشود و احتماالً يک نفر 
از اعضاي هيئت اجرائيه منتسب به کنفرانس تيرانا به 

دليلي از قلم افتاده است. 
7.  ـ عصــر روز 21 فرورديــن 1344، خبــر واقعه 
کاخ مرمــر به عنــوان نزاع چنــد ســرباز وظيفه و 
تيراندازي آنها که به کشته شدن سه نفر انجاميد در 
روزنامه هاي کيهان و اطالعات به چاپ رسيد. روز 
بعد روزنامه ها نوشتند: سرباز وظيفه اي دچار جنون 
آني شــد و به سوي شــاه تيراندازي کرد. آسيبي به 
شاه نرسيد و باغبان کاخ مرمر و دو نفر از محافظان 

شاه کشته شده اند. 
8.  ـ براســاس اسناد منتشرشده ساواک، دستگيري 
نيکخــواه نتيجه اعتراف هاي منصــوري نبوده بلکه 
روز دوم ارديبهشــت 1344، زماني کــه مأمــوران 

مشغول بازرسي از منزل مهندس منصوري بوده اند، 
پرويز نيکخواه غافل از بازداشــت احمد منصوري 
به منزل نامبــرده وارد ودرنتيجه ازســوي مأموران 
مربوط دستگير مي شــود. گزارش پرونده نيکخواه 
21/2/1344: پرويــز نيکخــواه بــه روايت اســناد 
ساواک، مرکز بررسي تاريخي وزارت اطالعات، 

1385، ص 217. ـ و. 
9.  ـ ابتدا رکن دو ارتش مأمور رسيدگي به پرونده 
واقعه کاخ مرمر بود و ســاواک و شــهرباني با آن 
همــکاري مي کردند. در هشــت يا 9 ارديبهشــت 
1344، پيگيري اين پرونده به ســاواک محول شد. 
در توضيح علت اين امر، بيژن جزني نوشــته است: 
»رکن دو مي خواست به هر قيمتي شده دست هاي 
پشت پرده را بشناســد. روابط اين گروه، ترور شاه 
را توجيــه نمي کرد. منصــوري و کامراني و اغلب 
افراد هراسان شــده از پيامد ترور شاه، روحيه خود 
را باخته بودند. منصوري در اين لحظات سخت که 
ديگر اطالعاتي براي افشــا نداشــت ولي مأموران 
به هيچ وجه دســت از ســر او برنمي داشــتند، حيله 
متهم ســاختن مأموران را ابداع کرد. با شاه مالقات 
کــرد و در آنجــا اعتراف کرد که ايــن حيله براي 
رهايي از شکنجه بوده وگرنه ديگر اطالعاتي ندارد 
و هيچ دســتي پشــت پرده وجود ندارد. پس از اين 
مالقات بود که پرونده کاخ مرمر به سازمان امنيت 
ارجاع شد.« تاريخ سي ساله سياسي، تهران، مازيار، 
1357، ص 156. گويا منصوري به شاه مي گويد ما 
نه شــمس آبادي را مي شناختيم و نه چنين برنامه اي 
داشــتيم. کساني که شــمس آبادي را مأمور کشتن 
شــما کرده بودند، مي خواهند بــا قرباني کردن ما، 

خودشان را نجات دهند. ـ و. 
10.  ـ براي اطالع بيشــتر بنگريد به حميد شوکت، 
کنفدراسيون جهاني محصالن و دانشجويان ايراني 
)اتحاديه ملي( از آغاز تا انشــعاب، تهران عطايي، 
1378، ص 193ـ179، افشــين متين، کنفدراسيون: 
تاريخ جنبش دانشــجويي ايران درخارج از کشور 
57ـ1342، ترجمه  ارســطو آذري، تهران، شــيراز، 

1378، ص 225ـ218. 
11. ـ  دادگاه بــدوي گــروه نيکخــواه از 14 تا 17 
مهر 1344، در دادگاه  عادي شــماره يک دادرسي 
ارتش به رياست ســرتيپ محمدتقي تاج الديني و 
دادگاه تجديدنظــر آنــان از اول تــا 24 آذر همان 
سال به رياســت سرلشــگر صالحي عرب برگزار 
شــد. در دادگاه بــدوي دکتراشــنايدر )نماينــده 
سازمان عفو بين الملل( و البري )حقوقدان ايتاليايي( 
حضور داشــتند. آنها در گــزارش خود که پس از 
بازگشــت به اروپا منتشــر کردند بــه صراحت از 
محدوديتي که ســاواک براي آنها ايجاد کرده بود 
اعتراض داشتند. در دادگاه تجديدنظر تني چند از 
خبرنگاران خارجي مانند اريک رولو دبير سياسي 
روزنامه لوموند و عده اي از حقوقدانان مانند دکتر 
هلدمن نماينده سازمان عفو بين الملل در جلسات د 
ادگاه حاضر شدند. گزارش هاي آنان که در اروپا 
منتشرشــد حاکي از نقض اصول و موازين حقوق 
 بشــر در مورد زندانيان سياســي در ايران و ازجمله 

متهمان اين پرونده و بي گناهي آنان بود... و.
12. ـ  در دادگاه بــدوي احمــد کامرانــي و احمد 
منصوري بــه اعدام، پرويز نيکخــواه به حبس ابد، 

منصور پورکاشاني به هشــت سال، بهمن فره وشي 
و حسن شريف به سه سال، فيروز شيروانلو، محسن 
رسولي و منوچهر  مقدم سليمي به يک سال، تهراني، 
جواد شيخ زين الدين و اسفنديار نوابي به شش ماه 
زندان محکوم و پرويز وکيل و محمد کيانزاد تبرئه 
شــدند. دادگاه تجديدنظــر محکوميــت نيکخواه 
را بــه 10 ســال زنــدان کاهــش داد و محکوميت 
شــيروانلو را به پنج سال، مقدم سليمي و رسولي را 
به سه سال زندان افزايش داد و احکام پورکاشاني، 
بهمن فر ه وشي، منصوري و کامراني را تأييد کرد. 
منصوري و کامراني مورد عفو شــاه قرار گرفتند و 

محکوميت آنها به حبس ابد تبديل شد. 
13.   براي مشروح وقايع »جنبش جنوب«  بنگريد به: 
نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، گفت وگوي 

حميد شوکت با ايرج کشکولي، ص 76ـ23.
14.  ـ اين توضيح روايت ســازمان انقالبي از شيوه 
خارج شدن فروتن و سغايي از آلمان شرقي است و 
روايت د کتر غالمحسين فروتن با آن تفاوت دارد. 
فروتن مي نويسد: سغايي به طور قانوني و با گذرنامه 
خود از برلين شرقي خارج شد و فروتن از گذرنامه 
جعلي استفاده کرد. بنگريد به: يادهايي از گذشته، 
بخــش دوم، حزب توده در مهاجرت، بي جا، بي تا، 

1372، ص 197ـ194. 
15. ـ  محل برگزاري کنفرانس را حزب کمونيست 
بلژيک )طرفدار چين( در اختيار ســازمان انقالبي 

گذاشته بود.
16.  ـ اسم مستعار.

17. ـ  فروتن در اين باره نوشته است: »اقامت ما ]سه 
نفر| در فرانســه، قانوني و علني بود و براي تمديد 
اجازه اقامت، سر موقع به پليس مراجعه مي کرديم. 
]...[ ســازمان انقالبي از ماه مارس 1964 به هريک 
از ما )فروتن و سغايي( و پس از آمدن قاسمي، به او 
ماهانه 700 فرانک مي پرداخت که پس از شش ماه 
آن را قطع کرد.« يادهايي از گذشــته، بخش دوم، 

ص 202ـ201. 
18. ـ  در آن دوران، خانبابا تهراني در بخش فارسي 
راديــو پکن کار مي کرد. وي از دســت اندرکاران 

انتشار آثار مائو به زبان فارسي بود.
19.  ـ در ســرلوحه دوره اول روزنامــه توفــان در 
زير نام روزنامه، نوشــته شده: »بنيانگذار، شادروان 

فرخي يزدي شهيد راه آزادي.«. 
20.  ـ روزنامــه توفان پيش از پيوســتن قاســمي و 
فروتن به ســازمان انقالبي و پيش از انتشار روزنامه 
توده )ارگان سازمان انقالبي( منتشر شد. بعدها که 
قاســمي و فروتن به انتشــاردهندگان آن پيوســتند 
دوره جديــد روزنامه توفــان از مرداد 1346 به بعد 
به عنوان ارگان ســازمان مارکسيســتي ـ لنينيســتي 

توفان منتشر شد.
21.  ـ متن آن اطالعيه چنين اســت: »غالمحســين 
فروتن، احمد قاســمي و عباس ســغايي از سازمان 
انقالبي حزب توده ايران در خارج از کشور اخراج 
گرديده اند. هيئت اجرائيه ســازمان، روزنامه توده، 

شماره پنج، آذر ماه 1345. ■
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بــرادري نوشــته بــود: »ايــن مطالــب مربــوط 
ــده اي  ــه فاي ــرار آن چ ــت و تک ــته اس ــه گذش ب
ــاي  ــتارهاي بي محاب ــه کش ــح اينک دارد؟« توضي
پاکســتان،  ســوريه،  عــراق،  در  تروريســت ها 
افغانســتان و درگيري هــاي بحريــن و جاهــاي 
ــروز کــدام  ــاي ام ــراي چيســت؟ در دني ديگــر ب
مســئله اي را مهمتــر مي دانيــم کــه دربــاره آن 
بحــث شــود؟ باالخــره بايــد خــس و خاشــاک را 
ــق  ــدم و جــو جــدا کــرد و حقاي از دانه هــاي گن
ــان هاي  ــه انس ــد ک ــت، باش ــردم گف ــراي م را ب
متعهــد و مؤمــن جلــوي ايــن خونريزي هــا را 

ــد. بگيرن
عملکــرد امثــال معاويــه و عمروعــاص و زيادبــن 
ابــي را بايــد معرفــي کــرد تــا مــردم آنهــا را 
ــا  ــون آنه ــرادي چ ــه اف ــده ب ــند و در آين بشناس
مبتــال نشــوند، باشــد کــه جوامــع انســاني، امثــال 
علــي)ع( و ديگــر صحابــه را بشناســند و بــه آنهــا 
ارج نهنــد، اگــر چنــد روزي معاويــه کاتــب 
ــر)ص( بوده،کســي کــه در ســال  نامه هــاي پيامب
هشــتم هجــرت، بــه زور مســلمان شــده و يــا 
ــا  ــد او را ب ــي داشــته، باي ــد صباحــي مأموريت چن
علــي)ع(، ســلمان،  ابــاذر و... مقايســه کــرد و او 

ــم؟ ــلماني بداني ــروي مس را آب
آيــا خونريــزي و کشورگشــايي پيشــرفت اســالم 
اســت؟ پيشــرفت و توســعه را در چــه مي دانيــم؟ 
ــاه  ــردم بي گن ــام م ــايي و قتل ع ــر کشورگش اگ
ــز  ــکندر و چنگي ــال اس ــه امث ــت ک ــرفت اس پيش
و هيتلــر هــم خيلــي موفــق بودنــد و از همــه 
ــي  ــر قدرت نماي ــتند، اگ ــان ها را کش ــتر انس بيش
ــاک و  ــه خ ــوال و ب ــارت ام ــري در غ و جهانگي
خــون کشــيدن جوامــع ضعيــف اســت، کــه مــا 
آن را وحشــي گري و درنده خويــي مي دانيــم 
نــه پيشــرفت. انســان هاي بافضيلــت در طــول 
ــد. ــف بوده ان ــان ها مخال ــتن انس ــا کش ــخ ب تاري

مــا طرفــدار عدالــت، آزادي، رفــاه، آرامــش 
و آســايش انســان ها هســتيم، تــا در راه علــم 
و دانــش و تعالــي و ترقــي گام بردارنــد، مــا 

بتوانــم کاري درخــور انجــام دهــم. مــن هــم 
ماننــد ديگــر آدم هــا بي عيــب نيســتم و ســخنان و 
ــراد نيســت، انتظــار دارم  ــي از اي نوشــته هايم خال
آنهــا کــه مطالعــه دارنــد و در مســير پژوهش گام 
نهاده انــد، دور از تعصــب و احساســات شــخصي 
ــي ام  ــد و راهنماي ــد کنن ــز نق ــرا ني ــته هاي م نوش
کننــد، از آنــان سپاســگزارم و دعايشــان مي کنــم 
ــق دارد،  ــا را موف ــق آنه ــد در راه ح ــه خداون ک
نوشــته هاي اينجانــب همــه مســتند و از روي 
آثــار معتبــر شــيعه و ســني بــوده اســت، باالخــره 
مــن هــم پژوهشــگري در راســتاي قــرآن و پيــرو 
علــي)ع( بــوده ام و دوســت دارم کــه حقايــق 
ــپس آن را  ــم و س ــت بفهم ــه هس ــان ک را آن س
ــه  ــاري ک ــام آث ــم و در تم ــير کن ــل و تفس تحلي
منتشــر کــرده ام  ايــن رويــه ادامــه داشــته باشــد.

ايــن  کــه  بداننــد  بايــد  محتــرم  خواننــدگان 
نوشــته ها توســط يــک شــيعه معتــدل و ان شــاءاهلل 
ــاالت  ــه مق ــي ک ــده، در مدت ــته ش ــف نوش منص
مربــوط بــه بني اميــه منتشــر مي شــد،1 در نشــريه و 
ــه اي  ــا نقــد منصفان ــده ي ســايت ها انتقــاد قانع کنن
بــراي مــن ارســال نشــد، بيشــتر عالقه  منــدان 
ــال  ــم و به دنب ــه ده ــه نوشــتن ادام مي خواســتند ب
بحــث بني اميــه، بني عبــاس را نيــز مــورد تحليــل 
و بررســي قــرار دهــم کــه اگر عمــر بــود و توفيق 
دســت داد اقــدام خواهد شــد، کــه امــروز آفتاب 
عمــر بــر لــب بــام اســت و قــوت رو بــه ضعــف و 

ضعــف رو بــه قــوت.
هــدف از نوشــتن ايــن مقــاالت آن بــوده کــه 
ــته  ــالمي برداش ــرق اس ــان ف ــاي مي اختالف ه
ــد از  ــوز و دردمن ــان آگاه، دلس ــود و جوان ش
هــر مذهــب و فرقــه بــه فکــر اصــالح جامعــه 
باشــند و جلــوي خونريزي هــاي موجــود 
گرفتــه شــود، متأســفانه امــروز در جهــان 
ــيار در  ــاي بس ــي و خونريزي ه ــواي اصل دع
رابطــه بــا اختالفــات شــيعه و ســني برپــا اســت 
و آتــش آن هــر روز شــعله ورتر مي  شــود و 

ــد. ــن مي زنن ــر آن دام ــتعمارگرها ب اس

در مـدت چند سـالي که مقاالت سـياه کاري هاي 
بني اميـه در نشـريه »چشـم انداز ايران« چاپ 
و منتشـر مي شـد، افـراد مختلفـي بـا سـليقه هاي 
متفـاوت، اظهارنظرهايي کردند که برخي از آنها 
بـراي بنده راهگشـا بود و برخي نقدهايي داشـتند 
کـه از همـه سپاسـگزارم. در اينجـا نمي خواهم به 
نقدهـا و ايرادهـا پاسـخ بدهـم، چون ايـن مقاله ها 
در فضـاي مجـازي هـم منتشـر مي شـد، راه براي 
موافقـان و مخالفـان باز بود تا هـر چه مي خواهند 
بنويسـند و اظهارنظر کننـد، در اينجا به چند ايراد 
گرفتـه شـده اشـاره مي کنـم: »همـه پيشـرفت ها 
شـد،  انجـام  بني عبـاس  و  بني اميـه  زمـان  در 
اسـالم عـزت يافـت و گسـترش پيـدا کـرد«، 
»کاش علـي )ع( در کنار تقـوي و جوانمردي، 
سياسـت هـم داشـت کـه خونريـزي نمي شـد 
را  »همه چيـز  نمي آمدنـد«،  پديـد  فرقه هـا  و 
کننـد«،  جنـگ حـل  و  زور  بـا  مي خواسـتند 
»زيادبـن ابي اسـتاندار علـي )ع( و عمروعاص 
»معاويـه  بـود«،  خلفـا  و  پيامبـر)ص(  سـردار 
کاتـب پيامبـر)ص( بـود« و »ما فکـر مي کرديم 

که شـما اصالح طلـب هسـتيد« و...
مجــازي  فضــاي  در  بيــان  آزادي  الحمــدهلل 
ــده  ــر عقي ــا ه ــس ب ــر ک ــه ه ــت ک ــان اس آن چن
ــائل  ــورد مس ــد در م ــه را بخواه ــر چ ــرام، ه و م
دينــي مــي آورد و اگــر بدآمــوزي نداشــته باشــد 
باعــث خوشــحالي اســت، در ضمــن پــوزش 
ــش  ها  ــه پرس ــه هم ــم ب ــه نمي توان ــم ک مي خواه
پاســخ بدهــم و پاســخگوي درخواســت عزيــزان 
ــي  ــه و برخ ــاي نهج البالغ ــوص خطبه ه درخص
آيــات کالم اهلل مجيــد باشــم، اميدکــه در آينــده 

فضل اهلل صلواتي

در حاشيه »سياه کاري هاي بني اميه«
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علــي )ع( و اهــل بيــت پيغمبــر )ص(، آنهــا بــراي 
ــر  ــز را زي ــه همه چي ــراد ســاده دل و کــم مطالع اف
ســؤال مي برنــد، اگــر بخواهيــم بــه گفته هــا 
و نوشــته هاي آنهــا توجــه کنيــم کــه تمــام 
شــبانه روز را بايــد صــرف آنهــا کنيــم، تمــام 
ــا  ــه آنه ــم و ب ــا کني ــود را ره ــي خ کار و زندگ
بپردازيــم، کــدام امــام، پيشــوا، محقــق و مورخي 
خيانــت معاويــه را در حکميّــت و در جنــگ 

ــت؟ ــرده اس ــد ک ــن تأيي صفي
کــدام دانشــمندي از اهــل اســالم، ســِر نيــزه 
بــردن قرآن هــا را توســط معاويــه و عمروعــاص، 
کاري از روي ايمــان و توجــه بــه حقيقت دانســته 
ــن  ــتن حجرب ــا، کش ــي در دني ــه کس ــت!؟ چ اس
عــدي صحابــي پــاک پيغمبــر)ص( و ديگــران را 

توســط معاويــه تأييــد کــرده و...؟
مــا بــا هــر مــرام و مســلک و مذهبــي کــه داريــم، 
ــم؟  ــد مي کني ــال را تأيي ــع کرب ــتار فجي ــا کش آي
آيــا اســارت خانــدان پيامبــر را توســط يزيــد 
قبــول داريــم؟ آيــا قتل عــام مــردم مدينــه و 
مي پذيريــم؟  را  آنهــا  نواميــس  بــه  تجــاوز 
ــه  ــراي هم ــه ب ــدا را ک ــه خ ــش زدن خان ــا آت آي
ــال 63   ــت، در س ــدس اس ــالمي مق ــاي اس فرقه ه
ــن  ــز مي شــماريد؟ کدام يــک از اي هجــري، جاي
اعمــال را بــه نفــع اســالم و مســلمين دانســته ايد؟ 
و  کشــتار  و  مــروان  عبدالملــک  کارهــاي  و 
را  ديگــران  و  يوســف  حجاج بــن  جنايــات 
ــت  ــا، جــز جناي ــا کار همــه آنه ــد؟ آي پذيرفته اي
بــوده  ديگــري  چيــز  ســوختن  و  کشــتن  و 
ــام  ــه پيشــنهاد ام ــک ب ــان عبدالمل اســت؟ در زم
محمدباقــر)ع( ضــرب ســکه عربــي آغــاز شــد.3

ــت؟  ــوده اس ــه ب ــت بني امي ــن خدم ــن مهمتري اي
ــر  ــياي صغي ــتان و آس ــران،  ارمنس ــح اي ــا فت آي
و  ســرزمين ها  آن  مــردم  وســيع  کشــتار  و 
بــردن تمــام امــوال آنهــا بــه مرکــز خالفــت 
و يغماکــردن طــال و نقــره آنهــا و انتقــال بــه 
ــران  ــيري دخت ــاس، اس ــه و بني عب ــار بني امي درب
و زنــان آنهــا و خــوردن و بــردن خليفه هــا و 
ــتگان و  ــدان و وابس ــا و فرزن ــگذراني آنه خوش
متملقانشــان، اينهــا خدمــت بــه اســالم و مســلمين 

ــت؟  ــوده اس ــانيت ب و انس
ــش  ــت و دان ــاف و عدال ــا انص ــه م ــه هم ــدا ب خ
عنايــت فرمايــد، تــا قضاوت هــاي خــود را از 
ــدون  ــم و ب ــام دهي ــه انج ــه و انديش روي مطالع
تحت تأثيــر قرارگرفتــن کســي، يــا مکتبــي و 
ــي و  ــب و خودخواه ــدون تعص ــانه اي، ب ــا رس ي

خودمحــوري، حــق را بجوييــم.
اگــر کشــتار، مــالک پيشــرفت اســالم اســت کــه 
ــاوران  ــس از ي ــترين ک ــاني، بيش ــلم خراس ابومس
و فرزنــدان بني اميــه را قتل عــام کــرد و ريشــه 
بني اميــه را برکنــد و تباهشــان کــرد، پــس او 
بني عبــاس  و  بني اميــه  خليفــگان  از  مهمتــر 
اســت، ديديــم همان هايــي را کــه روي کار 
ــر  ــه خاط ــه ب ــي ک ــان بني عباس ــود، هم آورده ب

اتــم و اکمل ســنت اســت، چــه ســنت رفتاري 
رفتــار و جنگ هــاي  و چــه گفتــاري، همــه 
ــا را  ــان آنه ــرداران و فرمانده ــا و س ــر خلف ديگ
ــر  ــم، اگ ــنت نمي داني ــرآن و س ــر ق ــق ب ــا منطب م
ــره را  ــن نوي ــن، مالک ب ــد در بحري ــن ولي خالدب
ــتر  ــر او همبس ــا همس ــب ب ــان ش ــد و هم مي کش
روش  و  مســلماني  خــالف  را  آن  مي شــود، 
ــر  ــن عم ــر عبيداهلل ب ــم، اگ ــد)ص( مي داني محم
بــه انتقــام قتــل پــدرش بــه دســت فيــروز ايرانــي 
)ابولؤلــؤ(، چنــد ايرانــي ديگــر از جملــه هرمــزان 
و خواهــر فيــروز را مي کشــد، چــون غيــر از 
قاتــل، ديگران را کشــته اســت، او را قاتل دانســته 
و اعتقــاد داريــم کــه بايــد قصــاص مي شــد، 
ــه  ــان، ب ــدن عثم ــد از کشته ش ــه بع ــان ک همچن
معاويــه پناهنــده و در جنــگ صفيــن کشــته شــد 
و بســربن ارطــاه پــس از جنــگ جمــل، در بصــره 
مي کشــد  را  عبــاس  عبيداهلل بــن  کــودک  دو 
و مــردم بســياري را از دم تيــغ مي گذرانــد و 
ــا حضــرت  ــد، آي ــردم را غــارت مي کن ــوال م ام
علــي)ع( نبايــد بــه نبــرد چنيــن کســاني بــرود؟ و 

