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در شامگاه 25 خرداد 1392 مردم ايران با شنيدن 
خبر پيروزي دکتر حســن روحاني در انتخابات 
رياست جمهوري، به خيابان ها آمدند و شادي و 
پايکوبي کردنــد. ويژگي هاي حرکت مردم در 
آن شب، نخســت اين بود که از جايي مديريت 
نشــده بود، دوم اينکه در يک زمان واحد انجام 
شد، ســوم اينکه سراسري بود و مردم در تمامي 
شــهرهاي بزرگ و کوچک و در تمام محالت 
تهران حضــور داشــتند، چهارم اينکــه از همه 
گروه هاي ســني اعم از زن و مــرد در آن ديده 
مي شــد و پنجم اينکه متانت کامل داشتند. هيچ 
حرکــت غيرقانوني و توهين آميزي از آنها ســر 

نزد و هيچ درگيري اي هم به وجود نيامد. 
بديهي اســت که اين حرکت سراسري که ناشي 
از »خود اشــتعالي« مردم بــود، يک تغيير کيفي و 
شــايد ماهوي داشــت که دربرگيرنــده تغييرات 
تدريجي زيادي بود. دستاورد اصلي اين حرکت 
اين بود که »برون داد« واقعي ملت ايران  و در اوج 
عقالنيت بود. به نظر مي رسد که دستگاه امنيتي هم 
نبايد از حضور يکپارچه مردم، نگراني اي به خود 
راه دهند و نبايد چنين بينديشــند که آزادي مردم 
به هرج و مرج منجر مي شــود. مــن با الهام از آن 
حرکت باشکوه مردم به اين نتيجه رسيدم که در 
شرايط فعلي، ما بايستي از دستاوردهاي ملت مان 
کــه به چنين تغيير کيفي اي منجر شــد، حفاظت 
کنيــم و اجازه ندهيم خللي در آن راه يابد. بر آن 
شــدم تا مؤلفه هايي را که به اين حرکت باشکوه 

منجر شد، مورد بررسي قرار دهم.

تحولي در جهان 
يکي از دستاوردهايي که در سال 1392 رقم خورد، 
اين بود که درون ملت امريکا، تحولي رخ داد. بعد 
از چند قرن ماجراجويي، جنگ، اشــغال و کودتا، 
به اين نتيجه رســيدند که چه به لحاظ آراي مردم 
و چه به لحاظ سياســي، اقتصــادي و نظامي، مايل 

به جنگ و عمليات نظامي نيســتند. در اين راســتا 
اوبامــا اولين رئيس جمهوري بود که تصميم گيري 
درباره جنگ را به مردم و کنگره واگذار کرد که 
جواب آن منفي بود. همچنين در پارلمان انگلستان، 
بيش از هشت درصد مردم به جنگ معتقد نبودند. 
سناتور ريچارد بلومنتال که رهبر تندروهاي کنگره 
امريــکا براي تحريم ايران بــود، اظهارنظر عجيبي 
کــرد و گفت متأســفم که ملت امريــکا رويکرد 
جديدي نســبت به امنيت ملي امريکا پيدا کرده اند 
که نمي خواهند عمل نظامي يا جنگي انجام شــود. 
بيان بلومنتال نشان مي دهد که اصلي ترين تضاد دنيا 
اين اســت که از يک طرف، ملت امريکا به داليل 
زيادي، جنگ نمي خواهند ولي تندروهاي امريکا 
)محافظه کاران جديد(، اسرائيل و صنايع نظامي و... 
ســعي دارند با ايجاد بحران هايي ملت امريکا را به 
نوعــي در جنگ وارد کنند. بنابراين وظيفه هر فرد 
و هــر ملت صلح طلبي، ايجاب مي کند که بهانه اي 
به دست جنگ طلبان اســرائيلي و امريکايي ندهد 
و مســئوالن ما نيــز نبايد »هل من مبــارز« بطلبند و 
شــعاري بدهند که بوي جنگ طلبي بدهد. مديران 
کاخ سفيد با 750 پايگاه نظامي و 700 ميليارد دالر 
بودجه نظامي ســاليانه و در پي دخالت هاي زيادي 
– به طور نمونه اشــغال عــراق و ليبي و دخالت در 
ســوريه و...-  به اين نتيجه رســيدند که خط مشي 
خود را تغيير دهند. اوباما در سير مبارزات انتخاباتي 
خــود، جنگ عــراق را يک فاجعه قلمــداد کرد. 
امــروز در ملت امريــکا، بازتاب هاي اين جنگ ها 
را مي بينيــم. ملت امريکا به اين نتيجه رســيدند که 
در 200  سال گذشته، هيچ يک از جنگ هاي آنها، 
وطن پرستانه نبوده است. بنابراين براي چه بايد جان 
ببازند و مجروح شــوند. تضاد راهبردي اسرائيل با 
امريکا از اينجا به وجود آمد که ملت امريکا، جنگ 
نمي خواهند ولي بقاي اســرائيل در جنگ است و 
اين اختالف کمي نيســت و نبايــد آن را تاکتيکي 
به حســاب آورد. در اين راســتا در سرمقاله قدرت 
مردم )چشــم انداز شــماره 82( و ديگر مقاله ها به 

تفصيل صحبت شده است.  

بي طرفي در انتخابات 92
يکــي از دســتاوردهايي کــه منجــر بــه حرکت 
سراســري و چشــمگير مردم در انتخابات خرداد 

92 شــد، ايــن بود کــه نيروهــاي اصالح طلب و 
اعتدال خواه –چه در ســطح مردم و چه در سطح 
حاکميت- به حدي از رشــد و گســترش رسيده 
بودند کــه بي توجهي به آنها غيرممکن مي شــد. 
اين پديده، مســئوالن باالي مملکت را به ســمت 
بي طرفي سياســي ســوق داد. به طوري که اگر از 
يک جناح، حمايت آشــکار مي شــد، نارضايتي 
جناح ديگــر، تأثيرات فوق العــاده اي در مملکت 
مي گذاشــت. اين بي طرفي چه نتيجه تعادل نيروها 
باشــد و چه عقالنيت سياســي، به هرحال يکي از 
دســتاوردهاي سال 92 است که بايد آن را گرامي 
داشت؛ بنابراين نبايد نيروها با اقدام خود، بهانه اي 
به دســت بدهند که اين بي طرفي، کمرنگ شود. 
اقدام شايسته مقام رهبري، در روز انتخابات که به 
لحاظ شــرعي، ميزان را رأي مردم اعالم کردند و 
گفتند که حق الناس باالتر از حق اهلل است، همچنين 
توصيه ايشان به مردم ايران که اگر کسي جمهوري 
اســالمي را قبول ندارد، به خاطر منافع ملي کشور 
رأي بدهد، باعث شــد که نه تنها مردم تشــويق به 
رأي دادن شــوند، بلکــه نقطه عطفــي در باروري 
قانون اساسي ثمره انقالب باشــد و نيز تعميقي در 
مردم ســاالري ديني که از اين پــس، برخي دين 
را قيدي براي مردم ســاالري نداننــد، بلکه دين را 
ضمانت و پشتوانه مردم ساالري به حساب آورند. 

اجراي بدون تنازل قانون اساسي 
در ســرمقاله ها و مقاله هاي پيشين نشــريه، تأکيد 
داشتيم که اگر قانون اساســي ثمره انقالب وجود 
نداشــت، با توجه به الي ماشــاء اهلل بودن اختالفات 
ميــان علمــا و مجتهديــن، مملکت بــه وضعيت 
ملوک الطوايفي دچار مي شد. مي دانيم که علما و 
انديشمندان چه در مورد توحيد و چه در مورد معاد 
و وحــي، اختالفات بنيادين با هــم دارند. بنابراين 
تنها سندي که وفاق ملي و همزيستي مسالمت آميز 
ملــت مــا را در مرحلــه فعلــي تأميــن مي کنــد، 
قانون اساســي ثمره انقالب اســت که تاکنون سه  
بار، به رأي مردم گذاشته شده و بنيانگذار انقالب، 
مراجع، مجتهدين و انديشمندان بي شماري آن را 
امضا کرده اند. در زمســتان 74 مــردم اصفهان، به 
پاي صنــدوق رأي براي انتخابــات مجلس پنجم 
رفتند. 75 درصد مردم اصفهان از ليســتي حمايت 

لطف  اهلل ميثمي

جوانه هاي راهبردي اميد
حفاظت از حرکت چشمگير مردم
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به همين لحاظ اين انتخابات توسط شوراي نگهبان، 
باطل اعالم شــد اما در بهــار 75، همين آرا دوباره 
توسط مردم تأييد شد و نشان داد که مردم اصفهان 
در يک حرکت قانوني و رأي مخفي بدون رد پا، 
ســمج و پايدارند. قانون گرايي وزن جديدي پيدا 
کرد. به طوري که در خرداد 76 و خرداد 80، همين 
آمار در کل کشــور تأييد شــد. مرحــوم آيت اهلل 
آذري قمــي طي نامه  اي نوشــتند که خــرداد 76، 
پيروزي آراي مردم و قانون اساســي بر ايدئولوژي 
سنتي بود. طي هشت سال رياست جمهوري آقاي 
خاتمي، پنج انتخابات رفراندوم گونه انجام شد که 
مملکت ما را به اوج شــفافيت استراتژيک رساند 
و 75 درصــد مــردم، اصالحات قانونــي را طلب 
 کردند. در خــرداد 84 نيــز در دور اول انتخابات 
رياســت جمهوري، کانديداهاي اصالح طلبان در 
مجموع 16 ميليون رأي را به خود اختصاص دادند 
و جريان مقابل، 10 ميليون رأي. در خرداد 88 نيز 
بــا نظرخواهي وزارت اطالعات، وزارت کشــور 
و صدا و ســيما، پيش بيني مي شــد که انتخابات به 
دور دوم برسد. در سال 92 برخالف پيش بيني هاي 
داخلــي و خارجي، دکتــر حســن روحاني رأي 
چشــمگيري آورد. حال نتيجه مي گيريم که اگر 
منحنــي آراي مــردم را از ســال 74 تا 92 رســم 
کنيــم، متوجه مي شــويم کــه علي رغــم برخي 
محدوديت ها از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي، 
انتخابات هاي قانوني عينيت پيدا کرده و اين سمت 
و ســوي آراي مــردم را به خوبي نشــان مي دهد. 
قانون اساســي، ســند وفاق ملي اي اســت که همه 
جناح ها آن را قبول دارند. بنابراين حل اختالفات 
حول ايــن فصل الخطاب، ممکن و عملي اســت. 
حتي شخصيت هاي منتقدي مثل آيت اهلل العظمي 
منتظــري و مهندس عزت اهلل ســحابي و همچنين 

مهندس موســوي، حجت االســالم کروبي، دکتر 
پيمان، دکتر يزدي و حجت االســالم خاتمي، همه 
به اين قانون اساســي وفادار هستند و شعار اجراي 
بدون تنازل قانون اساســي، شعار فراگير شده است 
و در پي انتخابات خرداد 92 به سرمقاله کيهان نيز 
ســرايت کرد. اين درحالي بود که ســرمقاله هاي 

قبلي، اين شعار را شعار فتنه تلقي مي کردند. 
بنابراين يکي از دســتاوردهايي که در ســال 92 
به طور مکرر تأييد شــد، همين قانون اساسي بود 
که بايســتي آن را حفاظت کنيم و در باروري و 

غناي قانون گرايي بکوشيم. 

راهبرد مناسب منطقه و جهان 
يکــي از دســتاوردهايي که در ســال 92 و در پي 
انتخابــات رقــم خورد، ســخنراني دکتر حســن 
روحاني در مجمع عمومي سازمان ملل بود. ايشان 
خطاب به مردم و ســران همه کشورها اعالم کرد 
بياييم دست به دســت هم دهيم و با اين تروريسم 
کور مقابله کنيم. اين راهبرد، نخست آنکه واقعي 
اســت، چرا که خطر القاعده و گروه هاي سلفي و 
وحشي گري هاي آنها را نمي توان انکار کرد. دوم 
اين خطر را امريکا، روســيه و کشــورهاي غربي 
هم احســاس کرده انــد و بنابراين دکتــر روحاني 
راهبــردي را مطرح کرد که همــه جهانيان آن را 
تأييد مي کردند. اين امتيازي براي کشور ايران بود.  

اسالم در سازوکارهاي دموکراتيک
يکي از دســتاوردهاي انتخابات 92 شــعاري بود 
کــه اســالم را در ســازوکارهاي دموکراتيک، 
جهاني و قابــل قبول براي همه مطــرح مي کرد. 
طبق اين رويکــرد از درون دين باوري، به تعامل 
سازنده با جهان –به جاي تقابل- مي رسيم. تقابل 
با جهــان را کمرنگ و بلکــه بي رنگ مي کنيم، 

مگر در شــرايطي که تعدي و تجاوزي رخ دهد 
کــه در آن صورت، همه ما مرد ميــدان دفاعيم. 
متأســفانه اسالم هراســي و ايران هراســي، ذهــن 
بســياري از جهانيــان را بــه خود مشــغول کرده 
بــود. درحالي که دکتر روحاني با شــعار اعتدال 
دربرابر افراطي گري، تا حد زيادي توانســت اين 
اسالم هراســي و ايران هراســي را کمرنگ کند. 
واقعيت اين اســت که در 100 سال گذشته، ملت 
ما اسير يک مثلثي است که يک ضلع آن فروش 
نفت خــام، ضلع ديگر آن خريد اســلحه و ضلع 
ديگر آن، جنگ و ســرکوب است. براي رهايي 
از اين اسارت و جداکردن اضالع اين مثلث، بايد 
راه برون رفتي انديشيد. يک راه مؤثر برون رفت، 
اين اســت کــه اســالم را در چنين شــرايطي در 
ســازوکارهاي دموکراتيک مطرح کنيم. از آنجا 
که روبناي غرب، به اصطالح دموکراتيک است، 
بنابراين آنها - ســردمداران غرب- قادر نيســتند 
توده هــاي خود را بــراي جنگ با يک کشــور 
دموکراتيک بسيج کنند. در سايه چنين خط »نه-

جنگ«ي است که ما مي توانيم درآمد نفت، گاز، 
معادن و توليدات خود را صرف عمران، آبادي و 
توسعه کنيم تا نسل هاي بعدي نيز بهره مند شوند. 
در پرتو اين فضاي بدون جنگ، اين امکان فراهم 
است که اسالم به دليل دارا بودن منطق قوي، عدم 
کاربــرد زور، عدم حذف نيروها، پرسشــگري، 
جوابگويــي و مقاومت دربرابر زور، به رشــد و 

گسترش خود ادامه دهد. 

تفاهمنامه هسته اي 
با توجه به دســتاوردهاي اشاره شــده در باال بود 
که تفاهمنامه هســته اي ژنو امضا شد. براي درک 
اهميت آن بايد توجه کنيم که در اثر زورمداري ها 
و ســوء مديريت ها، پرونده ايران به شوراي امنيت 

عکس از ايسنا
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ـ  حرفـه اي مسـير طـي مراحـل اشـتغال قضايـي 
حقوقـي را اسـتمرار بخشـيد. در عرصـه سياسـت 
از آغـاز تالشـگر نهضـت ملـي ايـران بـود، در 
تدويـن دفاعيـات دکتر مصدق نقشـي به سـزا ايفا 
کـرد، در نهضـت مقاومـت ملـي از پايه گـذاران 
و مسـئول کميتـه حقوقـي نهضـت مقاومـت بود. 
همچنيـن از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران شـد. 
در دولـت امينـي دادسـتان تهـران شـد. آيشـمن 
ايـران، آزمـوده را توقيـف کـرد و مصـدق بـراي 
تشـکر عکس امضاشـده خود را براي او فرسـتاد. 
تعقيـب  و  سـنا  مجلـس  پرونـده  دوران  ايـن  در 
و  کيانـي  فروغـي  محکوم کـردن  و  دسـتگيري 
صفايي )پسـرخاله سرلشـگر نصيـري( را پيگيري 
کـرد. پيـش از انقـالب 57 همـراه همفکرانـي و 
همکارانـي چـون دکتـر اسـداهلل مبشـري و دکتـر 
از  دفـاع  ايرانـي  جمعيـت  در  تابنـده  نورعلـي 
اثربخشـي  تالش هـاي  بـه  حقوق بشـر  و  آزادي 
در راسـتاي فعاليت هـاي حقوق بشـري در ايـران 
پرداخـت. وي تـا مقـام وزيـري در وزارت هـاي 
کشـور و دادگسـتري در دولت موقـت و وکالت 
انقـالب 57  از  پـس  شـوراي  مجلـس  نخسـتين 
گام  راه  ايـن  در  آرمان هايـش  بـر  اسـتوار   ،
کـه  قانون اساسـي  پيش نويـس  در  برداشـت. 
بسـيار مترقـي و دموکراتيـک بـود نقش داشـت. 
کميته هـاي  بنيانگـذاري  در  فعاالنـه  شـرکت 
زندانيـان  حقـوق  انتخابـات،  آزادي  از  دفـاع 
سياسـي، حقـوق خانواده هـاي شـهيدان قتل هـاي 

اي خوش آن ساعت ندايي ناگهان  
گويدم خرقه تهي کن اين زمان

گويمش زين مژده روحم شاد شد 
 شاد کردي جسم و جانم اي نهان

زين قفس آزاد خواهم شد چنين  
شکر مي گويم خدا  را آن چنان

چون که مرگ من شنيدي اي عزيز  
 لطف کن حمدي براي من بخوان

)از سروده هاي دکتر سيد احمد صدرحاج سيدجوادي(

زنده ياد دکترسـيد احمد صدر  حاج سـيدجوادي، 
تبلـور آميـزه اي کم نظيـر از صداقـت و سياسـت 
بـود. شـايد از ايـن روي در سراسـر عمـر دلباخته 
راه دکتر محمد مصدق ماند و ميراث دار راسـتين 
ايـن وديعه گرانقدر شـد. او تا واپسـين لحظه هاي 
زندگانـي پربـارش در گفـت و شـنيده هايي که با 
هم انديشـان و دوسـتدارانش داشـت، بر اين نکته 
َّذيَن  تأکيـد مي کـرد کـه به اسـتناد آيه »يـا أَيَُّهـا ال
اِدقيَن« )توبه:119(  َ َو ُکونُوا َمَع الصَّ آَمنُـوا اتَُّقـوا اهللَّ
»صادق« بـودن، مرتبـه اي فراتـر از »ايمان« داشـتن 
اسـت. زندگاني خـود او گواه آن اسـت، که کم 
و بيـش نشـد بـه هـر بيـش و کمـي، و بـا بـاوري 
ژرف بـه اصول اخالقـي انسـاني اش، آنچه را که 
مسـئوليت و وظيفـه اخالقـي خـود مي دانسـت، 
نمي هراسـيد  آن  پيامدهـاي  از  و  مـي داد  انجـام 
و نـه بـر آن اميـد سـود و ثمـر مي ورزيـد. بـراي 
و حاکميـت  دموکراسـي  آزادي،  و  عدالـت  او 
کـه  بودنـد  و چـرا  بي چـون  ارزش هايـي  ملـي، 
هيـچ مصلحت انديشـي و سياسـت ورزي فراتر از 
آنهـا قـرار نمي گرفـت. او کلمه حـق را، حقيقتي 
مي دانسـت کـه بايـد بـا بانگـي رسـا، بـه گفتـار 
آيـد هرچنـد بـه گـوش حاکمـان خـوش نيايـد. 
در عرصـه دانـش، مـدارج علمـي  را در حقـوق 
قضايـي و سياسـي  در ايـران و فرانسـه پي گرفت 
و بـه مـدارج عالـي دسـت يافـت. در عرصـه کار 

آينده اي از صداقت و سياست

سيدحسين مجتهدي

به مناســبت نخستين سالگشت 
احمد  دكتر  استاد  بزرگ،  یادآور 
صــدر حاج ســيدجوادي در 11 
فروردین 1393 مراسمي در منزل 
بزرگان  كه  شــد  برگزار  ایشان 
یك  هر  و  داشتند  حضور  زیادي 
داشتند  صحبتي  استاد  رثاي  در 
این شــماره صحبت هاي  در  كه 
آقاي دكتر سيدحسين مجتهدي 
چشم انداز  خوانندگان  تقدیم  را 

ایران مي نمایيم.

انتقال يافت؛ آن هم در فصل هفتم شوراي امنيت 
که براساس آن کشورهاي 1+5 را قادر مي ساخت 
که بــه منظور توقف غني ســازي، دخالت نظامي 
کرده و به ايران حمله کنند. طبيعي بود که در چنين 
حمله اي، اسرائيل و عربستان نيز با امريکا و غرب 
هماهنگ مي شدند. اين تفاهمنامه موجب شد که 
شبح جنگ تخريب کننده اي مانند عراق و ليبي از 
سر ملت ما برچيده شود. اوباما و کري، غني سازي 
پنج  درصــد را بپذيرند. اين پيروزي بزرگي براي 
ملت ما بود. من حــدس مي زنم علت اينکه مردم 
روستا و شهر، به حســن روحاني رأي دادند، اين 
بود که گفتمان او در مناظره ها بر اين اســاس بود 
که ما هم انرژي اتمــي مي خواهيم و هم اقتصاد، 
بنابراين بايد با دنيا تعامل ســازنده داشــته باشيم و 
نه تقابل، ما اجراي بدون تبعيض قانون اساســي و 
به ويژه فصل ســوم آن را مي خواهيم. ما منشــور 
شــهروندي را دنبال مي کنيم. راهبرد ما در منطقه 
و جهان، مقابله با تروريسم و افراطي گرايي است. 

نتيجه گيري
در شــرايط فعلي که سياستمداران و اقتصاددانان 
ما عملکرد هشت سال گذشته را فاجعه بار قلمداد 
و رشــد منفي 5/6 درصد همراه با رکود تورمي 
را مطــرح مي کنند، بــه نظر مي رســد که ضمن 
تالش بــراي آواربرداري اين خرابي ها، ســازه و 
فونداســيون اميدوارکننده اي در آينــده ايران به 
چشم مي خورد که براي رشد آن، بايد از عناصر 
اشاره شده در باال، حفاظت کرد و اجازه نداد که 
به آنها خللي وارد آيد. راهي اســت بس دشــوار 
ولي با چشــم اندازي اميدوارکننده. طبيعي است 
که حرکت ها بطئي باشــد. اميدواريم براي بهبود 
شــرايط، در پرتــو اجراي قانون اساســي که همه 
شــهروندان با هم برابرند، شــرکت ها و نهادهاي 
حکومتي مانند بقيه کســبه و شــرکت ها ماليات 
بپردازنــد. پيامبر اکرم )ص( در 13 ســالي که در 
مکه بودند، نــه زکاتي دريافــت مي کردند و نه 
خمســي، بلکه با روابط نيکي که با مردم داشتند 
و فداکاري خود و همسرشان خديجه، در شعب 
ابي طالــب، آنچنــان عدالت را اجــرا کردند که 
همسرشــان از گرســنگي وفات يافت. متأسفانه 
شــعب ابي طالب و عدالت چشمگير آن در نگاه 
ما به اسالم حذف شده است. آيا مافياي سياسي و 
اقتصادي در چنين شرايطي مي تواند دوام بياورد؟ 
بايد توجه کرد در دوران تحريم، نرخ انتقال دالر 
30 درصد بود؛ يعني اين مافيا از هر 100 دالر، 30 
دالر سود مي برد. بنابراين، اين جريان به باندهايي 
تبديل شــد که از درآمد بادآورده برخوردارند. 
طبيعي اســت که اجازه ندهنــد تحريم ها از بين 
برود. اين باندها بــا جناح جنگ طلب امريکا که 
معتقــد به تحريم اند، هم آوايي دارند. بايد مراقب 

خطر آنها بود.■
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که با گفتار و نوشــتار به دفاع از حقوق انساني و 
قانوني آسيب ديدگان حوادث اجتماعي و سياسي 
مي پرداخت همه گواه اين ويژگي روان شناختي 
در او هستند. در نيايش 38 صحيفه سجاديه، امام 
ســجاد- درود خدابــر او باد- از بــارگاه الهي به 
خاطرآنکه در نزد او به مظلومي ظلم شده است و 
او ياريش نکرده است عذر مي خواهد: اَللُهَم اِني 
اَعتَِذُر اَلَيَک مِن َمظلُوم َظلََم بَِحضَرتي فَلَم انصره.« 
و حداقل ياري، اعتراض اســت و )جغد سکوت 

النه تاريک درد خويش( نگشتن وگرنه:
ناجوانمردا که بر اندام مرد  
زخم ها را ديد و فريادي نکرد

اســتاد دکتر ســيد احمد صدر حاج سيدجوادي 
به گواه کارنامه درخشــان زندگانيش در سراسر 
حيات پربارش آيين جوانمردي را به غايت پاس 
داشت و از هيچ تالشــي براي دفاع از مظلومان 
دريغ نورزيد و فرياد رســاي گفتار و نوشتارش 

در برابر ستم و اجحاف خاموشي نگرفت.
5ـ رويکرد اخالقي او انگيزه مدار و نه نتيجه مدار 
 J.( بود. نکـته اي بس مهم که به تعبيـر ژان پياژه
Piaget ( روان شناس صاحبنظر قرن بيستم موجب 
اعتــالي تحول يافتگــي رواني اخالقي اســت. 
فردي با اين رويکرد، حقيقت انديش اســـت نه 
 )I. Kant( مصـــلحت انديش. با نـــگاهي کانتي
 Deontologische( فريضه گرايانــه  اخالقــش 
Ethik( اســت. در قبــال فريضه هــاي اخالقيش 
بي توجــه به پيامدها به عنــوان فاعل عاقل مختار 
و انتخابگر در راســتاي آن فريضه هاي بي چون 
و چــرا )Der kategorische Imperativ( عمــل 

مي کند و تهديد و تطميع بر او اثرگذار نيست:
موحد چه در پاي ريزي زرش  
چه شمشير هندي نهي بر سرش
اميد و هراسش نباشد ز کس  
بر اين است بنياد توحيد و بس

اســتاد دکتر ســيد احمد صدر حاج سيدجوادي 
به راســتي اين گونــه بــود. چه آن زمــان که در 
صدارت و وزارت بــود، چه آن زمان که مورد 
عتــاب و خطاب و تهديــد و تحديد بود، منش 
و روش و آرمانش تفــاوت نمي کرد و در مقام 
ناصح مشــفق به انــذار و ارشــاد مي پرداخت و 
از رندان ســيم گرفته ســنگ زن پروا و کينه اي 
نداشــت کــه مــزدوري و جهــل را بيمــاري 
مي انگاشــت و براي شفايش مجاهدت مي کرد. 

به گفته مولوي بلخي:
مي شنيدم فحش و خرمي راندمي   

رب يسر زير لب مي خواندمي
هر زمان مي گفتم از سوز درون   

اِهَد قُومي اِنَُهم اليَعلُمون

بي اخالقــي با هيچ توجيهي و در هيچ شــرايطي 
حتي با مخالف براي او توجيه پذير نبود چرا که 
آن را مسئله اي کيفي و نه کمي مي ديد، چنان چه 
وقتي ســياوش از امر غيراخالقي پدر تاجدارش 
در مورد دشمنان توراني سرباز مي زند مي گويد:

شل از ســران جنبش دانشجويي دانشگاه مونيخ 
در زمان فاشيســم که به جوخه اعدام سپرده شد 
فلســفه مبارزه خود را بــه بياني غيراخالقي بودن 
سکوت در برابر حکومت خودکامه اي که فوج 
فوج انسان ها را در سراســر جهان به کام مرگ 
مي فرستد عنوان مي سازد. استاد دکتر سيد احمد 
صدر حاج سيدجوادي نيز مي توانست در بهترين 
شــرايط اقتصادي و رفاهي زندگي کند و کنج 
عافيت را نفروشــد اما در واپســين گزارشش به 
ملت ايران در 90/11/15 مي نويســد: در اين 90 
و اندي ســال که بر من گذشــت هميشه سوزي 
در سينه ام براي رهايي انسان از اسارت حقدها و 
تعصبات ناشــي از استمرار استبداد سياسي شعله 

کشيده و شب و روزم را معنا بخشيده است.
2ـ آزادي تجربه: او در سراســر زندگاني پربارش 
تســليم اجبار و فشــار نگرديد و از مســير مدارا و 
انصاف خارج نشد. همچون سرو و سوسن آزادي 
ورزيد از خجســته آزادي و کلمه مظلومه حريت 

دفاع کرد و به تحريف خويش دست نيازيد.
3ـ ساختار منش روان شــناختي او دموکراتيک 
بــود. تکثرگــرا )pluralist( در برابر انديشــه ها 
/ نيوشــا در برابر ناقــدان و مخالفــان / پذيراي 
فکرهاي جديد/ مبرا از تعصب و شکيبا در برابر 

ناماليمات بود.
اجتمـــاعي  احســــاس  باليــــده   تبلــــور  4ـ 
)Gemeinschaftsgefühl (- که در روان شناســي 
فــردي آلفــرد آدلــر )Alfred Adler ( به عنــوان 
تعديل گــر قدرت جويــي ذاتــي انســان و عامل 
محورين ســالمت روان قلمداد مي شــود، در او 
هويــدا بود. همدردي و همدلي با انســان هاي در 
رنــج و کاًل حس مثبــت عميقي به انســان ها در 
او حضور داشــت. شــرکت فعاالنه او در دفاع از 
حقوق زندانيان سياســي و قربانيــان فعاليت هاي 
اجتماعــي ـ سياســي و تالش هــاي قضايــي و 
حرفه ايــش براي احقــاق حقوق ملــت ايران در 
ادوار مختلــف زندگانيش تا واپســين دم حيات 

محروميت هـا  تهديدهـا،  تحمـل  و  زنجيـره اي 
ديگـر  از  قضايـي  ـ  امنيتـي  برخوردهـاي  و 
کوشـش هاي آزاديخواهانـه او، پـس از خـروج 
از مناصـب دولتـي تـا زمـان درگذشـت بـود. در 
عرصـه فرهنـگ سـاليان دراز عهـده دار رياسـت 
دايره المعـارف تشـيع بـود. در عرصـه ديـن، باور 
قلبـي و نـه  نـام و نان جويانـه داشـت و در کنـار 
ايـن باور پيشـينه اي غنـي از تحقيق و تتبـع در اين 
وادي از وي دينـداري نوانديـش مي سـاخت کـه 
باورهـاي قلبـي اش او را بـه تحجـر و مرزبنـدي و 
نفـي دگرانديـش رهنمون نمي سـاخت. امـا فراتر 
از همـه ايـن ويژگي هـا، پايبندي او بـه اخالق در 
حوزه هـاي فـردي و اجتماعـي بـود کـه يکـي از 
چکادهـاي تجلـي آن، پوزش خواهـي او از ملت 
ايـران بـود، چـه تالش هـاي سياسـي اش نتيجه اي 
مغايـر با خواسـت ها و آرمان هـاي او و همفکران 
مصدقـي اش را به بـار آورد. در يکـي از آخريـن 
مصاحبه هايـش کـه با فصلنامـه سياووشـان )پاييز 
و زمسـتان 89، شـماره12( انجـام يافتـه اسـت بـه 
نکته هـاي بديعـي در امـر قضـا اشـاره مي کنـد. 
ازجملـه اينکه گزينـش روان شناسـانه قاضي بايد 
مقـدم بـر هـر گزينـش ديگـري باشـد چـرا کـه 
عدالـت قاضي و سرنوشـت نظـام قضايي در گرو 
سـالمت روان قاضـي اسـت و اينکـه طـي مدارج 
شـغلي و علمـي در نظـام قضايـي از پاييـن بـه باال 
بايـد باشـد. او در ايـن مصاحبـه تصريـح مي کند 
هـدف انتخـاب قاضـي ملـت اسـت نـه قـدرت. 
اسـت.   عدالـت  پيش شـرط  قاضـي  بي طرفـي 
مطلبـي کـه در آخرين نامه به رياسـت قوه قضاييه 
نيـز بـا بيانـي ديگـر مـورد تأکيـد قـرار مي دهـد 
اسـتقالل  و  قانـون  حاکميـت  محوريـت  آن  و 
اسـت.  نهادينه سـازي عدالـت  بـراي  قوه قضاييـه 
ضـرورت پرداختـن بـه شـخصيت و انديشـه هاي 
يـک  ايـران  امـروز  نسـل  بـراي  فـردي  چنيـن 
ضـرورت اسـت چـرا که بـه تعبير مولـوي بلخي: 

نار خندان باغ را خندان کند
صحبت مردانت از مردان کند

صــدر  احمــد  ســيد  دکتــر  اســتاد  آنچــه 
حاج ســيدجوادي را به گونه اي ممتــاز و ژرف 
در ســطوح خــرد و کالن فــردي و اجتماعــي 
اثرگــذار مي کنــد تنهــا دانش، بينــش و احراز 
مقام هــاي عالي سياســي و شــغلي نيســت بلکه 
ويژگي هايي روانشناختي است که نشانگر رشد 
و تحول يافتگي و باليدگي رواني او هســتند و به 
 )Existentialism( تعبير روان شناسان نيروي سوم
در  را   )Self- Actualization(خودشــکوفايي
او محقــق مي ســازند و يا بــه بيــان روانکاوان 
بــه تعديل خودشــيفتگي   )Psychoanalytiker(
)Narzissmus( ياري مي رســانند.1  که به شــش 

مورد از اين ويژگي ها کوتاه اشاره مي کنم:
1ـ گذر از من محوري )Egocentrism( و احساس 
عاطفي و مسئوالنه به ديگران و جامعه و نيز تعهد 
دروني به اصــول اخالقي و حرفــه اي؛ به گفته 
شازده کوچولو مســئول گل خود بودن. سوفي 

استاد دکتر سيد احمد صدر 
حاج سيدجوادي نيز مي توانست 

در بهترين شرايط اقتصادي 
و رفاهي زندگي كند و کنج 

عافيت را نفروشد اما در واپسين 
گزارشش به ملت ايران در 
90/11/15 مي نويسد: در 
اين 90 و اندي سال که بر 

من گذشت هميشه سوزي در 
سينه ام براي رهايي انسان از 

اسارت حقدها و تعصبات ناشي 
از استمرار استبداد سياسي 

شعله کشيده و شب و روزم را 
معنا بخشيده است
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بپردازند. زماني که توســط خانواده گراميشــان 
باخبــر شــدم تلفــن زدم و خواهش کــردم که 
منصــرف شــوند. هرگز از ياد نمي بــرم که اگر 
به مطلــب جالبي برمي خوردند، نظير مطالبي که 
براي دايره المعارف تهيه مي شــد، با شوق تماس 
مي گرفتند و مرا در شــعف دانستگي آن مطلب 
شــريک مي کردند. اين منش اخالقي ـ انســاني 
باعث مي شد که تفاوت سني تقريباً نيم قرني در 
رابطه رنگ ببازد و به من اين فرصت عطا شــود 

که از اين وجود پر برکت بهره مند شوم.
***

 با تمــام درد و رنج و بيماري هــا و ناتواني هاي 
جســمي اخبار را دنبال مي کــرد و از مطالعه به 
فارســي، عربي و فرانسوي  دست نمي کشيد. در 
رعايت آداب ارتباطي با همه طبقه هاي اجتماعي  
به غايت کوشــا بود و شأن انساني افراد را هرگز 

از نظر دور نمي داشت. 
َقد َغيَر الَطعن ِمنُه ُکل جاِرحه  ااِل الَمکاِرم في 

اََمَن ِمن َالَغير.

تيــر همه جوارح او را تغيير داده بود مگر مکارم 
اخالقــي که از تغيير مصون بودنــد. اين بيت را 
شــاعري عرب در رثاي امام حسين ـ درود خدا 
بر او باد ـ ســروده اســت که در مورد ايشان نيز 
مصــداق مي يافت. انســانيت، شــرافت، ادب و 
اخالق آن چنان با وجود او عجين بود که کاستي 
جســمي بر آن اثر نمي توانست داشت. اين جان 
و روان گران قدر و گران ســنگ را جسم نحيف 

تاب نمي آورد. به قول متنبي:
اِذا کانَّت النُُفوس ُکبارا

تَعبَت في مُراِدَها ااَلجساد
بــاري اســتاد دکتــر ســيد احمد صــدر حاج  
سيدجوادي به تعبير شــاملو )تجسد وظيفه بود/ 
دشــواري وظيفه بــود( که اين بيان فــروغ )مرا 
تبار خوني گل ها به زيســتن متعهد کرده است، 
تبار خونــي گل ها مي دانيد( وصف حال او بود. 
روانش انوشــه و يــاد و راه و آرمان هايش پايا و 
پويــا بادا و درود بر خانواده گراميش که با جان 

و دل براي پرستاري او بسيار کوشيدند.
آن يار کزو خانه  ما جاي پري بود

سر تا قدمش چون پري از عيب بري بود
دل گفت فروکش کنم اين شهر به بويش

بيچاره ندانست که يارش سفري بود
عذري بنه اي دل که تو درويشي و او را

در مملکت حسن سر تاجوري بود
خود را بکش اي بلبل از اين رشک که گل را 

با باد صبا وقت سحر جلوه گري بود 
)حافظ(

پي نوشت
1.Fisseni, H.,2003, Persönlichkeitspsychologie, 
Hogrefe, Göttingen. ■

تــا آخرين روزهاي حياتش به انســان ها عشــق 
مي ورزيــد و دل نگران سرنوشــت ميهنش بود، 
با دوســتان همفکرش بيانيــه امضا مي کرد ادب 
و احترامش در قبال دوســتانش ذره اي کاســتي 

نگرفته بود.
***

 بــه ياد دارم مدتي به دليل گرفتاري هاي شــغلي 
نتوانسته بودم جوياي حالشان شوم. روزي به من 
خبر دادند که ايشان به منزل خودم، منزل مادرم 

و حتي محــل کارم زنگ زده و خواســته اند با 
من صحبت کنند، تلفن همراهم نيز در دسترس 
نبوده است، نگران شــدم، فوري تماس گرفتم. 
احوالپرسي کردند و گفت وگويي چون هميشه 
گرم و مهربانانه داشــتند. منتظر بودم مسئله اي را 
مطرح کنند اما جز اين چيزي نبود و خودشــان 
گويا پرســش دروني مرا شنيده باشند فرمودند، 
مدتي بود از شــما بي خبر بودم و دلم تنگ شده 
بود، خواســتم صدايتان را بشــنوم و احوالپرسي 
کنــم. در اوج بيمــاري آگهــي ختمــي را که 
امضــاي خانوادگي ما بود ديــده بودند و اصرار 
داشتند با وجود مشکل شديد جسمي و حرکتي 
در مراسم شرکت کنند و به همدلي و همدردي 

اگر سر بگردانم از راستي  
فرود آيد از هر سوي کاستي

از اين روي براي اهدافش به هر وسيله اي دست 
نيازيــد و بــراي ماندن در قــدرت و تمتع از آن 
بــه مقوله اخــالق ابزارمدارانــه و توجيه گرايانه 

ننگريست.
از   )Erik H. Erikson( اريکســون  اريــک  6ـ 
نظريه پردازان پســافرويدي که پيرامون رشــد و 
تحول انســان از تولد تا مرگ، نظريه اي بســيار 

تبيين گــر ارائه داده اســت، در کتــاب هويت و 
 )Identität und Lebenszyklus( چرخه زندگاني
آخرين مرحله تحول يافتگي انسان را تماميت و 
 Integrität( يکپارچگي در برابر يأس و نااميدي
gg. Verzweiflung ( مي بيند. کسي که با سالمت 
روان مراحل تحولي خود را طي کرده باشد در 
ايــن برهه بــه فرزانگي و زندگانــي رواني فعال 
دســت يافته است. بيم از مرگ و يأس از حيات 

ندارد و پويايي روانيش استمرار دارد.
مرگ کاين جمله از او در وحشتند 

مي کنند اين قوم بر وي ريشخند

اســتاد دکتر ســيد احمد صدر حاج سيدجوادي 

طرح از مژده دانش پژوه 
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براي نمونه بي نظير بوتو، رئيس جمهور پاکستان، 
چه امتيازي داشــت؟  او به ترجمه قرآن اســتناد 
مي کرد اما تو پژوهشــگر قرآن هســتي و تجربه  
مصــدق و تجربه  پــدر و پدربــزرگ، مهندس 
بــازرگان و مجاهدين را داري، تجربه  انقالب و 
جنگ را داري، زماني در ميان مجروحان جنگ 
بودي و به هرحال ايــن روحيه اي بود که هم از 
اُنس با قرآن گرفته بود و هم تربيت خانوادگي.

زنده يــاد هالــه در تظاهــرات و راهپيمايي هــا 
مي آمد، تعداد زيــادي گل با خودش مي آورد، 
يک پايش هم درد مي کرد اما زياد راه مي رفت 
و به بسيجي ها گل مي داد. او مي گفت که اصاًل 
نبايد درگيري باشــد و به قــول  قيصر امين پور؛ 

پيروزي نه در جنگ که بر جنگ.

او عاقبت به خير شد؛ مثل حضرت زهرا)س( در 
آن مباهله که با پدر و همسر و دو فرزندانشان، به 
مقابله با مسيحيان نجران رفتند و درحالي که قرار 
بود جنگ پرهزينه اي رخ دهد، زماني که ديدند 
اينها با گفتمان جان به کف آمده  و ممکن است 
همه شــان نابود شوند، دست از جنگ برداشتند. 
هالــه اين روحيــه صادقانه را داشــت و بهترين 

براي او اصل؛ انســانيت، حنيــف و فطري بودن 
انســان ها بود. هاله اين روحيــه را هم از تربيت 
پدر و پدربزرگ، داشــت و هم به شهادت من، 
از مأنوس بودنــش با قرآن و حضرت ابراهيم. او 
يک قرآن پژوه بود و زندگي حضرت ابراهيم را 
خيلي خوب مطالعه کرده بود. به ويژه اين آيه اي 
که بعدها آيت اهلل العظمي منتظري روي آن کار 
کردند و در رســاله حقوق1 به آن صورت بندي 
فقهــي دادند؛ آيه 126 ســوره  بقــره که در آن، 
حضــرت ابراهيم مي گويد: خدايا شــهر مکه را 
شــهر امني بگردان و از تــو مي خواهم که اهل 
ايمان به خدا و آخرتش را روزي بدهي. خداوند 
مي گويد »و ََمن َکَفَر فَأَُمتُِّعُه قَلِياًل«؛ کســي را که 
ُه إِلَى  کفر ورزيد من روزي مي دهم، »ثُّم َأَْضَطرُّ
 َعَذاِب  النَّاِر َو بِئَْس الَْمِصيُر« سپس انکارگران را 
ناچار به ســوي عذاب مي برم که بــد گرديدني 
اســت.  بــه اين صورت اســت کــه خداوند به 
حضــرت ابراهيم هم تذکر مي دهــد که درباره 
انسان ها بايد بلند نظر بود و روزي رسان، خداوند 
اســت. همان چيزي که عارف بزرگ، مرحوم 
خرقاني مي گويــد که نانش دهيــد، از ايمانش 
نپرســيد. اين روحيه در هاله خيلي نهادينه شــده 
بود؛ هم در روابطش که با مادران صلح داشــت 
و هم در مســائل ديگر. يک روز در دفتر نشريه 
چشــم انداز، به او گفتم کــه مي خواهم نقدي به 
خودم بکنم، ما نسلي هســتيم که 50 سال است 
مبارزه کرده ايم؛ نقدهايي که به مارکسيســت ها 
در نهضــت جنگل،  نهضت ملي و در ســال 54 
داشــتيم، رســوباتي در ذهن ما ايجاد کرده که 
شــايد نتوانيم از آنها بگذريــم و در معادالتمان 
هم ناخودآگاه تأثيرگذار اســت اما تو اين طور 
نيستي، روحيه و خميره اي که داري و جهان بيني 
قرآني که در تو نهادينه شــده، به انسانيت، خيلي 
بهــا مي دهي و من به او مي گفتم که تو شايســته  
آن هســتي که خود را بســازي تا رئيس جمهور 
اين مملکت شــوي. کار يک رئيس جمهور اين 
است که همه را با يک چشم ببيند؛ سني، شيعه، 
کرد، بلوچ، عرب، فــارس و... من مي گفتم که 
نسل ما اليق چنين بينشي نبود. به او مي گفتم که 

هر شــب ســتاره اي به زمين مي برند و باز، اين 
آسمان غمزده غرق ستاره هاست

مرگ دانــه در درون خاک، مژده تولد درخت 
سايه گستري است. 

دو سال از درگذشت اين دو بزرگوار مي گذرد 
و خوشــبختانه در اين دو ســال، مــرگ اينها به 
درخت سايه گســتري تبديل شد و ملت با آراي 

خويش به پيروزي دست يافت. 
ابتدا از هاله  آزاده صحبت مي کنم. هاله مصداق 
بــارز اين بيت شــعر از حافظ بود کــه: »منم که 
شــهره شــهرم به عشــق ورزيدن،  منم که ديده 
نيالوده ام به بدديدن«. او با انسان ها به همين گونه 
برخورد مي کــرد. فردي بود فطري و حنيف، به 
معنايي که ابراهيم حنيف داشت، حقيقت گرا و 
جستجوگر بود و در فطرت خودش گرايشي به 
انفعــال و باطل نداشــت. در برخورد با ديگران، 
ويژگــي پايــدار انساني شــان را مي ديد و روي 
انسانيت انسان ها بســيار برخورد مي کرد و تمام 

زندگي او به همين شکل گذشت. 
مي دانيد که هاله در جمعه خونين 17 شــهريور 
ســال 57، در جويــي دراز کشــيد و از بــاالي 
ســرش رگبار تير مي گذشــت. آنجا به شهادت 
نرســيد اما از آن به بعد هميشه آرزوي شهادت 
داشــت. در پاريس هم که بــراي ادامه تحصيل 
رفتــه بود، هميشــه عکــس مهــدي رضايي را 
همراه داشــت و مي گفــت اي کاش ما هم مثل 
اينها شهيد بشــويم. اين روحيه  جان به کف در 
زندگي او بسيار ديده مي شد، حتي زماني که در 
اواخر عمر پدرش براي پرستاري از او از زندان 
مرخصي گرفتــه بود؛ مي گفت مــا را از زندان 
ديپورت کرده اند. روحيه  بدنديدن و خوش بيني 
و به قول طالقاني، »چشــم خيربيني« هم در پدر 
بــود و هم در هالــه. زنده ياد هالــه وقتي که به 
زندان اوين رفت، تفرق و ســفره هاي مختلف، 
تبديل به يک ســفره شد و همه دور هم زندگي 
مي کردنــد. همــه يک کمون شــدند و زندگي 
مشــترکي با هم داشــتند و کالس هــاي زيادي 
مي گذاشــت و ديدگاه هاي افــراد و تفاوتي که 
در افکار انسا ن هاســت، برايش اهميت نداشت. 

هاله با عزت رفت
سخنراني لطف اهلل ميثمي در مراسم سالگرد درگذشت عزت اهلل و هاله سحابي

هاله مصداق بارز اين بيت شعر 
از حافظ بود که: »منم که شهره 
شهرم به عشق ورزيدن،  منم که 
ديده نيالوده ام به بدديدن«. او با 
انسان ها به همين گونه برخورد 

مي کرد. فردي بود فطري و 
حنيف، به معنايي که ابراهيم 
حنيف داشت، حقيقت گرا و 
جستجوگر بود و در فطرت 
خودش گرايشي به انفعال و 

باطل نداشت



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
8

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
9 طرف، شــالق مي زدند. سر او را تراشيدند و او 

بــا دمپايي و لباس زندان بــود. اين صحنه مرا به 
اين فکر واداشــت که مهندس چرا اين قدر براي 
جوان هــا هزينــه مي دهد؟ اگــر او در دادگاه از 
مشي مجاهدين دفاع نکرده بود، 11 سال زندان 
به او نمي دادند. او به نســل جوان ايمان داشت و 
بعد از اين همه شــکنجه بــدون اينکه خم به ابرو 
بيــاورد، با همان دمپايي ها به زندان برگشــت و 
مطالعه  قرآن را شــروع کرد و هيچ گونه ايرادي 
هم نمي گرفت و اين در حالي بود که جوان ها با 
تندروي در زندان، اين مشکالت را ايجاد کرده 
بودند؛ آنها فکر مي کردند که زندان، مثل بيرون 
اســت و بايد بــا پليس درگير شــوند و پليس را 
گروگان بگيرند. اگر ايشــان و آقاي احمدزاده 
و آقاي َهجري نبودند، زندان آتش گرفته بود و 

همه از بين رفته بودند. 
روحيه ديگري که خيلي مهم است و من معتقدم 
اگر اين روحيه در ايران و در مســئوالن ما بود، 
االن مشکلي نداشتيم، روحيه خطاپذيري است. 
من در صنعت نفت در خليج فارس بودم، هنگام 
حفاري چاه شماره پنج ساسان، يک چکش در 
چــاه افتاد و متــه ديگر کار نمي کــرد، يک ماه 
معطل شــديم و چاه انحرافــي زديم. هزينه يک 
مــاه هم 600 هزار دالر آن زمان بود. مديرعامل 
ما نامه اي نوشــت که ما به دليل »خطاي بشري« 
600 هــزار دالر از دســت داديــم. ايــن بر من 
خيلي اثر گذاشــت. اصــوالً در زندگي غرب، 
خطاپذيري يــک روال جاري اســت. اما در ما 
وجود ندارد. پيش فرض هايي که ما قبل از ورود 
به قرآن داريم، کار دست ما داده است. ما بارها 
در قرآن داريم که انبيا بشــر بودند ولي متأسفانه 
بشربودن آنها در ما نهادينه نشده است. حضرت 
موســي به خدا مي گويد، قتــل غير عمدي را که 

و 52 با هــم بوديم. بهتريــن دوران زندگي من 
در کنار ايشــان بود. ما کالســي داشتيم با آقاي 
عمويي از افســرهاي حزب تــوده، دکتر ميالني 
و آقاي احمــدزاده هم بودند. زماني که عمويي 
تعريــف مي کرد کــه در پادگان عشــرت آباد، 
افسران حزب توده را اعدام کردند، من ديدم که 
اشــک هاي مهندس، سرازير مي شود. او دوستي 
داشت به نام ســروان محقق که هم دانشکده اي 
او بــود و در ديالکتيک خاصــي که براي خود 
داشــت، صاحب نظر بود. سروان مهندس محقق 
هم جــزو اعدامي ها بود. وقتي بعد از گفت وگو 
با عمويي در راهروي زندان با هم راه مي رفتيم، 
او مــدام روي زانويش مي زد و مي گفت حيف 
از ايــن جوان هايي که گير اين رهبري افتاده اند؛ 
رهبري اي که از ک.گ.ب دســتور مي گرفت 
و وابسته به شــوروي بود. اين دلسوزي مهندس 
براي جوان ها حتي از تفکــرات ديگر براي من 
بســيار اثرگذارتر بود. در زندان شيراز اعتصاب 
غذا شد و مهندس هم با وجود سن و سال باال و 
بيماري در اين اعتصاب غذاي خشــک شرکت 
کرد. وقتــي که آمدند با زور چماق و شــالق، 
اعتصاب را بشــکنند، مهنــدس را هم بردند. من 
را هــم با او بردنــد. او را خوابانده بودند و از دو 

بدرقه اي هم که هنگام دفن او در ده و نيم شــب 
يازدهــم خرداد 1390 همراهش بــود، فرياد »يا 

زهرا« بود. 
قرآن بــا بينش هــاي فقهي تفاوت هــاي زيادي 
دارد. کافــر و منافــق هــم خدا را قبــول دارند. 
مشــرک هم در کنــار خدا، خــداي ديگري را 
قبــول دارد. فرعــون و نمرود هم خــدا را قبول 
دارنــد. هاله اين تفرقه هاي شــکلي را که ايجاد 
کرده اند، بي اصالت مي دانســت و معتقد بود که 
واژه ناس در قرآن، همه را در برمي گيرد. او اين 
روحيه را در عمل، به کار مي گرفت؛ سرزدن به 
مجروحان و خانواده هــاي زندانيان از هر جناح 
و هــر تفکري از کارهــاي او بود. اين روحيه او 
در کتاب »تحليلي بر جنگ احد؛ قله بحران، قله 
مديريت« که به نــگارش او بود و در تحقيقات 

آن نيز حضور داشت، مشهود است. 
***

ما از ســال 1339 با مهندس سحابي آشنا بوديم. 
از آنجا که در دانشــکده  فني و انجمن اســالمي 
و نهضــت آزادي بوديم، در رابطه با ســلوک و 
رفتار او به ياد دارم که اول بهمن 1341، ســران 
نهضت آزادي را دســتگير کرده بودند، مهندس 
مانده بــود و يک اعالميه 14 صفحــه اي به قلم 
مهندس بازرگان که مــا در دفتر مهندس رضي 
در چاپ آن فعاليت داشــتيم.  او مهندس بود و 
ما ســربازهاي پياده امــا مي ديديم که همه با هم 
ورق هاي پلي کپــي را مرتب مي کنيم، روي هم 
مي گذاريــم، منگنــه و تا مي کنيــم و من خيلي 
خوشــحال بودم که من که دانشجوي سال دوم 
بودم با مهندس ســحابي که در هيئــت اجرائيه 
نهضت آزادي اســت، يــک کار را با هم انجام 
مي دهيم. در زندان شــيراز نيز در ســال هاي 51 

روحيه ديگري که خيلي مهم 
است و من معتقدم اگر اين 

روحيه در ايران و در مسئوالن 
ما بود، االن مشکلي نداشتيم، 

روحيه خطاپذيري است
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مي ديد، مي گفــت که اگر چنين فروپاشــي اي 
واقعيت داشــته باشد، ما نبايد آن را ُهل بدهيم و 
تسريع کنيم. در ســال 57 که بحث واليت فقيه، 
مطرح شــده بود، به امام عالقه داشت و امام هم 
کاريزما بود و از آنجا که مالک او منفعت ملي 
بود، مي گفت که ما چالش ســني ـ شيعه داريم 
و حــاال اگر چالش واليــت و ضدواليت را هم 
به آن اضافه کنيم، آن هم در خود شــيعيان و با 
اين شــرايط، به شــيخ انصاري و برخي ديگر از 
فقهاي مشهورکه واليت فقيه را قبول ندارند بايد 
بگوييم دشمن. اين تيزبيني و منفعت ملي نگري 
در آن شــرايطي که کســي جرأت نداشت اين 

حرف را بزند خيلي عجيب بود.
در مواقع بســيار زيــادي مي ديدم کــه مهندس 
رويکرد به خــدا دارد و با خدا مالقات مي کند. 
واقعاً اين روحيه اي که هاله داشت را بسيار زياد 
در زرين خانم )همسر مهندس سحابي( ديده ام. 
ايشــان هــم در دادگاه مهنــدس ســحابي، هم 
زندان نهضت مقاومــت ملي، هم زندان نهضت 
آزادي و ســاير زندان ها مقاومت زيادي از خود 
نشــان داد. من به کوه دماوند نــگاه مي کنم که 
ُخرد مي شــود و ســنگريزه دارد اما زرين خانم 
ريزش ندارد و اســتحکام او بســيار زياد است. 
زماني که هاله عــروج مي کند، آقاي خاتمي که 
از زرين خانم مي پرســد چه مي بيني؟ مي گويد؛ 
ما َرأَيــُت ااِل َجميال؛ همــان حرفي که حضرت 
زينب درباره  شهداي عاشورا گفت. من در برابر 
مقاومت و شکوه ايشان سر تعظيم فرود مي آورم 
و اميــدوارم مثل مهندس و هالــه عاقبت به خير 
شــوم و صبر و مقاومت بي شائبه اي که در زرين 

خانم هست، در وجود ما هم جريان پيدا کند. 

پي نوشت
1. رســاله حقــوق، آيت اهلل العظمــي منتظري،  قم،  

انتشارات ارغوان دانش، 1385.
يْنَاَکم مَِن الَْغــمّ   َِو فَتَنَّاَک  2. ...َو قَتَلْــت َنَْفًســا فَنَجَّ

فُتُونًا... 
3. قَــاَل َرّب  ِاْغِفْرلِى و َِلَِخى َو أَْدِخلْنَا فِى َرْحَمتَِک 

اِحِمين )اعراف:151(.  و َأَنَت أَْرَحُم الرَّ
4. هــر فريــادي را بــه زيــان خويــش مي پندارند 

)منافقون:4(. ■

از نظــر يک تجربــه  بشــري، در دوره  اوباما، از 
زبان آنها گفته شــد که مــا خطاهايي کرده ايم 
و در خاورميانه منفور شــده ايم، اعتماد مردم از 
دست رفته، کســر بودجه داريم، بيکاري داريم 
و... همه اينها را قبول کردند؛ اينکه ما ابرقدرت 
ســلطه بوديم و حاال مي خواهيم ابرقدرت علمي  
ـ تکنولوژيــک شــويم. ايــن را پذيرفتنــد و به 
خطاهايشــان اولويــت دادنــد و به اصطالح اهم 
و مهــم کردند. گفتند اول بايــد اعتماد را جلب 
کرد. براي کســب اعتمــاد، يک چالشــي بين 
يک زن و يک مرد سياهپوســت در رقابت هاي 
رياســت جمهوري راه انداختنــد. پــس مردم به 
چنين نظامي اعتماد پيدا کردند. بعد از آن مسئله 
مســکن و بيکاري را حل کردند و با طبقه اي در 
خاورميانه به نام اخوان المسلمين، پيوند خوردند. 
آنهــا از نظر منافــع ملي خودشــان، اول خطا را 
پذيرفتند و بعد بــه آن اولويت دادند و تا حدي 

حل کردند. 
درسي که ما از مهندس مي گيريم و درس مهمي 
اســت، خطاپذيري اســت که اصــاًل روش انبيا 
بوده اســت. زماني که انبيا از خدا طلب مغفرت 

مي کردند، ما چرا اين کار را نکنيم؟ 
درگيــري   ،1360 خــرداد   30 در  متأســفانه 
دو خطاناپذيــر رخ داد؛ يــک طــرف، آقــاي 
رجوي بــود که خود را نوک پيــکان تکامل و 
پيشتازترين پيشتازها مي دانست که هيچ خطايي 
در ايدئولــوژي آنهــا نيســت و هر انتقــادي را 
َسبُوَن کلُ  ََّصيَْحٍة َعلَيْهِْم«4.  سرکوب مي کرد: »يَحْ
اين گونه به اپوزيســيوني تبديل شد که خودش 
بيشترين اپوزيســيون را داشت. طرف ديگر هم 
که مي گفتند ما ادامه  راه انبيا هســتيم و حکمي 
که مي دهيم، خطايي در آن نيســت و ما حرف 
خداوند را مي زنيم. زماني که اين دو خطاناپذير 
بــا يکديگر درگير شــدند، هزينه هاي اجتماعي 

زيادي داديم که هنوز هم ادامه دارد.
مهندس در ســال 73 به اين جمع بندي رســيده 
بود کــه جامعه ما بــه مرز فروپاشــي اخالقي و 
ايدئولوژيــک رســيده و مي گفت کــه عمدتاً 
درآمد نفت اســت که نظام را ســرپا نگه داشته 
که البته آن هم درآمد نيســت بلکه انتقال ثروت 
اســت اما از آنجا که منفعت ملي را در اولويت 

مرتکب شــده، عمل شــيطان بــوده و مي  گويد 
خدايــا مرا بيامرز و خــدا او را آمرزيد )قصص: 
15 و 16(. بنــده خطاي خــود را مطرح مي کند 
و خداي رحمان هم توبه پذير اســت و مي پذيرد 
يا در ســوره طه خداوند به موسي مي گويد که 
تو قتلــي انجام دادي اما از آنجا که در پروســه  
غم افتادي، خطاي خــودت را پذيرفتي و دچار 
رنج شــدي، ما تو را بخشــيديم و از غم نجاتت 
داديــم و تو را در معــرض آزمايش هاي زيادي 
قرار داديم2 )طه: 49(. اما حاال جواني را مي بينيم 
که سوار ماشيني گران قيمت در شهرک غرب، 
جوان ديگــري را زيــر مي گيرد، بــا موبايل به 
پدرش خبر مي دهــد و او مي گويد غصه نخور، 

ديه دارد! و غم و خطاپذيري اي رخ نمي دهد. 
يــا زماني که حضرت موســي و هارون بر ســر 
اقدام ســامري در گوساله پرســتي اختالفشــان 
باال مي گيــرد، حضرت هارون، شــش انتقاد به 
موســي مي کنــد و وقتي موســي مي بيند حق به 
جانب هارون اســت، مي گويد؛ خدايا از تقصير 
مــن و برادرم بگذر و مــا را در رحمت خودت 
داخل کن.3 در مراحل بعدي وقتي موســي )ع( 
در برابر فرعون قرار مي گيرد، فرعون اشــاره به 
اقدام او در قتل يــک قبطي مي کند و مي گويد 
آن کار را تــو انجام دادي و تــو از انکارگراني 
و موســي جواب مي دهد آن عمــل را هنگامي 
مرتکــب شــدم کــه از گمراهان بــودم ولي تو 
در بني اســرائيل نسل کشــي مي کني و آنها را به 

بندگي خود گرفته اي )شعراء: 19-22(.
مــن ايــن روحيــه انبيا را کــه خطاپذيــر بودند 
آن  از  رســمي،  تفســيرهاي  در  متأســفانه  و 
مي گذرنــد، در مهنــدس ســحابي ديــدم. همه  
جبهه  ملي،  نهضت آزادي،  ملي مذهبي،  بچه هاي 
انجمن اســالمي و... به مراتبي اين روحيه را در 
مهندس مي ديدند که زماني اشــتباهي مي کرد، 
اشــتباه خودش را مي پذيرفت و ما بيشــتر او را 
دوســت مي داشــتيم و عالقه اي که به او وجود 
داشت، بيشتر به دليل اين روحيه بود. همين طور 
کــه وقتي آدم اشــتباه مي کند و توبــه مي کند، 
خدا او را بيشــتر دوســت دارد، بندگان خدا هم 
همين گونه اند. در جامعه، انقالب و مســئوالن  ما 

اين خطاپذيري کمرنگ شده است. 

جناب آقاي محمود دردكشان
با تسليم به مشيت الهي و با تأثر و تأسف كوچ ابدي مادر گراميتان را به شما و 
ساير بستگان داغدار تسليت و تعزيت عرض نموده و از خداوند متعال براي شما 

و همه بازماندگان سوگوارش بقاي عمر، صبر و اجر را آرزو مي كنيم.
چشم انداز ايران
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ســال هاي اخير در مواجهه با جريان روشنفکري 
مذهبــي و دينــي در عرصــه ژورناليســم ايران 

صورت گرفته است. 
آنچــه در پــي مي آيــد، گزيده هايي اســت از 
مباحثي که هدي صابر در مواضع گوناگون بيان 
کرده و محور مشترک آنها مواجهه اي نقادانه با 

جريان روشنفکري در ايران است. 

روشنفکري مسئول2
در ايــران به خصــوص در دهــه گذشــته کــه 
عناصري از جريان روشنفکري وظايف تاريخي 
روشــنفکران را فهرســت مي کنند، مــا مي بينيم 
کــه بــراي روشــنفکر يا صرفــاً نقــش تنويري 
قائل هســتند، يعني تصريــح مي کنند که وظيفه 
روشــنفکر فقط نورافشــاني اســت، فقط تنوير 
فکري است يا اينکه روشــنفکر فقط در موضع 
رهنمود در قبال مردم و در قبال نيروها و در قبال 
دانشگاه بايد ظاهر بشود يعني تلقي از روشنفکر 
توسط جريان روشنفکري امروز ماـ  نه همه بلکه 
بخش غالب  آنهاـ اين اســت که روشنفکر يک 
وظيفــه تاريخي بيشــتر به عهده نــدارد. خودش 
آگاه اســت و آگاهي اش را هم به جامعه منتقل 
مي کند. صريح مي گويند اينکه حاال آن آگاهي 
در کوچه پس کوچه هــاي اجتماعي چه باليي 
ســرش مي آيد، روي آن آگاهي چه تشکيالتي 
سوار مي شــود، سرنوشت آن تشکيالت به کجا 
مي انجامــد، ربطــي به ما نــدارد. يعنــي وظيفه 
روشنفکر فقط آگاهي بخشــي و انتشار آگاهي 
است يا برتر از آن حداکثر اينکه بتواند رهنمود 
بدهــد و رهنمــودش هــم از آن رهنمودهــاي 
برج عاج نشــيني و موضع بــاال و بدون اينکه در 
کوره راه هاي واقعي اجتماعي قدمي بزند، گامي 
بزنــد و نيروهاي اجتماعــي را همراهي بکند اما 
اتفاقي که در ســال هاي 39 تا 42 افتاد ]اين بود 
که[ يک جريان روشــنفکري مســئول ]شــکل 
گرفت[. ممکن اســت خيلي گسترده نبود، ولي 
باالخره آن جريان روشــنفکري مســئول متولد 

همين مبناي روش شــناختي را در برخورد نقادانه 
صابر بــا جريان هاي فکري ـ سياســي جاري در 
جامعه نيز مي توان دنبال کرد. به همين ســبب بود 
که تقليل دادن ناکامــي اصالحات به ايجاد هر 9 
روز يک بحــران و مانع آفريني جريان اقتدارگرا 
را برنمي تابيد و در جستجوي عوامل »درون زا«ي 
ناکامي جنبش اصالحات بود. به همين منوال، در 
مواجهه با جنبش دانشجويي و جريان روشنفکري 
ـ حتي نحله روشنفکري مذهبي که خود نيز به آن 
تعلق فکري داشــت ـ احاله مسئوليت به عملکرد 
عاملــي بيروني را نمي پذيرفت و در جســتجوي 
علل و عوامل کاســتي اين جريانات از بطن آنها 

و سازوکارهاي دروني شان بود. 
مواجهه صابر با جريان روشنفکري البته از جنس 
ســرکوفت و تحقير يــا در راســتاي بازي هاي 
کالمي ژورناليســتي نبــود. وي عميقــاً به لزوم 
بازســازي و نقش آفريني نحله نوانديشي ديني ـ 
در معنــاي عــامـ  آن قائل بــود و نقادي وي در 
راســتاي بازيابي جايگاه مؤثــر و ايفاي نقش در 
مداري درخور اين جريان بود و اين مسئله، نقطه 
تمايز نقد وي با نقد و تخريب هايي است که در 

مقدمه
مسـئوليت اجتماعـي روشـنفکر در جامعـه ايران 
در  نقشـي  چـه  روشـنفکري  جريـان  چيسـت؟ 
تداوم وضعيت نامسـاعد فکري ـ سياسـي جامعه 
ايفـاي  در  روشـنفکران  اسـت؟  داشـته  ايـران 
کاسـتي هايي  و  چالش هـا  چـه  بـا  خـود  نقـش 
ايـن پرسـش ها و پرسـش هاي  مواجـه هسـتند؟ 
مشـابه، دغدغـه اصلـي هـدي صابـر در تحليـل 
تشـکيل  را  ايـران  در  روشـنفکري  جريـان 
مي دهـد. برخـورد نقادانـه صابـر با روشـنفکري 
ايرانـي به ويـژه در دهـه 80  و در دوران متأخـر 
حيـات فکـري وي رقـم خـورد. صابـر از نظـر 
روش شـناختي، در تحليـل پديده هـاي تاريخـي 
بـه  قائـل  اجتماعـي،   ـ  سياسـي  وضعيـت  و 

بـود:  »شـرط«  و  »مبنـا«  لحاظ کـردن 
ايـن  بـه  لحاظ کـردن،  را  شـرط  و  »مبنـا 
مفهـوم کـه بـراي تحليـل و جمع بندِي هـر پديده 
انسـاني  حتـي  و  سياسـي  تاريخـي،  اجتماعـي، 
مقدمتـًا بايـد بـه خـودش رجـوع کـرد. تحـوالت 
پيرامـون  آنچـه  و  مي شـود  مبنـا  پديـده  درونـي 
واقـع  در  شـرط.  مي شـود  اسـت  آن  از  خـارج  و 
ايـن ادبياتـي اسـت کـه »مالصـدرا« بـراي اول بـار 
واضعـش بود و بحث جوهر و َعـَرض را مطرح کرد؛ 
جوهـر و گوهر معطـوف به درون و عـرض معطوف 
بـه پديده هايـي ]اسـت[ کـه مي آينـد و مي رونـد، 
عارض هسـتند و پايدار نيسـتند. مبنا پايدار اسـت 
چـون متکـي بـه درون و پايـه اي اسـت و شـرط 
خارجـي عـرض رونـده اسـت. بـا توجـه بـه ايـن 
اصـِل جمع بنـدي که مبنـا را بايد تحـوالت دروني 
ماننـد  سـاده اي  برخوردهـاي  اساسـًا  فرض کـرد، 
اين که مشـروطه کار انگليسـي ها بـود و انقالب 5۷ 
کار امريکايي هـا بـود، تحليـل نيسـت. نمي شـود 
يـک پديـده بـارداري متولـد شـود ولـي اصـاًل بـه 
سـيکل بـارداري آن توجـه نشـود و فقـط ايـن را 
عنـوان کنيـم که تلقيـح مصنوعـي صورت گرفته و 
از بيـرون خـودش باردار شـده اسـت. برخوردهايي 
مثـل اينکـه مشـروطه انگليسـي اسـت و انقـالب 
امريکايـي، خيلـي راحت و غيرمسـئوالنه اسـت«.1 

مواجهه اي نقادانه با روشنفکري ايراني
گزيده اي از ديدگاه هاي هدي صابر پيرامون جريان روشنفکري در ايران

مواجهه صابر با جريان 
روشنفکري البته از جنس 

سرکوفت و تحقير يا در راستاي 
بازي هاي کالمي ژورناليستي 

نبود. وي عميقًا به لزوم بازسازي 
و نقش آفريني نحله نوانديشي 

ديني ـ در معناي عام ـ آن قائل 
بود و نقادي وي در راستاي 
بازيابي جايگاه مؤثر و ايفاي 
نقش در مداري درخور اين 

جريان بود
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نشان نداده که همه توان ها را در خودش منحصر 
کنــد، مثل برخوردهايي که نوعــاً حکومت ها با 
افراد تحت حکومت شــان مي کننــد. تصور اين 
اســت که زمين و آســمان دهان باز کرده و آنها 
]حاکمــان[ بيرون آمده اند و تمــام ظرفيت ها در 
آنها تجميع شده است و با اراده آنها اين ظرفيت ها 
مي تواند در صحنه اجتماع متجلي بشود. خدا اين 
رويه را در پيش نگرفته است، خدا هر خصلتي را 
که خودش دارد، آن خصلت و خوي را به ابناي 
انســان که بناست جانشــينش روي زمين شوند، 
قابل  تســري و تزريق کرده است. تلقي اين ليدر 
اصلي تشــکيالتي ]خدا[ از پيشتاز چيست؟ ]اين 
تلقي[ در واژه مشــفقون ]نهفته[ است. مشفقون3 
نوع انســان هايي هســتند که دو سه گام از جامعه 
جلو هستند، اما در عين حالي که دغدغه پيشگامي 
و پيش افتادگي خودشان را دارند، اين دغدغه را 
هم دارند که پيرامون خودشان را همپاي خودشان 
پيش بياورند. اين مي شود مشفقون. يعني پرتويي 
از شــفقت دارند. انبيا اين طــور بودند، پرتويي از 
شــفقت دارند؛ يا در دوران جديــد، گاندي اين 
گونه است. گاندي فکرش از فکر متوسط جامعه 
زير ســيطره هنــد خيلي جلوتر اســت، اما به اين 
اکتفا نمي کند. تلقي اش از پيشــتاز اين نيست که 
من با ســرعت بدوم و بقيــه را هم نفس نفس زنان 
بکشــم؛ حال، يکي ببرد، يکي خارج شود، يکي 
پس بيفتد، اينها همه مســئله است! مشفقون، واژه 
بارداري اســت که در قرآن آمــده، تلقي خدا از 
پيشتاز است. پيشتاز باش، يکي دو قدم جلو باش 
و به نســبتي که جلو هســتي بقيه را هم با خودت 
در حد ظرفيت شــان بياور. اين کار در ســال هاي 
40 به بعد توسط بانيان نهضت آزادي تا حدودي 
شــکل گرفت. اين يک شــاخص، که شاخص 

ايدئولوژيک است. 
شــاخص بعدي، شاخص ملي ماســت. ما در 

اثرگــذاري اجتماعي: وجه بعــدي اش هم 
اثرگــذاري اجتماعــي بود. تشــکيالتي ســوار 
کردند، آن تشــکيالت در دانشــگاه اثرگذاري 
جدي و در بيرون از دانشــگاه اثرگذاري نسبي 

و رقيق تر داشت. 
ايــن اتفاق چرا مهم بود؟ از اين نظر مهم بود که 
براي اول بار يک روشــنفکري مسئول در ايران 
شــکل گرفت که هــم خــودش آگاه بود، هم 
بيــرون از خودش را آگاه مي کرد، هم نيروهاي 
نــوورود به عرصه فکري و سياســي را اســتعال 
مي داد و نردبان زير پايشــان مي  گذاشــت و هم 
اينکه وجه تشــکيالتي داشت و صرفاً رهنمودي 
و افشاگر و تنويربخش افکار نبود. خودش هم به 
عرصه کار تشــکيالتي آمد. ما اينجا دو شاخص 
براي ســنجش نيروهايي از نوع نيروهايي که از 
آنها اسم برديم، داريم؛ يک شاخص، شاخص 
ايدئولوژيک اســت، ديگري، شاخص ملي 

است. 
شــاخص ايدئولوژيــک، ]صورت بنــدي اي 
از عنصر پيشــتاز اســت[ برخالف تصويري که 
دهه هــاي 40 و 50 در ايــران و در جاهاي ديگر 
جهــان دربــاره عنصر پيشــتاز ]جريان داشــت[. 
تصور اين بود که عنصر پيشتاز عنصري است که 
فرســنگ ها از حد متوسط توان فکري و سياسي 
جامعه جلو است و بايد جلو برود و بقيه نيروها به 
آن ملحق بشوند. آنچه که تلقي خداست به عنوان 
گرداننده هســتي و صاحب تشــکيالت کل ]اين 
است که نيروي پيشتاز، نيرويي است که پيرامون 
خودشــان را هم همپاي خودشــان جلو بياورند[. 
ديدن خود خدا، ديدن تشــکيالت کل ]هســتي[ 
اســت؛ ما هم هر کدام مي توانيم در جاهايي که 
هستيم تشکيالت سوار کنيم، تشکيالت صنفي، 
تشکيالت دانشجويي، تشکيالت آموزشي، ما هم 
به نسبتي اين توان خدا را داريم. يعني خدا خّست 

شد. تصورم اين اســت که ]جريان روشنفکري 
مســئول[ در مثلــث آقــاي طالقانــي، مهندس 
بازرگان و دکتر سحابي شکل گرفت و در سير 
خودش اين مثلث پرتويي پيدا کرد. سال 1342 
ديگر صرفا اين مثلث نبود؛ هسته اوليه اش همان 
سه نفر بودند اما پروار شد، فربه شد و فربگي اش 
هم فربگــي کيفي بود. يک وقت هســت يک 
]ناشي  فربه مي شــود، فربگي اش  ورزشــکاري 
از[ چربي اســت؛ اما يک ورزشکاري است که 
فربه مي شــود، وزن اضافه مي کنــد، ولي عضله 
مــي آورد. آن عضله، عنصر کيفي اســت که به 
بدن اضافه شده است. آن مثلث در سال 39 تا42 
اعالم موجوديت کرد در ســال 42 پروار شــد، 
پرواربندي اش يک پرواربندي کيفي بود. به اين 
خاطر به اين مي گوييم روشــنفکري مسئول که 

چهار ويژگي داشت: 
مواضــع بزنگاهــي: در آن زمــان مواضــع 
بزنگاهي عالمانه اي گرفت، سه موضع بزنگاهي 
گرفــت يکــي روي انجمن هــاي ايالتي واليتي 
که موضعش با موضــع روحانيت و آن اعالميه 
9 امضايــي تفــاوت کيفي داشــت. موضع دوم 
روي اصول ششــگانه انقالب ســفيد شــاه بود، 
موضع ســومش هــم همان جــزوه اي بــود که 
نهضــت آزادي ســال 41 در 37 صفحه منتشــر 
کــرد و بــه آسيب شناســي مبــارزه مذهبــي از 
جملــه خرافه گرايي، عوام فريبــي در پنج محور 
پرداخت. موضــع چهارم بزنگاهــي اش هم 15 
خرداد ]1342[ بود کــه نهضت آزادي اطالعيه 
معروف »ديکتاتور خون مي ريزد« را منتشر کرد. 

پس اول مواضع بزنگاهي داشت.
توانســت  دوم  تــوده اي:  آگاهي بخشــي 
آگاهي بخشــي توده اي را در حــد تريبون هاي 
خودش و امکانات ارتباطي و اجتماعي خودش 
]صــورت دهد و اهــداف پنهــان حاکميت را[ 
برمال کند. دانشــگاه را تا حد زيادي آگاه کرد. 
بخش هاي توده اي را در حد توانش آگاه کرد. 
رويکرد استعاليي: يک اتفاق ديگري هم که 
افتاد اينکه رويکرد اســتعاليي داشــت. رويکرد 
استعاليي اش اين بود که درک کرد يک نيروي 
جديــدي بــه صحنه آمــده اســت و آن نيروي 
جديد جرياني اســت که از دل حــوزه تراويده 
اســت. اين جريان روشــنفکري حس کرد که 
اين نيروي جديد نوپا اســت و ممکن اســت در 
موضع گيري هاي اجتماعي اش در ســير آزمون 
و خطايي که طي مي کند، اشــتباهات فاحشــي 
بکند. لذا کارتوضيحــي با آن پيش گرفت؛ هم 
کارتوضيحي از طريق نشرياتش و به خصوص از 
طريق ]گفت وگوها و ديدارهاي[ خصوصي. لذا 
مواضع روحانيت در آخر کار که سال 42 و 43 
بود از مواضع اوليه اش که فقط حساســيت روي 
رأي زنــان و زمين بود، به مواضع ضدســلطنت، 
ضداســتبداد و ضدغارت ملي تبديل شــد. اين 
اتفــاق مهمــي بود کــه در کشــاکش برخورد 
استعاليي مثلث بنيانگذار نهضت آزادي با حوزه 

تازه سياسي شده پيش گرفته شد. 
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يک شــاگرد قصاب بود که عالقه مند به کشتي 
بود، فرانسه هم اصاًل تيم کشتي نداشت، در دهه 
70 هميشــه يک کشتي گير مي آمد، دانيل روبن 
بــود که مدال هاي ســومي هم مثــاًل در فرنگي 
مي گرفت و مي رفت قصابي اش و مي رفت سالن 
کشــتي. ولي تختي اين طور نبود. تختي بايد راه 
مي افتــاد در راســته بازار، بايد بــراي زلزله پول 
جمع مي کــرد، بايد از نامــوس محل محافظت 
مي کرد، بايد دخترهاي همسايه را شوهر مي داد، 
بايد جهاز تهيــه مي کرد، تختي ما با دانيل روبن 
خيلي فرق دارد، روشنفکر ماـ  محمد حنيف نژاد 
ـ با روشــنفکر پاريسي با روشــنفکر استکهلمي 

خيلي تفاوت دارد.
لذا اين جريان در ايران که 39 تا 42 رشــد کرد 
و بعــداً نقطه چينــش را حنيف نــژاد و ديگــران 
زدند، روشــنفکري مســئول بود که در قبال آن 
آگاهــي اوليه اي که منتشــر کرده بــود، در دو 
مرحله پشت بند ديگر هم مسئوليت داشت. يک 
پشت بند،  اينکه آن آگاهي منجر به »رشد« بشود 
که شــد؛ و مرحله بعدي منجر به »تحقق« بشود. 
در جامعه اي که همه اســباب تحقق گرفته شود، 
جريان روشــنفکري موظف اســت که به سمت 

تحقق پيش برود.
پس دو شــاخص داريم براي محک زدن اينکه 
روشــنفکري دوره مســئول بوده يا نبوده؛ يک 
شــاخص، شــاخص ملي اســت که بــه نظر من 
جــواب داد، يکي هــم شــاخص ايدئولوژيک 
است که از نظر من همان بحث مشفقون بود که 
به ذهن کوچک من رســيد و خدمت تان گفتم. 
اينکه روشــنفکري در اين دوران روشــنفکري 
مسئول شــد و چون روشــنفکري مسئول شد و 
جلوتر مي بينيم پدري کرد، از دل اين مسئوليت 
يک نســل پــدر و مســئول بيرون آمدنــد. اگر 
مهندس بازرگان در 60 ســالگي پدري را قبول 
کرد و مسئوليت بر عهده گرفت و آقاي طالقاني 
در همين سن و سال اين کار را کرد، حنيف نژاد 
در ســن 23ـ22 ســالگي پدري کــرد. لذا يک 
روشــنفکري مســئول آمد کــه نوادگانش هم 
مسئول شدند. کمااينکه در دوران ما روشنفکري 
بي مســئوليت که فقط فکر مي کند که خدا به او 
قلم و زبان داده که از قلم تراوش غيرمســئوالنه 
بکند و از زبان آنچه به ذهنش مي رسد را بگويد 
و مسئوليت آنچه را نسبت به آگاهي اوليه منتشر 
کرده اســت، ندارد، يک محصول داشته است 
که محصول را االن داريــم مي بينيم. آن دوران 
هم يک محصول داشــت. محصــول آن دوران 
اين بود که گردن هاي نحيف 18 و 19ساله جاي 
تســمه روي دوش شان ماند، ولي االن هيچ کس 
حاضر نيست تسمه بيندازد، حتي تسمه نسبت به 
زوجي کــه با او ازدواج مي کنــد. االن مي بينيد 
کــه ازدواج هــاي دوران مــا هــم ازدواج هاي 
غيرمتعهد اســت! ازدواج هاي موقتي است! االن 
همه راهکار ســنتي صيغه را منتفــي مي کنند اما 
ازدواج هايــي کــه االن دارد در جامعــه جوان 
روشــنفکري ما شــکل مي گيــرد، تعهداتش از 

آگاهي هاي اوليه را منتشــر کرده است. نظر من 
اين اســت ـ ببخشــيد »من« که مي گويم، صرفا 
ضمير اســت نه بــه معناي وزن - کــه در ايران 
همان طوري که ورزشــکارش، کشــتي گيرش 
فرق دارد؛ کشــتي گير ما با کشــتي گير فرانســه 
خيلي فرق دارد، کشــتي گير ما آن دوبنده را که 
مي پوشــد بايد با خودش منش، روش، اخالق، 
محل پاکيزه کردن و ســر به پايين بودن و نگاه به 
ناموس نکردن را هم بياورد. تفاوت کشــتي گير 

فرانسوي با کشتي گير ايراني اين است. 

تفاوت عنصر سياســي- ايدئولوژيک در جامعه 
ما با سوئد هم اين است. روشنفکري که مي آيد 
مرحله اول آگاهي اســت، مرحله دوم 
رشــد است، مرحله ســوم تحقق است. 
باالخره آن آموزه ها بايد در جامعه ايران بنشيند. 
ما با حکومت هــا و قدرت هــاي بي مهار طرف 
بوديم که هيچ حقي بــراي آحاد جامعه در نظر 
نگرفته اند. اين است که روشنفکري که به ايران 
مي آيد ترجمــان خاص خودش را پيدا مي کند. 
ديگر انتلکتوئل فرانســوي نيســت، کافه نشــين 
پاريسي نيســت. نمي گويم کافه نشيني بد است، 
کافه نشــيني در آن فرهنــگ جــواب مي دهد، 
اينکه پنج،  شــش نفر بنشــينند قهوه اي بخورند 
که دو ســاعت طول بکشد، حول آن دو ساعت 
قهوه خوردن، بخشي از مسائل روشنفکري جامعه 
خودشان را حل و فصل بکنند، گزينه آنهاست، 
محترم هم هست و ما هم حق اهانت نداريم. اما 
اينجا در کشــوري ما داريــم زندگي مي کنيم و 
در کشــوري که پدران مــا زندگي کرده اند که 
يک کافي نت را مي بندنــد به جرم اينکه چهار، 
پنج نفر ممکن اســت بيايند آنجا بنشينند و راجع 
بــه مســائل درجه چنــدم صحبت هايــي بکنند! 
اينکــه در پايتخت يــک کشــور در طبقه دوم 
کتابفروشي اش چهار تا ميز و صندلي مي گذارند 
و قهوه ســرو مي شود، حاکميت ها اين را هم در 
ايــران تحمــل نمي کنند؛ لذا چون مــا در چنين 
وضعيتــي به ســر مي بريم روشــنفکر ايراني هم 
همــان تفاوتي را دارد که مثال تختي 87 کيلويي 
 74 )Daniel Robin(در ايــران با دانيل روبن
کيلويي در فرانسه داشت. دانيل روبن در فرانسه 

کشــوري زندگي مي کنيم که در مبناها مشکل 
وجــود دارد. يعنــي حقــوق اوليه انســان ها به 
رسميت شناخته نمي شــود، حق حيات فکري ـ 
سياســي اوليه انسان ها به رســميت شناخته نشده 
و نمي شــود، لذا پيش نيازهــاي حيات اجتماعي 
و سياســي حــدود ندارد. يک وقت هســت که 
ما در ســوئد زندگي مي کنيــم، همه پيش نيازها 
و مبانــي وجود دارد، مراجع مــدرن مثل حزب 
و صنــف و پاتوق هاي مدنــي وجود دارد، آنجا 
شايد اين صادق باشــد که يک روشنفکر صرفاً 
کارش تنويــر و رهنمــود اســت. در اين جامعه 
درســت اســت امــا در جوامعي مثل مــا که در 
مباني مشکل داريم و ســاختارها و حقوق اوليه 
انسان ها، وجود ندارد، اينجا روشنفکر نمي تواند 
صرفاً رهنمود بدهد يا فقط به آگاهي بخشــي و 
افشاگري اکتفا کند. روشــنفکر در ايران ما که 
همه چيزش خاص اســت، بومــش، بوم خاصي 
اســت، ]بايد نقش خاص ايفا کند[. همين طور 
که ما کشــوري پيدا نمي کنيم که در 110 سال 
هشت فراز داشته باشد، از اين هشت فراز، شش 
 تاي آن سراسري باشد و دم به دم هر پانزده سال 
يک بار مردم به پاخيزند؛ همچنان که اين پديده 
است، ويژگي هايش هم پديده است. روشنفکر 
در جامعه ما نمي تواند اتوکشيده و ترگل ورگل 
باشــد و ژل به موهايش بزند و فقط بيايد از باال 
رهنمــود بدهد. ايــن روشــنفکري در جامعه ما 

جواب نمي دهد. 
اســتارت  از  بعــد  مرحلــه  در  روشــنفکري 
کــه آگاهي بخشــي اســت، و مترتــب بــر 
ســنت  دارد.  مســئوليت  هــم  آگاهي بخشــي 
پروردگار هم اين است که استارت را با آگاهي 
مي زند. جزء سي ام قرآن که شروع کتاب است، 
با توضيح طبيعت و قيامت اســت. خدا گزارش 
مي دهد اين طبيعت اســت، آن هم قيامت است، 
کار آگاهي بخشــي مي کند. ولــي مرحله بعدي 
رشد است. بخشــي از روشنفکران در سال هاي 
گذشته، تصريح کردند وظيفه ما آگاهي بخشي 
و تخريــب اســت. تخريب يعني اينکــه ما فقط 
وظيفــه داريم شــيرازه تفکر حاکم و مناســبات 
اجتماعي ماقبل مدرن را پخش و پال کنيم. حاال 
اينکــه بعدش چه چيزي شــکل مي گيــرد، اين 
ديگر مربوط به ما نيســت! ايــن برخورد، خيلي 
غيرمســئوالنه اســت. اينکه ما فقط چيزي را که 
به ذهن مان برســد بدون فيلتر و پااليش منتشــر 
کنيــم، فکر بکنيم جواني کــه از دوره نوجواني 
عبــور کــرده و در ســال هاي پايانــي نوجواني 
اســت، ســال هاي اوج اميد، اوج شــعف و اوج 
يادگيري اش است، اگر بخشي از اين آگاهي ها 
را هــم جذب کند، مســير و فرجام تشــکيالتي 
او چيســت؟ از VOA ســر در مــي آورد، از 
}موسســه{ اينترپرايز ســر در مي آورد، از کنج 
عزلــت ســر در مــي آورد، از رانــدن  خر تفرد 
خودش و اينکه »گور پدر همه، و من خر خودم 
را از پل بگذرانم« ســر در مي آورد. مســئوليت 
اينها برعهده همان فرد يا جرياني اســت که آن 

 ما در کشوري زندگي مي کنيم 
که در مبناها مشكل وجود دارد. 

يعني حقوق اوليه انسان ها به 
رسميت شناخته نمي شود، 
حق حيات فکري ـ سياسي 
اوليه انسان ها به رسميت 

شناخته نشده و نمي شود، لذا 
پيش نيازهاي حيات اجتماعي و 

سياسي حدود ندارد
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ايـن مواهب بهـره مي گيرنـد، ]در ارائه محصولي 
بـه جهـان ناتـوان بـوده اسـت[. مـا جهـان فنـي را 
رقـم نزديـم؛ مـا جهـان فنـي را تقديـس کرديـم، 
از  مختلـف  دوره هـاي  در  و  شـديم  مرعوبـش 
محصـول نهايـي آن بـي هيـچ مرارتـي اسـتفاده 
پرتابل تـر  و   کوچکتـر  خدايشـان  کرديـم. 
]خـداي خالـق  نيوتنـي  بـه صورتـي  و  مي شـود 
اوليـه و ساعت سـاز الهوتـي[ دارد بـه سـمت تـه 

مي کنـد.  تاريـخ حرکـت 
زيسـت  اسـت.  عرفـي  زيسـت  ديگـر،  وجـه 
روشـنفکري مذهبـي تا دهه 60 عرفـي نبود. يک 
البتـه ممکـن  بـود.  ـ آرمانـي  زيسـت آموزشـي 
اسـت نسـل امروز اين فکـر را نوسـتالژيک تلقي 
کننـد. مـا نمي گوييـم عيـن زندگي اي کـه آقاي 
طالقانـي داشـتند، در ايـن دوره بازسـازي شـود 
امـا در ايـن زيسـت امروزيـن مي توانـد آمـوزش 
آرمـان وجود داشـته باشـد. بخش هاي زيـادي از 
زيسـت تغييـر کـرده و البتـه که دسـت ما نيسـت. 
زندگـي از حيـاط به آپارتمان منتقل شـده اسـت. 
از عـرض بـه ارتفـاع آمده اسـت. خانواده هشـت 
نفـره حـاال تبديـل بـه خانـواده سـه، چهـار نفـره 
شـده اسـت. در گذشـته براي غذاخوردن سـه بار 
سـفره پهـن مي شـد اما امـروزه شـايد بـه زحمت 
يـک بـار ايـن سـفره پهـن شـود. اينهـا دسـت مـا 
نيسـت، اتفاقاتي اسـت که رخ داده اسـت. منظور 
مـن اين نيسـت کـه حياط را آب و جـارو کنيم و 
بـا خانـواده دور هم در حياط جمع شـويم. منظور 
ايـن اسـت که آمـوزش منش و روش متناسـب با 
ايـن دوران در زيسـت باشـد و البتـه زيسـت مثـل 
گذشـتگان زيسـتي باشـد که عنصر اولـش توليد 
فکـر و انديشـه اسـت و عنصـر دومـش مصـرف 
در آن  مـا  مذهبـي کـه  امـا روشـنفکري  اسـت 
قـرار داريـم، عنصر اولش مصرف اسـت و شـايد 
عنصـر آخـرش انتقال باشـد. االن از روشـنفکري 
مذهبـي کاغذ، کامپيوتـر، اينترنت و... را بگيريم، 
چيـز بومـي در آن پيـدا نمي کنيـم. لـذا مي بينيـم 
که جريان دوم ]روشـنفکري ديني[ بسـيار بسـيار 
فاصلـه اش از تـوده سـنتي جامعه ايران زياد شـده 
اسـت. فاصلـه روشـنفکري مذهبـي هـم کم کـم 
نهادهـاي  از  اينکـه  دليـل  بـه  مي شـود.  زيـاد 
سـنتي عبـور کـرده اسـت. ديگـر مسـجد هدايتي 
وجـود نـدارد، شـرکت سـهامي انتشـاري هم در 
شـأن امـروز وجـود نـدارد. انجمـن اسـالمي کـه 
بـازرگان بـا آن ارتباطـي جـدي دارد هـم وجـود 
نـدارد. بخشـي از اينهـا را دوران از جريـان گرفته 
اسـت و بخـش ديگـرش را خـود جريـان از آن 
صرف نظـر کـرده اسـت. مي توانسـت ارتباطـش 
را با مسـجد، بـازار، نهادهاي سـنتي جامعـه ايران 
)کـه بـه نظـر مـن ايـن نهاد هـا عقب مانده نيسـتند 
ايـران  جامعـه  سـنتي  مدنـي  سـنن  از  برخـي  و 
پيشـرفته تر از الگـوي مدنـي سـنن غـرب اسـت( 
ادامـه دهـد. مـا خودمان بـا آنهـا وداع کرديم. در 
نهايـت هـم بـه قول خـود قـرآن، کتاب را پشـت 

سـر نهادن اسـت. 

پيشـيني  اسـلوب هاي  بـا  برخـوردي  کتـاب،  بـا 
اسـت.  ويراسـتار  کنونـي  جريـان  ايـن  اسـت. 
جريان هـاي قبلـي همـه آفريننـده سـرمايه بودند. 
ايـن االن مصرف کننـده سـرمايه پيشـينيان اسـت. 
نسـبتاً  دسـتاوردهايي  امـا  دارد  دسـتاوردهايي 
خـرد هسـتند. مثـاًل مهنـدس سـحابي در عرصـه 
گفتـن  بـراي  حرف هايـي  سياسـي  و  اقتصـادي 
دارد. دکتـر پيمـان حرف هايـي در سـطوحي در 
حرف هـا  ايـن  امـا  دارد  معرفت شناسـي  حـوزه 
بـه ماننـد حرف هـاي گذشـته در سـطح جنبـش 
روشـنفکري ايـران تأثيرگـذار نيسـتند. بـه عنوان 
]توسـط  شـده«  طـي  »راه  کـه  هنگامـي  مثـال 
مهنـدس بـازرگان[ نوشـته مي شـود، کل جنبـش 
روشـنفکري ايـران اعـم از توده اي هـا، فدائيـان، 
ايـن  و  را مي خواننـد  و... آن  دربـاري  الئيـک، 
ايـران خوانـده  روشـنفکري  در سـطوح  کتـاب 
مي شـود امـا در حال حاضر دسـتاوردهاي کنوني 
بيشـتر در مـدار خـودش خوانده مي شـود تا مدار 
خـارج از آن. جنبـش روشـنفکري حـال حاضـر 
کم کـم از متن کتاب دور مي شـود. منشـش دارد 
کاهـش پيـدا مي کند. روشـنفکري مذهبـي ايران 
ملغمـه اي از منـش و روش و ديـدگاه و آرمـان 
و انـگاره بـود کـه مي توانسـت دوران سـاز باشـد 
در حـال  آرام آرام  ايـن جريـان  منـش  االن  امـا 
افـت اسـت. البتـه تحـت سـرکوب و بـا مصـادره 
امکانات هم مواجه هسـت. اما مصـادره امکانات 
در سـه دهـه اخيـر نمي توانـد مانع اين باشـد که با 
يک اسـلوب جديد سـراغ متن برود، فکر منتشـر 
کنـد، آمـوزش جـدي دهـد و بـه دنبال پـرورش 
باشـد. در حقيقـت روشـنفکري مذهبـي با سـه تا 
مخاطـره جـدي مواجـه اسـت و بـه ايـن علت در 

بزنـگاه تاريخـي بسـر مي بـرد.
فنـي  تلقـي  دارد  آرام آرام  جهـان  از  تلقـي اش 
مي شـود. روشـنفکري ايـران به خصـوص در دو 
دهه گذشـته که از محصـوالت نهايي تکنولوژي 
غـرب اسـتفاده مي کنـد، مثل ماشـين هاي جديد، 
و  پيشـرفته  کامپيوتـر  اينترنـت،  سـخت افزار، 
موبايـل، احسـاس مـن ايـن اسـت کـه بـه نسـبتي 
کـه در حـال حاضر روشـنفکران ايرانـي دارند از 

آن صيغــه هم خيلــي کمتر اســت. آن صيغه با 
خــودش جيــره و مواجبي و ماهانــه اي دارد اما 
االن ازدواج هاي متعددي را مي بينيم که پشتش 
هيچ تعهدي نيســت. آن دوره، تســمه به گردن 
اجتماعي روي گرده انداخته مي شد، االن تسمه 
بــه گــردن روي حوزه هاي فردي هــم انداخته 
نمي شــود. آن محصول آموزش بــود و اين هم 

محصول آموزش است. 

چالش هاي پيشاروي روشنفکري مذهبي4
جـزو  هـم  مـا  کـه  مذهبـي  روشـنفکري 
تکاپـو  آن  درون  در  و  هسـتيم  خانـواده اش 
ايـن  دارد.  موجـودي  وضـع  يـک  مي کنيـم، 
وضـع موجـود، وضـع موجـود بزنگاهـي اسـت. 
از ايـن منظـر کـه آرام آرام دارد سـير اسـتحاله 
را طـي مي کنـد. خدايـش از خـداي حداکثـري 
دهـه 40 و 50 تبديـل بـه يـک خـداي حداقلـي 
شـده اسـت. خـداي مبسـوط  دهـه 40 و 50 را 
آن  در  کـه  مذهبـي  روشـنفکري  دوره  در  مـا 
زندگـي مي کنيـم، نمي بينيـم. کارورزي هايـش 
نسـبت به پيشـينه و گذشـته اش کم شـده اسـت. 
بسـيار کـم  بـا دانـش عصـر هـم  هم مـرزي اش 
شـده اسـت. اين درسـت اسـت که دانـش عصر 
امـروز بسـيار گسـترده تر، عميق تـر و پيچيده تـر 
از دانـش دهه 50 و 60 شـده اسـت. اما از طرفي 
هـم فاصلـه روشـنفکري مذهبـي کـه مـا از آن 
به صـورت  عصـر  دانـش  بـا  کرديـم،  صحبـت 
تـا  آن  ادبيـات  اسـت.  شـده  بيشـتر  تصاعـدي 
نتوانسـته  خيلـي  اسـت.  مانـده  کهنـه  حـدودي 
اسـت در حـوزه ادبيـات بـا نسـل جديـد ارتباط 

برقـرار کنـد. 
وجـه ديگـر اختـالف نسـلي اسـت. روشـنفکري 
مذهبي در حال حاضر يک معدل سـني 60 سـال 
دارد. خيلي کمتر توانسـته اسـت از نسـل هاي قبل 
از خـودش جـذب کند. با نسـل جـوان امروز هم 
توفيـق کمـي در برقـراري ارتبـاط داشـته اسـت. 
البتـه منظـور مـن از جـذب عضويت تشـکيالتي 
نيسـت. منظـور جـذب در سـطح انـگاره، اعتقاد، 
از مـدار آمـوزگاري  نوعـا  مبّشـر اسـت.  ايمـان 
فاصلـه گرفتـه اسـت. کمتـر آمـوزگار در جريان 
ديـده مي شـود. البتـه منظـور آموزگارانـي اسـت 
کـه آموزش دادنـد و پروراندنـد. االن اين پديده 
را در روشـنفکري مذهبي نمي بينيم. روشنفکري 
مذهبـي حـال حاضر تببين نـو از مذهـب و مليت 
نـدارد. نمي توانيـم در تبيين از مليـت روي تبييني 
کـه مصدق داشـت بايسـتيم. نمي توانيـم در تبيين 
از مذهـب روي تبييـن آقـاي طالقانـي و مهنـدس 
کتـاب  تفسـير  در  بـازرگان  بايسـتيم.  بـازرگان 
تفسـيري  يعنـي  آمـد.  اينشـتين  نسـبيت  مـرز  تـا 
کـه بـازرگان از قـرآن مي کنـد همسـطح دانـش 
بشـر تـا نسـبيت اينشـتين اسـت. بعـد از فرضيـه 
نسـبيت، کوانتـوم آمده اسـت. ولي روشـنفکري 
مذهبـي کنونـي هـم در مواجهـه بـا متـن کتـاب 
خودشـان را تـا سـطح دسـتاوردهاي فيزيـک و 
فلسـفه ايـن عصـر بـاال نکشـيدند. برخوردشـان 

خدايش از خداي حداکثري 
دهه 40 و 50 تبديل به يک 
خداي حداقلي شده است. 

خداي مبسوط  دهه 40 و 50 را 
ما در دوره روشنفکري مذهبي 

که در آن زندگي مي کنيم، 
نمي بينيم. کارورزي هايش 

نسبت به پيشينه و گذشته اش 
کم شده است. هم مرزي اش با 
دانش عصر هم بسيار کم شده 

است
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آينـده  در  مي توانـد  بيفتـد،  اتفاقـات  ايـن  اگـر 
سـهمي بـه عهـده بگيـرد. مـن خـودم خوشـبين 
هسـتم کـه ايـن اتفاقـات مي توانـد بيفتـد. چنـد 
دسـتمايه بـراي اينکه ايـن اتفاقات بيفتـد، وجود 
دارد. يکـي هميـن ميـراث اسـت. مـا ميـراث را 
نقـد مي کنيـم فقـط بـراي اينکـه بتوانيـم از آن 
بايـد ميـراث را يـک  چيـزي اسـتخراج کنيـم. 
سـرند تاريخـي کـرد، عناصـر قابـل بازيافتش را 
از آن بگيريـم، بقيـه اش را کنـار بگذاريـم. دوم 
تـوان تحليـل ايـن جريـان اسـت. تـوان تحليـل 
تشـکيالتي  و  سياسـي  اسـتراتژيک،  تئوريـک، 
وجـود  بارقه هايـش  هنـوز  کـه  داشـته  جـدي 
مسـئله  و  کـرد  اسـتفاده  آن  از  مي تـوان  دارد. 
بعـد هم جايـگاه تاريخي آن اسـت. ايـن جريان 
در ايـن 60 سـال يـک هويـت بـوده تـا تشـکل. 
تنهـا مـوردي کـه شـکل تشـکيالتي پيـدا کـرده 
هويتـي  تشـکل  يـک  اسـت.  مجاهديـن  بـرش 
و  شـريعتي  طالقانـي،  بـازرگان،  ولـي  شـدند. 
هويتنـد؛  بيشـتر  فعلـي  مهنـدس سـحابي  هميـن 
هويتي شـان  عنصـر  ايـن  نيسـتند.  سـازمان يافته 
هويـت  يـک  کـه  کنـد  کمک شـان  مي توانـد 
نـو بسـازند. پـس اميـد بـه بقـاي بالنـده وجـود 
دارد، خطـر حـذف هـم وجـود دارد. اينکه يک 
جريـان نـو بشـويم؛ نـو نـه اينکـه بـا مبانـي وداع 
کنيـم. بـه ايـن مفهـوم کـه برخـي از مبانـي  را نو 

کنيـم، برخـي پيوندهـا را نوتـر کنيـم.

غيبــت عنصــر عرفــان در آموزه هــاي 
روشنفکري مذهبي

در آموزه هـا و انگاره هـاي  ]روشـنفکري متأخـر 
ايـران[ عشـق و عرفـان هـم هسـت. آثـار مولوي 
آنجـا  از  کـه  عشـقي  آن  امـا  هسـت  غزالـي  و 
برمي تـراود، فـرق دارد با عشـقي کـه از طالقاني 
برمي خيـزد. در اولي انسـان ممکن اسـت عاشـق 
طالقانـي  عرفـان  عنصـر  ولـي  شـود.  خـودش 
لـذا  بيـرون خـودش مي کنـد.  انسـان را عاشـق 
برمي آيـد؛  اجتماعـي  عاشـقانه  حرکـت  آن  از 
از دومـي تفـرد، پروژه هـاي فـردي پيش بـردن، 

مي آيـد.  بيـرون 
سياسـي،  بيشـتر  کنونـي  مذهبـي  روشـنفکري 
کمتـر فکـري اسـت و اگـر بخواهـد بـه عنـوان 
يـک نحلـه فکـري در ايـران باقـي بمانـد بايـد 
چنـد وجهـي بشـود؛ به خصـوص االن ايـن  طور 
هـم نيسـت کـه جريـان فکري بـه شـرايط عملي 
و اجتماعـي کـم بهـا بدهـد. باالخـره االن يـک 
يـک  مي خواهيـم،  اجتماعـي  زيسـت  مـدل 
مـدل سياسـت خارجـي ديناميـک مي خواهيـم. 
مي خواهيـم.  پسـر  و  دختـر  رابطـه  مـدل  يـک 
بـه کار  را  پنبـه  و  آتـش  مـدل  نمي توانيـم  مـا 
داخلـش  از  کـه  مثـل وضعيـت حاکـم  ببريـم؛ 
يـک فسـادي بيـرون بيايـد کـه در تاريـخ ايـران 
را  التهـاب جنسـي  نوعـي  بـه يـک  نداشـته ايم. 
سياسـي  اقتصـاد  مـدل  يـک  کنيـم.  حـل  بايـد 
کمتـر  اقتصـادي  مـدل  يـک  مي خواهيـم. 
جريـان  يـک  مي خواهيـم.  نفـت  بـا  رابطـه دار 

اســت. ايــن تقاضاها و پرســش ها خيلي بيشــتر 
از تقاضاهــاي دوران حنيف نژادهــا در مواجهــه 
بــا مهندس بــازرگان، مهندس ســحابي و آقاي 
طالقانــي و... اســت. آن زمــان آنها يــک مباني 
فکري مشــترک با هم داشــتند اما امروزه نســل 
جديد ما با جريان روشــنفکري مباني مشــترک 
ندارد. ســؤاالت نســل جديد بســيار رگباري تر 
و شالوده شــکننده تر اســت. ما هــم نمي توانيم با 
اين ســؤاالت برخــورد حذفي بکنيــم. برخورد 
تکفيــري هم نمي توانيم بکنيــم. حذف و  تکفير 
هــم نمي توان کرد، تنها راه اين اســت که به آن 
پاسخ دهيم اما االن روشنفکري مذهبي آمادگي 
پاســخگويي به اين حجم را نــدارد. اگر به طور 
نســبي آمادگي پاســخگويي به اين پرسش ها را 
کســب کند و عرضه هايش متناسب با تقاضاهاي 
نسل جديد باشد، با روش جديد به متن برگردد، 
با اســلوب جديد با خدا رابطه جدي برقرار کند، 
آن ورز تئوريک را هم انجام دهد، مي تواند بماند 
وگرنــه در ايــن بزنــگاه آرام آرام تبديل به يک 
فرقه مي شــود. يک فرقه نوستالژيک که فقط در 
ويترين تاريخ ميراث هايش را رديف کرده است 

و مدام دارد آن را گردگيري مي کند.

چشم انداز روشنفکري مذهبي 
در مورد چشــم انداز ها بايد مبناســازي صورت 
بگيرد. مبناهايــي تئوريک براي مذهب و مليت 
بايد در اصطالح »ورز« داده شوند. نمي توان در 
تبيين مليت صرفاً بر مدار مصدق ايستاد. همچنين 
نمي تــوان در تبيين مذهب هم بــر مدار طالقاني 
ايستاد. يک ورز تئوريک بايد در مبناسازي هاي 
نو صورت گيرد. بايد با اســلوب و انگاره جديد 
به متن رجوع کنيم. به عنوان مثال آقاي طالقاني 
مي گفتند که تفســير من از سوره قيامت در دهه 
30 با دهــه 50 و هنگام انقالب 57 متفاوت بود. 
اين متن يک متن ســخنگو است که متناسب با 
دوران مي تــوان از آن درک و دريافــت جديد 
داشــت. خدايي که االن در جريان روشنفکري 
مذهبي حضور دارد يک خداي مکانيکال است. 
مثل يک روبات اســت. هــر جايي که دعوتش 
کنيــم، روبات وار به آنجــا مي آيد و در جاهاي 

ديگر ما با او کاري نداريم. 
وجه ديگر اين اســت کــه در حال حاضر جريان 
روشــنفکري مذهبي با حجم زيــادي از تقاضاها 
مواجه اســت که عرضــه مي طلبند. بــا تقاضاها، 
پرسش ها، ابهامات و تشــکيکات نسل نو مواجه 

طرح از سها كبيري
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همـه  دارد.  وجـود  الگوپـردازي  و  نـوآوري 
نـو  چـپ  حتـي  دينـي،  نوانديشـي  جريان هـاي 
کـه اصـاًل غيرمذهبـي اسـت، حتـي الئيک هاي 
انسـان گرا کـه بـه ايـران فکـر مي کننـد، در ايـن 
پـروژه بـزرگ ملـي صاحـب نقشـند. بعضي هـا 
هسـتند کـه عناصـر و پيشـينه جدي تـري دارنـد، 
اگـر از آن عناصـر و پيشـينه جدي تـر اسـتفاده 
نقـش جدي تـر خواهنـد شـد،  کننـد، صاحـب 
ولـي ايـن بـه ايـن مفهـوم نيسـت کـه يکـي مثل 
مهنـدس بـازرگان بيايـد کل سـپهر مذهبي هـا را 
رقـم بزند. شـريعتي اي بيايـد، سـپهر عريض تر و 
وسـيع تري رقـم بزنـد. همـه صاحـب سـهم اند، 
مخصـوص  وزن  مي توانـد  جريـان  هـر  منتهـا 

خـودش را بيشـتر کنـد. 

پي نوشت
1. ايــن بخش برگرفته از ســخنان هــدي صابر در 
نشســت نهم مباحث »هشــت فراز، هزار نياز« است 
که به جمع بنــدي جنبش تنباکــو اختصاص دارد. 
تاريخ برگزاري اين نشســت 8 اســفند 1385 بوده 

است. 
2. اين بخش از نشســت چهل و هشتم »هشت فراز، 
هزار نياز« که به بررســي دستاوردها و ناکامي هاي 
جنبش ســال هاي 39-42 اختصاص دارد، برداشت 

شده است. 
3. مشــفق به لحاظ لغوي به معناي ترسان و هراسان 
است؛ اما اشاره هدي صابر به آيات 57 تا 60 سوره 
مؤمنون اســت که در آن، صفت »مشــفق« بودن با 
صفت »سابقون« )پيشتازان( و سبقت گيرندگان در 
َِّذيَن ُهم  کار نيک در کنار يکديگر آمده اند: »إِنَّ ال
َِّذيَن ُهم بَاياِت َربِهْم  مِّْن َخْشيِة َربِهم مُّْشِفُقوَن)57( َو ال
ُکوَن)59( َو  َِّذيَن ُهم بَِربِهْم اَل يْشــرِ يْؤمِنُوَن)58( َو ال
ْم  َِّذيَن يْؤتُوَن َما َءاتَواْ وَّ قُلُوبُهْم َوِجلٌَة أَنُهْم إِلىَ  َربهِّ ال
َراِجُعوَن)60( أُْولَئَک يَســاِرُعوَن فِى الَخيَراِت َو ُهْم 

لَها َسابُِقوَن)61(«
4. ايــن بخــش از مقالــه تــا پايــان آن، گزيده اي 
اســت از گفت وگــوي هدي صابر با يک نشــريه 
دانشــجويي که در خــرداد 1386 انجام گرفته و با 
عنوان »مخاطرات پيش روي روشــنفکري مذهبي« 

منتشر شده است. 
5. اشــاره هــدي صابر بــه تأثيرپذيــري کواکبي 
در کتاب »طبايع االســتبداد« از متفکــر ايتاليايي ـ 
ويتوريــو آلفيري ـ اســت و تأثيري کــه نائيني به 
نوبــه  خود در بحث از اســتبداد دينــي از کواکبي 
گرفته است. بررسي کســاني نظير فريدون آدميت 
و عبدالهادي حائري نشــان مي دهد اســتدالل هاي 
نائينــي در »تنبيه االمــه و تنزيه الملــه« برگرفتــه از 
»طبايع االســتبداد« کواکبــي و مباحــث کواکبــي 
در ايــن زمينــه نيز خــود متأثــر از کتاب »رســاله 
درباره ســتمگري« آلفيري بوده اســت؛ بنگريد به: 
عبدالهادي حائري، تشــيع و مشروطيت در ايران و 
نقش ايرانيــان مقيم عراق، تهران: اميرکبير، 1364، 
ص223، 224 و230؛ فريدون آدميت، ايدئولوژي 
نهضت مشــروطيت ايران، تهران: انتشــارات پيام، 

1355، ج1، ص230.■

شـريعتي  ديگـر  کـه  ايسـتاده اند  جايـي  در 
نـدارد. در جايـي ظهـور کرده انـد کـه  وجـود 
رفتـه  خـواب  بـه  تقريبـاً  ايـران  روشـنفکري 
اسـت. ايـران هم از کشـورهاي منطقـه و اعراب 
امـروز  بخواهيـم  مـا  اگـر  لـذا  اسـت.  جلوتـر 
جسـتجو  ايـران  در  روشـنفکري  الگـوي  يـک 
بکنيـم کـه ايـن الگـو بـا بيـرون پيونـد بخـورد، 
مـا خودمـان االن هيـچ ترکيـب روشـنفکري يـا 
نحله هـاي روشـنفکري در درون منطقـه نداريم. 
روشـنفکري مذهبـي امـروز مـا شـناختي نسـبت 
بـه محيـط پيرامـون و منطقـه نـدارد امـا امـروز 
مهمتـر از شـناخت، مشـکل ارتبـاط داريم. يک 
تمدن هـا«  »گفت وگـوي  مثـل  حوضچه هايـي 
را مناسـب مي دانـم، اگـر از سـطح ايـده خـارج 

شـود و بـه شـکل سـازمان درآيـد.

جريان هاي فکري و آينده ايران 
امـروز[  فکـري  ]جريان هـاي  از  هيچ کـدام 
صالحيـت و هژمونـي اينکـه آينـده کل ايران را 
رقـم بزننـد، ندارنـد. االن دوران قطبي گـري در 
جهـان بـه سـر آمـده اسـت. در ايـران هم به سـر 
آمـده. از ايـن به بعد برآيند مسـاعي نيروهاسـت 
کـه ايـران را جلـو مي بـرد. در هميـن پيشـرفت، 
جريانـي مثـل آقـاي کديـور مي توانـد صاحـب 
نقـش باشـد. از ايـن بـه بعـد بيشـتر يـک پـروژه 
بزرگـي اسـت کـه هـر جريانـي بايـد طرح هايي 
از آن پـروژه را اجـرا کنـد. هميـن روشـنفکري 
دينـي کـه مـا بـه آن نقـد داريـم مي توانـد مثمـر 
واقـع شـود، روشـنفکري مذهبي نيـز همين طور. 
جريـان نـو بيرون آمـده از حوزه هـم همين طور. 
االن طيفـي از طلبه هـاي 30 تـا 40 سـاله وجـود 
دارنـد کـه بـه نظـر مـن آينـده دارنـد و مـا هـم 
سـه  دو،  کنيـم.  فعـال  برخـورد  آنهـا  بـا  بايـد 
آشـنا  روز  علـم  بـه  مي داننـد.  بين المللـي  زبـان 
اينترنـت وصـل هسـتند و جسـتجو  بـه  هسـتند. 
اسـلوب  بـا  نمي خواهنـد  ضمنـاً  و  مي کننـد 
متديـک حوزه فکـر کننـد. جسـتجوگرند. اينها 
هـم در آينـده جريانـي هسـتند کـه ايفـاي نقش 
خواهنـد کـرد. عرصـه سياسـي بسـته و مسـدود 
اسـت امـا در عرصـه فکـر ميـدان بـازي بـراي 

ايـران«  بـا تعريـف روشـنفکر »در  روشـنفکري 
مي خواهيـم. چـون در غـرب روشـنفکر بـه ايـن 
چيزهـا نمي انديشـد. بـه فکر محض مي انديشـد. 
مثـاًل ژان پـل سـارترکه تـا هميـن 30ـ20 سـال 
پيـش مطـرح بـود، بـه مـدل اقتصـادي اجتماعي 
فکـري  اتاقـک  يـک  نمي کـرد.  فکـر  فرانسـه 
بـه  پيـش مي بـرد. سـارتر  را  مسـائل  ايـن  بـود، 
اگزيسـت  همـان  بـه  مي کـرد؟  فکـر  چيـز  چـه 
خـودش و مي توانسـت درونش عميق شـود. لذا 
روشـنفکري در آنجـا بـا روشـنفکري در ايـران 
فـرق دارد. روشـنفکر اينجا بايد بـه بدبختي هاي 
بايـد بـه نيـروي سـنتي  سيسـتاني ها فکـر کنـد، 
فکـر کنـد. مجبـور  امـام حسـين  ميـدان  پاييـن 
اسـت. اگـر نکنـد روشـنفکر اجتماعـي نيسـت. 
بخواهـد  اگـر  ايـران  مذهبـي  روشـنفکري  لـذا 
نقـش اجتماعـي بـازي بکنـد ـ بـه خصـوص که 
خـود را اپوزيسـيون نيـز مي دانـد ـ بايـد بـه ايـن 
مدل هـا فکـر کنـد، بـه ايـن بحران هـا فکـر کند. 
ايـن روشـنفکر مذهبـي خيلـي کاسـتي ها دارد. 
يعنـي بعـد از مهندس سـحابي عنصـري را ندارد 
هميـن  مـورد  در  را  حرفـي  حداقـل  يـک  کـه 

اقتصـاد سياسـي داشـته باشـد.

تعامل روشنفکري مذهبي با جهان 
مـا  کـه  نيسـت  مصـدق  دوره  مثـل  االن 
روشـنفکري ملي مـان را تنهـا در ايـران تعريـف 
مشـکل  جهاني سـازي  بـا  مـا  امـروزه،  کنيـم. 
امريـکا  حاکميـت  کنيـد  فکـر  مثـال  داريـم. 
انگاره هـاي خـود شـکل  بـا  بخواهـد جهـان را 
ايسـتاد.  بايـد  ايـن  جلـوي  بدهـد.  سـازمان  و 
بايسـتيم.  نمي توانيـم  ولـي جلـوي جهاني شـدن 
جهاني شـدن، بعـد از رنسـانس آغاز شـد. همين 
نائينـي  از  هنـوز  کـه  مشـروطه  دوران  ادبيـات 
]ويتوريـو  ايتاليايـي  يـک  مي شـود،  صحبـت 
آلفيـري[ بـود متقدم بـر کواکبي. يـک کواکبي 
فـرض  هـم  االن  نائينـي.5  بـر  متقـدم  بـود  هـم 
کنيـد کـه يـک اسـتاد دانشـگاه مثـل محمـدي 
گرگانـي هنـوز روي نائينـي ايسـتاده اسـت. اين 
مي شـود سـير جهاني شـدن. المحالـه اسـت. علم 
جهانـي مي شـود. تکنولـوژي جهاني مي شـود و 
... . روشـنفکري مذهبـي ايـران يـا روشـنفکري 
ايـران بـه دليـل تلنبـار و تـوده مسـائل حل نشـده 
ايـران  در  کـه  فرهنگـي  اقتصـادي،  اجتماعـي، 
ذهـن  از  مهمـي  بخـش  المحالـه  دارد،  وجـود 
عمـل و سـازماندهي اش معطوف به آن مي شـود 
امـا هميـن ايران مسـتقل از اينکه مسـائل ملي اش 
حـل بشـود يا نـه، اين مـوج جهاني شـدن دارد به 
سـمتش مي آيـد. لـذا بايـد بـه نـوع الحاقـش بـه 
 WTO جهـان نيـز فکـر بکنـد. آيـا ايـران بايد بـه
بپيوندنـد؟ قبـل از آن بايـد يـک شـناختي پيـدا 
شـناخت  پيرامـون،  بازارهـاي  شـناخت  کنيـم. 
چنانچـه  حـاال  رقابـت.  ضرورت هـاي  روي 
نوگرايـي دينـي در ايـران و کشـورهاي منطقـه 
نوگرايـي  نفـع  بـه  منطقـه  باالنـس  بـود،  فعـال 
القاعـده  و  طالبـان  االن  بنيادگرايـي.  تـا  اسـت 

عرصه سياسي بسته و مسدود 
است اما در عرصه فكر ميدان 

بازي براي نوآوري و الگوپردازي 
وجود دارد. همه جريان هاي 

نوانديشي ديني، حتي چپ نو 
كه اصاًل غيرمذهبي است، حتي 
الئيك هاي انسان گرا كه به ايران 

فكر مي كنند، در اين پروژه 
بزرگ ملي صاحب نقشند
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محمدرضا خاتمی، دبيركل ســابق جبهه مشاركت ایران اسالمی و نائب رئيس 
مجلس ششم، در شماره جاری چشم انداز، ميهمان سرویس سياسی نشریه بوده 
تا در ادامه پرونده گشوده شده »مشاركت سياسی ـ اجتماعی مردم« به طرح 
دیدگاه های خود بپردازد. در این گفت وگو، خاتمی به ظرفيت های قانون اساسی 
برای پيشبرد اصالح طلبی در ایران پرداخته و ضمن تأكيد بر لزوم بهره برداری 
از تمامی ظرفيت های قانون اساسی از یك پرسش هميشگی اصالح طلبان یاد 
كرده: »آیا مشــكل دموكراسی در ایران ساختار حقوقی قانون اساسی است یا 
ساختار حقيقی حكومت؟«. خاتمی اما معتقد است كه »ساختار حقيقی است كه 

مانع از تحقق كامل قانون اساسی می شود«. 

محمدرضا خاتمی، دبيركل سابق جبهه مشاركت ایران اسالمی و نائب رئيس مجلس 
ششم، در شماره جاری چشم انداز، ميهمان سرویس سياسی نشریه بوده تا در ادامه 
پرونده گشوده شــده »مشاركت سياســیـ  اجتماعی مردم« به طرح دیدگاه های 
خود بپردازد. در این گفت وگو، خاتمی به ظرفيت های قانون اساســی برای پيشبرد 
اصالح طلبی در ایران پرداخته و ضمن تأكيد بر لزوم بهره برداری از تمامی ظرفيت های 
قانون اساسی، از یك پرسش هميشگی اصالح طلبان یاد كرده: »آیا مشكل دموكراسی 
در ایران ساختار حقوقی قانون اساسی است یا ساختار حقيقی حكومت؟«. خاتمی اما 
معتقد است كه »ساختار حقيقی است كه مانع از تحقق كامل قانون اساسی می شود«.
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آنوقت بايد تفســير کنيم که در اين تعريف از 
دين جايي بــراي قانونگذاري نمايندگان مردم 

ميماند يا نه.

پرســيديم کــه جايگاه  ■ از خيلي هــا 
البته  قانون گرايي در اســالم چيســت و 

جواب قانع کننده اي نگرفتيم.
فکــر ميکنم اين بــه کار فکري عميقي نياز  □

داشــته باشــد که ما بتوانيم رابطه عقل با شــرع، 
آزادي با دين و مردمســاالري با حکومت ديني 
را بشناسيم. اينها مباحثي است که به نظرم مغفول 
مانــده و اجــازه داده نشــده وراي يک ســري 
تبليغات سطحي به آن پرداخته بشود. اما حاال در 
عمل ما با يک پديده روبرو هســتيم به نام قانون 
اساسي که اين قانون اساسي امضاي امام، علما، 
فرهيختگان کشــور، انقالبيون و مردم را دارد و 
ميتواند يک فصلالخطاب براي همه ما باشد و 
بر اســاس آن يک نظمي را پايهريزي کنيم که 
رو به پيشرفت باشد و زندگي مردم را بهتر کند. 
در اين قانون اساســي که به نظر من در کشــور 
جهان سومي مانند ما ميتواند يک قانون مترقي 
حساب شود، -گرچه ايراداتي هم دارد که مهم 
است و حتي ممکن است در آن تناقض هم پيدا 
شود - ولي بايد توجه داشته باشيم که اين قانون 
اساسي در در يک کشوري وضع شده است  که 
گرفتار يک اســتبداد ديرپا بوده و قانونشــکني 

در آغاز از اينکــه وقتتان را در اختيار  ■
نشــريه چشــم انداز ايران قــرار داديد، 
را  پرونده اي  ما مدتي است  سپاسگزاريم. 
درباره مشارکت باز کرده ايم. به نظر شما 
آيا در حال حاضــر از تمام ظرفيت هاي 
دموکراســي نمايندگي استفاده مي شود؟ 
آيا شيوه هاي جديدي نداريم که عالوه بر 
اين دموکراسي نمايندگي و هر چهارسال 
يک بار مشــارکت، در طــول اين مدت 
مــردم از طريق ســازمان هاي مردم نهاد، 
انجمن هاي  تشــکل ها،  گروه ها،  احزاب، 
فرهنگــي و مانند اين شــيوه هاي نوين، 

فعال باشند؟
خوشحال هستم و باعث افتخار است که اين  □

فرصت به من داده شــد که در نشــريه پرمحتوا 
و سازنده چشــمانداز ايران حضور داشته باشم. 
حرفهايي کــه خواهم زد شــايد بازگوکننده 
ديدگاههــاي طيفــي از نيروهايــي باشــد که به 
انقالب اســالمي و جمهوري اسالمي عالقهمند 
هستند و ميخواهند شاهد پيشرفت امور در اين 
نظام که حاصل خون شهيدان و جانبازي بسياري 
از انسانهاي پاک و فرهيخته کشور است باشند. 
اگر بخواهيم ريشــهاي به مســائل نــگاه کنيم، 
ميبينيــم در ســاختار حقيقــي نظــام جمهوري 
اســالمي پارادوکســي وجــود دارد. از يــک 
طــرف تعريفي از حکومت ديني ارائه ميشــود 
که ترديــدي را ايجاد ميکنــد. در اين تعريف 
خاص آيا جايي براي دموکراسي و نقشآفريني 
مــردم وجــود دارد يا نه؟ شــايد شــاذترين اين 
نظريــه را آيتاهلل مصباح خيلــي واضح و علني 
عنوان ميکنند و ميگويند جمهوريت شــرک 
اســت. خيلي هم که ميخواهند تخفيف بدهند، 
ميگويند حضور مردم تزئيني اســت. براي اين 
اســت که ما دهان غربيهــا را ببنديم. مردم در 
اين مســئله نقشــي ندارند. البته خود ما هم اگر 
عميق بشــويم و به اين نظريه برســيم که قوانين 
الهــي همان هايــي هســتند که توســط فقها آن 
هم فقط بعضــي از آنها عنوان مي شــوند و اين 
برداشــت هاي فقهي همان قوانين ثابت و اليتغير 
هســتند و بر همه امور زندگي شــموليت دارند، 

جزو اصول اوليه تمام حکومتهايش بوده است 
و در بحبوحــه بيتوجهي به قانون و مردم، يک 
نظم جديدي را پايهريزي کرده  است. اما مسئله 
مهم اين است که به نظرم بسياري از ظرفيت هاي 
همين  قانون اساســي هم ناديده انگاشــته شــده 

است. 

در مقام تطبيق، دشــمني عربســتان با  ■
اين نحلــه جديد، اخوان المســلمين در 
مصر اســت که هم قانون گرايي را قبول 
کرده بودند، هم حق شــهروندي را و هم 
صندوق رأي را؛ دشمني بسيار عجيبي که 
اگر در اهل سنت اين مسائل باب شود به 
فروپاشي عربستان و امارات منجر مي شود، 

بنابراين دست به کودتا زدند.
البته ما ميدانيم به هر حال در فقه اهل سنت  □

تفســيري که از اولياالمر وجود دارد با تفسيري 
که شيعه از ولي فقيه دارد متفاوت است و اينجا 
وارد آن بحث نميشــويم. عرض بنده اين است 
وقتي که شعاري در طول چند سال گذشته داده 
مي شــود به نام اجراي بدون تنازل قانون اساسي، 
ظرفيتهــاي  از  خيلــي  کــه  ميدهــد  نشــان 
قانون اساســي اجرا نشــده اســت. فصل ســوم 
قانون اساسي که حقوق ملت است کاماًل روشن 
اســت. در حقيقت حتي کوچکترين توجهي به 
اين فصل نشده است. من تنها بخش سياسياش 
را نميگويم. بخش آموزش، بهداشت، مسکن 
را هم شــامل مي شود. به اين بخشهاي مختلف 
که با زندگي روزمره مردم ســروکار دارد اصاًل 
توجه نشــده اســت. بخش آزاديهــا که جاي 
خود را دارد. به نظر من قوام هر کشوري به اين 
آزاديهاســت اما ما در اجراي بخشهاي ديگر 
قانون اساسي هم دچار مشکل هستيم. مثاًل نقش 
مســتقل و وظيفهاي که براي قوه قضائيه تعريف 
ميشــود يا نقش نهادهاي نظارت؛ مانند نظارت 
بر صــدا و ســيما. ميبينيم کــه در اين بخشها 
هم بيتوجهي شــده و باعث اين شده است که 
در حقيقــت روز بــه روز نقش مــردم در تعيين 
خطمشــيهاي حکومت و در نظارت بر اجراي 
برنامهها کمرنگتر و کمرنگ تر بشود. متأسفانه 

از دموکراسي نمايندگي تا مشارکت
درس هاي تجربه اصالح طلبي و آينده اصالحات

گفت وگو با محمدرضا خاتمي

اگر بخواهيم ريشهاي به مسائل 
نگاه کنيم، ميبينيم در ساختار 
حقيقي نظام جمهوري اسالمي 
پارادوکسي وجود دارد. از يک 
طرف تعريفي از حکومت ديني 

ارائه ميشود که ترديدي را ايجاد 
ميکند. در اين تعريف خاص 
آيا جايي براي دموکراسي و 

نقشآفريني مردم وجود دارد يا 
نه؟
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با تفسيرهاي شــاذي که از قانون اساسي ميشود 
مانند نظارت استصوابي و يا مانند اينکه آنچه در 
قانون اساســي آمده کف اختيارات واليت فقيه 
است، اين تفسير يعني بي اثرکردن قانون اساسي 
در ذهن مردم؛ چون مردم ميگويند وقتي کف 

اختيار باشد سقفش هر چيزي ميتواند باشد. 
در مورد انتخابات که شــما اشــاره کرديد از دو 
طريق نقش اثر دموکراسي نمايندگي کمتر شده 
است. يکي گزينشهاي متعددي که براي انتخاب 
نمايندههــا وجــود دارد. مردم واقعــاً نميتوانند 
نماينده دلخواهشــان را آن طــور که ميخواهند 
انتخــاب کننــد. ديگــري کاهش اختيــارات و 
نهادهاي انتخابي و تقليل شــرح وظيفه نمايندهها 
اســت. مثاًل شــوراهاي ما در حقيقــت در حالي 
که ميتوانستند يک شــوراهاي فعال، کارآمد و 
اثرگذار در زندگي ما باشــند، خيلي بتوانند کار 
کنند، فقط شــهردار تعيين مي کننــد و بعد يک 
نقش نظارتــي دارند. آن نقش تعيينکنندهاي که 
در اداره شــهر و روستا بايد داشته باشندـ  بهخاطر 
تفســيرهاي خاص و شــايد نقايصي که در خود 
قانون اساسي هستـ  گرفته شده است. در مجموع 
ما ميبينيــم که نقش دموکراســي نمايندگي در 
کشــور ما کمرنگتر و کمرنگتر شــده است. 
ضــرر عمدهاي هم کــه بهخاطر اين تفســيرها و 
عملکردها وارد شــده، اين اســت کــه بعضيبه 
اين نتيجه برســند که تا قانون اساسي عوض نشود 
امکان اصالح وجــود ندارد. مــن معتقدم که ما 
ميتوانيم با اســتفاده از ظرفيتهاي مغفول مانده 
همين قانون اساســي کاري بکنيم که مشــارکت 
مردم بيشتر بشود و دموکراسيهاي نمايندگي در 
کشور ما پررنگتر شود اما در مورد دموکراسي 
مشــارکتي بايد برگرديم به يــک ضعف يا خأل 
تاريخي که در کشــور ما وجود دارد و آن فقدان 
نهادهاي مدني در صحنه زندگي اجتماعي است. 
وقتي کشــورمان را با ديگر کشورهاي اسالمي و 
کشورهاي عربي مقايسه ميکنم ميبينم نهادهاي 

مدني در آنجا خيلي نســبت به ما قويتر هستند. 
مثاًل در مصر نهادهاي مربوط به کشاورزان، وکال 
و حقوقدانان، پزشــکان و رشــتههاي تخصصي 
مختلــف خيلــي جاافتاده تر از نهادهــاي موجود 
در کشــور ما هســتند و نســبتاً کارآمد  هســتند. 
اينها نهادهاي قوياي هســتند. درســت است که 
حکومتهاي اســتبدادي و ديکتاتــوري مانع از 
اثرگــذاري آنها بر حکومت شــده اما در جامعه 
پايگاهها و ســازماندهيهاي خاص خودشــان را 
دارند و مانع از همپاشــيدگي جامعه ميشــوند. 
اين ضعف تاريخي ما شــايد از چند ســال بعد از 
مشــروطيت شــروع ميشــود. تعدادي حزب و 
تشــکل وجود داشت اما بعد از اينکه ديکتاتوري 
رضاخاني شروع ميشــود، با هرنوع تشکليابي 
و ســازماندهي مخالفت ميشــود. حتي در زمان 
محمدرضا شــاه کار به جايي ميرسد که احزاب 
شاه ســاخته هم به عنوان مزاحم تلقي ميشــوند. 
متأســفانه اين ديدگاه همچنان ادامــه پيدا کرده 
اســت. اگر ما بخواهيم حوادث سالهاي گذشته 
را تعريف کنيم شــايد مســائلي کــه در رابطه با 
انتخابــات 88 پيــش آمد جزء کوچکي باشــد. 
اين تضادي اســت کــه بخشهــاي اقتدارگرا با 
ســازماندهي و تشــکليابي مردم دارنــد. نهادها 
و اشــخاصي بيشــتر مــورد هجوم قــرار گرفتند 
که از طريق ســازمانهاي نيمبندي که داشــتند، 
قدرت سازماندهي و جمعکردن مردم و هدايت 
افکارعمومي را داشــتند. تازه ســازمانهاي آنها 
خيلي هم قوي نبودند. مــا راه طوالني داريم که 
واقعاً نهادهاي مدني جا بيفتند و در جامعه بتوانند 
مردم را شکل بدهند، مطالبات آنها را نمايندگي 
کنند و واســطي بيــن حکومت و مردم باشــند. 
با توجه به شــرايط سياســي و امنيتي و اقتصادي 
که در داخل کشــور مــا وجــود دارد، کارهاي 
نســبتاً خوبي انجام گرفته اســت. االن نهادهايي 
هســتند که ريشهدار هســتند و کم کم صدايشان 
به گوش مسئوالن و اقشار مختلف مردم ميرسد 

و اثرگذاريهــاي حداقلــي را در تصميمــات و 
برنامههاي مختلف دارند. بــه نظر من جداکردن 
مشارکت دموکراســي نمايندگي و دموکراسي 
مشارکتي کار ســختي است. اگر يک حکومتي 
نباشد که در آن به حداقل دموکراسي ها پايبندي 
وجود داشته باشد، اجازه دموکراسي مشارکتي را 
نخواهد داد اما اگر در حکومت افرادي باشند که 
به دموکراسي اعتقاد و باور داشته باشند، مي توانند 
زمينههاي دموکراسي مشارکتي را فراهم کنند و 
وقتي دموکراســي مشــارکتي تقويت شــد طبعاً 
دموکراســي نمايندگي هم پيش ميرود. اگر ما 
بتوانيم دموکراســي مشارکتي داشته باشيم خيلي 
خوب اســت امــا واقعيت اين اســت که در هيچ 
کجاي دنيا اين دموکراســي مشارکتي ايده آل را 
نميبينيم. به هر حال در دموکراســي هاي مطرح 
دنيا نميشــود نقش سرمايه را در هدايت افکار و 
آراي مردم ناديده گرفت. البيهاي سياسي مانند 
البي صهيونيســتها در امريکا يا البي يهودي ها 
در کشورهاي ديگر و حتي البي هاي مخصوص 
اقليت هــاي قبيلــه اي در جاهايــي ماننــد هند و 
پاکســتان که به هر حال يک دموکراسي -نسبت 
به کشورهاي ديگر جهان ســوم- باسابقهتري را 
دارنــد، در آنجا هم مي بينيم که نقش قوميتي در 
هدايت افکارعمومي مردم تأثير به ســزايي دارد. 
بنابراين من فکر مي کنم دموکراســي مشارکتي 
يک ايدهآلي اســت که ما هيچ گاه نميتوانيم به 
آن برسيم. البته هر چه بتوانيم آن را تقويت کنيم 
خوب اســت. در شــرايطي که ما داريم حداقل 
در دو ســه دهــه آينــده بايد  روي دموکراســي 
نمايندگي تکيه داشــته باشــيم و تالش کنيم که 
آن را تقويت کنيم. قانون اساســي ما هم به اندازه 

کافي ظرفيت دارد.

بــا توجه بــه اين تأکيــدي که روي  ■
قانون اساسي داريد و فصل الخطاب بودن 
آن که حتي خود مرحــوم امام چند بار 
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بله. از آن زمان هرکســي اســم رفراندوم را  □
مــيآورد برانــداز و ضدانقالب مي شــود. من 
ديدم ســرمقاله روزنامههاي راست اين است که 
رفرانــدوم در کريمه خيلي خوب اســت. مردم 
بايد بتوانند نظراتشان را بدهند. شما چه تفسيري 

مي کنيد از اين تغيير رأي که وجود دارد.

اصاًل متوجه نيســتند که اين بال  بر سر  ■
کردستان ما نيايد. 

مــن هميــن را مي خواهــم بگويــم. يعنــي  □
آنها بــه اينکه يک قانون معمولــي را طبق نص 
قانون اساســي  به رفرانــدوم بگذاريم مي گفتند 
براندازي. حاال جداشــدن بخشي از يک کشور 
را قانوني مي دانند و اصاًل متوجه اين امر نيستند. 
مــن به نظرم مي رســد اينکــه اول بــا اين نقش 
اجراي قانون اساسي رئيس جمهور موافقت شد، 
هنوز آقايان تحليل درســتي از شرايط اجتماعي 
و سياســي کشــور نداشــتند امــا بعــد از مدتي 
کــه متوجه ابعاد گســترده سياســي و اجتماعي 
انتخابات 76 شــدند، برنامهريزي شد براي اينکه 
در همــه امــور، دولت اصالحطلبــان، نيروهاي 
روشــنفکر و دانشــگاهي و حــوزوى  محدود 
شوند. حوادث مختلفي هم آفريده شد. از جمله 
اينکه با تفسيرهاي من درآوردي، عدم همکاري 
و تبليغات ســوء، جلوي اجراي اين اصل بسيار 
مترقي قانون اساســي را گرفتند. تــا حاال هم ما 
مي بينيم که حتي اگــر رئيسجمهوري صحبت 
کند که اين کار مي خواهد انجام دهد، ميشود 

همراه و همکار فتنه و آلت دست خارجي ها. 
اما من يــک نکته ديگري دارم. ببينيد درســت 
است که  ما بايد از همه ظرفيت هاي قانون اساسي 
از جمله اصل 113 اســتفاده کنيم. به نظر من در 
کشــوري مانند ايران که دموکراسي خيلي نوپا 
و شــکننده است و نيروهاي مخالف دموکراسي 
بر ارکان کشــور تفوق دارند، رســانه، سياست، 
اقتصــاد، قدرت نظامــي و همه چيــز دارند، ما 
بايــد به طرف اين کار برويــم که به جاي اينکه 
اختيــارات را به فــرد بدهيم، ايــن اختيارات را 
گســتردهتر کنيم. اگر ما يک مجلســي داشــته 
باشــيم که برآينــد نيروهــاي مردمي باشــد به 
حاصل کار آن بيشــتر ميتوانيــم توجه کنيم  تا 
حاصل کار رئيسجمهوري که خيلي هم خوب 
و اصالحطلــب باشــد. يعني ما ثقــل توجهمان 
را بايــد از روي فرد بــه جمع ببريــم، نهادهاي 
حکومتي دموکراتيک بشــوند و نــه فقط يک 
فرد به نام رئيس جمهور. در کشــوري مانند ما با 
اين دموکراســي شکننده اگر ما بخواهيم فرد را 
تقويت کنيم، اين فرد هر آن ممکن است عوض 
شــود، ديدگاهش تغيير کند يــا دورهاش تمام 
شــود. بعد همان رئيس جمهــور بعدي بخواهد 
اختيــارات او را اجرا کنــد، 180 درجه ضد او 
عمل مي کند اما اگر تمرکزمان را بگذاريم روي 
اختيارات مجلس و شــوراها، يعني دموکراسي 
نمايندگــي را در خرد جمعــياش تقويت کنيم 

مشــخص بود که ايشان در حکومت يک کسي 
است از جنس ديگر. اين جنس وقتي ناجور شد 
بــه هر حال بايد به طريقي کنترل شــود. بهترين 
کنترل هم اين اســت که اختيــارات او محدود 
شــود. شــما قانوني را که مربوط بــه اختيارات 
رياست جمهوري است و شوراي نگهبان هم آن 
را  تأييد کرده بخوانيد. هنوز هم لغو نشده است 
و کاماًل صراحــت دارد. رئيس جمهور ميتواند 
اخطار بدهــد، تذکر بدهد، مي  تواند به نهادهاي 

ديگري ارجاع بدهد که رسيدگي کنند.

پرسش اينجاست که ناراضي ترين آدم  ■
از انتخابــات 76 شــخص آيت اهلل يزدي 
بود و اين تحليــل را از رئيس جمهور در 
قانون اساســي داد که ايشان پيش از اينکه 
اجراي  حسن  مسئول  باشد،  رئيس جمهور 
قانون اساســي اســت. چندي بعــد مقام 
رهبري هم ايــن را تأييــد کردند. چرا 
از طريــق احزاب و دســته جات پيگيري 
نمي شــود. شــما چندي پيــش در يک 
مصاحبه دو مطلب ساده گفته بوديد. يکي 
اينکه رئيس جمهــور ـ آقاي روحاني ـ به 
قول هايي که داده و وظايفش عمل کند. 
اينکه، اصل 113 که رئيس جمهور به  دوم 
دو قوه ديگر تفوق دارد و مســئول حسن 
اجراي قانون اساســي است را احيا کند. 
به نظر من فشارهايي که به شما وارد شد و 
حرف هايي زدند که پررو شدند و طلبکار 
شدند و ... بيشتر به خاطر اين بود. اين يک 

حرف قانوني است. 
مگر بقيه حرفها قانوني نيســت؟ گرفتاري  □

مــا بهخاطر اين اســت که اصاًل امــکان بحث و 
گفت وگــو در ايــن زمينهها در داخل کشــور 
نميدهنــد و اگــر شــما بخواهيــد روي همين 
مواضع قانوني و بســيار بديهــي تأکيد بکنيد به 
انواع اتهامــات تحت تعقيب قــرار ميگيريد و 
گرفتار ميشــويد. ما حداقــل در دوران مجلس 
ششم و رياست جمهوري آقاي خاتمي حداکثر 
تالشمان را براي انجــام اين کار کرديم. آقاي 
خاتمــي چند بار آشــکار و غيرآشــکار اخطار 
داد. قانــون اختيــارات رياســت جمهوري کــه 
ميخواســت در مجلس بررسي شود -که حتي 
آن زمان فکر کــرده بوديم که اين قانون مهمي 
اســت- اين را حتي ميخواســتيم بــه رفراندوم 
بگذاريم. طبق قانون اساســي مجلــس مي تواند 

قوانين مهم را به رفراندوم بگذارد. 

در قانون هســت. ديگر چــه نيازي به  ■
رفراندوم است.

نه، قانون عــادياش را که رئيس جمهور چه  □
کارهايي را مي توانــد در پياده کردن اصل 113 

انجام دهد.

تفسيرآن را؟ مانند  تفسير اصل احزاب؟ ■

گفتند. مقام رهبري هم چند بار گفتند که 
قانون اساســي فصل الخطاب است. اصل 
113 دو بار بررسي شــد؛ هم در خبرگان 
قانون اساسي و هم در خبرگان تجديد نظر. 
اين قضيــه تغييري نکرد که رئيس جمهور، 
اســت.  نخســت، شــخص دوم مملکت 
دوم، مجري قانون اساســي است و سوم، 
مدير امور اجرائي اســت. اين اولويت ها 
خدشــه بردار نيســتند. در مراسم تحليف 
حجت االسالم خاتمي، ابتدا آيت اهلل شيخ 
محمد يــزدي ســخنراني کردند و روي 
اين قضيــه تأکيد کردند که رئيس جمهور 
در درجــه اول مســئول حســن اجراي 
قانون اساســي است. بعد  مقام رهبري هم 
اين را تأييد کردند که چه کســي بهتر از 
آقاي رئيس جمهور مي تواند وظيفه نظارت 
را انجام بدهــد و رئيس جمهور مي تواند 
حتي حسن اجراي دادگاه ها را هم دنبال 
کند. چرا برخالف آشکاري  اين اصل که 
حتي رئيــس وقت قــوه قضاييه آيت اهلل 
يزدي ايــن قدر تأکيد کرده اين همه در 
مقابل آن مقاومت مي شود. صحبت ها در 
خبرگان قانون اساســي تجديدنظر خيلي 
انتخاباتي  اين دموکراسي  آشکار اســت. 
نمايندگــي و حتي مشــارکتي را بســيار 
احمدي نژاد  آقاي  حتي  مي کند.  تقويت 
هــم که اين اواخر به اين اصل تکيه کرد، 
سرمقاله کيهان نوشــت که اين خط فتنه 
اســت و همان برخوردي را کــه با فتنه 
کرديم با شــما هم مي کنيــم. دليل اين 

حساسيت چيست؟ 
االن حرفهايــي که مي زنيم معلوم نيســت  □

بتوانيد چاپ کنيد.

چرا، حرف قانون است. ■
اينکه چه اتفاقي مي افتد که نميگذارند، فکر  □

ميکنم در داخل کشور ما يک حياط خلوتهايي 
وجــود دارد که ايــن حياط خلوتهــا نبايد در 
معــرض ديد  افکارعمومي باشــد. مــا در طول 
چند سال گذشته دادگاهها را مي بينيم. از نظر ما 
در هيچ کدام از اين دادگاهها رعايت تشــريفات 
آيين دادرســي انجــام نگرفته اســت و صراحتاً 
مخالف قانون اساســي اســت؛ نمونــه آن حزب 
مشــارکت. نه دادگاهي برايش تشــکيل شــده، 
نــه تفهيم اتهام کردند و نه اجــازه دفاع دادند و 
فقط به صورت ظاهر  يک چيزي منتشــر کردند 
به نام حکم دادگاه. تازه حاضر نيســتند همين را 
هم رســماً  ابالغ کنند. ايــن نمونه ها در جاهاي 
ديگر مانند صدا و سيما هم هست. در برنامههاي 
مختلــف اين شــبکه بــا تيراژهــاي ميليوني هر 
دروغ و راســتي را نســبت ميدهد. اجازه دفاع 
هم  نميدهد. اين خالف شــرع، اخالق و قانون 
اســت. اما اينها حياطخلوتهايي است که بايد 
حفظ شود. آقاي خاتمي که انتخاب شد، کاماًل 
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متأسـفانه االن بيشـتر دنبـال مريدپـروري هسـتند. 
کـه  هـم  مدنـي  نهادهـاي  هسـت.  عوامزدگـي 
مـا داشـتيم از رسـالتهاي اصليشـان منحـرف 
شـدند. يـا اگـر بتوانيـم بـازار را يـک نهـاد مدني 
بناميـم، هيئتهـاي مذهبـي و غيرمذهبـي نقـش 
خودشـان را نتوانسـتند ايفـا کننـد. بنابرايـن ايـن 
مشـکلي که در داخل کشـورمان داريم، مشکلي 
چندفاکتـوري اسـت. يکـي از مشـکالتي کـه در 
طـول 30 سـال گذشـته بـه تدريـج رشـد کـرده، 
تفـاوت باورها و ديدگاههـا، بينشها و منشهاي 
نسـل جديـد بـا نسـلهاي قبلـي اسـت. گسـترش 
ارتباطـات و فضـاي ارتباطـي دنيـاي جديـد کـه 
جوانهـاي مـا بـا آن ارتباط برقرار کردند، سـبب 
شـده کـه بيـن ارزش هـا، باورهـا و اصولـي که ما 
بـه آن معتقديـم و فرزندان ما يک شـکاف عميق 
ايجـاد شـود. بنابراين اگر اين گسـيختگي نسـلي 
وجود نداشـت به تدريـج ارزشهاي اجتماعي را 

فرهنـگ تبديـل شـده اسـت. اسـتبداد پايههـاي 
ايـن را گذاشـته امـا بعـد از مدتـي متأسـفانه بـه 
فرهنـگ تبديـل شـده اسـت. مـا بايـد ببينيـم آيـا 
در طـول سـالهاي گذشـته نخبههاي ما، تالشـي 
بـراي تغييـر ايـن فرهنگ کردنـد يا نه؟ متأسـفانه 
مـا شـاهد ايـن نيسـتيم. يعني مـا بايد بـه آموزش، 
تربيت و ترويج مردم ساالري و حقوق شهروندي 
توجـه ميکرديـم.  پايـه دموکراسـي  عنـوان  بـه 
بنابرايـن نقـش نخبـگان، فرهيختگان، افـراد مؤثر 
نقـش مهمـي  امـر  ايـن  اجتماعـي در  مراجـع  و 
اسـت. مهمتريـن و قديميتريـن نهـاد مدنـياي 
کـه مـا داريـم روحانيت اسـت. روحانيـت چقدر 
نقش شـجاع کردن، مسـتقل کردن، ايجـاد روحيه 
داده  افزايـش  مـردم  در  را  احتـرام  و  همـکاري 
اسـت. کتاب آقـاي مطهـري را بخوانيد که نقش 
معيشـت در رسـالت  روحانيت را آسيبشناسـي 
ميکنـد. بخـش قابل توجهـي از  روحانيـت مـا 

آن گاه مي توانيم مطمئن باشــيم کــه در اين راه 
دشوار آهسته اما پيوسته پيش مي رويم. بعضي از 
دوستاني که طرفدار آقاي روحاني بودند حرفي 
زده بودند کــه رئيس جمهور بايد بتواند مجلس 
را منحــل کند. بــه نظرم اين ايده در کشــوري 
مانند ايران خيلي خطرناک اســت. يک مجلس 
هرچنــد هم مجلس دست نشــاندهاي باشــد، به 
هرحال در آن يکي مانند مدرس پيدا ميشــود. 
يکي مانند آقاي مطهري در آن پيدا ميشود اما 
اگر ايــن بدعت را بگذاريم کــه رئيس جمهور 
مي تواند مجلس را منحل کند، آن گاه فردا يک 
رئيس جمهوري داريم که ممکن اســت به هيچ 
اصلــي از اصول دموکراســي، اخالق، شــرع و 

قانون پايبند نباشد. 

اين مســئله فقط براي رهبر مطرح شد  ■
که رد شد.

قانون اساســي ما حتي بــه رهبر اجازه انحالل  □
را نميدهــد. حتي اجازه وتو هــم نميدهد. اگر 
بخواهد قوانين را وتوکند، بايد از طريق شــوراي 
نگهبان اين کار انجام شود. اگر شما قانون اساسي 
امريــکا،  قانون اساســي  بــا  کنيــد  مقايســه  را 
رئيس جمهــور امريکا ميتوانــد قانون مجلس را 
وتو کند. ولي آنجا چون رويههاي دموکراسي جا 
افتاده کمتر اتفاق مي افتد که اين وتو انجام بگيرد. 
بنابراين من معتقدم حتماً بايد رئيس جمهور ناظر 
بر حســن اجراي قانون اساسي باشــد و براي اين 
وظيفــهاش ســازوکار الزم را تــدارک ببيند اما 
به نظــرم در درازمدت ما بايد بيشــتر به نهادهاي 
خردجمعــي درون حکومــت ماننــد مجلــس و 
شوراها توجه داشــته باشيم تا اختيارات يک فرد 

را در داخل حکومت زيادتر کنيم.