ــن خــالف سياســت اســت؟ ــا اي آي

از غصــب خالفــت و کشــتار  غيــر  بني اميّــه 
علويــان و مــردم بي گنــاه، حملــه بــه جوامــع 
و قتل عــام ملــل ديگــر، چــه کار برجســته اي 
داشــتند؟ کدام يــک بــراي اســالم و مســلمين 
مفيــد و مؤثــر بودنــد؟ کــدام يــک قدمــي بــراي 
ــه  ــي ب اعتــالي اســالم برداشــتند؟ کداميــک حت
ــدازه علويــان روي معــارف اســالمي و شــعور  ان
ــر  ــيان غي ــان و عباس ــد؟ اموي ــي کار کردن مردم
از کشــتار انســان ها و شايســتگاني از فرزنــدان 
ــه  ــراد، ک ــن اف ــا پايين تري ــه ت ــر )ص( گرفت پيامب
ــاندند،  ــل رس ــه قت ــع ب ــن وض ــا بدتري ــه را ب هم
ــا  ــا اينه ــد؟ آي ــل کردن ــي را تحم ــدام معترض ک

ــت؟ ــرفت اس پيش
خلفــاي  اســت  معتقــد  کســاني که  نمي دانــم 
و  اســالم  بــراي  کاري  بني عبــاس  و  بني اميــه 
قدمــي بــراي اعتــالي انســانيت برداشــته اند، چــه 
مســتنداتي دارنــد، آنهــا بــه خــود قــرآن و پيامبــر 
)ص( هــم ايــراد دارنــد، چــه رســد بــه فرزنــدان 

خواهــان وحــدت عالــم انســانيت، عــدم تبعيــض، 
ــرادري هســتيم، همزيســتي انســان ها  ــري و ب براب
ــه  ــود ک ــي نمي ش ــلمان راض ــتاريم، مس را خواس
ــه شــود و  ــه ناحــق ريخت ــي ب ــم، خون ــر ظل ــر اث ب

ــردد. ــي آزرده گ دل
پيامبــر)ص(  بــاب علــم  اول شــيعيان و  امــام 

مي فرماينــد: )ع(  علــي  حضــرت 
ــْعَداَن  ِ اِلْن أَبِيــتُ َعَلــی َحَســِك اَلسَّ » َو اهلَلَّ
ــداً ....«2 ــاَلِل ُمَصفَّ ــي اَلْْغ ــرَّ ِف ــهَّداً أَْو أَُج ُمَس

بــه خــدا قســم اگــر شــبي را بــا بي خوابــي 
روي خارهــاي ســعدان بگذرانــم يــا بســته در 
زنجيرهــاي آهنيــن ســنگين بــار، کشــانده شــوم، 
بــراي مــن بهتــر از آن اســت کــه خــدا و رســول 
او را در روز قيامــت مالقــات کنــم در حالي کــه 
ــر يکــي از بنــدگان ظلمــي روا داشــته باشــم و  ب
مــردم غصــب  امــوال  از  را  بي ارزشــي  چيــز 
ــم  ــتم کن ــي س ــر کس ــه ب ــم، چگون ــرده باش ک
ــه طــرف  ــه ســرعت ب ــه خاطــر وجــودي کــه ب ب
پوسيده شــدن پيــش مــي رود و بــراي مدتــي 
ــم  ــدا قس ــه خ ــد... ب ــاک مي مان ــي در خ طوالن
اگــر تمامــي دنيــا بــه مــن داده شــود، تــا از روي 
ســتم، پوســت جويــي را از دهــان مــوري بســتانم 
ــوم،  ــدا ش ــت خ ــب معصي ــيله مرتک و بدين وس

ــرد و... ــم ک ــن کاري نخواه ــز چني هرگ
ــوف  ــت و رئ ــن اس ــم ارحم الراحمي ــداي عال خ
و پروردگارمــان بخشــاينده و مهربــان، پيامبــر 
اســت،  رحمه ٌللعالميــن  محمــد)ص(  اســالم، 
ــم  ــان مشــرک، ظال ــر، مّکي ــي ب ــر)ص( وقت پيامب
از  يارانــش  اخراج کننــدگان  و  شــکنجه گر  و 
مکــه پيــروز شــد، بــه جــاي انتقــام و خونريــزي 
ــه را آزاد  ــيد و هم ــه را بخش ــي، هم و کينه جوي
ــاي  ــه ج ــه ب ــتور داد ک ــاء« و دس ــرد »الطلق ک
شــعار خونخواهــي و انتقام جويــي، مســلمانان 
شــعار »اليــوم يــوم المرَحمــه« امــروز روز 
محبــت اســت، را ســر دهنــد، در اســالم تــا 
و  نمي گرفــت  دســت  بــه  شمشــير  دشــمني 
مســلمان ها را مــورد تهاجــم قــرار نمــي داد، آنــان 
جهــاد نمي کردنــد، جــان و مــال کســي را مــورد 
تعــرض قــرار نمي دادنــد، اگــر برخــي از مغرضان 
تاريــخ، اخبــار دروغ و جعلــي را ســاخته اند کــه 
لشــگر اســالم متعــرض کســي شــده باشــند، اينها 
ــرش  ــل پذي ــگران قاب ــان و پژوهش ــراي محقق ب
ــه  ــه قديســين و ب ــران ديگــر و ب ــه پيامب نيســت، ب
ــا، از  ــار و رهبان ه ــوالن و احب ــر رس ــاران ديگ ي
راه هــاي مختلــف تهمــت مي زدنــد و حتــي 
بســياري از آنهــا را بــه ناحــق شــهيد کردنــد 
ــر)ص(  ــق«، پيامب ــِر الَح ــاَء بَِغي ــم االنَبي »َو َقَتَلُه
ــن  ــب دروغي ــا و مطال ــز از آن تهمت ه اســالم ني

ــود. ــار نب برکن
ــد)ص( و  ــرت محم ــار حض ــا رفت ــالم، م در اس
حضــرت علــي )ع( را الگــو قــرار مي دهيــم، 
اعمــال و رفتــار آنهــا، در صورتــي کــه صحيــح 
بــه مــا رســيده باشــد، مبتنــي بــر قــرآن و مصــداق 

حضرت علي )ع( :
به خدا قسم اگر شبي را با 

بي خوابي روي خارهاي سعدان 
بگذرانم يا بسته در زنجيرهاي 

آهنين سنگين بار، کشانده شوم، 
براي من بهتر از آن است که 

خدا و رسول او را در روز قيامت 
مالقات کنم در حالي که بر يکي 
از بندگان ظلمي روا داشته باشم
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ــود: ــه فرم ــد ک ــرده ان ــل ک ــر )ص( نق پيامب
»اِنــي تــاِرٌک فيُکــم الَثَقَليــن ِکتــاَب اهلل 
ــا  ــکُتم بِِهم ــا اِن َتَمسَّ ــي،  م ــِل بيت ــي اَه َوِعتَرت
لـَـن َتِضلُّــوا اَبـَـداً ولـَـن َيفَتِرقــا حّتــي َيــِردا َعَلّي 

الَحــوض«6
مــن دو چيــز بــا ارزش را بيــن شــما بــه ارث 
مي گــذارم، کتــاب خــدا و عترتــم، اهــل بيتــم را، 
اگــر بــه آن دو متمســک شــويد، هرگــز منحرف 
ــا  ــم جــدا نمي شــوند ت ــن دو از ه نمي شــويد، اي

در قيامــت بــه مــن برســند.
ــر  ــالم و مفس ــاس اس ــر)ص( اس ــت پيامب ــل بي اه
قــرآن بودنــد، حاکميــت عادالنــه اســالمي و 
ــا  ــيله آنه ــه وس ــريت ب ــان بش ــه جه ــه فاضل مدين
انجــام مي شــود و پيــروي از تعاليــم عادالنــه 
و آزاديبخــش آنهــا بــر همــه مــردم جهــان، 
ســعادت دنيــا و آخــرت را بــه دنبــال مــي آورد. 7

ــام آور  ــن پي ــه آخري ــالم ک ــر اس ــات پيامب تعليم
الهــي اســت و امامــان شــيعه، حضرت علــي)ع( و 
ديگــر پيشــوايان همــه موجــود اســت، چــه بســيار 
معــارف بشــري کــه از آنهــا نقــل شــده و همه در 
کتاب هــاي شــيعيان و ســنيان آورده شــده اســت، 
ــول  ــدات اص ــه، مجل ــون: نهج البالغ ــاري چ آث
کافــي، مجلــدات الوافــي، تهذيــب و اســتبصار، 
مــن اليحضــره الفقيــه، مجلــدات وسائل الشــيعه، 
ــدات  ــد(، مجل ــوار )110 جل ــدات بحاراالن مجل
و  حکيمــي(  محمدرضــا  عالمــه  )از  الحيــاه 
ــد  ــار و تأيي ــورد اعتب ــب م ــتّه، از کت ــاح س صح
اهــل ســنت و ديگــر کتــب عالمــان جهــان 
ــب  ــن مطال ــا امــروز، ارزنده تري ــدا ت اســالم از ابت
ــت. ــود اس ــه موج ــده و هم ــا آورده ش و در آنه

مي تــوان مجموعــه آن کتاب هــا و آن فضائــل را 
ــع آوري  ــت« جم ــارف اهل البي در »دايره المع
ــري و  ــارف بش ــن مع ــه عالي تري ــد ک ــرد، باش ک
ــدا در  ــه خ ــان ب ــت و آزادي و ايم ــور عدال منش

ــار بشــريت قــرار گيــرد. اختي
اميــد کــه خداونــد توفيــق کســب دانــش و 
ــان  ــم و اراده و آگاهيم ــدرت تصمي ــه و ق مطالع

ــد. ــت بفرماي عناي

پي نوشت
1.  نشريه چشم انداز ايران، شماره 47 تا 80.

2.  نهج البالغه، خطبه 224.
3.  زندگي و ســيماي امام محمــد باقر)ع(، عالمه 
ســيدمحمدتقي مدرســي، ترجمــه محمدصــادق 

شريعت، ص 31.
4.  در کتــاب گذري به چين، وضعيت مســلمانان 

چين را توصيف کرده ام.
5.  بــه تاريخ هاي علــم »جورج ســارتن«، »تاريخ 

فرهنگ« و »تاريخ فلسفه« مراجعه شود.
6.  صحيــح ترمذي، ص 25 و ديگــر مآخذ که با 

بيان هاي مختلف ذکر کرده  اند.
7.  حکومت اســالمي )بخشــي از کتــاب الحياه(، 
اســتاد محمدرضــا حکيمي در خصــوص مزاياي 

حکومت اسالمي سخن بسيار دارد.■

و  شــيعه  عالمــان  کتاب هــاي  از  بســياري  و 
ــه ايــن نتيجــه رســيده  ــده اســت، ب ســني را خوان
اســالم يعنــي آزادي، عدالــت،  کــه: 
مســاوات، حق طلبــي و مردم دوســتي 
کــه آل علــي )ع( نمــاد آن بودنــد، و بــا 
صراحــت اعــالم مي کنــم در اســالم، دروغ، 
تجــاوز، آدم کشــي، خودمحــوري و 
اگــر  نــدارد،  وجــود  مطلق گرايــي 
ميــان برخــي فرقه هــا، ايــن انحراف هــا ديــده 
مي شــود، از آموزه هــاي خليفــگان بني اميــه و 

بني عبــاس بــوده اســت.
چيست دين، برخاستن از روي خاک

تا ز خود آگاه گردد، جان پاک 
)اقبال الهوري(

ــه بشــريت  ــه فاضل ــم کــه مدين ــرآن اعتقادي ــا ب م
ــر  ــه تفک ــد ک ــدا مي کن ــق پي ــي تحق در صورت
قرآنــي اهــل بيــت بــر اســاس ســنت محمــد)ص( 
حاکميــت پيــدا کنــد، اگــر قــرآن و عتــرت 
همــراه مي شــدند، بشــريت بــه اوج تعالــي و 
ترقــي مي رســيد، انســانيت رشــد پيــدا مي کــرد، 
همــه جــا عشــق بــود و محبــت و ايمــان بــه 
خــدا، حمله هــاي ناگهانــي و تروريســتي وجــود 
ــا  ــا و اختالف اندازي ه ــن اختالف ه ــت، اي نداش
از گمراهــي و جهالــت و خودپرســتي  همــه 
ــث  ــالن حدي ــرآن و ناق ــران ق ــر مفس ــت، اگ اس
و حاکمــان بــر بشــريت، عدالتخــواه و مــردم 
ــتعمار،  ــزي، اس ــگ، خونري ــد، جن ــت بودن دوس
اســتثمار، زنــدان و تبعيــض بــه وجــود نمي آمــد.

مؤمنان معدود، ليك ايمان يکي
جسمشان معدود ليکن جان يکي

جان حيواني ندارد اتحاد
تو مجو اين اتحاد از روح باد

جان گرگان و سگان هر يك جداست
متحد جان هاي شيران خداست 

)جالل الدين مولوي(
اگــر قــرآن و نهج البالغــه علــي )ع( مــالک قــرار 
ــه  ــه از يــک خطب ــد جمل ــه چن مي گرفــت کــه ب
ــا  ــد، جهالت ه ــتان مي ش ــا گلس ــد، دني ــاره ش اش
ــا و  ــد، منيّت ه ــه کن مي گردي ــا ريش و تعصب ه

نمي آمــد و... به وجــود  نفس پرســتي ها 
متأســفيم کــه حکومــت علويــان آزادانديــش پــا 
نگرفــت، يعنــي خودخواهــان و فرصت طلب هــا 
وارد صحنــه شــدند و مســير را تغييــر دادنــد، 
ــاد  ــد، زنده ب ــه دنبــال آنهــا دويدن جاهــالن هــم ب
و مرده بــاد گفتنــد، از منافــع مــردم بــه آنهــا داده 
ــد و  ــان کردن ــرام ثروتمندش ــول ح ــا پ ــد و ب ش
ــن شــد کــه متأســفانه برخــي  باالخــره نتيجــه اي
ــنا  ــرده، آش ــه ک ــده و مطالع ــان درس خوان جوان
بــه اطالعــات جهانــي و علــوم روز، رســماً روي 
فضــاي مجــازي و ســايت ها بنويســند: کــه اوالد 
ــراي  ــده اي ب ــه فاي ــد و چ ــي)ع( کاري نکردن عل

ــران داشــتند!؟ اي
ــث را از  ــن حدي ــالم اي ــرق اس ــه ف ــاي هم علم

ــانيد،  ــت رس ــه هالک ــان را ب ــه انس ــا، آن هم آنه
تاختنــد و تکه تکــه اش  بــر ســرش  يک بــاره 
کردنــد و يارانــش را بــا پــول و وعده هــاي پــوچ 
خريدنــد و بــراي آنکــه عــوام را هــم فريــب 
دهنــد، گفتنــد: ابومســلم، از نظرهــا غايــب شــده 

ــرد! ــد ک ــور خواه و روزي ظه
امــام  قتــل  مرتکــب  دوانيقــي،  منصــور 
و  شايســته ترين  کــه  شــد  صــادق)ع( 
عالم تريــن فرزنــد پيامبــر)ص( در آن زمــان و 
مغــز متفکــر جهــان اســالم بــود و هارون الرشــيد، 
ــه  امــام موســي بن جعفــر)ع( را 14 ســال ب
تنــاوب در زندان هــا محبــوس داشــت و باالخــره 
امــام را بــه شــهادت رســانيد و بــا ديگــر علويــان 
از نفــس زکيــه و يارانشــان گرفتــه تــا آخــر، چــه 
ــن  ــا اي ــد؟ ب ــا  آوردن ــر ســر  آنه ــد و چــه ب  کردن
شــرايط برخــي نادانســته مي گوينــد: پيــروان 

ــد؟ ــه کردن ــي )ع( چ عل
ــل تســنن،  ــان و پيشــوايان اه ــا عالم ــاس ب بني عب
امــام ابوحنيفــه، امــام مالک بــن انــس، امــام 
شــافعي و امــام احمــد حنبــل و پيروانشــان، چــه 
برخوردهايــي داشــتند؟ چــرا آنــان را بــه زنــدان 
انداختنــد و باالخــره وســيله قتــل برخــي آنهــا را 

ــد؟ ــم کردن فراه
انســانيت  و  عدالــت  از  غيــر  علــي)ع(  اوالد 
چــه  ديگــر  مــردم  حقــوق  از  حمايــت  و 
تکيــه  حــق  روي  آنهــا  همــه  مي خواســتند؟ 
ــري  ــاوات و براب ــدار مس ــا طرف ــد، آنه مي کردن
ــال  ــس از 1400 س ــز پ ــا ني ــد، م ــرادري بودن و ب
عدالــت  بــراي  مي خواهيــم،  را  همين هــا 
علــي)ع( بــود کــه مــا نيــز انقــالب کرديــم، 
ــکنجه ها  ــم، ش ــا رفتي ــم، زندان ه ــاد برآوردي فري
را تحمــل کرديــم، تبعيدهــا شــديم، شــهيدها 
ــي )ع(  ــاله عل ــت پنج س ــا حکوم ــم، آري م دادي
ــد  ــه و چن ــه هــزار مــاه ســياه خالفــت بني امي را ب
قــرن خالفــت بني عبــاس ترجيــح مي دهيــم.

کشورگشــايي بــا خونريــزي کجــا بــه درد اســالم 
و  اســالم  کــه  آنهــا  مي خــورد؟  مســلمين  و 
مســلمين را مي خواهنــد بــراي عدالــت و محبــت 
و ايمــان اســت و مــا همــه را از علــي و فرزندانش 
آموخته ايــم، همــه مســلمانان و مــردم ايــران کــه 
خــود را پيــرو علــي )ع( مي داننــد، عدالتخواهــي 
و آزادگــي و مردم دوســتي علــي بــراي آنهــا 
سرمشــق و الگــو اســت، همــاره در رســانه ها 
ــد  ــر)ع( مي گوين ــرت امي ــارز حض ــات ب از صف
ــوارش  ــدان بزرگ ــيله او و فرزن ــه وس ــق را ب و ح
ــن  ــزي، چي ــد، اندون ــلمانان هن ــند، مس مي شناس
کــه شمشــير ســرداران خلفــا را نديدنــد آيــا 
ــورهاي  ــن کش ــدند و پرجمعيت تري ــلمان نش مس
ــم، فلســفه،  ــا پيشــرفت عل اســالمي نيســتند؟4 آي

ــد؟5 ــاز نش ــلمان ها آغ ــي از مس کالم و آزادگ
ايــن نويســنده به عنــوان کوچکتريــن پژوهشــگر 
اســالمي که بيــش از 60 ســال عمــر خــود را 
در راه شــناخت اســالم صــرف کــرده اســت 
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مي کردنــد کــه همراه داشــتن آنهــا در شــرايط 
حکومــت نظامــي درگيــري بــا ســاواک و دادگاه 

ــت.  ــال داش ــي را به دنب نظام
مرحــوم علــي اژئيــان مي گفــت که بيشــتر وســايل 
اتصــاالت،  اداپتورهــا،  ســيم چين،  ماننــد  کار 
بي ســيم نظامــي و... را کــه وزن زيــادي هــم 
داشــتند در جيب هــا داخــل يــک اورکــت نظامــي 
و جيــب شــلوار و کمربنــد بــه خــود وصــل کــرده 
و بــه  دور از چشــم مأمــوران مخفــي و گاه در 
ــا بقيــه دوســتان کارهــا را انجــام  تاريکــي شــب ب

مي داديــم. 
او مي گفــت بــراي اينکــه ســيم هاي ارتباط دهنــده 
بيــن بلندگــو و ميکروفــون محــل جايــگاه از 
ــديم  ــور ش ــد مجب ــي بمان ــاواکي ها مخف ــد س دي
در آن شــب هاي ســرد زمســتاني زميــن را بــا 
ــا وســايل ابتدايــي کنــده و ســيم  ها را در  دســت ي
به طوري کــه هيچ گونــه  زميــن مخفــي کنيــم 
ــان  ــي اژئي ــدس عل ــده نشــد. مهن ســيم رابطــي دي
منطقــه گيــالن  بــرق  مديــرکل  در زماني کــه 
ــاي  ــوي آق ــکايت هايي ازس ــا ش ــفانه ب ــود متأس ب
محمدرضــا رحيمــي روبــرو شــد کــه خوشــبختانه 
در همــه دادگاه هــا تبرئــه شــد. او چنــد ســال پيــش 
ــه  ــود ک ــد ب ــم معتق ــت نه ــدن دول از روي کارآم
ــه  ــود ک ــث مي ش ــي باع ــاي رحيم ــاي آق اقدام ه
مديــران نتواننــد تصميم گيــري کننــد و پيش بينــي 
مي کــرد نظــام تصميم گيــري فلــج شــود.■

روحش شاد

بــراي ايــن کار برنامه ريــزي زيــادي شــده بــود کــه 
بايــد بــه دور از چشــم نيروهــاي امنيتــي و مأمــوران 
ــام  ــر در بهشــت زهرا انج ــداد حاض ســاواک پرتع
و  نظامــي  حکومــت  شــرايط  مي پذيرفــت. 
ــان  ــکار و پنه ــاي آش ــتمر نيروه ــاي مس مراقبت ه
رژيــم گذشــته عملياتي کــردن ايــن کارهــا را 
ماننــد تــدارک وســايل و تجهيــزات و حتــي آمــد 
ــا مشــکل مواجــه  و رفــت کارگــزاران طــرح را ب
ــر اينکــه برخــي از دوســتان  ــزون ب ــود. اف کــرده ب
از تجهيــزات صــدا و ســيما و يــا بي ســيم هاي 
ــه از ارتشــي ها اســتفاده  ــه غنيمــت گرفت ــي ب نظام

ــران  ــه از مدي ــان ک ــي اژئي ــدس عل ــوم مهن مرح
موفــق بــرق کشــور بــود و در جريــان اســتقبال از 
امــام يکــي از مســئوالن صــوت و تصويــر مراســم 
اســتقبال و ســخنراني حضرت امام در بهشــت زهرا 
بــوده اســت و مي دانســت آماده ســازي کار در 
ــوده،  ــخت ب ــيار س ــي بس ــت نظام ــرايط حکوم ش
بعــد از پيــروزي انقــالب کارگــروه صــوت و 
تصويــر مــورد رضايــت امــام راحــل قــرار گرفــت 
و آنهــا مــورد تفقــد ايشــان قــرار گرفته انــد. مرحوم 
مهنــدس علــي اژئيان، کــه  خدايش بيامــرزد، يکي 
از خاطــرات خــود را در جمع دوســتان از مقدمات 
ــام  ــخنراني ام ــراي س ــت زهرا ب ــازي بهش آماده س

ــرد:  ــف ک ــور تعري اين ط
ــه  ــد ک ــه بودن ــم گرفت ــي تصمي ــون امام خمين چ
اوليــن ديــدار و ســخنراني خــود پــس از ورود 
در  انقــالب  شــهداي  قطعــه  در  را  ميهــن  بــه 
ــم  ــت تصمي ــند بدين جه ــته باش ــت زهرا داش بهش
ــاالي  ــي در ب ــب بلندگوهاي ــا نص ــد ب ــه ش گرفت
محــل  از  سيم کشــي  و  بــرق  چــراغ  تيرهــاي 
جايــگاه پخــش مســتقيم ســخنراني امام بــراي همه 
ــع  ــال قط ــه احتم ــا ک ــردد. از آنج ــر گ امکان پذي
ــن  ــدن سيم کشــي بي ــا برچي ــرق بهشــت زهرا و ي ب
بلندگوهــا و حتــي پاره کــردن ســيم بيــن تيرهــاي 
چــراغ بــرق از طــرف مأمــوران دور از انتظــار 
ــتنده  ــک فرس ــد ي ــه ش ــم گرفت ــذا تصمي ــود، ل نب
اف-ام )FM( از بچه هــاي صــدا و ســيما تهيــه 
ــا کمــک آن،  ــا ب ــگاه جاســازي شــود ت و در جاي
ســخنراني امــام مســتقالً توســط راديــو هــم پخــش 
ــار هــر  ــذا ضمــن نصــب فرســتنده در کن شــود. ل
ــي  ــده کوچک ــک گيرن ــم ي ــرق ه ــراغ ب ــر چ تي
بــا تقويت کننــده اي بــه  دور از چشــم ســاواک 
ــروز  ــورت ب ــا در ص ــود ت ــازي ش ــه جاس مخفيان
ــخنراني  ــش س ــه اي در پخ ــالل، وقف ــه اخ هرگون
ــد. مأمــوران انتظامــات مراســم  ــام به وجــود نياي ام
اســتقبال مســتقر در نزديکــي بلندگــو هــم توجيــه 
ــه بــه محــض قطــع ســيم  شــده بودنــد کــه چگون
بلندگوهــا ارتبــاط را از طريــق تقويت کننده هــاي 
متصــل بــه گيرنده هــاي اف- ام )FM( برقــرار 

کننــد. 

ورود امام و پوشش صوتي سخنراني بهشت زهرا 
نقل خاطره اي درباره علي اژئيان

رسول اژئيان

علي اژئيان



از	افسـانه	تا	واقعيت/	نقد	و	بررسـي	كتاب		•
نگاهـي	به	»شـاه«،	نوشـته	عبـاس	ميالني/	

حسـين	آباديان	ـ	بخش	نخسـت

كتاب	»اقتصاد	سياسي	ايران«	/	گفت	وگو		•
با	كاووس	واضحي
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به طورکلــي پژوهش هــاي تاريخــي؛ انديشــه، 
مباحــث سياســي، اجتماعي، فرهنگــي، ديني، 
مناسبات بين الملل و تحوالت اقتصادي را مورد 
بررســي قرار مي دهند روش تحقيق در هرکدام 
از ايــن حوزه  هــا بــا آن ديگــري تفاوت هــاي 
فــراوان دارد، به عبارتي هــر موضوع تحقيقاتي 
نقطه عزيمــت خــاص خــود را دارد، بــه همين 
دليل مــورخ از ابتدا بايد معلــوم کند درباره چه 
موضوعــي پژوهش مي کند: سياســت، اقتصاد، 
اجتماع، انديشــه، فرهنگ يا روابــط بين الملل؟ 
به همين ســياق زندگينامه نويســي هــم الزامات 
خاص خود را دارد، هدف اصلي برجسته ساختن 
نقش شــخصيت ها در تحوالت تاريخي اســت، 
امــا نقش تحوالت در شــکل گيري شــخصيت 
بازيگر حوادث هم بررســي مي شود، به عبارتي 
رابطه شــخصيت با تحوالت تاريخــي رابطه اي 
اســت ديالکتيکي؛ حال بايــد ديد عباس ميالني 
در کتاب خود از چه اســلوبي بهره برداري کرده 
اســت؟ ميالني تالش کرده اســت در 20 فصل 
فراز و فــرود زندگي محمدرضاشــاه پهلوي را 
در معرض ديد خوانندگان قرار دهد، به استثناي 
فصل نخســت که به واقع ميان پرده زندگي شــاه 
در زمان تبعيد اســت؛ بقيه فصــول تالش دارند 
زندگــي او را از بدو تولد تــا لحظه مرگ دنبال 
کننــد. در برخي فصول زندگي شــاه در ســايه 
تحوالت کالن کشــور قرار گرفتــه و در برخي 
ديگر، شــاه محور تحوالت واقع شــده اســت. 
هدف نقــد نحوه حکومتداري و روحيات شــاه 
اســت، ليکن عماًل اين نتيجه نادرست به ارمغان 
آمده که وقوع انقالب تالــي اين روحيات بوده 
است. به عبارتي  ميالني به مقوله اي به نام شرايط 
عيني و ذهني انقالب باور ندارد و تصور مي کند 
اگر شــاه در رويه حکومتداري خــود تغييراتي 

مــي داد، مانــع وقوع انقــالب مي شــد. به عالوه 
کتــاب فضاي جنگ ســرد و رقابــت دو بلوک 
شــرق و غرب را ناديده گرفته و فراموش کرده 
اســت ايران عماًل در بلوک غرب قرار داشت و 
براي غرب هم اهميتي نداشــت که شــاه چگونه 
حکومت مي کند؛ مهم اين بود که او امنيت الزم 
را بــراي منافع اين بلوک در کشــور مهيا کرده 
بــود. همان طور که براي غرب اهميتي نداشــت 
رژيم آپارتايــد در آفريقاي جنوبي چه مي کند، 
بر سر جنبش هاي امريکاي التين چه مي آيد، در 
آفريقا و آسيا چه مي گذرد و پينوشه ها و فرديناند 
مارکوس ها در شيلي و فليپين چه باليي سر مردم 
خــود مي آوردند، تــا وقتي منافــع کمپاني هاي 
فرامليتي در ايران محفوظ بود، کمتر ســخني از 
حقوق بشــر به ميان مي آمد اما هرگاه اين منافع با 
خطرات احتمالي مواجه مي شد، به ناگاه سخن از 
آزادي و عدالت مطرح مي گرديد. مشکل عمده 
کتاب ميالني اين است که رفتار و کردار شاه را 
در غياب تحليلي مشــخص از شرايط جهاني آن 
روزگار تحرير کرده است، غافل از اينکه شاه در 
شطرنج سياســت جهاني آن روزگار، جايگاهي 
جــز اين نداشــت و به عبارتــي کاري جز آنچه 
کرد نمي توانست انجام دهد. به عبارت بهتر فهم 
رفتار و عملکرد شــاه، در خأل تحليل مشخص از 
شرايط جهاني زمان جنگ سرد، ناممکن است؛ 
امــا ميالني تالش کرده کنش هــا و واکنش هاي 
شاه را بدون عنايت به اين مقوله توصيف نمايد. 
غيرممکــن اســت بــدون در نظرداشــتن بحث 
تقســيم منافع نفوذ بين قدرت هاي بزرگ جهاني 
ســرمايه داري از سويي و تالش هاي کمپاني هاي 
فرامليتــي بــراي يافتن جــاي پايي در ايــران از 
ســوي ديگر؛ عملکرد شــاه ايران را تبيين کرد 
اما به نظر مي رســد ميالني نه تنها در اين عرصه، 
بلکــه در زمينــه تحليل رفتار شــخص شــاه هم 
ســبک تاريخ نگاري در پيش گرفته است يعني 
تاريخ نگاري کــه تالش دارد کاســه کوزه ها را 
سر فردي به خصوص بشکند و تحوالت تاريخي 
را به روحيات شــخصي معين تقليل دهد. در اين 
زمينه هم ابزار الزم براي تحليل شــخصيت شاه،  

مانند اصول و ضوابط حاکم بر روانشناسي فردي 
ناديده گرفته شــده و البته روانشناســي مرد جبار 
-که چون مي ترسد مورد حمله قرار گيرد، دائم 
حمله مي کند- به کار گرفته نشده و در يک کالم 

از اين نظر هم کتاب فاقد بنيادي نظري است. 

تحليل محتواي کتاب 
فصــل اول بــه منزلــه نتيجه گيــري زودهنــگام 
بــه بررســي وضعيت روحي و شــخصيتي شــاه 
اختصاص دارد، خســت و خواري، جبن جبلي، 
گريزپايي به هنگام شدايد، تمايل به شنيدن تملق 
و چاپلوســي، تــرس از بيگانــه و جاه طلبي هاي 
بي وجه در زمره ويژگي هاي شخصيتي شاه ذکر 
شــده اند، امري که البته بر کمتر کســي پوشيده 
است.  ليکن پرسش اين است که منظور ميالني 
از ذکر اين خصوصيات شــاه چيست و به دنبال 

چه هدفي است؟
به  عالوه نويســنده عالقه اي شگفت انگيز به طرح 
مسائل جنسي شاه دارد، همان طور که عالقه اش 
به مسائل جنسي اميرعباس هويدا کار را به جايي 
رســانيده بود که از همســر هويدا هــم در مورد 
ميزان تمايالت جنســي شوهرش پرسيده بود. در 
جاي جاي کتاب ميالني در مورد مسائل اخالقي، 
جنســي و خانوادگي اعضاي خانواده ســلطنتي 
اظهارنظر شده است، ازجمله ارتباط »هر يک از 
شاهدخت ها« با مردان ديگري غير از همسرانشان 
آن هــم به شــکلي پنهاني يا شــايعات مربوط به 
»روابــط وليعهد با دختران مختلــف« حال آنکه 
فوزيه همسرش از اين روابط مطلع بود. )ص86( 
در صفحه 106 آن گاه که بحث وساطت ابراهيم 
قوام پدر علي قوام، شــوهر اشــرف را به عنوان 
ميانجــي بيــن دربــار و ســفارت انگليس طرح 
مي کند، باز هم اشاره مي کند: »البته در آن زمان 
پســر قوام، علي، فقط در ظاهر شوهر اشرف بود 
و به اذعان خود اشــرف از مدت ها پيش هرگونه 
رابطــه عاطفي ميــان او و مردي که رضاشــاه به 
عنوان همســرش برگزيده بود پايــان پيدا کرده 
بود.« معلوم نيست چه ربطي بين مناسبات جنسي 
اشرف و شــوهرش با موضوع تالش براي جلب 

حسين آباديان

از افسانه تا واقعيت
معرفي کتاب »نگاهي به شاه«- بخش نخست
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موافقت بريتانيا با ســلطنت محمدرضاشاه وجود 
دارد؟ 

در صفحــات 394 به بعد، به دنبال تکرار مطالب 
ذکر شده در کتاب هاي تاريخي که البته مملو از 
اشتباه است؛ او بار ديگر سراغ مسائل جنسي شاه 
مي رود. از »شــماري شــگفت از زنان و دختران 
مختلف« مي گويد که شــاه با آنها رابطه داشت، 
به جاي اينکه اســداهلل علم را مالمت کند که در 
مقام وزير دربار نقش دالل محبت را براي پادشاه 
کشور ايفا مي کرد، نقل او را از شاه با آب و تاب 
شــرح مي دهد که: »من که به کسي دل نمي بندم 
امــا اگــر در هفته يکــيـ   دو بار انســان تفريح 
نکنــد نمي تواند بــار گراني اين چنيــن به دوش 
بکشــد. به خصوص که در خانــواده جز غرولند 
چيز ديگري نيســت. عرض کردم کاماًل حق به 
شاهنشاه مي دهم، متأســفانه خانم هاي ما متوجه 
اين امور نيستند.« ميالني مي توانست همين جمله 
را تجزيــه و تحليل نمايد، نقش اســداهلل علم در 
انحرافات اخالقي شــاه چه بــود؟ چرا او عالمانه 
و عامدانه چنين نقشي بازي مي کرد و اساساً چرا 
اين نکات را در خاطرات خود آورده اســت؟ به 
هر حال او مي دانست اين خاطرات روزي منتشر 
خواهند شــد. علم يک شخصيت معمولي نبود، 
او بــا دربار باکينگهــام، مجلس عــوام و اعيان، 
مقامــات اطالعاتــي بريتانيا، ســفارت انگليس 
در تهــران و کســاني مثل سرشــاپور ريپورتر و 
لرد آيرون ســايد دوم دوســت بود، بــرادرزاده 
او همســر لــرد پيتر تمپل موريس بــود؛ پس آيا 
نمي توان ايــن نقش علــم را کاري برنامه ريزي 
شــده تلقي کرد؟ ميالني بايد به اين نکته اشــاره 
مي کرد که وقتي شــاه قادر نيست خانواده خود 
را اداره نمايد، چگونه مي توانست کشور را اداره 
کند؟ آيا پاســخ غرولند خانواده اين بود که شاه 
به مثابه رئيس کشــور، با شــهروندان خود رابطه 
غيرمشــروع برقرار نمايد؟ آيــا همين اخالقيات 
در زمره عوامل اصلي ســرنگوني او نبودند؟ اگر 
روايت علم درست باشــد که شاه اين گونه بود، 
آيا نمي توان سقوط او را طبيعي دانست؟ ميالني 
اين پرسش ها را مطرح نمي  کند اما مسائل جنسي 
شاه را فراوان طرح مي کند. براي اين منظور حتي 
برخي مقاالت ژورناليستي که در برخي نشريات 
ايــران چاپ شــده اند، ماننــد مقاله اي بــا عنوان 
»رسوايي در سوئيس«، منبع عباس ميالني رئيس 
بخش ايران شناسي دانشگاه معتبر استنفورد واقع 
شده اســت. ميالني مانند کسي برخورد مي کند 
که مايل است آبروي طرف را به هر قيمتي شده 
ببرد، بنابراين هدف نه تحري حقيقت؛ بلکه رسوا 

ساختن طرف مقابل است.
ميالنــي تــالش دارد در کتاب خــود هيچ نکته 
مهمــي! را از نظر دور نگه ندارد، مثاًل در صفحه 
158 نقل مي کند به ســال 1321 که قوام نخست 
وزيــر بود، ويندل ويلکي که در انتخابات ســال 
1940 کانديــداي بازنــده حــزب جمهوريخواه 

بود، وارد ايران شــد و با قــوام هم مالقاتي کرد. 
در اين مالقــات ويلکي کفش هايــش را بيرون 
آورد و شــروع بــه خارانــدن ناخن هايش کرد؛ 
باالتــر اينکه »در طول ديــدارش با قوام، ويلکي 
بادهايــي پرصدا از بدن خالي کــرده بود و طبعاً 
اين حرکت هم نزد قوام ســخت زشت و ناپسند 
بود.« به واقع منظــور ميالني از ذکر اين جمالت 
چيســت؟ آيــا مي خواهد قــوام را تحقير کند يا 
اينکه بي ادبي مقامات ارشد امريکا را خاطرنشان 
کنــد که بويي از آداب ديپلماتيک نبرده بودند؟ 
هدف هرچه باشــد در هيچ کتــاب آکادميکي 
چنين مباحثي طرح نمي شوند، مگر اينکه غرضي 
در کار باشد که اين هم در آثار ژورناليستي قابل 
مشاهده اســت، نه کتاب هاي دانشگاهي. ضمن 
اينکه با همين عقل متعارف اين موضوع که يک 
کانديداي رياســت جمهوري امريــکا، در مقابل 

نخست وزير مشهور يک کشــور ديگر، از خود 
»بادهاي پرصدا« خارج کند، غيرقابل باور است. 
در صفحه162 باز هم از ارتباط گســترده شــاه با 
معروفه هاي تهران يادشــده است. در اين صفحه 
با آب و تاب ارتباط شــاه با پروين غفاري شرح 
داده شده و خاطرات او هم مورد اشاره واقع شده 
است؛ اين يعني حضيض انحطاط تاريخ نگاري. 
در صفحه بعد از عشــق ملک فاروق به اشــرف 
يادشــده و مســئله رفتن ملکــه فوزيه بــه قاهره 
و امتنــاع او از بازگشــت بــه تهران، به شــکلي 

رمان گونه توضيح داده شده است. 
داســتان بــه اينجا ختــم نمي شــود و از نامه هاي 
عاشــقانه رزم آرا به اشــرف هم ذکــري به ميان 
مي آيد، اين داســتان هــم در صفحه 179 با آب 
و تاب توضيح داده شــده است. در صفحه 188 
از عشــق سوزان شاه به ثريا اســفندياري مطالبي 
آورده اســت. ميالنــي در ايــن زمينــه آن قــدر 
کنجــکاو بوده کــه از روابط خصوصي شــاه و 

ثريا هم پرســيده ولي به دليل اينکه ايشان البد به 
»حريم خصوصي« افراد خيلي احترام مي گذارند، 
از ذکر آنها در کتــاب خود خودداري کرده اند 
اما داســتان ادامــه دارد: در صفحــه 249 باز هم 
اشاره شــده که ســردنيس رايت روزي به خانه 
اســداهلل علم رفتــه و از درون »يخچال بزرگي« 
که در گوشــه اي از اتاق نشــيمن قرار داشته، دو 
شــماره مجله درآورده؛ در يکي از آنها عکسي 
از ملکــه ثريا بوده که با لباس شــنا و نيمه عريان 
در کنار دريا ظاهر شــده و در ديگري مطلبي از 
يک نشــريه امريکايي بوده که ادعا کرده »شــاه 
از دختــر يکي از خانواده هاي سرشــناس امريکا 
صاحب فرزندي شده است.« آيت اهلل بروجردي 
هم گفته يا بايد مراکز بهائيان در ايران جمع شود 
و يا اينکــه او عکس ها را در اختيار همگان قرار 
خواهد داد! اين هم از آن داســتان هايي است که 
بايد در مورد آنها تأمل کرد: نخســت، چه ربطي 
بين بهائيان و شناي ملکه ايران يا بچه دارشدن شاه 
از يک خانم امريکايي وجود داشت؟ ثانياً، سفر 
شاه به امريکا و اروپا در زمستان بوده است، حال 
بايد ديد او به کجا مســافرت کــرده که احتمال 
شــناکردن وجود داشته است. سوم اينکه بعيد به 
نظر مي رســد آيت اهلل بروجــردي حتي اگر اين 
داســتان صحت داشــته باشــد، خود را وارد اين 
موضوع کرده باشد. چهارمين نکته اين است که 
»دختر يکي از خانواده هاي سرشناس امريکايي« 
کيست که مدعي بوده از شاه صاحب فرزند شده 
است؟ ميالني به اين پرسش پاسخ نمي دهد، زيرا 
هدف او روشن ساختن واقعيات تاريخي نيست، 
او حتي شــايعاتي را که مردم کوچه و بازار نقل 
مي کردند بازگو کرده اســت تــا کتاب خود را 
»خواندني تــر« کند وگرنه بر هــر مورخي معلوم 
اســت ذکر مطالبي از اين دســت که هيچ راهي 
بــراي اثبات آنها وجود نــدارد، از منظر تاريخي 

کمترين ارزشي ندارد.
کتاب مملو از اشتباهات اماليي و انشايي فاحش 
اســت، مثاًل از صفحه 16 به بعد هميشــه به جاي 
مســتظهر يعني پشــتگرم نوشته شــده مستحضر 
که معني مطلــع مي دهد، در هميــن صفحه اين 
جمله آمده اســت: »البتــه برخــالف ]روزنامه[ 
کاوه که چند ســالي به کمک آلمان مســتحضر 
بود...« که هــم از نظر تاريخي و هم از نظر ادبي 
اشــتباه اســت. در صفحــه 17 تاريــخ کودتاي 
سوم اســفند 1300 نوشته شــده، حال آنکه همه 
مي دانند کودتا در ســوم اسفند سال 1299 اتفاق 
افتــاد. در همين صفحه ادعا شــده قوام الســلطنه 
مي خواست خراسان را مستقل اعالم کند، چنين 
روايتي به هيچ وجه صحيح نيســت؛ پيشتر باز هم 
به اشــتباه برخي از مورخان مدعــي بودند کلنل 
محمدتقي خان پسيان به دنبال استقرار جمهوري 
در خراســان بود-که اين هم صحيح نيست- اما 
چنين قضاوتي درباره قوام حقيقتاً اشــتباه محض 
است. اشتباه ديگر همين صفحه هفدهم اين است 
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انجمــن کليميــان ايــران را تشــکيل مي دادند، 
نماينده برجســته ايشــان لقمان نهــوراي بود که 
تقريباً به اســتثناي مجلس پنجم، هميشــه نماينده 
جامعه کليميان در مجلس به شمار مي رفت. پس 
بايد توجه داشــت سه گروه يهودي در زمان بعد 
از کودتاي سوم اســفند وجود داشتند، اين نکته 
در کتاب »بســترهاي تأسيس ســلطنت پهلوي« 
بارها توضيح داده شــده، اما ظاهراً  ميالني نيازي 
به مراجعه به منابعي که در ايران منتشر مي شوند، 
احساس نکرده  و شــايعات برايش بيشتر اهميت 
دارند. شگفت انگيز اينکه در صفحه64 نويسنده 
تصور کرده است نشريه مشهور ايران باستان که 
در برلين و توسط عبدالرحمن سيف آزاد منتشر 
مي شد، در ايران چاپ مي شده است، زيرا نوشته 
است: »با در نظرگرفتن وضعيت سانسور و ميزان 
دخالت دولت رضاشــاه در کار مطبوعات شکي 
نمي توان داشــت که چاپ اين نشريه با موافقت 
رژيم صورت مي گرفــت.«]![ از اين بدتر امالي 
نام ســيف آزاد اســت که نوشــته شــده: صيف 
آزاد! در صفحــه 69 نــام قصر مشــهور عابدين 
در قاهره، آبدين نوشــته شــده، در صفحه80 به 
اشتباه نوشــته شــده در مردادماه 1320 رضاشاه 
براي رفــع نگراني بريتانيا، علــي منصور را »که 
به انگلوفيلي بودن شــهرت داشت« به جاي احمد 
متين دفتري گماشــت که مشهور به طرفداري از 
آلمان بود! همــه مي دانند متين دفتري ماه ها پيش 
از ايــن و درســت در هنگام آغــاز جنگ دوم 
جهاني و همراه با پدر همسرش يعني دکتر محمد 