شما مي فرماييد جامعه مدني در ايران  ■
ضعيف اســت، رضاشــاه نابــودش کرد. 
علت آن چيســت. آيا علــت آن همين 

استبدادزدگي است؟
اسـت.  □ اسـتبدادزدگي  همـان  آن  محـور 

اسـتبداد اصـاًل خلـق و خـوي مـردم را عـوض 
منافـع  اسـتبدادي  حکومـت  يـک  در  مي کنـد. 
شـخصي براي مـردم اولويـت پيـدا مي کند حتي 
بـه قيمـت پايمال کـردن حقـوق ديگـران. يعنـي 
مـن بايـد در ايـن فضاي روابـط نامناسـب و تيره، 
تاريـک و تنـگ خـودم را نجـات بدهـم و بـارم 
را ببنـدم؛ حـاال بـه لحـاظ اجتماعـي يـا بـه لحاظ 
اقتصـادي. بنابرايـن روحيـه همـکاري و روحيـه 
تعـاون را بيـن مردم کم مي کند و سـبب ميشـود 
کـه اين در طول سـالهاي سـال بـه يک فرهنگ 
تبديـل بشـود. عـوض  کـردن اين فرهنـگ خيلي 
در جامعـه مـا مشـکل ميشـود. االن در خيابـان 
کـه راه مي رويـد - مـا هـم جزئـي از ايـن مـردم 
هسـتيم- شـما ببينيد سـر يک چهـارراه هيچ کس 
حاضـر نيسـت حقـوق ديگـران را رعايـت کنـد. 
سياسـت،  حکومـت،  بـه  ربطـي  ظاهـر  در  ايـن 
اسـتبداد و دموکراسـي نـدارد. ايـن االن بـه يـک 

طرح از سها كبيري
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ميشـد تقويـت کرد. حـاال بـه خاطر اينکـه زبان 
مشـترکي هـم وجـود نـدارد، عمـاًل ايـن کار بـا 
مانـع روبـرو شـده اسـت. ما در طول هشـت سـال 
جنـگ در کنـار همـه مصيبتهايـي کـه داشـتيم 
بهخاطـر ايـن مشـکل عمده، يـک اتحـاد ملي در 
داخـل کشـور وجود داشـت امـا وقتي ايـن عامل 
جنـگ برداشـته شـد شـاهد از همگسـيختگي  و 
جداشـدن نسـلها از هـم هسـتيم. ايـن هم معضل 
ديگـري اسـت کـه شـکلگيري جامعـه مدني را 
در کشـور مـا مشـکل ميکنـد. جامعـه مدني که 
نسـل جـوان مـا ميخواهـد، مـن نمي پسـندم. من 
درون خانـواده ام، در محيـط کارم قدرتـي دارم. 
بنابرايـن مـن هـم مسـتبد و ديکتاتور ميشـوم که 
جلـوي ايـن خواسـت آنهـا را بگيـرم و نگـذارم 
ايـن تحـوالت صـورت بگيـرد. آنهـا هـم دلـزده 
کارهـاي  اسـت  ممکـن  آنهـا  يـأس  ميشـوند. 
زيـادي دسـت خودشـان و جامعـه بدهـد. بـه هـر 
حـال مـا چـاره اي نداريـم. چـارهمـا ايـن نيسـت 
داخـل  در  دموکراسـي  وقتـي  تـا  بگوييـم  کـه 
مملکـت ايجـاد نشـده، نمي توانيـم کاري کنيـم. 
بـه نظـرم بهخصوص در طول چهارسـال گذشـته 
زيريـن  اليه هـاي  درون  خوبـي  حرکتهـاي 
جامعـه صـورت گرفتـه اسـت. هم زبانـي ايجـاد 
شـده اسـت. منافـع ملـي بـه نوعـي تعريـف شـده 
تـا  کنـدروي  و  تنـدروي  خطمشـيها،  اسـت. 
حـدودي مشـخص شـده اسـت. يـک هم زبانـي 
بيـن نسـل هاي مختلـف ايجـاد شـده کـه نمونـه 
بارز آن را در انتخابات سـال 92 مي بينيم. در حق 
جامعـه ايـران جفاسـت کـه بگوييـم انتخابات 92 
يـک حادثـه بود. شـما وقتي آرا را در روسـتاها و 
شـهرها تجزيـه و تحليـل کنيد ميبينيـد يک باور 
مشـترکي در کشـور مـا ايجـاد شـده اسـت. حتي 
تاکتيکهـاي مشـترکي مـورد قبـول مـردم واقـع 
شـده اسـت. شـما انتخابات هاي قبلي را ببينيد. بر 
سـر تحريـم و مشـارکت چـه دعواهايـي بـود. بر 
سـر آراي شهرنشينان و روسـتائيان چه دعواهايي 
بـود.  بر سـر امکان گـول زدن مردم که شـما اگر 
بياييـد اينقـدر وضعتـان خـوب ميشـود، اين قدر 

از  سوءاسـتفاده  سـر  بـر  ميشـود،  بـد  وضعتـان 
مقدسـات چقـدر مسـئله بـود. همـه اينهـا در ايـن 
زمـان هـم خواسـت بـهکار گرفته شـود، امـا هيچ 
طـول  در  ميدهـد  نشـان  ايـن  نداشـت.  اثـري 
چهار سـال گذشـته و شـايد هشـت سـال گذشته 
کـه حکومـت دسـت اصالح طلبـان نبـود و فـراغ 
بـال داشـتند، توانسـتند عليرغـم محدوديتهـا 
اجتماعـي،  کارهـاي  دارنـد  کـه  مشـکالتي  و 
فرهنگـي و ارتباطـي کننـد که هنـوز خيلي نقص 
دارد امـا در جامعـه ايـران مؤثر واقع شـده اسـت. 
ايـن نشـان ميدهـد کـه فـارغ از اينکـه حکومت 
دسـت  چه کسـي باشـد، فارغ از اينکه حکومت 
چـه چيـز را بپسـندد، در جامعـه ايران ايـن امکان 
فراهـم شـده کـه مـا کار اجتماعي و مدنـي انجام 
بدهيـم. بـا توجـه بـه اينکـه هنـوز فضاي سياسـي 
آن طـور کـه بايـد و شـايد بـاز نشـده، امـا فضـاي 
جوانـان  گرايـش  و  شـده  بـاز  نسـبتاً  اجتماعـي 
ايـن  در  سـرمايه گذاري  بـه  فعـال  نيروهـاي  و 
نهادهـاي مدني زياد شـده اسـت. بـا تجربه اي که 
از هشـت سـال دوران اصالحـات و تجربه هـاي 
تلـخ و شـيريني کـه وجـود دارد و پندگرفتـن از 
ايـن تجربيـات، مـا بايـد اميـدوار باشـيم کـه در 
ايـن مدنيـت در جامعـه  طـول سـالهاي آينـده 
ايـران رشـد کنـد و ان شـاءاهلل بـه جايي برسـد که 
سـنگ بنـاي محکمي براي سـاختن جامعـه ايران 

باشد. 

پس از انتخابات 92، عالوه بر اجماعي  ■
که در نظام بر سر اصل 113 وجود داشت، 
حتي روزنامه کيهان هم در سرمقاله خود 
بــه اجراي بــدون تنازل قانون اساســي 
اعتــراف کرد. آيــا بهتر نيســت که همه 
نيروها روي اين موضوع پافشاري بکنند. با 
توجه به اينکه مديريت آقاي روحاني در 
سياست خارجي خوب بوده و اگر حمايت 

بشود در اقتصاد هم تداوم پيدا مي کند. 
مــا يــک بحثــي هميشــه داشــتيم کــه آيا  □

مشــکل دموکراســي در ايران ســاختار حقوقي 

قانون اساسي است يا ساختار حقيقي حکومت؟ 
من معتقدم ســاختار حقيقي اســت کــه مانع از 

تحقق کامل قانون اساسي ميشود. 

ما هم به ارکان ساختار حقيقي حکومت  ■
استناد کرديم.

آنها تفسيري که از کل قانون اساسي دارند چيز  □
ديگري اســت و همه قانون اساســي را اصل 110 
مي دانند. شــما فرض کنيد که آيا اين تفسير وقتي 
که يک انتخابات به درســتي برگزار شد، شوراي 
نگهبــان کانديداها را تعيين کــرد، مردم آمدند و 
رأي دادنــد، انتخابات هم مورد تأييد واقع شــد، 
يــک رئيسجمهور انتخاب شــد، آيا تنفيذ حکم 
رئيسجمهور حق اســت يا تکليــف. من معتقدم 
تکليف اســت. ولي عدهاي ميگويند حق است. 
مثاًل آقاي روحاني که رئيس جمهور شد، حکمش 
را تنفيــذ نميکننــد و رئيس جمهور هم نيســت. 
مجلــس قانوني دارد کــه براي تأييــد صالحيت 
نامزدها از اين چهار مرجع بيشتر نمي توانيد بپرسيد 
و براســاس اين چهار مرجع بايد حکم بدهيد که 
صالحيــت دارد يا ندارد و بعد بايــد به او بگوييد 
بــه چه دليل رد صالحيت شــد. شــوراي نگهبان 
االن مي گويد ممکن است خودم هم به اين نتيجه 
برســم که فرد صالحيت ندارد و استدالل مي کند 
که من شــرعاً موظفم رد صالحيــت کنم اما اين 
کار بالصراحــه خالف قانون اســت. حقوق ملت 
خيلي باصراحت در قانون اساســي آمده است اما 
مي بينيم در اين ســي و اندي ســال اهتمامي به اين 
فصل از قانون اساســي نبوده اســت. اينجاست که 
مي توانيم غلبه ساختار حقيقي را بر ساختار حقوقي 
مشاهده کنيم. نکته بعدي اين است که در شرايط 
فعلي،  بايد به کارهايي که ميشود انجام داد فکر 
کنيــم، نه کارهايي که ايده آل اســت ولي دور از 
دســترس و ممکن اســت دعوا را گسترش دهد و 
تشــنج را زياد کند. هميــن کار حداقلي را هم که 
آقاي روحاني مي تواند بکند ميان اين دعواها انجام 
نشود. مجلس ششــم به تنش زايي و سياسي کاري 
متهم شــد و اينکه اصــاًل کار اقتصادي نکرد فقط 
کار سياسي کرد و از حقوق مجرمان دفاع کرد و... 
در حاليکه مجلس ششــم کارنامه درخشاني در 
مسائل اقتصادي و فرهنگي دارد. شما اين مجلس 
فعلي را ببينيد. در طول هفت، هشــت ماه گذشته 
ســر و صدا بر ســر اين اســت که چرا اين رئيس 
عوض شــد، چرا اين معاون عوض شد. چرا خانم 
اشتون مالقات کرد، چرا مالقات نکرد. چرا آقاي 
رئيس جمهور راجع به فالن موضوع سياسي حرف 
زد. وقتي تريبون دســتتان اســت مي توانيد سياه را 
ســفيد نشــان بدهيد. آيا اين به نفع مملکت است 
که فعاًل ما وارد اين موضوعات بشويم. در شرايط 
فعلي حداقل در نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي 
توافقي حداکثري وجود ندارد که ما به طور عملي 
با سرمايه گذاري زياد وارد مسائل حقوقي بشويم. 
بايــد کار را بهطور عملياتي پيش برد تا انشــاءاهلل 
وقتي سوءتفاهمات تا حدودي برطرف شد آن گاه 

بشود به مسائل عميقتري هم پرداخت. 
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به خاطــر مشــابهت هاي فضاي ســال  ■
76 و 92 اســتفاده از تجربه حزب شــما 
راهگشاست. آيا به نظر خودتان و با توجه 
به موقعيت نســبتًا مناســبي که در دوران 
اصالحات داشتيد در جذب و سازماندهي 

نيروها موفق بوديد؟ 
حـزب مشـارکت روي احسـاس ايجاد نشـد.  □

از تابسـتان 75 يـا مهـر 75 زمزمه هايـي بـود کـه 
اواخـر74  در  آن  از  قبـل  حتـي  و  بشـود  کاري 
در حلقـه آييـن دنبـال ايـن بودنـد کـه يـک کار 
تشـکيالتي فکـري و فرهنگـي بکننـد و از طريق 
ايجـاد  نشـريه و تريبونهـاي خـاص بتواننـد ايده 
مردمسـاالري در يـک حکومـت دينـي را تبليـغ 
بکننـد. انتخابـات کـه  پيـش آمـد بـه ايـن نتيجـه 
رسـيدند که خـب، حاال بد نيسـت از اين فرصت 
عقبهمـان  دهيـم  تشـخيص  کـه  کنيـم  اسـتفاده 
ميکنيـم  شـرکت  انتخابـات  در  اسـت.  چقـدر 
رأي  ميليـون  پنـج  ميليـون،  ميليـون، چهـار  سـه 
ميآوريـم. نشـان ميدهـد کـه ايـن چهـار، پنـج 
ميليـون فقـط به اين ايـده رأي دادند. نـه به عنوان 
کسـي کـه رئيس جمهـور بشـود و بعد شـما يک 
کار تشـکيالتي مي توانيـد بکنيـد تـا سـازماندهي 
منطقـي و عقاليـي را پيـش ببريـد. بنابرايـن ايـده 
کار تشـکيالتي از آن زمـان بـود. بعـد انتخابـات 
مـا  دوسـتان  از  بعضـي  بهقـول  و  شـد   76 سـال 
حـزب  آمـد.  سـيل  بيايـد،  بـاران  مي خواسـتيم 
مشـارکت آذر 77 تأسـيس شـد. در ايـن مـدت 
يعنـي يک سـال و نيـم همـه کار مـا کار فکـري، 
تشـکيالتي و سـازماندهي بود. بحثهاي بسياري 
شناسـايي  حـال  عيـن  در  مي گرفـت.  صـورت 
نيروهـا بـود. يعني اگر مـا ميخواسـتيم يک کار 
پوپوليسـتي و احساسـي بکنيـم، خيلـي راحت در 
شـهريور 76 اعـالم ميکرديـم کـه ايـن حـزب 
آقـاي خاتمـي اسـت و مـردم ميليونـي ميآمدند 
و ثبت نـام ميکردنـد ولـي مـا نمي خواسـتيم ايـن 
کار را بکنيـم. چون ما احسـاس تعهـد ميکرديم 
کـه اگر کسـي عضو حزب ميشـود بايـد برايش 
برنامـه داشـته باشـيم. بايـد برايش طراحي داشـته 
باشـيم. اتفاقي که براي حزب جمهوري اسـالمي 
مـردم  بـود کـه  مـا  بـراي  تجربـه خوبـي  افتـاد، 
ميآمدنـد ثبت نـام ميکردنـد. آخـر هـم از پـس 

آن برنيامدنـد کـه کار را پيـش ببرنـد.

آن موقع در شهرســتان و تهران يک  ■
شبکه توزيع روزنامه سالم هم بود. از آن 

هم مي شد استفاده کرد.
ولي در اين حلقــهاي که من ميگويم نبود.  □

ما يک ســال و نيم کار کرديم تا سال 77 حزب 
رســمي شد. وقتي هم رسمي شــد، بنا را بر اين 
نگذاشــتيم که خارج از امکانات و توانايي هاي 
خودمان عضو بگيريم. بــا وجود اينکه متقاضي 
خيلــي زياد بــود. در آن زمان حتــي ارمنيها و 
مسيحي ها ميآمدند مي گفتند ما چرا نمي توانيم 
محدوديت هــاي  مــا  بشــويم.  حــزب  عضــو 
سازماندهي و تشکيالتي داشــتيم. نمي توانستيم 

خيل عظيم مشــتاقان را بپذيريم. حرکت حزب 
مشــارکت اصاًل احساســي نبود. مشارکت کار 
فکري، استراتژيک و سازماندهي کرد که يک 

حزب پايداري را بسازد.

يعنــي در عضوگيــري محدوديــت  ■
داشتيد؟

محدوديت اصلي ما اين بود که ما اگر يک  □
عضــو ميگيريم بايد برايــش کالس بگذاريم، 
ترويج داشــته باشــيم، آموزش داشــته باشــيم. 

به کارگيري داشته باشيم. ما امکانات نداشتيم. 

قبل از تأســيس حــزب، تجربه حزب  ■
جمهوري را بررسي کرده بوديد؟

ما در يک ســال و نيمي که بحث مي کرديم،  □
تجربيــات احــزاب مختلــف را در نظــر گرفته 
بوديم. حزب توده بود. ســازمان مجاهدين بود. 
حزب جمهوري اســالمي بــود. علل موفقيت يا 
موانع پيشرفت يا از بين رفتنشان چه بود. در حد 
امکانات و وقتي که داشتيم مد نظر گرفته بوديم. 

انباشــت تجربــي اين جلســات را به  ■
صورت مکتوب هم داريد؟

بعضي اســناد حزب به علت کم توجهي ما،  □
حوادث و اتفاقات اخير مفقود شده است. 

بازنويســي اين تجربيات بســيار مفيد  ■
خواهد بود.

امــا مســئله بعدي کــه وجــود دارد؛ حزب  □
مشارکت يک شانس داشت. شانس اين بود که 
مردم احســاس ميکردند که حزب مشارکت با 
آقاي خاتمي پيوند دارد. احســاس نابجايي هم 
نبــود. بنابرايــن محبوبيت آقــاي خاتمي تا حد 
زيادي به حزب منتقل ميشــد اما يک مشکلي 
هم داشــت. مشکل اين بود که حزب و اعضاي 
حزب در ميان مردم بودند. از خود من و اعضاي 
کادر مرکــزي حــزب گرفته تــا اعضايمان در 
شهرســتانها. مــردم توقــع داشــتند. بديهاي 
اوضــاع را که ميديدند به مــا انتقاد ميکردند. 
چون دسترسي مســتقيم به وزرا يا رئيس جمهور 

و حتي مديران پايين تــر نبود، اما اعضاي حزب 
در بيــن مردم بودند. البته ما هم خودمان را تبرئه 
نميکنيم که  اينها به ما ربطي نداشت  يا دخالت 
نداشــتيم. به هر حال تا حدي ما بايد باري را که 
به دوش دولت بود، تحمل ميکرديم. از ســال 
80 کــه البته من معتقدم ســال 80 را بايد تحليل 
بکنيم، با وجود مســائلي که براي آقاي خاتمي 
در چهــار ســال اول به وجــود آمد، بــار دوم با 
رأي بيشــتري رئيس جمهور شــد اما سال 82 به 
بعد در دو ســال آخر يک حوادثي در کشــور 
اتفــاق افتاد کــه باعث دلزدگــي بخش هايي از 
طرفداران اصالحات به خصوص دانشجويان شد 
و بخشهاي روشــنفکري انتقادشــان بيشتر شد. 
در مجلس يک مســائل خاصي وجود داشــت. 
پراکندگــي در جبهه اصالحــات به وجود آمد. 
تخريبهايي که به هم ميکرديم. ما نسبتهايي 
به آنها ميداديم. آنها به ما حزب دولت ســاخته 
ميگفتنــد. ميگفتند مشــارکت کابينه را چيده 
اســت. در حاليکه وقتي آقاي خاتمي سال 80 
رئيس جمهور شــد، ما ماننــد احزاب ديگر يک 
ليســت به آقاي خاتمــي داديم. گفتيــم به نظر 
ما اين آدم هــا براي وزارت خوبنــد. نه با آقاي 
خاتمي صحبت کرديم. نه البي کرديم. نه جلسه 
جداگانه گذاشــتيم. بعد هيچ کدام از آنهايي را 
که ما پيشــنهاد داديم به جز آنهايــي که از قبل 
بودند، مــورد قبول أقاي خاتمــي قرار نگرفت. 
ولي تصــور بيروني چيز ديگري بــود. من فکر 
ميکنــم آن دو ســال از 82 تا 84 بايد بررســي 
شــود تا ببينيم چه اتفاقي در کشور افتاد که نظر 
بخشهاي قابل توجهــي از نيروهاي فعال جامعه 
نســبت به اصالحات، دولت و احزابي همچون 

مشارکت تغيير کرد يا دلزدگي ايجاد شد.

در شوراي دوم اين امر مشاهده شد. ■
بلــه، شــايد يکــي از داليلــش رفتارهــاي  □

تناقضآميــز خــود مــا بــود. ما از يــک طرف 
ميگفتيم – درســت يا غلطــش را نميگويم- 
خــروج از حاکميت، از يک طــرف ميگفتيم 
بــه کانديداهــاي مــا در شــوراها رأي بدهيد. 
يعني اشــتباهات اســتراتژيکي کرديم که مردم 
را گيــج کــرد. انتخابــات ســال 84 هــم يک 
بحــث مفصلي را مي طلبد که چــه اتفاقي افتاد. 
به نظرم همــه اصالح طلبان، همــه کانديداهاي 
غيرمحافظــهکاري کــه در آنجا بودنــد  آقاي 
هاشــمي، آقــاي کروبــي، آقاي معيــن، آقاي 
مهرعليزاده و همه کســاني که پشــت ســر اينها 
بودند، بايد به اندازه ســهم خود مســئوليت آن 
اشتباه را بپذيرند. ما نميتوانيم بگوييم که آقاي 
هاشــمي اشــتباه کرد، آقاي هاشــمي بگويد ما 
اشــتباه کرديم. ما بگوييم آقاي کروبي اشــتباه 
کرد. آقاي کروبي بگويد مشارکت اشتباه کرد. 
من فکر ميکنم همه بايد به ســهم خودشان اين 
مســئوليت را بپذيرند. بعد از همه اينها بهتر است 
بــه ســال 88 و 92 نگاهي بيندازيــم. تقريباً همه 
آنهايي که سال 82 تا 84 منتقد و مخالف بودند، 

در حق جامعه ايران جفاست که 
بگوييم انتخابات 92 يک حادثه 
بود. شما وقتي آرا را در روستاها 
و شهرها تجزيه و تحليل کنيد 
ميبينيد يک باور مشترکي در 
کشور ما ايجاد شده است. حتي 

تاکتيکهاي مشترکي مورد 
قبول مردم واقع شده است
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تعاملش با ارکان حاکميت معلوم است؛ با رهبري، 
شــوراي نگهبــان و جاهاي ديگــر. اين وضعيت 
جديدي اســت. ما ســال 88 کســي را در درون 
حکومت نداشــتيم. از بيرون فعاليت ميکرديم. 
سال 92 همچنين. اما االن اين گونه نيست. برآيند 
اين نيروها را بايد تحليل کرد که به کجا ميرسد. 
هنــوز در درون اصالحطلبان اســتراتژي مدوني 
وجود نــدارد. به نظر من اگر ما بتوانيم مجلســي 
داشــته باشيم که  تندروهايي که االن خودشان را 
سخنگوي عالم و آدم ميدانند دايرهشان محدود 
بشــود و اشــخاص معتدل، وطندوست، عاقل و 
دلسوز کشور انتخاب شوند. چپ و راست بودن 
هم خيلي مهم نيســت. يعني کســاني که درک 
بکنند کشور به لحاظ سياست خارجي، اقتصادي 
و اجتماعي در چه بحرانهاي عميقي اســت و به 
اين درک برســند که خارجکردن اين کشور از 
بحرانها جز با همــکاري همه نيروها امکانپذير 
نيســت اگر ما به اين هدف نزديک شــويم، قدم 
مهمــي در آينده سياســي ايران برداشــتهايم. به 
نظرم انتخابات ســال آينده جاي اين نيســت که 
ما بگوييم مجلس همه  اش بايد محافظهکار باشد 
يا اصالح طلب. چنين چيزي دور از ذهن اســت. 
بنابراين بايد منتظر شويم ببينيم در طول يکسال 
آينده چه اتفاقي ميافتد، چه ائتالفهايي ميتواند 
شکل بگيرد و چه اشخاصي ميتوانند اين فرايند 
انتخابشــدن را طي بکنند. بــه گمانم انتخابات 
آينده يک انتخاب ائتالفي خواهد داشــت. اينکه 
احــزاب مختلف اصالحطلــب و اصولگرا با هم 
رقابت کنند، نخواهد بود. بايد ببينيم اصولگرايان 
معتدل وزنشان چقدر ميشود و چقدر ميتوانند 
در تقويت جنبه عقالنيت و خردورزي حکومت 

مؤثر باشند و کمک کنند. 

انتخابات  ■ اين درسي بود که دور اول 
84 به ما داد. در مجموع رأي اصالح طلبان 
16 ميليــون بود و رأي طــرف مقابل 10 
ميليون. تحليلي بــود که بدون همکاري 
همه گروه ها مملکت را نمي شــود اداره 
کرد. متأســفانه دولت احمدي نژاد به اين 

موضوع توجه نکرد. 
 اين روند قابل برگشــت نيست. همه نيروها  □

از گذشــته درس گرفتهانــد. در انتخابــات 92 
زمزمههايي از تفرقه داشــت پيدا ميشد. بعد از 
رد صالحيت آقاي هاشــمي درون کانديداهاي 
اصالح طلب زمزمههايي مي شــد که با درايت و 
کمي با اوقــات تلخي از افتــراق و چندگانگي 
جلوگيري شد. در البه الي مصاحبه ها اين اوقات 
تلخي ها را گاهــي مي بينيد. ولي اصالح طلبان و 
شــخص آقاي خاتمي به اين نتيجه رسيده بودند 
که ارزش دارد که اگر يک جناح اصالح طلب، 
يک فرد يا يک گروه از دست ما ناراحت بشوند 
اما ملــت از آن بحــران نجات پيــدا بکند. اين 
سرمايه بزرگي براي ماست که در انتخابات هاي 
آينده استفاده خواهيم کرد و به آساني آن را از 

دست نخواهيم داد.■

مخــارج خود را تأميــن کند، چگونــه ميتواند 
مملکت را اداره کند. شايد اين ضعف ما باشد، اما 
نخواســتيم از راههاي نادرست وارد شويم. آقاي 
خاتمي وقتي به احزاب يارانه داد مؤتلفه بيشتر از 
مــا يارانه گرفت. مالقاتهايي که مؤتلفه با آقاي 
خاتمي کردند بيشتر از مشارکت بود. من به عنوان 
برادر آقاي خاتمي ممکن بود هر روز ايشــان را 
ببينم ولي به عنوان نماينده حزب مشارکت کمتر 
اين اتفاق ميافتاد. امکاناتي که ما داشتيم امکانات 
گستردهاي نبود. ضمن اينکه فشارهايي که روي 
مشارکت خارج از دولت، قواي ديگر، ارگانها 
و تريبونهــاي ديگر مي آمد خيلي ســهمگين و 
کمرشکن بود. اين هم يکي از علتهايي بود که 
بهخصوص از ســال 82 به بعد کســاني که بالقوه 
طرفدار حزب بودند، در اينکه رسميت و هويت 
آشکار حزبي پيدا کنند تحفظ هايي داشتند. سعي 
ميشــد افراد اگر بــا حزب همــکاري ميکنند 
يــک فاصلههايي را حفظ کنند که اين هم عامل 
ديگــري بود که ما در گســترش حزب آن چنان 
که ميخواســتيم موفق نبوديم. چرا در ســال 88 
از بين اين همه احــزاب اصالحطلب، مجاهدين 
انقالب و مشــارکت را مورد حمله قــرار دادند. 
اگر پاســخ اين ســؤال روشن شــود، اثرگذاري 
مشارکت مشخص ميشود. يعني اينکه عالوه بر 
اينکه هشت سال گذشته، حزب مشارکت نه تنها 
تعطيل نشد بلکه گسترش هم پيدا کرد. در جامعه 
اثرگذاري داشت. آنها هر نيرويي را که در جامعه 
اثرگذار باشــد تعطيل ميکنند. ما هم اثرگذاري 
زيادي داشتيم اما به علت شرايط اطالعاتي امنيتي 

محدوديتهاي خودمان را داشتيم.

پيش رو  ■ انتخابات هاي  براي  شما  برنامه 
از جمله انتخابات مجلس چيست؟ 

من فکــر ميکنم انتخابات مجلــس آينده از  □
پيچيدهتريــن انتخاباتهاي ايران باشــد. از يک 
طــرف نيروهــاي اصالحطلــب و تحولخــواه 
ميخواهنــد از طريــق قانــون و نظــام انتخاباتي 
نظرات خودشــان را بگويند و جايگاه خودشــان 
را پيدا کنند. از يک طــرف با توجه به انتخابات 
ســال 92 و عکسالعملهايي که نيروهاي تندرو 
نشــان ميدهند، به نظر نميرســد حکومت مايل 
باشد يک انتخابات مانند ســال 92 برگزار شود. 
انتخابــات کنترلــي خواهــد بود. به نظــر من در 
انتخابات ســال 94 تحريم وجود نخواهد داشت. 
مشــارکت وجود خواهد داشت، اما اينکه برآيند 
اين نيروهاي سياســي و برآيند ايــن تعامالت يا 
تقابلها چگونه باشــد، بايد منتظر باشيم. از يک 
طرف دولتي هســت که تداوم کار مجلسي مانند 
مجلس فعلي به معناي ناکارآمدکردن همه کشور 
و نيز زمينگيرشــدن قــوه مجريه اســت. بنابراين 
درون نيروهاي سياســي تمايل اين است  مجلسي 
که پشتيبان دولت باشد، روي کار بيايد. نه اينکه 
دولتســاخته باشد بلکه به معناي اين که در عين 
حفظ اســتقالل و نظارت تام و تمام دولت را در 
خروج از اين همه بحــران ياري کند. دولت هم 

به اين نتيجه رســيدند که بايد مشــي خودشــان 
را عــوض کننــد. به نظــر من حوادث هشــت 
ســاله دوره آقــاي احمدي نژاد مــا را بالغ کرد. 
فهميديم که حکومت يعني چه. مردمساالري و 
دموکراسي يعني چه؟ ظرفيت يعني چه؟ استفاده 
از ظرفيــت يعنــي چــه؟ معنــاي تدريجي بودن 
اصالحــات را درک کرديــم. بنابرايــن بخش 
عمــدهاي از ناکاميهايمــان را چــه در حــزب 
مشــارکت، چه در منتقدين حزب مشــارکت، 
چه در دولت اصالحات، چه در مجلس ششــم 
ناشــي از کم تجربگيمان در اين سياستورزي 
اصالحطلبانه دموکراســي خواهي بايد بدانيم. ما 
تحولخواه هســتيم. ما دموکراسيخواه هستيم. 
ما اصالحطلب هســتيم امــا فهميديم کــه اينها 
يکســري آرمانهايي اســت که براي رسيدن به 
ايــن آرمانها مجبوريــم از ظرفيتهاي موجود 
اســتفاده کنيم. ما به لحــاظ آرمانخواهي تغيير 

نکرديم اما واقع نگرتر شديم.

يعني به جاي استراتژي ايده آل روي  ■
استراتژي ممکن داريد کار مي کنيد.

دقيقاً. نه فقط مشارکت بلکه همه نيروهاي فعال  □
سياسي جامعه که دلشان براي مملکت ميسوزد، 
حتي کســاني کــه معتقدنــد اين قانون اساســي 
کارآمد نيســت فهميدهاند راهي کــه بايد بروند 
همين راه اســت. وقتي رهبري در روز انتخابات 
ميگويد هرکســي هــم که دلش بــا جمهوري 
اسالمي نيســت براي ايران بيايد رأي دهد، يعني 
اين پيام در همه جا گســترده شده است. بنابراين 
در مورد حزب مشــارکت ما به سهم خودمان در 
درون حــزب، خودمان را نقد کردهايم. وقتي در 
انتخابات مجلس هفتم به هر دليل آن اتفاق افتاد، 
ارکان حزب مسئوليتپذير شــدند. بعضي افراد 
کنــار رفتند و افراد ديگــري روي کار آمدند. ما 
باور به دموکراســي را فقط در حکومت نداريم. 
در درون خودمان پياده کردهايم. مشــارکت بال 
استثنا هر سال و گاهي اوقات سالي دو بار کنگره 
داشــته اســت و همه تصميمات مهم با مشارکت 

جمعي گرفته شده است.

اعضاي حزب مشــارکت چند نفر بوده  ■
است؟

ما برنامه گسترش تشکيالت نداشتهايم. بعد از  □
سال 84 برنامهاي تدوين کرديم که تعداد اعضاي 
رسمي مشارکت را به 20 هزار نفر برسانيم. بيشتر 
از آن را بــا توجه به امکاناتمــان خيالپردازانه و 
غيرممکن ميدانستيم. عدهاي فکر مي کنند چون 
دولــت آقاي خاتمي با مشــارکت خــوب بوده، 
مشارکت خيلي امکانات داشته است. هنوز بخشي 
از بدهيهاي انتخاباتي ســال 80 باقي مانده، چون 
نميخواســتيم حزب رانتخوار باشيم. در طول 
هشــت ســال دولت آقاي احمدي نژاد همه جاي 
مملکت را شخم زدند که يک سند سوء استفاده 
مالي از ما پيدا کنند ولي چيزي پيدا نکردند. حتي 
بعضيها به ما ايراد ميگيرند حزبي که نميتواند 
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در افغانســتان تحوالتــي در حال رخ  ■
دادن اســت. لويه جرگه معتقد است که 
رئيس جمهور افغانستان بايد کاپيتوالسيون 
را امضــا کند اما رئيس جمهــور مقاومت 
مي کند. آيا اين مقاومت براي اين اســت 
که رئيس جمهور در ميان مردم محبوبيت 
پيدا کند يا به علت فشــار ايران اســت؟ 
چــرا که ايران نيز بــا امضاي آن مخالف 
اســت. از طرف ديگر شــرکت مردم در 
انتخابات چشــمگير بود. روند طالبان هم 
در حال تغيير اســت زيرا هــم امريکا و 
افغانســتان مذاکراتي  هم دولت مرکزي 
با طالبان داشــتند. در ايران هم حرکات 
منطقه اي در حال شکل گيري است؛ مانند 
البته  ربودند،  را  مرزبانان  جيش العدل که 
اين کار از نظر نظامي عمل بزرگي نيست. 
خواسته  آنها هم شکل مذهبي پيدا کرده 
است، اينکه زندانيان سوريه يا اهل سنت 
آزاد شوند و به آزادي مرزبانان هم شکل 
مذهبي دادند و گفتنــد به خاطر علماي 
اهل سنت بوده است. آيا کار جيش العدل 
پايان يــک اقدام اســت يا يــک عمل 
تبليغاتي براي ادامه اقدامات مشابه است؟ 
تنبيه  در مجلس هم گفتند کــه مرزبانان 
شــوند يا خير، از مولوي عبدالحميد تشکر 

شود يا خير. در اين باره توضيح دهيد.
از لويه جرگه شروع کنيم. موضع گيري لويه  □

جرگه را بايد تالش براي رسيدن به ثبات سياسي 
در آينده افغانســتان تفسير کرد. الزم به توضيح 
است که لويه جرگه مانند پارلمان وجود دائمي 
ندارد و مناســبتي است. در مواقع خاص و براي 
حل مشکالت آن را تشکيل مي دهند و اعضاي 
آن از بين ريش سفيدان انتخاب مي شوند. افغان ها 
اعتقاد دارند که در طول تاريخ در مقابل تجاوز 
يا استعمار خارجي مقاومت کرده اند. اين بار هم 
مي تواننــد در برابر زياده خواهي امريکا مقاومت 
کنند. از طرفي خطر طالبان در افغانستان آن قدر 
بزرگ جلوه داده شــده و طي سال هاي اخير بر 
آن تأکيد شده است که ريش سفيدان و بزرگان 

که مصلحت انديش و محافظه کار هســتند را وا 
مــي دارد تا حمايت بزرگ خارجي و بين المللي 
را به راحتي از دســت ندهنــد. از ديدگاه آنها، 
امضــاي موافقتنامــه امنيتي با امريکا، کســب و 
ادامه حمايت خارجي و کمک به ثبات سياسي 
افغانســتان در آينده اســت. اين توافقنامه باعث 
مي شــود امريکا و ناتو همچنــان به حمايت هاي 
سياسي و اقتصادي خود از افغانستان ادامه دهند. 
البته تأکيد بر مصونيت قضايي امريکا نيست چرا 
که افغان ها مطمئن هستند اگر امريکا در برهه اي 
از زمان بخواهد زياده خواهــي کند در مقابلش 

مي ايستند.

افغان ها اين همــه اطمينان را از کجا  ■
کسب کردند؟ براي نمونه کرزاي هميشه 
به حرکــت پهپادها اعتــراض مي کرد و 

امريکا گوشش بدهکار نبود.
ــرض  □ ــب را ع ــن مطل ــي اي ــاظ تاريخ ــه لح ب

ــه در  ــه هميش ــتند ک ــن هس ــا مطمئ ــردم. آنه ک
ــا  ــتاده اند. آنه ــي ايس ــورهاي خارج ــل کش مقاب
ــد  ــي مي کنن از حرکــت پهپادهــا اظهــار نارضايت

امــا نــه بــه قيمــت از دســت دادن حمايــت امريکا. 
امريــکا تهديــد کــرده اســت کــه اگــر موافقتنامــه 
ــش را از افغانســتان خــارج  امضــا نشــود نيروهاي
مي کنــد و در آن صــورت خطــر مخدوش شــدن 
روابــط افغانســتان بــا حاميــان غربــي اش بــه 
ــر  ــه نظ ــه ب ــود. البت ــرح مي ش ــدي مط ــکل ج ش
ــارج  ــتان خ ــش را از افغانس ــکا نيروهاي ــن امري م
نمي کنــد و ايــن صرفــاً يــک تهديــد اســت. 
درســت اســت کــه  القاعــده مســبب 11 ســپتامبر 
بــود و در آن مقطــع پايگاهــش در افغانســتان بود 
امــا پــس از دو يا ســه ســال کــه نيروهــاي القاعده 
از کوه هــاي تورابــورا خــارج شــدند، ديگــر 
پايگاهشــان در افغانســتان نيســت و در ســطح 
دنيــاي عــرب، آفريقاي مرکــزي و شــمال آفريقا 
گســترش بيشــتري پيــدا کردنــد و اکنــون ديگــر 
حضــور نظامــي امريــکا در افغانســتان بــا توجيــه 
مقابلــه بــا القاعــده، يــک نشــانه غلــط اســت. بــه 
هميــن ســبب فکــر مي کنــم امريــکا اهــداف 
ژئوپليتيــک ديگــري در افغانســتان دارد کــه 
ــزي اســت کــه در روزهــاي  ــا آن چي متفــاوت ب

ــد. ــان مي ش ــه بي اولي

مشارکت سياسي، وحدت ملي
بررسي انتخابات افغانستان و گروگانگيري مرزبانان ايران 

گفت وگو با محمدرضا کرباليي
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پي به وجــودآوردن حکومت هــاي مردمي در 
کشورهاي خود هستند.

عربســتان اعــالم کــرد کــه اگر در  ■
کشــورهاي اهل ســنت، جريانــي پيدا 
شــود که قانون گرايي و حق رأي و حق 
شهروندي را بپذيرد، اين معادل فروپاشي 
رژيم عربســتان ســعودي خواهد بود. به 
همين دليل 14 ميليارد دالر هزينه کرد تا 
جلوي اين جريانات را بگيرد و از نظاميان 
مصر حمايــت کند. آيا عربســتان اجازه 
افغانستان را  شــکل گيري اين جريان در 

مي دهد؟
عربستان در قالب طالبان در افغانستان دخالت  □

خواهد کرد. شاهد بوديم که گلبدين حکمت يار 
از انتخابــات اخير افغانســتان حمايــت کرد. او 
نماينده اخوان  المسلمين در افغانستان است و در 
اينجــا تضاد جريان حکمت يار بــا طالبان حامي 
عربستان مشخص شد. حکمت يار از افراد حزب 
اسالمي خواسته بود تا در انتخابات شرکت کنند 
و اينجا اختالف اخوان المســلمين و سلفي ها در 
جهان تســنن خود را نشــان داد. به نظر مي رسد 
حکمت يار و حزب اسالمي که يکي از حاميان 
مهم خشــونت و طالبان در افغانســتان هستند، با 
توجه بــه فرصت طلبي هايي کــه حکمت يار در 
طول فعاليت هاي سياســي خود داشته، در آينده 

فاصله بيشتري از جريان طالبان بگيرند.

اين حمايت از انتخابات افغانستان مانند  ■
سلفي هاي مصر نشود که ابتدا در انتخابات 
شــرکت کردند و ســپس عليه مرســي با 

عربستان و نظاميان متحد شدند؟
حکمت يار فرد قدرت طلبي است و به راحتي  □

هويت خــود را در حاميانش حل نمي کند حتي 
وقتي مدتي در ايران ســکونت داشت، مواضعي 

عليه ايران مي گرفت.

در افغانستان يک اسالم تکنوکرات در  ■
حال شکل گرفتن اســت که شايد بتوان 
گفت به اخوان المسلمين نزديک تر است. 
ارتباط آن با اتفاقات بلوچســتان ايران و 

جيش العدل چيست؟
مي خواهــم با صراحت و تأکيــد بگويم که  □

جيش العــدل هيچ ارتباطي با اهل تســنن ندارد. 
فقط شــعار ســني گري را به عنوان دســتاويزي 
بــراي فعاليت هاي خــود انتخاب کرده اســت. 
جيش العدل نتيجه و ثمــره فرايند مبارزات اهل 
ســنت نيســت. گروهک ريگــي و اينهــا افراد 
ماجراجويي هســتند که بعد از اتفاقات سياســي 
ســال 1384 ايران شــروع به فعاليــت کردند و 
بعــد از فاجعه تاســوکي به اوج خود رســيدند. 
گاهي وانمود مي کنند که با به بن بســت رسيدن 
مطالبات اهل سنت در ايران، مجبور به عمليات 

سياســي نخواهد داشــت. به خصوص با رشــد 
مردم و زنان افغانستان جايي براي اين تفکر باقي 
نمي ماند و کشــتار ديگر منطقي نخواهد داشت. 
امــا در ارتباط با انتخابات، با اينکه اين ســومين 
انتخابــات بود امــا با دو انتخابــات قبلي تفاوت 
داشــت. در دو انتخابات قبلي، اجماع بين المللي 
بر ســر رئيس جمهور افغانستان شکل گرفته بود 
و تقريباً مشــخص بود که حامد کرزاي انتخاب 
جامعــه بين المللي اســت. لذا انجــام انتخابات، 
بيشــتر نمايش دموکراســي و نياز به تأييد آراي 
عمومي براي ايــن اجماع بين المللي بود. اما اين 
بار واقعاً انتخابات برگزار شد. از اين پس شاهد 
شــکوفايي مردم افغانســتان، خصوصاً جواناني 
هســتيم که در اين 12 سال فرصت تحصيل پيدا 
کردند و يا جواناني که به افغانســتان بازگشتند. 
اين انتخابات فرصت مناســبي بود تا تشکل هاي 
مردمي و جريانات سياســي با دلگرمي بر آينده 

افغانستان اثر بگذارند.

آيا کرزاي در دو ســه ماه آخر، تغيير  ■
رفتار محسوســي نداشــت؟ آيا مي توان 
گفت که اين تغيير رفتار، تحت تأثير ايران 

يا ساير کشورها بوده است؟
خير. کرزاي بــراي بعد از دوران رياســت  □

جمهــوري خــود آينده انديشــي کرده اســت. 
زمانــي که ظاهرشــاه در تبعيد خودخواســته به 
ايتاليا رفته بود، به او لقب باباي افغانستان دادند. 
کــرزاي هم مي خواهد که به او شــبيه اين لقب 
را بدهنــد. در حقيقــت مي خواهد بعــد از 12 
ســال چهره جديدي از خود بــر جاي بگذارد. 
به عنوان کســي که حافظ منافع ملي افغانســتان 
اســت، خصلت ضدخارجي افغان هــا را حفظ 
کرده و حاضر نشــده اســت پيمان را امضا کند 
و از طرفــي خواهان وحدت ملي بوده اســت. 
مي دانيــد کــه حامــد کــرزاي از لحاظ فســاد 
اداري و اقتصادي به شــدت مورد فشار است و 
مي خواهد اين وجهه را بازسازي کند. از طرفي 
اوضاع و رشــد سياسي افغانستان بعد از 12 سال 
طوري است که کرزاي احساس کرده مي تواند 
جهت امضاي پيمان موافقتنامه، شــروطي براي 
امريــکا تعيين کند و افکار عمومي هم تا حدي 
آنها را مي پذيــرد. همچنين بعد از بهار عربي يا 
بيداري اســالمي، جنبشي در جهان تسنن اتفاق 
افتــاده اســت که در ادامــه آن رشــد و تعميق 
دموکراســي را در افغانستان مي بينيم. قابل ذکر 
است که در ســال 1996 بن الدن در جال ل آباد 
افغانســتان فتواي جهاد بر عليــه امريکايي ها را 
صــادر کرد و تصور مي کرد که مي تواند جهان 
اهل ســنت را بســيج کند و بيش از همه به اهل 
ســنت افغانســتان اميدوار بود اما واقعيت امروز 
افغانستان و دنياي اهل سنت چيز ديگري است. 
اســالم راديکال بيش از گذشته به سمت جنگ 
شيعه و سني منحرف شده است و اعتداليون در 

اگر القاعده در افغانســتان نباشد فقط  ■
طالبان باقي مي ماند؟

طالبــان يک نيروي بومي اســت کــه افکار  □
قابل قبولي ندارد، اما اينکه يک نيروي خارجي 
براي سرکوبشان حضور داشته باشد هم توجيهي 
ندارد. اساســاً برخورد با طالبان با نيروي نظامي 
خارجي ممکن نيســت. واقعيت اين اســت که 
طالبــان، چه در زماني کــه پس از تصرف کابل 
در ســال 1996 امارت اســالمي را در افغانستان 
تشــکيل دادند و ســخت گيري هايي داشــتند و 
حقوق بشــر را ناديده گرفتنــد و چه در دوراني 
که بر اســاس موافقتنامه بن، حکومت موقت به 
دنبال انتقال قدرت در 22 دسامبر 2001 تشکيل 
شــد، به مبارزه بــا حکومت مرکــزي به عنوان 
دست نشانده! پرداختند، وجهه خود را بين مردم 
از دســت دادند و آنهــا داراي منطق قابل قبولي 
در بين مردم افغانستان نيســتند. عملياتي هم که 
طالبــان در اين مدت انجــام دادند موفقيت آميز 
نبود، چــرا که نيروهاي داخلــي آموزش کافي 
ديدنــد و داراي تجربــه شــدند. طالبان در يک 
ســال اخير بيشــتر از اينکه نيروهاي خارجي را 
بکشــند، باعث کشته شــدن مردم افغانســتان و 
نيروهاي غيرنظامي شــدند و اين بــراي آنها بد 
اســت و ضعف نظامي تلقي مي شــود. آنها هيچ 
منطق سياســي اي ندارند و اصاًل خود را جرياني 
سياسي با يک برنامه که دنبال جذب عضو باشند 
نمي دانند. طبق عقايد خودشــان آنچه که اسالم 
است را معرفي مي کنند و مي گويند سايرين هم 
بايد تبعيت کنند. مانند اينکه دختران به مدرســه 
نروند، يا معلم مرد در مدارس دخترانه نباشد. در 
مجموع خود را نيروي سياســي نمي دادند. بيشتر 
نيروي مذهبي نظامي هستند. البته از قاچاق مواد 
مخدر براي تأمين هزينه ها اســتفاده مي کنند، يا 
با تأمين امنيت عبور مواد مخدر درآمد کســب 
مي کننــد و صــرف هزينه هايشــان مي کنند اما 
اشــتباه اســت اگر فکر کنيم کــه طالبان وجهه 
اصلي اش قاچاق مواد مخدر باشــد. در سال هاي 
اخير طالبان دچار ضعف سياســي شــده و مورد 
انزجار است. از همين جهت به مذاکره با دولت 
مرکزي و امريکا تن داد و از موضع ضعف وارد 
مذاکره شــد. به اين جهت که منطقش ديگر در 
داخل خريدار نداشت. اخيراً سعود الفيصل وزير 
امور خارجه عربســتان سفري به پاکستان داشت 
و بــا نيروهــاي طالبان مذاکره کــرد. بعد از آن 
شــاهد مذاکره طالبان پاکستان با دولت مرکزي 
بوديــم. اخيراً دولت پاکســتان زندانيــان طالبان 
پاکستان را آزاد کرد و طالبان پاکستان به تمديد 
آتش بس خود اظهــار اميدواري کرد. در همين 
جا بايد اشــاره کنم کــه اگــر موافقتنامه امنيتي 
نظامي امريکا و افغانســتان امضا نشــود، دولت 
مرکزي افغانســتان به اندازه زيادي از زير فشار 
طالبان، به عنوان يک دولت دست نشانده خارج 
مي شود و اساساً طالبان منطقي براي ادامه حيات 
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حقــوق  □ رعايــت  و  اصالحــات  گفتمــان 
شــهروندان باعث شــده مردم منطقــه هم براي 
رســيدن به رفــع تبعيض هــاي احتمالــي، روند 
تعاملي بــا دولــت را در پيش بگيرنــد. در اين 
بين نقش روحانيت اهل ســنت بلوچستان بسيار 
مهم است. در بلوچستان حزب سياسي و فعاالن 
سياسي شــناخته شــده اي نداريم. اما روحانيت 
اهل ســنت توانسته با پرکردن خألهايي که ذکر 
شد، افکار مردم را به ســمت تعامل و دوري از 
حرکت هاي خشونت ورزانه جهت دهد و نقش 
اصلي را داشته باشــد و به اين جهت الزم است 
که تعامل بيشتر حکومت با روحانيت اهل سنت 
انجام شــود. نقش مولوي عبدالحميد حســاس 
است، از آن جهت که چهره شاخص روحانيت 
اهل ســنت است و به لحاظ معنوي بلوچ ها خود 
را ملزم به رعايت از دســتورات او مي دانند. دور 
نگهداشــتن اهل ســنت ايران از خشونت بسيار 
مهم و قابل تقدير اســت. نقــش کنوني مولوي 
عبدالحميــد مهم تــر از نقــش مرحــوم مولوي 
عبدالعزيــز در آن دوران اســت. زيــرا در آن 
زمان بحث شــيعه و ســني به اين صورت مطرح 
نبود. مولــوي عبدالحميد دائماً  از طرف جريان 
القاعده خشونت طلب تهديد مي شود و مي توان 
گفت در ســال هاي اخير با از جان گذشتگي بر 

مواضع خود ايستاده است.

وظيفه  ■ ســرباز  چند  گروگان گرفتــن 
ساده، انتقام از چه کسي است؟

اين اقدامــات معموالً  با دو خواســته انجام  □
مي شــود؛ يکــي منافع حزبي اســت، مانند آزاد 
سازي زندانياني که از آنها گرفته شده و يا تأمين 

خصوصاً مولــوي عبدالحميــد در دو دهه اخير 
است. تأکيد بر جامعه مدني و حقوق شهروندي، 
همين طور تعداد جوانان تحصيلکرده بسيار زياد 
که در ســطح منطقه هســتند باعث رشد سياسي 

مردم بلوچ شده است.

تحولي هم در ســطح دنيا ايجاد شده  ■
است. بعد از يک قرن جنگ طلبي شواهد 
زيادي وجود دارد که نشان مي دهد مردم 
امريکا هم به لحاظ سياســي، هم به لحاظ 
اقتصادي و هم به لحــاظ نظامي مخالف 
جنگ هستند. ريچارد بلومنتال رهبر گروه 
ســناتورهاي تحريمي  عليــه ايران گفت 
متأســفانه مردم امريــکا رويکرد جديدي 
عليــه امنيت امريــکا پيــدا کرده اند که 
نمي خواهند بجنگند. اين هم تضاد آشکار 
با اســرائيل است زيرا اســرائيل همواره 
خواهان جنگ اســت. آيا اين تحول در 
منطقه به نفع عدم خشــونت اثر نگذاشته 

است؟
انزجــار از ايــن گروگانگيري هــم در ميان  □

مردم عــادي، هم جوانان و هــم روحانيون اهل 
ســنت وجــود دارد. روحانيــت به شــدت و به 
کرار گروگانگيري و کشــتن انسان هاي بيگناه 
را محکوم مي کند. قشــر تحصيلکــرده هم آن 
را محکــوم مي کند. مــردم عادي هــم به دنبال 
زندگي روزانه هســتند و با ايــن قبيل کارها که 

باعث تشديد نظامي گري مي شود مخالفند.

چرا عدم مقبوليت تضاد شــيعه و سني  ■
در منطقه اتفاق افتاده است؟

نظامي شــده اند، در حالي که اينها هيچ ســابقه 
سياســي ندارنــد. ســرکردگان آنهــا طلبه هاي 
قدرت طلبي هستند که کسي آنها را نمي شناسد. 
آنها حتــي مولوي يــک روســتاي کوچک و 
دورافتــاده هم نبودنــد. اخيراً ســعود الفيصل به 
پاکســتان رفت و از ارتش پاکســتان خواســت 
تا يک گروه تروريســتي مخالف ســوريه را در 
پاکســتان آموزش دهند. عربستان از گروه هايي 
که در کشــورهاي مورد نظرش عمليات نظامي 
انجام دهند حمايت مالي مي کند. از جيش العدل 
هم حمايــت مي کند. گروگان گيــري مرزبانان 
مشابه برخي از اقداماتي بود که در سال هاي قبل 
توسط ريگي انجام شد و از اين جهت تازه نبود 
امــا نتيجه آن متفاوت بود. اين بار با فعاليت هايي 
که انجام شد چهار گروگان آزاد شدند. من فکر 
مي کنم که در سطح منطقه بايد روي آثار مثبت 
ايــن اتفاق فکر و از آن اســتفاده شــود. فضاي 
سياسي ايران پس از انتخابات و شرکت گسترده 
مردم بلوچ و رأي آنها بــه آقاي روحاني باعث 
پديد آمدن فضاي سياسي همگرايي و همبستگي 
ملي مثبت در بين مردم بلوچ شد که اساساً چنين 
حــرکات خشــونت ورزانه اي را بــر نمي تابند. 
گروگانگيــري با تحليل غلط اوضاع و شــرايط 
و در بدتريــن زمان انجام شــد. يعني اميدواري 
مردم بلوچ و مشارکتي که در انتخابات کرده و 
ثابت کرده بودند که خواهان سپري شــدن روند 
قانوني سياســي در کشور هســتند. از اين لحاظ 
ايــن حرکــت از ابتدا محکوم به شکســت بود. 
قانون گرايي در بلوچســتان و نخبگانش نهادينه 
شده است. اين حاصل گفتمان دولت اصالحات 
در طي هشت سال و مواضع روحانيت اهل سنت 

طرح از مژده دانش پژوه
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منابع مالي و ديگري همراه کردن افکار عمومي 
اســت. وقتي ديدند افکارعمومي با آنان همراه 
نيست به اين سمت رفتند که اهداف حزبي شان 
تأميــن شــود. تهديد کردنــد که اگــر زندانيان 
ما را آزاد نکنيد ســربازها را مي کشــيم. کشتن 
گروهبــان از بين آنها با اين نيت صورت گرفت 
که سربازها نماينده مردم و فرزندان مردم هستند 
و گروهبان يک نيروي کادري اســت و از نظام 
محســوب مي شــود، در حقيقت مي خواســتند 
شــکافي ايجاد کنند. هرچند مي گويند اختالف 
نظري هــم در داخل جيش العدل وجود داشــته 

است.

آيــا شــرايط اســتقرار مرزبانــان در  ■
آن محــل خطرناک، درون چــادر و با 

اسلحه هاي محدود منطقي بود؟
ضعف نيروهاي انتظامي باعث شــد فرمانده  □

مرزباني جمهوري اسالمي از مردم عذرخواهي 
کند و در سطح فرماندهي منطقه جابجايي هايي 
صورت گرفت. همچنين کنتــرل 300 کيلومتر 
از نــوار مرزي از نيروي انتظامي گرفته شــده و 
به ســپاه واگذار شــد. عالوه بر اين، ضعف هاي 
ديپلماتيک ما هم آشــکار شد. ما تعامل مؤثري 
با دولت پاکســتان براي مجبور کردن اين کشور 
جهــت محافظــت از مرزهايــش و جلوگيــري 
از اقدامــات تروريســتي عليه کشــورمان انجام 
نداديــم. اين کم کاري ديپلماتيک منجر به بروز 
چنين عملياتي مي شود که معلوم نيست آخرين 
آنها باشــد. اســتفاده از چادرها هم به اين دليل 
است که بعد از آن که چند مرزبان ما را کشتند، 
عالوه بر پاسگاه ها، اين چادرها را هم بنا کردند 
تا حالت گشت و موقت داشته باشد. به هر حال 
حفاظت از اين مرز گســترده و آسيب پذير نياز 
به تمهيدات بهتــري دارد. هرچند از تالش هاي 
نيروهاي نظامي و امنيتي که باعث شــدند منطقه 
در چند ســال اخير امنيت بااليي داشــته باشــد 
نبايد گذشــت. البته در روز بعد از آزادي شاهد 
بعضي مواضع غيراصولــي در جريان اصول گرا 
بوديــم کــه غيرمنصفانــه پيش رفتنــد و با عدم 
درک حساسيت منطقه و عدم درک همبستگي 
ملي ايجاد شــده در منطقه، بــه واردکردن اتهام 
پرداختنــد و به جــاي تقويت تعامــل مثبتي که 
روحانيت اهل ســنت و دولــت مرکزي در اين 
جريان از خود نشــان دادند، بــه کمرنگ کردن 
نقش مولوي عبدالحميد پرداختند. براي رعايت 
مصالح ملي بهتر است نگرش ديگري به مسائل 
منطقه داشــته باشــند. همه بايد به اين مهم توجه 
کننــد که مرزهــاي امــن، مرزهــاي عدالت و 

وحدت است.■

فــاز اول هدفمندي يارانه هــا در 27 آذر 1389 
رسماً شــروع شــد و اين مژده توســط محمود 
احمدي نژاد رئيس دولت دهم از طريق رســانه 
ملي و باعنوان جراحي بزرگ در اقتصاد ايران به 
استحضار ملت ايران رسيد. فاز اول به هر ترتيبي 
اجرا شــد. قرار بود در اين طــرح نه تنها مقابله با 
افزايش بي رويه مصرف حامل هاي انرژي، بلکه 
اختصــاص درآمد حاصل از آن به ســوي توليد 
و اشــتغال زايي و باالخره عدالــت اجتماعي در 
جامعه باشد. در اين راســتا بود که توزيع يارانه  
نقدي شــکل گرفت؛ آن هم با مشکالتي مانند 
تعيين دهک ها، سپس خوشــه بندي و درنهايت 
تصميــم دولت بــراي اختصاص مبلــغ معيني به 
همه ايراني ها همراه شــد. در آن زمان بحث هاي 
مجلس و دولت فراموش ناشــدني است. مجلس 
خواستار اجراي فاز اول در بازه زماني پنج ساله 
و با شــيبي ماليم بود و در مقابــل تيم اقتصادي 
احمدي نــژاد خواســتار توزيع ســريع تر عدالت 
باعنــوان شــوک درماني  در جامعــه بودنــد و 
اقتصــاد ايــران از آن يــاد مي شــد. در تجربــه 
جهاني اين گونه تعديل ســاختار در کشورهاي 
توسعه يافته با تعبير »پيشــروي در باتالق« به کار 

مي رود، بدين مفهوم کــه اگر دولت بخواهد با 
روش هاي شــوک آفرين مســئله را حل کند در 
باتالقــي قرار خواهــد گرفت کــه بيرون آمدن 
از آن ممکــن نخواهد بود. اجــراي مرحله اول 
هدفمندي يارانه ها با دو اشــتباه روبرو بود و آن 
اصالح قيمت حامل هاي انــرژي و وصل کردن 
آن به پرداخت يارانه نقدي به همه اقشــار جامعه 
بــود. درحالي که يارانــه نقدي بايد بــه افرادي 
اختصاص داده مي شــد که استحقاق واقعي آن 
را داشته باشند. براساس آمار، حدود 15 ميليون 
نفر به يارانه نقدي نيــاز ندارند، دولت دهم اين 
مســئله را در نظر نگرفت و بعد هم براي جبران 
کمبود و منابــع به چاپ پول اقدام کرد؛  اقدامي 
خطرناک براي اقتصاد کــه بعدها با تحريم ها و 

افزايش نرخ ارز درآميخت. 
در مرحله نخســت هدفمندي، از 16 ماده قانون 
هدفمندي تنهــا دو ماده آن درخصوص اصالح 
قيمت  حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي 
اجرا شد و موارد ديگر قانون تقريباً  مغفول ماند. 
در مرحله اول درآمد ناشــي از افزايش قيمت ها 
به طور متوســط فقط 68 درصــد از يارانه نقدي 
را تأمين مي کرد و براي جبران بقيه آن بخشــي 
از بودجــه عمومي دولت نيز صــرف پرداخت 
يارانه نقدي شد و تعداد يارانه بگيران در نخستين 

فاز دوم هدفمندي يارانه ها
اصل اعتماد به منتخب

فائزه حسني

این گزارش، نخست نگاهي مختصر به نحوه اجراي فاز اول هدفمندي یارانه ها 
و آسيب  شناسي آن مي پردازد و ســپس یادآور مي شود كه اجراي فاز دوم 
در دولت یازدهم گریزناپذیر بوده اســت و در این رابطه به توضيحات قانوني 
طرح و روش اجراي آن از زبان مســئوالن اشاره مي كند. مقدمات اجرایي و 
تعيين دهك ها و پرســش هاي مردمي و فرم هاي خوداظهاري و موج »نه به 
یارانه« بخش دیگري از گزارش را به خود اختصاص داده است. در انتها برخي 
ارزیابي ها و پيش بيني هاي كارشناســان اقتصادي در رابطه با اجراي فاز دوم 

هدفمندي آورده شده است.
اجراي فاز دوم هدفمندي یارانه ها جز در سایه حمایت و اعتماد مردم نسبت 
به منتخب خود،  ميسر نبوده و با اراده و سرمایه مردمي محقق مي شود. انتظار 
مي رود دولت روحاني رویكردي هوشمندانه نسبت به این سرمایه اجتماعي 

اتخاذ كند.
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ماه اجراي هدفمنــدي در آذرماه 1389 که 63 
ميليون و 700 هزار نفر بود، پس از گذشــت سه 
ســال به 77 ميليــون و 500 هزار نفر رســيد و با 
افزايــش 13 ميليون و 800 هــزار نفر يارانه بگير 
روبــرو گرديــد. به ايــن ترتيــب، در فروردين 
مــاه 1393، مبلغ ســه هزار و 600 ميليارد تومان 
پرداختي يارانه نقدي به سرپرســتان خانوار بوده 
است. از ســوي ديگر گفته مي شود در طول سه 
سال، ماهانه حدود 100 هزار نفر به  يارانه بگيران 
اضافه شده، اما قيمت حامل هاي انرژي همچنان 
در سه سال اخير ثابت مانده است. با يک حساب 
ســاده مي توان دريافت که دولت هر ماه با هزار 
ميليارد تومان کســري مواجــه بوده که در طول 
يک سال بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان مي شود. 
به گفته کارشناســان، تزريق ماهانه حجم بااليي 
از پــول به عالوه کســري بودجه دولــت،  آثار 
مخربي بر اقتصاد کل کشور به جا گذاشته است.

ايــن بود که دولت يازدهم براي اجراي فاز دوم 
مصمم شــد به نــص قانون بازگــردد و همراه با 
مجلس به تغيير روند قبل دســت زد تا از تبعات 
منفي و زيانبار مرحله قبلي جلوگيري شــود. در 
اجراي مرحلــه اول، هدف قانــون به ضد خود 
تبديل شــد و يارانه بگيران به اين نتيجه رسيدند 
که يارانه ها گرچــه در کوتاه مدت درآمدهايي 
را که بتوانــد جبران ضعف هــاي قدرت خريد 
آنها را بکند، تأمين کرد ولي در بلندمدت بخش 
اعظم قدرت خريد آنان را کاهش داد. ازســوي 
ديگر، عدم پرداخــت 30 درصد يارانه توليدي 
براي جبران هزينه هاي انــرژي با افزايش قيمت  
نهاده هاي توليد به دليل رشــد قيمت هاي نســبي 
ناشــي از افزايش تقاضا، باعــث افزايش هزينه 
توليد شــد، به طوري که بســياري از واحدهاي 
توليــدي ظرفيت توليد خــود را کاهش داد و يا 
متوقف کردند. به نظر فرشاد مؤمني اقتصاددان، 
شوک درماني در اقتصاد ايران نابرابري اجتماعي 
و اثرات ضدتوســعه اي داشته است. کارشناسان 
اقتصادي، فاز اول هدفمندي را باعنوان تقســيم 
پــول بين مردم ارزيابي مي کنند، زيرا هدفمندي 
بايــد در چارچوبــي باشــد، درحالي که دولت 
پيشــين قصــد داشــت از ايــن راه بــراي خود 
محبوبيت کســب کند. دولت براي هر تصميمي 
که اتخاذ مي کند بايد اتاق فکر داشــته باشد، از 
اين رو به دولت روحاني پيشنهاد احياي سازمان 

برنامه را مي دهند.
در آن زمــان شــيوه پرداخت يارانه هــا يکي از 
موارد اختالف جدي منتقــدان اقتصادي دولت 
احمدي نــژاد بــود. منتقداني که اعتقاد داشــتند 
توزيع پول بين مردم يک شيوه عوامفريبانه براي 
کســب محبوبيت است و ضرر اصلي آن متوجه 

دولت آينده خواهد بود.
اســداهلل عســگراوالدي بــه وجــه ديگــري از 
مشــکالت ناشــي از پرداخــت يارانــه نقــدي 
اشــاره کرده اســت. او به تنبلي و بســنده کردن 

روســتاييان به مبلغ ماهانه پرداختــه و مي گويد 
هشــدار داديم که به همــه مردم يارانــه ندهند 
و يارانــه تنهــا به نيازمنــدان بهزيســتي و کميته 
امــداد امام  خميني)ره( تعلق بگيــرد و مي افزايد 
در روســتاها شــاهد بيکاري و تنبلي روستاييان 
هستيم، فردي که شش سر عائله دارد ديگر کار 
نمي کند و به يارانه 45 هزار توماني اکتفا و توليد 

را رها کرده است.
در فــاز اول قــرار بود قيمــت حامل هاي انرژي 
تا 38 درصــد افزايش يابد، دولــت دهم از اين 
موضوع ســر باز زد و مجلس هــم در برابر اين 

تخلف و سرپيچي دولت سکوت کرد. 
پيش از اين محمد خاتمــي گفته بود آرزويش 
ايــن بود کــه هدفمنــدي را اجرا مي کــرد، اما 
اين احمدي نــژاد بود که خــود را متولي اصلي 

هدفمندي مي دانست.
بــه ياد داريم که رئيس دولــت دهم در آخرين 
ســال رياســتش، بــا برنامه جديدي بــه مجلس 
رفــت و خواهــان هر چه ســريع تر اجــراي فاز 
دوم هدفمندي شــد. سخنان غالمعلي جعفرزاده 
نماينده رشــت نشــان داد که برنامه هاي دولت 
آســيب زيادي را تحميل کرده اســت. نطق او 
بــا تيتــر »رئيس جمهور شــش ميليــون بيکار را 
نديد« در رســانه ها انعــکاس يافت، وي خطاب 
به احمدي نژاد گفت: انتظار مي رفت در ماه هاي 
پايانــي دولت ما گزارشــي از عملکــرد دولت 
داشــته باشيم، اما متأســفانه بعد از هفتمين سال، 
تازه دولت برنامه هاي جديد به مجلس مي  آورد. 
او به رئيــس  دولت يادآور شــد، گوش هاي ما 
خســته شده است از شــنيدن واژه هايي همچون 
کاهش وابستگي به نفت و توزيع عادالنه ثروت 
و از ايــن حرف هاي تکــراري و به جاي توزيع 
ثروت، فقر توزيع شــده، 75 ميليــون نفر در اين 
کشــور يارانه مي گيرند و هيچ کس با هدفمندي 
مخالف نيســت، چرا مغلطه مي کنيد ما با توزيع 
بي ضابطــه پول و افزايش نقدينگي مخالفيم و بر 

مخالفت هاي خودمان نيز اصرار داريم.

وي افــزود: رئيس جمهــور فرمودند من حرف 
محرمانه اي ندارم، اما من به ايشان مي گويم که ما 
خيلي حرف محرمانه داريم فقط به خاطر اينکه 
خود را ســرباز رهبري مي  دانيــم و نمي خواهيم 
مشکالت به سطح جامعه کشــيده شود، آنها را 

انتقال نمي دهيم. جعفرزاده در ادامه با اشــاره به 
برخي از قول ها و وعده هــاي رئيس جمهور که 
عملي نشده اســت، گفت: هفت برنامه؛ اصالح 
سيســتم بانکي، اصالح سيستم گمرکي، اصالح 
سيســتم مالياتي،  حفظ ارزش پول ملي و سيستم 
توزيــع کاال ازجملــه اين وعده ها بــود و امروز 
انتظار مي رفت رئيس جمهور گزارشــي از اينها 
مي داد که اين وعده هايي که داده شــده به کجا 
رسيده است. وي گفت: آقاي رئيس جمهور در 
ســال 1384 وعده کرديد نرخ تورم تک رقمي 
خواهد شد. امروز با غول نقدينگي هيچ گاه اين 
امر محقق نخواهد شــد. مافياي نفت چه شــد؟ 
قرار بود نفت را ســر ســفره مــردم بياوريد، اما 
امــروز صحبت از قالي و حصير اســت. از نفت 
گفتيــد اين گونه شــد. ديگر از قالــي و حصير 
چيــزي نگوييد. آقــاي رئيس جمهــور از باغ و 
ويــالي هــزار متري خبري نيســت شــما گفته 
بوديد خوب نيســت ايراني ها در آپارتمان هاي 
کوچــک زندگــي کنند، مــا راضي بــه همان 
آ پارتمان هاي کوچک هستيم. سرنوشت مسکن 
مهر را ببينيد. مي خواستم بپرسم سرنوشت سهام 
عدالت چه شد يادم افتاد که خردادماه انتخابات 
اســت. خرداد ماه که انتخابات است مطمئنم که 
ســهام عدالت تحقــق پيدا خواهد کــرد. عضو 
کميســيون برنامه و بودجه مجلس  با اشــاره به 
وعده رئيس جمهور بــراي رفع بيکاري، گفت: 
رئيس جمهور در ســفر استاني ســال 1384 قول 
داده بود که بيکاري ريشه کن شود، در سفر اول 
سال 1386 گفت بيکاري خشکيده مي شود، در 
سال 1388 گفت قول مي دهم خبري از بيکاري 
نباشــد. آقاي رئيس جمهور شــش ميليون بلوط 
هدر رفته را ديديد کاش اين پنج، شــش ميليون 
جوان بيکار را هم که مانند شــمع آب مي شوند 

ببينيد. 
مؤمني در مقايسه وضعيت اشتغال پس از اجراي 
طــرح در فــاز اول هدفمندي بــا دوران بعد از 
جنگ مي گويد طبق آمــار حتي در دوران بعد 
از جنگ بنگاه هــاي اقتصادي حدود 75 درصد 
از نيروهاي خود را به صورت دائمي اســتخدام 
مي کردند، اما به گواه دستگاه هاي رسمي 75 تا 
85 درصد از شــاغالن با قرارداد موقت اشــتغال 
دارنــد. در شــرايط بحراني بنگاه هــاي توليدي 
مجبور مي شوند نيروي کار خود را اخراج کنند 

يا رفتاري طاقت فرسا انجام دهند.
فرشــاد مؤمني کارشــناس اقتصــاد، در رابطه با 
آسيب شناســي فاز اول هدفمندي اظهار داشت 
شــوک درماني به دليل عدم تعادل در بازار پول 
منشــأ ايجاد بازار نزول خواري در کشــور است 
که آثار اقتصادي ضدتوسعه را به همراه خواهد 
داشــت. وي افزود در شــرايط افزايش تورم و 
رکــود، نظام ملي به ســمت فالکت مي رود که 
هم وجــوه اقتصادي ماجرا و هــم غيراقتصادي 
را بازتــاب مي دهد. اين کارشــناس اقتصادي با 

فرشاد مؤمني: شوك درماني به 
دليل عدم تعادل در بازار پول 
منشأ ايجاد بازار نزول خواري 

در كشور است كه آثار اقتصادي 
ضدتوسعه را به همراه خواهد 

داشت
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بيــان اينکه در اجراي قانــون هدفمندي يارانه ها 
در فــاز اول از نظــر مقيــاس توليــد بايــد آثار 
شــوک هاي اقتصادي را بررسي کرد گفت اين 
در شــرايطي اســت که 53/3 درصد بنگاه هاي 
کشــور را بنگاه هاي يک نفره تشکيل مي دهند 
که ايــن شــوک درنهايــت منجر بــه بي ثباتي 
خواهد شــد. مؤمنــي همچنين افزود قــرار بود 
در فاز اول، بهــره وري ارتقا يابــد، درحالي که 
از طريــق تضعيــف انگيزه هاي مولــد اقتصادي 
نمي توان به بهره وري دســت يافت. مؤمني پيش 
از ايــن اجراي ســريع اين قانون در فــاز اول و 
توســل به اين سياســت را تنگناهاي مالي دولت 
و کســري هاي نگران کننده آشــکار و پنهان در 
بودجه دولت ذکر کرده بــود. وي فاحش ترين 
و خطرناک ترين اشتباه دولت  را در آن زمان در 
اين مي دانست که منطق اليحه دولت به گونه اي 
اســت که گويا حقوق و دســتمزد در ايران در 
سطح چارچوب استانداردهاي بين المللي است، 
اما قيمت حامل هاي انرژي در حد استانداردهاي 

بين المللي نيست.
مؤمنــي در ارزيابي خســارات ناشــي از اجراي 
طــرح مي گويد: تعــداد خانوارهايي کــه بر اثر 
کاهــش 30 درصدي اشــتغال صنعتي از ســال 
1389 با بحران اقتصادي مواجه شدند را در نظر 
بگيريم که آثار زيانبــار غيراقتصادي دارد و نيز 
ســاالنه 750 هزار نفري که به واسطه هزينه هاي 
درمان به زير خط فقــر مي روند را به آمار قبلي 
اضافه کنيــم، درمي يابيــم که چشــم انداز رفاه 
خانوارهــا تا چه اندازه در شــرايط بحراني قرار 
دارد. به خصــوص که اين رقم در ســال 1390، 

حداقل پنج  درصد افزايش داشته است.
دولت پيشين در سال آخر رياستش سعي داشت 
مجوز اجــراي فاز دوم را از مجلس بگيرد. علي 
الريجانــي رئيــس مجلس اجــراي آن را بدون 
مصوبه مجلس غيرقانوني دانســت و ســرانجام 
در نامــه اي به مقــام رهبري از وي خواســت با 

اســتفاده از اختيارات خود، اجــراي فاز دوم را 
متوقف نماينــد. اما احمدي نــژاد مبلغ 28 هزار 
تومــان به عنــوان مابه التفــاوت فــاز اول و دوم 
هدفمندکردن به حســاب خانوارها ريخت که با 
اعتراض نمايندگان مواجه شد. کارشناسان دليل 
شتابان دولت دهم را در اجراي فاز دوم، کسري 
بودجــه دولــت مي دانســتند که با آزادســازي 
قيمت ها در کوتاه مدت اين کسري جبران شده 
ولي ديون دولت به دوش دولت ها و نســل هاي 

آينده بيفتد. 
پايان ســال 1391 با اصرار دولت بــر اجراي فاز 
دوم، مجلس سرســختانه مخالفت کرد و تمامي 
راه ها را به ســوي دولت بســت. اهميت موضوع 
آن چنــان بــود کــه در نظرخواهــي از 90 چهره 
اقتصــادي، تقريبــاً 95 درصد با اجــراي فاز دوم 
هدفمنــدي مخالف بودند. آنان بر اين باور بودند 
که اجراي اين قانون ثبات اقتصادي را نياز دارد، 
درحالي کــه بي برنامگي هــاي دولــت، اختــالل 
مضاعــف به اقتصــاد کشــور تحميــل مي کند. 
مخالفت هــا به حدي باال گرفت که علي مطهري 
عضو کميســيون فرهنگي مجلــس گفته بود در 
صورت اجــراي فــاز دوم هدفمنــدي يارانه ها، 
رئيس جمهور اســتيضاح و عدم کفايت سياســي 
وي مطرح شــود. حال آنکه شمس الدين حسيني 
وزيــر اقتصاد وقت هم الزمه اجــراي فاز دوم را 
وفاق ملي، هماهنگي و همدلي مطرح کرده بود. 
از آن ســو احمدي نژاد نيز در راستاي تالش هاي 
حقوقي خود براي رفع موانــع قانوني اجراي فاز 
دوم هدفمنــدي، دو مصوبه يارانه اي مجلس را به 
شوراي حل اختالف قوا فرستاد به اين منظور که 
قصد داشت تا پايان دوره دهم کار را يکسره کند 
و تصميم گيران  ارشــد نظام را قانع ســازد و اين 
اصــرار رئيس دولت در شــرايطي بود که جامعه 

براي انتخابات رياست جمهوري آماده مي شد.
بي جهــت نبود کــه در آن زمــان داوري عضو 
هيئت علمي جهاد دانشــگاهي دانشــگاه تربيت 

مدرس در ســخنراني خــود اظهار داشــته بود، 
فتنــه 92 برخــالف فتنه 88 پديــده اي اقتصادي 
اســت و طراحــان آن بــر نارضايتــي ناشــي از 
کاهــش قــدرت خريــد کارگــران صنعتــي و 
اقشــار با درآمد ثابت مانند معلمــان،  رانندگان 
وســايل نقليه درون شهري و رفتگران شهرداري 
ســرمايه گذاري کرده انــد. وي در ادامــه گفته 
بود: پيــام فتنه 88 در دهک هــاي درآمدي 9 و 
10 مســموع بود و به همين دليل محدود بوده و 
فراگير نشــد و در يک بازه زماني هشــت ماهه، 
موج آفرينــي فتنه گــران ميرا شــد. عضو هيئت 
علمــي گفته بــود فتنه 1392 زنجيــري بر گرده 
کشورمان مي افکند که بخشي از حلقه هاي آن با 
تحريم غرب و حلقه هاي ديگر آن با توقف فاز 
دوم هدفمندي يارانه ها تکميل مي شود. به گفته 
وي، برخي از چهره هاي سياســي و نمايندگان، 
توقف فاز دوم را فرصتي براي تســويه حســاب 
بــا دولت مي داننــد، حال آنکه توقــف فاز دوم 
هدفمندي تبعات امنيتي داشته و نظام را در برابر 
مطالبات معيشــتي 9 ميليون خانوار قرار مي دهد. 
ايــن کارشــناس اقتصــادي  گفته اســت نتيجه 
اجراي فاز دوم ارتقاي قدرت خريد دهک هاي 
درآمدي هفت و پايين تر اســت که هم رضايت 
عمومي را در پي داشــته و هــم کارآمدي نظام 
را بــه رخ غرب مي کشــد. اين مــدرس اقتصاد 
گفــت که دشــمن و غرب براي زمينگيرشــدن 
فــاز دوم لحظه شــماري مي کننــد و برنامه خود 
را بــراي تحريــک اعتراضات کارگــري آغاز 
کرده اســت. وي ايجاد نارضايتــي اقتصادي را 
بــه منطور روي آمدن دولتي سازشــکار باعنوان 
دولت وحدت ملي مي دانست تا اين بار هم جام 
زهر دومــي را به بهانه رفع تحريم ها به کام نظام 

بريزند. 
کارشناســان مي گوينــد اگــر در اجــراي فــاز 
اول اقتضائــات بخش هاي مولد کشــور محور 
جهت گيري هــاي اقتصــادي قــرار مي گرفت، 
تحريم ها مي توانســت نيروي محرکه براي رشد 

اقتصاد کشور باشد.
حسن سبحاني نماينده پيشين مجلس به اقدامات 
خــالف قانــون دولت دهــم در اجــراي طرح 
هدفمندکردن اشــاره کرده و ازجمله توزيع 40 
هــزار ميليارد تومــان يارانه نقــدي يعني حدود 
دوســوم بيشــتر از قانون مصوب را از جمله اين 

تخلفات برشمرده است.
پرداخــت نقدي يارانه به زعــم برخي نمادي از 
کارنکــردن و برخوردار شــدن اســت و از دل 
ايــن فرهنگ، توســعه برنمي آيــد. در آن زمان 
کارشناسان اقتصاد پيشــنهاد مي  کردند تغييراتي 
در سياست هاي اقتصادي صورت گيرد و جامعه 
نيز شرايط رياضتي را به قيمت اصالح سياست ها 

تحمل کند.
موضوع ديگــري که بايد بــه آن پرداخت اين 
اســت که آيا با اجــراي طرح در فــاز اول آن، 
مشــکل اشــتغال حل شــد؟ دولت احمدي نژاد 

ثبت نام يارانه ها در استان هرمزگان، عکس از ايسنا
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ادعــا کرده بود که در طول هفت ســال، شــش 
ميليون شغل ايجاد شده است و رئيس  کميسيون 
انرژي مجلس در واکنشــي گفــت که اگر اين 
ادعا صحت داشــته باشد مي بايست شش ميليون 
شغل  بيمه گرفته باشد، درحالي که چنين چيزي 

نيست.
توليدگــران توصيه مي کنند در اجــراي مرحله 
دوم، به رکود بيش از تورم توجه شود، چرا که 
اگر در مســير رونق اقتصادي قرار بگيريم، تورم 
هــم رو به کاهش مــي  رود و در حوزه توليد نيز 
بايد مواظب بود تا آســيب بيشتري دامنگير آن 
نشود. آنها توسعه اشــتغال از رهگذر توليد ملي 
را مطرح مي کنند. توليد بر اثر اجراي نادرســت 
هدفمندي آســيب  ديده اســت. قرار بود در فاز 
اول 30 درصد منابع براي بازســازي صنعت در 
اختيار بنگاه هــا قرار بگيرد و مزيــت انرژي نيز 
تا حدي کمبودهاي توليــد را برطرف مي کرد، 
اما حــذف مزيت انرژي باعــث باالرفتن قيمت 
تمام شــده و تعديل نيــروي انســاني و درنتيجه 
کاهش توليد شــد. انتظــار مــي رود در مرحله 
دوم بــه ايــن امر توجه شــود؛ يعني خــروج از 
رکــود اقتصادي و هدفمنــدي در خدمت رونق 
اقتصادي باشــد. يــک عضو هيئت  رئيســه اتاق 
ايران مي گويد از اين رهگذر، آسيب بنگاه هاي 
توليدي به کاهش توليد انجاميد و باعث ضعف 
واحدها در بازگرداندن بدهي ها شــد. وي روند 
افزايــش معوقات بــه 80 هزار ميليــارد تومان و 
ناکارآمدي تصميمات سال هاي اخير را نشان از 

يک بيماري جدي در اقتصاد مي داند. 
روزنامــه کيهان در ســتون يادداشــت روز 27 
فرورديــن ماه به قلم مدير مســئول کيهان علت 
ناتمام مانــدن طرح هدفمنــدي را در دولت قبل 
به گونــه  ديگري تفســير کرده اســت. حســين 
شريعتمداري از جسارت قابل تقدير احمدي نژاد 
در اجــراي طرح ياد کــرده و علت ناتمام ماندن 
طرح هدفمندي و خروج آن از مســير اصلي را 
به دو جريان ســازندگي و اصالحــات، مربوط 
مي دانــد. به نحوي که ايــن دو جريان جرأت و 
جسارت اجراي آن را در دوران حاکميت خود 
نداشــتند و از ســوي ديگر دســتاوردهاي طرح 
را کســب يک پيروزي چشــمگير براي دولتي 
مي دانســتند که چشــم ديدن آن را نداشتند، به 
هميــن دليل به ســنگ اندازي در مســير اجراي 
طــرح روي آوردنــد و بي اعتنا بــه منافع ملي و 
نياز حياتي کشــور تبليغات پرحجمي را عليه آن 
ســامان دادند، که از سوي رســانه هاي بيگانه و 
مافياي اقتصادي پشــتيباني مي شد. وي مي افزايد 
دولت دهم که به آفــت ويرانگر حلقه انحرافي 
مبتال شــده بود با هجــوم تبليغاتي ســنگين اين 
جريان و با وادادگي دولت و حاشيه ســازي هاي 
مشکوک حلقه انحرافي در هم آميخت و دولت 

دهم را از ادامه اجراي طرح دور کرد.
شــريعتمداري ضمن آنکه همراهي با دولت را 
در اجــراي ايــن طرح يک وظيفــه ديني و ملي 

تلقــي مي کنــد، به چند نکتــه نيز اشــاره دارد؛ 
وي مي نويســد حجم انبوه تبليغات با سوژه هاي 
تکراري موجب دلزدگي و ترديد آفرين اســت، 
برخي از کســاني که در مقابل دوربين، مردم را 
به انصراف تشــويق مي کنند، اساساً يارانه گرفتن 
آنهــا عجيب اســت مانند يــک فوتباليســت يا 
هنرپيشه يا کارخانه دار و... ديگر آنکه برخي از 
مفاسد کالن اقتصادي، وجود ده ها هزار ميليارد 
تومان بدهي معوقه بانکي، پرداخت دستمزدهاي 
کالن به برخي مانند فوتباليست ها و ريخت وپاش 
غيرضروري باعث شــده مردم نســبت به محل 
هزينه و درآمــد حاصل از هدفمنــدي يارانه ها 
دچار ترديد شــوند. در همين زمينه مديرمسئول 
کيهان به برخي از هنجارشــکني هاي فرهنگي،  
اقتصــادي و سياســي دولــت و بي توجهــي به 
باورهاي دينــي و ملي مردم اشــاره مي کند که 
اعتماد ملت به دولت را با آســيب جدي روبرو 

کرده است.

طــرح تحــول اقتصــادي در فاز اول اجرا شــد 
و بــه اعتــراف بســياري از نماينــدگان مجلس 
و کارشناســان اقتصــادي طــرح در مرحله اول 
نتوانســت عدالت مورد نظر و رشد و توسعه اي 
که پيش بيني شــده بود را محقق سازد. با شروع 
کار دولــت روحانــي، مهمتريــن دغدغــه آن 
خارج کردن کشــور از وضعيــت رکود تورمي 
و بهبــود وضعيــت توليد قرار گرفــت. دغدغه 
دولتمــردان اقتصــادي نيــز تأميــن منابــع مالي 
پرداخــت يارانه نقــدي با توجه بــه خالي بودن 
خزانه و کاهش چشمگير منابع مالي بود. در اين 
راستا دولت يازدهم برخالف رويه دولت نهم و 
دهم، اليحه بودجه را در زمان قانوني تعيين شده 
براساس قانون اساسي و دربرگيرنده تبصره هايي 
براي تعيين تکليف فــاز دوم هدفمندي يارانه ها 
بــه مجلس ارائه کــرد. شــايعه افزايش قيمت ها 
در روزهــاي پاياني ســال، فضــاي اجتماعي را 
در برگرفتــه و افزايــش قيمت نان و ســوخت، 
افکارعمومي را ســرگردان ســاخته بود تا آنکه 
طيب نيــا وزير امــور اقتصاد و دارايــي اطمينان 
داد کــه افزايش قيمت ها ماليم بود و از هرگونه 
فشــار بر اقتصاد و مصرف کننــدگان خودداري 
مي شــود. کميســيون تلفيق مجلس با پيشــنهاد 

درآمد 63 هــزار و 200 ميليــارد توماني دولت 
براي هدفمندي عيناً موافقت کرد چنانچه معاون 
پارلماني دولت نيز از همکاري خوب مجلس با 
دولت سخن گفت. ســرانجام تبصره 21 اليحه 
بودجــه که مربــوط به هدفمنــدي يارانه ها بود، 
تصويب و پس از رفع ايراد شوراي نگهبان ابالغ 
و ســپس با تصويب هيئت وزيران، 12 کارگروه 
تخصصي در ســتاد هدفمندي يارانه ها تشــکيل 

گرديد.
بنابر قانــون بودجه، در ســال 1393 دولت بايد 
50 هــزار ميليارد تومــان را از محل درآمدهاي 
يارانه ها تأمين کنــد. براي تأمين اين ميزان پول،  
ســناريوهاي مختلفي از ســوي دولت و مجلس 
مطرح شده اســت. بهاي برخي خدمات از قبيل 
آب و بــرق و گاز افزايش يافته و افزايش قيمت 

حامل هاي انرژي نيز در جريان است.
دولت يازدهم نمي خواهد بي گدار به آب بزند، 
زيــرا يک ريال جابه جاشــدن نــرخ حامل هاي 
ســوخت خصوصاً بنزين بر تمــام اقتصاد ايران 
اثــر مي گذارد. دولت بر اين مســئله کامالً  آگاه 
اســت و با آنکه مجلس در بودجه ســال 1392 
مجوز افزايش قيمت  حامل هاي انرژي را صادر 
کرده بود، دولت روحاني همچون دولت پيشين 
از اجراي آن سر باز زد و اين موضوع را تا سال 
1393 بــه تعويــق انداخته اســت. نگراني بجاي 
دولــت از افزايــش قيمت کاالهــا و حامل هاي 
انرژي از اين است که در صورت اجراي شتابان 
آن، همــه برنامه  هاي دولت بــراي مهار تورم و 
گــذار از رکــود اقتصادي به هــم بريزد. برخي 
يارانه نقدي را به تيغ دو دمي تشبيه کرده اند که 
اگر حساب نشده سمت و سويش را تغيير دهند 
مي توانــد به  فاجعه اي تبديل شــود، درحالي که 
گفته مي شود با کوشش مردان اقتصادي دولت 
و در اندک زماني که دولت شروع به کار کرده 
است، رشد منفي اقتصاد متوقف و تورم در مدار 
نــزول قرار گرفته اســت. رئيس جمهــور نيز در 
ديدار با فراکســيون رهروان واليت اعالم کرد 
که بناي دولت، افزايش قيمت حامل هاي انرژي 

با شيب ماليم است.
مســعود نيلــي از مشــاوران ارشــد اقتصــادي 
رئيس جمهور گفته اســت که دغدغه اصلي در 
اصالح هدفمندي يارانه ها به هيچ وجه سياســي 
نيســت، بلکه بحــث کاماًل اجتماعــي و مردمي 
بــوده و در ايــن راه تفاوتــي نمي کنــد که چه 
دولتي بر ســر کار باشــد. چنانچــه روحاني در 
ديدار نوروزي با کابينه اش گفته است مردم بايد 
بداننــد راهي جز اجراي مرحلــه دوم اين قانون 
نداريــم و البتــه اگر چنان کــه مجلس تصويب 
کرده بود، اجراي اين قانون از ســال 1389 قدم 
به قدم انجام گرفته بود حاال شرايط متفاوت بود. 
روحاني افزوده اســت دولتش تصميم به اجراي 
قانون به طور گام بــه گام دارد و هيچ رويدادي 
از قبيــل برگزاري انتخابات و... در اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها تأثير نخواهد داشت. روحاني 

مسعود نيلي: دغدغه اصلي 
در اصالح هدفمندي يارانه ها 
به هيچ وجه سياسي نيست، 
بلكه بحث كاماًل اجتماعي و 

مردمي بوده و در اين راه تفاوتي 
نمي كند كه چه دولتي بر سر 

كار باشد
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شخصاً همه مســئوليت هاي اجراي اين قانون را 
برعهده گرفته است. 

بنابــر اظهارات جهانگيري معــاون اول روحاني 
تا آخر ســال 1392 کل منابعي کــه از افزايش 
قيمت هــا حاصل شــد، 90 هزار ميليــارد تومان 
بوده، ولــي 130 هزار ميليارد تومــان يارانه بين 
مردم توزيع شــده اســت؛ يعني صددرصد منابع 
حاصل شــده توزيــع و 40 هزار ميليــارد تومان 
نيز اضافه از بودجه دولت پرداخت شــده است. 
وضعيت برخي شــرکت ها ازجملــه برق و آب 
به گونه اي است که در هر شــرايط 300 ميليارد 
تومان ســاالنه از شــرکت هاي آب و سه هزار و 
300 ميليــارد تومان از شــرکت هاي برق گرفته 
مي شــد تا به عنــوان يارانه توزيــع کنند. دولت 
دهم براي جبران کســري به وزارت نفت و نيرو 
متوسل شد، درنتيجه بدهي دولت و شرکت هاي 
دولتي نيز افزايش يافت. جهانگيري افزايش 25 
درصــدي حامل هــاي انرژي را در ســال 1393 
تأييــد کــرده اســت. بنابراين بــراي برون رفت 
از شــرايط فعلي راهــکاري جز اجــراي قانون 
هدفمنــدي يارانه ها نبوده و دولــت در روندي 
شفاف و قانوني ياري آحاد ملت را طلبيده است 
تا در ســايه اعتماد متقابل به ســاماندهي شرايط 

نامطلوب بپردازد. 
قرار اســت اجراي فاز دوم در جهت ساماندهي 
بهداشــت و درمــان عمومــي، رونــق توليــد و 
حمايت از اقشــار ضعيــف  باشــد. دولت براي 
اجراي فاز دوم دو رويکــرد را پيش رو دارد يا 
افزايــش قيمت  حامل هاي انرژي با شــيب تند و 
تکرار شوک درماني يا انصراف بخشي از مردم 
از دريافــت يارانه که مي تواند به انباشــت منابع 
مالــي حاصل از طرح بينجامــد؛ در اين صورت 
هم شــيب قيمت هــا را تعديل مي کنــد و هم از 

افزايش تورم پيشگيري کند. 
وزيــر دادگســتري در اظهارنظري گفته اســت 
مجبوريــم به 5ـ4 دهــک يارانه دهيــم و وقتي 
اقتصادي مجبور اســت يارانه بدهد به آن فاسد 

و معيوب مي گوييم و اگر در اين اقتصاد معيوب 
بي تدبيري کنيم، چند پرونده عظيم فســاد مالي 
ماننــد بابک زنجاني، ســه هــزار ميليــاردي و 
پرونده هــاي ديگر هــم توليد مي شــود که قوز 

باالي قوز است. 
بــه گفته محســن رنانــي اقتصــاددان و اســتاد 
دانشــگاه، ادامه روند اقتصــادي دولت دهم جز 
فروپاشــي و تورم چهار نعل و ورشکستگي هاي 
گســترده در اقتصاد و امواج بيکاري و شــورش 
کارگران و فرار مديران نبود. رناني معتقد است 
رونــق و رکــود در اقتصاد ايران بيــش از آنکه 
اقتصادي باشــد، سياســي و اجتماعي است. وي 
هشــدار مي دهد در صورتي که مردم از اصالح 
اوضاع نااميد شوند، ثبات کنوني را رها مي کنند 
و وارد فــاز بي ثباتــي اقتصادي همــراه با تورم 

شتابان خواهيم شد.
اين دانشــيار اقتصاد مي گويــد هدفمندي يک 
پروژه حاکميتي اســت و نه دولتــي و مي افزايد 
اجراي قانون هدفمندي با اجماع کليه قوا شروع 
شــده و حاال هم کل قوا بايد همت کنند. رناني 
مي گويد دولت بايد براي تأمين کسري يارانه ها 
وارد تعامل با حکومت بشود. راه حل پيشنهادي 
وي اين اســت که نهادهايي کــه توانايي آن را 
دارند و رانت هايــي برده اند، يارانه ها را تا مدت 
يکي دو ســال برعهده بگيرند تا ارزش اســمي 
يارانه ها با تورم کم شــود و تا دو ســال ديگر با 
تورم موجود، ارزش يارانه ها نصف خواهد شد.

به تأکيــد رناني، دولت روحانــي بايد از پروژه 
يارانه ها که يک سياســت توزيعي اســت عبور 
کند. او مي گويد مســئله افزايش قيمت حامل ها 
يک سياســت مستقل تخصيصي است. گره زدن 
يک سياست توزيعي به يک سياست تخصيصي 
کــه زمانبنــدي و شــيوه هاي اجرايــي متفاوتي 
دارد خطاســت. نتيجه گيري رناني اين است که 
اقتصــاد ايــران در مرحله عدم اطمينان اســت و 
دولت روحاني به تنهايــي نمي تواند کاري براي 
اين عارضــه بکند، بلکه کل نظام سياســي بايد 

دســت به کار شــود. رناني مي افزايد در شرايط 
عــدم اطمينان مردم نمي تواننــد عقالني تصميم 
بگيرنــد، همه چيــز هــر روز در تغيير اســت و 
پي درپي شــوک هاي اجتماعي و سياسي به آنها 
وارد مي شــود. به همين دليل او هشدار مي دهد 
در اقتصادي که پر از عدم اطمينان مزمن است، 

تئوري هاي اقتصاد جواب نمي دهد.
به هــر ترتيــب ســؤ االتي در رابطه با فــاز دوم 

هدفمندي يارانه ها مطرح است ازجمله:
1ـ تــا چه حد اجراي فــاز دوم هدفمندي يارانه 
مي تواند منجر به ايجاد شکاف در ديوار محکم 
رکود کنوني به خصوص در بخش توليد شده و 
براســاس آنچه در اهداف اوليه آن لحاظ شــده 

بود رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد؟
2ـ بــازه زماني کــه نه فقط مســئوالن دولت که 
اقتصاددانان خبره کشــور براي رسيدن به چنين 

هدفي در نظر گرفته اند چيست؟
3ـ تا چه حد مسئوالن اقتصادي دولت توانسته اند 
شــيب ماليم قيمت ها را با شرايط واقعي پس از 
اجراي فاز دوم تدوين کننــد، درواقع منظور از 
شــيب ماليم نزد مردان اقتصادي دولت يازدهم 

چيست؟
4ـ منظور از قشــر نيازمند بــراي دريافت يارانه 
نقدي در فاز دوم چه کساني هستند؟ آيا باز هم 
شــاهد تکرار تعريف هاي نادرست از نيازمندان 
مانند آنچه در توزيع سبد کاال روي داد خواهيم 

بود؟
5ـ در صــورت بهبود شــرايط توليد، نوســانات 
بازار ارز چگونه مهار خواهد شد و دولت براي 

بهبود آن چه تصميماتي دارد؟
6ـ بــا توجه به ســخنان وزيــر اقتصــاد مبني بر 
تعلق گرفتن يارانه نقدي به قشري از جامعه، منبع 

اصلي تأمين اين منابع چيست؟
7ـ آيا در کنار افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 
شــاهد افزايش ماليات قشري از جامعه که نه تنها 
به دريافت يارانه نقدي نيازي ندارند، بلکه حتي 
افزايش چشــمگير قيمت حامل هاي انرژي تأثير 
چنداني بر زندگيشــان نخواهد داشــت خواهيم 
بود تــا يکي از ابعــاد اصلي عدالــت اقتصادي 

تأمين شود؟
قطعــاً افکارعمومــي، رســانه ها و کارشناســان 
اقتصادي ســؤاالتي بيش از اين از تيم اقتصادي 

مسعود نيلي

رناني: رونق و ركود در اقتصاد 
ايران بيش از آنكه اقتصادي 
باشد، سياسي و اجتماعي 

است. در صورتي كه مردم از 
اصالح اوضاع نااميد شوند، ثبات 
كنوني را رها مي كنند و وارد فاز 
بي ثباتي اقتصادي همراه با تورم 

شتابان خواهيم شد
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دولــت و نمايندگان مجلس دارنــد و اين خود 
مي طلبد تا برخالف رويه مسئوالن دولت سابق، 
دولتمردان کنوني به اين ســؤاالت پاســخ جامع 

بدهند.
حســين راغفر، اقتصاددان مي گويــد اگر برنامه 
تخصيــص  بــراي  واقع بينانــه اي  و  مشــخص 
درآمدهاي هدفمنــدي يارانه  ها وجود نداشــته 
باشد، اجراي فاز دوم کارايي بر اقتصاد نخواهد 

داشت.
يک اقتصاددان مطرح کرد که اگر  فضاي توليد 
براي جذب سرمايه آماده نباشد اختصاص يارانه  

به آن موجب هدررفتن منابع مي شود.
به گفته يک عضو کميســيون اقتصادي، مجلس 
مجــوز مطلق به دولت داده اســت تا فاز دوم را 
اجرا کنــد. مصوبه مجلــس درخصوص مجوز 
دولت براي کســب درآمد 48 هزار ميلياردي از 
محل افزايش قيمت  حامل هاي انرژي است. اين 
افزايش بنابر اظهارات معاون اول رئيس جمهور 
به صورت شــوک آور نبوده بلکــه محدود و با 

شيب ماليم خواهد بود.
بي جهت نيست که بادامچيان عضو حزب مؤتلفه 
اسالمي نيز تکليف همه را در حمايت از دولت 
عنوان کرده است. تأثير اجراي طرح در فاز دوم 

آن بر نرخ تورم، مباحث را دامن زده است.
حجت االســالم مصباحي مقدم رئيس کميسيون 
تلفيق بودجه، تورم ناشــي از فاز دوم هدفمندي 

را حدود چهار تا پنج درصد پيش بيني کرد.
عضو هيئت رئيســه کميســيون برنامــه هم گفته 
اســت اگر دولت منابع هدفمندي را به درســتي 
براي جبران هزينه هاي ناشي از اجراي اين قانون 
اختصاص دهد شاهد افزايش نرخ تورم نخواهيم 
بود. وي افزود اجراي آن بايد به گونه اي باشــد 
که يارانه ها به کســاني تعلق گيــرد که از محل 
افزايش قيمت انرژي دچار زيان مي شــوند. وي 
اصالح الگــوي مصرف انرژي را از اهداف اين 
طرح دانســت. جليلي در رابطه بــا افزايش نرخ 
سود تسهيالت بانکي گفت که منجر به افزايش 
هزينه هاي تأمين مالي براي توليدکنندگان شده 

و نرخ تورم به تبع آن افزايش خواهد يافت.
همياري مردم از ديگر مسائلي است که در اجرا 

نقش به سزايي دارد.
فريدونــي عضــو کميســيون انــرژي مجلــس 
مي گويــد دولــت پيــش از افزايــش قيمت ها 
بسترســازي کند. در اين صورت مي تواند مردم 
را متقاعد و با تصميمــات خويش همراه کند و 
سپس براي تضمين مقصود خود نظارت بر بازار 
را عملي نمايد تا از زياده خواهي افراد ســودجو 

جلوگيري شود.
بــه گفته فريدوني، همســويي و همفکري مردم 
بــا دولت منتخب خود به تحقق چشــم انداز اين 
مرحله از هدفمنــدي کمک خواهد کرد. مردم 
اگر بررســي کنند که انصراف آنها از 45 هزار 
تومــان يارانــه موجــب بهبــود اقتصاد کشــور 
مي شود عزم ملي ايرانيان را براي تحول ساختار 

اقتصــادي بــه نمايــش خواهد گذاشــت. وي 
مي گويد شــهروندان بايد بدانند که با انصراف 
آنها از يارانــه نقدي، اين پول بــه خزانه دولت 
بازمي گردد و براي عمران کشور در بخش هاي 
توليد و بهبود وضعيت بهداشت و سالمت هزينه 
خواهد شد. وي مي افزايد خانوارهايي که تنها با 
يارانه امرار معاش مي کنند »جامعه هدف«  يارانه 
نقدي هســتند و انتظار مي رود که در اين مرحله 
به اين قشــر از دهک هاي پايين جامعه نزديکتر 

شويم.
انصراف از يارانه بدان منظور نيســت که تمامي 
انصراف دهنــدگان داراي تــوان مالــي بااليــي 
هستند، انصراف نه تنها نشان دهنده ثروتمندبودن 
نيســت، بلکــه نشــان دهنده عزمي راســخ براي 
ياري دولت است. مسعود نيلي مشاور اقتصادي 
رئيس جمهــور مي گويد نــام انصراف دهندگان 
به عنوان قهرمانان توسعه و پيشرفت ثبت مي شود.
اجــراي فــاز دوم يــک گزينــه اجتناب ناپذير 

براي دولت اســت، زيرا دولت با کســري تراز 
پرداخت هــا در قانــون هدفمندســازي مواجــه 
اســت؛ يعني منابع حاصل از اجراي فاز اول در 
مقايســه با مصارف آن 40 درصد کسري دارد، 
پس دولت در شــرايطي که منابع درآمديش از 
محل نفت و... تکاپوي بودجه را نمي کند ناچار 
است کســري تراز خود را به نوعي جبران کند، 
در اين روند اجراي فاز دوم براي اقتصاد و براي 
دولت الزامي اســت. نايب رئيس اتاق بازرگاني 
مي گويد شــهروندان با نگاه حمايت از دولت، 
فــاز دوم را مي پذيرند وگرنه در شــرايط رکود 
تورمي، هيچ اقتصادداني تغيير قيمت حامل هاي 
انرژي و آزادســازي قيمتي را با توجه به اثرات 

تورمي و آثار اجتماعي تجويز نمي  کند.
اقتصاددانــان بر اين باورند کــه دولت روحاني 
قــادر به حــذف يارانــه نقــدي نبوده، زيــرا از 
جامعــه  نارضايتي هــاي  برابــر  در  يک طــرف 

به خصوص اقشــاري که به دريافت پول مجاني 
عادت کرده اند قرار خواهد گرفت و از ســوي 
ديگر ناگزير از تبعيت از قانون است که مجلس 
برعهده دولت گذارده است. پس دولت به ناچار 
از اجراي آن اســت، اما روش توزيــع يارانه را 
با تغييرات اساســي مطرح کرده است. در کنار 
يارانــه مصرفي، يارانه توليــد از اهميت خاصي 
برخــوردار اســت تا رشــد اقتصادي و اشــتغال 
به وجــود آيد. قانون بودجــه 93 به دولت اجازه 
داده تــا حــدود 20 هزار ميليــارد تومان درآمد 
اضافــي از محــل افزايــش حامل هــاي انرژي 
به دست آورد و تصميم دولت هم اين است که 
به سبب رکود و تورم افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي با شيب ماليم صورت گيرد و آثار منفي 
را به حداقل برساند. در اين راستا معاون اجرايي 
رئيس جمهــور گفت اگر پيــش از اين قرار بود 
گام نهايــي اجراي قانون هدفمندســازي در دو 
مرحله برداشــته شــود اکنون دولت قصد دارد 

گام نهايــي را طي چند ســال بردارد و در مدت 
طوالني تري حامل هاي انرژي را به قيمت واقعي 
برساند. اقتصاددانان از روندي صحبت مي کنند 
که يارانه نقدي طي آن به فراموشي سپرده شود.

اين روزها فاز دوم هدفمندي از ســطح سياسي 
و رســانه اي به بحث کوچه و بازار مردم رسيده 
اســت و از آن بــه طرحــي ملــي در راســتاي 
انسجام بخشــيدن به روند اقتصاد کشــور سخن 
مــي رود. از ســوي ديگــر دولــت با دو شــيوه 
روبروست يا افزايش پرشتاب قيمت حامل هاي 
انــرژي و به تبع آن افزايــش نقدينگي و تورم و 
رکود اقتصادي، يا راهکار همدلي عموم مردم و 
مبتني بر وفاق ملي اقشــار متوسط که با انصراف 
از دريافــت يارانه، دولت را در تأمين منابع مالي 
در جهت ســاماندهي به بخش هاي مورد نظر و 
کمک به اقشــار کمتر برخوردار ياري رسانند. 
مــردم با رعايت اصــل اعتماد بــه منتخب خود 

يوسفيان عضو كميسيون برنامه و بودجه، عکس از ايسنا 
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به اين منظور اســت که کمپين هــا و گروه هاي 
مختلفي اعم از هنرمندان، ورزشــکاران، اساتيد 
دانشگاه، دانشجويان، مهندسان و... به راه افتاده 
اســت. خودانصرافي حاصل اعتمادي است که 
در انتخابــات رياســت جمهوري نصيب حســن 
روحاني شــد. برخــي بر اين باورنــد که دولت 
روحانــي از ابتداي مســئوليتش توانايــي اين را 
داشته است که از اين سرمايه انساني بهره  جويد 
و منابــع مالي را صرف توليد و بهداشــت  نمايد 
و از ايــن زاويه به دولت هشــدار مي دهند که تا 
فرصت باقي است براي رفع نارسايي ها خصوصاً 
در حــوزه توليــد، حمل ونقل، محيط زيســت و 
آمــوزش تــالش نمايد، چرا که از دســت دادن 
ســرمايه هاي اجتماعي هزينه ســنگيني را به بار 

خواهد آورد.
با توجه به اينکه مردم دغدغه هاي معيشتي دارند، 
اگــر از يارانه انصراف بدهند اين درآمد صرف 
چه اموري مي شــود و مردم چگونه بايد اطمينان 
پيــدا کنند کــه پو ل هاي حاصــل از انصراف به 

سمت بخش هاي مشخص قانوني مي رود؟
فرزيــن دبير ســابق ســتاد هدفمنــدي يارانه ها 
مي گويــد: رابطــه دولــت و مــردم و توجه به 
موضع گيري هاي دولت يک ســرمايه اجتماعي 
اســت که در طول زمان به دســت مي آيد. وي 
مي افزايــد دولــت بايد مشــخص کنــد که در 
صــورت انصــراف، منابع به چــه بخش هايي از 
توليد يا سالمت اقتصادي داده خواهد شد و چه 

گشايش جديدي به وجود خواهد آمد؟
اول  معــاون  جهانگيــري  رابطــه  ايــن  در 
رياست جمهوري اعالم کرد که اين مبلغ صرف 
بهبود نظام سالمت،  بيمه هاي اجتماعي، کاهش 
هزينه هاي درمان بيمه شــدگان، توســعه حمل و 
نقل عمومي، بهبود محيط زيســت و حمايت از 
بخش توليد خواهد شــد. با اجــراي اين طرح، 
شــش ميليون ايراني کــه فاقد بيمه پايه هســتند 
زير پوشش بيمه قرار خواهند گرفت. هم اکنون 
گام هاي نخســت بخشــي از طــرح در رابطه با 

توسعه نظام سالمت برداشته شده است.
برخــي هــم مي گوينــد: اينکــه افــرادي که از 
سطوح درآمدي باالتري برخوردارند از ثبت نام 
دريافــت يارانه خودداري کننــد، دور از انتظار 
اســت، زيرا مردم از ديرباز نفت را به عنوان يک 
ثروت ملي مي شناسند و خودشان را در منافع آن 
ســهيم مي دانند و با دريافت يارانه مي خواهند از 
آن بهره مند شوند. اين عده مي گويند الزم است 
دولــت با همــکاري مجلس در يک ســازوکار 
قانوني، گيرندگان يارانه را مشخص کند وگرنه 
در يک سازوکار تشويقي دولت به مقصود خود 

نخواهد رسيد.
از آن  ســو حجت  االسالم روانبخش عضو جبهه 
پايداري از واژه  »اعالم نياز به يارانه نقدي« انتقاد 
کرده اســت. عنواني که در سايت ثبت نام يارانه 
آمده اســت، از نگاه وي موجب سوءاســتفاده 
دشمنان شــده و ممکن است آنان بگويند مردم 

نگه داشــتند. عالوه بر اين يارانه هايي که به افراد 
غيرواقعي تعلق گرفته بر ابهامات افزوده اســت، 
مردم به طنز مي گوينــد چندين ميليارد تومان به 
جيب مــردگان رفته اســت. حقيقت پور نماينده 
اردبيــل گفته اســت طبــق آخرين سرشــماري 
نفــوس، جمعيت ايــران 74 ميليون نفر اســت، 
درحالي کــه ماهانه براي بيــش از 80 ميليون نفر 

يارانه واريز شده است.
يــک اقتصاددان انصــراف داوطلبانه را راه حلي 
در کوتاه مدت مي دانــد و مي گويد دولت بايد 
براي بلندمدت برنامه هايي شفاف و دقيق در نظر 

بگيرد.
موج »نــه به يارانــه« به تدريج با پيوســتن تعداد 
بيشــتري از شــخصيت ها و مردم فراگيرتر شده 
است. به طوري که مراجع هم به اين بحث ورود 
کرده اند. آيت اهلل مکارم شــيرازي در پاســخ به 
اســتفتائيه اي در اين باره گفته اســت، آناني که 
نياز به يارانــه ندارند اقدام به گرفتن آن نکنند و 
زندگي خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند. 
مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان 
در راســتاي حمايت از دولت نيــز توصيه کرده 
است، که افرادي که تجارت يا درآمدي دارند 
براي دريافت يارانه ثبت نام نکنند و اجازه دهند 

نيازمندان واقعي آن را دريافت کنند.
و اين در حالي اســت که پس از گذشت چهار 
روز از ثبت نام متقاضيان، استان يزد در مرتبه اول 

انصراف قرار گرفته بود.
هنرمنــدان، دانشــجويان و ديگــر گروه هــاي 
اجتماعــي نه به يارانه  را در فضاي مجازي دنبال 
کــرده و در بيانيه اي عنوان کردنــد که اين امر 
گامي کوچک در راستاي ارتقاي سطح معيشت 

اقشار آسيب پذير است. 

کارشناســان اقتصــادي قرارگرفتن همه اقشــار 
مردم اعم از فقير و غني را در صف يارانه بگيران 
که در مرحله اول انجام گرفت اشــتباه مي دانند، 
زيرا منجر به وضعيتي شد که تورم 40 درصدي 

را رقم زد.
حــال در مرحلــه دوم، دولــت به اقــدام مهمي 
دســت زده اســت و آن حذف يارانه اقشــار با 
درآمــد بــاال از دريافت يارانه اســت. براي نيل 

مي تواننــد نقش کليدي و راهبــردي ايفا کنند، 
اين اصل با خلق حماســه 24 خرداد رقم خورد 
و حاال دولت مي تواند در اين سرمايه اجتماعي، 
ســرمايه گذاري کرده و هوشمندانه نسبت به آن 

رفتار کند.
بحث بر ســر اقشــار يارانه بگير و توزيع فرم هاي 
خوداظهاري از گزينه هاي ديگر اين طرح است. 
يک عضو کميســيون برنامه مجلس تأکيد کرد 
که تعيين سقف درآمدي مشموالن دريافت بايد 
با احتياط انجام شــود و افزود هزينه هاي خانوار 
و تعداد اعضاي يک خانواده و درآمد کل افراد 
خانــواده بايد مالک دريافــت يارانه قرار گيرد. 
همچنان  که رئيس کميســيون اقتصادي مجلس 
نيز معتقد است مردم با ارائه اظهارنامه مي توانند 
به دولت کمک کنند امــا نبايد به گونه اي عمل 
کرد که نارضايتي در جامعه بيشــتر شــود، زيرا 
مردم به بي عدالتي و تبعيــض اعتراض مي کنند 
و اين در حالي اســت که ضعف آمار، خط فقر 
براي تعيين سقف درآمد را بي معنا مي کند. بنابر 
اظهارات جامساز کارشناس مسائل اقتصادي، به 
دليل واقعي نبودن آمار،  خط فقر نمي تواند مبناي 
صحيحي براي تعيين ســقف درآمد مشــمولين 

يارانه باشد.
درحالي کــه يوســفيان عضو کميســيون برنامه 
و بودجــه مجلــس مي گويد خط فقــر و تورم 
مبناي پرداخت نقدي قــرار بگيرد. يعني دولت 
بعد از محاسبه ســهم بخش صنعت، کشاورزي 
و ســالمت بــراي پرداخــت يارانــه بــه خانوار 

برنامه ريزي کند.
نماينــده مردم ســلماس شــغل افــراد را مبناي 
قرارگرفتن در فرم خوداظهاري دانســت. برخي 
از نماينــدگان هم ســقف درآمد يــک ميليون 
تومان براي شهرســتاني ها و يک ميليون و 400 
هزار تومان براي تهراني ها را پيشــنهاد کردند و 
برخي ديگر هم سقف سه تا چهار ميليون تومان 
را، برخــي نمايندگان از اجراي شــتاب زده آن 
هشدار دادند و برخي هم گفتند مسيري اجباري 
يا اختياري نيســت، بلکه به منظور تحقق اقتصاد 
مقاومتي و سالم ســازي اقتصاد امري الزم است. 
بعضي از نمايندگان مجلس هم در مورد حذف 
يارانه بگيران، تلفيقي از اجبار و اختيار را مطرح 

کرده   اند.
»يارانــه نقدي آري يا خير؟« ســؤالي بود که از 
ابتــداي روي کارآمــدن دولــت روحاني براي 

مردان اقتصادي دولت مطرح شد.
رفته رفته کارشناســان اقتصادي به ميدان آمدند 
و اظهارنظــر آنان ايــن بود کــه هدفمندکردن 
به درســتي تعريف نشده و دولت قبل با اقداماتي 
که انجام داد، فقط فقيران را فقيرتر و ثروتمندان 

را ثروتمندتر کرده است.
کمپين »نه به يارانه« در فضاي مجازي به راه افتاد 

و با حمايت هاي زيادي روبرو شد.
اما برخي از اقشار در ابتدا به دليل مشخص نبودن 
دســت  انصرافــي  نقــدي  يارانه هــاي  مقصــد 

مردم با رعايت اصل اعتماد به 
منتخب خود مي توانند نقش 

كليدي و راهبردي ايفا كنند، اين 
اصل با خلق حماسه 24 خرداد 
رقم خورد و حاال دولت مي تواند 

در اين سرمايه اجتماعي، 
سرمايه گذاري كرده و هوشمندانه 

نسبت به آن رفتار كند
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تظاهرات به راه نيندازند و امنيت ملي را به بازي 
نگيرند، اين طرح نه تنها اجراشــدني است، بلکه 

تنها گزينه پيش روي است.
امــا پيش بيني کارشناســان اقتصادي از وضعيت 
اقتصاد در ســال  جــاري متفاوت اســت. راغفر 
اجراي درســت هدفمندي يارانه هــا را موجب 
کاهــش هزينه هاي توليد و تــورم مي داند، ولي 
اگر با شــتاب اجرا شــود پرهزينه خواهد بود و 

تورم به همين شکل ادامه خواهد يافت.
ليــالز نــرخ تــورم را بيــن 23 تــا 24 درصــد 
پيش بيني مي  کند. فرشــاد مؤمني مي گويد براي 
از بين رفتن وضعيت رکــود تورمي به بازآرايي 
نظام اقتصادي نياز اســت. ابراهيم رزاقي هم در 
اظهارات خود به نقش دولت در وضعيت اقتصاد 
اشــاره کرده کــه در صورتي که تنظيــم اقتصاد 
به وسيله بازارهاي داخلي و خارجي باشد و نقش 
دولت کمرنگ در نظر گرفته شود، در اين نوع 
سياست ها حمايت از توليد وجود ندارد و مبتني 
بر صادرات نفت و موادمعدني و پتروشيمي بوده 
و درنتيجــه منجر به کاهش تورم نخواهد شــد. 
درحالي که بهمن آرمان بهبــود روابط خارجي 
و درنتيجه افزايش سرمايه گذاري ها را اقدامات 
دولت در جهت بهبود وضع اقتصادي و در گرو 
نتيجــه مذاکرات ايــران و گــروه 1+5 ارزيابي 
مي کنــد. وي مي  افزايد در بودجه ســال جاري 
100 ميليارد دالر براي سرمايه گذاري در بخش 
نفت و گاز و پتروشــيمي در نظر گرفته شده که 
اگر محقق شود نرخ تورم را کاهش خواهد داد.

محمود جامساز اجراي فاز دوم را که با افزايش 
قيمــت حامل هــاي انــرژي همراه اســت باعث 
تشديد تورم مي داند، زيرا هر نوع افزايش قيمتي 
در شــرايط تورمــي، تورم را بيشــتر مي کند. از 
طــرف ديگر توزيع يارانه نقــدي هم به افزايش 
نــرخ تــورم دامــن مي زنــد. وي مي افزايد اگر 

يارانه ها به طور کلي تورم زا نيســتند، بلکه نحوه 
عمــل دولت دهم بود که بر نــرخ تورم افزود و 
ريشــه تورم در توزيع ناعادالنه ثروت و درآمد 
و قــدرت اســت. از ديــد رئيس دانــا نقدينگي 
و ذخيره هــاي پــول پرقــدرت توزم  زا نيســت، 
بلکــه نحوه تملــک و تصرف اين منابع اســت 
که مشــکالت اقتصــادي را دامــن مي زند. اين 
اقتصاددان راه حل اساســي در تأمين يارانه ها را 
در اين مي داند که درصدي از درآمد نفت براي 
نفت اختصاص  ته کشيدن  طرح هاي زيرساختي 
يابد و چه زيرساختي بهتر از حمايت از انسان ها 
براي آمــوزش و بهداشــت و آگاهي و آزادي 
و اعتمــاد به نفــس، پرداخت يارانــه به صورت 

وابسته سازي در شأن و کرامت افراد نيست.
از ايــن نگاه،  يارانه هاي مســتقيم و حمايت هاي 
صادراتــي برخي از شــرکت ها، برخــورداري 
از رانت ويــژه، ارتباط هاي سياســي با دولت و 
تســلط بر منابع مالي برخي بانک هاي تخصصي 
از آســيب هاي هدفمندي در اجرا بوده اســت؛ 
به طوري که حدود 70 درصد از نقدينگي کشور 
در اختيــار پنج تا 10 درصد از شــهروندان قرار 
گرفتــه، در حالي که برخي از آنــان منابع را به 
خارج از کشــور منتقل کرده انــد و مثاًل صرف 
سرمايه گذاري در مستغالت در دوبي شده است 
که بــا ترکيدن حبــاب مســکن در آنجا، ضرر 
هنگفتي بوده اســت يا در حساب هاي خارج از 

کشور بلوکه شده است.
ســعيد ليالز کارشــناس اقتصادي معتقد اســت 
اگر براي اصــالح قيمت حامل هاي انرژي اراده 
وجود داشــته باشــد و اين اراده به فهم عمومي 
و ملــي تبديل شــود و مطبوعــات صرف نظر از 
جناح بازي هــا و افراطي گري همــراه جناح هاي 
سياســي کمک کننــد و مثاًل  اگر مــا نان يک 
شرکت متعلق به يک نهاد خاص را قطع کرديم 

ايران بر اثــر تحريم ها فقير شــده اند. روانبخش 
مي افزايد: ايــن عنوان عزت ملي را زير ســؤال 
مي برد و در شــأن ملــت نيســت. افکارعمومي 
مي گويند آيا عملکردهايي که به تشــديد تورم 
و بيکاري و رکود توليد منجر شــد عزت ملي را 

خدشه دار نکرد؟
محســن صرامي، نماينده مجلــس هم مي گويد: 
80 درصــد مردم در ميانه و وســط قرار دارند و 
10 درصــد هم زير خط فقــر و فقط 10 درصد 
متمول هستند، بنابراين 90 درصد جامعه مستحق 
دريافــت يارانه انــد. عضو کميســيون اقتصادي 
معتقد اســت همــه مردم بايــد در ايــن ثبت نام 
شــرکت کنند و چنانچه بعداً متوجه شــدند که 
يارانــه پرداختــي به کارشــان نمي آيد انصراف 
دهند. اين ســخنان در حالي اســت که دولت به 
همراهي اقشار مردم نيازمند است و در اين راستا 
شخصيت هاي سياسي، اجتماعي، مراجع مذهبي 
و... تبليــغ به انصراف از دريافت يارانه مي کنند. 
آنها از عموم مردم دعوت کرده اند که همدالنه، 
دست ياري به دولت منتخب خود دهند و دولت 

را در اجراي اين طرح ملي ياري کنند.
بنابر تعبير مقام رهبري، اقتصاد مقاومتي مردم بنياد 
اســت و بر محور دولت نيســت، اقتصاد مردمي 
اســت، با اراده مردم، ســرمايه مــردم و حضور 
مــردم تحقق پيــدا مي کند... دولت مســئوليت 
برنامه ريزي، ظرفيت ســازي و هدايت و کمک 
دارد، آنجايي  که کســاني بخواهند سوءاستفاده 
کنند و دســت به فســاد اقتصادي بزنند، جلوي 

آنها را مي گيرد. 
مهــدي پازوکــي اقتصاددان طرفــدار تدريجي 
بودن آزادســازي قيمت ها و حاکميت سازوکار 
بــازار در اقتصاد اســت. وي ويژگي ســازوکار 
بازار را در شــفافيت اطالعات و رقابت کامل و 
از بيــن  رفتن انحصارات مي دانــد. در اين رابطه 
پازوکــي به بنيادهايي اشــاره مي کند که بايد از 
انحصار خارج شــوند. وي معتقد است يکي از 
داليــل انقالب، مقابله با رانت هــا و انحصارات 
بود. او به قراردادهاي نفتي و سوءاســتفاده ها در 
ســال هاي اخير هم اشاره اي دارد و مي گويد در 
دوره احمدي نژاد حدود يک سوم بودجه کشور 
در رديــف هزينه هاي متفرقه بــود، يعني رديفي 
که اگر کســي طرفدار من بود به او پول مي دهم 
و اگر نبــود پولي نمي دهــم! در انتخابات اخير 
همــه طرفدار تغيير بودند، زيرا راهي جز اصالح 

نداريم.
يکــي از چالش هايي کــه عنوان مي شــود اين 
اســت که کدام طبقات از اين طرح بيشــتر بهره 

گرفته اند. 
از ديــد اقتصاددانــان چــپ، هــدف از اجراي 
طــرح هدفمنــدي يارانه يکي کاهش کســري 
بودجه مدام بوده اســت و ديگــر تقويت انواع 
سرمايه  داري و صاحبان سرمايه خصوصي از راه 
تملــک دارايي هاي عمومــي و حذف تعهدات 
رفاهــي دولت. در اين رابطه رئيس دانا مي گويد 

سعيد ليالز
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مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي در راستاي 
تقويــت توليــد و به کارانداختــن کارخانه هاي 
متوقف شــده يا کارخانه هايي کــه زير ظرفيت 
توليد دارنــد اختصاص يابد از بيکاري کاســته 
خواهد شــد. در صورتي که سياست هاي دولت 
در جهت کنترل قيمت کاالهاي اساسي حرکت 

کند، شيب افزايش قيمت ها تنزل خواهد کرد. 
محسن رناني کارشناس اقتصاد، اجراي فاز دوم 
هدفمندي را با جزئيات بيشــتري بررســي کرده 
اســت. به گفته رناني، هدفمندسازي يک پروژه 
حاکميتي است نه فقط دولتي. بخش هايي از قوا 
آماده هســتند تا روحاني فاز دوم را شروع کند 
و به محض مشخص شــدن پيامدهــاي منفي آن 
حمله هاي تخريبي خــود را آغاز کنند، چنانچه 
در بحث ســبد کاال بود و نشان دهنده اين است 
که اجماعي وجود نــدارد. درحالي که در دوره 
دولت قبل تمــام قوا همت و همکاري کردند تا 
اجرا شــود و کســي مخالفت نکرد و پيامدهاي 
منفــي آن را مخفي کردند. رنانــي مي گويد تا 
زماني که سه ابهام جامعه ايران حل نشود، ورود 
به فاز دوم يارانه ها خطايي اســتراتژيک اســت، 
چــرا که تکليــف دولت روحاني با ســاير قوا و 
با جامعه روشــن نيست و اســتراتژي روشني در 
تعامــل با جامعه و نهادهــاي مدني ندارد. برخي 
از اجــزاي حکومت با دولــت برخورد فرصتي 
مي کنند اما برخــي هم آن را تهديــد مي بينند، 
اگــر حکومت از ايــن ابهام خارج نشــود مردم 
هــم در اين ابهــام مي مانند و باعث مي شــود به 
ســمت کنش منفعالنه و منفي بروند. ابهام ديگر 
در سطح مردم اســت که از فاز نااميدي پيش از 
انتخابات به نشاط بعد از آن و سپس به فاز نظاره 
و ارزيابي منتقل شــده اند؛ اگر اين دو ابهام رفع 
نشــود، مردم بــه فاز کنش منفــي مي روند. وي 
تأکيــد دارد اگر در فــاز دوم هدفمندي موتور 
تورم روشن شــود، نيروهاي مخالف و معارض 
شروع به تخريب دولت مي کنند و جامعه اعتماد 
خود را به توانايي روحاني از دست مي دهد و به 
فاز کنش منفي مــي رود. رناني به دولت توصيه 
کرده که بــراي اجــراي فاز دوم بايــد حداقل 
صبر کرد تا هنگامي که اوالً اقتصاد ايران عالئم 
خــروج از رکــود را از خود نشــان دهد و نرخ 
رشــد اقتصادي به باالي يک درصد برسد. ثانياً 
براي اجراي فاز دوم در شرايط رکودي کنوني، 
حداقــل در مورد بنزين و گازوئيل عدول کنند، 
زيرا افزايش قيمت در مورد بنزين شــوک وارد 
مي کند چرا که بنزين به کاالي معيار تبديل شده 

و با ا فزايش قيمت آن، تورم باال مي رود.
وي به اصالح طلبان نيز پيشــنهاد کرده که براي 
خروج از انفعال در وضعيت کنوني تالش کرده 
و بــراي تعامل با حکومــت و کمک به مقامات 
کشــور همت کنند تا از اين فروبســتگي بيرون 

آيند.■

زدوبندهاي متهمان براي به کارگيري روش هاي 
مقابلــه و جلوگيري از تکرار جــرم از مجازات 

مبتکران آن هم مهمتر است.
 مجــازات متجاوزان به بيت المال مســلماً باعث 
رضايــت خداونــد و عبــرت ديگــران و عامل 
بازدارنده محســوب مي شــود، اما مهمتر از آن 
توســعه فرهنگ جامعه در توجه به حقوق مردم 
وکورکردن راه هاي دســت درازي هر کس و يا 
هر مقامي به بيت المال اســت که مسلم ترين حق 

مردم توجه به حق الناس است.
فرهنگ چند هزار ســاله ايران، چه قبل از اسالم 
و چه بعد از اســالم، شــاهد برگ هــاي زريني 
از مقابلــه حاکمــان جامعــه ما با دســت درازي 
متجاوزان به حقوق همه اقشار مردم  بوده است. 
پيشــواي بــزرگ جهــان تشــيع در اوج قدرت 
ظاهري درخواست برادر نابيناي خود براي سهم 
بيشــتري از بيت المــال را بــا نزديک کردن ميله 
گداخته اي به سمت دست برادرش عقيل پاسخ 
داد. زندگي عقيل پدر مسلم سفير امام حسين به 
کوفه، به سختي مي گذشت و لذا دست به دامان 
برادرش امام علي)ع( شــده بود، اما علي)ع( در 
مقابل تبعيض از دادن سهم بيشتري از بيت المال 
به برادر نابينايش از تــرس خود از آتش دوزخ 
ســخن مي گويد يــا زماني که دختــرش ) دختر 
خليفــه( يکــي از جواهرات بيت المــال را براي 
شرکت در مراسمي از خزانه دار قرض مي گيرد، 
موال برآشــفته شــده و متغير مي شــود. ما را چه 
شده که خود را پيرو و شــيعه علي)ع( مي ناميم 
و اجازه مي دهيم که مراســم عروسي دخترمان 
)براســاس اخبار واصله مراسم عروسي يکي از 
متهميــن پرونده 12/5 ميليــارد توماني که گويا 
مســئول مالــي اداره مربوطــه هم بوده اســت(، 
بــا هزينه دولتــي و بدون هرگونــه پرداختي در 
باشگاه اداره برگزار شود؟ خدا کند که اين خبر 

هم »کذب محض« باشد!
آيا اين درســي براي مســئوالن ما جهت توجه 
بيشتر به حقوق مردم و رعايت بيت المال نيست؟ 
گويــا عوامــل تجــاوز 12/5 ميلياردتومانــي به 
بيت المال از کانال عوامل مؤثر ديني توانســته اند 

آقاي ناصر ســراج رئيس ســازمان بازرسي کل 
کشــور به نقل از مطبوعــات در روزهاي پاياني 
سال گذشــته )14 اســفند( از مديري دولتي نام 
برد که 12 ميليارد تومان حــق مأموريت گرفته 
و 500 ميليــون تومان نيز به عنــوان هزينه غذا از 
بيت المال برداشــت کرده است، در صورتي که 
يــک روز هم بــه مأموريت نرفته اســت. برخي 
مطبوعــات، ســايت هاي خبري و افــراد مطلع، 
مطالب و اطالعات تکميلي ديگري مانند نام فرد 
و سوابق شغلي او و همچنين کانال هاي ارتباطي 
شخصي اش که امکان برداشت اين مبلغ هنگفت 
از بيت المال را ميسر کرده است، را منتشر کرده 
و مدعي هســتند که شخص در مظان اتهام، اين 
12/5 ميليارد سوء اســتفاده مالي را بدون رفتن به 
مأموريت دريافت کرده است که کشف صحت 

و سقم آن به عهده دادگاه عادله است.  
اگر ثابت شــود که فرد يا افراد مورد اتهام، اين 
سوءاســتفاده کالن را در زماني انجــام داده اند 
که خود مســئول حفاظت از حقوق کشاورزاني 
بوده اند که با عرق جبين نيازهاي معيشــتي مردم 
کشــور را در داخــل تأميــن مي کرده اند و اين 
12/5 ميليارد هم از بودجه توســعه کشــاورزي 
يک اســتان بــه ناحق برداشــت شــده، جرمي 

مضاعف و نابخشودني است.
گذشــته از زشــتي اين عمل قبيــح بايد ديد چه 
عوامل و شرايطي امکان چنين سوء استفاده اي از 
بيت المــال را فراهم کرده اســت. اگرچه تجاوز 
به حقوق مردم که حق الناس اســت و از حق اهلل 
هم باالتر است، در تاريخ امري بي سابقه نبوده و 
براي عبرت ديگران شايان پيگرد قضايي است، 
اما يقيناً تحليل و کالبد شــکافي عوامل مؤثر در 
وقوع  جرم و شناســايي کانال هاي تسهيل کننده 

به بهانه گزارش 
حق مأموريت انجام نشده

 12/5 ميليارد توماني 

رسول اژئيان
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به خزانه بيت المال نفوذ کــرده و برخي متوليان 
شــرع مقدس نيز از اين دزدي مطلع شــده ولي 
از آن جلوگيــري نکرده انــد کــه اگــر صحت 
داشته باشد، جرم آنها ســنگين تر از افراد عادي 
هم مي شــود، که موال حتــي از کمک به برادر 
نيازمندش هم مي ترســيد. مگــر نمي گوييم که 
خداونــد از ذره اي کار شــر، به خصــوص در 
مــورد حق النــاس نمي گذرد. ايــن فاجعه ديني 
زماني عظيم تر خواهد شــد، اگر متشــرعان هم 
خــود ســهمي از دزدي بيت المال برده باشــند. 
ارزش هاي واالي فرهنگ معنويت ديني ما بايد 
عامل بازدارنــده، حتي تصور جــرم بي عدالتي 
باشــد، نه ابزار و وسيله اي براي تجاوز به حقوق 
ديگران و بيت المال که عدالت به عمل است نه 

به سخنراني! 
چــه دردي از ايــن باالتر که عدالــت ورزي و 
عــدم تجاوز به حقوق مــردم در حکومت ديني 
و مســئوالن مدعي جامعه علوي کم اهميت تر از 
جوامعي باشد که ما آنها را عاري از ارزش هاي 
معنــوي اســالمي معرفــي مي کنيم!  بد نيســت 
مقايسه اي با سوء اســتفاده مالي يکي از مقامات 
کشــور آلمان در ســال هاي اخير را با اين اتهام 
12/5 ميليــارد توماني داشــته باشــيم. بــا اينکه 
جامعه آلمانــي به خصوص بعد از جنگ جهاني 
دوم به شــدت با فرهنگ امريکايــي خو گرفته 
اما گويا مســئوالن آنها به تعليمات اســالم ناب 
محمدي بيشــتر از ما عمــل مي کنند که مدعيان 
پيــروي از امام علي)ع( که رفتــار او به »صوت 
العدالت االنســانيه« تشــبيه شده اســت. با تشبيه 
ســيدجمال الدين اســدآبادي بايــد گفــت که 
جامعــه اروپايي به تعليمات اســالم ناب بيشــتر 
عمل مي کنند و ما بيشــتر شــعار اسالم علوي را 
مي دهيــم. برخورد جامعه و مســئوالن آلماني با 
سوءاستفاده مالي رئيس جمهور سابق آلمان آن 

کشور براي ما خالي از عبرت نيست. 
بــاري رئيــس جمهــور ســابق آلمــان هانس-
 Hans Christian( ولــف  کريســتيان  
ايالــت  نخســت وزير  زماني کــه   )Wulff
بــود    )Niedersachsen(ســفال ساکســن 
يــک وام کم بهــره از بانک هاي اشــتوتگارت 
)Stuttgart( بــراي ســاخت منزل مســکوني 
خــود دريافت مي کند اما دانســتن علت اهداي 
اين وام توســط بانک هــاي ايالت جنوبي منطقه 
اشتوتگارت  )Baden Württemberg( به 
نخست وزير ايالت شــمالي آلمان خالي از لطف 
نيســت. چون آقاي ولف از اعتبار خود به عنوان 
رئيس دولت ايالت ساکســن سفال که  کارخانه 
فولکس واگن در آن ايالت واقع است، استفاده 
کرده و مســئوالن فولکس واگــن را متقاعد به 
سرمايه گذاري در کارخانه اتومبيل سازي پورشه 
واقــع در نزديکي اشــتوتگارت مي نمايد. با اين 
اقــدام کارخانه پورشــه از خطر ورشکســتگي 
نجــات يافتــه، از بيــکاري هــزاران کارگــر و 

کارمند شــرکت پورشــه و صنايع وابسته به آن 
جلوگيــري شــده و همچنين بانک هــاي منطقه 
اشتوتگارت نيز از بازپرداخت وام هاي داده شده 
به شــرکت پورشــه مطمئن مي شــوند. چنانچه 
بانک هاي منطقه اشتوتگارت در  روايت شــده، 
قبال اين خدمت آقاي ولــف وام کم بهره اي به 
او پيشــنهاد و اعطا مي کنند. بعد از برمالشــدن 
اســتفاده آقاي ولف از يک وام کم بهره که در 
اين بين با حمايت صدراعظم آلمان خانم مرکل 
بــه مقــام رياســت جمهوري آلمان هم رســيده 
بود، مطبوعات آلماني مطلع شــده و ســعي در 
انتشــار خبر مربوطه مي کنند. خطاي نابخشودني 
رياســت جمهوري آقــاي ولــف اين بــوده که 
در تماســي از خبرنگار مربوطــه مي خواهد که 
از انتشــار اين خبــر خودداري نمايد. ســعي در 
جلوگيــري از انتشــار خبر وام کم بهره توســط 
رئيس جمهــور در مطبوعات باعــث التهاب در 
افکارعمومــي و پيگيــري مطبوعات مي شــود. 
اگرچه رياســت جمهور مبادرت به بازپرداخت 
مابه التفاوت اين وام تا ميزان بهره مترادف بانکي 
روز که حدود 800 يورو برآورد شــده، مي کند 
)حدود 320000 تومان( اما مردم و مطبوعات از 
درخواست تلفني آقاي ولف به قدري ناخرسند 
بوده و تا اســتعفاي او از پست رياست جمهوري 

کوتاه نيامدند.  

پيگيري اعتراض ها در مطبوعات و افکارعمومي 
تحقيقات پارلماني و پيگرد قضايي را هم به دنبال 
داشــت. جالب اينکه صدراعظــم آلمان )خانم 
مــرکل( که حامــي اصلي نامــزدي آقاي ولف 
براي پست رياســت جمهوري بود، به هيچ وجه 
ســعي در الپوشاني موضوع نکرده و ممانعتي از 
پيگيري مطبوعاتي و تحقيق و تفحص پارلماني 

و پيگرد قضايي قضيه نکــرد. يعني خانم مرکل 
غيرمســلمان پيگيــري قضايــي رســوايي مالي 
رياســت جمهوري هم حزبي خــود را خط قرمز 
دولت خود ندانســته و حفظ آبروي ملت کشور 
و نظام ســرمايه داري سوســيال ليبرال آلماني را 
باالتــر از حفظ آبروي خود و دولتش دانســت. 
بدين خاطر خانم مرکل و دولت آلمان از ماجرا 
سربلند خارج شده و اعتماد ملت آلمان خود را 
هم نزد ملت از دســت نداد و براي بار ســوم در 
انتخاب پارلماني پيروز شده و مقام صدراعظمي 

را براي يک دوره ديگر حفظ کرد. 
اگرچــه ادعاي پايبندي خانم مــرکل و دولتش 
به ارزش هــاي واالي معنوي گوش فلک را کر 
نکرده امــا در اداره امور کشــور به ارزش هاي 
معنوي اســالم ناب مورد ادعاي ما بيشــتر پايبند 
بــود يا بــه قــول ســيدجمال الدين اســدآبادي 
سياســتمداران آلماني اسالمي عمل کردند و ما 

تنها اسالمي حرف مي زنيم. 
مقدار بهره بانکي پس داده شــده رئيس جمهور 
ســابق آلمان در قبال خدمتي که در حق صنعت 
آلمــان کــرده بــود حــدود 320000 تومان ما 
مي شــود اما فــرد در مظان اتهام بــه قول قاضي 
برابــر   )400000( هــزار   400 تقريبــاً  ســراج 
مابه التفــاوت بهــره بانکي رئيس جمهور ســابق 
آلمان براي کار نکرده و مأموريت انجام نشــده  
)يعنــي 12/5 ميليارد تومان( حــق مأموريت از 

بيت المال برداشت کرده است.1 
آقــاي ولف با وجود باز پرداخــت مابه التفاوت 
800 يورويــي هم از ســمت خود اســتعفا داد و 
هم در انتظار پيگرد قضائي اســت و اين ســؤال 
مطرح اســت که آيا مظنونين قضيه موســوم به 
حق مأموريت انجام نشــده هــم در انتظار چنين 
سرنوشــتي و مســائل ديگر مرتبط آن هســتند؟ 
و يــا اين پرونــده هم به سرنوشــت پرونده هاي 
تابحــال  اقتصــادي  کالن  سوء اســتفاده هاي 

برمالشده گرفتار خواهد شد؟ 
امــا نکته قابل  توجــه که ماجــراي وام کم بهره 
رئيس جمهــوري ســابق آلمان را برمــال کرد، 
پيگيــري مســتمر مطبوعات آلمــان و تحقيق و 
تفحص ماجرا توســط خبرنــگاران بدون ترس 
از سانســور و زنــدان بــود. مي گوينــد يکي از 
عوامــل عمده اي که ســالمت جامعه را تضمين 
مي کند، مقابله با فســاد اســت و اين مهم تنها از 
عهده قاضي و پليس برنمي آيد. عالوه بر توسعه 
فرهنــگ احتــرام به حقــوق ديگــران، مراقبت 
مســتمر تمام اقشــار جامعه بــراي جلوگيري از 
حتي کوچکترين انحراف مالي ـ اخالقي الزم و 
ضروري است. اين است که خدا امر به معروف 
و نهــي از منکر را از وظايف فرد فرد جامعه و نه 

منحصر به مسئوالن کشور دانسته است. 
همگاني بــودن وظيفه امر به معــروف و نهي از 
منکر براي اصالح جامعــه از اين جهت اهميت 
دارد کــه اگر متصديــان حکومتي و بازرســان 

يکي از عوامل عمده اي که 
سالمت جامعه را تضمين 

مي کند، مقابله با فساد است 
و اين مهم تنها از عهده قاضي 
و پليس برنمي آيد. عالوه بر 

توسعه فرهنگ احترام به حقوق 
ديگران، مراقبت مستمر تمام 
اقشار جامعه براي جلوگيري از 
حتي کوچکترين انحراف مالي ـ 
اخالقي الزم و ضروري است. اين 

است که خدا امر به معروف و 
نهي از منکر را از وظايف فرد فرد 
جامعه و نه منحصر به مسئوالن 

کشور دانسته است
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علــل بروز التهابــات در جامعــه مي تواند آن را 
تب بي خطر ناشــي از ســرماخوردگي زودگذر 
اجتماعــي تشــخيص داده و يا  شــروع عفونت 
اجتماعي منجر به ســونامي فساد بداند، که اگر 
معالجه قضايي نشود بيماري کهنه شده و غيرقابل 
معالجه و يا فساد نهادينه مي شود. پس همان طور 
کــه پزشــک داخلــي، راديولوژي، جــراح و 
کالبدشــکاف علــت بيماري هــاي جســمي را 
تشخيص داده و معالجه مي کنند و با پيگيري هاي 
بهداشــتي از بروز مجدد آن جلوگيري مي کنند 
يا با ايزوله کردن بيمار عفوني مانع ســرايت آن 
و شــيوع اپيدمي مي شــوند، خبرنــگار، پليس، 
دادستان، قاضي تحقيق، زندانبان با قرنطيه کردن 
مجرم خطرناک، روان شــناس جرم و يا مددکار 
براي  اجتماعــي مي تواننــد مکمــل يکديگــر 
بازپــروري مجــرم و ســالمت اجتماع باشــند. 
قاضــي و پليس بايد خبرنگار مســتقل را به منزله 
بازوي تشــخيص خود و عوامــل جلوگيري از 
نهادينه شــدن فســاد بداننــد و اســتقالل آنها را 
ضامن ســالمت جامعه دانســته و پــاس بدارند. 
اگر نارســانايي هاي اجتماعي کشــف نشــده و 
راهکارهاي معالجه آن بررســي و فساد در نطفه 
خفه نشود، بايد منتظر نهادينه شدن فساد و امنيت 
پليسي جامعه، انبوه پرونده هاي قضايي و توسعه 

زندان بود. 
اين هم درســت است که برخي اشخاص دانسته 
و يــا ندانســته احترام قلم را نگه نداشــته و خود 
باعث بروز مشــکالت اجتماعي شده و يا به آن 
دامن مي زنند و يا با فاش کردن اســرار مملکت، 
بــه جامعه لطمه وارد مي کنند، اما زيان آن کمتر 
از ايجاد فضاي بسته مفسده آميز اجتماعي است، 
که گفته اند »به خاطر يک کفش دزد دِر خانه خدا 
را به روي هزاران عابد وارسته ديگر نمي بندند.« 
يقيناً همــه خالفکاران در خفا برنامه ريزي کرده 
و از فضاي بســته اطالعاتي براي پيشبرد مقاصد 
ســوء خود بيشــترين بهره را مي برند. تسلط قوه 
اجرائيــه بر ارگان هاي پليس باعث مي شــود که 
مجــري قانون گريزي بتواند موانع متعددي براي 
جلوگيري از کشــف جــرم و پيگيري کارگزار 
دانه درشت، يا مجرمان يقه سفيد عالي رتبه فراهم 
نمايد. از طرفي دادستان ها و قضات دادگستري 
نيز به دليل وابســتگي هاي استخدامي يا گروهي 
و حزبــي و يا بــراي حفظ آبــروي کارگزاران 
دولــت و يا حفظ آبــروي کل نظــام مي توانند 
»با مصلحت انديشــي«  موانعي در مســير تعقيب 
قضايي و يــا مجازات مجرم ايجــاد نموده و از 
مبارزه با فســاد خود و همکارانشــان جلوگيري 
نمايند.  مطبوعات مســتقل و مردمي که امروزه 
نقش امر بــه معروف و نهــي از منکر اجتماعي 
را به عهــده دارند، يقيناً از انجام وظيفه شــرعي 
و اجتماعــي خود کوتــاه نخواهند آمــد. اينکه 
خداوند امر به معروف و نهي از منکر را منحصراً 
از وظايف عامالن حکومتي ندانســته، بلکه آن 

ســرنخ ها حتي کوچکترين آنها  را هم پيگيري 
کــرده و بعــد از اطمينان از صحت نارســايي ها 
اطالعــات جمع بندي شــده خــود را در اختيار 
مرجــع ذي صالح قــرار مي دهنــد. خبرنگاران 
آزاد، چشــم و گوش بازرسان حکومتي هستند 
و بدين جهت اغلــب رابطه تنگاتنگ اطالعاتي 
با پليس و قاضي دارنــد. يعني خبرنگاران رابط 
و واســط دولت و ملت هســتند. به عبارتي ديگر 
نقــش مطبوعات آزاد در نظام هاي مردم ســاالر 
واقعي به منزله چشــم و گــوش متقابل دولت و 
ملت قلمدادشده و بي جهت نيست که مطبوعات 

را رکن چهارم مردم ساالري نام نهاده اند. 
اگر مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي دچار 
مميزي و سانســور اطالعات و خودسانســوري 
نبودند يقيناً بســياري از مفاســد اقتصادي زودتر 
و قبل از تبديل به عارضه اجتماعي کشف شــده 
و در نطفــه خفه مي شــدند. مطبوعــات مردمي 
غيروابســته بــه قــدرت را بايد به منزله پزشــک 
داخلي اجتماع دانســت که مي تواند با کنار هم 
نهــادن تکه هاي پــازل نارســايي هاي اجتماعي 
احتمال وجود نطفه هاي عفونت داخلي در بطن 
جامعه را به موقع تشــخيص داده و چاره انديشي 
کند. نارسانايي هاي مشهود اجتماعي يا مي تواند 
ناشــي از حــرارت تــب رويدادهــا و تحوالت 
زودگذر باشــند يــا اينکه واقعاً خطــري جامعه 
را تهديــد مي کنــد. در هر صــورت روانکاوي 
اجتماعي خبرنگاران مســتقل و موشکافي رکن 
چهارم مردم ساالري حالّل آن معضل اجتماعي 
است. همان طور که پزشــک داخلي با مشاهده 
تغيير رنگ چهره انســان، وجود نطفه عفوني و 
بيماري زايي را در بدن حدس مي زند، خبرنگار 
مســتقل و آزاد نيــز با ظهــور عالئــم التهابات 
اجتماعــي به دنبال کشــف نقطه چرکين فســاد 
اجتماعي مي گردد تا قبل از تبديل شــدن آن به 
بحران غيرقابل عالج به مردم و مسئوالن هشدار 
بدهد. يــک خبرنــگار بي طرف با موشــکافي 

مبارزه با فســاد خود آلوده به فســاد شده باشند، 
ديگر آنها خــود از عهده کنترل و جلوگيري از 
فساد برنخواهند آمد و فســاد همه گير و نهادينه 
مي شــود. در اين مرحله نظارت بر بازرسان قبلي 
به ارگان ها يا نهادهاي باالتري ســپرده مي  شود، 
که باعث فربه شدن دولت و عدم امکان نظارت 
بر خود مي شوند اما اگر ساختار نظارت مردمي 
و همگاني شــد، هر انحرافي از مسير مستقيم از 
چشم تيزبين جامعه مخفي نخواهد ماند اما چون 
آحاد جامعه قدرت تشخيص موارد خالفکاري 
و انحــراف از قوانين با اشــکاالت طبيعي اداره 
کشور را ندارند، مطبوعات مستقل نقش پيگيري 
و تفحص براي تشخيص نارسايي هاي طبيعي از 
خالفکاري هاي مســئوالن را به عهده مي گيرند. 
اگــر مأمــوران دولتــي بتوانند با جلــب اعتماد 
باالدستي ها  اشتباهات و خالفکاري هاي خود را 
از ديد بازرســان رســمي، پليس و يا قوه قضائيه 
مخفي نگه دارنــد اما آنهــا را نمي توانند از ديد 
مردم پنهان نمايند و اين شــاهدان مردمي هستند 
که در صورت عدم اطمينان از صحت اطالعات 
خــود يا از عدم اطالع از نحوه پيگيري مطلب و 
يا عدم توانايي تطبيق مشــاهدات خود با انحراف 
توسط مجريان از قانون به راحتي و قبل از تماس 
بــا پليس و يا  قاضي اطالعات خود را در اختيار 
خبرنگاران قرار مي دهند.  اين خبرنگار حرفه اي 
اســت که با تحقيقــات ميدانــي مي تواند موارد 
خالف و خالف قانوني آن را تشــخيص داده و 
در صــورت صحت اطالعــات آن را در اختيار 
پليــس و قاضي قــرار دهد. مردم عــادي اغلب 
به دليل عــدم اطمينان و تــرس از پيگرد قضايي 
به عنــوان تهمــت و افترا خود را درگير مســائل 
پليســي و قضايي نکــرده و از اطالع رســاني به 
پليس و قاضي استنکاف مي کنند اما همين مردم 
حاضرند ديده ها و شــنيده هاي خود را به راحتي 
در اختيار خبرنگاران مطبوعات قرار دهند و اين 
خبرنگاران هســتند که به صــورت حرفه اي همه 

هانس كريستين ولف در مقابل دادستان 
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زيرا پل اهلل وردي خان )سي وســه پل(، مدرســه 
زيبــاي چهارباغ، کاروانســراي عباســي )هتل 
عباســي فعلي( و دروازه دولــت در امتداد بلوار 
چهارباغ ســاخته شــده و زيبايي آنهــا در طول 

چهار باغ عباسي قابل رؤيت هستند. 
الزم به يادآوري اســت که فساد فقط به دزدي 
و تعرض بــه حقوق مــردم و بيت المال محدود 
نمي شــود، بلکــه تصميمــات ناپخته مســئوالن 
کشــور  نيز مي تواند عامل بحران آفريني و ضرر 
و زيان به کل جامعه و لذا فساد باشد. تصميم به 
دادن مجوز برداشت بي حساب و کتاب از منابع 
آبــي و عدم رعايــت حقابه کشــاورزان و آب 
شرب شــهرهاي پايين دســتي زاينده رود توسط 
عالي ترين مقام اجرايي گذشته کشور باعث بروز 
نارسايي اجتماعي در اثر خشک شدن زاينده رود 
و مرداب گاوخوني شــد. اگر مطبوعات مستقل 
امکان پيگيري و اطالع رســاني به موقع و شفاف 
از عواقب برداشت هاي بي رويه از ظرفيت  منابع 
آبي کشــور را داشتند، شــايد مي توانستند مانع 
کشوري  مســئوالن  عجوالنه  تصميم گيري هاي 
و خشک شــدن تاالب ها، درياچه هــاي هامون، 
اروميــه و مــرداب گاوخونــي شــده و از بروز 
بحران هــاي اجتماعي جلوگيــري کنند. تصميم 
براي ساخت سدهاي بزرگ، اگرچه براي کنترل 
سيل آب ها مؤثر است، اما به نظر مي رسد به دليل 
تبخير زياد از درياچه هاي پشــت سد در شرايط 
گرم، خشک و آفتابي ايران غيرکارشناسي بوده 
اســت. اگر مســئوالن مانع اطالع رساني شفاف 
مطبوعات مســتقل نمي شدند و خود و جامعه را 
از اظهارنظر به موقع ناصحان اجتماعي )فضوالن( 
محــروم نمي کردند، مي توانســتند با تصميمات 
کارشناسي شــده جامعه را از بسياري از خطرات 
ازجمله خشک شدن تاالب ها و ظهور ريزگردها 
و گرد و غبار در امان بدارند. افزودن بيش از حد 
هيدروکربن هاي حلقوي پااليشگاه ها مانند بنزن 
و يا متانول به ســوخت مصرفي مــردم به عنوان 
عامل بروز انواع ســرطان ها و بيماري هاي قلبيـ  
عروقي شناخته مي شود که ضرر و زيان هنگفتي 
به مــردم و کل جامعــه وارد مي کند. وارونگي 
هواي شــهرها که کارشناســان بنزين مخلوط با 
ســوخت را يکي از عوامل آن عنوان مي کنند، 
باعث تعطيلي مقطعي مراکــز علمي، توليدي و 
اقتصادي کشور شــده، که گناه زيان هاي وارده 
و فســاد آن يقيناً بــه گــردن تصميم گيري هاي 
خلق الســاعه مسئوالني است که به بهانه قاطعيت 
در عمل مانــع پيگيري کارشناســانه مطبوعات 
مي شدند. اگر اين مسئوالن از عواقب دراز مدت 
تصميم گيري هاي عجوالنه و اشتباه خود توسط 
اطالع رســاني شــفاف مطبوعات مســتقل مطلع 
مي شــدند، جامعه از عواقب وخيــم آن در امان 

مي ماند.
رکــن چهارم مردم ســاالري، پزشــکان امراض 
اجتماعــي، آمرين بــه معروف و ناهيــان منکر 

نفــت 2/8 ميليــارد دالري بــه خزانــه دولــت 
جلوگيري مي شــود. آيــا آنهايي کــه با ادعاي 
توانايي دورزدن تحريم هاي نفتي کشورهايي با 
توانايي اطالعاتــي قوي و امکان کنترل اينترنتي 
تمام تراکنش هاي بانکي که حتي مي توانند تلفن 
بيشــتر مسئوالن و مردم دنيا را شــنود کنند و از 
تحرکات بانکي آنها باخبر شــوند، نمي توانستند 
امــکان سوء اســتفاده آنها از اعتمــاد خويش را 
براي دورزدن مســئوالن و عدم واريز پول نفت 
به خزانه کشــور را هم در نظر بگيرند. پول نفت 
به جاي »قرارگرفتن ســر سفره مردم، وارد سفره 
بي انتهــاي دالالني شــده که مســئوالن وقت و 
مردم را هم دور زدند؟ مسئوالن به جاي اطمينان 
خوش خياالنــه بــه دالالن نفتي مي توانســتند به 
تذکــرات ناصحانــه مــردم و مطبوعات گوش 
داده و کشور را از عوارض فساد آش نخورده و 
دهان سوخته به دور دارند. آيا بهتر نبود نفت را 
در چاه ها نگه  مي داشــتند و آن را تقديم دالالن 

نفتي )متخصص دورزدن( نمي کردند؟ 

مي گويند که شــاه عباس صفوي براي پيشــبرد 
ســاخت ســريع پل زيبــاي خواجــوي اصفهان 
دســتور داد تمام فضوالن شــهر را قبل از شروع 
ســاخت پل بازداشــت کنند و آنها را تا تکميل 
کار  پــل در حصر نگه دارند، تــا مبادا در طول 
ســاخت مجبور به تغييراتي در نقشــه پل بشود.  
او بعــد از اتمام پل دســتور داد تمــام فضول ها 
را بــه روي پــل بياورنــد تا هر چــه مي خواهند 
بگوينــد. فضوالن اصفهان بعــد از براندازي پل 
و چشــم انداز اطــراف آن متفق القول گفتند که 
اگــر اين پل زيبا را در امتــداد چهارباغ خواجو 
ســاخته بوديد، چشــم انداز آن براي مردم بلوار 
بهتر نمايان مي شــد. اکنون پــل خواجو حدود 
50 متر غرب تر از چهاربــاغ خواجو قرار گرفته 
و زيبايــي آن از داخل اين بلوار قابل مشــاهده 
نيست. اگرچه داستان حصر فضول هاي اصفهان 
مي تواند غيرواقعي يا ســاختگي باشد، اما گويا 
شــاه صفوي از آن درس و عبرت گرفته است. 

را بر فرد فرد افراد جامعه تکليف کرده اســت، 
نشــان از مردمي بــودن اين وظيفه الهي اســت. 
اگر در گذشــته امر به معــروف و نهي از منکر 
به صورت فردي يــا در مجامع عمومي، مجالس 
يا معابد و مســاجد انجام مي شد اما امروزه نقش 
آن را به صورت عمومي تــر، مطبوعات و اخيراً 

سايت هاي خبري مجازي به عهده گرفته اند. 
با وجــود اينکــه خالق مطلــق از سوء اســتفاده 
احتمالي برخي اشخاص از حرمت قلم و وارونه 
جلــوه دادن وقايع يا تحريــف اخبار و اطالعات 
که مي تواند جو جامعه را مسموم کرده و مفسده 
اجتماعــي به وجود آورد، به خوبي آگاه بوده باز 
هم به قلم سوگند مي خورد و اين وظيفه ما را در 
حراست از حرمت قلم سنگين تر مي کند. مسلماً 
نيش قلم مســموم از نيش نيزه برنده تر اســت و 
مي تواند با تحريف واقعيت ها کل جامعه اي را به 
آتش کشيده و مفسده بزرگ اقتصادي، سياسي  
يا امنيتي به وجود آورد اما فســاد ناشي از جامعه 
بسته اطالعاتي اگر بيشتر از آن نباشد يقيناً کمتر 
از آن هم نيســت. يک غده چرکين در بدن )يا 
غده سرطاني را( ابتداي کار، پزشک مي تواند با 
نيشــتري خارج کرده و بيمار را نجات دهد، اما 
اگــر با تعلل و پنهانکاري عفونت از طريق خون 
وارد قلب و ريه و يا نقاط حساس ديگر بدن شد 
)يا سلول هاي ســرطاني بقيه نقاط بدن را آلوده 
کرده و به مرحله متاســتاز برســند( ديگر شايد 
فرصت معالجــه و نجات بيمار از دســت برود. 
با پنهان ماندن نابســاماني هاي اجتماعي فساد هم 
فراگير و نهادينه مي شــود. با عدم کنترل به موقع 
توســط مردم و مطبوعات مســتقل نارسايي هاي 
کوچــک اجتماعي رشــد کــرده و به صورت 
غــده چرکيني مي شــود که ديگــر قابل عالج 
نيســت. اگر ابتدا با تخم مرغ دزد برخورد شود، 
جلوي شــتردزدي هم گرفته مي شود. پس براي 
مصونيت جامعه بايد بــا ميزان الحراره اجتماعي 
توســط رکن چهارم مردم ســاالري تب جامعه 
را انــدازه گرفتــه و در صورت عــدول از حد 
مجاز زنگ خطــر اجتماعي را به صدا درآورد. 
اينجاست که در مراحل اوليه وقوع آتش و قبل 
از ســرايت به تمام ارکان جامعه مأموران قادر به 

خاموش کردن آتش اجتماعي مي شوند.  
اگر ساختار زندگي اشخاص در زماني کمتر از 
يک دهه به  دور از چشم بازرسان دولتي، پليس 
و قاضي چنان متحول شــود که براي همسايگان 
و ديگر اقشــار جامعه محســوس باشــد، مسلماً 
پرســش هايي را برمي انگيزد که سالمت و فساد 
آن را افــراد مطلع تشــخيص مي دهند. تغييرات 
عمــده را مردم مشــاهده و خبرنــگاران آزاد را 
مطلع کرده و آنها شــروع بــه کنکاش مي کنند. 
هرچه دست خبرنگار در کنکاش مسائل جامعه 
بازتر باشــد، از تبديل دله دزدي هــاي احتمالي 
کارگزاران به برداشت حق مأموريت انجام نشده 
12/5 ميليارد توماني تا عــدم واريز پول فروش 

تصميم به دادن مجوز برداشت 
بي حساب و کتاب از منابع آبي 

و عدم رعايت حقابه کشاورزان و 
آب شرب شهرهاي پايين دستي 
زاينده رود توسط عالي ترين مقام 

اجرايي گذشته کشور باعث 
بروز نارسايي اجتماعي در اثر 

خشک شدن زاينده رود و مرداب 
گاوخوني شد.
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واقعيت مجبور به اســتعفا از تمام مشــاغل خود 
شد.  

5ـ ماجراي غيراخالقي و دروغگويي بيل کلينتون 
رئيس جمهور سابق امريکا را هم مطبوعات افشا 

کردند.
6ـ مــوارد خالفــکاري بســياري از حاکمــان، 
جاسوســي و استراق ســمع گســترده تشکيالت 
امنيتــي امريــکا توســط مطبوعات و ســايت ها 
 به وسيله جوليان آسانژ و ادوارد اسنودن افشا شد.
مســلماً اگر ايــن افشــاگري ها و مــوارد متعدد 
ديگــر اتفاق نمي افتاد دنيا بــس ناامن تر از وضع 
موجــود بود و نقش مطبوعــات و خبرنگاران و 
خبرگزاري هاي جسور در تأمين امنيت اجتماعي 
غيرقابل انکار اســت. آنهايي که بــه هر بهانه اي، 
ازجملــه بهانــه حفظ آبــروي فرد مؤمــن، مانع 
افشاي تجاوزهاي اثبات شده در محاکم قضايي 
)بــا تأکيد بــر اثبات قضايي( به حقــوق مردم و 
بيت المال مي شــوند، در حقيقــت مجوز تجاوز 
بدون پيگيري آنها را بــه حق الناس و بيت المال 

صادر مي کنند. 
همان طــور که به هــر طبيبي بــراي معالجه همه 
بيماري هــا نمي تــوان اطمينان داشــت، قلم هر 
نويسنده اي هم ســالم نيست. مسلماً اگر پزشک 
جراح به جاي خارج کردن غده ســرطاني عضو 
ســالمي را جــدا کند، بيماري تشــديد و مرض 
کهنه تر مي شــود کــه مي تواند به مــرگ بيمار 
منتهي گردد. نيش قلم مســموم يک نويســنده 
افراطي بي منطق هم مي تواند جامعه را به ســمت 
فســاد و هالکت ســوق دهد. آنهايي کــه با قلم 
خــود دم از اصالح جامعه مي زننــد، اگر دچار 
»مرض خودمصلح بيني« شده  و با انکار ديدگاه 
اصالحــي ديگران و يا بدتر بــه مبارزه حذفي با 
مخالفين ديدگاه خود دســت بزنند، در حقيقت 
خود فاســد و باعث اشاعه فســاد در روي زمين 
مي شــوند، اگرچه خود نمي دانند. با کالم وحي 
آيه هاي 10 و 11 در سوره بقره مي خوانيم »اگر 
به آنها گفته شود که در روي زمين فساد نکنيد، 
گويند که ما از مصلحين هستيم، که در حقيقت 

آنها از مفسدين اند وليکن خود نمي دانند.«      
به اميد روزي که از فساد آثاري نباشد.
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وزيــر مقتدر انرژي اتمي دولت وقت اشــتراس 
دســتور اشــغال دفاتر و مقر مجله و بازداشــت 
ناشر اشــپيگل، آگوست آگ اشتاين8 را به اتهام 
افشــاي اطالعات محرمانه دولتي صــادر کرد. 
زنداني کردن حدود صد روزه آگ اشتاين باعث 
اعتراض هاي مردمي، اســتعفاي اشتراس و قول 
قطعي کنراد آدنائر براي کناره گيري زودهنگام 
از قــدرت شــد. ماجــراي اشــپيگل را آلمان ها 
امــروزه به عنــوان مرحلــه بلوغ و نهادينه شــدن 
دموکراســي نوپاي آلمان بعــد از جنگ جهاني 

دوم مي دانند. 
3ـ ماجــراي تبــادل رشــوه در جريــان فروش 
کشــور  بــه  آلمانــي  لئوپــارد9  تانک هــاي 
عربستان ســعودي در زمــان هلمــوت ُکهل10 و 
نگهداري پول هاي سياه حزب حاکم دموکرات 
مســيحي در صندوق هــاي محرمانــه بانک هاي 

سوئيس را هم مطبوعات آلماني فاش کردند. 
4ـ قائم مقام سابق صدراعظم آلمان، وزير سابق 
اقتصاد و رئيــس وقت حزب دموکــرات آزاد 
به دليــل اينکه توصيه کرده بود که از شــرکتي 
متعلــق به اعضــاي  خانواده اش خريد بشــود و 
اصرار داشت که اين توصيه نامه را ندانسته امضا 
کرده اســت با پيگيري مطبوعات به دليل کتمان 

امروزي، فضوالن و نق  زن هــاي اجتماعي و هر 
نــام ديگري که ما بر مطبوعات مســتقل و آزاد 
بگذاريم، مسئوليت آنها براي جلوگيري از رشد 
و اپيدمي و نهادينه شدن فساد اجتماعي غير قابل 
انکار اســت. آنهايي که با نقــش محوري رکن 
چهارم مردم ســاالري مخالفند، در حقيقت يا به 
اهميت اطالع رســاني شــفاف واقف نيستند و يا 
با تجاهــل مبادرت به گل آلودکردن آب جهت 
سوء استفاده کالن با معامالت محرمانه زيرزميني 
و يــا پنهان کــردن فعاليت غيرقانوني سياســي ـ  

اقتصادي خود مي کنند.  
چند نمونه از خدماتي که مطبوعات آزاد دنيا در 
جهت اعتالي معنويت جامعه بشــري در  مبارزه 
با فســاد فراگير دولتي در عصر حاضر داشته اند، 

مي تواند مؤيد موارد فوق باشد.
1ـ افشــاي موارد خالفکاري هاي رئيس جمهور 
سابق امريکا ريچارد نيکسون2 توسط خبرنگاران 
روزنامه واشنگتن پســت،3 که منجر به استعفاي 
مفتضحانه نيکســون بعد از پيروزي مجدد او در 
انتخابات شــد. همکاران رئيس جمهور نيکسون 
در اين ماجرا با اســتفاده از کارمندان اطالعاتي 
دولت مبادرت به دســتبرد در پايــگاه انتخاباتي 
حــزب رقيب بــراي اطــالع از نحــوه تبليغات 
انتخاباتــي آنها در ســاختمان واترگيت4  کرده 
بودند که با اطالع رساني يک پليس، روزنامه ها 
بــا پيگيري مســئوالنه به تمام زوايــاي قضيه پي 
برده به طوري که کنگره مقدمات پيگرد قانوني 
رئيس جمهــوري را شــروع کــرد اما نيکســون 
در يــک معامله با کنگره اســتعفا کــرده و مانع 

برکناري و پيگرد قضايي خود شد. 
2ـ مجله هفتگي اشپيگل 5  در دوران جنگ سرد 
و ابتداي دهه70 ميالدي مبادرت به انتشار اخبار 
محرمانــه دپوي تعدادي بمب اتمــي امريکا در 
خاک آلمان در زمان صدراعظمي کنراد آدنائر6 
و وزارت فرانس جوزف اشــتراس 7 کرده بود. 

مسلمًا اگر اين افشاگري ها 
و موارد متعدد ديگر اتفاق 
نمي افتاد دنيا بس ناامن تر 
از وضع موجود بود و نقش 
مطبوعات و خبرنگاران و 

خبرگزاري هاي جسور در تأمين 
امنيت اجتماعي غيرقابل انکار 

است

واشنگتن پست در تيتري درشت به استعفاي نيکسون اشاره كرده
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اصرار به پرکردن زندان ها داشته باشيم و براي هر مسئله اي افراد را به زندان 
بيندازيم. از مسلمات اسالم است که زنداني کردن شخصي به خاطر نداري 
و بدهي که توان پرداخت آن را ندارد حرام است و جايز نيست، همه فقها 

و ازجمله امام در مورد اين مسئله فتوا داده اند. 
يک بار بي خبر به اوين ســر زدم و چندتايي سلول انفرادي ديدم که بعد از 
اعتراض من سلول انفرادي را جمع کردند. بعد از آن هم موضوع را با امام 
در ميان گذاشــتم که ايشــان هم فرمودند، کار خوبي کردي. توجه داشته 
باشــيد اگر نظام ما اسالمي نبود هر کاري مي توانستيم انجام دهيم اما چون 
مقيد به اسالم هســتيم بايد به مُر اسالم عمل کنيم. در اسالم از زندان براي 
اصالح و تأديب متهم و مجرم اســتفاده مي شود و تحت هيچ شرايطي نبايد 
زندان مصداق شــکنجه تلقي شــود، از آن رو که شــکنجه در اسالم حرام 
است ما بايد پايبند اين مهم باشيم، مردم نيز بايد مقيد به اسالم باشند و البته 

بيش از مردم نيز حاکميت و نظام به مُر اسالم عمل کند.
من نمي خواهم اســم بياورم اما بدانيد که )براي اعدام هاي سال هاي نخست 
انقالب اســالمي( از امام حکمي نداشــتند. شــوراي عالي قضايي هم هنوز 
شکل نگرفته بود. اول هر انقالبي با هرج ومرج همراه است و اين طبيعي هم 
به نظر مي رســد اما وقتي انقالب نظم گرفت و شوراي عالي قضات درست 
شــد تمام دستگاه  قضات بدون ابالغ جمع شــد. از آن زمان به بعد را شما 

بپرسيد که  آيا دادگا ه ها برخالف اسالم عمل مي  کردند يا نه.
من يک روز رفتم برخي اتفاق ها مثل آســيب ديدگي دســت فردي به خاطر 
شــکنجه را ديــدم و به خاطر همين، لفظاً با آقاي الجــوردي برخورد کردم 
و آمــدم شــورا گفتم يا اين را عــزل مي کنيد يا من اســتعفا مي دهم. فرداي 
آن روز نــزد امام رفتيم. خدمت ايشــان گفتم، آقا مــن يک چيزهايي ديدم 
که ديگر مجوز شــرعي براي ماندن در اين پســت نمي بينم يا ايشان برود يا 
اگر ايشــان مي ماند بنده بروم. شرح ماجرا را به امام گفتم امام هم خطاب به 
حاج احمد آقا گفتند، احمد! اگر اينها خواســتند الجوردي را بردارند، شما 
هيچ گونه مداخله اي نکنيد و امام فرمودند، چه افرادي بهتر از شما. من برخي 
از شما را بزرگ کرده ام. فرداي آن روز هم خطاب به آقاي الجوردي گفتيم 
بيا خودت استعفا بده، خوب نيست ما برکنارت کنيم. ايشان هم همان موقع 

استعفا دادند. آقاي رازيني جايگزين ايشان و دادستان انقالب شدند.
فقط آقاي مجيد انصاري که نماينده ما بود گفت مسئول زندان رجايي شهر 
چشــمان 200 نفر را مي بندد تا ســاعت ها فکر بکنند. ما مســئول زندان را 

خواستيم و سريعاً عزلش کرديم.
مــن يک بار ديگر هم بي خبــر رفتم و ديدم که محکوميــت 200 نفر تمام 
شــده و اينها را نگه داشــته اند. به ايشــان گفتم اگر ايــن 200 نفر را تا فردا 
آزاد نکنيد دســتور مي  دهم تا دســتگيرتان کنند. آقاي موسوي اردبيلي به 
من گفتند اين چه برخورد تندي اســت که با ايشان مي کنيد؟ من هم گفتم 
معنا ندارد افرادي که محکوميتشــان به پايان رسيده را در زندان نگه داريم. 
انجام نداد؛ عزلش مي کنيم. اين شد که آنان را آزاد کردند. بعد از آن هم 
آقاي الجوردي ماندند تا اينکه به اين نتيجه رسيديم که ايشان بايد بروند.

وقتي بي ديني در دانشــگاه مــد بود دو نفر خدمت بزرگــي انجام دادند و 
دينداري را در دانشــگاه مد کردند،  يکي مهندس بازرگان بود و يکي هم 
دکتر شريعتي. اين دو، دينداري را در دانشگاه مد کردند، درحالي که پيش 

از آن بي ديني مد بود و خود اين کار بزرگترين خدمت است.
***

گزيده اي از خاطرات آيت اهلل  بجنوردي از جرم و زندان
)شهروند، 92/12/14(

اصاًل امام حکم اعدام را براي مفســد في االرض قبول نداشــت. نظر ايشان 
در اين بــاره اين بــود که عنوان مفســد في االرض به خــودي خود عنوان 
مجرمانه اي است که مستحق اعدام نيست. من شخصاً از ايشان براي دادگاه 
عالــي قضات اســتفتا کردم که آيــا قاچاقچيان موادمخدر مســتحق اعدام 
هســتند يا خير؟ که ايشــان فرمودند: »چنانچه حمل اسلحه شرارت و فساد 
کنند.« يعني ايشــان نفس مفســد را به تنهايي يک جرم مســتقل با مجازات 

اعدام قبول نداشتند.
در زمــان حضــور حضرت امــام در نوفل لوشــاتو من شــب ها در پاريس 
مي خوابيدم آنجا روزنامه اي عربي باعنوان »السفير« به چاپ مي رسيد. يک 
روز ديــدم مصاحبه اي با امام انجام داده و اين پرســش را مطرح کرده بود 
که در صورت پيروزي، شــما با شــاه چه مي کنيد؟ امام در پاســخ فرموده 
بودند که اقل عقوبتش حبس ابد اســت. من هميشــه صبح ها بعد از نماز از 
پاريس مي رفتم نوفل لوشاتو خدمت امام. بعد از خواندن آن روزنامه همان 
اول صبح رفتم خدمت امام، ايشــان پرســيدند خبري شــده؟ من هم گفتم 
بله در روزنامه صبح امروز خواندم که شــما اقل عقوبت شــاه را حبس ابد 
عنوان کرديد. ايشــان فرمودند: »ما به چشــممان نديديم که کسي را کشته 
باشد. ايشــان آمر به قتل است«، خب اگر قرار است کسي مفسد باشد شاه 
که ديگر فرد اکمل و اتم آن اســت. ببينيد مذاق امام اين بود، مبناي فقهي 
آن هــم همان طور کــه خدمتتان عرض کردم و در »تحرير الوســيله« آمده 
اين گونه اســت که فردي اسلحه بکشد در جامعه ايجاد رعب و وحشت و 

در زمين فساد کند.
مــا به صرف حمــل موادمخدر فردي را اعدام نمي کرديم، کســاني اعدام 
مي شدند که اسلحه داشتند و با مأموران درگير مي شدند. آنجا بود که جزو 
محاربون قرار مي گرفتند البته حمل موادمخدر هم جرم اســت و کيفر دارد 
اما مجازات آن اعدام نيســت. ببينيد اعدام در اسالم حساب دارد و اين طور 
نيســت که فردي را که دلمان خواست همين طور بگيريم و بکشيم. درواقع 

موارد اعدام در اسالم معين است.
به واقع شــرايط امروز زندان هاي ما شرعي نيســت. از آ ن رو که طبقه بندي 
شده نيستند به خاطر همين تمامي مجرمان از هر نوع آن هم که باشند را در 
يک زندان مي بينيم. مثاًل دزد، قاچاقچي، چک برگشــتي و... را در يک جا 
قرار مي دهيم که کار درســتي نيســت. از آن رو که ممکن اســت يک نفر 
ســالم به زندان برود اما مجرم برگردد. به خاطر همين تمامي زندان ها بايد 

طبقه بندي شود تا زنداني  هاي فاسد سبب فاسدشدن ديگري نشوند.
من با وجود سلول هاي انفرادي مخالفم. به قول دکتر کاتوزيان سلول انفرادي 
از مصاديق شــکنجه است. نظام يک نظام اسالمي اســت. انقالب هم براي 
احياي اســالم و قوانين اسالمي در اين مملکت صورت گرفت. هدف ما هم 
چيزي جز اين نيســت. از اين رو نبايد فعل سابقين را مرتکب شويم. مثاًل در 
زمان شــاه از اين کارها مي کردند و برادر خود بنده ســيدکاظم 14 سال در 
زندان بود و براي من از وضع آنجا تعريف مي کرد. ما از شاه که ادعاي اسالم 
هم نمي کرد و آدم فاسدي بود توقع بيش از اين نداشتيم؛ اما امروز حکومت 

ما يک حکومت اسالمي است و ما بايد به قوانين اسالم عمل کنيم.
قوه قضاييه بايد بداند که زندان براي تأديب است از اين رو نبايد همين طور، 

چشم ها و گوش ها
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راســتگو و مخلص و جهادگرند و من با »ابوبکــر البغدادي« بيعت مي کنم 
زيرا گروه داعش نيروهاي مخلصي هستند که براي حمايت از مردم سوريه 
از نيروهاي داخلي و خارجي سوريه به اين کشور آمده  اند، در برنامه ديگر 
تلويزيونــي اعالم کرد: »گروه داعــش مجرم و جنايتکار اســت و اکنون 
ديگر پرده از اين گروه جنايتکار برداشــته شــده اســت زيرا خائن کســي 
اســت که جوانــان را بدون آموزش به جنگ مي فرســتد و به آنها کمربند 
انتحاري مي بندد و به مناطق مختلف مي فرســتد تا آنهــا را از بين ببرد. اي 
احمق ها بدانيد اينها همه صفت خائنان است« مفتي هاي عربستان همواره در 
چارچوب سياست هاي دولت اين کشور اظهارنظر مي کنند و فتوا مي دهند.

***
مقابله با دولت را حرام مي  دانيم

)ايران، 92/12/1(

محمدنبــي حبيبــي دبيرکل حــزب مؤتلفه اســالمي با بيــان اينکه »حزب 
مؤتلفــه چــوب الي چرخ دولــت جمهوري اســالمي گذاشــتن را حرام 
اعالم کرده اســت، زيرا منافع کشــور، نظام و انقالب باالتر از منافع حزبي 
اســت.« ...»آقاي روحاني وابسته به جريان تشــکيالتي دو جناح اصولگرا 
يا اصالح طلب نيســت؛ او مي خواهد خودش باشــد و چندين بار نيز اعالم 
کرده  که از نيروهاي معتدل هر دو جناح اســتفاده مي کند، ولي کفه ترازو 

به سمت اصالح طلبان سنگين تر شده است.«
***

جبهه پايداري پيرو واليت فقيه نيست
)شرق، 92/12/5(

محســن رفيق دوســت: نه گروه احمدي نژاد را پيرو واليت فقيه مي  شناسم و نه 
جبهه پايداري را، مگر ثابت کنند هيچ زاويه اي با رهبري ندارند. در هشت سال 
گذشته رئيس جمهوري در جلســه مجمع تشخيص مصلحت شرکت نمي کند 

بخشي از قوانين را اجرا نمي کند، اين پيروي از واليت فقيه است؟ )ايرنا(
***

ريشه مسائل امنيتي و فرهنگي
 )شهروند، 92/12/1(

سردار جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران:  وقتي دشمن خارجي با مخالفان 
انقالب هماهنگ مي شــود ترديدي جدي عليه مسير الهي انقالب به وجود 
مي آيد. برخي چهره  خود را به مردم نشان نمي دهند و کار خود را مي کنند 
که اين،  همان نفاق است و مشکل ما اين است که اينها با دشمنان خارجي 
گره خورده اند. درواقع ريشه مسائل امنيتي فرهنگي و سياسي کشور همين 
عامل اســت... انقالب اســالمي با فراز و نشــيب هايي همراه بوده اما وضع 
خوبي دارد و حتي وضع انقالب در خارج از کشــور بهتر از داخل اســت. 
او در پايان با بيان اينکه »بســيجيان براي تحقق اهداف انقالب نبايد به نسل 
قبلي اميد داشته باشند« اظهار کرد: اين نسل يا مسن هستند و از انقالبي گري 
فاصله گرفته اند يا تربيت شــده علوم غربي هستند. سردار جعفري همچنين 
در جمع دانش آموختگان دانشگاه افسري امام حسين نيز به بيان مطالبي در 
اين زمينه پرداخته بود. فرمانده کل ســپاه پاسداران در سخنان خود تهديد 
کرده بــود در صورت حمله نظامي به تأسيســات اتمي ايــران، جمهوري 

اسالمي پاسخ »دشمنان« خود را از درون کشور خود آنها خواهد داد.
***

قطب اقتصادي نيرومند و امين
گفت  وگوي شهريار زرشناس با انديشکده برهان

مي توانيـم  امـا  کنيـم  محقـق  را  اسـالمي  اقتصـاد  نتوانيـم  اسـت  ممکـن 
بـه  نـگاه  و  بـوده  اسـالمي  آن  کـه چشـم انداز  کنيـم  طراحـي  اقتصـادي 
مدينه النبـي داشـته باشـد... در شـرايط فعلـي، کار مـا فوق العـاده دشـوار 
اسـت چـون بخـش عمـده اي از قطـار انقالب در تصرف دشـمن ناشـناخته 
درآمـده اسـت. بـه نظـر من، مـا بايـد دو حرکت مهـم زيربنايي در سيسـتم 

بند 350 و توصيه علي مطهري
)جمهوري اسالمي، 93/1/31(

در پي انتشــار شايعاتي درباره درگيري در بند 350 اوين، دکتر مطهري در 
پاسخ به پرسشي در اين باب متني کوتاه نوشته است. به گزارش قانون متن 
زير يادداشــت و توصيه هاي علي مطهري به مســئوالن قضايي و اطالعاتي 
کشور اســت: »اين خبر را من هم شنيده ام، اميدوارم حقيقت نداشته باشد. 
رئيس ســازمان زندان ها بايد توضيح دهد. الاقل خانواده هاي اين زندانيان 
سياســي بايد در جريان قضيه قرار بگيرند و اگر برخي از آنها به بيمارستان 
منتقل شده اند اجازه مالقات به خانواده هايشان داده شود. معلوم نيست چرا 
شدت عمل نشان داده شــده و عده اي مصدوم و عده اي به زندان انفرادي 
منتقل شــده اند. شــايد برخي نهادهاي اطالعاتي موازي وزارت اطالعات 
براي ايجاد مشکل براي دولت جديد به اين اقدام دست زده اند. به هر حال 
در اينجا قوه قضاييه، وزير دادگســتري و وزير اطالعات مسئوليت دارند و 
بايد پاسخگو باشند و رئيس جمهور هم بايد از حقوق شهروندان دفاع کند. 
ما اين مســئله را در مجلس پيگيري و از وزير دادگســتري ســؤال خواهيم 
کرد. کساني که اين اتفاق را تکذيب مي کنند اجازه دهند خانواده هاي اين 

زندانيان با آنها مالقات کنند تا حقيقت روشن شود.« 
***

توضيحات مرتضوي درباره فيلم جنجالي
 )جمهوري اسالمي، 92/11/28(

رئيس ســازمان تأميــن اجتماعــي اعالم کرد از ســوي احمدي نــژاد براي 
توطئه چينــي عليــه فاضل الريجاني تحت فشــار بوده اســت. بــه گزارش 
صلح نيوز، ســعيد مرتضوي به تازگي در جلســه اي با برخي از مديران سابق 
تأمين اجتماعي که در دفتر وي در خيابان شــهيد بهشــتي برگزار شــده، با 
صراحت اعالم داشته: از روزي که فشارها براي برکناري من از رأس سازمان 
تأمين اجتماعي افزايش پيدا کرد، احمدي نژاد ســناريوي فاضل الريجاني را 
براي من ترســيم و طراحي کرد. مرتضوي گفــت: در وهله اول با اين اقدام 
مخالفت کردم و براي آقاي احمدي  نژاد برهان و منطق خود را بازگو کردم 
که اين کار خالف اخالق اســالمي و مصلحت نظام اســت اما ايشــان براي 
خود منطق خاصي داشــتند. وي تأکيد کرد: اصرارهاي من مؤثر واقع نشــد 
و درنهايت با فشــارهاي احمدي نژاد مجبور شــدم طراحي آن موضوع را با 
کمک برخي از دوستان در تأمين اجتماعي دنبال کنم. مرتضوي گفت: روز 
اســتيضاح وزير کار نيز با پخش فيلم مذکور ازسوي احمدي نژاد در صحن 
علنــي مجلس مخالف بودم و مخالفت خود را به آقاي مشــايي اعالم کرده 
بودم. امــا احمدي نژاد در اين مورد حرف هيچ کــس را گوش نکرد و تنها 
به دنبال ضربه زدن به رئيس مجلس بود. براساس گزارش صلح نيوز،  مرتضوي 
در پايــان اظهار کرد: وارد مهلکه اي شــده ام کــه از اول با آن مخالف بودم 
حاال به  جاي پاسخگويي احمدي نژاد من بايد پاسخگو باشم. هرچند اين طرح 
مجلس به رسوايي طراحان منجر شد، ولي نکته قابل تأمل اين است که بدانيم 
چه به روز نظام جمهوري اسالمي آمد که قاضي و رئيس جمهورش توطئه گر 

از آب درمي آيند، البته بالنسبت بقيه قضات و رؤساي جمهور.
***

اعالم برائت مفتي عربستاني از گروه داعش
 )جمهوري اسالمي 92/11/28(

سياســت دولت عربســتان در مورد گروه هاي تروريستي فعال در سوريه و 
عراق در حال تغيير است يک نمونه کاماًل روشن از اين تغييرات را مي توان 

در اظهارات شيخ عرعور مالحظه کرد.
شيخ عدنان العرعور از مفتيان افراطي عربستان چند روز بعد از اينکه گروه 
داعش را برادران خود توصيف کــرد با چرخش 180 درجه اي از مواضع 
قبلي هم اکنون اين گروه را »جنايتکاران و جنايتکاراني در سوريه« مي نامد. 
وي با اينکه در يکي از شــبکه هاي تلويزيوني ســعودي گفته بود:  نيروهاي 
گروه داعش برادران ما هســتند و 99/99 درصد از آنان مؤمن و مسلمان و 
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پول بدون پشتوانه نمي دهيم
)شهروند، 92/12/7(

عباس آخوندي وزير راه و شهرســازي گفــت هدف دولت متوقف کردن 
چاپ پول بدون پشــتوانه و کنترل نقدينگي اســت و ايــن به معناي توقف 
تجهيز منابع مالي نيست. او افزود: سال آينده پول بدون پشتوانه به هيچ يک 
از بخش هاي اقتصادي کشــور تعلق نخواهد گرفت اما اين به معناي توقف 

تجهيز منابع مالي طرح مسکن مهر نيست.
***

منابع اساسي کشور در هشت سال گذشته از بين رفت
)شهروند: 92/12/10(

آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني: ايران کلکسيون انرژي هاي بسياري است. اگر 
ما عالمانه از اين انرژي ها برداشت مي کرديم در حال حاضر داراي قدرت 
عظيمــي بوديم. زيــرا جنگ با ابرقدرت ها به دليل ذخاير انرژي اســت اما 

حقيقت اين است که ما در اين راستا موفق عمل نکرده ايم.
***

بايد به مردم آگاهي داد که در هشــت سال گذشته چه بر سر 
کشور رفت

)شهروند، 92/12/10(

آيت اهلل صانعي: بنده گفتم کسي که به عنوان رئيس جمهوري سوگند خورده 
تا به مردم احترام بگذارد، نبايد به بزرگان توهين کند، درحالي که ديديم آقاي 
احمدي نژاد به آيت اهلل هاشــمي،  آقاي ناطق نوري و ديگر بزرگواران اهانت 
کرد و هيچ کسي هم نمي گفت که او خالف قانون اساسي عمل مي کند... با 
وجــود تمام محدوديت ها و جريان رد صالحيت آ يت اهلل هاشــمي، اينها در 
انتخابات رياســت جمهوري ماندند و واقعاً انتخابات اخير رياست جمهوري 
اراده  الهي بود و حاال مي توان گفت اميد است که مردم به حقوقشان برسند.

***
تعقل آري

 )شهروند، 92/12/10(

آيت اهلل عبداهلل جــوادي آملي از مراجع عظام تقليد با بيان اينکه »مشــکل 
جامعه اسالمي اين اســت که در مباحث علمي براساس ظن عمل مي کند« 
گفت همه مســلمان ها و متدينان بايد در انديشه عاقالنه عمل کنند و چنين 

تعقلي فخر مسلماني است. )انتخاب(
***

از جنگ ويتنام درس گرفتيم
)شهروند، 92/12/10(

جان کري وزير امورخارجه امريــکا: »من معتقدم ما از جنگ ويتنام درس 
گرفته ايــم که پيش از اينکه مردم جوان کشــورمان را به جنگ بفرســتيم 

گزينه هاي بهتري را انتخاب کنيم.«
***

اجراي بدون تبعيض قانون اساسي 
)شهروند، 92/12/10(

آيت اهلل بيات زنجاني: انصافاً مردم درباره با نظام، اگر بگوييم حق واليت دارند 
اغراق نيست چرا که در مواقع الزم پول دادند، خون دادند و تمام اکثريت ها 
و اقليت هايشــان در صحنه بودند ، به طور کلــي مي توان گفت مردم در همه 
مقاطع نظام پيشرو بوده اند... امروز تمام اصول قانون اساسي قابل اجراست بنده 
به عنوان کســي که تجربه قانونگذاري و حضور در کارها را داشتم مي گويم 
شــرايط کشــور را براي اجراي تمام اصول قانون اساسي نامساعد نمي دانم و 
معتقدم حقوق اقوام و اقليت ها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و اگر اين کار 

فرهنگـي و اقتصـادي و يـک حرکـت مکمـل در عرصـه سياسـي انجـام 
دهيـم...

يک سـرمايه بزرگ سـکوالر بيـن 100 تـا 200 ميليارد دالر پول سـرگردان 
وجـود دارد کـه امنيـت سياسـي ما را به راحتـي تهديد مي کند و اگـر به بازار 
ارز، طـال، سـکه و هـر جاي ديگـري برود، همه معـادالت را تغييـر مي دهد. 
ايـن رقـم در مقايسـه بـا بودجـه اقتصاد کشـور و فـروش نفـت )120 ميليارد 
دالر( فوق العـاده کالن اسـت. البتـه ايـن پـول برخـالف اسـمش سـرگردان 
نيسـت. بلکـه بعضـي از جريان هـا آن را هدايـت مي کننـد. در ضمـن يـک 
سـرمايه بـزرگ غيرسـکوالري هـم وجـود دارد کـه متعلـق به سـرمايه داري 
سـنتي ايـران اسـت. خطـر اين به انـدازه اولي نيسـت ولي بايد دقـت کرد که 
اينهـا پيوندهـاي اقتصـادي فراوانـي با هـم دارنـد. گام اول کنتـرل اين پديده 
خطرنـاک اسـت. بـه نظـر مـن بايـد يـک قطـب اقتصـادي نيرومنـد و اميـن 
درسـت کنيـم. مـن معتقـدم سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمي بهتريـن گزينه 
بـراي ايـن کار اسـت. سـپاه بايـد نيـروي فوق العـاده قدرتمند و اسـتراتژيک 
اقتصـادي پيـدا کنـد. وقتـي احسـاس خطر بـراي انقالب مي شـود، براسـاس 
اساسـنامه، سـپاه حتمـاً بايـد در هـر زمينـه اي وارد صحنـه شـود. سـپاه بايـد 
بـا حضـور سـنگين اقتصـادي خـود، قـدرت مانـور اين سـرمايه سـکوالر را 
محـدود کـرده و حتـي بخشـي از آن سـرمايه را در اختيار بگيـرد. به عبارت 
ديگـر گلوگاه هاي اسـتراتژيک اقتصادي مـا نبايد باعنوان خصوصي سـازي 
و اقتصـاد آزاد در دسـت مجموعـه اي به جـز سـپاه باشـد. گام دوم اينکـه 
بايـد دسـت بـه اصالحـات اقتصـادي عدالت طلبانـه بزنيـم حتـي بـه صورت 
محـدود. وقتـي سـرمايه بـزرگ را محـدود مي کنيـم، بايـد آن را بـه بخـش 
ديگري بسـپاريم. مي توانيم اين سـرمايه را به طبقه فرودسـت جامعه دهيم و 
بـا ايـن کار، ضريـب امنيـت نظـام را افزايش دهيـم، زيرا بخشـي از اليه هاي 
جامعـه کـه آمادگـي فرهنگـي دارنـد با  نظـام همـراه و همدل خواهند شـد.

***
مبارزه با فساد از ملزومات اقتصاد مقاومتي است

)آرمان، 92/12/5(

حق شــناس: کوچک کردن دولــت، غيردولتي کردن اقتصــاد، مصوب کردن 
قانون مقابله با رانت و انحصار، قطع کردن دســت شــخصيت هاي رانت خوار، 
شفاف سازي و آزادي رسانه ها را از راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي عنوان کرد.

***
قانون گريزي در دولت دهم فراوان بود

)آرمان، 92/12/5(

حجت االســالم منتظــري رئيس ديــوان عدالــت اداري: رويکــرد دولت 
جديــد فعاًل قانون مداري اســت اما هنــوز زمان ارزيابي دقيــق و اينکه آيا 
ايــن قانون مداري به بدنه دســتگاه هاي اجرايي هم تســري پيــدا کرده يا 
نه؟ فرا نرســيده است... متأســفانه ما در دولت گذشــته به هر دليلي شاهد 

قانو ن گريزي در دولت و اليه هاي اوليه آن بوديم.
***

آدم هاي باتقوا افراط گر نيستند
)شرق، 92/12/5(

حجت االســالم علي اکبر ناطق نوري: »االن يکي از بدبختي هاي کشــور ما 
اين است که گرفتار تندروها هستيم. گرفتار بي ترمزها چه چپ باشد و چه 
راست، تندروي و نامتعادل حرکت کردن به کشور ضربه مي زند به انقالب 
ضربه مي زند... اين تکفيري ها از کجا درآمدند؟ همين تندروها به نام اسالم 
فســاد مي کنند، جنايت مي کنند، سر مي برند و به زنان مردم تعدي مي کنند 
و فکــر مي کنند با اين کارها به بهشــت مي رونــد.« االن مردم ما يک دفعه 
مي شــنوند يا در روزنامه مي خوانند ســه هزار ميليارد يا رقم هاي آن چناني 
آنجا رفت اعتقاد من اين است يا نگوييد يا اگر مي گوييد تا آخرين گام به 

جلو برويد تا مردم بفهمند چه شده است.
***
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زمينه را براي فتنه اي خطرناک تر از فتنه 88 فراهم مي کند.
***

آقايان هنوز هم حاضر نيستند ايرادات دولت قبل را بگويند
)شهروند، 92/12/13(

کرباســچي: هر چه درباره مســائل اقتصادي نيز به دولت قبل گفته مي شد 
به جاي رفع ناکارآمدي هاي خــود مي گفتند تحريم ها اجازه نمي دهد کار 
کنيــم. درحالي که در ابتدا که مي خواســتند کار را آغاز کنند خود باعث 

شدند که اين تحريم ها  به وجود بيايد و آن را کاغذ پاره مي دانستند.
***

آويختن به شعار اعتدال؟
 )کيهان، 92/12/13(

محمد ايماني: اکنون نگراني و تهديد مهم اين اســت که دست اندرکاران 
همان فجايع بزرگ ـ بخوانيد عوامل جنگ نيابتي دشــمن ـ باوجود سوابق 
افراطي گري، ساختارشکني و بهره مندي از حمايت هاي بيگانگان، به شعار 
اعتدال بياويزند و از برخي حمايت هــاي ويژه در حوزه هايي نظير وزارت 
علوم، فرهنگ و ارشــاد اسالمي و... برخوردار شوند، با اين ژست منافقانه 
که در برابر منتقدان، حامي دولتند، همان طيفي هستند که عباس عبدي در 
مصاحبه اي با روزآنالين )10 تيــر 1392( درباره آنها گفت »اصالح طلبان 

با يک پيروزي مفت و مجاني مي خواستند قلم نسيان بر گذشته بکشند.«
***

احمدي نژاد گزينه ما نبود
)شهروند: 92/12/15(

ســردار رمضان شريف در نشستي با عنوان نقش رسانه و روابط عمومي در 
کارآمد نشــان دادن نظام اســالمي و مقابله با عمليات رواني دشمن با بيان 
اينکه احمدي نژاد گزينه ســپاه نبوده است گفت هر دولتي که کار و تالش 

صادقانه انجام دهد مورد اقبال مردم خواهد بود.
***

پيشتازي روحانيت در سپاه
)شهروند: 92/12/18(

حجت االسالم علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينکه روحانيت 
در سپاه بايد پيشتاز باشد، گفت: روحانيون بايد مسائل را زودتر از ديگران 
بفهمند و در شــناخت جريان هاي سياسي و دشمن شناسي، بهتر از ديگران 

عمل کنند.
***

جمهوري اسالمي آري 
)شهروند، 92/12/20(

سـه نفـر از اعضـاي خبـرگان رهبري آيـات عظـام مقتدايي، عالمي و سـيد 
محمدعلـي موسـوي جزايري در رد سـخنان آيـت اهلل مصباح دربـاره تأييد 
امـام از حکومـت اسـالمي و نـه جمهـوري اسـالمي، مطالب گزينش شـده 
زيـر را بيـان داشـتند: امـام از ابتـدا مـدل جمهوريـت و اسـالميت را قبـول 
داشـتند و آشـکارا مي گفتنـد جمهـوري اسـالمي نـه يـک کلمه زيـاد و نه 
يـک کلمـه کـم. اظهارنظرهايـي کـه بـه تعريـف امـام خميني مي پـردازد، 
پايـگاه مردمـي نظـام را در ذهـن جوانـان تخريـب مي کنـد... اظهـارات 
برخـي از افـرادي کـه در ايـن زمينـه سـخنان امـام را تحريـف مي کننـد 
نمي توانـد از انسـان هاي صادقـي صـادر شـده باشـد، بلکه از روي دشـمني 
بـا امـام خميني اسـت... »مفهوم جمهوري اسـالمي به صراحـت در گفته ها 

و رفتارهـاي امـام وجـود دارد.«
***

انجام شود هيچ مشکلي هم ايجاد نخواهد شد... همان طور که در کشور ما به 
حقوق مسيحيان، اهل سنت و... توجه شده و هيچ مشکلي هم ايجاد نشده اگر 
به حقوق اقليت هاي قومي نيز بيشــتر توجه شود مشکلي ايجاد نخواهد شد. 
من تمام اصول قانون اساسي را قابل اجرا مي دانم و معتقدم براي اين موضوع 
کلي تدبير و اعتماد به ملت رهگشا خواهد بود... نبايد افرادي فکر کنند ملت 
ما با گفتار يک فرد آسيب مي بيند، اينها که اين طور فکر مي کنند اسير توهم 
هستند درحالي که با توهم نمي شــود زندگي کرد... نظام جمهوري اسالمي 
ايران آن قدر محکم اســت که با مســائلي ازجمله اعتراض هاي کارگري يا 
ديگر اعتراض هاي صنفي نه تنها آســيب نمي بيند بلکه قوي تر هم مي شــود، 
اصاًل اعتراض هاي کارگري مگر سياســي اســت؟ مگر هر اعتراضي را بايد 
سياسي تلقي کنيم، براي نمونه دانشجو اگر غذايش بد باشد اعتراض مي کند، 
اين اعتراض که سياسي نيســت؛ اگر مثاًل من مسئول باشم و اين اعتراض را 
سياسي بدانم خودم ضعيف هســتم، اين اعتراض صنفي است و بايد پرسيد 
چه اشکالي دارد؟ اين نظام محصول خودمان است و من اين نوع اعتراض ها 
را نه تنها باعث تضعيف نظام نمي  دانــم، بلکه باعث تقويت مي دانم... اعتقاد 
دارم مجموعه کســاني که ادعا دارند با نظام رابطه خوبي دارند بايد از دولت 

حمايت کنند و اال خودشان و دولت و نظام را ضعيف کرده اند. 
***

چهار اشتباه بزرگ سرنوشت انقالب را عوض کرد
)شرق، 92/12/11(

حسن غفوري فرد: اولين اشتباه، رئيس جمهورنشدن دکتر بهشتي بود. دومين 
هم، کنارگذاشــتن آقاي مهدوي کني از نخست وزيري بود. سومين اشتباه 
هم حضور آقاي احمدي نژاد به جاي آقاي هاشــمي در رياســت جمهوري 
ســال 1384 بود و چهارمين اشــتباه هــم رد صالحيت آقاي هاشــمي در 

انتخابات امسال بود.
***

حضور مردم يک اصل اساسي بازدارندگي است
)شرق، 92/12/11(

رئيس جمهور در جمع مديران ارشد وزارت دفاع: »نيروهاي مسلح نبايد صرفاً 
خود را براي رفع تهديدهاي دشــمن آماده کننــد، بلکه آنها بايد به گونه اي 
عمل کنند که فکر و نقشه دشمن را عوض کنند که اين عمل »بازدارندگي« 
نام دارد.«  ... در جنگ، صدام هم در تجاوز به ايران و بعد در تجاوز به کويت 
و هم در تجاوز به ملت خود دچار اشتباه بدي شد و درواقع اشتباه محاسباتي 
بد دردي اســت.« ... در امر بازدارندگي حضور، پشتيباني و همبستگي مردم 
يک اصل اساســي اســت؛ اگر مردم از نيروهاي مســلح جدا باشند آن نيرو 
پيروز نيســت. مردم بايد نيروهاي مســلح را تکيه گاه خــود بدانند و هر قدر 
نيروهاي مسلح مردمي تر باشند و به نفع ملت  اقدام کنند اعتماد مردم به آنها 
بيشتر مي شود... گاهي ما به دنبال تهديد ديگران نيستيم اما به گونه اي صحبت 
مي کنيم که ديگران از مواضع ما احساس تهديد مي کنند در اين بين شليک 
يک گلوله مي تواند همه چيز را به هم بريزد پس نوع موضع گيري ما بســيار 
مهم است. سياست خارجي کشــور ما برمبناي تنش زدايي و اعتمادسازي با 
دنياست. اين سياست يک تاکتيک نيست ما خواهان تنش با ديگران نيستيم 
بلکه به دنبال ســاخت اعتماد به ويژه با همسايگان خود هستيم. البته به شرطي 
که دنيا بداند اســتقالل، عزت، منابع ملــي و ارزش هاي ما براي ما خط قرمز 

است و ما بر سر آنها معامله نمي کنيم. 
***

نگراني ما از سياست هاي فرهنگي است
)شهروند،  92/12/13(

آيت اهلل مصباح يزدي: ما انتقادات مبنايي نسبت به دولت داريم که مربوط 
به مذاکرات هســته اي نيست. نگراني اصلي ما از اين است که سياست هاي 
فرهنگي دولت که مانند سياست تساهل و تسامح دولت اصالح طلبان است 
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ماننــد بنزين اختصاص مي داد تا اين کاالي مهم با قيمت ارزان تر به دســت 
مصرف کننده برســد اما هدر رفت و قاچاق سوخت که ناشي از اين ارزاني 
قيمت بود و فشار مالي که اين يارانه هاي  فسيلي روي دولت مي آورد باعث 
شــد تا دولت خاتمي با مشــورت اقتصاددانان طرح افزايش پلکاني قيمت ها 
را ارائــه دهــد. اما مجلس اصول گرايي کــه روي کار آمد با در نظر گرفتن 
منافع جناحــي اين اجازه را به دولت نداد. تا اينکه خود اصول گرايان دولت 
را به دســت گرفتند و با نام »طرح هدفمندي يارانه ها« اين کار را انجام دادند 
وي  گفت دولت روحاني به دو علت در آزادســازي حامل هاي انرژي تعلل 
مي کند؛ يکي به اين علت که اجراي اين طرح بزرگ با توجه به نوســاناتي 
کــه ايجاد مي کند و تالطم هايي که حتماً در پي خواهد داشــت نياز به يک 
وفاق کامل درتمام حوزه هاي سياســي، اجرايي، امنيتي و قضايي و سيســتم 
قانون گذاري کشور دارد و دوم آنکه شرايط کشور بسيار حاد است و ايران 
در موقعيت بســيار خاصي قــرار دارد و دولت بايد تمام جوانب اين قضيه را 
به خوبي بسنجد. فرصت طاليي براي اجراي اين طرح، در دوره آقاي خاتمي 
و در برنامه چهارم توسعه بود که به قانون برنامه تبديل شد و متأسفانه در پنج 
ســال بعد از آن مجلس اصول گراي هفتم اجازه اجــراي آن را نداد. در آن 
زمان حداد عادل اعالم کــرد که مي خواهد به عنوان هديه به ملت ايران اين 
طرح را لغو کند و اين کار را نيز انجام داد. ليالز تأکيد کرد تمام مشــکالت 
فعلي کشــور نيز به خاطر همين حرف آقاي حداد عادل اســت. درنتيجه ما 
پنج ســال طاليي را که در برنامه چهارم پيش بيني شــده بود از دست داديم 
و بعدها نيز به دليل مديريت وحشــتناک آقاي احمدي نژاد بر اقتصاد کشور 
و همچنين به دليل تحريم ايران و مناقشه هسته اي کشور اين مسئله از حالت 
گزينــه خارج و در حالت امنيتي اجرا شــد و االن آن قــدر اوضاع از لحاظ 
اقتصادي و اجتماعي حاد شــده که بايد اين کار با احتياط و دورانديشــي و 

همه جانبه نگري کامل انجام بگيرد. 
***

ابراهيم نکو نماينده رباط کريم در مجلس شــوراي اسالمي در 
گفت وگو با »تدبير« 

من خبر دارم متأســفانه گروه هايي براي آنکه جرم افراد مفسد اقتصادي را 
سبک نشان دهند در حال انجام رايزني هايي هستند که اين خود بزرگترين 
مانع دولت در مواجهه با فســاد اقتصادي اســت. اين گروه هــا همان افراد 
بانفوذي هســتند که زمينه ساز مفاســد اقتصادي شدند. نکو معتقد است هر 

دولتي به  سادگي ريسک مبارزه با مفاسد اقتصادي را نمي پذيرد.
***

برخي مطبوعات خود را دژ پوالدين مي دانند!

سخنان روحاني در بيستمين جشنواره مطبوعات: ... اگر قرار بود با فشارها و 
شيوه هاي پليسي مسئله فرهنگي حل شود که امروز نبايد بعد از گذشت اين 
سال ها باز هم نگران فرهنگ جامعه مان باشيم. چرا برخي مطبوعات ما داراي 
دژ پوالدين هســتند. هيچ کس جرأت نمي کند به آنها نزديک شــود، نه قوه 
اجرايــي و نه قوه قضايي. باالتر از دژ پوالدين، خود را قيم هم مي پندارند. نه 
قيم براي دولت و نه تنها قيم براي احزاب و جناح ها، که حتي قيم براي مردم. 
... منتقـدان مخالفـان ايـن دولـت آزاد هسـتند و آزاد خواهنـد بـود... نـام 
افـراد مفسـد و ويژه خـوار نبايـد در جيـب رئيـس دسـتگاه اجرايـي کشـور 
باشـد. بايـد نـام افـراد مفسـد و ويژه خـوار بر سـر زبـان و بيـان خبرنـگاران 

ما قـرار بگيـرد...
***

مصلحان واقعي جامعه
)ايران، 93/1/16(

علــي مطهــري نماينده مردم تهــران در مجلس معتقد اســت 24 خرداد را 
مي توان روز اصالح مســير انقالب يا روز به بار نشستن تالش هاي مصلحان 

واقعي جامعه و منتقدان دلسوز دانست.
***

فساد سيستماتيک در کشور
)شهروند، 92/12/21(

احمد توکلي: ما به مرحله فســاد سيستماتيک رسيده ايم، فساد سيستماتيک 
به مرحله اي از فســاد اطالق مي شــود که نهادهاي مســئول مبارزه با فساد 
خودشان به درجاتي از فســاد مبتال هستند مثل قوه قضاييه، نيروي انتظامي، 

 مجلس و بازرسي کل کشور، به عبارتي پاک پاک نيستند...
در مورد مذاکرات هســته اي بايد بگويم تا ايــن مرحله که پيش رفته ايم نه 
درســت است که جشن بگيريم و نه درست اســت که بگوييم همه چيز را 
فروخته ايم. همه چيز بستگي به اين دارد که کار چگونه ادامه يابد و البته در 
اين مسير نواقصي هم وجود داشته است... در مسائل امنيتي اگر در شرايطي 
قرار بگيريم که بايد بين حرف هاي شــرمن و ظريف يکي را انتخاب کنيم 
عقــل و دين اقتضــا مي کند حرف ظريف را قبــول کنيم حتي اگر ظريف 

همه چيز را نگويد.
***

اصول گرايان: اکثريت ضعيف يا اقليت مؤثر
)شهروند، 92/12/21(

احمـد توکلـي: اگـر مـردم احسـاس يـا بـاور کننـد کـه آقـاي روحانـي 
خواسـته کارهـا را درسـت کنـد و عـده اي نگذاشـتند بنابرايـن در اينجـا 
اصول گرايـان بـه اقليـت ناچيـزي تبديـل مي شـوند. اگـر اصول گرايـان بـه 
ايـن راهبـردي کـه مي گويـم توجـه کننـد و واقعـاً بـه خاطـر خـدا و بـراي 
اسـالم و ايـران بـه دولـت کمـک کننـد و شـرايط را درک کننـد در آن 
صـورت احتمـال مي دهـم بتواننـد در مجلس بـه اکثريت ضعيف يـا اقليت 

مؤثـر تبديل شـوند.
***

هر نقدي تضعيف نظام نيست
)آرمان، 92/12/25(

سـيدعلي خمينـي: عيب جويـي بـا انتقـاد فـرق دارد نقـد از سـر دلسـوزي 
بـه  غـرض  بـا  عيب جويـي  امـا  مي شـود  حکومـت  پويندگـي  باعـث 
نبايـد تصـور کـرد هرکـس  دلسردشـدن مـردم از حکومـت مي انجامـد. 
نقـد کنـد هدفـش تضعيـف نظـام اسـت. سـيدعلي خمينـي تأکيـد کـرد 
در جايـي کـه فقـر و تبعيـض وجـود دارد دفـاع از آرمـان معنا نـدارد. وي 
جمهوريـت انقـالب اسـالمي را به معنـاي اهميت دادن به مـردم از منظر امام 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: امـام همـواره رضايتمندي مـردم را محور همه 

مي دادنـد. قـرار  کارهايشـان 
***

آيا NPT با  MPT يکي است؟
)جمهوري اسالمي، 92/12/25(

نماينده قائنات در مجلس در نطق ميان دستور خود گفت: نبايد افرادي که 
تفاوت NPT و  MPT را نمي دانند ســر راه دستگاه ديپلماسي سنگ اندازي 
 MPT  و NPT کنند. جواد هروي افزود: برخي از اين افراد که تفاوتي ميان 
نمي گذارند يا تعبير کاپيتوالســيون را براي ديدارهاي خانم اشــتون به کار 
مي برنــد چرا اصرار دارنــد وحدت نيروهاي داخلي را بر هــم بزنند. نبايد 
ناشــيانه ســنگ مالمت را بر پاي دلســوختگاني که به فرموده مقام معظم 
رهبــري فرزندان نظام هســتند زد. هــروي افزود: بترســيم از اينکه به ناگاه 
در مخالفت با دســتگاه ديپلماسي کشورمان همســو با دولت هاي غاصبي 

همچون رژيم صهيونيستي شويم.
***
فرصت طاليي را از دست داديم

سعيد ليالز در گفت وگو با سالم نو: از سال هاي پس از انقالب تا زمان دولت 
اصالحــات، همواره قوه مجريه سوبســيد و يارانه اي را بــه حامل هاي انرژي 
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خــط غلط داد و درواقع يک زمينه اي را در اين مطلب ايجاد کرد و به طور 
هدفمنــد و ســازمان يافته آقاي جليلي را به اين جمع بندي رســاند که رأي 

بسيار بااليي دارد. )مثلث آنالين(
***

مجوز مذاکره با امريکا
)آرمان، 93/1/17( 

علي اکبر صالحي رئيس ســازمان انرژي اتمي در سخناني گفت: حضرت 
آقا در ســخناني اشاره کردند که دولتمرداني از دولت سابق و دولت فعلي 
نظرشــان بر مذاکره با امريکا بر سر موضوع هسته اي است بنده اين افتخار 
را داشــتم که خدمت آقا برســم و با ايشــان صحبت کنم. نظر ايشــان اين 
اســت که امريکا قابل اعتماد نيست و به موضوع افغانستان اشاره کردند که 
امريکايي ها نقض عهد کردند با اين حال درنهايت اجازه مذاکره صادر شد 
و در عيد سال 1392 مطرح کردند که با مذاکره با امريکا به طور موضوعي 
درباره مسئله هســته اي مخالفتي ندارند و راه را هموار کردند و گفتند اين 
مسير را برويد تا اتمام حجتي باشد و مردم بدانند که نظام و دولتشان از هيچ 
روشــي که مصلحت، حکمت و عزت در آن باشد فروگذار نيست تا دفع 

شر کند و اگر طرف مقابل تمکين نکند ما اتمام حجت کرده ايم.
***

دغدغه هاي آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني
)شرق، 93/1/19(

آقاي فاضل ميبدي در سرمقاله شــرق نوشته: در چند روز گذشته آيت اهلل 
شبيري زنجاني از مراجع قم درباره دهه هايي که براي عزاداري ها مي گيرند 
واکنش نشان داد و اظهار کرد: »همين طور پشت سر هم دهه درست کردن 
توسط جامعه قابل پذيرش نيست و به مرور زمان انکار مجموعه عزاداري ها 
به وجــود مي آيد... امروز بــا افراط در عزاداري ها زمينــه هتک حرمت را 
فراهم مي کنند و اين افراد در اين زمينه مسئولند. امروزه برخي از منبري ها 
و مداح هاي بي تقوا حرف هاي بي ســند را ترويج مي کنند و پس از ترويج 
آن در جامعــه، عرف هرگونه مجلس شــادي را در اين ايام هتک  حرمت 
مي نامند )برگرفته از ســايت انتخاب، 28 اسفند 92( در اين ايام در يکي از 
جلســاتي که به عنوان حضرت زهرا)س( تشــکيل شده بود شرکت کردم. 
خالصه حرف حجت االســالم سروش محالتي استاد درس  خارج حوزه به 
مصائــب حضرت زهرا)س(ـ  نقل به مضمونـ  اين بود که براســاس آيات 
قرآن در ميان اولياي الهي اختالف در روش وجود داشــته است، ايشان دو 
مــورد مثال آورد: يکــي جريان حکميت حضرت داود و ســليمان که در 
ســوره انبيا آمده و ديگر داستان خضر و موسي که اختالف در فهم داشتند 
و اين اختالف در روش ميان حضرت زهرا)س( و شــوهرش امام علي)ع( 
در برخورد با حوادث پس از مرگ رســول اهلل وجود داشت و دخت پيامبر 

نظر شويش را بر خويش مقدم داشت.
***
با وجود اختالف با هم کار کنيد

)شرق، 93/1/19(

غالمحســين الهام: دوســتان احمدي نژاد بايد با وجــود اختالف با هم کار 
کنند ما يک مشکالتي داريم تحريکات، حساسيت ها، مشکالت اخالقي، 
حسادت ها، تنگ نظري ها و... وجود دارد. ضمن اينکه ممکن است از نظر 
تحليلي هم خيلي ايراد وجود داشــته باشد. )روزنامه شرق، به نقل از سايت 

ميدان 72(
***

پيش از دولت نهم فساد در حد وزيران نداشتيم
)شرق، 93/1/23(

محمــد خوش چهره نماينده ســابق مجلــس؛ در دولت نهــم و دهم که با 
شــعار پاکدستي ســر کار آمده بود عمق و دامنه فسادهاي اقتصادي اش از 

نامه هشت وزير به مقام رهبري
)ايران، 93/1/16(

عبدالرضـا مصـري نماينـده فعلـي مجلـس و وزيـر رفـاه و تأميـن اجتماعي 
از  روايـت جديـدي  ملـت  خانـه  بـا  طـي گفت وگويـي  نهـم  دولـت  در 
اتفاقـات آخريـن روزهـاي دولـت دهـم را بازگو کـرد. وي گفـت »اتفاق 
از آنجـا آغـاز شـد که نامـه مکتوبي از سـوي رهبر معظم انقالب نسـبت به 
اظهارنظـري کـه دربـاره معـاون اول رئيس جمهـور شـده بود، صادر شـد و 
ً  قصـد اجـرا و اجابـت ايـن درخواسـت در دولت وجود نداشـت. از  ظاهـرا
ايـن رو تعـدادي از وزرا طـي نامـه اي بـه رهبر معظـم انقالب اعـالم کردند 
اگـر فرمـان ولي فقيـه اجـرا نشـود نمي توانيـم بـا ايـن شـرايط در دولـت 
فعاليـت کنيـم،  به دليـل اينکـه مشـروعيت دولـت را بـا تنفيـذ رهبـر معظـم 
انقـالب مي  دانيـم. بـه گفتـه مصـري ايـن هشـت وزير کـه رهبـري انقالب 
نامـه نوشـتند عبارتنـد بودند از خود اينجانب، محسـني اژه اي، غالمحسـين 
نـوذري، محمـد جهرمـي، محمدحسـين صفـار هرنـدي، زاهـدي، کامران 

لنکرانـي و سـعيدي کيا.
***

 عده اي در پي تصرف خبرگان و مجلس هستند
)شرق، 93/1/16(

آيت اهلل جنتي در جمع مســئوالن نظارتي شــوراي نگهبان در مشهد گفت: 
امروز عده اي که ســنگر اول را فتح کردند در پي تصرف مجلس خبرگان 
و شــوراي اسالمي هستند. او افزود: آنها مقاصد فاسد خود را از اين طريق 
دنبال مي کنند. جنتي در تشريح ويژگي هاي افراد ذکرشده مي گويد: اينها 
پــول دارنــد و برخي از آنان هــم در مراکز قدرت هســتند اما اين قدرت 
را مردم به آنان دادند و پولشــان هم مال مردم اســت. اين افراد نقشــه هاي 
خطرناک مي کشــند و االن مي خواهند مجلس خبرگان رهبري را تصرف 

کنند.
***

تنهايي البي اسراييل 
)شرق، 93/1/17(

بوريس روش: نشســت امســال کميته روابــط عمومي امريکا ـ اســراييل 
»ايپــک« درحالي بــه کار خود پايان داد که غيبت بــاراک اوباما و خاطره 
شکســت تالش هاي اين البي، در مانع تراشــي ســر راه مذاکرات هسته  اي 
ايران و قدرت هاي جهاني به شــدت سنگيني مي کرد. با وجود حضور 14 
هزار نفر شرکت کننده حضور دوسوم سناتورهاي امريکايي و البته بنيامين 
نتانياهو و جان کري و شخصيت هاي طراز اول سياسي نتوانست جاي خالي 

اوباما را پر کند.
از زماني که امضاي قرارداد موقت ژنو معادل ناامني اســراييل ارزيابي شد، 

مخالفت هاي »ايپک« جدي و جدي تر شد.
***

کســاني که مي گويند رأي مردم تزئيني اســت براي بدنامي 
اسالم تالش مي کنند

)شرق، 93/1/17(

آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني: اوالً نقد بايد ناصحانه باشــد و ثانياً مصالح و 
منافع کشور، مردم و دين بايد اصل باشد... وي گفت سخنان امام برخاسته 
از اســالم است و کساني که مي گويند رأي مردم تزئيني است براي بدنامي 

اسالم تالش مي کنند.
***

دستگاهي خاص به جليلي خط غلط داد
)شرق، 93/1/17(

عباس ســليمي نمين تحليلگر سياسي: معتقدم دســتگاهي خاص به جليلي 
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کرد طي ســه تا شــش  ماه کار ســوريه هم تمام اســت. ترکيه با پناه دادن 
به طارق الهاشــمي، معاون رئيس جمهور عراق، با کشــور عراق نيز درگير 
شــد و به دليل حمايت جانانه از اخوان المســلمين مصر، در برابر ژنرال هاي 
مصري موضع گرفت. بدين ســان داود اوغلو که آرزو داشــت به دشمني 
صفر با همسايگان برسد اکنون درباره ليبي، عراق، سوريه و ايران به مشکل 
برخورده اســت. درحالي که اگر از فاز نظامي وارد همکاري با ناتو نشــده 
بود و از مدل دموکراســي ترکيه حفاظت مي کرد، مي توانست مدل خوبي 

براي منطقه باشد.
سوريه و اعتراف جيمي کارتر

جيمي کارتر رئيس جمهور اســبق امريکا در شامگاه هفتم فروردين 1393 
در يکي از تلويزيون هاي امريکا به اين مضمون گفت: دو سال قبل به اتفاق 
اخضر ابراهيمي، با عمرو موســي دبيرکل اتحاديه عرب صحبتي داشــتيم 
به او گفتم اين اقداماتي که در ســوريه انجام مي شــود به جايي نمي رســد 
چــرا که ارتش ســوريه از قدرت کافي برخوردار اســت. مســائلي که در 
سوريه اتفاق مي افتد پيش بيني و آينده نگري او را تأييد مي کند. جان کري 
وزير امورخارجه امريکا در برابر اعتراض هاي شــديد ملک عبداهلل درباره 
ســوريه گفته بود که ما از ابتدا مي خواســتيم بشار اســد را از راه تظاهرات 
ســاقط کنيم، اما با سيل ارسال اسلحه از عربستان، قطر و چند کشور ديگر، 
اقدام هاي غيرانســاني به حدي شــدت گرفت که ارتش سوريه مجبور شد 

پيوند خود را با اسد اعالم کند و بر محبوبيت اسد افزوده شد.
تقسيم بندي ليبرال ـ مکتبي

برخــي محققان و صاحبنظــران راهبردي، در تبيين انقالب اســالمي ايران 
و مســائل پس از آن به تقســيم بندي ليبرال ها و مکتبي ها اســتناد مي کنند. 
سردســته جناح ليبرال ها را مهندس بازرگان و سردســته جناح مکتبي ها را 
هم آيت اهلل بهشــتي معرفي مي کنند. اين اســتنادها به دليل شعار جمهوري 
دموکراتيک اسالمي ازســوي مهندس بازرگان و شعار جمهوري  اسالمي 
ازســوي آيت اهلل بهشــتي صورت مي گيرد. اين در حالي است که آيت اهلل 
بهشتي در دهم بهمن ماه 1357 در بين جمعيت زيادي در بهشت زهرا، شعار 
جمهوري دموکراتيک اســالمي را مطرح کردند. بنابراين نبايد فضاي اول 
انقالب را با ديدگاه هاي امروزي تحليل کنيم. بلکه به توصيه امام علي)ع( 
بايد خود را در فضاي آن دوران قرار دهيم و آن گاه به تبيين مسائل انقالب 
بپردازيم. پرســش ديگــر اينکه چرا حزب جمهوري اســالمي تاکنون آن 

سخنراني دکتر بهشتي را منتشر نکرده است.
***

گاهي بايد »کظم غيظ« کرد
)شرق، 93/1/26(

حجت االسالم علي ســعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران: »حتماً نبايد 
همان رفتاري را که با دشــمن داريم با خواص زاويه دار نيز داشته باشيم بلکه 
گاهي بايد براي روز مبادا کظم غيظ کرد و دچار ســطحي نگري نشد.« »در 
شرايط حساس و پيچيده اي به سر مي بريم که در اين شرايط بيشترين مسئوليت 
متوجه ســپاه و به ويژه بســيج اســت.« »عده  اي تالش دارند فضاي جامعه را 
دوقطبي کنند که الحمدهلل همواره با درايت و روشنگري مقام معظم رهبري 
جامعه از چند يا دوقطبي شدن دور شده است.« ...عدم تفکيک ميان تاکتيک 
و اســتراتژي گاهي اوقات مجموعه هاي اجرايــي و نيروهاي عمل کننده در 
خط مقدم را دچار اشتباه مي کند«؛ براي امام حسن)ع( حفظ اسالم استراتژي 
و تاکتيک مبارزه با معاويه بود، از آنجا که استراتژي براي امام مهم بود ايشان 
تاکتيک خود را تغيير دادند. در صلــح حديبيه »عده اي به پيامبر اکرم)ص( 
مي گفتند اين چه پيروزي اســت که زيارت کعبه را از دســت داديم اما اين 
زيارت براي تمام تاريخ و براي امت مسلمان تضمين شد...« براي امام راحل 
نه جنگ با صدام اســتراتژي بود و نه صلــح با رژيم بعثي بلکه حفظ نظام از 

اوجب واجبات بود که همواره مورد نظر آن امام عزيز بود.
***

دولت هاي پيش از آن بيشــتر بود. پيش از دولت نهم و دهم فســاد در حد 
وزيران نداشتيم. )تدبير(

***
ديدار وزرا با خاتمي موجب وحدت ملي مي شود

)شرق، 93/1/20(

علــي مطهــري نماينده تهران:  مالقات وزير ارشــاد و ديگــر وزرا با آقاي 
خاتمي را کاري مثبت و موجب وحدت ملي مي دانم. اين نشــانه خشــک 
مغزي اســت که اگر با کسي اختالف نظر داريم او را طرد کنيم. کساني که 
اين اعتراض ها را مطرح مي کنند بيشتر از جبهه پايداري هستند و تعدادشان 

از 15 نفر تجاوز نمي کند. )تدبير(
***

تشبيه دولت و دولتمردان به شاه سلطان حسين
)ايران، 93/1/20(

سايت خبري پيام نو در گزارشي نوشت: »گروه هاي تندرو و رسانه هاي افراطي 
آنهــا ايــن روزها کار را از نقدهــاي تخريبي به تخريب هــاي هدفمند تبديل 
کرده اند. در جديدترين اين تحريکات يک سايت نزديک به جبهه پايداري، 

رئيس جمهور و وزراي کابينه را با »شاه سلطان حسين« مقايسه کرده است.
***

اعتراف و عذرخواهي نشانه خرد است
)آرمان، 93/1/19(

حجت االسالم طباطبايي: درباره آقاي هاشمي رفسنجاني بايد بگويم اشتباه 
بزرگي اســت اگــر او را فردي فــداکار، ديندار، اسالم شــناس و پايبند به 
انقالب ندانيم. امام باالتر از اين حرف ها بودند که اشتباه کنند. ايشان براي 
تيرخوردن ايشــان )هاشمي( گوســفند قرباني کردند. عالوه بر اين حرف، 
خــود مقام معظم رهبــري در اولين انتخابــات بعد از رهبــري گفتند: من 
هيچ کس را مانند هاشمي نمي دانم. طباطبايي ضمن تجليل از آقاي مصباح 
گفت: به لحاظ علميت و حوزويت، ايشــان را فارغ از رفتارهاي سياســي 
مي دانم چون هيچ گاه در سياست و در نهضت ها و انقالب حضور نداشتند 
و هرجا هم حضور داشــتند در حاشــيه بودند. ايشــان را از لحاظ علمي و 
فلســفي قبول دارم ولي از لحاظ سياسي نه، ايشان انسان خوبي هستند ولي 
آشــنايي سياسي ندارند، بنابراين وقتي وارد اين مسائل مي شوند براي خود 

مشکالتي ايجاد مي کنند.
***

بزرگترين ضربه به استقالل طلبي در دولت قبل زده شد
)آرمان، 93/1/25(

ناصر نوبري ســفير پيشين ايران در شوروي و کارشناس مسائل استراتژيک 
اظهار کرد: بزرگترين ضربه بر جريان اســتقالل طلبي و رشــد علمي ايران 
توســط دولت قبل زده شد. وي گفت محور شعارهاي دوران احمدي نژاد 
اســتقالل، خودکفايــي و عدالت بود ولــي روش هايي کــه در آن دولت 
پيگيري شــد منجر به بن بست رســيدن اين شعارها شــد يعني سخت افزار 

متناسب با نرم افزار وجود نداشت.
***

دشمني صفر با همسايگان ترکيه

داود اوغلــو وزير امورخارجــه ترکيه موضوع پايان نامــه دکتراي خود را 
دشــمني صفر با همســايگان )Zero Enemy With Neighbours( خود قرار 
داده بــود. ترکيــه در برابر محافظــه کاران جديد امريــکا مقاومت کرد و 
اجــازه نداد که امريــکا از طريق ترکيه نيروهاي نظامي خــود را به عراق، 
به منظور اشــغال اين کشور گسيل دارد. ولي بعدها در جريان ليبي، ترکيه 
همــراه بــا ناتو در امور ليبــي دخالت کرد و با اين کار، مدل دموکراســي 
خود را لکه دار کرد. داود اوغلو به دنبال پيروزي ســريع ناتو بر ليبي، گمان 
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مديريت جهادي چفيه انداختن نيست
)شرق، 93/1/26(

سردار قاآني جانشين فرمانده ســپاه قدس: مديريت جهادي به معناي چفيه  
گردن انداختن و لباس خاکي بر تن کردن نيست.

***
توهين به نام دين گناه کبيره است

)شرق، 93/1/26(

آيت اهلل محقــق داماد: در روايات آبروي مؤمن همانند کعبه در نظر گرفته 
شده و توهين به کعبه کفر است. اگر افراد به مؤمنان توهين کنند و شبهه اي 
به وجود بياورند مرتکب گناه بزرگي شــده اند. در مــورد توهين به برخي 
از مســئوالن ســابق نظام بايد بگويم خدا از هر چه بگذرد از هتک حيثيت 

مؤمن نمي گذرد.
***

بخش  هايي از ســخنراني احسان هوشــمند در سالگرد حمله 
شيميايي به حلبچه

در ســال هاي ميانــي جنگ ايران و عــراق تمرکز نيروهــاي ايراني بر انجام 
عمليات هاي جنگي در بخش شمال غربي و غربي جبهه ها افزايش يافته بود. 
سلســله عمليات هاي محدود و کوچکي چــون چندين عمليات با نام فتح يا 
نصر و رمضان با مشارکت نيروهاي کرد عراقي از جمله تالش هايي است که 
نيروهاي ايراني در اين سال ها داشتند. توجه ويژه به انجام عمليات در مناطق 
شمالي جبهه ها يعني کردســتان عراق علل مختلفي داشت. از سويي تمرکز 
ارتش عــراق و به ويژه گارد زبده رياســت جمهوري در بخش هاي جنوبي 
جبهه ها موجب شده تا استمرار عمليات جنگي ايران در اين جبهه ها موفقيت 
چنداني در پي نداشــته باشد. همچنين گسترش نسل کشي مردم ُکرد عراقي 
موجب شــده بود تا فشــار نيروهاي ُکرد عراقي براي ضربه زدن به نيروهاي 
ارتش عراق افزايش يافته و درخواست هاي آنان براي فعال ترشدن نيروهاي 
ايرانــي در اين بخش از جبهه ها افزايش يابد. يعنــي نيروهاي کرد عراقي از 
ايراني ها درخواســت همکاري بيشتري داشــتند تا از اين طريق توان ارتش 
عراق در کردستان عراق مضمحل شود و بر مناطق تحت تسلط  احزاب ُکرد 
عراقي افزوده شود. برخي تحليلگران اين دوره را مقدمه اي براي آزادسازي 
کل منطقه کردســتان عراق در سال هاي بعد و تشکيل حريم کردستان عراق 

مي دانند.
در مقابــل وضعيت تازه تــوازن نيروها در بخش مياني و شــمالي جبهه هاي 
جنــگ، سياســت ارتش عــراق به جــاي عمليــات جنگــي در اين بخش 
روي آوردن به موشک باران و بمباران هاي هوايي شهرها و نيز استفاده وسيع 
از سالح هاي شيميايي شود. استفاده از بمب هاي شيميايي عليه مردم سردشت 
در اين دوره اگرچه با ســکوت و عدم واکنش محافل جهاني روبرو شــد و 
حتي ســازمان ملل نيز واکنش درخوري نداشت اما تلفات بسيار سنگيني به 

غيرنظاميان ايراني وارد کرد.
در ســال هاي پاياني جنگ شدت مبارزات نيروهاي کرد عراقي ابعاد تازه اي 
پيــدا کرده بود چنان که امنيت نيروهاي ارتش عراق نه تنها در خطوط مقدم 
جنگ بلکه در تمام منطقه کردســتان عراق به خطر افتاده بود. ســقوط شهر 
حلبچه و ورود نيروهاي اتحاديه ميهني به اين شــهر يکي از مقاطع مهم اين 
برهه از جنگ است. در عمليات مشترک نيروهاي ايراني با کردهاي عراقي 
موســوم به والفجر 10 شهر حلبچه از ســيطره نيروهاي ارتش عراق آزاد شد 
و بدون حضور نيروي نظامي ايراني در داخل شهر، حلبچه به کنترل احزاب 

کردي به ويژه نيروهاي اتحاديه ميهني در آمد.
بمباران شيميايي حلبچه البته روند استمرار جنگ را با مشکل مواجه ساخت. 
برخي کارشناسان نظامي بر آنند که در عمليات والفجر 10 نقشه هاي جنگي 
چنان طراحي شــده بود که کل مناطق ُکردنشــين عراق از زير سلطه ارتش 
عراق خارج شــده و بدين ترتيب اين مناطــق به کنترل نيروهاي کرد عراقي 
در آيد. البته بمباران شــميايي حلبچه نشان داد ارتش عراق با سياست زمين 

سوخته به مقابله جويي برآمده است و با هدف قراردادن نيروهاي غيرنظامي 
آن هم با سالح کشتار جمعي و شيميايي درصدد مقاومت در برابر نيروهاي 
ايراني و کرد عراقي اســت. به نظر مي رسد سياست جديد عراق در استفاده 
از سالح هاي شــيميايي به ويژه با روشن شدن ابعاد تلفات شهر مظلوم حلبچه 
موجب شــد تا نه تنها استمرار عمليات هاي بزرگ نظامي در اين مناطق مورد 
تجديدنظر فرماندهان عالي رتبه نظامي ايران قرار گيرد. افزون بر داليل ديگر 
شــايد يکي از مهمترين داليل پذيرش قطعنامه 598  و پايان جنگ را از اين 
نقطه نظر هــم بتوان رديابي کرد. هدف صدام از بمباران شــيميايي نيروهاي 
ايراني، ســپس شهر سردشت و ســاير نقاط و در نهايت حلبچه نشان از عزم 

صدام براي پيشبرد سياست زمين سوخته داشت.
بمباران شيميايي حلبچه البته از بعد ديگري هم بايد مورد مالحظه قرار گيرد 
و آن ياري و امدادرساني گسترده ايرانيان به مردم حلبچه است. تقريباً تمامي 
هزاران مجروح بمباران شيميايي حلبچه توسط ايران درمان شده و همچنين 
اين روند درماني تا سال هاي طوالني پس از جنگ يعني همين روزها استمرار 
داشــته است. بخشي از شــهداي مظلوم حلبچه در خاک ايران دفن شده و به 
صورت متناوبي پزشکان ايراني با حضور در شهر حلبچه به نيازهاي درماني 
اهالي اين شــهر رســيدگي مي کنند. ياري مردم و مســئوالن ايراني به مردم 
حلبچه در اين ســال ها چنان مســتمر بوده که تقريباً تمامي مردم شهر حلبچه 
با حس قدرشناســي نســبت به مردم ايران ابراز عالقه و محبت عميق دارند. 
اين درحالي اســت که بسياري از کشورهاي دور و نزديک در برابر بمباران 
شيميايي حلبچه هيچ واکنشي نداشته و حتي از اعزام پزشکان يا کمک هاي 

انساني براي مردم مظلوم حلبچه خودداري کردند.
به نظر مي رســد با توجــه به ظرفيت هاي موجود بــراي ثبت داخلي موضوع 
در کشــور توسط نهادهاي ذيربط قانوني گام هاي جدي بايد برداشته شود و 
سپس اقدامات بعدي را سامان داد. لذا ثبت رسمي و حقوقي بمباران شيميايي 
سردشت در ايران و حلبچه در کردستان عراق به عنوان نسل کشي و جنايت 
عليه بشريت به عنوان اولين اقدام شايسته مي تواند زمينه ساز گام هاي حقوقي 
بعدي در عرصه بين المللي براي به محاکمه کشــاندن شرکت ها، اشخاص يا 
دولت هايي باشــد که تأمين و تجهيز صدام حسين به سالح هاي شيميايي را 
برعهده داشــتند. روزي که مردم حلبچه بمباران شيميايي شدند در دنيا تنها 
بودند و تنها ايران بود که ياري به اين هم فرهنگان را وظيفه خود دانست براي 
تکميــل اين ياري و امداد، ثبت و ضبط حقوقي و قانوني اين کشــتارجمعي 
مي تواند گام تکميلي امدادي و انســاني باشــد از ســوي ايرانيان براي مردم 

حلبچه در بيست و ششمين سالگرد بمباران شيميايي حلبچه.■
***

اداي دين به مجيد شريف واقفي؟!
اوايل فروردين ماه 1393، آقاي تراب  حق شــناس بازمانده گروه پيکار بعد 
از 40 ســال اســنادي را از اختفاي گروهي خارج و منتشر کرد که مربوط 
به مبارزات ملت ايران بود. شــايد بتــوان گفت تنها دليلي که براي اختفاي 
گروهي اين اسناد مي تواند باشد اين است که اگر اين اسناد در سال 1354 
يا 1355 منتشر مي شد هر فرد يا گروهي که کمي انصاف داشت اقدام هاي 
گروه پيکار، تقي شــهرام و بهرام آرام را محکوم مي  کرد و حقانيتي براي 
آنها قائل نمي شــد به ويژه که در اواخر سال 1355 مبارزات ملت ايران که 
به ســقوط رژيم 2500 ساله شاهنشــاهي ايران انجاميد آشکارا تحليل هاي 

مندرج در بيانيه تغيير ايدئولوژي را غيرواقعي مي دانست.
براي غيرخلقي بودن اين جريان همين بس که 40 سال است که در اختفاي 
اســناد مربوط به مبارزات مردم ايران، گروه گرايي و انحصارطلبي مي کنند 
و حــال هم که قرار اســت اداي ديني بــه مجيد شــريف واقفي و مرتضي 
صمديه لباف بشــود و به شــهادت آنها اعتراف کنند نامي از محمد يقيني 
و شــهادت مظلومانه و شيوه شــهادت و محل دفن او نمي کنند و مسائل به 

نحوي توجيه مي شود که کسي به نتيجه آشکاري نرسد.
اميد است آقاي تراب حق شناس اوالً بقيه اسناد را منتشر کند و ثانياً آشکارا 
و بــدون توجيه و ردگم   کني به قتل اين ســه بزرگوار توســط گروه پيکار 

اعتراف کند.



»آیا دولت می تواند از این امتحان ســربلند  بيرون بياید؟« این پرسشی است كه 
امــروز در مواجهه با وضعيت اقتصادی ایران، در ذهن هر ناظر عالقه مند به آینده  
كشور رژه می رود. شواهدی زیادی وجود دارد كه بيم و نگرانی و در عين حال اميد 
را در پاسخ به این ســؤال در ذهن برمی انگيزد؛ چرا كه »اقتصاد ایران، سرشار از 
متناقض هاست: رشد منفی اقتصاد و ركوردزدن های شگفت آور بورس! رشد منفی 
سرمایه گذاری و تمایل برای قرض گرفتن با نرخ های بهره نجومی! تورم 30 درصدی 
با بيكاری10 درصدی! و... تمام این معضالت و تناقض ها )كه البته برای هركدام توجيه 
اقتصادی وجود دارد( نشان می دهد یك اراده جمعی و مدیریت مناسب برای عبور 
از این شرایط الزم اســت كه البته مسئوليت آن نيز در درجه اول به عهده دولت 
است. این دولت است كه برنامه می نویسد، اجرا می كند ، نظارت دارد و البته با توجه 
به سهم باالی آن در اقتصاد، در این عرصه فعاليت گسترده می كند«. مقاله  »آیا این 
نسخه درمان می كند؟« با نگاهی به بودجه سال 93 به مواجهه با این پرسش  رفته و 

كوشيده پاسخی برای آن بيابد. 
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حال بيمار وخيم است. دست و پايش متورم شده 
اما توان حرکت ندارد. قلبش تند مي زند، به نفس 
نفس افتاده، داروهايش گران و کميابند. در چند 
سال گذشته سرعت بيماري شديدتر شده است. 
اميد درمان هست اما کمتر کسي حاضر مي شود 
سرمايه هاي خود را خرج اين مريض سخت حال 
کند. علماي طب کجايند؟ بعضي رفته اند، بعضي 
مانده اند اما بي صدا و بعضي فريادشان به هيچ کجا 
نرسيد؛ نتيجه تمام اين روندها يک چيز است: حال 
بيمار وخيم است. اميد درمان وجود دارد؟ آري، 
اما زمان مي خواهد و البته تدبير با  عصاره اراده، 
شجاعت و جسارت. اراده شجاعت و جسارت براي 
شناخت منشــأ بيماري، تشخيص درمان و از همه 
مهمتر تزريق دارو که شايد بيمار را خوش نيايد اما 
سالمتي آينده آن را مي تواند به دنبال داشته باشد. 

اين چند جمله شرح حال وضعيت امروز اقتصاد 
ايران اســت. اقتصادي که با درآمدهاي ســر به 
فلک کشــيده نفتــي هر روز تنبل تر از گذشــته 
شده بود. اقتصادي سرشــار از متناقض ها: رشد 
منفــي اقتصــاد و رکوردزدن هاي شــگفت آور 
بورس! رشد منفي سرمايه گذاري و تمايل براي 
قرض گرفتن با نرخ هــاي بهره نجومي! تورم 30 
درصدي با بيکاري10 درصــدي! و... تمام اين 
معضــالت و تناقض ها )که البته بــراي هرکدام 
توجيه اقتصادي وجود دارد( نشان مي دهد يک 
اراده جمعي و مديريت مناسب براي عبور از اين 
شرايط الزم اســت که البته مسئوليت آن نيز در 
درجه اول به عهده دولت است. اين دولت است 
که برنامه مي نويسد، اجرا مي کند ، نظارت دارد 
و البته با توجه به ســهم باالي آن در اقتصاد، در 

اين عرصه فعاليت گسترده مي کند. 
آيــا دولــت مي توانــد از ايــن امتحان ســربلند  
بيرون بيايــد؟ اين موضــوع بــه برنامه هاي اين 

نهاد بســتگي دارد که البته تجلي آن را مي توان 
در اليحــه بودجه ســال 93 مشــاهده کــرد. در 
اقتصــاد، بودجــه عالوه بر ســند دخــل و خرج 
دولــت در يک دوره مالــي، برنامه کوتاه مدت 
دولت نيز دانسته مي شــود، از اين رو براي آنکه 
بتوانيم چشــم اندازي از اقتصاد کشــور در سال 
93 پيش رو داشــته باشــيم، ناگزير از آنيم که با 
کندوکاوي عميق به بررســي اين سند بپردازيم. 
آنچه در ادامه مي  آيد بررسي اليحه بودجه سال 
93، تغييــرات آن در مجلس و در نهايت تبديل 
آن به قانون بودجه اســت، با اين رويکرد است 
که اين نســخه تا چه انــدازه مي تواند در درمان 

اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.* 

چرا بودجه مهم است
بودجــه ســنواتي دولت ها، دو کارکــرد عمده 
دارد: نخســت اينکــه بودجــه مهمتريــن ابزار 
سياستگذاري مالي دولت در اقتصاد است که به 
واســطه آن مي تواند به عوامل اقتصادي تحرک 
ببخشــد، تورم را از منظر هزينه کنترل کند و در 

راستاي حل مشکل بيکاري و توزيع درآمد گام 
بــردارد. کارکــرد دوم بودجه، ارائــه تصويري 
کامــل از چگونگي اداره کــردن بخش عمومي 
اســت و نشــان مي دهد دولت در کسب درآمد 
و هزينه کــردن آن، چــه اولويت هايي را در نظر 
مي گيــرد. از اين رو مي توان با بررســي بودجه، 
جهت حرکت اقتصادي دولت را باز شناخت و 
بر اين اساس برآورد کرد که آيا دولت در يک 
مسير صحيح اقتصادي گام برداشته است يا خير. 
در اين راستا در گام نخست بايد بررسي کرد که 
آيا اصول يک بودجه نويســي صحيح در اليحه 
بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته است يا خير. در 
بودجه نويسي چهار اصل ساالنه بودن، شفافيت، 
جامعيــت و البته تقدم درآمد بر هزينه )در مورد 
هزينه هاي جاري دولــت( بايد مورد توجه قرار 
گيرد. متأسفانه در بررسي قوانين بودجه سنواتي 
طي سال هاي گذشته درمي يابيم که همواره اين 
چهار اصل اساسي نقض شده اند و تنها ميزان اين 
قانون گريزي طي سال ها متفاوت بوده است. در 
مورد اصل ساالنه بودن گفته مي شود که دولت ها 
نمي تواننــد احکامي را که آثار مالي آن بيش از 
يک دوره مالي اســت، به تصويب برســانند.1 با 
اين وجود در ســال هاي اخير  شاهد آن بوده ايم 
که حجم تعهدات دولت براي ســال هاي آينده 
از طريق انتشار اوراق مشارکت و... به اندازه اي 
بــوده که از آن با تعبيــر »گروگان گيري دولت 
آينده« ياد شده اســت. در مورد سه اصل ديگر 
نيز براســاس گزارش هاي مرکــز پژوهش هاي 
مجلس، مي توان اذعان داشــت کــه اين اصول 
نيز در ســال هاي گذشته به کرات نقض شده اند. 
در مورد اصل تقــدم درآمدها بر هزينه، اگرچه 
براساس اســناد بودجه، درآمد و مخارج بودجه 
در تعــادل بــا يکديگر هســتند امــا از آنجا که 
سقف مشــخصي براي برآورد درآمدهاي قابل 
حصول دولــت وجود ندارد، دولــت در ميزان 
پيش بيني درآمدهــاي مالياتي و نفتي در بودجه 
بيش از اندازه خوش بينانه تصميم مي گيرد و در 
نتيجه بخشــي از اين درآمدها را از ابتدا مي توان 

آيا اين نسخه درمان مي کند؟
نگاهي به بودجه سال 93

سمانه گالب

از آنجا که هزينه هاي جاري 
دولت که بخش عمده آن مربوط 

به حقوق و دستمزد است، 
قابل چشم پوشي نيست، نتيجه 

اين امر، تخصيص بخشي از 
منابع مربوط به بودجه تملک 
دارايي هاي سرمايه اي )مربوط 

به هزينه هاي عمراني( به 
هزينه هاي دولت است. به 

همين علت در 15 سال گذشته 
ميانگين تخصيص اعتبارات 
عمراني، ۷0 درصد بوده است
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غيرقابل حصول دانســت. از آنجا که هزينه هاي 
جــاري دولت که بخــش عمــده آن مربوط به 
حقوق و دستمزد است، قابل چشم پوشي نيست، 
نتيجه اين امر، تخصيص بخشــي از منابع مربوط 
به بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي) مربوط 
به هزينه هاي عمراني( به هزينه هاي دولت است. 
بــه همين علــت در 15 ســال گذشــته ميانگين 
تخصيص اعتبــارات عمرانــي، 70 درصد بوده 
اســت. در مورد اصل شــفافيت بودجه، مشکل 
ســاختاري که در بودجه نويســي وجــود دارد، 
استانداردنبودن عناويني است که منابع مختلف 
تحــت آن عناويــن تخصيــص مي يابنــد. اين 
موضوع باعث شده پيگيري ارقام بودجه اي براي 
مطالعــات دوره اي و معني دارکردن ســري هاي 
زماني مورد اســتفاده، غيرممکن باشد، همچنين 
در بخش مهمي از موارد، عناوين مورد استفاده 

لزوماً بيانگر واقعيت هاي بودجه اي نيست. 
مصداق ديگر عدم شفافيت بودجه اي را مي توان 
در مورد بودجه شــرکت ها پيگيــري کرد که با 
آنکه نزديک به 75 درصد حجم بودجه را به خود 
اختصاص مي دهند اما اعمال نظارت دقيق بر آنها 
انجام نشده و حتي به گفته نمايندگان، اين بخش 
از بودجه اصــوالً در بررســي هاي مجلس مورد 
مطالعه قرار نمي گيرد. اين عدم نظارت باعث شده 
که در بودجه هاي ساالنه شاهد اضافه و کم شدن 
نام شرکت هاي دولتي باشيم بدون آنکه اطالعات 
الزم در مورد چرايي اين موضوع توســط دولت 
ارائه شود. بند مربوط به اعتبار رديف هاي متفرقه 
نيز مورد ديگر در بحث عدم شــفافيت بودجه اي 
اســت. مهمترين ويژگي اين رديف ها اين است 
که ضــرورت و الزامي بــراي قيدکــردن برنامه 
مشــخص و دســتگاه اجرايي معين در مورد آنها 
وجــود ندارد به هميــن دليل همــواره در دولت 
تمايــل بي مهــاري بــه افزايــش تعــداد و حجم 
رديف هــاي متفرقه مشــاهده مي شــود. در حال 
حاضر حجم نســبتاً بااليي از اعتبارات هزينه اي و 
تملک دارايي هاي ســرمايه اي از راه رديف هاي 
متفرقه تخصيص داده مي شــود. از سال 84 تا90 
به طور متوسط 33 درصد از اعتبارات هزينه اي و 
25 درصد از اعتبارات سرمايه اي تحت عنوان اين 
رديف ها در اختيار دولت قرار گرفته است و اين 
ارقام و رديف هاي مربوطه هر ساله رو به افزايش 
اســت. طبق اصل جامعيت بودجه نيز بودجه بايد 
شــامل منابع و مصارف تمام اجزاي دولت باشد 
در حالــي که در تدوين بودجه شــاهد نقض اين 
اصل نيز هســتيم، يکي از اين موارد، سازمان هاي 
مناطق آزاد هســتند که با هدف توسعه اقتصادي 
تأسيس شــده اند. اين مناطق شرايط يک شرکت 
يا مؤسســه دولتي را ندارنــد، در حالي که عمده 
درآمدهاي آنها از جنس منابــع عمومي)درآمد 
گمرکــي( اســت. در صــورت مشخص شــدن 
وضعيت اين مناطق در بودجه کل درآمد آنها يا 
حداقل ماليات و سود سهام آنها مي تواند بر منابع 

عمومي اضافه شود.2

اين موارد بخشــي از اشــکال هاي ساختاري در 
بودجه هاي ســنواتي ايران اســت که با فهم آنها 
مي توان موفقيت دولت در تدوين اليحه بودجه 
را بــا توجــه به حرکــت در مســير کاهش اين 

ايرادات ارزيابي کرد. 
ارزيابي بودجه 93

منابع درآمدي؛ خوشبيني هاي سيستماتيک!
همان طورکه اشاره شد يکي از مشکالت سيستم 
بودجه ريزي کشــور، بحث بيشتر برآوردکردن 
درآمدهــا و تخصيــص اعتبــار با تکيــه بر اين 
درآمدهاي غيرقابل تحقق اســت. متأســفانه اين 
روند در اليحه بودجه ســال 93 نيــز ادامه يافته 
اســت. بر مبناي گــزارش مرکــز پژوهش هاي 
درآمدهــاي  درصــد   80 حداکثــر  مجلــس، 
پيش  بينــي شــده در اليحه بودجــه مي تواند در 
ســال 93 تحقــق يابــد. اين در حالي اســت که 
مجلس نيز براي پوشــاندن هزينه هاي اضافه شده 
به اليحه، در قانون بودجه 93 ســقف درآمدها 
را 2/6 درصد افزايــش داد. اگرچه درآمدهاي 
عمومــي دولت در اليحه 93 نســبت بــه قانون 
بودجه سال 92 از 7/3 درصد کاهش برخوردار 
بوده اســت، اما ارقام اليحه بدون اســتثنا نسبت 
به پيش بيني عملکرد در ســال 92 افزايش نشان 
مي دهــد. ردپــاي ايــن بيش برآورددرآمدي را 
مي تــوان در مــورد درآمدهــاي عمومي دولت 
)16 درصد( و واگذاري دارايي هاي ســرمايه اي 
)28درصد( مشاهده کرد، براي نمونه دولت در 
بخش ماليات بر حقوق کارکنان بخش عمومي 
رشــدي 68 درصدي را پيش بينــي کرده و اين 
در حالي اســت که افزايش حقــوق 20 درصد 
بــوده و البته پايه معافيت مالياتي نيز از 830 هزار 
تومان به يک ميليون تومان رسيده است. با يک 
حســاب سرانگشــتي مي توان دريافــت که اين 
حجم از منابع درآمدي در سال 93 تنها از همين 
يک کانال، قابل وصــول نخواهد بود.  موضوع 
بيش برآورد درآمدهــا را در بخش درآمدهاي 

حاصل از واگذاري دارايي هاي ســرمايه اي نيز 
مي توان مشاهده کرد. در اليحه بودجه سال 93 
قيمت هر بشکه نفت خام و ميعانات گازي 100 
دالر، نرخ برابــري دالر 26500 ريال، صادرات 
نفت خام يک ميليون بشــکه، صادرات ميعانات 
گازي 297 هزار بشکه و فروش ميعانات گازي 
به پتروشــيمي ها 120 هزار بشکه در روز فرض 
شــده اســت. طبق محاســبات مرکز پژوهش ها 
منابع حاصل از فروش نفت در ســال93 نســبت 
به پيش بيني عملکرد سال 92، حدود 60 درصد 
افزايش داشــته است که بخشــي از آن ناشي از 
افزايش نرخ ارز و بخشي ديگر ناشي از افزايش 
قيمت مفــروض براي فــروش هر بشــکه نفت 
اســت. با احتســاب اين تعديل ها نيــز کماکان 
اين بخش از درآمدها نســبت به پيش بيني سال 
92 معادل 28درصــد بيش برآورد دارد. با توجه 
به اين بيش برآوردکــردن درآمدها در اليحه و 
البته تشــديد آن در فرآيند تصويب در مجلس 
بايد براي ســال 93 نيــز انتظار کســري بودجه 
و اختصــاص بخشــي از اعتبــارات عمرانــي را 
بــراي جبران هزينه هاي عمومي دولت داشــت. 
اين موضوع يکي از مشــکالت اليحه تقديمي 
بودجه دولت به مجلس بود که به کرات توسط 
نماينــدگان مجلس  بــه  اقتصادي  کارشناســان 

گوشزد شد. 

مصارف بودجه 93

اعتبــارات هزينه اي؛ اجبارهــاي غيرقابل 
چشم پوشي

مصارف بودجه عمومي دولت در اليحه سال 93 
نسبت به قانون سال 92 حدود 7/3 درصد کاهش 
داشــت و اعالم شد که بودجه سال 93 انقباضي 
بسته شده است اما اين ميزان با تعديل هاي انجام 
گرفته در مجلس تقريباً به ميزان مصوب سال 92 
رسيد، با اين حال اين رقم نسبت به عملکرد سال 
92 نزديک به 50 درصد افزايش نشــان مي دهد 
که حکايت از انبســاطي بــودن بودجه دارد. در 

تقديم اليحه بودجه ۹۳ به مجلس شوراي اسالمي، عکس از خبرگزاري فارس
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مشــکل ديگــر  بودجــه کشــور کــه در حيطه 
تملــک دارايي هاي ســرمايه اي خود را نشــان 
مي دهد، تصويب طرح هاي عمراني جديد بدون 
توجــه به هزينه هاي تجمعي آن براي ســال هاي 
آينده اســت. نتيجه اين کار، حجــم عظيمي از 
طرح هاي عمراني بدون توجيه اقتصادي اســت 
که در نهايــت ناتمام مانده انــد. در همين زمينه 
در سال هاي 81 تا 91 به طور متوسط ساالنه بايد 
485 طرح به اتمام مي رســيد، اما تنها 26 درصد 
از آنهــا خاتمــه يافته اســت و هزينــه اي معادل 
633702 ميليــارد ريال مازاد بر پيش بيني بودجه 
بر اقتصاد کشــور تحميل شده است. در حقيقت 
بيــش از 40 درصد اعتبــارات تخصيص يافته به 
طرح هــاي عمراني طي ايــن دوره، بابت هزينه 

تأخير بوده است. 
در راســتاي حل اين مشــکل )البتــه به صورت 
کوتاه مــدت( دولــت اقــدام بــه اولويت بندي 
طرح هــاي عمراني کرده اســت. بر اين اســاس 
طرح هــاي عمراني به ســه دســته 1ـ طرح هايي 
بــا پيشــرفت فيزيکــي صفــر تــا 20 درصد 2ـ 
طرح هايي با پيشرفت فيزيکي 20 تا80 درصد و 
3ـ طرح هايي با پيشرفت باالي 80 درصد، تقسيم 
شــده اند. در اين تقســيم بندي، طرح هاي بدون 
اولويت و با پيشرفت فيزيکي زير 20 درصد تنها 
10 درصــد اعتبار را به خــود اختصاص داده اند 
و 90 درصــد اعتبارات به طرح هــاي با اولويت 
باالتر اختصاص يافته اســت. ايــن اقدام دولت 
با توجه بــه کاهش بودجه تملــک دارايي هاي 
سرمايه اي، اگرچه مثبت ارزيابي مي شود اما بايد 
توجه کرد کــه راه حل بلندمــدت و البته کافي 
براي حل اين معضل نيست. دولت بايد در اقدام 
مکمل ديگر، شروع طرح هاي عمراني را منوط 
به تحقــق منابع اعتباري آن براي تکميل طرح و 
در اولويت قرارگرفتــن آن بر مبناي مالحظات 
توســعه اي کند و در بلندمدت با عدم تخصيص 
اعتبــارات عمراني به هزينه هاي عمومي، تکميل 
به موقع طرح هــا را به عنوان يک هدف مهم در 
نظر داشــته باشد. در اين زمينه مجلس هم نقشي 
اساســي ايفا مي کند. متأســفانه يکــي از داليل 
آغاز طرح هاي عمراني بــدون توجيه اقتصادي 
و توســعه اي، تالش نمايندگان بــراي تصويب 
طرح هــاي ويژه در حوزه انتخاباتي آنهاســت تا 
از اين طريــق کارنامه مثبتي را بــراي خود رقم 
بزننــد. آگاهي نماينــدگان از تبعــات اين نوع 
رويکــرد هم براي حــوزه انتخابي آنها و هم در 
سطح ملي و همراســتايي آنها با منافع بلندمدت 
توســعه ملي مي تواند تا حــد زيادي در حل اين 

مشکل کارساز باشد.

اعتبارات متفرقه؛ بي نام و نشان هاي بزرگ
همان طورکــه اشــاره شــد، يکي از مشــکالت 
ســاختار بودجه ريــزي کشــور، حجــم بــاالي 
اعتبارات رديف هاي متفرقه در بودجه است. در 
تخصيص اعتبارات رديف هــاي متفرقه، دولت 

اعتبارات عمراني؛ طرح ها به صف، از جلو 
نظام

برخالف اعتبارات هزينه اي، دست دولت براي 
تخصيص اعتبارات مربوط به طرح هاي عمراني 
بــاز اســت و مي تواند با اولويت بنــدي طرح ها، 
بخشــي از هزينه هــاي مربوط به ايــن بخش را 
کاهــش دهــد. در اينجا الزم اســت يک نکته 
مهم مــورد توجه قــرار گيــرد. در زمينه اصول 
بودجه نويســي همان طور که اشــاره شد، اصل 
تقدم درآمدها بــر هزينه  درخصوص هزينه هاي 
عمومــي دولــت مطرح مي شــود امــا در مورد 
هزينه هــاي عمراني اصل تقــدم هزينه بر درآمد 
مطرح اســت، چرا که اين بخــش از هزينه ها با 
امــور توســعه اي ارتبــاط دارد و در صورتي که 
هزينه اي جنبه الزام داشته باشد دولت موظف به 
انجام آن است اما در سال هاي اخير به دليل رشد 
شــديد اعتبارات هزينه اي و کاهش درآمدهاي 
دولــت، ايــن اصل معکوس شــده بــه گونه اي 
که دولــت در ابتدا منابع درآمــدي را به بخش 
هزينه هاي غيرقابــل اجتناب اختصاص مي دهد، 
سپس اعتبارات باقي مانده را به بخش طرح هاي 
عمراني مي دهد. مشــکل اين شــيوه اختصاص 
درآمد، نوسان در ميزان اعتبار طرح هاي عمراني 
اســت، به گونه اي که هر نوع نوســان در سطح 
درآمدهاي نفتي و عدم وصول هاي درآمدهاي 
مالياتي، به اين بخش از اعتبارات منتقل مي شود 
و تکميل پروژه هاي عمرانــي را با تأخير مواجه 
مي ســازد. اين موضوع شــايد در اليحه بودجه 
آن چنان واضح نباشــد اما در عملکرد بودجه ها 
به خوبي نمايان اســت، براي نمونه در ســال 92 
نسبت عملکرد عمراني به هزينه اي در پايين ترين 
ســطح طي دوره92 ـ 76 بوده  است، به گونه اي 
که اين نســبت در ســطح 11 درصد قرار گرفته 
است. اين در حالي است که براي سال هاي قبل 
از آن هــم در عملکرد تنها يک ســوم اعتبارات 
بودجه به طرح هاي عمراني اختصاص مي يافت.  

بودجه 93 معادل 73 درصد از مصارف عمومي 
دولت مربوط به اعتبارات هزينه اي است که اين 
ســهم براي عملکرد ســال 92 حدود 82 درصد 
پيش بيني مي شــود. در بين اعتبــارات هزينه اي 
دولــت نيز باالترين ســهم مربوط بــه پرداخت 
حقوق و دســتمزد افراد شاغل است. در حقيقت 
حــدود 85 درصد اعتبــارات هزينــه اي دولت 
صرف پرداخت حقوق و دســتمزد افراد شاغل 
و بازنشســته و سياست هاي حمايتي مي شود. در 
نتيجــه بيش از 50 درصــد بودجه دولت صرف 
اين بخش از هزينه ها مي شود. اين موضوع نشان 
مي دهد که دست دولت براي کاهش اين بخش 
از هزينه ها تا حد زيادي بســته اســت و به همين 
دليل هر زمان که کاهشــي در درآمدهاي قابل 
وصول دولت پيــش مي  آيد، ســاير بخش هاي 
هزينــه اي و البته اعتبارات مربــوط به طرح هاي 
عمرانــي، مغلوب قــدرت اين هزينه ها شــده و 
عرصه رقابــت را خالي مي کننــد. اين موضوع 
يکي از مشــکالت جدي در بودجه دولت است 
که عدم تصميم گيري اساسي در مورد آن، ايجاد 
اصالحات اساسي در ساختار هزينه اي دولت را 
با مشــکل روبه رو مي کنــد. در اين زمينه، مرکز 
پژوهش هاي مجلس پيشــنهاد مرحله بندي کردن 
اعتبارات هزينه اي را مطرح کرده اســت. بر اين 
اســاس بخشــي از هزينه هاي دولت براي نمونه 
بخشي از افزايش حقوق و دستمزد کارکنان تنها 
در صورت تحقق منابع قابل پرداخت مي شــود 
و در صــورت عــدم تحقــق منابع، بــه صورت 
ديــون دولت تجميع مي شــود. اين سياســت و 
سياست هاي تکميلي مي تواند از انتقال اعتبارات 
عمراني به بخش هزينــه اي جلوگيري کند و به 
کنترل هزينه هاي غيرقابل توجيه بينجامد. اجراي 
نظــام هماهنگ حقوق و دســتمزد و جلوگيري 
از افزايش بدون حســاب برخي حقوق ها ـ بنا به 
گزارش هايي نسبت کف و سقف حقوق دولتي 
يــک به 30 اســت ـ نيز مي توانــد در نيل به اين 

هدف مؤثر واقع شود.
از منظر اعتبارات دســتگاهي، در اليحه بودجه 
سال 93 وزارت آموزش و پرورش )13 درصد(، 
وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعي)10درصد( 
ســازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح )هشت 
درصد( و ستاد مشــترک سپاه پاسداران انقالب 
اســالمي)چهاردرصد( باالترين ميزان ســرجمع 
اعتبارات هزينه اي را به خود اختصاص داده اند. 
به طورکلــي در مورد اين بخش از اليحه بودجه 
مي توان گفت دست دولت براي تغييرات عمده 
بســته اســت و از آنجا که اين بخش از هزينه ها 
غيرقابل چشم پوشــي هستند، حداقل کار دولت 
در کوتاه مدت، برآورد دقيق درآمدهاي مربوط 
اســت تا در زمان اجراي قانــون بودجه، به بهانه 
تحقق نيافتن بخشي از پيش بيني ها، قرض گرفتن 
از بانک مرکزي و تغيير در تخصيص اعتبار، در 

دستور کار قرار نگيرد. 

در سال هاي 81 تا 91 به طور 
متوسط ساالنه بايد 485 طرح 
به اتمام مي رسيد، اما تنها 26 
درصد از آنها خاتمه يافته است 
و هزينه اي معادل 633۷02 

ميليارد ريال مازاد بر پيش بيني 
بودجه بر اقتصاد کشور 

تحميل شده است. در حقيقت 
بيش از 40 درصد اعتبارات 
تخصيص يافته به طرح هاي 
عمراني طي اين دوره، بابت 

هزينه تأخير بوده است
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مي داد براي اجراي اين قانون اليحه جداگانه اي 
به مجلس ببرد که اين اتفاق نيفتاد. حال بايد ديد 
آيــا دولت تدبير و اميد ايــن توانايي را دارد که 
در برابر  فشارهاي مختلف براي واردکردن يک 
شوک ديگر بر اقتصاد مقاومت کند يا با اجراي 
فاز دوم ايــن قانون خود به اتــالف منابع ملت، 

دامن خواهد زد.
سخن آخر: بودجه سال 93 کل کشور از حيث 
منابع بــا افزايــش، از 783 هزار ميليــارد تومان 
اليحه به 803 هزار و 348 ميليارد تومان رســيد 
و نظر مثبت نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان 
را دريافــت کرد.  با اين حــال اما و اگرها براي 
کارآمدبــودن اين قانون براي ســال جاري باقي 
اســت. مواردي از قبيل ارائه اليحــه بودجه در 
زمان مقرر به مجلس بــا وجود زمان کم دولت 
بــراي اين کار و افزايش شــفافيت اطالعات در 
مواد بودجه از مواردي اســت که کارشناسان را 
اميدوار مي کنــد دولت در عمل به بودجه نيز به 
قوانين پايبند باشــد، با اين حال مــواردي مانند 
اجراي فــاز دوم يارانه هــا و بيش برآوردکردن 
درآمدهــاي دولت وجود دارد که چشــم ا نداز 
آينده اقتصادي کشــور را دچــار ابهام مي کند. 
مي توان پيش بيني کــرد نتيجه اين هر دو مورد، 
کســري بودجه است که احتماالً با قرض گرفتن 
از بانــک مرکزي)تورم( يا کاهــش هزينه هاي 
عمراني)رکــود(  جبران مي شــود که در هر دو 
حالت بــه رکود تورمــي دامن خواهــد زد. از 
اين رو بايــد از دولت خواســت در ارائه اليحه 
بودجــه 94 گام هــاي جدي تــري در راســتاي 
کاهش اين مشــکالت بردارد و بداند اين بيمار 
بد حــال زمان زيادي بــراي درمان نــدارد. در 
ســمت ديگر، بايد توجه کرد کــه دولت هنوز 
درگير وضعيت به وجود آمده در هشــت ســال 
گذشــته اســت، از اين رو بايد اين نهاد را ياري 
داد تا بتواند بار اين ارث نامطلوب را با کمترين 

خسارت بر زمين بگذارد.
با توجه به تمامي اين موارد اگر بخواهيم پاسخي 
به پرســش ابتداي متن بدهيم بايد گفت اگرچه 
نمي تــوان بودجــه ســال 93 را به عنــوان  يک 
داروي درمانــي هرچنــد موقــت بــراي اقتصاد 
ايران دانســت اما در صورت اجــراي متعهدانه 
آن  مي توان اميدوار بود که روند تشديد بيماري 
کند شود تا درنهايت بيمار بتواند در مسير درمان 

بلندمدت قرار بگيرد.
*اعداد و ارقــام مربوط به اليحه بودجه و عملکرد 
بودجه سال 92 از گزارش هاي مرکز پژوهش هاي 

مجلس استخراج شده است.

منابع

1.  مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش 13346.
2.  مرکز پژوهش هاي مجلس13346. ■

ضدتوســعه اي بودن و اتالف منابع در اين برنامه 
بود که در نتيجه انتظار مي رفت دولت در اجراي 
فاز بعدي بســيار بادقت عمل کند و از تغييرات 
دفعي قيمت ها و شوک درماني اقتصادي پرهيز 

داشته باشد.  
به گفتــه محمدباقــر نوبخت، پرداخــت يارانه 
نقدي با کســري روبــه رو اســت و ماهانه هزار 
ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي به يارانه ها 
تخصيــص داده مي شــد، ايــن در حالي اســت 
کــه قرار بــود 50 درصد منابــع يارانه ها صرف 
پرداخت هــاي نقــدي و 50 درصــد ديگــر در 
کارهاي توسعه اي و عمران سرمايه  گذاري شود.

 دولــت در تبصــره 21 اليحــه بودجــه 93 در 
خصوص »هدفمندي يارانه ها«، درآمد حاصل از 
اجراي اين قانون در سال 93 را 632 هزار ميليارد 

ريال تعيين کرد.
براســاس تبصره دولت، 519 هزار ميليارد ريال 
از درآمــد مذکور از محل اصالح قيمت کاالها 
و خدمــات، تحصيــل خواهد شــد و 113 هزار 
ميليارد ريــال مربوط به يارانه نان، برق و ســاير 

کاالها و خدمات خواهد بود.

در نهايــت و با رفع ايرادات شــوراي نگهبان به 
تبصــره هدفمنــدي و با ورود منابــع و مصارف 
آن در تبصــره 21 از 63 هــزار ميليارد تومان به 
59 هزار و 200 ميليــارد تومان کاهش يافت. با 
اين حــال نگراني از اجراي فــاز دوم اين قانون 
کمــاکان ادامه دارد. در شــرايطي که کشــور 
درگير دور باطــل رکود تورمي اســت اجراي 
فاز دوم اين قانون يا با افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي همراه اســت کــه در اين صــورت بايد 
منتظــر تورم افسارگســيخته و رکــود توليد در 
ســال جديد باشــيم يا دولت در پرداخت يارانه 
با کســري مواجه مي شــود که در نهايت اجبار 
بــه قرض گرفتن از بانک مرکــزي يا تخصيص 
اعتبارات عمراني به پرداخت يارانه پيش مي آيد 
که هر دو راه تشــديدکننده رکود تورمي است. 
شــايد به همين دليل اســت که دولــت ترجيح 

الزامــي به قيدکــردن برنامه و دســتگاه اجرايي 
مشــخص نــدارد که ايــن موضوع دو مشــکل 
بزرگ ايجاد مي کند؛ نخســت، غيرشفاف بودن 
بودجه و دوم، غير برنامه اي بودن آن. اين مشکل 
زماني حادتر جلوه مي کند که توجه داشته باشيم 
نزديک 30 درصــد بودجه طرح هــاي عمراني 
مربوط به اعتبارات متفرقه اســت يعني اعتباراتي 
که برنامه دقيق و دســتگاه اجرايي معيني ندارند. 
اين در حالي است که قاعدتاً طرح هاي عمراني 
و اعتبارات آنها بايد برگرفته از اســناد باالدستي 

مانند برنامه هاي پنج ساله توسعه باشند. 
يکــي از اقدام  هاي مثبــت در اليحه بودجه 93، 
کاهش تعداد رديف ها و حجم اعتبارات متفرقه 
اســت. در اليحه بودجه 93 تعــداد رديف هاي 
متفرقه از 270 رديف در سال 92 به 215 رديف 
در سال 93 رســيده و حجم اعتبارات نيز نسبت 
به ســال قبل 22 درصد کاهش نشان مي دهد. با 
اين حال هنوز حدود 20 درصد اعتبارات بودجه 
مربــوط به رديف هاي متفرقه اســت. بايد توجه 
کرد در ســال 92 معادل 45 درصد از اعتبارات 
رديف هاي متفرقه مربوط به تملک دارايي هاي 
ســرمايه اي بود که امسال اين سهم به 36 درصد 
کاهش يافته امــا هنوز از کل اعتبارات عمراني، 
37 درصــد مربوط به رديف هاي متفرقه اســت. 
اين در حالي اســت که تنها 15 درصد اعتبارات 
هزينــه اي مربوط به اين رديف ها مي شــود. اين 
موضوع يکي از مشــکالت بودجه 93 به شــمار 
مي رود. با توجه به اين مهم، دولت در سال هاي 
آينده بايد اهتمام جدي به حل اين مشکل داشته 

باشد.

اعتبار هدفمندي يارانه ها؛ غول خاموش!
اعداد و ارقام پيشنهادي دولت در اليحه بودجه 
ســال 93 بدون در نظرگرفتــن منابع و مصارف 
هدفمندسازي يارانه ها بود، چرا که دولت اعتقاد 
داشــت براي پيش بيني دقيق و تدوين برنامه اي 
جامع بــراي اجــراي فــاز دوم هدفمندســازي 
يارانه هــا در ســال 93 اليحــه اي جداگانــه از 
بودجه را به مجلس ببرد، اما با پذيرفته نشدن اين 
موضوع از ســوي نمايندگان بــه فاصله  45 روز 
از ارائــه  اليحه بودجه، دولت تبصره اي شــامل 
پيش بينــي منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها را 
به مجلس ارائه کرد تا بودجه که پيش از اين 20 

تبصره اي بود، 21 تبصره اي شود.
در همين زمينه ســخنگوي دولت درباره برنامه 
دولت بــراي اجراي قانون هدفمنــدي يارانه ها، 
گفتــه بود: »با توجه به اهميــت قانون هدفمندي 
و اشــکاالت جــدي که در اجراي فاز نخســت 
آن به وجود آمــد ديگر نمي خواهيم منابع 
کشــور را تلف کنيم. به همين سبب بنا را بر 
اين گذاشته ايم تا موضوع هدفمندي يارانه ها را 
در قالب اليحه اي جداگانه به نمايندگان مجلس 
شــوراي اســالمي تقديم کنيــم«. ايــن گفته از 
ســوي يک مقام ارشد دولت درواقع اعتراف به 

نزديک به 30 درصد بودجه 
طرح هاي عمراني مربوط به 
اعتبارات متفرقه است يعني 
اعتباراتي که برنامه دقيق و 

دستگاه اجرايي معيني ندارند. 
اين در حالي است که قاعدتًا 
طرح هاي عمراني و اعتبارات 

آنها بايد برگرفته از اسناد 
باالدستي مانند برنامه هاي 

پنج ساله توسعه باشند
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اســت و معتقدم که نه تنها هيچ دولتي بلکه نظام 
هــم نمي تواند رونــد کنوني تهــران را متوقف 
کنــد يا حتي پايتخت را جابه جا کند. جابه جايي 
پايتخت، به لحاظ سيســتمي امکان ناپذير است، 
زيرا به مرحله تکينگي رســيده است. نمونه اش 
بيماري ســرطاني اســت کــه غــده در يکي از 
جوارحش به مرحله متاســتاز برسد و سلول هاي 
ســرطاني به صورت انبوه تکثير شــوند، در آن 
مرحلــه نه تنهــا جراحي فايــده اي نــدارد، بلکه 
عماًل مرگ بيمار را تســريع مي  کند. تهران بايد 
بــا فرايندهاي بــزرگ ديگري ماننــد تحوالت 
فناوري که مثاًل در 20 سال آينده روي خواهند 

داد، از وضعيت تکينگي خارج شود. 
سيســتمي کــه بــه ســمت تکينگــي حرکــت 
مي کنــد، دو ويژگــي دارد، اول اينکــه روز به 
روز پيش بيني پذيــري آن کــم مي شــود که به 
انعطاف پذيري  علت کم شــدن کنترل پذيري و 
آن سيســتم اســت. اکنــون تهــران در مرحلــه 
پيش بيني ناپذيري اســت؛ بزرگ شدن حجم اين 
سيستم باعث شــده اســت که پيش بيني پذيري 
آن از دســت برود. هيچ کــس نمي داند که اگر 

گيرد به سمت گلوله حرکت مي کند. اين دامنه 
فرورفتــه پارچه را افق رويــداد مي گويند. يعني 
هر گلولــه کوچکتر ديگري در اين دامنه بيفتد، 
به ســمت وسط کشيده مي شــود. يعني مسيرش 
برگشــت ناپذير اســت و مي رود تا خودش هم 
در اين چاله وســط بيفتد. پس اين فاصله اي که 
گلوله وارد مرحله اي مي شــود و لحظه به لحظه 
برگشت ناپذير مي شود را افق رويداد مي گوييم 

و مرکز پارچه را سياهچاله مي ناميم.
براي نمونه تهران، امروز به يک سياهچاله تبديل 
شــده؛ يعني به وضعيتي رســيده که در کشــور 
همه چيز را به ســمت خودش مي کشــد، اعم از 
نيروي انســاني و ســرمايه و... . هيچ قدرتي هم 
به جز عاملي بيروني و تحولي بيرون از سيســتم، 
توانايي بازگرداندن و توقف مسير کنوني آن را 
ندارد، ســياهچاله ها هم همين طور هســتند. بايد 
ســتاره عظيمي به آنها برخورد کند تا آن ستاره 

آزاد شود.
يکي از خطاهاي تاريخي جمهوري اسالمي اين 
بود که تهران را به يک ســياهچاله تبديل کرد. 
تهران امروز، مهم ترين تهديد جمهوري اسالمي 

دکتر رناني در ابتداي بحث به يادآوري مباحث 
گذشته خود راجع به »تکينگي« پرداخت: 

»تکينگــي ترجمه واژه Singularity اســت و به 
وضعيتي مي گوييم که يک سيســتم به وضعيتي 
برگشــت ناپذير مي رســد يعنــي وارد فرايندي 
مي شــود که ديگر امــکان برگشــت دادنش به 
وضعيت قبل نيســت. نمونه مهم اين تکينگي را 
در ســتاره ها مي بينيم. ســتارگان بزرگي که در 
پايان زندگي خود فرو مي پاشــند و در واقع در 
خودشــان فــرو مي ريزند و به خاطر هم جوشــي 
درونــي خــود، تبديل به جرمي کوچــک اما با 
فشــردگي عظيم و چگالي بي نهايت مي شــوند، 
به گونه اي که يک قاشــق چايخــوري آن جرم 
ســتاره اي، ميلياردها تــن وزن دارد و اين باعث 
مي شــود که جاذبــه اين ســتاره تکينه شــده و 
فروريخته آن قدر شديد شود که حتي نور را هم 
جــذب کند و نور هم از حوزه خارج نشــود. به  
همين خاطر ما به آن ســياهچاله مي گوييم چون 
نور از آن بيرون نمي آيد و چيزي را نمي بينيم. از 
آثاري که در پيرامون اينها هست درمي يابند که 
اينجا ســياهچاله است. به اين وضعيت، تکينگي 
مي گوينــد. گلوله اي را در نظــر بگيريد که در 
ميان پارچه اي که در هوا بسته شــده انداخته ايم. 
پارچه از اطراف به ســمت وســط، شــيب پيدا 
مي کنــد. هر چيــزي در دامنه ايــن پارچه قرار 

بحران هاي اقتصاد ايران و مسئوليت اصالح طلبان
گزارشي از سخنراني دکتر رناني در بنياد باران

چشــم انداز ایران: دكتر محسن 
اســفند ماه  نشســت  در  رناني 
ســخنراني  ایراد  به  باران  بنياد 
اقتصاد  با موضــوع »بحران هاي 
اصالح طلبان«  مسئوليت  و  ایران 
پرداخت. آنچــه در پي مي آید، 
است.  سخنراني  این  از   گزارشي 
عالقه مندان مي توانند متن كامل 
سخنراني را در سایت بنياد باران 

مالحظه فرمایند. 

دكتر محسن رناني
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»اکنون مسئله اين است که با سياست هاي مرسوم 
اقتصــادي، امکان تحرک اقتصادي ايران وجود 
ندارد. نمي دانم چرا همچنان، مشاوران اقتصادي 
دولــت آقاي روحاني، تالش دارند که از طريق 
ابزارهاي اقتصادي مرسوم وضعيت رکود کنوني 
را مديريت کنند. سياست هاي مرسوم اقتصادي 
مربوط به شــرايط سياســي و اجتماعــي نرمال 
و طبيعي اســت و مربوط به شــرايطي است که 
رفتارهاي اجتماعي، عقالني است نه احساسي و 
عصبــي و اعتماد در جامعه در حد طبيعي وجود 
دارد.... نمي دانــم چرا هنوز گمان مي کنند که با 
جمع کردن نقدينگي مي تواننــد تورم را کنترل 
کنند. در شــرايط عادي، اگر نقدينگي را جمع 
کنيم، مي تواند تورم را کنترل کند، اکنون ما در 
شــرايط عادي نيستيم که بخواهيم با جمع آوري 
نقدينگي تورم را کنترل کنيم، بنابراين نخســت 
اينکــه نقدينگي قابل جمع آوري نيســت و دوم 
اينکه اگر نقدينگي هم جمع آوري شــود، نه تنها 
الزاماً تورم را کنترل نمي کند بلکه قطعاً به رکود 
دامن مي زند. زيرا در ســال هاي اخير، ســوخت 
عظيمــي زير ديــگ تورم قرار داده شــده که به 
علت نرســيدن اکسيژن کافي، اين سوخت هنوز 
شعله ور نشده است. آن سوخت هفت  برابرشدن 
نقدينگي )از حــدود70 هزار ميليــارد تومان به 
حدود 500 هزار ميليارد تومان( در هشــت سال 
اخير اســت که هنــوز تورم و فشــار تورمي آن 
خارج نشــده اســت. زماني که نقدينگي تزريق 
مي شــود، اثر آن به دو روش بــروز مي کند؛ يا 
بايد توليد، متناســب با نقدينگي باال رود که در 
اين هشت ســال، توليد نه تنها هفت برابر نشده و 
افزايش پيدا نکرده بلکه رشــدش منفي هم بوده 
اســت، يا بايد تورمي به همين مقدار ايجاد شود 
که بــاز تورم هم 700ـ600 درصد ايجاد نشــده 
اســت، پس انرژي آن هيمــه نقدينگي که زير 
ديگ اقتصاد ايران گذاشــته شــده، هنوز آزاد 
نشــده است. به همين علت اســت که مي گويم 
اکنــون دســت دولــت روحانــي در مديريت 
اقتصــادي تورم بســته اســت و در اين وضعيت 
خاص تورم را بايد از طريــق ابزارهاي ديگري 
مثل اعتمادبخشــي و به هم نــزدن ثبات موجود، 
کنترل کرد. درواقع کنترلي درکار نيســت بايد 
بکوشيم موتور اين تورم را دوباره روشن نکنيم.

مســئله ديگر تــورم رکــودي اســت. اکنون با 
عميق تريــن دوران تــورم رکــودي تاريخ مــان 
روبه رو هستيم. جز يک سال، در دولت مهندس 
موســوي. 40 سال اســت که در ايران تورم دو 
رقمي داريم. در زمان آقاي خاتمي هم يک سال 
حدود 9/5 بود که 10 محسوب مي شود. در کل 
40 ســال گذشته، از ســال 52 تاکنون، تورم در 
ايران دو رقمي بوده است. ايران تنها کشور دنيا 
اســت که 40 ســال تورم دو رقمي داشته است. 
کينــز مي گويد اگــر مي خواهيد ملتــي را نابود 
کنيد، بهترين و خاموش تريــن و کم هزينه ترين 
ابزار، کاهش بلند مدت ارزش پول ملي آنهاست 

همراه با افزايش بي اعتمــادي عمومي، وارد فاز 
»رويدادگي« شده اســت.... اين »رويدادگي« و 
تحــول عظيــم، حرکتي بود که فضاي سياســي 
و اقتصــادي ايــران را دگرگون کــرد. پس از 
انتخابات، به مدت ســه چهار مــاه فضا تبديل به 
فضاي نشــاط شــد اما پس از آن مردم وارد فاز 
ارزيابــي و نظــاره شــدند. پيش بيني اين اســت 
که در يــک فاصله نه چندان طوالنــي، از نظاره 
و ارزيابــي خــارج مي شــوند و وارد فاز کنش 
خواهند شــد. اينکه کنــش مردم ايــران مثبت 
باشــد يا منفي، بستگي به تحوالتي دارد که رخ 
خواهــد داد. يعني به رفتار خــود دولت و رفتار 
ســاير بخش هاي نظــام با دولت بســتگي دارد. 
اگر اين رفتارها، تنش آميز و غيرهمکارانه باشد 
مــردم از اصالح پذيري اوضاع و از توان دولت 
يازدهم براي بهبود اوضاع نااميد مي شوند که در 
اين صــورت وارد مرحله »کنش منفي« خواهند 
شــد. اگر وارد مرحله کنش منفي شــوند، يعني 
ديگر اين صبــوري و انتظار و ثبــات کنوني را 
رها مي کننــد. در اين صــورت نقدينگي ها راه 
مي افتند. انتظارات تورمي روشــن مي شود و ما 
وارد فاز بي ثباتي اقتصادي همراه با تورم شتابان 
خواهيم شــد. اگر ارزيابي مردم از همکاري قوا 
و توانايــي دولت در تســلط بر اوضــاع و تغيير 
شرايط، مثبت باشــد، پيش بيني آنها اين خواهد 
بود که اوضاع خوب خواهد شــد بنابراين وارد 
فاز »کنش مثبــت« خواهند شــد يعني صبوري 
خــود را ادامه مي دهند و با اميدواري به ســوي 
فعاليت هاي مولد مي روند و همين باعث مي شود 
اوضاع به تدريج به ســمت بهبــود برود. امروز، 
رونق و رکود در اقتصاد ايران، اقتصادي نيست. 
عامــل رکود، سياســي و اجتماعي اســت يعني 
رکود با عوامل اقتصادي شــروع شــده است اما 
اکنــون تداوم آن بيشــتر عامل سياســي دارد تا 

اقتصادي«. 
ايشان در ادامه به ترسيم فضاي فعلي و دورنماي 

اقتصادي دولت آقاي روحاني پرداختند: 

در تهــران 3ـ2 روز آب يا برق قطع شــود، چه 
خواهد شــد، اگر زلزله شــود چه خواهد شــد، 
هيچ کس نمي داند اگر حاشيه نشــين ها در تهران 
شــورش کنند، چه خواهد شد و... . بگذاريد تا 
يک ســري مثال هاي اقتصادي بزنيم. براي نمونه 
ژاپن زماني که مي خواهد صادراتش را افزايش 
دهد، با يک يا دو درصد کاهش پول ملي خود 
و افزايش نــرخ ارز خارجي، صادراتش جهش 
مي يابــد پس مي تواند با نــرخ ارز، اقتصادش را 
کنتــرل کند؛ يا با جابه جا کــردن نيم درصد نرخ 
بهــره، ســرمايه گذاري در ژاپــن شــديداً تغيير 
مي کند امــا در ايران، باالبردن يــا کاهش نرخ 
بهــره به ميزان 10 درصد هم ســرمايه گذاري را 
تغيير نمي دهد، چنانچه با افزايش 200 درصدي 
نــرخ دالر در دو ســال پيــش، صــادرات تغيير 
خاصــي نکرد. يعني کنترل  اقتصــاد ايران ديگر 
با سياســت هاي پولي و مالي امکان پذير نيســت 
و پارامترهاي کنتــرل در اقتصاد ايران، غيرفعال 
شــده اند يا وضعيتي که اکنون فساد نظام اداري 
در ايــران پيدا کرده اســت، ديگر توســط خود 
نظام اداري قابل کنترل نيســت. چيدمان سيستم 
به گونه اي است که به طور اتوماتيک فساد توليد 
مي کند، اين وضعيت نشان مي دهد که به سمت 
وضعيت هاي تکينه شــونده و غير قابل بازگشت 
مي رويم؛ يعني وضعيــت  ناکارايي نظام اداري، 
در افق رويداد، به مرز بازگشــت ناپذير مي رسد 
و انعطاف پذيري کاهش مي يابد. شــاخص هاي 
زيــادي هشــداردهنده اين اســت کــه در مرز 
انعطاف ناپذيــري و کنترل ناپذيــري و بــه واقع 
پيش بيني ناپذيري اقتصاد ايران هســتيم. بنابراين 
اقتصاد ايــران در اواخر دولت دهم نشــانه هاي 
ورود به مرحلــه »افق رويــداد«  را از خود بروز 
داد کــه اگر همان روند ادامــه مي يافت نهايتاً به 
»تکينگي« مي رســيد که پاياني جز فروپاشــي و 
تورم هاي چهارنعل و ورشکستگي هاي گسترده 
در اقتصاد و امواج بيکاري و شــورش کارگران 

و فرار مديران و نظاير  اينها را نداشت«.
ايشان در ادامه به توضيح چگونگي توقف روند 

گذشته ايران پرداخت: 
»اما خوشــبختانه با انتخابات رياســت جمهوري 
يازدهم، پديده اي به  نــام »رويدادگي« در ايران 
 Catastrophe رخ داد. »رويدادگي« را براي واژه
گذاشــته ام. اگر بخواهيم مفهــوم »رويدادگي« 
را روشــن کنيم، مي توان از تمثيــل پرواز يک 
سنجاقک استفاده کرد که ظاهراً دارد در مسيري 
پرواز مي کند اما در يک لحظه، يا مسيرش را به 
ســطحي باالتر يا پايين تر جهــش مي دهد يا در 
يــک لحظه به عقــب برمي گردد، مســير پرواز 
ســنجاقک، حالــت »رويدادگــي« دارد. يعني 
دســت کم در کوتاه مدت قابل پيش بيني نيست. 
در انتخابــات خرداد 92، رفتار »رويدادگي « در 
مــردم ايــران رخ داد و به طورکلــي رفتار مردم 
ايران به خاطر تحوالتي که در اين سال هاي اخير 
رخ داده است و به علت بي ثباتي هاي بلندمدت 

پس از انتخابات، به مدت سه 
چهار ماه فضا تبديل به فضاي 
نشاط شد اما پس از آن مردم 
وارد فاز ارزيابي و نظاره شدند. 
پيش بيني اين است که در يک 

فاصله نه چندان طوالني، از 
نظاره و ارزيابي خارج مي شوند 
و وارد فاز کنش خواهند شد. 
اينکه کنش مردم ايران مثبت 

باشد يا منفي، بستگي به 
تحوالتي دارد که رخ خواهد داد
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مدنــي دارد. رأيــي که به دولــت روحاني داده 
شــد، رأي ايدئولوژيک نيست، رأي حزبي هم 
نيست، رأي سلبي است، دوام رأي سلبي کوتاه 
اســت. رأي دهنــدگان ايدئولوژيــک و حزبي 
معموالً صبورند و تالش مي کنند وقتي حزبشان 
پيروز شــد ناتواني ها يا شکست هاي آن را نبينند 
يا الپوشــاني کننــد. اما رأي دهندگان ســلبي به 
محض اينکه يکي دو خطا ديدند، تعلق خاطر به 
منتخبشان را از دســت مي دهند. بنابراين دولت 
روحانــي نبايد کاري کند که اين رأي دهندگان 
ســلبي از او نااميــد شــوند. دولت هاشــمي، بر 
بوروکراســي و تکنوکرات هــا، دولت خاتمي 
بر نخبگان اجتماعــي و نهادهاي مدني و دولت 
احمدي نژاد به توده هاي محروم و نظاميان متکي 
بود. ولي دولــت روحاني هنــوز هيچ موتوري 
بــراي هدايــت اجتماعي ندارد. ابهام ســوم، در 
ســطح مردم اســت، مردم از فــاز نااميدي پيش 
از انتخابات به نشــاط بعــد از انتخابات و اکنون 
از نشــاط به فاز نظاره و ارزيابي منتقل شــده اند. 
اکنون در فاز نظاره و ارزيابي هســتند، اگر اين 
دو ابهــام رفع نشــود، بــه زودي هم در ســطح 
حکومــت و هم در ســطح دولت، مــردم به فاز 
کنش منفــي مي روند. به همين علت اســت که 
مي گويم اقتصــاد ايران، رکود کنوني اش رکود 

سياسي است نه اقتصادي... .
ظاهــراً دولت آقــاي روحاني مصمم اســت که 
فــاز دوم را اجرا کند، يعني خطاي فاحشــي که 
در اين دولت رخ داده، اين اســت که مشــاوران 
اقتصادي ايشــان سه مســئله را آن قدر برجسته و 
همه چشــم ها را به آنهــا خيره کرده انــد که در 
دولــت حالت فلــج و انفعال ايجاد کرده اســت. 
آن سه مسئله عبارتند از کسري بودجه و کسري 
در يارانه هايي که بايد داده شــود، مســکن مهر و 
پايين بــودن قيمت حامل هاي انرژي. اکنون اينها، 
ســه مسئله اول دولت شــده و به گونه اي برخورد 
مي کنند که گويي تا اينها را حل نکند، هيچ کار 
ديگري نمي توانند انجام دهند. به نظر من، در نگاه 
اقتصادي دولت آقاي روحاني، وزن اين سه مسئله 
خيلي سنگين شده و ظاهراً با همين نگاه است که 
جمع بندي مجموعه دولت اين شده است که فاز 
دوم اجــرا شــود. اميدوارم کــه از اجرا منصرف 
شــوند و اگر هم منصرف نمي شوند با يک سري 
مالحظات اجرا شود. مثاًل يکي از مالحظات اين 
اســت که بايد بين بنزين و گازوئيل با بقيه کاالها 
تفاوت قائل شد. بنزين و گازوئيل در ايران تبديل 
به کاالي معيار شده اند. بنزين در ايران مانند طال 
و ارز به کاالي معيار تبديل شــده است؛ يعني در 
ذهن مردم جاي شاخص تورم که بانک مرکزي 
و مرکــز آمار اعــالم مي کنند، نشســته اند. وقتي 
مردم به آمارهاي رســمي اعتماد نداشــته باشند 
مي کوشند براي خودشان شاخص هاي اقتصادي 
پيدا کننــد. جامعه ايران اکنــون تحوالت قيمت 
طال و ارز و بنزين را به عنوان شــاخص جايگزين 
تــورم مي بيند. يعني اگر قيمت بنزين 100 درصد 

يــک مارپيچ تازه تورمــي وارد مي کند. دولت 
بايد براي تأمين کســري يارانه هــا وارد تعامل با 
حکومت بشود. باالخره نهادهايي که توانايي آن 
را دارند و رانت هايــي برده اند، يارانه ها را يکي 
دوســال برعهده بگيرند تا ارزش اسمي يارانه ها 
با تورم کم شود. با تورم موجود ارزش يارانه ها 
دو سال ديگر نصف خواهد شد. دولت روحاني 
بايد از پروژه يارانه ها که يک سياســت توزيعي 
اســت عبور کند. مسئله افزايش قيمت حامل ها، 
يک سياســت مستقل تخصيصي است. گره زدن 
يک سياست توزيعي به يک سياست تخصيصي 
که زمان بندي و شيوه هاي اجرايي متفاوتي الزم 
دارد يک خطاي نابخشــودني است. مسئله اين 
است که موفقيت فاز دوم هدفمندسازي بستگي 
به يک اجماع در حکومت دارد، به نظر مي رسد 
کــه اين اجمــاع وجــود نــدارد. بخش هايي از 
قوا آماده هســتند تا روحاني فاز دوم را شــروع 
کند و به محض مشخص شــدن پيامدهاي منفي 
آن، حمله هــاي تخريبــي خود را آغــاز کنند. 
طليعه هايش از همين بحث سبد کاال شروع شده 
است که نشان مي دهد که اجماعي وجود ندارد. 
درحالي که در زمان آقاي احمدي نژاد تمام قوا 
همت کردند تا اجرا شود و کسي مخالفت نکند 

و پيامدهاي منفي آن را مخفي کردند.
اکنون جامعه ما با ســه ابهام در ســطح سياسي و 
اجتماعي روبروســت. تا زماني که اين سه ابهام 
حل نشــود، ورود به فاز دوم هدفمندي يارانه ها، 
خطاي اســتراتژيک اســت. ابهام اول در سطح 
حکومــت اســت. حکومت هنــوز نمي داند که 
دولت روحاني، فرصت اســت يا تهديد. برخي 
از اجزاي حکومت بــا دولت روحاني، برخورد 
فرصتــي مي کننــد و آن را فرصــت مي انگارند 
امــا برخي هــم آن را تهديــد مي بيننــد.... ابهام 
دوم، ابهــام در دولــت روحانــي اســت. دولت 
روحاني، تکليفش با ســاير قوا و جامعه روشــن 
نيست. خيلي در سايه حرکت مي کند. استراتژي 
روشــني نــه در تعامل با جامعه و نــه با نهادهاي 

يعني توليد مداوم تورم. همه بنيان هاي اجتماعي 
و اقتصادي آنهــا را مي توانيد از اين طريق نابود 
کنيد. دولت آقــاي روحاني، به نوعي در حوزه 
اقتصاد آچمز اســت. نقدينگي قابل جمع کردن 
نيست و اگر بشود هم، تورم را کنترل نمي کند. 
با کســري بودجه روبرروســت، اگــر بخواهد 
پول قرض کند يا منتشــر کند، تورم را شعله ور 
مي کنــد. نظــام بانکي نمي توانــد کمکش کند 
يعني موجــودي ندارد که کمکــش کند. خود 
نظــام بانکي، بدهکار و ورشکســته اســت. وام 
خارجــي نمي توانــد بگيــرد. ســرمايه خارجي 
نمي آيد. ممکن اســت در چنــد نقطه که خارج 
از حوزه ســرزميني اســت مثاًل در پارس جنوبي 
با گرفتن امتيازهاي کالن، بعضي شــرکت هاي 
نفتي بيايند ســرمايه گذاري کنند، ولي در داخل 
سرزمين سرمايه گذار خارجي نمي آيد. در عين 
حال، انتظارات اجتماعي باالست. از آن طرف، 
اگر فاز دوم هدفمندســازي اجرا شود آن هيمه 
نقدينگي که زير اقتصاد ايران است و فعاًل انرژي 

آن خارج نشده، موتورش روشن مي شود.
به تازگي در يک نشست با برخي مسئوالن دولتي 
به دوســتان توصيه کردم که اصاًل سراغ اجراي 
فاز دوم هدفمندسازي نروند، زيرا هدفمندسازي 
يک پروژه حکومتي است، نه يک پروژه دولتي. 
براي اينکه هدفمندسازي موفق شود، حکومت 
بايد همت کند نه دولــت. اصاًل بحث پرداخت 
يارانه ها، امروز در توان دولت روحاني نيســت. 
در مســؤليتش هم قاعدتاً نيست. براي اينکه اين 
سياســت در دولت دهــم و با اجمــاع کليه قوا 
شــروع شــده و حاال که به نقطه ناتواني رسيده، 
بايــد کل قوا همــت کنند تــا يارانه ها پرداخت 
شود. اگر قرار است مردم توجيه شوند، کل قوا 
بايد توجيه شان کنند. دولت روحاني براي تأمين 
کســري يارانه ها يا بايد موتور تــورم را دوباره 
روشــن کند، از طريق افزايــش قيمت حامل ها 
يا پول چاپ کند که باز تورم روشــن مي شود، 
بنابرايــن اقتصاد ايــران را در گردابي تازه و در 

عکس از ايسنا



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
56

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
57

کتاب بخوانيد و هديه دهيد
نشر صمديه افتخار دارد که در مدت چهارده سال چند ده کتاب سياسي- راهبردي را 
به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همين راستا بر آن است تا براي خوانندگان 
نشريه سياسي- راهبردي چشم انداز ايران که عالقه مند به تهيه اين کتاب ها هستند، 

با تخفيف ويژه 20درصدي، کتاب هاي درخواستي را ارسال کند. 