مصدق بازداشت شد.
ميالنــي هر از چند گاهي از نظريه توطئه ســخن 
مي گويد و آن را مردود مي شــمارد، حال آنکه 
در کتــاب خويش بارهــا و بارهــا از اين نظريه 
اســتفاده کــرده اســت. مثــاًل در صفحــه81 به 
آشــکارترين وجهي نشــان داده اســت چرچيل 
دنبال لشکرکشــي به ايران بود و براي اين منظور 
بهانه تراشــي مي کرد، ازجمله اينکه از کارکنان 
ســفارت بريتانيا در تهران مي خواســت تبليغات 
در زمينه همکاري ايران و آلمان نازي را برجسته 
کنند تا زمينه هاي رواني هجوم به کشــور فراهم 
شود؛ زيرا: »شکي نيست که در دوران جنگ ما 
بايد بر ايران تسلط نظامي کامل داشته باشيم.« در 
صفحــه بعد آنگاه که علت بي توجهي رضاشــاه 
به تهديــدات انگليــس را خاطرنشــان مي کند، 
توضيح مي دهد عده اي »مدعي اند انگلستان قصد 
حمله و اشــغال ايران را داشــت و به مستمسکي 
براي اينکار نياز داشــت و بي توجهي رضاشاه به 
نخســتين اولتيماتوم هــاي روس و انگليس دقيقاً 
اين مستمســک را در اختيار انگلســتان و متحد 
تازه يابش شــوروي قــرار داد. بــا اينکه معموالً 
اين گونــه تئوري هاي توطئــه را نمي توان جدي 
گرفت، اما در اين مورد به خصوص شواهدي در 
تأييد اين توطئه در اسناد سراغ مي توان گرفت.« 
)ص82( در صفحــات بعد هم نويســنده خود به 

شاه بايد  مجلس شــوراي ملي را منحل و دستور 
بازداشت آيت اهلل کاشاني را صادر کند! در ادامه 
گفته شــده شــاه با اين تقاضاها مخالفت کرد و 
براي اين ســخنان هم مطابق معمول هيچ سندي 
ارائه نشده است. در صفحه بعد هم از اين دست 
ســخنان فراوان نوشــته شــده بدون اينکه منبعي 
ذکر گردد. مهم نيســت ما نظريه دخالت بريتانيا 
در کليه مســائل کشــور را نظريه توطئه بدانيم يا 
خير، مهم اين اســت که حتي خود ميالني بارها 
و بارها نوشته است شاه و مقامات کشور، وظيفه 
خود مي دانستند با سفير دولت انگليس مشورت 
کنند و حتي مقامات ارشــد کشور مانند منوچهر 
اقبال، سرلشــکر حســن ارفع و حسين عالء عليه 
پادشاه خود نزد سفير انگليس سعايت مي کردند 

و خبرچيني مي نمودند. )ص279(
از اين باالتــر همه مي داننــد عهدنامه مودت در 
تابستان سال 1299 زماني که مشيرالدوله رياست 
وزرايي را به عهده داشت، نوشته شد ولي امضاي 
آن عماًل در اسفندماه 1299 صورت گرفت، در 
آن زمان ســيدضياء رئيس الوزرا بود؛ حال آنکه 
ميالني نوشــته اســت اين عهدنامه ســال 1300 
منعقد شــده که صحيــح نيســت.)ص21( طبق 
بنــد 19 عهدنامه مــودت اگر نيرويــي خارجي 
مي خواست از طريق ايران به شوروي حمله ببرد، 
دولت شوروي مي توانست نيروي نظامي به ايران 
اعزام نمايــد اما ميالني در همين صفحه نوشــته 
اســت »وجود نيروهاي ضدشوروي در ايران« به 
آن کشــور اجازه مي داد »براي رفع اين خطر در 
امور داخلــي ايران دخالت کنند.« اگر چنين بود 
دولت شوروي بايد هر لحظه به ايران لشکرکشي 
مي کرد، زيرا در ايران به استثناي مقاطعي، هميشه 
قــدرت در دســت نيروهاي ضدشــوروي بوده 

است! 

در صفحه 37 نوشته شده ساموئل حييم از رهبران 
گروه »يهودي هاي صهيونيستي در ايران بود.« اين 
روايت نادرســت است، رهبري صهيونيست هاي 
ايران از جنگ اول جهاني به بعد با عزيزاهلل نعيم 
و عزيزاهلل برال بود، اينان روزنامه اي به نام هگئوال 
هم منتشــر مي کردند، حال آنکــه حييم انجمن 
ترقي را تأســيس کــرده بــود و در روزنامه اش 
باعنــون حييم به گروه پيش گفته حمله مي کرد، 
گروه ســومي از يهوديان هم وجود داشــت که 

که نوشته شده در ماجراي قرارداد 1919 »وليعهد 
زمــان«! محمدعلي ميرزا بوده اســت! اين را هم 
همه مي دانند که پادشــاه کشــور در سال 1919 
احمدشاه قاجار بود و وليعهد زمان! هم برادرش 
محمدحســن  ميرزا قاجار. اين اشتباهات فاحش 
در سراسر کتاب بارها و بارها تکرار شده اند. در 
صفحه20 از »کودتاي شــهريور 20« سخن گفته 
شده که سيدضياء رهبري آن را برعهده داشت، 
واضح است منظور نويسنده کودتاي سوم اسفند 
اســت که در ســال 1299 صــورت گرفت. در 
صفحه 24 باز هم به اشتباه نوشته شده قوام بيشتر 
از »نوکيســه هايي« مثل پهلوي ها خود را مستحق 
سلطنت مي دانست، هيچ شاهدي در دست نيست 
تا نشان دهد قوام در سوداي به دست آوردن تاج 
و تخــت بــود و مطالب ميالنــي در اين باره همه 
براســاس شــايعات اســت؛ ضمن اينکه اشاره به 
نوکيسه بودن پهلوي ها پرده از راز اصلي نگارش 
اين کتاب برمي دارد! شگفت اينکه در صفحه24 
نوشته شــده قوام به مثابه يک زنداني از مشهد به 
تهران آورده شــد و »در پايان همين راه به عنوان 
نخست وزير وارد پايتخت شد.« درحالي که قوام 
وقتي به تهران آورده شد در عمارت کاله فرنگي 
بازداشــت بود و بعد از کابينه 90 روزه سيدضياء 
رئيس الــوزرا شــد. در صفحــه 175 بــاز هــم 
اطالعاتي شاذ در مورد قوام ارائه شده، طبق اين 
روايت قوام در نيمه هاي سال 1330 تالش داشت 
مســئله نفت ايران را با بريتانيــا حل کند، پس او 
با جوليــان امري از سياســتمداران بانفوذ بريتانيا 
ديدار کرد و باالتر اينکه در اين ديدار ســرگرد 
ديويد دراموند يا همان شــاهزاده ســلطان حميد 
قاجار را هم با خود برد! به گزارش ميالني، قوام 
مي خواست با نشان دادن اين افسر نيروي دريايي 
بريتانيا، »راه حلي به غيــر از پهلوي ها به انگليس 
عرضــه دارد.« جالب تر اينکه قــوام در اين زمان 
از ملکــه مــادر کمک مالي دريافــت مي کرد و 
ملکه مــادر از ضعــف و تزلزل فرزنــدش ابراز 
نگراني و ناخرسندي کرده بود! يعني ملکه مادر 
بــا قوام و انگليس و حميدميرزا قاجار دســت به 
يکــي کرده بود تا بســاط ســلطنت فرزندش را 
برچيند! نکته اين اســت که نويســنده با وصف 
اينکه مدعي است نظريه توطئه را نمي پذيرد، در 
سراسر کتاب در پس هر حادثه ريز و درشتي، از 
عشق بازي هاي شــاه گرفته تا کودتاي 28 مرداد 
و ميان پــرده قوام و دسيســه ها عليه شــاه و البته 
دسيسه هاي شاه عليه مخالفانش، دست بريتانيا را 
مشاهده مي کند. حتي در صفحه192 ذکر کرده 
که وقتي شاه مي خواست در 20 فروردين 1330 
براي انجام عمل جراحي به اروپا برود از اسداهلل 
علم خواست به ســفارت انگليس برود و بپرسد 
آيا بهتر اســت اين عمل در ايران انجام شــود يا 
در اروپا؟!  در صفحه 186 آمده اســت که قوام 
شــرط نخســت وزيري خود را بعد از اســتعفاي 
مصدق در تيرماه 1331 اين موضوع دانســت که 

ميالني هر از چند گاهي از نظريه 
توطئه سخن مي گويد و آن را 

مردود مي شمارد، حال آنکه در 
کتاب خويش بارها و بارها از اين 

نظريه استفاده کرده است
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قضاوت ميالني فاقد صحت است. 
خود ميالني در صفحــات 392 به بعد ابعادي از 
اين موضوع را نشان داده است، از تکنوکرات ها 
و اقتصاددانانــي مانند ابوالحســن ابتهاج، مهدي 
ســميعي، خــداداد فرمانفرمائيــان، رضــا مقدم، 
علينقي عاليخاني و برادران خيامي نام برده که از 
بين اينان فقط ايران ناسيونال و شرکت هاي تابعه 
آن 12 هزار کارگر و کارمند داشــتند و ســالي 
13600 خــودرو توليد مي کردند. دانشــگاه ملي 
هم خصوصــي نبود که ادعا شــود بعدها دولتي 
شد، اين دانشــگاه از بدو تأسيس از دانشجويان 
شــهريه مي گرفــت و رئيس آن را هم هميشــه 
خــود شــاه تعيين مي کــرد؛ از ســال 1354 و به 
موازات افزايش درآمدهاي نفتي، اين دانشــگاه 
هم مانند ساير دانشــگاه هاي کشور رايگان شد، 
پس دانشــگاه ملي هيچ گاه خصوصي نبوده که 
به دســتور شاه دولتي شود اما در اين دانشگاه، تا 
قبل از امکانات تحصيــل رايگان، فرزندان طبقه 
حاکمه و متموليــن تحصيل مي کردند که بعدها 
اين امکان به همه داده شــد؛ از قضا اين يکي از 

بهترين تصميم هاي شاه به شمار مي آمد. 
در صفحــه 132 دبيــرکل حزب تــوده در زمان 
ســال 1324  بــه  قوام الســلطنه  نخســت وزيري 
عبدالصمد کامبخش خوانده شــده! توضيح اين 
نکته اضافي است که کامبخش حتي يک دقيقه 
هــم دبيرکل حزب توده نبوده اســت. براســاس 
همين قضاوت غلط، ميالني ادامه داده عده اي از 
سران حزب که روحيه ملي داشتند، ضمن ارسال 
نامــه اي به حزب کمونيســت شــوروي مراتب 
اعتراض خود را به ادغام شعبه ايالتي حزب توده 
در فرقه دموکرات اعالم کردند، اما ننوشــته اين 
افراد چه کســاني بودند؟ براي اينکه توهم توطئه 
به روايت ميالني کامل شــود، الزم اســت شــاه 
به مصدق پيشــنهاد نخســت وزيري کنــد و البته 
مصدق هــم پذيرش نخســت وزيري خويش را 
مشروط به تأييد انگليس کند! )ص133( واقعيت 
امر اين اســت که چه ما با مصدق موافق باشيم يا 
مخالف، در يک نکته ترديدي نيســت:  او يک 
عمر عليه اســتعمار بريتانيا جنگيد و اين وصله ها 
که برســاخته دارودسته بقايي و احياناً سندسازان 
بريتانياســت، به او نمي چسبند. مطلبي هم که در 
صفحه134 به نقل از خاطرات و تألمات مصدق 
ذکر شــده واقعيت ندارد، در ايــن صفحه آمده 
که مصدق گفته اســت مي دانســت کشــور زير 
نگين انگليسي هاســت و آنها اجازه نخواهند داد 
او نخست وزير کشور شــود. من بارها خاطرات 
و تألمــات مصــدق را ورق زدم و هرگــز چنين 
مطلبي در آن نيافتم، باالتر اينکه کتاب خاطرات 
و تألمات براي نخســتين بار در اســفندماه 1364 
منتشر شــده، اما ميالني به نســخه اي از آنکه در 
سال 1357 منتشر شده ارجاع داده شده؛ اما نکته 
اين است که در آن سال چنين کتابي منتشر نشده 
بــود و صفحاتي هم که به آنها ارجاع داده اند، به 

واقعيت اين اســت که امريکايي هــا براي يافتن 
جاي پايي در ميادين نفتي و عرصه هاي اقتصادي 
ايران، بارها و بارها با انگليسي ها کلنجار رفتند و 
گزارش هاي فراوان آنها که در اداره هاي اســناد 
امريکا و انگليس در دســترس اســت و بسياري 
از آنها منتشــر شــده اند، مؤيدي بر اين قضاوت 
است. از ســوي ديگر اين واقعيتي است تاريخي 
که شــاه در نيمه هاي دهه 50  با کنسرسيوم نفتي 
اختــالف پيدا کــرده بود و قصد نداشــت دوره 
آن را تمديــد کند، امري که ميالني به ســادگي 
از کنار آن گذشــته است؛ اما نگارنده حتي متن 
نامه هاي مربوط به اين ماجرا را در اسناد موجود 
در ايران کاويده است، اسناد ذيربط در امريکا و 
انگليس که قطعــاً فراوانند. در اين کتاب ميالني 
بارها به گفت وگوهاي خود با ســر دنيس رايت 
اشــاره کرده و رايت هم به هيچ روي از تحقير و 
توهين بيش از اندازه شاه خودداري نکرده است. 
واقعيــت ديگر اين اســت که رايــت از مديران 
شــرکت نفتي شــل بود، پس زماني که شاه در 
ديدار با مديران شــرکت هاي نفتي از واژه هايي 
مانند دزد و غارتگر اســتفاده مي کرد، )ص412( 
او نمي توانســت کينه به دل نگيرد، همو بود که 
پيام تاچر مبني بر مخالفت با ورود او و خاندانش 

را به پاناما برد. 
چون قرار است شــاه به هر روي فردي به شدت 
حقير معرفي شود، مرخصي سربازان در شهريور 
20 هم براساس روايتي از تيمسار احمد نخجوان 
بــه گــردن او افکنده شــده اســت. )ص87( در 
صفحه 111 ادعا شــده شاه طرفدار سرمايه داري 
دولتــي بود و اجــازه نمــي داد بخش خصوصي 
رونــق بگيرد. اين ســخن هم درســت نيســت، 
در دهه هــاي 40 و 50 شمســي، انواع و اقســام 
شــرکت هاي خصوصي از ايران ناسيونال گرفته 
تا کارخانه هــاي ارج و روغن نباتي شاه پســند و 
کارخانه هاي مشابه که منجر به ظهور پديده هايي 
مثــل خيامي، خسروشــاهي، رضايي، الجوردي 
و امثالهم شــد، خود شــاهدي است بر اينکه اين 

صراحت ذکر کرده است اين گزارش هاي ميس 
لمبتون براي بخش فارســي راديو بي بي سي بود 
که زمينه هاي روانــي حمله به ايران را مهيا کرد. 
)ص92( اين هم البته ســخن جديدي نيســت و 
ازجمله نگارنده بارها درباره اين موضوع نوشــته 
اســت و حتي اواخر خردادمــاه 1380 در آلباني 
مرکــز ايالــت نيويورک در اين باب ســخنراني 
کــرد که با اســتقبال حاضــران مواجه شــد. در 
صفحه 118 آمده است که دولت بريتانيا بود که 
با بحران آفرينــي و قحطي مصنوعي در پايتخت 
به دنبال اين بود تا قوام را سرنگون سازد اما باز هم 
باوجود اشاره صريح به اين دسيسه؛ مدعي انکار 
توطئه گري در مســائل سياسي است. در صفحه 
119 برخالف قضاوتــي که در يک صفحه قبل 
انجام شــده، ميالني مدعي است سرريدر بوالرد 
از شــاه مي خواســت قوام را مورد حمايت قرار 
دهد، زيرا نخســت وزير مــورد حمايت متفقين 
است، ليکن از ياد برده است که در همين صفحه 
قبل بود که خود نوشت بريتانيا براي سقوط قوام 
حتي از ابزار نان اســتفاده کرد. اينها همه افســانه 
است، همه مي دانند سرريدر بوالرد و به طورکلي 
بريتانيا با قوام السلطنه سر سازگاري نداشت، اگر 
هم مالقاتي صورت گرفته باشــد؛ در چارچوب 
مناســبات ديپلماتيک بوده اســت  وگرنه دولت 
انگليس به چيزي کمتر از ســقوط قوام رضايت 
نمي داد و از دوره مشروطه با او ميانه اي نداشت؛ 

امري که خود ميالني هم به آن اذعان دارد.
اطالعات ميالني درباره ورود شرکت هاي نفتي 
امريکايي به ايران هم نادرســت اســت، او اشاره 
مي کنــد که در آســتانه حمله متفقين بــه ايران، 
رضاشــاه تــالش کرد پــاي کمپاني هــاي نفتي 
امريکايي را بــه ايران باز کند تا دولت امريکا را 
تطميع نمايد و آن دولت را به واکنش عليه روس 
و انگليــس وادارد.)ص84( واقعيت اين اســت 
ابتکار دعــوت از شــرکت هاي امريکايي براي 
سرمايه گذاري در ايران متعلق به قوام است که در 
دوره نخست رياست وزرايي خود به سال 1300 
از استاندارد اويل و سپس شرکت سينکلر دعوت 
کــرد وارد عرصه هــاي اقتصادي ايران شــوند، 
طرحي که با دسيســه هاي شرکت نفت انگليس 
و ايران ناکام ماند. در مرحله بعد هم که شرکت 
آميرانين Amiranian به ابتکار علي اکبرخان داور 
وزير وقت ماليه تأسيس شد، با مخالفت رضاشاه 
مواجه گرديد و منجر به حذف هميشــگي داور 
از صحنه سياسي کشــور شد. ورود شرکت هاي 
نفتــي امريکايــي بــه فعاليت هاي اقتصــادي در 
ايران به زمان اشــغال کشور و برکناري رضاشاه 
مربوط مي شــود، طرحي که البته باز هم به دليل 
مخالفت هاي شــرکت نفت انگليــس و ايران تا 
تشــکيل کنسرسيوم به سال 1333 به تعويق افتاد. 
برخالف قضــاوت ميالنــي در هميــن صفحه، 
درســت اســت که امريکا قدرتي ماننــد بريتانيا 
را بــر محافل سياســي ايران ترجيح مــي داد؛ اما 

چون قرار است شاه به هر روي 
فردي به شدت حقير معرفي 
شود، مرخصي سربازان در 

شهريور 02 هم براساس روايتي 
از تيمسار احمد نخجوان به گردن 

او افکنده شده است. )ص78( 
در صفحه 111 ادعا شده شاه 

طرفدار سرمايه داري دولتي بود 
و اجازه نمي داد بخش خصوصي 

رونق بگيرد
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دهه 40 ســفيرکبير بريتانيــا در تهران بود جرأت 
نمي کرد با شاه مســتقيماً اين گونه صحبت کند. 
جالب اينکه به نقل ميالنــي، همين دنيس رايت 
درحالي که اشک در چشــمانش حلقه زده بود، 
»از شاه تمنا کرد که از امضاي قرارداد با روس ها 
منصرف شــود.« اما در عين حال شــاه را تهديد 
مي کنــد اگر اين قــرارداد امضا شــود، او تاج و 
تخت خود را از دســت خواهد داد! معلوم است 
با وجود مخاطباني مثل  ميالني، ســردنيس رايت 
همــه تالش خود را به خــرج داده تا قدرقدرتي 
بريتانيــا را به رخ ايرانيان بکشــاند و بگويد حتي 
اگر  بر ســر خاشاک پشــه اي بجنبد، جنبيدن او 

از چشمان تيزبين بريتانيايي ها دور نخواهد ماند!
داســتان شبه پليســي ميالني به آنجا مي رسد که 
شــاه قرارداد را امضا نمي کند و خروشچف هم 
آن قدر از دست شاه عصباني مي شود که دستور 
قتلش را صادر مي کند! )ص282( ادامه داســتان 
هيجان انگيزتر است: ک گ ب فولکس واگني پر 
از مواد منفجره کرد و ســر راه شاه قرار داد، قرار 
بود وقتي ماشــين شاه از کنار اين فولکس واگن 
عبور مي کند، انفجار صورت گيرد: »ولي ماشــه 
مورد اســتفاده براي اين انفجار در لحظه بزنگاه 
درســت عمل نکرد، انفجاري صورت نگرفت و 
شاه از مهلکه اي که خروشچف برايش تدارک 
ديد، جان ســالم به در بــرد.«]![ و اما: »مردي که 
در 1959 )1338( مسئول اين عمليات ناکام بود، 
درست در آســتانه انقالب ايران به رياست دفتر 
ک گ ب در ايران برگمارده شد.«)ص457( اين 
مرد که »ناتواني فني«اش جان شاه را نجات داد، 
مردي که مسئول و مقصر عدم موفقيت عمليات 
از سوي ک گ ب معرفي شد، مردي که مقامات 
شــوروي »ادعا کردند که او به انــدازه کافي بر 
دگمــه انفجاري فشــار نياورده اســت«، )همان( 
 MI6   همــان والديمير کوزيچکين مأمور نفوذي
در ســرويس امنيتي شوروي بود که مدعي است 
در بســياري تحوالت بعد از انقالب هم، نقشــي 
بســيار مهم ايفا کرده اســت؛ اين اســت روايت 
ميالني از بخشي از حوادث تاريخ معاصر ايران؛ 
کســي که منکر نظريه توطئه اســت، همه چيز را 
زير ســر انگليس و ســرويس امنيتي آن مي بيند. 
نظامي توتاليتر مانند شوروي مي داند کوزيچکين 
مقصر اســت اما برخالف همه نظام هاي توتاليتر 
به جاي اينکه خاطي را به اشــد مجازات برساند، 
او را مأمور خود در يکي از مهمترين کشورهاي 
منطقه مي  کند تا به خيانت هاي خود ادامه دهد و 
باالتر اينکه بعدها معلوم شود او نفوذي سرويس 

امنيتي بريتانيا در ک گ ب بوده است!
زاهــدي هم کــه البته از منابع اصلــي ميالني در 
تدوين اين کتاب بــوده، به نحوي از انحا تالش 
دارد همه کاسه کوزه ها را سر امريکا و سرويس 
اطالعاتي آن کشــور خرد کند، ازجمله اينکه از 
قول فردي که قاعدتاً هويت او نبايد محرمانه باشد 
اما زاهدي همچنان سعي مي کند نامش را پوشيده 
نگه دارد، مي نويسد دستگاه هاي اطالعاتي امريکا 

در اين زمان ســردنيس رايت هم در تهران به سر 
مي برد، ميالني نوشته از دنيس رايت پرسيده است 
چگونه از ماجراي توافق ايران و شــوروي براي 
انعقاد يک قرارداد نظامي آگاه شده بود؟ رايت 
در مورد »منبع غيرقابــل انکار محرمانه« خود در 
دربار شاه اطالعي به دست نداد، اما ميالني خود 
مي افزايــد: ».... از فحــواي کالمش، دســت کم 
براي من، شــکي باقي نماند که مرادش دستگاه 
شــنود در دفتر شاه بود. به تلويح مي پذيرفت که 
انگليســي ها دســت کم برخي از گفت وگوهاي 
شــاه را در دفترش شــنود مي کردند.« )ص280( 
ميالنــي از خود نمي پرســد وقتــي اعضاي خود 
دربار با دنيس رايت مالقات مي کردند و اســرار 
دربار را مي گفتند، چه نيازي به دســتگاه شــنود 
وجود داشته است؟ با وجود ريپورتر و فردوست 
و امثال ايشان، چه نيازي به خطرکردن به منظور 

شنود گفت وگوهاي شاه وجود داشت؟
در همان صفحه280 او نقل مي کند شــاه گاليه 
داشــته که چرا غرب به اندازه کافي کمک مالي 
در اختيار او قرار نمي دهد. بعد هم ادامه داده شما 
با من »بســان زني که نشــانده ايد نه همسر خود« 
رفتــار مي کنيد. رايت جــواب مي دهد »اگر زن 
نشانده درست رفتار کند، چه بسا پالتوي پوست به 
هديه دريافت کند.« براي من ترديدي نيست که 
اين گزارش همه دروغ اســت، رايت چه مقامي 
داشت که بتواند با شاه اين گونه صحبت کند؟ به 
نظر من حتي نقل اين دروغ توسط ميالني نشاني 
است از اينکه ايشان به افسانه قدرقدرتي مقامات 
بريتانيا باور دارند، هرچند در مقام سخن خالف 
آن را بگوينــد. بگذريــم از اينکه »زن نشــانده« 
از آن تعابيري اســت که برســاخته ميالني است 
و وقتــي ايشــان چنين مباحث سســتي را مطرح 
مي کنند، بهتر اين است که واژه هاي شناخته شده 
به کار گيرند تا مخاطب خود را وارد دست انداز 
نکنند. در همين ارتباط ميالني توجه نداشــته که 
دنيس رايت به قصد تحقير شاه برخي مطالب را 
عنوان کرده اســت وگرنــه او حتي زماني که در 

مسئله نفت ربطي ندارند و همه مربوط به حوادث 
دوره مشروطه و جنگ اول جهاني هستند.