متقاضيان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.
کتاب فروش هاي سراسر کشور نيز مي توانند براي سفارش کتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 

»کتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگيرند. 
نشر صمدیه:  66596849-66433207-66936575   نمابر: 66936575

و  کننـد  تـالش  بايـد  نخسـت  »اصالح طلبـان 
اگـر ارتباطـي دارنـد، مقامـات دولـت روحانـي 
را مجـاب کننـد کـه در شـرايط رکـود کنونـي، 
از اجـراي فـاز دوم، حداقـل در مـورد بنزيـن و 
انجـام  نمي گوييـم  مـا  گازوئيـل عـدول کننـد. 
حداقـل  امـا  دهيـد،  انجـام  مي گوييـم  ندهيـد، 
صبـر کنيـد  تـا هنگامي کـه اقتصاد ايـران عالئم 
خـروج از رکـود را از خـود نشـان دهـد و نـرخ 
رشـد اقتصـادي بـه بـاالي يـک درصـد برسـد. 
در  انفعـال  از  خـروج  بـراي  بايـد  اينکـه  دوم 
وضعيـت کنوني همـت کنند. يعنـي تالش کنند 
بـراي تعامـل بـا حکومـت و کمـک بـه مقامات 
تـا  بيـرون آينـد  ايـن فروبسـتگي  از  تـا  کشـور 
کشـور هـم از ايـن فروبسـتگي خـارج شـود که 
بـدون ايـن تحـول، اقتصـاد هـم از عدم اطمينـان 
خـارج نخواهـد شـد. ايـن مهـم نيازمنـد تعامـل 
جـدي اصالح طلبـان بـا حکومـت اسـت و نقطه 
آغازيـن ايـن تعامـل ايـن اسـت که سـرمايه هاي 
نماديـن اصالح طلبـي از موضـع انفعالـي کنونـي 
خـارج شـوند و از آبـروي خود مايـه بگذارند و 
حتـي آبروي شـان را خـرج کننـد تـا کشـور از 

شـرايط کنونـي خـارج شـود. انشـاء اهلل«.■

پيامدهاي اجراي اين سياست مي تواند کارامدي 
دولت روحاني را از بين ببرد، به گونه اي که تا پايان 
دوره مجبور شود دســت به عصا راه برود. خطر 
بعدي خطري اســت که در تئــوري دارون عجم 
اوغلو، اقتصاددان ترکيه بيان شده است. اگر تورم 
بعدي در ايران رخ دهد، تخريب طبقه متوســط 
تشديد مي شــود. اکنون آمارها نشان مي دهد که 
در ســال هاي اخير وضع فقرا بدتر نشده است اما 
با هدفمندي، وضعيت طبقه متوسط به سمت فقرا 
رفته است يعني طبقه متوسط هم به فقرا پيوسته اند 
يعني جامعه ما دارد به سوي يک جامعه دو قطبي 
فقير و غني مي رود. با اجراي فاز دوم و يک موج 
تورمي ديگر، اين طبقــه دوباره تضعيف خواهد 
شــد. بنابراين مــا با يک جامعه دوپــاره و با يک 
شکاف عظيم اجتماعي روبرو هستيم که دو نتيجه 
دارد: يا طبقات فرادســت از ابزارهاي خشــونت 
براي حفظ منافع خود استفاده مي کنند و جامعه را 
به سمت يک ديکتاتوري خشن نظامي مي برند يا 
فرودستان و فقرا و حاشيه نشينان شورش مي کنند 
و فضا را به دست مي گيرند و درهم ريزي سياسي 
اجتماعي آغاز مي شود؛ که هر دو آسيب زاست«. 
در ادامه ايشــان مســئوليت اصالح طلبــان را در 

شرايط فعلي چنين تشريح مي کنند: 

بــاال رود، برآورد مردم اين اســت که تورم 100 
درصد خواهد بود. بنابرايــن اجراي فاز دوم اين 
خطــر را دارد کــه انتظــارات تورمي مــردم که 
حاال حالت خفته دارد، بيدار شــود و بعد يکباره 
با يک جهش عظيم تورمي روبرو شــويم. سيلي 
که اگر بيايــد اين بار همه را خواهد برد. به همين 
خاطر اســت که مي گويــم در شــرايط کنوني، 
چنين سياســتي براي آقاي روحاني يک سياست 
انتحاري محسوب مي شود. اگر آقاي روحاني در 
اولين سياســت مهم دوران رياست جمهوري شان 
شکســت بخورند، ديگر نمي توانند سياست هاي 
جــدي ديگري را اجــرا کنند. اگــر در فاز دوم 
هدفمندي، موتور تورم روشن شود و اين سياست 
موفق نشود، دو حرکت رخ خواهد داد: نخست، 
نيروهــاي مخالف و معارض شــروع به تخريب 
دولت مي کننــد؛ دوم، جامعه اعتمــاد خود را به 
توانايي روحاني از دســت مي دهد و به فاز کنش 
منفي مي رود. در اين صورت يک قيچي شــکل 
مي گيرد که مخالفان سياســي دولت از يک ســو 
و جامعه از ســوي ديگر تيغه هــاي اين قيچي را 
شکل مي دهند و دولت روحاني را به نقطه تسليم 
مي برنــد. نمي گويم با اجراي فاز دوم هدفمندي، 
پايان ســال 93، پايــان دولت روحاني اســت اما 
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گــذر کننــد. زيــرا شــرايط بين المللي بــه طرز 
برگشــت ناپذيري تغييــر کــرده و هنگامي کــه 
ســرمايه داري غرب در اوج پويايي است، توسعه 
کم توســعه يافته  کشــورهاي  در  ســرمايه داري 
)پيرامــون(، به خاطر وجود »رقابت هاي ســنگين 

خارجي«، تحقق نمي يابد.
ج( اجراي سياست هاي موسوم به »خرده کاري« 
توســط کشــورهاي کم توســعه يافته. ســاختار 
کم توســعه يافته،  کشــورهاي  در  حکومــت 
حکومت هاي  اســت.  غيردموکراتيک  عمدتــاً 
غيردموکراتيک معموالً بــا نگرش عوامگرايانه 
و »پوپوليســتي« )Populism( بــه »حفــظ« نظام 
دهقانــي، صنايع دســتي و کارگاه هاي کوچک 
گرايــش دارنــد. در صورتي کــه تــدوام ايــن 
واحدها براســاس »قواعد اقتصادي« به سر آمده 
و بقاي آنها در گرو حمايت دولت ها ]از کيســه 
ديگر اقشــار جامعه[ اســت. اين فرايند، گرچه 
نــام حمايت از اقشــار پايين دســت جامعه را بر 
پيشــاني دارد، به دليل دخالت در مکانيســم هاي 
درونــي جامعــه و تداخــل در شــکل گيري و 
گسترش عادي طبقات اجتماعي، مانعي در برابر 

دگرگوني هاي جامعه به شمار مي آيد.    

2ـ مؤلفه هاي کم توسعه يافتگي
در شــرايط »ضعــف و ناموزوني« شــيوه توليد 
ســرمايه داري در کشــورهاي کم توســعه يافته، 
ســاختارهاي اقتصادي و اجتماعي آن کشورها 
بــه شــکل هايي درمي آيــد کــه در مجمــوع 

شيوه توليد ســرمايه داري درکشورهاي در حال 
توسعه با موانع ديگري روبروست. برخي از اين 

موانع عبارتند از:
بازتوليد ســاده،  به دليل  »توليددهقانــي«،  الف( 
خروج مازاد و عدم امکان انباشــت ســرمايه از 
درون نظام توليدي و مقاومت و کارشــکني در 

برابر شيوه توليد سرمايه داري؛3
 ،)Global Capitalism( »سرمايه داري جهاني« )ب
به دليل »انتقال بي وقفه مازاد اقتصادي از پيرامون به 
اقتصاد کشورهاي پيشرفته سرمايه داري«.4 به زعم 
اين پارادايم فکري، کشــورهاي کم توسعه يافته، 
قــادر نخواهند بود، براي توســعه اقتصــادي، از 
مراحل مشــابه کشورهاي ســرمايه داري صنعتي 

1ـ طرح مسئله
»کم توســعه يافتگي« )Underdeveloped( ايران، 
به معنــاي پايين بودن رشــد اقتصــادي، درآمد 
سرانه، بيکاري، توزيع ناعادالنه منافع اقتصادي، 
و  مدنــي  آزادي هــاي  و  شــهروندي  حقــوق 
درنهايت کندي اســتقرار دموکراسي، ريشه در 
»رشد ناکافي «نيروهاي مولد و درنهايت استقرار 
ناقص شــيوه توليد ســرمايه داري در اين کشور 

دارد. 
شيوه توليد ســرمايه داري در برخي نقاط جهان 
)اروپــاي غربي و امريکا( امکان رشــد و تفوق 
بر تمامي عناصر اقتصادي جامعه )کشــاورزي، 
صنعــت و خدمات( را يافته اســت امــا در نيمه 
بزرگتر جهان )آســيا، آفريقــا و امريکاي التين( 
همچــو کودکــي ناقص الخلقــه پديــدار و در 
بخش هــاي وســيعي از اقتصــاد اين کشــورها 
گســترش ناکامل داشــته اســت.1 اين کشورها 
نامــوزون  ناهنجــار و  از توســعه  از يک ســو، 
سرمايه داري به ويژه در مناطق شهري  و از سوي 
ديگــر از »غيرکافي« بــودن رشــد آن در بخش 

کشاورزي و روستاها رنج مي برند.
عدم شکل گيري و رشــد ناقص سرمايه داري در 
ايران را مي توان براســاس نظريه »احمد اشرف« 
به لحاظ تاريخي با خصوصيات شيوه هاي توليد 
شهريـ  روستاييـ  ايلي و نظام سياسيـ  اجتماعي 
حاصــل از آن )به عنوان مانع داخلي( و وضعيت 
نيمه اســتعماري و تحوالت سياســي و اقتصادي 
جامعــه ايراني در شــرايط ســلطه  اســتعماري 
)به عنوان مانع خارجي( مرتبط دانست.2 با توجه 
به دگرگوني هاي به وجود آمده در ساختارهاي 
اقتصادي و اجتماعي جامعه )تثبيت نسبي عشاير، 
فروپاشــي ارباب ـ رعيتي و زايش شــيوه توليد 
دهقاني( و شــرايط جديد نظــم جهاني اقتصاد 
)ســرمايه داري جهاني به جاي استعمار مستقيم(، 

مفهوم کم توسعه يافتگي 

كاووس واضحي
 پژوهشگر اقتصاد سياسي

ريخت شناسي کم توسعه يافتگي 
به يک يا چند شاخص محدود 

نمي شود. بلکه مجموعه اي 
از رشد ناکافي نيروهاي 

مولد، ضعف در بنيان هاي 
توليد، خرده فرهنگ هاي 

پيشاسرمايه داري و درنهايت، 
قدرت سياسي »غيرمتعارف 

سرمايه داري« است

مفهوم تكامل اجتماعي همواره مورد توجه اندیشــمندان بوده اســت  اما 
مفهوم توسعه و توســعه نيافتگي،كمي بيش از نيم قرن است كه وارد ادبيات 
اقتصادي و اجتماعي شــده است. همانند بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي، 
این مفهوم نيز ]به دليل داشتن خاستگاه بيروني[ بدون ابهام و انحراف نبوده 
اســت. دیدگاه هاي مختلفي در خصوص توسعه و توسعه نيافتگي مطرح شده 
اســت كه در این مقال امكان پرداختن به آنها نيست. در این مقاله، مفهوم 
كم توســعه یافتگي ایران  ]با تأكيد بر كيفيت رشد نيروهاي مولد و چگونگي 
تحقق شــيوه توليد ســرمایه داري[ مورد توجه قرار مي گيرد. بر مبناي این 
دیدگاه، شاخص »كم توسعه یافتگي«، رشــد ناموزون و تحقق ناكامل شيوه 

توليد سرمایه داري در كل اقتصاد است. 
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ــوع،  ــوده و در مجم ــت ب ــاران[ داراي اهمي پل ب
مي شــود.  قلمــداد  ملــي  اقتصــاد  محــرک 
ــن  ــرفته در اي ــت پيش ــي از صنع ــود مصاديق وج
کشــورها، تنهــا بيانگــر احاطــه شــيوه توليــد 
ــه  ــي از جامع ــش کوچک ــر بخ ــرمايه داري ب س
ــت  ــه جمعي ــت ک ــاورزي اس ــن کش ــت. اي اس
قابل توجهــي را در خــود جــاي داده اســت. لــذا 
ــن  ــي « بي ــبات اجتماع ــد و مناس ــت تولي »کيفي
ــا ديگــر طبقــات  توليدکننــدگان، رابطــه آنهــا ب
اجتماعــي و کيفيــت توزيــع منافــع ايــن بخــش، 

داراي اهميــت اســت.6  
وظيفه بخش کشاورزي، عالوه بر ايجاد » مازاد 
توليــد«، به منظور گســترش بازرگاني، توســعه 
صنايع تبديلي، امنيت غذايي، کاهش وابستگي، 
افزايش درآمــد و رفاه توليدکننــدگان، ايجاد 
شــرايط براي »آزادي انســان ها از معيشــت« از 

طريق استقرار شيوه توليد جديد نيز است. 
ساختارهاي پيشاســرمايه داري به داليلي ازجمله 
خرده مالکي،  بازتوليد ساده ]توليد فقط به اندازه 

عرصه وســيعي از عناصر اجتماعــي و فرهنگي 
توســعه نيافتگي را به نمايش مي گــذارد. تحت 
شرايط حاکميت اين ساختارها، نيروهاي توليدي 
جامعه، رشــد ناکافي داشــته و توليدکننده ها به 
لحاظ »تنگناهاي معيشــت« حاصل از ســاخت 
بــوده  »محافظه کارانــه«  رفتــار  داراي  توليــد، 
و در نتيجــه »تحــوالت سياســي و تحــرکات 
دموکراسي خواهي جامعه« به دليل عدم حمايت 
و پشــتيباني ضعيف بخش وسيعي از جامعه،  »به 

کندي« صورت مي گيرد.  
همانطــور کــه گفتــه شــد، وجــود ســاختارهاي 
اصلــي  شــاخص هاي  از  پيشاســرمايه داري، 
توســعه نيافتگي يــک کشــور اســت. مهمتــر 
اينکــه ايــن ســاختارها، نشــانه عقب ماندگــي 
اساســي ترين  درواقــع  و  مهمتريــن  از  يکــي 
بخــش اقتصــادي جامعــه، يعنــي کشــاورزي 
ــورهاي در  ــاورزي« درکش ــش کش ــت. »بخ اس
در  بــاالي آن  به دليــل ســهم  توســعه،  حــال 
محصــول کل و مــازاد توليــد جامعــه ]تأکيــد از 

جلوه هاي کم توســعه يافتگي را تشکيل مي دهد. 
ريخت شناسي کم توســعه يافتگي به يک يا چند 
شاخص محدود نمي شــود. بلکه مجموعه اي از 
رشد ناکافي نيروهاي مولد، ضعف در بنيان هاي 
پيشاســرمايه داري  خرده فرهنگ هــاي  توليــد، 
»غيرمتعــارف  سياســي  قــدرت  درنهايــت،  و 
سرمايه داري« اســت اما چند مشخصه و ويژگي 
درکشــورهاي کم توســعه يافته ]بــا تأکيــد بــر 
ايــران[ وجــود دارد که حضــور آنهــا دال بر 

کم  توسعه يافتگي است. اين موارد عبارتند از: 
1ـ2ـ ساختارهاي پيشاسرمايه داري در اقتصاد 
2ـ2ـ رشد ناموزون شيوه توليد سرمايه داري 

1ـ2ـ ساختارهاي پيشاسرمايه داري در اقتصاد 
توليــد  شــيوه  حاکميــت  کــه  شــرايطي  در 
ســرمايه داري بــر کل توليد اجتماعــي، »معيار 
تلقــي  توســعه يافتگي   )Standard( مــالک«  و 
پيشاسرمايه داري،  مي شود، وجود ســاختارهاي 
يــا کم توســعه يافتگي  توســعه نيافتگي  بيانگــر 
اســت. »صورت بندي هــاي پيشاســرمايه داري« 
بــه  مي توانــد   ،)Precaptalist Formations(
شکل هاي »شيوه توليد اربابـ  رعيتي/ »فئودالي« 
)Feudalism( و همين طور »شيوه توليد دهقاني/ 
توليد کااليي ساده« يا ترکيبي از اين دو به شکل 

»نيمه فئودالي« )Semi-Feudalism( باشد. 
در حال حاضر درکشــورهاي کم توســعه يافته، 
نظام فئودالي/ اربــاب ـ رعيتي، علي رغم وجود 
بقاياي آن، به شکلي که دربرگيرنده ساختارهاي 
مســلط اقتصادي جامعه باشد، از بين رفته است. 
اما شــيوه اي مستحکم و ســخت جان تري، به نام 
شــيوه توليد دهقاني، جايگزين آن شده که در 
ماهيــت، نه تنها بــا توليد ســرمايه داري متفاوت 
بوده، بلکه در مقام »ضديت« با آن برآمده و در 

برابرآن مقاومت مي کند. 
مقاومــت ايــن شــيوه توليــد، در برابــر توليد 
حکومت هــاي  تحــت  ســرمايه داري، 
غيردموکراتيــک، از غلظــت و پيچيدگي هاي 
بيشــتري برخوردار است. لذا براي دگرگوني از 
درون، بــه زمان طوالني تري نيازمند اســت. اين 
مقاومت، در يک رابطه دوسويه، موجب تأخير 
در استقرار شيوه توليد سرمايه داري و همين طور 

قدرت سياسي دموکراتيک مي شود. 
براســاس نتايج سرشماري کشــاورزي ايران در 
1382، حــدود 70 درصــد از مجمــوع 4/380 
ميليون خانوار توليدکننده و بهره بردار روستايي، 
داراي شــيوه توليــد دهقانــي و 20 درصــد نيز 
داراي حالت هاي توليد نيمه فئودالي )سهم بري، 
نصفــه کاري و...( بوده انــد. تعــداد خانوار اين 
دو گــروه بالغ بــر چهارميليــون و جمعيت آنها 
نيــز حــدود 23 ميليون نفر برآورد مي شــود که 
حدود 33 درصد کل جمعيت کشور را تشکيل 

مي دهد.5 
بنابراين، گســتره ســاختارهاي پيشاسرمايه داري 
در اقتصــاد ايــران، بســيار قابــل توجــه بوده و 

طرح از مهدي رضاييان
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2ـ شيوه توليد ســرمايه داري، به دليل خصلت و 
ماهيت درونــي آن ]گرايش به حداکثر ســود[ 
موجــب به کارگيــري ســرمايه، علــوم و فنون 
درکشاورزي شده و در نهايت موجب »بازتوليد 
گســترده« )Extended Reproduction( و انبــوه 
مي شود. درواقع رشــد نيروهاي مولد، پيشرفت 
صنايع بزرگ وکشاورزي نوين و بازدهي باالي 
عوامل توليد، تنها با عبور از مسير تاريخي شيوه 
توليد ســرمايه داري و ســختي هاي ناشي از آن 

براي جامعه امکان پذير است.
از نظر »مارکس«، سيستم سرمايه داري برعکس 
ادوار پيشــين، مبتني بر ايجاد تحــول دائمي در 
افزارها و مناســبات توليد و همچنين مناســبات 
اجتماعي اســت. تا حدي که وي پيشرفت هاي 
بشــري را تحت ســيادت طبقاتي »بــورژوازي« 
)Bourgeoisie(، در عــرض مدت کمتر از صد 
ســال که موجب پديدآمــدن دگرگوني عظيم 
در ساختارهاي توليدي شده، از لحاظ کميت و 
عظمت، باالتر از چيزي دانسته که همه نسل هاي 

گذشته به وجود آورده اند. 11
توليــد  شــيوه  گســترش  شــرايط  تحــت  3ـ   
ســرمايه داري و احاطه آن بــرکل توليد جامعه، 
»قدرت سياســي« جبــراً منطبق بر آن شــده12 و 
در نتيجه »دموکراســي« و مؤلفه هــاي آن مانند 
آزادي هــاي مدني، حقوق شــهروندي، مســئله 
زنــان، اقوام و مليت ها، حداقل از نوع بورژوايي 

قابل تحقق و دست يافتني خواهد بود.
 4ـ رشد و بالندگي »طبقه کارگر« تا حد زيادي، 
به تکامل ســرمايه داري وابســته اســت. با رشد 
سرمايه داري، طبقه کارگر رشدکرده و نيرومند 
مي شود. علت ضعف طبقه کارگر درکشورهاي 
توســعه نيافته اين اســت که  هنوز »مازاد نيروي 
کار« از بخش کشــاورزي اين کشورها خارج و 
به طور دائم به طبقه کارگر ملحق نشــده اســت.  
در اين کشــورها خــروج نيروي مــازاد بخش 
کشــاورزي، عمدتاً موقت بوده و انرژي نيروي 
کار، بين روستا و شهر عاطل و باطل مي شود. از 
سوي ديگر به دليل تکامل ضعيف صنايع، امکان 
جذب دائمي و مطمئن نيروي مازاد کشــاورزي 
فراهم نشــده و بنابراين به جاي اســتحکام بخش 
 )Lumpen( »ترقيخواه طبقه کارگر، بخش »لمپن

و بيکاره آن رشد بيشتري پيدا مي کند. 
در ارتباط با اســتقرار شــيوه توليد سرمايه داري 
به عنــوان يــک »دوره تاريخي« درکشــورهاي 
توســعه نيافته، نقطه  نظرات متفاوتي مطرح شده 
اســت. گروهــي معتقدند کــه برقراري شــيوه 
توليد ســرمايه داري به عنوان يک دوره تاريخي 

درکشورهاي توسعه نيافته ضروري است.13
 در مقابــل، برخــي نيــز معتقدنــد به داليلــي، 
صنعتــي  ســرمايه داري  اســتقرار  امــکان 
درکشــورهاي توســعه نيافته وجود ندارد.14 لذا 
 Non-Capitalist( »راه رشــد غيرســرمايه داري«
Development( ]به معناي پرش از شــيوه توليد 
ســرمايه داري[ را پيشــنهاد کرده اند. براي نمونه 

پروسـه انباشـت اوليـه کمابيـش به فرجام رسـيده 
اسـت. در اينجـا رژيم سـرمايه داري يـا کل توليد 
ملى را تحت سـلطه مسـتقيم خود درآورده يا در 
جايى کـه مناسـبات اقتصـادي از رشـد کمتـري 
برخوردار بوده  اسـت، الاقل کنترل غيرمسـتقيمى 
بر آن دسـته از اقشـار اجتماعـى دارد که با وجود 
تعلقشـان به شـيوه توليدي عتيق کماکان در کنار 
آن بـه حيات در حـال زوال خـود ادامه مى دهند. 
در مسـتعمرات )کشـورهاي توسـعه نيافته ـ تأکيد 
از نگارنـده( وضـع غيـر اين اسـت. در آنجا رژيم 
توليد کننـده  کـه  مانعـى  بـه  مـدام  سـرمايه داري 
نگارنـده[  از  تأکيـد  ـ  دهقانـي   ]توليـد  مسـتقل 
بـر سـر راهـش قـرار مى د هـد برمى خـورد. ايـن 
خويـش  کار  ملزومـات  صاحـب  توليد کننـده 
اسـت و ايـن کار را در جهـت مال  انـدوزي بـراي 
خـود و نه براي سـرمايه دار، به خدمـت مى گيرد. 
تضـاد ميـان ايـن دو سيسـتم کـه درسـت نقطـه 
مقابـل يکديگرنـد، در مبـارزه اي کـه ميـان آنهـا 
درمى گيـرد بـروز عملى مى يابد. در مسـتعمرات، 
جدايـى کارگـر از ملزومـات کار و از زميـن کـه 
ملزومـات کار در آن ريشـه دارنـد، هنـوز وجـود 
نـدارد يـا به طـور پراکنـده يـا در مقيـاس بسـيار 
محـدود وجـود دارد . لـذا جدايى کشـاورزي از 
صنعـت نيـز هنـوز به وقـوع نپيوسـته و هيچ يـک 
از صنايـع خانگـى نيـز از ميـان نرفتـه اسـت. پس 
بـازار داخلـى سـرمايه از کجـا بايـد فراهم شـود؟ 
مى دانيـم کـه وسـايل توليـد و وسـايل زندگـي 
مـادام کـه در تملـک توليدکننـده بالفصـل قـرار 
دارند سـرمايه نيسـتند. شـرط اساسـى ايجاد شيوه 
توليد و انباشـت کاپيتاليسـتى و لـذا ايضاً مالکيت 
مالکيـت  نابـودي  کاپيتاليسـتى،  خصوصـى 
خصوصـى مبتنـى بـر کار شـخصى و به عبـارت 
ديگر سـلب مالکيت از کارگر ]مسـتقل[ است. 10

عــالوه بــر اينکه »مارکــس«، شــيوه هاي توليد 
پيشاســرمايه داري را به لحاظ ماهيت آن، مانعي 
در برابر شيوه توليد سرمايه داري مي داند، آن دو 
را از هــم تفکيک کرده و مهمتر اينکه، شــرط 
توســعه شــيوه توليد ســرمايه داري را فروپاشي 

توليد دهقاني دانسته است.

سرپاماندن واحد بهره برداري[، حبس زمين و... 
مدام براي شيوه توليد ســرمايه داري مانع ايجاد 
مي کند.7 از سوي ديگر، تحت شرايط پرشماري 
توليدکننــدگان دهقاني و تســلط ناکامل توليد 
پيشــبرد  بــراي  الزم  پتانســيل  ســرمايه داري، 
دگرگوني هاي مهــم در جامعه به وجود نخواهد 
آمد. در اين شــرايط، نيــروي اجتماعي جامعه 

براي تحقق دموکراسي ضعيف عمل مي کند. 

2ـ2ـ رشد ناموزون شيوه توليد سرمايه  داري 
پيش از پرداختن به کيفيت شــکل گيري و رشد 
شــيوه توليد ســرمايه داري در ايران الزم است 
اهميــت تاريخي اين شــيوه توليد از جنبه نظري 

مورد بررسي قرار گيرد.  

الــف ـ اهميــت تاريخــي شــيوه توليد 
سرمايه داري

صورت بندي اقتصادي و اجتماعي سرمايه داري، 
به معناي تسلط توليد سرمايه داري بر بخش هاي 
اقتصادي کشور )صنعت، کشاورزي و خدمات( 
و همين طــور »حاکميت ســرمايه« بر کل »توليد 
اجتماعــي« و »نيــروي کار« جامعــه يکــي از 
مراحل و دوره بندي هاي مهم تاريخي )نه شکل 
آخــر و قطعي توليد اجتماعي( اســت که اوج 
تکامل آن، مربوط بــه دوران »انقالب صنعتي« 
)Industrial Revolution( همزمان با قرن 19 در 

انگلستان بوده است. 
پيشرفت هاي به دســت آمده از جنبه هاي علمي، 
فنــي، تکنولــوژي، رفــاه اجتماعــي و ســطح 
زندگــي بشــريت، مربوط به دوران شــکوفايي 
شيوه توليد ســرمايه داري است. اين شيوه توليد 
به طور تمام و کمال درکشــورهاي توسعه نيافته، 
محقق نشــده اســت. استقرار و گســترش شيوه 
توسعه نيافته،  درکشــورهاي  سرمايه داري  توليد 

دست کم از چهار جنبه داراي اهميت است:
 1ـ به دليل »تضاد« با شيوه توليد دهقاني، موجب 
فروپاشي آن مي شــود. فروپاشي توليد دهقاني، 
گرچــه موجــب خانه خرابي، فروپاشــي مادي 
و فرهنگــي بخش وســيعي از جامعه مي شــود، 
اما يکــي از دســتاوردهاي گريزناپذير تاريخي 

به شمار مي رود.8 
از نظر »مارکس«، زشتي »نظام کهن« ]شيوه توليد 
فئودالي و خرده کااليي سادهـ  تأکيد از نگارنده[ 
بدي نظام ســرمايه داري را مي پوشاند. پس ابتدا 
بايد آن زشــتي ها برطرف شود. حاکميت ديگر 
نمي تواند اســتبداد پيشاســرمايه داري را مسئول 

بالهاي جديد قلمداد کند.9
دهقانــي(  )توليــد  توليــد  ســاختارهاي  وي 
درکشــورهاي توســعه نيافته را موجــب کندي 
گسترش ســرمايه داري و تأخير اين شيوه توليد 
دانســته، تا حدي کــه از آن به عنوان »ســرطان 
ضدسرمايه داري« ياد مي کند. »مارکس« در اين 

زمينه مي نويسد:
سياسـى،  اقتصـاد  موطـن  غربـى،  اروپـاي  »در 

پيشرفت هاي به دست آمده 
از جنبه هاي علمي، فني، 

تکنولوژي، رفاه اجتماعي و 
سطح زندگي بشريت، مربوط 
به دوران شکوفايي شيوه توليد 
سرمايه داري است. اين شيوه 

توليد به طور تمام و کمال 
درکشورهاي توسعه نيافته، 

محقق نشده است
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انکشــافي مشــابه آنچه در اروپاي غربي وجود 
داشت پيدا کنند؟ 19

کريگــه«  »هرمــان  بــا  مارکــس  مجادلــه  در 
)Hermann Kriege(20 که بر ســر مســئله ارضى 
و توسعه ســرمايه داري در امريکا به سال 1846 
اتفــاق افتاد، نــکات درخور توجهي به دســت 

مي آيد. 
در آن هنــگام جنبش اجتماعــى امريکا همانند 
آنچه در روســيه جــاري بود، مســئله ارضى را 
مطرح ســاخته بــود. آنچــه مطرح بود مســائل 
مربوط به يک جامعه سرمايه دارى پيشرفته نبود، 
بلکه برعکس مســئله بر سر تکوين شرايط اوليه 
و بنيادى براى توســعه سرمايه دارى بود. »هرمان 
کريگه« به منظور خارج کردن ســطح وسيعى از 
اراضى از دور خريد و فروش، تضمين مالکيت 
قانونى زميــن، محدودکردن ميــزان مالکيت يا 
حقــوق اراضــى و در يک کالم بــراي »گريز« 
از توســعه ســرمايه داري »توزيع مجدد عمومى 
زمين« در امريــکا را مطرح کرده بود . مارکس 

در ارتباط با پيشنهاد کريگه مي گويد:
»از او انتظــار مي رفت اين را بفهمــد که در يَِد 
قدرت قانونگذاران نيســت تا با صــدور فرمان 
از تکامل نظــام »پاتريارکال«21 بــه نظام صنعتى 
جلوگيري کنند يا آنکه اياالت صنعتى و تجارى 
ســاحل شــرقى را به دامان بربريت پاتريارکال 

بازگردانند«.22
مارکس، پيشنهاد اتوپيايي و پوپوليستي »کريگه« 
را نقد کرده و متذکر مي شود؛ نظام پاتريارکال/ 
اقتصــاد دهقاني به طــور اجتناب ناپذيــر به نظام 
ســرمايه داري تکامل مي يابــد. درواقع مارکس 
ناگزيربودن توسعه ســرمايه دارى را خاطرنشان 
ســاخته و تالش هــاي اتوپيايي سوسياليســت ها 
براي جلوگيري از توســعه سرمايه داري را مورد 
مذمــت قــرار داده اســت. مارکــس خطاب به 

»کريگه« مي افزايد:
» امــا عفريــت ســرمايه دارى که شــما به عبث 
اميدواريــد از آن اجتنــاب کنيــد، يک منفعت 
تاريخى اســت، چرا که رشد اجتماعى را شتابى 
عظيم خواهد بخشــيد و اشــکال نوين و عالي تر 

جنبش را به مراتب پيش خواهد انداخت.«23
بــا  ايــران  در  ســرمايه داري  شــناخت 
همــراه  فکــري«  و  سياســي  »جانبداري هــاي 
بــوده لــذا تصويــري علمــي و بي طرفانــه از 
ــه  ــوط ب ــه نشــده اســت. نوشــته هاي مرب آن ارائ
»شــناخت ســرمايه داري در ايــران« به مراتــب 
ــه  ــادي و مبارزه جويان ــته هاي انتق ــر از نوش کمت
ــئله  ــت. مس ــوده اس ــد ب ــيوه تولي ــن ش ــه اي علي
پوشــش  در  عمدتــاً  ايــران  در  ســرمايه داري 
مســئله »گــذار از ســرمايه داري بــه سوسياليســم« 
منظــور  بــه  نــه  آن  مطالعــه  و  گرفتــه  قــرار 
شــناخت آن بلکــه بــه منظــور روشن ســازي 
ــن شــيوه توليــد و در  ــاي »متناقــض« اي جنبه ه
ــوده  ــم ب ــق سوسياليس ــي تحق ــر حت ــي باالت گام

ــت. اس

به عنــوان يک عنصر اقتصادي مترقي در آمده و 
در پهنه قلمرو ملي گســترش يابد، شرط مهمي 
را پيــش پا مي گــذارد و آن اينکــه مجمعي از 
»دهقانــان منتخب« ازســوي کمون هــا، اداره و 
رهبري آنها را در دست خود متمرکز سازد. اين 
پيش شــرط تا حدودي از مارکس بعيد بوده که 
باور نمايد، در قالب زراعت اشــتراکي دهقاني 
]که خــود مارکس به اســتبدادهاي متمرکز در 
داخل خود آنها اشــاره داشته[ به چنان بالندگي 
رسيده باشــند که از طريق »منتخبان« خود و در 
عين حال مصــون از مداخله دســتگاه دولتي به 

بهره برداري اشتراکي دست يابند. 

مارکس، »ميرها« را در آســتانه خطر فروپاشــي 
مي داند که از ســوي گســترش توليد دهقاني و 
با کمک عوامل دولتي تهديد مي شــده اســت. 
مهمتــر اينکه مارکس در همان يادداشــت ها به 
نکته مهمي اشاره مي کند. وي مي نويسد: گرچه 
مالکيت زمين اشتراکي است اما در عمل، کشت 
و زرع و توليــد به وســيله »فرد دهقــان« به طور 
جزء جــزء انجام مي گيــرد؛ ماننــد خرده دهقان 
غربي. مارکس از اين مســئله به عنوان دوگانگي 
ذاتي کمون هاي اشــتراکي روســيه ياد مي کند 
که ممکن اســت در بعضي از شرايط تاريخي به 

نابودي آن بينجامد. 
درمجموع، برداشــت نگارنده از يادداشت هاي 
مارکس اين اســت که وي به فروپاشي تاريخي 
کمون هاي روسيه، با اندکي ترديد اعتقاد داشته، 
منتها دشواري او اين بوده که چگونه طرفداران 
»ميرها/کمون هــا« را متقاعد کنــد که در عصر 
ســرمايه داري، منتظر فروپاشــي آن )بــه اندازه 
طول مدت فروپاشي اراضي اشتراکي غرب که 
مارکس بســيار طوالني عنوان مي کند( بنشينند 
و خويش را وقف محاســبات کنند. محاسباتي 
که هدفش پيداکردن اين پاســخ است که چند 
قرن طول خواهد کشــيد تا سرمايه داري  روسيه 

در روســيه پيــش از انقــالب، گروهــي به نام » 
 )Narodnik( »اقتصاددانــان خلقيون/ »نارودنيک
معتقــد بودنــد کــه در اراضــي زراعــي تحت 
نــام »ابچينــا« )Obshchina( مي تــوان زراعــت 
سوسياليســتي/ کلکتيــو بــدون نياز به اســتقرار 

سرمايه داري راه اندازي کرد.15
»ناُرُدونيک ها« انتظار داشــتند »کمون روستايي«  
)Village Commun( )اراضي مشاعي روسيه در 
طي قــرن 19(، پايه اي براي سوسياليســم بومي 
ايجاد کند که عمدتاً بر کشاورزي استوار خواهد 
بود. با اين شرايط، دهقانان براي بازسازي جامعه 

روسيه به پا خواهند خاست.16
بانو »ورا زاســوليچ« )Vera Zasulich( در نامه اي 
که در فوريه 1881 ]دو ســال مانده به پايان عمر 
مارکس[ از طرف خود و عده اي از دوســتان و 
اعضاي گروه »منشــويک« ازجملــه »پلخانف« 
و...   )Akselrod( »اکســلرود«   ،)Plekhanov(
بــه مارکــس فرســتاد، از وي خواســت درباره 
جماعــات کشــاورزي و مالکيــت جمعــي در 
 )Mir( »روســيه، يعنــي اراضي معروف بــه »مير
نظرخويــش را ارائــه کرده و دربــاره ضرورت 
تاريخي عبور از شــيوه توليد ســرمايه داري در 
مــورد جميع ملل را براي آنها روشــن کند. آيا 
راهي که ســرمايه داري در اروپاي غربي پيموده 
اســت، همان راهي اســت که جبر تاريخ براي 
تمام کشــورهاي جهان با خود به همراه خواهد 
داشت؟ يا آنکه تحول صنعتي و تکامل از طريق 
ديگر نيز ممکن اســت ؟ به عبــارت ديگر، آيا 
چگونگي تحوالت اروپاي غربي، الگويي براي 
تمام کشــورهاي جهان است، يا هر کشور طبق 
مقتضيات و متناســب با محيط تاريخي خود راه 

خاص خويش را مي پيمايد؟ 
پاســخ مارکــس ]درشــرايط بيماري[ بــه بانو 
»زاسوليچ «که طي ياداشت ها و پيش نويس هاي 
تکراري بوده، داراي شفافيت هاي الزم نيست.17 
ايــن عــدم شــفافيت از ســوي مارکس منشــأ 
برداشــت  هاي متفاوت از نوشته هاي وي شد. تا 
حدي که خوراک الزم براي نظريه »شيوه توليد 
آســيايي« )Mode de production Asiatique( را 

فراهم آورد. 
مارکــس از يک ســو با تمايــز قائل شــدن بين 
»مالکيــت زميــن« در روســيه و اروپــاي غربي 
امــکان  و  ســرمايه داري18  توســعه  فراينــد  در 
بهره گيري روسيه از دستاوردهاي غرب به دليل 
هم عصرشــدن »کمون هاي اشــتراکي ـ ميرهاي 
روسيه« با شــيوه توليد سرمايه داري غرب مباني 
تئوريــک الزم بــراي تقويت انديشــه »پرش از 
روي مرحله سرمايه داري« و اســتفاده از ميرها/
کمون هــا، به عنوان مــزارع سوسياليســتي و در 
نهايت طي طريق »متفاوت از غرب« براي توسعه 

و تکامل به دست داده است. 
اما ازســوي ديگر با بررسي دقيق يادداشت هاي 
مارکس نتايج متفاوتي به دست مي آيد: مارکس 
در همان يادداشــت ها، اوالً بــراي اينکه »ميرها« 

بانو »ورا زاسوليچ«
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نماينــده طبقــه ســرمايه داري صنعتــي اســت کــه 
از لحــاظ اقتصــادى بــر ديگــر طبقات »ســيادت« 
ــاورا و  ــده م ــک پدي ــت، ي ــن دول دارد. بنابراي
ــات اجتماعــي  ــن طبق ــده مناســبات بي تنظيم کنن
ــى  ــى را نمايندگ ــع عموم ــع مناف ــوده و در واق ب
ــن  ــم مناســبات بي ــه تنظي ــن وظيف ــد. ضام مي کن
طبقــات نيــز »قانــون و قانون مــداري« اســت کــه 
اجــراي آن ازســوي مــردم ]طبقــات اجتماعــي[ 

ــت واگــذار شــده اســت.   ــه دول ب
»دولت متعارف ســرمايه داري، دولتي است که 
در جريان کارکرد متعارف، عادي و غيربحرانى 
جامعه بوده و از جنبه هاي مســئله ارضي، مسئله 
ملي، زنان، اقوام و اقليت ها و همچنين در تنظيم 
سياست هاي بنيادي اقتصادي، داراي روند عادي 

است.« 
آيــا دولــت در ايــران يــک دولــت متعارف 
سرمايه  داري است؟ يعني آيا ايران داراي همان 
ويژگي هــاي اقتصــادي و اجتماعي اســت که 
بــراي نمونه در فرانســه، انگليــس وجود دارد؟ 
جايگاه سرمايه داري تجاري در ساختار سياسي 
ايران چيســت؟ و مهمتر اينکه در فقدان سيادت 
ائتالف  سياسي ســرمايه داري صنعتي، اشــکال 
ايدئولوژيکــي و سياســي بين طبقــات چگونه 

است؟
دولــت در ايــران، به دليــل اينکــه وارث يــک 
داراي  اســت،  نامــوزون  ســرمايه داري  نظــام 
اساســي  بحران هــاي  و  درونــي  تضادهــاي 
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــه تالش ه ــدي ک ــا ح ــت . ت اس
ــه  ــا مرتب ــي ت ــرمايه داري، حت ــردن س متعارف ک
يــک »نظــام ســرمايه داري مــدرن« بــا موانــع 
ــه  ــوم ب ــات موس ــت. گرايش ــرو اس ــادي روب زي
ــي  ــره تالش هاي ــوان از زم ــات« را مي ت »اصالح
ــارف در  ــرمايه داري متع ــي س ــاد نوع ــراي ايج ب
ايــران دانســت. دولــت در ايــران، داراي خصلــت 
نامتعــارف ســرمايه داري اســت. نخســت، دولــت 
نماينــده و تجلــي ســرمايه داري صنعتــي نيســت. 
انقــالب،  از  بعــد  ايــران  دولت هــاي  دوم، 
ــا حــل تکاليــف و وظايــف  ــاً در ارتبــاط ب عمدت

ــران  ــت در اي ــود، نتوانس ــا ب ــاط دني ــر نق و ديگ
تــا حــدي گســترش يابــد کــه تعيين کننــده 
ــه شــکل  ــذا ب ســاخت قــدرت سياســي باشــد. ل
نامــوزون و در عيــن حــال وابســته بــه دايــره 
دخالــت »دولــت« شــکل گرفــت. در مــورد 
ــد  ــي، عقاي ــرمايه صنعت ــن س ــع تأمي ــأ و منب منش
ــا  ــن آنه ــت. مهمتري ــده اس ــرح ش ــددي مط متع
»پــل  و  داب«  »موريــس  »مارکــس«،  نظــر 

ســوييزي« اســت. 
ناموزونــي و ضعــف ســرمايه داري صنعتي در 
ايران با رشــد ناکافــي نيروهاي مولــد، به ويژه 
»کشــاورزي« در ارتباط است. رشــد نيروهاي 
مولد در بخش کشــاورزي تا آن اندازه که منشأ 
 )Primitive Accumulation( اوليــه«  »انباشــت 
ســرمايه داري تلقي شود، با »ســلب مالکيت از 
دهقانــان « آغاز مي شــود. اين فراينــد در ايران 
به طور کامل به فرجام نرســيده اســت.  به گمان 
نگارنده، ماهيت اصالحات ارضي ايران به دليل 
ســلب مالکيت از »ارباب« و نه »دهقان« و تقسيم 
مجــدد زمين، در جهــت گريز از شــيوه توليد 
ســرمايه داري بوده اســت. بنابراين ابتدايي ترين 
شرط ســرمايه داري صنعتي/کشاورزي به شيوه 
ســرمايه داري، يعني ســلب مالکيت از دهقان و 
تمرکز زمين بين افراد خاص محقق نشده است. 
ــن  ــد، بي ــه ش ــم گفت ــتر ه ــه پيش ــه ک همان گون
سياســي  قــدرت  و  اقتصــادي  ســاختارهاي 
کــه  کشــورهايي  در  دارد.  وجــود  رابطــه 
داراي ســاختارهاي پيشاســرمايه داري فراگيــر 
ــي  ــز تجل ــي ني ــدرت سياس ــوده، ق ــاد ب در اقتص
آن ســاختارها خواهــد بــود. در ايــن شــرايط 
»ســرمايه داري  اراده  تابــع  سياســي  قــدرت 
تجــاري« ) Capitalist Commercial( اســت کــه 
به طــور پنهــان بــا طبقــه »دهقــان« ائتــالف دارد. 
برعکــس درکشــورهايي کــه داراي رشــد کامل 
تجلــي  حکومت هــا  هســتند،  داري  ســرمايه 
ســرمايه داري صنعتــي  هســتند.26 دولت هايــي 
کــه داراي چنيــن ويژگي هايــي هســتند بــه آنهــا 
گفتــه  ســرمايه داري«  متعــارف  »دولت هــاي 
ــت،  ــرايطي، حکوم ــن ش ــت چني ــود. تح مي ش

ب ـ کيفيت رشد شيوه توليد سرمايه داري 
در ايران 

همان طور که گفته شد شيوه توليد سرمايه داري 
در نيمــه بزرگتر جهان )کشــورهاي آســيايي، 
آفريقايــي و امريکاي التين( ازجملــه ايران، به 
شــکل ناقص پديــدار و در بخش هاي وســيعي 
از اقتصاد اين کشورها گســترش ناکامل داشته 
است. در اين کشورها، صنايع دستي وکارگاهي 
و توليدکننــدگان کشــاورزي بــا ويژگي هايي 
مغاير شيوه توليد ســرمايه داري، سهم مهمي در 

بين کل توليدکنندگان دارد.
»از  موجــب  ســرمايه داري،  نامــوزون  رشــد 
شکل افتادگي و تفکيک ناپذيري«، »ناپايداري و 
کارکرد متناقص« در طبقات اجتماعي مي شود. 
عمدتــاً حکومت و قــدرت سياســي در چنين 
بنيان هاي سرمايه داري  شــرايطي به دليل ضعف 
صنعتــي، تجلي ســرمايه داري مالــي و تجاري، 
حتــي صورت هاي زشــت تر )داللــي و قاچاق 

کاال( آن خواهد بود.
مارکــس در بخــش چهــارم جلــد ســوم کتــاب 
هــم  از  را  ســرمايه داري  نــوع  دو  »ســرمايه«، 
تجــاري«  »ســرمايه داري  مي کنــد:  تفکيــک 
»ســرمايه داري  و   )Capitalist Commercial  (
نظــر  از   .)Industrial Capitalist( صنعتــي« 
ــا ســرمايه صنعتــي  مارکــس، ســرمايه تجــاري ب
متفــاوت بــوده و درهم آميختــن ويژگي هــاي 
تنهــا  مارکــس،  نيســت.24  صحيــح  دو  آن 
ــوم  ــل مفه ــد کام ــي را واج ــرمايه داري صنعت س
ــورژواـ  ــت »ب ــرمايه داري و دول ــد س ــيوه تولي ش

مي دانــد.  دموکراتيــک« 
»انگلــس« نيز رســيدن به دموکراســي را در دو 
مرحله ترسيم مي کند: اول، مرحله دموکراتيک  
مرحلــه  دوم،  و  ســرمايه  آزادي  منظــور  بــه 
سوسياليســتي به منظور آزادي انسان. در مرحله 
اول انقالب، سرمايه از نظر سياسي آزاد مي شود 
و رهبري انقالب به دســت سرمايه داران صنعتي 

مي افتد.25
محرکــه  قــوه  کــه  صنعتــي  ســرمايه داري 
ــا  ــرات« در اروپ ــورژوا ـ دموک ــاي ب »انقالب ه

ماهيت اصالحات ارضي ايران 
به دليل سلب مالكيت از »ارباب« 
و نه »دهقان« و تقسيم مجدد 
زمين، در جهت گريز از شيوه 
توليد سرمايه داري بوده است. 

بنابراين ابتدايي ترين شرط 
سرمايه داري صنعتي/كشاورزي 

به شيوه سرمايه داري، يعني 
سلب مالکيت از دهقان و تمرکز 

زمين بين افراد خاص محقق 
نشده است
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شيوه توليد سرمايه داري« در روسيه و عليه نفوذ حکومت 
مستبدانه تزار مبارزه مي  کرد. اين گروه عالوه بر يک سري 
 )Bakunin( »باکونين«  افکار  تحت تأثير  نظامي  عمليات 
]انقالبي مشهور و آنارشيست اهل روس در قرن19[، در 

زمينه تئوري نيز آثار متعددي از خود باقي گذاشتند. 
16. ايزاک دويچر، منشويک ها، ص28. 

17. T.J. Byres- Modes of Production and Non-Eu-
ropean Pre-Colonial Societie.

18. مارکس ســير تحول ســرمايه داري در غرب را  
تبديل يک طريقه »مالکيت خصوصي« به طريقه اي 
ديگر از مالکيت خصوصي دانســته، درصورتي که 
در مورد مســئله بهره برداري دهقانان از کمون هاي 
روســيه، معتقد بوده که اين تبديل برعکس غرب 
بوده است. يعني تبديل »مالکيت اشتراکي« زمين به 

مالکيت خصوصي.
19 . »لنين« هم تا حد کفايت به تأسي از »پلخانف« 
رشد سرمايه داري در روســيه و »اوبچيناي« روسي 
را نفــي کرد.  او در اين خصوص به جايي رســيد 
که »اوبچينا« را پايه اســتبداد روســي و شيوه توليد 
آســيايي دانســته و معتقد بــود با نابــودي اجباري 
کمون هاي اشــتراکي روسي قدمي به جلو گذاشته 

مي شود. 
20.  يکي از همکاران بســيار جــوان »مارکس« که 
آن هنگام در 1845 به امريکا رفته و در آنجا دست 
به انتشــار مجله اى به نام »تريبون خلــق« براى تبليغ 
سوسياليســم زده بــود. او تبليغ خود را به شــيوه اى 
پيش مي برد که مارکس ناگزير شد به وي شديداً 
اعتراض کنــد . ]لنيــن، مارکس، دربــاره »توزيع 

مجدد عمومى زمين در امريکا«[
21. منظور »اقتصاد دهقاني« است. 

22 . لنين، مارکــس، درباره »توزيع مجدد عمومى 
در امريکا«.

23 . همان
24 . نــگاه کنيد به: مارکس، جلدچهارم ســرمايه، 

ترجمه اسکندري، ص1988.
25 . مرتضي محيط، آيا ايران سرمايه داري است؟  
www.Gholshan.com.

26 . در  اين شــرايط لزوماً دولت، »طبقه مســلط« 
)Dominant Class( نيســت. بلکه ارگان سياســي 
آن اســت و امور آن را سازماندهي مي کند. مسلط 
بــه معناي تصاحب کننــده ارزش اضافي در جامعه 
سرمايه داري. در برخي موارد طبقه مسلط مي تواند 
»طبقه حاکم«)Ruling Class( نيز باشــد. »نيکوس 
پوالنــزاس« معتقد اســت خصلــت و ويژگي هاي 
دولت سرمايه داري ايجاب مي کند در برخي موارد 
ترکيبي از چند طبقه يا چند جناح سياســي بلوک 
قدرت را تشکيل دهند. در اين گونه موارد يکي از 
طبقــات، نقش حاکميت  يــا هژموني قدرت را در 
دســت مي گيرد. ]درباره مفاهيم تئوريک، نيکوس 
پوالنزاس، ترجمه ســعيد راهنما، انتشارات پيمان، 

ص15[ ■

5 . تعداد کل خانوارهاي روســتايي ايران بر اساس 
آمار سرشماري کشــاورزي 1382، حدود 380/4 
ميليون و آمار سرشــماري عمومــي نفوس1385، 

حدود7/5 ميليون عنوان شده است. 
6 . »صنعت«، تحت شرايط زير محرک کشاورزي و 
موجد کشاورزي توسعه يافته خواهد بود: 1. قدرت 
سياسي تبلور ســرمايه داري صنعتي باشد؛ 2. قدرت 
سياســي درصدد حل »مسئله ارضي« ]عبور از شيوه 
توليد دهقاني و گسترش شيوه توليد سرمايه داري در 
کشاورزي[ باشد؛ 3. مراد از رشد صنعت، نه افزايش 
تعداد صنايع خرد و کوچک، بلکه صنعت پيشرفته 

»بزرگ مقياس« ) Large-Scale( باشد. 
7 . عکس قضيه نيز صادق اســت. يعني در شرايط 
ناموزون بودن رشد سرمايه داري، بخش فربه آن، از 
طريق تصاحب مازاد توليد دهقاني ،موجب کندي 
انباشت ســرمايه در واحدهاي دهقاني و درنهايت 

باعث توسعه نيافتگي آنها مي شود.
8 . از آنجــا که ســرمايه داري  به طور کالســيک 
در انگلســتان و ديگر کشورهاي اروپايي به قيمت 
خانه خرابــي دهقانان حاصل شــد، فــرض بر اين 
است که گســترش سرمايه داري ،موجب فروپاشي 
»توليد دهقاني و دهقانان« مي شــود. ماهيت رشــد 
ســرمايه داري ،به دليل گرايش به »تمرکز زمين« و 
ديگر ابزار توليد نيز در اســاس »ضد دهقاني« است 
. سرمايه داري با توليد دهقاني  »مانعه الجمع« است. 
اين شيوه توليد در کشاورزي، تنها بر بستر فروپاشي 

توليد دهقاني ممکن خواهد بود. 
9. مرتضي محيط، مرحله انقالب، ص3

www.Gholshan.com.
10.  مارکس، ســرمايه، جلد اول، ترجمه مهديان، 

فصل33، مبحث تئوري نوين استعمار.
11. مارکس و انگلس، مانيسفت حزب کمونيست، 

ص24. 
12. حکومت درواقع تجلي ســرمايه داري صنعتي 
خواهد بود. ســرمايه داري صنعتي هژموني قدرت 
را در دســت گرفتــه و ديگر طبقــات اجتماعي را 

نمايندگي خواهد کرد.
13 . مانند مارکسيست هاي قانوني يا »هارمونيکرها« 
که به دنبال مطلق  کردن رشد ســرمايه داري به جاي 
مبارزه عليه اين شــيوه توليد به طرفداري و تبليغ آن 
پرداختنــد. نمايندگان اين گروه عبــارت بودند از: 
 Tugan(و توکان بارنوفسکي )Bulgakov(بلگاکف
Baranovski( ]نگاه کنيد به لوگزامبورگ، انباشت 
سرمايه داري[ و »بلشــويک ها  )لنين(، منشويک ها 
)پلخانف و ...( و در ايران نيز دکتر  »مرتضي محيط«. 
نگاه کنيد به: مقاله هاي وي با عناوين »ريشه ها و علل 

 .www.Gholshan.com عقب ماندگي« در سايت
و  بــاران«  »پــل  ماننــد  اقتصاددانانــي   .14
»آندرگوندرفرانــک« نيز بر ايــن باورند که امکان 
تجربه ســرمايه داري صنعتي کشورهاي توسعه يافته 
به دليل تغيير شــرايط و پيشتازي اين کشورها براي 

کشورهاي کم توسعه يافته وجود ندارد.  
15. »نيکوالي فرانسويچ دانيلسون« )N. F. Danielson ( و  
»ورنسوف« )Woronzow( نمايندگان برجسته نارودنيک ها 
بودند. نارودنيک ها اولين گروه سياسي در روسيه بودند که 
پس از اجراي »رفرم  ارضي« 1861 براي جلوگيري از »نفوذ 

دموکراتيــک ازجملــه مســئله ارضــي، مســئله 
ــان، مســئله اقــوام و حتــي امــور  ملــي، مســئله زن
کارشناســي در حوزه هــاي صنعــت، کشــاورزي 

ــت.   ــوده اس ــرو ب ــي روب ــا بحران هاي و... ب
اســتقرار  برابــر  در  ايــران،  در  دولــت 
مي کنــد.  مقاومــت  متعــارف  ســرمايه داري 
متعــارف  دولــت  يــک  بــه  ايــران  تبديــل 
ــوار  ــده و دش ــد پيچي ــک فراين ــرمايه داري، ي س
اســت. مقاومــت دولــت »ســرمايه داري تجــاري« 
اتحــاد  بــا  صنعتــي  ســرمايه داري  برابــر  در 
ــق  ــک« از طري ــکار »ايدئولوژي ــان و غيرآش پنه
ــه  ــا »طبق ــي ب ــويي سياس ــل و هم س ــد متقاب تأيي
عناصــر  ديگــر  و  دهقانــي«  توليدکننــدگان 
انجــام   )Petit Bourgeois( »خرده بــورژوازي« 

 . د مي گيــر
سيادت و غلبه ســرمايه داري تجاري در ايران با 
غلبه شــيوه توليد دهقاني در اقتصاد کشاورزي 
و نفــوذ ايدئولوژيک آن، در شــهرها )به عنوان 
خرده فرهنگ دهقاني( امکان پذيراست. اين دو 
)ســرمايه داري تجاري و شــيوه توليد دهقاني( 
الزم و ملزوم هم هســتند. با پرشــماربودن طبقه 
توليدکنندگان دهقاني اســت که ســرمايه داري 

تجاري محلي از اعراب مي يابد. 
سيادت ســرمايه داري صنعتي در پي »اضمحالل 
توليد دهقاني« و گســترش توليد ســرمايه داري 
در کشــاورزي امکان پذير است. يکي از شروط 
ســرمايه داري صنعتي »تجزيــه طبقاتي دهقانان« 
و  اســت   )Differentiation of the Peasantry(
يکي از مراحل تجزيه دهقان ها ســلب مالکيت 
از آنــان و تمرکز زمين در دســت افراد محدود 
يا »تشــکل هاي توليدي« )شــرکت هاي تعاوني، 
شرکت هاي ســهامي زراعي، کشت و صنعت ها 
و...( و ايجاد کشــاورزي به شــيوه سرمايه داري 

است.      

پي نوشت
1 . در اين کشورها ، توليدکنندگان صنايع دستي و 
کارگاهي با ويژگي هاي صنعت »پيشاسرمايه داري«، 
بخش بزرگ صنعت را در مقايسه با »صنعت مدرن« 
بــه خــود اختصاص مي دهنــد . )در  دهــه 1370، 
حدود سه ميليون نفر در ايران ، تنها در بخش فرش 
دست باف مشغول بوده اند( در بخش کشاورزي نيز 
اکثر توليدکنندگان، )حدود85درصد( داراي شيوه 
توليــد دهقاني اند. جمعيت دهقاني ايران براســاس 
آمار کشــاورزي 1382 بالغ بر 23 ميليون نفر بوده 

است.
2 . نگاه کنيد به: احمد اشرف »موانع تاريخي رشد 

سرمايه داري در ايران« انتشارات زمينه، 1359
3.تأکيد از پل باران، نگاه کنيد به: اقتصاد سياســي 

رشد ،مبحث ريخت شناسي عقب ماندگي.
4. براســاس نظر  »پل بــاران« )Paul Baran(،  »پل 
سوييزي« )Pull Sweezy(، »آندره گوندر فرانک« 
 Samir( »و »ســمير امين )Andre Gunder Frank(

.)Amin
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مديريــت آب از آن رنــج مي بــرد ناهماهنگي 
در دســتگاه هاي اجرايي و درنتيجه نرســيدن به 
تصميم در مســئوالن عالي رتبه دولت مي باشد، 
کمااينکــه در حوضه آبريــز زاينده رود وزارت 
نيرو هنوز نتوانســته به دور از تعصبات و فشارها 
يک نظــر کارشناســي قابــل دفاع ارائــه دهد. 
استانداران اســتان هاي مشترک در حوزه آبخيز 
و آبگيــر زاينده رود و سرشــاخه هاي مشــترک 
آن و نمايندگان اين اســتان ها شــامل اصفهان، 
چهارمحال و بختياري، خوزستان، يزد و کرمان 
هــم داراي آرا و نظرات همگرا نيســتند که اين 
شــرايط بيشــتر از بي تصميمــي وزارت نيرو و 
نداشــتن يک نظريه فيصله بخش ناشي مي شود. 
در چنين فضايي شــوراي عالي آب که باالترين 
جايــگاه تصميم گيــري در مديريــت آب بوده 
و معــاون اول رئيس جمهور در رأس آن اســت 
هــم دچــار بي تصميمي شــده و در دو جلســه 
اخير نتوانســته به جمع بندي برســد زيرا از يک 
طرف دريافته نظام تصميم ســازي در بخش هاي 
زيرمجموعــه شــورا و در رأس آن وزارت نيرو 
دچار خلل مي باشــد و طرح جامعي ارائه نشــده 
و از ســوي ديگر تحريــکات اجتماعــي که با 
سوءاســتفاده از يک فضاي غيرشــفاف و مبهم 
دامــن زده مي شــود موجب نگراني اســت. در 
شــرايطي که بينش توجه بــه مصالح ملي چندان 
قوي نيســت و اختالفات قومي و منطقه اي زمينه 

دارد اين نگراني بجاست.
در اينجــا بــا عنايت بــه پيچيدگــي موضوع و 
مخاطراتي که در پيش اســت چند نکته را براي 
کشــور  آب  تصميم گيــران  و  تصميم ســازان 

يادآوري مي گردد، باشد که رهگشا باشد. 
1. از ايــن معني نبايد غافل شــد کــه آب  ملي 
اســت و انتقال آب بين حوضــه اي يک واقعيت 
مي باشــد. اگر سرشاخه هاي رودخانه زاينده رود 

و برنامه ريــزان به ويژه مديران مرتبط در وزارت 
نيــرو و دســتگاه برنامه ريزي کشــور در ادوار 
مختلــف مي باشــد، البته بي رســمي هاي دوران 
هشت سال گذشــته مزيد بر علت شده و فضاي 
مديريت کشــور از تدبيــر و برنامه ريزي تهي و 
حتي نهادهاي مرتبط آن مثل ســازمان مديريت 
و برنامه ريزي برچيده شــده اســت. تصميمات 
آنــي در ســخنراني هاي رئيس جمهــور مبنــاي 
تصميم گيري و برنامه ريزي شــد، چنانچه آقاي 
احمدي نــژاد در آغــاز دولــت خود در اســتان 
چهارمحــال و بختيــاري اعالم کــرد من مدير 
آب اســتان شما هستم هر چه در باالدست، آب 
مي خواهيــد برداريد آن گاه آب به پايين دســت 
برود. از آن پس نظام برداشت آب از زاينده رود 
به هم خورد و برداشت هاي بي رويه از باالدست 
رودخانه زاينده رود سرنوشت اين حوضه آبخيز 

را دگرگون ساخت. 
اينک اما دولت ديگري با رأي مردم و موســوم 
به دولــت تدبير واميد بر ســر کار آمده،  لذا از 
اين دولــت، احياي نظام انديشــه و برنامه ريزي 
بــا اتــکا بــه مبانــي علمــي و منطقــي  انتظار 
مي رود.  مديريــت بحران آب، از مصاديق بارز 
موفقيت يــا عدم موفقيت ايــن دولت در پرهيز 
از تصميمات آني و احساســي و دوري جســتن 
از روش هاي پوپوليســتي و روي آوردن به نظام 
تصميم گيري عالمانه و مدبرانه خواهد بود. بايد 
ديد آيــا دولت تدبير و اميــد و نهادهاي مرتبط 
بــا آن مثل وزارت نيرو و شــوراي عالي آب و 
مديريت هاي استاني حوضه مشترک چه خواهند 
کرد؟ آيا به جاي توجــه به مصالح ملي و مباني 
کارشناســي تحت تأثير فشــارها و جوســازي ها 
تصميم مي گيرند؟ مديريت درست  در اين امر 

براي دولت آقاي روحاني يک آزمون است.
در ايــن مقطــع زمانــي آنچــه کشــور در امــر 

بحران کمبود آب ايــن روزها ايرانيان را نگران 
کرده اســت. ايــن نگراني تنها مختــص مناطق 
نيمه خشــک و کم بــاران کشــور نيســت بلکه 
مناطق نيمه شــمالي و غربي را هــم در بر گرفته 
به طوري که بقاي درياچه اروميه در شمال غرب 
و آب شرب استان تهران  در دامنه هاي البرز هم 
به مخاطره افتاده اســت اما اينک با خشــکيدن 
عمده مســير زاينده رود در استان اصفهان، زنگ 
خطر براي دشــت مرکزي ايران و ســاکنان آن 
به ويژه بــراي اســتان اصفهان به صــدا درآمده 
است. دشــت هاي متصل به رودخانه زاينده رود 
و تاالب گاوخوني خشــکيده، بيابان ها گسترش 
يافته و کوير به ســمت شهرها  در حال پيشروي 
اســت. کمبود آب شــرب اصفهان بــراي بيش 
از پنــج ميليــون جمعيتي کــه از ايــن رودخانه 
تأمين مي شــود يک واقعيت اســت و در آينده 
نزديک  آب جيره بندي مي شــود. کشــاورزان 
جلگه زاينــده رود و حقابه داران رودخانه که در 
کارآمدي شــهره هســتند، خيلي زودتر از آنچه 
فکر مي کردند زندگي عزتمندانه شــان از دست 
 رفته و اينک سائل کمک شده اند. موج جديدي 
از مهاجــرت معکــوس از اســتان مهاجرپذيــر 
اصفهان به ديگر مناطق در راه است بدين ترتيب 
تعادل جمعيتي کشــور به هم مي خورد و تبعات 
غيرقابل پيش بينــي و جبران ناپذيري به خصوص 
در ابعاد اجتماعي و امنيت ملي براي کشــور در 

برخواهد داشت.
چرا کشــور به چنين نابســاماني و پريشان حالي 
در مديريت آب دچار شــده است؟ و چرا تنش 
آبي در حوزه آبخيز زاينده رود چنين حاد شــده 

است؟ 
کاهش نزوالت جوي و خشــکي يــا تغيير اقليم 
که توجيه گران پاسخ مي دهند نقش اصلي ندارد 
و بهانه اي بيش نيســت آنچه اين بال را بر سر اين 
ســرزمين کم  آب آورده بيشــتر ناشي از ضعف 
نظــام تدبيــر و برنامه ريزي در کشــور و درک 
غلط و ناقص از توســعه در بين سياســتگذاران 

شوراي عالي آب کشور
در انتظار تصميم حکيمانه براي بحران ملي آب ايران

چشــم انداز ایران: مهندس محمود حســيني استاندار اســبق استان هاي 
سيستان و بلوچستان و اصفهان در شماره 78 چشم انداز ایران گفت وگویي 
باعنوان »آب اصفهان تشنه تدبير« انجام دادند و مقاله پيش رو دومين هشدار 
دلسوزانه ایشان است. باشد كه مسئوالن مملكت با تصميم سازي مناسب به 

پيشگيري بحران بپردازند.

سيدمحمود حسيني
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کشــيده اندکه در اين صــورت هزينه احداث و 
بهره برداري از آن چند برابر شــده و عماًل قابل 
اجرا نيست لذا به معني شامل مرور زمان کردن، 
اجرانشدن و تعليق و لغو محترمانه طرح مصوب 
بهشــت آباد اســت. مخالفين تونل دليل خود را 
خشکاندن چشمه هاي مسير تونل عنوان کرده اند 
درحالي که دو مرحله مطالعه مشاوران داخلي و 
خارجي اين ادعا را تأييد نمي کند. عمق تونل و 
فناوري روز دستگاه هاي حفار نيز زهکش کردن 
چشمه ها را منتفي مي کند. اگر کارشناسان اجازه 
يابند در شوراي عالي آب بدون مالحظه و به دور 
از غوغا، نظرات خود را اعالم کنند، جمع بندي 
درست و کارشناسي ميسور مي شود. با همه اين 
تفاصيل چنانچه بنا نيســت طــرح مصوب اجرا 
شود و شــوراي عالي آب نتواند به تصميم برسد 
بهتر است اجازه دهد استان اصفهان کمبود آب 
خود را از منابع داخلي در غرب و جنوب استان 

تأمين کند.
5. بــراي جلوگيــري از ادامه وضعيــت بحراني 
موجود الزم است دولت محترم در کوتاه مدت 
تدبير کنــد. براي ايــن منظور کارشناســان دو 
راهکار پيشــنهاد مي کنند؛ اول اينکــه اعتباري 
براي  ســاخت سد تونل سوم اختصاص يابد که 
اجراي آن مي تواند در يک زمان دو تا سه ساله 
بالغ بر 200 ميليون مترمکعب آب به زاينده رود 
ســرازير کند. دوم، از برداشــت هاي غيرقانوني 
آب در باالدســت حوضه در استان چهارمحال 
و بختياري که اتفاقاً فاقد توجيه اقتصادي اســت 
جلوگيري کنــد و اعتباري  که بــراي پرداخت 
خسارت به کشاورزان حقابه دار و ساير ذي نفعان 
پايين دســت در نظر گرفته صرف ســاماندهي و 

رفع سوء اثر اين برداشت هاي  باالدست کند.
 در پايــان از دولــت محتــرم انتظار مــي رود از 
غوغاها و جوهاي کاذب پيروي نکند و با توکل 
بر خداونــد قادر متعال بر اين آشــفتگي ها غلبه 
کنــد و با تصميمي درســت و همه جانبه اوضاع 
مديريت آب در منطقه مرکزي ايران را ســامان 

دهد. انشاءاهلل. ■

مي رســد حقابه ايــران منظور شــده و دولت ها 
و مجلس هــاي دو کشــور عهدنامــه اي را امضا 
کرده اند که حقابه ايران طي يک برنامه دقيق در 
ســال هاي پرآبي و کم آبي داده شود. وقتي بين 
دو کشــور چنين تعهداتي برقرار است در داخل 
کشــور به نحو اولي اين حقــوق بايد رعايت و 
در غير اين صورت  دادگســتري و محاکم بايد 
حقوق از دســت رفته را پيگيــري  و اعاده کنند. 
برداشت هاي بي رويه در باالدست باسکوت يا با 
جواز وزارت نيرو با کدام منطق حقوقي و حتي 
کارشناســي و حتــي توجيه اقتصــادي صورت 
گرفته يــا مي گيــرد؟ اگر تخصيــص جديدي 
بــراي انتقال آب به ديگر مناطق يا توســعه هاي 
جديد تصميم گيري شده يا مي شود نبايد از آب 
حقابه داران برداشت شود بلکه بايد منابع جديد 
براي آن توليد کــرد. مثاًل مقرر بوده انتقال آب 
يزد از محل تونل ســوم صورت گيرد اما سال ها 
پس از اين انتقال هنوز تونل سوم به بهره برداري 
نرســيده و در همه اين ســال ها حقابــه داران از 
حقوق خود محروم شــده اند. البته اين بي ترتيبي 
در بقيه برداشــت هاي آب  مثل صنايع بزرگ و 

فوالد هم مصداق داشته است.
4.  طرحــي چــون بهشــت آباد بــراي جبــران 
کمبودهــاي حوضــه زاينــده رود و تأمين آب 
شــرب دشــت مرکزي ايران شــامل استان هاي 
يزد، کرمان و اصفهــان در دولت آقاي خاتمي 
تصويــب و مطالعــات آن تکميل شــد. در اين 
طرح، آب بــه طريق ثقلي به زاينــده رود انتقال 
مي يابد. اين طــرح در دولت آقاي احمدي نژاد 
مدت ها بالتکليف ماند و باالخره با نصف کردن 
ميــزان تخصيــص آن از يــک ميليــارد به 550  
ميليون مترمکعب )ســهم اصفهــان 250م.م.م(، 
بــا فــروش اوراق مشــارکت شــروع گرديــد 
امــا در اين دوره بــا ناديده گرفتن ســال ها کار 
مطالعاتي مشــاوران معتبر داخلي و بين المللي و 
ميلياردها هزينه و ســال ها صرف وقت و انرژي 
متوقف گرديــده و طرحي مطالعه نشــده يعني 
جايگزينــي لوله فوالدي و پمپاژ با ارتفاع حدود 
700 متــر به جاي تونــل و روش ثقلي را به ميان 

و کارون در اســتان چهارمحال و بختياري واقع 
از سرشــاخه هاي رودخانه هاي  اســت بخشــي 
دز و کارون نيــز در اســتان اصفهــان قرار دارد 
و از اســتان اصفهان به خصــوص مناطق غربي و 
جنوبــي آن حدود 2/5 ميليــارد مترمکعب آب 
به اســتان هاي ديگــر مــي رود. در مقابل حدود 
1/4 ميليــارد مترمکعــب آب از سرشــاخه هاي 
زاينده رود به آن مي ريزد که بخشــي در اســتان 
چهارمحال و بختياري و بقيه به اســتان اصفهان 
ســرازير مي شــود. در اصفهان هم قسمتي از آن 
به يزد، کاشــان و دليجان انتقال داده مي شــود. 
بدين ترتيب اصفهان فقط واردکننده آب نيست 
بلکه بيــش از ميزان واردات صــادر مي کند. با 
اين مثال معلوم مي شــود که اگر دولت بخواهد 
مديريت آب را استاني انجام دهد، هرج و مرج 
پديد مي آيد و ديگر نمي توان در کشور کم آبي 
مثــل ايران آب را مديريت کرد.  همان گونه که 
نفت و گاز و معادن يک امر ملي اســت و فقط 
اختصاص به مناطقي که در آن پديد آمده ندارد 
آب هم ملي است و نبايد شکل محلي و استاني 
پيدا کند. تصويب ماده قانوني مشکوک تبديل 
شــرکت هاي آب منطقه اي به شرکت هاي آب 
استاني موســوم به قانون اســتقالل آب استان ها 
در مجلس هفتم و به تبــع آن تصميمات ناپخته 
و دســتورهاي ناصحيح مقامات ارشد کشوري 
و اســتاني و وزارت نيــرو در گذشــته آغــاز 
به هم ريختگي نظم في مابين ذي نفعان و نسق بران 
و حقابــه داران گرديده و اينک مــي رود که به 
اختالفات بين استاني و قومي در منطقه مرکزي 
کشور بدل شــود. دولت محترم بايد در اين امر 
تدبيــر کند و در احيــاي مديريت منطقه اي آب 

بکوشد. 
2. مســئوالن بايــد در عمل بپذيرند که اســتان 
اصفهــان به ويــژه منطقه مرکــزي آن با کم آبي 
مواجه و از اين رو بحراني اســت. در اين سال ها 
زاينده رود را خشــکانده اند و آب در پشت سد 
زاينــده رود به زير تراز بحراني رســيده، کاهش 
آب منجــر به نابودي کّمــي و کيفي آبخوان ها 
و منابــع آب زيرزميني شــده و خطــر فاجعه بار 
نشست سراســري دشــت ها نگران کننده است. 
دولت نمي تواند نسبت به بحران بي تفاوت باشد 
و تصميماتــي بگيرد که منجر به از بين رفتن تنها 
رودخانه دشــت مرکزي ايران شــود زيرا نه تنها 
اصفهان بلکه کل کشــور دســتخوش معضل و 

تحت تأثير تبعات آن قرار مي گيرد.
3. حقــوق حقابــه داران رودخانــه زاينــده رود 
که ســال هاي متمادي برقرار بوده امري نيســت 
که ديده نشــود. هيــچ فرد يا دولتــي نمي تواند 
اين حق را ســلب و به ديگران ازجمله باالدست 
يــا به حوضه ديگــر ولو براي صنعت يا شــرب 
تخصيــص دهــد. کمااينکــه در رودخانه هاي 
مــرزي نيز ايــن حقــوق رعايت مي شــود. در 
رودخانه هيرمند که سرشــاخه هاي آن کوه هاي 
شمال افغانستان  است و در انتها به دشت سيستان 

طرح انتقال آب بهشت آباد، عکس از ايسنا
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آثار و نشــانه هاي بحــران کمبود آب در 
حوضه زاينده رود

1ـ نابــودي کشــاورزي در بخش هاي مياني و 
پاياب رودخانه زاينده رود

2ـ خشک شدن باغ هاي با قدمت چندصد ساله 
کــه داراي حقابه مصرح در طومار شــيخ بهايي 

وجود داشته است.
3ـ بــا افت مداوم آب هاي زيرزميني با نشســت 
سراسر دشت ها و نابودي کمي و کيفي آبخوان هاي 

تاالب گاوخوني در معرض نابودي قرار دارد.
4ـ آب شرب شش ميليون نفر جمعيت ساکن 
در حوضــه زاينــده رود، يزد، کاشــان، نائين و 

اردستان و... که مشکلي اساسي و جدي است.
5ـ مشــکل صنعت که 68 درصــد توليد آهن 
و فوالد کشــور و 8/5 درصد توليد برق کشور 
و 26 درصــد توليد فرآورده هاي نفتي کشــور 
از آب زاينــده رود اســتفاده مي کننــد، معضلي 

بــا توجه بــه آمــار مســتند، ســرانه حجم آب 
تجديدپذير در حوضه زاينده رود در ســال هاي 
با بارش نرمال، 750 مترمکعب در ســال اســت 
که طبق معيارهاي ســازمان ملل شاخص بحران 
دائمي و شديد کمبود آب در حوضه زاينده رود 
اســت و اين در حالي است که سرانه منابع آب 
قابل تأمين در ســال 1310 که 4428 مترمکعب 
بوده کــه به 750 متر مکعب در ســال هاي اخير 

رسيده است.
جدول شماره يک نشانگر مسائل زير است:

1ـ بــا توجه به انتقال آب بــه حوضه آبريز هنوز 
مشــکل کمبود آب در حوضه آبريز زاينده رود 

وجود دارد. 
2ـ تــا ســال 1375 هنوز آب انتقالــي از حوضه 
آبريز وجود نداشــته اســت، ولي اکنون حدود 
222 ميليون مترمکعب انتقال آب از اين حوضه 

وجود دارد.
3ـ با توجه به ارزيابي سرانه آب با معيار سازمان 
ملــل در حوضه زاينده رود در ســال هاي اخير با 

بحران شديد کمبود آب روبرو هستيم.

راه حل ملي بحران آب اصفهان

محمود آقايي

جدول 1  
رشد جمعيت و تغييرات سرانه آب قابل تأمين در شرایط آب دهي ميانگين )ميليون( 

131013351345135513651375138513951410سال

5009221181162025413104366844716017جمعيت حوضه )هزار نفر(

221422142214221422142214221422142214حجم منابع تجديدپذير از پارس 

02002002005505506629641244حجم انتقال آب در حوضه 

267-222-93-000000حجم انتقال آب از حوضه 

221425142514251427642764278329563191حجم منابع تجديدپذير 

44282737212915421088890759661530ارزيابي سرانه آب با معيار سازمان ملل

بحرانآستانه بحرانبدون کمبودارزيابي سرانه آب با معيار سازمان ملل

اســت که به صورت تمام عيــار در تمامي ابعاد 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و 

امنيتي را موجب خواهد شد.
6ـ يکي از معضالت ديگر که در هشت ســال 
دولــت ســابق رخ داد مديريــت غيرمتمرکز و 
اســتاني اســت که عامــل تشــديدکننده بحران 

کمبود آب است.
از جمعيت حوضه زاينده  رود دو درصد جمعيت 
در استان چهارمحال و بختياري و 98 درصد در 
اســتان اصفهان ساکن هســتند و از سويي هفت 
درصد مســاحت حوضــه زاينده رود در اســتان 
چهارمحــال و بختياري و 93 درصد در اســتان 

اصفهان است.
با توجه به جدول شــماره دو، در ســال هاي اخير 
با مستقل شــدن مديريت آب استان چهارمحال و 
بختياري توسط دولت ســابق، سرانه آب مصرفي 
ساکنان در استان چهارمحال و بختياري در سال هاي 
نرمال هفت برابر و در سال هاي خشکسالي 15 برابر 

سرانه آب مصرفي در استان اصفهان شده است.
مديريــت اســتاني و غيريکپارچــه بــر حوضــه 
زاينده رود موجب شده نه تنها در استان چهارمحال 
و بختياري به تکليف قانونــي مصرح در بند )ز( 
ماده 29 قانون توزيع عادالنه آب جيره بندي عمل 
نشده بلکه روند توسعه باغ ها در ارتفاعات مشرف 

به زاينده رود نيز بي وقفه ادامه يافته است.
بــا توجه به مســائل يادآوري شــده مي توان اين 
پديــده خشکســالي را يک مســئله بــزرگ در 
ابعاد ملي دانســت که همه دست اندرکاران بايد 
به صــورت جــدي، کارشناســانه و متعهدانه به 
آن بينديشــند و راهکارهاي عملــي را مطابق با 

استانداردهاي بين المللي ارائه دهند.

بنـي آدم اعضـاي یكدیگرند                                           كه در آفـرینش ز یك گوهـرند
چو عضوي به درد آورد روزگار                  دگــر عضوهــا را نماند قرار

پدیده خشكسالي در ایران مركزي و به خصوص در حوضه زاینده رود مسئله اي 
نيســت كه بتوان از آن گذشت و با بزرگ كردن مســائل غيركارشناسانه این 
مســئله را نادیده گرفت كه باید همه ملت ایران و دلسوزان این مرزوبوم مانند 
جنگ هشت  ساله كه همه ملت ایران اعم از قوم و قبيله و منطقه در آن شركت 
داشــتند به آن، مســئوالنه بنگرند و براي این معضلـ  كه نه تنها حدود شش 
ميليون نفر مشــكل آب آشاميدني دارند، بلكه مسئله كشاورزي هم از اهميت 
باالیي برخوردار است ـ فكر اساسي و ملي كنند و راهكارهاي عملي منطبق به 

آیين نامه هاي بين المللي و یونسكو را ارائه دهند.
مقاله حاضر مبني بر آمار و ارقام مســتندي اســت كه سازمان آب منطقه اي 

اصفهان تهيه كرده كه براساس معيارهاي سازمان یونسكو است.
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راهکارهاي مقابله با کمبود آب در حوضه زاينده رود
1ـ مديريت مصرف و صرفه جويي در مصارف

الف ـ صرفه جويي از طريق باالبردن راندمان آبياري 
مطابـق تحقيقـات جهانـي در دهـه اخيـر در حوضه هـاي بسـته )Closed Basins( به دليل برگشـت تلفـات آب به منابع آب و اسـتفاده دوبـاره از آن، باالبـردن راندمان 

آبيـاري، توليـد آب نمي کنـد و به صرفه جويـي نمي انجامد.
طبق بررســي هاي انجام  شــده راندمان آبياري در حوضه زاينده رود 70 درصد به دست آمده است که نشان مي دهد در مقياس آب حوضه اتالفي نيست که 

از طريق افزايش راندمان آبياري بتوان استحصال کرد.
در دهه 40 شرکت فرانسوي سوگراه، راندمان آبياري را در حوضه زاينده رود 80 درصد اعالم کرده است.

جدول -2 مقایسه مصرف سرانه آب ساكنان حوضه در استان چهارمحال و بختياري با مصرف سرانه ساكنان حوضه در استان اصفهان

حجم آب دهي رودخانه پس از شرايط بدهي
کسر انتقال به خارج از حوضه

برداشت استان چهارمحال 
جمعيت استان چهارمحال و درصد از کلو بختياري

بختياري به کل جمعيت حوضه

نسبت سرانه مصرف در استان 
چهارمحال و بختياري به سرانه مصرف 

در استان اصفهان

7 برابر2 درصد14 درصد1400200سال ميانگين

15 برابر2 درصد20 درصد700200سال خشک

جدول -3  اثر افزایندگي چرخه آب در حوضه زاینده رود )ميليون مترمكعب(

منابع آب در دست بهره برداري در حوضه
اثر افزايندگي چرخه آبمجموعسطحيزيرزميني

375716205357
2457 29002900منابع واقعي تجديدپذير از بارش و انتقالي تونل ها

تفاوت حجم آب مصرف شــده با حجم منابع واقعي آب حوضه ناشــي از پديده اثر افزايندگي چرخه آب است. اين حجم آب که ناشي از برگشت آب 
به  منابع آب در جريان چرخه تکرارپذير »برداشت، مصرف و برگشت« مي باشد وجود واقعي ندارد.

با توجه به جدول سه، در حالي که کل منابع تجديدپذير آب در حوضه زاينده رود 2900 ميليون مترمکعب است ولي آب مصرف شده در حوضه، 5357 
ميليون مترمکعب است.

ب ـ مديريت مصرف با مکانيسم هاي قيمتي
در حوضـه زاينـده رود در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري بـا اعطـاي 85 درصـد هزينـه شـبکه بـه صـورت تسـهيالت بالعـوض بـراي احـداث شـبکه هاي 
آبيـاري تحـت فشـار، بـرق بـا يارانه کشـاورزي عماًل در باالدسـت حوضه، مردم به برداشـت آب زاينـده رود و تبديل تپه هـا و دامنه ارتقاي مشـابه احداث 

باغ هـا تشـويق مي شـوند.
در تحقيقــات انجام شــده بــا حذف يارانه  و تســهيالت و مبنا قراردادن قيمت تمام شــده و برق مصرفي در بخش کشــاورزي عماًل حذف برداشــت هاي 
غيراقتصادي آب و متوقف شــدن روند توسعه اراضي کشــاورزي به ويژه در ارتفاعات باالدست خواهد شد. با اين راهکار حدود 20ـ10 درصد پمپاژها با 

ارتفاع زياد حذف خواهند شد.

2ـ روش باروري ابرها به روش يونيزاسيون
طبق تحقيقات هواشناســي اقدام هاي انجام شــده در درياچه اروميه براي باروري ابرها به روش يونيزاســيون و اقدام هاي 15 ساله براي بارورکردن ابرها در 

يزد نتيجه بخش نبوده است.

3ـ انتقال آب از خليج فارس
پـروژه 1100 کيلومتـر خـط انتقـال آب کـه 200 کيلومتـر آن تونـل و 10 مرحلـه پمپاژهـا ارتفاع پمپـاژ 2000 متر و هزينـه اجرايي 190 هـزار ميليارد ريال 

غيراقتصـادي و غيرعملـي اسـت کـه قيمـت تمام شـده آب انتقالـي از خليج فـارس در جدول شـماره چهار آمده اسـت.

جدول 4-  قيمت تمام شده آب به ازاي هر مترمكعب )ریال(

نرخ تنزيل 20 درصددوره ساخت )سال(

10257000

20825000

303390000
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جدول شــماره شــش بيانگر اين است که در پنج سال 1384 تا 1389 که همزمان با خشکســالي بوده حتي با فرض تأمين کل نياز زيست محيطي رودخانه 
باز هم 9/1 ميليارد مترمکعب آب مازاد بر مصارف از دسترس خارج شده و به خليج فارس مي ريزد که حجم مازاد بر مصارف در سال هاي 1372 به رقم 

12/4 ميليارد مترمکعب بوده است.

با توجه به جدول 4 چنانچه پروژه حداقل 20 سال طول بکشد قيمت يک متر مکعب 825000 ريال و اگر 30 سال طول بکشد 3390 هزار ريال خواهد بود.
به همين دليل تأمين آب شرب شهرهاي ساحلي استان هرمزگان، بوشهر و خوزستان از طريق انتقال آب صورت مي گيرد.

4ـ انتقال آب از حوضه مجاور با رعايت معيارهاي يونسکو
پنج معيار يونسکو به شرح زير است:

1ـ واقعي بودن کمبود آب در حوضه مقصد و عدم امکان رفع آن در حوضه.
2ـ توسعه آينده حوضه مبدأ در اثر انتقال آب با محدوديت چشمگير روبرو نشود.

3ـ انتقال بين حوضه اي به شکل اساسي کيفيت زيست محيطي در حوضه مبدأ يا مقصد را تخريب نکند.
4ـ انتقال بين حوضه هاي آب سبب بروز اختالل اساسي اجتماعي،  فرهنگي در حوضه مبدأ يا مقصد نشود.

5ـ منابع خالص ناشي از اجراي طرح به طور عادالنه ميان حوضه هاي مبدأ و مقصد تقسيم شود.

بررسي و ارزيابي راهکارهاي يونسکو براي انتقال آب از حوضه دز و کارون
در مورد بند يک: در بخش هاي پيش، ابعاد فاجعه بار بحران کمبود آب را مورد بررسي قرار داديم که با راهکارهاي پيشين مي توان 20ـ10 درصد از آب 

را صرفه جويي کرد که با اين راهکار نمي توان جلوي فاجعه را گرفت. بنابراين واقعي بودن کمبود آب به طور کامل احساس مي شود.
در مورد بند دو: مجموع منابع آب تجديدپذير حوضه دز و کارون 25 ميليارد مترمکعب اســت. طبق جدول شــماره پنج کل آب انتقالي از حوضه دز و 

کارون يک ميليارد و 810 ميليون مترمکعب است که تأثير چنداني بر حوضه مبدأ نمي گذارد.

جدول شماره 5 ـ مشخصات طرح هاي انتقال بين حوضه  اي از حوضه دز و كارون )ميليون مترمكعب(
ميزان آب انتقاليوضعيتنام طرح

181اجرادز به قمرود

120بهره برداريچشمه لنگان

44اجراخدنگستان

ـــخارج از دستور کارگوکان

35اجراسد کمال صالح

300بهره برداريتونل اول کوهرنگ

250بهره برداريتونل دوم کوهرنگ

250اجراتونل سوم کوهرنگ

580اجرابهشت آباد

ــخارج از دستور کارسولگان

50مطالعهسد شهيد

ــخارج از دستور کارسد بيده

1810جمع

جدول 6 ـ خالصه آمار آب دهي در ایستگاه اهواز و حجم آب مازاد بر مصارف حوضه دز و كارون 
)ميليارد مترمكعب(

حجم آب دهي در دوره آماري
ايستگاه اهواز

مصارف آب در 
پايين دست اهواز

نياز زيست محيطي 
حجم آب مازادرودخانه

17/11/7312/4ميانگين 17 ساله 1389ـ1373

161/7311/2ميانگين 10 ساله اخير 1389ـ1379

12/81/73109ميانگين پنج ساله اخير 1389ـ1384
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ج ـ پيشروي شــوري دريا و خشک شدن 
نخل هاي منطقه خرمشهر و آبادان 

طبق مطالعات انجام شــده توسط اساتيد دانشگاه 
شــريف پديده شــوري در ارونــدرود متأثر از 
کاهش شــديد آب  رودخانه هاي دجله و فرات 
بر اثر ســدهاي احداثي کشور ترکيه بوده است 
که ســهم چند هزار مترمکعــب در ثانيه پيش از 
احداث ســدهاي ترکيه آن چنان بوده است که 
اکوسيســتم اروندرود متعادل نگه داشــته شــده 

است و سهم ناچيز کارون تأثيري بر آن ندارد.
متأســفانه اظهارنظرهاي غيرکارشناسي که ناشي 
از تعصبــات قومي، باســتاني و منطقه اي اســت، 
بنيان و شالوده داوري و قضاوت قرار گرفته است 
کــه نمونه بارز آن گــزارش »مرکز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اســالمي« باعنوان »درباره انتقال 
آب بهشــت آباد« در مرداد 1391 تهيه شده است 

که در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد.

مترمکعب بر ثانيه
ميانگين 5 ساله )1389ـ1384( برابر 447/69 . 3

مترمکعب برثانيه مي باشد.
اين آمار  نشــان  دهنده آن است که آب ورودي 
اين رودخانــه چندين برابر نياز زيســت محيطي 
محاسبه شــده با معيارهاي بين المللي بوده اســت 
و آمــار آب دهي رودخانه بــه خوبي تأمين کل 
نياز زيســت محيطي و وجود آب مازاد بر نياز را 

نشان مي دهد.

ب ـ مشکالت مردم خوزستان در دسترسي 
به آب شرب

اين مشکل مردم خوزستان ناشي از کامل نشدن 
تصفيه و توزيع آب شرب است که هيچ ارتباطي 
به کمبود آب خام ندارد که خروج چند ميليارد 
مترمکعــب آب مــازاد بر مصرف، خــود دليل 

روشني بر اين امر است.

جدول هاي مقايسه اي هفت، هشت و 9 نشان مي دهد که انتقال آب از حوضه دز و کارون بندهاي سازمان يونسکو را تأمين مي کند.

جدول 7 ـ مقایسه سرانه آب ساكنان حوضه زاینده رود با حوضه دز و كارون، استان اصفهان، استان خوزستان )متر مكعب در سال(

کشور
استان 

چهارمحال و 
بختياري

استان 
خوزستان

حوضه دز 
استان اصفهانکارون

جنوب زاينده رود

با طرح هاي انتقال آببدون طرح هاي انتقال آب

16001200080005307900600750سرانه منابع تجديدپذير

بحران کمبود آببدون کمبودارزيابي با معيار سازمان ملل

جدول 8 ـ مقایسه حوضه دز ـ كارون با حوضه زاینده رود

حوضه زاينده رودحوضه دز ـ کارونواحدشرح

6725726917کيلومتر مربعمساحت حوضه

44/77/5ميليارد مترمکعببارش کل

25/82/2ميليارد مترمکعببارش مؤثر

5308603مترمکعب در سالسرانه حجم آب تجديدپذير بدون طرح هاي انتقال آب

38360281733مترمکعب در کيلومتر مربع ساخت حوضهحجم آب تجديدپذير در واحد مساحت حوضه

جدول 9 ـ سرانه منابع آب تجدیدپذیر حوضه زاینده رود و حوضه دز ـ كارون در سال 1385 و سال افق

نام حوضه
سرانه آب قابل تأمين )مترمکعب در سال(

با طرح هاي انتقال بين حوضه اي بهره برداري بدون طرح هاي انتقال بين حوضه اي
شده تا سال 1358

با طرح هاي انتقال بين حوضه هاي بهره برداري 
شده و در دست اجرا در افق 1400

حوضه زاينده رود
603785700

بحران شديد کمبود آببحران شديد کمبود آببحران شديد کمبود آب

حوضه دز ـ کارون
530851433713

بدون تنش و محدوديتبدون تنش و محدوديتبدون تنش و محدوديت

 داليل مخالفت مخالفيــن انتقال آب از 
حوضه دز وکارون به حوضه زاينده رود

الف- خشک شدن کارون

با توجه به آمار اســتخراج شده از ايستگاه اهواز 
در مورد حجم آب دهي رود خانه اهواز 

ميانگين 17 ساله)1389ـ1372( برابر 17/124 . 1
ميليون مترمکعب. 

ميانگين 10 ساله)1389ـ1379( برابر 037/ 16 . 2
ميليون مترمکعب

ميانگين 5 ســاله)1389ـ1384( برابر13/761 . 3
ميليون مترمکعب     

و همچنين ميزان آب دهي  رودخانه کارون
ميانگين 17 ساله )1389ـ1372( برابر 543/46  . 1

مترمکعب بر ثانيه
ميانگين 10ساله )1389ـ1379( برابر 508/73  . 2
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ســيالب ها از دســترس خــارج مي شــوند.
بــرق  توليــد  قــراردادن  محــور  ازســويي، 
توربيــن  از  آب  مي شــود خروجــي  موجــب 
ــق  ــا برنامــه مصــرف پايين دســت، منطب ســدها ب
ــاي  ــي توربين ه ــي از آب خروج ــد و بخش نباش
مولــد بــرق، مــازاد بــر مصــرف واقعــي آب در 
پايين دســت باشــد. در حالــي اســت کــه بحــران 
ــده رود(  ــاور )زاين ــه مج ــود آب در حوض کمب
خســارات جبران ناپذيــر و عظيمــي در ابعــاد 

ــي آورد. ــي وارد م مل

جمع بندي و نتيجه گيري 
ــود آب  ــران کمب ــا بح ــده رود ب ــه زاين 1ـ حوض
ــم دارد  ــادي عظي ــران ابع ــن بح ــت. اي روبروس
ــد. ــيب مي زن ــي آس ــدار مل ــع و اقت ــه مناف ــه ب ک

بــا  مصرفــي  آب  کمبــود  رفــع  امــکان  2ـ 
صرفه جويــي و مديريــت آب در خــود حوضــه 

دارد. وجــود 
ــاروري ابرهــا و انتقــال آب از خليج فــارس  3ـ ب

غيراقتصــادي و غيرکارشناســي اســت.
4ـ حوضــه دز و کارون داراي آب مــازاد بــر 
مصــارف اســت و انتقــال بخشــي از ايــن آب بــا 
معيارهــاي يونســکو، آثــار و پيامدهــاي ناگــوار 
توســعه اي و زيســت محيطي بــر حوضــه دز و 

ــدارد. کارون ن
5ـ تنها راهکار عملي بــراي مهار بحران کمبود 
جلوگيــري  و  زاينــده رود  حوضــه  در  آب 
از پيامدهــاي غيرقابــل مهــار آن کــه ابعــادي 
فرامنطقــه اي و ملي دارد، انتقال بخشــي از آب 
مازاد بر مصــرف حوضه دز و کارون با رعايت 

معيارهاي يونسکو است. ■

از 30 درصــد وضع موجود بــه 50 يا 60 درصد 
افزايش يابد به معناي صرفه جويي به ميزان يک 

ميليارد مترمکعب است.«
نخست، منابع تجديدپذير در حوضه زاينده رود 
با احتســاب تونل هاي انتقال بين حوضه اي، 2/9 
ميليارد مترمکعب اســت. ادعــاي مصرف 4/6 
ميليارد مترمکعب آب تنها در بخش کشاورزي 

چه معنا مي دهد؟
دوم، يـــک ميليـــارد مترمکعـــب آب قابـــل 
صرفه جويـــي مـــورد ادعـــا از طريـــق باالبـــردن 
کجاســـت؟  هم اکنـــون  آبيـــاري  راندمـــان 
ـــده رود  ـــه زاين ـــه حوض ـــت ک ـــن اس ـــه اي ـــر ن مگ
ـــي  ـــت و خروج ـــته اس ـــاي بس ـــه حوضه ه ازجمل
آب نـــدارد، مگـــر نـــه ايـــن اســـت کـــه 
ـــتند و  ـــرو هس ـــي روب ـــراز منف ـــا ت ـــا ب آب خوان ه
بهره برداري نشـــده اي  منابـــع آب  هيچ گونـــه 

وجـــود نـــدارد؟
ســوم، چنيــن بــه نظــر مي رســد کــه مرکــز 
پژوهش هــاي مجلس، تحقيقــات جهاني در دو 
دهــه اخير را مورد مطالعه قــرار نداده اند، برپايه 
مطالعات انجام شده با روش نوين يعني راندمان 
آبياري در حوضه هاي بسته، راندمان آبياري در 

حوضه زاينده رود 70 درصد است.
نکته بسيار مهم:

يکي از مسائل مهم در حوضه دز و کارون، بنيان 
برنامه ريزي منابــع آب در محوريت توليد برق 

است.
ــع  ــرق، محــور مديريــت مناب ــد ب زماني کــه تولي
آب در حوضــه کارون اســت بــراي رســيدن بــه 
ــا  ــد ب ــرق ســدها باي ــد ب ــان تولي ــن راندم باالتري
باالتريــن تــراز ذخيــره آب مديريــت شــوند. در 
ايــن صــورت ســيالب ها قابــل ذخيره ســازي 
و مهــار نخواهــد بــود و همــواره بخشــي از 

فراز اول از گــزارش مرکز پژوهش هاي 
مجلس:

»برگشـت زه آب هـاي کشـاورزي حـدود 200 
صنعـت  و  کشـت  )طرح هـاي  هکتـار  هـزار 
شمال شـرقي  طـرح  اهـواز،  جنـوب  و  شـمال 
اهـواز؛ کوثـر و جفيـر( کـه معـادل 450 ميليـون 
بـه کارون حـذف  اسـت،  مترمکعـب در سـال 
شـده اسـت. تخليـه آن از مسـير زهکـش انتقـال 
بـه حوضـه تبخيـري مرز عراق و سـپس به سـوي 

اسـت.« شـده  برنامه ريـزي  دريـا 
ــدگان  ــاال تهيه کننـ ــب بـ ــه مطالـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ميليـــارد   4/5 شـــده اند  ناچـــار  گـــزارش 
مترمکعـــب زه آب بـــراي اراضـــي اطـــراف 

اهـــواز در نظـــر بگيرنـــد.
ايــن مقدار زه آب که مربوط بــه تنها 200 هزار 
هکتار اراضي است که حدود دو برابر کل منابع 
تجديدپذيــر حوضه زايند ه رود در ســال هاي با 

بارش طبيعي است.
فراز دوم:

»در صورت راه انــدازي طرح بهشــت آباد تنها 
در جلگه خوزســتان به طور متوســط بيش از دو 
ميليــارد در ســال تأثير منفي خواهد گذاشــت 
در صورتي کــه طــرح بهشــت آباد 850 ميليون 

مترمکعب است.«
تأثيـر  مترمکعـب  ميليـارد  سـه  از  بيـش  ادعـاي 
منفـي در جلگـه خوزسـتان جـز خالف گويـي 
بـه قصـد انحـراف مجلـس چـه مفهـوم ديگـري 

دارد؟
فراز سوم:

»ميــزان مصــرف آب کشــاورزي در حوضــه 
ميليــارد   4/6 موجــود  وضــع  در  زاينــده  رود 
مترمکعب در ســال اســت. اگر راندمان آبياري 

فرجام پرونده چشم انداز ایران
روز 16 آذر ســال 90 اطالع يافتيم که نشريه چشــم انداز ايران، طي حکمي غيابي در شعبه 15 دادگاه انقالب 
اســالمي به رياســت آقاي قاضي صلواتي به الف: لغو امتياز ب: يک ســال زندان براي مدير مســئول ج: 5 سال 
ممنوعيت خروج از کشــور با ده ســال ممنوعيت از فعاليت سياسي و شرکت در احزاب محکوم شده است. اتهام 
مدير مســئول اين بوده که دو ســال متواري بوده و همچنين محکوميت کيفري داشــته است. در پي مکاتبه با 
مســئوالن قوه قضاييه و ديدار با آقــاي صلواتي و ارائه توضيحات الزم دربــاره متواري   نبودن و عدم محکوميت 
کيفري، پرونده به جايگاه قانوني خود يعني دادگاه کيفري استان ارجاع شد. چندي بعد در شعبه 78، نشريه از 
اين اتهامات تبرئه و رأي دادگاه فقط به پرداخت نيم ميليون تومان جريمه محدود شــد. در ارديبهشــت ماه 93 

ديوان عالي کشور حکم شعبه 78 دادگاه کيفري استان را تأييد کرد و اين پرونده مختومه اعالم شد. 
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نســبت به آن حساسيت ويژه اي دارند. کساني که 
از عملکرد اجاق هاي زباله سوزي اطالعي ندارند 
فقــط دودکش هايي  را کــه دود در هوا پراکنده 
مي کنند  مي بينند و تصــور مي کنند که اين کار 
باعث آلودگي هوا مي شود. درحالي که در سيستم 
اين اجاق هــا فيلترهاي هوشــمندي به کار گرفته 
شده که گازهاي ســمي را جذب کرده و مقدار 
گاز کربنيکي که از آن خارج مي شود در مقايسه 
با گاز متان که نتيجه سوزاندن مواد پالستيکي در 
دســتگاه هاي معمولي  مي باشد بسيار کم خطرتر 
اســت. افزون بر اينکه اجاق هاي معمولي با بخار 
آبي که توليد مي کنند و خاکســتري که به جاي 
بــراي محيط زيســت و آب هــاي  مي گذارنــد 

زيرزميني بسيار خطرناک مي باشد. 

صرفه جويي در مصرف انرژي 
ســوئيس از نظر منابع انرژي بســيار فقير است و 
بهره برداري صحيح از انرژي زباله ها بيش از سه 
درصد نياز انرژتيک ســوئيس را تأمين مي کند 
و به همان اندازه از وابســتگي کشــور به انرژي 

وارداتي مي کاهد.

»معدنچيان کوه هاي زباله« 
در ســوئيس  کودکانــي کــه در ســطل زباله ها 
مشغول  جمع آوري مواد بازيافتي باشند مشاهده 
نمي کنيد اما هســتند کساني که هر روز به کمک 
 Urban Mining تکنيک هــاي مدرن کــه بــه آن

به محل مربوطه برده مي شود. 
اين يک بخش از مرحله جداسازي مواد زائد اين 
خانواده است که توســط خود آنها انجام شده و 
نموداري  از يک سوئيسي نمونه و عمل گراست.

تعريــف مشــارکت و وجــدان اجتماعــي يک 
خانواده در رعايت نظافت عمومي در اينجا خاتمه 
پيدا نمي کند. به طور متوســط اين خانواده ساليانه 
700 کيلوگــرم روزنامــه و مقوا بــراي بازيافت 
مــي آورد. کاًل 1/4 تن مــواد مختلف به صنعت 
بازيافت تحويل مي دهد. جالب اســت بدانيم که 
ســاليانه هر سوئيســي 347 کيلوگرم موادي که 
مستقيماً بازيافت مي شــود و 344 کيلوگرم مواد 
زائــد ديگــر دارد و از اين مجموعــه 97 درصد 
کاغــذ، 96 درصد شيشــه و 92 درصد آلومينيوم  
و 86 درصــد آهن آالت بازيافــت مي گردد که 
کاماًل قابل استفاده مجدد مي باشند و باالخره 96 
درصد ضايعات پالستيکي و 73 درصد باتري ها 

نيز دوباره به بازار مصرف برمي گردند.

زباله هاي سمي و خطرناک 
پس از جداسازي هاي اوليه توسط ساکنين، نوبت 
به ســوزاندن پس مانده هاي باقي مانده مي رســد 
که در اجاق هاي مجهز انجام شــده و اســتفاده از 
خاکستر توليدي آن به جاي  انباشتن در محل هاي 
مختلف بسيار مهم است. اصوالً بازيافت زباله اي 
به يک چالش سياســي تبديل شــده و قشــرها و 
گروه ها و احزاب از جمله طرفداران محيط زيست 

سوئيســي ها از نظــر بازيافت زباله به درســتي در 
دنيــا نمونه اند. ليکن  انبوه زباله ها نشــان مي دهد 
که همزمــان با باالرفتن ســطح زندگي و ثروت 
مردم کوه هاي زباله هم هر چه بيشتر سر به فلک 
مي کشــند. )البته بسيارند کشــورهايي که بدون 
باالرفتن ســطح زندگي مردم کــوه زباله  آنها به 
علت بي توجهــي و عدم آمــوزش الزم هر روز 
مرتفع تر مي شود( و متأسفانه مقدار قابل توجهي از 
مواد غذايي  مصرف نشده از کيسه هاي زباله سر 
در مي آورد و اين زباله هاي لبريز از فرآورده هاي 
غذايي براي همگان يک مشکل اخالقي و انساني 
شــده اســت، براي اطالع يک خانواده متوســط 
سوئيسي شــامل پدر، مادر و دو فرزند است. در 
اين خانــواده با يک نظم و ديســيپلين خاص که 
محصول تعليم و تربيت از کودکي است با توجه 
به نوع زباله آنها را به طور مجزا به مخزن هايي که 
بــراي اين کار پيش بيني شــده و در خروجي هر 
ساختمان کنار هم چيده شــده مي ريزند. درواقع 
اين يک عادت و ورزش ملي اســت که با دقت 
هر چه بيشتر انجام مي شود: شيشه، کاغذ و مقوا، 
باتري هاي مصرف شده و پالستيک هر يک مکان 

و محل مخصوص خود را دارد. 
لباس و لوازم خانگي قابل اســتفاده هم يک روز 
معين در ماه براي هر محله در گوشه اي جمع شده 
و بيشتر اين لوازم قابل استفاده دوباره مي باشند و 
مردم قبل از جمع آوري توســط سازمان مربوطه 
در آخريــن ســاعات روز مي تواننــد آنهــا را به 
خانه هايشان ببرند. )پس از جمع آوري اين لوازم 
در محلي نگهداري مي شوند و با توجه به کيفيت 
و قيمت مناسب آنها به سادگي به فروش مي رسند 
و خود منبع درآمدي براي سازمان مربوطه است(.

باالخره محلي هم براي پسماندهاي گياهي در نظر 
گرفته شده که ظرف چند ماه تبديل به کود گياهي 
مي شــود و در فصل تابســتان بين ساکنين جهت 
استفاده در باغچه يا گلدان هايشان تقسيم مي گردد. 
)کمتر خانه اي در محيط شهري است که بالکن 
آن بــا گلدان گل تزئين نشــده باشــد( و نهايتاً 
باقي مانــده زباله اي  که در هيچ يــک از مخازن 
ذکرشــده جايي ندارد در کيسه هاي مخصوص 

از محيط زيستمان چگونه مراقبت مي کنيم؟

ن. سلطاني

جنگل كه رفت
هيزم شكن سرایدار شد

و بر دیوار مدرسه 
با زغال نوشت

حفظ محيط زیست 
حفظ زندگي ست1 

با بازگشــت دوباره خانم معصومه ابتكار در پست اجرایي محيط زیست روزنه 
اميدي در دل دوستداران طبيعت و سالمت محيط زیست كشور گشوده شد تا 
با جلوگيري از قتل عام زمين، شاهد حساسيت در معضل آلودگي هوا باشيم.2
كمبود فاجعه آفرین منابع آبي، نابودي تاالب ها و باالخره پســماند زباله ها و 

پایاني بر بدل شدن پياپي كبوتران سپيد به زاغ هاي سياه 
سطور بعدي حاصل ترجمه مقاله اي از دوماهنامه سوئيسيRevue Suisse  در 
باب چگونگي بازیافت زباله در این كشور و نگاه انتقادي آن به اسراف و افراط 

و تفریط هاي جامعه مصرف گرا در استفاده از فرآورده  هاي غذایي است.
در پایان قياسي بين مفاد مقاله باال با محيط زندگي خودمان خواهيم داشت.
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غيرقابل بازيافت )علوفه، غالت و ســويا( جهت 
تغذيه حيوانات مصرف مي شــود کــه درنهايت 
موجــب نابــودي مراتــع، مــزارع و جنگل هاي 
کشــورهاي صادرکننده ازجملــه امريکاي التين 
و آسياســت. چنانچــه بپذيريــم که يک ســوم 
موادغذايي توليدشده بدون مصرف نابود مي شود 
به ســادگي متوجه مي شــويم که رقــم بااليي از 
آلودگي محيط زيست نتيجه بي توجهي و اسراف 
در مصرف اســت که جلوگيري از آن کســي را 
دچار ســوء تغذيه نمي کند و برعکس مي تواند به 
کمک ميليون ها کودکي بيايد که شب ها گرسنه 
سر به بالين مي گذارند. اين خالصه مقاله اي است 
که در يــک ماهنامه سوئيســي مطالعه کردم که 
بخــش »انتقــاد از خود« آن به همــان اندازه مهم 
اســت که پيشرفت صنعت بازيافت زباله اما براي 
نتيجه گيري و در مقام مقايسه  نگاهي به عملکرد 

کشور خودمان داشته باشيم.
ســوادکوه دروازه ورودي اســتان مازندران از 
تهران، صاحب يکــي از زيباترين مناظر طبيعي 
اســت که شــباهت هاي بصري زيادي با طبيعت 
ســوئيس دارد. شــباهت هايي که براي نگارنده 
که ســال ها در اين دو کشور اقامت داشتم قابل 
لمس اســت اما دريغ و درد کــه در اينجا قصه 

محيط زيست قصه اي است پر آب چشم.
عدم تفکيــک  در  همشــهريان  بي توجهــي 
زباله هايشان آن هم در شــرايطي که هيچ جايي 
هم براي اين امر پيش بيني نشــده اســت، واگن 
قطار، کوچــه و بــازار، پياده روها، مســيرجاده 
و داخــل جنگل چــون بارانــدازي محل تجمع 
زباله هاي گوناگون شــده اســت و شــوربختانه 
رودخانــه چشــم نوازي کــه روزگاري نگيــن 
پرتأللو ايــن ديار بود هم ميزبان بخشــي از اين 
زباله هاســت و با نهايت تأســف ايــن رودخانه 
با طــول 80 کيلومتر به طورغيرقابــل تصوري با 
ماسه شــويي هاي غيراســتاندارد در بلندي هــاي 
ورســک تا حوالي دوآب، گل آلوده شده و در 
ادامه با افزوده  شــدن فاضالب هاي شهري به آن 
راه خود را به دريا باز مي کند و حاصل اين سفر 
پردرد و رنج؛  ماهي، برنج و سبزيجاتي است که 

پير و جوان از آن تغذيه مي کنند.
اگر به همه اينها مشــکالت آلودگي کالنشهرها 
و کمبــود نگران کننــده منابع آبــي را که خود 
زاييده بي توجهي مسئوالن و بي اعتنايي مردم به 
محيط زيست است را بيفزاييم، ما آينده تاريکي 
را براي بهداشت و محيط زيست فرزندانمان رقم 

خواهيم زد  ميراثي به طعم جنون.
پس ســبزه ها را دريابيم و با درختان بنشــينيم3 و 
بــا طبيعت مهربان باشــيم و زمينــي پاک4 براي 

آيندگان به يادگار بگذاريم.

پي نوشت
1 . کيوان رادفر.

2 . فريدون مشيري.
3 . همان.

4 . روز زمين پاک، 22 آوريل هر سال.■

مي گيرد و عماًل مشــکل زباله ها حل شده است. 
بــا اين حال نبايد بــه اين موفقيت بســنده کرد و 
راه طوالني و پر پيچ وخمــي در پيش داريم زيرا 
مشکل بزرگ يعني رابطه درآمد و مصرف گرايي 

و کوه هاي زباله را چگونه حل کنيم؟
درواقع با همت مردم و »سعي معدنچيان شهري«، 
زباله هاي سوئيس را بازيافت و به نقدينگي تبديل 
مي کنيم که کل مخارج سازمان را پوشش مي دهد 
اما کوه زباله ها در جوامع مصرفي و کشورهاي در 
حال توسعه هر روز مرتفع تر مي شود، براي نمونه 
از سال 1970 ميالدي  با )شش ميليون( تا به امروز 
بــا هفت ميليــون جمعيت و در )مدت46 ســال( 
حجم زباله ها در سوئيس دو برابر شده زيرا رابطه 
مستقيمي که بين منحني  صعودي سطح زندگي و 
مصرف گرايي وجود دارد موجب مي شود که هر 
چه مردم ثروتمندتر مي شوند مقدار توليد زباله ها 
هم به همان نســبت باال مي رود و اگر عامل رشد 
جمعيــت در جهان را هــم در نظر بگيريم متوجه 
چالش بزرگي مي شــويم که در انتظار ماســت. 
پژوهش هاي محققان سوئيســي در ســال 2012 
نشان مي دهد که ساليانه دو ميليون تن موادغذايي 
کاماًل ســالم از نظر بهداشتي بدون استفاده سر از 
کيســه هاي زباله درمي آوردند و باالخره يکي از 
دانشگاه هاي معتبر شهر بازل ارقام تکان دهنده اي 
را منتشــر مي کند که طبق آن هــر خانواده مرفه 
سوئيســي ســاليانه 400 کيلوگرم موادغذايي را 
بدون مصرف به کيسه هاي زباله مي ريزد. صنعت 
کشــاورزي و تغذيه  که مســئول انتخاب ميوه و 
ســبزيجات و... مي باشــد با توجه به ســليقه هاي 
مصرف کنندگان آنها را فقط برمبناي چند عامل 
کيفيتي وارد بازار مي کند و بقيه را به دور مي ريزد 
و با اين عمل مسئول نابودي 30 درصد موادغذايي 
توليدي مي شود و با يک محاسبه ساده محققان به 
اين نتيجه رســيده اند که در سوئيس محصوالت 
کشاورزي يک مساحت 350 کيلومتري را بدون 
مصرف راهي کيسه هاي زباله مي کنند  که از نظر 
اخالقي و براي محيط زيست فاجعه بار است. براي 
هر تکه گوشــت دور ريخته شده مقداري انرژي 

مي گويند در زباله هــا به دنبال فلزات گران قيمت 
مي رونــد، ازجملــه در محلــي نزديک به شــهر 
صنعتي بازل ) Basel( با اســتفاده از يک تکنيک 
پيچيده و هوشمند مجهز به آهنرباهاي قوي ابتدا 
آهن و ســپس فلــزات ديگر )مــس، آلومينيوم، 
روي، سرب و البته طالي موجود در خاکسترهاي 

اجاق را جمع آوري مي کنند.( 
براي نمونه مقدار مس به دست آمده به اندازه توليد 
يک معدن مس سودآور است. با توجه به ارزش 
باالي فلزات در بازار جهان،Urban Mining  مانند 
يک معــدن طال بازدهي دارد. ســاليانه به کمک 
تکنيک هــاي مختلف بين150 تــا250 کيلوگرم 
طال از خاکستر اجاق ها استخراج مي شود زيرا در 
بســياري از لوازم الکترونيک مقداري طال به کار 
رفتــه که تا 15 درصد اين فلز ارزشــمند در حال 

حاضر قابل  بازيافت  است.
در سراســر ســوئيس )سوئيس با مســاحتي برابر 
مجموع گيالن و مازنــدران داراي هفت ميليون 
نفــر جمعيــت اســت( 29 کارخانــه مجهــز به 
سيستم جداســازي فلزات از خاکستر  اجاق هاي 
زباله ســوزي مشــغول کارنــد و طــرز کار آنها 
به گونه اي است که طي فرايندي هوشمند سيستم 
هميشه به طور اتوماتيک تميز نگهداري مي شود. 

به عالوه از رســوبات کانال هاي گازکشي مقدار 
قابل  مالحظه اي )روي( بازيافت مي گردد که اين 
خود  به مقداري اســيد کلريدريک نياز دارد که 

توسط زباله ها براي دستگاه توليد مي شود. 
در گذشته اســيدهاي توليدشــده بدون مصرف 
خارج مي شد و براي محيط زيست مشکل آفرين 

بود. 
با توجــه به دســتاوردهاي »معدنچيان شــهري«، 
سوئيســي ها برنامه هــاي بزرگ ديگري در ســر 
مي پرورانند و کوشش مي کنند تا موفق شوند 100 
درصد فلزات موجود در زباله ها را استخراج کنند 
و از خاکسترهاي باقي مانده در کارهاي ساختماني 
استفاده نمايند و در نتيجه زباله هاي خانواده نمونه 
ما با مشــارکت فعال خودشــان  جمع آوري شده 
و در يک سيکل بســته مجدداً مورد استفاده قرار 

تفکيك زباله در سوئيس



»33 سال بعد از شهادت چمران، نوشتن از او كار ساده ای نيست. ما ملت رودربایستی داری هستيم. خاطرات مان را 
هرچقدر هم از آن گذشته باشد، هنگام نقل، مميزی می كنيم. خاطراتی كه قرار است تاریخ شود برای عبرت آیندگان. 
این عجيب نيست از ما كه تاریخ گذشته را حسب نياز امروزمان تغيير می دهيم. درجه بعضی ژنرال ها را می گيریم و 
روی دوش بعضی دیگر شنل می اندازیم«. اما در شماره جاری چشم انداز كوشيده ایم در حاشيه ی اكران فيلم »چ«، به 
روایت قاب دیگری از زندگی مصطفی چمران بپردازیم؛ چرا كه »زندگی چمران تاریخ ماست. سرگذشت نسلی است 
كه از دلبستگی ها گذشته و جوانی و سالمتی و جان خویش فدا كرده است. نسلی كه امروز نه اینكه پير، اما با تجربه 
شده است و نسبت بيشتری با گفت و گو دارد. جوان ها را توصيه به قانون گرایی می كند و از خشونت بيزار است«. محمد 

توسلی و دو تن دیگر از همراهان چمران در سال های دور، در انجام این گفت وگوی كوتاه با ما همراه بوده اند.
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75 جمال در آب دســت و پا مي زند. »پدر...پدر...

کمــک... کمــک...«. پدر تا دســت دراز کرد 
کودکش را نجات بدهد، از خواب پريد. جمال 
غرق شد. خواب پدر اتفاقي بود که همان لحظه 

کيلومترها دورتر در جريان بود.
اتفاقات اين چنيني براي آدم هاي معمولي، مولد  
لحظه هاي شــک  اســت. »مي ارزيد زن و چهار 
فرزندم را با آن عشقي که ميان ما بود، رها کنم؟ 
آيا نبايد به خاطر خانواده اندکي از آرمانم کوتاه 

بيايم؟« 
مصطفــي امــا، آدم معمولي نيســت. او قهرمان 
رؤياهاي آدم هاي معمولي است. چريک است، 
منتهاي آمال رؤياپردازان ايده آليســت. چريک 
آدم اتوکشــيده اداري نيســت. نمي شــود صبح 
تا غروب مبارزه کرد، شــب کنــار خانواده بود. 
گاهي بايد انتخاب کني. چريک يعني آدم تنها. 
33 ســال بعد از شــهادت چمران، نوشــتن از او 
کار ساده اي نيســت. ما ملت رودربايستي داري 
هســتيم. خاطرات مــان را هرچقــدر هــم از آن 
گذشــته باشــد، هنگام نقل، مميــزي مي کنيم. 
خاطراتي که قرار است تاريخ شود براي عبرت 
آينــدگان. اين عجيب نيســت از مــا که تاريخ 
گذشته را حســب نياز امروزمان تغيير مي دهيم. 
درجه بعضي ژنرال ها را مي گيريم و روي دوش 

بعضي ديگر شنل مي اندازيم.
خط خطــي  ورق هــاي  الي  حقيقــت  يافتــن 
کتاب هــاي تاريخ هر روز دشــوارتر مي شــود. 
ما مردم، خاطرات مان هــم پر از خط خوردگي 
اســت. خاطــرات مــا تحت تأثير کليشــه هايي 
کــه رســانه ها تبليــغ مي کننــد، تغييــر مي کند. 
بعضي هايشان را هم به خاطر ترس از خط قرمزها 
فراموش مي کنيم. اينجاست که وقتي قرار باشد 

از گذشــته درس بگيريــم، در مانده مي شــويم؛ 
کدام گذشته؟

چمران يکــي از شــخصيت هاي ســال هاي در 
حال فراموشي است. سال هاي آغازين دهه 40، 
که ســنگ بناي جنبش هاي مســلحانه در ايران 
گذاشته مي شود. کنشــگران اين تغيير بعضي از 
ميان ما رفته اند و عده اي هنوز هســتند. هرکدام 
از اين دو گروه به دو دســته مغضوبين و دوستان 
انقالب تقســيم مي شــوند. غضب حاکميت در 
زمان هاي مختلف شــدت و ضعف دارد. از قضا 
بعضي از درگذشتگان در محور مواصالتي بين 
مغضوبين و ياران در حرکتند. به قاعده آنها نبايد 
از ســال ها پيش تا کنون تغيير کرده باشــند، اين 

جابه جايي در نظرگاه از کجا مي آيد؟ 

تعييــن تکليــف کســاني کــه هنــوز زنده اند، 
پيچيدگي هاي بيشتري دارد. کافي است سخني 
ناخوشايند بر زبان رانند يا جايي که نبايد بروند. 
کشف مي شود که تمام آنچه از قديم در سياهه 
خدماتشان ثبت شــده، خيانت بوده در حقيقت؛ 

بيچاره حقيقت.
نگاه کنيد که ما در همين يکصد سال گذشته به 
خاطر تکرار اشــتباهات، چند بار از يک سوراخ 
گزيده شــده ايم. هنوز هم راجع به بســياري از 

اتفاقــات معاصر نمي شــود فيلم ســاخت. يعني 
حجم نبايدهايي که در ميان اســت، داستاني سر 
و ته بريده و در ميانــه الکن تحويل مان مي دهد 
که نســاختنش به وقــار نزديکتر اســت. تصور 
کنيد قرار بود فيلمــي درباره مقطع طوالني تري 
از زندگي دکتر چمران ســاخته شود. آدم هايي 
که بايد در قاب تصوير کارگردان مي ايستادند، 
چند نفرشان سال هاي بعد، از قطار پياده شده اند 
و همراه داشــتن عکسشان جريمه دارد و نامشان 

را در جمع بايد آهسته صدا کرد؟
ســال هاي آغازيــن دهــه 40، همزمــان با اوج 
جنبش هــاي آزاديخواهــي و انقالبــي در دنيا، 
گروه هاي مبارز مســلح  در داخل کشور شروع 
به شکل گيري مي کنند. در خارج از ايران، دکتر 
چمران با همراهي چند تن از همفکران، سازمان 
مخصــوص اتحاد و عمل )ســماع( را تأســيس 
مي کنند. هدف، راه اندازي يک مرکز آموزش 
مبارزات چريکي براي نيروهاي داوطلب  اقدام 
مسلحانه در ايران است. اين گروه پس از مدت 
کوتاهي، قبل از دست يافتن به اهدافي که اکنون 
ما مي دانيم تا حد زيادي بلندپروازانه بوده است، 
شــکل ســازماني خود را از دســت مي دهد، اما 
افــراد مؤثر اين حرکــت، بعدها منشــأ اتفاقات 
مهمي مي شــوند. هنــوز بعد از 50 ســال بعضي 
از افراد ايــن گروه، هويت خــود را از ديگران 

پوشيده نگه مي دارند.
مصطفاي قصه ما، از شــروع اين داستان تا آخر 
عمر مشغول مبارزه است. آيا اگر مانده بود هنوز 
هم مشغول مبارزه بود؟ اگر از کليشه ها بگذريم، 
پاسخي قطعي براي اين پرسش نخواهيم يافت. 

آدم هاي معمولــي که ايمان معمولــي دارند، با 
آينــده نزديک معامله مي کننــد. رفتن را تصور 
زود رســيدن برايشــان شــيرين مي کنــد. کمي 
از وقتــش بگذرد، خســته مي شــوند. يک آدم 
معمولي به فرض اگر در لبنان يک سال جنگيد، 
دو ســال جنگيد، 10 ســال جنگيد، پيروز نشد، 
شــک مي کند. تسليم مي شود. صلح مي کند. اما 
خــداي آدمي مثل چمران بزرگتر از آن اســت 
که تنهايــش بگذارد. او چيــزي در قلبش دارد 

چمران پدر

احمد هاشمي

يافتن حقيقت الي ورق هاي 
خط خطي کتاب هاي تاريخ 
هر روز دشوارتر مي شود. ما 
مردم، خاطرات مان هم پر از 
خط خوردگي است. خاطرات 
ما تحت تأثير کليشه هايي که 

رسانه ها تبليغ مي کنند، تغيير 
مي کند. بعضي هايشان را هم 
به خاطر ترس از خط قرمزها 

فراموش مي کنيم
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که نشانه شناســي چشــم ظاهــر را در يقين خود 
حل مي کند. يقين، ايمــان، آرمان به حد کمال 
هســت. همه چيز خوب است. فقط يک پرسش 
باقي مي ماند. جاي شــک بيــن اين همه قطعيت 

کجاست؟
چمران حاتمي کيا ترديد دارد. در رفتارش ميان 
تصميم تا عمل، ثانيه ها ســرگردانند اما چمراني 
کــه در خاطر دوســتانش مانــده قاطعيت دارد. 
به کنش هاي اطراف به ســرعت پاســخ مي دهد 
فکرهايش را از پيش کرده، حاال عمل مي کند. 
آيا گذشت زمان روي چمران سال 92  هم تأثير 

گذاشته؟
وظيفــه دکتــر چمــران در اتفاقات کردســتان، 
مذاکره نبوده اســت. حتــي نقل قول هايي وجود 
دارد که ايشــان از آغاز قائل به برخورد ضربتي 
بــراي جلوگيري از گســترش درگيري ها بوده. 
اصاًل به عنوان يک چريک شــخصيت محبوبي 
ميان کردها نبوده تا بشــود از او براي گفت وگو 
اســتفاده کــرد. حاتمي کيــا در »چ« افــزون بر 
اينکــه به تاريخ وفــادار مانــده و قواعد درام را 
رعايــت کرده، با زيرکي حرف زمانه را بر زبان 

شخصيت هايش جاري کرده است. 
چمران پدر اســت. افزون بر دســتمال سرخ ها و 
مردم عادي، کساني را هم که اسلحه به سويش  
نشــانه گرفته انــد، فرزندان خــود مي داند. پدر، 
تمــام فرزندانش را با هر عقيده و مرام دوســت 
دارد. نقــش مــادر برعهده هانــا )مريال زارعي( 
اســت. همســرش و برادرش دو سوي يک نبرد 
هســتند، اما هر دو را به انــدازه کودکي که در 
آغوش گرفته، دوست دارد. به درد زخمي هاي 
بيمارستان رسيدگي مي کند و بر جنازه ناشناس 
غرق در خــون مويه مي کند. پــدر و مادر نماد 
وطني هســتند که دلخــون دعواهــاي بي مورد 
اســت. وطني که از هر جنگي بيزار است. حتي 
جنگي را که براي فرونشاندن درگيري ها باشد، 

دوســت ندارد. راه حل فرونشــاندن آشــوب از 
همان آغاز صلح است. 

درگيري هاي کردســتان از روزهاي اول بعد از 
پيــروزي انقالب آغاز شــد. مرحــوم فروهر در 
همان روزها بــا حضور در کردســتان جمله اي 
بــه زبان آورد که بعدها تاريخي شــد. »اســلحه 
برداشــتن کردها بــه معناي وابســته بودن آنها به 
يکي از دشمنانشــان اســت. شــما کردها خيلي 
جنگيده ايــد و هر بــار نيز شکســت خورده ايد. 
بياييــد اين بار بــراي اولين بار در کردســتان راه 
سياسي را براي حل مسئله خود انتخاب کنيد.«1 
پندي که اگر شــنيده مي  شــد جان هاي زيادي 
حفظ مي شــد. اگر اسلحه به دست نمي گرفتند، 
در مرکز، عنان کار به دســت تندروها نمي افتاد 
و مطالبات کردها به عنوان حقوق طبيعي ناديده 

گرفته شده، در کانون توجه قرار مي گرفت.
در همان روزهــا درگيري مســلحانه طرفداران 
آســيب هاي  دولــت،  بــا  خلــق  مجاهديــن 
جبران ناپذيــري به اين ملــت وارد آورد. همان 

موقع بزرگان و عقال عواقب شــروع درگيري ها 
را هشــدار داده بودنــد. خيلــي  از خيرخواهان 
ســران مجاهدين را نصيحت کردند که اســلحه 

دست گرفتن کار درستي نيست. 
چمــران حاتمي کيا حاصل تجربه هــاي تاريخي 
ملت ايران است.  مردم اين سال هاي ايران آن قدر 
از جنــگ بيزارند که حتي فيلــم ضد جنگ هم 
نمي بينند. اين را مقايسه فروش فيلم »چ« با انتظارات 
قبلي نشان مي دهد – بگذريم از شبه فيلم هايي که 
براي فتح گيشه، ژانر جنگي را با قواعد فيلم فارسي 
تلطيف کرده اند- گرچه گسست تجربي ناشي از 
خط قرمزهاي بازخواني تاريخ را نمي شود ناديده 
گرفت اما يک توافق نانوشــته ميــان مردم براي 
پرهيز از خشــونت وجود دارد. تا جايي که وقتي 
گروهي براي جلب همراهي افکارعمومي دست 
به عمل مســلحانه و گروگانگيري مي زند، مورد 
تنفر همه قرار مي گيــرد. در حالي که مي خواهند 
خود را گروهي طرفدار مستضعفان معرفي کنند، 
به عنوان چند جوان ماجراجو شــناخته مي شوند. 
گفتمــان دنيا تغيير کرده و بيش از آن مردم ايران 
در چند سال اخير به شکل حساب شده، راهبردي 
خشونت گريز براي پيشبرد اهدافشان برگزيده اند. 
زندگي چمران تاريخ ماســت. سرگذشت نسلي 
اســت که از دلبســتگي ها گذشــته و جواني و 
سالمتي و جان خويش را فدا کرده است. نسلي 
که امروز نه اينکه پير، که باتجربه شــده اســت. 
نســبت بيشــتري با گفت و گو دارد. جوان ها را 
توصيــه بــه قانون گرايي مي کند و از خشــونت 
بيزار است. »چشــم در مقابل چشم، دنيا را کور 

مي کند.«2

پي نوشت
1.  چشم انداز ايران، ويژه نامه کردستان »کردستان 

قابل کشف)1(، گفت وگو با احسان هوشمند.
2. گاندي ■

چمران حاتمي کيا ترديد دارد. 
در رفتارش ميان تصميم تا 
عمل، ثانيه ها سرگردانند 
اما چمراني که در خاطر 

دوستانش مانده قاطعيت دارد. 
به کنش هاي اطراف به سرعت 
پاسخ مي دهد فکرهايش را از 

پيش کرده، حاال عمل مي کند. 
آيا گذشت زمان روي چمران 
سال 92  هم تأثير گذاشته؟
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توجه به آشنايي با ســران نهضت آزادي از اين 
برنامــه اســتقبال مي کنند. وقتي اوليــن گروه به 
مصــر رفتند، دکتــر چمران به مــن توصيه کرد 
که ترم آخر تحصيلم را تکميل و ســپس به آنها 
بپيوندم. مســئوليت مــن در آن دوره هماهنگي 
ارتباط خانواده دکتر چمران و ساير افراد با مصر 
بود. نامه هــا را از راه آلمان و ســوئيس به مصر 

مي رساندم. 
باتوجه به مسئوليتي که داشــتم، نامه هاي پروانه 
خانم را اجباراً باز مي کردم. بعد در پاکت جديد 
ارســال مي کردم. آن روزها از ديدن رابطه قوي 
اين دو نفر منقلب مي شــدم. اين نشان مي داد که 
دکتر چمران و همســرش چه ايثاري در تحمل 

اين دلتنگي ها داشتند. 
بعد از پايان تحصيــالت، بدون معطلي به آلمان 
رفتم. براي من و چند نفر ديگر که گروه دوم را 
تشکيل مي داديم، گذرنامه موقت گرفته بودند. 
نام مســتعار من محمــود عفيفي بــود که دکتر 
چمران انتخاب کرده بود.آن موقع دکتر يزدي با 
خانواده در قاهره بودند. همدوره اي هاي ما آقاي 
رضا رئيس طوســي، آقاي پرويز امين، ابوالفضل 
بازرگان، آقاي شــريفي از مشهد و دو نفر ديگر 
دوســتان از امريکا بودند. غيــر از آموزش هاي 
مربوط به مــواد منفجره، مربــي بقيه آموزش ها 
خــود دکتــر چمــران بــود. در دور اول دکتر 
آموزش ها را از مربيان مصري گرفته بود و به ما 
ياد مي داد. در دوره ســه ماهه در شرايط سخت 
زندگــي مي کرديــم. بعد از اتمــام دوره، آقاي 
رئيس طوســي به ايران آمدند و اين تجربيات را 
به مجاهدين انتقال دادند. من  به آلمان برگشــتم 
و در آنجــا اتومبيلي بــراي دکتر چمــران تهيه 
کــردم تا خانــواده خود را با آن بــه قاهره ببرند 
که داســتان خريد ايــن اتومبيل خــود قصه اي 
شــنيدني است. بعد به بغداد رفتم. پرويز امين در 
بصره مستقر شد. دکتر يزدي در بيروت و دکتر 
چمران هم در قاهره. قرار بر اين بود که افراد از 
ايران به بصره و از بصره به بغداد بيايند و برايشان 
گذرنامه موقت بگيريم، در مصر آموزش ببينند 
و از همين مســير برگردند. در شــش ماهي که 
در عراق بودم ارتبــاط نزيک با آيت اهلل خميني 
داشــتم. در همان دوره همراه با دکتر چمران و 
دکتر يزدي ديداري طوالني با ايشان داشتيم که 
مشــروح آن به خط دکتر چمــران در خاطرات 

دکتر يزدي چاپ شده است. 
بعد از شــش مــاه به ايــن جمع بندي رســيديم 
که پروژه ســماع )ســازمان مخصــوص اتحاد 
و عمل( بــه چند دليل بايد متوقف شــود. يکي 
اينکه مصري ها انتظاراتي از ما داشــتند که ما در 
راستاي منافع ملي ارزيابي نمي کرديم. موضوع 
خليج عربي و تبليغات در رسانه صوت العرب را 
مطرح کردنــد. دوم کمبود منابع مالي که باعث 
مي شــد به دولت مصر وابسته شويم. اين براي ما 
قابل قبول نبود. امکان فرستادن پول از ايران هم 
وجود نداشــت. سوم اينکه به اين نتيجه رسيديم 

چگونه با دکتر چمران آشنا شديد؟ ■
آن ســال ها جبهه ملي در امريــکا فعال بود.  □

نشــريه اي به نام »انديشه جبهه« با همکاري دکتر 
چمران و دکتر يزدي منتشــر مي شد. در سفري 
که به پنســيلوانيا داشــتم با دکتر چمران مالقات 
کردم. شــخصيت دکتر چمــران براي من خيلي 
جاذبه داشــت. زندگي خانوادگي ايشــان نشان 
نمــي داد کــه خانــم ايشــان امريکايي اســت. 
رابطــه خيلي محبت آميزي بيــن دکتر چمران و 
همسرشــان برقــرار بود. همســرش پروانه بود و 
او شمع. چمران شــخصيت گرمي داشت و اين 
گرمي در رابطه با خانواده بروز و ظهور بيشتري 
داشــت. دکتر مرا به محل کار خودش، شرکت 
»بل« برد. يک ماکت قمر مصنوعي ساخته بودند 
و مطالعاتــي در ايــن زمينه انجــام مي دادند. در 
زيرزمين منزل يک دســتگاه تکثير داشــتند که 
نشريه انديشــه جبهه را تکثير مي کردند. در اين 
نشــريه زمينه هاي فرهنگي مبارزات مسلحانه را 
فراهم مي کردنــد. مطالبي دربــاره جهاد، مانند 
خطبــه جهاد نهج البالغه را چاپ و روي انقالب 

کوبا و الجزاير کار مي کردند. 

بعدها متوجه شــدم که ابتدا خواسته بودند که از 
طريق دکتر شريعتي با دوســتان الجزيره ارتباط 
برقــرار کنند و از تجربيات آنها اســتفاده کنند. 
آنها موافقت نکردند که براي آموزش پايگاهي 
در اختيار بگذارند. بعد از طريق ســفير مصر در 
ســوئيس با دولت مصر تماس مي گيرند. آنها با 

از اينکــه فرصتــي در اختيار نشــريه  ■
چشــم انداز ايران قرار داديد تا نگاهي به 
بخش هاي کمتر ديده شــده تاريخ معاصر 
بيندازيــم، سپاســگزاريم. لطفــًا در آغاز 
مختصري از شروع فعاليت هاي سياسي تان 

بگوييد. 
مــن ورودي ســال 1335 دانشــکده فنــي  □

دانشــگاه تهران هستم. ســال هاي 39 و 40، اوج 
فعاليت هاي دانشجويي بود که من عضو انجمن 
اســالمي دانشجويان دانشــگاه تهران بودم. سال 
40 که »نهضت آزادي« ايران تشــکيل شد جزو 
اولين دانشــجوياني بودم که عضويت در آن را 
پذيرفتم. سال 41 براي ادامه تحصيل به خارج از 
کشور رفتم. ابتدا به آلمان و بعد به امريکا رفتم. 
در مدت يک ســالي که آلمان بــودم، درصدد 
تشــکيل انجمن اسالمي دانشــجويان ايراني در 
اروپا بودم. قبل از آن انجمن اسالمي دانشجويان 
در اروپــا در دســت دانشــجويان نزديــک بــه 
اخوان المسلمين بود. در آذرماه سال 41 به عنوان 
نماينده  دانشــگاه تهران به کنگره کنفدراسيون 
دانشــجويان ايرانــي در لوزان ســوئيس معرفي 
شــدم. در آن کنگره تقابلي ميــان تفکر ديني و 
مارکسيســتي وجود داشت. از يک طرف دکتر 

شريعتي بود و در طرف ديگر پرويز نيکخواه. 
بعد از 15 خرداد همه گروه هاي اجتماعي به اين 
نتيجه  رســيدند که ديگر فعاليت مســالمت آميز 
امکان پذير نيســت. به نظر من دليــل اصلي اين 
نتيجه گيري تأثيرپذيــري از گفتمان جهاني آن 
روز بــراي تحول بود. همه فکــر مي کردند تنها 
راه حل خروج از شــرايط ســرکوب و خفقان، 
مبارزه مسلحانه اســت. جمعي از اعضاي جوان 
نهضــت آزادي در داخل »مجاهديــن خلق« را 
پايه گــذاري کــرد. جريان چــپ، چريک هاي 
فدايي خلق را تأســيس کرد. در خارج از کشور 
هم دوســتان ما مســتقل از داخل بــه اين نتيجه 
رســيدند که ما در خارج از کشور وظيفه داريم 
خود را آماده و اين آموزش ها را به داخل منتقل 

کنيم. 

تاريخ گمشده آرمان خواهي
گفت وگو با محمد توسلي

غير از آموزش هاي مربوط 
به مواد منفجره، مربي بقيه 

آموزش ها خود دکتر چمران بود. 
در دور اول دکتر آموزش ها را از 
مربيان مصري گرفته بود و به ما 

ياد مي داد
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نمي توانســتند بيايند. امنيت نداشتند. در آن  □
شــرايط به محــض ورود به ايران بازداشتشــان 
مي کردنــد. بالفاصله بعــد از انقالب بــه ايران 
آمدند. در ايــران با هم ارتبــاط نزديک کاري 
و دوســتي داشــتيم. خاطره شــيريني از دوران 
وزارت دفاع ايشــان دارم. ما در اوايل ســال 58 
طي مطالعاتي که در شــهرداري تهران داشتيم، 
اجراي طــرح محدوده ترافيک هســته مرکزي 
را در دست اقدام داشــتيم. نياز به تقويت حمل 
و نقــل عمومي داشــتيم. گــزارش مطالعات را 
در هيئــت دولت مطرح کرديم. خيلي اســتقبال 
کردند. مرحوم فروهر آن قدر شــيفته اين طرح 
شــده بود که مي گفــت ما خودمــان حتي اگر 
هم اتوبوس نبود، پشــت کاميون مي نشــينيم که 
سوار خودرو شخصي نشويم. همه وزارتخانه ها 
اتوبوس هايشان را در اختيار اين طرح گذاشتند. 
وزارت دفــاع حاضــر به همکاري نشــد. من به 
دکتر چمران نامه اي نوشــتم. توضيحاتي درباره 
طرح دادم. ايشــان بــه تمام فرماندهان دســتور 
دادند کــه همکاري کنند. نفوذ کالم ايشــان به 
حــدي بود که بي درنگ اتوبوس هايشــان را در 

اختيار اين طرح گذاشتند. 
بعد از شــروع جنگ ما تمام امکانات شهرداري 
را بــراي کمک به پشــت جبهه بســيج کرديم. 
خــود من بعــد از اتمام کارم در شــهرداري در 
اولين فرصت به جبهه رفتم. آقاي کمال خرازي 
همســفر من بود. ديــدار من در اهــواز با دکتر 
چمران از خاطرات فراموش نشــدني  اســت. در 
ســتاد جنگ هاي نامنظم در جلســاتي با شرکت 
دکتــر چمران، مهدي چمــران و کمال خرازي 
شــرکت داشــتم. با مسائل و مشــکالتي که در 
آنجا روبرو بودند آشنا شدم. من هنوز نمي توانم 
وارد جزئيات بشوم، بخشي که قابل گفتن است 
مشکالتي بود که آقاي غرضي به عنوان استاندار 
برايشــان به وجود آورده بود. وسيله نقليه و حتي 

آر پي جي به آنها نمي دادند.■

اينکــه کارگردان کوشــش مي کند بخشــي از 
خصوصيات دکتر چمران مانند خصايل انســاني 
وي مانند اهل مدارا و گفت و گوبودن او را نشان 
دهــد، اما نــگاه و رفتار او با چمــران همخواني 
کامل ندارد. چمران خيلــي قاطع و مصمم بود.  
باهــوش بــود و واکنش هايــش خيلي ســريع و 
روشــن داشــت. به نظر من اين فيلم صحنه هاي 
جنگي زيــادي دارد. اين براي بيننده آزاردهنده 
است. لزومي نداشت اين قدر انفجار و خشونت 
داشته باشــد. براي من تحمل يک ساعت و نيم 
فضاي جنگي ســخت بود. به نظــر من به همين 

دليل بيشتر سالن سينما خالي بود.

خود کارگردان هــم اين گونه عنوان  ■
مي کند که بخشــي از حرف هايش را در 
قالب شخصيت دکتر چمران زده است. به 
نظر شما دکتر چمران چقدر اهل مذاکره 

و دنبال صلح بود؟
چمران شــخصيتش را از جريان نوانديشــي  □

دينــي گرفتــه اســت. همان طــور کــه خودش 
مي گويــد الگويــش مهندس بــازرگان بوده، با 
جمع دوســتان نهضت هميشــه محشــور بوده و 
از اعضاي شــوراي مرکزي نهضت بــوده. البته 
طبيعي است که در لبنان تحت تأثير فضاي آنجا  
قرار بگيرد. آن هم بخشــي از شخصيت چمران 
است.  شــيفته جوان هاي جنوب لبنان بود. تمام 
وجودش را صــرف آنها مي کرد. چمران تالش 
مي کــرد خودش را از تمــام قيدوبندهاي دنيا و 
هواهاي نفســاني خالص کنــد. براي طي کمال 
خــودش راه خدمت بــه مردم محــروم لبنان را 

انتخاب کرده بود. 

پرسشــي که مطرح مي شود اين است  ■
که اين آموزش ها در مصر براي مبارزه در 
ايران بود. چطور تا اين حد دلبســتگي به 
لبنان زياد مي شود که در گرماگرم انقالب 

به ايران نمي آيند؟

چنين ســازماندهي بايستي از داخل کشور آغاز 
شود. يک موضوع ديگر اين بود که خسروخان 
قشقايي هم در جريان فعاليت ما قرار گرفته بود 
و همکاري هايــي هم براي آمــوزش افراد آنها 
آغاز شــده بود. قرائني بود که ممکن است او با 

سيا در ارتباط باشد.

خســروخان  ■ مالي  حمايــت  موضوع 
قشقايي از اين جريان حقيقت دارد؟

دوســتان ما اين منبع را خالــص نمي ديدند.  □
البتــه بعــد از دوره ما،  بعضــي از آنها آموزش 
ديدنــد. در مــدت اقامت در عراق بــراي من و 
پرويز امين هم در عراق مشکالتي ايجاد شد. من 
ابتدا به بيروت و ســپس به آلمان رفتم. در مقطع 
دکترا ادامه تحصيل دادم. ســال 46 براي تکميل 
پــروژه دکتــرا به ايران برگشــتم. در برگشــت 
مشکلي در فرودگاه نداشــتم. ولي بعد دوبار به 
خانه مــا آمدند. در خانه ما ظاهراً دنبال اســلحه 
مي گشــتند. به نظر مي آمد اخبــار ناقصي دارند 
و دنبال مدرک هســتند. مــن ممنوع الخروج و 
ممنوع االستخدام شدم و تا سال 57 ايران ماندم. 
در آن ســال ها با دوســتان اروپا و امريکا ارتباط 
و همکاري لجســتيکي داشــتم. در سال 50 در 
ارتباط با کمک بــه مجاهدين همراه با مهندس 
سحابي و آقاي هاشمي رفسنجاني بازداشت شدم 
و يکســال زندان بودم. سال 57 ممنوع الخروجي 
من رفع شد. در مسافرتي يک ماهه به کشورهاي 
مختلفي رفتم. در لبنــان با دکتر چمران مالقات 
کردم. ايشــان در شــرايط بغرنج جنگي در شهر 
صــور در جنوب لبنان بــود. ديدن دکتر چمران 
با آن حــاالت عرفاني برايم بســيار جذاب بود. 
در آن شــرايط دکتر چمران مجبــور به انتخاب 
بين خانواده خودش و جوانان لبناني مي شود. به 
نظر من اين يک انتخاب تاريخي بود که از نظر 

روانشناسي قابل بررسي است. 
بعــد از جدايي از خانواده شــبي خواب مي بيند 
که يکــي از فرزندانش در حال غرق شــدن در 
اســتخر اســت و فرياد مي زند پدر... پــدر... از 
خــواب مي پــرد و نگــران مي شــود. از طريقي 
بــا منزل تمــاس مي گيــرد. متوجه مي شــود در 
همــان لحظات اين اتفاق بــراي فرزندش افتاده 
اســت. خود چمــران در صحبت هايي که با هم 
مي کرديم راجع بــه تله پاتي بحث هاي مفصلي 
مي کــرد. نمونه هاي تاريخي اين مســئله را ذکر 
مي کرد. در عين دوري ارتباط روحي محکمي 

با خانواده اش داشت. 

ســکانس تأثيرگذاري در فيلم هســت  ■
که به اين جدايي اشاره مي کند. چمران 
حاتمي کيا با چمراني که شما مي شناختيد 

چه تفاوت هايي دارد؟
 چمــران يــک شــخصيت ويــژه اي بــود.  □

چهره چمــران فيلم »چ« براي کســاني که او را 
از نزديــک مي شــناختند، غريبه اســت. ضمن 

دكتر چمران در جمع بچه هاي جنوب لبنان
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فرماندهان نيروي هوايي چند نفر باقي مانده اند، 
با حالتي متأثر گفت عماًل هيچ کس. چندي بعد 

خودشان هم شهيد شدند.
در روزهــاي آخــر حمــالت زيادي بــه دکتر 
چمران مي شد. پالکاردهايي در سر در دانشگاه 
تهــران نصب کــرده بود که »يــزدي و چمران، 
عامل موساد و ســيا«. برداشت من اين است که 
خدا او را دوســت داشــت که شــهيد شد تا در 

معرض ابتالي بيشتر نباشد. 

يک پرســش ديگر اين است که ايشان  ■
به عنوان مســئول وزارت دفاع که ارتش 
کالسيک تحت فرمان ايشان بودند، چرا به 

ستاد جنگ هاي نامنظم رفتند؟
دکتر چمران توانايي ها و ويژگي هاي خاص  □

خود را داشــت. ايشــان در جنگ هــاي نامنظم 
تخصــص داشــت. توجه داريــد که ســپاه در 
دولت موقت زير نظر دکتر يزدي تشــکيل شد. 
پيش نويس اولين اساسنامه ســپاه را بنده تدوين 
کردم. نام ســپاه پاســداران انقالب اسالمي را به 
جــاي گارد ملي طراحي کــردم. هدف اين بود 
که، در دوره انتقال، ســپاه، پاســدار ارزش هاي 
انقــالب يعنــي  اســتقالل،  آزادي و جمهوري 
اســالمي و مطالبات تاريخي ملت ايران باشد و 
از تکرار کودتاي 28 مرداد و بازتوليد اســتبداد 
جلوگيري کند. شوراي انقالب موافق نبود سپاه 
زيــر نظر دولت موقــت باشــد. همان طوري که 
جهاد ســازندگي را که در دولت موقت توسط 
آقاي دکتر بني اســدي سازمان يافت، از دولت 
موقــت جدا کردنــد. آن روزها ايشــان نماينده 

مجلس و عضو شوراي عالي دفاع بود. 

به نظر شما چمران بيشتر به امام خميني  ■
نزديک تر بود يا مهندس بازرگان؟ 

شــخصيت ايشــان خيلي تحت تأثير مهندس  □
بازرگان بود. او مهندس بازرگان را اســتاد خود 
مي دانســت و ســوابق زندگي او اين واقعيت را 
به وضوح نشــان مي دهد اما در مورد جنگ در 
ديداري که با ايشان در اهواز داشتم، جمله اي به 
من گفت که »اگــر آقاي خميني نبود هيچ کس 
نمي توانســت توده هاي مردم را براي اين جنگ 
بســيج کند«. ايــن اظهارنظر کارشناســي دکتر 
چمــران که در خصوص نقش بســيج نيروها در 
جنگ است، نشــان مي دهد که کارهايي را که 

در جبهه ها مي شد، مرهون ايشان مي دانست. 

بــه عنوان آخريــن پرســش،  چرا با  ■
حضورتان در فرماندهي واحد مهندســي 

ستاد جنگ هاي نامنظم موافقت نشد؟
اين پرسشــي اســت که پاســخ به آن نياز به  □

موشــکافي شــرايط آن  دوران دارد و بايستي به 
موقع به آن پرداخت.■

خاطــرات تاريخي من ديــدن آقاي خلخالي در 
فرمانداري آبادان اســت. تيم همراه ايشــان تيم 
ويــژه اي بود. وقتي من با آقــاي خلخالي درباره 
مسائل و مشکالت شــهرداري و اقدامات ايشان 
صحبت مي کردم، براي پاســخ به دهان يکي از 
همراهانش نگاه مي کرد و از او خط مي گرفت. 
به نظر مي آيد بخشــي از رفتــار نامتعارف آقاي 
خلخالي مربوط به شــخصيت خودشان و بخشي 
ديگر به همراهان ايشــان ارتباط داشت. وقتي با 
ايشــان همراه فرمانده ارتش در خط مقدم جبهه 
بوديم، يک خمپاره به چند متري ما اصابت کرد 
کــه نزديک بــود من و آقــاي خلخالي و آقاي 

خرازي به جمع درگذشتگان بپيونديم.
دکتــر چمران به من پيشــنهاد داد کــه به عنوان 
فرمانده واحد مهندســي ستاد جنگ هاي نامنظم 
با ايشــان همکاري کنم. من گفتم با طيب خاطر 
موافقــت  اول  اســت  بهتــر  ولــي  مي پذيــرم، 
شوراي عالي دفاع را بگيريد. از اتفاق همان شب 
اعضاي شــوراي عالي دفاع به اهواز آمدند. همه 

من را مي شناختند و با آنها کار کرده بودم.
در برگشــت همراه تيمسار فکوري بودم. ايشان 
فردي بســيار شريف و آشــنا با قرآن بود. وقتي 
از اتفاقاتــي کــه بــراي خلبانان افتــاده بود و از 
رشــادت هاي آنهــا تعريــف مي کرد، اشــک 
مي ريخت. موقع پياده شــدن از ايشان پرسيدم از 

چرا؟ ■
اين چرا بايد از نظر تاريخي بررســي شــود.  □

اينکه چرا آقاي مهنــدس غرضي که از اعضاي 
مجاهدين خلق اوليه بود و ما در قزل قلعه مدتي 
هم بنــد بوديم، به ايشــان کمــک نمي کرد. اين 

يک پرسش تاريخي است.

اســتاندار نماينده دولت است. چرا از  ■
مرکز به ايشان دستور نمي دادند؟

اين پرســش هايي اســت که آنها بايد پاسخ  □
دهنــد. من نمي خواهم وارد اين موضوع شــوم. 
آن روزهــا ارتش عراق تا دشــت هاي نزديک 
اهواز آمده بود. نزديک بود جاده اســتراتژيک 
شــمال به جنوب را بگيرند کــه در آن صورت 
کل خوزســتان ســقوط مي کرد. نبوغ و تجربه 
مهندســي دکتر چمران باعث شد که شهر اهواز 
نجات يابد و سرنوشت جنگ تغيير کند. برخي 
پيشــنهاد کرده بودند که سد دز را خراب کنند. 
در اين صورت همه چيز ويران مي شد. در نهايت 
تعداد زيادي پمپ در کارون مي گذارند. آب را 
به دشت غرب جاده سرازير مي کنند. تانک هاي 
عراقي زمينگير مي شوند. اين از خدمات تاريخي 

دکتر چمران است. 
مــا بــا آقــاي دکتــر خــرازي بــراي بازديد از 
جبهــه جنوب به شــهر آبــادان رفتيــم. يکي از 
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من به آپارتماني منتقل شــدم که دو ســه نفر از 
دوســتان ايراني هم براي هميــن موضوع آمده 
بودنــد. آپارتماني بود که در کنــارش کمال با 
خانواده اش آنجا زندگي مي کرد. روزي کمال 
گفت که تو دعوت شــدي تا بــه کميته بيايي و 
به اين جريان بپيوندي. من بســيار تعجب کردم. 
پاسخ دادم که من چند روز وقت مي خواهم. آن 
شب خيلي با خودم فکر کردم. گريستم و با خدا 
راز و نيــاز کردم. با خــدا مي گفتم که من فکر 
مي کردم در اينجا چيزي ياد مي گيرم. اما چيزي 
نمي دانم و بلد نيســتم. چطور عضــو اين کميته  
باشــم. راز و نياز کردم کــه خدايا چه مصلحتي 
است؟ بايد چه کار کنم؟ تا اينکه تصميم گرفتم 
استخاره کنم. استخاره کردم و اين آيه آمد که 
أَواِت َوالْْرِض...« احساس کردم  ــمَ »اهلَلُّ نُوُر الَسّ
خوب است. نتوانستم توضيحي براي خود دهم 
که چرا بايد بپذيرم اما برداشــتم اين بود که اين 
آيه در مجموع مي گويد خوب است و بپذير. اما 
به کمال گفتم که من ابتدا ناراحت بودم و جريان 
اين اســت. در کميته آقاي توسلي هم بودند. با 
ايشــان آشنايي قبلي داشــتم. فردي به اسم جابر 
هم بــود. جابر آقاي قطب زاده بود. در آپارتمان 
محل ســکونتمان، جمال اتاقي داشت که در آن 
را مي بســت و تا شــب داخل آن بود. مي گفتند 
در ارتبــاط بــا مارکسيســم کار مي کند. در آن 
زمان کم کــم اطالعاتي درباره زندگي ايشــان 
فهميــدم. اينکه تحصيالتش چه بــوده، در کجا 
زندگــي مي کردند و از اين قبيــل موارد. دوره 
آموزشــي من با کمال، جمال و مهندس توسلي 
آغاز شد. قبل از دوران آموزشي که سه يا چهار 
ماه بيکار بودم، کتاب جنگ هاي پارتيزاني فيدل 
کاســترو را ترجمه کردم. سپس اين کتاب را به 
کمــال دادم. او در اين کتاب بيــان مي کرد که 
به يک روســتا مي رفتيم و متوجه مي شــديم که 
دشــمن، ما را تعقيب مي کند، ممکن بود اهالي 
روســتا مــا را لو دهنــد و انقالب از بيــن برود. 
در نتيجه همه آنها را کشــتيم! کســاني که ما را 
مي شناســند و ممکن است ما و اطالعاتمان را لو 
دهند بايد از ســد راه برداشت. من با خودم فکر 
کردم که اگر ما بخواهيــم چنين کاري کنيم و 
چنين روشي به کار گيريم، من چگونه مي توانم 
بــا آموزش و اعتقادات مســلماني که دارم يک 

مي توانيد بگوييد آن دوست چه کسي  ■
بود؟
بله.آقاي صدر حاج ســيد جوادي بود. قرار  □

شــد به آلمان بروم و در آنجا با اســم مستعار با 
شــخصي تماس بگيــرم. آن شــخص هم دکتر 
يزدي بود. ســپس از آلمان به مصر برويم. همان 
ســال در مونيــخ  بازي هاي المپيــک بود. هيچ 
جايي پيدا نمي شــد. مسافرخانه ها  و هتل ها جاي 
خالي نداشــتند. 48 ســاعت بدون اينکه بخوابم 
راه رفتــم. بعد تماس گرفتم. باالخره در آخرين 
تماســي که گرفتم، گفتند فردي کــه بايد با او 
ديدار کنيد آمده اســت. ايشان دکتر يزدي بود 
که من تا آن زمان ايشــان را نمي شناختم.گفتم 
براي مســافرت کجا مي رويم؟ گفتند مصر. من 
هم آماده شــدم و از آنجا به مصــر رفتم.گفتند 
آنجا کسي به سراغت مي  آيد. وقتي به فرودگاه 
رسيدم ديدم فردي گندمگون، تقريباً الغراندام 
و فوق العــاده جدي به ســراغم آمده اســت. با 
چشــماني فوق العاده جذاب. گفــت من جمال 
هســتم و به دنبالت آمده ام. به هتل رفتيم و چند 
وقتي به فرودگاه رسيدم ديدم فردي گندمگون، 
تقريبــاً الغراندام و فوق العاده جدي به ســراغم 
آمده است. با چشماني فوق العاده جذاب. گفت 
من جمال هستم و به دنبالت آمده ام روز در هتل 
بوديم. دکتر يزدي اســم مســتعارش کمال بود. 

جمال هم دکتر چمران بود که بعدها فهميدم.

لطفا مختصري از شــروع فعاليت هاي  ■
سياسي خود بفرماييد.

من در دوران دانشجويي عضو نهضت آزادي  □
بــودم و در دانشــکده عضــو جبهــه ملــي هم 
بودم. رشــته تحصيلي ام ادبيات انگليسي بود. با 
دوســتاني هم آشــنا بودم که در انجمن اسالمي 
کار مي کردنــد. کتاب هايي را به زبان فارســي 
که در زمينه مســائل اجتماعي بود خوانده بودم 
ولي اطالعاتم نســبت به جامعه خودمان، تاريخ 
گذشــته اش و اينکــه چطور بايد از مشــکالت 
عبور کنيم بســيار کــم بود. به يــاد دارم که در 
برخي از کالس هاي نهضت شــرکت مي کردم. 
خــودم کتاب هايــي را مي خواندم و مســائلم را 
مطرح مي کردم. نقد مــن به نهضت اين بود که 
چــرا به مــا نمي گوييد بايد چــه کار کنيم؟ آن 
زمان اين ســؤال مطرح بود که نهضت آزادي، 
حزب اســت يا جبهه؟ و ما پاسخش را دريافت 
نکرديم. من در عيــن حال عضو کميته مرکزي 
دانشــجويي نهضت و مســئول روابــط عمومي 
شهرســتان ها هم بودم. به ياد دارم که تعطيالت 
تابســتان در راه بود. چند جلســه برگزار شد که 
در اين جلسات مرحوم طالقاني، مرحوم عطايي 
و يک جلســه را هم مهندس بــازرگان صحبت 
کردنــد، در اين باب که مســئوليت ما در طول 
تابستان در شهرستان ها چه باشد. در جلسه اي که 
مهنــدس بازرگان صحبت کرد، بــه بنده، آقاي 
دکتر شــيباني، مرحوم حنيف نژاد و فکر مي کنم 
آقــاي جعفري، عکس دکتر مصدق را به عنوان 
مبارزان گذشــته  و قدرداني از فعاليت هايمان به 
ما دادنــد. البته مــن در آن دوران ناراضي بودم 
چــرا که نمي دانســتم چــه بايد کرد و هميشــه 
خواسته ام از نهضت اين بود که مسائل را شفاف 
کند. سرانجام توسط يکي از دوستانم به حضور 
در کالس هاي آموزشــي دعوت شــدم. از اين 
بابت بســيار خوشــحال بودم چرا که مي رفتم تا 

چيزهايي ياد بگيرم. 

سال هاي ايمان و مبارزه

گفت وگــوي زیر روایت یكي از همراهان دكتر چمران از روحيات ایشــان و 
اتفاق هاي سال هاي دهه 40 است. ایشان به دالیلي خواستند از ذكر نامشان 

خودداري كنيم.

وقتي به فرودگاه رسيدم 
ديدم فردي گندمگون، تقريبًا 
الغراندام و فوق العاده جدي به 
سراغم آمده است. با چشماني 
فوق العاده جذاب. گفت من 

جمال هستم و به دنبالت آمده ام
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مورد جمال اين است که يک بار براي تيراندازي 
رفته بوديم. براي هرکدام از ما 12 هدف گذاشته 
بودند تا به آنها شــليک کنيم. من در سه يا چهار 
دقيقه همه تيرها را شليک کردم. نمي دانم تيرهايم 
به هدف برخورد کرد يا خير اما احساس مي کردم 
چون با سرعت شــليک کردم يعني آماده ام. بعد 
نوبت جمال شد. شايد ايشان براي زدن دوازده تير 
يک ساعت وقت گذاشت. من تعجب کردم که 
يعني چه؟ چرا جمال اين کار را مي کند؟ ســپس 
به ما اطالع دادند که تمام 12 تير او به نقطه اصلي 
هدف خورده اســت. اين بــراي من خيلي جالب 
بــود و درس بزرگي بود که من نيــاز دارم روي 
خلــوص خود کار کنم و بدانــم که نبايد بيهوده 
تيــر انداخت مگر اينکه به هــدف بخورد. به نظر 
من جمال کســي بود که در تمام سطوح زندگي 

تيرهايي مي انداخت که به هدف برخورد کند.

آيا دوستي تان پس از آن دوراني که با  ■
هم بوديد ادامه پيدا کرد؟

 يک کميته ســه نفره تشکيل شد که من هم  □
عضو آن کميته شــدم. جمــال و کمال و من. به 
چند دليل متأســف بــودم که عضــو آن کميته 
شــدم. يکي اينکه جمال و کمال به هم نزديک 
بودند. شــايدچون از ايران با هم دوســت شده 
بودنــد و در امريکا با هــم زندگي کرده بودند، 
ســابقه دوســتي ممتد و طوالني داشــتند. نکته 
بعــدي اينکه جمال سرشــار از اطمينان بود. من 
در آن کميته سه نفره خود را مناسب نمي ديدم. 
کمال و جمال نســبت به من تجربيات و توانايي 
فوق العاده اي داشــتند. احساســم اين بود که من 
ضعيف تريــن عضــو کميته هســتم و نمي توانم 
خوب باشم زيرا هم جوان و هم بي اطالع بودم. 
بعدها که در مجلس اول به ديدار دوســتان رفتم 
تا برخي از نمايندگان را ببينيم و با آنها صحبت 
کنم، نمي دانستم که جمال هم در مجلس است. 
وقتــي او را ديدم يکديگــر را به مدت يک ربع 
در آغــوش گرفتيم. بعد ديگر جمال را نديدم تا 
خبر شهادتش را شنيدم. هدف او از ابتدا رسيدن 
به خدا بود. مي خواســتم ماجــرا اين گونه تحقق 
پيدا نکنــد، ديگران او را ببيننــد و در تحوالت 
مؤثر باشــد. بعدها زماني که بر حســب اتفاق با 
کمــال صحبت مي کردم، او هم اعتقاد داشــت 
کــه اي کاش جمــال بــه يک بــاره نمي رفت و 
همه با هــم مي رفتيم. عکس هايــي که در مصر 
با هم داشــتيم هم به دســت من نرسيد. به داليل 
امنيتي آن عکس ها در اختيار جمال بود. وي از 
همســرش در امريکا جدا شــد و ديگر نمي دانم 
بــراي آن عکس ها چه اتفاقي افتــاد. زماني که 
بــراي پيگيري همين امور بــه مرکز جمع آوري 
آثــارش مي رفتــم، احســاس کــردم اختالف 
اخالقي شــديدي بين او و برادرش وجود دارد، 
به حدي که حتي نپرسيدم اموال فرهنگي شهيد 

چمران در اختيار چه کسي است.■

که بسيار زيبا بود. بچه ها به شوخي مي گفتند که 
چه دختر زيبايي است. خواهش کردم تلويزيون 
را خاموش کنند چرا که نوبت صحبت من است 
و اگر بخواهم با اين شرايط صحبت کنم حالتم 
از بين مــي رود. آنها هم تلويزيــون را خاموش 
کردنــد. هنــگام صحبتم ديدم که جابر اشــک 
مي ريزد. با اينکه بسيار شــوخ بود و مي خنديد. 
اصاًل انتظارش را نداشــتم. او شوخ ترين فرد بين 
ما بود.جمال هم نســبت به صحبت هايم محبت 
و قدرداني داشــت. بعــد از آن جمــال به دنبال 
مأموريتي رفت. هر کدام از بچه ها رفتند. من هم 
قرار شــد که به عراق بروم. دوستي داشتم که به 
بصره رفتــه بود. بايد با او ديــدار مي کردم و از 

آنجا به ايران مي رفتم.

شــما دوره آموزش را بــه طور کامل  ■
گذرانديد؟

يــک بخش دوره که آمــوزش نظامي بود را  □
نگذراندم. که آن هم يکي، دو ماه بود زيرا نيازي 
نداشتم. من آموزش هاي نظامي براي جنگ هاي 
چريکي را در شيراز ديده بودم. خاطره ديگر در 

دهقان را بکشــم. هميشــه نگران ايــن موضوع 
بودم. دوره هاي آموزشــي ما شــروع شــد. اين 
دوره باعث شد که ما به هم نزديک شويم. طي 
اين آموزش ها، خودمان هم مطالعه مي کرديم و 
هر کدام شبي حدود يک ساعت زمان داشتيم تا 
براي باقي دوســتان صحبت کنيم. من متناسب با 
درک خود در آن زمان دريافتم که سياسي ترين 
فرد بين ما جابر است. صحبت هايي کرد مبني بر 
اينکه کشــورهاي امريکايي چطور هستند. اروپا 
چگونه اســت، جهان چگونه است و... به نظرم 
باارزش ترين فردي که مي توانست کار سازماني 
کند کمال بود و شــايد خالص ترين افراد نسبت 
به تفکر و هماهنگي فکر و عملشــان جمال بود. 
مــن در طول دوران آموزش جــذب اخالقيات 
جمال شــدم. خلوص او بر من تأثير گذاشــت. 
هنــگام غروب بــا جمال بــه صحــرا مي رفتم. 
خورشيد صحرا در حال غروب، حالت شگفتي 
دارد. االن کــه اين را مي گويم خــودم را آنجا 
کنــار جمال مي بينم. ايشــان در مــورد جهان و 
هستي صحبت مي کرد و من گوش مي دادم. من 
به شدت تحت تأثير خلوص نيت او قرار گرفتم. 
صحبت هايــش االن يادم نيســت. احساســم را 
مي توانم بگويم که بيشترين تأثير را صحبت هاي 
او بر من گذاشــت. من هم با او صحبت کردم و 
از دو آيه قران اســتفاده کردم. يکي »تََعالَْواْ إِلَى 
َکلََمٍة َسَواء بَيْنَنَا َو بَيْنَُکْم...« و آيه ديگر که اکنون 
بــه خاطر ندارم اما مفهومــش اين بود که اگر با 
هم هماهنگي داشته باشيد و رشد کنيد مي توانيد 
جامعه تان را زنده کنيد. تالش مي کردم وضعيت 
خودم را در آنجا بازگو کنم. اينکه اگر انســان 
در راه خدا حرکت کند، جز نزديک شدن به او 
و حالت هايي که از اين نزديکي دســت مي دهد 
چيز ديگري را درک نمي کند. يک شب، پيش 
از آنکــه من شــروع به صحبت کنــم تلويزيون 
روشن بود و دختري در حال صحبت کردن بود 

شهيد مصطفي چمران در كنار ابراهيم يزدي

هدف او از ابتدا رسيدن به خدا 
بود. مي خواستم ماجرا اين گونه 
تحقق پيدا نکند، ديگران او را 

ببينند و در تحوالت مؤثر باشد. 
بعدها زماني که بر حسب اتفاق 

با کمال صحبت مي کردم، او هم 
اعتقاد داشت که اي کاش جمال 
به يک باره نمي رفت و همه با هم 

مي رفتيم
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ايــن مرحله مي خواهند وارد شــوند، بايد از نظر 
روحي و جســمي در سالمت کامل باشند و تنها 
کســاني که انگيزه کامل دارنــد در اين دوره ها 
شــرکت کنند. معلم ها گفتند شما آزاد هستيد و 
ديگران را براي ماندن تحت فشــار قرار ندهيد. 
مرحوم چمران ادامه داد و بعدها که من ايشان را 
ديدم حتي از نظر اندام تغيير کرده بودند. معلوم 

بود تمرينات سختي را پشت سر گذاشته اند. 
ديدار بعدي ما در لبنان و در زمان درگيري هاي 
داخلي بود. من به لبنان رفتم و از طريق واسطه اي 
با ايشــان قرار گذاشــتم. با هم به صــور رفتيم. 
دو شــب با هم بوديــم. اولين بار مــن در آنجا 
نقاشــي هايش را ديدم. با هم کنار دريا رفتيم. با 

دريا عشقبازي مي کرد و غرق مناجات بود. 
من بعد از انقالب فعاليت سياسي نداشتم. گاهي 
دورادور جوياي احوال دوســتان مي شدم. دکتر 
چمران در ايران گاهي از خودمحوري ها اظهار 
ناراحتي مي کرد. چمران فرد عارف مسلکي بود 
که در پي اصالح جامعه بــود. ناگزير به مبارزه 

روي آورده بود.■

مرحوم چمران بســيار بااستعداد بود. در يکي از 
درس ها مهندس بازرگان به او نمره 22 داده بود. 
دانشــجويان مي خنديدند که نمره 22 يعني چه؟ 
مهندس بازرگان پاســخ داد پروژه درســي که 
چمران تحويل داده حل مســائل و پاسخ هايش 
درست اســت. در عين حال آن قدر خوش خط 
و با طراحي هاي زيبا انجام  شــده که دو نمره هم 
براي شــکل ظاهري اش در نظر گرفتم. حتي من 
شــنيدم در امريکا با اطالع مديران محل کارش 
از تلفن شــرکت براي کارهاي سياسي استفاده 
مي کرد. يعني آن قدر نيروي کار باارزشــي بود 
که حتي بــا علم به اين موضوع بــه همکاري با 

چمران ادامه مي دادند. 
من نمي دانســتم چمران هم در مصر اســت. در 
آنجا با او برخورد کردم.آنجا به ما يک وياليي 
دادند که خارج از شهر بود. بعد از آن دوستانمان 
را يکي يکي مالقات کرديم. ابتدا دوره مبارزات 
مخفي را گذرانديم. در مورد حفاظت اطالعات 
و وسايل شنود يک افسر ارتش مصر در کالس 
آمــوزش مــي داد. بعــد کالس هاي آشــنايي با 
اســلحه بود. بعد از آن معلميــن گفتند که دوره 
بعد دوره نهايي مبارزات اســت. کساني که در 

سياسي تان  ■ فعاليت  از شروع  مختصري 
بگوييد؟

من در ســال 1332 در رشــته مهندسي راه و  □
ساختمان دانشکده فني تهران شروع به تحصيل 
کردم. همزماني شــروع تحصيالت دانشــگاهي 
مــن و روزهاي بعــد از 28 مرداد و ســرکوب 
آرمان هــاي مردم انگيزه اي شــد براي شــروع 
مبارزات سياســي. قبــل از آن، در زمان کنکور 
مقابل دانشــگاه درگيري شد. در حمله نيروهاي 
پليس، اصابت ضربه باتوم به چشم من باعث شد 
که بينايي يکي از چشــم هايم را تا حد زيادي از 
دست بدهد. بعد از آن  با تشکل هاي دانشجويي 
همــکاري داشــتم. بعــد از پايــان تحصيــالت 
ارتباطاتــي با دکتر چمــران در امريکا و صادق 
قطــب زاده در فرانســه داشــتم. خانــه مرحــوم 
قطب زاده در فرانسه مرکز فراري هاي ايران بود. 
به شــکلي که هزينه تلفن هايي که از منزل ايشان 
به تهران مي شــد رقم بســيار بااليي بود. يک بار 
مــن مبلغي پــول براي کمــک به ايــن  هزينه ها 
جمع آوري کردم و در فرانســه به ايشان تحويل 
دادم. در همين ســفرها مطرح شد که دوستان با 
مرحوم ناصر صحبــت کرده اند که بتوانند يک 
عده در آنجا آموزش ببينند و او پذيرفته بود. من 
از همان فرانسه بدون اطالع همسرم با پاسپورت 

جعلي به مصر رفتم.

آشنايي تان با دکتر چمران از کجا بود؟ ■
ما در دانشــکده فني همــکالس بوديم و در  □

انجمــن اســالمي فعاليت هايــي با هم داشــتيم. 

نابغه چريک
گفت و گو با حسين حريري

كساني  جمله  از  حریري  حسين 
آموزش هاي  دوره  در  كــه  بوده 
داشــته  حضور  مصر  در  نظامي 
با  كوتاه  هم صحبتي  در  اســت. 
یادي  چمران  دكتر  از  ایشــان  

مي كنيم. 
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مخاطب نيــز براي دريافت پيام فيلم دســت کم 
گرفته نشده و به آن احترام گذاشته شود.

تنها قسمت فيلم که اميد مي رفت نويسنده از طريق 
آن وارد دنياي ذهني چمران شده، مرز ميان خيال 
و واقعيت را درنوردد و درک و نگاه ويژه خود را 
از بينش و زندگي چمران ارائه دهد، نمايي بود که 
مخاطب از نقطه نظر چمران و همراه با او فيلمي از 
همسر و فرزندان چمران تماشا مي کند اما اين نما 
نيز در حد يک تصوير باقي مانده و تنها احساس 
محبت و دلتنگي چمران براي خانواده اش را القا 
مي کند که اتفاق بديهي اي به نظر مي رسد و اگر 
نمايــي هم بــه آن اختصــاص نمي يافت دلتنگي 
انســاني آزاده چون چمران براي خانواده اش البته 

که مشخص و مبرهن بود!
جدا از مشــکل کلي فيلم که در باال توضيح داده 
شد ذکر چند نکته ديگر نيز حائز اهميت است. در 
شخصيت پردازي دکتر چمران )با بازي ابوالفضل 
عرب نيا( نبوِد هيچ کنش و واکنش خاص همراه 
با ديالوگ هاي خشــک، شــعاري و اداي سست 
و بي رمق آن بســيار ســؤال برانگيز است! مگر نه 
اينکــه اين فيلــم روايت زندگــي دکتر مصطفي 
چمران اســت؟! همچنيــن ديالوگ هــاي اصغر 
وصالــي با چمــران به قدرت و پختگي بيشــتري 
نيــاز دارد. در نمايــي اصغــر وصالي بــه چمران 
مي گويــد »دکتــر مــن نمي فهممت يــا آقايون 
لطف کــردن...« اين اصطالحات تــازه رواج يافته 
در عصر مــا، در آن برهه زماني متــداول نبوده و 
اين مســئله در فضاســازي فيلم که بايد متعلق به 
ســال 1358 و زبان اصغر وصالي در برابر چمران 
باشــد خلــل ايجاد کرده اســت. همچنيــن بازي 
خوب و قابل تقديــر مريال زارعي در نقش »هانا« 
به دليــل اتصال اندک اين شــخصيت به داســتان 
اصلي، کمرنگ و ناتمام باقي مانده اســت. هانا و 
شوهر کشته شده اش)سيروان( به عنوان نمونه اي از 
قربانيان پاوه و براي نمايش درد و رنج آنها در نظر 
گرفته شــده اند اما حضور زياد هانا در اکثر نماها 
اين انتظــار را تقويت مي کند که او احتماالً نقش 
مهمــي در ادامه فيلم خواهد داشــت درحالي که 
مخاطب به زودي متوجه حضور بي دليل و تصنعي 
هانا در نماهاي بسياري مي شود که مي توانست به 
حضور شــخص ديگري بينجامد يــا اصاًل وجود 
نداشــته باشــد. براي مثال در نمايي که هانا تفنگ 
را به اصغــر وصالي پس داده و بــا اعتراض به او 
مي گويد که نمي تواند جان کسي را بگيرد اگرچه 
صحنه قابل توجه و مؤثري است اما به بدنه داستان 
متصل نيســت و جز به فضاســازي اثــر، کمک 
ديگري نمي کند. مجموعه اين حوادث فرعي در 
حکم شاخ و برگ هايي براي روايت اصلي هستند 
که در جهت تقويت يا تضعيف آن مي کوشــند. 
»چ« اين قابليت را داشت تا با تقويت اين حوادث 
فرعــي و ايجاد يک منش ابداعي در کل اثر خود 

را به يک اثر کاماًل هنري تبديل کند.
منبع: احمدي، بابــک)1389(. آفرينش و آزادي 
)جستاري هرمنوتيک و زيبايي شناسي(. تهران: نشر 

مرکز.■

اســت به بحران پاوه و دو روز از زندگي شــهيد 
چمران در اين منطقه اســتناد تاريخي کند اما چرا 
بايد فيلمي ســاخته شود که به تکرار تمامي آنچه 
در کتاب ها خوانده و در تاريخ ثبت شــده اســت 
بپــردازد؟!  بيان و تکرار تاريخ و واقعيت به همان 
شکلي که همگان آن را شــناخته و باور دارند به 
درک و دريافت بيشــتر آن،  چه کمکي مي کند؟ 
سينمايي کردن يک موضوع، زماني معنادار خواهد 
شد که از اســتناد به واقعيت فراتر رود و از تکرار 
و بازنمايي آن بگريزد. »ســينما قاب بندي اســت. 
واقعيتي در جريان. بخشي برگزيده از واقعيت، که 
همه واقعيت را دربرنمي گيرد...« )احمدي، 1389: 
308(. بنابراين ساخت صحنه هايي از جنگ پاوه، 
شــليک گلوله و انفجارهاي متعدد، زخمي شدن 
اهالي پاوه، سقوط هواپيما و صحبت هاي چمران 
با اصغر وصالي تنها با اســتفاده از آشنايي زدايي و 
ساختارشکني در شکل و محتوا مي تواند به ايجاد 

يک کار هنري بينجامد.
تصويري که در اين فيلــم از چمران به مخاطب 
منتقل مي شود همانا صلح طلبي و خشونت ستيزي 
اوست. اما همين نکته مهم و اساسي در زندگي 
اين شهيد بزرگوار از طريق اولين و راحت ترين 
راه ممکــن يعنــي به کارگيــري ديالوگ هــاي 
شــعارگونه با لحني پندآمــوز صورت گرفته که 
مخاطب آن را به ســرعت پــس مي زند. ابتداي 
فيلــم و در بــدو ورود چمــران و همراهانش به 
پــاوه، صحنــه اي هســت کــه در آن االغي در 
ميانه راه افتاده، زخمي شده و در حال جان دادن 
اســت يکي از همراهــان بــراي خالص کردن 
حيوان تفنگش را بيرون مــي آورد ولي چمران 
بــا گفتن اين ديالوگ که اگر تو خلقش کردي 
مي تواني جانش را هــم بگيري او را از اين کار 
منصرف مي کند. اين اولين صحنه اي اســت که 
براي آشــنايي مخاطب با روحيــه صلح طلب و 
خشونت ســتيز چمــران در فيلم قرار داده شــده 
اما از آنجا که مخاطب با يک رســانه تصويري 
يعني ســينما روبروســت و اين رســانه مي تواند 
بسيار متفاوت تر از راديو عمل کند ـ که البته در 
نمايش هاي راديويي هم اســتفاده مستقيم و بيان 
صريح و مستقيم مفهوم و ايده، غيرهنري است ـ 
روحيه صلح طلب چمران نبايد با گفتن نصايح و 
عبارت هاي پندآموز و شعارگونه بيان شود بلکه 
مي تواند درعمل و به واســطه کنشــي که انجام 
مي دهد همراه با ديالوگ هاي غيرمســتقيم تر به 
تماشاگر منتقل شود و با اين ترفند ذهن و هوش 

»چ« روايت 48 ســاعت از زندگي دکتر چمران 
در منطقه پــاوه و محاصــره آن توســط نيروهاي 
ضدانقالب اســت. توجه به ايــن برهه از زندگي 
دکتــر چمــران کــه در کرمانشــاه و منطقه پاوه 
اتفــاق مي افتــد انتخــاب هوشــمندانه اي بــراي 
ســاخت يک فيلم اســت زيرا زيبايي بصري اي 
کــه تصويربــرداري از يک منطقه کردنشــين به 
دليل نوع پوشــش، زيســت و بوم منحصر به فرد 
آن مي توانــد در بافــت و رنگ تصاويــر ايجاد 
کند، همچنين گويش و لهجه خاص و دلنشــين 
آنان غناي فراواني به يک اثر سينمايي مي بخشد 
که معموالً مورد توجه فيلم هاي مستند است. در 
فيلــم »چ«  نيــز از آن رو که ســعي در ارائه يک 
روايت تاريخي شده است استفاده از اين ويژگي 
مناســب به نظر مي آيد اما اين انتخــاب به ميزان 
مناسب بودنش، بار گراني نيز بر دوش کارگردان 
آن قــرار مي دهد چرا که بايد بتواند از اين امکان 
ارزشمند نهايت اســتفاده را ببرد. قسمت هايي از 
فيلم »چ« توانسته است از اين زيبايي استفاده کند 
ماننــد تصاويري که دوربين با گشــتن در کوچه 
پس کوچه هــاي پاوه بــه مردم نزديک شــده و 
واکنش بهت آميزشان را درحال شنيدن پيام اعالم 
جنگ نيروهاي دشــمن نشان مي دهد يا نماهايي 
که هانا )مريال زارعي( با گويش زيباي کردي با 
همســرش صحبت مي کند. ولي نمي توان »چ« را 
فيلمي دانست که  قابليت هاي اين امکان ارزشمند 
را به تمامي شــناخته و از آن بهره برده باشد زيرا 
به نظر مي رســد به دليل تمرکز روي شــخصيت 
اصلي فيلم يعني چمران و جنگ پاوه توجه به اين 
بخش نتوانسته است جايگاه مناسبي در فيلم بيابد. 
همچنين »چ« توانسته است حادثه تاريخي اصابت 
هليکوپتر214 به کوه، سقوط و کشته شدن عده اي 
از مجروحين داخل آن را به شکلي واقع گرايانه به 
زيبايي خلق کند و اين صحنه را براي هميشــه در 

تاريخ سينماي ايران ماندگار سازد. 
اما آنچه در فيلم »چ«  غايب اســت و جاي خالي 
آن به شــدت احســاس مي شــود نبود هيچ منش 
ابداعي و نقطه نظر خاص و متفاوت در مورد دکتر 
چمران، افکار و خط مشــي اوســت. »چ« توانسته 

در فراز يا فرود يک تصوير تاريخي!
نقدي بر فيلم »چ« ساخته ابراهيم حاتمي کيا

سپيده سامي
کارشناس ارشد سينما
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جانبي داشتم، ريشه موضوع را در اين مي  دانم که 
امور تربيتي که عماًل بايد متکفل امر تربيت ديني 
در آموزش و پرورش  باشــد در آن زمان بيشــتر 
به مسائل سياسي ـ گزينشــي و نه لزوماً تربيتي به 
معناي اعم آن مي پرداخت. منظور اين اســت که 
امور تربيتي بيشــتر نقش چشــم و گوش وزارت 
آموزش و پرورش و ساير دستگاه هاي اجرايي را 
به عهده گرفت تا تربيت )ديني( و اصالح رفتار و 
مواضع فکري دانش آموزان. امور تربيتي مدارس 
يکي از منابــع مهم گزينــش وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي در امر کنکور بود که به آنها مراجعه 
مي شد. در حقيقت به جاي اينکه امور تربيتي هّم 
خود را معطوف تربيت ديني دانش آموزان بکند 
بيشــتر نقش گزارشگر يا بايگان عملکرد ديني و 
تربيتي دانش آموزان را عهده دار بود. به هر حال 
اين نقش با آن نقشي که در ابتدا تعريف مي شد، 
يک تفاوت هايي داشــت و طبيعي اســت که به 
نتايج و دســتاوردهاي مطلوب هم نرســيد. البته 
در اينکــه مجموعه کســاني که از ابتداي انقالب 
در امور تربيتي جمع شــدند اکثــراً افرادي زبده، 
مســتعد و عالقه مند به نظــام و متعهد به اخالق و 
فرهنگ ديني بودند  هيچ ترديدي نيست. اگر ما 
انتقادات و اشــکاالتي مطرح مي کنيم از باب اين 
نيست که آنان خداي ناکرده  سوءنيت داشتند يا 

پايان کار اين شورا و تصميماتي که اتخاذ 
کرد نيــز به عنوان وزير آموزش و پرورش 
عماًل مجري همان سياست ها و تصميماتي 
شديد که از قبل به عنوان عضو ستاد به آنها 
به عنوان  لطفًا  بوديد.  پيدا کرده  دسترسي 
يک صاحبنظر و دســت اندرکار در حوزه 
تعليم و تربيت ديني، بفرماييد تا چه اندازه 
فعاليت ها و اقدامات انجام شده را با توفيق 
همراه مي دانيد و اگر کاستي وجود دارد 
شما حجم و ميزان آن را تا چه حدود مي 

 دانيد؟
در اينکــه توفيق زيادي نداشــتيم يــا احتماالً  □

توفيقــات مــا کم بــوده ظاهــراً اتفاق نظر وجود 
دارد. حتــي برگزاري همايشــي که شــما به آن 
اشــاره کرديد خودش يک نشــانه و دالي است 
بر اينکه به هر حال در حوزه دســتيابي به اهداف 
با کاســتي هاي جدي مواجــه بوده ايم اما صرف 
اعتراف يــا توجه به ايــن عدم توفيــق چيزي را  
روشن نمي کند. مسئله مهم اين است که بررسي 
کنيم و ببينيم چرا چنين پديده اي به وجود آمده 
اســت.  به نظر بنده، بررســي اين مســئله، مهم و 
کليدي است و شما بايستي در اين همايش به آن 
بپردازيد. من که در طول ســال هاي نسبتاً طوالني 
در اين ارتباط مسئوليت مستقيم يا مسئوليت هاي 

باعنوان  ■ مستحضر هســتيد که همايشي 
»آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و 
پرورش« در حال برگزاري است و يکي از 
برنامه هايي که در آن پيش بيني شده اين 
است که با کساني که در سال هاي گذشته 
مسئوليت و نقشــي در فعاليت هاي تعليم و 
تربيت و آموزش و پرورش کشور داشته اند، 
در مورد کاســتي ها و ضعف هاي دستگاه 
تعليم و تربيــت در حــوزه تربيت ديني 
مصاحبه هايي انجام بشــود و سعي شود که 
تحليل خــود آنها و علت هايي را که براي 
کمبودها احتمااًل، تشخيص مي دهند از آنها 
بشنويم. جنابعالي يکي از کساني هستيد که 
به خصــوص در بحث هاي مربوط به تغيير 
نظام در دوره جنــاب آقاي اکرمي نقش 
به عهــده داشــتيد و از چهره هاي  فعالي 
شــاخص ســتاد تغيير نظام بوديد؛ بعد از 

آسيب شناسي تربيت ديني
گفت و گو با محمدعلي نجفي

در دهه 80 شمسي قرار بود همایشي 
درباره آسيب شناسي تربيت دیني 
در آموزش و پرورش تشكيل شود. 
با  همایش  این  تشكيل  آستانه  در 
عرصه  این  صاحبنظران  از  عده اي 
گفت وگوهایي ترتيب داده شــد. 
این گفت وگوها  آنجا كه مطالب  از 
از اهميت زیادي برخوردار اســت 
ســعي داریم گزینش یا كامل این 
گفت وگو را كه در ســایت شوراي 
عالي آموزش و پــرورش آمده به 
خوانندگان  به ویــژه  و  هموطنان 
چشم انداز ایران تقدیم كنيم. باشد 
كه به سرنوشت بيش از 11 ميليون 
دانش آموز بيش از این توجه شود. 
این شــماره گفت وگوي آقاي  در 
دكتر  با  حاضري  علي محمد  دكتر 
محمدعلــي نجفي وزیر اســبق 

آموزش و پرورش را مي آوریم.
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وزنش و نقشش چربيد و آنچه عماًل به عنوان 
تغيير نظام آموزش متوســطه دنبال شــد، 
در حقيقــت رفع کاســتي هاي اجرايي و 
ســاختاري وزارت آموزش و پرورش بود 
تا بحث هاي مربوط بــه مکانيزم تربيتي و 
بر  حاکم  ارزشي  مباحث جهت گيري هاي 
وزارت آموزش و پرورش. شــما به عنوان 
کســي که هم درون آن شورا بوديد و هم 
بعداً مسئوليت وزارت را برعهده داشتيد اين 
تحليل و اين نگاه را چقدر تأييد مي کنيد يا 

به چه صورتي آن را توجيه مي کنيد؟
بله! من نه به اين سختي و با اين مرزبندي که  □

شما اشــاره کرديد، ولي اجماالً دوکوهانه بودن 
ايــن شــورا  را تا حــدودي تأييــد مي کنم. در 
مجموع چنين دوگانگــي در گرايش و ترکيب 
را مي شــد احســاس کــرد. واقعيــت ايــن بود  
دوســتاني که به اصطالح و در تعبير شما به عنوان 
دوســتان ارزش گرا مطــرح بودنــد، آرمان ها،  
شــعارها و اهدافي داشــتند که خودشــان خيلي 
مکانيزم تحقــق و اجراي آن را به نحو شــفاف 
و روشــن نمي دانستند يا دســت کم جناح مقابل 
يــا گروه مقابل چنين احســاس مي کرد که اينها 
يــک انتظارات و ارزش هاي شــعاري را مطرح 
مي کننــد که تحقــق و پيگيــري آن در اجرا و 
و  روش عملياتي کــردن آن خيلــي مشــخص 
روشن نيست. گروه دوم هم بيشتر به واقعيت امر 
آموزش و پرورش و مســائل و مشکالت جاري 
و موجود در دستگاه تعليم و تربيت توجه داشت 
که تــازه در همان مورد هم آن قدر واقعيت هاي 
مربوط به کتاب و برنامه درسي و کمبود فضاي 
آموزشــي و کمبود معلم و ساعت کار و حقوق 
و مزايا و... غلبه داشــت کــه خيلي به بحث هاي 
کيفي و جهت گيري هاي ارزشــي توجه نمي شد 
و يــا کمتر توجه مي شــد؛ حداقل اينکه در پس 
ذهــن آنها، اين مســائل از نظــر اولويت، بعد از 
رفع اين تنگناهاي اجرايي قرار داشــت. لذا اين 
بود که اين دو گروه تا حدود زيادي کمتر زبان 
همديگر و نياز يکديگر را مي فهميدند. شايد اين 
مثال يا تعبير براي رساندن اين وضع بد نباشد که 
قضيه اصالح شدن وزارت آموزش و پرورش يا 
نهاد آموزش و پرورش و ديني شــدن امر تعليم 
و تربيــت )بــه عبارتي تعليم و تربيت اســالمي( 
قصه اش در کشــور ما چيزي شــبيه قصه اقتصاد 
اسالمي اســت. بدين معنا که آنهايي که اقتصاد 
مي دانستند خيلي از چند و چون اسالمي بودنش 
خبر نداشــتند و آنهايي که سفت و سخت دنبال 
اســالمي بودنش بودنــد، اقتصاد نمي دانســتند، 
تقريباً ايــن دوگانگي در آموزش و پرورش هم 
به چشــم مي  خورد. اســالمي ها خيلــي به مباني 
علمي تعليم و تربيت آگاهي و وقوف نداشــتند 
و به خصــوص جنبه هــاي اجرايــي نظــرات و 
ايده  آل ها و پيشنهادهاي خود را کمتر مي ديدند 
و برعکــس آنهايي که اين وجوه را مي دانســتند 
از وجوه اســالمي تعليــم و تربيت غافل بودند و 

توجه چنداني به آن نداشتند.■

جزء حاشــيه اي از کل جريان آموزش و 
پرورش نمي تواند زياد موفق باشد، مطرح 
شــد. آقاي دکتر اکرمي هم در برنامه اي 
که براي اخذ رأي اعتمــاد به مجلس داد 
اين بحث را جزو اهدافــش مطرح کرد. 
انتظار مجلس و فضاي جامعه هم به گونه اي 
بود که نيازمند و مشــتاق چنين امري بود 
و اين را به عنوان مزّيــت کار آقاي دکتر 
اکرمي ارزيابي کرد و شايد يکي از دالئل 
رأي نســبتًا خوبي هم که به آقاي اکرمي 
دادند همين باشد. به هر حال بعد از اينکه 
آقاي اکرمي وزير شــدند، حاال دقيق يادم 
نيست، شايد يکي دو سالي هم از کار ايشان 
گذشت، باالخره بحث تغيير نظام جدي شد 
و يک شورايي به نام »شوراي تغيير بنيادي 
نظام آموزش و پرورش« تشکيل شد. آنهايي 
که در جريان کار اين شــورا و مباحث و 
مذاکــرات آن قرار داشــتند مي دانند که 
شــورا در يک نگاه کلي به دو جناح يا دو 
ترکيب نسبتًا متفاوت تقسيم مي شد. عده اي 
از افراد و اعضاي شــورا کساني بودند که 
بيشــتر دغدغه مباحث تربيت ديني داشتند 
و مأموريت تزکيه و به اصطالح مزّکي کردن 
دانش آمــوزان را به عنــوان هدف اصلي 
آموزش و پرورش مي شــناختند و از تغيير 
بيشتر، اصالح جهت گيري و عملکرد  نظام، 
وزارت آموزش و پــرورش را مورد توجه 
قرار مي دادند؛ اما جريان ديگري که نوعًا از 
کارشناسان بدنه وزارت آموزش و پرورش 
و بعضًا هم از صاحب نظران دانشــگاهي و 
مرتبــط با امور تعليــم و تربيت بود، خيلي 
در اين وجه توجهي نشان نمي دادند، بلکه 
بيشتر بحث هاي ساختار و تشکيالت آموزش 
و پرورش، موانع و مشــکالت اجرايي آن، 
سلسله مراتب و يا مقاطع تحصيلي موجود 
را مورد نظر داشتند. به هرحال يک چنين 
فاصله اي در اين شــورا احســاس مي شد. 
حاال تحليل من اين اســت که بعد از اينکه 
مسئوليت وزارت به شــما رسيد درواقع از 
مجموعه مباحثي که در اين شــورا صورت 
گرفتــه بــود و ترکيب و جناحــي که در 
آنجا موجود بود، آن جناح کارشناســي با 
وزيرشدن شــما پررنگ تر شد يا به اصطالح 

بــه اصطالح آدم هاي درســتي نبودند. بحث اين 
است که اين نيت و اين هدف خير توسط کساني 
که با دلبستگي و عالقه مندي هم وارد شده بودند 
با چــه روش هايي و با چه دانش و شــناختي پي 
گرفته شده اســت. بنابراين  اگر اشکال و ايرادي 
هم وجود داشته باشد به نظر من در روش و فقدان 
توان کارشناســي و علمي بوده است. به هر حال 
اين دوســتان درک درســت و جامعي از اهداف 
تربيتي و شــيوه هاي تربيت ديني به معناي عام آن 
و تربيت به معناي خاصش نداشــتند و اين مسئله 
باعث شــد که يک نوع شکاف نسبتاً عجيبي در 
بدنه آموزش و پرورش ايجاد شود. يعني مسئوالن 
امور تربيتي يا کسي که به عنوان نماينده امور تربيتي 
در مدرسه بودند فاصله عظيمي با مدير مدرسه و 
با بقيه معلمين مدرســه و نهايتاً دانش آموزان پيدا 
کردند. در حالي که اگر قرار بود تربيت ديني در 
مدرســه صورت بگيرد بايد ايــن تيم و اين جمع 
با هم، چنين هدفــي را دنبال مي کردند؛ اما مربي 
تربيتي يــک طرف قرار گرفــت و بقيه هم يک 
جرياِن احتمــاالً رقيب در مقابل او قرار گرفتند و 
همــه مراقب هم و تا حــدودي اخالل گر در کار 
يکديگر شــدند. خالصه روشن بود که اين بار با 
اين شــکاف به سرمنزل نمي رســيد و اين فاصله 
روي ســوژه تربيت، يعنــي دانش آموز، اثر منفي 
خــود را قطعاً مي گذاشــت. حاال اين شــکاف و 
اين فاصله و اين ناهماهنگي که اشاره کردم تنها 
در مورد فضاي حاکم بر مدرســه است ولي بايد 
اين را هــم اضافه بکنيم که دانش آمــوز بعضاً با 
شــکاف بزرگي بين آنچه مدرسه مي خواست و 
آنچه خانواده اش مي خواست نيز مواجه بود. يعني 
ممکن بود اصــاًل انتظارات تربيتي که خانواده ها 
داشتند با آنچه که مدرسه مي خواست هماهنگ 
نباشد و تقريباً تالشي هم صورت نمي گرفت که 
اين تيم مدرســه در تعامل با خانواده به هماهنگي 
و همســازي برســد. حاال نه تنها تعامل با خانواده 
نبود بلکه درون خود مدرسه هم، با چنين شکاف 
عظيمي که وجود داشت، اين تعامل برقرار نبود. 
آن وقت در حقيقت دانش آموزاني که سوژه هاي 
تربيتــي ما بودند در ميان اين دو شــکاف عمدهـ  
شکاف بين خانواده و مدرسه و شکاف بين بخشي 
از مدرسه با بخشي ديگر از مدرسهـ  معلوم بود که 
سردرگم مي مانند و احتماالً هم تحت تأثير آن جّو 
غالــب که در حقيقت در مقابل امور تربيتي و در 
تعارض با انتظارات و اهداف آن بود قرار بگيرند. 
اين وضعي بود که عماًل کارشناســان و مسئوالن 
امور تربيتي را به عنوان يک جريان منزوي شده يا 
يک جريان منفک و منفعل از کل پروسه تعليم و 

تربيت معرفي مي کرد. 

ســؤال ديگري مطرح است، با توجه به  ■
بروز عالئمي از ضعف يا کاستي هاي کارکرد 
امور تربيتي که در همان ســال هاي اول 
انقالب به ويژه در دوره قبل از آقاي دکتر 
اکرمي ظاهر شد، بحث تغيير نظام آموزش 
و پرورش و اينکه امور تربيتي به عنوان يک 

به هر حال اين دوستان درك 
درست و جامعي از اهداف تربيتي 

و شيوه هاي تربيت ديني به 
معناي عام آن و تربيت به معناي 
خاصش نداشتند و اين مسئله 
باعث شد كه يك نوع شكاف 

نسبتًا عجيبي در بدنه آموزش و 
پرورش ايجاد شود
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را عرضــه کننــد،آن هم در ســه مرحله؛ مرحله 
اول شــامل مباحثــي در مــورد نبــوت، امامت، 
عصر غيبــت، واليت فقيه و حکومت اســالمي 
)12 درس( و مرحلــه دوم در مورد عزت نفس و 
دوري از گناه )يک درس( و مرحله سوم مطالبي 
در مــورد بنيان خانواده و نگاه دين به زن )ســه 
درس( ارائــه  مي کند، در مجمــوع داراي 218 
صفحه. الزم به ذکر است که بخش هايي نيز در 
کتاب به عنوان »براي مطالعه«، پيشنهاد، »گام« و 
»يادآوري« آورده شــده که جنبه اختياري دارد 
و تشويق و آشــنايي بيشتر محصالن، منظور نظر 

است.
اين کتاب را مي توان از منظرهاي مختلف بررسي 
و مورد انتقاد قرار داد: از نظر حجم و گستردگي 
مطالب )هفته اي سه ســاعت و اين همه تعطيلي 
ناخواسته(، محتوا و نوع رويکرد مؤلف در طرح 
مسائل، معلم و مشــکالت تدريس، محصالن و 
نــوع انتظــاري که از آنهــا براي تغييــر ديدگاه 
نســبت به مسائل ديني و حتي حکومتي  مي رود 
و  پرســش هايي که محصالن بايد در امتحانات 
به آنها پاســخ دهند. نگارنده به عنوان معلمي که 
چندين دوره اين کتاب را تدريس کرده اســت 
ضمن احترام به همه دست اندرکاران تأليف اين 
کتاب، بيشــتر بر انتقادات و پيشنهادات متمرکز 
شــده و پيش از همه از نقطه نظر محصالن شروع  
مي کنم. بخشــي از عمده ترين انتقادهاي بچه ها 
متوجه نوع پرســش هايي اســت که در کنکور 
سراسري از اين کتاب طرح مي شود و همين جا 
يادآور مي شــوم که  نگراني آنهــا از اين بابت، 
باعث شــده که کمتر فرصتي به معلم دهند تا با 
ظرافــت و لطافت مورد انتظــار، به تبيين مطالب 
کتاب و حتي مســائل دينــي مرتبط بپردازد چرا 
که محصــالن بايد تمام مطالب کتاب را خط به 
خط  حفظ  کنند تا بتوانند به پرســش ها پاســخ 
دهند. براي آشنايي با اين شرايط دغدغه آميز، به 
اين پرســش توجه کنيد که در خرداد 91 مطرح 

بلکه به دنبال تقويــت تئوريک  مباني اعتقادي ـ 
مذهبي نيز هستند، به مراتب کار را براي متوليان 
امر مشــکل تر کرده اســت. کتاب هاي تعليمات 
ديني در ســطوح مختلف بايد شــامل سه بخش 
عمــده باشــند؛ عقايد، اخالق و احــکام. بعد از 
انقالب اســالمي يک وظيفه مهم ديگري نيز با 
شــدت و فوريت به اين سه بخش افزوده شد و 
آن دفاع از تماميت ساختاري حکومت اسالمي 
اســت. به اين ترتيب دانش آموزان در ســاعات 
درس ديني خود به بعضي مباحث کلي سياســي 

که نمود خارجي هم دارند ورود پيدا مي کنند.
اگــر کتاب هــاي دينــي دبيرســتان را در نگاه 
اجمالــي از نظــر بگذرانيم، خيلــي زود متوجه 
مي شــويم که کتاب »دين و زندگي« سال سوم 
ويژگي هــاي خاصي را که در باال به آن اشــاره 
کرديم در خــود دارد. بنابراين از نظرگذراندن 
مطالب آن در حقيقت تراز فعاليت ســي واندي 
ســال اخير در زمينه تأليــف و تدريس اين نوع 

کتاب ها را  به ما نشان مي دهد. 

تلخيص اين کتاب قدري دشوار است. مؤلف و 
»شــوراي برنامه ريزي و تأليف« آن در 16 درس 
ســعي دارند به مخاطبان خود مطالب گوناگوني 

اعتقــاد به آرمان تربيــت ديني، دســتگاه تعليم 
و تربيت رســمي کشــور را به ســمتي  برده که 
نســبت به بعضي دروس، حساســيت بيشــتري 
نشان مي دهد. در ســال هاي گذشته، هر مسئول 
عالي رتبه اي ســعي کرده ميزان وفاداري خود را 
به اين آرمان، دست کم در سطح حرف و سخن 
هم که شده نشان بدهد و هر سال تن به تغييراتي 
)هرچند حساب نشــده( در اين کتاب ها بدهد و 
ايــن اقدام  را در راســتاي  هدف مذکور توجيه 

و تفسير نمايد.
ايــن مطلــب مختص وارثــان انقالب اســالمي 
نيســت، تجربه هاي مشــابهي نيز در کشورهاي 
ديگر، به ويژه در مواردي که بنا و ساختار تعليم 
و تربيــت را نوعي ايدئولــوژي حمايت مي کند 
وجود دارد، با اين تفاوت که در جايي، محتواي 
ايــن ايدئولــوژي را مذهــب و در جــاي ديگر 
سياســت و گاهي مذهب به شــدت سياسي شده 

تشکيل مي دهد. 
در اين شرايط، حصول به يک تفسير اجماعي از 
آرمــان تربيت ديني و نحوه تحقق آن در فرايند 
دســتگاه  تعليم و تربيت رســمي، چندان آسان 
نيســت. به ويژه که با گذشــت ايام اين صعوبت 
بيشــتر رخ نموده و ناهماهنگي و گاهي تعارض 
اين تفســيرها با دســتاوردهاي علوم انســاني در 
جهان معاصر، آشــکار شــده و نظريه تأسيس و 
تدوين علوم انســاني ـ اســالمي به دنبــال چنين 
دشــواري هايي هواخــواه يافته اســت. تدريس 
کتاب هاي  »دين و زندگــي« که نه تنها به عنوان 
يک درس خاص در کنار ساير دروس مطرحند 

نگاه و نقدي گذرا 
به کتاب دين و زندگي سال سوم دبيرستان             

عزت اهلل مهدوي

تدريس کتاب هاي  »دين و 
زندگي« که نه تنها به عنوان 

يک درس خاص در کنار ساير 
دروس مطرحند بلکه به دنبال 

تقويت تئوريک  مباني اعتقادي 
ـ مذهبي نيز هستند، به مراتب 
کار را براي متوليان امر مشکل تر 

كرده است
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اول براي تأييد نيازمندي انســان به هدايت الهي 
اين چنين طرح مبحث مي شــود: »آيــا نيازهاي 
انسان منحصر در همين نيازهاي طبيعي و غريزي 
است؟« سپس با آوردن چند آيه از قرآن )حمد: 
7ـ6، طــه:50، اعلي: 3ـ1، نســا: 165، ُزمر: 41 و 
درنهايت اعراف: 43( نتيجه مي گيرد »اکنون که 
پيام آيات به دست آمد و روشن شد که هر انسان 
با فکر و انديشه اي براي رسيدن به هدف زندگي 
خواهان و طالب راهنمايي خداوند اســت، جاي 
طرح اين پرســش اســت که چرا انسان خودش 
نمي توانــد برنامــه کاملي براي هــدف زندگي 
تنظيم کند و به هدايت الهي نيازمند مي باشــد؟« 
اســتدالل مؤلف مبتني بر تقسيم نيازها بوده و از 
نيازهاي برتر مانند درک متعالي زندگي، درک 
آينــده خويش و کشــف راه درســت زندگي 
نتيجه مي گيرد که براي پاسخ به اين نيازها، بايد 
به پاســخي راهگشا نائل شــويم که دو ويژگي 
»همه جانبه بودن« )توجه به ابعاد جسمي، غريزي، 
روحــي و اُخروي( و نيز »کاماًل درســت و قابل 
اعتمادبودن« را داشــته باشــند و بالفاصله نتيجه 
مي گيــرد »کســي مي تواند انســان را در جهت 
پاسخگويي درســت به اين نيازها رهنمون شود 
که آگاهــي کاملي از خلقت انســان، هدف از 
خلقت، جايگاه او در نظام هســتي، ابعاد دقيق و 
ظريف روحي و جسمي و نيز فردي و اجتماعي 
او و چگونگــي زندگــي در جهــان آخــرت و 
ارتبــاط آخرت با دنيا داشــته باشــد.« در ادامه 
مؤلف پيام دو آيه از ســوره هاي طه:50  و اعلي: 
3 را به صــورت »با تفکر در آيات ابتداي درس، 
پيام هاي زيــر را تکميل کنيد.« مي نويســد: »1ـ 
خداوند تمام مخلوقات را هدايت مي کند که آن 
را... مي گويند. 2ـ خداوند هر دسته از مخلوقات 
را متناســب بــا ويژگي هــا و خصوصياتشــان... 
کــه آن را... مي گوينــد. به ايــن ترتيب گويي 
صورت استدالل کامل شده و بچه ها با پرکردن 
جاي خالــي و نقطه چين ها به نتيجــه مطلوب و 
مورد نظر اســتدالل کننده مي رسند. در حقيقت 
اســتداللي عقلي صورت نپذيرفته و يا دست کم 
تا به اينجا فقط آيات شريفه قرآن مطرح شده و 
حتي تفســيري اقناعي از آنها ارائه نشــده است. 
اما کار ديگري هم توسط مؤلف صورت گرفته 
يعني با طرح اين مطلب که انســان ها از ويژگي 
تفکــر برخوردارند، از چــراغ عقل در درون او 
سخني به ميان مي آورد و البته نتيجه مي گيرد که 
»انســان به کمک عقل خود متوجه مي شود که 
نمي تواند پاسخ برخي از مسائل بنيادي را به طور 
درســت و کامل بدهد و براي اين گونه مســائل 
نيازمنــد هدايت الهي اســت.« در اينجا با نوعي 
تبيين مواجه مي شويم که عقل در درون انسان ها 
به وجود آمده تا عميقاً وظيفه درک ناتواني او را 
به انجام رساند اين عقل درنهايت از »راه درست 
زندگي« و چگونگي رسيدن به »سعادت« ناتوان 
است و مصادره به مطلوبي صورت مي پذيرد که 

نشان مي دهد انسان نيازمند هدايت الهي است.

فرمان الهي نيســت، طاغوت ناميده مي شوند.« تا 
به اين بحث مي رســيم، صداي بچه ها درمي آيد 
که فالن دســتور و قاعده فالن ســازمان جهاني 
چطور؟ ارتباط با  چين و... چطور؟ فالن نماينده 
مجلس کــه در چارچــوب منافــع حزبي عمل 
مي کند و فــالن مديــرکل... )و محصالن حتي 

اسم افراد را بر زبان مي آورند(

اما از نظر رويکرد مؤلف در طرح مطالب، بايد با 
تأکيد بگوييم، درنهايت يک رويکرد »کالمي« 
است. به اين معنا که همه استفاده هايي که ايشان 
از روش عقالنــي مي کننــد در چارچوب اثبات 
يک تفسير و يک ديدگاه ايدئولوژيک  خاص 
بــوده و اســتدالل ها بــه همــان روش متکلمين 
اســت )و نمي دانم چــرا در »مباني نظري تحول 
بنيادي« فلســفه صدرايــي را به عنوان يک مبنا و 
روش براي تحليل مســائل تربيتي و ديني مطرح 
کرده اند.( به قول  فارابي »غايت عملي« و »اقناع 
و اســکات مدعيان« به هر نحو مورد نظر کتاب 
مذکور اســت و شــيوه مؤلف مرا به ياد تعريفي 
مي اندازد که »ابن خلدون« در »مقدمه« مشــهور 
خود به تاريخ )اَلِعبَــر( درباره علم کالم آورده: 
»و آن دانشــي است متضمن اثبات عقايد ايماني 
به وســيله اّدله عقلي و رد بــر بدعت گذاراني که 
از اعتقادات مذاهب سلف و اهل سنت منحرف 
شده اند.«1 در اينجا گويي مؤلف به جاي َسلف و 
اهل سنت، اعتقادات مذهب حّق و درست شيعه 
اثني عشري را مي گذارد و کتاب تماماً در جهت 
اثبــات اين نظر حرکت مي کنــد. صدايي که از 
اين کتاب به گوش مي رســد صــداي متکلمين 
چنــد قرن قبل اســت. گويي اگر هــم  از روي 
دست خواجه نصير و عالمه حلي رونويسي شده 
دقــت آنهــا  را فاقد بوده  و عالَمــي را به تصور 
مي آورد که بيشتر به روش نحله اشعريه در کالم 
مي مانــد تا کالم اســتداللي نامبــردگان بزرگ 

شيعي.
در مواردي که کتاب به اســتدالل رو مي آورد، 
نوع اســتدالل ها قابل تأمل است. مثاًل در درس 

شــده )امتحان از اين کتــاب به صورت نهايي و 
سراســري اســت(: »اوليــن و معتبرترين مرجع 
علمي براي فهم عميق آيات الهي... و... اســت.« 
توجه داشــته باشــيم که محصل بايــد دو کلمه 
جاافتــاده را جايگزيــن نقطه چين هــا کند يا در 
کنکور سراســري  )رشته انساني( به اين پرسش 
توجــه کنيد: »با بررســي آيــات و احاديث در 
تعيين امام، کدام مطلب نادرســت است؟ الف ـ 
حضرت فاطمه)س( جزو اهل بيت است، اگرچه 
عهــده دار امامت نبوده اما داراي علم و عصمت 
کامل اســت. بـ  پيامبر)ص( ازسوي خدا معين 
مي شــود و تنها کســي که مي تواند فرد شايسته 
مقام امامت را برگزيند، پيامبر اسالم)ص( است. 
ج ـ الزمــه مقام امامت، علــم و معرفت کامل و 
عصمت از گناه و اشــتباه اســت، همان گونه که 
پيامبــر)ص( اين ويژگي را دارا بــود. د ـ پيامبر 
اکرم)ص(، حضرت علي)ع( و 11 فرزند ايشان 
را به جانشــيني خود معرفي کرده اســت و آنان 
عهده دار مسئوليت امامتند.« )منبع ذکر اين تست 
کتاب دين و زندگي گاج اســت با بيش از 500 

)! A4 صفحه در قطع
به جهت تقريب مطلــب به ذهن خوانندگان، از 
ميان انبوه پرســش هايي عجيــب و غريب، اين 
دو پرســش آســان تر را انتخاب کــردم وگرنه 
تســت هايي از اين کتاب طرح شــده که گاهي 
معلمان هم به ســهولت، قادر بــه انتخاب گزينه 
صحيح نيستند، آن قدر آيه در تست ها گنجانده 
مي شود که مرور آنها در وقِت کم پاسخگويي به 
هر پرسش امکان پذير نيست )والبد تکنيک هاي 
تســت زني به درد چنين شــرايطي مي خورد؟(. 
در شــرايط اســترس زاي امتحانات و کنکور در 
اين کشــور، محصالن چگونه پاسخگو هستند؟ 
بماند. در اين شــرايط، معلم و محصل با شتابي 
غيرقابل وصف، فقط بايد نقش گوينده و مستمع 

خوب را بازي کنند.
در طــول تدريس ايــن کتاب، معلميــن به طور 
ناخواســته درگير چند مســئله پيچيده مي شوند؛ 
مهمترين آنها گره خوردن مطالب کتاب با مسائل 
سياســي و در مــواردي معضــالت اقتصادي و 
اجتماعي روز کشور است. مطالب طوري نوشته 
شــده اند که گاهي از طــرف بچه ها موضوعات 
بــه صورت مصاديق عينــي و به طور ناخودآگاه 
مطرح مي شــوند. به هميــن خاطر آنهــا عمدتاً 
معلمين ديني را به چشــم معلميــن محافظه کار 
و مدافــع عملکــرد دولت و حکومــت مي بينند 
آن هم در ســنيني که شــور و هيجان و اعتراض 
ويژگي آنهاســت و معلــم نمي تواند و نبايد اين 
وضعيــت را ناديده بگيرد. اما اين کتاب او را در 
بحران ارتبــاط مؤثر با محصليــن وارد مي کند. 
براي درک اين موقعيت خطير به مطلب زير که 
از اين کتاب انتخاب شده دقت کنيد: »کساني که 
به مردم فرمان مي دهند و قانونگذاري مي کنند، 
درحالي که خداوند آنها را تعيين نکرده و فرمان 
و قانونشان نشأت گرفته از قرآن يعني برخاسته از 
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حکومت اسالمي برمبناي قوانين اسالمي تشکيل 
مي شــود« و »ثانياً دموکراســي رايج در جهان، 
هدف خود را صرفاً تأمين خواســته هاي دنيوي 
مردم قرار داده اســت و نســبت بــه ارزش هاي 
الهي بي اعتناســت.« اين مطلب آن قدر سربســته 
و ُگنگ مطرح شــده و آن هــم در يک فضاي 
فکري ناآشنا، گويي  در دنيايي نَفس نمي کشيم 
که رســانه ها در هــر لحظه، مطلبــي در اين باره 
مطرح مي کنند. با ســطحي برخوردکردن با اين 
مطلب، صورت مسئله پاک نمي شود. خوب بود 
که درســي به اين بحث مهم اختصاص مي يافت 
و البته نه در ســاختار يک بحث ســلبي، بلکه به 
صورت ايجابي رابطه دموکراسي و اسالم تبيين 

مي شد.
کتــب دينــي، در درجــه اول بايد پاســخگوي 
نيازهــاي متنوع محصالن باشــند. ديگــر به اين 
نتيجــه رســيده ايم که سربســته و مبهم مســائل 
ديني پاســخگو نيســت. در طرح مسائل ديني و 
وضعيت کنوني دين در جهان، واقع بين باشــيم، 
چرا مطالب را طوري ارائه کرده ايم که آمادگي 
بچه ها براي مواجهه با تفســيرهاي ديگر از دين، 
اين قدر کم شــده و خيلــي زود در جاذبه افکار 

ديگر قرار مي گيرند.
نکته درخور اهميت ديگر اين است که آموزش 
قرآن به عنوان يک ســند قطعــي و همه جانبه و 
فراگير، تحت تأثير   نظرات يک ســويه مؤلفان، 
در بيــان مفاهيم و پيام آيات قرارگرفته اســت. 
نوع آرايش و طــرح مطالب درکتاب هاي ديني 
خصوصاً در دبيرســتان، حضــور نهج البالغه را 
هم کمرنگ کرده است. بچه ها در البه الي اين 

پيام ها و مفاهيم، زيبايي قرآن را از ياد برده اند.
در پايــان قابل ذکر اســت کــه  کالس و درس 
ديني فرصتي اســت تا بچه هايمان را با دينداري 
معطوف به محبت و زيبايي، صداقت و آگاهي، 
تحمل و رواداري آشتي دهيم. اين فرصت را از 

دست ندهيم. 

پي نوشت
1. ابن خلــدون، )العبر(، جلــد دوم، 1362، ترجمه 

گنابادي.

انعکاس اين مطلــب در محصالن دختر چگونه 
است. 

در کتاب ديني ســوم به  تعدد اديان نيز پرداخته 
و مســئله ختم نبوت و داليل آن آورده مي شود. 
گاهــي بچه هــا از اديــان منطقه آســياي دور، 
خصوصــاً اديــان رايــج در هند، چيــن، ويتنام 
وکامبوج مي پرســند و کنجــکاوي مي  کنند که 
چرا اديان ابراهيمــي فقط در يک منطقه خاص 
جغرافيايي مطرح شده اند؟ کتاب ديني مذکور، 
اين مســئله را اساساً مســکوت مي گذارد. دور 
نرويــم از ديــن زرتشــت فقط در يــک مورد 
نام مي بــرد وآن هــم  در بحث منجــي موعود 
)سوشــيانت( و در بخشــي کــه جــزو مطالب 
اختياري است. محصالن دوست دارند جسارت 
و قدرت طرح اين مباحث را در کتاب احساس 

کنند.

در کتاب ديني ســوم دبيرستان )صفحه149(، از 
نظام اســالمي و مردم ساالري، تنها در چند سطر 
محدود ســخن گفته مي شــود. ايــن بحث مهم 
قرباني ايجاز و ضعف مطلب مي گردد و به جاي 
روشنگري، موجبات آشــفتگي ذهني مخاطبان 
را فراهــم مي نمايد. حتي پاســخگوي شــبهات 
موجــود در ذهن آنها هم نيســت. اينکه مؤلف 
اساس اســتدالل خود را مبتني بر يک ذهنيت و 
پيش فرض آغازين مي کند، در مواقعي دست و 
پاي معلم را در پوست گردو مي گذارد: »تفاوت 
اساسي نظام هاي جمهوري دموکراتيک رايج در 
جهان و جمهوري اســالمي«، اين است که  »اوالً 

سعي ندارم در مدار انکار نتيجه مباحث حرکت 
کنم، انتقادم متوجه نوع اســتدالل و روش طرح 
مباحــث کتــاب ديني بــراي اثبات ايــن نتيجه 
اســت. عالوه بر آن با نگاهي هرچند سطحي به 
کتاب »کيمياي ســعادت« غزالي به شباهت هاي 
شــگفتي در طرح ايــن مطالــب برمي خوريم، 
هرچند ســبک غزالي را مستندتر مي يابيم: »پس 
تــو را حقيقت خود طلب بايد کــرد تا خود تو 
چه چيزي و از کجا آمدي و کجا خواهي رفت 
و انــدر اين منزلگاه به چه کار آمــده اي و تو را 
از بهر چه آورده اند و ســعادت تو چيست و در 
چيســت« ســپس غزالي به کالبد ظاهــر و معني 
باطــن مي پــردازد و بــه اصل آدمي کــه گوهر 
»فريشتگان« است، اشاره مي کندکه »کشف انبيا 
و اوليــا چون کيمياســت«، و درنهايت از غايت 
عجز و نقصان آدمي در اين عالم سخن مي راند. 
الزم به ذکر اســت که عالمه حلــي در توضيح 
نظــر خواجه نصير در کتاب »کشــف المراد« از 
ُحســن بعثت و معاضدت آن  از عقل بشر سخن 
مي گويد و ناتواني بشر در تحصيل خوداتکا در 
احکام شــرعي را مطرح مي نمايــد، لذا هيچ گاه  

درصدد  تحقير اين چنيني عقل بشري نبوده اند.
حيفــم مي آيد که به فــراز ديگري از اين کتاب 
دينــي اشــاره نکنم تا ســطح طــرح مطالب آن 
روشــن تر شــود. در صفحه 187 بحث انتخاب 
همسر را پيش مي کشــد و مي نويسد: »پيشوايان 
دين از ما خواســته اند که در مورد همسر آينده 
با پــدر و مــادر خود مشــورت کنيم«، ســپس 
به دنبــال اين مبحث، »ضروري بــودن اجازه پدر 
براي دختــران« مطرح مي شــود. مؤلــف براي 
اينکه بحث خود را به  صورت اقناعي ارائه کند، 
ادامه مي دهد: »لطافت هاي روحي و ظرافت هاي 
عاطفــي دختــر،آن گاه کــه در فضــاي محبت 
و عالقــه جنــس مخالف قــرار گيــرد، احتمال 
ناديده گرفتــن برخي واقعيت ها و کاســتي ها را 
به دنبــال دارد... در چنيــن مواقعي، پــدر که بر 
احساســات خود غلبه دارد و نيز داراي تجارب 
فراوان و شــناخت کامل از جنس مرد است...«! 
همــه مي دانيم عيــار اين گونه اســتدالل ها براي 
جوانــان چقدر اســت و ده ها ايراد و اِشــکال از 
طرف محصالن متوجه بحث مي شود و نمي دانم 

از نظام اسالمي و مردم ساالري، 
تنها در چند سطر محدود سخن 

گفته مي شود. اين بحث مهم 
قرباني ايجاز و ضعف مطلب 

مي گردد و به جاي روشنگري، 
موجبات آشفتگي ذهني 

مخاطبان را فراهم مي نمايد

جناب آقاي دكتر محمد ستاري فر
با كمال تأسف درگذشت مادر گراميتان را تسليت 
گفته و از خداوند سالمتي، صفاي باطن، طول عمر و 
نيكفرجامي جنابعالي و خانواده محترم را خواهانيم. 
اميدواريم مانند گذشته در خدمت به مردم شريف 
ايران، آزادي، استقالل و جمهوري اسالمي ايران كوشا 

باشيد.
چشم انداز ايران

جناب آقاي محمد شيخي
درگذشت مادر گراميتان را كه در دوران ستمشاهي 
با تحمل رنج و مرارت، از راه دور براي مالقات شما 
به زندان مي آمد و همچنين تالش هاي زيادي در راه 
نوه هايش  برادران و خواهر گرامي و  پرورش شما، 
بقاي  متعال  از خداوند  مي گوييم.  تسليت  را  داشت 
عمر جنابعالي و خانواده، سالمتي و نيكفرجامي شما 

را خواهانيم.
چشم انداز ايران
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مرتبط با آن جــان باخته اند.4 نگاهي به وضعيت 
بم پس از 10 ســال از فاجعه زلزله، گواه مسائل 
حاد افسردگي و بيکاري شديد مردم و نابساماني 

در زندگي شهري  است.5
در مديريت بحران ها، ســه نهــاد اصلي دولت، 
بخــش خصوصــي و جامعه مدني نقــش بازي 
مي کنند کــه  بازيگران متعــددي در آن دخيل 
هســتند. اين ســه نهاد به شــرح نمــودار زير، با 

همديگر تعامل دارند:

اسـت. وي گفـت: در دنيـا سـه مرکز ثقـل زلزله 
وجـود دارد، اقيانـوس اطلـس، اقيانـوس آرام و 
کوه هـاي آلـپ کـه ايـران بـه يکـي از ايـن سـه 

مرکـز نزديـک اسـت.2
با چنين موقعيتي، ايــران از لحاظ حادثه خيزي، 
رتبــه دهم را در جهان و رتبه پنجم را در آســيا 
دارد و از حــدود 42 حادثــه طبيعــي موجــود، 

دوسوم آن در ايران رخ مي  دهد.3
از زلزلــه رودبــار )31 خــرداد 1369( تاکنون، 
حدود 80 هــزار نفر در زلزله هــا و رويدادهاي  رهاند خرد مرد را از بال       

مبادا کسي در بال مبتال  
) فردوسي(

وضعيت لرزه خيزي ايران 
 در چارچـوب جهانـي، فـالت ايـران در محـل 
تالقي صفحه هاي عربسـتان )عربسـتانـ  آفريقا(، 
هنـد )هنـد ـ اسـتراليا( و اوراسـيا)اروپا- آسـيا( 
واقـع شـده اسـت. تالقـي ايـن صفحه هـا باعـث 
شـده اسـت تا پوسـته فـالت ايـران کـه در کل، 
ضعيف تـر از صفحه هـاي يادشـده اسـت، تغييـر 
چين خوردگي هـا  توسـط  و  کنـد  پيـدا  شـکل 
غـرب،  در  زاگـرس  چـون  رشـته کوه هايي  و 
و  شـرق  شـمال  و  شـمال  در  کپـه داغ  و  البـرز 
کوه هـاي شـرق ايـران و مکـران بـه ترتيـب در 
شـرق و جنـوب شـرق احاطـه شـود. کوه هـا و 
چين خوردگي هـاي پوسـته فـالت ايـران هنـوز 
بـه وضعيـت پايـدار خـود نرسـيده اند، بنابرايـن 
بـا تداوم حرکـت صفحه هـا، شـاهد فعاليت هاي 
به خصـوص  ايـران  نقـاط  اغلـب  در  لـرزه اي 

نواحـي کوهسـتاني هسـتيم.1 
بـه گـزارش مشـرق بـه نقـل از مهـر، رحمـت اهلل 
مديريـت  سـازمان  وقـت  قائم مقـام  شيشـه گر 
بـا اشـاره بـه وقـوع 160 زلزلـه  بحـران کشـور 
تعـداد  ايـن  درصـد   20 گفـت:  قـرن  مخـرب 
زلزلـه در ايـران اتفـاق افتـاده اسـت.  شيشـه گر 
افـزود: 78 درصـد از مسـاحت کشـور در منطقه 
خطـر لرزه خيـزي بـاال قـرار دارد و 10 درصد از 
تلفـات انسـاني ناشـي از باليـا، از حادثـه زلزلـه 

نقش سازمان هاي مردم نهاد)سمن ها( 
در مديريت بحران زلزله هاي ايران

محمد ايران منش
پژوهشگر مديريت بحران

شهروندان

شهروندانشهروندان

دولت
- سازمان هاي متولي پژوهش

استانداردها، قوانين و مقررات

- سازمان مديريت بحران

- سازمان هاي اجرايي

- سازمان هاي نظارتي

بخش خصوصي
- توليدکنندگان ساختمان

- توليدکنندگان مصالح ساختماني

- نظارت کنندگان

جامعه مدني
- انجمن هاي اجتماعي، هنري 

و فرهنگي علمي و تخصصي، ورزشي   

- انجمن هاي توليدي و تجاري

- مطبوعات  

- احزاب
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15. گســترش آفت سوءاستفاده هاي شخصي و 
تجاري شــدن فزاينده سمن داري با  سرازيرشدن 
منابع مالــي داخلي و خارجي نظــارت گريز به 

سمن ها.
تاکنـون ارزيابـي جامعـي از  عملکـرد سـمن ها 
اسـت.  نشـده  انجـام  بـم،  بحـران  مديريـت  در 
و  مطالعـات، مصاحبه هـا  بـر  تکيـه  بـا  نگارنـده 
گفت وگوهـاي انجـام داده و مشـاهدات ميداني 
بـا بهره گيـري از چنـد مقالـه تحقيقـي  خـود و 
در ايـن زمينـه از جملـه سـازمان هاي غيردولتـي 
مـوردي  مطالعـه  محلـي؛  مـردم  بـا  رابطـه  و 
فعاليت هـاي امـدادي و بهبـود پـس از زلزلـه بم، 
نوشـته رؤيـا اخالص پـور، پژوهشـگر مسـتقل و 
دکتـر سـيامک زنـد رضوي، عضـو هيئت علمي 
 Role of   دانشـگاه باهنـر، خـرداد 1384  و مقاله
 Young Iranian Expatriates in Development
of Iran نوشـته محمدباقـر نمـازي و نيـز ارزيابي 
دفتـر هماهنگـي امـور بشردوسـتانه سـازمان ملل 
متحد )اوچاOCHA-( کوشـيده اسـت از برآيند 
ارزيابـي اي  بـم،  در  فعـال  سـمن هاي  عملکـرد 

کلـي به  دسـت دهـد. 
 در دو جــدول زير، دســتاوردها و چالش هاي 
کلي سمن هاي ايراني در بم به طور خالصه نشان 

داده شده است:

7. اعالم فضــاي باز هوايي و ورود بدون ويزاي 
سازمان هاي کمک رسان خارجي حتي از کشور 

اياالت متحده؛
 8. حضور بسيار گسترده کشورها و سازمان هاي 

بين المللي؛ 
9. حضور بســيار گســترده و پررنگ سمن هاي 

داخلي و خارجي؛ 
10. مشــارکت بســيار فعــال هنرمنــدان داخلي 
و نقش آفرينــي ارزنــده تقريباً کليــه هنرها در 

مديريت بحران زلزله؛ 
11. نخســتين تجربه مشارکت شــوراياري ها در 

تاريخ مديريت بحران ايران؛ 
12. انتشــار نشريه اي محلي که براي نخستين بار، 
بازتابنده اخبار، گزارش ها، مقاالت و تحليل هاي 
مرتبط بــا رويدادهاي پس از يک حادثه طبيعي 

به مدت حدود شش سال بود؛
13. چاپ و انتشــار کتاب هــاي متعدد در زمينه 
مستندنگاري و درس آموزي از تجارب به دست 

آمده؛
14.  بروز چالشي فراگير براي اولين بار در تاريخ 
زلزله هــاي ايران و شــايد جهــان و آن تصور و 
توهم نادرست عمومي جامعه آسيب ديده نسبت 
به علت زلزله و انتســاب آن به عاملي انســاني و 

غيرطبيعي؛

سمن ها)سازمان هاي مردم نهاد(، بازيگران اصلي 
جامعه مدني هستند که در مديريت بحران زلزله  

نقش بسزايي را مي توانند ايفا نمايند. 
اگرچه ســمن ها و نيروهاي مردمي کشــورمان 
همــواره در مديريت بحران زلزله هاي گذشــته 
مشارکت داشــته اند ولي نقش آنها در مديريت 
بحران زلزله بم بســيار گسترده و پررنگ تر شد. 
علت اصلي آن هم، رشد جامعه مدني و پيدايش 
و امکان فعاليت سمن هاي بسيار، در دوره دولت 

اصالحات آقاي خاتمي بود. 
درواقــع مديريت بحران زلزلــه بم در زمينه هاي 
گوناگــون از جمله موارد زيــر، نقطه عطفي در 

تاريخ زلزله هاي ايران به شمار مي آيد:
 1. اولين زلزله شهري ايران؛ 

2. عملکــرد همزمان مؤلفه هاي افقي، عمودي و 
دوراني؛ 

3. بروز پيش لرزه ها و صداهاي زيرزميني متعدد 
و طوالني؛ 

4. تعداد زياد کشــتگان که طبــق آخرين آمار 
رســمي 31830 نفر و بنابر شواهد عيني بيش از 

40 هزار نفر  بود؛
5. فروريختن ارگ قديم بم که بزرگترين سازه 

خشتي دنيا بود و شهرت جهاني داشت؛
6. جلب توجه فراوان تر جهانيان؛ 

دستاوردهاي كلي سمن هاي ایراني در بم

جلب توجه عمومي به اهميت و نقش سمن ها و ايجاد تحرک در مردم براي کمک رساني و مشارکت در خدمت رساني به اجتماع آسيب ديده

کمک به عمومي کردن مسئله بم

چابکي، حضور سريع و سرعت عمل در ارائه کمک ها و خدمات و رفتار انسان دوستانه و همدلي مستقيم با آسيب ديدگان

 تحرک بخشيدن به فعاليت هاي سازمان هاي دولتي و عمومي

 ترغيب هنرمندان و گروه هاي اثرگذار به حضور در بم و مشارکت در فعاليت هاي انسان دوستانه

 شکل گيري برخي تعامالت با سازمان هاي دولتي

 ترغيب بخش خصوصي به حضور فعال و گسترده در عرصه فعاليت هاي انسان دوستانه

 توانمندسازي آسيب ديدگان توسط برخي سمن ها

 شکست طلسم مستندنگاري تجارب و افزودن بر دانش مديريت بحران با انتشار برخي کتب، نشريات و مقاالت توسط تعداد اندکي از سمن ها

 کوشــش در شکل گيري برخي همکاري هاي بين سازماني ازجمله تشکيل شوراي هماهنگي تشــکل هاي مردمي ياري به بم مرکب از حدود 20 سمن در دي ماه 
1382؛ تالش چندين سمن در نشستي در تهران در اسفند82؛ تأسيس دفتر هماهنگي سازمان هاي غيردولتي حدود سه ماه پس از زلزله توسط شهرداري بم که کمي 
بعد منحل شد؛ تشکيل کميته هماهنگي سازمان هاي غيردولتي زنان در 1383 با جذب 44 عضو؛ آغاز به تشکيل شوراي هماهنگي امور بحران ها )شهاب( با کوشش 

چند سمن که ادامه نيافت و برگزاري چندين نشست سمن  ها در داخل و خارج.  
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تا به نقش آفريني بپردازند. بديهي است همين رفتار 
پيشگيري گريز، نشانه آشکاري از برنامه گريزي و 
در نتيجــه بي توجهي به مستندســازي، پژوهش و 
درس آموزي اســت؛ رفتاري که با وقوع بحران و 
پس از آن، به رغم ابراز احساسات پرشور مردم به 

سمن ها، خود را مي نماياند.   
در جدول زير نيز، رفتار سمن ها  با رفتار سدن ها 
)ســازمان هاي دولت نهــاد( در مديريت بحران 
زلزله هاي بــم و پس از آن، به طور خالصه ارائه 

ومقايسه شده است.

بر اينها، در ســايه غفلت شــديد از درس آموزي 
ســنجيده از تجارب بــم، در بحران هــاي بعدي 
به ويــژه  زلزله قره داغ آذربايجان شــرقي )مرداد 

91(، کمتر فرصت بالندگي يافتند.
طنز تلخ آنکه، برخالف تصور عمومي که سمن ها 
را بسيار متفاوت از سدن ها )سازمان هاي دولت نهاد( 
مي داند، در نگاهي بسيار کلي، متأسفانه سمن ها نيز 
همچون سدن ها، به شدت بالمحور و بحران دوست 
هســتند و به جاي تأکيــد بر اقدامات پيشــگيرانه، 
گويي همواره در انتظار وقوع بحران ها مي نشــينند 

  بــاري، ســمن هاي ايراني در مجمــوع، به رغم 
برخورداري از برخي دســتاوردهاي شايســته در 
تجربــه تاريخي حضــور گســترده در مديريت 
بحــران بم، به علــت وجود چالش هــاي فراوان 
دروني به ويژه کمبود شديد دانش و تجربه، فقدان 
همکاري و هماهنگي هاي الزم، عدم برنامه ريزي و 
نظارت پذيري کافي، رفتار نسبتاً آمرانه مديريت، 
عــدم ارزيابــي واقع بينانه عملکردهــا و همچنين 
نبود فضاي مناســب محيط بيروني، نتوانســتند از 
اين فرصت ديريــاب به خوبي بهره گيرند. افزون 

دستاوردهاي كلي سمن هاي ایراني در بم

فقــدان دانــش کافي مديريت بحــران به ويژه مديريت بحــران اجتماع محور و نگاه غالب کمک دهندهـ  کمک گيرنده و عدم توجه کافي بســياري ســمن ها به 
توانمندسازي و مشارکت جويي آسيب ديدگان که موجب انفعال، سرخوردگي، افزايش توقعات و کاهش شديد عزت و اعتماد به نفس و توانايي آنان گرديد.

تأکيد بسياري از سمن ها بر فعاليت هايي که بيشتر بر احساسات و فعاليت  هاي فيزيکي و بدني متکي است و کم توجهي به فعاليت هاي نرم افزاري مانند: تحقيقات، 
برنامه ريزي، مطالعات امکان ســنجي، ارزيابي، نظارت، مستندسازي، درس آموزي، نيازسنجي، اولويت بندي، مشاوره و تبادل تجارب، توانمندسازي، بومي سازي 

برنامه ها و عمليات اجرايي و... 

عدم هماهنگي و همکاري اکثريت قريب به اتفاق ســمن ها با يکديگر و تمايل به تک روي و در نتيجه موازي کاري و به هدررفتن نيرو و منابع مالي بســيار و بروز 
نابساماني ها.

ضعف در نيازسنجي کاالها و خدمات و در نتيجه موازي  و پراکنده کاري و اتالف شديد منابع.

عدم اولويت بندي الزم در مراحل مختلف بحران در نوع کمک ها و تأکيد بي رويه و مستمر بر توزيع کاالها و خدمات مصرفي.

تمرکز فعاليت هاي بسياري از سمن ها بر ساخت وساز مراکز فرهنگي، بهداشتي و... که آنها را سخت درگير امورکارفرمايي و تأمين مالي فرساينده کرد و از اهداف 
اصلي دورشان ساخت. افزون بر اين، سمن ها به علت فقدان مطالعات امکان سنجي درست، يا در تأمين مالي پروژه ها واماندند )ازجمله باغ هنر و فرهنگسراي زنان( 
يا بناهايي ساختند)مانند مدرسه، دانشکده، خانه بهداشت و...( که در هر حال سازمان هاي ذيربط دولتي يا عمومي مي ساخت و يا بناهايي احداث کردند که اساساً 
در بم نياز نبودند )سراي سالمندان( و يا فراتر از ظرفيت ها و امکانات بودجه اي بم بودند)ورزشگاه( و يا حتي در صورت اتمام اجراي آنها و بروز احتمالي کمبود 

منابع مالي و انساني الزم براي اداره امور، به تعطيلي مي انجاميدند. 

کم توجهي فراوان به حمايت از اشتغال زايي و درآمدزايي آسيب ديدگان.

حاکميت روابط غيردموکراتيک بر ساختار اغلب سمن ها. 

فقدان شفافيت مالي و نظارت گريزي بسياري سمن ها.                         

احساس برتري سمن هاي شهرهاي بزرگ به ويژه تهران نسبت به سمن هاي منطقه.

عدم مستندسازي کافي و درس آموزي از تجارب و ارزيابي از خود و ديگران که موجب اتالف منابع مالي و نيروي بسيار گرديد.

غلبه روحيه فرافکني مشکالت و مسائل به امور بيروني مانند کمبود منابع مالي، دولت و.... 

مقایسه سمن ها)سازمان هاي مردم نهاد(  با رفتار سدن ها )سازمان هاي دولت نهاد( در مدیریت بحران زلزله هاي بعدي

سمن هاسدن هاموضوعزمان

پس از فاجعه بم و پيش از حوادث بعدي از جمله زلزله 
قره داغ آذربايجان

سخت ناچيزوحشتناک ناچيزمستندسازي تجارب بم

بسيار اندکبسيار ناچيزارزيابي و درس آموزي از تجارب بم 

بسيار ضعيفبسيار ضعيفبرنامه ريزي براي حوادث احتمالي آتي

  بسيار ضعيف بسيار ضعيفآمادگي اجرايي براي مديريت بحرانپس از رخداد زلزله قره داغ آذربايجان

رفتارکلي در مديريت بحران ها
به شدت آمرانه و يک سويه، 

علم گريز و بالمحور
تا حدي آمرانه و يک سويه،  
علم گريز و به شدت بالمحور
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رســمي مبني بر بخشــش اين وام ها صادر و ابالغ 
نشــده اســت. »منبع : جام جم کرمان،  بم؛ 10 سال 

پس از زلزله، 92/10/5« 
***

شهر بم تاکنون با آســيب هاي رواني، به ويژه اندوه 
فــراوان مردم، که از زمــان زمين لرزه همچنان باقي 
است، مواجه اســت. در زلزله 1382، ارگ بم فقط 
به عنوان محل گردشــگري شــهر بم ويران نشــد، 
بلکــه اين ارگ نماد هويتي و تاريخي شــهر بم نيز 
بود. مردم بم براي تأمين نيازهايشــان به شــهرداري 
و شــوراي شــهر مراجعه مي کنند. اکنون يکي از 
نيازهــاي اوليــه آنها گــردآوري نخاله هــا از کنار 
خانه هايشان است. ...تقويت نهادهاي اجتماعي الزم 
اســت. وي گفت: در بم بعضي اشتغال هاي ناپايدار 
بعد از زلزله ايجاد شــد ولي اکنون مشکل بيکاري 
معضــل مهمي در اين شــهر اســت کــه راه حل ها 
بايد بومي ســازي شده و متناســب با شرايط بم ارائه 
شود. بســياري از منابع درآمد در بم فصلي است و 
خشکسالي و آفات از معضالت کنوني کشاورزي 
بم است. اقدام فوري براي تکميل بازسازي بم الزم 
است. فضاي فرهنگي )سينما و باغ هنر بم که استاد 
شــجريان پيگيري مي کردند ولي دل آزرده شده و 
پروژه را رها کردند( بايد ســاخته شــود. در مسائل 
اجتماعي پژوهش هاي ميداني الزم اســت. امروزه 
مشــکل مهمي به نام متخصصان بيکار در بم داريم. 
محصوالت کشاورزي که با نماد )برند( بم شناخته 
مي شــوند )مانند خرما، پرتقال و...( بهتر اســت در 
نمايشــگاه هاي دائمي و فصلي عرضه شوند. فضاي 
نشــاط الزم در بم ترويج شــود. »اعظم جوشــايي، 
عضو شــوراي شهر بم در  نشســت سوم از نشست 
هاي ســه گانه يادمان دهمين ســالروز زلزله 1382 
بم در کتابخانه حســنيه ارشــاد، نقش سازمان هاي 
 /www.hepl.ir بــم،   1382 زلزلــه  در  مردم نهــاد 
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کـه بايـد مطلـوب نيسـت و بيمارسـتان امـام خمينـي 
و زايشـگاه شـهر بـم کـه قـرار بـود در وسـط ايـن 
شـهر سـاخته شـود، سـاخته نشـد و به جاي آن فقط 
تخت هـاي بيمارسـتان دولتـي موجـود در شـهر کـه 
بايد جوابگوي شـهر بم و سه شهرسـتان همجوار آن 
باشـد، از 96 تختخـواب بـه 200 تختخـواب افزايش 
يافـت کـه با اين تغيير، هم اکنون بسـيار شـلوغ شـده 
بـه ايـن  و مشـکالت بسـياري بـراي بيمارانـي کـه 
بيمارسـتان مراجعـه مي کننـد به وجـود آورده اسـت. 
جوشـايي با اشـاره بـه ديگر مشـکالت و کمبودهاي 
شـهر در بخـش تفريحـي و فرهنگـي همچـون نبـود 
سـينما و پارک هـاي مناسـب بـراي گـذران اوقـات 
فراغت مردم و جوانان خاطرنشـان مي کند: پارک ها 
و بوسـتان هاي شـهر همچنان ويرانه است و آوارهاي 
خانه هـاي تخريـب شـده بـر اثـر زلزلـه نيـز پـس از 
شـروع عمليـات آواربـرداري و بازسـازي در پشـت 
بهشـت زهراي ايـن شـهر روي هـم دپـو و هم اکنـون 
ايـن تپـه به شـکل کوهـي از آوار باقي مانده اسـت و 
مسـئوالن از جمـع آوري آن اظهار ناتواني مي کنند... 
يکـي از وعده هايـي که مسـئوالن بم به مـردم دادند، 
بخشـش اصـل و سـود وام هـاي دريافتي افـرادي بود 
کـه پيـش از زلزلـه از بانـک دريافت کـرده و هنگام 
زلزلـه سـرمايه و زندگـي خويـش را از دسـت داده 
بودنـد و ديگـر تـوان بازپرداخـت اقسـاط خـود را 
نداشـتند، امـا متأسـفانه ايـن وعـده مسـئوالن نه تنهـا 
عملـي نشـد، بلکـه اکنون پس از گذشـت 10 سـال، 
را  وام گيرندگانـي  وثيقه هـاي ضامن هـاي  بانک هـا 
کـه بـر اثـر زلزله جـان خـود را از دسـت داده انـد، به 
اجرا گذاشـته و خواهـان دريافت اصـل وام به همراه 

جريمـه ديرکرد آن هسـتند.
فرماندار شهرســتان با تأييد اين نکته که هيچ کدام 
از مــردم بم پــس از زلزله قادر بــه پرداخت بدهي 
خود به بانک ها نبودند، بــه همين دليل وعده هايي 
براي بخشــش اين بدهي ها داده شد، مي گويد: اما 

از مجموعه رفتار سمن ها  در مديريت بحران هاي 
زلزلــه، چنين برمي آيــد که رفتار آنها، ســخت 

نيازمند بازنگري است. 
       هرکه ناموخت از گذشت روزگار           

نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
)رودکي(

* مأخذ: مطالعات و مشاهدات نگارنده

پي نوشت
1 پژوهشــگاه بين المللي زلزله شناســي و مهندسي 

 www.iiees.ac.ir زلزله
2 مشرق نيوز، 1389/7/19.

3  دکتــر عباســعلي تســنيمي، رئيس پژوهشــگاه 
بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در همايش 
علمي »10 سال پس از زلزله بم 1382؛ آموخته ها و 

گام هاي پيش رو«، 92/5/3. 
4 معموالً پس از زلزله هاي ســهمگين و فاجعه بار، 
عــده اي در پس لرزه هــا جــان مي بازنــد، برخــي 
خودکشي مي کنند، تعدادي در تصادفات رانندگي 

ناشي از حواس پرتي، کشته مي شوند و.... 
سـال هاي  در  بـم  شـهر  بازسـازي  درحالي کـه   5
نخسـتين پـس از زلزلـه شـتاب گرفتـه بـود، در چنـد 
سـال اخير متوقف و باعث شـده شـهر بم با کمبودها 
شـهري  عمـران  بخـش  در  بسـياري  مشـکالت  و 
مواجـه باشـد. اعظـم جوشـايي، عضو شـوراي شـهر 
بـم، بـا اشـاره بـه اينکـه مـردم بـم پيگيـر پاک شـدن 
جـاي پـاي زلزلـه از کوچه هـا و معابـر خود هسـتند، 
مي افزايـد: هنـوز بسـياري از کوچه هـا و معابـر شـهر 
بـه دليـل نبود اعتبـار کافي خاکـي اسـت و آوارهاي 
چشـم  بـه  شـهر  ايـن  در  تخريب شـده  خانه هـاي 
مي خـورد و بـه هميـن دليل بيماري پوسـتي سـالک 
در ايـن شـهر شـيوع يافتـه و زخم هـاي سـالک مردم 
را اذيـت مي کند....وضـع بهداشـت و درمـان بـم نيز 
هنـوز و يـک دهـه پـس از وقـوع زلزلـه آن گونـه 

عکس از خبرگزاري فارس
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روي سنگ مرده شور خانه هستم. وزنم 47 کيلو 
شده بود. تمام اطرافيانم از موضوع اعتيادم اطالع 

پيدا کرده بودند. خودم زير بار نمي رفتم. 
همسـرم تـا سـال 80 تحمـل کـرد. ديگـر طاقـت 
نداشـت. مـن ميـان هروئيـن و همسـرم، هروئيـن 
را انتخـاب کـردم. همسـرم، خانـه ام و تمـام دار و 
نـدارم را از دسـت دادم.  تـا چشـم باز کـردم ديدم 
از کشـور  بـي هـدف  ناچـار،  بي خانمـان هسـتم. 
بسـياري  کـردم.  شـروع  ترکيـه  از  شـدم.  خـارج 
از کشـورهاي اروپايـي را قاچاقـي رفتـم. در آن 
مخـدر  مـواد  فـروش  و  کار خريـد  بـه  کشـورها 
مختلـف  کشـورهاي  پيش شـماره  بـا  پرداختـم. 
اروپايـي به دوسـتانم زنگ مـي زدم. فکر مي کردم 
حـاال که کشـورهاي مختلف اروپايـي را رفته ام از 

نظـر دوسـتان و خانـواده آدم موفقـي هسـتم. 
سـال 85 خسـته از در بـه دري بـه ايران بازگشـتم. 
پولـي نداشـتم. اتاقـي ارزان قيمـت اجـاره کـردم. 
کـه  مـزدي  مي کـردم.  کار  آهنگـري  يـک  در 
مي گرفتـم، بـه انـدازه خـرج مـوادم بـود. روزي 
يکـي  مي گرفتـم.  دوتايـي  کلوچـه  بسـته  يـک 
خريـد  بـراي  مي خـوردم.  يکـي شـب  و  صبـح 
مـواد ارزان تـر دو سـاعت پيـاده مي رفتـم. آرزو 
مي کـردم بتوانـم نيـم سـاعت ديرتـر از سـاعت 
روزهـا  آن  بـودم.  کنـم. خسـته  مصـرف  مقـرر 
نشـيب  و  فـراز  پـر  داسـتان  پايـان  مي توانسـت 
زندگـي مـن باشـد. راهـي جـز درمـان بيمـاري 

نداشـتم.  اعتيـادم 
مراحــل ســم زدايي مدتي طول کشــيد. کم کم 
متوجه شــدم که مــن در زندگي چــه چيزهايي 
داشته ام، اما قدرشــان را ندانستم. به دنبال درمان 
رفتارهاي بيمارگونه که عامل اعتيادم بود، رفتم. 
افکار منفي را از خودم دور کردم. هر چقدر زمان 
مي گذرد، راه پيش رو باريک تر مي شود. به خاطر 
اينکــه بيمــاري در درون مــن ســعي دارد روند 
بهبــودي را مختل کند. هر چه مي گذرد، بيماري 

من با روش هاي جديدتري به مقابله مي پردازد. 
زندگــي ام را بــر ســه اصل اســتوار کــردم. 1. 
صداقت: صادق بودن و پذيرفتــن اعتياد و نياز به 
کمک داشتن 2. تمايل: تمايل به کمک خواستن 
از ديگران 3. روشــن بيني: تسليم خداوند بودن و 

ايمان به اينکه او کمک خواهد کرد.
بيشــتر از هفت ســال اســت که پاکــم، اما هنوز 
اطرافيانم مرا بر اســاس گذشته  قضاوت مي کنند. 
اگر روزي در تصادف با اتومبيل کشــته شــوم، 
همه فکر مي کنند از کم حواسي ناشي از مصرف 
مواد بوده است. بعد از سال ها که با همسرم براي 
گرفتــن حالليت تماس گرفتم، نخواســت با من 
صحبت کند. گفت آن چنان در سال هاي زندگي 
با تــو آزار ديدم که نمي خواهم حتي لحظه اي به 

يادت بيفتم. هرچه مي گويد حق دارد. 
اين روزها بخشــي از وقتم به کار و بخشي ديگر 
به کمک رســاندن به رهجويــان اختصاص دارد. 
گاهــي بــه روزهايي فکــر مي کنم که بــه کام 
خانواده ام تلخ کردم. با توکل به خدا به روزهاي 

آينده و بهبود اوضاع اميدوارم .■ 

در تمــام روزهاي کودکي باالي ســرم بود و مرا 
به پنهانکاري وا مي داشــت. با اعضاي خانواده ام 
رودربايســتي داشــتم. ارتباط من با آنها ظاهري 
محترمانه داشــت، اما نيازهاي عاطفي ام سرکوب 
شده بود. چند باري که پدرم مرا به خاطر کارهايم 
نصيحــت کرد، از ســر لجبازي نشــنيده گرفتم. 
در دوران دبيرستان، دوســتان نزديک من باالي 
30 ســال داشــتند. با آنها معاشــرت مي کردم تا 
همکالســي هايم فکر کنند بزرگ شده ام. با اين 
حال تا دوران سربازي گرفتار مواد مخدر نشدم. 

در فاميــل و آشــنايان ما کســي مــواد مخدر و 
مشــروبات الکلــي مصــرف نمي کــرد. مــن از 
نزديک شــدن به مواد هراس داشتم. تا زمان رفتن 
به خدمت ســربازي مرتب ورزش مي کردم. در 
ســال هاي خدمــت به خاطــر دوري از خانواده و 
اســتقالل نسبي مســير زندگي ام تغيير کرد. طعم 
آزادي برايم تازگي  داشــت. دنبــال تجربه هاي 
تازه تر بــودم. چند نــوع مواد را امتحــان کردم. 
سرخوشــي چند ســاعته  مــرا به اســتفاده دوباره 
ترغيب کرد. بيمــاري اعتياد قبل از مصرف مواد 

در وجود من بود. من از آن آگاهي نداشتم. 
بعد از اتمام ســربازي خواستم درس بخوانم، اما 
وسوسه اســتفاده از مواد مخدر در محيطي آزاد 
باعث شــد يک مغازه  تاکســي ســرويس اجاره 
کنم. از 6 صبح تا 12 شــب آنجــا بودم. در آنجا 
از محدوديت هــاي خانواده و نصيحت هاي تند و 

تيز خبري نبود.
تا 25 ســالگي به اين کار ادامــه دادم. آن روزها 
مصرف مداوم مواد مخدر وابستگي شديدي در 
من ايجاد کرد. اگــر هر روز مصرف نمي کردم، 
درد و خمــاري بــه ســراغم مي آمد. هنــوز باور 

نمي کردم معتاد شده ام. 
بعــد از تعطيل کردن تاکســي ســرويس در يک 
چاپخانه مشــغول به کار شدم. به خاطر استعدادي 
که داشــتم، در مدت کوتاهي مدير فني چاپخانه 
شدم. در آنجا اتاقي داشتم که روزي دو سه ساعت 
مــواد مصرف مي کــردم. هنــگام ازدواج درآمد 
خوبي داشتم. يک آپارتمان و اتومبيل هم داشتم. 
سال 74 در دانشــگاه قبول شدم. گاهي زودتر سر 

کالس مي رفتم و مواد مصرف مي کردم. 
ســال 77 مادرم فوت کرد. ايــن حادثه براي من 
بسيار دردناک بود. تنها کسي بود که درد دل هايم 
را گــوش مي کرد. آن  زمان، هشــت ماه بود که 
پاک بودم. اين بار به سمت هروئين کشيده شدم. 
عکس هاي آن روزها را که مي بينم شبيه جنازه اي 

از تاريکي به نور
درد امانش را بريد. انگار سوزن در استخوان هايش 
فرو مي کردند. خواب تا آمد در قالب جســمش 
جا بگيرد، برق ضعيفي از مغزش گذشــت. فکر 
کرد ســيم برق به بدنش وصل اســت. آن شب، 
قرارش با فروشــنده مواد دير شــده بود. پولي در 
بســاط نبود. به اطراف نگاه کرد. در خانه چيزي 
نبــود که بشــود آن  وقت شــب با گــرد عوض 
کرد. در اتاق خواب، دخترک ســه ساله  آرام و 
بي صــدا پلک هايش را روي هم گذاشــته  بود و 
نور کمرنگ ماه، صورت ســپيدش را نقره گون 
مي کرد. رحيم با »سيم چين« النگوي نازک دست 
دخترک را بريد.آن قدر عجله داشت که نديد لبه 
تيز ابــزار به رگ دخترک گرفتــه. نماند تا ببيند 
صورت دخترک هر لحظه ســپيدتر مي شــود. تا 
سر قرار برسد، خون رگ هاي دخترک تمام شد. 
رحيم دو ســه روز با پول النگو سر کرد. وقتي به 
خانه برگشت، عکس دخترک روي پارچه سياه 

به ديوار خانه چسبيده بود.
رحيم دوســت نزديک من بود. اين ماجرا، همان 
روزهايي اتفــاق افتاد که من بعد از هفت ســال 
زندگي مشــترک در آســتانه جدايي از همسرم 
بودم. سال 73 هنگام خواندن خطبه عقد، همسرم 
با قاطعيت گفت »اگر روزي متوجه شــوم اعتياد 
داري، لحظه اي کنارت نخواهم ماند.« من اما، قبل 

از آن هفت سال مصرف مستمر داشتم. 
آخرين فرزنــد خانواده  بودم. پــدرم نظامي بود. 
ميــان مــن و بزرگترهاي خانــواده، ديــواري از 
جنــس ترس فاصله انداخته بود. ســايه اين ترس 

نقطه عطف بيداري 

در دو شــماره گذشته چشم انداز 
ایران در گفت وگو با افرادي كه با 
بيماري اعتياد درگير بوده اند و با 
نگاهي به فراز و نشيب هاي زندگي 
آیا  دریابيم  كردیم  ســعي  آنها، 
راهكاري وجود دارد پيش از اینكه  
فرد معتاد به نقطه استيصال برسد 
او را نجات دهيــم؟ در متن زیر 
به علت حفظ گمنامي از اســامي 

مستعار استفاده شده است.

 بخش سوم

احمد هاشمي
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»از ماه هــا قبــل از رفع حجــاب و بعــد از آن، 
مطبوعات ايران مقاالت متعددي درباره  آزادي 
زنان مي نوشتند و دســتورالعمل هايي براي طرز 
لباس پوشــيدن، مدل لباس،  آرايش موي سر و 
امثال آن درج مي کردند. همــه روزه تصاويري 
از زنان دانشجو، هنرپيشه، ستاره هاي فيلم، زنان 
خلبان و ورزشــکار اروپايــي،  در روزنامه هاي 

داخلي منعکس مي شد.«)15( 
اگر خواســته باشــيم علل کلي رويداد کشــف 

حجاب را شمارش کنيم عبارتند از:
1ـ تســليم مطلــق درباريــان و غــرب زدگان به 

تجددگرايي. 
2ـ نبــود برنامــه و راهــکار بنيادي در دســتگاه 
رضاشــاه براي رهاســازي زنــان از ســتم هاي 

نهادينه شده  تاريخي.
3ـ فراگيرشــدن گفتمــان  کشــف حجاب در 
کشــورهاي ديگر حتــي ترکيه و افغانســتان در 

همسايگي ما.
4ـ پاســخ انحرافــي بــه مطالبات بيدارشــده در 
انقالب مشروطه که به سوي مشکل حجاب نشانه 
رفتــه و در ماهيــت خود  نوعي جانشين ســازي 
و تقليل گرايي براي انحــراف ذهني همگان در 

پاسخ به خواسته آنها ايجاد شد. 
5 ـ حمايت اجانب از اين حرکت.

رويارويي با مسئله حجاب
پذيرش کشــف حجاب از طــرف حکومت و 
قانوني کردن و اجراي آن  نخستين پاسخ مثبت و 
فراگير به يکي از قوي ترين مظاهر تجددگرايي 
غربي در ايران  است که به جاي يک واقعه بايد 
آن را يک مبارزه دوجانبه  بين سنت و مدرنيسم 
در فراينــد طوالنــي تاريخ ايران  تفســير کرد. 
رويــدادي که پيامدهاي آن هنــوز ادامه دارد و 
هيچ يک از دوطرف کنار نرفته اند. به گونه اي که 
نه زور رضاخان توانست  بي حجابي را نهادينه و 
همگاني  کند و نه فشار دوران  ما توانست ريشه 
بدحجابي را قلع وقمع نمايد. به بيان ديگر  مشکل 
چادر و حجاب زن نزد هــر دوطرف از حقوق 

به اين ترتيب، دو اتفاق مهم در زندگي اجتماعي 
زنان در عصر رضا شاه روي مي دهد: يکي  پديده  
آموزش زنان است که پيامد ناخواسته  آن، ايجاد 
ظرفيت هاي اعتراض و انتقاد در ميان زنان است 
و دوم،  تصميــم حکومــت درباره  نوع پوشــش 
آنهاســت که در واقع تجاوز به حريم خصوصي 
و عــادات فرهنگي و ديني آنها تلقي مي شــود. 
دو فراينــد همزمــان...، در هميــن دوره، قوانين 
انتخاباتــي، زنــان را مانند صغــار و مجانين در 

رأي دادن و انتخاب شدن منع کرده بود.«)12( 
 ناگفته نماند که دســتور کشف حجاب چيزي 
نظيــر زلزله نبــود که لحظه اي انجام شــود بلکه 
دســتور رضاشــاه از پشــتوانه تاريخي و فرايند 
طوالني برخوردار بود تا آنکه بر زبان رضاشــاه 

جاري و با قدرت او اجرا شد. 
قاسم تبريزي اقداماتي که در راستاي زمينه سازي 
براي اين کار صورت گرفته را به دوران صفويه 
کشــيده  اســت و مي گويد: »... از دوره صفويه 
وقتي غربي ها وارد ايران شــدند زمينه هايي براي 
بي حجابي در قالب ميسيونرهاي مذهبي چه زن و 
چه مرد يا در قالب کوچ دادن ارامنه از ارمنستان 
به جلفاي اصفهان پديد آمد. اين مســائل را بايد 
شــروع ضعيف بي حجابي در ايران دانســت که 

البته در متن جامعه حضور نداشت.«)13( 
گفتني اســت کــه: »اگــر چه ماجراي کشــف 
حجــاب داراي تاريخچــه اي ديرين بــود و اين 
حرکــت رضاخان در واقع اجــراي صحنه  اي از 
اين نمايش طوالني بود  ... براي رســميت يافتن 
کشف حجاب، قانون اتحاد شکل البسه و تبديل 
کاله در چهار ماده و هشت تبصره در جلسه شش 
دي 1307 و در ســومين سال پادشاهي رضاخان 
ـ دوره هفتم قانون گذاري مجلس شوراي ملي ـ 
به تصويب رسيد. گرچه بسياري از روحانيون از 
جمله مراجع، ائمه جمعه، مفتي هاي اهل ســنت 
و... از اين مقررات مستثني شدند امّا اجراي اين 
قانون بــا مقاومت  گســترده اي در تهران و چند 
شهر ديگر روبرو شد و روحانيون نيز پيشتاز اين 

مخالفت ها بودند...«)14(

دوران رضا شاه
تغيير نگرش و انديشــه ها نســبت به زنان که در 
انقالب مشــروطه ايجاد شد در جعبه اذهان باقي 
مانــد و به وادي  عمل درنيامــد و نوعي زدگي 
از وضــع موجــود در زنــان طبقات بــاال ايجاد 
کــرد تا آنکه رضاشــاه بر ســر کار آمد و براي 
پاسخگويي به اين زدگي ها و برآوردن مطالبات 
طبقات باال، دســت به اقدام تند کشف حجاب 
زد تا بدين وســيله برابري زن و مرد را به نمايش 
بگذارد. اشتباه اساسي رضاشاه اين بود که تسليم 
درخواست عوامانه طبقات باالي جامعه شد زيرا 
آنها نظير دختر ناصرالدين شــاه که )گفته شــد( 
فکر مي کرد با کنار رفتن نقاب زنان مشکل آنها 
حل مي شــود اين طبقه نيز فکر مي کردند براي 
دســتيابي زن به موقعيت هاي بــاال بايد حجاب 
را کنار بزنند. رضاشــاه تســليم اين خواسته شد 
و همــه نيروي خــود را در اين راه به کار گرفت 
اما بعد از اين واقعه مالحظه شــد که با کنارزدن 
حجاب نظير کناررفتن نقاب؛ کاري ساخته نبود 

و مشکل را حل نکرد.
در دوران رضاشــاه اقدامــات زيــر بــراي زنان  

صورت گرفت:
1ـ ايجــاد زمينه تحصيالت رســمي )مدرســه تا 

دانشگاه( براي زنان که نياز واقعي بود.
2ـ اســتخدام رســمي و راهيابي زنان به ادارات 
دولتــي و حضور در مجامع رســمي که حداقل 

براي رفع تبعيض نياز بود.
3ـ ايجاد تشکل هاي ويژه زنان. 

4ـ کشف حجاب. 
»با آغاز ســلطنت سلســله  پهلــوي، در زندگي 
فــردي و اجتماعي زنان ايــران وقايع و حوادث 
دگرگون کننــده،  اتفاق افتــاد. در عصر پهلوي، 
بحــران حقــوق زن که مکتوم و نهفتــه بود،  در 

شکل هاي خشونت آميز جلوه کرد. 
موضــوع رفع حجــاب زنــان در 1314 ه ..ش، 
بحــران حقــوق زن در جامعــه  ايــران را برمال 

ساخت...

زن؛ سنت وتجدد؛ نهضت و انقالب
بخش پاياني

عباس نصر

 چشــم انداز ایران: در شماره 84 نشریه بخش اول مقاله »زن، سنت و تجدد؛ 
نهضت و انقالب«، نوشته عباس نصر درج شد،  در ادامه بخش پایاني این مقاله 

تقدیم خوانندگان مي شود.
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هميــن دليل اغلب نوشــته هاي ايــن دوره )نظير 
نوشته هاي بازرگان و کتاب  تفسير  نوين نوشته 
محمدتقي شــريعتي ـ پــدر دکتر شــريعتي ـ و 
نوشــته هاي ســحابي ها و...( پيرامون سازگاري 
دين و دانش مي باشد و حرکتي مثبت و ايجابي 
در برخورد با تجددگرايي و سنگرسازي به نفع 
دين بود که روشــنفکران دينــي در  اين دوران 
انجام دادند و صد البته اين نوع نگرش به مذهب 
بــا ديدگاه ســنت گرايان غيرمرتبط با دانشــگاه 
تفاوت داشــت. نوع  نگاه  اين روشــنفکران به 
مکتب در آن زمان توســط برخي از سنت گراها 
مورد قبــول نبود بــه اين خاطــر روحانيوني که 
از مذهــب بــا برداشــت دانشــگاهيان حمايت 
مي کردند بســيار اندک و به آيت اهلل طالقاني و 
چند نفــر ديگر منتهي مي شــد زيرا تا اين زمان 
رويکرد ســنتي به موضوع زن در ميان ســنتي ها 
نسبت دوران مشروطه هيچ تغييري نداشت حتي 
وجود زنــان بدون چادر  در دانشــگاه ها به مثابه 

بي دين بودن آنها قلمداد مي  شد. 

نهضت 15 خرداد 42   
رويارويــي دو توفانـ   از آغاز دهه 40  دو توفان 
مهيب در تقابل يکديگر برخاســته و طي دو دهه 
جدال با يکديگر، سنتز کارآنها انقالب 57  است 
که از دل درگيري آنها خارج مي گردد. يکي از 
ايــن دو  رفرم همه جانبه حکومت  مي باشــد که 
با نام انقالب ســفيد  توســط حاکميت به صحنه 
کشــور ورود پيدا مي کند که يکي از اصول آن 
به طور مستقيم به زنان مربوط مي شد. توفان ديگر 
ناشــي از خشم  يک مرجع ديني و پيروان اوست 
که روند کشور را نپذيرفته و اعتراض او منجر به 
ســرکوبي پيروانش  در 15خرداد 42  مي  شــود. 
علت نامگذاري توفان بر اين دو حرکت اين است 
که در نتيجــه برخورد اين دو جريان  به طورکلي 
صحنه فرهنگي ايران در اغلب زمينه ها تغيير کرد. 
انقالب سفيد خواستار  روندکامل  مدرنيته کردن 
کشــور و مخالفان خواهان برگشت به خويشتن 
بودند. در اين ميــان زنان به هر دو صحنه دعوت 
شدند. از يک ســو محافل مذهبي زنان به سرعت 
وســعت يافت و ميدان حضور را براي آنها بسيار 
گســترده کرد به طوري که در ميــان  طيف هاي 
مبــارز، زنــان از حضــور در روضه خواني هــاي 
خانگي تــا حضور در گروه هاي مبارز مســلح و 
چريکي مشــارکت يافتند. در جبهه مقابل، زناني 
در صحنه ســينما و تلويزيــون و مجامع هنري و 
تبليغاتي با پوشش هاي کاماًل غيرمتعارف حتي به 
رقص و آواز مي پرداختند. البته عده اي از آنها  نيز 
به اجبار  با  شکل و شمايل  غربي در دستگاه هاي 
دولتي شــاغل شــده و خدمتگزار خــوب مردم 
بودند. در سال هاي 40 تا 57 رقابت سرسختانه اي 
براي جــذب زنان در هر يــک از اين دو عرصه 

به وجود آمد که در تاريخ ايران بي سابقه بود. 

تولد نسل جديد زن در ايران
در کشــاکش جنگ بين سنت گراهاي سختگير 

که هفته ها و شــايد ماه ها در روســتاي ما از خانه 
حتــي بــراي حمام رفتــن  بيــرون نمي آمدند. به 
هــر حال زنــان در ايــن دوره به يکــي از دو راه 
فراخوانده شــدند يا آنکه بيشتر به گوشه خانه ها 
و ســنت ها پناه ببرند و يا با سيماي فرنگي مآبي به 
تحصيل و رشد اجتماعي روي آورند، از اين دوره 
بــود که دوگانگي در هويت زن آغاز شــد و دو 

قشر متفاوت ايجاد گشت.

دوران پهلوي دوم  
در دوران محمدرضا شــاه با يک دوره سکوت 
و يک  دوره توفاني پيرامون موضوع زن مواجه 
مي شــويم.   دوره اول از 1320 تا 1341 با دوره 
ســکوت درباره زنان مواجه مي باشيم که رژيم 
با مشــکالت سياســي  مواجه بود. با اين وجود 
در دوران ســکوت هــم رونــد تقويــت چهره 
غرب گرايي زنان از حــدود طبقات باال به طبقه 
متوسط گسترش يافت و نســبتاً دايره وسيع تري 
را دربرگرفــت. زناني کــه با پوشــش و حجاب 
مطلــوب حاکميت بــه تحصيالت دانشــگاهي 
پرداختــه بودنــد  در اين دوران بــه ميان جامعه 
آمده و به عنوان پزشــک، استاد، معلم، دبير و... 
الگوي زن تحصيلکرده معرفي شــدند که اغلب 
افراد خدوم نيز بودند. کم کم طبقات متوســط و 
پايين با ديدن اين افراد ناچار از پذيرش شــرايط 
بدحجابي براي تحصيل دختران خود شــدند تا 
آنها عقب نمانند و بتوانند در لباس پزشــک و... 
خدمتي به جامعه کنند. در اين 20 ساله واکنش 
سياسي مشهوري به اين روند رخ نداد.  در  دهه 
30 تا 40 پارادايــم  تبليغاتي حاکم بر اذهان که 
از در و ديوار مي باريد  اين بود که دين و دانش 
با يکديگر ســازگاري ندارند و تبليغ مي شد که  
مالحظــه کنيد چگونه خانواده هــا و زناني که از 
سنت ها بريده اند رشــد کرده و داراي پيشرفت 
در تحصيالت شــده ولي خانواده هاي ســنتي و 
متعصب در بيســوادي به ســر مي برند. اين تفکر 
تنها از جانب غــرب زدگان نبود بلکه توده اي   ها 
و کمونيســت ها نيــز بــا لحــن تندتــري تبليــغ 
مي کردنــد امــا  هنگامي که جرقه هــاي مذهب 
از دل دانشــگاه ها و کتاب ها و نوشته هاي نوين 
روييــد اين نظريه را به ســوي ابطال پيش برد، به 

سياسي زنان؛ مهمتر شــده و ارزيابي زنان با اين 
مالک از جانب هر دوطرف سنجش مي شود.

موارد ديگــري در دوران پهلــوي اول رخ داد 
نظيــر ايجاد زمينه تحصيالت رسمي)مدرســه تا 
دانشگاه( براي زنان و استخدام رسمي و راهيابي 
زنان بــه ادارات دولتــي  و حضــور در مجامع 
رسمي و ايجاد تشکل هاي ويژه زنان در طبقات 
باال که اينها همگي نياز جامعه ما بود اما ابتدا در 
توده هاي مردم جايگاهي نيافت بلکه در آغاز در 
طبقات وابسته به درباريان و وابستگان اقتصادي 
رژيم رضاشــاه به سرعت رو به افزايش بود و در 
دو مرحلــه ديگر که خواهيم گفــت به طبقات 

پايين تر نيز سرايت کرد.
در دوران رضاشــاه روحانيت در موضع تدافعي 
قــرار داشــت و به ســکوت و يا مبــارزه دفاعي 
روزگار مي گذرانــد امــا آثــار تجددخواهــي  
به ســرعت در حال ورود بودنــد به طوري که طي 
20 سال چهره کشور نسبت به دوره قاجار به کلي 
عوض شــد. در اين زمان افراط در تجددگرايي 
به قدري زياد بود که حتي در داخل  خود وزارت 
علوم )معارف( کراوات زدن را آموزش مي دادند.

)16( درحالي کــه حاکميــت در نظريه پــردازي 
و عمل خــود فعال مايشــا بود اما ايــده جديدي 
از ســوي  مدافعان فرهنگ و شــريعت؛ پيرامون 
ايجــاد شــرايط جديد بــراي زنان ارائه نشــد و 
در برابــر تهاجم تجددخواهي تنهــا و در حالت 
واکنشــي باقي  ماندند. اين در حالي است که از 
يک سو طبقه اي تحصيلکرده از زنان غيروابسته به 
سنت ها در حال شکل گيري بود و از سوي ديگر 
خانه نشــيني براي حفظ حجــاب؛ خودش باليي 
بود که در واکنش به کشــف حجاب در توده ها 
ايجاد شــد. اين رويکرد اجباري نه تنها زنان را از 
نظــر اجتماعي به عقب برد بلکــه در طيف زنان 
ســنت گرا  و فرزندان آنها روح انزواطلبي ايجاد 
کرد. »با کشــف حجاب، زنان مســلمان خود را 
خانه نشين کردند، تا نخست حجاب و ارزش هاي 
آن را حفــظ کننــد و دوم، به مبارزه با سياســت 
دولت رضاخاني بپردازند که به ظاهر خواســتار 
حضور سياســي ـ اجتماعي زنان بود.«)17(  مادر 
اين نگارنده که جواني خود را در دوره رضاشاه 
گذرانده بود مي گفــت در آن دوره زناني بودند 
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نســبت به زمان مشــروطه تاکنون تغيير نکرده و 
براســاس اصول مورد قبول خود ايستاده اند و در 
برابــر موارد متعدد ديگري نيــز که تغيير ديدگاه 
نداشته اند به طور آشــکار مقابل امام نظر خويش 
را بيان مي کردند. پس موضوع بايد چيز ديگري 
باشد. پاســخ معما  اين است که اگر در جدال بر 
سر نگارش متمم قانون اساسي مشروطه دقت شود 
در آنجــا مي يابيم که علماي منتقد مشــروطه بر 
اين باور بودنــد که از نظر فقهي، زن حق واليت 
بر مــردم را  نــدارد )21( و چون طبق خواســته 
مشــروطه خواهان؛  قرار شــد حــق انجام واليت 
از شــاه گرفته و به مجلس شــوراي ملي واگذار 
گردد بنابرايــن زنان چــه در کار انتخاب کردن 
و يا انتخاب شــدن حق دخالت در اعمال واليت 
را نمي يافتنــد زيرا با انتخاب ديگــران و يا رفتن 
خودشــان در مجلس در اعمال واليت شــريک 

شده و اين اصل فقهي خدشه دار مي شد.
از آنجا که تا سال 1342 تغييري در قانون اساسي 
ايجاد نشده بود و از نظر قانون اساسي وظيفه واليت 
همچنــان بر دوش مجلس بــود براي هيچ يک از 
علما پذيرفته نبــود که با دورزدن قانون اساســي 
و بــدون حــل فقهي اين مســئله کــه در انقالب 
مشــروطه غوغا آفريده، در اين زمان با رفرم شاه 
و باعنوان مشارکت در انتخابات، ناگهان زنان از 
طريق شرکت در انتخابات يا  ورود به مجلس به 
عرصه اعمال واليت راه يابند. يکي از داليلي که 
در سرآغاز مبارزه در دهه 40، امام خميني به شاه 
ســفارش مي کرد که براساس قانون اساسي عمل 
کند و خودمحوري نکند همين نکته مي توانست 
باشد، چون رفراندوم انقالب سفيد، قانون اساسي 
و شرايط انتخابات را دور مي زد. حال اگر امام در 
آن مقطع  موضوع واليت زن و متمم قانون اساسي 
مشــروطه را مطرح مي نمود و خواســتار اصالح 
قانون اساسي در اين باره مي شد اختالف شديدي 
نظير دوره مشروطه بين خود علما  و رژيم و امام 
ايجاد مي شد که در آن شرايط امکان جمع کردن 
آن اختالفــات نبــود اما بعد از پيــروزي انقالب 
اســالمي به کلي شرايط عوض شــد زيرا در اين 
زمان کــه ولي فقيه زعامــت را برعهده گرفت و 
طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي انجام وظايف 
واليــت برعهده يــک مرد فقيه واقع شــد، يعني 
ايــن اختيار از مجلس گرفته شــد و بــه ولي فقيه 
واگذار شــد. از اين پس از نظر علماي هم نظر با 
شيخ فضل اهلل مشکلي ايجاد نمي شد که  ترکيب 
نمايندگان مجلس شــورا، از زن و مرد باشــند و 
علما سکوت کردند. چون مجلس مسئول اعمال 
واليت نيســت بر اين اساس بايد گفت هر چهار 
گروه يادشده در باال بدون در نظرگرفتن اين نظر 

فقهي، قضاوت نموده اند.
امــا اين اصل به چــه ميزان پايــدار خواهد ماند 
يا بــا اجتهادهــاي ديگري تغييــر خواهد نمود، 
گفتار ديگري اســت کــه از دايره گفتــار ما و 
قانون اساســي کنوني خارج اســت و حوزه هاي 
دينــي بايــد به عنــوان گفتارهاي نظــري به آن 

بپردازند و پاسخگوي مسئله باشند.

و پذيرش حقوق سياســي زنــان از طرق قانوني، 
شــاه از رأس هرم قدرت سياســي فراميني صادر 
کرد که مقابله و مناقشــه وســيع نيروهاي مذهبي 
و غيرمذهبــي مخالف را به  شــدت برانگيخت. 
در رأس نيروهاي مذهبي مخالف شــاه، آيت اهلل 
خميني قرار داشــت که در سخنان اعتراض آميز 
خود موضوع تســاوي حقوق زن و مرد را مطرح 
ساخته بود. ...نحوه برخورد رجال ديني ايران در 
فاصله ســال هاي 1341 تــا 1358 پيرامون حقوق 
سياســي زنــان و در جريان تحوالت سياســي به  
طور غيرمنتظره اي تغيير کرده است. اين تغييرات 
بي ترديد قابل  تأمل است... مراجع ديني در مقطع 
حساســي از تاريخ معاصر ايران، حقوق سياســي 
زنان را مخالف با اســالم اعــالم کرده اند اما آنها 
در مقطع حساس ديگري از تاريخ معاصر، نه  تنها 
حقوق سياسي زنان را به  رسميت شناخته اند، بلکه 
به آن صورت تکليف شرعي هم بخشيده اند.)19( 
نويسنده مطلب زير در گروه سوم قرار مي گيرد: 
»مسئله انتخاب و حق  رأي به زنان چندان درخور 
توجه نبود  بلکه غرض و مقصود اصلي دســتگاه 
ديکتاتوري اهداف شــومي بود که در زير پرچم 
آزادي زن دنبال مي کرد...  علما که متوجه شدند 
َعلَــم )نخســت وزير( از زن به عنوان ابــزار براي 
مقاصــدش بهره مي برد ناچار به واکنش شــده و 
بر همين بند قانون که بيشــتر نمود پيدا کرده بود 
متمرکز شــدند و حمله به دولــت را از اين نقطه 

شروع کردند.«)20(

اگرچــه نظر گروه ســوم يعني برخــورد امام در 
سال 42 در قالب  پاسخ به يک عارضه و بيماري 
فرهنگــي واکنــش برانگيز بودـ  کــه در اين باره 
فراوان گفته شــده اســت ـ ســخن قانع کننده اي 
اســت و اينکه  امام اجتهاد را پايبند زمان و مکان 
مي دانســت مي تواند دليل بر تغيير نظر او در بعد 
از انقــالب باشــد  اما به نظر ايــن نگارنده  علت 
اصلي چيز ديگري اســت چرا که امام تنها مرجع 
زمــان نبود بلکه مراجع و علماي غيرمرجع نيز در 
برابــر اين تغيير و اجتهاد جديد ســکوت کردند. 
ديــدگاه برخي از اين علمــا در اين مورد خاص 

و مدرنيست هاي اباحه گر  قشر جديدي از زنان 
پيدا شدند که راه هيچ يک را نرفته  و راه سوم را 
پيد ا کردند. »بين دو الگوي زن مدرن غرب گرا 
و زن سنتي با چادر يک قشر بينابيني تشکيل شد 
کــه غرب گرايي را نمي خواســت ولي در عين 
حال، تحصيلکرده بود و اشــتغال داشــت... اين 
قشر جديد احساسات ضدغربي داشت و فرايند 
مبارزه عليه زن غربزده را طي مي کرد و نوگرايي 
به شــکل زمان شــاه را امپرياليستي مي دانست و 
بخشــي از مبارزه او بود.«)18( پيدايش اين طبقه 
به ويژه بعد از پيدايش حسينيه ارشاد در تهران و 
کانون هاي تبليغات ديني مشــابه در شهرستان ها 
به ســرعت افزايش يافــت به گونه اي که از اوايل 
دهه 50  کم کــم زنان دانشــجو باحجاب مانتو 
و روســري وارد دانشگاه ها شــدند و برخي هم 
به تدريج چادر مشــکي را که از حســينيه ارشاد 
الگو گرفته بودند به مســجد دانشــگاه برده و از 
آنجا به محيط دانشــگاه کشــيدند که خود پيام 
مبارزه با رژيم را داشــت و چه بســا هزينه هايي 
نيز براي آنهــا به وجود مــي آورد. در اين زمان 
تحصيــل در دانشــگاه ها از طبقــات فرادســتان 
خارج و به دايره طبقات فرودســت اقتصادي نيز 
رسيده بود و مطيع ساختن اين قشر براي پذيرش 

فرنگي مآبي توسط دولت  بسيار سخت بود. 

رمزگشايي  از يک معما
دربــاره فعاليــت و نقش زنــان در رويــداد 42 
گفته هــاي زيــادي هســت کــه نياز بــه تکرار 
نيست. در اين گفتار به اين موضوع مي پردازيم 
که چرا  موضوع زنان يکي از ســوژه هاي اصلي 
اختالف بين رژيم و روحانيت شــد. در راستاي 
بيان علت مخالفت علما با اصل مشــارکت زنان 
در انتخابــات که در اصول انقالب ســفيد آمده 

بود  چهار نوع نگاه ديده شده است:
اول ـ نگاه شــاه و درباريان کــه مخالفت با اين 
اصل از انقالب ســفيد  را ناشــي از مرتجع بودن 

علما مي دانستند.
دومـ  کســاني که معتقدنــد ديــدگاه امام در دو 
مقطع تاريخي سال 42 و بعد از پيروزي انقالب 
اســالمي  به کلــي  تغييــر کــرده  و بــراي آنها 

تعجب آور بوده است.
سوم ـ کســاني که مي گويند علما و امام مخالف 
شرکت انتخابات زنان نبودند بلکه ترس از فساد 
داشــتند به اين خاطر با مشارکت زنان مخالفت 

کردند.
چهــارم ـ گروهي هنوز اعتقادي به مشــارکت 
زنــان در انتخابات ندارند و نظــر امام در بعد از 
پيروزي انقالب مبني بر وجوب شرکت زنان در 
انتخابات  را کاري تزييني دانسته و فکر مي کنند 
براي جلوگيري از تهمت به اسالم بوده است. از 
دســته اول مي گذريم اما براي نمونه گروه دوم، 

گفتار مهرانگيز کار را مي آوريم. 
»...شــاه در جريان اين رفرانــدوم از زنان ايراني 
دعوت کرد تا پاي صندوق هاي رأي بروند. بدين  
ترتيب پيش از اصالح قانون انتخابات در مجلس 

بين دو الگوي زن مدرن 
غرب گرا و زن سنتي با چادر يک 

قشر بينابيني تشکيل شد که 
غرب گرايي را نمي خواست ولي 
در عين حال، تحصيلکرده بود و 
اشتغال داشت... اين قشر جديد 

احساسات ضدغربي داشت و فرايند 
مبارزه عليه زن غربزده را طي 

مي کرد و نوگرايي به شکل زمان 
شاه را امپرياليستي مي دانست و 

بخشي از مبارزه او بود
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12ـ بايــد بپذيريم که در دنيــاي کنوني فقط توليد 
در برابر توليد پاسخگوســت و بس. مــا نمي توانيم 
نوآوري در فکر، انديشــه، فرهنــگ و تکنولوژي و 
حتــي مد، لباس و پوشــاک براي زنان را نداشــته و 
جامعه را در خأل نگه داريم و از مکش از دنياي متنوع 
خارج جلوگيري کنيم. بايد بدانيم قانون طبيعت خأل 
را نمي پذيرد و از هر کجا باشد خواهد بلعيد. بنابراين 
بايد اصل را بر توليد فکر و انديشــه دروني بگذاريم 
و از ورود انديشــه خــارج نيز براي بومي   ســازي و 
برخورد انديشــه ها، حرف ها و طرح ها نهراسيم چرا 

که برخورد انديشه ها خالق تدبيرند.

منابع
12ـ فرحناز حسام، روايتي از زنان در دوره رضاخان
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21ـ بــراي نمونه دربــاره اينکه چــرا زن نمي تواند 
ولي فقيه شــود بــه پايگاه هــاي اطالع رســاني زير 

مراجعه شود: 
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www.forum.jonbeshnet.ir/thread5200.html
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23ـ به مقاله »رويکرد فقه به حضور زن در ســينما 
چگونه است؟« در پايگاه زير مراجعه شود:  

www.seraj24.ir/fa/news-details/21530

24ـ نقش زنان در انقالب اسالمي
www.zananvaenghelab.parsiblog.com/Posts/10■

امکان توســعه  در اين عرصه ها وجــود دارد. در 
حال حاضر عرصــه، مهياي پذيرش بــراي زنان 
در  شوراهاي شهر و روســتا وجود دارد که بايد 

بهره گيري و براي عرصه هاي باالتر مهيا شوند.
شرايط ازدواجـ اين شرايط بين سه شيوه سنتي 
محلي، مدرن و مذهبي در تالطم است و نتوانسته 
به راهکار ثابت و فراگير برسد، حاکميت سه نوع 

ارزش در ازدواج همه چيز را به هم ريخته است.
ميزان مشارکت خانواده با زنان و دخترانـ 
در طيف هــاي گوناگــون مــردم  ايــران  ميزان 
مشارکت يا همراهي  و حاکميت بر زنان  متفاوت 
اســت و ميزان  يــا روش متعارف و به رســميت 

شناخته شده اي وجود ندارد.

تالش هاي مورد نياز
1ـ اجتهادهــاي جديــد فقهــي در عرصه هــاي 
گوناگــون به ويژه مواردي که احســاس تبعيض 

وجود دارد و يافتن راهکارهاي رفع تبعيض.
2ـ فرهنگ سازي براي توسعه بينش ها و روش ها 
به ويژه در قشــر سنت گراها نسبت به مسئله زن و 
تســاهل در برخورد ميان حجاب و حجاب برتر  

براي جلوگيري از سرخوردگي جوانان.
3ـ بازخوانــدن و دعــوت اقناعــي و مشــفقانه 
کســاني که از هويت خود بريــده و مي خواهند 
با هويت ديگران در اين کشــور زيست کنند و 
خواســتارند که تناقض هويتي خود را با کمک 

از خارجي ها حل کنند.
4ـ بهره گيري از همه تجربيات علمي و اجتماعي 
کشــورهاي ديگــر که بــراي حل مشــکالت 
زنــان به کار گرفته انــد و نهادينه کردن معقول و 

آسيب ناپذير خانواده. 
5ـ افزايش توان علمي، تخصصي و تشــکل هاي 
سياسي، صنفي و اقتصادي زنان براي تبديل شدن 

به توان و قدرت اثرگذار. 
انديشــه هاي  از  پرهيــز  و  بازدارندگــي  6ـ 
شووينيســتي برخــي فمينيســت ها کــه موجب 

واگرايي جامعه خواهد شد.
7ـ در صحنه بودن و تالش مؤثر و قانوني با انجام 
مبارزات مدني و مســتمر براي احقاق حقوق و 

نارسايي هايي که نسبت به زنان وجود دارد.
 8ـ کمک به حل مشــکالت اثرگــذار  متقابل  

مردان که به نفع زنان منجر مي   شود.
9ـ تبديل رويکــرد نــگاه مطلق گرايي به غرب 
در نــگاه هر دو طيف غرب گرا و ســنت گرا  به 
نگاه نســبي و تقويت روحيه انتخابگر نيکي ها و 

ردکردن ناسازگاري هاي موجود در غرب.
10ـ بايد پذيرفت که دوره غرب زدگي عمومي 
تمام شده و در قشــر اندکي غرب گرايي وجود 
دارد. تأثيــر دعــوت به بازگشــت به خويشــتن 
دکترشريعتي و شعار ما مي توانيم امام خميني)ره( 
به طور فراگير بر همه ايرانيان اثر گذاشــته است. 
اکنــون  هيچ ايراني نيســت که بــاور کند نژاد 
ايراني پايين تر از خارجي هاست يا ما نمي توانيم 
به هر جايي که ديگران رسيده اند برسيم. بنابراين 

نسخه نويسان جامعه بايد بلوغ ملت را بپذيرند. 

انقالب اسالمي
يکي از انگيزه هاي مهم انقالب اســالمي مبارزه 
با فرهنــگ وارداتي و نجات از سرگردان شــدن 
ارزش زن در جامعه بود. اگرچه ارزش هاي سنتي 
نهادينه شــده دوران قاجاري  براي زنان ما رشد و 
پيشــرفتي ايجاد نمي کرد و همواره ســکون را بر 
آنها تحميل مي کرد  اما افتادن در ورطه فرهنگ 
غربي نيز با هويت جامعه ما ســازگاري نداشت و 
مشکالت جديدي براي زنان و خانواده ها آفريده 
بود، چنانچه  هويت دوگانــه اي در جامعه ايجاد 
شــد که همــه را درگيــر مي کرد. ايــن نگارنده 
عالوه بر مشــاهدات خويش براي نگارش کتابي 
باعنوان )تاريخ انقــالب در اصفهان( که يکي از 
شــهرهاي اثرگذار در پيروزي انقالب بوده است 
از هر کس  جويا شــده که انگيزه ايجاد انقالب 
ما چــه بود؟ يکي از عوامل عمــده و انگيزه هاي 
انقالب را  مشــکالت  زنان يا  گســيختگي هاي 
جنســي آن دوران برشــمرده و برخــي حتــي  
شــکل گيري  انگيزه هاي انقالب اسالمي  را از  
زمان کشف حجاب رضاشاه آغاز کرده اند.)22( 
در هر حال رژيم شاه از طريق نرم افزاري با وسايل 
زير اهداف پدر را پيش برد »ورود بى حد و حصر 
محصوالت لوکس و مصرفى غرب به ايران براى 
ترغيب زن ايرانى به کشف حجاب و خودآرايى 
در جامعه، جشــن هاى 2500 ســاله شاهنشــاهى 
و جشــن هاي پي درپي ديگر، گســترش راديو و 
تلويزيون و اســتفاده از زنــان بى حجاب در آنها، 
انتشار نشريات  مهيج و تأسيس مراکز فرهنگى از 
سوى بيگانگان، ورود فيلم هاى غربى مخصوصاً 
محصــوالت هاليــوودى و فعاليت هاى اشــرف 

پهلوى تحت عنوان اصالحات فرهنگى.«)23( 
اما اين کارها در اکثريت زنان واگرايي شــديدي 
ايجاد کرد، جالب است که گفته شود نقش زنان  
در پيروزي انقالب اگر نگوييم بيش از مردان بوده 
اســت کمتر از آنها نبود، امام نقش آنهارا بيشــتر 
دانســته اند و گفته است »ما نهضت خود را مديون 
زن هــا مي دانيم. مردهــا به تبع زن هــا در خيابان ها 
مي ريختند، تشويق مي کردند زن ها مردان را.«)24(

دستاوردها  و مشکالت
ـ  مملکت شــدن  دوم  .امکان شــخصيت 
درحالي که در برخي کشــورهاي اســالمي اين 
کار تحقق يافته اما در ايران، موانع جدي از جانب 
ســنت گرايان وجــود دارد. در مورد شــخصيت 
اول شدن نياز به اجتهاد بسيار طوالني وجود دارد 

و نامعلوم است.
امــکان ســخنراني در مجامــع مذهبيـ 
درحالي کــه همه بر اين باورند پيام رســان کربال 
زينــب)س( اســت اما ايــن تصور کــه زنان در 
روز عاشــورا در ميان دســته جات )زن و مرد( به 
عزاداري بپردازند و نوحه بخوانند يا  در مساجد و 
روي منابر سخنراني کنند بسيار سخت است ولي 
در مدارس دخترانه و نظاير آنها امکان پذير است.

يا سياسي و  تشــکل هاي تخصصي  داشتن 
صنفيـ  در برخي زمينه ها محقق شــده است  و 



»اختالف بين مذاهب و مكاتب امری طبيعی است و به گفته امام صادق )ع( كه »اَِن 
فی اِختالِف اَُمتی َرحمه« اگر با این اختالف درســت برخورد شود می تواند موجب 
رشد و تكامل فكری و معنوی آدميان شود. اما اگر به جای منش حقيقت جویی رویه 
ســتيزه جویی را در پيش گيریم اختالف تبدیل به آتشی می شود كه خشك و تر 
را می ســوزاند و موجب هدر رفتن نيروهای مولد )حرث و نسل( می گردد. مسئله 
تفرقه افكنی ميان اهل ســنت و تشيع كه این روزها به عنوان یك توطئه سياسی 
از سوی دشمنان، مورد توجه مسئوالن امر و دلسوزان دو مذهب قرارگرفته است، 
موضوع مهمی است كه جا دارد بيشتر به آن بپردازیم«. مهدی غنی در مقاله خود 
با عنوان »آیا تفرقه افكنی و تشدید تضاد ميان شيعه و سنی كار درستی است؟« 
گزاره های فوق را سرلوحه و مبدأ طرح بحث خود قرار داده و با مروری بر آموزه های 
قرآن، سيره امامان و اوليای دین و مواضع مسئوالن، مراجع و علمای شيعه تالش 

كرده به نقد تفرقه افكنان بپردازد.



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
98

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
99

1ـ قرآن 
اولين و مهمترين ســند و معيار براي مســلمانان 
قرآن اســت. بنابراين رويه قــرآن در برخورد با 
عقايد مخالف بايد راهنماي عمل مسلمانان بوده 
و روش هــاي مغاير با آن را کنــار بگذاريم. اما 

قرآن با دگرانديشان چه برخوردي دارد:

الف: تکيه بر اشتراکات 
رويه قرآن نه تنها تنش آفريني با دگرانديشــان و 
طرد و نفي آنها نيست بلکه همواره در پي ايجاد 
ائتالف و اتحاد نسبي با آنان و تکيه بر مشترکات 
اســت. به عنوان نمونه گرچه با مسيحيان، هم از 
نظر اعتقادي ازجمله رسالت پيامبراسالم و هم از 
نظر شريعت اختالف دارد، آنها را به اتحاد حول 

اشتراکات فرامي خواند: 
ُقْل َيا أَْهَل الِْکَتاِب َتَعالَْواْ ِإلَى َکَلَمٍة َســَواء بَْيَنَنا 
ًئا َواَل  َک بِِه َشــيْ َوبَْيَنُکْم أاَلّ نَْعُبَد ِإالّ اهلّل َواَل نُْشــرِ
َيتِّخَذ بَْعُضَنا بَْعًضــا أَْربَابًا ّمن ُدوِن اهلّل َفِإن َتَولّْواْ 

َفُقولُواْ اْشَهُدواْ بَِأنّا ُمْسِلُموَن. 
بگــو اي اهل کتــاب بياييد در جهــت اين امر 
مشــترک بين ما و شــما تعالي يابيم که جز خدا 
را نپرستيم و شرک نورزيم و بعضي از ما بعضي 

ديگر را ارباب نگيرند. )آل عمران: 64( 
وقتي پيامبر با مسيحيان و يهوديان چنين شيوه اي 
را در پيش مي گيرد، آيا شــيعيان و اهل ســنت 

کمتر مسائل مشترک دارند؟ 

ب: به رسميت شناختن 
گرچه مخاطــب پيامبر اســالم همه ابناي بشــر 
هستند اما همزمان براي پيروان ساير اديان احترام 
قائل شده و شريعت و مناسک آنان را به رسميت 
شــناخته است. حتي کساني از آنان را که به طور 
گزينشــي مي خواهند از دستورات اسالم پيروي 
کننــد به شــريعت خودشــان ارجــاع مي دهد. 
ُمونَــَک َو ِعنَْدُهُم التَّْورات« )مائده:  »َکيَْف يَُحکِّ
43(.  همچنين: »َولَْيْحُکْم أَْهُل اإِلنِجيِل بَِما أَنَزَل 
اهلّل ِفيِه« )مائده: 47(. در مدينه هم مســلمانان با 

پيروان  اديان ديگر به طور مسالمت آميز درکنار 
هم زندگي مي کردند.

پ – نيکوترين روش گفت وگو 
بـه  عقيدتـي  و  فکـري  تضادهـاي  حـل  بـراي 
پيامبـر توصيـه شـده اسـت کـه همـواره به دنبـال 
زيباترين و نيکوترين راه باشـد و به هر شـيوه اي 
بـا دگرانديشـان رفتـار نکنـد. يعنـي بـه صـرف 
اينکـه آنـان مخالـف مکتـب و عقايد ما هسـتند، 
مجاز نيسـتيم هـر برخورد خصمانه و غيرانسـاني 
را بـا آنهـا روا داريـم.  اوالً براي حـل اختالفات 
فکـري و عقيدتـي امـر بـه مجادلـه و گفت وگـو 
کـرده اسـت نـه خصومـت و مقاتلـه و مبـارزه و 
ايـن نمـوده  بـه  روش مجادلـه را هـم مشـروط 
کـه بهتريـن و نيکوترين روش زمانه باشـد. »َوال 
ُتجاِدلُـوا أَْهـَل الِْکتـاِب ِإاَلّ بِالَّتـي  ِهَي أَْحَسـُن« 
بِالَّتـي   جاَدلَُهـم  »َو  همچنيـن   )46 )عنکبـوت: 

ِهَي أَْحَسـُن« )نحـل: 521(.
مســلم است مجادله آن هم با نيکوترين روش با 
برخورد توهين آميز، تحقيرآميز، ستيزه جويانه و 
تنش آفرين و لعن و طعن معتقدات طرف مقابل 

کاماًل متفاوت است. 

ت ـ  ايجاد فضاي منطقي و آزاد
در زمينه برقراري فضاي گفت وگو و مجادله، از 
دگرانديشان و حتي منکرين خداوند مي خواهد 
که براهين و اســتدالل هاي خــود را ارائه دهند. 
يعني از اينکــه يک طرفــه و متعصبانه به قاضي 
برويم و بدون اينکــه اجازه ابراز نظر به ديگري 

بدهيــم  بــه نفي و طــرد عقايد آنــان بپردازيم، 
پرهيــز کنيم. بلکــه طرف مقابــل را که ممکن 
اســت تعصب ورزد به دليــل آوردن و ارائه نظر 
دعوت کنيم. يعني فضاي آزاد و امن براي طرح 
نظريات آنها فراهم کنيم تا در يک گفت وگوي 
سالم و آزاد،  حق و باطل و سره و ناسره روشن 

گردد.  
عبـارت »قُـل هاتُـوا بُرهانُکـم.« بگـو دليلتـان را  
ارائـه دهيـد،  در آيات 111 بقـره، 24  انبيا و 64 
نمـل آمـده اسـت. ايـن دعوت بـه ارائـه برهان و 
دليـل در مـورد کسـاني اسـت کـه اساسـاً منکـر 
رسـالت پيامبـر اسـالم و يـا حتـي خدا بودنـد، تا 
چه رسـد به کسـاني که خود را مسـلمان شـمرده 
و در برخـي مـوارد بـا همکيشـان خـود اختالف 
نظـر داشـته باشـند. بنابرايـن بنا به رويـه قرآن در 
رويـه  هيچ گونـه  اسـالم  درون  فرقه هـاي  برابـر 
سـتيزه جويانه موجـه و مجـاز شـمرده نمي شـود. 
بـا  قـرآن  براسـاس  گفـت  مي تـوان  بنابرايـن 

دگرانديشـان و مخالفـان فکـري: 
اوالً بايد بر اشتراکات تکيه کرد. 

ثانياً براي اجراي مناسک و شريعت آنها احترام 
و فضا قائل شد. 

 ثالثاً براي حــل اختالفات به دنبال بهترين روش 
و زيباترين راه بود و از روش هاي ســتيزه جويانه 

پرهيز کرد. 
رابعــاً آنهــا را بــه ارائه نظــر و طــرح داليل و 
مســتندات خود دعوت کــرد و طبعاً خود ما نيز 
بايــد به جاي توهين و تحقيــر، به طرح برهان و 

دليل متعهد باشيم. 

سيدمهدي غني

آيا تفرقه افکني و تشديد تضاد ميان شيعه و سني کار 
درستي است؟

اختالف بين مذاهب و مكاتب امري طبيعي اســت و به گفته امام صادق )ع( 
كه »اِنّ في اِختالِف اَُمتي َرحمه« اگر با این اختالف درســت برخورد شــود 
مي تواند موجب رشــد و تكامل فكري و معنوي آدميان شود. اما اگر به جاي 
منش حقيقت جویي رویه ســتيزه جویي را در پيش گيریم اختالف تبدیل به 
آتشي مي شود كه خشك و تر را مي سوزاند و موجب هدررفتن نيروهاي مولد 
)حرث و نسل( مي گردد. مسئله تفرقه افكني ميان اهل سنت و تشيع كه این 
روزها به عنوان یك توطئه سياسي از سوي دشمنان، مورد توجه مسئوالن امر 
و دلسوزان دو مذهب قرارگرفته است، موضوع مهمي است كه جا دارد بيشتر 
به آن بپردازیم.  از آنجا كه برخي ممكن است ناآگاهانه و صرفًا بنا به نگرش و 
عقيده خود در دام چنين توطئه اي بيفتند در نوشتار زیر موضوع را از جنبه 

موازین اسالمي بررسي مي كنيم. 
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2ـ ســنت و رويــه حضرت علــي )ع( و 
سايرامامان

رويه حضرت علي )ع( نســبت به خلفاي سه گانه 
براي شيعيان واقعي بسيار درس آموز و قابل تأمل 
اســت. حضرت علي )ع( هرچند شايستگي هاي 
بســياري داشــت که رقبايش نيز بــدان معترف 
بودند اما همواره بــه انتخابي که صورت گرفته 
بود احترام مي گذاشــت و جز خيرخواهي براي 
آنها نخواست. اين خيرخواهي و مسالمت جويي 
در مشاوره هايي که به آنها مي داد کاماًل مشهود 
اســت. زماني که مسلمانان شــام را فتح کرده و 
قصد پيشروي داشتند عمر خليفه دوم از حضرت 
علي )ع( مشــورت خواســت. حضرت در پاسخ 
گفت: »هرگاه خود به ســوي اين دشــمن روي 
و با آنان روبرو شوي و رنجي يابي، مسلمانان تا 
دورترين شهرهاي خود، ديگر پناهگاهي ندارند 
و پس از تو کســي نيســت تا بدان روي آورند. 

مردي دلير را به سوي آنان روانه گردان.«1 
مشــابه همين برخــورد در جنگ بــا ايران پيش 
آمد. عمر خليفه دوم از حضرت علي مشــورت 
خواست که درباره شــرکت خودش در جنگ 
نظر دهــد. حضرت امير)ع( همچون مشــاوري 
دلســوز او را از ايــن کار بازداشــت و او را بــه 
محور نگهدارنده سنگ آسياب تشبيه کرد و از 
او خواســت که همين جايــگاه را حفظ کرده و 

بيرون نرود.2 
حتي حضــرت از عثمان خليفه ســوم تــا پايان 
عمرش حمايت هاي زيــادي کردند. به ويژه در 
زماني که مــردم عليه او شــوريده بودند و قصد 
کشــتن وي را داشــتند، حضرت از خانه عثمان 
حفاظت مي کرد و مي کوشــيد شورشــگران را 
آرام کند.  در خطبــه 240 نهج البالغه حضرت 
علي )ع( از همراهي هاي خود با عثمان علي رغم 
تزلــزل آراي وي يادکــرده و در نهايت عنوان 
مي کننــد: »َواهلل لََقد َدفَعت َعنُه َحتي َخشــيَت اَن 
اَکون آثِما«، به خدا قســم آن قدر از عثمان دفاع 

کردم تا جايي که مي ترسم گناهکار باشم. 
در ســاير امامــان نيــز رويه اي مشــابه را شــاهد 
هســتيم. امام صادق )ع( هيــچ گاه توهين، تحقير 
و ســتيزه جويي با مخالفان فکري را تأييد نکردند 
بلکه خود تنهــا از راه اســتدالل و مباحثه علمي 
بــا آنان روبرو مي شــدند. تالش داشــتند آنها را 
جــذب و هدايت کنند. کما اينکه شــمار زيادي 
از بزرگان اهل ســنت و حتي مؤسســين مذاهب 
آنان در محضر درس ايشــان حاضر شــدند و در 
زمره شاگردان ايشان بوده اند، مانند نعمان بن ثابت 
روطــي معروف بــه ابوحنيفه پيشــواي حنفي ها، 
مالک بن انس مؤســس مذهب مالکي، ابوسعيد 
يحيي بن ســعيد قطان بصــري از محدثين بزرگ 
اهل ســنت و بســياري ديگر. بســياري از ناقلين 
حديث در اهل ســنت از امام صادق )ع( روايت 
نقل کرده اند اگر بنــاي حضرت  به خصومت و 
ســتيز با اهل ســنت بود که چنين روابطي شکل 

نمي گرفت.3 
حتي وقتي مّفضل شاگرد ممتاز امام صادق )ع( 

در برخورد با ابن ابي العوجا که فردي غيرمذهبي 
و ماترياليست بود عصباني شده و برخورد تندي 
مي کند، ابــن ابي العوجا بــه او مي گويد برو از 
اســتادت امام صادق )ع( ياد بگيــر که هيچ گاه 
چنين برخوردي با من نکرده اســت و امام براي 
مفضــل توحيد را شــرح مي دهند تا به او ســعه 

صدر بدهند. 