اشــتباه تاريخي ديگر آن است که در مورد قتل 
افشارطوس در صفحات 208 و 209 آمده است 
عده اي شــاه، برخي بقايي و زاهدي را مســئول 
اين قتــل مي دانند. اين نکات نشــان مي دهد که 
ميالني حتي از ساده ترين حوادث تاريخ معاصر 
ايــران اطالعي درخور توجــه ندارند و در مورد 
قتــل افشــارطوس که ايــن همه مقالــه و کتاب 
نوشته شــده، هنوز به شايعات اســتناد مي کنند. 
اشــتباه تاريخي ديگر مربوط به مذاکرات براي 
بازگشــايي ســفارت انگليس در تهران بود، اين 
مذاکرات در شــهريور ســال 1332 اندکي بعد 
از کودتا شــروع شــد، اما ميالني نوشــته است 
مذاکرات در دسامبر 1953 مطابق با دي ماه 1332 
انجام گرفته )ص241( که اشتباهي واضح است. 
ورود ســر دنيس رايت به ايران به عنوان کاردار 
سفارت انگليس روز سوم آذرماه آن سال مطابق 
بــا 24 نوامبر 1953 بود و اعتصاب دانشــجويان 
دانشگاه تهران در اعتراض به برقراري اين روابط 
قبل از حل نهايي مســئله نفــت صورت گرفت 
و نه براســاس مشــهورات تاريخي به دليل ورود 
نيکسون معاون رئيس جمهور امريکا؛ پس ماجرا 
به هيچ وجه به دســامبر آن ســال ربطــي ندارد.  
محاکمه مصدق هم از اوايل مهرماه در دادستاني 
ارتش شروع شــد، شــگفت انگيز است چگونه 
فــردي در جايگاه ميالني در مورد تاريخ معاصر 
ايران کتاب مي نويسد، از اين مشهورات تاريخي 

آگاهي ندارد؟
در صفحات 278 و 279 تناقضي بسيار واضح بين 
مطالب ميالني ديده مي شود، از سويي مي نويسد 
شاه بدون اطالع امريکا تصميم گرفت با شوروي 
يــک پيمان دفاعي منعقد کنــد و امريکايي ها را 
خشــمگين کرد، اما درســت چند سطر بعد ادعا 
مي کند اين امريکا بود که قصد داشت در ايران 
پايــگاه نظامي احــداث نمايد و شــوروي ها که 
بي اطالع نگه داشته شــده بودند، عصباني شدند. 
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برکنار شد، حال آنکه اين برکناري درست يک 
ســال بعد از تاريخي که ميالني قيد کرده اتفاق 
افتاده است. در صفحه 471 ادعا شده در دهه 50 
خليل ملکي در کنار مظفر بقايي به مثابه مخالفان 
ميانــه رو رژيم، نامه هايي به شــاه مي نوشــتند و 
نســبت به عواقب برخي سياســت هاي او هشدار 
مي دادند، ميالني توجه ندارد که خليل ملکي در 
سال 1348 درگذشــت و طبق اسناد موجود شاه 
از او به  شدت نفرت داشــت، پس او در دهه 50 
زنده نبود تا بتواند نامه سرگشــاده بنويسد، بقايي 
هم مخالف شــاه نبــود، چــه او را ميانه رو و چه 
تندرو بدانيم. در همين صفحه ادعا شده آيت اهلل 
خمينــي از طريق آيت اهلل مطهري براي حســينيه 
ارشــاد خط مشي ترســيم مي کرده است! تصور 
نمي رود کسي در اين ترديدي داشته باشد که در 
اوج فعاليت هاي حسينيه ارشاد، آيت اهلل مطهري 
ديگر چندان ارتباطي با آن مؤسسه نداشت و اين 
نزديکان دکترعلي شريعتي بودند که اداره آنجا 

را برعهده داشتند.
ميالني در جست وجوي اثبات اين مسئله است که 
شاه به شبکه روحانيت اجازه گسترش فعاليت داد 
و همان ها حکومت او را فروگرفتند، غير از اينکه 
اين داوري صحت ندارد، الزم است اشاره کنيم 
که ميالني کمترين اشــاره اي به ساير گروه هاي 
در صحنه اعــم از مذهبي و غيرمذهبي و چپ و 
راســت و ميانه به ميان نمــي آورد تا مبادا تحليل 
تاريخــي او با موارد نقص و نقض روبرو شــود. 
از کنار حسينيه ارشاد و مسجد هدايت به سادگي 
عبور مي کند، قادر نيست موازنه نيروهاي مذهبي 
در آستانه انقالب را تحليل نمايد و به همين دليل 
نمي توانــد نشــان دهد کدام شــبکه هاي مذهبي 
مورد حمايت شاه بودند و کدامين شبکه ها عليه 
او فعاليت مي کردند؛ بــه همين دليل موضوع را 
ســاده نموده اســت و اين گونه وانمود کرده که 
گويا شــاه همه گروه ها و محافل مذهبي را مورد 
حمايت مالي و سياســي قــرار مي داد. در صفحه 
487 ادعا مي کند صدام حســين »دست کم يکي 
از آيت اهلل هاي شــيعي ســاکن عــراق را به جرم 
دست داشــتن در توطئــه عليه رژيم بعث کشــته 
بود.« اين فرد البته آيت اهلل ســيدمحمدباقر صدر 
است که برخالف نوشته ميالني اوايل سال 1359 
به قتل رسيد و نه قبل از انقالب ايران. در صفحه 
488 از حزبــي به نام حزب ملي نام برده که اصاًل 
وجود خارجي نداشــته و ندارد؛ اينها هم مشــتي 
بودند نمونه خروارها اشــتباهات تاريخي کتاب 

عباس ميالني.
*نگاهي به شاه، نوشــته عباس ميالني، نشر پرشين 
سيرکل، تورنتو، کانادا، چاپ اول بهار 1392، 595 

صفحه.■

البتـه مي داننـد در کشـوري  و  فـرض کرده انـد 
ماننـد ايـران، هميـن شـايعات بعدهـا مبنـا و مبدأ 

مي شـود. واقـع  تاريخ نـگاري 
در صفحه 373 اين گونه به نظر مي رسد که گويا 
شــاه سرلشکر حســن پاکروان را بعد از حوادث 
15 خرداد برکنار کرده اســت، امــا واقعيت اين 
است پاکروان بعد از ماجراي 21 فروردين 1344 
که در آن ســربازي به سوي شــاه در کاخ مرمر 
تيراندازي کرد برکنار شــد، يعني حدود دو سال 
بعــد از 15 خرداد 1342. در صفحه381 نوشــته 
شــده اليحه مصونيت مستشــاران امريکايي در 
دوره نخســت وزيري اسداهلل علم تصويب شده، 
حال آنکه اين را همه مي دانند که اين اليحه بعد 
از علم و در دوره نخست وزيري حسنعلي منصور 
تصويب شــد. در صفحه بعــد ميالني مي خواهد 
اين گونــه وانمود کنــد که گويــا مخالفت ها و 
موافقت ها با اليحه مزبور ســناريويي بوده است 
که به اشــاره دربار انجام شــده، اما واقعيت اين 
است که موافقان و مخالفان واقعاً نظرات خود را 
بيان مي کردند در غير اين صورت نخســت وزير 
را به آن شــکل آمــاج حمله قــرار نمي دادند و 
باالتــر اينکه از ارتبــاط او با گراتيان ياتســويچ 
رئيس پايگاه ســيا در تهران پرده برنمي داشــتند. 
مهمتر اينکه رحيم زهتاب فرد عضو حزب مردم 
اســداهلل علم حتي منصور را تهديد به قتل کرد، 
اخبار اين جلســات توســط همين افراد به بيرون 
درز کرد و منجر به بروز حوادثي شــد که يکي 
از تبعات آن قتل منصور بود. درســت است که 
شاه از منصور مي ترســيد، اما اينکه بگوييم تمام 
مذاکرات مجلس همه برنامه طراحي شــده اي از 
سوي دربار بود، ســخني است بي پايه و واقعيت 
تاريخي ندارد؛ هرچند شــايد مخالفان با حمايت 
جناحي از دربار از جمله اســداهلل علم دســت به 
افشــاگري هاي خود زده باشــند. همين موضوع 
را هم بايد در چارچــوب رقابت هاي انگليس و 
امريکا براي نفوذ بيشــتر در محافل سياسي ايران 
ارزيابي کرد؛ کاري که ظاهــراً از عهده ميالني 

خارج بوده است.
در صفحــه 389 ذکر شــده که پرويــز ثابتي در 
پاييز 1356 از مديرکلي امنيت داخلي ســاواک 

کليه مکاتبات و مکالمات سفارت ايران خطاب 
به شاه را کنترل مي کنند. )ص460( اين امر البته 
بديهي است، دستگاه هاي اطالعاتي امريکا حتي 
مکالمات رؤســاي جمهور را هم شنود مي کنند، 
اما نکته در اين است که ظاهراً اين موضوع براي 
زاهدي، شاه، ميالني و ساير همکارانشان عجيب 
و غريب جلوه مي کند و آن را نشــانه اي از نظريه 
توطئه خود قلمداد مي کنند تا حدي که حتي نام 

منبع خود را ذکر نمي کنند. 
در صفحـه 349 نوشـته شـده حسـنعلي منصـور 
بـوده  اقتصـادي ويـژه« شـاه  »مشـاور سياسـي و 
اجتماعـي  مشـاور  به واقـع  منصـور  امـا  اسـت، 
شـاه بـود و ايـن امـر هـم بـه توصيـه امريکايي ها 
بـراي  را  زمينـه  تـا  بـود  گرفتـه  صـورت 
نخسـت وزيري او مهيـا کننـد. در هميـن صفحـه 
کانـون مترقـي بـه اشـتباه »کانـون ترقـي« نوشـته 
شـده، در صفحـه 368 آيـت اهلل کاشـاني رهبـر 
معنـوي جمعيت فدائيان اسـالم خوانده شـده که 
کامـاًل غلـط اسـت. تاريخ سـازي ميالنـي آنجـا 
اوج مي گيـرد کـه در هميـن صفحـه مي نويسـد 
گفتـه  مؤتلفـه  گروه هـاي  بـه  خمينـي  آيـت اهلل 
بـود »پيـش از اينکـه کسـي را تـرور کنيـد بايـد 
حتمـاً از يکـي از روحانيـون فتوا بگيرنـد.« ديگر 
اينکـه تسـليحات مـورد نيـاز خـود را از کسـي 
دريافـت نکننـد بلکه آن را بخرنـد! اکنون تصور 
نمـي رود کسـي در ايـن نکتـه ترديـدي داشـته 
باشـد کـه آيـت اهلل خمينـي بـا هرگونـه عمليـات 
مسـلحانه عليه هر کسـي و از سـوي هـر گروهي 
ميالنـي  اطالعـات  فقـدان  بوده انـد.   مخالـف 
بـه زمـان شـاه مربـوط نيسـت، بلکـه ايـن امـر بـه 
دوره مشـروطه و بعـد از انقـالب هم تسـري پيدا 
مي کنـد: »واقعيـت اين اسـت که منعـي در قانون 
مشـروطه بـر اعـدام روحاني مجـرم نبـود. مهمتر 
اينکـه مشـروطه خواهان بـه فتـواي آيت اهلل هايـي 
کـه در آن زمـان افقـه و اعلـم روحانيـون بودند، 
سـرکرده  کـه  را  نـوري  شـيخ فضل اهلل  آيـت اهلل 
مذهبـي نيروهـاي ارتجاعـي ضدمشـروطه بود به 
دار آويختـه بودنـد.« )ص370( اوالً اينکه فتواي 
اعـدام شـيخ فضل اهلل نـوري را روحانيونـي دادند 
کـه افقـه و اعلـم از او بودند کاماًل دروغ اسـت، 
گفتـه  مشـروطه  قانون اساسـي  کجـاي  در  ثانيـاً 
شـده روحانـي مجـرم بايـد اعـدام شـود؟ اصـاًل 
در کجـاي قانون اساسـي مشـروطه به طـور کلـي 
دربـاره اعـدام، مطلـب نوشـته شـده اسـت؟ اگـر 
اسـتنفورد  دانشـگاه  در  مشـروطه  قانون اساسـي 
يافت نشـود، قطعاً در کتابخانه دانشـگاه بوسـتون 
يـا کتابخانه کنگره هسـت، کاش ميالني حداقل 
از يکي از افراد پرشـماري که در امريکا هسـتند 
و کارشـان تاريـخ معاصـر ايـران اسـت در مورد 
ايـن بديهيات پرسـش مي کردند تا ناچار نشـوند 
بنويسـند،  کتـاب  خـود  شـنيده هاي  براسـاس 
اسـت  معلـوم  کانـادا.  و  امريـکا  در  هـم  آن 
ايشـان مخاطـب کتـاب خـود را خيلـي جاهـل 

در صفحه 389 ذکر شده که 
پرويز ثابتي در پاييز 1356 از 
امنيت داخلي ساواک  مديرکلي 

برکنار شد، حال آنکه اين 
برکناري درست يک سال بعد 

از تاريخي که ميالني قيد کرده 
افتاده است اتفاق 
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لطفًا ازکتاب خود بگوييد چه شــد که  ■
نام اقتصاد سياســي را بــراي اين کتاب 

انتخاب کرديد؟   
واضح است کسي که ساختارها و شيوه هاي  □

توليــد را گواه و مبناي تحليل خود قرار مي دهد 
به اقتصاد سياســي نزديک مي شــود. اين کتاب 
هم که اساســاً مبتني بر تحليل جامعه براســاس 
ســاختارهاي اقتصادي بود، »اقتصاد سياسي« نام 

گرفت و جز اين نمي توانست باشد.

باعنوان  ■ در حال حاضر  کتاب هايي که 
»اقتصاد سياســي« در ايران وجود دارد، 
تا چه حد با کار شــما همپوشــاني دارد. 

نظرتان در اين رابطه چيست؟
کتاب هاي مربوط به اقتصاد سياسي ايران در  □

پيش از انقالب به مفهوم اقتصاد سياسي نزديکتر 
بودند. منتهي ايرادشان اين بود که بسيار تئوريک 
بــوده و از منابع ديگرکشــورها به ويژه روســيه 
ترجمه شــده بودنــد. در آنها مصاديــق اقتصاد 
سياسي )شيوه هاي توليد( کم بود، يا اينکه اصاًل 
نبود. کتاب هاي اقتصاد سياســي پس از انقالب، 
گرچــه پرمحتواتر و داراي مصاديق بيشــتري از 
اقتصاد ايران هســتند اما از مفهوم اقتصاد سياسي 
فاصله دارند، اگر اقتصاد سياســي، علم بررسي 
»روابط اجتماعي مردم در ارتباط با توليد« است 
که توسط کارل مارکس تکميل گرديد، ديگر 
نمي توانيم کتاب »اقتصاد سياســي« کاتوزيان را 
اقتصاد سياســي بدانيم. کتاب پــرارزش و مفيد 
دکتر کاتوزيان هر عنواني مي توانســت به خود 

)به  عنــوان يک چهره اصول گــرا و محافظه کار( 
انعــکاس اجتماعي اين طبقات بــود. اين طبقات 
تحت فشــارهاي اقتصادي جانشــان به لب آمده 
بود و از دوران رياســت جمهوري رفسنجاني نيز 
به لحاظ اقتصادي نگراني هايي داشــتند و لذا دل 
به ظاهر و شــعارهاي دکتر احمدي نژاد بستند و با 
يک اقدام ناتمام )به قول تروتســکي( از چاله اي 
درآمدنــد و به چاهــي افتادند. تصميــم گرفتم 
کتابــي در اين زمينه و مبتني بــر آن پيش فرضي 
که خدمتتان عرض کردم بنويسم. لذا از آن زمان 
)سال 84( تا سال 91 مشغول انجام اين کار بودم.

آيا امــکان تکرار حضــور چهره هايي  ■
مانند احمدي نژاد در صحنه سياسي ايران 

وجود دارد؟
تا زماني که اين ســاختارها وجــود دارد هر  □

آن امکان برگشــت وجود دارد و اين مســئله را 
مي تــوان در نامه شــادروان مهندس ســحابي به 
خاتمي در ابتداي رياست جمهوريشان به درستي 
درک کــرد. در آن نامه دموکراســي خواهي به 
»ســرمايه داري ملي/ صنعتي« مشروط گرديده و 
مهندس سحابي به درستي پيش بيني هاي الزم را 

در اين زمينه کرده بود.

اين پيش بيني ها چه بود ؟ ■
بــدون  □ کــه  بــود  ايــن  ايشــان  پيش بينــي 

ســرمايه داري ملــي و نيروي اجتماعي پشــتيبان 
آن، فرايند دموکراســي خواهي موقت و ناپايدار 

خواهد بود. در عمل هم ديديم که چنين شد.

 اشاره: جلد نخست کتاب »اقتصاد سياسي ايران« 
نوشــته آقاي کاووس واضحي  آخرين روزهاي 
پاييز، توسط انتشارات صمديه منتشر شد. چشم انداز 
ايــران در ارتباط با اهداف، انگيزه ها و محتويات 
اصلي کتاب گفت وگويي با نويســنده آن انجام 
داده کــه نظر خوانندگان محترم را به آن جلب 

مي کنيم. 

ضمن تشکر و خوشامد براي حضورتان  ■
در دفتــر نشــريه، براي گشــايش بحث، 
بفرماييد چه شد که اقدام به تأليف کتابي 

باعنوان »اقتصاد سياسي ايران« کرديد؟ 
داليل زيادي براي تاليــف اين کتاب وجود  □

داشــت؛ من هم مانند بسياري از ايراني ها دغدغه 
توســعه ايــران را داشــتم و هنــوز هــم يکي از 
دغدغه هاي ذهني ام سرنوشت اين سرزمين است. 
جايي که به قول دکتــر »پيران« چراغ خانه مان در 
آن روشن اســت. با اين حال قصد نوشتن کتابي 
را نداشتم. حرفه و پيشه اصلي من انجام پژوهش 
در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي است. مؤسسه 
پژوهشي دارم. در همين راستا پروژه هاي زيادي را 
انجام داده ام. مهمترين مطالعه اي که موفق به انجام 
آن  شدم، پروژه  شناخت ويژگي هاي کشاورزي 
ايــران به ويــژه خرده دهقاني بود کــه با حمايت 
مالي وزارت خانه هاي علوم و جهاد کشــاورزي 
انجام گرفــت کــه در زمان رياســت جمهوري 
آقاي خاتمي بود.  به تدريج معادالت سياســي به 
هم خورد و جريان سياســي اصول گرا به قدرت 
رســيد. ابتدا در دي ماه 82 با انتخابات شوراهاي 
اسالمي و سپس با انتخابات رياست جمهوري در 
خرداد ســال 84 که دکتر احمدي نژاد ظاهر شد 
همــه به تکاپو افتادند و در پي راز اين دگرگوني 
بودند. درواقع جامعه به عقب برگشت. آن روزها 
جرقه اي به ذهنم رســيد کــه درواقع از مطالعات 
پيشــينم نشــأت مي گرفت و آن اين بود که اين 
برگشت بي ارتباط با شيوه ها و ساختارهاي توليد 
جامعه ايران نيست. مســئله، در ذهنم اين طور جا 
افتاد که اين برگشت شبيه به برگشت امپراتوري 
به جاي جمهوري در فرانسه دوران ناپلئون است. 
فــرض اولم اين بود که بخشــي از اقتصاد جامعه 
در دايره ساختارهاي پيشاسرمايه داري قرار داشته 
و بخشــي ديگر نيــز در دايره خرده بــورژوازي 
ســرگردان. به نظرم آمد بن بست در اصالحات، 
برگشــت جامعه و پيــروزي آقــاي احمدي نژاد 

کتاب »اقتصاد سياسي ايران«
گفت وگو با کاووس واضحي
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نيز بر افکارم ســنگيني داشــت. لذا درمجموع، 
کتاب با سانســور خودســاخته نوشــته شد و به 
ارشــاد ارسال گرديد. ارشاد نيز گرچه اصالحيه 
زد و تغييراتــي را خواســتار شــد اما بــا کتاب 
برخورد سلبي شــديدي نداشت و چون تصميم 
ما بر چاپ کتاب در داخل بود، لذا پيشــنهادات 
ارشاد مورد قبول من و ناشر قرارگرفت. ما پيشتر 
کار خودمــان را خوب انجام داده بوديم.  به طور 
خالصه نگراني من از ســوي ارشــاد خيلي بيش 
از آنچه ارشــاد اعمــال کرد، بود. درخواســت 
رياســت جمهوري  دوران  اواخــر  در  مجــوز 
احمدي نژاد به ارشاد فرســتاده شد اما مجوز در 
اوايل رياست جمهوري آقاي روحاني و وزارت 
آقاي جنتي صادر گرديد. براي من روشن نيست 
که آيا شــرايط جديد در اين زمينه مؤثر بوده يا 
اينکه کاًل ارشــاد ســبک و ســياقش از ابتدا نيز 
همين بوده است. در هر صورت از کار وزارت 
ارشــاد در زمينه کتابم راضي هســتم و مواردي 
هم که نياز به اصالحيه داشــت مطمئن هستم که 
در فرصت هاي بعدي اجازه چاپ خواهد يافت.  