3ـ مراجع تقليد و مسئوالن 

الف ـ مواضع  امام خميني)ره( 
امــام خميني)ره( بارها و بــه کرات در نکوهش 
تفرقه افکني ميان شــيعيان و اهل ســنت ســخن 
گفتند. گاه با عباراتي بســيار تند و هشداردهنده 
به کساني که به عناوين مختلف بر اختالف ميان 
اين دو مذهــب دامن مي زنند انتقــاد کردند. به 

عنوان مثال:
»اختالفاتــى کــه در عــراق در ايران، در ســاير 
ممالک اسالمى ايجاد مى کنند، بايد سران دول 
اســالمى توجه داشته باشــند به اين معنا که اين 
اختالفات اختالفاتى است که هستى آنها را به باد 
مى دهد. بايد با عقل، با تدبير، توجه داشته باشند 
به اين معنا که به اســم مذهب و به اســم اســالم 
مى خواهند اســالم را از بيــن ببرند. دست هاى 
ناپاکى که بين شيعه و سنى در اين ممالک 
اختالف مى اندازد اينها نه شــيعه هستند و 
نه ســنى هستند؛ اينها دســت هاى ايادى 
اســتعمار هســتند که مى خواهند ممالک 
اسالمى را از دســت آنها بگيرند؛ ذخاير را 
از دســت آن ها بگيرند؛ بازار سياه درست کنند 

براى ممالک به اصطالح مترقى.«4
»ما با مســلمين اهل تســنن يکى هســتيم؛ واحد 
هستيم که مســلمان و برادر هســتيم. اگر کسى 
کالمى بگويد که باعث تفرقه بين ما مســلمان ها 
بشــود، بدانيد که يا جاهل هســتند يا از کسانى 
هســتند که مى خواهند بين مســلمانان اختالف 
بيندازند. قضيه شيعه و سنى اصاًل در کار نيست، 

ما همه با هم برادريم .«5 

ب ـ مواضع آيت اهلل خامنه اي6
دیدگاه امام خميني

»بعضي ها خيال مى کنند که اگر بخواهند راجع به 
دوره خلفــا تحليل کنند، حتماً بايد با طعن به آنها 
همراه باشد؛ نه، طعن به خلفا در راديو جايز نيست. 
اگر تاکنون اين نکته را در جلســات قبل نگفته ام، 
االن عرض مى کنم که طعن به خلفا در راديو مطلقاً 

جايز نيست؛ االن حرام شرعى است.....
بد نيســت مــن خاطــره  اى را بــراى شــما نقل 
کنــم؛ هرچند کــه به خيلى از دوســتان هم اين 
را گفتــه ام. امام يــک وقت در اوايــل انقالب 
بــه صــورت  از معاويــه  در سخنراني هايشــان 
طعن آميــزى اســم مى آوردنــد. شــما مى دانيد 
که من مدتى را در بلوچســتان بــودم و با خيلى 
از علمــاى آنجا دوســت نزديک هســتم. مردم 
و علمــاى ســنى آن منطقــه، معاويــه را مقدس 
مى داننــد. به امام عــرض کردم کــه در طرف 
شرق کشــورمان، چند صد ميليون نفر معاويه را 
محترم مى شمارند و او را خال المؤمنين مى دانند 
ـ البته بحق يا بناحق آن، مربوط به جلســه بحث 
است ـ يعنى مسلمانان هند، پاکستان، بنگالدش 
و افغانســتان اغلب ســنى حنفى اند؛ اينها معاويه 
را محتــرم مى شــمارند. امام گفتنــد عجب، من 
نمى دانســتم! من بعد از آن در طول اين 10، 11 
سال يک جمله  طعن آميز از امام راجع به معاويه 
نشنيدم. من خودم در نماز جمعه راجع به جنگ 
صفين و ســاير جنگ هاى اميرالمؤمنين صحبت 
مى کنم؛ امــا اهانت نمى کنم. تاريخ گويى، يک 
حــرف اســت؛ اهانــت، حرف ديگرى اســت. 
تاريخ 23  ســاله  بعد از رحلــت پيامبر تا خالفت 
اميرالمؤمنين، يک تاريِخ قابل بررســى اســت؛ 
بايد بررسى شــود؛ اما در آن اهانت و جسارت 
بــه خلفا به هيچ وجــه نبايد باشــد.« )در ديدار با 

مسئوالن راديو معارف 1370/12/13(

حرمت توهين
چندي پيش يک روحاني شــيعه در کويت عليه 
دختر خليفه دوم و همســر پيامبر)ص( ســخناني 
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پ ـ آيت اهلل بروجردي و شــيخ محمود 
شلتوت

تقريــب و نزديکــي شــيعيان و اهــل ســنت از 
دغدغه هاي مراجع بزرگ گذشته مانند آيت اهلل 
محمدتقــي قمــي و آيــت اهلل بروجــردي بوده 
اســت. يکي از تالش هاي مستمر و مورد تأکيد 
آيت اهلل بروجردي ايجــاد تقريب و تفاهم ميان 
مذاهب اســالمي بود. دارالتقريب بين المذاهب 
االسالمي زير نظر ايشان تالش هاي زيادي کرد، 
به طوري که اين کوشــش ها موجب شد مرحوم 
شيخ شلتوت رئيس دانشگاه االزهر مصر فتوايي 
تاريخي صادرکرده و مذهب شيعه را به رسميت 

بشناسد. فتواي تاريخي ايشان چنين است:
»إنَّ مذهب الجعفريه المعروف بمذهب الشــيعه 
اإلماميــه اإلثني عشــريه، مذهب يجــوز التعبد 
به شــرعا کســائِر المذاهب اهل الســنَّه، فينبغي 
للمســلمين أن يعرفــوا ذلــک و يتخلَّصــوا من 

العصبيه بغير الحّق  لمذاهب معينه.«
مذهــب جعفــري معــروف بــه مذهب شــيعه 
اثني عشري، مذهبي است که شرعاً مي توان متعبد 
و عامل به آن بود، مثل مذاهب اهل ســنت. پس 
سزاوار است مسلمانان اين را بشناسند و از تعصب 

ناحق نسبت به مذاهب معيني خود را رها سازند

ت ـ مراجــع تقليد و حرمت جشــن نهم 
ربيع االول

درحالي که جرياني درکشــور ســالياني است با 
تحريــک عــوام در نقاط مختلــف در روز نهم 
ربيع االول مجالســي وهن آميز برگزار مي کند و 
چنين تبليغ مي کنند کــه در اين روز هر گناهي 
مجاز است. اغلب مراجع تقليد اين کار را خالف 
شرع دانسته و حديث رفع القلم را بي اعتبار اعالم 
مــکارم شــيرازي، آيت اهلل  کرده انــد. آيت اهلل 
بهجــت، آيــت اهلل موســوي اردبيلــي، آيت اهلل 
نــوري همداني، آيت اهلل تبريزي، آيت اهلل فاضل 
لنکراني، آيت اهلل سيدمحمدصادق روحاني و... 
همه برگزاري چنين مجالسي را نهي کرده اند.7 

ث ـ فتواي آيت اهلل وحيد خراساني
متن اســتفتا: ما جمعي هســتيم ساکن در 
محلي که اهل ســنت زندگــي مي کنند 
و آنهــا ما را کافر مي داننــد و مي گويند 
شــيعه کافر اســت، در اين صورت آيا ما 
هم مي توانيــم با آنها معامله به مثل کنيم و 
همان طوري که آنها ما را کافر مي دانند ما 
هم با آنها معامله کفار کنيم. مستدعي است 
وظيفه شــرعي ما را در مقابل اين حمالت 

بيان کنيد. امضا: جمعي از مؤمنين
پاسخ: بسم اهلل الرحمن الرحيم

»هر کس شــهادت به وحدانيت خداوند 
متعال و رســالت خاتم انبيا، صلي اهلل عليه 
وآله و ســلم، بدهد مسلمان است و جان و 
عرض و مــال او مانند جان و عرض و مال 
کسي که پيرو مذهب جعفري است محترم 
است و وظيفه شــرعي شما آن است که با 

شـرح حـال اينهـا مي خوانيـم و مى بينيـم کـه چه 
کارهايـى را کردنـد بـراى ايجاد اختـالف. اينها 
بلدنـد، ديگران هـم از اينها ياد گرفتند. مشـغول 
تـالش هسـتند براى ايجـاد اختالف؛ بايـد پرهيز 
بـا احساسـات سـطحى و عاميانـه،  نبايـد  کـرد. 
ايـن،  شـد؛  آتش هـا  ايـن  برافروختـن  موجـب 
ملت هـا  مي کنـد؛  سـياه  را  ملت هـا  سرنوشـت 
را بـه خاک سـياه مي نشـاند؛ دشـمنان اسـالم را، 
دشـمنان مسـلمين را، دشـمنان اسـتقالل را، در 
کارهـاى خودشـان موفـق مي کنـد؛ نقشـه آنهـا 
را تحقـق خواهـد بخشـيد؛ بايـد بيدار بـود.« )در 
ديـدار بـا مسـئوالن نظـام و ميهمانـان کنفرانـس 

)91/11/10 اسـالمي  وحـدت 

ویروس در حال تكثير
»يـک وقـت ديديـم کـه ويروسـى دارد تکثيـر 
از  بعضـى  پيـش  دائـم مي رونـد  مثـل مي کنـد؛ 
بـزرگان، بعضـى از علمـا، بعضـى از محترميـن، 
کـه آقـا! شـما داريـد بـه کـى کمـک مي کنيد؛ 
اهـل غـزه ناصبى انـد! ناصبـى يعنـى دشـمن اهل 
 بيـت. يـک عـده هم بـاور کردنـد! ديديـم پيغام 
و پسـغام کـه آقـا، مي گوينـد اينهـا ناصبى انـد. 
گفتيـم پنـاه بر خـدا، لعنت خدا بر شـيطان رجيِم 
اميرالمؤمنيـن  االمـام  مسـجد  غـزه  در  خبيـث. 
على بن ابى طالـب هسـت، مسـجد االمام الحسـين 
هسـت، چطـور اينهـا ناصبى انـد؟! بله، سـنى اند؛ 
امـا ناصبـى؟! اين جـور حـرف زدنـد، اين جـور 
نقطـه  کردنـد.  کار  اين جـور  کردنـد،  اقـدام 
مقابلـش هم هسـت: يـک عده بلند شـوند بروند 
قـم، البـالى کتابهاى شـيعه را نگاه کننـد، ببينند 
اهـل سـنت اسـت،  بـه مقدسـات  اهانـت  کجـا 
بياينـد در محافـل سـنى  او عکـس بگيرنـد،  از 
پخـش کننـد، ببينيـد آقـا! ايـن کتاب هاى شـيعه 
اسـت. يـا يـک گوينده نـادان، غافل يـا مغرضى 
روى منبر نسـبت به مقدسـات اهل سـنت حرف 
مهمـل و بـدى بزند؛ ايـن را نوار کنند، سـى دى 
کننـد، برونـد اينجـا آنجا پخـش کننـد، بگويند 
ببينيـد آقـا! اين شـيعه اسـت. ايـن را بـه او بدبين 
کننـد، او را بـه ايـن بدبيـن کننـد. ايـن معنايـش 
چيسـت؟«  )در ديـدار بـا طـالب تشـيع و تسـنن 

 )88/2/23 کردسـتان 

توهين آميز گفته بود که موجب برانگيختن خشم 
اهل ســنت شــد. در اين رابطه آيت اهلل خامنه اي 
اظهارنظر کرده و فتوايــي دال بر حرمت اهانت 
به نمادهاي اهل سنت از جمله همسر پيامبر)ص( 
صــادر کردند که بازتاب بســيار خوبي در ميان 
برادران اهل سنت داشــت و موجب فرونشستن 
خشم آنان شــد. فتوا چنين است:  »يحرم النيل 
من رموز إخواننا الســنه فضاًل عن اتهام زوجه 
النبي بما يخل بشرفها بل هذا األمر ممتنع على 
نساء األنبياء وخصوصًا سيدهم الرسول األعظم.«  
اهانــت به نمادهاي برادران اهل ســنت از جمله 
اتهام زني به همسر پيامبر)ص( اسالم حرام است. 
اين موضوع شــامل زنان همه پيامبران و به ويژه 

سيداالنبيا پيامبر اعظم)ص(  مي شود.

وظيفه علما و روشنفكران و فعاالن سياسي
»دشــمن مي خواهد با اين کار، آتــش نزاع هاى 
شيعه و سنى را تقويت کند؛ ليکن جامعه بزرگ 
شــيعى، خانواده  بــزرگ پيروان اهل  بيت نشــان 
دادند که فريب اين بازى را نمي خورند. برادران 
اهل ســنت هم در بســيارى از نقاط ايــن کار را 
محکوم کردند؛ آنها هم آگاهى و بينش خود را 
نشــان دادند. اين بايد ادامه پيــدا کند. اين از آن 
قضايائى نيســت که دو روز، ســه روز، پنج روز، 
يک هفته، يک سروصدايى در دنيا درست کند، 
بعد رها شود. اينها اگر چنانچه به وسيله  مسلمان ها 
به طــور کامل محکوم نشــوند و بزرگان علمى و 
بزرگان روشــنفکرى و بزرگان سياســى وظيفه  
خودشان را در مقابل اينها انجام ندهند، اين فتنه ها 
به اينجاها منحصر نمي ماند؛ باليى به جان جامعه  
اســالمى مى افتد و روزبه روز اين آتش توســعه 
پيدا مي کنــد. بايد جلوى اين فتنه هــا را بگيرند؛ 
چه از طرق سياســى، چه از طرق فتواهاى دينى، 
چــه از طرق مقاله هاى روشــنگِر نويســندگان و 
روشــنفکران و نخبگان فکرى و سياسى در دنيا.« 
)در ديدار با برگزارکنندگان انتخابات 92/2/16(

خطر بزرگ ایجاد اختالف
»ايجاد اختالف مذهبــى بين گروه هاى مختلف 
مســلمان، خطــر بزرگى اســت. اگر دشــمنان 
بتوانند آتش اختالفات فرقه اى را در يک جايى 
برافروزنــد، فرونشــاندن آن جزو دشــوارترين 
کارهاســت. بايد جلوى اين کار را گرفت؛ اين 
هم نمي شــود، جــز با ابتکار عمــل و مجاهدت 
و اخــالص نخبــگان در هــر کشــورى؛ علما، 
دانشــگاهيان، سياستمداران، کســانى که داراى 
نفوذ و تأثيرند؛ براى مردم تشــريح کنند نقشــه 
دشــمن را و نگاه اميدوارانه دشــمن را به ايجاد 
اختــالف بين مردم، بين کشــورهاى اســالمى، 
بيــن جناح هاى اســالمى، بين ســنى و شــيعه، 
بيــن گرايش هاى مختلــف در مذاهب مختلف 

اسالمى؛ مردم را آگاه کنند...
ايـن خطـر بزرگـى اسـت کـه دشـمنان تجربـه 
داراى  زمينـه  ايـن  در  انگليسـي ها  کردنـد. 
در  تاريـخ،  در  مـا  طوالنى انـد.  تجربه هـاى 

يا يك گوينده نادان، غافل يا 
مغرضي روي منبر نسبت به 

مقدسات اهل سنت حرف مهمل 
و بدي بزند؛ اين را نوار كنند، 
سي دي كنند، بروند اينجا آنجا 

پخش كنند، بگويند ببينيد 
آقا! اين شيعه است. اين را به او 
بدبين كنند، او را به اين بدبين 

كنند. اين معنايش چيست؟



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
100

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
101

عموم جامعه احساس کنند تشيع، گروهي جاهل 
و توهم پرست است.«11 

ب ـ جريان داخلي
قابل توجه اينکه در ســال 86 شاهد حرکت هاي 
مرموزانه اي هستيم که آشکار و پنهان در جهت 
تفرقه افکني سخت کوشا هستند. به نقل از کتاب 
نهم ربيع االول »درحالي که رهبر انقالب، با درک 
صحيح اوضاع داخلي و خارجيـ  به ويژه اهداف 
شوم دشمنان اسالم در ايجاد تشتت بين مسلمين 
جهان ـ ســال 1386 را به عنوان سال »اتحاد ملّي 
و انسجام اسالمي« نامگذاري کردند، عده اي از 
افراطيون با ترفندهاي گوناگون از جمله ارســال 
پيامک هــاي تفرقه آميز تــالش ناميمون خود را 
بــراي ايجاد تنش بين مســلمانان ادامه مي دهند. 
هنوز چند ســاعتي از پيام نــوروزي مقام معظم 
رهبري و تعيين ســال 1386 به عنوان سال اتحاد 
ملي و انسجام اسالمي نگذشته بود که پيام کوتاه 

زير به بسياري از موبايل ها مخابره شد:
خواهي که رها از غم و هر واهمه باشي/ بايد که 

تو دنباله رو فاطمه باشي
هر ســال به يک نام و نشاني شده مشهور/ امسال 

بود سال ابولؤلؤ کاشي«12
اما جاي شگفتي است که با توجه به هشدارهاي 
مقامــات نظام و مراجع تقليد درباره تفرقه افکني 
مذهبــي و آشکارشــدن نقــش بيگانــگان چرا 
برخــوردي با ايــن عوامل صــورت نمي گيرد؟ 
بلکــه برعکس فشــار روي کســاني مي آيد که 
به افشــاي ايــن برنامه هــا همــت مي گمارند و 
درصدد از ميان بردن فضــاي کينه و نفرت ميان 
برادران مســلمان هستند؟ به عنوان نمونه نگارنده 
در ارديبهشت ماه سال گذشــته، مقاله اي تحت 
عنوان »آتشي زير خاکستر« در مجله چشم انداز 
ايران نگاشــتم و روند رو به گسترش و مصاديق 
تفرقه افکني را تشــريح کردم تا شــايد مسئوالن 
مربوطــه چــاره اي بينديشــند. اما گويــا جريان 
ريشــه دارتر از اينهاســت. برخــي ســايت ها  و 
نشريات که گويا از افشاشدن توطئه تفرقه افکني 

نگران بودند دست به حمله پيشگيرانه زدند. 
بــه درد دل يکــي از دانشــجويان شــيعه مناطق 

سني نشين کشور توجه کنيد: 
»مــا در دياري زندگي مي کنيــم که بيش از 98 
درصد جمعيت آن را برادران اهل سنت تشکيل 
مي دهند. من بر خود مي بالــم که در اين منطقه 
زندگي مي کنم اما مدتي اســت از بعضي مناطق 
بوهايي به مشــام مي رسد! بوي نفاق و تفرقه که 
به خصوص قشر جوان را هدف قرار داده است. 
روزي نيسـت کـه در کالس، نمازخانـه و يـا در 
حيـاط دانشـگاه با همکالسـي هايم بحـث قرآني 
لپ تاپ  هايشـان  و  موبايـل  از  اخيـراً  نکنيـم. 
فيلم هايـي را در جمـع نشـان مي دهنـد کـه فـالن 
مـداح، يـا فـالن آخونـد فـالن حـرف نادرسـت 
را زده. از آنجـا بحـث شـروع و در آخـر شـيعيان 
را کافـر مي خواننـد. هـر چـه دوسـتان مي گوينـد 
منافقيـن  و  دشـمنان  پرداختـه  و  سـاخته  اينهـا 

حرمت عزاي اهل بيت ـ عليهم الســالم ـ خالف 
شــرع اســت، اما اينکه چه کاري هتک حرمت 

است  را خود افراد بايد تشخيص بدهند... .
امــروزه برخي از منبري ها و بعضي از مداح هاي 
بي تقوا حرف هاي بي سند و مجالس بي سندي را 
ترويج مي کنند نظر عرف، پس از ترويج آن در 
جامعه، ممکن اســت به اينکــه هرگونه مجلس 
شــادي در اين ايــام، هتک حرمت باشــد تغيير 
کند البته در اين صورت موضوع هتک حرمت 
محقق اســت و افــراد هم شــرعاً موظفند هتک 
حرمــت نکنند ولي آيا ما بايد دنبال اين باشــيم 
کــه آن قدر در اذهان مردم بعضي از مصاديق را 
به عنــوان هتک عزاداري مطــرح  کنيم و آن را 
تبليغ کنيم تا واقعاً عرف آن را هتک بداند؟ آيا 

شرع چنين سفارشي به ما کرده است؟«10

تفرقه افکنان چه کساني هستند؟ 
الف ـ توطئه سيا

درســال 86 ســايت هاي خبري از انتشــار کتابي 
 A Plan to Devide and Desolate عنــوان  بــا 
Theology نوشــته مايکل برانت از مسئوالن بخش 

شيعه شناسي سازمان ســيا خبر دادند. خبرگزاري 
فارس)86/10/24( شرحي از محتواي اين کتاب 
منتشــرکرد.  برانت که با سيا اختالفاتي پيداکرده 
و اخراج شــده دست به افشاگري زده است. وي 
در اين کتاب هدف اصلي را ايجاد درگيري ميان 
شــيعيان و اهل سنت دانسته و براي رسيدن به اين 
هدف ترفندهايي را مطرح کرده اســت. ازجمله 
در اين گــزارش  از متن کتاب آمده اســت که: 
»ابتــدا دنبال افرادي از شــيعه که پول پرســت و 
داراي عقايد سست و در عين حال داراي شهرت 
و قدرت تأثير و نفوذ باشند، مي رويم تا به واسطه 
آنها در عزاداري ها نفوذ پيدا کنيم... ما از اين افراد 
اهداف زير را پيگيــري مي کنيم. به وجودآوردن 
و يا سرپرســتي مداحاني که معرفت عقايد شيعه 
را ندارند. شناســايي و کمک مالــي به افرادي از 
شيعه که بتوانند توسط نوشتارهاي خود، عقايد و 
مراکز علمي شيعه را هدف قرار دهند؛ بنيان هاي 
تشيع را منهدم کرده و آن را اختراع مراجع شيعه 
وانمود کنند. با اضافه و يا حفظ نمودن رسوماتي 
در عزاداري که با عقايد شيعه منافات داشته باشد، 
عزاداري هــا به گونه اي معرفي و مطرح شــود که 

گوينده شهادتين هر چند شما را کافر بداند 
به حسن معاشرت رفتار کنيد، و اگر آنها به 
ناحق با شــما رفتار کردند شــما از صراط 
مســتقيم حق و عدل منحرف نشويد، اگر 
کسي از آنها مريض شد به عيادت او برويد 
و اگر از دنيا رفت به تشييع جنازه او حاضر 
شويد و اگرحاجتي به شما داشت حاجت 
او را برآوريد، و به حکم خدا تسليم باشيد 
که فرمود: »َوالَيجِرَمَنُکم َشــَنآن َقوم َعَلي 
ااَل َتعِدلــوا اِعِدلُوا  َو ُهَو اَقَرُب لِلَتقوي«: به 
فرمان خداوند متعال عمل کنيد که فرمود: 
»الَتُقُولوا لَِمن القي اِلَيُکم الَسالم لَست ُمؤِمنَا 

َوالَسالُم َعَليُکم َو َرحَمه اهلل.«8 

ج ـ فتواي آيــت اهلل خامنه اي، آيت اهلل 
صافــي گلپايگانــي و آيت اهلل سيســتاني 

درباره اهانت به مقدسات يکديگر
حجت االسالم ســيدعلي قاضي عســگر نماينده 
ولي فقيــه در امور حج و زيارت ســال گذشــته 
سياست هاي نظام را براي کارگزاران حج تبيين 
کرد. وي در اين مراســم برخــي فتاواي مراجع 
عظام در بــاره برادران اهل ســنت را چنين نقل 

کرد: 
»مقام معظم رهبــري فرموده اند: اعمال جاهالنه 
برخي از عوام شــيعه و اهل ســنت در اهانت به 
مقدســات طرف مقابل هم خالف قانون است و 

هم خالف شرع و حرام شرعي است.
آيت اهلل مکارم شــيرازي در پاسخي که داده اند 
مي فرماينــد: مــا مکــرر گفته ايم وحــدت ميان 
مســلمانان و تقريــب بيــن مذاهب اســالمي از 
مهمتريــن امــور در شــرايط کنونــي و در همه 
زمان هاســت. اهانت کردن به مقدسات ديگران 

شرعاً جايز نيست.
 آيــت اهلل صافي گلپايگانــي فرمودند: هر کس 
کــه بــه وحدانيت خداونــد تبــارک و تعالي و 
رســالت خاتم االنبيا محمد )ص( شــهادت داده 
است مســلمان است و زندگي، مال و آبروي او 
مورد احترام اســت و روا نيست براي هيچ انسان 

مسلماني که به مقدسات ديني اهانت کند.
آيت اهلل سيســتاني مرقوم فرمودند: اهل سنت در 
نزد شيعه مسلمانند و همه احکام اسالمي بر آنها 
جاري مي شــود. خون، مال و آبرويشان محترم 

است. غير از نواصب و خوارج.«9 

چ-هشدار آيت اهلل شبيري زنجاني
به گزارش پايگاه اطالع رســاني آيت اهلل شبيري 
زنجانــي روز چهارشــنبه )92/12/21( در جمع 
تعــدادي از روحانيون و طلبه هــاي حوزه علميه 
قم که در دفتر ايشــان حضور داشــتند، گفتند: 
»همين طور پشــت ســر هم دهه درســت کردن، 
توســط جامعه قابــل پذيرش نيســت و به مرور 
زمــان زمينــه انــکار مجموعــه عزاداري هــا را 
به وجود مي آورد. افراط در عزاداري ها به تفريط 
مي انجامد... حديث خاصي راجع به مدت زمان 
عزاداري هــا وجود ندارد. از نظر شــرعي هتک 

اما جاي شگفتي است که با 
توجه به هشدارهاي مقامات 
نظام و مراجع تقليد درباره 

تفرقه افکني مذهبي و 
آشکارشدن نقش بيگانگان چرا 
برخوردي با اين عوامل صورت 

نمي گيرد؟ 
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ميـان  تفرقه انداختـن  روي  شـدت  بـه  و  دارنـد 
مسـلمين کار مي کننـد. اگـر ايـن اعمـال توسـط 
عـوام انجـام مي شـد، علمـا مي توانسـتند بـا اعالم 
برائـت از آنهـا خطر آنـان را دور کنند و وحدت 
اسـالمي را حفـظ کننـد امـا اکنـون ايـن مسـائل 
توسـط کسـاني که لباس روحانيت را پوشـيده اند 
و اسـم خـود را عالـم شـيعي گذاشـته اند ترويـج 
را  آنهـا  بـا  برخـورد  موضـوع  ايـن  و  مي شـود 
سـخت تر مي کنـد. اگـر علمـاي مـا موضع گيري 
نداشـته  ايـن جريانـات  بـا  برخـورد صريحـي  و 
باشـند، ممکـن اسـت کـه دشـمنان اين اعمـال را 
بـه نـام معتقـدات شـيعه در جهـان معرفـي کننـد 
وارد  شـديدي  شـيعه ضربـه  حيثيـت  بـه  ايـن  و 
خواهـد کرد؛ همچنين دشـمنان با اسـتفاده از اين 
موضـوع، جهت گيـري امـت اسـالم را به سـمت 
خصومـت و تفرقه و دشـمني سـوق خواهند داد. 
علمـا بايـد ميـان مـردم روشـنگري کننـد و ايـن 
نکتـه بايـد تبييـن شـود اعمالـي کـه در ايـن روز 
)9 ربيـع االول( انجـام مي شـود هيـچ مبنـاي ديني 
و شـرعي نـدارد و در تضاد با سـيره ائمه اسـت.14 

اسـت، مي گوينـد اگر چنين اسـت چـرا برخورد 
نمي کنيـد؟«13 

حجت االســالم مهدي مسائلي نويســنده کتاب 
»پيشــوايان شــيعه، پيشــگامان وحــدت« جريان 
تفرقه افکــن را چنيــن معرفي کرده اســت: چند 
سالي است که دســت هايي پنهان نان و مقام شان 
منوط به اين اســت که بين شــيعه و ســني تفرقه 
اندازند که متأســفانه جرياني در تشــيع به وجود 
آمده که اين مسائل تفرقه آميز را ترويج مي کنند. 
فحش مي دهند و توهين مي کنند؛ توصيه علما و 
بزرگان را زير پا گذاشــته و مصالح مســلمين را 
ناديده مي گيرند؛ چهره اي زشت، وقيح، بي ادب 
و بي منطق از تشــيع به نمايش گذاشــته و سيماي 
استداللي و عقالني شيعه که علماي بزرگ براي 
ترسيم آن خون دل خوردند را مخدوش مي کنند. 
به هشدارهاي رهبر انقالب وقعي نمي نهند و تره 
براي نصايح دلســوزانه مراجع خــرد نمي کنند و 

همه و همه به اسم شادي دل اهل  بيت!!..
شـبکه هاي  و  رسـانه ها  اقسـام  و  انـواع  اينهـا 
ماهـواره اي و سـايت هاي اينترنتـي را در اختيـار 

اگر خواهان اشتراك نشريه چشم انداز ايران هستيد:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنيد.
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ابومحمــد علــي بــن احمــد بــن ســعيد بــن حــزم 
ــه  ــتر گفت ــز پيش ــي )456ق( ني ــي القرطب اآلندلس
بــود: »مجتهــد خطــاکار نــزد خــدا از مقلــد 
بي خطــا برتــر اســت... خــدا، به طــور کلــي هــر 
گونــه تقليــدي را نکوهيــده )ذم کــرده( اســت. 
ــت و  ــرکش اس ــدا س ــه خ ــبت ب ــد نس ــس مقل پ
ــته  ــن( شايس ــم دي ــنده در راه فه ــد )کوش مجته
و   168 و   88  ،1 باآلثــار،  ]المحلــي  پــاداش.« 
ــکام 2،  ــول الح ــي اص ــکام ف ــز: الح ــد؛ ني بع
10 ؛ و نيــز 6، 59 به بعــد[ و در جايــي ديگــر 
مي نويســد: »تقليــد حــرام اســت و حــالل نيســت 
ــي  ــان از کس ــدون بره ــخني را ب ــي س ــه کس ک

ــه 71 [ ــذه الکافي ــرد.« ]النب ــر بپذي ديگ
 ِ اهللَّ َعبْــُد  از  ق(   463( القرطبــي  ابن عبدالبــر 
ــزِّ نقــل مي کنــد کــه گفتــه اســت: »اَل  ـْـُن الُْمْعتَ ب
َفــْرَق بَْيــَن بَِهيَمــٍه ُتَقــاُد َوِإنَْســاٍن ُيَقلّــُد« يعنــي: 
»فرقــي ميــان حيوانــات در قيــد شــده و انســاني 
مقلــد وجــود نــدارد« ]جامــع  بيان العلــم و فضلــه 
2، 988 ؛ نيــز مــق: 2، 992[ ابن ُخَويــز منــداد 
ــته  ــد، نوش ــف تقلي ــس از تعري ــز، پ )390ق( ني
اســت: »ايــن )تقليــد( در شــريعت ممنــوع شــده 
ــد  ــد: »تقلي ــر مي نويس ــي ديگ ــت« و در جاي اس
در ديــن خــدا صحيــح نيســت... اِتبــاِع در ديــن 
ــد  ــل خواســتن باشــد و تقلي ــا دلي ــد همــراه ب باي
ــه و  ــداد: حيات ــز من ــن خوي ــت.« ]اب ــوع اس ممن

آراؤه الصوليــه 309[
ابوبکــر جصــاص )370ق( مي نويســد: »اهــل 
ــد کــه نظرداشــتن واجــب اســت  ــم مي گوين عل
ايــن  و  اســت  عقالنــي صحيــح  احتجــاج  و 
امــر )در شــريعت( امــر اثبات شــده اي اســت 
ــي(  ــاي دين ــب )رويه ه ــق، مذاه ــن طري و از اي
صحيــح از فاســد شــناخته مي شــود. گروهــي از 
ــل  ــد کــه عق ــر مي گوين جاهــالن و اهــل تخدي
ــت.  ــد نيس ــح و فاس ــخيص صحي ــه تش ــادر ب ق
بلکــه امــور درســت و نادرســت مذهبــي از 
مي شــود.«  شــناخته  )حديــث(  خبــر  طريــق 
]الفصــول فــي الصــول 3، 369[ محمــد بــن 

]الرســاله 42، ش 136 و 110 ش 329 نســخه 
بــدل[ او ســخن گفتــن و پذيــرش بــدون آگاهي 
ــاله 53، ش177 و  ــت. ]الرس ــوم مي دانس را مذم
ــدگاه او در  ــز 234، ش 652 و 654[ دي ــد؛ ني بع
ــا  ــد موجــب شــد کــه بيشــتر شــافعيان ب ذم تقلي
تقليــد مخالــف باشــند. البتــه مخالفــت بــا تقليــد 
در بيــن شــيعيان و اهــل حديــث نيــز طرفــداران 

زيــادي داشــت.
شمس الدين ابن قيّم الجوزيه )751ق( انواع تقليد 
را در کتاب اعالم الموقعين طبقه بندي و بررسي 
مي کند و مي نويسد: »خدا انواع سه گانه تقليد را 
نکوهيده اســت.«]اعالم الموقعين 2، 129[ و در 
جايي ديگر ذکر مي کند کــه »اين نظر جمهور 
شافعيان اســت.« ]اعالم الموقعين 1، 36[ ابن قيّم 
در اثبــات نظريه اش به آيــات متعددي از قرآن 
اســتناد کــرده اســت. ]از جمله: البقــره/ 170؛ 
المائــده/ 104؛ الزخــرف/ 24؛ الزخرف/ 23 ؛ 
االحزاب/67[ و به ويژه بر روي آيات زير تأکيد 

مي کند:
»َوال َتْقــُف َمــا لَْيــَس لَــَک بِــِه ِعلٌْم« . 1

]اإلســراء/63[ » از آنچه دانش نداريد پيروي 
نکنيد.«

»اتِّبُعوا َما ُأنِْزَل ِإلَْيُکْم ِمْن َربُّکْم َوال َتتِّبُعوا . 2
ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء« ]األعراف/ 3[ »از آنچه از سوي 
پروردگارتان فروفرستاده شده پيروي کنيد و 

از سرپرستان ديگر جز او پيروي نکنيد.«

آرا و انديشه هاي امام شافعي
جريــان  نماينــده  مي تــوان  را  شــافعي  امــام 
ســوم  قــرن  ابتــداي  و  دوم  قــرن  ميانــه روي 
هجــري به شــمار آورد کــه از يــک ســو در 
اهــل رأي، راه  اهــل حديــث و  بيــن  تضــاد 
ــن اهــل ســنت و  ــه را پيمــود و در تضــاد بي ميان
شــيعي بــه حمايــت سياســي از زيديــان و علويان 
روي آورد. ميانــه روي امــام شــافعي موجــب 
آن شــده کــه آثــارش از ســوي گروه هــاي 
و  شــود  خوانــده  ســني  و  شــيعي  مختلــف 
به ويــژه آنچــه بــه عنــوان مبانــي اصــول فقــه در 
کتــاب »الرســاله« نوشــته، منبــع الهــام فرقه هــاي 
ــا نيازهــاي  مختلــف باشــد. از نظــر ســازگاري ب
ــه  ــام ابوحنيف ــت ام ــکارات و خالقي ــه، ابت زمان
بيــش از شــافعي بــود، امــا از نظــر انســجام 
بخشــيدن بــه مبانــي فقهــي، امــام شــافعي مقامــي 
مؤســس  مي تــوان  را  او  و  داشــت  برجســته 
دســتگاه نظــري »علــم االصــول« به شــمار آورد. 
گرچــه او بنيان گــذار علم االصــول و فقــه بــود، 
امــا قائــل بــه تقليــد فقــه و باورهــاي دينــي نبــود.

ديدگاه امام شافعي درباره تقليد
ــدون  ــل و ب ــدون دلي ــروي ب ــاي پي ــد به معن تقلي
نظــر از کســي يــا چيــزي در قــول و فعــل اســت. 
ــا پيــروي از نظريــات  ]التعريفــات 64[ شــافعي ب
ــف  ــل، مخال ــر و دلي ــدون نظ ــي ب ــي و دين فقه
ــود کــه غافــالن و بي خبــران  ــود. وي معتقــد ب ب
ــده اند.  ــار ش ــري دچ ــه بي خب ــد ب ــل تقلي ــه دلي ب

بازخواني زندگي و آراي امام شافعي
بخش دوم

حميد احراري
مهندس سازه و پژوهشگر قرآن

ديدگاه او در ذم تقليد موجب 
شد که بيشتر شافعيان با تقليد 
مخالف باشند. البته مخالفت 

با تقليد در بين شيعيان و اهل 
حديث نيز طرفداران زيادي 

داشت
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ــمار  ــي به ش ــي دين ــايي و نوانديش ــراي راهگش ب
ــت. مي رف

قيــاس عبــارت اســت از تعميــم يــک حکــم در 
ــاً  ــا اصطالح ــت ي ــاظ عل ــه لح ــابه ب ــوارد مش م
ــان ديگــر در برخــي  ــه بي فلســفه حکــم اســت. ب
امــور در کتــاب و ســنت پيامبــر احکامــي تعييــن 
شــده و مســائل جديــدي پديــد مي آيــد کــه در 
کتاب و ســنت درباره آنها ســکوت شــده اســت؛ 
اگــر علــت يــا به اصطــالح امروزيــن فلســفه 
ــابه،  ــوارد مش ــم در م ــم، مي تواني ــکام را بداني اح
ــم  ــاًل مي داني ــم. مث ــم دهي ــکام را تعمي ــان اح هم
ــم  ــر( تحري ــور )خم ــراب انگ ــرآن ش ــه در ق ک
شــده اســت. ]المائــده/90[ فقهــاي طرفــدار قياس 
ــور  ــراب انگ ــم ش ــت تحري ــه عل ــد ک مي گوين
ــس  ــا مســتي آن اســت، پ ــت ســکرآور ي خاصي
هــر آنچــه ســکرآور و مســت کننده باشــد، فــرع 
يــا مقيــس خوانــده مي شــود و همــان حکــم 
خمــر دربــاره آن صــادق اســت. ]المســتصفي 2، 
ــن پرســش را  ــز اي 54 ؛ الشــافعي 263[ برخــي ني
ــد  ــرح کرده ان ــاس ط ــردازان قي ــر نظريه پ در براب
ــه  ــکام توج ــت اح ــه عل ــاد، ب ــر در اجته ــه اگ ک
کنيــم، آيــا اصــل يــک حکــم شــرعي نيــز قابــل 
تجديدنظــر خواهــد بــود يــا نــه؟! مثــاًل اگــر 
شــراب انگــور بــه ســبب خاصيــت مســت کننده 
حــرام باشــد، آيــا اگــر نوعــي شــراب بــا غلظــت 
خاصــي خاصيــت مســت کنندگي نداشــته باشــد 
يــا به نحــوي مصــرف شــود کــه موجــب مســتي 

ــا حــالل؟!  نشــود، حــرام اســت ي
از نظــر برخــي اهــل ظاهــر، شــراب نبيــذ )شــراب 
خرمــا( يــا شــراب ديگــر ميوه هــا متفــاوت و طبعاً 
احــکام آنهــا نيــز متفــاوت اســت. برخــي از ايــن 
ــنت و  ــل س ــب اه ــاوت در کت ــاي متف ديدگاه ه
شــيعه انعــکاس يافتــه اســت. ]بنگريــد بــه الکافــي 

ــم! ــد[ بگذري 6، 416 به بع
شــيعي  امامــان  اصحــاب  و  شــيعيان  بيــن  در 
امــا  داشــتند،  بــاور  قيــاس  بــه  کســاني  نيــز 
ــز  ــاس پرهي ــرد قي ــيعي از کارب ــاي ش ــب فقه اغل
مي کردنــد، زمانــي الزم بــود تــا برخــي عالمــان 
ــاس،  ــف قي ــي در تعري ــري جزئ ــا تغيي ــيعي ب ش
نامــش را بــه »تنقيــه مناط« تغييــر دهنــد و آن را به 
رويــه اي بــراي اجتهــاد بــدل کننــد. تنقيــه منــاط 
بــه عنــوان يکــي از شــيوه هاي اســتنباط حکــم از 
نظــر فقهــاي شــيعي عبــارت اســت از »اجتهــاد و 
نظــر، بــا توجــه بــه علــت حکــم و تعميــم آن در 
ــا  ــن آنه ــترکي بي ــت مش ــه عل ــواردي ک ــام م تم
ــه  ــود ک ــد ب ــي معتق ــد بهبهان ــود دارد.« وحي وج
ــه صــورت قطعــي و يقينــي  اگــر علــت حکــم ب
اســتنباط شــود، تنقيــه منــاط اســت و اگــر ظنــي 
و بــدون نــص باشــد، قيــاس مســتنبط العله اســت. 

ــد[ ــه 1، 147 و بع ــد الحائري ]الفوائ
شــافعي همچــون فقهــاي اثناعشــري و برخــالف 
ابوحنيفــه، مالــک بــن انــس و زيديــه، استحســان 
بــدون قيــاس را معتبــر نمي شــمرد و معتقــد 
ــتفاده  ــان  اس ــس از روش استحس ــه هرک ــود ک ب

احکام اسالم را شامل موارد زير مي داند:
کتاب. 1
سنت. 2
اجماع. 3
قياس. 4

او در نظــام اســتنباط فقهــي و اجتهــاد »اهل ظاهر« 
بــود و ظواهــر کتاب و ســنت را معتبر مي دانســت 
و معتقــد بــود مبنــا قــراردادن هــر چيــز، جــز ظاهر 
کتاب و ســنت، پيروي از گمان و وهـــم اســت و 
موجــب انحــراف مي شــود امــا در مقــام اســتنباط 
بايــد هــر نظريــه فقهــي مســتند و مســتدل باشــد. 
ــش،  ــري خوي ــات فک ــافعي در دوره دوم حي ش
بــه  درخواســت عبدالرحمن بــن مهــدي )198ق( 
ــاب  ــتين کت ــي )234ق( نخس ــن المدين ــي ب و عل
علم االصــول را نوشــت کــه بــه »الرســاله« يــا 
»الرســاله الشــافعي« شــهرت يافــت. ]الرســاله 
ــاب  ــن کت ــافعي در اي ــات ش ــن نظري 4[ مهم تري

عبارتنــد از:
بـا رويکـرد نوانديشـي  پذيرفتـن قيـاس شـرعي 

دينـي
نپذيرفتن استحسان با رويکرد محافظه کاري يني

استحســان و قيــاس و ديگــر اصــول فقــه، در قــرن 
ــاي  ــن دوران، پديده ه ــد. در اي ــيس ش دوم تأس
نوظهــور در ســرزمين هاي تــازه فتــح شــده، 
ــاد و  ــي در اجته ــا چالش ــان را ب ــان و فقيه محدث
پاســخگويي بــه نيازهــاي زمــان مواجــه ســاخت. 
هجــوم انديشــه هاي غيردينــي و ديگــر اديــان 
رواج  خالفــت  تحــت  ســرزمين هاي  در  کــه 
ــه  داشــت، موجــب شــد کــه عــرف مــردم مدين
و حجــاز دگرگــون شــود. در ايــن دوران در 
عــراق و ايــران دســتگاه منطــق صــوري و فلســفه 
ــرار گرفــت. همــه  ــان در دســترس فقيهــان ق يون
فقيهــان، حتــي ظاهريــان و اهــل حديــث نيــز بــه 
درجاتــي از ايــن انديشــه ها بهــره گرفتنــد. برخــي 
از ايــن التقــاط علــوم دينــي و غيردينــي آگاه 
بودنــد و برخــي ديگــر نــاآگاه. شــافعي از زمــره 
ــر توســعه نظــام عرفــي  ــود کــه در براب کســاني ب
ــرد  ــت مي ک ــي مقاوم ــکام دين ــوق و اح در حق
امــا قيــاس شــرعي را پذيرفتــه بــود و ايــن گامــي 

ــد  ــز تقلي ــي )1250ق( ني ــوکاني اليمن ــي الش عل
را مجــاز نمي دانســت. ]نيــل الوطــار 1ع 13 

]206  ،4 و 
تقليــد  بــا  مخالفــت  نيــز  شــيعيان  ميــان  در 
ــد از  ــر مي گوي ــي دارد. ابوبصي ــابقه اي طوالن س
ــْم  ــُذوا أَْحَباَرُه ــاره آيــه »اّتَخ امــام صــادق درب
َوُرْهَبانَُهــْم أَْربَابــا ِمــْن ُدوِن اهلّلِ ]التوبــه/31[ 
ــود  ــروردگار خ ــش را پ ــان خوي ــا و راهب »علم
گرفتنــد نــه خــدا را« از امــام صــادق ســؤال 
ــه  ــوگند ک ــدا س ــه خ ــت: »ب ــخ گف ــردم. پاس ک
ــش  ــادت خوي ــردم را در عب ــان م ــا و راهب علم
آنهــا  مى خواندنــد،  هــم  اگــر  و  نخواندنــد 
ــراى آنهــا  نمى پذيرفتنــد؛ ولــي حــرام خــدا را ب
حــالل و حاللــش را بــراي آنهــا حــرام کردنــد، 
ــن آنهــا ندانســته و نفهميــده، ايشــان را  بنابراي
ــر  ــي 1، 53[ نظي ــد.« ]اصــول کاف ــادت کردن عب
ايــن ديدگاه هــا را مالصــدراي شــيرازي در 
ــه  ــار خــود بيــان کــرده اســت و از مقلــدان ب آث
ــه  ــاد ... ک ــر و فس ــمندنمايان پرش ــوان »دانش عن
يــاد مي کنــد.  ســرافکنده«  در  تقليــد  افســار 

ــت: ــه اس ــل 4 و 34[ و گفت ــه اص ــاله س ]رس
هر که را تقليد دامنگير شد

بر دل او چون غل و زنجير شد
اين مشايخ که عصاي ره شوند

گاه سد راه هر گمره شوند
تا تو از تقليد آبا بگذري

کافرم گر هرگز از دين برخوري ]رساله سه اصل 
]39

ايــن نظــر مالصــدرا مخالفانــي دارد. گروهي 
از اهــل حديــث معتقد بودنــد که مــردم بايد 
از محدثــان تقليد کنند. در تفســير منســوب به 
امام عســگري که در حدود قرن ششــم يا هفتم 
)احتماالً در طبرستان( نوشته شده، آمده: »فَلِلَْعو  
َاّم ِأَن ْيَُقلُِّدوُه.« يعني: »بر بي ســوادان است که از 
او )راويــان حديــث( تقليد کنند.« ]تفســير امام 
العســکري 299؛ وسائل الشيعه 27، 31؛ بحار 2، 

]88
ــه  ــي ک ــري هنگام ــم هج ــا شش ــرن دوم ت در ق
پيــروي  منظــور  مي شــد،  تقليــد  از  بحــث 
بــزرگان مذهبــي در  و  تابعيــن  و  از صحابــه 
گذشــته و در صــورت نبــودن حکــم در قــرآن 
و ســنت بــود، ايــن معنــا کــه کســي بــدون نظــر 
از يــک عالــم مذهبــي تبعيــت کنــد، امــري 
متأخــر اســت و بــه دوران پــس از حملــه مغــول 
بازمي گــردد امــا تقليــد بــه معنــاي نخســت، 
ــار  ــرکان در درب ــلط ت ــس از تس ــج پ ــه تدري ب
بني عبــاس رواج يافــت. در ابتــدا کســاني ماننــد 
ابوعلــي العکبــرّي الحنبلــي )428ق( تقليــد را در 
امــور عقيدتــي نادرســت و در احــکام شــريعت 
تجويــز کردنــد. ]رســاله فــي اصــول الفقــه 130 

ــه 1، 366[  ــول الفق ــي اص ــد ف ــق: المعتم ؛ م

ديدگاه هاي فقهي شافعي 
شــافعي در »الرســاله« ادلّه چهارگانــه حقوق و 

در قرن دوم تا ششم هجري 
هنگامي که بحث از تقليد 

مي شد، منظور پيروي از صحابه 
و تابعين و بزرگان مذهبي در 
گذشته و در صورت نبودن 

حکم در قرآن و سنت بود، اين 
معنا که کسي بدون نظر از يک 
عالم مذهبي تبعيت کند، امري 
متأخر است و به دوران پس از 

حمله مغول بازمي گردد
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الفهرســت؛ أبوالفــرج محمدبــن إســحاق بن  -
المعروف  الشيعي  المعتزلي  البغدادي  محمدالوراق 
بابــن النديم )438هـــ(؛ تحقيق: إبراهيــم رمضان؛ 

دارالمعرفه بيروت ـ لبنان، 1417 هـ  ـ 1997م
الرساله؛ الشافعي أبوعبداهلل محمدبن إدريس بن  -

عبدالمطلب بــن  شــافع بن  عثمان بــن  العباس بــن 
عبدمناف المطلبي القرشي المکي ) 204هـ(؛ تحقيق: 
أحمد شاکر؛ مکتبه الحلبي، مصر، 1358هـ/1940م.

کتــاب التعريفــات؛ علي بــن محمدبــن علي  -
الزين الشريف الجرجاني ) 816هـ(؛ ضبطه وصححه 
جماعه من العلماء بإشراف الناشر؛ دارالکتب العلميه 

بيروت ـ لبنان، 1403هـ  ـ1983م.
إعالم الموقعيــن عن رب العالميــن؛ محمدبن  -

أبي بکربــن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم 
الجوزيــه )751هـــ(؛ تحقيــق محمد عبدالســالم 
إبراهيــم؛ دار الکتــب العلميهـ  بيــروت، 1411هــ  

1991م.
المحلــى باآلثــار؛ أبومحمد علي بــن أحمدبن  -

سعيدبن حزم  الندلسي القرطبي الظاهري )456هـ(؛ 
دارالفکرـ بيروت، بي تا.

اإلحکام فــي أصول الحکام؛ أبومحمد علي بن  -
أحمدبن سعيدبن حزم الندلسي القرطبي الظاهري 
)456هـــ(؛ تحقيق: أحمــد محمدشــاکر؛ قدم له: 
الستاذ الدکتور إحسان عباس؛ داراآلفاق الجديده، 

بيروت، بي تا.
النبذه الکافيه في أحکام أصول الدين )النبذ في  -

أصول الفقه(؛ أبومحمد علي بن أحمدبن ســعيدبن 
حزم الندلسي القرطبي الظاهري ) 456هـ(؛ محمد 
أحمــد عبدالعزيــز، دارالکتب العلميــه – بيروت، 

1405هـ .
جامــع بيان العلــم و فضله؛ أبوعمر يوســف بن  -

عبداهلل بــن محمدبــن عبدالبربــن عاصــم النمري 
القرطبي )463هـ(؛ تحقيق: أبي الشــبال الزهيري؛ 
دار ابن الجوزي، المملکه العربيه الســعوديه، 1414 

هـ - 1994 م .
الفصول في الصــول؛ أحمدبن علــي أبوبکر  -

الرازي الجصاص الحنفي )370هـ(؛ وزاره الوقاف 
الکويتيه، 1414هـ - 1994م.

نيل الوطار؛ محمدبن علي بن محمدبن عبداهلل  -
الشــوکاني اليمني )1250هـ(؛ تحقيق: عصام الدين 

الصبابطي؛ دارالحديث، مصر، 1413هـ - 1993م.
أصول السرخسي؛ محمدبن أحمدبن أبي سهل  -

شــمس الئمه السرخســي ) 483هـ(؛ دارالمعرفه، 
بيروت، بي تا.

المســتصفى؛ أبوحامد محمدبن محمد الغزالي  -
الطوســي ) 505هـــ(؛ تحقيــق: محمد عبدالســالم 
عبدالشافي؛ دارالکتب العلميه، 1413هـ - 1993م.■

المنتظم في تاريخ المم و الملوک؛ جمال الدين  -
أبوالفــرج عبدالرحمن بن علي بــن محمد الجوزي 
)597هـ(؛ تحقيق: محمــد عبدالقادر عطا، مصطفى 
عبدالقادر عطا؛ دارالکتــب العلميه، بيروت، 1412 

هـ - 1992 م.
الکامــل في التاريــخ؛ أبوالحســن علي بن أبي  -

الکرم محمدبن محمدبن عبدالکريم بن عبدالواحد 
الشــيباني الجــزري، عزالدين ابن الثيــر )630هـ(؛ 
تحقيق: عمر عبدالسالم تدمري؛ دارالکتاب العربي، 

بيروت ـ لبنان، 1417هـ/ 1997م.
العــالم؛ خيرالدين بــن محمودبــن محمدبن  -

الدمشــقي )1396هـ(؛  الزرکلــي  فــارس،  علي بن 
دارالعلم للماليين، 2002م.

فرهنگ فرق اســالمي؛ محمدجواد مشــکور؛  -
بنياد پژوهش هاي اسالمي، مشهد، 1375 ش.

تاريخ الطبري = تاريخ الرسل و الملوک، وصله  -
تاريخ الطبري؛ محمدبــن جريربن يزيدبن کثيربن 
غالب اآلملــي، أبوجعفر الطبــري )310هـ(؛ )صله 
تاريخ الطبري لعريب بن ســعد القرطبي،  369هـ(؛ 

دارالتراث ـ بيروت، 1387 هـ..
مقاتــل الطالبيين؛ علي بن الحســين بن محمدبن  -

أحمدبن الهيثم المرواني الموي القرشي، أبوالفرج 
الصبهانــي )356هـ(؛ تحقيق: الســيد أحمد صقر؛ 

دارالمعرفه، بيروت، بي تا.
تذکــره الوليــا، ابوحامــد محمدبــن ابي بکر  -

ابراهيم الشــهير بــه فريدالدين عطار النيشــابوري، 
بريل، ليدن، 1322 ق.

تجزيه وتحليل زندگاني امام شافعي؛ مالعبداهلل  -
احمديان، نشر احسان، تهران، 1390ش.

ديوان اإلمــام الشــافعي؛ الشــافعي، أبوعبداهلل  -
محمدبــن إدريس بن العباس بن عثمان بن شــافع بن 
عبدالمطلب بن عبدمناف المطلبي القرشــي المکي 
المصطــاوي،  ) 204هـــ(؛ تحقيــق: عبدالرحمــن 

دارالمعرفه، بيروت، 2006.
ابــن خويــز منــداد: حياتــه و آراؤه الصوليه؛  -

عبدالعزيزبن سعدبن ساعدالصبحي، العام الجامعي، 
1420هـ .

)329ق(؛  - رازي  کلينــي  کافــي؛  اصــول 
دارالکتب االسالميه، تهران، 1365ش.

رساله ســه اصل؛ مالصدراي شيرازي، تهران،  -
نشر مولي. 

امــام  - بــه  منســوب  العســکري؛  تفســيرامام 
حسن العســکري )260ق(؛ مدرسه امام مهدي، قم، 

1409 هـ .
وسائل الشــيعه؛ شــيخ حّر عاملــي )1033 ق(؛  -

مؤسسه آل البيت، قم، 1409 هـ .
بحارالنوار؛ عالمه مجلسي )1110 ق(؛ مؤسسه  -

الوفاء، بيروت، 1404 هـ .
المعتمد في أصول الفقــه؛ محمدبن علي الطيب  -

أبوالحســين البَْصري المعتزلــي ) 436هـ(؛ تحقيق: 
خليــل الميس؛ دارالکتب العلميــه ـ بيروت، 1403 

هـ .
المام؛ الشــافعي أبوعبداهلل محمدبن إدريس بن  -

عبدالمطلب بــن  شــافع بن  عثمان بــن  العباس بــن 
عبدمناف المطلبــي القرشــي المکــي ) 204هـــ(؛ 

دارالمعرفه ـ بيروت، 1410هـ/1990م.

ــه  ــکام ک ــن اح ــريع و تعيي ــي تش ــه نوع ــد، ب کن
اســت.  زده  دســت  خداســت،  مخصــوص 
ــاب الم  ــق: 504 ش 1456 ؛ کت ــاله 25، م ]الرس
ــاي  ــه معن ــت ب ــان در لغ ــد[ استحس 7، 270 به بع
ــت  ــزي اس ــتن چي ــمردن و خوب پنداش خوب ش
و در اصطــالح، نــام يکــي از داليــل فقهــي 
اســت. همــان طــور کــه شــريف جرجانــي گفتــه: 
»استحســان ، عبــارت از ترک کــردن قيــاس و 
اختيارکــردن چيــزي اســت کــه انجــام آن بــراي 
مــردم آســان باشــد.« ]التعريفــات 18[ برخــي 
ــب  ــه رأي غال ــد »استحســان، عمــل ب ــز گفته ان ني
اســت در جايــى کــه شــرع، موضــوع حکمــش 
را مشــخص نکــرده و تشــخيص آن را بــه عــرف 
واگذاشــته اســت« ]الصــول للسرخســي 2، 200[ 
و برخــي نيــز گفته انــد: »استحســان عبارت اســت 
از عمــل بــه يکــى از دو دليــل کــه قوي تراســت.« 
ــه  ــداران استحســان، ب ]المســتصفي 1، 274[ طرف
ــت:  ــه اس ــه گفت ــد ک ــتناد مي کنن ــرآن اس ــه ق آي
ــوَن  ــْوَل فَيَتَّبُِع ــتَِمُعوَن الَْق ــَن يَْس َِّذي ــاِد ال ــْر ِعبَ » فَبَشِّ
ــخن ها را  ــه س ــي ک ــه بندگان ــي »ب ــنَُه« يعن أَْحَس
مي شــنوند و از بهتريــن آن پيــروي مي کننــد، 

ــر/18[  ــده.« ]الزم ــژده ب م
احــکام امــام شــافعي و فــروع شــرعيه نظيــر 
احــکام نمــاز، روزه، حــج، زنــا و ... شــباهت 
بســيار بــا نظــرات امــام مالــک و شــيعه دارد. 
ــن مذاهــب  ــن احــکام شــرعي بي ــاي بي تفاوت ه
و فــرق شــيعه کمابيــش بــا تفاوت هــاي بيــن 
مذاهــب اهــل ســنت و شــيعه مشــابه اســت. آنچــه 
مايــه تعجــب اســت، شــدت اختالفــات بيــن 
پيــروان مذاهــب اســالمي اعــم از ســني و شــيعي، 
در مقايســه بــا بنيان گــذاران ايــن مذاهــب اســت. 
ــراي کشــتن  تــا جايــي کــه عمليــات انتحــاري ب
همکيشــان مســلمان توجيــه شــرعي شــده اســت. 
ظاهــراً مشــترکاتي نظيــر بــاور بــه يگانگــي خــدا، 
ــه  ــاور ب ــر، ب ــالت پيامب ــه رس ــاور ب ــتاخيز، ب رس
قــرآن و مشــترکات زيــاد در بنيادهــاي اخالقــي، 
ــر روش  ــي نظي ــه و اختالفات در حاشــيه قرارگرفت
وضوگرفتــن، روش قصــر )شکســتن و کوتاه تــر 

ــت.  ــده اس ــگ ش ــاز( و... پررن ــدن نم خوان

منابع و مآخذ
أبوسعد عبدالکريم بن محمدبن  منصورالتميمي  -

الســمعاني المروزي )562هـ (؛ النســاب؛ تحقيق: 
عبدالرحمن بــن يحيى المعلمــي اليماني؛ مجلس 
دائره المعــارف العثمانيــه، حيدرآبــاد، 1382 هـ - 

1962 م.
تاريخ بيهــق / تعريب؛ ابوالحســن ظهيرالدين  -

علي بن زيدبن محمدبن الحســين البيهقي، الشــهير 
بابن فندمه )565هـ(؛ دار اقرأ، دمشق، 1425 هـ .

منــازل الئمــه الربعــه ابي حنيفــه و مالک و  -
الشــافعي و أحمــد؛ أبوزکريا يحيى بــن إبراهيم بن 
أحمدبــن محمــد أبوبکــر بــن أبي طاهــر الزدي 
السلماسي )550هـ(؛ تحقيق: محمودبن عبدالرحمن 

قدح؛ مکتبه الملک فهد الوطنيه؛ 1422هـ/2002م.
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ميان بيش از يک ميليــارد بودايي جهان که آنها 
هم نســبت به بودا تعبد نورزند؟ بودا اتفاقاً يگانه 
بنيان گذار اديان و مذهب بود که مي گفت نسبت 
به ســخن من تعبد نورزيد. ســخن من را آزمون 
کنيد اگر با آزمون درســت در آمد، بپذيريد واال 
وا بزنيد. اآلن در کل جهان بودايي کيست که اين 

تلقي را داشته باشد؟« )ملکيان، 1392، ب( 
در تعريف روشــني که ملکيان از تعبّد به دســت 
داده اســت معلوم مي شــود که »تعبّد« اختصاص 
بــه دينــداري و دينــداران نــدارد. در درون هر 
نظــام فکــري و ايد ئولوژيک مثل مارکسيســم، 
سکوالريســم، فمينيسم، سيانتيســم، فاشيسم و... 
نيز »تعبّد« مي تواند وجود داشــته باشــد. هر کجا 
که ما باورهايي را بدون دليل و بر اســاس اقتدار 

دين تاريخي و نهادينه اي التزام صددرصد داشتن 
با عقالنيت ناسازگار است؛ چون هر دين تاريخي 
و نهادينه اي از مــن تعبد مي طلبد، مي خواهد که 
من ســخن کس يا کســاني را بپذيرم«. )ملکيان، 
1392، ب( به عبارت ديگر، اگر مطالبات اديان را 
از پيروان شان در تاريخ بررسي کنيم، مطالبه تعبّد 
را در آنهــا پيدا مي کنيم. از نظــر ملکيان اين امر 
عالوه بر اينکه شواهد تاريخي دارد، به شواهدي 
در درون دين نيز قابل ارجاع اســت؛ 2( شــواهد 
غير ديني يــا تاريخي که مي گويد عماًل دينداران 
در تاريخ متعبّــد بوده اند: »هر متديني نســبت به 
کس يا کســاني اين حالت ]تعبّــد[ را به خودش 
مي گيرد« )ملکيــان، 1392: 54( و عماًل دينداران 
اهل »تعبّد«نــد: »اآلن کدام بودايــي را داريم در 

طرح مسئله؛ صورت بندي نظريه ملکيان در 
باب ناهمسازي دينداري و عقالنّيت

براي تقرير محل نزاع نخســت الزم است شرحي 
از اصل نظريه ايشــان بدهــم و آن را آن طور که 
مي فهمــم صورت بندي کنم؛ زيــرا برخي نقدها 
و بحث ها در همين باب حاکي از اين اســت که 
نظريه ايشــان مستعد بدفهمي اســت. اميدوارم در 
صورت بندي نظريه ايشان دچار لغزش و بدفهمي 

نشوم. 
مّدعاي اصلي ملکيان اين اســت که »رکن اصلي 
دين ورزي و ديانت پيشــگي و متدين بودن، تعبد 
است و تعبد با عقالنيت سازگار نيست«.)ملکيان، 
1392: 54( »مــا تا تعبد مي ورزيم ...اصاًل عقالني 
نيســتيم«.)همان( »بنابراين آن روشنفکري ديني، 
پارادوکســيکال بود؛ چون مي خواســت تعبد و 
تعقــل را جمــع کند و جمــع ايــن دو، جمع دو 
چيز مانعه الجمع اســت.« )ملکيان، 1392، ب( اما 
»تعبّد يعنــي اينکه اگر من ادعا کــردم که الف، 
ب اســت و شــما از من پرســيديد چرا الف، ب 
اســت؟ مي گويم به اين دليل که x گفته اســت 
الف، ب اســت.« )همان( در حالي که »عقالنيت 
اقتضا مي کند کــه اگر من ادعا مي کنم که الف، 
ب است و شما از من مطالبه دليل کرديد بر الف، 
ب است، من مثاًل برهاني اقامه کنم به اين صورت 
الف، ج است و ج، ب است پس الف، ب است؛ 
بنابراين براي الف، ب اســت بايد برهاني قياسي 
به اين صورت داشــته باشــم.« )همــان( بنابراين، 
»تعبّد« از نظر ملکيان »يعني سخن کس يا کساني 
را بدون چون چرا پذيرفتن و ســخنان ديگران را 
براي پذيرفتن، عرضه کردن بر ســخنان اين کس 
يا کســان، اين قوام تدين است و قوام دين ورزي 
اســت«.)ملکيان، 1392: 54(  »تعبّد« يعني »سخن 
کــس يا کســاني را بدون دليل قبــول مي کنيم«.

)همان( 
از آراي ملکيــان در بــاب تلقي »تعبّــد« به عنوان 
رکــن اصلــي دينــداري، دو نوع شــواهد قابل 
استخراج اســت: 1( شــواهد ديني که مي گويد 
خود ديــن از ما »تعبّد« را طلــب مي کند: »به هر 

تأّملي درباره  نظريه  غيرعقالني بودن دينداري 
)نقدي بر آراي مصطفي ملکيان(

 حسن محّدثي گيلوائي

مصطفي ملكيان متفّكر برجسته معاصر در بحث هاي تازه تر خویش به  نحو صریحي 
مدرنيسم اسالمي و روشنفكري دیني را مورد نقد خویش قرار داده است. كانون 
نقد ملكيان دقيقاً همان چيزي است كه براي مدرنيست هاي اسالمي و پيروانشان 
هویّت ساز بوده است: »شكي نيست كه اسالم تجددگرایانه همان چيزي است كه 
امروزه در جهان اســالم از آن به عنوان روشنفكري دیني یاد مي كنيم و مرادمان 
البته روشنفكري اسالمي است، نه روشــنفكري هر دیني. روشنفكري اسالمي 
تعبيري اســت كه به كار مي بریم به جاي اینكه بگویيم تجددگرایي اسالمي. من 
خودم معموالً تعبير تجددگرایي اسالمي را به كار مي برم؛ اما امروزه متعارف شده 
به روشــنفكري دیني«. )ملكيان، 1392، ب( وقتي كه بنيادهاي هویّتي گروهي 
مورد نقد قرار مي گيرد، به طور طبيعي انتظار مي رود كه آنان درصدد دفاع برآیند 
و از هویّت خویش دفاع كنند. بنابراین، نقد ملكيان براي مدرنيست هاي مسلمان 
و پيروانشان صرفاً موضوعي بحث برانگيز نيست كه نفي و تأیيدش فقط جنبه اي 
فكري داشــته باشد. آنچه مدرنيست هاي مســلمان در دهه هاي اخير در برابر 
متفّكراِن مسلماِن غيرمدرنيست بدان مفتخر بوده و بر آن تأكيد كرده اند، فراروي 
از سّنت و پذیرش مباني تفّكر انتقادي بوده است. حال ملكيان جمع بين دینداري 
و عقالنيت، و جمع بين دینداري و مدرنّيت را تعارض آميز دانســته و آن را امري 
ممتنع تلّقي كرده اســت. ملكيان »تعّبد«  را ركن اصلي دینداري و دینداري را 
امري غيرعقالني دانســته است. لذا چنين نقدي به مدرنيسم اسالمي قبل از هر 
چيز براي پيروان آن به لحاظ هویّتي مسئله آفرین است. ملكيان بر آن است كه 
»تجددگرایي اسالمي یعني پروژه روشنفكري دیني هم عيب و نقص هایي دارد كه 
غيرقابل دفاع است«. )ملكيان، 1392: 52( البّته ریشه هاي این نقد به مدرنيسم 
اسالمي و روشنفكري دیني را مي توان در آثار یك دهه پيش ملكيان جست وجو 
كرد. )ملكيان، 1381: 269( این مقاله تأّملي اســت بر موضوعات محوري نظریه 
مصطفي ملكيان در باب غيرعقالني بودن دینداري. من كوشيده ام بر محورهاي 
اصلي این نظریه ملكيان تمركز و از بحث درباره نكات حاشيه اي تر نظریه ایشان 

صرف نظر كنم]1[. 
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مــن متدينم ولــي از فقه گذر مي کنــم، من اين 
را نمي توانم بپذيرم که به بخشــي از قرآن ايمان 
دارم و به بخشي ايمان ندارم. چگونه يک متدين 
مي تواند بگويد من به اين قرآن و دين ملتزم هستم 
ولي از فقهش صرف نظر کــرده ام؟ خب تو اگر 
از فقه صرف نظر کردي يعني از بخش هاي قرآن 
صرف نظــر کردي. درســت اســت حجم آيات 
فقهي به مراتب از آنچه به نظر مي آيد کمتر است، 
درست است که احکام فقهي در بيشترين حالت 
ممکن نزديک به 500 آيه هستند؛ ولي خب، 500 
آيه هم 1/12 قرآن اســت، پس چطور مي توانيم 
بگوييم کــه از فقــه بگذريــم؟ علي الخصوص 
کســاني که معتقدند اســالم فقط قرآن نيســت، 
اسالم قرآن است به اضافه روايت نبوي، آن زمان 
ما در روايت هاي نبوي هم فقه داريم، بعد چطور 
مي شود از بخش هاي چشمگيري از دين بگذرد و 
بگويد من هنوز متدينم!« )همان( در اينجا ملکيان 
برپايه ســخني از قرآن، هر نــوع گزينش گري و 
اصــل و فرع کردن و اليه بنــدي ترجيحي کتاب 
مقــّدس را رد مي کند. اما دليل بــرون ديني وي 
به نفع لزوم »تعبّــد«ِ تام به کتاب و احاديث نبوي 
نيز اين اســت که در غير اين صورت دين از دين 
بودن مي افتد: »ديني که بعضي از آياتش را کنار 
بگذاريم يک بخشي را تأويل کنيم، از ظاهرش به 
باطنش عدول بدهيم و بگوييم اينها بيانات حقيقي 
نيســتند، بيانات مجازي يا اســتعاري يا تشبيهي يا 
تمثيلي يا کنايي و يا رمزي هستند، در واقع بخشي 
عظيــم از آيات را اين طوري بيــان کنيم که اينها 
بيانات حقيقي نيســتند، يکي از صناعات ادبي در 
آنها اســتفاده شده اســت، يک بخشي را هم که 
به زمان و مــکان خاصي اختصــاص مي دهيد و 
مثاًل به مکاني مثل شــبه جزيره يا قرن چندم ربط 
مي دهند، خب، چه چيزي از اين دين باقي مانده 
اســت؟« )همــان( از نظر وي روشــنفکران ديني 
کوشيده اند با بهره گيري از برخي شيوه ها و فنون 
تأويل گري از »تعبّــِد«ِ به »قرآن و احاديث نبوي« 
شانه خالي کنند: »ما نمي توانيم هم عقالني باشيم 
و هم متدين؛ اما اين آقايان که هنوز اصرار دارند 
روشنفکر ديني هســتند، اين طور روشنفکر ديني 
ماندند که از آيات فقهي مي گذرند، براي بسياري 
از آيات قرآن هم که معناي حقيقي قائل نيســتند 
و معناي مجازي براي آن قائلند، بسياري از آيات 
قــرآن را هم کــه مي گويند جــزو ذاتيات قرآن 
نيست و از عرضيات قرآن است و اختصاص دارد 
به زماني دون همــه زمان هاي ديگر، مکاني دون 
همه مکان هاي ديگر و اوضــاع و احوالي غير از 
ساير اوضاع و احوال، خب من مي پرسم ديگر از 
دين چه چيزي باقي مانــد؟ بعد به من مي گويند 
تــو خودت هم که ايــن کار را مي کني؟ من هم 
مي گويم نه، من هيچ وقــت اين کار را نمي کنم، 
من هميشــه گفته ام بايد نهايت امانت را براي پيام 
قرآن قائل باشــيم«. )همان( بدين ترتيب، ملکيان 
بــا تأويل  کتــاب و ســنّت به شــيوه تأويل گري 

روشنفکران ديني مخالفت مي کند.
مخالفــت ملکيــان بــا تأويل گرِي متــون ديني، 

مســلماني مي داند، بايــد »تعبّد«ي تــام )total( و 
همه جانبه باشــد يــا مي تواند »تعبّد«ي بخشــي و 
جزئــي )patrial( باشــد؟ به عبــارت ديگــر، آيا 
مســلمان کســي اســت که به همه اجزاي کتاب 
و ســنّت )ســنّت در اينجا يعني »احاديث نبوي«( 
»تعبّــد« بورزد يا نــه مي تواند کتاب و ســنّت را 
همچون نظامي واجــِد ارکان و اضالع )يا اصول 
و فروع و يا زيرســاختار و روســاختار( ببيند و به 
ارکان يا اصول و زيرساختار متعبّد باشد ولي براي 
خود حّق تشکيک در اضالع يا فروع و روساختار 

را هم قائل باشد؟  
بررسي آراي ملکيان نشان مي دهد که »تعبّد« مدِّ 
نظِر وي »تعبّد«ي تام گرايانه اســت؛ يعني از نظر 
وي نمي توان به نحو گزينشي »تعبّد« ورزيد بلکه به 
کل کتاب و سنّت مي بايست متعبّد بود. بنابراين، 
از نظر ملکيان مسلماني يعني »تعبّد« تام به »قرآن 
و احاديــث نبوي«. »تعبّد«ِ تام به »قرآن و احاديث 
نبوي« يعني پذيرش بي چون و چراي تمام آيات 
قرآن و احاديث نبوي )معتبر(: »در همه اديان اين 
ســخن صادق است در دين اسالم اگر نگويم که 
نسبت به ساير اديان اين سخن بيشتر صادق است، 
کمتر از ساير اديان نيست؛ مثاًل قرآن گفته است: 
تعداد دروازه بانان جهنم 19 تاســت، همه فالسفه 
عالم جمع شــوند و به من اثبــات کنند که تعداد 

دروازه بانان جهنم 19 تاست«. )همان( 
بررســي آراي وي نشــان مي دهد که ملکيان دو 
نــوع دليل براي تعريف مســلماني بــه »تعبّد«ِ تام 
به »قــرآن و احاديث نبوي« ذکــر مي کند: دليل 
دينــي و دليــل غيردينــي. در ذکر دليــل ديني، 
ملکيان به آيه اي قرآني ارجاع مي دهد: »آخر در 
ديني که مي گويد: »نُؤمِــن بِبَعض َو نکُفر بِبَعض 
فَبَِشــرهُ بَِعذاب اَليم«  مگر کسي مي تواند بگويد 

و حجيِّت منبِع ســخن )مکتب يا مولّدان  ســخن( 
بپذيريــم، »تعبــد« ورزيده ايم. به عبــارت ديگر، 
»تعبّد« در ســخن ملکيان نام ديگر جزم انديشــي 
)dogmatism(  اســت؛ دگرســاالري يــا تبعيّت 

)heteronomy( در حوزه انديشه. 
حــال نکته اي ديگري که در فهم و صورت بندي 
نظريه ملکيان در باب تناقض دينداري و عقالنيّت 
)يا تناقض روشــنفکري ديني( محل اعتنا است، 
تعيين حدود »تعبّد« اســت. به عبــارت ديگر، در 
هــر نظام فکري، پيروان و معتقدان به آن دامنه اي 
از اعتقــادت حجيّت آميز را تعيين مي کنند که به 
آنها »تعبّد« بورزند يا عمــاًل چنان رفتار مي کنند 
که معلوم مي شود آنان به اعتقادات معيني »تعبّد« 
مي ورزند. مثــاًل در ميان مارکسيســت ها ممکن 
اســت متعبّدانــي پيدا کنيــم که خــود را به نحو 
بي چــون و چرا به آراي مارکــس ملتزم بدانند و 
آنهــا را بدون پرسشــگري بپذيرند امّــا در مورد 
آراي اِنِگلْــس چنيــن نکنند. پس »تعبّــد«، دامنه 
و حــّد و حدودي دارد. عماًل ديده مي شــود که 
معتقدان تا جايي پرسشگري و بازانديشي را مجاز 
مي دانند و از جايي به بعد کاماًل »تعبّد« مي ورزند. 
حال ببينيــم از نظر ملکيان دامنــه »تعبّد« در دين 
اســالم چيســت؟ آيا »تعبّد« در اسالم حّداکثري 

است؟ حّداقلي است؟يا حّد ميانه اي دارد؟
به نظر مي رســد که دامنه  »تعبّد« در اســالم از نظر 
ملکيــان واجد حّد ميانه اي اســت و نــه حّداقلي 
است و نه حّداکثري. از نظر وي »تعبّد« در اسالم، 
»تعبّد« به کتاب و سنّت است: »کسي که مسلمان 
هم باشد فقط به اسالم يک بايد التزام داشته باشد 
نه به اسالم دو و سه. اگر کسي مسلمان است بايد 
قرآن و احاديث نبوي را قبول داشــته باشــد و اال 
مسلماني اين نيســت که من اسالم عرفاي جهان 
اسالم، متکلمان اسالم و فيلسوفان اسالمي را هم 
قبول داشته باشم. )همان( وي در حقيقت افزايش 
دامنه »تعبّد« را در بحث خود مورد نقد قرار داده 
 است؛ چنان که گفته است الزمه مسلماني پذيرش 
»اســالم عرفاي جهان اســالم، متکلمان اسالم و 
فيلســوفان اسالمي« نيســت. )همان( بنابراين و بر 
همين قياس، مي تــوان دريافت که برخالف نظر 
برخــي عالمان دينــي و روحانيان کــه »تعبّد« را 
حداکثري مي دانند. )براي نمونه اي از طرح تعبّد 
حداکثــري و نقد آن بنگريد بــه ابوزيد، 1383: 
81ـ80( از نظــر وي در اســالم، »تعبّــد« به آنچه 
عالمان دين و روحانيــان عرضه مي کنند، وجود 
ندارد؛ زيرا آنچه آنان عرضه مي کنند در اســالم 
يک نمي گنجد. در مقام توضيح الزم است اشاره 
کنم که  »تعبّد«ِ حّداقلي اما »تعبّد« به اصول اصلي 
دين اســالم اســت: توحيد، نبّوت، و معاد؛ يعني 
پذيرش همان امــوري که فرد با قبول آنها به نحو 
ســنّتي به جرگه مســلمانان درمي آيد و مسلمان 

شناخته مي شود. 
نکتــه بســيار مهــم ديگــر کــه بــراي فهــم و 
صورت بندي دقيق تر نظريه ملکيان داراي اهميّت 
اســت و بايد بدان پرداخته شود، اين است که آيا 
همين »تعبّد«ِحــدِّ ميانه اي که ملکيان آن را الزمه 
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»وقتي افراد پرســش هايي درباره عقالنيّت ايمان 
يا پرســش هايي درباره رابطه بيــن ايمان و خرد 
مطرح مي کنند« درواقع، ايمان را »به مثابه نگرش 
 )propositional attitude( »ناظر به يک گــزاره
در نظــر مي گيرند. نگرش ناظر بــه گزاره »يعني 
 Murray(.»موضعي شناختي نسبت به يک گزاره
Rea, 2008: 94 &-95( گــزاره زيــر را در نظر 
بگيريــد: ايران در جــام جهاني فوتبال به 
دور دّوم صعــود خواهد کرد )اين گزاره را 
اخيراً يکي از کارگردانان نامي سينماي ايران در 
برنامه 90 با قاطعيّت اعالم کرده است(. با شنيدن 
يــا خواندن ايــن گزاره، ما ممکن اســت در آن 
»شک کنيم« يا بدان »معتقد شويم« يا حريفان مان 
از شــنيدن آن »بهراســند«، يا بدان »اميد ببنديم«. 
ترسيدن  اعتقادداشتن،  اينها )شــک کردن،  تمام 
يا اميدبســتن(، معّرف نگرش ناظــر به گزاره  اند. 
)همــان( نتيجه منطقي بحث ملکيان در باب دين 
و دينداري، اتّخاذ چنين موضعي اســت. حال به 
دو نحو مي تــوان چنين رويکــردي را رد کرد: 
1( اتّخاذ موضع غيرشــناختي به دين که ديدگاه 
مختار و مطلوب من اســت و من نقد نخست ام به 
نظريه ملکيان را از همين موضع بسط مي دهم؛ 2( 
اتّخاذ موضِع شناخت گرايانه در قبال باور ديني و 
نقد از همان رويکردي کــه ملکيان عماًل اتّخاذ 

کرده است. 
همين جا بايـد توضيح بدهم که موضع غيرشـناختي 
در قبـال ديـن در اينجا بدين معنا اسـت که اعتقادات 
بلکـه  نيسـتند  دينـداري  عنصـر  مهم تريـن  دينـي 
باورهـاي دينـي تعبيـري از تجربه هـاي ديني انـد. لذا 
تجربه هـاي دينـي در دينـداري نقـش محـوري ايفـا 
مي کننـد و خلـل در باورهـاي دينـي لزومـاً بـه معني 
خلـل در دينـداري نيسـت. ايـن موضع لزومـاً برابر با 
اتّخـاذ موضـع غيرشـناخت گرايانه در قبـال باورهاي 
دينـي نيسـت. به عبـارت ديگـر موضـع مـن موضعي 
و  ايمان گرايـي  مـورد  )در  نيسـت.  ايمان گرايانـه 
-Penelhum, 1977: 376 بـه  بنگريـد  آن  اقسـام 

382( به عبـارت ديگـر، در مقـام بحـث از دينـداري 
مي تـوان غيرشـناخت گرا بـود امـا در مقـام بحـث از 
باورهـاي دينـي به عنوان يکـي از اجـزاي دينداري- 
کـرد.  اتّخـاذ  شـناخت گرايانه  موضعـي  مي تـوان 
موضـع غيرشـناخت گرايانه در باب اعتقـادات ديني 
بـر آن اسـت کـه گزاره هـاي دينـي گزاره هايـي در 
بـاب حقيقـت نيسـتند بلکـه »نمادهايـي هسـتند کـه 
 Frayer, 2002:(  .»گرايش هـا را منعکـس مي کننـد
27( موضـع مـن در بـاب باورهـاي دينـي موضعـي 
يعنـي معتقـدم گزاره هـاي  شـناخت گرايانه اسـت؛ 
دينـي دربـاره حقايقـي معيّـن سـخن مي گوينـد و 
احـوال  احساسـات،  گرايش هـا،  بـه  راجـع  صرفـاً 
عاطفـي و روانـي و وجـودي و ارتباطـي نيسـتند. در 

اينجـا بـاب نقـد نخسـت را مي گشـايم. 

1 ـ دين شناسي تقليل گرايانه ملکيان
اوانس پريچارد تبيين هاي روان شناختي دين را به 
دو دسته کالن عقل گرايانه و عاطفه گرايانه تقسيم 
کرده اســت. اگر تقســيم بندي اوانــس پريچارد 

دينـي بـا باورهـاي عقالني شناخته شـده در علم و 
فلسـفه، دالِّ بـر تعبّـد در دينداري نيسـت.  

مي تــوان در نقــد نظريــه ملکيــان در تعريــف 
مفاهيــم مناقشــه کــرد. مثــاًل »عقالنيـّـت« و »تّعبــد« 
را به گونــه اي تعريــف کــرد، کــه از ناســازگاري 
منتقــدان  از  برخــي  خــارج شــوند؛ چنان کــه 
تعريــف  چــه  اگــر  کرده انــد.  چنيــن  ايشــان 
مفاهيــم مهــم اســت امّــا گمــان مي کنــم در 
اينجــا مباحثــه بــر ســر مفاهيــم مشــکل را به نحــو 
ــي  ــن بحث هاي ــد. در چني ــل نمي کن ــي ح اساس
ــه  ــه مباحث ــود دارد ک ــه وج ــي هميش ــن نگران اي
ــظ و  ــر لف ــر س ــوا ب ــي و دع ــي لفظ ــه جدل هاي ب
تعاريــف تنــّزل يابــد. هــر يــک از ايــن مفاهيــم را 
ــا  ــه  اَنحــاي مختلفــي تعريــف کــرد امّ مي تــوان ب
ترجيــح مــن ايــن اســت کــه بــر محورهــاي اصلي 
بحــث  تمرکــز  کنــم. لــذا تعاريــف ملکيــان را از 
ــنفکري  ــت«، »روش ــد«، »مدرنيّ ــت«، »تعبّ »عقالنيّ
ــرم و از  ــروض مي گي ــي« مف ــنفکري دين و روش
ــر ســر الفــاظ و تعاريــف درمي گــذرم. مناقشــه ب

آنچه در آراي ملکيــان بيش از هر چيز ديگري 
شــگفتي مرا برمي انگيزد،  و مــن از آن به عنوان 
نقطــه سســت و بس ضعيــف نظريه ايشــان ياد 
مي کنــم، تلّقــي »تعبّــد« به عنوان رکــن دين و 
دينــداري اســت. اين ســخن کــه »قــوام دين 
بــه تعبد اســت« و »رکــن اصلي ديــن ورزي و 
ديانت پيشگي و متدين بودن، تعبد است« به معني 
اين اســت که مهم ترين بخش ديــن و دينداري 
از نظــر ايشــان، 1( باورها )امر شــناختي( و 2( 
پذيرش بي چون وچراي باورها اســت. به عبارت 
ديگــر، نتيجه مّدعــاي ملکيان در تلّقــي »تعبد« 
به عنــوان رکن اصلــي دينداري اين اســت که 
امر شــناختي مهم تريــن رکن ديــن و دينداري 
اســت. موراي و ِرآ به درســتي اشــاره دارند که 

برخالف اســتنباط برخي از منتقــدان، به معناي 
ايــن نيســت کــه او رويکــردي ظاهرگرايانه و 
قشــري )literal( بــه متون دينــي را أتّخاذ کرده 
اســت. اندکي توّجه روشن  مي ســازد که تأکيد 
او بر لزوِم تفســيِر امانتدارانه و غيردل بخواهانه از 
متون دينــي و مواجهه روش منــد و ضابطه مند با 
آنهاست: »علم تفصيل علوم ديني و مذهبي يک 
علم هرج ومرج طلبانه نيست که با قواعدش بشود 
هرچه دلمان خواســت از قرآن و روايات بيرون 
بکشــيم. اين علم ضوابط و قواعد و احکام دارد. 
درســت هرمنوتيسين  ها گاهي با هم اختالف نظر 
دارند؛ ولي در يک زمينه مشــترک وسيع گاهي 
در حواشــي با هم اختالف پيــدا مي کنند وگرنه 
علم هرمنوتيک قواعــد و ضوابط دارد وقتي اين 
قواعد و ضوابط را زير پــا بگذاريم يعني از علم 
هرمنوتيک عدول کرديم، ايــن با اخالق علمي 
سازگار نيســت؛ چون من حق ندارم هيچ سخن 
و پيامي را تحريف کنم و به پيروانش برســانم«. 

)همان(

نقد نظريه ناهمسازي عقالنّيت و دينداري 
ملکيان

بـاب  در  را  ملکيـان  نظريـه  کوشـيدم  اينجـا  تـا 
تناقـض دينـداري و عقالنيـت )يا روشـنفکري و 
دينـداري( به نحوي وفادارانـه صورت بندي کنم. 
اگـر ايـن کار را به نحو درسـتي انجام داده باشـم، 
اکنـون راهـم براي نقـد اين نظريه همـوار خواهد 
بـود. مـن در چنـد محور اصلـي نظريـه ملکيان را 
نقـد مي کنـم: 1( »تعبّـد« يـا جزم انديشـي رکـن 
اصلـي دينـداري نيسـت؛ و  ذکـر شـواهد ديني و 
تاريخـي اينکـه »تعبّـد« رکن دينداري نيسـت؛ 2( 
تعبّـد حداقلـي و تعبّـد غيرتام يا بخشـي نيز نوعي 
دينـداري اسـت. 3( عـدم هم تـرازي اعتقـادات 

طرح از سيمين هدايت منفرد
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پرورش داده اند«. )وولف، 1386: 841(  به همين 
دليل من فکر مي کنم سخن ملکيان را مي بايست 
چنين تصحيــح کرد که قوام يک سّنت ديني 
به تعّبد است.  اما پيروان ديني تماماً به خواسته ها 
و الزامات ســنّت دين شــان وفادار نمي مانند. اين 
منابع اقتدار در يک سنّت ديني هستند که آنان را 
بي دين معرفي مي کنند و به نظر مي رسد ملکيان با 
موضع رسمي سنّت هاي ديني هم آوا شده است. 
امّــا کوفمان اضافه مي کند کــه »دينداري فردي 
بدون تمايل به اقتدارگرايي ممکن است؛ اما هيچ 
ديني در تاريخ از آن کاماًل برکنار نبوده اســت«. 
)همــان، 841( پس اگــر فاصله گيــري انتقادي 
از ســنّت دينــي در عين دينداري ممکن باشــد، 
نمي توان نتيجه گرفت که دينداري و عقالنيّت در 
تضادند و لذا روشنفکري ديني غيرممکن است. 
اگر تبيين ما از دين، غيرشــناختي باشــدـ  که در 
چنين تبييني اعتقادات ديني نقشــي فرعي دارندـ  
دينداري در عين نقد اعتقادات ديني امري معنادار 
و ممکــن خواهد بود و مؤمنــان مي توانند به نحو 
انتقادي بــا اعتقادات خود مواجه شــوند و حتي 
آنها را کنار بگذارند و در مسير ي شک آميز گام 
بردارند، امّا همچنان واجد انواعي از درگيري هاي 
ديني باشند. از اين منظر جزم انديشي و دين خويي 
ذاتي و الزمــه دينداري نيســت؛ ]3[ اگر چه در 
بسياري موارد يکي از عوارض محتمل آن است. 

تقليل گرايانه  اعتبارســنجي  2 ـ ملکيان و 
اعتقاد 

حــال فرض کنيم که اعتقــاد رکن اصلي دين و 
اعتقــادورزي رکن اساســي دينداري اســت. با 
پذيــرش مفروضات دين شــناختي ملکيــان، باز 
هم نقدي جــّدي به نظريه ايشــان وارد اســت. 
من در اينجا مي کوشــم به اجمال بــدان بپردازم. 
ملکيان مي گويد دينداري عقالني نيســت به اين 
دليل که براي يکايــک باورهاي ديني نمي توان 
برهان آورد: »چرا مي گوييم عقالنيت نافي تعبد 
اســت و تعبد نافي عقالنيت اســت يعني اين دو 
تا بــا يکديگر مانعه الجمع هســتند به دليل اينکه 
عقالنيــت اقتضا مي کند که اگر من ادعا مي کنم 
که الف، ب اســت و شــما از مــن مطالبه دليل 
کرديد بر الف، ب اســت، من مثاًل برهاني اقامه 
کنم به اين صورت الف، ج است و ج، ب است 
پس الف، ب است؛ بنابراين براي الف، ب است 
بايد برهاني قياسي به اين صورت داشته باشم؛ اما 
تعبد يعني اينکه اگر من ادعا کردم که الف، ب 
است و شما از من پرسيديد چرا الف، ب است؟ 
مي گويم به اين دليل که x گفته اســت الف، ب 
است و بين اين و برهان فاصله کهکشاني است«.

)ملکيــان، 1392، ب(  مي تــوان ســخن ايشــان 
را بديــن نحــو ترجمه کرد: تنها شــناخت معتبر 
شناختي است که از باورهاي برهان پذير حاصل 
مي شــود و چون باورهاي دينــي فاقد برهان اند، 
لذا معتبر نيســتند بلکه باورهايي جزمي اند. چنين 
نظرگاهي به معرفت، تقليل گرايانه است. چندين 
خطاي فاحش در مّدعاي ملکيان وجود دارد که 

پديد مي آيد که در آن هستيم ـ ايمان به خودمان 
و ديگران و نيز ايمان بــه خدا. اين ايمان هم دال 
بر يقين اســت ـ اما اطميناني کــه از تجربه ذهني 
خودمان درباره منش ديگري برآمده، نه از تسليم 

در برابر اقتدار تعّصب آميز«. )همان(
بگذاريــد فقــط يــک نمونــه از صدهــا نمونه 
دين پژوهانــه را ذکر کنــم که اعتقــادات را در 
دينداري عنصري فرعــي تلّقي مي کنند نه اينکه 
آن را رکن اصلي دين و دينــداري بدانند. ويليام 
جيمز ترجيح مي دهد دين را »احساسات، اعمال، 
و تجربه هاي انســان هاي منفرد در تنهايي شــان« 
تعريف کنــد »چندان که آنان خــود را در رابطه 
با هــر آن  چيزي که آنان ممکن اســت امر الهي 
 :2013-James, 2002(  .»در نظر بگيرند مي يابند
38( او الهيات، فلســفه ها و سازمان هاي کليسايي 
را در ديــن امــري ثانــوي مي داند. )همــان( اين 
برداشــت مرا از کتاب جيمز، وين پراودفوت نيز 
تأييد مي کند: »جيمز همچون شــاليرماخر معتقد 
است که منشــأ ژرف تر دين همان احساس است 
و عقايد فلســفي و کالمــي، فرآيندهاي ثانوي و 
فرعــي مي باشــند، مثل ترجمه هاي يــک متن به 
زباني ديگر«. )پراودوفــوت، 1377: 216( جيمز 
»عقايد ديني را محصوالتــي درجه دوم مي داند 
که اگر وجود پيشــين احساس ديني نبود، هرگز 
پديد نمي آمدند. عقايد ديني، اليه سطحي حالت 
ايماني است که بهترين مشخصه آن عاطفي بودن 
آن اســت. حالت ايماني نوعي تــوکل يا اعتماد 
است که زمينة اطمينان ديني را به وجود مي آورد. 
زماني که محتواي عقالني خاصي با حالت ايماني 
همراه مي شــود، آن حالت ايماني به زيور اعتقاد 
آراســته گشته و نقش عقيده را به خود مي گيرد«. 
)همان، 218( جيمز نيز مي گويد: »مردم غالباً متأثر 
از براهين عقلي در باب دين نيســتند« اما نه بدان 
دليل که آنها تعبّدي اند بلکه بدان خاطر که »عقايد 
و آموزه هــاي ديني نشــان دهنده خاســتگاه هاي 
عميق تري در احساس و تجربه است«. )همان( از 
نظر ويليام جيمز »احساسات و سلوک، ثابت ترين 
عناصــِر دين هســتند و نتيجه مي گيــرد که آنها 

بنيادي ترين عناصرند«. )همان، 219( 
در باب ترجيح دين شناسي غيرشناختي نزد من بر 
دين شناسي شــناختي به بحث مستقلّي نياز است. 
عجالتاً به همين نکته بسنده مي کنم که دين شناسي 
شــناختي تبيينــي تقليل گرايانه از دين به دســت 
مي دهد امّا طرح شواهد و تحقيقات تجربي اي که 
نشــان مي دهد اين نوع دين شناسي تقليل گرايانه 

است، در حوصله اين مقاله نمي گنجد ]2[.
امّا اگر منظور ملکيان آن باشد که حيات عمومي 
اديان قائم به »تعبّد« است و منظورش از  اين سخن 
کــه قوام دين و دينداري به »تعبّد« اســت، تأکيد 
بر نقــش تاريخي »تعبّــد« در تــداوم و برقراري 
سنّت هاي ديني باشــد، حق کاماًل با ايشان است 
و عموم دينداران نيز دينداري شان »تعبّد«ي است. 
من با نظر والتر کوفمان موافقم که »همه سنّت هاي 
ديني، براي آن که از زوال خود جلوگيري کنند، 
»يــک جريان نهفتــه و نيرومنــد اقتدارگرايانه را 

را کمي توّســع ببخشيم، دين شناســي ملکيان را 
ناميد. »نظريه هاي  مي توان دين شناسي شــناختي 
روانشناختي عقل گرايانه دين را محصول گرايش 
بشري به جستجوي شناخت جهان و ناشي از خرد 
انساني و اســتعداد قياس، تعميم و نتيجه گيري از 
مشاهده و تجربه مي دانند. ... مهمترين انديشمندان 
عقل گــرا، اگوســت کنــت، هربرت اسپنســر، 
ادوارد تايلــر و جيمز فِريزر بودنــد«. )هميلتون، 
1381: 38ـ37( در مقابــل، »به نظر نظريه پردازان 
عاطفه گــرا، باورداشــت هاي مذهبــي محصول 
اســتدالل مبتنــي بر مشــاهدات وقايعــي که در 
خواب ها رخ مي دهند و يا متکي به استنباط هايي 
راجع به پيوند ميان چيزها نيستند، بلکه از حاالت 
عاطفي ذهن سرچشمه مي گيرند«. )همان، 79( با 
الهام از اين دســته بندي، مي توان دين شناسي هاي 
مختلف را به دو دســته کلّي دين شناسي شناختي 
و دين شناســي غيرشــناختي تقســيم کــرد. در 
دين شناســي شــناختي، باورها نقش اصلي را در 
دين و دينداري ايفا مي کننــد و اصوالً دينداري 
قائم به باور اســت. در مقابل، در دين شناسي هاي 
غيرشــناختي، عناصر ديگري نظيــر اعتماد قلبي، 
عمل و مناسک، اخالق و شيوه زند گي، احساس 
ديني و تجربه ديني اهميت محوري پيدا مي کنند. 
اگر نوع تبيين ما از دين، تبييني شــناختي باشــد، 
پذيــرش نظام اعتقادات ديني، فــرد را در جرگه 
پيــروان ديني معيّن قرار مي دهد امّا اگر عناصري 
غير از شناخت را در دين محوري بدانيم، پذيرش 
يــک نظام اعتقادي خاصـ  چه پذيرش تعبّدي و 
چه غيرتعبّديـ  اهميتي اساسي ندارد و لذا چنانچه 
در نظام اعتقــادات ديني فرد خللي وارد شــود، 
دينداري او زايل نخواهد شــد. چنيــن تبييني از 
دين، راه را براي بررسي انتقادي اعتقادات ديني و 
کنارنهادن باورهاي ديني غيرعقالني باز مي کند. 
ايــن دقيقاً اتّفاقي اســت کــه در مراحــل باالتر 
رشــد ايماني رخ مي دهد. به ميزانــي که مؤمنان 
به لحاظ ايماني رشــد مي کنند از راست کيشــي 
و جزم انديشــي فاصله مي گيرند و به وارســي و 
نقــد اعتقادات ديني خود مي پردازند. بر حســب 
ديدگاه ملکيان امّا اعتقادورزي راست کيشــانه و 
جزم انديشــانه حّد باالي ايمان ديني خواهد بود! 
مــاّده محوري دينداري نوعي درگيري اســت نه 
اعتقادورزي. اگر بخواهــم از تعابير اريک فروم 
اســتفاده کنم، از نظر ملکيان دينداري موکول به 
»داشــتن ايمان« اســت: »در حالت داشتن، ايمان 
شــامل تملک اطمينان بخش قواعدي اســت که 
از ديوانســاالري قدرتمند به عنوان مرجعي نهايي 
و راســتين اخذ شده است. اطميناني که مشخصه 
حالت داشتن است از کاربرد مستقل عقل و خرِد 
خودمان ناشي نمي شود، زيرا عقل و خرد در اين 
حال تعطيل شده است«. )وولف، 1386: 802( امّا 
فروم شــکل بديلي از دينداري را معرفي مي کند 
که موکول به »بودن در ايمان« اســت نه داشــتن 
ايمــان: »در حالت بودن، ايمان صرفاً مجموعه اي 
از عقايد نيست بلکه نوعي جهت گيري يا نگرشي 
دروني اســت. به جاي ايماني کــه داريم، ايماني 
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عقل و ايمــان دو موضع مخالف ســيطره دارند. 
موضع اول مدعــي قياس پذيري اين دو و موضع 
دوم منکــر قياس پذيــري اســت. معتقــدان بــه 
قياس پذيري در ميزان ســازگاري ميــان ايمان و 
عقل اختالف نظر دارند. بيشتر آنها به سازگاري 
عقــل و ايمان در مــورد مقدمــات ايماني )مانند 
وجود خــدا و ماهيت او(، و نــه در مورد فقرات 
ايمان )مانند تجّســد و تثليث(، قائلند و معدودي 
همراه بــا ايمانوئل کانت و ريچارد ســوين برن، 
فيلســوف دين، بــه هماهنگي کامــل ميان عقل 
و ايمــان معتقدنــد )بــاور ديني، تنهــا در قلمرو 
عقــل(. موضوع ]موضــع[ دوم، يعنــي اعتقاد به 
قياس ناپذيري عقــل و ايمان، به دو موضع فرعي 
تقسيم مي شــود: 1( موضعي که مدعي مخالفت 
عقل و ايمان اســت )که شامل همقطاراني بسيار 
بي شباهت به هم، مانند کرکگور و هيوم، است( 
اين موضــع ايمان را در قلمــرو امور غير عقالني 
جــاي مي دهــد. 2( موضعي که ايمــان را باالتر 
از عقــل و فــوق عقالنــي مي دانــد. ژان کالَون 
)1968ـ1886(  بــارت  کارل  )1564ـ1509(، 
نيکالس ولترســتورف و آلويــن پالنتينجا بر اين 
باورند که الهيات طبيعي )عقالني( بيجا و بي مورد 
است؛ زيرا مي خواهد که با بي ايماني در سرزمين 
خودش )يعني عقــل متعارف انســاني( رودررو 
شود. به گفته کارل بارت، استدالل کردن درباره 
ايمــان، اتخاذ موضــع بي ايماني اســت؛ اين کار 
)عقل را بر مســيح حاکم و داور ســاختن است(. 
بنا به نظر اين فوِق عقل گروان، وحي و انکشــاف 
الهــي )بــه خــود اعتباربخش( اســت )و دليلش 
همراهش است(. ولترســتورف در کتابش به نام 
عقل در حدود دين از تابِع مالک ديني قراردادِن 
تمام غور و بررســي هاي نظري حمايت مي کند. 
بنابرايــن ديــدگاه، ايمــان واقعــاً در مقابل عقل 
نيســت، بلکه فوق و در وراي دامنه راستين عقل 
اســت. کرکگور و اگزيستانسياليســت يهودي، 
لئوِشســتوف )1938ـ1866( نشان داده اند که اين 
دو موضــع فرعي )ايمــان برتر از عقل اســت و 
ايمان مخالف عقل اســت( سازگارند. آنها به هر 
دو موضع معتقدند و مي گويند که عقل به وسيله 
گناه ضايع و تباه گرديده است«. )پويمن، 1388( 
    چــون قــرار اســت که بحــث ملکيــان را نقد 
کنيــم، نمي توانيم موضــع دّوم يعني موضع انکار 
قياس پذيــري عقل و ديــن را اتّخــاذ کنيم؛ زيرا 
اتّخاذ چنين موضعــي يعني تأييد مّدعاي ملکيان. 
لذا به ناچار بايد از او در موضع قياس پذيري بحث 
کنيم. در موضــع قياس پذيري گرايانه، مي توانيم 
از چند مدل يا ســنّت اعتبارســنجي اعتقاد سخن 
بگوييم. نخستين مدل يا ســنّت، شواهدگرايي 
)evidentialism( اســت که مي گويد براي اينکه 
بتــوان اعتقــادي را عقالني دانســت مي بايســت 
آن اعتقــاد با توازني از شــواهد مؤيّد و شــواهد 
مبطل همــراه باشــد و در مجموع شــواهد مؤيّد 
به نحو قابل توّجهي بر شــواهد مبطل يا ضدشواهد 
بچربــد. )Murray & Rea, 2008: 104( ريشــه 
مدل شــواهدگرايانه عقالنيّت را معموالً در تفّکر 

54(  مــا مي توانيم معناي »دليل« را توّســع دهيم 
و از مثالي که خود ايشــان ذکــر کرده و دليل را 
به معناي »برهان« گرفته اســت فراتر برويم. چون 
غرض ما درک درســت مســئله و سپس حّل آن 
است نه رديّه نويسي صرف بر نظريه ملکيان، انجام 
اين کار خالي از اشکال است؛ البتّه اگر راهي که 
تا اينجا پيموده ايم، درســت بوده باشــد. مّدعاي 
تصحيح شــده ملکيــان چنيــن از کار درمي آيد: 
عقالنيت اقتضــا مي کند که اگر من ادعا مي کنم 
کــه الف، ب اســت و شــما از مــن مطالبه دليل 
کرديد بر الف، ب اســت، مــن مثاًل برهاني اقامه 
کنم يا شــواهدي داشته باشم و يا يکي از اشکال 
باورهاي بديهــي )خواه مربوط بــه آگزيوم ها و 
خــواه ناشــي از درون نگري و تأمّــل در نفس و 
خويشتن شناســي( براي من حاصل شــده باشد؛ 
اما دينداري يعني پذيرش اعتقاداتي  که نه مبتني 
بــر برهانند و نه مبتني بر شــواهدند و نه از جنس 

آگزيوم هاي بديهي هستند. 

حال براي نقد مّدعاي تصحيح شده ملکيان، بايد 
نشان دهيم که باورهاي ديني باورهايي »تعبّد«ي 
و جزمي نيســتند بلکه نوعي معيار عقالني از آن 
انــواع پيش گفته )برهــان، شــواهد، و باورهاي 
خودپيدا( در مورد باورهاي ديني نيز قابل حصول 
 است. براي ورود به اين بحث نخست مي بايست 
رويکردهاي مربــوط به عقالني بــودن اعتقاد را 
مــورد بحث قــرار دهيــم. در مجمــوع، چندين 
مــدل در باب عقالني )و غيرعقالني( تلقي کردن 
اعتقــاد وجــود دارد که من آنهــا را مدل ها ي 
ســنجش عقالني بودن اعتقاد يا مدل هاي 
اعتبارســنجي اعتقاد مي نامم و در زير به طور 
مختصر به هريک از آنها اشاره مي کنم. با توجه به 
اين مدل هاي اعتبارسنجي و مباحثه و معرکه آرايي 
که ميان فيلســوفان در اين باره وجود دارد، به نظر 
مي رســد که ملکيــان بدون هرگونــه توّجهي به 
مقّدمات و لوازم وارد چنين بحثي شــده است و 
چنين ورودي، هيچ گونه قرابتي با نکته سنجي هاي 
مسبوق به سابقه ايشــان ندارد. امّا قبل از اينکه به 
اين مدل ها بپردازيم نخســت بايد به اين پرســش 
پاســخ دهيم که آيا بــاور ديني همچــون ديگر 
باورهاســت و آيا اصاًل پرســش از عقالني بودن 

باورهاي ديني پرسش موّجهي است؟ 
در پاســخ بــه ايــن پرســش دو موضــع رقيــب 
به وجــود آمــده اســت: قياس پذيري گرايــي و 
غيرقياس پذيري گرايــي: »در حوزه بحث درباره 

من در ادامه يک به يک ذکر مي کنم:
الــف( باورهــاي مبتنــي بــر برهان تنهــا بخش 
محــدودي از باورهــاي ما را مي ســازند. »برهان 
يعني اســتداللي قياســي از اقوالي که نزد هر آدم 
عاقل يا متفّکر صاحــب صالحيّتي بديهي تصّور 
مي شــوند« ) Murray & Rea, 2008: 96( امّــا 
براي پذيــرش بســياري از باورها مــا عماًل هيچ 
برهان قياسي نداريم و لذا اين فقط باورهاي ديني 
نيســتند که فاقد برهانند. به عنوان مثال، نظريه هاي 
علوم طبيعي مبتني بر برهان قياســي نيســتند بلکه 
مبتني بر شواهدند. هندســه واجد برهان است اما 
علوم طبيعي نه )همان( در علوم طبيعي در بهترين 
حالت فقط مي توان به »شواهد حّسي مستقيم« نائل 
شد؛ شواهدي که با بهره گيري از حواس )ديدن، 
شــنيدن، لمس کردن، چشيدن، و بوييدن( حاصل 
مي شــود. )همان( موراي و ِرآ شــواهد را به طور 
کلّي به ســه دســته اصلي تقســيم مي کنند: الف( 
شــواهد محکمــه اي )forensic evidence( نظير 
آثار فيزيکي، شــهادت شــاهدان و... ب( شواهد 
گــزاره اي يعني مجموعه گزاره هايــي که از باور 
شما پشــتيباني مي کنند )نظير شواهدي که عضو 
هيئت منصفه عليه متّهــم در اختيار دارد ازجمله: 
»آثار انگشــت بر روي در و بــر آلت قتّاله وجود 
دارنــد«(؛ ج( شــواهد تجربــه اي کــه مربوط به 
باورهاي ادراکي هستند. صدق و کذب تجربه ها را 
نمي توان همچون صدق و کذب گزاره ها سنجيد. 
اينکه »به نظر مي رســد من يک درخت را مي بينم 
مبتني بر تجربه هاي ادراکي است. ...آنها هم چون 
زمينه هايي بــراي باور عمل مي کننــد و غيرقابل 
انکار به نظر مي رسد که ما چيزهاي بسيار زيادي را 
بر اساس تجربه ادراکي مي دانيم«. )همان، 99(  اما 
نکته جالب تر اينکه چيزهاي زيادي هســت که ما 
آنها را بدون هيچ شواهدي مي دانيم. موراي و ِرآ 
از آگزيوم هاي منطقي مثال مي زنند. مثاًل ما »براي 
اين  اّدعا که تناقض نمي تواند صادق باشــد« هيچ 
شواهدي نداريم بلکه فقط بايد آن را به همان گونه 
کــه هســت بپذيريم. )همــان( پــس فقط بخش 
ناچيــزي از شــناخت هاي ما مبتني بــر برهان اند، 
بخــش قابل توّجهي از آنها مبتني بر شــواهدند، و 
بخشــي نيز فاقد هرگونه شــواهد  و برهان اند. اگر 
کســي بگويد که فقط باورهــاي متّکي به برهان، 
عقالني  و معتبرند، بخش قابل توّجهي از شناخت 
را عاري از عقالنيّت و اعتبار مي ســازد. لذا چنين 
ديدگاهي نســبت به معرفت تقليل گرايانه اســت 
و البتّه، معيار بســيار تنگ دامنه اي براي عقالنيّت 
تعريف کرده اســت. اگر معيــار عقالنيّت چنان 
تنگ دامنه باشــد که نظريه هاي علــوم طبيعي نيز 
غيرعقالني تلّقي شوند، آن گاه استبعادي ندارد که 

دين و دينداري نيز غيرعقالني باشند؟! 
ب( حال فــرض کنيم که ملکيــان مّدعاي خود 
را به نحو نادرســتي صورت بندي کرده باشــد و 
مرتکب اشتباهي در بيان شده باشد و ما بخواهيم 
آن را همدالنه بازســازي کنيم. ايشان در تعريف 
تعبد گفته است: تعبّد يعني »سخن کس يا کساني 
را بــدون دليل قبول مي کنيــم«. )ملکيان، 1392: 

باورهاي ديني باورهايي »تعّبد«ي 
و جزمي نيستند بلكه نوعي معيار 

عقالني از آن انواع پيش گفته 
)برهان، شواهد، و باورهاي 

خودپيدا( در مورد باورهاي ديني 
نيز قابل حصول  است
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ميان باشــد. اين نيت حق طلبانه متضمن انزجار و 
نفرتي ســالم از فريب خوردگــي و به موازات و 
همراه با آن، آرزوي معرفــت يافتن به امور مهم 
زندگي اســت. ...امــا دومين ويژگــي عقالنيت 
متضمن مهارت يا اســتعداِد رفتــارِي بيطرفانه و 
منصفانــه داوري کردن، بررســي عينــي و فارغ 
از ســليقه شــواهد، و معرفت به امــور معتنابه در 
جريان وصول به حکمي حســاب شــده، است«. 
)همــان( ذکر برخــي نقدهاي مهم واردشــده بر 
شواهدگرايي و نيز بحث از عقالني بودن به منزله 
برخــورداري افراد از صفاتي معيّــن،  راه را براي 
بحث از مدل بعدي سنجش اعتبار باور مي گشايد. 
مدل ديگر ســنجش عقالني بــودن اعتقاد، مدل 
پايايي گرايي )reliabilism( است. پايايي گرايي 
)يا به تعبير برخــي وثاقت گرايي( مي گويد يک 
اعتقــاد عقالني اســت مادامي که دو شــرط زير 
موجود باشــد: »1( آن اعتقاد توسط استعدادهاي 
شناختِي به نحو مناسب عمل کننده اي پديد آيد و 
2( شخص واجد اعتقاد نينديشد – يا دليل قاطعي 
براي انديشــيدن نداشــته باشــد- کــه آن اعتقاد 
 )Murray & Rea, 2008: 104( .»غيرعقالني است
مطابــق اين رويکرد، »هيچ دليل آشــکاري براي 
اينکه فکر کنيم شــکل گيري اعتقادات در غياب 
استدالل هميشه نامعتبر يا عالمتي از کژکارکردي 
شناختي اســت، وجود ندارد. بنابراين، پايايي گرا 
)برخالف شواهدگرا( در موضع مقاومت در برابر 
اين  ادعا قرار دارد که اعتقادات ديني عقالني اند 
فقط اگر آنها با اســتدالل هايي حمايت گردند«. 
)همان( پايايي گرايان با اتّکا به شــواهد تجربه اي 
)تجربــه ديني(، عقالنــي بودن باورهــاي اصلي 
ديني – نظير اعتقاد به خــدا- را نتيجه مي گيرند. 
امــا نقدهايــي بــه پايايي گرايي نيز وارد شــده و 
برخي اشکاالت بنيادي را براي آن ذکر کرده اند  
)Comesana, 2010: 577( کــه اينجــا مجالــي 
براي بحــث از آنها وجود نــدارد. همان طور که 
شواهدگرايي انواع و اقسامي دارد، پايايي گرايي 

نيز به انواعي تقسيم مي شود. 
فيلسوفان دين و متألّهان نيز هر يک موضع خاص 
خود را دارند: برخي هم چون توماس اکوئيناس، 
ويليام پالِي، و ريچارد سوئين برن همگي به يکي 
از اشــکال شــواهدگرايي تعلّق دارند و برهمين 
اســاس معتقدند که اعتقادات دينــي عقالني اند. 
برخي همچون والترستوف و پالنتينجا از موضعي 
ضدشــواهدگرا معتقدنــد کــه اعتقــادات ديني 
اعتقاداتي پايه اي و لذا عقالني اند. ويليام آلستون 
نيز به عنوان فيلســوف ديِن پايايي گرا )و در نتيجه 
ضدشواهدگرا( اعتقادات ديني را بر اساس تجربه 
 )Houshmand, 2003: 34( .ديني عقالني مي داند
امّا مّدعاي ملکيان بــه کدام يک از اين مدل هاي 
ســنجش عقالني بودن اعتقاد تعلّق دارد؟ اندکي 
دقّت نشان مي دهد که مّدعاي ملکيان )البتّه بهتر 
اســت بگوييم مّدعاي تصحيح شــده ملکيان(، به 
رويکرد شــواهدگرايي تعلّــق دارد که برخي از 
مهم ترين نقدهاي وارد شده بر آن را ذکر کرديم. 
امّا برخي هيچ يک از اين دو مدل ســنجش اعتبار 

اســت. تشخيص آنچه بايد براي چيز ديگر شاهد 
به حســاب آيد، تا اندازه اي، به کل شــبکه اي از 
مالحظات بســتگي دارد و تشخيص ميزان شاهد 
به حســاب آمدن چيزي مستلزم ســنجيدن روال 
و رويه هايي اســت که همه ذهني و شخصي اند. 
ممکن اســت دو قاضي با شــاهد يکساني مواجه 
شــوند، اما به احکام متفاوتي برسند. ممکن است 
دو شخص به طور متساوي عقل گرا باشند و شاهد 
يکساني درباره مدعيات يک دين در اختيار داشته 
باشند و با وجود اين، به نتايج مختلفي درباره آنها 
برسند. ظاهراً توصيه به تناسب بخشيدن باورها با 
شواهد، يا توصيه اي تو خالي است يا کوته نوشت 
و خالصه امري پيچيده تر است؛ به نظر من، مورد 
اخير درســت اســت«. )پويمن، 1388( ايرادهاي 
وارد شــده بر شــواهدگرايي بسي بيشــتر از اينها 
اســت. به عنوان مثال، يک ايــراد ديگر مربوط به 
باورهــاي مبتني بر حافظه اســت. باورهاي مبتني 
بــر حافظه باورهايي درباره گذشــته هســتند که 
براساس حافظه  و به کمک خاطره هاي مشّخصي 
موّجه مي شــوند. آلوين ال. گلدمن امّا به موردي 
از باورهــاي مبتنــي بر حافظه اشــاره مي کند که 
شواهدگرايي را مسئله دار مي کند و آن اين است 
که ما در گذشــته به خاطر شواهد معتبري که در 
ذهن داشــته ايم باوري را پذيرفته ايم. اکنون تمام 
آن شــواهد معتبر را از ياد برده ايــم امّا بدان باور 
همچنان اعتقــاد داريــم و آن را موّجه مي دانيم. 
گلدمن مي پرســد شواهدگرايي چگونه مي تواند 
موّجه بودن چنين باوري را در حالي که ما اکنون 
هيچ شــواهدي در اختيار نداريــم توضيح دهد؟ 

)Goldman, P. 8(

بر مبناي چنين انتقاداتي به شــواهدگرايي اســت 
که مدل بديلي از اعتبارسنجي اعتقاد مطرح شده 
اســت. مســيري که پويمن دنبال مي کند به اين 
مدل بديل منتهي مي شــود. او نتايج قابل توّجهي 
از بحثــش مي گيرد و آن اينکــه »عقالنيت لزوماً 
به معناي ناقل بودن يا واجد باورهاي صحيح بودن 
نيست )اگرچه مي توان گفت که عقالنيت رو به 
سوي حقيقت دارد(. ...دو ويژگي، شاخص حکم 
عقالني است. يکي مربوط به قصد و نيت است و 
ديگري مربوط به مهارت در رفتار. اوالً، عقالنيت 
متضمن نيت طلِب حقيقت يا توجه و حرمت واال 
براي حقيقت قائل شدن، است. خصوصاً هنگامي 
که تعارضي ميان حقيقت و خواهش هاي فرد در 

غالب عصر روشنگري و گهگاه در افکار دکارت 
جست وجو مي کنند. امّا مدل شواهدگرايانه مدلي 
غيرقابل دفاع اســت. آن قدر به اين مدل نقد وارد 
شده است که ديگر نزد بسياري از صاحب نظران 
فاقد اعتبار شــده است.  پويمن برخي از مهم ترين 
اين نقد هــا را توضيــح داده اســت: » گاهي ادعا 
مي شــود که فرآيند رســيدن به حقيقــت يا باور 
موجه، مانند فرآيند رســيدن به باورهاي رياضي 
و تجربــي، فرآيند تصميم گيرِي دقيق و روشــني 
است. هر شخصي مکلف اســت که دقيقاً مطابق 
و متناســب با شــواهد موجود و در دسترس، باور 
بورزد؛ پس هيــچ عذري براي بــاور ورزيدن به 
امري بر مبناي شواهد ناکافي پذيرفته نيست. چنين 
اســت رأي دکارت و پوزيتيويســت هاي منطقي 
)مخصوصاً اي. جي. ايــر(، که در قاعده جاافتاده 
دابليــو. کي. کليفورد بدين صورت طنين انداخته 
است: )هميشه و هرجا و براي همه کس خطاست 
که بر مبناي شــواهد ناکافي به امري باور آَوَرد.( 
صرف نظر از اين نقد که خود گزاره کليفورد اگر 
ناظر به خودش هم باشد، دستخوش تناقض است 
)زيرا شــاهدي کافي براي باورآوردن به خودش 
ارائه نمي دهد(، مشــکل اين اســت که داده ها و 
معلومات مختلف، بســته به باورهاي پيشــين هر 
شخص، به درجات مختلفي شاهد و دليل به حساب 
مي آيند )يعني ميزان دليل و شاهدبودن آنها براي 
همه اشــخاص يکسان نيســت(. مايکل پوالنئي، 
کارل پوپر، ان. آر. َهنِسن و لودويگ ويتگنشتاين 
قــدرت و توان منظرگروِي )معرفت شــناختي( را 
اثبات کرده اند؛ يعني اين نظريه که شيوه ارزيابي 
و حتي شيوه گزينش شواهد را تصوير پيشين ما از 
جهان تعيين مي کند؛ که خود اين تصوير محصول 
شــبکه اي از گزاره هاســت کــه با هــم ارتباطي 
نه چنــدان وثيق دارند و مؤيد يکديگرند. شــاهد 
و دليــل، وابســته و تحت تأثير شــخص و اوضاع 
و احوال موجود اســت. آيا کشــاورزان، دالالن 
معامالت ملکي و نقاشــان مناظــر، هنگامي که به 
مزرعه اي نگاه مي کنند چيز يکســاني مي بينند؟« 
)پويمــن، 1388( پس شــواهدگرايي بنا به داليل 
مختلف مسئله دار است. با اتّخاذ اين مدِل سنجش 
اعتقاد، بسياري از باورهاي خود را مي بايست کنار 
بگذاريم چــون فقط معــدودي از باورهاي ما از 
حمايت شــواهد کافي برخوردارند. آنچه از نظر 
موراي و ِرآ شــواهدگرايي را مسئله دار مي سازد 
اين اســت که بــراي تأييد هر باور مي بايســت به 
باور قبلي برگرديم و شــواهد آن را وارسي کنيم 
و اين پس رفت را تا بي نهايت ادامه دهيم. دليلش 
اين اســت که فکر اصلي شواهدگرايي مسئله ساز 
اســت). )Murray & Rea, 2008: 100( پيداست 
که موضع قياس ناپذيري گرايانه پسامدرنيست ها و 
ايمان گرايان واکنشــي افراطي عليه شواهدگرايي 

است. )همان(
پويمن اين ايــراد را چنين صورت بندي مي کند: 
»هر بحث معناداري درباره کشــف مالک هايي 
عيني براي آنچه بايد دليل و شاهد به حساب آيد 
و ميزان دليل و شاهدبودن آن، بحثي بسيار دشوار 

 پايايي گرايان با اّتکا به شواهد 
تجربه اي )تجربه ديني(، عقالني 
بودن باورهاي اصلي ديني – نظير 
اعتقاد به خدا- را نتيجه مي گيرند. 

اما نقدهايي به پايايي گرايي 
نيز وارد شده و برخي اشکاالت 

بنيادي را براي آن ذکر کرده اند  
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دارد« پذيرفتــه ام. اين اعتقاد را کــه »محمد )ص( 
فرســتاده خداست« بر حســب مجموعه اطالعات 
تاريخــي ام پذيرفته ام و هيچ دليل اســتواري ندارم 
که نشان دهد ايشــان فرستاده خدا نيست و يا نشان 
دهد که ايشــان فرد صادقي نبوده اســت بلکه همه 
داده هــاي تاريخي – به ويــژه موفقيّت تاريخي پيام 
و حرکت ايشــان- مؤيّد اين امر است. همچنين بر 
مبناي تفکر انتقادي »بنا به هر تصويري که از انسان 
داشته باشيم، حيات پس از مرگ، »ممکن« است«. 
)همان، 352( بر مبناي همين سه اعتقاد محوري، من 
خود را ديندار و مســلمان )متعلق به سنّت اسالمي( 
مي دانم و فکر مي کنم در اين گونه مسلمان بودن از 
انتقادي انديشي )critical thinking( عدول نکرده ام. 
مــن اين  باورها را پذيرفته ام نــه فقط به خاطر اينکه 
آنها را از رهگذر سنّتي که به پيامبر اسالم )بنيانگذار 
دين اســالم( برمي گــردد دريافت کــرده ام، بلکه 
عــالوه بر آن اين اعتقادات بــا احوال و تجربه هاي 
دروني ام همساز هســتند و و در معنايابي زند گي ام 
مفيد و مطلوب بوده اند و عالوه بر همه اينها با تفکر 
انتقادي ام در تضــاد و تصادم نبوده اند. مي دانيم که 
اين سه باور هسته  شــناختي ايمان اسالمي را شکل 

مي داده است.
    امّــا بقيّه آنچه در کتاب و ســنّت آمده اســت 
چه وضعــي پيــدا خواهد کــرد؟  نخســت بايد 
مجموعه هــاي اعتقــادي را مــورد بحــث قرار 
دهيم. مــراد من از مجموعه اعتقادي مجموعه  اي 
از باورهــاي پيرامونــي حول يک يــا چند باور 
محوري اســت. حول ســه باور اصلي اســالمي 
)توحيد، نبــوت، و معاد( مجموعــه اي از باورها 
شــکل گرفته اســت که بخــش قابل توّجهي از 
آيــات قــرآن را دربرمي گيرند. اين ســخن که 
»تعــداد دروازه بانان جهنّم 19 تاســت« )ملکيان، 
1392، ب( يکي از همين باورها اســت که حول 
باور به معاد قرار مي گيرد. معلوم است که به نحو 
انتقادي نمي توانيم هيچ دليل و شــواهد و قرايني 
بــراي اين گونــه گزاره هــا بياوريــم. لزومي هم 
ندارد. ما همين که به نحــو انتقادي باور به معاد را 
پذيرفته ايم کافي اســت. توصيف بهشت و جهنم 
و جهــان عقبي براي آن دســته از مؤمناني مطرح 
مي شــود که اهل بررســي انتقادي نيستند بلکه به 
مجموعــه اي از تمثيل ها و تصاوير نياز دارند تا به 
معاد باور بياورند. آناني که به لحاظ رشد عقالني 
و رشــد ايماني در مراحل باالتر به سر مي برند، از 
اين تمثيل ها و تصاوير بي نياز مي شوند و نگاهشان 
از واقع گرايي خام گروه پيشــين فراتر مي رود و 
به مرحلــه تفکر از نوع واقع گرايــي نمادين نائل 
مي گردند. پس ما با متني )قرآن( سروکار داريم 
کــه مي خواهــد مخاطب عام داشــته باشــد. لذا 
به نحوي ســخن مي گويد که هر کــس به  ميزان 
رشــد عقالني و ايماني اش با آن مواجه شــود و 
ميوه مطلوب خــود را بچيند. خواص از باورهاي 
پيراموني عبور مي کنند و درگير باورهاي محوري 
مي شــوند. اين  نکته ما را وارد بحثي متن شناختي 

مي  کند. 
ب( مدخليّت هاي چندگانه آيات قرآن و مســئله 

بخواهيــم موضع بي طرفي را اتّخــاذ کنيم داليل 
و شــواهد و مســتندات محکم و غيرقابل چون و 
چرايــي در اختيار نداريم کــه بگوييم اعتقادات 
ديني ما )به معناي مدِّ نظر فيلســوفان دين به عنوان 
مهم ترين متخّصصان اين موضوع( عقالني است. 
امّا يک نقطه محکمي هســت که مي توانيم بدان 
اتّکا کنيــم و از آن موضع نظريه ملکيان را مورد 
نقد قــرار دهيم: هيچ دليــل محکم و قراين 
اســتواري وجــود ندارد که نشــان دهد 
باورهاي اصلي ديني، ضدعقالني است و يا 
پذيرفتن آنها به معناي نفي انتقادي انديشي 
و پذيرش جزم انديشــي است. ما به تعبير پل 
ريکور، مي توانيم تا زماني که ميراث ديني مان را 
ضدعقالني نيافته ايم، بــا »هرمنوتيک خاطره« به 
سنّت ديني  مان بنگريم و به سراغ آن برويم. تعلّق 
به ســنّت تا زماني که ضدعقالني نباشد، اقدامي 
معقول است و از قضا عکس آن، يعني  کنارنهادن 
ميراث ســنّتي به اين دليل کــه عقالني بودن اين 
ميــراث – آن هم با تعريف خاصــي از عقالنيّت 
که عقالنيّت برخي فيلسوفان دين است- اقدامي 
مخّرب و نامعقول اســت. انتقادي انديشــي فقط 
شــامل فرآيند اِحــراز عقالني بــودن باورهايمان 
نيســت بلکــه شــامل اِحــراز ضدعقالني بــودن 
باورهــا نيز هســت. نفي و کنارنهــادن باورها در 
انتقادي انديشي تنها بعد از اِحراز ضدعقالني بودن 
آنهــا مي بايســت رخ دهد؛ در غيــر اين صورت 
آدمي مي بايســت بســياري از باورهايش را )که 
براي زيســتنش ضروري هســتند( کنار بگذارد. 
پس مــا مي توانيــم همچنان به باورهايــي اعتقاد 
داشــته باشــيم که همه معيارهاي عقالني بودن را 
واجد نيستند، ضدعقالني هم نيستند،  بلکه به نظر 
برخي از فيلســوفان دين حتي برخي از معيارهاي 

عقالني بودن را نيز واجدند. 
بر حســب همه آنچه در باب مدل هاي ســنجش 
اعتبار باورها )دينــي يا غيرديني( توضيح داده ام، 
به نظر مي رســد کــه موضــع ملکيان اســتوار و 
قانع کننده نيســت. اکنون نوبت آن اســت که به 
موضوع سطح تعبّد )حداکثري، ميانه، حّداقلّي( و 
نوع تعبّد )تام يا جزئي( مورد نظر ملکيان بپردازم. 

3. نفي جزئي مدخلّيِت بخشــي از آيات 
قرآن: نقبي به لزوم تعّبد حّداکثري و تعّبد 

تام
حــال مي خواهــم به ايــن موضوع بپــردازم که 
چگونه در تاريخ و فرهنگ اسالمي عدِم »تعبّد« 
به قرآن و سنّت – در معناي مّد نظر ملکيان- در 
عين اعالم تعبّد محّقق شــده اســت و مسلمانان 
در عيــن احترام به قرآن و ســنّت و باورداشــتن 
بــه مفروضات اسالمي شــان، به تفســير عقالني 
دين پرداخته اند و البته از دايره مســلماني خارج 

نشده اند.

الف( مجموعه هاي اعتقادي در قرآن
برحســب آنچه تاکنــون گفتــه ام، من برحســب 
تجربه هاي دينــي ام اين اعتقاد را کــه »خدا وجود 

باورها را نمي پســندند و در هر يک نقاط ضعفي 
مي بييند و مي کوشند با ترکيب آنها مدل سّومي را 
 Comesana, 2010; Goldman, .( .پديد آورنــد
http://fas-philosophy.rutgers.edu( مدل سوم 
پيشنهادي برخي از متفّکران مدل اعتبارگرايي 

 )Comesana, 2010( .شواهدگراست
اکنون پس از اين بحث نســبتاً طوالني اما فشرده 
درباره مدل هاي سنجش اعتبار باورها، مي توانيم 
به جمع بندي برسيم. اگر هم چون اريک اشنايدر  
يــک دســته بندي کلــي،  )Snider, 2004( در 
فيلسوفان دين را درباره مسئله عقالني بودن اعتقاد 
ديني به دو دســته شــواهدگرا و ضدشواهدگرا 
تقســيم کنيــم، مي توانيم   )anti-evidentialist(
نتيجه بگيريم که برخي از فيلســوفان دين برخي 
از مهم ترين اعتقادات ديني )نظير اعتقاد به وجود 
خــدا( را عقالني مي دانند و برخي از فيلســوفان 
دين اعتقادات ديني را غيرعقالني تلّقي مي کنند. 
بنابرايــن در اينجــا نيــز معرکــه اي از آرا وجود 
دارد. اندکــي دقّت نشــان مي دهد که آن دســته 
از فيلســوفان دين که به يکي از ســنّت هاي ديني 
تعلّق خاطر دارند، اعتقادات اصلي ديني را عقالني 
مي دانند و آن دسته از فيلسوفان دين که نسبت به 
دين گرايش مثبتي ندارند يا گرايش منفي دارند، 
اعتقــادات ديني را غيرعقالني مي دانند. حســين 
هوشــمند در بحثي راجع به همين موضوع، نکته 
جالبــي را از قول پل ريکور بيان مي کند: »اگر ما 
بخواهيــم مفاهيم ديني را فهــم کنيم بايد بين دو 
شــيوه متمايز تفســيرکردِن دين را انتخاب کنيم: 
»هرمنوتيک خاطره« يــا »هرمنوتيک بدگماني«. 
هرمنوتيک خاطره اساســاً نسبت به دين همدالنه 
اســت چون مي پذيرد که معتقدان ديني با چيزي 
واقعــي در تماس هســتند و لذا مجاب مي شــود 
کــه وظيفه اش بازيافتن يــا »به خاطرآوردن« يک 
پيام است. هرمنوتيک بدگماني بر عکس، انکار 
مي کند کــه واقعيتي الهي در ديــن وجود دارد. 
گفته مي شــود که اين برداشــت از آن، محصول 
توهم است. چون هيچ چيز واقعي براي »به خاطر 
آوردن« يا بازيافتن وجــود ندارد، بنابراين هدف 
تفســير »توضيح دادن« يا راززدايي کردن است«.  
)Houshmand, 2003: 76( به راستي، اکنون ما بر 
ســر اين دو راهي کدام گزينه را بايد برگزينيم؟ 

هرمنوتيک خاطره يا هرمنوتيک بدگماني؟ 
 وانگهي، شناســايي فيلســوفاِن به کلي بي طرف 
کار چندان آســاني نيست. به نظر مي رسد مواضع 
نويســند گان کتاب عقل و اعتقــاد ديني )1379( 
به بي طرفي نزديک اســت. آنــان اعتقاداتي نظير 
وجــود خدا و حيات پس از مرگ را ضدعقالني 
نمي داننــد. به عنوان مثال، دربــاره حيات پس از 
مرگ )معاد( به عنوان يکي از مهم ترين اعتقادات 
ديني مي نويسند:  »ما مستدالً نشان داديم که بنا به 
هر تصويري که از انسان داشته باشيم، حيات پس 
از مرگ، »ممکن« اســت«. )پترســون و ديگران، 
1379: 352(  بــاري، در ميــان دو طرف نام هاي 
بزرگي ديده مي شــود و موضــوع همچنان براي 
بحــث گشــوده اســت. بنابراين از نظــر من اگر 



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
112

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
113

روشــنفکري ديني نيز بالطبع مورد تأييد خواهد 
بود. در غير اين صورت و با مردودشمردن اعتبار 
ديني اين راهبردها، موضع ملکيان به ناگزير بيشتر 
موضع ارتدوکسي را منعکس خواهد ساخت]4[. 
به عبارت ديگر، بسياري از صاحب نظران مسلمان 
در طول تاريخ اسالمي به کارگيري اين راهبردها 
)نظيــر تعميم قاعــده نســخ و تأويل آيــات( را 
مــردود  شــمرده اند. آنها در تاريخ اســالم جبهه 
راست کيشــي اســالمي را شــکل داده اند. امّا نه 
معناشناسي و روش هاي معتبر خوانش متن چنين 
الزامي )الزام راست کيشانه اي( را ايجاب مي کند 
و نه خود اسالم و قرآن؛ يعني براي تأييد مّدعاي 
ملکيان نه دليل و شواهد برون ديني وجود دارد و 
نه شواهد درون دينِي خلل ناپذير. به عبارت ديگر، 
به نظر مي رســد مباني اتّخاذ دو راهبرد پيش گفته 
)نسخ و تأويل( در خود متن قرآن موجود است. 
هم راهبرد نسخ در قرآن وجود دارد و هم راهبرد 
تأويل و به نظر مي رسد مسلمانان با توّسل به چنين 
امکاني با اســتعداد تنش آفرين و مقاومت برانگيز 
آيات مواجه شــده اند. »روشن ترين دليل بر رابطه 
ديالکتيکي ميــان وحي و واقعيّت، پديده نســخ 
اســت که دانشــمندان علوم قرآني بــه وقوع آن 
در متــن قرآنــي معترفند. اين از آن روســت که 
نســخ به معناي ابطال و الغاي حکم اســت، خواه 

کوشيده اند اين جنبه هاي مقاومت برانگيز متن را 
از طريق فرآيندي که من آن را رفع يا نفِي جزئِي 
مدخليِّت آيــات مي نامم، منتفي ســازند تا جنبه 
تنش آفريــِن اّوليّه متن را از بيــن ببرند. دو مورد 
مهم از اين استعداد تنش آفرين و مقاومت برانگيِز 
آيات قرآن در حوزه فقه )مدخليِّت حقوقي( و در 
حوزه شناخت )مدخليِّت شناختي( بروز مي يافته 
است. در ميان مسلمانان )منظور متفّکراِن مسلماِن 
عقالني انديش است نه همه مسلمانان( دو راهبرد 
مهــم را براي رفــع اين دو نــوع مدخليّت آيات 
به کار گرفته شــده اســت که عبارت اند از تعميم 
قاعده نســخ، و تأويل آيات )اگر چه راهبردهاي 
نفــي يا رفع مدخليّت آيات منحصر به اينها نبوده 

است(.   
ملکيــان به مــا مي گويد بايــد کل ايــن متن را 
تعبّدي بپذيريد و ااِّل گزينشي عمل کرده ايد و از 
دينداري خارج شده ايد. هر نوع تأويلي هم مجاز 
نيســت. در اينجا ملکيان مي بايست تعيين موضع 
کند که آيــا راهبردهايي چون نســخ و تأويل و 
برخي راهبردهاي ديگر که توّسط برخي از فقها و 
مفّسران و قرآن شناسان عقالني انديش  در تاريخ 
اســالم به کار گرفته شده اند ريشه در خود کتاب 
و ســنّت دارد يا نه؟  اگر وي چنين راهبردهايي را 
به لحاظ اســالمي معتبر بشمارد، رويکرد و روش 

رفع استعداد تنش آفرين آيات
در اينجــا ما درواقع به نظريه اي متن شــناختي نياز 
داريــم تــا تلّقي  فــوق از متن را موّجه ســازد. به 
نظر مــن مطابق با ســاحت هاي وجــودي آدمي 
)مخاطبــان(، )مأخوذ از ديويــس، 1387: 131( 
آيات قرآن ســه نوع مدخليّت دارد: 1( مدخليّت 
شــناختي ناظر بــه توصيــف و فهم جهــان؛ 2( 
مدخليّت هنجارين که ناظر به شيوه زند گي آدمي 
اســت و خود بــه دو نوع فرعي الــف( مدخليّت 
حقوقــي )شــرعي(، و مدخليّت اخالقي تقســيم 
مي شــود و 3( مدخليّت اِبرازي که ناظر به جهان 
انفسِي غيرشناختي آدمي است و به دو نوع فرعي 
الف( مدخليّت وجودِي ناظر به تحّول وجودي و 
ب( مدخليّت روانــِي ناظر به احوال رواني آدمي 
تقسيم مي شود. بنابراين آيات قرآن ممکن است 
هم زمان بخشــي يا همه ايــن مدخليّت ها را با هم 
داشته باشند و وقتي مخاطب در برابر هر آيه قرار 
مي گيرد، ممکن اســت با يکي يــا چندين اثر از 
اين آثار مواجه شــود. قــرآن در جاهاي مختلفي 
به انواع مدخليّت آيات اشــاره کرده است که در 
اينجا مجالي بــراي پرداختن به آنها وجود ندارد. 
از باب استشــهاد بــه يک مورد اشــاره مي کنم: 
لَْت آيَاتُُه  ََّقالُوا لَْواَل فُصِّ »َولَْو َجَعلْنَاهُ قُْرآناً أَْعَجِميّاً ل
أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاء 
َِّذيَن اَل يُْؤمِنُوَن فِي آَذانِِهْم َوقٌْر َوُهَو َعلَيِْهْم َعًمى  َوال
أُْولَئَِک يُنَــاَدْوَن مِن مََّکاٍن بَِعيــٍد« )فّصلت:44(.« 
و اگر ]اين کتــاب را[ قرآني غيرعربي گردانيده 
بوديم، قطعاً مي گفتند: »چرا آيه هاي آن روشــن 
بيان نشــده؟ کتابــي غيرعربــي و ]مخاطِب آن[ 
عرب زبان؟« بگو: »اين ]کتاب[ براي کســاني که 
ايمان آورده اند رهنمود و درماني است، و کساني 
که ايمان نمي آورند در گوش هايشــان ســنگيني 
است و قرآن برايشــان نامفهوم است، و ]گويي[ 
آنان را از جايي دور ندا مي دهند!« )قرآن مجيد، 

ترجمه فوالدوند( 
مطابق اين نگاه، هر آيه ممکن است بسته به حال 
و احــوال و آگاهــي مخاطب تأثيــرات مثبت يا 
منفي بر وي بگذارد و منجر به تمايل وي نســبت 
به متن يا مقاومت در برابر آن شــود. بنابراين، هر 
آيه قرآن براي هر مخاطِب ممکن، به طور بالقّوه 
دو نوع اســتعداد، بروز مي داده است: 1( استعداد 
تحّول آفريــن و اثرگــذاري مثبت، 2( اســتعداد 
تنش آفريــن و مقاومت برانگيز. اين نکته دقيقاً در 
آيه فوق آشــکار اســت. نکته مهم امّــا در اينجا 
اين اســت که اســتعداد تنش آفرين آيات قرآن 
فقط اختصاص به غيرمؤمنان نداشــته است بلکه 
مؤمنان نيز با محتواي برخي از آيات قرآن درگير 
مي شده اند و هم اســتعداد تحّول آفرين آيات را 
تجربه مي کرده اند و هم استعداد تنش آفرين آنها 
را. استعداد تنش آفرين قرآن گاه آثار مثبت و گاه 
آثار منفي داشته است. مسلمانان در مواجهه با اين 
خصلت آيــات، گاه خود را تغييــر مي داده اند و 
گاه مي کوشيده اند جنبه تنش آفرين آيات قرآن 
را رفع کنند. در مورد اخير، مسلمانان به طور عام 
و مفّســران مسلمان به طور خاص در تاريخ اسالم 

طرح از سيمين هدايت منفرد
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روش ها تأويل )هرمنوتيک( است. اين فرضيه ها 
يا براي پذيرش انتقادي گزاره هاي کتاب و سنّت 
مطرح مي شــوند يا به خاطر حفظ اعتبار کتاب و 
ســنّت. اگر ما به سنّت ديني اي تعلّق داشته باشيم 
که بخش اعظم گزاره هــاي آن به لحاظ انتقادي 
غيرقابل قبول باشــند، اعتبار اين سنّت به کلي فرو 
مي ريزد. لذا فرضيه هاي ما در باب سنّت ديني  مان 
چنانچــه کارآمــد از کار درآينــد و قانع کننده 
باشند، اعتبار سنّت ديني  مان را نيز حفظ مي کنند 
و پيروي دينــي ما را موّجه مي ســازند. اين تمام 
کوششي اســت که روشــنفکري ديني در دوره 
معاصر انجام داده اســت. حال مي توان مجموعه 
اين اقدامات روشنفکري ديني را نقد کرد. خود 
اين جريان نقد به روشــنفکري ديني و پاسخ هاي 
بــه آن نيز بخشــي از انتقــادي انديشــي درباره 

روشنفکري ديني است. 
بگذاريد در اينجا فقط از دو راهبرد مذکور )قاعده 
نســخ و روش تأويل( سخن بگوييم که مسلمانان 
آنهــا را بــه کار گرفته اند تا مدخليّت بخشــي از 
آيات قرآن – مدخليّت حقوقي و شناختي اش- را 
منتفي سازند. نخستين راهبرد، راهبرد نسخ است. 
مي دانيم که برخي از آيات قرآن برخي آيات قباًل 
نازل شــده را منسوخ ســاخته اند و احکام مترتّب 
بر آنها را بي اعتبار کرده اند. نســخ آيه اي توسط 
آيه اي ديگر به منزله نســخ توّســط خود خداوند 
محل مناقشــه نبوده است؛ هر چند که نصر حامد 
ابوزيد به درستي مي گويد که منطق نسخ در قرآن 
لزوم توّجه دائمي به واقعيّت اجتماعي را در خود 
نهفته دارد: »از آنجا که نقطه عزيمت متن قرآني 
به مثابــه وحي الهي، چارچوب مفاهيم موجود در 
واقعيّت خارجي اســت، بي ترديد در تطورات و 
تغييــرات بعدي نيز اين واقعيّت را در نظر داشــته 
اســت. تغيير و تحــول از ويژگي هــاي ضروري 
واقعيِّت خارجي و جريان دايمي و سيّال آن است. 
از آنجا که متن قرآني به اين واقعيّت توجه دارد، 
بايد شرايط آن را در نظر بگيرد. ...احکام شرعي 
خداوند، مربوط به سلوک و رفتار انسان در درون 
جامعه اســت؛ از اين رو، نمي توان واقعيّت پويا و 
متغير را در دايره احکام و قوانين ثابت و بي تحول 
محدود کرد«. )ابوزيد،1381: 215-214( باري، 
پديــده نســخ در حقيقت، کنار نهــادن برخي از 
آيات به واســطه آيات جديدتر بود. اما عالوه بر 
اين، عده اي از متفّکران مســلمان قائل به »نســخ 
قرآن به سنّت« بوده اند. بنابراين نظر، پيامبر مجاز 
بوده اســت برخي از احــکام قرآني را لغو کند و 
بنا به مصلحت، احکام جديدي را جايگزين کند. 
بنابراين کنارنهادن بخشي از قرآن توّسط پيامبر بنا 
به مصلحت مجاز بوده اســت. چنان که در عمل 
مي بينيم، همين امر در قرون متمادي توســط فقها 
نيز انجام شده اســت و برخي از احکام قرآني بر 
حســب مصالح جامعه اســالمي و بر مبناي فکر 
»ثابــت و متغير در دين« مورد اجــرا قرار نگرفته 
اســت. بنابراين در حوزه احکام، بخشي از آيات 
قرآني عماًل کنار نهاده شــده اند: »در حوزه متون 
دينــي – به طور خــاص- که اختــالف تأويل به 

گمراه کند او را راهبري نيســت«. )قرآن مجيد، 
ترجمه فوالدوند( 

بدين ترتيب، قرآن خود مي گويد که تمام آيات، 
گزاره هاي ناظر به واقع نيســتند بلکه شامل وعده 
و وعيد نيز هســتند. آيات مذکــور )عطف توّجه 
به بحــث از موضع هنجارين( نشــان مي دهد که 
مواجهه بــا متن قرآن و نحوه پذيــرش آيات آن 
نيازمند بهره گيري از روش هايي است و قرآن متن 
ساده اي نيست که در يک بررسي انتقادي يک باره 

بتوانيم تکليفمان را با کل آن روشن کنيم.

حال مي رســيم به اين پرســش مهــم که تکليف 
کسي که مي خواهد انتقادي انديشانه زند گي کند 
با اســتعداد تنش آفرين آيات قرآن چيست؟ اگر 
مشــکل اســتعداد تنش آفرين آيات را حل کنيم 
مشکل اســتعداد تنش آفرين احاديث نيز به طريق 
اولي حل خواهد شد. آيا مسلمان انتقادي انديش 
مي تواند همه گزاره هاي قرآني را به همان صورت  
ظاهري اش به نحو انتقادي بپذيرد؟ پاســخ روشن 
است. بسياري از گزاره هاي کتاب مقّدس و سنّت 
در صورت ظاهــري اش به لحاظ انتقادي غيرقابل 
پذيرش  هســتند و يک مســلمان انتقادي انديش 
نمي تواند آنهــا را بپذيرد. به عبــارت ديگر، اين 
گزاره ها براي او تعارِض شناختي ايجاد مي کنند 
و ناهمســاز با پاره هاي ديگر انديشه او )که به نحو 
انتقادي گرد آمده اند( مي شــوند. روشــن است 
که تجربــه اين تعارِض شــناختي امــروزه براي 
مسلمانان بسي بيشــتر تکرار مي شــود ]5[. البته ، 
انتقادي انديشي همان طور که ايجاب مي کند که 
هيچ باوري را بدون وارســي انتقــادي نپذيريم، 
همچنين ايجاب مي کند که در کنارگذاشــتن و 
طردکــردن باورها نيز فرآينــدي انتقادي را طي 
کنيــم. بنابراين، بخشــي از باورهايي که با تفکر 
انتقادي مــان در اينجا و اکنون تصــادم دارد، در 
فرآينــدي از وارســي انتقــادي و به تدريج کنار 
مي گذاريم. چون به اين سنّت تعلّق داريم، در اين 
کنارنهادِن باورهاي به لحاِظ انتقادي غيرقابل قبول، 
با احتياط بيشتري عمل مي کنيم تا فرآيند وارسي 
انتقادي مان قابل اعتمادتر و پاياتر باشد. بنابراين، ما 
فرضيه هايي را در باب درستي احتمالي برخي از 
اين باورها مطرح مي کنيم و آنها را براي بررسي 
انتقــادي عمومــي وارد گفت وگــوي عمومــي 
مي کنيم. از اينجا اســت کــه فرضيه هايي درباره 
ديــن و باورهاي دينــي در عرصه عمومي مطرح 
مي شــوند که هر يــک به روش هايــي متّکي اند 
که در دســترس عموم قرار دارنــد. يکي از اين 

آيه اي نيز که بر آن حکم داللت مي کرده اســت 
الغا شــود و رفع تالوت نيــز صورت گيرد، خواه 
اين آيه همچنــان در متن قرآن باقــي بماند و بر 
آن حکم منســوخ داللت کند«. )ابوزيد، 1381: 
209( بر همين اســاس، مســلمانان دريافته اند که 
»احکام شرعي خداوند، مربوط به سلوک و رفتار 
انسان در درون جامعه است؛ از اين رو، نمي توان 
واقعيّت پويا و متغيــر را در دايره احکام و قوانين 
ثابــت و بي تحول محدود کرد«. )همان، 215( امّا 
راهبــرد تأويل نيز مورد تأييد قرآن اســت. خود 
کتاب قرآن کل متن را يک دســت تلقي نکرده 
است بلکه از محکمات و متشابهات و لزوم تأويل 
َِّذَي أَنــَزَل َعلَيَْک  آن ســخن گفته اســت: »ُهَو ال
الِْکتَاَب مِنُْه آيَاٌت مُّْحَکَماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْکتَاِب َوأَُخُر 
َِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزيٌْغ فَيَتَّبُِعوَن َما  مُتََشــابَِهاٌت فَأَمَّا ال
تََشابََه مِنُْه ابْتَِغاء الِْفتْنَِة َوابْتَِغاء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَُه 
اِسُخوَن فِي الِْعلِْم يَُقولُوَن آَمنَّا بِِه ُکلٌّ مِّْن  إاِلَّ اهللُّ َوالرَّ
ُر إاِلَّ أُْولُواْ اللْبَاِب«. )آل عمران:  کَّ ِّنَا َوَما يَذَّ ِعنِد َرب
7( »اوست کسي که اين کتاب ]= قرآن[ را بر تو 
فرســتاد. پاره اي از آن، آيات محکم ]= صريح و 
روشن[ است. آنها اساس کتابند؛ و ]پاره اي[ ديگر 
متشــابهاتند ]که تأويل پذيرند[. اما کساني که در 
دل هايشان انحراف است براي فتنه جويي و طلب 
تأويل آن ]به دلخواه خود،[ از متشــابه آن پيروي 
مي کنند، با آنکه تأويلش را جز خدا و ريشه داران 
در دانش کسي نمي داند. ]آنان که[ مي گويند: »ما 
بدان ايمان آورديم، همه ]چه محکم و چه متشابه[ 
از جانب پروردگار ماســت«، و جــز خردمندان 
کســي متذّکر نمي شــود«. )قرآن مجيد، ترجمه 

فوالدوند( 
اين آيه نشان مي دهد که مسئله متن شناسي از آغاز 
براي مســلمانان مطرح بوده است: اينکه چگونه 
بايد با متن مواجه شــويم و چگونه از آن پيروي 
کنيم؟ از اين آيه ضمن اينکه اســتنباط مي شــود 
تمام کتاب را خداوند نازل کرده است، مي توان 
نتيجه گرفت که قران بر پيــروي از محکمات و 
تأويل متشــابهات تأکيد دارد. تأويل را نيز عموماً 
به معناي »کوشش براي رسيدن به علم و آگاهي 
بــه پديــده اي، از طريق حرکت نظــري يا تفکر 
انســاني« دانســته اند. )همان، 385( حال مي توان 
يک گام جلوتر رفت و پرسيد که آيا قرآن خود 
در باب چندکارکردي بودن متن و امکان تأثيرات 
و برداشــت هاي مختلف از آن سخن گفته است 
و چنين آثاري را براي خود قائل شــده است؟ باز 
هم اين امر در قرآن مورد تأييد قرار گرفته است: 
َل أَْحَسَن الَْحِديِث ِکتَاباً مُّتََشابِهاً مَّثَانَِي تَْقَشِعرُّ  ُ نَزَّ »اهللَّ
َُّهْم ثُمَّ تَلِيُن ُجلُوُدُهْم  َِّذيَن يَْخَشــْوَن َرب مِنُْه ُجلُوُد ال
ِ يَْهِدي بِِه  ِ َذلَِک ُهــَدى اهللَّ َوقُلُوبُُهــْم إِلَى ِذْکِر اهللَّ
ُ فََما لَُه مِْن َهاٍد«. )زمر:23(  َمْن يََشاُء َوَمن يُْضلِْل اهللَّ
«خدا زيباترين سخن را ]به صورت[ کتابي متشابه، 
متضّمن وعده و وعيد، نازل کرده است. آنان که 
از پروردگارشان مي هراســند، پوست بدنشان از 
آن به لرزه مي افتد، ســپس پوستشــان و دلشان به 
ياد خدا نرم مي گردد. اين است هدايت خدا، هر 
کــه را بخواهد، بــه آن راه نمايد و هر که را خدا 

احکام شرعي خداوند، مربوط به 
سلوک و رفتار انسان در درون 

جامعه است؛ از اين رو، نمي توان 
واقعّيت پويا و متغير را در دايره 
احکام و قوانين ثابت و بي تحول 

محدود کرد
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طوسي مفسر بزرگ شيعي از قول »مجاهد« مفسر 
قرن اول هجري )متوفاي 104 هـ.ق( آورده است 
که اين قّصه )بوزينه شدن عده اي از يهود( تمثيلي 
است؛ همان گونه که خداوند، دانشمندان بي عمل 
يهود را به درازگوشــي کــه کتاب بر خود حمل 
مي کند تشبيه فرموده است. بر اساس اين تفسير، 
گروهي از يهوديان که عقل خود را به کار نگرفته 
و حاضر نشــده اند که با تقــوا و اطاعت از قوانين 
الهي از حالــت توّحش به کمــال نائل گردند و 
مــادي فکر کرده و دائمــاً در پي عيش و نوش و 
شهوتراني هســتند و همواره به تقليد کورکورانه 
پرداخته و آلت دســت اين و آن هستند، آن چنان 
از نظر روحي و قلبي سقوط مي کنند که همچون 
ميمون و بوزينه در تسخير ديگران قرار مي گيرند. 
اين حالت گاه چنان شديد مي شود که در زندگي 
اجتماعي آنان کاماًل مشــهود است«. )درويشي، 
»مجاهــد«  www.pajoohe.com( گويــا   ،1390
تمايل داشــته اســت برخي از آيات قــرآن را نه 
گزاره هايــي ناظر به واقع بلکه به منزله تمثيل تلّقي 
کنــد: »محمدبن جرير طبــري )م:310( به نقل از 
مجاهد )م: 100يا 103ق( نزول مائده بر حواريون 
را تمثيل مي داند: »گروهــي گفته اند: خداوند بر 
بني اســرائيل مائده اي نازل نکــرد. اينان خود به 
چند دسته تقســيم شــده اند: برخي گفته اند: اين 
آيه مثلي اســت که خداوند براي بندگانش ذکر 
کرده است، تا از پيامبر درخواست معجزه نکنند. 
مجاهد از اين گروه اســت. او گفته است: اين آيه 
مثل اســت و خداوند مائده اي نازل نکرده است.« 
ايــن مطلب را در ذيل اين آيه نقل کرده اســت: 
»اِذ قاَل الَحواريُون يا عيســَي بِن َمريَم َهل يَستَطيُع 
َربِک اَن يُنَِزُل َعلَينا مائِده مَِن الَســماء« و حواريان 
پرســيدند اي عيســي بن مريم! آيا پروردگار تو 
مي تواند که براي ما از آسمان مائده اي بفرستد«. 