در پايــان اگر صحبتــي در خصوص  ■
کتابتــان با خواننــدگان نشــريه داريد، 

بفرماييد؟
کتاب خواندن يک نيــاز اجتماعي و عادت  □

پاک هر انســان و نشــانه کمال و اعتماد به نفس 
است. در عين حال لذت بخش و بر توانايي هاي 
آدم مي افزايد. خواندن کتاب و حتي ورق زدنش 
به انسان آرامش و اعتماد مي دهد. کتاب، انسان 
را بــه زيبايي هــا و همچنيــن واقعيت ها نزديک 
مي کند. اما مســئله مهم اين اســت که خواندن 
کتــاب آرامــش مي خواهد. اميــدوارم مردم ما 
آرامش و وقت الزم براي مطالعه را داشته باشند. 
همچنين اگر وقت اضافي نيز پيدا کنند سري به 

کتاب اقتصاد سياسي بزنند. 
* اقتصاد سياسي ايران، کاووس واضحي،

چاپ اول: پاييز 1392، انتشارات صمديه، 
قيمت: 17000 تومان■

دارم و اين مســئله مرا در ادامــه راه و به فرجام 
رســاندن مطالعات آينده مصمم مي کند. بدون 
شــک عده اي کتاب را تأييد و عــده اي نيز رد 
خواهنــد کرد. آنچه براي من مهم اســت، رد يا 
تأييد نيســت بلکه طرح مسئله اي است که انجام 
شده است. در هر صورت فکر مي کنم و مطمئن 
هســتم  مانند هر کتاب ديگــري ارزش يک بار 

خواندن را داشته باشد. 

نتايــج اصلــي کتاب به طــور خالصه  ■
کدامند؟

اول اينکه: مؤلفه هاي کم توسعه يافتگي ايران،  □
پيشاسرمايه داري  از: وجود ساختارهاي  عبارتند 
در اقتصــاد ايــران باعنوان توليد دهقاني، رشــد 
ناموزون سرمايه داري و عدم تحقق سرمايه داري 

صنعتي. 
دوم: شــيوه توليــد دهقانــي، متفاوت از شــيوه 
توليد ســرمايه داري بوده و هرکدام داراي دوره 
تاريخــي خاص خود اســت. تفکيــک اين دو 

جوهر درک تاريخ معاصر ايران است. 
ســوم: شــيوه توليد ســرمايه داري امکان تفوق 
بر همــه بخش هــاي اقتصــادي ايــران را نيافته 
اســت. اين شــيوه توليــد در ايران بــا چند مانع 
کلــي روبرو اســت. از قبيــل: توليــد دهقاني، 
سياست هاي خرده کاري و پوپوليستي در اقتصاد 
ناشــي از غيردموکراتيک بودن ســاخت دولت، 

بازدارندگي نظام سرمايه داري جهاني و...
چهارم: به رسم معمول، اصالحات ارضي، نقطه 
آغاز شيوه توليد سرمايه داري تلقي شده و فرض 
بر اين بوده که ســرمايه داري با انجام اصالحات 
ارضي به طور کامل در کشــاورزي ايران تحقق 
يافته اســت. به نظرم، ماهيــت اصالحات ارضي 
ايــران، بــه دليل ســلب مالکيت از اربــاب و نه 
دهقــان، موجب توزيع مجــدد زمين بوده و اين 
روند، به معناي گســترش توليد دهقاني و گريز 

از شيوه توليد سرمايه داري بوده است.
پنجــم: دولــت در ايــران، نماينــده و تجلــي 
ســرمايه داري صنعتــي نبــوده، بلکــه نماينــده 
سرمايه داري مالي و تجاري است. سرمايه داري 
نه تنها  برخالف ســرمايه داري صنعتــي  تجاري 
داراي تضاد با توليد دهقاني نيســت، بلکه براي 
حفظ قدرت سياسي، داراي ايدئولوژي مشترک 
و نيازمنــد ائتــالف طبقاتــي با طبقــه اجتماعي 

دهقانان است. 

مميزي کتاب توســط وزارت ارشــاد  ■
چگونه بود؟ آيا از روند کار ارشاد درباره 

کتابتان راضي هستيد؟
آن زماني کــه شــروع به کار نوشــتن کتاب  □

کردم، احتمال کمي مي دادم که وزارت ارشــاد 
مجوز انتشار چنين کتابي را بدهد. به همين دليل 
از همان ابتدا خودسانســوري عجيبي بر من غلبه 
کــرد و آثــارش را در تمام اين کتــاب برجاي 
گذاشــت. راهنمايي هاي ناشــر محتــرم کتاب 
)صمديــه( بــراي رعايت قواعد مميزي ارشــاد 

بگيرد به جــز اقتصاد سياســي. همين طورکتاب 
دوســت ارجمندمان دکتر محسن رناني باعنوان 
»اقتصاد سياســي مناقشــه هســته اي ايــران« نيز 
مي توانست عنواني غير از اقتصاد سياسي به خود 
بگيــرد. هر دوي اين کتاب ها در قاموس اقتصاد 
سياســي »ريکاردويي« و »آدام اسميتي« نگاشته 
شده اند که توســط مارکس به چالش کشيده و 
نقد و اصالح شــدند. مارکس مي گويد: تو بگو 
چيســتي، تا من بگويم کيســتي. ايــن گزاره در 

متون ريکاردويي و اسميتي جايي ندارد. 

از کتاب شما در همين مدت زمان کم،  ■
شده  مثبتي  ارزيابي  خوانندگان  توســط 
اســت. فکر مي کنيد علت چيست؟ به طور 

کلي مخاطبان شما چه کساني هستند؟
من هم اين طور فکــر مي کنم. به چند دليل:  □

اين کتــاب از وجهــه دربرگيرندگي بســياري 
برخوردار است. منظورم اين است که به طريقي 
به دست و بال و افکار جامعه مي پيچد. مخاطب 
اصلي اين کتاب روشنفکرها و مطالعه کنندگان 
آزاد جامعه هســتند. به دليل اينکه در ســال هاي 
اخير کارهايي از اين دســت، کمتر انجام شده، 
به نظرم آنها بي تفــاوت از کنار اين کتاب عبور 
نخواهند کرد. از ســوي ديگر روز به روز توجه 
مردم در سراسر دنيا به آن قسمت از تحليل هاي 
مارکس که راجع به شناخت جهان )نه تغييرآن( 
اســت روزافزون اســت. ديگر زمان ســتايش و 
دشمني با مارکس ســپري شده و نظر او همانند 
نظر ديگر دانشــمندان مي توانــد منصفانه مورد 
ارزيابي قرار گيرد. بخشــي از نظــرات او براي 
شناخت جهان مفيد است. در عين حال لغزش ها 
و خطاهايــي نيز در نوشــته هاي مارکس وجود 
دارد. بــه نظرم در ايران نيــز توجه به تحليل هاي 
مارکــس رو به افزايش بوده و در اين کتاب که 
نقل و قول هاي وســيعي از مارکس آورده شده 

مورد عنايت خوانندگان قرار خواهد گرفت. 
مخاطــب ديگر کتاب، دانشــجويان رشــته هاي 
اقتصاد، جامعه شناســي، جغرافيا، کشاورزي و... 
هستند. آنها، هم به مباحث اين کتاب نياز دارند 
و هم بدان عالقه مندند. اســتادان اين رشته ها نيز 
نوعاً درگير مسائل و موضوعات کتاب خواهند 
بود. مخاطب سوم کتاب، عالقه مندان به مسائل 
اقتصادي، برنامه ريزان روستايي و شاغالن بخش 
کشاورزي هســتند. مطالب کتاب به دليل طرح 
مســائل بنيادي در ارتباط با شــيوه هاي توليد و 
تشــريح خصوصيات آنهــا مورد اســتفاده اين 
بخــش از مخاطبان قــرار خواهــد گرفت. اين 
کتاب درواقع راه گذار از کشــاورزي معيشــتي 
به کشــاورزي مدرن را که به شــدت در دستور 
کار وزارت جهــاد کشــاورزي قــرار گرفتــه، 
تئوريزه کرده است. مخاطب نهايي، توده مردم، 
کشــاورزان و دهقانان هســتند. آنها نيز به دليل 
اينکــه در کانــون توجه و مرکــز تحليل کتاب 
قرار دارند، از آن استقبال خواهند کرد. خالصه 
اينکــه من هم حس خوبي از انتشــار اين کتاب 
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چشم انداز لغو تحريم ها

مهدي حســيني- سرپرست کميته اي که وزارت نفت ايران آن را براي بررسي 
قراردادهاي نفتي تشــکيل داده اســت- به خبرنگار نشريه وال استريت ژورنال 
گفت که تهران با شــرکت هاي بين المللي نفتي گفت وگو و مشورت کرده و 
ديدگاه هاي آنها در مورد چگونگي شرايط عقد قراردادهاي جالب توجه تر را 
در صورتي که به شــرکت هاي غربي اجازه بازگشت به اين کشور داده شود، 

جويا شده است.
تهران به ويژه سرگرم بررسي اين موضوع است که شرايط را براي شرکت هاي 
مزبور تســهيل کند، به اين صورت که هزينه هايشــان را جبران کند و قوانيني 
وضــع کند که اجازه دهد آنها اندوخته هاي خــود را پس انداز کنند و اين امر 

اقدام مالي مهمي  براي شرکت هاي غربي محسوب خواهد شد.
او گفت: اما هر نوع پس اندازي بايد با قانون ايران هماهنگ باشد و اين قانون 

مالکيت خارجي اندوخته هاي نفتي را منع مي کند. 

منبع: وال استريت ژورنال، 19 ژانويه 2014 )29 دي 1392(
نويسنده: بنوآ فوکن

نياز به وحدت مسلمانان

خوب اســت باور کنيم که تغيير در ايران موجب ايجاد اميد شــده است. ديدن 
ائتــالف ايران با غرب و ايما و اشــاره هاي دلنشــين و چهره هاي خندان به جاي 
چهره هاي عبوس، مايه خوشــحالي است. اشــاره )آيت اهلل( خامنه اي و روحاني 
به وحدت بين مســلمانان، گامي ايده آل و بهترين درمان براي تعصب اســت که 
موجب برانگيخته شدن شور و شوق مسلمانان مي شود؛  شور و شوقي که در شرايط 
کنوني خاورميانه به آن بسيار نياز داريم. ريخته  شدن خون بسياري از مسلمانان در 
هر روز،  آنان را به جاي ادامه غرق شدن در اختالفات و کشمکش هاي بي ارزش 

و ساختگي، به سمت متحدشدن براي يافتن راه حل پيش مي برد.
اجازه بدهيد به کساني که نمي دانند بگويم که از زمان نشستن روحاني بر کرسي 
رياســت جمهوري، گفت وگوهاي منظم ماهيانه بين مســئوالن ترکيه و ايران در 
ســطح نخست وزير و وزير امورخارجه وجود داشــته است. مهمترين بند دستور 
کار اين گفت وگوها سوريه است از اين رو هر دو کشور که ديدگاه هاي متفاوتي 
درباره ســوريه دارند بايد براي دستيابي به توافق تالش کنند. ماه گذشته ترکيه و 
ايران از همه طرف ها در سوريه خواستند آتش بس کنند. اين مسئله نشان مي دهد 
کشــورهاي اســالمي  در خاورميانه مي توانند با يکديگر متحد شوند تا به شکلي 
مســئوالنه اعمال قدرت کنند و به حل مشکالت بر مبنايي عقالني بپردازند حتي 
اگر ديدگاه هايشــان با يکديگر متفاوت باشد. ما همچنان مي توانيم براي دفاع از 
ضعيفان کار زيادي انجام دهيم و به جنگ و دشمني فرقه اي پايان دهيم و صلح 
را در خاورميانــه برقرار کنيم. ما نبايد در مشــکوک بودن به تغييراتي که روي 
مي دهد زياده روي کنيم. پس از ريخته شــدن خون هاي بســيار، شايد زمان آن 

رسيده است که مسلمانان در خاورميانه نياز به تغيير و وحدت را درک کنند.

منبع: الشرق االوسط، 22 ژانويه 2014 ) 2 بهمن 1392(
نويسنده: آيلين کاگامان

بازتاب سفر دکتر روحاني به داووس

پس از بازگشت رئيس جمهور از داووس، بازتاب اين سفر در کل مثبت بوده است.
در  روحاني  حضور  از  محافظه کار  رسانه هاي  هم  و  ليبرال  روزنامه هاي  هم 

سوئيس حمايت کرده اند.
سخنان روز پنجشنبه روحاني در داووس مبني بر اينکه بازگشايي سفارت امريکا 
در تهران »ناممکن نيست« با واکنش قابل توجهي مواجه شد. با توجه به روابط 
خصمانه متقابل امريکا و ايران از زمان انقالب اسالمي  سال 1979 ميالدي و تسخير 
 سفارت اين کشور در تهران با 52 گروگان، اين اظهارنظر روحاني حيرت آور است.
محافظه کاران در ايران هنوز به برنامه روحاني براي بهبود روابط با غرب به ديده 

ترديد نگاه مي کنند. 

منبع: لس آنجلس تايمز، 25 ژانويه 2014 )5 بهمن 1392(
نويسنده: رامين مستقيم و الکساندرا سندلز

بدبيني اسرائيل به تحوالت منطقه

ــه شــاهد توافــق موقتــي بودکــه  ــا خوش بينــي محتاطان در حالــي کــه جهــان ب
ــود و روز  ــده ب ــي ش ــران طراح ــوم اي ــازي اوراني ــردن غني س ــراي محدودک ب
دوشــنبه اجــرا شــد، لحــن اســرائيل لحنــي تســليم طلبانه همــراه بــا بدبينــي بــود.
ــه،  ــي منطق ــده سياس ــوالت عم ــه تح ــرائيل، در زمين ــر اس ــال هاي اخي در س

خــود را در حاشــيه احســاس مي کنــد.
اگــر چــه برخــي افــراد در ايــن کشــور از بازســازي چشــم انداز سياســي 
ــرا  ــد، زي ــتقبال کرده ان ــرائيل، اس ــراي اس ــت ب ــي مثب ــوان تحول ــه، به عن منطق
ايــن امــر برخــي از دشــمنان ديرينــه اســرائيل را در برابــر يکديگــر قــرار داده 
ــد. ــده تلقــي مي کنن ــرات را نگران کنن ــن تغيي ــراد اي ــا بســياري از اف اســت، ام
رونــن برگمــن، روزنامه نــگاري کــه دربــاره امنيــت اســرائيل مي نويســد، 
گفــت: »مــن فکــر مي کنــم اســرائيل ترجيــح مــي داد بــا خودکامــگان 
يــاد  »بهــار عربــي«  باعنــوان  از آن  شناخته شــده روبــرو مي شــد، آنچــه 

مي شــود. 
ــه  ــم ب ــا نمي داني ــازه شــروع شــده اســت. م ــدي هســتيم کــه ت ــا شــاهد رون م

ــد. ــد انجامي کجــا خواه
منبع: لس آنجلس تايمز، 21 ژانويه 2014 )1 بهمن 1392(

نويسنده: کيت لينتيکام

در آيينه رسانه ها
ايران 
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چشم انداز بازار نفت

در حــال حاضر، امريکا و مکزيک فعاالنه خود را براي صادرات نفت به بازار 
اروپا آمــاده مي کنند. با توجه به حجم جديد مواد خام ايران، ارســال نفت از 
مســيرهاي گوناگون و افت نرخ »طالي سياه« براي اروپا تضمين شده خواهد 
بود. تا اواخر ســال جاري، در مجموع احتمال دارد که نرخ نفت تا بشــکه اي 
80 دالر برســد. اين امر براي روسيه پيامدهاي مسئله سازي را به همراه خواهد 

داشت که در بودجه اش نرخ نفت را بشکه اي 90 دالر پيش بيني کرده است.
در مجمــوع، ايران مجدداً وارد عرصه رقابت جغرافيايي ـ سياســي در اروپا و 

آسيا مي شود اما اين بار به عنوان متحد غرب. 
منبع: راسيسکايا گازتا، 29 ژانويه 2014 )9 بهمن 1392(

نويسنده: رمان روکومدا

چشم انداز روابط ايران و ترکيه

بــا وجــود تحريم هــاي بين المللــي اقتصــادي، هم اکنــون ايــران يکــي از 
ــه اســت. بيشــترين و ســودمندترين بخــش  ــن شــرکاي تجــاري ترکي مهمتري
تجــارت بــا ارزشــي بيــش از 20 ميليــارد دالر بــه واردات گاز طبيعــي مربــوط 
ــات  ــاره اقدام ــه درب ــه ترکي ــنگتن ب ــان، واش ــفر اردوغ ــش از س ــود. پي مي ش

ــدار داد.  ــگام هش زودهن
بــه گــزارش روزنامــه »زمــان«، ديويــد کوهــن، مقــام مســئول وزارت دارايــي 
ــراي  ــه قــوت خــود باقــي هســتند و ب امريــکا، گفتــه اســت تحريم هــا هنــوز ب
ــا ايــران هنــوز زود اســت. بــه نظــر نمي رســد آنــکارا تحت تأثيــر  داد وســتد ب
ايــن هشــدار قــرار گرفتــه باشــد. دو طــرف مي خواهنــد حجــم تجــارت خــود 
ــارد دالر  ــه 50 ميلي ــدت ب ــارد و در درازم ــا 30 ميلي ــده ت ــال هاي آين را در س

افزايــش دهنــد.
ايــن پيــروزي مهمي بــراي ايــران، در مســير پايــان دادن بــه انــزوا طبــق وعــده 
ــا  ــار تحريم ه ــش آث ــه کاه ــه ب ــون ترکي ــت. از هم اکن ــي اس ــاي[ روحان ]آق
کمــک مي کنــد. مبــادالت غيرقانونــي طــال بــا ايــران، بخــش مهمــي از 
ــليمان  ــد. س ــکيل مي دهن ــامبر را تش ــاه دس ــط م ــي اواس ــاد مال ــوايي فس رس
اصــالن، رئيــس بانــک »خلــق« و رضــا ضــراب، تاجــر آذربايجانــي- ايرانــي، 

ــته اند.  ــوايي داش ــن رس ــي در اي ــي اساس نقش
ميــالدي   2013 و   2012 ســال هاي  در  ضــراب  کيفرخواســت،  براســاس 
ــه تهــران منتقــل کــرده اســت.  ــي ب ــارد دالر را به طــور غيرقانون ــغ 87 ميلي مبل
ــراب  ــده، ض ــر ش ــه منتش ــانه هاي ترکي ــي از رس ــه در يک ــاس مقاله اي ک براس
نقــش مهمــي در تــالش نافرجــام بــراي تــرور ســفير عربستان ســعودي در 

ــت.  ــته اس ــالدي، داش ــال 2011مي ــنگتن در س واش
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پاسخ به سخنان تهديدآميز شيمون پرز

اســرائيل فلسطين را براســاس ديدگاه و راهبرد ويژه خود بازترسيم کرده است، 
به گونه اي که کشور واقعي مستقلي به نام فلسطين در نقشه راه اسرائيل وجود ندارد. 
اسرائيل دو جنگ عليه لبنان و نوار غزه به راه  انداخت با وجود اين، خود را کشوري 
ميانه رو مي داند، شــايد به اين خاطر که از جنگجويان و موشــک هاي ميانه روتري 
عليه فلســطينيان و لبناني ها اســتفاده مي کند! اما فلسطينيان ملتي هستند که سکوت 
نمي کنند و هميشــه در مقابل هر تجاوزي واکنش بســياري نشــان مي دهند. کافي 
اســت انسان به موشــک هايي که آنها در مقابل قدرت عظيم نظامي اسرائيل به کار 
مي برند بينديشــد. اسرائيل داراي کالهک هاي هســته اي است، با اين حال خود را 
کشوري ميانه رو مي داند! اما کشور فلسطين به نظر مي رسد مجبور است هيچ نيروي 
نظامي جز نيروي پليس نداشته باشد. اسرائيل حريم هوايي فلسطين و فرودگاه هاي 
آن را به طور کامل در کنترل خود دارد و اين وضع درباره بسياري از مسائل مشابه 
هم صدق مي کند. اين گسستي آشکار در تعريف جديد دو اصطالح ميانه روي و 

تندروي در خاورميانه محسوب مي شود. 
اکنون ســؤال اين است که: چرا توافقنامه هاي مادريد و اسلو که به امضاي اسرائيل 
و فلسطين و کشورهاي اسالمي  شرکت کننده در هر دو کنفرانس يادشده رسيد، با 
گذشت 20 سال از امضايشان هنوز نتوانسته اند هيچ دستاورد ملموسي داشته باشند؟

علت آن کاماًل روشــن است: اسرائيل مي خواهد خاورميانه را براساس راهبردها و 
طرح هاي خاص خود شکل دهد.