 )www.maarefquran.org ،1393 ،مهريزي(
امّا پس از وي نيز برخي ديگر از مفّســران بخشي 
از آيات قرآن را نه گزاره هايي ناظر به واقع بلکه 
گزاره هايي تمثيلي دانسته اند. همه آنان در حقيقت 
با استفاده از اين روش، مدخليِّت شناختي برخي 
از آيــات را رفع کرده اند و همگي نيز مســلمان 
بوده اند و مسلمان شناخته شده اند و البته هيچ يک 
از آنان مدرن يا متأثر از غربيان نبوده اند: »ابن کثير 
)م: 774ق( از عطا که از مفسران قرن دوم هجري 
اســت در ذيل آيه: » اَلَم تََر اِلَي الَذيَن َخَرجُوا مِن 
ِدياِرِهم َو ُهم اُلُوف َحَذَر الَموت فَقاَل لَُهُم اهلل مُوتُوا 
ثَُم اِحياُهم اَِن اهلل لَذُو فَضل َعلَي الناِس َو لَِکن اَکثََر 
الناس اليَشُکرُون.« آيا آن هزاران تن را نديده اي 
که از بيم مرگ، از خانه هاي خويش بيرون رفتند! 
ســپس خدا به مردم نعمت مي دهد،  ولي بيشــتر 
مردم شــکر نعمت به جاي نمي آورند. چنين نقل 
کرده اســت: » قال ابن جريح عــن عطاء قال: هذا 
مثــل يعني انها ضــرب مث القصه وقعــت.« ابن 
جريح از عطاء نقل کرده اســت: اين مثل اســت 
)يعني ضرب المثل اســت نه قصــه تاريخي.( در 
تفســير فخر رازي )م: 606ق( از ابومسلم )م قرن 
چهارم( نقل شده که قصه کشتن پرندگان توسط 

شـناختي بخشـي از آيـات قـرآن اقدامـي مدرن 
تفسـير  تاريـخ  در  طوالنـي  سـابقه اي  يـا  اسـت 
قـرآن دارد و آيـا کسـاني کـه چنيـن مواجهه اي 
دايـره  از  مي دهنـد،  انجـام  قـرآن  آيـات  بـا 
مسـلماني خـارج مي شـوند يـا همچنان مسـلمان 

مي شـوند؟ شـناخته 
يکي از نظريه هايي که مدخليِّت شــناختي بخش 
وســيعي از قرآن را منتفي ســاخته اســت، نظريه 
احمد خلف اهلل دانشــمند مصــري درباره قصص 
قرآن اســت: »آنچه در قّصه هاي قرآني از مسائل 
تاريخي به چشم مي خورد، جز صورت هاي ذهني 
از آنچــه معاصــران پيامبر از تاريخ مي دانســتند، 
نيســت و آنچه معاصران پيامبر مي دانستند، الزاماً 
همان واقعيت ها و حقايق گذشته نيست. چنان که 
الزم نيســت قرآن بر اين مسائل صّحه بگذارد يا 
آنها را به واقعيت و حقيقت برگرداند؛ زيرا قرآن، 
بيــان معجزه گونــش را برپايه معتقــدات عرب، 
محيط و مخاطبان تنظيم مي کــرد«. )خلف اهلل به 
نقل از شــرفي، 1383: 81(  برحســب اين نظريه، 
خلــف اهلل نتيجــه گرفــت کــه »روايت هايي که 
درباره قصص قرآني وارد شده، به عنوان موعظه، 
حکمت و ضرب المثل اســت و لذا عقل بشر حق 
دارد آن را کنار گذارد يا از آن بي خبر باشد و يا 
آن را انکار کند«. )همان(  شرفي بر آن است که 
خلف اهلل در طرح چنين نظريه اي »مطلبي جديد ... 
نيــاورد ... ليکن اصول و مبادي اي را که عبده در 
تفسير آورد و رنگ تاريخي قّصه ها را نفي کرد، 
تطبيق نمود و نيز بر ســنجش هاي ادبي اســتادش 

امين الخولي اعتماد ورزيد«.)همان( 

اگر همه ايــن متفّکران را با تســامح مدرن تلّقي 
کنيم، مي توان پرســيد که آيــا پيش از خلف اهلل، 
خولي و عبده مفّسر ديگري قصص قرآني را چنين 
تفسير نکرده است؟ با بررسي مختصري مي توان 
دريافت کــه تمثيلي تلّقي کــردن قصص قرآني 
ســابقه اي بس طوالني دارد و به قــرون آغازين 
اســالمي برمي گردد. يکي از داستان هاي قرآني 
که اين گونه تفســير شــده است، داســتان قرآني 
تبديل شــدن برخي از يهوديان به بوزينه اســت و 
»مجاهد« )که ظاهراً نخستين کسي است که تفسير 
قــرآن را به صورت کتــاب درآورد( در قرن اّول 
هجري اين داســتان را به نحو تمثيلي تفسير کرده 
است: »هر چند اکثر مفسران اين مسخ را حقيقي 
دانسته اند؛ اما از همان قرون اوليه اسالمي مفسراني 
نيز بوده اند که آن مســخ را باطني  دانسته اند. شيخ 

چالــش مي انجامــد و ريشــه هاي چالش حقيقي 
در واقعيّــت و اجتماع پنهان مي ماند، الزم اســت 
تأويل کننده خود را به تمام سالح هاي فقيه واقعي 
مســلّح کند. فقيهان همواره از جريان و حرکِت 
واقعيّت و تغيير آن در زمان و مکان آگاه بوده اند 
و نيک مي دانسته اند که بايد داللت آيات را چنان 
گســترده کنند که بــا حرکت واقعيّت ســازگار 
افتد. ابزار ايشــان در ايــن راه »اجتهاد« و »قياس« 
بوده اســت. هر چند فقهاي پيشين اصِل »رعايت 
مصالح امت« را نصب العين خود کرده اند، ليکن 
تأويل کننده امــروزي بايد اين اصل را به گونه اي 

علمي فهم کند«. )همان، 398( 
آيـات  از  برخـي  مدخليّـت  منتفي سـاختن  »امـا 
قرآنـي محـدود بـه حـوزه احـکام شـرعي نبوده 
نيـز  قـرآن  ديگـر  حوزه هـاي  بـه  بلکـه  اسـت 
کشـيده شـده اسـت. به عنـوان مثـال، برخـي از 
متفکـران و مفّسـران در باب قصـص قرآني رأي 
به واقع بـودن  غيرناظـر  و  غيرتاريخي بـودن  بـه 
حقايـق  حـاوي  را  قرآنـي  قصـص  و  داده انـد 
تاريخـي ندانسـته اند بلکـه بـراي آنهـا کارکـرد 
شـده اند.  قائـل  آموزشـي  و  تربيتـي  و  اخالقـي 
مي کرده انـد  بـاز  را  راه  برداشـت هايي  چنيـن 
از  قابل توّجهـي  بخـش  شـناختي  مدخليّـِت  تـا 
مدخليّـِت  نفـِي  گـردد.  منتفـي  قـرآن  آيـات 
شـناختي آيـات قرآن در واقع يکـي از ايرادهاي 
جّدي اي اسـت که ملکيان به روشـنفکران ديني 
وارد کـرده اسـت. نظريـه ملکيـان مي گويـد که 
روشـنفکران دينـي با انـواع اقدامـات غيرموّجه، 
اقـدام بـه نفـي مدخليّـِت شـناختي آيـات قـرآن 
کرده انـد تـا بخشـي از آيـات قـرآن را بـا تفّکـر 
از  بعضـي  کـه  »دينـي  نماينـد:  هم سـاز  مـدرن 
آياتـش را کنـار بگذاريـم يک بخشـي را تأويل 
کنيـم، از ظاهـرش بـه باطنـش عـدول بدهيـم و 
بيانـات  نيسـتند،  حقيقـي  بيانـات  اينهـا  بگوييـم 
مجـازي يـا اسـتعاري يـا تشـبيهي يـا تمثيلـي يـا 
بخشـي  واقـع  در  هسـتند،  رمـزي  يـا  و  کنايـي 
عظيـم آيـات را اين طـوري بيـان کنيـم کـه اينها 
بيانـات حقيقـي نيسـتند، يکـي از صناعـات ادبي 
در آنهـا اسـتفاده شـده اسـت، يـک بخشـي را 
هـم کـه بـه زمـان و مـکان خاصـي اختصـاص 
مي دهيـد و مثـاًل بـه مکانـي مثـل شـبه جزيره يـا 
قـرن چنـدم ربـط مي دهنـد، خب، چـه چيزي از 
ايـن ديـن باقـي مانـده اسـت. ...ايـن آقايـان کـه 
هسـتند،  دينـي  روشـنفکر  دارنـد  اصـرار  هنـوز 
اين طـور روشـنفکر دينـي ماندنـد کـه از آيـات 
فقهـي مي گذرند، بـراي بسـياري از آيات قرآن 
هـم کـه معنـاي حقيقـي قائـل نيسـتند و معنـاي 
آيـات  از  بسـياري  قائلنـد،  آن  بـراي  مجـازي 
قـرآن را هـم کـه مي گويند جـزء ذاتيـات قرآن 
نيسـت و از عرضيـات قـرآن اسـت و اختصـاص 
ديگـر،  زمان هـاي  همـه  دون  زمانـي  بـه  دارد 
مکانـي دون همـه مکان هـاي ديگـر و اوضـاع و 
احوالـي غيـر از سـاير اوضاع و احـوال، خب من 
مي پرسـم ديگـر از دين چـه چيزي باقـي ماند؟« 
)ملکيـان، 1392، ب( حـال ببينيم نفـي مدخليِّت 

 با بررسي مختصري مي توان 
دريافت که تمثيلي تلّقي کردن 

قصص قرآني سابقه اي بس 
طوالني دارد و به قرون آغازين 

اسالمي برمي گردد
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فقهــا درگير حل تعارضات »ادله اســتنباط« )خواه 
تعارض بيــن آيات و خواه تعــارض بين روايات، 
و خواه تعارضــات بين آيات و روايات( بوده اند و 
متکلّمان دائماً کوشيده اند که تعارضات بين معرفت 
دينــي و معرفت غيردينــي را حل و رفــع نمايند. 
به عنــوان مثال، در عصــر جديد متکلّمــان به نحو 
مکّرر کوشــيده اند از طريق تفســيرهاي جديد از 
آيات قرآن، آنها را با يافته هاي نوين علمي سازگار 
ســازند. )براي مثال بنگريد بــه رضايي اصفهاني، 
www.quran-journal.com ،1392( اگر محّدثان، 
فقها و متکلّماِن عقالني انديش مي کوشيدند به نحو 
قاعده مند رفع تعارض کنند، به نظر مي رسد فالسفه 
و عرفا در رفع تعارضات اين چنيني آزادانه تر عمل 
مي کردند. آنها چنين مي کرده اند و نگران »تُؤمِنُوَن 
بِبَعِض الِکتاب َو تَکُفرُوَن بِبَعض« )بخشي از آيه 85 
سوره بقره( و »نُؤمُِن بِبَعض َو نَُکِفُر بِبَعض« )بخشي 
از آيه 150 سوره نســا( هم نبودند چون اين آيات 
مربوط به اهل کتابي است که يا کتاب مقّدس شان 
را بر اساس منافع خود تفسير مي کردند نه برحسب 
حقيقت جويي و تفّکر عقالني )مورد اّول( و يا بين 
پيامبــران فــرق مي نهادند )مــورد دّوم( ]6[. باري، 
وقتــي اقدامات تمامــي نيروهــاي عقالني انديش 
جهان اسالم را از اين جهت بررسي مي کنيم به اين 
نتيجه تکان دهنده مي رســيم که عماًل جايز است 
که آيات قرآن را تا ابد تفسير و تأويل کنيم 
و هر بار به نحو خاّصي اين آيات را معنا کنيم 
تا با ديگر پاره هاي معرفتي و ديگر شرايط و 
مصالح زند گي ما در تعارض نباشــند! کافي 
اســت سرنوشــت تفســيري برخي آيات قرآن را 
)محِض نمونه( از قــرن اّول تا کنون دنبال کنيم و 
دريابيم که چگونه قرن به قرن تفسيرهاي تازه اي از 
آيات ارائه شده است و همه اين مفّسران نيز همان 
پيش فرض هاي کالمي پيش گفته را واجد بوده اند. 
به عبارت ديگر، ظاهراً اکثريّت آنان  – اگر نگوييم 
همه آنان- به تعبيــر ملکيان متعبّد بوده اند! آري به 
معنايي که حکايتش گفته شد، »هر متديني نسبت 
به کس يا کســاني اين حالت ]تعبّد[ را به خودش 
مي گيرد«! )ملکيــان، 1392: 54( پس »صورتي در 

زير دارد آنچه در باالستي«!
حال تفاوت روشنفکران ديني با اين صاحبنظراِن 
عقالني انديش چيست؟ به نظر مي رسد عمده ترين 
تفاوت اين اســت کــه متفّکــران و متخّصصاِن 
مســلمان قــرون ماضــي، به صورت مــوردي از 
راهبردهاي عقالني سازي )از جمله دو راهبرد 
نســخ و تأويل( بهــره مي گرفته انــد در حالي که 
روشــنفکران ديني هميــن کار را بر مبناي نظريه 
دين شناختي خاصِّ خود انجام مي دهند. بنابراين، 
روشنفکران ديني اين دو راهبرد مهم را )در کنار 
راهبردهاي ديگر( در نفِي جزئِي مدخليّت آيات 
قــرآن )و نه نفي تمام ابعاد مدخليِّت آيات قرآن( 
را که در ميان مســلمانان در قرون ماضي موجود 
بوده و به نحو غيرروش مند به کار بســته مي شــده 
است، أخذ کرده و براي ارائه تفسير نوين از دين 
به کار بســته اند: 1( راهبرد نسخ؛ 2( راهبرد تأويل 
متن. آنان با زمينه مند تلّقي کردن بسياري از آيات 

کرده انــد و در بســياري موارد نيز دينداري شــان 
مــورد تأييد بوده اســت. به عنوان مثــال، آيت اهلل 
معرفت ضمن مخالفت بــا نظريه احمد خلف اهلل، 
درباره وي و امثال وي چنين مي گويد: »کساني را 
که اين نظريه را باور دارند نمي توان بي دين يا ضّد 
قرآن دانست؛ بلکه آنان مي گويند، از قرآن دفاع 
مي کنيم و گمــان مي کنند اين ســخنان، دفاع از 
قرآن است، بنابراين نبايد چوب و چماق به دست 
گرفــت که تو کافر و بي دين هســتي«.  )معرفت، 

 )www.maarefquran.org ،1393
من فقط از مفّسران، فقها، و متکلّمان يادي کرده ام 
و از اهل فلســفه و اهل عرفان هيچ نمي  گويم که 
چــه تصّرفاتي در آيات قــرآن مي کرده اند و چه 
تأويل ها و تفســيرهايي که نمي کرده اند. فقط به 
ذکر ســخني از عيــن القّضات همدانــي در باب 
قاعده نسخ بسنده مي کنم که به تنهايي گويا است: 
»اي عزيز هر که ناســخ و منسوخ نشناسد، پيري 
را نشــايد. نشــنيدي که عليّ بن ابوطالب يکي را 
ديد که دعوت خلق مي کرد در دين، چه گفت؟ 
گفت: َهل عرفت الناسخ مِن المنسوخ؟ فقال: ال. 
فقال له علي: هلکَت و اهلکــت. آن که راه خدا 
نداند چه داند که علي اين چرا گفت. خلق جهان 
از ناسخ و منسوخ نام دانند، شعاع را آفتاب خوانند 
و روا بَُود اما نشــايد کــه بپندارند که عين آفتاب 
اســت. آن آيات را که جهانيان ناســخ و منسوخ 
خوانند، جزوي دان از کلي، اما همه آن نيســت. 
آن يک نقطه است از آيات نواسخ و منسوخات.« 
)عين القضات همداني به نقــل از زارع کمپاني، 
1391: 32( حقيقت بسيـار تکـان دهنده در جهـان 

اسـالم در باب نـوع 
مواجهه با قرآن اين اســت کــه نيروهاي فرهنگِي 

عقالني انديــش در جهان اســالم عمومــاً به خاطر 
پيش فرض هاي کالمي شان )قرآن کالم خداست، 
پيامبر معصوم است، خطا در آيات قرآن راه ندارد، 
و قرآن واجد حقايق ابدي و فرازماني اســت( و نيز 
به خاطر سلطه اجتماعي-سياسي جبهه ارتدوکسي 
هرگــز ترديدي را در بــاب صدق و صّحت آيات 
آشکار نساخته اند. اما تمامي اين نيروهاي فرهنگي 
)به ترتيب شامل محّدثان، فقها، متکلّمان، فيلسوفان، 
و عرفا( در طول قرون به روش هاي مختلف مشغول 
رفــِع انــواِع مدخليّت هــاي آيات قــرآن بوده اند. 
محّدثان وظيفه داشته اند به رفع تعارض بين آيات و 
روايات از يک سو و تعارض ميان روايات بپردازند. 

حضرت ابراهيم مثال است: »هنگامي که ابراهيم 
)ع( از خداوند درخواست زنده کردن مردگان را 
نمــود،  خداوند متعال مثالي به او نشــان داد تا امر 
برايش نزديکتر گردد.« َو اِذ قاَل اِبراهيم َرِب اَِرني 
َکيَف تحيــي الَموتي قاَل اََولَــم تُؤمِن بَلي َولِکن 
لِيَطَمئِــَن قَلبي قاَل فَُخذ اَربَعه مِــَن الَطيِر ثَُم اجَعل 
َعلي َکِل َجبَل مِنُهَن جزءاً ثَُم ادعُهَن يَأتِينََک َسعياً 
َو اَعلَــم اَِن اهلل َعزيز َحکيــم.« ابراهيم گفت: اي 
پروردگار من، به من بنماي که مردگان را چگونه 
زنده مي سازي. گفت: آيا هنوز ايمان نياورده اي؟ 
گفت: بلي،  ولکــن مي خواهم که دلم آرام يابد. 
گفت: چهار پرنده برگير وگوشــت آنها را به هم 
بياميز و هر جزئي از آنها را بر کوهي بنه، پس آنها 
را فراخوان. شتابان نزد تو مي آيند و بدان که خدا 
پيروزمند و حکيم است. همچنين وي از قفال )م: 
365( نقل مي کند که آيه 190 ســوره اعراف به 
روش تمثيل بيان شده است و مراد از آن داستان، 
آدم )ع( و حوا نيست. »ُهَوالَذي َخلََقُکم مِن نَفس 
واِحَده َو َجَعَل مِنها َزوِجها لِيَسُکُن اِلَيها فَلَما تَغشاها 
َحَملت َحَمالُ َخفيفاً فَمرت بِه فَلَما اثَقلَت َدعُوا اهلل 
َربَهما لِئِن آتَيتنا صالحاً لِنَکُونََن مَِن الشاِکرين فَلما 
اِتاُهما صالِحاً َجَعال لَُه ُشــَرکاه فيما آتاُهما فَتَعالَي 
اهلل َعما يُشِرکُون.« اوست که همه شما را از يک 
تــن بيافريد و از آن يک تن زنش را نيز بيافريد تا 
بــه او آرامش يابد. چون با او درآميخت، به باري 
ســبک بارور شــد و مدتي با  آن سرکرد و چون 
بار ســنگين گرديد، آن دو، پروردگار خويش را 
بخواندند کــه اگر ما را فرزنــدي صالح دهي از 
سپاســگزاران خواهيم بود. جاراهلل زمخشري )م: 
528 ق( در تفســير » الکشاف« قصه مخاصمه نزد 
داوود را، تمثيل مي داند و همچنين آيه: »اِنا َعَرضنَا 
االمانه َعلَي الَسموات و...« را از قبيل تمثيل معرفي 

مي کند«. )همان(
لــذا در مجموع، کثيــري از آيات قرآن توّســط 
مفّسران مســلمان به نحو تمثيلي تفسير شده است. 
»بدين سان، متهم ساختن آناني که برداشت تمثيلي 
دارند، به متأثرشــدن از انديشه غربيان، غيرمنطقي 
اســت. نزد اهل فن روشــن اســت که براي اتقان 
علمــي يک رأي و نظــر، بايد بــه ارزيابي روش 
پرداخت. اگر ســبک و روش براســاس موازين 
مورد قبول در آن مســئله بــود، آن رأي از اتقان 
علمــي برخوردار اســت، گرچه نتيجــه نزد ناقد 
صحيح نباشد. در تفســير قرآن کريم، اگر مفسر 
مقدمات الزم را فراهم ساخته و دانش الزم قرآني 
را کســب کرده باشــد و آرا و انديشه هاي برون 
قرآني را بر آيات تحميل نکند، در صراط صحيح 
تفسير گام برداشته است. عالمه ]طباطبايي[ در اين 
رأي و نظر همين شــيوه را به کار گرفته است. ... 
از سوي ديگر، سند قطعي در دست نيست که هر 
آنچه در قرآن ظاهري تاريخي دارد، اخبار از واقع 
است که اگر با قرينه و دليل به گونه اي ديگر معني 
شــود، ارزش تاريخي خبرهاي قرآن زير ســؤال 
برود«. )همان( اتفاقاً تمام کســاني که بخش هايي 
از قــرآن را ناظر به واقع ندانســته بلکه نمادين يا 
تمثيلي دانسته اند، با انگيزه و مقاصدي ديني چنين 

لذا در مجموع، کثيري از آيات 
قرآن توّسط مفّسران مسلمان 

به نحو تمثيلي تفسير شده است. 
»بدين سان، متهم ساختن آناني 
كه برداشت تمثيلي دارند، به 
متأثرشدن از انديشه غربيان، 

غيرمنطقي است
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را بپذيريــم به دليــل اينکه نمي توانيــم آن را رد 
کنيم. اين با انتقادي انديشي ناسازگار نيست. پس 
داشــتن باورهاي نابرازيده به معيارهاي باورهاي 
عقالنــي، به معنــاي »تعبّد« نيســت. مثــاًل من از 
زماني که شــنيدم که اگر ببخشايم خدا نيز نسبت 
به من بخشــنده خواهد بود، بدان بــاور کرده ام. 
نمي توانم با شــواهد و قرائن متقن از صّحت اين 
بــاورم دفاع کنم. فقط گمــان مي کنم اين باور با 
ديگر تصّورات من از خداوند هماهنگ اســت. 
امــا شــواهد و قرائني عليــه آن نيز نــدارم. لذا تا 
زماني که باوري ضــدِّ آن در اختيار ندارم باورم 
بدان ضدعقالني و تعبّدي نخواهد بود. همچنين 
ديديم کــه متخّصصاِن دينــِي عقالني انديش در 
قرون گذشــته – از قرون آغازين تاريخ اسالمي 
تاکنون- به رغم پذيــرش مفروضات کالمي، از 
طريق به کارگيري راهبردها و سازوکارهايي که 
ريشه در کتاب و سنّت داشته اند، به عقالني سازي 
دين هّمــت گمارده اند و به رغــِم »تعبِّد« ظاهري 
بــه کتاب و ســنّت، نظراً و عمــاًل در جهت نفِي 
مدخليِّت جزئِي آيات و احاديث )يعني نفي يکي 
از اَشکال مدخليِّت آيات( و عقالني سازِي تفّکِر 
ديني کوشيده اند. به نظر مي رسد روشنفکران ديني 
نيز به تبعيّت از آنها و به طور نســبي، روشمندتر و 
نظام مندتر از آنها در اين مسير گام برداشته اند. به 
بهانه نقد نظريه ملکيان نکات بسياري آموخته ام و 

از اين رو از ايشان سپاسگزاري مي کنم.
* اســتاديار گروه جامعه شناســي واحــد تهران 

مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي

پي نوشت
1. روشــن اســت که من از موضع مدرنيسم اسالمي 
دفاع مي کنم. وقتي چند ســال پيش بــراي اّولين بار 
آراي اســتاد ملکيان را درباره ناســازگاري دينداري 
از يک ســو و عقالنيّــت و مدرنيّت از ســوي ديگر 
خواندم، دچار مشکلي اساسي شدم. من هميشه فکر 
مي کردم دينداري ام عقالني اســت و هميشه خود را 
دينداري مدرن دانسته ام و در ميان گرايش هاي ديني 
موجود در جهان اســالم و غيراسالم، مدرنيسم ديني 
را برگزيده ام. حاال صاحب نظر واالمقامي که عقالئي 
نيست از سخنان اش به آساني گذر کنيم، گفته است 
ديندارِي عقالني و نيز مدرنيسم ديني تناقض آميزند. 
ايشان حکم منازعه خيزي صادره کرده است مبني بر 
اينکه نمي توان هم عقالني و مدرن بود و هم ديندار. 
احســاس کردم هويّت ديني ام مورد ترديدي جّدي 
قــرار گرفته و مخدوش اعالم شــده اســت. بزرگان 
با آدمــي چنين مي کننــد. آدمي را به تأمّــل درباره 
خويــش فرامي خوانند و وامي دارنــد؛ و ملکيان با ما 
چنين کرده اســت. بزرگان مــا را وامي دارند که به 
پاسخ هاي آســان ياب و همگان پســند بسنده نکنيم. 
ما را وامي دارند در آنچــه از پيش يافته ايم بار ديگر 
تشکيک کنيم. باري، ضمن اينکه از اين نقد بر خود 
لرزيدم، احساس کردم مي توانم در برابر آن از هويّت 
ديني خويش دفاع کنم. احســاس کردم مي توانم با 
اين نقد مقابله کنم. اين کاري است که هر کسي که 
هويّتش به چالش کشيده مي شود، در وادي امر انجام 
مي دهد. به نظرم مي آمد سستي هايي در نظريه ايشان 

ملکيان خود نيز باورهايــي معيّن را بدون دليل و 
شواهد کافي پذيرفته است. به نظر مي رسد ايشان 
به عنوان يک انسان معنوي قائل به اين باور است 
کــه رازي در جهان هســت که سزاوار آن 
است که آدمي يک عمر دل مشغولش باشد. 
همچنين به نظر مي رسد ملکيان اين باور را پذيرفته 
است که زندگي عقالني بر شيوه هاي بديل 
زند گي مرّجح اســت. حال مي توان از ملکيان 
پرســيد که براي پذيرش اين باورها آيا داليل و 
شــواهد کافي در اختيار دارد که بتوان آنها را بر 
حسب معيارهاي خود ايشــان باورهايي عقالني 

دانست؟ 
همچنيــن ديديم که به تعبير ريکــور – به نقل از 
هوشمند- متفّکران ديني کوشيدند باورهاي ديني 
را عقالني نشــان دهند. ما نقدپذيرانه تالش هاي 
آنان را به حساب »هرمنوتيک خاطره« گذاشتيم. 
همچنين انتقادي انديشــانه اســت کــه بپذيريم: 
 باورهاي ديني فاقد ويژ گي هاي ادراکات 
حسي اند. اين را از البه الي کوشش هاي سخت 
و جّدي ويليام آلســتون در دفاع از عقالني بودن 
اعتقادات ديني دريافتيم. )آلســتون، 80ـ 1379: 
97ـ89( اگر عقالني بــودن را منحصر به اين معنا 
بکنيم، باز هم نمي توانيم اعتقادات ديني را کاماًل 
عقالني بدانيم. با اين حال، به رغم اين همدلي  با نقد 
وارد شده، هنوز سخنان ملکيان قابل دفاع نيست. 
دليلش  اين اســت که اگر اِحراز نکنيم فالن باور 
عقالني است ولي همچنان بدان باور داشته باشيم، 
هنوز نمي توان پذيرش چنين باوري را پذيرشــي 
تعبّدي دانست. بين عدم اِحراز عقالني بودن باور 
از يک ســو و پذيرِش جزمِي آن از سوي ديگر، 
فاصلــه اي چشــمگير وجــود دارد. عــدم اِحراز 
عقالني بــودن باور به معناي ضدعقالني بودن آن 
نيست. قلمرو وســيعي بين عقالني و ضدعقالني 
وجود دارد. باورهايي هســتند که شــواهد کافي 
براي تأييد آنها در دست نداريم اما شواهد کافي 
براي اينکه معلوم شود آنها ضدعقالني هستند نيز 
نداريم. لذا در اين موارد ما ممکن اســت باوري 

قرآن، راه را براي توجيه گري دائمي بسته اند و از 
اين لحاظ در قياس با قدما روش مندتر و نظام مندتر 
با آيات قرآن مواجه شــده اند. البته اين بدان معنا 
نيست که بر کار آنان نقدي وارد نيست، امّا چنين 
نقدي مي بايســت بر مبناي نظريه اي متن شناختي 
انجــام گيــرد و ايــرادات روش شناختي شــان را 
عيان ســازد و صرفاً جنبه هنجارين نداشته باشد. 
تا اينجا نتيجــه گرفتيم که روشــنفکري ديني و 
تجّددگرايــي اســالمي از نظر انتقادي انديشــي 
برنامــه اي تناقض آميز نيســت و راهبردهايي که 
مدرنيســت هاي مسلمان در تفسير عقالني از دين 
به کارگرفته اند هم به نحو هنجارين )برخورداري 
از تجويز قرآني( موّجه بوده اســت و هم به لحاظ 
تاريخي سابقه داشته است. لذا عماًل نظريه ملکيان 
در باب تعبِّد حدِّ ميانه و تعبِّد تام، توّسط بسياري 
از متخّصصان مســلمان و قرآن شــناس نفي شده 
اســت. در نتيجه، نظريه ملکيان در باب »تعبّد« را 
ِف نگرش مســلمانان راســت کيش  مي توان معرِّ
)ارتدوکــس( -کــه پذيرش بي چــون و چراي 
بدنــه اي از ميــراث اســالمي را الزمه مســلماني 
مي دانند- تلّقي کرد. جبهه ارتدوکسي اسالمي را 
نمي توان به کلِّ تاريخ و فرهنگ اســالمي تسّري 
داد. بنابراين تعبِّد حدِّ ميانه و تاّم به لحاظ هنجارين 
و شــرعي و حقوقي نه عماًل در جامعه اســالمي 
جاري بوده و نه در نزد صاحبنظران مســلمان در 
مقام انديشــه ورزي کاماًل قابل قبول بوده اســت. 
بنابراين يکي از منتقدان ملکيان به درســتي بر اين 
مشکل نظريه ملکيان انگشت نهاده است: »جناب 
ملکيان ظاهراً نه تنها ايمان به اصل توحيد و نبوت 
را براي مسلماني و ايمان کافي نمي داند بلکه باور 
به تمام اصول و فــروع ديني و اجراي بي چون و 
چراي آنهــا را در هر زمان و مکان نيز از لوازم و 
از مقومات ديانت خالصانه مي داند و حتي باالتر 
ترک تعبّد و چون و چراکردن و ارائه تفاســيري 
جز همــان ترجمه تحت اللفظي قــرآن و حديث و 
تعبّد را نيــز گمراهي و موجب خروج از ايمان و 
يا دست کم اخالل در ايمان مي شمارد«. )يوسفي 

اشکوري، 1392( 

نتيجه گيري: جمع دينداري و ضّدعقالني 
نبودن

اگر موضع کليفــوردي را به معناي عقالني بودن 
اِتّخاذ کنيــم )موضعي که مي گويد: »هميشــه و 
هرجــا و براي همه کس خطاســت کــه بر مبناي 
شــواهد ناکافــي بــه امــري بــاور آَوَرد«( يعني 
موضعي که ملکيان اتِّخاذ کرده اســت و باز اگر 
از فاقد شواهدبودن خود اين باور کليفوردي هم 
سهل انگارانه اِغماض کنيم، به نظر مي رسد بسياري 
از باورهــاي ديني و غيرديني مــان غيرعقالني اند 
و مي بايســت آنها را رها کنيم و بــا معدودي از 
باورهاي ســازگار با موضع کليفــوردي زند گي 
کنيم. با پذيرش چنين موضعي، نظريه ملکيان در 
باب تعارِض عقالنيّت و دينداري درست خواهد 
بود امّا ديديم که مشکالت اين نوع شواهد گرايي 
چيســت. در اينجا مي تــوان يــادآوري کرد که 

متخّصصان دينِي عقالني انديش 
– از قرون آغازين تاريخ اسالمي 

تاکنون- به رغم پذيرش مفروضات 
کالمي، از طريق به کارگيري 
راهبردها و سازوکارهايي که 

ريشه در کتاب و سّنت داشته اند، 
به عقالني سازي دين هّمت 

گمارده اند و به رغِم »تعّبد« ظاهري 
به کتاب و سّنت، نظراً و عماًل در 
جهت نفِي مدخلّيت جزئِي آيات 
و احاديث و عقالني سازِي تفّکر 

ديني کوشيده اند
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1380. قم: دفتر تبليغات اســالمي حوزه علميه قم، 
.100-82

ابوزيد، نصر حامد )1381( معناي متن: پژوهشي  •
در علوم قرآن. ترجمه مرتضــي کريمي نيا. تهران: 

انتشارات طرح نو، چاپ دوم. 
ابوزيــد، نصــر حامــد )1383( نقــد گفتمــان  •

ديني. ترجمه حســن يوســفي اشــکوري و محمد 
جواهرکالم. تهران: نشر يادآوران، چاپ دوم.

پراودفــوت، وين )1377( تجربــه ديني. ترجمه  •
عباس يزداني. قم: مؤسسه فرهنگي طه، چاپ اّول.

 پويمــن، لوئيس پي. )1388( »معرفت شناســي و  •
بــاور ديني«. فصل نامه نقد و نظر، شــماره 28-27، 
پايگاه اطالع رساني اصالح، 2 دي 1388، به نقل از 

شبکه اينترنتي آفتاب، 29 اسفند 1392، 
 • www.aftabir.com/articles/view/religion/

philosophy

 • بــر »نقــدي   )1390( محمدربيــع   درويشــي، 
 مقالــه »داســتان هاي باورنکردنــي قــرآن«، پايگاه
 اينترنتــي پژوهشــکده باقرالعلوم، روز مشــاهده: 8
1393 .www.pajoohe.com/fa/index ،فرورديــن 
php?Page=definition&UID=42034

ديويــس، چارلز )1387( دين و ســاختن جامعه:  •
جســتاري در الهيــات اجتماعــي. ترجمه حســن 
محّدثــي و حســين باب الحوائجــي. تهران: نشــر 

يادآوران، چاپ اّول. 
رضايي اصفهانــي )1392( »رابطــه قرآن و علم  •

و راهکار حــل تعارض هاي ظاهــري آنها«. مجله 
تخصصي قرآن و علم، شماره دو

 • www.quran-journal.com/science/index.
php?option=com_content&view=article&id= 
63&catid=41&lang=fa.

زارع کمپانــي، )1391( »گر حجــاب از جان ها  •
برخاســتي... )ســيري در فهم قرآن کريــم از منظر 
عين القضات همداني(«. مجله کتاب ماه دين، مرداد 

1391، شماره 178، ص  36-31.
شــرفي، عبدالمجيــد )1383( اســالم و مدرنيته.  •

ترجمه مهدي مهريــزي. تهران: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، چاپ اّول. 

محّدثــي، حســن )1391( جامعه شناســي دين:  •
روايتي ايراني. تهران: نشر يادآوران، چاپ اّول.

معرفــت، محمدهــادي )1393( »زبــان تاريخي  •
قــرآن؛ نمادين يا واقع نمون«. فصلنامه پژوهش هاي 
قرآني. پايــگاه اينترنتي مرکــز فرهنگ و معارف 

اسالمي، زمان مشاهده:  فروردين 1393، 
 • www.maarefquran.org/index.php/ page,view-

Article/LinkID,114

ملکيان، مصطفي )1381( »معنويت: گوهر اديان  •
)1( و )2(«. در ســروش، عبدالکريــم و ديگــران 
)1381( ســنّت و سکوالريســم. تهــران: مؤسســه 

فرهنگي صراط، چاپ اّول. 
ملکيــان، مصطفــي )1392( »ملکيــان پنجــم«.  •

مصاحبه زهرا سليماني با مصطفي ملکيان. مهرنامه، 
شماره 1392، ص  54-51. 

ملکيان، مصطفــي )1392، ب( »بــا پارادوکس  •
دينــي«  »روشــنفکري  مي کنيــد؟  چــه  خــود 
بــا  امــروز  در گفت وگــوي مشــروح فرهنــگ 
فرهنــگ  اينترنتــي  پايــگاه  ملکيــان،  مصطفــي 
   ،1392  /  11  /  30 مشــاهده:  روز   امــروز، 

1( نظــام حقوقــي زن در قرآن براي زمــان ما قابل 
استفاده نيســت )زدن زن - ارث - به غنيمت گرفتن 
زن شوهردار غيرمسلمان در جنگ! و امکان ازدواج 
با او! - ازدواج مرد با چند زن که برعکس امکان پذير 
نيســت )امروزه با ژنتيــک والدين بچــه حرامزاده 
نيز قابل شناســايي هســتند و از نظر حقوقي مشکلي 
ايجــاد نمي کند از نظر خانواده نيــز ميزان طالق در 
اثر عدم ارضاي زن در ايران زياد است!( استثناکردن 
زن گرفتن پيغمبر الگو از پيــروان کامل ترين دين!- 
بي اطالعي پيغمبري که بــه معراج رفت و از غيوب 
خبر داشــت از گم شدن عايشــه و ازدواج با وي در 

سن شش يا 9 سالگي و...
2( تصوير قرآن از آسمان )مثل سقف( و زمين )يک 
شــيء مسطح!( مغاير با تصاوير هابل و علوم فضايي 
است. )خداوند آسمان را بدون ستون برافراشت - با 
شــهاب از ورود جنيان به زمين و آسيب رســاندن به 
انســان جلوگيري مي کند- اگر خطــا کنيد تکه اي 
از آســمان بر سر ايشان خواهد افتاد – اِنَ اهلل يُمِسُک 
الَســماواِت اَن تَزُوال )چون ستون ندارد کنترل آن با 
خداست!( ناهمخواني هفت آسمان با آخرين مدلي 
که فيزيکدانان و کيهان شناسان با کامپيوتر شبيه سازي 
کردند )شکل کائنات شبيه قطره و در حال انبساط(- 
ارضيــن يا چنــد زميني با توجه به عــدم وجود آثار 
حيات تا چندين ميليارد سال نوري از زمين و شرايط 
بد فضا براي حيات و...( ويا ذوالقرنين به ســرزميني 
رسيد که خورشــيد در آب سياهي غروب مي کرد! 
و يا چند مغرب و مشرق با توجه به انديشه هاي غلط 

يوناني آن زمان! که در قرآن نيز تکرار شده!
3( مغايرت احکام نجاست و طهارت با علوم پزشکي 
.نوعي شراب در فرانسه براي درمان سرطان - نوعي 
گوشــت گوســاله در ژاپن )کيلويي يــک ميليون 
تومــان( که از تولد فقــط با شــراب و گندم تغذيه 
مي شــود کــه روي اينترنت تصاويــر و منابع وجود 
دارد. تيمم و احتمال انتقال بيماري هاي عفوني- سل 
- از خاک به انســان.عدم رابطه طهارت )با کلوخ و 
ســنگ( و يا آب کر )ســه وجب .. مگر به ليتر نمي 

شود بگوييد؟( و...
4( نحوه جمع آوري قرآن 15 ســال پس از پيغمبر 
توسط عثمان! و جنگ هايي که بين مسلمين درباره 
نحوه قرائت درگرفت و تبديل از خط کوفي بدون 
نقطــه به خط فعلي که برخي آيات را مي توان چند 

مدل نوشت با معاني مختلف.
به هر حال اگر به دادم نرســيد لب پرتگاهم و با اين 
ســايت هايي که در اينترنت عليه قرآن کار مي کنند 
شــما هيچ کاري نمي کنيد!« )پايگاه پرسمان قرآن، 
مرکز پاسخگويي به ســؤاالت ديني، روز مشاهده: 
www.porsemanequran.com/ ،1393 فرورديــن 

.)node/22315
6. توجه به شأن نزول اين آيات را مديون يادآوري 

دوست عزيزم جناب آقاي علي زمانيان هستم.
7. توّجــه به ايــن، باورهاي ملکيــان را نيز مديون 

دانسته هاي آقاي زمانيان هستم.

منابع و مآخذ
آلستون، ويليام پي. )1379-80( »آيا اعتقاد ديني  •

معقول اســت؟« ترجمه نرجس جواندل. مجله نقد 
و نظر، شــماره هاي 25-26، زمســتان 1379 و بهار 

وجود دارد و من مي توانم اين سستي ها را نشان دهم؛ 
چنان که همين احســاس را در بــاب برخي ديگر از 
نظريه هاي ايشان نظير »نظريه عقالنيت و معنويت« و 
نظريه »تغيير فرهنگي« )اين عنواني است که من بدان 
مي دهــم( دارم. امّا از آنجا که ما به اصحاب فضل و 
دانش ُحســن ظن داريم و اين ُحســن ظن، محصول 
شايستگي ها و صالحيّت هايي است که در طيِّ زمان 
از آنان بروز يافته است، من نيز احتمال دادم که شايد 
آنچه در آراي ايشــان در نظرم سست مي آيد، ناشي 
از تشــريح ناکافي بحث توّسط ايشــان و يا ناشي از 
درک و دريافت نادرست من از مجمِل آراي ايشان 
باشد. لذا درنگ کردم و به تدريج آراي ايشان را در 
اين باب گرد آوردم. چندي پيش از انتشــار مصاحبه 
اخير ايشان بود که در جلسه رونمايي کتاب حج: از 
مناسک نوزايي تا فرآيند فرديت آقاي علي طهماسبي 
در نشر يادآوران )سه شــنبه 17 دي ماه 1392( توفيق 
ديدارشــان را يافتم و گفتم که من درگير مسئله اي با 
اين نظريه شما هســتم و منتظر مجالي براي طرح آن 
هســتم. اکنون پس از گفت وگوي اخير منتشر شده 
از وي )در پايــگاه اينترنتي فرهنــگ امروز(، گمان 
مي کنم ايشــان نظرات خود را به نحو نسبتاً مبسوطي، 
همراه با مثال هــاي متعّدد، عرضــه کرده اند و وقت 
آن اســت که نقد خــود را درباره اين نظريه ايشــان 
بنــگارم بلکه در گفت وگوي انتقادي با ايشــان –که 
در مواجهه روياروي بر من آشــکار گشته است که 
در برابر شاگردانشــان بسيار فروتن هستند و همچون 
برخي از روشــنفکران ايراني، گفت وگــو با آنان را 
دون شــأن خود نمي دانند- کامياب گردم و هويّت 
 ديني متزلزلم را از تزلزلي که بدان دچار گشته است 
نجات دهم. پس بخت خود را مي آزمايم. تا خدا چه 

نصيب کند!
2. توّجه به اين نکته را مديون تذّکر دوسِت محّقِق 
تازه يافته ام آقاي اسماعيل زارعي هستم. ايشان اين 
مقاله را خواند و نکات مهمي را متذّکر شد. از وي 

بسيار سپاسگزارم.
3. به نظر مي رســد در افکار و بيــان ملکيان »تعبد« 
همان جزم انديشي نيســت. ظاهراً! جزم انديشي نزد 
ايشــان يعني اينکه الف، ب اســت و نمي تواند جز 
اين باشــد. من از تعبّد جزم انديشــي را نيز استنباط 
مي کنــم و درباره جزم انديشــي در جــاي ديگري 
ســخن گفته ام )محّدثي، 1391:  48-51(. توّجه به 
اين نکته را نيز مديون دانســته هاي دوســت عزيزم 
آقاي علي زمانيان هستم. آقاي زمانيان اين مقاله را 
مطالعه کرده و نکات متعدّدي را متذّکر شده است. 
من در مــوارد متعدّدي از لطف ايشــان برخوردار 

شده ام و در اينجا از ايشان قدرداني مي کنم.
4. تدقيق اين نکته را نيز مديون آقاي زمانيان هستم.

5. يک نمونه جالب آن در »پايگاه پرســمان قرآن« 
آمده است. يک قاري قرآن از اين پايگاه اينترنتي 
خواسته است که به او در رفع اين تعارِض شناختي 

کمک کند: 
»تناقض هاي علمي قرآن!!

با سالم
بنــده از قاريان قرآن و خانواده اي قرآني هســتم اما 
چند وقتي اســت که شــبهاتي جدي درباره برخي 
آيــات قرآن براي من بوجود آمده که برخي از آنها 

عبارتند از:
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بحث معرفت شــکل داده اســت، ولــي از آنجا 
که بحث هــاي مربوط به شــناخت )معرفت( از 
 )Ontology( مباحث مربــوط به هستي شناســي
جدايي ناپذيــر هســتند همواره در طــي کتاب 
مباحــث مربــوط بــه دو بحــث را در کنار هم 

مشاهده مي کنيم.
در اين نوشــته ســعي شــده اســت بــا توجه به 
طبقه بندي هــاي  و  فصل بندي هــا  عمده تريــن 
مربوط به موضوع شــناخت کــه در کتاب هاي 
معرفت شناســي وجــود دارد بــه تنظيــم و ارائه 
انســجامي از ايــن موضوع از البــه الي مطالب 
کتاب موجز احيا، اقدامي مقدماتي به عمل آيد. 
بديهي اســت اين اقدام براســاس برداشت هاي 
نگارنده اين ســطور انجام شده و به همين دليل 
ارجاعات به صورت کامل از منبع اصلي آورده 
شده اســت تا خواننده محترم با سهولت بيشتري 

به تحليل و نقد مطلب بپردازد.

اهميت شناخت از نظر اقبال
اقبــال طلــب شــناخت را از ويژگي هاي فطري 
و ذاتــي و دروني انســان دانســته و آن را که از 
برخــورد فعــال وي با طبيعــت و محيط حاصل 

اقبال الهوري فيلســوف و شاعر بزرگ مسلمان 
چنــد دهه پيــش از طــرح مبحث شــناخت به 
صــورت نويــن و گســترده اش در ايــران، اين 
مباحث را به خصوص در قالب ايده »احياي فکر 
ديني در اســالم« مطرح ســاخت. وي در سلسله 
ســخنراني هايي که براي نخســتين بار در ســال 
1930 به صــورت کتابي منتشــر گرديد به قول 
خودش تالش کرده اســت »در اين سخنراني ها 
که بنابر درخواست انجمن اسالمي مدرس تهيه 
و در شهرهاي مدرس و حيدرآباد و عليگره القا 
شــده، کوشــش من آن بوده اســت که، گرچه 
به صورت جزئي هم باشــد... با توجه به ســنت 
فلســفي اســالم و در نظرگرفتن ترقيــات اخير 
رشــته هاي جديــد علم و معرفت، فلســفه ديني 

اسالمي را احيا و نوسازي کنم.«2
 The Reconstruction”اين کتاب با نام اصلــي
of Religious Thought in Islam” منتشــر شده 
است و در ايران براي نخستين بار باعنوان »احياي 
فکر ديني در اسالم« در سال 1338 انتشار يافت. 
اقبــال همان گونه که اشــاره شــد در اين 
کتاب به دنبال ارائه شــکل علمــي معرفت ديني 
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 مسئله شناخت یكي از دو بال اصلي فلســفه »هستي شناسي )Ontology( و 
معرفت شناسي )Epistemology(« و موضوعي بسيار قدیمي است اما در دنياي 
جدید اهميت فزون تري یافته و بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در دهه هاي 
اخير و به خصوص با اوج گيري مبارزات مردم كشــورمان در راه رشد و توسعه و 
آزادي و عدالت بيشتر و با شــدت گرفتن نيازهاي فكري و ایدئولوژیك ناشي 
از آن، مسئله شناخت نيز در سطح گســترده تري از مردم و فراتر از فالسفه 
و دانشمندان مطرح شد.1 از تعریف ســاده »انعكاس عين در ذهن« تا تعاریف 
كامل تر و نزدیكتر به صواب و ســایر مطالب مربوط به موضوع طي این سال ها 
و در دوران پس از پيروزي انقالب مــورد بحث و نظر قرار گرفت. عالمه اقبال 
الهوري طلب شناخت را از ویژگي هاي فطري بشر دانسته و باعث رشد و تعالي 
عامل شناســا و موضوع شناسایي هر دو مي داند وي كه ماهيت نهایي واقعيت 
را روحانــي مي داند و نامتناهي را حاضر و ناظــر در فردیت متناهي مي داند با 
رد هرگونــه تعارض بين مادي و معنوي و یا عقل و اشــراق و یا ذهني و واقعي 
و...، هرگونه جست وجوي معرفتي یا معرفت طلبي را نوعي از نيایش مي داند و... 

نظرات اقبال درخصوص موضوع شناخت بسيار بدیع و قابل تعمق است.
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جديدي نهفته است:
»بگــو در زميــن گردش کنيــد و ببينيد که خدا 
چگونــه آفرينــش را آغاز کرده اســت، و خدا 
مي آفريند آفرينش ديگري...« )عنکبوت: 30([ 

)ص 14(

ماهيت نهايي واقعيت روحاني است
اما اگر جهان، حقيقت و واقعيتي اســت که بايد 
آن را  به حساب بياوريم، پرسش مهم و اساسي 
اين است که صفت و ماهيت نهايي اين واقعيت 

کدام است؟
براي رسيدن به پاسخ پرسش باال سه سطح ماده، 
حيات و ذهني )خودآگاهانه( مورد بررسي قرار 

مي   گيرد.
مقصود از ماده چيســت؟ براســاس نظريه سنتي 
و کهــن چيزهايي که در جهان مــادي ادراک 
مي شــود همچون زمين، آســمان، صندلي، ميز 
و ماننــد آن به واســطه صفاتشــان مانند رنگ،  
صوت و... شــناخته مي شــوند. امــا مي دانيم که 
آنچه وارد چشــم يــا گوش مي شــود، رنگ يا 
صوت نيســت، بلکه امواج نامرئي و ناشــنيدني 
هواســت. در حقيقــت طبيعت آن چيز نيســت 
کــه آن را چنيــن مي شناســيم. دريافت هــاي 
حســي ما و هم هايي است و نمي تواند افشاکننده 
ماهيت طبيعت و ماده باشــند. علــم فيزيک که 
با واقعيت هاي تجربي و حســي سروکار دارد و 
کار خود را با نمودهاي محســوس آغاز مي کند 
و به پايان مي رســاند در مقابل ترديدهاي جدي 
که امثال اســقف برکلي بر نظريــه کهن ارتباط 
ذهن با دريافت هاي حســي مــادي وارد کردند 
دچار تزلزل شــد و پس از ضربات اساســي که 
يافته  هاي مدرن فيزيک همچون نظريه نســبيت 
بر آن وارد کردند ســرانجام به اين نتيجه رسيد 
که بايــد بت خــود را بشــکند و روش تجربي 
که ماديگــري علمــي را ضروري مي دانســت 
بــه طغيان بــر ضد ماده  انجاميد. »ديگر اشــيا، 
حالت هاي شــخصي و ذهني که چيزي 
غيرقابل ادراک به نام ماده سبب پيدايش 
آنها شده باشد، نيستند بلکه نمودهاي اصيلي 
هستند که جوهر طبيعت را مي سازند و آنها را به 
همان صورت که در طبيعت هستند مي شناسيم.« 

)ص 42(
مــاده که تصور مي شــد در زمان، پايدار اســت 
و در مــکان )فضــا(، حرکت مي کنــد با نظريه 
نســبيت و با مفهوم جايگاه )Space-Time( که 
درواقــع آوردن زمان به داخل فضاســت، ديگر 
قابل دفاع نيســت. »صالبت قديــم از ميان رفته، 
و بــا آن خصوصيات نيز از ميان رفته اســت که 
بــا توجه به آنها، در نظر فرد معتقد به ماديگري، 
مــاده واقعي تر از انديشــه هاي گريزان جلوه گر 

مي شود.«) ص 42(
»طــرز نگرش علمي بــه طبيعت مبتنــي بر ماده 
محض دانســتن آن، وابسته به نظر نيوتني درباره 
مکان يا فضاســت که آن را خأل مطلقي مي داند 
که اشــيا در آن قرار گرفته اند. شــک نيست که 

اســت3 ايدئولوژي هــا ناشــي از جهان بينــي و 
جهان بيني نيز متأثر از شــناخت است. به عبارت 
ديگر مي توان گفت انديشه هاي هستي شناسانه و 
معرفت شناسانه در هر فردي ارتباط تنگاتنگ با 
هم داشته و هريک بر ديگري تأثيرگذار است. 

واقعي بودن، تکاملي بــودن و هدف داري جهان 
از مهمترين ويژگي هاي جهان مخلوق خداست. 
جايي که ما در آن زندگي مي  کنيم و جزئي مهم 

از آن هستيم.

ارکان هستي شناسانه شناخت4
]خصوصيت جهاني که در آن زندگي مي کنيم 

چگونه است؟

1ـ نخســت اينکه جهان به بازي و بيهوده 
آفريده نشده است:

»آســمان و زميــن و آنچه را در ميان آنهاســت 
به بــازي نيافريديم. آنها را جز به حق و راســتي 
نيافريديم. ولي بيشتر اينان نمي دانند.« )زخرف: 

38 و 39(

2ـ جهان حقيقت و واقعيتي است که بايد 
آن را به حساب بياوريم:

»در آفرينش آسمان ها و زمين، و دور توالي شب 
و روز، براي خردمندان نشــانه هايي است. آنان 
که ايســتاده اند يا نشســته يا بر پهلو دراز کشيده 
از خــدا ياد مي کنند و در آفرينش آســمان ها و 
زمين مي انديشند. ]و مي گويند[ پروردگارا اينها 

را بيهوده نيافريده اي...« )آل عمران: 190و191(

3ـ اين جهان چنان آفريده شده که قابل 
گسترش است:

»... مي افزايــد ]خــدا[ در آفرينــش هــر چــه 
بخواهد...« )فاطر: 25(

ـ  جهــان بســته و محصولي تمام شــده  4
و غيرمتحــرک و غيرقابل تغيير نيســت. 
شــايد در عمق وجود آن رؤياي والدت 

مي شــود عامل رشــد و تعالي هر دو )انســان و 
طبيعــت( مي دانــد. بــدون اين ارتبــاط و بدون 
معرفت، درون او سخت و بي جان شده و آدمي 

از رشد و تعالي بازمي ماند.

»معرفت طلبي« جوهر و طبيعت آدمي
وضعيت آدمي در طبيعت چگونه است؟ مواجهه 
آدمي با نيروهايي که از هر طرف وي را احاطه 
کرده اند به چه شکلي انجام مي شود؟ وي را در 
شــرايطي که از هر طرف قــواي مخالف و مانع 
وي را احاطــه کرده  اند چگونــه مي يابيم؟ اقبال 
معتقد اســت »آدمي در صميــم وجود خويش، 
فعاليتــي خالق و روحي تصاعدطلب اســت که 
در ســير به طرف باال از يک حالت وجود تعالي 
پيدا مي کند و به حالتي ديگر مي رسد.«)ص 16(
»)آدمــي( بــا همــه نقص هــا و ضعف هايش بر 
طبيعــت برتري دارد، چــه در درون خود حامل 
امانت بزرگي است که به گفته قرآن، آسمان ها 
و زميــن و کوه هــا از کشــيدن آن ســر باز زده 

بودند.« )ص 15(
وي معتقد اســت آدمــي که با نيرو و اســتعداد 
سازگارکردن قواي مختلف مجهز است، قدرت 
آن را دارد کــه بــه نيروهايي کــه وي را احاطه 

کرده اند شکل دهد و آنها را رهبري کند.
»قســمت آدمي اين اســت کــه در ژرف ترين 
بلندپروازي هاي جهان اطراف خويش شــرکت 
جويد و به سرنوشــت خويش و نيز به سرنوشت 

طبيعت شکل دهد.« )ص 16(
بنابراين تالش آدمي براي همســازکردن خود با 
نيروهاي طبيعت و يا به قالب ريختن طبيعت بنابر 
هدف و غرضي کــه خود دارد، نه يک انتخاب 
ساده بلکه رســالت و وظيفه اي است بزرگ که 

برعهده وي گذاشته شده است. 
فراينــد تدريجــي شــکل دادن و رهبري کردن 
نيروهايــي که آدمي را احاطــه کرده اند، باعث 
مي شــود تا جوهــره و ثروت درونــي آدمي نيز 
آشــکار شــود که در صــورت اجتنــاب از آن 
»روحــي کــه در درون اوســت چــون ســنگ 
سخت مي شــود و خود به صورت ماده بي جاني 

درمي آيد.«)ص 17(
زندگي و رشد و تکامل آدمي بسته به اين است 
که با واقعيتي که مقابل اوست ارتباط برقرار کند 
و در اين ارتباط است که سرنوشت طبيعت و نيز 
خود انسان شکل مي گيرد ولي آنچه اين ارتباط 
را برقرار مي کند معرفت اســت. معرفت طلبي 
جوهره و فطرت انسان است و آدمي به دنبال 
گمشــده خود با کنــارزدن تدريجــي پرده ها و 
حجاب هــا از روي طبيعت به شــناخت باالتري 
از هستي دســت يافته و روح و نفس خود را نيز 

تعالي مي  بخشد.

ارکان شناخت

تأثير متقابل هستي شناسي و معرفت شناسي
شــهيد مطهري در بحث شــناخت خــود معتقد 
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مي کننـد،  عمـل  درون  از  کـه  اسـت  نيازمنـد 
برخـالف مفهـوم علـت کـه نسـبت بـه معلـول، 
خارجـي اسـت و از بيـرون عمـل مي کند.« )ص 

)52
البته رفتار سازواره در بعضي از سيماهاي فعاليت 
خود با چيزهاي ديگر طبيعي ســهيم اســت ولي 
اصطالحــات فيزيکــي نمي توانــد آن را به طور 

کامل و شايسته توضيح دهد.
»پس زندگــي )حيات( نمــود منحصر به فردي 
است، و مفهوم ماشينيگري براي تجزيه و تحليل 

آن نارساست.« )ص 53( 
».... زندگي مسير و جرياني دارد که چنان مسير 
و جريان براي يک ماشــين قابل تصور نيســت 
و داشــتن مســير و جريان به اين معني است که 
سرچشــمه هاي فعاليت آن را جز از طريق استناد 
به يــک گذشــته دور نمي توان توجيــه کرد و 
بنابراين بايد منشأ آن را در يک واقعيت روحاني 
جست وجو کرد که در تحليلي از تجربه فضايي 
و مــادي قابل تجلي اســت، ولي به وســيله اين 

تجربه نمي توان آن را کشف کرد.« )ص 54(
»بنابرايــن بايــد گفت که حيات امــري بنياني و 
اساســي و مقدم بر  فرايندهاي جاري و پيش پا 

افتاده فيزيکي و شيميايي است.« )ص 54(
وي درنهايت نظر خود را تکرار مي کند: »به اين 
ترتيب، واقعيت هــاي تجربه مؤيد اين امر 
اســت که ماهيت نهايي واقعيت، روحاني 

است.«  )ص 73(

تکامل و هدف داري
اقبــال در بيان برخــي ويژگي هــاي فرهنگ و 
تمدن اســالمي به شــرح خدمات ايــن تمدن به 
تمدن بشــري در رياضيات و نجوم و پزشــکي 
مي پردازد. يکي از اين ويژگي ها تأکيد قرآن بر 
هدف داري و تکاملي بودن جهان است. »مطابق 
گفتــه قــرآن چنان که پيــش از اين هم اشــاره 
کرديــم، جهان هدف و غايتــي جدي در دنبال 

دارد.« )ص 19(
»همــراه با پيشــرفت فکــر رياضي در اســالم، 
انديشه تکامل به تدريج شکل مي پذيرد. جاحظ 
نخســتين بار بــه اين مطلب اشــاره کــرد که در 
زندگي مرغان، درنتيجه مهاجرت، تغييراتي پيدا 
مي شــود. پس از آن ابن مسکويه که از معاصران 
بيروني بود به آن شکل يک نظريه قطعي تر داده 
و آن را در تأليف کالن خويش، »الفوزاالصغر« 
آورده است. من در اينجا روح نظريه تکاملي او 
را بيان مي کنم، و اين از آن جهت نيســت که به 
ارزش علمــي آن توجه دارم، بلکه از آن جهت 
اســت که امتداد و سير فکري مســلمانان را در 

روشني قرار مي دهد.
به گفته ابن مســکويه، حيات نباتي در پايين ترين 
مرحله تکامل خود، نيازمند به هيچ دانه و تخمه اي 
براي والدت و نمو نيست. و نيز انواع آن به وسيله 
دانــه توليد مثل پيدا نمي کند. تفاوت اين شــکل 
حيــات نباتي با جمــادات، تنها قــدرت مختصر 
بر حرکت اســت که در اشــکال برتر مشــاهده 

و انــرژي و اتم ها،  با خواصي کــه خود به خود 
در آنها موجود اســت همه چيز را بيان و توضيح 
مي دهد که از آن جمله اســت زندگي و انديشه 
و اراده و احساس است. مفهوم ماشينيگري ـ که 
مفهومي فيزيکي محض اســت ـ مدعي آن بود 
که توضيح جامع و شــامل همه چيز است که در 

طبيعت مشاهده مي شود.« )ص 50(
نظريه هـاي  کـه  نيسـت  شـک  ايـن  »در  امـا 
علمـي، معرفـت قابـل اعتمـادي بـراي مـا فراهم 
اثباتنـد و از طريـق آنهـا  مي آورنـد، چـه قابـل 
مي توانيـم حـوادث طبيعـي را پيش بينـي کنيـم 
نبايـد  ولـي  درآوريـم.  نظـم  تحـت  را  آنهـا  و 
فرامـوش کنيـم کـه آنچـه علـم ناميـده مي شـود 
تنهـا نظـر سـاده منظمـي دربـاره واقعيت داشـتن 
از نظرهـاي مجـزا دربـاره  نيسـت. مجموعـه اي 
کلـي  تجربـه  يـک  از  پاره هايـي  و  واقعيـت 
ً  بـا يکديگـر مناسـب و جـور  اسـت کـه ظاهـرا
درنمي آينـد. ... علم طبيعي طبعاً انشـعابي اسـت، 
و اگـر نسـبت بـه طبيعـت و وظيفـه خـود وفادار 
باشـد، نمي توانـد نظريه خـود را به عنـوان نظري 
کامـل عرضـه کنـد. بنابرايـن مفاهيمـي کـه )از 
نظريه هـاي علمـي( در سـازمان دادن بـه معرفـت 
بـه کار مي بريـم جنبـه فرعـي و انشـعابي دارنـد،  
و مـورد اسـتعمال آنهـا محـدود بـه سـطحي از 
تجربـه اسـت کـه در آن بـه کار رفته انـد. مثـالً  
مفهـوم »علـت« کـه روح و عصـاره آن تقـدم بر 
»معلـول« اسـت به موضـوع بحث علـوم فيزيکي 
بسـتگي دارد کـه تنها نـوع خاصـي از فعاليت را 
شـامل مي شـود... چـون به سـطح حيـات و ذهن 
بـاال رويـم، مفهوم علـت درد مـا را دوا نمي کند 
و بـه مفاهيمـي فکـري از نـوع ديگـر نيـاز پيـدا 
مي کنيـم. عمـل سـازواره هاي زنـده، کـه 
طرح ريـزي  هدفـي  بـه  رسـيدن  بـراي 
و آغـاز شـده اند کامـاًل بـا عمـل عليتـي 
و  بحـث  موضـوع  اينجـا  در  دارد.  تفـاوت 
»غـرض«  و  »هـدف«  مفاهيـم  بـه  مـا  پژوهـش 

اين طرز نگرش ســبب پيشرفت سريع علم بوده 
اســت ولي دوشاخه شدن يک تجربه کلي به دو 
ناحيــه مختلف ذهن و ماده امــروز علم را ناچار 
ساخته اســت که براي رفع دشواري هاي خود، 
مســائلي را مورد مالحظه قرار دهد که در آغاز 
پيشــرفت خود کاماًل نســبت به آنها جاهل بوده 
اســت. نقادي شــالوده هاي علوم رياضي سخت 
آشــکار ساخته اســت که از فرض يک ماديت 
محض و يک ماده پايــدار که در فضايي مطلق 
قرار گرفته باشــد ديگر کاري ســاخته نيست.« 

)ص 43(
»به عقيــده اينشــتين فضا واقعي اســت،  ولي به 
شخص ناظر بستگي و نســبت دارد. وي مفهوم 
نيوتنــي فضــاي مطلــق را رد مي کنــد. شــيء 
مشاهده شده متغير اســت، با شخص ناظر نسبت 
دارد، جرم و شکل و اندازه آن با وضع و سرعت 
شخص ناظر تغيير مي کند. حرکت و سکون نيز 
نسبي و وابسته به ناظر است. بنابراين چيزي به نام 
ماديــت به خــود پايدار فيزيــک قديمي وجود 

ندارد.« )ص 46(
در اينجا اقبال پاســخ پرسش ابتداي اين بحث را 
)صفــت و ماهيت نهايي واقعيت کدام اســت؟( 
اين گونه مي دهد: »من شخصاً معتقدم که صفت 
نهايي واقعيت، نفســاني و روحاني است.« )ص 

)46
بايــد توجه داشــت کــه اين نظريــه به هيچ وجه 
به معنــاي ايده آليســم و ذهني گرايــي نبــوده و 
فقط نفــي چيزي به نــام ماديت به خــود پايدار 
فيزيــک قديمي اســت همان گونه کــه در بيان 
ارزش فلســفي نظريه اينشــتين بيان کرده است: 
»ارزش فلســفي ايــن نظريه )نظريه اينشــتين( از 
دو لحاظ اســت؛ نخســت اينکه، عينيت طبيعت 
را از ميــان نمي برد، بلکه ايــن نظر را که جوهر 
تنها اســتقراري در مکان است برمي اندازد و اين 
همان نظر است که به ماديگري کهن مي انجامد. 
»جوهــر« )Substance( در نظــر عالــم فيزيک 
نســبيتي جديد، چيزي پايدار نيست که حاالت 
متغير داشته باشــد بلکه منظومه اي از حوادث به 
يکديگر وابسته است. در معرفي »وايتهد« از اين 
نظريه، جاي مفهوم »ماده« را مفهوم »ســازواره« 
)Organism( گرفته اســت. دوم آنکه اين نظريه 
فضا را تابع و وابســته ماده مي دانــد. جهان بنابر 
تصــور اينشــتين، همچون جزيره اي نيســت که 
در فضايي نامحدود قرار گرفته باشــد، محدود 
ولي نابســته)Finite but Boundless(  است. در 
مــاوراي آن فضاي خالي وجود ندارد. اگر ماده 
نباشــد، جهان منقبض مي شود و به صورت يک 

نقطه درمي آيد.« )ص 47(
پس از بيــان نظــرات درخصوص مــاده، اقبال 
به ســراغ ســطوح ديگر تجربه يعنــي حيات و 
 )Mechanism( خودآگاهي مي رود. ماشينيگري
حاکم بر انديشــه ها پس از اکتشــاف نيوتن در 
محــدوده ماده و اکتشــاف داروين در محدوده 
تاريخ طبيعي اين تصــور را به وجود آورده بود 
که همه مســائل واقعاً مادي و فيزيکي است. »... 

زندگي مسير و جرياني دارد 
كه چنان مسير و جريان براي 
يك ماشين قابل تصور نيست 

و داشتن مسير و جريان به اين 
معني است كه سرچشمه هاي 

فعاليت آن را جز از طريق استناد 
به يك گذشته دور نمي توان 

توجيه كرد و بنابراين بايد منشأ 
آن را در يك واقعيت روحاني 

جست وجو كرد كه در تحليلي از 
تجربه فضايي و مادي قابل تجلي 
است، ولي به وسيله اين تجربه 

نمي توان آن را كشف كرد



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
12

2

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
PP

لحاظ علمي يا به لحاظ هاي ديگر، کســي ياراي 
استدالل براي بدبودن اين عمل نادرست را ندارد 
ولي انبيا توانستند به مقابله با آن برخيزند و بدي ها 
و عوارض منفي آن را به مردم نشان دهند. آري، 
اين عرفان بود که در بستر تاريخ به عرف جاري 
تبديل شد و سزاوار است که زحمات پيامبران را 

ارج نهيم. 
نمونه ســوم اينکــه پيامبــران در طــول تاريخ با 
دروغگويي مبارزه کرده و اســتدالل کرده اندکه 
دروغگويي، تحريف واقعيت و تاريخ است و در 
هر تحريفي، دو طبقه شکل مي گيرد که طبقه اي 
استثمار مي شود و طبقه اي استثمار مي کند. از آنجا 
که انبيا اساس دين را واقع گرايي اعالم کردند، در 
اين راســتا بود که دروغ يا تحريف تاريخ سنت 
بدي تلقي شد. اگر به ســير دروغ و دروغگويي 
در تاريخ بنگريم، امروز در کشوري مثل امريکا 
بــا 300 ميليون نفر جمعيت، قانون اساســي خود 
را بــه نحــوي نوشــته اند که اگــر رئيس جمهور 
امريکا دروغي بگويد، از رياست جمهوري عزل 
مي شود. بدين سان مي بينيم که دروغ، به صورت 
يــک عرف بد، جريان پيدا کــرده و اين يکي از 
دستاوردهاي انبيا و دينداران در طول تاريخ بوده 
که به صورت يک ارزش بديهي درآمده اســت. 
فردوســي عليه الرحمــه مي گويد: به جز راســتي 

کس نجويد ز دين.
متأســفانه دســتاورد رنســانس در غرب را نتيجه 
تفکر غــرب مي دانند. درحالي که اســاس دين، 
واقع گرايــي و تجربه گرايي اســت که در صدر 
اســالم موجب آن توســعه بزرگ شــد. اساس 
رنسانس هم همين واقع گرايي و تجربه گرايي بود. 
به جاي اينکه در اتاق دربسته بنشينيم و ببينيم فيل 
چند دندان دارد، بايد واقع گرا باشيم، تجربه کنيم 
و دندان هــاي فيل را بشــماريم، يا عمق رودخانه 
را اندازه بگيريم. نيکســون ـ رئيس جمهور اسبق 
امريکاـ در کتاب خود با عنوان »لحظه را درياب« 
مي نويســد بايد بپذيريم که رنســانس در غرب، 
محصول سرازيرشدن علوم و فنون دنياي اسالم به 
غرب بود. باشد که اين يادداشت مختصر سرآغاز 
گفتماني شــود و از خوانندگان محترم اســتدعا 

داريم با آن برخورد فعال کنند.■

از عرفان تا عرف
حضرت شعيب با کم فروشــي مبارزه اي مستدل 
کرد و نشــان داد که کم فروشــي يعني اســتثمار 
انســان از انســان. براي نمونه اگــر قيمت واقعي 
فرشــي را کمتر از آنچه که هست ارزيابي کنيم، 
درواقع اين استثمار و سرکوب دختراني است که 
اين فرش را بافته اند. مرحوم طالقاني در پرتوي از 
قرآن در تفسير ســوره مطففين به نيکي استدالل 
انبيا را توضيح داده اســت. حال مالحظه مي کنيم 
که اين استدالل در مبارزه با کم فروشي، سيري را 
در تاريخ طي کرد و حاال به عرفي تبديل شده که 
در تمام بنادر، فرودگاه ها و مؤسســات گمرکي، 
دستگاه هاي دقيق اندازه گيري وجود دارد که کم 
و زياد نمي شود. درواقع اين مقوله عرفي که همه 
بشريت آن را به عنوان يک ارزش پذيرفته است، 
ناشي از عرفان و اســتداللي است که انبيا مطرح 
کرده و پاي آن رنج ها و مرارت ها کشــيده اند تا 
امروز اين نعمــت اندازه گيري به عرف جاري و 
حتي قانون تبديل شود. نمونه دوم اينکه حضرت 
لوط مبارزه مســتدلي را با عرف بدي آغاز کرد 
و براي آنها اســتدالل نمود که استمرار در چنين 
عملي، باعث حذف بخشي از بشريت يعني زنان از 
جامعه مي گردد و جريان تکامل به بن بست رسيده 
و نيروهاي مولده که در رأس آن انســان اســت، 
کمرنگ و بي رنگ و در نهايت منتفي مي گردد. 
اين فداکاري حضــرت لوط تا آنجا بودکه حتي 
بــراي مقابله با اين ســنت ميــرا و زوال يابنده، به 
آنهــا مي گفت بياييد با دختران من ازدواج کنيد، 
اما آنهــا برنمي تافتند. گفت وگوي حضرت لوط 
بــا آنها، يــک گفت وگوي مســالمت آميز بود، 
ولي بر ســر آن مردم در تاريــخ آن آمد که همه 
مي دانيــم. اين عرفان و اســتدالل حضرت لوط، 
در بســتر تاريخ و در تداوم آن، به ســنت زشت 
و نادرستي تبديل شــد که امروزه جهانيان از آن 
بيزارند؛ هرچند گرايشــاتي در بعضي کشــورها 
ديده مي شــود که بحث مســتقلي را مي طلبد اما 
روان شناسان معتقدند که اين گرايش به تدريج، 

از بين خواهد رفت. 
اگر از اين منظر به ديــن در طول تاريخ بنگريم، 
آيــا دين در حال زوال اســت يا رونق؟ امروزه به 

آيا بيالن دين منفي است؟!

برخي بر این باورند كه بيالن دین در طول تاریخ، منفي بوده اســت. اینها به 
عملكرد خشونت بار دینداران در اطراف و اكناف عالم اشاره مي كنند و چنين 
نتيجه اي را مي گيرند. اگر از منظر دیگر به جریان دین در طول تاریخ بنگریم، 

شاید به نتيجه دیگري برسيم. 

مي شــود، و چون ترقي کند به آنجا مي رسد که 
گياه شاخه هاي خود را مي گســترد و انواع خود 
را بــا تخم و دانه جاوداني مي ســازد. اين قدرت 
بر حرکت رفته رفته رشــد مي کند تا به درختاني 
برســيم که تنه و برگ و ميوه دارنــد. در مرحله 
باالتري از تکامــل، صورت هايي از حيات نباتي 
وجــود دارد که براي نمو خود بــه خاک بهتر و 
آب وهــواي خــاص نيازمندند. آخريــن مرحله 
تکامل نباتي درخت مو و درخت خرماســت که 
درواقع در آســتانه حيات حيواني قرار گرفته اند. 
در درخت خرما تمايز جنســي آشــکاري ظاهر 
مي شــود. عالوه بر ريشــه و الياف، چيــزي پيدا 
مي شــود که مانند مغــز حيوان عمــل مي کند و 
کمال زندگي درخت خرما وابســته به آن است. 
اين برترين مرحلــه تکامل حيات نباتي و ديباچه 
حيــات حيوانــي اســت. نخســتين گام به طرف 
حيــات حيواني رهاشــدن از پاي بنــدي به زمين 
و ريشه داشــتن در آن اســت که خود اين رهايي 
هسته حرکت خودآگاهانه را تشکيل مي دهد. اين 
نخستين مرحله حيوانيت اســت که در آن حس 
المسه قبل از همه و حس باصره در آخرين درجه 
کمال آشکار مي شود. با پيداشدن حواس، جانور 
آزادي حرکــت پيدا مي کند، چنان که در کرم ها 
و خزنده هــا و مورچه ها و زنبورها چنين اســت.  
حيوانيــت در چارپايــان با اســب، و در مرغان با 
شاهين به حد کمال مي رسد و در ميمون به آستانه 
انسانيت نزديک مي شود، و اين ميمون در سلسله 
مراتب تکامل يک درجه پايين تر از انسان است. 
با تکامل بيشــتر، تغييرات فيزيولوژيايي و ازدياد 
نيــروي تميز و روحانيت فراهم مي شــود تا آنجا 
که آدمي از مرزهاي توحش مي گذرد و به جهان 

تمدن گام مي نهد.« )ص 154(
»به اين ترتيب همه رشــته هاي انديشه اسالمي به 
تصور جهاني باالن )Dynamic( مي انجامد. اين 
نظر با نظريه ابن مســکويه که زندگي را حرکتي 
تکاملي مي داند و با نظري که ابن خلدون درباره 

تاريخ داشته است تقويت مي شود.« )ص 159(

پي نوشت
1.  خالصه اي در اين خصوص در مقدمه اين مقاله 
در ســايت چشــم انداز ايــران meisami.net آمده 

است.
2.  احياي فکر ديني در اسالم، نوشته اقبال الهوري، 

ترجمه احمد آرام، ناشر: رسالت قلم، کتاب پايا.
مطهــري،  اســتاد  شــناخت«  »مســئله  کتــاب   .3
سخنراني هاي استاد شهيد در سال 1356 در کانون 

توحيد.
4.  اصطالح »ارکان هستي  شناسانه شناخت« بيانگر 
همــان موضوع ارتبــاط و تأثير متقابــل بحث هاي 

هستي شناسي و شناخت شناسي است.■



»اختالف دیدگاه ماركسيست ها و ملي ـ  مذهبي ها امري طبيعي است كه لزوماً نباید به درگيري و برخورد غيرمسالمت آميز بينجامد، 
به ویــژه در دوراني كه چه پيش از انقالب و چه پس از آن اهداف مشــترك بزرگي پيش روي همه نيروهاي باال قرار داشــت كه 
باید با همكاري یكدیگر محقق مي شد، كمااینكه در زندان دوران ستمشاهي ميان همه این نيروها احترام متقابل برقرار بود حتي 
هنگامي كه ساواك و برخي عناصر متعصب مي خواستند از حركت سكتاریستي و انحرافي دارودسته تقي شهرام كه واقعاً فاجعه آميز 
هم بود سوءاستفاده كنند با دخالت آیات عظام منتظري، طالقاني و دیگران خنثي شد و آن فضاي احترام آميز حفظ شد«. بند فوق 
بخشی از یادداشت پرویز بابایی با عنوان »گسترش ماركسيسم در پيگيري عدالت اجتماعي« است كه در ادامه  مباحث »ارزیابی 
واقع بينانه ماركسيسم و ماركسيست ها در ایران« طرح شده است. طرح این مباحث از شماره 80 چشم انداز ایران با مقاله  لطف اهلل 
ميثمی آغاز شد و پس از آن نيز صاحب نظرانی نظير خسرو پارسا، عباس نصر، مرتضی محيط، سيامك لطف اللهی و امير طيرانی به 
بيان دیدگاه خود پرداخته اند. در شماره جاری نيز عالوه بر پرویز بابایی، كمال اطهاری و هرمز مميزی به طرح دیدگاه خود در این 

زمينه پرداخته اند.   
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دوست گرانمايه جناب مهندس ميثمي که خود 
از مبارزان برجســته و مورد احترام نيم قرن اخير 
به شمار مي رود طي مقاله اي در شماره 80 نشريه 
وزين چشــم انداز ايران براي روشن شــدن علل 
درگيري نيروهاي مارکسيســت با نيروهاي ملي 
از يک ســو و نيروهاي مذهبي ازســوي ديگر با 
اذعان به اينکه هر ســه نيرو با رژيم ستمشــاهي، 
و  مي کردنــد  مبــارزه  اســتعمار  و  بي عدالتــي 
جريان هايــي از آنهــا در زنــدان، مقاومت هاي 
جانانه از خود نشــان دادند، بــاب تازه اي را در 
بحث مســائل تاريخ معاصر ايران گشوده است 
و از خوانندگان و ازجمله اينجانب خواستند در 
اين زمينه برخورد فعــال کنند تا هزينه چالش ها 
براي نســل حاضر و آينــده کاهش يافته و حتي 
به صفر برســد. مــن با مطالعه مقاله هــاي آقايان 
خسرو پارسا و مرتضي محيط در شماره هاي 82 
و 83، پاسخ هاي ايشان را به قدر کفايت مستدل 
و روشــن کننده يافتــم. بــا اين همــه در اجابت 
درخواســت آقاي ميثمي نکاتي هــم به نظر من 

رسيد که در زير مي آيد:
1ـ اختــالف ديــدگاه مارکسيســت ها و ملي  ـ 
مذهبي ها امري طبيعي اســت کــه لزوماً نبايد به 
درگيري و برخورد غيرمســالمت آميز بينجامد، 
به ويــژه در دوراني که چه پيش از انقالب و چه 
پس از آن اهداف مشــترک بزرگي پيش روي 
همه نيروهاي باال قرار داشت که بايد با همکاري 
يکديگــر محقق مي شــد، کمااينکــه در زندان 
دوران ستمشــاهي ميان همه ايــن نيروها احترام 
متقابــل برقرار بود حتي هنگامي که ســاواک و 
برخي عناصر متعصب مي خواســتند از حرکت 
سکتاريســتي و انحرافي دارودســته تقي شهرام 

که واقعاً فاجعه آميز هم بود سوءاســتفاده کنند با 
دخالت آيات عظام منتظري، طالقاني و ديگران 
خنثي شــد و آن فضاي احترام آميز حفظ شد. به 
ياد مي آورم شبي که دوستان مذهبي در قزل قلعه 
مجلــس يادبود شــهادت رهبــران مجاهدين و 
فداييان را تشــکيل داده بودند آقاي رفسنجاني 
در ســخنان خود اظهار داشتند همه کساني که با 
رژيم ستمشــاهي مبارزه مي کنند چه بخواهند و 
چه نخواهند مجاهد في سبيل اهلل به شمار مي آ يند.

2ـ پرسش محوري ايشــان اين است که چرا در 
ايــراِن مذهبي،  مارکسيســم تا اين حد رشــد و 
گســترش داشته است؟ ايشــان مي گويند به نظر 
آقاي مطهري علل گرايش به ماديگري در ايران 
عصيانگري آنهاســت و خــود مي  افزايند گرچه 

قابل توجه اســت امــا قانع کننده نيســت. به نظر 
نويســنده اين سطور، نظر اســتاد مطهري داراي 
حقيقت انکارناپذيري است که بايد مورد توجه 
قــرار گيرد. اگــر منظور آقاي مطهــري فعاليت 
مارکسيســت ها و به جنبش درآوردن توده هاي 
مردم اســت واقعيت اين است که پس از سقوط 
رضاشاه مردم به ويژه زحمتکشان و اقشار محروم 
خواهان دموکراســي و عدالت اجتماعي بودند و 
به بحــث دربــاره اثبات يــا رد خــدا عالقه اي 
نداشــتند. ضمن آنکه خود مارکس هم بيشــتر 
دغدغــه تبييــن و تفســير زندگــي اجتماعي را 
داشــت و در اصل هدف او اثبــات يا رد خدا و 
دين نبوده اســت. به همين دليل حزب توده پس 
از شــهريور 1320 آموزش هــاي تقــي اراني و 

 گسترش مارکسيسم در پيگيري عدالت اجتماعي

پرویز بابایي در ســال 1311 در محله گلوبندك تهران متولد شــد. از همان 
كودكي از سرپرستي پدر محروم شد، از این رو هنوز دوره ابتدایي تحصيل را 
تمام نكرده بود كه در سال 1323 در چاپخانه اي كه متعلق به اقوام مادرش بود 
آغاز به كار كرد. كار در چاپخانه وي را به مطالعه مطبوعات و كتاب عالقه مند 
كرد. سال ها پس از سقوط دیكتاتوري رضاشاه كشور شاهد پيدایش مطبوعات 
نسبتًا آزاد و مستقل، تشــكيل اتحادیه هاي كارگري و احزاب مترقي و رشد 
آگاهي مردم بود، حتي اقشار زحمتكش نيز به گفتمان ها و مبارزات سياسي 
كشيده شدند. بدیهي است بابایي نيز از فعاليت سندیكایي و سياسي بركنار 
نماند و در جریان این فعاليت ها دو بار پيش از 28 مرداد 1332 و سه بار پس 
از آن بازداشت شــد كه آخرین بار آن از سال 1350 تا 1352 بود. در جریان 
آن ســال ها افزون بر خودآموزي مداوم، نزد اساتيد مختلف اصول مقدماتي 
اقتصاد، سياست، تاریخ و فلســفه را آموخت و زبان انگليسي را نيز طي آن 
سال ها و ســپس با سه ســال تحصيل در كالس هاي زبان شوراي فرهنگي 

بریتانيا فراگرفت. 
پرویز بابایي حــدود 20 جلد كتاب ترجمه و تأليف كرده كه مي توان از تاریخ 
عرب در قرون جدیــد، زمينه تكامل اجتماعي لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژي 
آلماني، كانت و فلسفه معاصر، فلسفه تجربه  گرا، از سقراط تا سارتر، فرهنگ 
اصطالحات فلســفه، فرهنگ اصطالحات و مكتب هاي سياسي، مكتب هاي 
فلسفي از دوران باســتان تا امروز را نام برد. وي در زمينه تاریخ معاصر نيز 

مقاله ها و نقدهایي در مطبوعات وزین كشور نوشته است. 

پرويز بابايي
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با نجات کل بشريت نجات دهد. اين انحالل گر 
جامعه، به مثابه طبقه اي خاص، پرولتارياســت و 
در مــورد آلمان مي گويد: »زماني که روشــنايي 
تفکر در اين خــاک بکر مردم عميقاً رخنه کند 
آلماني ها خود را آزاد خواهند کرد و به صورت 
انســان ها درخواهند آمد. آزادي آلمان فقط در 
عمل امکان دارد به شــرط آنکه آدميان ديدگاه 
آن نظريه را اتخاذ کنند که انســان را )نه وسيله( 
بلکه واالترين وجود براي انسان مي داند و سپس 
مي افزايد »هيچ نوعي از بردگي نمي تواند ملغي 
شود مگر آنکه کل بردگي نابود گردد. آزادي 
پرولتاريــاي آلمان آزادي کل انســان ها خواهد 

بود.«3
در پايان بايد تأکيد کنــم اينجانب خود پس از 
آزادي از زنــدان در ســال 1336 که حزب توده 
از ضربه هاي ســنگين و ســرکوبي کودتاي 28 
مرداد در داخل کشــور ديگر کمر راست نکرد 
و من که اشتباهات آن را در وقايع آذربايجان و 
مصدق و روش منفعالنه اش در 28 مرداد 1332 
و دنباله روي از شــوروي  مي دانستم از آن روي 
برتافته و فقط به فعاليت ســنديکايي و مطالعاتي 
تمرکز کردم که بار ديگر به اين »جرم« در سال 
1340 بازداشت شــدم. اتهام من در سال 1350 
که بار ديگر دســتگير شــدم و افتخار آشــنايي 
بــا مهنــدس ميثمــي را يافتــم، چــاپ و پخش 
اعالميه هــاي ضد رژيــم ازجملــه اعالميه هاي 
آيــت اهلل خمينــي)ره( و همــکاري مطالعاتي با 
محفل هايي بود که بعدها به سازمان چريک هاي 
فدايي موسوم شــدند و اين فعاليت ها تا انقالب 
بهمن 1357 ادامه داشــت. من از ســال 1350 به 
بعد مهنــدس ميثمي را نديــدم و مالقات بعدي 
با ايشــان در راهپيمايي هاي تاسوعا و عاشوراي 

1357 صورت گرفت.

پي نوشت
1 . گزيده نوشــته هاي مارکس در جامعه شناسي و 
فلسفه اجتماعي، ترجمه پرويز بابايي قلم، ص 132. 

2 . همان، ص 302.
3 . همان، ص 229ـ228.■

فعاالِن به گفته شــاه مارکسيســت ها به شعائر و 
مقدســات ديني مردم کاري نداشتند و مبارزان 
مذهبي و ملي را هم پيوســته در مبارزه همراهي 

مي کردند.
3ـ آقاي ميثمي از قول ســعيد محســن نوشته اند 
»مارکس مانند قرآن براي تاريخ هدف و جهتي 
قائــل بود ولــي برخالف قرآن هــدف و جهت 
را تکامــل ابزار توليد مي دانســت درحالي که از 
نظر قرآن اولويت با تکامل انســان اســت.« بايد 
يادآوري کنم اســتنباط وي از ديدگاه مارکس 
کاماًل نادرست اســت. اتفاقاً مارکس مي گويد: 
»انســان خــود پايه توليــد مادي خويش اســت 
چنان کــه تمامــي توليــد را او انجــام مي دهد. 
ازجمله کارکردها و فعاليت او به منزله آفريننده 
کاالهاســت، به اين معنا مي توان به راستي اظهار 
کرد که تمامي روابط و کارکردهاي انســاني بر 
توليــد مادي اثــر مي گذارد و تأثيــر کم و بيش 

تعيين کننده اي بر آنها دارد.«1
4ـ و باز از قول ســعيد محســن نقل کرده  اند که 
»مارکس هم مانند قرآن خطابش به توده  هاست 
نه قدرتمنــدان و ثروتمندان. بــا اين تفاوت که 
مارکسيســت ها همه بشــريت را جزو توده هاي 
مــردم حســاب نمي کردنــد و فقط بخشــي از 
انســان ها را کــه پرولتاريا ناميده مي شــدند در 
اين دســته قرار مي دادند، مستقل از طبقه اي که 
انســان ها در آن بودند را قبول نداشتند.« اين هم 
متأســفانه تحريفــي از ديدگاه مارکس اســت. 
مارکس مي گويد: »کمونيســم بازگشــت خود 
انســان به مثابه موجودي اجتماعي واقعاً انســاني 
اســت، بازگشــتي کامل و آگاهانه کــه تمامي 
ثروت تکامل پيشين را به خود جذب مي کند.«2 
مارکــس در جــاي ديگــر مي گويــد رهايــي 
پرولتاريا، رهايي کل بشــريت اســت. پرولتاريا 
طبقه اي است که انحالل گر تمامي طبقات است، 
حوزه اي از جامعه که سرشــت جهانشمول دارد 
زيرا رنج هاي او نيز جهانشــمول است. حوزه  اي 
اســت که درنهايت نمي تواند بدون آزادکردن 
ديگــر حوزه ها خــود را آزاد کنــد که خالصه 
خسران و زيان کل بشر است که مي تواند خود را 

يارانــش را دنبال نکــرد و »از راه ارزش اضافي 
و ديدگاه هاي اقتصــادي و با فرهنگ کار وارد 
شــد« و برنامــه خــود را يک رشــته اصالحات 
اجتماعي، جلوگيري از بازگشت ديکتاتوري و 
به گفته رهبران آن تکميل آرمان هاي مشروطه، 
تشــکيل ســنديکاهاي کارگري و طــرح لزوم 
ايجاد قانون کار و نيــز اصالحات ارضي به نفع 
دهقان ها قــرار داد. هيچ يــک از احزاب ديگر، 
ملي ها و مذهبي ها به اين مســائل توجه نداشتند. 
لزوم توجه به مســائل حقوق زنان و حضور آنان 
در فعاليت هــاي اجتماعي نيز براي نخســتين بار 
توســط حزب توده ايران و ديگر نيروهاي چپ 
به ميان آمد. احترام بــه حقوق اقليت هاي قومي 
و مذهبي و حتي حق شــرکت آنان به عضويت 
در احــزاب موضــوع ديگري بود. بســياري از 
ارمني ها و ديگران به عضويت حزب درآمدند. 
تعــدادي از ارامنه عضو حزب مانند گالوســت 
زاخاريان، جهانگير باغدانيان،  آرسن آوانسيان و 
معروف ترين آنها وارطان ساالخانيان و ديگران 
جان خود را بر سر آرمان اجتماعي خود نهادند. 
اين حزب تــوده بود و نه جريان هــاي ديگر که 
از اعتصاب بــزرگ کارگران نفت خوزســتان 
و کارگــران کوره پزخانه هــا حمايــت کــرد. 
حزب توده با وجود اشــتباهات خود در ارزيابي 
نادرست از مصدق و جنبش ملي شدن نفت، در 
قيام ســي ام تير به دفاع از حکومت ملي مصدق 
برخاســت تا آنجا که در يادبود قيام ســي ام تير 
1332 چنان گسترش يافت و چنان جمعيتي را به 
دور خود گــرد آورد که به گفته دکتر صديقي 
امريکا با مشــاهده اين جمعيت تصميم به کودتا 
گرفــت)!( حضور 600 نفر از افســران پاکدامن 
ارتش در شــبکه نظامي آن که به شــهادت 30 
نفر از آنان انجاميد به درســتي حيرت  آور است. 
هميــن داليلي که گفته شــد شــامل جوانان  از 
جان گذشته اي نيز که جان هاي شيفته خود را چه 
در زندان ها زير شکنجه هاي واقعاً طاقت فرساي 
رژيــم شــاه و چه در مبــارزه مســلحانه با رژيم 
صرف نظــر از درســتي يا نادرســتي خط مشــي 
آنان فداي خلق کردند صــدق مي کند. آيا اين 
حقايقي که گفته شــد علت رشــد و گســترش 
نيروهاي مارکسيســتي نيست؟ آيا اين جوانان و 
اين شهدا براي اثبات الحاد و عليه دين و مذهب 
به مبارزه برخاســتند؟ تا آنجا که من خود شاهد 
بــودم و خوانده ام در هيچ يــک از اين جنبش ها 

»ماركس مانند قرآن براي تاريخ 
هدف و جهتي قائل بود ولي 

برخالف قرآن هدف و جهت را 
تكامل ابزار توليد مي دانست 

درحالي كه از نظر قرآن اولويت با 
تكامل انسان است.«
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57 و  58(، و ترجمــه مقالــه »انديشــه هاي نــو 
در سوسياليســم« )اطالعات سياســي اقتصادي، 
1371، شماره 63 و 64( بودند و بعد در روزنامه ، 
نشريه ، کتاب  و ســايت هاي مختلف، در اين راه 
کوشيده ام. در اين نوشته کوتاه تنها ارائه برنامه اي 
پژوهشي براي آغاز گفتمان ميسر و واجب است.

حتي روايت مستند تاريخي از يک جريان سياسي 
مارکسيستي، باوجود لزومش براي تحليل تاريخي، 
جاي آن را نمي گيرد، چه رســد بــه انگ نامه هايي 
مبتذل که اين يا آن جريان ايدئولوژيک )حکومتي 
و غيرحکومتــي( به اســم تحليل تئوريک منتشــر 
مي کنند. سياه مشــق هايي توبه گرايانه  به اســم نقد 
تاريخي و يا در شــکل اثر ادبي نيز منتشر مي شوند 
که جــز ذکر تقويــم وقايع، هيچ نشــاني از تاريخ 
)تحليــل تاريخي و رمان تاريخــي( ندارند. درواقع 
بازتــاب اميــال سرکوب شــده درگذشــته، براي 
نام آورشدن به عنوان يک فعال سياسي اند، تا عقل و 
احساِس استعاليافته و پرورده شده انساني جهانديده 
که مي خواهد تجربه گذشته را به شعور تبديل کند. 
در اين آثار به خود و ديگران چنان برخورد مي  شود 
که تنها بايد به مثابه دانايان کل و قديســان به مبارزه 
سياسي وارد مي شــده اند. شــايد چنين برخوردي 
ناشــي از آن باشــد که در جواني مي انديشــيده اند 
جرياني کــه عضو آنند )و در نتيجه خودشــان( از 
همــه برترند و بقيه دچار خطــاي مطلق اند و اينک 
کــه خطاهايش را مي بينند، خــود را فريب خورده 
ديده و بــا نفرتي کور مي خواهند درباره گذشــته 

در من، روحيه نقاد و کوشش براي دوري جستن از 
سياست زدگي و تعصب فرقه اي و امربري سياسي 
بود که در دوره دانشــجويي نيز به برخورد عملي 
من با چنيــن جرياناتي )به طور مثــال با مرزبندي 
نادرســت جريان چپ با مذهبــي در فعاليت هاي 
دانشــجويي( انجاميد. البته ادعا نمي کنم هميشــه 
در اين کوشــش موفق بوده ام. اين را هم بگويم 
که در همان دوره فلسفه اسالمي را هم با پيگيري 
بررســي مي کردم. به طور مثال ســه جلد »اصول 
فلسفه و روش رئاليسم« را )نوشته عالمه طباطبايي 
با تحشيه مطهري( پيش از انقالب مطالعه کردم و 
پس از انقالب نيز ابتــدا جلد پنجم و بعد چهارم 
آن را و البتــه هيچ گاه دليلــي قانع کننده اي  براي 
تأخيــر طوالني در انتشــار جلد پنجــم تا پس از 
انقالب و انتشــار جلد چهارم را پس از آن نيافتم. 
پيش از انقالب، پــس از گرايش اوليه به فداييان 
خلق، جريان )طيف( سياســي انتخابي من »خط 
ســه« )نام ديگر مائوئيســم در ايران( بود که اگر 
فضاي نيمه باز سياســي کنوني ادامه يابد، درباره 
فرآيند آن جداگانه سخن خواهم گفت. از لحاظ 
روش شناسي هم بهتر به نظر مي رسد که ابتدا براي 
انکشــاف آن به تحليل و نقد نظري، اجتماعي و 
تاريخي مارکسيسم و نه مارکسيست ها بپردازيم. 
البته پيش از اين در سلســله مقاالتــي، که اولين  
آنها »امپرياليســم و ايران« )نشــريه رونق 1368(، 
»سوسياليسم واقعاً موجود، نظامي بر سر ايستاده« 
اقتصــادي، 1371، شــماره  )اطالعات سياســي 

ابتدا به خواســت مهندس ميثمــي، کمي از خود 
بگويم: من در ســال 1330 در يک محله قديمي 
تهــران که نامــش در تاريــخ بيهقي هــم آمده 
)دروازه دوالب( در يک خانواده ملي- مذهبي به 
دنيا آمــده ام. در نوجواني پاي صحبت زنده يادان 
طالقاني، بازرگان، مطهري و شــريعتي نشسته ام. 
در همين ســن با ولعي که به خواندن و دانســتن 
داشتم، به فلســفه عالقه مند گشتم. اين عالقه مرا 
از جريان هــاي مذهبي دور )اما نــه متنافر( کرد، 
چــون هيچ کس به خود فلســفه عالقه اي نشــان 
نمي داد و حتي کســاني چون بازرگان در علم و 
فلسفه در پي  اثبات وجود خدا بودند )مقوله اي که 
نوع ديگر آن اثبات عدم وجودش است(. به طور 
مســلم، قشــري گري دليل اصلي دوري جســتن 
از فلســفه و به قول معروف با انبربرداشــتن آن و 
حتــي عرفان بــود )به طور نمونه رجــوع کنيد به 
برخورد به زنده ياد عالمه طباطبايي همچون يک 
دگرانديش در قم به دليل تدريس فلسفه در دهه 
1340، و بــه اظهارنظــر منفي آيت اهلل سيســتاني 
درباره تدريس فلسفه مالصدرا و عرفان ابن عربي 
در ايــران در حال حاضــر!(. اين دليل هم ممکن 
اســت که در ايران )خالف غرب( هميشه فلسفه 
آميزه اي غيرقابل تفکيک از الهيات بوده اســت. 
در ســال 1348 وارد دانشــکده اقتصاد دانشــگاه 
تهران شدم. توجه من به مارکسيسم با اين عبارت 
فلسفي از انگلس جلب شد: درک ضرورت مايه 
آزادي است. درواقع اين عبارت )که در اصل از 
هگل اســت( براي من پلي بود بين علم با فلسفه، 
و بيــن فلســفه )آرمان( با عمل براي دســتيابي به 
آزادي )رهايي، تعالي( انسان در جامعه. با مطالعه 
بيشــتر دريافتم که اگر هگل کوشــيد عقل را در 
تاريخ وارد کند، مارکس کوشــيده اين عقل را 
ازطريق علم به عمل، در فرآيندي که پراکسيس 
مي نامد، پيوند زند. اين مقبوليت فلسفي )منطقي( 
روش شناســي مارکس، براي من مقدم بر حضور 
انتخابي ام در عرصه سياست رخ داد. اثر اين تقدم 

ضرورت تحليل تاريخي 
مارکسيسم و مارکسيست ها در ايراني  

کمال اطهاري

كاین عقل ُجزوي مي شود در چشم عشقت آبله 
)مولوي(

دوست و پيشكســوت سياســي گرامي ام لطف اهلل ميثمي با گشودن پرونده 
»ارزیابي واقع بينانه ماركسيســم و ماركسيســت ها در ایران« )در شماره 80 
نشریه چشم انداز ایران(، به پيروي از اخالق سياسي بزرگاني چون زنده یادان 
دكتر مصدق و عزت اهلل ســحابي، باب گفتماني ضروري در این باره را باز كرد. 
گفتماني كه مي خواهد به  تقابل هاي گذشته عقل جزوي جریان هاي مذهبي و 
دگراندیش براي توسعه و تكامل جامعه ایران پایان بخشد و آنها را در این راه 
همراستا سازد. البته این كوشش و صفحات یك نشریه براي این ارزیابي كفایت 
نمي كند و براي آن وجود احزاب و انجمن هاي آزاد و دانشگاه ها و پژوهشگاه هایي 
مستقل ضرورت دارد. اما اگر با آغاز این گفتمان، توافق براي برنامه  پژوهشي 

شایسته اي براي این ارزیابي به دست آید، مقصود حاصل شده است. 
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)مانند ماترياليسم ديالکتيک و تاريخي از استالين( 
و منابع دســت چندم انجام داده  اســت، در نتيجه 
خود مارکس به طور معمول مغفول مانده اســت. 
به عبــارت ديگر هرچند به طور مســلم مارکس 
ماترياليســت بوده اســت، اما مميــزه مارکس به 
هيچ وجه ماترياليســم نيســت، که پيش و بعد از 
وي متفکران ماترياليســت بسياري با مشرب هاي 
گوناگون و متضاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي 
وجود داشته اند. کساني که آثار مارکس را به طور 
مستقيم مطالعه کرده اند، دريافته اند که نقطه آغاز 
و انجام فلسفه اش آزادي بشر و کوشش بي همتاي 
او براي شناخت و نشان دادِن ضرورت ها يا قوانين 
حاکم بر تحول و تکامِل طبيعت، انسان و جامعه 
براي رهايي بشــر از بيگانگي با خويش، از طريق 

عمل اجتماعي بوده است.
براي درک صحيح از روش شناسي مارکس از دو 
بخش از نامه معروف انگلس به ژورف بلوک )در 
کتاب »درباره  تکامل مادي تاريخ«، ترجمه خسرو 
پارســا، نشــر ديگر، 1384( نقل قول هايي مفصل 
مي آورم تا ديگر نيازي به شرح بيشتر نباشد: »براساس 
درک مادي از تاريخ، عامل تعيين کننده نهايي در 
تاريخ عبارت است از توليد و تجديِد توليِد زندگي 
واقعــي. نه مارکس و نه مــن هيچ گاه چيزي بيش 
ازين را ادعا نکرده ايم. لذا اگر کســي اين مطلب 
را تغيير داده و بگويد که عامل اقتصادي تنها عامل 
است، موضوع را به يک عبارت بي معني و مجرد 
و مسخره تبديل کرده است. وضع اقتصادي، زيربنا 
را تشکيل مي دهد، اما عناصر گوناگوني از روبنا ـ 
يعني اشکاِل سياسي مبارزه طبقاتي و نتايج آنها از 
قبيل تشکيالتي که به دست طبقه فاتح بعد از يک 
نبرد پيروزمندانه تأســيس مي گردند و...، همچنين 
اشــکال حقوقي و به خصوص بازتــاب تمام اين 
مبارزات واقعي در مغزهاي شــرکت کنندگان، از 
نظر تئوري هاي سياسي، حقوقي و فلسفي و عقايد 
مذهبــي و تحول بعدي آنها به نظام هاي خشــک 
و جزميـ  همچنين تأثيرشــان را بر مسير مبارزات 
تاريخي اعمال مي نمايند و در بسياري موارد به طور 
اخــص شکل آنها را تعيين مي کنند. در ميان تمام 
اين عناصر تأثيــرات متقابلي وجــود دارد که در 
آن، از ميان مجموعه حوادث بي شــمار... حرکت 
اقتصادي باالخره ناگزير به تأکيد خود اســت. در 
غيــر اين صورت به کاربردن تئــوري در مورد هر 
دوره تاريخي، ساده تر از حل معادله يک مجهولي 

خواهد بود.« 
»مارکــس و مــن به خاطــر اين که افــراد جوان 
گاهي تأکيد بيشــتري از آنچه الزم اســت روي 
جنبه  اقتصادي مي گذارنــد تا اندازه اي مقصريم؛ 
ما مجبــور بوديــم در مقابــل مخالفين مان روي 
اصل عمده که از طرف آنها نفي مي شــد تأکيد 
نماييم، بــه همين جهت، وقت و جــا و موقعيت 
چنداني به دســت نمي آورديم که تأکيد الزم را 
روي عوامــل مهم ديگر بگذاريم. ولي زماني که 
موقعيت نشان دادن بخشي از تاريخ مي رسد، يعني 
به کاربردن تئوري در عمل، وضعيت فرق مي کرد 
و ديگر هيچ گونه اشتباهي مجاز نبود. هرچند که 

اســتفاده از نظريه تاريخي مارکس )مارکسيســم( 
ممکن نيست. اين ناســازواره  )پارادوکس(، بنا به 
نظر خود مارکس، تا محــو دولت و طبقات و در 
نتيجــه ايدئولوژي و بدين معنا رهايي بشــر از بند 
کور قوانيــن طبيعي و اجتماعــي و خودبيگانگي 
ادامــه خواهد داشــت. يعني براي تفســير، نقد و 
تصحيح تاريخي ايدئولوژي مارکسيســتي، بايد به 
اجبار از روش شناسي مارکس بهره گرفت. به قول 
آنتوني گيدنز )در تأييد مارکس( تا طبقات وجود 
دارند، مبارزه طبقاتي و در نتيجه ايدئولوژي وجود 
خواهد داشت. موضوع مهم اين است که در سطح 
جامعه تنها با روش شناسي مارکس مي توان درجه 
به درجه بر آزادي بشــر افزود و از بند ايدئولوژي 
نيز رهيد. وقتي مارکس از مارکسيست نبودن خود 
سخن مي گويد به لزوم استفاده از روش شناسي اش، 
به جاي ايدئولوژي)عقل ُجزوي(  يا »ايسم« شدنش، 
تذکار مي دهد تا راه رهايي بشر از چشم آبله گون 
شده توســط ايدئولوژي پنهان نماند. پس موضوع 
مهمتر شناختن روش شناسي مارکس است و براي 
آن ابتدا بايد هدف وي را بشناســيم. همه مي دانند 
که عظيم تريــن و تأثيرگذارترين کتاب مارکس، 
سرمايه است. وي وقتي جلد اول سرمايه را به چاپ 
سپرد، در ديباچه اش هدف خود را از نوشتن کتاب 
چنين شــرح داد:  »هنگامي که جامعه اي درمســير 
قانون طبيعي تکامل خويش افتاده اســت ـ هدف 
غايي ما در اين اثر همين است که قانون اقتصادي 
تکامل اجتماع نوين را کشف کنيم ـ نمي تواند از 
مراحل تکامل خود بجهد و نه اينکه ممکن اســت 
به وســيله فرمان اين مراحل را زايل ســازد. آنچه 
مي تواند اين اســت که درد زايمــان را کوتاه تر و 
ماليم تر کند.« )مارکس کارل، ديباچه چاپ اول 
ســرمايه، در: سرمايه )جلد اول( ترجمه الف. الف 

)ايرج اسکندري(، بي نا، 1353، ص. 52( 

مي بينيم که هــدف مارکس اثبات وجود يا عدم 
وجــود خــدا نبــود، وي مي خواســت ضرورت 
حاکم بر تکامل جامعه بشــري را نشــان دهد؛ نه 
براي تســليم به آن، نه بــراي جهيدن از آن، براي 
کــم دردتــر و کوتاه ترکردن راه آزادي بشــر با 
تاريخ ســازي آگاهانــه. اين نکته هــم قابل ذکر 
است که به طور معمول جريان مذهبي )مانند خود 
جريان چــپ به خصوص در گذشــته( رجوع به 
مارکس را )حتي در کتاب اصول فلسفه و روش 
رئاليسم( از ناحيه نوشته هاي ايدئولوژيک رسمي 

افشاگري کنند و شايد هم انتقام اين يا آن برخورد 
نادرست گذشته را بگيرند. عده اي هم در اين ميانه 
زير لواي نقد گذشته، دوباره مقام داناي کل را به نام 
خود سکه مي زنند. يعني نقد گذشته را نه به عنوان 
آغــاز گفتمان تاريخي، بلکه صدور حکم تاريخي 
و جمع کردن حواري و خرقه بخشي انجام مي دهند. 
البتــه در همــه جريان هاي چپ و راســت عده اي 
هســتند که مي پندارند بر دامان کبريايي شــان هيچ 
گردي ننشســته و همواره داناي کل بوده و هستند، 
تنهــا آنها حــق انتقاد و تغيير مواضــع را آن هم در 
خفا دارند و هرگونه انتقادي اگر به اذن آنها نباشــد 
خيانت اســت. مانند حکومت هاي تماميت خواه نيز 
محتاج وجود دشــمن و خطر خارجي )رقبا( براي 
حفظ اعضا، طرفداران يا حواريون خود هســتند.  با 
جريان هاي ديگر هيچ گونه گفتماني براي توافق )از 
وحدت گرفته تا جبهه( برقرار نمي کنند. تنها توافقي 
را مي پذيرند که در آن تسليم بالشرط طرف ديگر 
و قبول حاکميت مطلق آنها آمده باشــد. شــگفت 
اينکــه به طور معمــول کمر به نابــودي نزديکترين 
کسانشــان  مي بندنــد، به اين دليل که دستشــان به 
دورترها نمي رسد!  شايد هم به همين دليل است که 

مي گويند انقالب فرزندان خود را مي خورد!
هرچند نبايد اين معيار را کنار گذاشت که يک فعال 
سياسي بايد دانش کافي براي واردشدن به مبارزه 
سياسي را داشته باشد، يعني بايد روح يا ضرورت 
تاريخي را براي جهت گيري صحيح و انکشــاف 
بخشنده به جامعه درک کند. اما بايد در نظر داشت 
در جامعــه اي طبقاتي، مبارزه سياســي در اثر قهر 
سياســي طبقات حاکم، خواه ناخواه رخ مي دهد 
و به قول »پوالنــي« يک جامعه فعال، بهتر از يک 
جامعه منفعل اســت. درواقع براي تحليل و درک 
ضرورت تاريخي، به عنوان پيش شــرط ســاختن 
تاريــخ و ارزيابي عمل اجتماعي خود و ديگران با 
سنجه آن، بايد ميزان جبر و اختيار خود و ديگران 
را در درون اين روند ديد و ســنجيد. تاريخ ثابت 
کرده است )مانند فروپاشي اتحاد جماهير شوروي( 
که مقام داناي کل را هيچ جرياني نداشته و ندارد و 
هيچ جرياني بدون خطا نبوده و نخواهد بود. به قول 
لنين، از تئوري خاکســتري دربرابر درخت سبز و 
پوياي زندگي واقعي کاري برنمي آيد. اين تئوري 
اســت که بايــد در عمل اجتماعي )پراکســيس( 
خود را انکشــاف بخشد، نه آنکه به نام رستگاري 
تاريخــي يا ابــدي، زندگي واقعــي پويايي اش را 
در قالب تنگ و خاکســتري ايدئولوژي از دست 
بدهد. آن گاه انســان ها به جاي پيمودن راه رهايي 
و تعالي، اسير و تخته بنِد برداشت ناقِص انسان هايي 
معدود از فطرت يا سرنوشت بشر خواهند شد. البته 
تاريخ ثابت کرده اين تحميل ناپايدار است و فقط 
راه رهايي بشــر را پــردرد و  رنج تر مي کند. عمل 
اجتماعي فراياز نيز در جامعه اي فعال و با گفتماني 
دربرگيرنده اکثريت جامعه ممکن مي شود، نه در 
محافل گروهي خاکسترنشــين چه در داخل و چه 

خارج يک حاکميت.  
تحليل تاريخي مارکسيسم در ايران جدا  از تحليل 
جهاني آن نيســت و هيچ تحليلــي از تاريخ بدون 

اين تئوري است که بايد در 
عمل اجتماعي )پراکسيس( 

خود را انکشاف بخشد، نه آنکه 
به نام رستگاري تاريخي يا 

ابدي، زندگي واقعي پويايي اش 
را در قالب تنگ و خاکستري 

ايدئولوژي از دست بدهد
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توسعه پيوسته دموکراتيک کشورهاي چون هند 
و برزيل )پس از به قدرت رسيدن حزب سوسيال 
دموکــرات و بعــد کارگران برزيــل( بنگريم تا 
اهميت وجود و ائتالف با بورژوازي ملي را براي 
برقــراري فرآيند توســعه پايدار در يک کشــور 
دريابيم. همان طور که نبايد سرنوشــت اسف بار 
کشــورهايي چون پاکســتان، بنگالدش، تايلند، 
آرژانتيــن و اکثــر کشــورهاي آفريقايي و حتي 
يونــان را از ياد ببريم کــه در آنها حکومت هاي 
دست نشــانده ســرمايه داري جهاني و بورژوازي 

وابسته )کمپرادور( حاکم بوده و هست.
بــراي اينکه گفتمــان بين جريان هــا معطوف به 
گذشته نباشد، چرا که نقد گذشته براي دستيابي 
بــه آينده و در پرتو آن ممکن و مفيد اســت، در 
آخرين بخش نوشــته ام چند پرســش  اساسي را 
مطــرح مي کنم که اکنون پيش روي همه اســت 
تا بتوانيم گزينــه اي غيرســرمايه دارانه يا نوين را 
براي نظــام ســرمايه داري جهاني موجــود ارائه 
نماييم. کوشــش مشــترک براي دادن پاســخ به 
اين پرســش ها مي تواند مبناي گفتمان تاريخ ساز 
بيــن جريان هاي مختلف فکري وسياســي )حتي 
مخالف(، براي دســتيابي به توافق هاي مشــخص 
اقتصــادي، اجتماعــي و سياســي بــراي مراحل 

مختلف توسعه جامعه ما گردد.  
چشم انداز نهايي براي نهاد بازار چيست؟  •

نابــودي؟ يا دگرشــدگي و تحول آن به 
گونه ها و آميزه هــاي نوين اقتصاد و بازاِر 

اجتماعي شده؟
چشــم انداز نهايي براي نهاد دموکراسي  •

پارلماني و جامعه مدني چيســت؟ نابودي؟ 
يــا دگرشــدگي وتحول آن بــه گونه ها 
وآميزه هاي نوين پارلماني و دموکراســي 

مشارکتي؟
چشــم انداز نهايي بــراي تحقق عدالت  •

اجتماعي چيســت؟ از هرکــس به اندازه 
توان، بــه هرکس به اندازه تــالش؟ يا از 
هرکس به اندازه توان، به هرکس به اندازه 

نياز؟
چشــم انداز نهايــي بــراي رهايــي از  •

خودبيگانگي چيست؟ نابودي تقسيم کار، يا 
انعطاف در نوع و ميزان کار؟

مراحــل و اولويت بنــدي دســتيابي به  •
اين چشــم اندازها )برنامه هاي حداقلي و 
حداکثــري( در گونه بندي اصلي جوامع 
)مانند مرکزي، پيراموني و شــبه پيراموني( 

چيست؟ در جامعه ما چگونه است؟
در ايــن مراحل تاريخــي و گونه هاي  •

تاريخــي ـ جغرافيايي جوامع، چه طبقات 
و اقشــار و گروه هاي اجتماعي بالنده اند؟ 
نحوه، قاعده و برنامــه اتحاد و ائتالف آنها 
و اولويت بندي مقوالتــي چون آزادي و 
عدالت، يا موضوعاتي چون عدالت طبقاتي 
و جغرافيايي و قومي، برابري زن و مرد و... 

چيست؟  در جامعه ما چگونه است؟■

بوده اســت نه الزاما خواســت آنها. اگر بخشي از 
آنچه رخ داده خطا بوده است، به خصوص فعاالن 
و روشنفکران سياســي بايد بکوشند با پژوهش و 
شناخت ضرورت بســيار پيچيده تاريخي و ياري 
يکديگر براي اين شــناخت، راه توسعه جامعه را 

کم درد و رنج تر کنند. 
آن گونه که آنتونيو گرامشــي مي گويد، يکي از 
ساده ســازي ها و اشتباهات بزرگ مارکسيست ها 
)احــزاب کمونيســت( اروپايي، کم بهــادادن به 
جامعه مدني و تقليل فعاليت سياسي و اجتماعي به 
جنبش طبقه کارگر بوده که منجر به قدرت گيري 
فاشيسم گشــت. اين خطا در کشــورهاي اينک 
موسوم به جهان سوم، به گونه اي ديگر تکرار شد 
و آن کنارگذاشتن و نفي حضور بورژوازي ملي 
در انقالب هــاي دموکراتيــک و رهايي بخش به 
انحاي مختلف توســط برخي احزاب کمونيست 
و مارکسيست ها به عنوان نمايندگان طبقه کارگر 
بود، کــه هنوز هم بــه بهانه هايي بــه نظر جديد 
)امــا از لحــاظ محتوا کهنــه( حداقــل در ايران 
ادامــه دارد. اين در حالي اســت که ائتالف طبقه 
کارگر با بورژوازي ملي و دهقانان در کشورهاي 
تحت ســلطه امپرياليســم در چارچــوب انقالب 
دموکراتيــک، تحت نفوذ لنين توســط کمينترن 
مطرح شــد و با نظريه پــردازي مائــو )در مقابل 
اســتالين( در چين عملي گشــت.  يک شيوه رد 
ائتالف را در گذشــته تروتسکيســت هايي چون 
»ُري« )Roy( داشــتند که اصوالً معتقد به انقالب 
دموکراتيــک نبودند. وي به عنــوان رهبر حزب 
کمونيســت هند در دوران اســتقالل آن، مرحله 
انقــالب در هنــد آن زمان را )به دليــل اقدامات 
اســتعماري انگليــس چــون کشــيدن راه آهن( 
سوسياليســتي عنوان نمود و حاضــر به ائتالف با 
گاندي و حزب کنگــره هند )نماينده بورژوازي 
ملي هند به رهبري نهرو( نشــد و در نهايت هم به 
نوعي ليبراليسم عرفاني گرويد. آميزه اين رويکرد 
بــا نظريه روزا لوکزامبورگ هنوز هم ادامه دارد. 
هرچنــد برخي از احــزاب کمونيســت طرفدار 
شوروي )مانند حزب توده( گاه موضع گيري هاي 
سياسي خطا درباره بورژوازي ملي داشتند، حزب 
کمونيست شوروي ابتدا امکان ائتالف نمايندگان 
طبقه کارگر را با بــورژوازي ملي نفي نمي کرد. 
تا آنکــه از دهــه 1970 تفوق جهانــي اردوگاه 
کار بر ســرمايه، و پيــرو آن امــکان پيمودن راه 
غيرســرمايه داري آن هم توسط خرده بورژوازي 
اعالم گشــت. از آن زمان بورژوازي ملي رســماً 
از چشــم حزب کمونيســت شــوروي هم افتاد. 
شگفت اينکه اکنون هرچند نه تنها تفوق اردوگاه 
کار بلکــه خود آن هم فروپاشــيده، هنوز برخي 
بــر آن موضع نادرســت پاي  مي فشــارند. کافي 
است از يک ســو به گســيختگي توسعه، جنگ 
داخلي و نبود مردم ساالري در کشورهايي چون 
عراق، ليبي، افغانستان، مصر و سوريه و همچنين 
کره شــمالي را که بورژوازي ملي در آنها توسط 
خرده بــورژوازي داراي گرايــش سوسياليســتي 
کنار گذاشــته شدند؛ و ازســوي ديگر به ثبات و 

متأسفانه بســيار اتفاق مي افتد که به مجرد جذب 
اصول مهم يک تئوري جديد، حتي بعضي اوقات 
به طور نادرست، بعضي ها فکر کنند که کاماًل آن 
را درک کرده و بدون هيچ دردســري مي توانند 
آن را بــه کار گيرنــد. من نمي توانم بســياري از 
مارکسيست هاي اخير را از اين عيب معاف کنم.«
 از اين نوشــته گويا درباره روش شناسي مارکس 
و انگلس، دو نتيجه اساســي قابل حصول اســت: 
نخست، خطاهاي مارکسيست هاي ايراني مختص 
آنها نبوده و از همان ابتداي طرح تئوري مارکس 
رخ داده اســت. هــر جا و در هر نظــام فکري که 
کژفهمي و ساده انگاري و تعصب جاي علم و عقل 
را بگيرد، چنين خطاهاي تأسف باري رخ مي دهد. 
همان طور که مارکسيســت نبودن، هيچ کس را از 
خطاهاي بسيار سهمگين تر باز نداشته است. کافي 
است به انديشه و کردار امپرياليست ها، فاشيست ها 
و... و اخيــراً ســلفي ها بنگريــد. دوم اينکه براي 
تحليل تاريخي مارکسيسم در ايران، به گونه اي که 
راهگشاي توســعه ايران گردد، بايد پرنده ِخرد را 
باالي تاريخ به پرواز درآورد و در ميان انبوه وقايع 
و اَعمال فردي گم نشــد. واقعيت اين است که از 
ابتداي شکل گيري ذهني و عيني طبقات نوين در 
ايران از دوران مشــروطه، يعني بورژوازي و طبقه 
کارگر و اقشــار بينابينــي، مبــارزه طبقاتي نويني 
در ايــران بين همه طبقات و اقشــار جديد و قديم 
شــکل گرفته که بنا بــه نوع انعــکاس نظريه هاي 
قديــم و جديد و ميــزان جزميت آنهــا در اذهان 
شــرکت کنندگان در اين مبارزه، اَشکال روبنايي 
متفــاوت و برآيندهــاي مثبــت و منفي بســياري 
بروز کرده اســت، که بســياري از آنها خواســته 
شــرکت کنندگان نبــوده اســت. به خصوص که 
نيروهاي بيروني )امريکا، انگليس، شــوروي و...( 
نيز با قدرت در صحنه جامعه ايران حضور داشتند. 
به عبارت ديگر همه آنچه به مارکسيست هاي ايران 
نسبت داده مي شــود، يا به طور معکوس از طرف 
آنها به ديگران، درواقع برآيند ترکيب پيچيده اي از 
جبر تحول تاريخي با نهادها و اعتقادات و جزميات 
گذشته و دانش جديد، در اذهان نيروهاي درگير 

فردريش انگلس
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امکان پذيـر  جامعـه  در  توليداتـي  چـه  مي کنـد 
و  ابـزار  شـامل  توليـد  نيروهـاي  اسـت ب ـ 
يعنـي چـه  توليـد  روابـط  انسـاني ج ـ  نيروهـاي 
کسـي ابزارهـاي توليـد را در اختيار خـود دارد. 
او بـه تأثيـر متقابـل انسـان بـر طبيعـت و طبيعـت 
بـر انسـان نيـز واقـف بـود و مي گفـت در نظـام 
ديگـري  شـخص  بـراي  کارگـر  سـرمايه داري 
کار مي کنـد بنابـر ايـن نتيجـه کارش به خودش 
را  توليـد سـرمايه داري  او شـيوه  بازنمي گـردد. 
جمـع اضـداد مي دانسـت و معتقـد بود کـه نظام 
پرولتاريـا  فرومي پاشـد،  درون  از  سـرمايه داري 
قيـام خواهـد کـرد و پـس از طـي ديکتاتـوري 
خواهـد  به دسـت  را  توليـد  قـدرت  پرولتاريـا  
گرفـت و بـه جامعـه بي طبقـه منتهي خواهد شـد 
کـه همـان کمونيسـم اسـت. در چنيـن جامعه اي 
ابـزار توليـد بـه همـه تعلـق خواهـد داشـت و هر 
کـس بنـا بـر اسـتعداد خـود کار خواهـد کرد و 

بنابـر نيـازش حقـوق خواهـد گرفـت.
دستاوردها:  چه چيزهايي تغيير کرد ؟ 

او در سياسـت عملـي تأثيرگـذار نبـوده اسـت. 
بـود  گفتـه  کـه  را  هـگل  نظـر  ايـن  مارکـس 
»تحـول تاريخـي از طريـق رويارويـي دو عامـل 
در  ولـي  پذيرفـت  مي گيـرد«  صـورت  متضـاد 
ضمـن افـزود: »هـگل عزيز همـه چيـز را وارونه 
ديـده اسـت« چـرا کـه هـگل نيـروي محـرک 
منعکـس  جهانـي  عقـل  و  روح  در  را  تاريـخ 
يافـت ولـي مارکـس مي گفـت: »شـرايط ذهني 
نمي انجامـد  مـادي  تغييـرات  بـه  جامعـه  يـک 
بلکـه برعکـس، ايـن روابـط مـادي هسـتند کـه 
مي کننـد.«  تعييـن  را  ذهنـي  روابـط  نهايـت  در 
بـه اعتقـاد مارکـس تـوان اقتصـادي هـر جامعـه 
بيـش از هـر عامـل ديگـري سـبب تغييـر تمامـي 
بـه  را  تاريـخ  و  مي شـود  مختلـف  زمينه هـاي 
زمانـي  عمـارت  مي گفـت:  او  مي رانـد«.  جلـو 
محکـم  پايه هـاي  کـه  بمانـد  پابرجـا  مي توانـد 
داشـته باشـد تـا کل عمـارت را سـرپا نگهـدارد 
و بـراي زيربنـاي جامعـه سـه سـطح مختلـف در 
نظـر گرفـت: الـف ـ شـرايط توليـد که مشـخص 

مذهب زنده دالن خواب پريشــاني نيست
از همين خاک جهان دگري ساختن است 
)اقبال الهوري(
بـه  مـرگ هـگل  بـا  فلسـفي  بـزرگ  نظام هـاي 
پايان رسـيد و دانش فلسـفه اگزيسـتانس )فلسفه 
عملـي( جانشـين فلسـفه نظـري شـد و در ايـن 
کار مهـم کارل مارکس نقشـي اساسـي برعهده 
داشـت. به گفته او »فالسـفه تـا آن زمان به جاي 
تغييـر جهـان تنهـا به تفسـير آن پرداختـه بودند.« 
بايـد پذيرفـت کـه مارکـس فقط يک فيلسـوف 
نبـود، او جامعه شـناس، مـورخ و اقتصـاددان نيـز 
بـه شـمار مي رفـت و هيـچ فيلسـوفي بـه انـدازه 

مارکسيسم در ايران

هرمز مميزي         

طرح از حسين واحد
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علمي و تاريخي همواره محل ترديدهاي جدي 
بوده است. پوپر در تحقيقي شگفت انگيز به اين 
نتيجه رســيد که هرگز نبايد اجــازه داد قدرت 
اقتصــادي بر قدرت سياســي چيره شــود و در 
صورت لزوم حتي بايد با آن جنگيد و با قدرت 

سياسي آن را مهار کرد.
اعالميــه جهاني حقوق بشــر نيــز در بند 17ـ 1 
مي گويــد »هر شــخص منفــرداً يا بــه صورت 
اجتماع حــق مالکيــت دارد« ولــي حزب توده 
به اتکاي تئــوري مارکس به شــدت با مالکيت 

وسايل توليد عناد مي ورزيد.
اوج فعاليــت سياســي دکتر محمــد مصدق در 
مجلس 14 نيز رد درخواســت دولت شــوروي 
براي اعطاي امتياز نفت شــمال و طرح سياست 
موازنــه منفــي بود کــه حزب توده به شــدت از 
پيشــنهاد کافتــارادزه نماينــده دولت شــوروي 
حمايــت مي کــرد و کمتــر گروهــي جــرأت 
مخالفت علني با اين پيشنهاد را داشت ولي دکتر 
مصدق چون با استقبال نمايندگان مجلس روبرو 
شد به قرارداد 1933 نفت جنوب نيز حمله کرد 
و به اين ترتيب سنگ  بناي ملي شدن صنعت نفت 

کشور شکل گرفت.
دکتر مصدق بــه موازات ملي کردن صنايع نفت 
کشــور امتياز شــيالت شمال کشــور را نيز که 
مهلت آن به پايان رســيده بود تمديد نکرد. اين 
امتيــاز در زمان قاجــار به يکي از اتباع روســيه 
تــزاري بنام ليانــازوف واگذار شــده بود و در 
سال 1306 توســط رضاشاه براي 25 سال ديگر 
تمديد شده بود و در پايان ژانويه 1935 به پايان 
مي رســيد. حزب توده باز هم اين تصميم دولت 
را مورد انتقاد شــديد قرار داد و نوشت: دفاع از 
شوروي، دفاع از صلح و آزادي و استقالل ملي 

است.1

پي نوشت  
1. به سوي آينده، 13 بهمن.■

از پيـروزي اردوي استثمارشـوندگان در مصاف 
حاصـل  اسـتثمارکنندگان  اردوي  بـا  نهايـي 
بـراي  مبـارزه  در  مي افزايـد:  او  مي گـردد. 
رسـيدن بـه کمونيسـم، هـدف وسـيله را توجيـه 
در  سوسياليسـتي  انقـالب  نخسـتين  و  مي کنـد 
پيشـرفته ترين کشـورهاي صنعتـي روي مي دهـد 
غيرممکـن  فـرد  از  فـرد  اسـتثمار  نتيجـه  در  و 
مـي رود.  بيـن  از  اجتماعـي  مي شـود و طبقـات 
پـس از اسـتقرار کمونيسـم دولـت )حکومـت( 
رقابـت  مي گـذارد،  تدريجـي  نابـودي  بـه  رو 
خـود  مصـداق  آن  اقتصـادي  مفهـوم  بـه  آزاد 
اقتصـادي  دموکراسـي  و  مي دهـد  از دسـت  را 
جانشـين امپرياليسـم مي گـردد. آزادي سياسـي 
مي آيـد.  به وجـود  آن  غيرطبقاتـي  مفهـوم  بـه 
اداره کارخانه هـا بـه کارگـران سـپرده مي شـود، 
انسـان  و  مـي رود  بيـن  از  بهـره  و  بانـک  پـول، 
نتيجـه  در  و  مي شـود  رهـا  ماشـين  بردگـي  از 
بـه  مليـت  مي يابـد،  ارتقـا  انسـاني  ارزش هـاي 
مفهـوم اصالـت ناسيوناليسـم زايـل مي گـردد و 
همـه مليت هـا تحت تأثيـر يـک انترناسيوناليسـم 
)بين الملـل( قـرار مي گيـرد. آزادي هنـري مانند 
آزادي هـاي ديگـر شـکوفا مي شـود. بـا مذهـب 
در  مذهبـي  افـکار  رسـوب  و  مي شـود  مبـارزه 
رقابت هـا،  تضادهـا،  مـي رود.  بيـن  از  اذهـان 
خصومت هـا و برخوردهـاي سياسـي در قلمـرو 
فـردي و اجتماعـي علـت وجـودي خـود را از 

مي دهـد. دسـت 
اما در ســال 1899، 16 ســال بعد از درگذشت 
مارکــس، انترناســيونال دوم در پاريس برگزار 
شــد و در آن بحث و جدل بر ســر تفسير عقايد 
مارکس درگرفت. اســاس اختالف بر ســر اين 
موضوع بود که آيا مارکس به اســتقرار عدالت 
اجتماعــي با توســل به شــيوه هاي دموکراتيک 
عقيده داشت يا آنکه براي رسيدن به اين هدف 
اســتفاده از خشــونت و اســتقرار ديکتاتوري را 
توصيه مي کرد؟ بحثي که هرگز به پايان نرســيد 

و بي نتيجه ماند . 
تقــدم اقتصاد بر سياســت نه تنها برخالف تصور 
عده اي از بديهيات نيســت بلکه به لحاظ نظري، 

من از بينوايي نيم روي زرد
 غم بينوايان رخم زرد کرد 

)سعدي(
 در دوران حکومـت مرحـوم جمـال عبدالناصـر 
کـه سوسياليسـم مصـري پـرآوازه بـود نگارنـده 
بـا نيـت تحقيـق، سـفري بـه کشـور مصر داشـتم 
و در مالقـات بـا آقـاي حسـنين هيـکل سـردبير 
تحـوالت  و  تغييـرات  االهـرام  روزنامـه  وقـت 
اقتصـادي مصـر را جويـا شـدم؟ او گفـت: البتـه 
حقـوق  بـا  االهـرام  روزنامـه  سـردبير  حقـوق 
آسانسـورچي سـاختمان فـرق مي کنـد ولـي هـر 
سـال سـود خالـص روزنامـه به طور مسـاوي بين 
ايـن  مي شـود.  تقسـيم  االهـرام  کارکنـان  همـه 
همـان شـيوه اي اسـت کـه مارکـس در کتـاب 
کاپيتـال )سـرمايه( خـود در  بحـث اينترپرايزها 
بايـد پذيرفـت کـه  بـه آن توجه کـرده اسـت. 
باوجـود فروپاشـي کمونيسـم در اتحـاد جماهير 
شـوروي و برخـي اشـتباهات نظيـر کـم اعتنايي 
بـه اصـل رقابـت، مارکسيسـم در جهـان باعـث 
در  امـروز  مـا  اگـر  و  شـد  عظيمـي  تغييـرات 
جهانـي زندگـي مي کنيم که نسـبت بـه روزگار 
مارکـس از عدالت اقتصادي بيشـتري برخوردار 
اسـت و به  ويـژه در کشـورهاي صنعتي، عـالوه 
بـر تعييـن سـاعت کار، بـراي بيـکاران حقـوق 
بـر   عـالوه   فعـاالن،  بـراي  بيـکاري و  ايـام 
بيمه هاي گوناگـون، يارانه متناسـب بـا افزايش  
از  بيـش  اوليـه تعلـق  مي گيـرد،  قيمـت مـواد  
هـر عامـل ديگـري، مرهون انديشـه و مبـارزات 

کارل مارکـس اسـت.

کمونيسم خيالي
ويژگي هــاي  »ســرمايه«  کتــاب  در  مارکــس 

کمونيسم را به شرح زير ترسيم نموده است:
تاريـخ از هنـگام طبقاتي شـدن جامعـه آغـاز و 
در جامعـه بي طبقـه مختـوم مي گـردد، پيـش از 
پيدايش کمونيسـم، کاپيتاليسـم در رشد تکاملي 
و  مي شـود  وارد  امپرياليسـم  مرحلـه  بـه  خـود 
انقـالب بـا پيشـتازي پرولتاريا انجـام مي گيرد، با 
گذشـت زمـان دنيـا قطبي مي شـود و کمونيسـم 

جناب آقاي مهندس محمد دهنوي
ملت ما به ويژه مردم ُسنقر پدري باصفا و تا لحظه آخر عمر، مولد را از دست داد. او الگوي تالش بود و از هيچ كار 
مولدي ابا نداشت. در حضور او كه مي نشستيم صفاي باطن او به ما منتقل مي شد و انرژي مي داد. ما با تأسف عميق 
درگذشت پدر گراميتان را به شما، برادران عزيز و خواهر گراميتان تسليت مي گوييم و اميدواريم پدري كه بازنشستگي 
نمي شناخت و تا جاني در توان داشت از توليد نعمات بازنمي ماند، الگوي كار و تالش ملت ما شود. بقاي عمر و عاقبت 

به خيري را براي جنابعالي و بازماندگان خواهانيم.
چشم انداز ايران



در ادامه بررسی های تاریخ معاصر ایران، امير طيرانی پرونده ای برای بازخوانی »تغيير 
ایدئولوژی درسازمان مجاهدین و تأسيس سازمان پيكار« گشوده و در نخستين بخش 
این پرونده كه عنوان »واژگونی در كج و پيچ جاده لغزنده« را بر خود دارد به تغييرات 
كادر مركزی سازمان تا روی كارآمدن عامالن كودتا و تغيير ایدئولوژی سازمان پرداخته 
است. این بخش حول ســه محور، »تغيير ایدئولوژی«، »ماركسيست سازی اعضا و 
سازمان« و سرانجام »تصفيه مخالفان روند وقوع كودتا توسط گروه شهرام ـ آرام و 

غصب سازمان«، سامان یافته است.
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مقدمه
اواخر مرداد 1350 ســاواک که از شش ماه قبل 
از وجود گروهي مبارز آگاه بود پس از تصميم 
گروه براي مسلح شدن و با توجه به نزديک بودن 
زمان برگزاري جشــن هاي دو هزار و پانصدمين 
سال تأسيس شاهنشاهي بر آن شد تا با دستگيري 
اعضــاي گروه، امنيت هر چه بيشــتر را در زمان 
برگزاري جشــن ها برقرار کند. لذا در شب اول 
شــهريور با هجومي گسترده به چندين خانه امن 
در تهران و شهرســتان ها، 44 نفر از اعضاي اين 
گروه را دســتگير کرد.  در گزارش ساواک نام 
اين گروه »ســازمان آزاديبخش ايران« وابسته به 
جمعيــت نهضت آزادي ايران عنوان شــده بود. 
اين عمليات طي هشــت مرحله ديگر تا 27 آبان 
ماه همان ســال ادامه يافت و در نتيجه ســاواک 
موفق شــد جمعاً 143 نفر از اعضاي ســازمان را 
دســتگير کند. در ميان بازداشت شدگان نام 11 
نفــر از اعضــاي کادر مرکزي ســازمان وجود 
داشت. با بازداشــت اين عده، مرکزيت سازمان 
که تا اين زمان هنوز هيچ نام مشــخصي نداشت 
برعهده احمد رضايي تنها عضو نزديک به کادر 
مرکزي که بازداشــت نشــده بود قــرار گرفت. 
با توجه بــه وضعيت بحراني ســازمان با تصميم 
احمد رضايــي، بهرام آرام کــه از اعضاي رده 
باالي ســازمان بود و دســتگير نشــده بود براي 
بازســازي ســازمان در کنــار وي در مرکزيت 
سازمان قرار گرفت. جمع دو نفره رضايي وآرام 
بالفاصلــه تالش خــود را براي احياي ســازمان 
آغاز کردند. در دي ماه اين ســال بــا فرار رضا 
رضايي برادر احمد از زنــدان او نيز به جمع دو 
نفــره مرکزيت راه يافت، ولي اين ترکيب ســه 
نفره مرکزيــت بيش از يک مــاه دوام نياورد و 
با شــهادت احمد رضايي در اواســط بهمن ماه 
بار ديگر جمع مرکزيت محدود به دو نفر شــد. 
رضا رضايي و بهرام آرام تا اواســط تابستان 51 
که محمود شــامخي از خارج به ايران آمد و در 
کنار آنها قرار گرفت هدايت اعضاي ســازمان 
را کــه اينک ديگــر »ســازمان مجاهدين خلق« 
ناميده مي شــد برعهده داشــتند.  شامخي پس از 
ورود بــه ايران بــا توجه بــه جمع بندي هايي که 

از پيش داشــت و با مشــاهده وضعيت سازمان، 
در مقالــه اي باعنوان »بحران ســازمان« وضعيت 
ســازمان را مــورد تجزيه و تحليل قــرار داد. از 
نظر شــامخي مشکل اصلي سازمان در آن مقطع 
کمبود کادرهــاي همه جانبه و ورزيده به منظور 
قبول مسئوليت در آن شرايط بود. راه برون رفت 
از اين وضعيت نيز از ديد وي تأکيد روي تربيت 
نيروهايي از اين دســت بود اما شــامخي چندان 
مهلــت نيافت تا شــخصاً در خصــوص خروج 

سازمان از آن وضعيت اقدامي انجام دهد. اواخر 
تابســتان 51، او نيز توسط ساواک شناسايي شد 
ولي حين دســتگيري با استفاده از قرص سيانور 
بــه زندگي خود خاتمه داد. با شــهادت محمود 
شامخي، کاظم ذواالنوار جايگزين وي در کادر 
مرکزي شــد ولي در پاييز همان سال ذواالنوار 
نيز در يک درگيري زخمي و بازداشــت شد و 
بار  ديگر تعداد اعضاي کادر مرکزي سازمان به 
دو نفر تقليل يافت. در اين حال يعني در زمستان 

واژگوني در کج وپيچ جاده لغزنده
بازخواني تغيير ايدئولوژي درسازمان مجاهدين و تأسيس سازمان پيکار  

امير طيراني

بخش اول

در مهرماه 1354 بيانيه اي باعنوان »بيانيه تغيير مواضع ایدئولوژیك سازمان 
مجاهدین خلق ایران« كه ماركسيست شدن سازمان را اعالم مي داشت منتشر 
شد. بر مبناي این اعالميه سازمان مجاهدین خلق كه تا آن زمان  سازماني با 
ایدئولوژي اسالمي به شمار مي رفت در مباني اعتقادي خود تجدیدنظر كرده 
و با كنارگذاشتن مذهب، از این پس با ایدئولوژي ماركسيستي به فعاليت هاي 
خود ادامه مي دهد. این اقدام در ميــان بهت و ناباوري نيروهاي مبارز ایران 
اعم از مذهبي، ملي و ماركسيســت با واكنش هاي زیادي روبرو شد و تقریبًا 
همه نيروها آن اقدام را كه به مثابه غصب یك ســازمان محســوب مي شد و 
شيوه هاي به كار گرفته شده را رد كردند. شاید بتوان گفت كه تنها  رژیم شاه 
و نيروهاي امنيتي از آن اســتقبال كردند. اعالم ماركسيست شدن سازمان 
مجاهدین خلق، عماًل به معناي تأیيد تبليغات ســاواك و رژیم شاه در مورد 
واژه ماركسيست اســالمي بود كه نزدیك به چهار سال درباره آن غوغا به پا 
كرده بودند. رژیم شاه با ماركسيست اسالمي خطاب كردن مخالفان خود تالش 
مي كرد تا جعلي بودن هویت مبارزان و حقانيت رژیم ســركوبگر و ضدبشري 
خود را نتيجه بگيرد. عامالن این حركت پس از انتشــار بيانيه به مدت ســه 
سال باعنوان پيشين یعني: »سازمان مجاهدین خلق ایران« به فعاليت خود 
ادامه دادند. در مهر ســال 57 باعنوان: »بخش منشعب از سازمان مجاهدین 
خلق.م.ل«، یا بخش ماركسيستي- لنينيستي سازمان مجاهدین خلق ادامه 
فعاليت دادند و از بعد از پيروزي انقالب، نام خود را به »سازمان پيكار در راه 

آزادي طبقه كارگر« تغيير دادند.
در این نوشــتار كه در چند بخش ارائه خواهد شد، نگاهي اجمالي به سير و 
روند این حركت از ابتدا تا پایان حيات ســازمان پيكار خواهيم داشت. ابتدا 
و براي ورود به بحث اشاره اي فهرست وار به تغييرات كادر مركزي سازمان تا 
روي كارآمدن عامالن كودتا و تغيير ایدئولوژي سازمان مي شود.  در بخش اول 
باعنوان كودتا و غصب، حول سه محور، تغيير ایدئولوژي، ماركسيست سازي 
اعضاي سازمان و ســرانجام تصفيه مخالفان، روند وقوع كودتا توسط گروه 
شــهرامـ  آرام و غصب سازمان بررسي شده اســت. در بخش دوم تحوالت 
سازمان ماركسيست شــده مجاهدین خلق تا وقوع انقالب مورد اشاره قرار 

گرفته است و در بخش سوم سازمان پيكار را بررسي كرده ایم.