پرز در کنفرانســي خبري درباره روحاني گفت: »او از صلح در خاورميانه حمايت 
نمي کند. در ميان رهبراني که من آنها را مي شناســم، وي تنها کســي اســت که به 
صراحت نگفته است زمان برقراري صلح ميان اسرائيل و عرب ها فرا رسيده است«. 
وي از اشــاره به صلح خودداري کرد و حتي زماني که از او سؤال شد آيا ديدگاه 
وي همه کشورهاي )خاورميانه( را شامل مي شود، وي پاسخ داد صرفاً کشورهايي 

را شامل مي شود که ايران آنها را قبول دارد.
اين مســائل نشــان مي دهد که هر دو طرف مي خواهند روابط بين اسرائيل و ايران 
را بازترســيم کنند اما فراموش کرده اند که نتانياهو بارها در گذشته ايران را تهديد 
بــه حمله نظامي کرده اســت و همچنان تهديد مي کند. مســئله اصلي در اينجا اين 
واقعيت اســت که اســرائيل تهديد به آغاز جنگ عليه ايران مي کند و به رغم آن، 
از رئيس جمهور ايران مي خواهد اســرائيل را به رسميت بشناسد و با نتانياهو دست 
بدهد. اين همان آميزه اي اســت که هر دو معناي مختلف کلمه داووس را در خود 
دارد: داووس خيالي و داووس واقعي، مشت آهنيني که دستکشي مخملي روي آن 
پوشيده شده است و به نظر مي رسد در کنفرانس اخير داووس، ستاره داووس)يعني 

روحاني( درخشيد، درحالي که درخشش ستاره داوود تا حدي کاهش يافته بود.
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زياده خواهي اسرائيل

چــرا اســرائيل از نزديکــي امريــکا بــه ايــران به شــدت گله منــد اســت، 
هرچنــد کــه رابطــه تنگاتنگــي ميــان اســرائيل و امريــکا حاکــم اســت ؟ 
ــه و  ــت گل ــته سياس ــرائيل پيوس ــت اس ــه سياس ــد ک ــده مي گوين ــران يادش ناظ
ــد و وارد  ــو کن ــطين را مح ــت فلس ــي  از مل ــر نيم ــي اگ ــت، حت ــکايت اس ش
بيــروت شــود، بــاز صــداي شــکوه و تــرس و مظلوميــت را بــاال مي بــرد. ايــن 
ــي  ــد: خواســت اســرائيل از تمامــي  مــوارد يادشــده بهاي تحليلگــران مي افزاين
بــراي ســکوت در مــورد ايــن نزديکــي اســت، امــا ايــن بهــا چيســت؟ خــود 
ــرا  ــودش، زي ــليحات خ ــزب اهلل از تس ــردن ح ــد، محروم ک ــران مي گوين ناظ
ــراي اســرائيل به شــمار مــي رود. ــوز هــم خطــري جــدي ب ايــن تســليحات هن
ــر  ــاري اخي ــه پافش ــات را ب ــران توجه ــت؟ ناظ ــري بجاس ــن نتيجه گي ــا اي آي
ــد،  ــو دو معطــوف مي دارن ــس ژن ــران در کنفران ــر عــدم شــرکت اي ــکا ب امري
ــرط  ــکا ش ــه امري ــت از آن دارد ک ــه حکاي ــات درزيافت ــه اطالع به طوري ک
کــرده اســت کــه ايــران در ازاي محروم کــردن حــزب اهلل از تســليحاتش 
ــت  ــران را در موقعي ــئله اي ــن مس ــد و اي ــرکت نماي ــو دو ش ــس ژن در کنفران
ــران اســت،  ــد اي ــرا حــزب اهلل هم پيمــان قدرتمن ــرار مي دهــد ، زي دشــواري ق
ــار خــود را  ــن شــرط، اعتب ــا اي ــران در صــورت موافقــت ب ــن اي گذشــته از اي
ــتي  ــا به راس ــد. آي ــت مي ده ــان از دس ــيعيان جه ــاً ش ــزب و عموم ــر ح در نظ
فرصــت بهره بــرداري اســرائيل از نزديکــي امريکايــي/ ايرانــي فرارســيده 

ــت. ــوار اس ــر دش ــال حاض ــش در ح ــن پرس ــخ اي ــت؟ پاس اس
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اقبال و تفسير قرآن آقاي محمدي گرگاني
نشريه محترم چشم انداز ايران

احتراماً مطلبي چند در مورد نوشته جناب آقاي دکتر محمد محمدي گرگاني 
در شــماره تيرمــاه 92 صفحــه 108 مطلبــي فرمودند کــه متأســفانه به خاطر 
التقاطي بودن بعضي از تفاســير با اســرائيليات چنين برداشــتي شــده که روح 
خداوند، روحي از جنس خدا )غيرمادي( در جســم انســان وارد شــده است. 
اين طرز تفکر با آيات خداوندي ســازگاري ندارد. جمله ايشان عيناً اين گونه 
اســت: »روح خدا در آدمي دميده شــده و صالحيت و توانايي آن را دارد که 
در مراتبي از کيفيت قرار بگيرد که همانند بايزيد بگويد ســبحاني،  سبحاني، ما 

اعظم شأني. من پاکيزه ام، من پاکيزه ام. من چه مقام شگفتي دارم.«
حــال با توجه به آيات خداوندي، 13 آيه که در آن خداوند 14 بار کلمه دميدن 
)نفــخ بوده( را آورده به معناي دميدن )فوت کردن( در هيچ جا نگفته جنســي از 
روح من داخل کالبد انســان شــده بلکه فرموده به دستور مخلوق من به نام روح 
به انسان دميد )فوت کرد( مي گويد: روحم، روح من، روحي که مال من است. 

مانند عبادت بندگان من يا جنتي؛ بهشت من که مفهوم مالکيت خاص دارد. 
موضوع به اين صورت بوده که خداوند پس از ساختن انسان از ِگل و مراحل 
صلصال )اين جســم در حالت درازکش، نشسته يا ايســتاده( به حضرت روح 
فرمــان داد تا به آدم بدمد )فوت کند( حضرت روح همان مخلوقي اســت که 
شــب هاي قدر به همراه مالئکه به زمين مي آيند و تا صبح به مؤمنين احياگرفته 
درود مي فرســتند. در اين 14 مورد هشت مورد آن توسط حضرت اسرافيل به 
فرمان خدا صورت مي گيرد. پنج مورد دميدن توســط حضرت روح به فرمان 
خدا انجام گرفت که سه موردش در مورد خلقت حضرت آدم و دو مورد آن 

درباره حضرت مريم است و يک مورد هم حضرت عيسي.
از ِگل پرنده اي مي سازد و به اذن خداوند در او مي دمد، پرنده زنده مي شود.

با توجه به آيات قرآن هيچ گاه شکلي يا دودي يا روحي يا هر موجود ديگري 
وارد بدن انســان نشده. اين قدرت خداوندي اســت که هرگاه بخواهد »ُکن«  

مي گويد و بعد »فيکون« مي شود. )او مي خواهد باشد پس موجود مي شود(
همان گونــه که حضــرت روح به فرمان خداوند به آدم دميد، او زنده شــد. به 
حضرت مريم دميد، او باردار شــد. حضرت عيســي در ِگلي به شکل پرنده به 

اذن خدا دميد او زنده شد.
پس اين داســتان که انســان روحــي دارد غيرمادي که در داخــل بدنش يا به 
صــورت مجرد در خارج از بدن موجود اســت ربطي به دميدن حضرت روح 
نــدارد. او فقــط فوت کرد و خداوند انســان را زنده نمود تــا مالئک ببينند و 
حرکت سجده به فرمان يزدان را انجام دهند و هيچ گاه شبيه بخار و دود يا هر 
چيز ديگري که انســان براي خود بافته وارد بدن آدمي نشــده بلکه فقط آنان 

)حضرات روح و عيسي( فوت کرده اند و اجراي دستور خداوندي نمودند.
اما دميدن حضرت اســرافيل هم عالمت قيامت و چگونگي مردن و زنده شدن 

مخلوقات خداوندي است. 
امــا در مورد پاکيزه بودن انســان؛ آدمي که داراي چهــار عنصر نجس در بدن 
است )خون، مدفوع، ادرار و مني( چگونه مي تواند فکر کند و لقب سبحان بر 
خود بگذارد که اين عين شــرک اســت و فقط خداوند سبحان است و بس و 
استفاده از اين کلمه حتي براي روح القدس خالي از اشکال نيست چه برسد به 

آدمي که حامل چهار نجاست است.
البته اين مطلب درست است که انسان مي تواند از اسفل السافلين به احسن التقويم 

برسد و از گناه پاک شود و به مقام عالي بندگي خدا و نعم العبد شدن برسد.
از اينکه مطالبي با فکر صغير خود نوشتم معذرت مي خواهم و اميدوارم اهل علم 

بيشتر در اين مورد تحقيقات کرده و نظرات محکم تر و قوي تري ارائه دهند.
 با تشکر ـ اسداهلل صديقي

پاسخ آقاي محمد محمدي گرگاني
با سپاس از خواننده محترمي که در باره نفخ  روح، مطلبي فرستاده بودند، قطعاً 

در ايــن مورد نيز نظر واحدي ميان متفکران مســلمان وجود ندارد. براي جلب 
توجه خواننده محترم، در زير پاســخ حاضر، نظر مرحــوم عالمه طباطبايي در 
اين مورد عيناً نقل مي شــود، ضمن آنکه نظر اقبال در کتاب »احياي فکر ديني 
در اســالم«، در اين مورد آمده و ممکن اســت با برداشت اين خواننده محترم 

متفاوت باشد. 
در ترجمه تفسير الميزان، جلد  12، صفحه 228  که عيناً نقل مي شود آمده است: 

در جمله »َو نََفْخُت فِيِه مِْن ُروِحي«، نفخ به معناى دميدن هوا در داخل جسمى 
اســت به وسيله دهان يا وسيله اى ديگر- اين معناى لغوى نفخ است، ولى آن را 
به طور کنايه در تأثيرگذاشــتن در چيزى و يا القاي امر غيرمحسوســى در آن 
چيز اســتعمال مى کنند و در آيه  شــريفه، مقصود از آن، ايجاد روح در آدمى 
اســت. البته اينکــه مى گوييم در آدمى، معنايش اين نيســت که روح مانند باد 
که در جســم باد کرده داخل اســت در بدن آدمى داخل باشد، بلکه معنايش 
ارتبــاط دادن و برقرارکردن رابطه ميان بدن و روح اســت، همچنان که در آيه  
، َخلَْقنَا النُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقنَا الَْعلََقَة مُْضَغًة فََخلَْقنَا  »ثُمَّ َجَعلْناُه نُْطَفًة فِي قَراٍر َمِکيٍن ثُمَّ

--------------------الُْمْضَغَة ِعظاماً فََکَسْونَا الِْعظاَم لَْحماً ثُمَّ أَنَْشأْناُه َخلْقاً آَخَر.« 
1ـ خلق کرد او از خاک سپس به او گفت موجود شو، پس موجود شد. سوره  

آل عمران، آيه 59.
2ـ آن گاه او را خلقى ديگر کرديم. سوره مؤمنون، آيه 14.

3ـ پــس او را نطفــه اى در جــاى امنى قــرار داديم، پــس از آن، نطفه را علقه 
کرديــم، آن گاه علقــه را مضغه و مضغه را اســتخوان ها نموديم و ســپس آن 
اســتخوان ها را با گوشت پوشانديم و در آخر او را خلقى ديگر کرديم. سوره 

مؤمنون، آيه  13 و 14.
ترجمه تفسيرالميزان، ج 12، ص 228

َل بُِکْم« به اين معنا اشاره شد. َِّذي ُوکِّ »قُْل يَتََوفَّاُکْم َملَُک الَْمْوِت ال
چون در آيه اول همان طورکه مالحظه مى کنيد، مى فرمايد: روح انسانى همان 
بدنى اســت که خلقــت ديگر به خود گرفته، بدون اينکــه چيزى بر آن اضافه 
شده باشد و در آيه  دوم مى فرمايد: روح در هنگام مرگ از بدن گرفته مى شود 

درحالى که بدن به حال خود باقى است و چيزى از آن کم نمى گردد.
پس روح، امر وجودى اســت که فى نفســه يک نوع اتحاد با بدن دارد و آن اين 
اســت که متعلق به بدن است، و در عين حال يک نوع استقالل هم از بدن دارد 
به طورى که هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا مى شود. در تفسير آيه »َو 
ِ أَمْواٌت« در جلد اول اين کتاب پاره اى مطالب که  ال تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل اهللَّ
وُح  مربوط به اين مقام است، گذشت و اميدواريم که بتوانيم در ذيل آيه  »قُِل الرُّ

- در اين مسئله بحثى کامل و مستوفى بنماييم. مِْن أَمِْر َربِّي«- ان شاء اهللَّ
در آيــه مورد بحث اگــر روح را به خود نســبت داده و اضافه کرده به منظور 
تشــريف و احترام بوده و از باب اضافه المى اســت که اختصاص و ملکيت را 
مى رســاند و جمله » فََقُعوا لَُه ســاِجِديَن« به اين معناست که سجده کنيد و بعيد 
نيست معنايش اين باشد که براى سجده او رو به زمين بيفتيد که اگر اين باشد 
تأکيد در خضوع مالئکه را براى اين مخلوق تازه مى رساند و بعضى  از مفسران 

همين معنا را گرفته اند.
و معناى آيه اين مى شــود: وقتى من ترکيــب آن را تعديل نموده و صنع بدنش 
را تمام کردم و ســپس روح بزرگ منسوب به خود را که من ميان آن و بدن او 

ارتباط برقرار کرده، ايجاد نمودم، شما براى سجده بر او به زمين بيفتيد.
َُّک« هست [ ]معناى کلمه »بشر« و نکته اى که در التفات از تکلم به غيب در آيه : »َو إِْذ قاَل َرب

دو نمايش با الهام از يك زندگي
جناب مهندس ميثمي

با عرض سالم و احترام
با شــما درباره دو نمايش صحبت کردم که با تأثير از زندگي و شخصيت شما 

نوشتم و اجرا کرديم: 
1ـ واگويه هاي گاه و بي گاه مردي که به خاطر نمي آورم.

2ـ دفتر خاطرات سال 60.

چشم انداز خوانندگان



83
ره	
ما
|	ش
	93

ن	
ردي
رو
و	ف
	92

د	
فن
اس

 |	1
89

در انقالب مشــروطه، صرف نظــر از برخورداري علماي اصولــي از بنيادهاي 
فلســفي و رويکرد عقالني در برخورد با مسائل جديد )طبق نظر دکتر توفيق(، 
مي بايســت در استقالل عمل آنان دانســت زيرا نجف خارج از سيطره شاهان 
قاجــار بود و اين امر دســت آنان را براي اعمال نظر بازمي گذاشــت. چنان که 
مواردي چند نيز پيــش از آن نظير فتاوي جهاد در دوره دوم جنگ هاي ايران 
و روس در زمان ســلطنت فتحعلي شــاه و مهمتر از آن ماجــراي حکم تحريم 
تنباکو توســط ميرزاي شيرازي در عصر ناصرالدين شــاه، الگوهاي موفقي از 
اين نقش آفريني ها را رقم زده بودند. کما اينکه همين نظر را مي توان در ورود 
نظريه هاي انديشه گران ايراني خارج از سلطه امنيتي قاجارها يعني: آخوندزاده، 

ملکم و حتي نشريات فارسي زبان کشورهاي همسايه نيز در نظر گرفت. 
اما نکته دوم، در ارتباط با اشــاره مختصر خانم دکتر شــريعتي به نقش جريان 
باطني گري در مشــروطه مي باشد، که شــايد با ارائه فکت ها و داليل تاريخي 
بيشــتر، بتوان روزنه و پرتــوي جديدي بر تحليل تحــوالت تاريخ معاصر که 
اغلــب با نگرش هاي سياســي و حتي ايدئولوژيک عرضه شــده اند، انداخت. 
ايــن رويکرد مي تواند با عنايت به جنبش هاي بيداري در کشــورهاي شــمال 
آفريقــا نظير تونس و ليبي نيز مدنظر قرار گيرد. زيرا اســالم در اين کشــورها 
در قالب گرايش هــاي صوفي و عرفاني ورود و نمو يافت. درحالي که چگونه 
ممکن اســت از دل عرفان، انقالب و حتي خشــونت هاي ســلفي گري بيرون 
بيايد. چنان که مستحضر هستيد يکي از پايگاه هاي  عمده صدور جريان اسالم 

خشونت گرا، شمال آفريقاست.                
با سپاس- روحبخش 

پيش و بيش از آنکه اصالح طلب باشم
برادرمان آقاي س ـ ملت پرســت مقالــه  اديبانه اي باعنوان »پيش و بيش از آنکه 
اصالح طلب باشــم« براي نشريه فرستاده اند که در زير گزيده ا ي از آن تقديم 

خوانندگان عزيز مي شود.
... دير يا زود، ساده يا پرنقش ونگار، عقالني يا احساسي و... به هر روي جامعه 
خود را به کســوت اصالحات آراســت تا »داعيه اصالح طلبــي« وجه تمايزي 
کالن باشــد با شــبه جريان تماميت خواه ـ توتاليتر؛ شــبه جرياني که به گونه اي 
ســؤال برانگيز، جدا از قبضه کردن جمله منابع، اهرم ها و شريان هاي اقتصادي، 
عمــده تکاپــوي ذهنــي بي فرجامــش را مصروف ايــن اقدام مي نمــود که با 
همســوکردن اقتصاد و مذهبـ  آن هم مبتني بر قرائت و برداشت مطلق  گرايانه 
و مطلوب خويش ـ بستر ذهني و عملي تداوم اين روند را فراهم ساخته و فارغ 
از هرگونه دگرانديشي و نوانديشي، توأمان به انحصارطلبي خود وسعت بخشد 

و جامعه را از تکامل و توسعه بازدارد...
جريان دگرخواهانه و تحول گراي اصالح طلبي که فرايند تکوين و پديداري اش 
در گــذر همه تبعيض ها، انحصارطلبي هــا،  قيم مآبي ها، تک صدايي ها و... رقم 
خــورده بود و به گونه اي نمادين هم که شــده در ميعــادگاه دوم خرداد 1376 
»شکوه بي بديل زايش و جلوه گري« را صد البته در خاستگاهي به وسعت يک 

جامعه و يک سرزمين تجربه مي کرد.
... صف بنــدي،  اصطــکاک و تنــش دو رونــد عميــق اصالحــات و عقيــم 
تماميت خواه، هر چه عريان تر و هر چه بي واســطه تر و بي هيچ جاي مماشــات 

و نقطه تقايع و تلفيقي تداوم مي يافت...
ريشــه هاي نهال و نهاد اصالحات در بيش از يک سده اخير، ادبيات و مصاديق 
پيراموني اش در دستگاه دولت به ويژه با خردورزي، دموکرات منشي و پايمردي 

مفاخري چون اميرکبير، دکتر فاطمي، دکتر مصدق و... جلوه گري يافته بود...
 عطــف به حقانيت پديداري و حضــور اين جريان عظيم، روز به روز جامعيت 
و هم پوشــاني ظرفيت هــا و ظرافت هــاي پيراموني اصالحــات قانوني افزوده 
مي شــد و پيامد همه اينها وزن و »سرمايه اجتماعي« اش به عنوان بي بديل ترين، 
پيش برنده تريــن و مؤثرتريــن عنصر هــر حرکت و فراينــد اجتماعي افزايش 
مي يافــت... و در ســوي ديگر از صالبــت، اقتدار، تشــخص و منطق فکريـ  

رفتاري جريان تقابل همين بس که:
در قرن 21 که آدمي درصدد سير و سياحت و تفريح و زيست در ديگر کرات 
اســت، آنها با پرتاب حماســي! و شــکوهمند!! کفش به ســوي رئيس جمهور 
منتخب مملکت خويش مي کوشــند تا جدا از خوردن مجدد مهر اســتيصال و 
درماندگي بر شناسنامه شان، با تصاوير و خاطراتي از اين دست، روند پرشتاب 

قهقرايي خويش را عيني تر و شفاف تر در اذهان مردم تثبيت کنند.

در نمايش اول شــخصيت جوان که داماد خانواده است مبارز انقالبي است که 
در حال ســاخت بمب دستي دچار سانحه مي شــود و يک دستش را از دست 

مي دهد و نمايش هم با مسائل سال 32 مرتبط است.
در نمايــش دوم شــخصيت مبارزي اســت که تحصيالت دانشــگاهي دارد و 
با شــهيد بهشــتي هم مرتبط اســت و در نمايش نامش لطفي اســت. تغييريافته 
لطف اهلل ميثمي. او هم در حادثه سال 60 نابينا شده و از سال 1332 در اصفهان 
خاطراتي دارد. تماشــاگراني که داراي اطالعات سياســي ـ  اجتماعي بودند و 
دو نمايش را ديدند بالفاصله بي آنکه در نمايش نام شــما مســتقيم آمده باشد 

مي فهميدند و ارتباط نمايش با شما را درک مي کردند.
بــا نهايت احتــرام مي گويم: اگرچه دو نمايش ناقابل و شــايد هم مســتقيم به 
زندگي شما نپرداخته باشــد ولي در زمان نگارش آنها به ياد شما بودم. هر دو 

کار را تقديم مي کنم به شما.
ارادتمند- محمدرضا. ر

جوانان با سياست بازي نکردند
ميثمي عزيزم سالم، حســب االمر مي خواستم نقدي بر چشم انداز ايران بنويسم 
و به تعبير دکتر دالوري انباشت ســرمايه انساني به ويژه جوان گرايي را توصيه 
کنم زيرا آينده و حاکميت سياســي متعلق به جوانان اســت ولي تيتر و رپرتاژ 
»جوانان با سياست بازي نکردند« مندرج در شماره 81 نشريه چشم انداز ايران، 
ص 10، پاســخ شايسته اي براي جست وجوگري چون من بود تا هرگز به خود 
اجازه ندهم بلندپايه اي چون تو را ِخرد بياموزم و به زبان رســاي فردوسي اين 

بزرگ معلم زبان فارسي بگويم:
همان کن که با مِهتري در خورد               تو را خود نياموخت بايد خرد

اينک با نقل خاطره اي از پيشکســوتان و زنده يادان ايران زمين اطمينان دارم به 
کار ارزنده خود يعني نزديکي هر چه بيشتر با جوانان  ادامه مي دهيد. 

اواخر ســال 1364 ازسوي آقايان مهندس مهدي بازرگان و دکتر علي اردالن 
مأموريت يافتم تا براي تأسيس شعبه جمعيت دفاع از آزادي و حاکميت ملت 
ايران به کردســتان بروم، توشــه سفر را در ساک دســتي ريخته و شتابان راهي 
ســنندج شدم، جلسه در ســاعت مقرر انتظار مرا داشت و پس از انجام معارفه، 

ميکروفون را مقابل صندلي من قرار دادند.
با نام خدا به تشــريح اوضاع نابســامان کشــور پرداختــه و از حضار دعوت به 
همــکاري بــا جمعيت دفاع از آزادي و حاکميت ملت ايــران نمودم تا بلکه با 
کمک يکديگر موفق به گســترش دموکراســي و آزادي در سراســر کشــور 
شــويم. سخنان من با تأييد و تشويق اکثريت حضار سالخورده روبرو شد. ولي 
برخــالف انتظار، جوان ســخنران بعدي که ميکروفون را به دســت گرفت مرا 
مخاطب قرار داده و پيشــنهاد داد که آزادي را بايد ايجاد کرد و پس از ايجاد 
بايد از آن دفاع کرد. آزادي وجود ندارد تا به دفاع آن خود را موظف بدانيم، 
پرنده آزادي در قفس ايران مرده، خواب نيســت کــه بيدارش کنيم و دريچه 

تنگ قفس را به رويش بازبگشاييم!
هرمز مميزي

درباره جامعه شناسي تشيع
با سالم

ضمن تشــکر از توجه خاص به بحث بســيار مهم جامعه شناســي تشيع مندرج 
در شــماره 82 نشــريه چشــم انداز ايران، که متأســفانه چند دهه است، مورد 
غفلت قــرار گرفته، در خصوص نقد کتاب »تشــيع و مشــروطيت در ايران و 
نقش ايرانيان مقيم عراق« دو نکته را به عرض مي رســانم. در مقدمه خاطرنشان 
مي سازم که اينجانب همچون صدها دانشجوي تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد، 
در دهه 60 از محضر علمي نويســنده کتاب مذکــور مرحوم دکتر عبدالهادي 
حائري بهره برديم و به جرأت مي توانم ادعا کنم که کالس هاي درس ايشــان 
بســيار پربار بود و به دانشــجويان ايده و انديشــه مي داد. همين که بســياري از 
دانشجويان تاريخ آن دانشگاه، امروزه در دانشگاه هاي معتبر و مراکز پژوهشي 
به تدريس و پژوهش مشــغول هستند، مؤيد اين ادعاست. آن مرحوم در اغلب 
کالس هايــش، از غفلت به موضوع نقش مذهب در تحوالت کشــور ســخن 
مي گفت، چنان که در کتاب بســيار شــيرين خاطراتش با نام »آنچه گذشــت: 

نقشي از نيم قرن تکاپو...« نيز به اين موضوع پرداخته است.
امــا دو نکتــه در نقد اين کتاب توســط آقاي دکتر توفيق و خانم دکتر ســارا 
شــريعتي قابل تأمل به نظر مي رسد، شــايد بتوان نقش آفريني مراجع نجف را 
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رنگي شدن نشريه
برخي خوانندگان ما در واکنش خود به رنگي شدن نشريه گفتند چون اين يک 
نشــريه راهبردي و تحقيقاتي است لزومي نداشــت آن را رنگي کنيد چرا که 
رنگي شــدن لوازم خاص خود را دارد و بيشتر براي نشرياتي است که تبليغات 
زياد دارد، در برابر تعداد زيادي به ويژه جوانان از رنگي شــدن استقبال فراواني 
کرده اند. اميدواريم بتوانيم مانند گذشــته کم  غلط ترين نشــريه باشــيم و سعي 

کنيم چشم نوازتر هم بشود.
چشم انداز ايران

آقاي حميد نوحي عزيز
با ســالم. من برخي از مقاالت شــما را خوانده ام  و از آنها اســتفاده کرده ام، با 

آنکه از نظر فکري تفاوت زيادي با شما دارم.
مقاله شــما در چشم انداز شــماره 80 به نام »کوباي من، کوباي واقعي، کوباي 
فيــدل« هم حــاوي نکات جالبــي بود. من هم کوبــا را ديده ام و بــا برخي از 
مشاهدات شما موافق هستم و با برخي نه. اما آنچه مرا متحير کرد نقل قول هاي 
شــما از خودنوشت فيدل کاسترو بود. مي خواســتم جوابي بدهم ولي فرصت 
نشد تا اينکه چند روز پيش جواني با استناد به مقاله شما سخناني در مورد فيدل 
کاســترو گفت که حيفم آمد شــما ندانيد که يک نوشته نسنجيده چه نتايجي 

مي تواند داشته باشد.
آنچه به عنوان زندگينامه خود نوشت فيدل کاسترو منتشر شده توسط شخصي 
به نام نوربرتوفوئنتس )و انا کوشــنر( اســت که قبــاًل از طرفداران انقالب کوبا 
بوده ولي بعداً با آن مخالف شــده و در موقعيتي که نزديک به اعدام بوده فرار 
کرده اســت. نوشــته او که به تقلب آن را »خودنوشــت« نام گذاشته تا به قول 
خودش جذابيت و فروش بيشــتر داشته باشــد! حاوي لجن بارترين تهمت ها به 
انقــالب کوبا و فيدل کاستروســت و بالفاصله با تيراژ کثير در امريکا منتشــر 
شــد. شما حتي اگر هنگام نگارش مقاله تان نمي دانســتيد و نخوانده بوديد که 
اين خود نوشــته تقلبي است بايد به فراست از محتواي مطالب آن درمي يافتيد 
که هيچ کس ولو کاســترو به زعم شما نمي گويد چه گوارا را به آفريقا فرستادم 
که زير پاي فيل ها له شــود! وقتي در کتاب از قول کاســترو نوشته مي شود که 
»سراسر کوبا را از مجسمه ها و بناهاي يادبود خود پرکردم« آيا شما که کوبا را 
ديده ايد حتي با يک مجســمه يا بناي يادبود کاسترو مواجه شده ايد؟ آيا نبايد 
شما به فکر مي افتاديد که با چيزي تقلبي روبرو هستيد؟ اميدوارم تاريخچه اين 
کتاب را بررســي کنيد و مجدداً آن را مرور کنيد. آنگاه از شما انتظار مي رود 
که به لحاظ جبران خســارتي که ناخواسته زده ايد از خودتان و از خوانندگان 
مجلــه عذرخواهي کنيد. شــما به قول خودتان از آن طرف بام افتاده ايد. شــما 

ناخواسته با کساني در ايران هم آوا شده ايد که از جنس آنها نيستيد.
با احترام
خسرو پارسا

دکتر پارساي عزيز
با سالم

نامه مهرآميز شما را پنجشنبه 26 دي ماه دريافت کردم. موجب مباهات اينجاب 
است که فرهيختگاني همچون شما گوشه چشمي به بعضي آثار قلمي اينجانب 
دارنــد و باوجود »تفاوت هاي فکري« که با اين کمترين احســاس مي کنند، با 
برخــي از آنهــا  موافق بوده و از آن اســتفاده مي کنند. من نيــز به نوبه خود از 
آثار قلمي به خصوص ترجمه هاي علمي شــما بهره برده و به خدمات علمي و 

فرهنگي شما ارج مي گذارم. 
مقاله مورد اشــاره در شــماره 80  چشــم انداز ايران همان طورکــه از عنوان آن 
پيداست از سه بخش اصلي »کوباي من، کوباي تاريخي و کوباي فيدل« و يک 
نگاه تحليلي تشــکيل شده است. تذکر انتقادي شما مربوط به مأخذ بخش سوم 
يعني »کوباي فيدل« است. خوشبختانه ساختار مقاله به گونه اي است که اين سه 
بخــش مجزا از يکديگر قابل فهم، داوري و نقد اســت. حذف يکي از بخش ها 
لطمه اي به بخش هاي ديگر نمي زند، به خصوص بخش پاياني آن »کوباي فيدل« 
کــه نه عقايد خودم بلکه نقل قول هايي از کتابي اســت به نام »اتوبيوگرافي فيدل 
کاســترو«. من نمي دانم آيا شما چاپ فارسي اين کتاب را ديده ايد يا خير؟ ولي 
از اينکه نام نويسنده و ســابقه انقالبي و سپس زنداني بودن او را برايم نوشته ايد، 
حدس مي زنم آن را نديده باشيد. زيرا اين همه را ناشر و مترجم و خود نويسنده 
در يادداشــت ناشر و مقدمه مترجم و پيشــگفتار نويسنده در چاپ فارسي شرح 

... اصالحــاتـ  بــه مفهوم واقعي کلمهـ  به عنوان کارســازترين ايده و قاعده در 
زمينه برون رفت جامعه از حصار ساختارهاي فرسوده و بي کارکرد، تنها زماني بار 
ارزشي و معنايي به خود مي گيرد که ماهيت و رويکردي کاماًل »انسان مدارانه« و 

دقيقاً منطبق با ويژگي هاي ذاتي، فطري و الهي انسان داشته باشد...
اصالحــات ـ با همه اهميتش ـ به عنوان فرايندي اجتماعي، خود قطعه اي اســت 
از قطعات پراکنده هويت و ذات و فطرت مشــترک انساني مان در گذر قرون و 
اعصار. هويت مشترک انساني  ما که از ازل تا ابد آميزه به غايت زيبايي است از:

نياز مقدس به آگاهي و آزادي و عشــق؛  کشــف مقدس خويش و احساس و 
زندگي و جست وجوي مقدس خدا و معنويت و آرامش.

اميد که اصالح طلبي، به هر چه سالم ترشــدن، هر چه اخالقي ترشــدن و هرچه 
زيباترشــدن و هر چه انساني ترشــدن جمله تصميم گيري هــا، برنامه ريزي ها و 
مــراودات اولويت دهد و در ادامــه اصالحات به مدد رويکرد انســان مدارانه 
خويــش ارج و قرب مضاعف يابد و بماند رو به ســوي تحــوالت تدريجي، 
ســاختاري و معنادار در جملــه زمينه هاي اجتماعي، فکــري، فرهنگي و... در 
همسويي بي بديل اصالحات و انســان گرايي بتوان لحظه لحظه و غزل در غزل 
زندگي کرد و عشق آفريد که »انسان، انسانيت و انسان گرايي همذات و همزاد 

ماست، پيش و بيش از آنکه اصالحات باشيم.«
س. ملت پرست، کارشناس ارشد علوم سياسي، شاعر و ويراستار
بندر انزلي

به نام خداوند هستي بخش
با درود به روان پاک شــهداي اســالم از صدر تاکنون و ســپاس از ايثارگران 
عرصــه قلم و تمامــي دســت اندرکاران دوماهنامه چشــم انداز ايران و عرض 
شــرمندگي از اينکه ساليان متمادي اين بنده حقير را مشمول الطاف خود قرار 

داده و به طور رايگان آن را در اختيارم قرار داديد.
زهره. ن

مهربان باش
وقتي اسراييل »احمد اسماعيل خطيب« کودک فلسطيني را کشت خانواده اش 

قلبش را به يک کودک اسراييلي هديه کردند.
براي او که قلبش در سينه کشنده اش مي تپد

مهربان باش
فردا که دامن مي کشم، از کوي تو پر مي کشم، 

تنها عزيزم را که عشق زندگي گرمش نگه مي داشت، اين قلبم براي تو!
از خاطر ببر اين را که هم امروز از تپيدن وانهادي اش.

اما عزيزش دار چون عزت نديد از تو.
به جبران آن مهري که با او نورزيدي نازش کن       

که چون دردانه ات او نيز کودک بود
اگرچه »ويديوگيمش« نبود اما با تيله ها در کوچه ها خوش بود. زندگي را داشت! 

او را در قاب بلورين جاي ده بر طارمش بنشان
ارمغانش کن به فرمانده! به همراهت ببر در سرزمين خود  

تا در ميان سينه خود جا دهد.
حسن سيدرئيسي

درباره »زاينده رود، رود بي سرود«
جناب مهندس ميثمي

نشــريه شــما را نه تنها مي خوانم بلکه دقت زيادي در آن مي کنم در شماره 83 
چشم انداز ايران مطلبي به نام و بحران پيش رو، زاينده رود، رود بي سرود« کار 
آقاي دکترمحمدعلي دادخواه که بسيار مطلب محققانه اي بود. نه تنها اين مقاله 
بلکه تمامي مقاله هاي نشــريه جنبه تحقيقايت داشــت خوب است نام فعاليت 

خود را از نشريه چشم انداز ايران به مؤسسه تحقيقاتي ايران را تبديل کنيد.
تهران - محمد. ت

بازرگان، ذره اي بي انتها
مقاالت چشــم انداز شماره 83 را مطالعه کردم به ويژه »بازرگان ذره اي بي انتها« 
و لذت بردم. اميدوارم در ســريع ترين وقت تا فراموش نشده بخش دوم آن را 

هم بنويسيد.
گلپايگان- طاهره
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و امضاي کاســترو زير پيشگفتار گذاشته شــده بود. عالوه بر آن بنا بر ظواهر 
و پيشــينه ها بــه هيچ وجه دليل معقولي وجود نداشــت که انتشــارات روزنامه 
اطالعات را نامعتبر و متقلب بدانم. با اين حال پس از دريافت انتقاد شما چون 
موضوع بســيار مهم و در عين حال مي توانســت اشــتباه دردناکي از طرف من 
باشــد، به هر وسيله اي که در اختيار داشتم براي کشــف تمامي حقيقت )و نه 
تنها بخشــي از آن( دست زدم. در جســتجوي اينترنتي به نقد تري ايگلتون در 
گارديــن مورخ اول ماه مه 2010 برخوردم که از او کتاب مارکسيســم و نقد 
ادبي با ترجمه اکبر معصوم بيگي در ايران منتشــر شده است. او )ايگلتون( اين 

کتاب را از نوع )ژانر( ادبيات تخيلي ـ سياسي مي داند. 
از مدير انتشــارات روزنامه اطالعات به واســطه اي پرس و جو کردم. پاســخ 
داده بــود آن کتاب در همان هنگام به صــورت پاورقي در روزنامه اطالعات 
چاپ شــده و اطمينان داده بود که تاکنون که ســه سال از آن تاريخ مي گذرد 
هيچ گونه تکذيبي، اعتراضي، افشــاگري، شکايتي و چيزهايي از اين دست از 
طرف هيچ مقامي به روزنامه و ناشــر نرسيده است. با زحمت توانستم موضوع 
را با ســفارت کوبا در ميان بگذارم. از هيچ چيز خبر نداشتند اما قول دادند که 
اگر توانستند خبري کســب کنند به من اطالع دهند. از نظر آنها همان مطالب 
تفرقه انگيز کتاب براي ابطال آن کافي بود. استداللي که براي من کافي نبود. 
- از راه هاي مختلف ســعي کرده ام وسيله اي براي تماس با مترجم کتاب پيدا 

کنم که هنوز موفق نشده ام. 
- در جســت وجوي اينترنتي به دو زندگينامه ظاهراً معتبر اسپانيولي که به زبان 
فرانســه، ترجمه شــده برخورد کرده ام يکي از »تَد شولتس« که در زندگينامه 
»چه گوارا« به قلم جان  لي آندرســن به ترجمه عليرضا رفوگران از نشر چشمه 
نيز به آن ارجاع داده شــده و ديگري از »ايگناسيو رومانه« که گويا مورد تأييد 

کاسترو است. 
در عين حال بايد اشاره کنم که هر اتوبيوگرافي حتي نوع راستين آن گرايش مند 
و از اين لحاظ که گزينشــي اســت به قول تري ايگلتون )Terry Eagleton( در 
نقد پيش گفته نوعي داستان تخيلي )فيکشن( است. درست آن است که قرائت 
و نقد تحليل اين اثر با نظر داشــت به قالب سياسي تخيلي)Political Fiction( آن 
باشــد. چنين خوانشي متفاوت از خوانش هاي متون علمي و آکادميک يا يک 
متن جدي متعارف سياســي )غيرتقلبي( است. در چنين متني، استعاره و کنايه، 
طنز، شوخي، بزرگ نمايي، نعل وارونه زدن، مفاهيم مجازي، مسخ، کاريکاتور 
و انواع ترفند ها به کار مي رود. در چنين داســتان هايي َمجاز، مُجاز اســت. لذا 
نمي توان به صورت کالمي با آنها روبرو شــد و به نقد آنها پرداخت. به  عنوان 
نمونه آنجا که مي گويد: »... اميدم اين بود که يا شــيرها او را بخورند يا فيل ها 
او را زير پا له کنند و يا مارها او را نيش بزنند« مي تواند کنايه  اي مســخره آميز 
از چيزهايي باشــد که به زبان معقول، بدون تهمــت و افترا و لذا جدي و قابل 
درک در جاهــاي گوناگــون کتاب »چه گوارا، زندگــي انقالبي« از جمله در 
صفحــات 377، 401، 375، 278، 563، 782، 379 تــا 415 و 780 تــا 782 به 

آنها اشاره شده است:
اکنون نمي خواهم تا دريافت مدارک پيش گفته و بررســي بيشتر چيز ديگري 

بگويم جز اينکه: 
تاريــخ و از جمله تاريــخ انقالت کوبا مملو از روايت هــاي گوناگون و بعضاً 

متناقض و دست کم نقاط تاريک و مبهم زياد است.
از آنجـا کـه تاريخ را فاتحين )نظام هاي مسـلط( مي نويسـند، الزم اسـت جايگاه 
بيشـتري در کشـف حقيقـت تاريخـي بـه مخالفيـن نظام هاي سياسـي بدهيـم. از 
جملـه بـه صـرف اينکـه نويسـنده کتـاب مزبـور از مخالفيـن انقـالب بـوده و از 
زنـدان گريختـه يـا آزاد شـده، روايت آن را – البته با در نظر داشـت ژانر تخيلي، 
سياسـي آن – يک سـره و بـه تمامي طـرد نکنيم. چون خطرکـردن در جانبداري 
از آن کـس کـه تريبـون در دسـت دارد معمـوالً بيـش از خطـرات جانبـداري از 
کسـي اسـت کـه از پائيـن سـکوي قـدرت فرياد برمـي آورد، ولـو بـا داد و بيداد 

و فحش و ناسـزا.
را  آن  شـود،  چـاپ  ايـران  چشـم انداز  در  آن  پاسـخ  و  شـما  نامـه  چنانچـه 
سرگشـاده تلقـي کـرده و هـر دو را در سـايت شـخصي خـودم بـه مقالـه کوبـا 

اضافـه کنـم.
با احترام
حميد نوحي

داده اند. در يادداشت ناشر آمده: )تأکيد زير جمالت از اينجانب است(
 » کتاب حاضر در ســال 2010 ميالدي به زبان انگليســي ترجمه و منتشــر شد 
کــه همزمان بــه زبان فارســي ترجمــه و در روزنامه اطالعات ارائــه گرديد. 
طبعاً اين آخرين شــرح حال کاملي اســت که از زندگي کاسترو وجود دارد. 
ويراستار نسخه اسپانيايي کتاب نوربرتو فوئنتس است. وي قبل از هر چيز يک 
روزنامه نگار کوبايي است که در سال 1943 در هاوانا به دنيا آمده و تحقيقات 
عمــده اي روي زندگــي ارنســت همينگــوي دارد. او خود نويســنده کتاب 
مشهوري است که در سال 1968 جايزه ادبي امريکاي التين را برد. فوئنتس از 
انقالبيون کوبايي بود اما چندي پيش به دليل برخي تضادهاي فکري و شــايد 
اطالعاتي، دســتگير و در کوبا زنداني شد. با وســاطت تعدادي از نويسندگان 
مشــهور امريکاي التين، مقامات امنيتي و اطالعاتي کوبا با آزادي وي موافقت 
کردنــد)...( در اســپانيا روزنامه ال پائيس کتاب حاضــر را يکي از متون ادبي 
امريکاي التين و فوئنتس را بهترين نويسنده کوبايي بر شمرده است. در آلمان 
روزنامه دي رايت نوشت: »فوئنتس کتابي را ويرايش کرده که احتماالً بهترين 

کتاب در مورد رهبر کوبا است«. 
آن طور که مترجم فارســي در مقدمه کتاب شرح داده در سال 1986 در هراره 
پايتخت تانزانيا با روشــي جسورانه توانسته فرصت استثنايي مصاحبه با کاسترو 
را به دســت آورد و از ايــن خاطره به عنوان تنها خبرنگار ايراني که توانســته با 

فيدل کاسترو مصاحبه کند با غرور و افتخار ياد مي کند، مي نويسد: 
» من امروز با خواندن و ترجمه اين کتاب نظري متفاوت با گذشــته نســبت به 
کاســترو و انقالب کوبا پيدا کرده ام)...( آنچــه در اين کتاب به عنوان اعتراف 
از قلم کاســترو تراويده نشان دهنده روي کارآمدن رژيمي خشن و بي رحم در 
کوباست که فقط در مقابله با رژيم سفاک و خون آشام باتيستا توجيه دارد)...( 
افشاگري ها يا حتي صراحت بيان کاسترو در بعضي از اين تعاريف شگفت آور 

و گاه خالف آن چيزي است که تا به حال بيان شده است)...(.«
» من در مورد اين کتاب هيچ مقدمه اي را روا نمي دارم و نمي نويســم. کاسترو 
خود با هنرمندي تمام کتابي را نوشــته اســت که خواندني است. ظاهراً او متن 
کتاب را در اختيار ويراســتاري قرار داده که پس از چاپ به زبان اسپانيولي به 

وسيله يک امريکايي به زبان انگليسي ترجمه شده است.«
در پيشگفتار مؤلف چنين نوشته شده:

»زماني که آن دو جلد کتاب نوشته شد، من انسان سالم تري بودم. آن روز هنوز 
در مصدر امور کوبا بودم و از مسئوليت هاي خود کناره گيري نکرده بودم. 

هــدف و ميل اوليه من اين بود که منتظــر بمانم تا در آخرين دقايق حيات و با 
آخرين نفس هايي که مي کشــم خاطراتم را بنويســم و منتشر کنم. آن 2500 

صفحه خاطرات در 869 هزار کلمه هنوز روي ميز من هست.«
فيدل کاسترو روز و ساعت 4:17 بعدازظهر 15 مارس 2008

از مقدمه مؤلف:
» اين تالش خود من است که گام اول را بردارم. همه اين اطالعات سري پس 
از من باقي خواهد ماند. اين اطالعات روزي برمال خواهد شــد. درســت مثل 
اطالعاتي که پس از بازگشــايي بايگاني ســرويس هاي اطالعاتي و امنيتي در 
جمهوري چک و آلمان ]شــرقي[ فاش شد و مانند پرونده هاي متعلق به کميته 

مرکزي ]حزب کمونيست[ اين کشورها که رونمايي شد.«
به اين ترتيب شناســنامه ناشــر معتبر و پيش از آن چنديــن تأليف و ترجمه از 
مترجم از جمله خاطرات ژنرال هايزر او، توســط همان ناشــر به پنجمين چاپ 
رسيده بود. کتاب هاي مشــکوک و تقلبي معموالً بي شناسنامه اند. حتي معلوم 
نيســت در کجا چاپ شــده اند يا ناشــر ناشــناخته و بدون شناســنامه دارند يا 
نويســنده و مترجم گمنام و با نام مستعار يا هردوي اينها به اضافه انواع ديگري 
از عدم مهارت ها در الپوشــاني حقيقت همراه با مســتندات مغشوش و تقلبي. 
در حالي که اين کتاب هيچ يک از آن نشانه ها را نداشت. به اين ترتيب به رغم 
حيرت انگيزبودن زبان شــوخ و توأم با لودگــي متن با توجه به اين که تماماً به 
صورت اول شــخص مفرد از زبان خود کاســترو صرف شده بود چاره اي جز 
پذيرش آن نداشتم. به طوري که حتي نيازي به ذکر سند و مرجع و مشخصات 
کتــاب نديدم. زيرا بنا بر عرف متداول خودنگاشــت زندگي نمي تواند ســند 
ديگري غير از خود شــخصيت نويسنده داشته و دوجور و سه جور باشد. مگر 
ترجمه هاي متفاوت، ناشــرهاي مختلف و ويراســتارهاي متفاوت داشته باشد. 
همان گونه که ديده مي شــود، نوربرتو فوئنتس به عنوان ويراســتار معرفي شده 



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

ديگر
1	اثر	

و	4

شهيد جاويد 
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و	7	اثر	ديگر
نويسنده:	صالحي	نجف	آبادي

قتل های سياسی و تاريخی سی قرن ايران
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مـدرن	غرب	نوشـت.
متـن	كامـل	تهـران	مخـوف	پس	از	گذشـت	
سـال	ها	از	چاپ	هـاي	نخسـت	آن،	هم	اكنون	
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