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
13

2

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
13

3

کرد. به نوشــته ميثمي: »رفته رفتــه فهميديم که 
بعضي از بچه ها در نمازخواندن سستي مي کنند 
و مي گويند چرا نمــاز بخوانيم؟ )ميثمي، همان، 
ص 198( مهندس ميثمي در همين زمينه در جلد 
ســوم خاطرات خود مي نويسد: »پس از شهادت 
بنيانگذاران، کمرنگ شــدن شعائر وجود داشت 
تا جايي که با اعتراض خود ما روبرو شــد. مثاًل 
در زندان قصر در ســال 1351، ما 70 نفر بوديم 
و وقتي مي خواســتيم نمازجماعت بخوانيم بايد 
به همــه تذکر مي داديــم که دير نشــود، وضو 
بگيريد و با تذکر مســتمر همه را ســر نماز جمع 
مي کرديم. رکعت ســوم يا چهــارم بود که تازه 
طرف اقتــدا مي کــرد. اين مشــکالت را من با 
مسعود و محمد حياتي و بهمن بازرگاني مطرح 
کردم و جزوه اي به نام جزوه شــعائر منتشــر شد 
)ميثمي، جلد سوم خاطرات )مجازي(، ص17( 
امــا جزوه »شــعائر مذهبــي« نيز تأثيــر چنداني 
روي روحيه بچه ها نداشــت. در اين ميان بهمن 
بازرگانــي کــه ازجمله اعضــاي کادر مرکزي 
سازمان به شمار مي رفت بيش و پيش از ديگران 
بــه موضوع تغييــر ايدئولوژي رســيده و موضع 
خــود را نيز با مســعود رجوي، موســي خياباني 
و چنــد تن ديگر در ميان گذاشــته بــود ولي به 
توصيــه آنها از اعــالم آن خــودداري کرده و 
حتي به عنوان پيشنماز در داخل بند انتخاب شده 
بود. با اين همه جريان مارکسيست شــدن بهمن 
به تدريج به آگاهي ديگران هم رسيد و به نوشته 
ميثمي: »به طورکلي يک جريان چپ در سازمان 
به وجود آمده و بهمن بازرگاني را  پشتوانه خود 
قرار داده بود. اين جناح رشد مي کرد و بسياري 
از بچه ها هم از اين مسئله خبر نداشتند.« )همان، 

 )198
البتــه مســئله گرايــش اعضــا بــه مارکسيســم  
موضــوع چنــدان جديدي نبــود. خطر گرايش 
به چپ حتي از ســوي خود محمــد حنيف نژاد 
هم پيش از دســتگيري احســاس شــده بود. به 
نوشــته مهندس ســحابي: »در همــان دوران که 
ماجراي کناره گيري عبدي ]عبدالرضا نيک بين 

تاريخــي با کمک اين ســه نفر تکميــل کرد.« 
)سازمان مجاهدين، ص552( 

شهرام چندي بعد به دليل سازمان دادن اعتصاب 
در داخــل زندان قصــر به همراه حســين عزتي 
بــه زندان ســاري تبعيد شــد. در زندان ســاري 
همنشــيني بــا عزتــي موجبات رشــد اطالعات 
و آموزه هــاي مارکسيســتي شــهرام را فراهــم 
آورد. 15 ارديبهشــت52 شــهرام و عزتــي بــا 
همراه ســاختن يکي از افسران زندان با مقاديري 
ســالح و مهمات موفق به فرار شــد و بار ديگر 
به ســازمان پيوســت. بنا به گفته کســاني که از  
نزديک با شهرام آشــنا بودند وي از ابتدا فردي 
پرمطالعــه بود. )ميثمــي، ص 275( عالوه بر آن 
داراي خصوصيات خاصي ازجمله رهبري طلبي 
)ميثمــي، همــان و نيــز بازجويي هــاي عبداهلل 
زرين کفش به نقل از ســازمان مجاهدين خلق، 
»از پيدايي تا فرجام«، جلــد اول، ص555( بود. 
در زندان معروف به »تقي قمپز« بود که کنايه از 
روحيه و حس برتري طلبي، لفاظي و توضيحات 
آسمان ـ ريسماني در مقابل اعمال چپ روانه اش 

بود. )سازمان مجاهدين خلق، ص 553(

کودتا و غصب

الف ـ تغيير ايدئولوژي 
پس از شــهادت رضا رضايي، مرکزيت جديد 
ســازمان، بحث هاي جمع هاي 16 نفره را دنبال 
و به نتيجه رســاندند. در شــهريور 52، نشســتي 
با حضــور اعضا و کادرهاي ســازمان در کرج 
تشــکيل شــد و به جمع بندي نظرات پرداخت.  
حاصــل جمع بحث هــاي مذکور کــه بعدها به 
صورت جزوه اي چاپ و منتشــر شــد ضرورت 
جايگزيني ديد استراتژيک به جاي برخوردهاي 
شــتاب زده و روزمــره همچــون اقــدام بــراي 
ربودن شــهرام پهلوي و...، پرداختن به مســائل 
تشــکيالتي، حفظ نيــرو و اعضاي ســازمان در 
مقابــل هجــوم پليــس و نيز آموزش سياســي ـ 
ايدئولوژيــک آنها بود. در ايــن مرحله انتقادها 
در سطح مباحث استراتژيک و تشکيالتي بود و 
درباره ايدئولوژي ســازمان حرفي به ميان نيامده 
بود. بعد از آن و در مرحله دوم دامنه بحث ها به 

مباحث ايدئولوژيک کشانده شد. 
روند تغيير ايدئولوژي در درون ســازمان، بدون 
ارتبــاط با جريــان تقي شــهرام از ســال 1351 
و از درون زنــدان شــروع شــد. بعــد از ضربه 
شــهريور50، تعداد زيادي از رهبران و اعضاي 
درجه اول ســازمان در سال 51 اعدام و تعدادي 
نيــز در بيرون از زنــدان در درگيري با نيروهاي 
ســاواک به شهادت رسيدند. اثرات اين ضربات 
از يک سو و از ميان رفتن افرادي همچون محمد 
بديع زادگان،  حنيف نژاد، سعيد محســن، اصغر 
احمد رضايــي و... که به لحــاظ ايدئولوژيک 
و اعتقادي ازجمله اســتوانه هاي سازمان به شمار 
مي رفتند موجبات بروز يأس و نوميدي در ميان 
اعضاي بازمانده به ويژه در درون زندان را فراهم 

سال 51 رضا رضايي و بهرام آرام مجبور بودند 
ضمن پرکردن جاي خالي اعضاي کادر مرکزي 
و مقابله با هجوم هاي ســاواک، کاستي هايي که 
شــامخي در آن مقاله به درستي مطرح کرده بود 
را نيــز به نحــوي از انحا از ميــان بردارند. براي 
مقابله با ايــن وضعيت مرکزيت دو نفره رضايي 
ـ بهــرام، جمع هــاي 16 نفــره اي از کادرهــاي 
ســازمان موسوم به »جمع هاي بررسي و تصميم« 
را به وجود آوردند. وظيفــه اين جمع ها، تحليل 
و بررســي پيرامون ضعف ها و نيازهاي سازمان 
در آن مقطــع بــود. از ســوي ديگر در اواســط 
ارديبهشــت 52، تقي شــهرام که از کادرهاي با 
تجربه سازمان به شــمار مي رفت از زندان ساري 
گريخــت و بــار ديگر به ســازمان پيوســت. از 
آنجا که در آن مقطع ســازمان با کمبود شــديد 
نيروهاي باتجربه و تئوريک روبرو بود و شهرام 
نيز فردي تئوريک به شمار مي رفت، وي پس از 
چندي به عضويت کادر مرکزي درآمد. درباره 
زمان عضويت وي در مرکزيت سازمان اختالف 
وجود دارد. حســين روحاني از همفکران سابق 
وي در ســازمان پيکار عضويت وي را در زمان 
حيات رضــا رضايي مي داند. )روحاني، ص92( 
درحالي که بنا به گفته سازمان مجاهدين )تحليل 
آموزشي بيانيه، ص 40( و نيز سعيد شاهسوندي 
عضويــت وي بعــد از شــهادت رضــا صورت 
گرفته اســت. اين موضوع درباره پيوستن مجيد 
شــريف واقفي به طور عکس آن صادق اســت. 
به نوشته شاهســوندي: »پس از دستگيري کاظم 
ذواالنــوار )مهر51( تا مدتي مرکزيت ســازمان 
از رضا رضايي و بهرام آرام تشــکيل مي شــد و 
کمي بعد مجيد شريف واقفي )به عنوان جانشين 
ذواالنــوار( بــه مرکزيت پيوســت. هنگام طرح 
جمع هاي بررســي و تصميم محمدتقي شهرام با 
وجود عمل متهورانه فرار از زندان... هم به دليل 
ترديد رضا رضايي نســبت بــه صالحيت وي و 
هم به دليل جانيفتادن کامل در روابط هنوز وارد 
مرکزيت نشده بود... شهرام بعد از شهادت رضا 
وارد مرکزيت شــد. )نشريه چشــم انداز ايران، 

شماره 55(
تقي شهرام: پيش از ادامه بحث ضروري است تا 
درباره ســردمدار جريان مورد بحث اين نوشتار 
يعني تقي شــهرام به اختصار اشاره اي شود. تقي 
شــهرام )1359ـ1326( در ســال 1347 در رشته 
رياضي دانشــگاه تهران آغاز بــه تحصيل کرد. 
وي در سال بعد توسط دو نفر از اعضاي سازمان 
يعني ناصر جوهري و محمد حياتي عضوگيري 
شــد و در جريان ضربه شــهريور 50 به سازمان، 
ازجمله افراد بازداشــت  شــده بود. شــهرام در 
بهمن ســال 50 به همراه 10  نفر ديگر از اعضاي 
سازمان محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شد. 
وي در زندان قصر با سه زنداني چپ به نام هاي 
افشاني، از اعضاي چريک هاي فدايي، علي رضا 
شکوهي رهبر گروه ستاره سرخ و حسين عزتي 
وابسته به گروه توفان آشنا و »آموزش هاي خود 
را در زمينه هاي مارکسيستي و به ويژه ماترياليسم 

احمد رضايي
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غرب، روبنايي، ايده آليستي، واردساختن ناشيانه 
پراگماتيســم امريکايي در اســالم معرفي کرده 
و در انتهــا هــم مي نويســد: »شــيوه اصالحــي 
بــازرگان که بــر اســتنباط محــدود طبقاتي از 
اســالم متکي است، گره مشکالت اساسي مردم 
را بــاز نمي کند بلکه مــردم را در کوره راه هاي 
انحرافــي و اصالح و تربيت فردي مي کشــاند. 
ايــن روش مهندس به نفي انقــالب مي انجامد.« 
)جزوه ســبز، ص 31( نويســنده جزوه همچنين 
ســير راديکال شدن مهندس بازرگان که او را از 
نگارش کتاب »مطهرات در اســالم« به نگارش 
کتاب هايــي همچــون »بعثــت و ايدئولوژي« و 
»اســالم مکتب مبارز و مولد« رســانده اســت، 
معلول تحوالت سياســي ـ طبقاتــي و تحوالت 
بورژوازي کمپرادور در ايــران معرفي مي کند. 
بعد هم ضمن نقد همه جريان هاي سياســي اعم 
از جبهه ملي، نهضت آزادي، بازرگان و سايرين، 
دليــل عقب ماندگي و جاماندگــي آنها  را عدم 
شــناخت و درک آنهــا از روند گــذار ايران از 
شــرايط نيمه فئودالي به شــرايط ســرمايه داري 

معرفي مي کند. 
در ادامــه بحث، موضوع شــرايط جديد جامعه 
ايران در دهــه 40 را مطرح و نتيجه مي گيرد که 
با حاکميت بورژوازي وابسته، تنها سازمان هايي 
قادر به ادامه مبارزه هســتند که: »با درک مفهوم 
اصلي و علمي و طبقاتي اســتثمار عناصر اصلي 
ايدئولــوژي پرولتاريا را به مثابه  آنتي تز سيســتم 
اســتثماري حاکــم در متــن ايدئولــوژي خود 

پذيرفته باشند.« )همان، ص40( 
عــدم وجود تضاد ميان پذيرش خدا يعني غايت 
اليتناهي ســير تکاملي جهــان و پذيرش مفهوم 
اســتثمار به نوشــته نويســنده جزوه، دســتاورد 
ســازمان مجاهدين خلــق بود که مبتنــي بر دو 
اصــل پذيــرش اصــل تکامــل عمومــي جهان 
و درک علمي بــودن مبــارزه بــود و از ايــن رو 
ســازمان را به ضرورت حل مســئله تشــکيالت 
براســاس تجربيات ساير ســازمان هاي انقالبي، 
لزوم مطالعات مارکسيســتي، درک لزوم تحليل 
ديالکتيکــي جامعــه و تاريــخ، درک مســئله 
استثمار و ســرانجام درک لزوم تئوري انقالبي 
و ضــرورت طرح اســتراتژي و تاکتيک مبارزه 

رساند. )همان، ص44(
بخش دوم جزوه ســبز به بررسي محتواي فعلي 
در داخل ســازمان پرداخته بود و بدون برخورد 
مستقيم با مذهب، نگرش ايده آليستي در انديشه 
و ايدئولوژي ســازمان را هدف حمله قرار داده 
بود. ابتدا به تضاد تحليــل جامعه ايران بر مبناي 
اسالم با تحليل طبقاتي و نتيجه گيري عدم امکان 
مبارزه مســلحانه با تکيه و اعتقــاد به ايدئولوژي 
اســالمي اشاره کرده )همان، ص 60 ـ 50( و در 
صفحات بعد بدون اشــاره به مذهب مي نويسد: 
»تئــوري که از شــرايط تنهــا به يــک برآورد 
ســطحي و روبنايــي و به خصــوص عاطفــي و 
ايده آلــي اکتفا مي کند مســلماً وقتي در جريان 
عمل بــا نتايج غيرمنتظره اي روبرو مي شــود که 

خــود را بــدون توجه بــه اينکه اصل و اســاس 
جمع بندي ها بر بن بســت استراتژيک استوار بود 
و لذا بايد تالش ها در اين زمينه انجام مي گرفت، 
آغاز کرد و سمت بحث ها را به سوي بحث هاي 
فلســفي ســوق داد. وي در کنــار تــالش براي 
همراه ساختن اعضاي شاخه خود و ساير شاخه ها 
با ديدگاه هــاي جديد، به تدويــن ديدگاه هاي 
جديد خود پرداخت و چنان که خواهيم ديد در 
ارائه ديدگاه هاي جديد خود جايگزيني نظرات 
مارکسيســتي و رد و ابطال ديدگاه هاي مذهبي 
بــا پيچيدگي تمــام  روش مرحلــه اي را به اجرا 
درآورد. نخســتين مجموعه جديدي که توسط 
شهرام تدوين و براي مطالعه سرشاخه ها ارائه شد 
جزوه اي بود که به دليل رنگ کاغذ آن به جزوه 

سبز معروف شد.

جزوه سبز
در عيــد 53، حاصــل جمــع بحث هــاي بعد از 
نشســت کرج و نيز ســاير مباحث مطرح شــده 
در داخــل کادر مرکــزي توســط تقي شــهرام 
جمع بنــدي و در جــزوه اي کــه به جزوه ســبز 
معروف شد در ســه يا چهار نسخه براي مطالعه 
و اظهارنظر سرشــاخه هاي ســازمان منتشر شد. 
)ميثمــي، جلــد 2، ص401( جزوه ســبز به طور 
مســتقيم اســالم و ايدئولوژي ســازمان را نفي 
نمي کرد ولي به نوشــته حســين روحاني: »براي 
هر خواننده نســبتاً آگاهي، پــس از مطالعه اين 
جزوه روشن مي شودکه طي آن به شکل ظريف 
و نســبتاً پيچيده اي کليه مقدمات الزم براي نفي 
ايدئولوژي گذشته سازمان و پذيرش مارکسيسم 

فراهم آمده است.« )روحاني، ص94( 

ابتــداي اين جزوه حاصــل کار جمع  هاي مزبور 
را رســيدن به ضــرورت کار و آمــوزش درون 
تشــکيالتي اعالم کرده بــود و در ادامه در اين 
باره به لزوم بررسي محتواي آموزش در گذشته 
پرداخته بود. در همين رابطه از صفحه 19 آراي 
مهندس بازرگان به عنوان کســي که بيشــترين 
تأثيرات را بر ايدئولوژي ســازمان گذاشــته بود 
آغــاز و بيش از 20 صفحــه از مطالب جزوه به 
آن اختصاص يافته بــود. در نقد آراي بازرگان 
با آنکه ابتدا به نقش ارزنده و پيشــتاز در ارائه و 
تدوين مبارزات ايدئولوژيک اشاره مي کند ولي 
در ادامه آراي وي را متأثر از فرهنگ بورژوازي 

از اعضاي اوليه ســازمان که قبل از ســال 50 از 
ســازمان کناره گيري کرد[ از سازمان هم مطرح 
شــد، بار ديگر مرحوم محمــد در تحليل عمل 
او، کناره گيــري وي را ناشــي از ضعــف ايمان 
مي دانســت و بــر کار و فعاليــت جهت افزايش 
ايمان مذهبــي بچه ها تأکيد مي کرد.« )خاطرات 
ســحابي، ج اول، ص310(  مهندس سحابي در 
هميــن رابطه بــه نگراني هاي حنيف نژاد اشــاره 
کرده و مي نويســد: »با طرح ايــن موضوعات... 
من به ياد سال هاي پيش از دستگيري و ناراحتي 
و نگراني هاي محمدآقا افتادم. محمدآقا در آن 
زمان متوجه شــده بود که ماشــيني را ساخته و 
به راه انداخته اســت که به طــور مرتب هم کار 
مي کنــد ولي به ســمت چپ منحرف مي شــود 
و بــه هميــن دليل مرتب به مــن مي گفت که ما 
اکنــون بايد وارد فاز عمل شــويم و نمي رســيم 
براي امور ايدئولوژيــک )عقايد و ايمان ديني( 
وقــت بگذاريــم. لــذا تو بــه ما کمــک کن و 
لــزوم کار تئوريک را گوشــزد مي کرد. هدف 
محمدآقا اين بود که بنيان هاي مذهبي ســازمان 
را تقويت کند. اين احســاس خطر محمدآقا را 
مــن در آن زمان درســت درک نمي کردم ولي 
بعــد از اينکــه اعضاي اصلي ســازمان توســط 
ســاواک از بين رفتند به تدريج اين خطر بيشــتر 
شد. بچه هايي که باقي مانده بودند با فدايي ها و 
مارکسيست ها خيلي قاطي شده بودند و با توجه 
به جو جهاني گرايش آنها به مارکسيســم بيشتر 
شد. در مراحل بعدي هم ساواک خيلي ماهرانه 
افراد کيفي را چــه در درون مذهبي ها و چه در 
درون مارکسيست ها حذف مي کرد که ازجمله 
مي توان به شهادت کاظم ذواالنوار اشاره کرد.« 

)همان، 323(
پس از شهادت رضا رضايي، ساخت تشکيالتي 
ســازمان به منظور جلوگيــري از ادامه ضربات 
ســاواک و به حداقل رساندن تلفات، تغيير کرد. 
در اين زمان سازمان به سه شاخه سياسي، نظامي 
و کارگري ـ  امنيتي  که در رأس هر يک از آنها 
يکي از اعضاي مرکزيت قرار داشت تقسيم شد. 
تقي شهرام به عنوان مسئول شاخه سياسي، بهرام 
آرام مســئول شاخه نظامي و مجيد شريف واقفي 
مســئول شــاخه کارگــريـ  امنيتي شــدند. اين 
جداســازي گرچــه در کاهــش ضربــات مؤثر 
بود ولي موجب دوري سرشــاخه ها از اقدامات 

يکديگر مي شد.
از ســوي ديگر با توجه بــه جمع بندي هايي که 
انجام شده بود تصميم گرفته شد که از نيمه  دوم 
ســال 52 تا نيمه دوم ســال 53 عمليات مسلحانه 
تعطيــل شــود. اين اقدام از يک ســو بــه منظور 
تعيين تکليف اســتراتژي سازمان و نيز به منظور 
باالبردن ضريب امنيتي و بازسازي سازمان اتخاذ 
شــد. همچنين با تصميم مرکزيت قرار برآن شد 
تــا موضوعــات جديد تا قبل از طــرح در جمع 
ســه نفره و تصميم گيري درباره آنها به اعضاي 

شاخه ها منتقل نشود.
به دنبــال اين تقســيم بندي جديد، شــهرام کار 

 در نقد آراي بازرگان مي نويسد: 
»شيوه اصالحي بازرگان که بر 
استنباط محدود طبقاتي از 

اسالم متکي است، گره مشکالت 
اساسي مردم را باز نمي کند 
بلکه مردم را در کوره راه هاي 

انحرافي و اصالح و تربيت فردي 
مي کشاند.
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مي نويســد: »اليروبي جويبار فکر و عمل سازمان 
از گنداب نظرات پوسيده، از خصائل و روحيات 
ضدانقالبي و شــيوه هاي عمــل و تفکر ارتجاعي، 
فضاي ســازمان را از بخارات مســموم و فاسدي 
پر مي کرد که مســتقيماً از تغيير اين پوسيدگي ها 
طي يــک مرحله )از شــهادت احمد تا شــهادت 
رضا( از ضعف و پوســيدگي رهبري و حاکميت 
بدتريــن نوع ضعف هــاي ايدئولوژيک در برخي 
از افراد آن و همچنين بعضي مســئوالن ديگر مايه 
مي گرفت.« )مقاله پرچم مبــارزه ايدئولوژيک را 
برافراشــته تر سازيم«، ص 2( نويسنده مقاله پس از 
يک ســري مقدمه چيني از نوعي که به آن در باال 
اشاره شــد، سه گرايش انحرافي در درون سازمان 
را برشمرده و ضرورت برخورد با اين سه گرايش 
را يادآور مي شود. اين سه گرايش عبارت بودند از 
دگماتيسم مذهبي، نيهيليسم و اپورتونيسم چپ نما.
 بيش از دوســوم مطالب ايــن مقاله به رد نظرات 
گرايش ســوم اختصــاص يافته اســت. علي رضا 
سپاســي آشــتياني که در پيش به وي اشاره شد، 
طي مقاله اي يک سلسله انتقادات را به ديدگاه ها 
و عملکرد تقي شــهرام ابراز داشــته بود. شــهرام 
علي رغــم آنکــه هنگام نــگارش مقالــه پرچم، 
چنان که در صفحه 87ـ86 به دست شستن سپاسي 
و تســليم وي در مقابل نظرات خود اشاره دارد با 
اين وجــود به تفصيل به نحــوه رويارويي نظري 
خــود با ديدگاه هــاي وي ـ   البته بدون ذکر نامـ  
پرداخته اســت و پس از پايان توضيحات خود بر 
چگونگي غلبه بر نظرات گرايش سوم با بيان اينکه 
گرايــش دوم نيز به خودي خود مانعي به شــمار 
نمي رود به سراغ تضاد اصلي خود که به بيان وي 
دگماتيسم مذهبي است رفته و مي نويسد: »از اين 
جهــت آنچه در مقابل ما قــرار مي گيرد گرايش 
انحرافي است که آن را با خصوصيت دگماتيسم 
مذهبي مشخص کرديم. )همان، ص88( نويسنده 
در ادامه با اشــاره به موفقيت هاي خود در مقابله 
با ديدگاه هاي ديگر و به عبارت صحيح تر از سر 
راه برداشــتن گرايش هاي فرعي، ورود به مرحله 
جديد مبارزه ايدئولوژيک را چنين اعالم مي دارد: 
»ورود در يــک دوره تحــول کيفــي جديد در 
مبارزه ايدئولوژيک را که خصوصيت مميزه آن 
مبارزه اصولي با روبناها و افکار ارتجاعي، مبارزه 
با اصول و مبانــي ايدئولوژي هــاي غيرپرولتري 
متعلق به طبقات رو به انحطاط جامعه است اعالم 
داريم... امروز در چنيــن پايگاهي... لحظه اي در 
ادامه راه، در ادامه مبــارزه ايدئولوژيک در همه 
ابعاد سياســيـ  تشــکيالتي و اکنون فلســفي آن 
ترديــد نخواهيم کرد.« )همــان، ص 91ـ90( در 
پايان مقاله هم نويســنده که در پيش از آن وعده 
آغاز مبــارزه صادقانه را داده بود )همان، ص89( 
به پيــروان خود مبــارزه تمام عيار بــا معتقدان به 
مذهــب را تأکيد کرده و با توجه به مقاومت آنها 
در قبال حرکت کودتاي ايدئولوژيک مي نويسد: 
»رفقا، مبارزه با دگماتيسم امروز در صدر مبارزه 
ايدئولوژيــک ما قرار دارد... دگماتيســم، امروز 
به بزرگترين مانع تکامل ســازمان... و بزرگترين 

برخاســت ولي به گفته شاهسوندي: »ايستادگي 
سپاســي در مقابل نظرات شــهرام باعث شــد تا 
شــهرام، وي را با اهرم تشکيالتي و القابي چون 
آوانتوريست، اپورتونيست چپ نماي سلطه طلب 
و... مورد حمله قرار دهد. سرانجام اين درگيري 
به تسليم سپاســي انجاميد.« )چشــم انداز ايران، 
شــماره 51( اتفاق ديگر، انفجــار در خانه تيمي 
شــيخ هادي  در 27 مــرداد 53 بود. بعــد از اين 
واقعــه، بهرام آرام که اين اتفاق در شــاخه وي 
رخ داده بــود، انتقاد از خودي را نوشــت که با 
مقدمه شهرام در ميان اعضا توزيع شد. به نوشته 
شاهســوندي: »بهرام اشــتباهات مفرط وآشکار 
عملــي و تاکتيکي خــود و گروهش را به مباني 
ايدئولوژيکي ربط مــي داد حال آنکه او در آن 
دوره مارکسيســت بود... شــهرام نيز در مقدمه 
انتقــاد از خــود آرام، از موشــکافي و دقت او 
تقديــر کرده و از همه مي خواهــد که مانند فرد 
مرکزيــت )بهــرام آرام( ريشــه هاي فلســفي و 
ايدئولوژيک انتقادات خود را بيابند... بهرام که 
پيش از اين هم در مسائل نظري خودکم بين بود 
در اثر ضربه، بســيار پريشان و منفعل شد. از اين 
زمان است که مي توان گفت بهرام عامل گوش 
به  فرمان شــهرام شــد.« )همان( عالوه بر اين با 
انفجار خانه شيخ هادي، يک سري جابه جايي نيز 
در شــاخه به منظور ترميم شاخه نظامي صورت 
گرفت و ازجمله وحيــد افراخته که تا آن زمان 
در شــاخه مجيد فعاليت داشــت و مسلمان بود 
به شــاخه نظامي تحــت نظر بهــرام آرام انتقال 
يافت. ايــن تحوالت، شــهرام را در پياده کردن 
نيات خود مصمم تر کــرد و در آذر 53، دومين 
مقاله تدوين شده توسط شهرام در نشريه داخلي 
سازمان منتشر و ميان اعضاي سازمان توزيع شد. 
عنوان اين مقاله »پرچــم مبارزه ايدئولوژيک را 

برافراشته تر سازيم« بود.
ابتداي اين مقاله نويســنده به ضرورت پاکســازي 
ايدئولوژي و نظرات گذشــته سازمان اشاره کرده 
و با نفي گذشته سازمان در سال هاي 50 تا52 يعني 
زمان حضــور رضا رضايي در مرکزيت ســازمان 

به هيچ وجــه بر ذهنيــات و ايده آل هاي او منطبق 
نيســتند نااميد مي شــود و موضع انفعــال اتخاذ 
مي کند. به توجيــه کاري مي افتد و فرصت طلبي 
در راست ترين شکلش را به نمايش مي گذارد.« 

)همان، ص 74ـ73(
در صفحــات پايانــي به تدريــج البته بــاز هم به 
صورت مبهم، پيچيده و غيرمستقيم نشانه هايي از 
نيات واقعي تدوين کننده جزوه آشکار مي شود، 
آنجا که مي نويسد: »چه دليلي دارد ما مسبوقات 
ذهنــي خود را بــا هر عنوان ممکــن هرچند هم 
مقدس باشــند شرط درســتي و صحت محتواي 
اين عناويــن دانســته و بعداً درصــدد توجيه يا 
تدوين آنها به هر نحو ممکــن برآييم.« )همان، 

ضميمه ص 80( 
در پايــان جزوه تعدادي ســؤال براي نظرخواهي 
اعضاي ســازمان آمده بود و از آنها خواسته شده 
بود که به سؤاالت مزبور پاسخ دهند. اصل و اساس 
اين ســؤاالت که درواقع بيشتر پاسخ به سؤاالت 
بــود تا طرح ســؤال، اثبــات برتري ماترياليســم 
تاريخي، ماترياليســم ديالکتيک، مســاوي بودن 
اســالم و تفکــر مذهبي بــا ايده آليســم و... را با 
خود به همراه داشــت. در بنــد ماقبل آخر جزوه 
آمده بــود: »چه روابطي بين ايده آليســم موجود 
در بطــن تفکر مذهبي ما که طبيعتــاً نمي تواند از 
ايده آليســم موجود در بطن تفکر اســالمي جدا 
باشد با ايده آليسم سياسي – تشکيالتي سال هاي 
پيش از اين مي بينيد. آيا اشــکاالت و ضعف هاي 
موجود در خط مشــي سياسي و شــيوه هاي کار 
درون تشکيالتي سازمان هيچ گونه مباني اعتقادي 

و فلسفي ندارد.« )همان، ص 16( 
به نوشته حســين روحاني هيچ مخالفت جدي با 
مطالب جزوه ســبز در درون مرکزيت ســازمان 
به عمــل نيامد. روحانــي مي نويســد که مجيد 
شــريف واقفي هم بــه مطالب جزوه ســبز ايراد 
اساســي و جــدي وارد نکــرد. وي دليــل اين 
برخــورد مجيد را فقــدان پشــتوانه تئوريک او 
مي داند. )روحاني، همان، ص94( اين در حالي 
است که مخالفت شريف واقفي از همان ابتداي 
آغاز تحرکات تقي شهرام که توانسته بهرام آرام 
عضو ديگر مرکزيت را نيز با خود همراه ســازد 
آغاز شــده بود. به گفته مرتضــي صمديه لباف، 
شــريف واقفي از اواخر تابستان 53 درباره روند 
مارکسيست ســازي سازمان توسط شــهرام با او 
گفت وگو کــرده بود. )بازجويي هاي صمديه به 

نقل از: سازمان مجاهدين، جلد دوم، ص 13(
در فاصلــه بهــار تا آذر ســال 53، بــا وقوع دو 
اتفاق روند حرکت شــهرام در تغيير ايدئولوژي 
شدت يافت. نخســتين اقدام از سر راه برداشتن 
مخالفت هــاي علي رضــا سپاســي آشــتياني و 
مقهورکردن وي توســط شــهرام بود. سپاســي 
آشــتياني ازجمله اعضاي حزب ملل اسالمي و 
گروه حزب اهلل بود که بــه همراه محمد مفيدي 
به ســازمان پيوســته و از ســابقه فعاليت زيادي 
برخــوردار بود. وي که ازجمله اعضاي شــاخه 
شهرام به شــمار مي رفت به مقابله با آراي شهرام 

تقي شهرام
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اعتقـادات.  4- شـبهه افکني دربـاره 
در دورانــي کــه کودتاچيــان ســرگرم تدوين 
نظرات خــود و نيــز توجيه ديدگاه هــاي خود 
در زمينــه ضــرورت تغييــر ايدئولــوژي براي 
کادرهاي باالي ســازمان بودنــد در همان حال 
بــا اجــراي برنامه هــاي چهارگانه فــوق تالش 
داشــتند کــه اعضا را نيــز به فراخور ســطح هر 
يــک، بــا بي انگيزه کــردن در مقابــل ايمان و 
اعتقــادات مذهبي، بــا مســئله دارکردن آنها از 
طريــق شــبهه افکني، با خــود همراه ســازند اما 
درباره افــرادي که به هيچ وجه حاضر به پذيرش 
نبودنــد راهکارهاي ديگري  ايدئولوژي جديد 
در پيش گرفته مي شــد. فردي که به هيچ قيمت 
حاضــر به همراهي نمي شــد در صــورت لزوم 
بــا تصفيه فيزيکــي و تــرور و در صورت عدم 
ضرورت بــه تصفيه فيزيکي، ارتباطات وي قطع 
و امکانات ســازماني از وي گرفته مي شد و فرد 
بدون هيچ امکاني به حال خود رها مي شــد. در 
اين شــرايط فــرد در مدت کوتاهــي به چنگ 

نيروهاي ساواک مي افتاد.
براي بي انگيزه کردن افراد مذهبي نخستين اقدام، 
مســئله دار و بي انگيزه کردن آنها نسبت به اعمال 
مذهبي بــود. به عنوان مثــال برنامه هاي مختلف 
طوري زمانبندي مي شد که فرد از انجام فريضه 
نماز باز بماند ســپس در مقابــل يادآوري عضو 
مزبور، مسئول وي مسئله را چنين توجيه مي کرد 
که چون ما به کارهاي مهمتري مشــغول بوديم 
نمازنخواندن ما ايراد و گناهي ندارد. در اين باره 
خليل فقيــه دزفولي مي گويــد: »در اين مرحله 
مســئول با ظرافــت و به تدريج حساســيت هاي 
مذهبــي... اعضا را ابتدا کم مي کرد و بعد از بين 
مي بــرد. براي مثال پس از يک نشســت ناگهان 
اظهار مي کرد که نمازش قضا و پس از چند بار 
تکــرار، کاري مي کرد که اعضــا از او توضيح 
بخواهند و او در جواب مي گفت که به جاي آن 
)اداي به موقع نماز( کارهاي مثبت انجام داديم ـ 
مثــاًل کار تئوريک مفيد کرديمـ  و ضمناً قضاي 
نماز را هم مي خوانــم. بعداً اعضا را به نوبت در 
منگنــه زماني خاصي قرار مــي داد، به حدي که 
نتوانند مثــاًل نماز ظهر و عصر را بخوانند آن گاه 
در برابر احساس شرمندگي و گناه اعضا به آنها 
توضيح مــي داد که هرکاري به حفظ ســازمان 
بينجامــد مثل نماز اســت... در همين راســتا در 
طول ماه رمضان ســال هاي 52 و 53  اکثر افراد 
رده دوم ســازمان به دستور مســئول خود روزه 
نگرفتنــد... در آخر اين مرحلــه که همراه با آن 
مراحل ديگــري نيز اجرا مي شــد عضو مذهبي 
ـ عماًل و روحاً ـ نســبت به انجــام اعمال عبادي 
بي تفاوت مي شد.« )به نقل از سازمان مجاهدين 
خلــق، ص593( البته الزم به توضيح اســت که 
در بحث روزه ماه رمضان ســال 52 احتماالً فقيه 
دزفولي دچار اشتباه شده است. رمضان سال 52 
شمسي در اوايل مهرماه بود و در آن زمان هنوز 
روند مارکسيست ســازي اعضاي درجه دوم در 

درون سازمان آغاز نشده و کليد نخورده بود. 

نخســتين نمــود عــدول از اســالم و گرايش به 
مارکسيســم در جريان انتشــار اعالميه ســازمان 
که درباره ترور ســرتيپ زندي پور رئيس کميته 
مشترک ضدخرابکاري توزيع شد، بروز يافت. 
براي نخستين بار آيه صدر آرم سازمان مجاهدين 
حذف شد. اين عمل سازمان واکنش هايي را در 
ميان اعضــا به وجود آورد. حســين روحاني که 
در آن هنــگام ازجملــه رهبران جريــان خارج 
از کشــور ســازمان بود در اين باره مي نويســد: 
»اين کار... حرکتي آگاهانه و حساب شــده بود 
و بــه نحوي مي توان گفت ايــن کار يک اقدام 
آزمايشــي جهت حرکات و اقدامات بعدي بود 
ليکن براي ارگان خارج از کشــور و بيش از آن 
هواداران سازمان در خارج... يک حرکت کاماًل 
غيرمنتظره و عجيب تلقي گرديد. سير تلفن ها و 
نامه ها از ســوي هواداران شروع شد که جريان 
را از مســئوالن خارج از کشور جويا مي شدند. 
جالب اين اســت که اين مسئوالن نيز هيچ پاسخ 
روشني براي آنها نداشتند.« )روحاني، ص100(

 به رغم قول و قرارهاي تشکيالتي از همان بعد از 
نشســت کرج و ايجاد سه شاخه، همزمان با کار 
تئوريــک کارخانه مارکسيست ســازي اعضاي 
ســازمان نيز از ســوي شــهرام آغاز به کار کرد. 
يکي از اولين محصوالت اين تالش جديد ناصر 
جوهري بود که در شاخه نظامي عضو بود. ميوه 
بعدي اين تالش ها خود سرشــاخه نظامي يعني 
بهرام آرام بود. به اين شــکل در پايان ســال 52 
و پيش از انتشار جزوه ســبز تعدادي از اعضاي 

شاخه ها به مارکسيسم گرايش يافتند. 
گـروه شـهرام ـ بهـرام بعد از انتشـار جزوه سـبز، 
مارکسيست سـازي  عمومـي  رونـد  به تدريـج 
اعضـاي سـازمان را آغـاز کردند. از اواخر سـال 
53 آموزش هـاي ايدئولوژيـک سـازمان کامـاًل 
رنـگ و بوي مارکسيسـتي پيدا کـرد و به تدريج 
از سـطح کادرها به سـطح اعضا گسـترش يافت 
مارکسيسـم،  رسـمي  آمـوزش  از  پيـش  امـا 
رهبـري کودتـا شـيوه هاي ديگري را نيـز به طور 
همزمـان بـراي اجراي برنامه خود و جداسـاختن 
نيروهـاي سـازمان از مبانـي اعتقادي و کشـاندن 
آنهـا بـه سـوي خـود بـه اجـرا درآوردنـد. ايـن 
شـيوه ها عبـارت بـود از: 1- قطـع آموزش هـاي 
مطالعـات  جايگزين سـاختن   -2 مذهبـي 
بـا شـعائر مذهبـي و  برخـورد  مارکسيسـتي 3- 
کاهـش حساسـيت افـراد دربـاره مسـائل مذهبي 

پايگاه ارتجاع و فســاد در داخل ســازمان تبديل 
شــده اســت... چنين گرايشــي را بي محابا مورد 
حمله قرار دهيد. پناهگاه هاي پوســيده و نمناک 
آنــان را در گوشــه و کنار ســازمان، در زواياي 
تاريک  بحث ها و نظرات... کشف کنيد آنان را 
از پناهگاه هايشان بيرون بکشيد. افشايشان سازيد 
و با قاطعيت تمام گلوله هاي آتشين ايدئولوژيک 

خود را بر آنها فرو باريد.« )همان، ص96 ـ 95(
 با انتشار مقاله پرچم، تمام شک و ترديدها درباره 
اهداف شهرام که در اين مقطع عده اي از کادرها 
و اعضا را نيز با خود همراه ساخته بود و در جدال 
کالمــي و قلمي با مخالفان کودتا و در رأس آنها 
مجيد شريف واقفي بود از ميان رفت. بنابراين مجيد 
نيز که در اين مقطع يکي از ســه عضو مرکزيت 
بــود و اين تحوالت بدون همراهــي وي نبايد به 
بدنه ســازمان منتقل مي شد دانســت که شهرام و 
پيروان او تصميم به بازگشت ندارند. او که تا اين 
زمان تالش هاي خود را در خنثي سازي اقدامات 
شــهرام در حيطــه و چارچــوب گفت وگوهاي 
انتقادي درون تشــکيالت دنبال مي کرد، با آنکه 
بيشتر مطالب جزوه در رد و نفي جريان و گرايش 
ســوم بود، پاسخ حمالت نويســنده جزوه را که 
از آن پــس آن را »پرچمــدار« مي خوانــد آغاز 
کرد. مجيد پس از همفکــري با دو همراه خود؛ 
مرتضي صمديه لباف و سعيد شاهسوندي تصميم 
به پاسخگويي به مطالب مطرح شده توسط شهرام 
گرفت و به نکاتي که پرچمدار در جزوه ســبز و 
نيز مقاله پرچم مبارزه نوشــته شده بود پاسخ داد. 
در بخشــي از جوابيه مجيد به مقاله پرچم مبارزه 
آمده است: »چرا پرچمدار به جاي کوبيدن صريح 
و آشــکار مذهب، دگماتيســم مذهبي را مطرح 
کرده و شــديداً مورد حمله قــرار مي دهد؟ اوالً 
به خاطر اينکه هنوز در سازمان بسياري از نيروها 
مذهبي هستند و اعالم مبارزه با مذهب آن هم به 
صورت علني مطمئناً آنها را به موضع گيري جدي 
خواهد انداخت. ثانياً  مطرح مي شود مگر سازمان، 
مذهبي نبوده است؟ و آن وقت پرچمدار چه کاره 
است و چه ســهم و حقي از يک سازمان مذهبي 
دارد. ثالثاً از آنجا که از ويژگي هاي سازمان يکي 
هم مبارزه شــديد عليه دگماتيســم مذهبي بوده 
است... بنابراين زمينه ذهني کاماًل مساعدي عليه 
دگماتيســم مذهبي وجود دارد... اما اگر به خود 
مذهب حمله مي شــد آن وقت مقايســه مکتب با 
مکتب بود و طبيعي بود که بســياري از نيروها از 
اطراف و اکناف تو پراکنده مي شدند. )به نقل از 
تحليل آموزشي بيانيه، ص 94ـ93(  متأسفانه متن 
کامل جوابيه مجيد شريف واقفي در دسترس نبود 
و امکان بررسي کامل جوابيه مجيد وجود ندارد.  

روند ماركسيست سازي
به رغــم حمــالت غيرمســتقيم گروه شــهرام به 
ايدئولــوژي ســازمان و به مباني مذهبــي با اين 
حال تا پايان ســال 53 رعايت ظواهر از ســوي 
آنها صورت مي گرفت و تغيير ايدئولوژي نمود 

بيروني نداشت.

 در بخشي از جوابيه مجيد 
به مقاله پرچم مبارزه آمده 

است: »چرا پرچمدار به جاي 
کوبيدن صريح و آشکار مذهب، 

دگماتيسم مذهبي را مطرح 
کرده و شديداً مورد حمله قرار 

مي دهد؟
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مي دهيم و توضيح مختصري نيز درباره ماجراي 
ترور محمد يقيني که کمتر به آن اشــاره شــده 
اســت، خواهيــم داد. در آن اطالعيــه دربــاره 
اعــدام مجيــد و يقيني و اقدام بــه ترور مرتضي 
آمــده اســت: »اعدام هــا: در ارتباط بــا نگرش 
غيرطبقاتــي و غيرمارکسيســتي ما بــه نيروهاي 
مذهبــي و همچنين گرايشــات ســلطه طلبانه و 
چپ روانه سازمان، عده اي از رفقاي سازمان که 
در جريان تحول ايدئولوژيک حاضر به پذيرش 
مارکسيســم نشــده و درصدد تشــکل گروهي 
خويش بودند از ســوي رهبري بــه عنوان خائن 
و توطئه گر اعدام شــدند. مــا ضمن اينکه اعدام 
را بــه عنوان يک سياســت و شــيوه عمومي در 
برخورد با تضادهاي درون سازماني  و اختالفات 
ايدئولوژيــک  محکــوم مي کنيم، اعــدام اين 
رفقا را اقدامي ضدانقالبــي ارزيابي کرده و آن 
را توطئه گرانــه و تروريســتي مي دانيــم. به اين 
ترتيــب اطالق خائن، توطئه گر و اپورتونيســت 
را به رفقاي شــهيد مجيد شريف واقفي، مرتضي 
صمديه لباف و محمد يقيني نادرســت دانسته و 
آنها را جزو شهداي انقالبي محسوب مي کنيم.«

 در اواخــر پاييز 54، حســين روحاني و محمد 
يقينــي دو تــن از کادرهاي ســازمان در خارج 
از کشــور بــه داخل احضــار شــدند. هدف از 
فراخواندن آنها به داخل کشــور نامشخص بودن 
مواضــع آنان در ارتبــاط با جريــان کودتا بود. 
حســين روحاني بــه گفته خــود هنگامي که به 
داخل کشور مي آيد، مارکسيســم را پذيرفته و 
از اين جهت مشــکلي براي رهبران کودتا ايجاد 
نمي کنــد ولي يقيني که در خارج از کشــور از 
بحث با موافقان کودتا به نتيجه نرســيده بود، در 
داخــل هم به مخالفت هاي خــود ادامه مي دهد. 
او در خــارج از کشــور به عنــوان رابط بخش 
خاورميانه اي و دانشــجويان ســمپات ســازمان 
فعاليت داشت. پس از بازگشت به ايران پيوسته 
با هم تيمي ها و نيز مسئوالن خود درباره موضوع 
تغييــر ايدئولــوژي و ترور مجيــد و مرتضي به 
بحــث و گفت وگو مي پــردازد. اطالعيه اي که 
پس از بازگشــت يکي از ســمپات هاي سازمان 
بعد از خروجش از کشــور در مخالفت با کودتا 
منتشــر شــد، ارتباط او با محمد يقيني و اصرار 
يقيني به خروج از کشــور، رهبري سازمان بعد 
از تــرور مجيد يعني شــهرام، آرام و ســياه کاله 
را به اين نتيجه مي رســاند که يقينــي نيز بايد از 
ســر راه برداشته شــود. اتهامات وارده بر يقيني 
عبارت بود از: »انفعال در مبارزه، کوشش براي 
تجزيه ســازمان و به راه انداختن يک جريان در 
مقابل ســازمان در خارج از کشور، کمک وي 
به خروج مصباح از کشــور به رغــم اطالع وي 
از مخالفــت ســازمان با ايــن امــر و...« )پرونده 
احمدعلي روحاني به نقل از ســازمان مجاهدين 
از...، جلــد دوم، ص163( در نتيجه اين تصميم 
محمــد يقينــي بــه خانــه اي واقع در خــارج از 
محدوده خاوران که به خانــه تکنيکي معروف 
بود برده و در آنجا حســين ســياه کاله با شليک 

آنهــا در اين رابطه بوده اســت که آنها درصدد 
ايــن بوده اند که خود را به رژيــم معرفي نموده 
و نتيجتاً اطالعات خويــش را در اختيار او قرار 
دهند. )اطالعيه بخش مارکسيســتي ـ لنينيســتي 
ســازمان مجاهدين خلق ايــران، مهرماه 1357( 
البته در ادامــه اين اطالعيه، ضمن پذيرش انتقاد 
درباره اشتباه در اعدام اين دو نفر، گناه آن را به 

گردن مشي چريکي انداخته اند. 
اما دربــاره مجيد شــريف واقفي و همفکرانش، 
بحــث وادادگي و از اين دســت اتهامات معني 
نداشــت. پرچمــدار، توصيــه اي کــه در پايان 
مقالــه »پرچم مبــارزه را برافراشــته تر ســازيم« 
آمــده بــود را از ايده آليســم و ذهني گرايي به 
عينيــت درآورد. اگر در آنجا به اعضا پيشــنهاد 
کرده بــود که دگماتيســت هاي مذهبــي را از 
پناهگاه هاي ايدئولوژيکشــان بيرون آوريد، در 
اينجا مجيد و مرتضي را به داخل خيابان کشانيد 
و با گلوله هاي خلقي، عناصر دگم، خرده بورژوا 
و ايده آليســت مذهبي را هدف قــرار داد و تنها 
سعيد توانست از توطئه ترور خود بگريزد. يک 
ســال بعد از آن هم محمد يقينــي در خانه اي با 

گلوله حسين سياه کاله به شهادت رسيد. 

دربــاره موضــوع تصفيــه مجيد شــريف واقفي 
که به شــهادت او منتهي شــد و تــرور مرتضي 
صمديه لباف که به زخمي شــدن و دســتگيري 
وي انجاميد بســيار گفته و شنيده ايم. )در نشريه 
چشم انداز ايران شماره هاي متعدد درباره مجيد 
شــريف واقفي و مرتضــي صمديه لبــاف و نيــز 
مصاحبه با سعيد شاهســوندي ماجراي مقاومت 
مجيد و نحوه ترور آنها به تفصيل آمده اســت. 
بنابرايــن در اينجــا از پرداختــن مجــدد به آن 
خــودداري مي کنيم.( همچنيــن عالقه مندان را 
بــه اطالعيه مهــر 1357، بخش مارکسيســت ـ 
لنينيست سازمان که در آن ضمن محکوم کردن 
غصب ســازمان و نيز نفي اتهاماتي که به مجيد، 
مرتضي و محمد يقيني وارد ساخته بودند ارجاع 

بدين ترتيب با مســئله دارکردن اعضا نســبت به 
بنيان هــاي عملي و اعتقادي به تدريج زمينه تغيير 
ايدئولــوژي آنها را فراهم مي کردند. از ســوي 
ديگر تالش مي شــد تا بــا جايگزين  کردن خلق 
و منافــع خلق به جاي ايمان مذهبــي و اعتقاد به 
خدا خأل ناشــي از اين مســئله را نيز براي اعضا 

حل کنند. 
عالوه بر اين طرفداران شــهرام با اتکا به مطالب 
جزوه ســبز و مقالــه پرچم تــالش مي کردند تا 
براي اعضــا چنين جا بيندازند کــه علت اصلي 
ضربات وارده بر سازمان از سوي ساواک ريشه 
در ايده آليســم و تفکر مذهبي سازمان دارد. در 
اين باره ســعيد شاهســوندي مي نويسد: »يک بار 
]وحيد افراخته[ گفت ضربه هايي که خورده ايم 
ناشــي از ايده آليسم نهفته در ايدئولوژي ما بوده 
اســت. او ضربه خانه شيخ هادي و نيز ضربه پس 
از عمليــات ســرتيپ طاهري که به دســتگيري 
محمــد مفيدي، محمدباقر عباســي و ســرانجام 
محمود شــامخي انجاميد را به عنوان نمونه ذکر 

کرد.« )چشم انداز ايران، شماره 61(
ايــن در حالي بود که همچنان که شاهســوندي 
مي گويــد بــه هنــگام وقــوع انفجــار در خانه 
شــيخ هادي بهــرام آرام مســئول شــاخه و خانه 
مزبــور مارکسيســت  شــده بــود. جــدا از اين 
مســئله اگر ضربات وارده به سازمان مجاهدين 
متأثــر از ايده آليســم نهفتــه در ايدئولوژي آنها 
داشــت، بنابرايــن بايد بپذيريم کــه ايدئولوژي 
ســازمان چريک هاي فدايي يا ساير سازمان هاي 
مارکسيســت نيز، مذهبي و آميخته با ايده آليسم 
بوده است و تنها ايدئولوژي ساواک و رژيم شاه 
کــه نيروهاي مبارز را مورد هجــوم قرار مي داد 

غيرايده آليستي بوده است.

تصفيه
 سومين گام کودتاگران براي سلطه همه جانبه و 
غصب سازمان، از ميان  برداشتن مخالفان بودکه 
در رأس آنهــا مجيد شــريف واقفي بود. تصفيه 
فيزيکي مخالفان پيش از اين نيز ســابقه داشت. 
حداقل ســه مورد از کساني که به هر دليل مورد 
سوء ظن و شک سازمان قرار گرفته بودند توسط 
سازمان تصفيه شــده بودند. دو مورد از اين سه 
مــورد يعني جواد ســعيدي و علــي ميرزا جعفر 
عالف از ســوي ســازمان متهم شــده بودند که 
بريــده و قصد کناره گيري از ســازمان را دارند 
و احتمــال آنکــه اطالعات آنها مورد اســتفاده 
ســاواک قرار بگيرد وجــود دارد و لذا امنيت و 
موجوديت ســازمان را به خطر خواهند انداخت 
و بنابراين بايد از ميان برداشته شوند. مورد سوم 
هــم با شــک و گمان به اينکه نفوذي ســاواک 
اســت بر اثر شــکنجه جان ســپرد. تــرور جواد 
سعيدي در اواسط ســال52، ميرزا جعفر عالف 
در اواخر سال 53 و قتل هودشتيان در پاييز سال 
53 صورت گرفت: »الزم به تذکر اســت که دو 
تــن ديگر به نام هاي علي ميــرزا جعفر عالف و 
جواد سعيدي در ســازمان اعدام شده اند. اعدام 

مجيد شريف واقفي
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آن و مســئله وحي و قيامت يــا اينکه ماده چطور 
نيرويي اســت... شک داشــتم و اينها مسائلي بود 
که برايم ســؤال بود و حل نشده بود هنوز مسئله 
قيامــت و خدا در اعماق ذهنم بود و الزم اســت 
بگويم که مسئول من در جواب به اين سؤاالت، 
سير تحوالت و سؤاالت مطروحه من و حل آنها 
قادر نبود. )ح( زيرا براي خودش هم اين مســائل 
وجود داشت« زمرديان در سطور پاياني نامه خود 
که براي نخســتين بار بعد از گذشت قريب به 40 
سال در اختيار عموم قرار گرفته است مي نويسد: 
»من مي دانم که جاي من جز زير خاک نيســت. 
حاضــرم آنها که مرا مي شناســند دعوت کنيد و 
 A به دست همه  شــما اعدام شوم. همان طور که
گفته  و خــودم به خوبي مي دانم من ديگر جايي 
در هيــچ کجا نــدارم. آن وقت که صرفاً مســائل 
فردي و ضعف فردي داشــتم بار زيادي سازمان 
بودم و حاال که عالوه برآن يک ســري بدبيني و 
اســمش را بگذاريد شناخت و يک سري رذالت 
هستم در اين مرحله و مراحل بعد صرف سازمان 
نيست که مســائل مرا وقت بگذارد که حل کند. 
بايد که مرا به قتل برساند. اين حق من است و اين 
خواســت خلق است. من از اينکه هرگز نتوانستم 
خدمتي به خلق بکنم متأسفم.« )ليال زمرديان، »به 
داستان زندگي من گوش کنيد«، به نقل از سايت 

انديشه و پيکار(
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با گروه هاي مذهبي ارتباط داشــت که برخي از 
آنها رفقاي سابق خود ما بودند. )تراب حق شناس، 
اداي دين به مجاهد شــهيد مجيد شريف واقفي، 

اول فروردين 1393( 
و  شــريف واقفي  مجيــد  مارکسيســم آوردن 
مخالفــت وي با تغيير ايدئولــوژي فقط به دليل 
از دســت رفتن امکانات بيشــتر به افسانه مي ماند 

تا واقعيت.
***

در پاييز سال 54 شهرام و همراهانش بعد از آنکه 
بزرگتريــن مانع خود يعني مجيد و مرتضي را از 
ميان برداشته و شاهســوندي نيز توسط ساواک 
دستگير شــده بود با انتشــار »بيانيه تغيير مواضع 
ايدئولوژيــک ســازمان مجاهدين خلق« رســماً 
مارکسيست شدن سازمان را اعالم کردند. از اين 
تاريــخ دوره جديدي در حيــات و فعاليت هاي 
سازمان آغاز شد که تا مهر سال 57 ادامه يافت.

پيــش از به پايان بــردن اين بخش، گوشــه اي از 
نامــه ليال زمرديان همســر مجيد که بــه ظاهر به 
جريان شهرام پيوسته بود و اطالعات او ظاهراً در 
برخورد کودتاچيان با مجيد تأثير زيادي داشت را 
به منظور آگاهي از سطح واقعي همراهان شهرام 
و پذيرندگان مارکسيســم به عنــوان ايدئولوژي 
جديد ســازمان در اينجــا مي آوريــم. زمرديان 
پيــش از تــرور مجيد طي نامه مفصلــي به گروه 
شــهرام ـ بهرام ضمن نقل مسائل في مابين خود و 
مجيد بــه وضعيت روحي  ـ روانــي خود درباره 
تحوالت دروني سازمان نيز اشاره کرده است. در 
نامــه زمرديان که  عنوان »به داســتان زندگي من 
گوش کنيد« ابتداي آن آمده است، »قبول کرده 
بودم که اســالمي که من قباًل داشــتم يک اسالم 
خرده بــورژوازي بود ولي در اينکه اصاًل اســالم 
روبناي طبقه متوسط و خرده بورژواست يا اينکه 
اسالم مي تواند ايدئولوژي طبقه کارگر باشد يا نه و 
آيا ايدئولوژي طبقه کارگر فقط  مارکسيسم است 
و ايدئولوژي مارکسيسم از زيربناي طبقه پرولتاريا 
زاده شده و...  هنوز مفهوم درستي نداشتم و حتي 
حاال هم ندارم و از نوشــته هايم مي توانيد بفهميد. 
بــا مطالعــه فقط کتاب ســير تحوالت و فلســفه 
مارکسيسم تقريباً قبول کرده بودم که ماده بر فکر 
تقدم داشته ولي مســئله تکامل و جهت دار بودن 

گلوله به زندگيش خاتمه مي دهد. جســد يقيني 
نيز با مواد آتش زا به آتش کشيده شد. 

دو سال بعد از شــهادت محمد يقيني، سرانجام 
انتقادات اعضاي مارکسيست شــده ســازمان به 
شــيوه هاي نادرســت رهبران کودتا در برخورد 
با ســازمان و مخالفان تغييــر ايدئولوژي منجر به 
نفــي آن اقدامات شــد و ايــن در حالي بود که 
طاليه هــاي حرکت مردم به ســوي يک انقالب 
در جامعه مشهود شده بود. نقد شيوه هاي مذموم 
و ضدبشــري ـ ضدانقالبي گروه شــهرام از آن 
پس و حتي تا به امروز ادامه دارد ولي متأســفانه 
هنوز هم شــاهد آن هســتيم که اين انتقادات به 
شــيوه هاي گذشــته با انواع بي صداقتي، کتمان 
حقيقت و... همراه اســت. آخريــن نمونه از اين 
دست نوشته تراب حق شناس از نيروهاي قديمي 
سازمان و از مؤيدان آراي  تقي شهرام است که 

در اول فروردين  93 منتشر شده است.
ظاهــراً بي صداقتي، دروغ و قلــب واقعيت، ذاتي 
کودتاگــران بود چــرا که بقاياي آنهــا هنوز هم 
بعد از گذشــت 40 ســال به هنگامي کــه با ايثار 
و ازخودگذشــتگي فــراوان گذشــته خــود را 
نقد مي کننــد نمي توانند با صداقت و راســتي با 
واقعيت ها برخورد کنند. حق شــناس که به دليل 
همراهي کامل بــا کودتاگران و حضور در رأس 
ســازمان چه قبل و چه بعد از پيکار، از واقعيت ها 
اطالع کافي دارد باز هم در بيان حقايق به عمد به 
تحريف آنها پرداخته و مي نويســد: »شايد بتوانم 
برداشــت کنوني خود را به اختصــار به نحو زير 
بيان کنم. رفيق شهرام با توجه به روند آموزش و 
تحوالت ســازمان از ابتدا تا سال 54  به اين نتيجه 
مي رسيد که سازمان مثل يک شخصيت حقيقي 
با توجه بــه تحوالت تاريخــي و اجتماعي ايران 
به يک ســازمان مارکسيستي تحول يافته است و 
مارکسيسم توانسته حقانيت خود را براي رهبري 
مبارزه امروز جامعه به اثبات رساند، از اين رو ديگر 
ايدئولوژي پيشين سازمان نمي تواند توجيه کننده 
مبارزه خرده بورژوازي و اقشار متوسط جامعه که 
به ويژه ايدئولوژي مذهبي دارند باشد. عناصري از 
ســازمان چه به دليل مخالفت تشکيالتي با اعالم 
مواضع و چه به دليل عدم قبول مارکسيسم و حفظ 
ايدئولوژي پيشين از سازمان کنار گذاشته شدند و 
نام ســازمان همان که بود باقي ماند. براي رسيدن 
به ايــن هدف شــرايط تاريخي، مشــي چريکي 
مســلحانه و روحيه و برداشــت رفقاي مرکزيت 
تأثير قطعي داشــته است. شريف واقفي در ابتداي 
امر در يک چارچوب تشــکيالتي و از اين لحاظ 
که امکانات ســازمان از دســت مي رود با اعالم 
تغيير مواضع ســازمان مخالف بوده، ولي ســپس 
با کشمکشي که با مرکزيت سازمان پيدا مي کند 
به اعتقادات مذهبي پيشــين هــم روي مي آورد. 
مرکزيــت حفظ ايدئولوژي پيشــين را در درون 
ســازمان امري ارتجاعي ارزيابي مي کرد بي آنکه 
آن را در سطح جامعه به عنوان توجيه کننده مبارزه 
اقشــار غيرپرولتري نادرست بداند. به همين دليل 
بــود که پس از اعالم تغيير ايدئولوژي، ســازمان 

شريف واقفي در ابتداي امر در 
يک چارچوب تشکيالتي و از 
اين لحاظ که امکانات سازمان 
از دست مي رود با اعالم تغيير 
مواضع سازمان مخالف بوده، 
ولي سپس با کشمکشي که با 
مرکزيت سازمان پيدا مي کند 

به اعتقادات مذهبي پيشين هم 
روي مي آورد
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همزمــان با انتقــال تفکرات به صحنــه آمده در 
چين »انديشــه مائو« به ســازمان، حرکتي را که 
کادرهــاي ســازمان به خصوص مهــدي خانبابا 
تهراني، مجيد زربخش و کادرهاي درگير عليه 
محسن رضواني و کورش الشائي و گروه کوبا 
به راه مي اندازند، تشــديد ميکنــد و مانع هرنوع 

اقدامي ازطرف گروه مي شود. 
اين برخورد در سال 1346 باعث توقف سازمان 
مي شــود و حاصل آن مشخص شدن اين امر بود 
که در ســازمان وحدت نظر و توافق ايدئولوژي 
وجود ندارد در حقيقت سه جريان تفکر روسي 
)بلشــويکي و لنيني - اســتاليني( در کنار تفکر 
چه گوارايــي ـ کاستروئيســتي و مــوج جديــد 
مائوئيســتي که به آن »انديشــه مائــو« مي گفتند 

او گوشــت هاي زيادي از زخم شالق مانده بود. 
بيژن عضو هيئت اجرائيه سازمان انقالبي بود.

ســال 1348 عالوه بر موســي رادمنــش، ايرج 
ســميعي هم دستگير شد. موسي دستگيري خود 
را طبق توصيه ساواک )پرويز ثابتي( مخفي نگه 
داشــت، در نتيجه هيچ کدام از ما از دســتگيري 
و اطالعــات داده شــده احتمالي او به ســاواک 
باخبر نبوديم - ايرج سميعي در فرار غالمحسين 
فروتن و عباس ســغايي از آلمان شرقي شرکت 
داشت و همراه با اسماعيل رهنما مدت 11 ماه در 
آلمان شرقي بازداشت بود - او به مدت سه سال 
محکوم شــد و از طريق او اطالعات اضافه اي به 
ســاواک داده نشد.  انسان بســيار شريفي بود و 
چندي پيش در اثر بيماري در آلمان درگذشت، 

پس از اين دو نفر من هم دستگير شدم.
الزم به توضيح است که تغييراتي از سال 1346 
در ســازمان به وجــود آمد که علــت آن يکي 
برخورد و مخالفت کادرهاي با حرکت چريکي 
مدل کوبا و دوم تأثير انقالب فرهنگي چين بود 
کــه از طريــق گروهي که همزمان با مســافرت 
ما به کوبا، به چين ســفرکرده بود »انديشــه مائو 

تسه دون« را با خود به سازمان منتقل کرد.
افراد برجسته اين گروه عبارت بودند از محمود 
عباديــان که در گذشــته از او به عنــوان )م-ع( 
اســم مســتعار دري نام بــرده ام. او از کارگران 
مبــارز صنعت نفــت آبــادان بود که در ســال 
1325 در تظاهــرات عظيم کارگــران آبادان با 
اصابــت ترکش نارنجــک از يک چشــم نابينا 
شــد – حزب توده ترتيــب فــرار او از ايران را 
داد و در پراگ )چکســلواکي( ساکن شد - او 
موفق به اخذ درجه دکتراي ادبيات از دانشــگاه 
پراگ شــد و در ســال 1365 به سازمان انقالبي 
پيوســت - صرف نظر از اختالف نظرهاي فکري 
و ايدئولوژيک او 60 سال از عمر خود را صرف 
مبارزه کرد - نفر ديگر شــخصي به نام مســتعار 
زارع که بعدها شــنيدم نام اصلي او علي شمس 
اســت. معصومه طوافچيــان نيز )شــکوه( جزو 

همين گروه بود.

سال 1343 پس از گذشــت سه سال از تأسيس 
ســازمان بــا معرفي و وســاطت ويــدا حاجبي، 
گروهي براي مطالعه و آموزش مبارزات نظامي 
و تاريخچه انقالب کوبا به آن جزيره فرســتاده 
شــدند - تجربه و جزئيات اين ســفر و گروه را 
به طور جداگانه در شماره هاي بعدي حضورتان 
تقديــم مي کنــم ـ  من يکي از افــراد اين گروه 

بودم.
پس از بازگشــت گروه از کوبا و همزمان گروه 
مشــابهي از چين، افرادي شــروع به مســافرت 
به ايــران را نمودنــد. از گروه کوبــا گودرز و 
گرســيوز برومند، من، محمود جالير و احتماالً 
علــي چهارمحالي بــه ايران بازگشــتيم. اوضاع 
اجتماعي ايران به وضوح نشــان مي داد که افکار 
و خط مشــي سياســي ســازمان انقالبي در ايران 
غيرقابل اجراســت و خط مشي »محاصره شهرها 
از طريق روســتا«ـ  تز چيني هــاـ  مربوط به عصر 
حاکميت فئوداليســم در چين بــوده و از طرف 
ديگر حرکت هاي چريک شهري هم ناممکن به 

نظر مي رسيد و هم از توان ما خارج بود.
ســال 1345 يکي از اعضاي ســازمان به نام نوذر 
هاشــمي در شيراز دستگير شده بود و دوران سه 
ســال محکوميتش را مي گذراند. بيژن چهرازي 
به طور علني در ايــران زندگي مي کرد و عالوه 
بــر تهــران در قصر شــيرين هم اقدام بــه ايجاد 
يک مغازه عکاســي کرده بود تــا در کنار مرز 
ايران و عراق امکانــي جهت ترددهاي احتمالي 
مرکزي داشته باشد. او با گروه هاي مختلف هم 
تماس برقرار کرده بود و در سال 1349 با گروه 
»ســتاره سرخ« دستگير شــد و اطالعات خود را 
از ســازمان انقالبي پنهان نگه داشت. روي پاي 

سازمان انقالبي حزب توده ايران در خارج از کشور

سيامک لطف  اللهي

بخش دوم
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از او پرسيدم - گفت »ولش کن او که آرتيست 
اســت« و آخرين بار که با مهدي خانبابا تهراني 
براي حرکت به ايران در سال 1348 خداحافظي 
کردم – به او گفتم که من نگران اين هســتم که 
الشائي و رضواني مرا به اسم اصلي مي شناسند، 
گفــت »مطمئن باش اينها پليس مي شــوند« اين 
حرف او را به حســاب اختالف آنها گذاشــتم 
- ولي راســت گفته بود- به جــز بيژن چهرازي 
و پارســانژاد همه رؤســا با ســاواک همکاري 
کردند. جمع بندي که در مورد گذشته خودم و 
سازمان دارم در  اين نوشته نمي گنجد در نوشته 
جداگانــه اي در شــماره هاي آينــده آن را ارائه 

خواهم داد.
قبل از جلسه کادرها مخالفت هاي مهدي خانبابا 
تهراني با رضواني و الشــائي شــدت يافته بود. 
مهدي پس از چهار ســال از چين بازگشــته بود 
و از حرکت گروهي از اعضاي ســازمان جهت 
ايجــاد کانون شورشــي مطلع و بــه مقابله با آن 

برخاسته بود. 
مهدي را نمي شناختم ولي در چين از پچ پچ هاي 
رضواني – ســياوش پارسانژاد و ايرج کشکولي 
متوجه شــدم که از او حســاب مي برند. از ايرج 
کشــکولي پرســيدم »چــرا ايــن آدم را کنــار 
نمي گذارنــد؟« گفت »او رفيق توانايي اســت و 
از بنيانگذاران ســازمان است و کنارگذاشتن او 
بــا توجه به نفــوذ و اعتباري که بيــن کادرهاي 

سازمان دارد ممکن نيست.«    
در مقابــل رضواني به افراد گروه کوبا مي گويد 
»حــاال که مــا مي خواهيم انقالب کنيــم رامين 
)مهــدي خانبابــا تهرانــي( مانع ما شــده« علي 
چهارمحالي داوطلب مي شــود که او را با چاقو 
بکشــد -  عملي که به عنوان حذف فيزيکي بين 
چريک هــاي فدايي و مجاهديــن بعدها به وفور 
ديده شــد البته اين قضيه انجام نشــد و علي در 
جلسه کادرها با عذرخواهي از اين فکر به شدت 
از خــود انتقاد کرد، در هر صــورت حرکت و 
تفکر کانون شورشي روستايي از سال 1346 در 
جلســه کادرها کنار گذاشته شــد و جاي آن را 

»انديشه مائو« و کتاب سرخ گرفت.
در جلســه کادرهــا پرويــز واعــظ زاده، عطــا 
کشکولي، محمود عباديان و علي شمس )زارع( 
به هيئت اجرائيه باقي مانده رضواني، الشــائي و 
حکمت اضافه مي شوند که اين سه نفر در اقليت 
قــرار بگيرند و مقرر مي شــود کــه مصوبات  و 
رئوس بحث ها و نتايج جلســه کادرها از طريق 
چهار نفر جديد به بدنه ســازمان منتقل شود – و 
قرار شــد رضواني و پارسانژاد همراه با گروهي 
که اکثريت آن از افراد گروه کوبا بودند جهت 
مطالعه و بازآموزي به چين سفر کنند و الشائي 
و حکمت در اين مدت مسئوليتي نداشتند - اين 
تاريخ همزمان با ايجاد کانون شورشي مسلحانه 
در کردســتان به رهبري معيني، شــريف زاده و 
مــالآواره بود که از روشــنفکران کــرد بودند، 
الشائي به گروه جالل طالباني که در قسمت هاي 

دوســت ما قضيه غيرقانوني بودن خودشان را از 
نظر سياســي براي خلبان توضيــح داده و حاضر 
به پياده شــدن از هواپيما نمي شــوند و خلبان به 
مأموران ايران اجازه بازداشت آنها را در هواپيما 
نمي دهــد. اين موردي بــود که به عنــوان مثال 
ســاواک از ترددهاي غيرقانوني اطالع داشــت 
و طبعاً گم شــدن شش ماهه من چنين موردي را 
براي ســاواک تداعي مي کرد. سال 46 چند بار 
مرا در خانه هاي امن بازجويي کردند و مشخص 
بود که به من شک دارند ولي اقدام به دستگيري 
نکرده و ســال 1348 که بــار دوم به ايران آمدم 

دستگير شدم، به اين مورد اشاره کردند. 
تابستان 1346 موفق به اخذ مجدد گذرنامه شده 
و به اروپا بازگشــتم که همزمان با جلسه کادرها 
شــد. من در جلسه شــرکت نداشتم و اواخر آن 
بــود که به اروپا رســيدم - و از چند و چون آن 
توسط سياوش پارســانژاد مطلع شدم - چکيده 
جلســه کادرهــا اين بــود که رهبــري، مجري 
مصوبات کنفرانس و تصميم هاي جمعي اســت 
نه اينکه خود رأساً براي سازمان و اعضا جهت و 
تکليف تعيين کند- در بيان سياسي وقتي رهبري 
يک جريان يا ســازمان سياســي به عنــوان مغز 
متفکــر عمل کند و باعنوان »مخفي کاري« يا هر 
دليل غيرموجه ديگري ســازمان را رأساً هدايت 
کند، اين ديکتاتوري و در حقيقت استالينيســم 
اســت که زمــان آن گذشــته بود. ولــي مهمتر 
از همه ترکيــب طبقاتي عناصر تشــکيل دهنده 
ســازمان انقالبي بود که جلســه کادرها و شايد 
تــوان مجموعه تشــکيل دهنده کادرهــا قادر به 
تحليل آن حداقــل در آن روزها نبود - آخرين 
بار که عطا کشکولي را ديدم در مورد رضواني 

در سازمان وجود داشــت. به عالوه عده زيادي 
که تحت تأثير گســترش تبليغات سازمان به آن 
پيوســته ولــي هيچ گونــه انگيزه اي بــراي ادامه 
فعاليــت در آن را نداشــتند و از اين فرصت که 
آغاز تالش ســازمان بود اســتفاده کرده بودند، 
دنبال زندگي غيرسياســي خــود رفتند.  نظر من 
اين است که موســي رادمنش از اين دسته اخير 
بود ولي زودتر از )خارج شــدن از ســازمان( در 

دام افتاد. 
مــن پس از ســفر به کوبــا، ســال 1346 به طور 
علني وارد ايران شــدم و در مــرز ترکيه ـ ايران 
به شــدت تا تهران تحت تعقيب بــودم. محمود 
جالير همراه من بود. علــت تعقيب من اين بود 
که کورش الشائي نامه هايي که در ابتداي سفر 
به کوبا براي ارســال براي خانــواده ام به او داده 
بودم نفرســتاده بود و خانواده بــراي پيداکردن 
من به ســازمان هاي دولتي مثل شهرباني و اداره 
سرپرســتي دانشجويان )ســاواک( رجوع کرده 
بودنــد و از آن اطالع داشــتد لذا ســهل انگاري 
بچه گانــه اي کرديــم و پيش بيني ايــن حادثه را 
نکرديــم. به خصوص اينکه محمــود پول کافي 
براي ادامه ســفر نداشــت و با ســختي به مشهد 
رسيد ولي اين ســختي باعث شد که چهار سال 
بعد همراه با گروه »رهايي بخش خلق هاي ايران« 
دســتگير شود. ساواک از تردد برخي از ايرانيان 
مقيم اروپا به کشــور چين و ســاير کشــورهاي 
کمونيســتي اطالع داشــت ولي جزئيات آن  را 

نمي دانست.
در يکــي از پروازهاي هواپيمايــي آل  ايتاليا از 
رم تــا پکن، هواپيما به علت نامســاعدبودن هوا 
به جاي کويت در مهرآبــاد توقف مي کند. دو 

طرح از مهدي رضاييان
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انقالب به نام »رنجبران« تشکيل گروه داد و قلع 
و قمع شــد ولي قبل از آن در عمليات مسلحانه 
عليه مخالفين جمهوري اســالمي به خصوص در 
کردستان با کميته هاي انقالب اسالمي همکاري 
کرد و در اعتقاد مشــترک بــا حزب توده که از 
حکومت ايــران حمايــت مي کــرد و »فدائيان 
اکثريت« که جهت شناسايي و لودادن مخالفين 

با کميته ها همکاري داشتند قرار گرفت.
بازجويي من از ســاعت حدود پنــج بعدازظهر 
شروع شــد و تا دو بعد از نيمه شب ادامه داشت 
کــه احمــدي »اســم مســتعار« ســربازجو تمام 
ورق هاي نوشته شــده را پاره کرد و گفت »علي 
آقا )اســم مســتعار من(، جريان سفر تو همراه با 
ارسام )اسم مستعار موسي رادمنش( و احمد در 
تاريخ فالن از فرودگاه پاريس به پکن و ســاير 
نشاني ها حتي شــامي که شب کريسمس همراه 
با بيژن حکمت، موسي راد منش و احمد خورده 
بوديم و من اســتيک سفارش داده بودم را دقيقاً 
گفتند. مشــخص بــود که اطالعــات آنها دقيق 
بود. البته اينکه نمي دانســتند من دو ســال است 
که از ســازمان انقالبي جدا شــده ام و اطالعات 
ســفر کافي بود که من به ســه نفر ديگر شــک 
کنم - البته اگر قدري تيزهوش بودم مي توانستم 
به موسي رادمنش شــک کنم ولي اصاًل اطالع 
نداشتم که او با کدام يک از گروه هاي محصول 
تالشــي سازماني اســت. بعدها فهميدم که او از 
طــرف ســازمان )رهبــري قديم که بخشــي از 
آن در کردســتان بــود( به ايران آمــده و باعث 
لورفتن پارســانژاد و چهار نفر ديگر شــد. چهار 
نفر عبارت بودند از بيژن قديمي، اردشــير فريد 
مجتهدي، عباس ارديبهشــت و محمود صادقين 
که خود موسي هم در پرونده آنها قرار گرفت و 
اين جمع اطالعات و ارتباطات بيشتري نداشتند 
که لو برود ولي پارسانژاد داشت و توانست همه 
اطالعــات را نگه دارد و حتي اکبــر ايزدپناه از 
رهبران سازمان رهايي بخش را که با او دستگير 
کــرده بودند از زير تيغ ســاواک نجات دهد و 
ســاواکي ها را قانع کرده بود کــه او اصاًل اهل 
خوشــگذراني و عياشــي اســت. پس از حدود 
10 روز که اکبر آزاد شــد سازمان رهايي بخش 
او را مخفي کرد و اين ســرنخ ســاواک از افراد 
فعال ســازمان انقالبي به انتها رســيد. نوشته هاي 
موســي رادمنش در جلد 12 »اســناد به روايت 
ساواک« منتشر شــده است. در اين جلد نامه اي 
هم از مهدي تهراني چاپ شده که اسم من »سيا« 
در آن اســت و ســاواک دنبال »سيا« مي گشت. 
اين مورد را پارســانژاد که نامش ســياوش بود 
بــه گردن گرفت و مــرا رها کرد. پارســانژاد با 
مصاحبه تلويزيوني نوعي »خودکشــي سياسي« 
کرد ولي تمام ارتباطات باقي مانده خود را حفظ 
کرد که در سال 1352 توسط سيروس نهاوندي 

در اختيار ساواک قرار گرفت. ■
ادامه دارد...

به قصد پيوســتن بــه جريان برخورد مســلحانه 
کردستان ايران به عراق سفر کرده و در اردوي 
جالل طالبانــي بودند - در ســال 1347 جنبش 
مســلحانه کردســتان با شکســت روبرو شــد و 
رهبران آن کشــته شــدند و دوســتان ما هم در 

کردستان عراق متوقف شدند.
ســال 1348 مــن در حالي که ارتباط ســازماني 
بــا ســازمان هاي سياســي نداشــتم و تنهــا در 
کنفدراســيون و حرکت هاي علني دانشــجويان 
ايراني شرکت داشــتم به ايران سفر کردم و در 
مرز بازرگان )ترکيه - ايران( بازداشــت شــدم. 
چون اطالعاتم از افراد با اســم مســتعار آنها بود 
نگران طعمه شــدن براي لورفتــن ديگران نبودم 
و يکي دو موردي هم که مي شــناختم مثل علي 
چهارمحالــي يــا عطا مي توانســتم آنهــا را دور 
بزنم ولي تعجبــم از اين بود که چرا در مرز مرا 
دســتگير کردند. من داشتم به تهران مي آمدم و 
قصد فعاليت سياســي هم نداشــتم، حدس زدم 
ساواک از شرکت دوســتان قديم ما در جنبش 
مســلحانه کردســتان اطالع پيدا کرده و احتمال 
مي داده که من با آن گروه باشم و به جاي تهران 
در بين راه به کردســتان بــروم و فکرهاي زياد 
ديگري که مدت دو هفته در زندان هاي ماکو و 
اروميه حالجي کردم تا به قزل قلعه تهران منتقل 

شدم و از چند و چون اوضاع مطلع شدم.
برخالف شــايعات خارج که متــداول بود، من 
مورد شــکنجه جســمي قرار نگرفتم - شــرايط 
نسبتاً سختي به مدت سه روز در سلول قزل قلعه 
داشــتم ولي بازجوها مسافرت هاي مرا به چين و 
کوبا مي دانستند و آنها را در اختيار من گذاشتند 

و چاره اي جز قبول نداشتم.
چــون اين بحــث در مــورد تاريخچه ســازمان 
انقالبي اســت فقــط اشــاره کوتاهي به مســير 
بازجويي مي کنم که بيشــتر در رابطه با سازمان 

بود.
قبــل از آن اشــاره کنــم که ســازمان در ســال 
1347 کاماًل متالشي شــد - تعدادي از رهبران 
و کادرهــاي قديم به کردســتان رفتند - ســاير 
کادرهــا دور هــم جمــع شــدند و بــه  عنوان 
کادرهــاي ســازمان انقالبي اعــالم موجوديت 
کردند و گروه هاي محفلي کوچکي هم تشکيل 

شد. 
درون  از  انقــالب  از  قبــل  مهــم  جريــان  دو 
ســازمان بيرون آمد يکي »سازمان رهايي بخش 
خلق هاي ايران« که سال 1348 به عنوان »سازمان 
آزاديبخش خلق هاي ايــران« تغيير نام داد و در 
ايران فعاليت مي کرد و جداگانه شــرح فعاليت 
آن  مي آيــد و ديگري »اتحاديه کمونيســت ها« 
شــاخه امريکايي ســازمان انقالبي بود و پس از 
انقالب قدري وســيع شده و در جريان درگيري 
مســلحانه آمل در ســال 1360 نقــش اصلي را 
داشت، هرچند افراد و گروه هايي از مجاهدين، 
چريک هاي اقليت، پيــکار و... با آنها همکاري 
کردنــد - رهبــري قديم ســازمان هــم پس از 

جنوبي تر کردستان عراق مستقر بودند و با دولت 
ايران در نزاع و مقابله بودند، رجوع مي کند و از 
طريــق جالل طالباني ترتيب اســتقرار عده اي از 
افراد ســازمان را در کردستان مي دهد که هسته 
اصلي اين گروه افراد گــروه کوبا بودند - عطا 
کشــکولي، پرويز واعظ زاده، ايرج کشکولي و 
محســن رضواني هم پس از بازگشــت از چين 
در گــروه قرار گرفتند - البته پارســانژاد و علي 
صادقــي هم جــزو اين گــروه بودنــد- هنگام 
بازگشــت از چين واعظ زاده به پيشواز من آمد 
و نظــر مــرا در مورد رضواني خواســت که من 
نظــر منفي دادم و او را فاقد صالحيت رهبري و 
حتي تا حدي عضويت در ســازمان دانستم.  من 
تصور بسيار رمانتيک و صادقانه و انساني از يک 
انقالبي که مي تواند عضو ســازمان سياسي باشد 
داشتم و در چند سالي که با سازمان انقالبي کار 
کردم متوجه شدم که اغلب کادرها و اعضا فاقد 
اين خصوصيات هســتند و تجربيات بعدي، اين 
امــر را ثابت کرد. در نوشــته هاي آينده مطالب 

مرتبط با آن را بيشتر توضيح خواهم داد.
در اواخر ســال 1346 )ژانويه( همراه با موســي 
رادمنش و احمد )اســم مســتعار( به چين ســفر 
کرديم - در آنجا با رضواني، پارســانژاد، ايرج 
کشــکولي و علي چهارمحالي به اضافه محمود 
عباديان و خســرو صفايي روبرو شدم. محمود و 
خسرو را نمي شــناختم و چهار نفر اول که اسم 
بردم از گروه کوبا بودند - محمود و خســرو به 
اضافه رضواني، پارســانژاد و کشــکولي هيئتي 
بودند که از طرف ســازمان براي گزارش جلسه 
کادرهــا و تبادل نظر با آنها به چين اعزام شــده 
بودنــد. آن روزها به مــدت يک هفته علي به ما 
سه نفر ســرودهاي چيني ياد مي داد که همراه با 
مردم چيني بخوانيم. اوايــل براي من خنده آور 

بود ولي بهتر بود همرنگ جماعت شويم.
دو هفته کافي بود تا از آنچه در چين مي گذشت 
دلزده شوم. چين در ســال هاي انقالب فرهنگي 
کشــوري ايدئولــوژي زده بود و ســعي مي کرد 
شرايط انقالبي را زنده کند و تکرار بدبختي هاي 
مردم به دســت فئودال هــا، فــروش دختران به 
دســت والدين به علــت فقر و مســائل ديگري 
که در ايــن تاريخچه نمي گنجــد، نياز به بحثي 
جداگانــه دارد. همان طور که اشــاره کردم در 
بازگشت از چين تصميم قطعي به ترک سازمان 
را داشــتم ولي با همه اينها مدت چند هفته اي با 
واعظ زاده سروکله زدم - چون پس از بازگشت 
به اروپا ماشــيني خريدم و قبل از خريد ماشــين 
تمام وســايل زندگيم در يک کوله پشــتي بود، 
روزي واعــظ زاده کوله پشــتي مرا خواســت و 
گفــت مطمئن باش در خدمــت انقالب خواهد 
بود. چنــد روز بعد از آن مهدي تهراني را ديدم 
گفت »اين فالن فالن شده ها به کوه زدند« اصاًل 
به فکرم نرســيده بود که منظور واعظ زاده از در 

خدمت گرفتن کوله پشتي يعني چه؟«
گــروه کوبا همراه با الشــائي و تعــدادي ديگر 
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مــواردي از ايــن قبيــل در اين کتــاب به وفور 
يافت مي شــود اما يک عيــب عمده اين کتاب، 
درج ناقص اعالميه هاي مراجع اســت. نگارنده 
در خــالل يک پژوهش مربوط بــه اعالميه هاي 
صادره در خصوص ســال هاي نخســت نهضت 
درصدد بررســي و مقايســه اعالميه هاي مراجع 
برآمد در اين مقايسه متن برخي از اعالميه ها در 
کتاب دواني ناقص به نظر  رســيد که با بررسي 

نياوردند؟ براي ايــن منظور ابتدا خطاي دو منبع 
اصلي نهضــت در اين خصوص مورد بررســي 
قرار گرفته و ســپس پاســخ پرسش داده خواهد 

شد.  

نگاهي بــه برخي خطاهــاي موردي دو 
کتاب اصلي نهضت

حجج االســالم علي دواني و سيدحميد روحاني 
ايران  نويسندگان کتاب هاي: نهضت روحانيون 
و نهضت امــام خميني در چنديــن جلد و بيش 
از ده هــا بار چاپ با ويرايش هاي مجدد، ســهم 
به سزايي در توليد منبع براي پژوهشگران عرصه 
انقالب اسالمي ايفا کرده اند. تعلق خاطر هر دو 
بــه امام و انقالب، بعضاً آنهــا را به قضاوت هاي 
نابه جــا ســوق داده اســت. بــه تعبيــر ديگر در 
بســياري از موارد که متن نوشــتاري خودشــان 
اســت ـ مطالب خارج از اعالميه و اســناد و... ـ 
دچار احساسات ارزشي شده و به حماسه سرايي 
پرداخته يا بعضاً برخي موارد را ناديده گرفته اند. 
براي نمونه قلم دواني درخصوص نخست وزيري 
حسنعلي منصور بيشتر به لفاظي هاي عاميانه شبيه 
اســت: »دولت منصور نيز به همــان راهي رفت 
کــه َعلَم مي رفت. همــان دلقک بازي و اطاعت 
کورکورانه از دســتورهاي شاه... شاه نيز شخصاً 
در فرصت  هاي مناســب از هرگونه کلّه شــقي و 
پراکندن سخنان الطائل... خودداري نمي کند.«1 

مقدمه
دو کتــاب؛ »نهضت امــام خمينــي« و »نهضت 
روحانيون ايران« از منابع دوران نهضت محسوب 
مي شــوند. ارزش عمده ايــن دو کتاب به درج 
اعالميه ها، بيانيه ها، گزارشــات و اسناد ساواک 
و... مي باشد اما برخي از  بخش هايي که مؤلفان 
آنها به نگارش درآورده اند، اغلب جنبه حماسي 
و ارزشــي دارد و نمي تواند چندان مورد استناد 
قــرار گيرد. يکي از وقايعي که در اين دو کتاب 
به گونه اي وارونه نشان داده شده است، ماجراي 
برگزاري اولين ســالگرد قيام 15 خرداد در سال 
1343  مي باشــد. بــا عنايت به حضــور امام در 
ايران در خالل نخســتين سالگرد اين قيام، انتظار 
مي رفت که اين مراســم، به گونه اي باشــکوه و 
گسترده برگزار شده و امام و طرفداران نهضت 
نيــز از آن بهره برداري سياســي مي کردند. کما 
اينکــه امام در زمــان نه چندان زيــادي يعني در 
اواســط فرورديــن 43 از حصــر آزاد و در اين 
فاصله دو ماهه تا ســالگرد قيام نيز بارها از عمق 
کشــتار و فجايع مأموران در جريان ســرکوب 
قيــام مطلع شــده و حتي طــي چند بــار ديدار 
خانواده هــاي بازمانــدگان شــهدا و مجروحين 
قيــام به آنها دلــداري داده و کمک هايي نمود. 
از ايــن رو انتظــار مي رفــت کــه ايشــان از اين 
فرصت مناسبتي سود جســته و هيئت حاکمه را 
به چالش بکشــند اما  برخــالف ادعاهاي برخي 
منابــع مربوط بــه نهضت روحانيــت، امام به جز 
صدور يک اعالميه که فقط با همراهي ـ امضاي 
ـ ســه تن از مراجع )آيات عظام مرعشي نجفي، 
ميالنــي و قمي( انجــام گرفت، اقــدام درخور 
توجهــي در اين خصوص به عمل نياورد. لذا در 
اين مجال، پرسش بنيادين اين است که چرا امام 
و طرفداران نهضت به خصوص وعاظ، در محرم 
آن ســال از منابــر و مجالس ســوگواري براي 
تبليغ آموزه هاي نهضــت و مقابله با نظام حاکم 
بهره برداري نکردند و عالوه بر آن، تالشــي نيز 
براي برگزاري ســالگرد قيام 15 خرداد به عمل 

برخي خطاهاي دو کتاب 
نهضت روحانيون ايران و نهضت امام خميني

رحيم روحبخش اهلل آباد
جزئيات برخي وقایع دوران انقالب اســالمي، باوجود چاپ و نشــر اسناد و 
خاطرات یكي دو دهه آســتانه انقالب همچنان مغفول مانده است. ازجمله، 
علت عدم برگزاري اولين سالگرد قيام 15 خرداد در سال 1343 است. مهمتر 
از  آن خطــاي دو منبع اصلي نهضت یعني دو كتاب؛ »نهضت امام خميني« و 
»نهضت روحانيون ایران« در ادعا و اصرار بر برگزاري چنين مراسمي مي باشد. 
در این نوشــتار ضمن اشــاره اي مختصر به برخي خطاهاي دو كتاب مذكور، 
تعمد نویســندگان آن دو در این خصوص مورد بررسي قرار مي گيرد. هدف 
این مقاله، موشكافي در ماهيت  برخي مواضع امام خميني به عنوان رهبري 
نهضت با عنایت به اوضاع منطقه اي كشــور بوده، همچنين حذفيات ماهرانه 
برخي نكات اعالميه هاي مراجع به خصوص درباره مخالفت با شركت زنان در 

انتخابات از سوي حجت االسالم دواني مورد بازكاوي قرار مي گيرد.
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اســت. عملي کــه حميد روحاني نســبت به آن 
با نگاه و نگارشــي وارونه برخورد کرده است. 
کما اينکه روحاني نيز در برخي موارد با نوشتن 
عناوين و تيترهاي کلــي و بعضاً جهت دار براي 
اعالميه هاي مراجع از طرح موضوع اصلي طفره 

رفته است.14  

يک خطاي مهم ديگر 
چنان که گذشــت، اولين سالگرد قيام 15 خرداد 
در ســال 43 برگزار نشــد. نگارنــده در خالل 
نگارش کتابــي درخصوص مبارزات و اســناد 
آيت اهلل العظمــي ســيد محمدهــادي ميالني، از 
مراجع دهه هاي 40 و 50 در مشهد، که با امام نيز 
در عرصه مبارزه فعال بود، به نامه هاي مبادله شده 
چندي بيــن آن دو برخورد کرد که در يکي از 
اين نامه ها به اين موضوع اشــاره شــده بود. امام 
در اين نامه که در مورخه 25 ارديبهشــت )برابر 
با سوم محرم 1383 ق( به آيت اهلل ميالني نوشته، 
ضمــن تبيين اختالفــات مرزي ايــران با عراق، 
خــوف و هراس خــود را از دســت هاي خبيث 
ناپاکي که بخواهند به تماميت ارضي مملکت... 
لطمــه اي وارد کنند بيــان کــرده و در ادامه از 
لزوم حفظ آرامش در کشــور سخن گفته است 
: »دولــت بايــد آرامــش داخلي را بــه هر نحو 
است، حفظ کند« سپس در همين راستا تصريح 
نمــوده: »دســت زدن به کارهــاي تحريک آميز 
در اين موقعيت و موقع خطرناک اســت... بايد 
کمال احتياط و حزم ]رعايت[ شــود که خداي 
نخواسته مسلمين يا روحانيان آلت دست مقاصد 
ســوء نشــوند.« در پايان بار ديگر هشــدار  داده 

ســيدحميد روحاني به دليل چنيــن عملي مورد 
مؤاخذه امام قــرار گرفته بود. روحاني با حذف 
فرازي از پاســخ امام به نخســتين تلگراف شــاه 
»... فرموده اعليحضرت موافق اســت با آنچه از 
پيغمبر اســالم به ما رسيده اســت: اذا اظهرت...« 
مورد اعتراض امام قرار گرفت: » چرا اين جمله 
را حذف کرديد؟ اگر به نظر شما نادرست بود، 
مي آورديد و آن را مــورد انتقاد قرار مي داديد. 
شــما خود را وادار کنيد و عــادت دهيد که در 
نوشــتن تاريخ، حب و بغض را کنار بگذاريد و 
واقعيت ها را بنويســيد. هر چند به ضرر خودتان 
يا به ضرر کساني باشد که به آنان عالقه منديد... 
ايــن کار خالف وظيفه اي اســت کــه برعهده 
گرفته ايــد...«9 امــا حذفيــات دوانــي در ايــن 
خصــوص نيز متعدد و متنوع اســت. براي نمونه 
جمالت: »...بر خاطر همايوني مکشوف است...« 
و »حضور مبارک اعليحضــرت همايوني، پس 
از اهــداي تحيــت و دعا...« از تلگــراف امام به 
شــاه.10 جمله »... از ادعيه خالصانه اي که اظهار 
داشته ايد خوشــوقتي و امتنان داريم...« از پاسخ 
شــاه به مراجع.11 جمله »...در تعقيب تلگراف به 
پيشگاه معظم له شاهنشــاه و ارجاع به دولت...« 
از تلگــراف چهــار امضايــي آيــات: حائري، 
آملــي، زنجانــي و داماد بــه علــم12 و باالخره 
کلمــه »همايون« از جمله »مراتب را به پيشــگاه 
اعليحضرت همايون ابالغ...« از تلگراف آيت اهلل 
خويي.13 در همين جــا اين نکته ناگفته نماند که 
دواني در قضاوت خــود و همچنين به کاربردن 
القاب کامل آيت اهلل شريعتمداري به عنوان يکي 
از مراجــع وقــت و مبارز  منصفانــه عمل کرده 

ســاير منابع ازجمله صحيفه امام و متن اعالميه ها 
در آرشــيو مرکز اســناد انقالب اســالمي، اين 
تصور به يقين تبديل شد. ايشان در مقدمه کتاب 
اشــاره اي به اين نکته کرده اســت که: »ســعي 
مــا در تدوين مطالــب کتاب و نوشــتن تاريخ 
نهضت هاي اسالمي علماي شيعه و ايراني، حفظ 
حريم روحانيت و بزرگداشــت آنها بوده است. 
به همين جهت تلگراف يکي از مراجع قم که از 
علم ـ رئيس دولت وقت ـ در پس گرفتن اليحه 
انجمن هاي ايالتي و واليتي تشــکر کرده بود و 
با اعتــراض امام خميني آنهــا را جمع کردند و 
تلگرافــي ديگــر نمــوده و همچنيــن اعالميه 9 
امضايــي مراجع و فقهاي قم که امام خميني نظر 
به مصالحي در آخر امضا کرده بودند و به خاطر 
محتــواي آن درج نکرديم«2 گفتني اســت که 
موضوع اصلي اعالميه 9 امضايي يادشــده اعالم 
مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود که در 
پي تــالش هيئت حاکمه براي قانوني جلوه دادن 
شرکت زنان در انتخابات با استناد به اصل پنجم 
اصول ششــگانه انقالب ســفيد صورت گرفت. 
البته سيد حميد روحاني معتقد است که امام آن 
اعالميه را شخصاً »نوشــت...و از آنان[مراجع و 

علما] امضا گرفت«.3 
نکته تأســف آور اينکه دواني همين رويکرد را 
در تمــام اعالميه هاي که مراجــع در خصوص 
مخالفت با شــرکت زنــان در انتخابــات صادر 
کرده اند، نيز اتخاذ کرده است. ايشان با مهارت 
و بدون گذاشتن نقطه چين آن قسمت از اعالميه 
را حذف کرده است. ازجمله در اعالميه امام »[
دولت علم]....و به زنان حق رأي داده اســت...« 
را حذف کرده.4  همچنين هشــت ســطر از متن 
تلگراف امام به علــم که با جمله: »...ورود زنان 
به مجلســين...« شروع و با »...چنين حقي به آنان 
دادن تخلف از قانون اســت« پايــان مي يابد5 نيز 
حذف شــده اســت. باالخره جملــه تأکيدآميز 
ديگر امام در تلگراف مجدد ايشــان به علم، »...
علماي اعــالم تذکر دادند کــه ورود زن ها در 
انتخابات و الغاي قيد اسالم از منتخب و منتخب 
برخالف قانون اســت...«6 در متــن اعالميه امام 

مندرج در کتاب دواني نيامده است.
درخصــوص  را  رويکــرد  هميــن  نامبــرده 
اعالميه هــاي برخي ديگــر از مراجــع از جمله 
آيت اهلل حکيم و آيت اهلل خويي نيز اتخاذ کرده 
است. از اعالميه حکيم جمله: »...تصويب اليحه 
انتخابات نسوان مخالف اصول متبوعه و موجب 
تنفر ملت مســلمان ايران است...«7 را حذف و از 
اعالميه آيــت اهلل خويي جملــه: »...تصويب نامه 
اخيــر دولت راجع به تســاوي زن و مرد و کافر 
و مســلمان در انتخابات انجمن ها مخالف شرع 
انور و قانون اساسي اســت...« به »...تصويب نامه 
اخير دولت مخالف شــرع انور و  قانون اساسي 

است...«8 تبديل کرده است.
بخــش ديگر از حذفيات ايشــان به القاب شــاه 
در اعالميه هــاي مراجع مربوط مي شــود. زماني 

قيام پانزده خرداد، برگرفته از كتاب »گذري بر طهران؛ عکس هاي يك قرن تهران
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تــا در مراســم اعتراض آميز احتمالــي روزهاي 
مذکــور اخالل ايجــاد کنند. در همين راســتا، 
ســندي حکايت از آن دارد که پنج هزار نفر از 
کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوس راني 
براي برگزاري مراســم عزاداري با اتوبوس هاي 
آن شــرکت به قم عزيمت کرده انــد تا »عناصر 
مخالف متوجه شــوند که دســتگاه تنها نيست و 

مردم با مقام سلطنت هماهنگي دارند. «18 
همان طــور کــه از مجموعه اين اســناد مالحظه 
مي شــود، هيچ يــک از  آنها نمي توانــد داّل بر 
تظاهرات سياســي در پوشش مراسم سوگواري 
محرم تلقي شــود. از اينجاست که بايسته است 
محقق در اســتفاده از اسناد نه تنها جانب احتياط 
و حــزم را نگه دارد، بلکه در کنار آن و در تأييد 
محتواي ســند مورد نظر، ســاير منابع و از جمله 
خاطرات را نيز مورد توجــه قرار دهد. چنان که 
از اسناد مذکور برمي آيد تمام تدابير اتخاذ شده 
جنبه پيشگيري داشــت که قاعدتاً از هر سازمان 

امنيتي انتظار آن مي رفت.
اما اصل ماجرا چه بود؟ به نظر مي رســد که امام 
تا مدتي بعد از قيــام 15 خرداد، يعني در دوران 
حصر و به خصوص حبس، از آن واقعه اطالعات 
کاملي نداشــت. تــا اينکه بعــد از آزادي و در 
جريان ديدار خانواده هاي شــهداي قيام و اطالع 
از عمق ماجرا، يکي از تندترين ســخنراني هاي 
خود را عليه نظام حاکم ايراد کرده و در بخشي 
از بيانات خود، 15 خــرداد را ننگي براي هيئت  
حاکمه خوانــد.19 از اين رو انتظــار مي رفت که 
ايشــان در ســالگرد آن واقعه، اقدامات درخور 
توجهي به عمل آورد. براساس خاطرات مهدي 
عراقي، يکي از بازاريان رابط امام با بازار تهران،  
ايشــان دو اعالميه با مضاميــن تند و معتدل عليه 
نظام نگاشــته و براي امضا نزد ســاير مراجع قم 
فرستاده بود که هيچ يک از آنان حاضر به امضا 
نشــدند،  لذا امام، عراقــي را احضار و براي اخذ 
امضاي مراجع مشــهد او را مأمور بردن اعالميه 
کرد. عراقــي در خاطراتش نقل مي کند که امام 
بــه وي توصيه کرد: »اگر آقــاي ميالني اعالميه 
را امضــا کــرد، آن را ببريد پيــش آقاي قمي و 

روحانــي در کتــاب خــود »بررســي و تحليلي 
از نهضــت امــام خميني« فقط 15 ســطر مطلب 
درباره اين بحث آورده اســت کــه مباحث آن 
شــامل تدابير امنيتــي هيئت  حاکمــه در محرم، 
منع و ارعاب وعاظ و ســران هيئت  ها براي عدم 
بهره بــرداري سياســي از مجالس ســوگواري و 
دســتگيري برخي از وعاظ اســت که همه آنها 
جزو يادمانده هاي نويســنده بوده  و اسنادي در 
اين خصوص ارائه نشــده اســت،16 کمــا اينکه 
دواني نيز در  کتاب »نهضــت روحانيون ايران« 
هميــن ادعــا را مطرح کــرده اســت. چنان که 
گذشــت اصــوالً ارزش ايــن کتاب بــه خاطر 
دارابــودن حجم عظيمــي از اعالميه ها، بيانيه ها، 
تلگراف ها و... مراجع، علمــا، روحانيان طالب 
و بعضــاً برخي احزاب و اقشــار ديگر جامعه در 
طول نهضت روحانيت است، از اين رو چون در 
محرم آن سال اعالميه اي درخصوص چگونگي 
برگزاري مراســم ســوگواري از ســوي مراجع 
و علمــا و يا هيئت ها صادر نشــده بود لذا دواني 
نيز هيچ اشــاره اي به اين دوره در ســير تاريخي 
نهضت نکرده، فقط با اشاره اي به نخست وزيري 
منصور از اســفند 1342، وي را ادامه دهنده راه 

علم خوانده است.17
در اينجا بي مناســبت نخواهد بــود که رويکرد 
برخي ديگــر از منابع نيز در اين خصوص مورد 
بررسي قرار گيرد. مؤلف کتاب »تاريخ قيام 15 
خرداد به روايت اسناد« با استناد به اسنادي سعي 
کرده اســت که عدم برگزاري تظاهرات سياسي 
آن ماه را به خاطر شــدت عمل نيروهاي امنيتي 
و خفقــان موجــود ارزيابي کند. تلّقــي نامبرده 
بيشــتر معلول بهره برداري غلط از اســناد است. 
مجموع اســناد ارائه شــده در اين کتاب درباره 
محرم آن ســال را مي توان به ســه دســته تقسيم 
کرد: نخست اســنادي که مربوط به برنامه ريزي 
و دستورالعمل هاي ساواک براي مقابله احتمالي 
با برنامه هاي وعاظ اتخاذ شــده که زمان صدور 
ايــن دســتورالعمل ها قبــل از ماه محرم اســت 
و هيچ کــدام از ايــن اســناد نمي توانــد داّل بر 
تحرکات سياســي در محرم باشــد، اسناد دسته  
دوم نيز حاکي از عدم شرکت وعاظ در مجلس 
روضه خوانــي دربــار، نفوذ روحانيــت در ميان 
توده ها، عظمت و شــکوه مجالــس عزاداري و 
تحت فشــار قراردادن دسته جات عزاداري براي 
راه اندازي دسته ها توسط مأموران، علي رغم نظر 
مراجع قم اســت که از ميان اين اسناد حتي سند 
اخير برخالف نظر مؤلف مذکور نشــان مي دهد 
کــه مراجع در يک اقدام هماهنگ دســتور منع 
تظاهرات سياســي را در پوشش حرکت دسته ها 
داده اند؛ به گونه اي که کارگزاران امنيتي از اين 
عمل تلقي مبارزه منفي نموده، درصدد تشــويق 
ســران هيئت ها براي حرکت دسته ها برآمده اند 
اما اسناد دسته سوم مربوط به روزهاي تاسوعا و 
عاشــورا بوده و حاکي از آن است که سه هزار 
نفر از مأموران امنيتي از تهران به قم اعزام شدند 

اســت: »اين مملکــت را که مــورد عالقه  همه 
روحانيان اســت و استقالل و تماميت ارضي آن 
مورد عالقه آنهاســت، دست هاي مرموزي دارد 

به پرتگاه مي کشاند.«15
نکتــه داراي اهميــت در ارتباط با ايــن نامه آن 
اســت که امــام و ســاير پيشــگامان نهضت در 
محرم آن ســال بــه ايــن نتيجه رســيدند که به 
منظور جلوگيري از بهره برداري و سوءاســتفاده 
هيئت  حاکمه از برنامــه اعتراض آميز طرفداران 
نهضت، دســتور منع تظاهرات سياسي را صادر 
کنند، زيــرا در اين صورت کارگــزاران نظام، 
مرجعيت و طرفداران نهضت را همســو و حامي 
کشــورهاي عراق و مصرـ  کــه ادعاهاي ارضي 
داشــتند و حتي خواهان تغيير نام »خليج فارس« 
به خليج عربي بودند ـ قلمداد مي کردند. به تعبير 
ديگر، دستگاه تبليغاتي نظام هرگونه اعتراضات 
داخلي را بــه تحرکات خارجــي مصر و عراق 
نســبت  داده و چه بسا اين تبليغات مي توانست بر 
اذهان و افکار برخي از افراد ناآگاه تأثير بگذارد 
و دســتاوردهاي نهضت را نيز تا آن زمان بر باد 
فنا دهد. اين فراســت و تدبير را مي توان باعنوان 
موقعيــت و زمان شناســي رهبــري نهضت تلقي 
کرد. در يک مبارزه فراگير چه بســا يک خطاي 
کوچــک از ســوي رهبران، ماهيــت و اهداف 
مبــارزه را خدشــه دار ســازد. شــايد تجربيات 
تاريخــي جنبش هاي معاصر ايران،  مانند انقالب 
مشــروطه و نهضت ملي شــدن صنعت نفت در 
اتّخــاذ اين تدابير از ســوي امــام بي تأثير نبوده 

است. 
نکته قابل تأمل در اين خصوص، دعاوي برخي 
منابع مربوط به نهضت امام خميني است. برخي 
از اين منابع با اســتنادهاي بي جا به برخي اســناد 
تالش کرده اند که وانمود کنند محرم آن ســال 
نيز مانند ســال هاي گذشــته، سراســر تظاهرات 
سياســي بود. ازجمله دو کتاب اصلي نهضت و 
البتــه برخي کتــب ديگر به تأســي از آنان، اين 

رويکرد را اتخاذ کرده اند: 

مؤلف کتاب »تاريخ قيام 15 
خرداد به روايت اسناد« با 

استناد به اسنادي سعي کرده 
است که عدم برگزاري تظاهرات 

سياسي آن ماه را به خاطر 
شدت عمل نيروهاي امنيتي 
و خفقان موجود ارزيابي کند. 
تلّقي نامبرده بيشتر معلول 

بهره برداري غلط از اسناد است
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مبهم و آينده فوق العاده تاريک ]اســت[، گويا 
دشمنان اسالم اتفاق بر محو اسالم و تغيير احکام 

قرآن در بالد اسالمي نموده اند«.26 
از بررســي ســير مواضع آيــت اهلل حکيم چنين 
برمي آيد که ايشــان بعــد از قيــام 15 خرداد و 
در قبال نهضت روحاني در ايران ســکوت پيشه 
کردند. امام در يکي از ســخنراني هاي خود در 
همين ســال اشــاره کوتاهي به اين موضع ايشان 
کردنــد و گفتنــد: »امروز روزي نيســت که در 

خانه نشســت و دعا خواند، روز مبارزه اســت. 
روزي اســت که دشــمن به دين حمله مي کند 
و ما بايد در مقابل آن بايســتيم.« سپس در ادامه 
تصريح مي کند: »خطر به قدري زياد اســت که 
هر کس درک کند، نمي تواند راحت بنشــيند، 
و علت اينکه اگر بعضي ساکت بوده اند، مطلب 
را نفهميدند، چنان که آقاي حکيم را نگذاشــتند 
مطلب را درک کند و ساکت بود.« اما در بخش 
ديگري از اين سخنراني به اهداف شاه از انتقال 
مرجعيت از ايران به عراق بعد از رحلت آيت اهلل 
بروجردي و مخابره تلگراف تســليت به آيت اهلل 
حکيم اشــاره کرده و مي افزايد، هدف آنان اين 
بود که: »مرجع تقليد در نجف باشــد. تا مزاحم 
کارشان نباشد که در اين نقشه ناکام ماندند.«27 

از مراجــع ديگــر نجــف،  آيــت اهلل العظمــي 
ســيدعبداهلل شــيرازي نيز به مناســبت ســالگرد 
15 خــرداد اعالميه اي صادر کــرد و آن روز را 
»بدترين ننگ تاريخ ايران، نموداري وحشيانه از 
اســتبداد سياه ســلطنت قرون وسطايي و قتل عام 
مخالفيــن اســتبداد« ناميــد و در ادامــه با اعالم 
اينکه: »يــک ســال از فاجعه جانگداز کشــتار 
دسته جمعي پانزدهم خرداد مي گذرد که توسط 
قواي استبداد سياه جهنمي، آدمکشي هاي قرون 
وســطايي با چهره وحشــيانه تري تجديد شــد.« 

ايران ننگ نيســت که دولت اســرائيل بگويد ما 
حمايت از ايران مي کنيم... برنامه ما برنامه اسالم 
اســت... اتحاد ممالک اسالمي است در سراسر 
جهان، مقابل صهيونيست«. باالخره امام در پايان 
روز 15 خرداد را عزاي ملي اعالم کرده است.23 
ســاواک ضمن اعالم تکثير و توزيع اين اعالميه 
به شعبات اســتان هاي آن ســازمان دستور داده 

است که عاملين توزيع  آن را دستگير کنند.24 

مراجع نجف و سالگرد قيام 15 خرداد 
اغلب مراجــع و علماي عــراق از آغاز نهضت 
روحانيــت با صدور اعالميه و مخابره تلگرافاتي 
با نهضــت همراهــي کردند. آيــت اهلل العظمي 
محســن حکيــم در نجــف اقامت داشــت و از 
جايگاه و نفوذ ويژه اي در جهان تشــيّع و در بين 
حکام برخوردار بود. ايشان نيز از طريق وکالي 
خويــش و بعضاً مخابــره تلگراف بــا مراجع و 
علمــاي ايران از ماوقع نهضــت اطالع مي يافت 
اما در اين دوره عکس العمل چنداني از ســوي 

نامبرده صورت نگرفت. 
در اســناد موجــود دو نامــه از آيــت اهلل حکيم 
مربوط به ايــن دوره وجود دارد که ايشــان در 
هــر دو آنها از ضبط تلگرافــات زيادي از ايران 
و ساير ممالک اسالمي در »تلگرافخانه مرکزي« 
خبــر مي دهــد و اضافــه مي کنــد: »در موقف 
خــود متحير و شــديداً متأثر و متألّم مي باشــم.« 
در ادامــه همين نامه يادآور شــده اســت که به 
نماينده و داماد خود، حجت االسالم والمسلمين 
طباطبايــي توصيه کرده اســت کــه از جانب او 
براي اســتخالص زندانيان سياسي روحاني اقدام 
کند.25 در نامه دوم نيز بار ديگر با اشاره به ضبط 
تلگراف هــاي مخابره شــده به ايشــان، درباره 
اوضاع سياســي يادآوري مي کند: »وضع بسيار 

اگر ميالني امضــا نکرد، اعالميــه را برگردانيد 
تــا خودم به تنهايي صادر کنــم.« نامبرده به طور 
تفصيلــي ماجراي عزيمت دو تــن از بازاريان به 
مشــهد و اخــذ امضا از آيات ميالنــي و قمي را 
شــرح داد. وي ســپس اضافه مي کند که در قم 
آيت اهلل مرعشي نجفي نيز آن را امضا کرد، ولي 
آيت اهلل شــريعتمداري با اعالم اينکه: »خبرهاي 
موحشي رسيده که من صالح نمي دانم که خود 
حاج آقــا هم ايــن اعالميه را بدهــد« از امضاي 
آن خــودداري کــرد. نامبرده در پايــان متذکر 
مي شــود که بالفاصله اعالميه را با امضاي چهار 
نفر مذکور در چاپخانه حاج آقاحســين مصدقي 
چــاپ و منتشــر کردند و در ســطح تهــران و 
شهرســتان ها توزيع نمودند.20 ساواک خراسان 
نيز طي گزارشي امضاهاي آيات ميالني و قمي 

را مورد تأييد قرار داده است.21 
صدور و توزيع اين اعالميه بدون امضاي آيات 
شريعتمداري و گلپايگاني حاکي از تفاوت نگاه 
در بين مراجــع در اين مرحله از نهضت بود. در 
نامه اي از امام به آيت اهلل ميالني آمده اســت که 
آيت اهلل شــريعتمداري نه تنها از امضاي اعالميه 
مشترک خودداري کرده بلکه از صدور اعالميه 
انفرادي نيز خودداري کرده اســت. ســپس در 
ادامــه ضمن تکذيــب گزارش  هاي رســيده به 
آيــت اهلل ميالني مبني بر اينکه »ايشــان ]آيت اهلل 
شــريعتمداري[ ســه مرتبه وقت خواستند و بنده 
وقــت ندادم و خودشــان تشــريف آورده اند و 
نپذيرفتــم و از انــدرون بيرون نيامــدم«، اضافه 
مي کند: »خيلي جاي تعجب اســت که اصحاب 
يا دوستان ايشان اين نحو شايعات گذرا ]رواج[ 
مي دهنــد... مردم شــاهد رفتار بنده با ايشــان و 
ســاير آقايان هستند.« در پايان از آيت اهلل ميالني 
مي خواهــد: »اگر صالح مي دانيد، شــما ـ بدون 
اين که اشــاره باشــد به اينکه بنده عرض کردم 
ـ آقايــان را نصيحت فرماييــد که تجديدنظر در 

اقدامات خودشان بفرمايند.«22 
اما متــن اعالميه چه بــود؟! در آغــاز آن آمده 
اســت: »انا هلل و انــا اليه راجعون. يک ســال از 
فاجعــه خونيــن 12 محــرم 1383 )15 خــرداد 
1342( گذشت. يک سال از مرگ فجيع عزيزان 
ملت ســپري شد. يک ســال از بي خانمان شدن 
و بي سرپرســت شــدن يتيمان بي پدر و زن هاي 
بي شــوهر و مادران داغديده گذشت. واقعه 15 
خرداد ننــگ بزرگي براي هيئــت حاکمه به بار 
آورد.« و ســپس در ادامه با اشــاره به رســالت 
علمــا مي افزايد: »علماي اســالم وظيفــه دارند 
از احکام مســلّمه اســالم دفاع کنند، از استقالل 
ممالک اسالمي پشتيباني نمايند، از ستمکاري ها 
و ظلم ها ]ابراز[ تنفر کنند...، از اسراييل و عمال 
اسراييل برائت جويند، از اعدام هاي بي جهت و 
تبعيدهاي دسته جمعي و محاکمات غيرقانوني و 
محکوميت هاي بدون مجوز بيــزاري جويند...، 
ما نمي دانيم اينها چه بســتگي به اسراييل و عمال 
اســراييل دارند. آيا براي مملکت کهنسالي مثل 

قيام پانزده خرداد، برگرفته از كتاب »گذري بر طهران؛ عکس هاي يك قرن تهران
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مربــوط به مخالفت با شــرکت زنــان در انتخابات 
به کار برده اســت. ر.ک. به: اسناد انقالب اسالمي، 

ج 1 و 2. ازجمله در ج1، ص 71. 
15 - نامــه امــام بــه آيــت اهلل ســيدهادي ميالني 
درخصــوص اقدامــات تحريک آميــز رژيــم در 
دســتگيري روحانيان پس از قيام 15 خرداد 1342، 

ر.ک: صحيفة امام، ج1، ص 326 ـ 327 .
16 - روحاني، همان، ص 551

17 - دواني، همان، ص 551
18 - جــواد منصــوري، تاريخ قيــام 15 خرداد به 
روايت اســناد، ج 2، مرکز اســناد انقالب اسالمي، 
تهــران، 1378 ش، ص 392 و 394 و 396، اســناد 

شماره 198/5 ـ 213/5. 
از آزادي در جمــع  پــس  امــام  19 -ســخنراني 
دانشــجويان دانشــگاه تهــران، علمــا و اهالي قم، 

صحيفة امام، ج 1، ص 272ـ 267. 
20 -ناگفته ها: خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي، 

تهران، رسا، 1371، ص 204 ـ 201.
-21  آيــت اهلل العظمي ســيدمحمدهادي ميالني به 
روايت اســناد ســاواک، ج 2، مرکز بررسي اسناد 
تاريخي وزارت اطالعات، تهــران 1380 ش، ص 
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22 - نامه امام خميني به آيت اهلل ســيدمحمدهادي 
ميالني در ابراز تأســف از شــايعات کذب ر.ک:  

همان، ص 334 ـ 333. 
-23  اعالميــه مشــترک آيات خمينــي و نجفي، 
ميالني و قمي به مناســبت سالگرد قيام 15 خرداد، 

صحيفه ي امام، ج 1، ص 338 ـ 335. 
-24  آيــت اهلل العظمي ســيدمحمدهادي ميالني به 
روايت اســناد ســاواک، ج 2، مرکز بررسي اسناد 
تاريخي وزارت اطالعات، تهــران 1380 ش، ص 

21 و 23
25 - متــن نامــه آيت اهلل العظمي حکيــم به آقاي 
حاج شــيخ حسن سيدتهراني درباره علماي زنداني 
و اجــراي قوانيــن ضداســالمي و اوضــاع مبهم و 
نگران کننده ايــران و عراق. ر.ک: اســناد انقالب 

اسالمي، ج 1، ص 254 ـ 253.
26  متن دومين نامه آيت اهلل العظمي حکيم به آقاي 
حاج شــيخ حسن سعيد تهراني درباره اوضاع مبهم 
و نگران کننده ايران ر.ک: اســناد انقالب اسالمي، 
ص 255؛ همچنين: نهضــت روحانيون ايران، ج 4 

و 3، ص 565 ـ 564. 
-27  ســخنراني امام خميني در ديدار روحانيون و 
طالب تهران در مورد افشــاي سياســت دين زدايي 
رژيم شــاه. ر.ک. به: صحيفه امام، ج 1، ص 347ـ 

.346
28 - متــن اعالميــه آيت اهلل العظمــي شــيرازي به 
مناســبت نخســتين ســالگرد قيام 15 خرداد ر.ک: 

اسناد انقالب اسالمي، ج 1، ص 247 ـ 245.■

قيــام 15 خرداد در دو کتاب مذکور، مصاديقي 
از اين نوع خطاها هســتند کــه مي تواند به عنوان 

مشتي نمونه خروار تلقي گردد.

پي نوشت
1 - علــي دواني، نهضت روحانيــون ايران، تهران، 
مرکز اســناد انقالب اســالمي، 1377، ج 3 ـ 4) در 

يک مجلد(، ص 551.
2 - همان، ج 1و2، ص 24-23.

3 ســيدحميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت 
امــام خميني، تهــران، راه امام،چــاپ 11، 1360، 

صص 295-293.
4 -دواني، پيشــين، ج 3و4، ص 45. مقايسه شود با 

صحيفه امام، ج1، ص 78.
5 - همان، ص 48-49، مقايســه شــود با : صحيفه 

امام، ج1، ص81ـ80.
6 - همان،  ص 94-95، مقايســه شــود با: صحيفه 

امام، ج1، ص 90.
7 -دواني، پيشــين، ص 52. مقايســه شود با: اسناد 
انقالب اســالمي، ج1، به کوشش حميد روحاني، 
تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي، 1374، ص 27.

8 - همان، ص 51. مقايســه شــود با: اسناد انقالب 
اسالمي، ج، ص 33.

-9 ســيدحميد روحاني، نهضت امــام خميني، ج، 
ويرايش دوم، تهران، عروج، چاپ 15، بهار 1381، 
ص 13-11. گفتني است که پاسخ امام به روحاني 
قريب سه صفحه اســت که فقط بخش کوتاهي از 
آن نقل گرديد. براي متن کامل آن ر.ک. به مقدمه 

کتاب.
10. - دواني، همان، ص 45. مقايسه شود با صحيفه 

امام، ج1 ص 78.
11 - همــان، ص 47. مقايســه شــود بــا: عليرضا 
زهيري، عصر پهلوي به روايت اسناد، قم، معارف، 

1378، ص 210.
12 -همان، ص 50. مقايســه شــود با اسناد انقالب 

اسالمي، ج2 ، ص 18.
13 - همان، ص 52. مقايســه شود با اسناد انقالب 

اسالمي، ج1، ص 27.
14 - روحانــي اين موارد را غالبــاً در اعالميه هاي 

بــه بازتاب وقايــع نهضت روحانيــت در عراق 
اشــاره کرده، مي افزايد: »انقالب سفيد شاه اهل 
دين و دنيا را عليه وي شــوراند تــا به جايي که 
در قلب اروپا با فرياد شــاه از شــهر )فلورانس( 
بيرون شود، مواجه شد.« ســپس در ادامه اضافه 
مي کند: »صحن حضرت سيدالشهدا)ع( در روز 
12 محرم امســال شــاهد منظــره هيجان انگيزي 
بــود که انبــوه جمعيــت ايرانــي و غيرايراني با 
تذکراتي چند از حادثه 15 خرداد ســال گذشته 
ســيل اشک بر مقتوالن خود جاري ساختند و بر 
ارواح جهنمي مؤسسان اين فاجعه هزاران لعن و 
نفريــن کردند.« نامبرده در پايان اعالميه خود به 
مردم ايران توصيه مي کند: »الزم است تا سرحد 
امکان از مراجع مجاهد تقليد تبعيت و از احکام 
حکومت المذهبي وقت ســرپيچي کنيد«.28  از 
طرف ســاير مراجع مقيم نجــف همچون آيات 
ابوالقاسم خويي و محمد شاهرودي و... در اين 

مقطع اعالميه اي صادر نشد. 

نتيجه گيري
امروزه با حجم عظيم چاپ و نشــر منابع اعم از 
اسناد و خاطرات مربوط به انقالب اسالمي، زمينه 
الزم بــراي بازخواني مجدد وقايع و رويدادهاي 
نهضت فراهم شــده اســت. در اين راستا بايسته 
اســت که برخــي متــون اصلي انقــالب مورد 
بازنگري قــرار گرفته و احيانــاً برخي خطاهاي 
ســهوي و يا عمدي آنها مورد نقــد قرار گيرد. 
در ايــن ميان ضمن اعتراف بــه اينکه دو کتاب 
: »نهضــت امــام خميني« و »نهضــت روحانيون 
ايــران« از منظــر اســنادي و درج اعالميــه ها و 
تلگرافــات و ... ارج و اهميت به ســزايي دارند، 
خاطر نشان بايد کرد که برخي خطاهاي فاحش 
آنها نبايد مورد غفلت قرار گيرد. پرواضح است 
که نقد منصفانــه اين منابع مي تواند رهگشــاي 
ابراز نظرات و بعضاً رهيافت هاي جديد از وقايع 
و رويدادهــاي انقــالب گردد. بررســي نکاتي 
چــون حذف موضوع زنــان از متن تلگرافات و 
اعالميه هــا و تأکيد بر برگزاري اولين ســالگرد 

حاج مهدي عراقي و امام خميني



»با توجه به ليست »دادهـ  ستانده«، آنچه ایران گرفته به مراتب بيشتر از چيزی است كه داده است. اگر به اهداف جنگ طلبان غرب 
توجه كنيم كه قصد »تخریب خالق« ایران و نابودی زیرساخت های نظامیـ  اقتصادیـ  سياسیـ  خدماتی جامعه را داشتند و هنوز 
هم دارند و اگر قبول كنيم كه برق هسته ای در بهترین حالت و با توجه به منابع عظيم هيدروكربونی ضروری نيست و در بدترین 
حالت؛ اقتصادیـ  زیست محيطی، نيست و اگر مسامحـه  از آنچه در 30 سال گذشته و به هر دليل در زمينه هسته ای اتفاق افتاده 
بگذریم، دستاورد ایران در این بدهـ  بستان، عظيم بوده و در راستای منافع، مصالح و امنيت ملی است. كاخ سفيد بارها اعالم كرده 
اســت كه نمایندگان مخالف توافق ژنو در كنگره امریكا صریحاً بگویند كه با »ایران جنگ كنيم« و اهداف خود را پنهان نكنند«. 
محمدحســين رفيعی در مقاله  »توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنيت ملی: وعده های انتخاباتی آقای روحانی« با بيان ارزیابی فوق، 
كوشيده شواهدی را كه مؤید هم راستایی توافق ژنو با منافع ملی است گرد هم آورد. ایشان در تحليل خود سه سناریوی احتمالی 
از دليل ورود غرب به مذاكرات هسته ای ژنو را طرح كرده و در نهایت سناریوی چهارمی را به عنوان »بدیل سناریوهای سه گانه« و 

با خصلت »مليـ  قانون اساسي« به عنوان وضعيتی كه منافع ملی ایران را حفظ خواهد كرد، توصيف نموده اند.
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فرآيند مذاکرات تا بده و بستان قرارداد ژنو
قرارداد ژنو که متعاقب توافق بر سر سوريه انجام 
شد، آنچه به دســت آمد، عالوه بر لغو بعضي از 
تحريم ها و مهمتر از آن، دورکردن شــبح شوم 

جنگ از منطقه بود.
اين شبح مي توانست ســوريه را نابودتر از آنچه 
هســت کند و يا به قول کيســينجر تجزيه کند و 

بعداً به ايران هم سرايت نمايد.
آنچــه در اين توافقنامه به صراحت آمده اســت 

عبارتند از:
- حذف اورانيوم 20 درصد از طريق تبديل آن 
به ميله هاي ســوخت و يــا رقيق کردن آن تا حد 

پنج درصد.
- توقف کميت و کيفيت  ســانتريفيوژهاي فعال 

ايران در شرايط فعلي.
- تشديد بازرســي ها و کنترل تحوالت هسته اي 

ايران براي جلوگيري از هر انحرافي.
- برنامه غني ســازي آينده بــا توافق دو طرف و 
منطبق بر نيازمندي هاي عملي ايران خواهد بود. 
ظرفيت غني ســازي، محل و ذخاير آن )ســطح 
و گســتره( را نيازمندي هاي عملــي ايران تعيين 

خواهد کرد.
- پرداختــن بــه قطعنامه هــاي شــوراي امنيت 
ســازمان ملل با هدف قانع شــدن نهايي دبيرکل 
ســازمان ملل متحد )يعني پذيرفتن قانوني بودن 

قطعنامه هاي شوراي امنيت.(
- اثبــات اينکه برنامه هســته اي ايران صلح آميز 

است.
- توقف عمليات رآکتور آب سنگين اراک.

بــا توجه به ليســت »داده ـ ســتانده«، آنچه ايران 
گرفته به مراتب بيشتر از آن چيزي است که داده 
اســت. اگر به اهداف جنگ طلبــان غرب توجه 
کنيم که قصد »تخريب خــالق« ايران و نابودي 
زيرســاخت هاي نظامــي ـ اقتصادي ـ سياســي ـ 
خدماتــي جامعــه را داشــتند و هنوز هــم دارند 

و اگــر قبول کنيــم که برق هســته اي در بهترين 
حالــت و با توجه به منابــع عظيم هيدروکربوري 
ضروري نيســت و در بدترين حالت؛ اقتصادي ـ 
زيست محيطي، نيست و اگر مسامحـــه  از آنچه 
در 30 سال گذشته و به هر دليل در زمينه هسته اي 
اتفاق افتاده بگذريم، دســتاورد ايران در اين بده 
ـ بســتان، عظيم بوده و در راستاي منافع، مصالح 
و امنيت ملي اســت. کاخ سفيد بارها اعالم کرده 
است که نمايندگان مخالف توافق ژنو در کنگره 
امريکا صريحاً بگويند که با »ايران جنگ کنيم« و 

اهداف خود را پنهان نکنند. 
دستاوردهاي اين توافق عبارتند از:

1- جلوگيري از تخريب زيرساخت هاي نظامي، 
اقتصادي، سياســي، خدماتــي و... ايران و زيان 

ده ها هزار ميليارد دالر.
2- جلوگيــري از کشــتار صدها هزار و شــايد 

ميليون ها نفر از مردم اين مملکت.
3- جلوگيــري از تخريــب و نابــودي منابــع و 

مخازن فرهنگي و تمدن باستاني ايران.
4- جلوگيــري از مهاجــرت ميليون هــا نفر در 

داخل و به خارج از کشور.
5- جلوگيــري از بــه تأخيرانداختــن توســعه 

مملکت براي ده ها سال.
6- جلوگيــري از وابســته کردن کليــه شــئون 
مملکتي )سياســي، اقتصــادي، فرهنگي و...( به 

غرب و عمدتاً امريکا.
7- جلوگيري از تخريب و نابودي همين اخالق 

و بنيادهاي مذهبي جامعه.
8- جلوگيري از نابودي امنيت کنوني جامعه

9- جلوگيــري از جنگ داخلــي و حتي تجزيه  
ايران )مانند عراق، سوريه، ليبي، افغانستان و...(

و...
ممکن است کساني در ايران از درگيري نظامي 
با امريــکا يا با کل غرب يا با امريکا- اســرائيل 
استقبال  و فکر کنند که از آن منتفع خواهند شد 
ولي چشم انداز چنين درگيري نظامي اي آن قدر 
وحشــتناک و غيرقابل تحمل براي مردم خواهد 
بود که بايد خود را در آيينه اي ببينند که در آن 
مردم عراق، ســوريه و ليبي و افغانستان مي بينند. 
)کتاب، زمســتاني ســياه از بهار بغداد، نوشــته 
نويسنده و يکي از همکاران به تفصيل پيامدهاي 

حمله به عراق را بيان مي کند( حال اين پرســش 
مطرح مي شــود که امريکا با چه تحليلي و پس 
از اينکه 10 ســال پيش دســت رد بر سينه ايران 
گذاشــت، آماده انجام اين توافق شــده است؟ 
براي پاســخ به اين پرســش، فرض ســه سناريو 

مطرح مي شود. اين سناريوها عبارتند از:

ســناريوي اول؛ انتخاب ايــران به عنوان 
متحد استراتژيک امريکا در منطقه 

اين سناريو بر مفروضات زير استوار است:
1- امريــکا فعاًل خطــر اصلي در جهان اســالم 
را القاعده، تکفيري ها و پيــروان متنوع بن الدن 

مي داند و نه اسالم شيعي جمهوري اسالمي.
2- طرح ژاندارمي ترکيه از طرف ناتو، تاکنون 

موفق نبوده است.
3- هيــچ کشــوري در منطقه پتانســيل ايران را 
ندارد. ايــران بالذات يک ابرقــدرت منطقه اي 

است. اين پتانسيل عبارت است از:
- جمعيــت و نيروي انســاني متخصص و طبقه  

متوسط فعال،
- منابع خدادادي عظيــم هيدروکربوري و غير 

آن،
- شرايط نيمه دموکراتيک و تجربه يک صدساله 

پارلمان و قانون اساسي،
- ضعف القاعده گي و بنياد گرايي در ايران،

- موقعيت ژئواستراتژيک ويژه،
- تمدن کهن و فرهنگ غني،

- زيرساخت هاي صنعتي نسبتاً قابل قبول،
4- عربســتان علي رغم اينکه متحد استراتژيک 
امريکاســت يکــي از منابــع صــدور نيروهاي 
القاعده مي باشــد. تفکر وهابي  گري منشــأ اين 
نيروهاست و امريکا، حداقل، به اهداف عربستان 

مشکوک است.
5- يــک تعادل طرفــدار غــرب را مي توان در 
بين پنج کشــور؛ ترکيه، ايران، عربســتان، مصر 
و اســرائيل، ايجاد کرد تا هر کشور به درجاتي 
متحد امريکا و غرب باشــد. چيزي شــبيه زمان 

شاه.
6- اســرائيل را بايد وادار کرد تا طرح دو دولت 
را عملياتي کند و از تنش در منطقه بکاهد. فشار 
او باما و کري روي اســرائيل به اين منظور است. 

توافق ژنو؛ مصالح، منافع و امنيت ملي
وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني

حسين رفيعي
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سالح هســته اي؟ خطري متوجه منافع امريکا و 

غرب و اسرائيل نمي کند.
کشــورهاي غربــي ـ حتــي چيــن و روســيه ـ 
مي تواننــد يک رقابت بســيار پرســود را براي 
ايجــاد نيروگاه هــاي هســته اي، تکنولوژي هاي 
هســته اي و حتي به طور غيررســمي براي سالح 
هسته اي در درازمدت ـ بين کشورهاي ثروتمند 
منطقــه، به وجود آورند. ايــن رقابت از عمان تا 
مصــر و ترکيــه را دربرخواهد گرفــت. در اين 
ســناريو امريکا به ايران خيلــي نزديک نخواهد 
شد و تخاصم هم نخواهد داشت. براي متحدان 
کنوني خود عربستان، اسرائيل، ترکيه و امارات 
و... يــک چتر حفاظتي ســالح هســته اي ايجاد 
خواهد کرد و رقابت بين اين کشــورها تشــديد 
خواهد شد. فروش ســالح پيشرفته کالسيک و 
غيرهســته اي هم بازاري بهتــر از هم  اکنون پيدا 
خواهد کرد. اســرائيل همچنان هژموني ســالح 

هسته اي را خواهد داشت.
World Nuclear Association  مرکز تحقيقات
در نوامبــر 2013، وضعيت کشــورهايي که در 
خاورميانه و شمال آفريقا درصدد هسته اي شدن 
هســتند را اعالم کرد. در جــدول زير اطالعات 

مربوط به اين کشورها آمده است.

کشــورهاي عربي خليج فارس، اردن، پاکستان، 
افغانســتان و عراق نيز قابل ادغام در اين سناريو 

خواهند بود.
رونق اقتصادي و رشــدي که با همکاري غرب و 
طبقه متوســط ايران تحقق خواهد يافت شعارها 
و آرمان هــاي انقالبي را در خــود خواهد بلعيد. 
بــورژوازي صنعتــي، تجــاري و مالــي خواهد 
توانســت بــورژوازي فعلــي نظامــي ـ مافيايي ـ 
دالليـ  قاچاق گري را خنثي و در خود مســتحيل 
کند. در يک نظرســنجي که در 64 کشــور و از 
162هــزار و994 نفر پرسش شــونده انجام شــده 
است و روزنامه وال استريت ژورنال امريکا به آن 
اشاره کرده نفوذ ارزش هاي دموکراسي در جامعه 
ايران در مقايسه با کشورهاي عربي )اردن، مصر 
و مراکش( و آسيايي )کره جنوبي، تايلند، مالزي 
و هند( و اروپاي شرقي )نظير روماني، اسلواکي، 

روسيه و اوکراين( بيشتر و بهتر است.

سناريوي دوم؛ ايجاد يک رقابت هسته اي 
در منطقه و يک بازار مناسب براي غرب

در اين سناريو، فعاليت هاي هسته اي ايران شفاف 
شــده و حتي توانايي هــاي بالقوه ايــران- مانند 
حدود 40 کشور ديگر در جهان- براي ساخت 

اخيراً، کري در کنفرانــس امنيت بين المللي در 
مونيخ هشــدار داد که؛ »روز به روز کمپين هاي 
بيشــتري براي عدم مشــروعيت اســرائيل به راه 
مي افتــد. مردم به اين موضوع بســيار حســاس 
شــده اند. حرف هايــي از تحريــم اســرائيل در 
ميان اســت. آيــا اينها وضعيت را بــراي ما بهتر 
اظهارنظر  اين   .)92/11/14 ،VOA( مي کنــد؟« 

خشم مسئوالن اسرائيل را به همراه داشت.
7- امريکا توجه خود را بيش از پيش به ســمت 
اقيانوس آرام ـ عمدتاً چين ـ متمرکز کند و بايد 

از تنش در خاورميانه و نيروهايش بکاهد.
8- ماشــين نظامــي امريکا در ايــن مقطع، توان 

گشودن جبهه جديدي در منطقه را ندارد.
در اين سناريو ايران با جذب سرمايه و تکنولوژي 
غرب خواهد توانســت توسعه اقتصادي خود را 
در چارچوب الگوي جهاني ســازي نئوليبراليسم 

امريکايي انجام دهد.
طرفداران اين ســناريو در غــرب معتقدند که، 
بلندپروازي هــاي ايــران در ايجــاد يــک هالل 
شــيعي و متحدانش در لبنان، ســوريه، فلسطين، 
بحريــن و.... قابل کنتــرل خواهد بــود و نتايج 
تحريم ها تا هم اکنون، رهبري جمهوري اسالمي 
را براي حمايت از اين ســناريو قانع کرده است. 

ليست نيروگاهاي هسته اي فعال، در حال ساخت و طراحي شدن در خاورميانه و شمال آفریقا
واحدوزن:تن     واحد نيرو: مگاوات     واحد پول: ميليارددالر    

نيروگاه كشور
فعال

درحال 
ساخت

مبلغ 
سال پيمانكارقرارداد

راه اندازي
طراحي 

شده
مبلغ 

پيش بيني
سال 

ذخيره اورانيومپيمانكارراه اندازي

4800-ترکيه
2018- روسيه420 واحد

2021
4600

7400ژاپن4222023 واحد

----20000---+91540 و 5ايران

5600 -امار ات متحدعربي
2017 تا کره جنوبي420 واحد

202014/000----

18000-----عربستان سعودي
--16802032 واحد

----7900-----قطر

4000----کويت
--2022-4 واحد

2020 تا 7509/8 و 1200-----اردن
140/000 و 59/000روسيه2025

6000-----مصر
-روسيه-520 واحد

---------5 و 70اسرائيل

50/000--6001/14 - 1000-----تونس

26/000--------15 و 1الجزاير

2000 -----مراکش
960-2020-2 واحد

--2030---سودان

جمع 84450 مگاوات
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اين کشــور، خسارت وارد کردند و قذافي را هم 
به شکل مشــمئزکننده و وحشــيانه اي در جلوي 
دوربين ها کشــتند تا او نتواند در دادگاه؛ ساخت 
و پاخــت خود با امريکا را علني کند. امروز ليبي 
به کشــوري بدون حکومت مرکزي تبديل شده 
و بخشــي از آن کشــور طرفدار اســتقالل است 
و طرفــداران القاعــده و بنيادگرايان بســيار فعال 
هســتند و عماًل به دو کشور ناپديدار تبديل شده 
 .)Independent 3 September, 2013(اســت
مي بينيد که چگونه يک کشور ضدامپرياليستي و 
ضدصهيونيستي و حتي با خدمات خوب اجتماعي 
 Powered By Expert( و اقتصــادي بــه مــردم
Column.com( ولي ديکتاتور و ضددمکراتيک، 
اين چنين ويران شد و اين بهترين هديه به اسرائيل 
بود، چيزي که قباًل در عراق انجام شده بود و االن 
در ســوريه در حال انجام اســت. در اين سناريو، 
پس از کشــاندن کشــورها به ميز مذاکــره مرتباً 
درخواســت ها و پرونده هاي کهنه را با اســتفاده 
از ضعــف اين حکومت ها در رفتار با مردم خود، 
گســترش مي دهند و باز مي کنند. زماني که اين 
رهبران، درگير »ميز مذاکره« شدند، مرتباً ادعاي 
جديــد مطرح مي شــود و مذاکره کننــده جهان 
ســومي که ضعف او براي غربي ها شناخته شده، 
مجبور است گام به گام عقب نشيني کند تا جايي 
که شــأن و منزلت ملي او خد شــه دار شــود و از 
طريق اين مذاکره، در داخل کشور خود، ضعيف 

شود و از چشم مردم خود بيفتد.
جمهوري  اسالمي هم با غرب مسائل زيادي دارد، 
در 35 سال گذشته به دليل تخاصم و دشمني اين 
دو، صدها پرونده ســاخته شده است که بايد در 
يک روند مســالمت آميز حل شوند. ايران قبل از 

سال بعد از به قدرت رسيدن، علي رغم وعده هاي 
خود در کتاب ســبز، شــيوه ديکتاتوري را پيشه 
خود ســاخت. شــکنجه، کشــتار، حبس و ترور 
ناراضيان و معارضان او را به يک رهبر منفور در 
بخش متوسط جامعه ليبي، درآورده بود. او حتي 
از سوسيالســيم خودساخته خويش هم که معتقد 
بود ريشه در اسالم دارد، صرف نظر کرد و اقتصاد 
نئوليبراليســم امريکايي را پذيرفت. مرزهاي ليبي 
براي ورود سرمايه گذارن و تاجران غربي باز شد. 
او فکر مي کــرد که از طرف امريکا »بخشــيده« 
خواهد شد. درحالي که رهبران کشورهاي غربي، 
قصد انتقام گيري از مواضع گذشــته او را داشتند 
و ليبي جزو هفت کشــوري بود که پس از 2001 
در امريکا ســرنگوني حاکمان آنها تصويب شده 
بود )عراق، ســوريه، لبنان، ليبي، سومالي، سودان 
 Wesley Clark, 5 March 2007,CNN -و ايران
و کيسينجر در Global Reasearch-(. قذافي راه 
مقابله با اين توطئه بر عليه کشــورش را ندانست 
و نفهميد. نخواســت و نتوانســت وحدت ملت ـ 
دولت را تحقق بخشد. وقتي اعتراضات محدودي 
در شــهرها شروع شد و دســتگاه هاي جاسوسي 
غربــي هم به اين اعتراضات دامن زدند و دخالت 
کردند، غرب با فريب روســيه و چين در شوراي 
امنيــت، قطعنامه اي قابل تفســير، تصويب کرد و 
بعد حمله هوايي توســط ناتو شروع شد. بعد هم، 
کســاني مانند چــاوز رئيس جمهــور ونزوئال که 
خواســتند بين اپوزيســيون و قذافي تفاهم ايجاد 
کنند غربي ها نگذاشــتند و مانع شــدند و تصميم 
خود را به طور جدي براي ســرنگوني او عملياتي 
کردند. بمباران هوايي ليبي حدود هشتصد ميليارد 
دالر به زيرساخت هاي نظامي، صنعتي و خدماتي 

نويســنده در ادامه داليل و شواهد زيادي آورده 
که در اين رقابت هسته اي منطقه اي، برق هسته اي 

اقتصادي نيست و مقاله مستقل را مي طلبد.

سناريوي سوم؛ ليبيائيزه کردن ايران
در ايـن سـناريو، بازسـازي و تکـرار رفتـار غرب 
بـا ليبـي مورد نظـر اسـت. قذافـي در سـال 2003 
و پـس از حملـه امريـکا بـه عـراق، خطـر حملـه 
بـه ليبـي را جـدي ديـد و درصـدد مصالحـه بـا 
امريـکا و غـرب برآمـد. در مذاکراتـي کـه انجام 
داد، خسـارت هنگفت قربانيـان انفجار هواپيماي 
انفجـار  و  اسـکاتلند  الکربـي  در   Pan Am 
کشته شـدن  باعـث  کـه  آلمـان  در  ديسـکوته 
نفـر شـد را پرداخـت، سـپس کليـه  چنـد صـد 
مـدارک مربـوط بـه سـالح کشـتار جمعـي و از 
جملـه اطالعـات مربـوط بـه سـالح هسـته اي و 
ارتبـاط عبدالقديرخـان پاکسـتاني بـا ليبـي، ايران 
و کره شـمالي را بـه امريـکا، تحويـل داد. عـالوه 
بـر ايـن عقب نشـيني ها، 600 هزار سـند اطالعاتي 
اطالعاتـي   - امنيتـي  سـرويس  بيـن  مبادله شـده 
ليبـي و سـرويس هاي اطالعاتـي سـاير کشـورها 
را هـم بـه امريـکا تحويـل داد و عمـاًل بـه اعتمـاد 
خيانـت  آنهـا،  اطـالع  بـدون  کشـورها،  سـاير 

.)culturallogic.blogspot.com(کـرد
قذافــي کــه حــدود 40 ســال شــعار انقالبي و 
ژست هاي جدي ضدامپرياليســتي داده و گرفته 
بود و از خيلي از ســازمان هاي چريکي و انقالبي 
در کشــورهاي مختلف- از جمله در کشورهاي 
اروپايي- حمايت کرده بود؛ با اين عقب نشــيني، 
شــأن و منزلت خود را در داخل کشور از دست 
داد و تمــام اهداف خود را وانهــاد. قذافي، چند 

طرح از الشرق االوسط
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خواهند گرفت. اهرم تهديد و حمله  نظامي »روي 
ميــز« باقي خواهــد ماند. ايران با شــرايط داخلي 
خود مجبور خواهد شــد به قراردادهاي ديگري 
تــن دهــد و مرتباً، عقب نشــيني کنــد. امريکا و 
غرب، از اســلحه دموکراسي و حقوق بشر و آن 
هم تحت فشــار نهادهاي مستقل غرب و ايرانيان 
مستقل خارج از کشــور، در مذاکرات به خوبي 
بهره بــرداري خواهد کرد و ايــران هم به ناچار تا 
حــدي به آن تــن خواهد داد. ولــي تضاد عميق 
طبقه  متوســط ايران با حکومت زنده مانده و حل 
نخواهد شد. عمق فاجعه آنجاست که مردم همين 
عقب نشــيني محدود و ميليمتري حاکميت را هم 
ابتکار غرب به حســاب خواهند آورد! نه اجراي 
قانون اساســي. ايــن »تعامل« با غــرب، نارضايتي 
مردم و تضعيف شأن و منزلت حاکميت را در بين 
مردم، به دنبال خواهد داشت. در اين سناريو، در 
يک »مرحله مناسب« که نارضايتي ـ حتي صنفي 
و معيشتي ـ در داخل بروز کند، دخالت فيزيکي 

غرب شروع خواهد شد.
اپوزيســيون برانــداز جمهــوري اســالمي وارد 
عمل خواهد شــد تا به کمک غرب به اصطالح 
حکومتــي دموکراتيک، تشــکيل دهند. در اين 
سناريو، چه پيش خواهد آمد، فقط خدا از عمق 
و گســتردگي آن با توجه به شرايط ايران مطلع 
است. ما فقط با عراق، افغانستان، ليبي، سوريه و 
مصر مي         توانيم قياس کنيم؟!! چگونه مي توان از 
عملياتي شدن سه سناريوي فوق الذکر جلوگيري 
کرد و ايران و مردم اين ســرزمين را از اين پيچ 
خطرناک تاريخي عبور داد؟ تصميمي مستقل از 

خارج و سازگار با قانون اساسي.

ســناريوي چهــارم؛ بديل ســناريوهاي 
سه گانه؛ ملي ـ قانون اساسي

هر سه ســناريو، به نفع ملک و ملت و حاکميت 
نيســتند و در عيــن حــال بــا قانــون اساســي و 
حقــوق مــردم مغايــرت دارند. ممکن اســت 
مذاکره کننــدگان در ايــن شــرايط در برخورد 
غــرب، نوعي جذابيت و حســن نيت، مشــاهده 
کننــد ولي در پس اين چهــره  خندان و جذاب 
يکي از سه سناريوي فوق الذکر، نهفته است که 

تصريح دســتگاه اوباما »موازنه« به ســمت آسيا، 
تغييري در اســتراتژي امريکاســت که متضمن 
يــک اســتراتژي جديــد نظاميـ  حتــي تجويز 
سالح هسته اي براي ايران متحد غرب، همچون 
اسرائيل و عربستان ـ خواهد بود. پيامد آن بسيار 
گســترده و عميــق پيش بيني مي شــود. در اين 
ســناريو؛ تضاد ملت هاي منطقه با دولت هايشان 
و بــا امريــکا حــل نخواهد شــد و بــا توجه به 
مــوج قدرتمند ســلفي گري و القاعده گري که 
برخاســته، اين تضادها تشديدشده تا شورش و 
انقالب هاي ديگري، تحقق يابد يا به کشورهاي 

وابسته و مفلوکي چون پاکستان تبديل شوند.
ســناريوي دوم، ايجاد يک رقابت تســليحاتي ـ 
هسته اي در منطقه؛ در اين سناريو امريکا درصدد 
يک اتحاد اســتراتژيک با ايران نيست. درصدد 
تشــديد تخاصم هم با ايران نخواهد بود. با ايران 
کجدار و مريز رفتار خواهد کرد. براي متحدان 
جدي خود؛ اسرائيل، عربستان، امارات، بحرين 
و.... يک چتر سالح هسته اي ايجاد خواهد کرد 
تــا امنيت کامل آنها را در مقابــل ايران تضمين 
کند. تکنولوژي هســته اي را به طور گســترده و 
با توجه به توان مالي کشــورهاي منطقه خواهند 
فروخت. توليد برق هسته اي و حتي توليد سالح 
هسته اي- محدود و کنترل شــده مانند پاکستان 
و اســرائيل- مي تواند در دستور کار قرار گيرد. 
تاکنــون قراردادهايي بين کشــورهاي غربي و 
ترکيه، عربستان، امارات، اردن و... امضا شده اند 
که در اين مرحله، توليد برق هســته اي موردنظر 
اســت. هژمونــي ســالح هســته اي در منطقــه، 
همچنان در دســت اســرائيل خواهــد بود. يک 
تعادل هراســناک و يک جنگ سرد پرهزينه و 
هولناک، بين کشــورهاي منطقــه ايجاد خواهد 
شد. عمده پول نفت را صرف توسعه  سالح هاي 
متعارف پيشــرفته و تکنولوژي هسته اي خواهند 
کــرد و قهراً از توســعه اقتصــادي- اجتماعي- 
سياســي، بازخواهند ماند. امريکا همچون يک 
امپراتور با همه کشــورها رابطه خواهد داشــت. 
عمــق، گســتردگي و صميميت ايــن رابطه، با 

متحدان کنوني آن، بيش از ايران خواهد بود.
در اين ســناريو تضاد ملت ـ دولت کشــورهاي 
منطقه، همچنــان زنده و فعال خواهد ماند و اين 
کشورها از توســعه و آرامش پايدار، برخوردار 
نخواهند شــد. جوهر اهداف امريکا، در منطقه، 
ايجاد دموکراسي نيست. شــعار ظاهري از نيت 
باطني متفاوت اســت. عراق، افغانســتان و ليبي؛ 
به ظاهر داراي نهادهاي دموکراتيک شــده اند- 
قانون اساسي، انتخابات، آزادي احزاب، آزادي 
رسانه ها و... ـ روي کاغذ به وجود آمده اند. ولي 
در عمل؛ قبيله گرايي و رقابت خشــن و کشت  و 
کشتار در اين کشــورها جاري  و ساري است و 
از بعد رفاه اجتماعي، زيرساخت هاي اقتصادي، 

نظامي و اجتماعي، نابود شده اند.
سناريوي ســوم، ليبيائيزه کردن ايران؛ مذاکراتي 
طوالني ادامه پيدا خواهد کرد و مرتباً و تدريجاً؛ 
پرونده هــاي 35 ســاله گذشــته، روي ميــز قرار 

گشودن اين پرونده ها، بايد جبهه خود را تقويت 
کند. البته ايران هم دست خالي نيست و در اصل 

از امريکايي  ها و  غرب طلبکار است.

ارزيابي سه سناريوي غرب براي ايران
گفتيــم که در چرخــش غرب به ســرکردگي 
امريکا، سه سناريو قابل تشخيص است. براي هر 
کدام از اين سناريوها؛ شواهد و مستنداتي وجود 
دارد و در ادبيات کارشناســان و سياســتمداران 
غربي ديده مي شــود. به اين پرســش بايد پاسخ 
داد کــه هر کــدام از اين ســناريوها در رابطه با 
منافــع، مصالح و امنيت ملــي، چگونه بايد ديده 
شــوند؟ پرســش دوم اين اســت که آيــا ايران 
ســناريوي ديگري مســتقل از غرب، نمي تواند 
طراحي کند؟ ما به پرسش اول در اينجا خواهيم 
پرداخــت و بــه پرســش دوم در پايان، ســخن 

خواهيم گفت.
ســناريوي اول، انتخــاب ايران به عنــوان متحد 
اســتراتژيک امريــکا يــا »بــرادر بزرگتــر« در 
خانواده متحدان منطقه اي امريکا؛ هدف امريکا 
مســتحيل کردن کامــل ايــران در نظــم جهان 
سرمايه داري و يا »جهاني سازي« امريکايي است. 
چيزي شــبيه زمان شاه. در اين سناريو، سرمايه و 
تکنولــوژي خارجيـ  با توجه به نياز و اســتقبال 
موجــود ايران ـ به داخل ســرازير خواهد شــد، 
جمهوري  اســالمي، اقتصاد نئوليبراليســم غرب 
را خواهــد پذيرفــت و در بهترين حالت چيزي 
شبيه ترکيه و در بدترين حالت شبيه مصر حسني 
مبارک خواهد شد، البته با تمام تفاوت هايي که 

وجود دارد و خواهد داشت.
امريکا، کمتر و اروپا بيشــتر روي حقوق بشــر و 
دموکراســي حساســيت جدي خواهند داشت و 
به توســعه  انســاني و عدالت اجتماعي هم توجه 
نخواهند کرد. در اين طرح، انقالب، قانون اساسي 
و آرمان هاي آنها، آرام آرام کمرنگ و بي رنگ 
و آزادي هــاي اجتماعــي بيشــتر خواهند شــد. 
اســتقالل ملي، وحــدت ملت ـ دولت، توســعه  
درون زاي بومي به حاشــيه رانده و طبقه  جديدي 
که طرفدار غرب باشــد، شــکل جــدي خواهد 
گرفت. در اين ســناريو؛ امنيت منطقه به ترکيبي 
از ايران ـ ترکيه، ايران ـ عربســتان ـ ترکيه، ايران 
ـ مصر ـ ترکيه، ايــران ـ عراق ـ ترکيه يا ترکيب 
ديگري و يا حتي منحصراً به ايران واگذار خواهد 
شــد و امريکا، آن چنان که بعضي از کارشناسان 
مي گويند؛ متوجه اقيانــوس آرام و کنترل چين، 
هند و روسيه خواهد شــد. فشار بر اسرائيل براي 
اجرايي کــردن دو دولت در ســرزمين فلســطين 

تشديد شده تا منطقه »آرامش نسبي« پيدا کند.
در اين ســناريو مــوارد زير، حداقــل در ايران 

چالش جدي خواهد داشت:
اولـ  نــه مصــر مبــارک و نه ترکيــه اردوغان، 
ايــده آل انقالب  ايران نبوده و هنوز هم نيســتند. 
پتانســيل ذاتي ايــران و مردمش، بيشــتر از اين 

مي طلبند.
دوم ـ چرخــش امريکا بــه اقيانــوس آرام يا به 

امريكا و غرب، از اسلحه 
دموكراسي و حقوق بشر و آن هم 
تحت فشار نهادهاي مستقل غرب 
و ايرانيان مستقل خارج از كشور، 
در مذاكرات به خوبي بهره برداري 
خواهد كرد و ايران هم به ناچار 
تا حدي به آن تن خواهد داد. 
ولي تضاد عميق طبقه  متوسط 

ايران با حكومت زنده مانده و حل 
نخواهد شد
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مهمــي برســد. در آن صــورت ايــران خواهد 
توانســت پس از 35 ســال در راســتاي توســعه  
پايــدار همه جانبــه قرار گيرد و اگر ده ها ســال 
زياد کار کنيم و کم مصرف نماييم به کشوري 

توسعه يافته تبديل خواهيم شد.
6- ايران در 35 ســال گذشــته و پس از انقالب 
مســالمت آميز، خشونت پرهيز، عميق، مردمي و 
ديني خود؛ فرصت هاي زيادي را براي توســعه، 
پيشرفت و آرامش جامعه از دست داده و ديگر 
فرصت به پايان رســيده است. اگر در اين مقطع 
و بــا اين فرصت اســتثنايي در داخــل و خارج، 
نتواند تهديدها را دفع و توسعه پايدار را به اجرا 
درآورد و همچنان در دور »ســعي و خطا« گام 
گذارد؛ ممکن است براي ده ها سال اين فرصت 
از دســت برود. جامعــه  ايران ديگــر توان يک 

»شوک« تخريب کننده و نامشخص را ندارد.
7- اصول گرايان به ويــژه تحليلگران آنها، نبايد 
اشتباه رئيس جمهور قبلي را تکرار کنند که غرب 
و امريکا در حال اضمحالل و افول است. امريکا 
با شــيب نرمي در حال افول است ولي به راحتي 
و با قــدرت زياد مي تواند به کشــورهايي مانند 
ايــران حمله و آنها را تخريــب کند. تحليلگران 
اســتراتژيک واقع گــرا، پيش بينــي مي کنند که 
امريــکا در 2050 از امپراتوري خواهد افتاد و به 
مرزهاي ملي خود عقب نشــيني خواهد کرد.1 تا 
2050 فاصله  زيادي اســت و اصول گرايان نبايد 
دچار توهم و تحليل هاي ايده آليستي و تبليغات 
مذهبــي افراطي شــوند و ايــران را بــه نابودي 
بکشند. شايد يکي از اهداف جنگ طلبان امريکا 
به کشورهاي اســالمي، طوالني ترکردن فرآيند 
افول امريکا و عقب نشــيني بــه مرزهاي ملي آن 
اســت. ما، کشورهاي اســالمي در حال توسعه، 
نبايد به اين فرآيند کمک کنيم. اگر نظاميان در 
عرصه  عمومي سعي کنند که تيم مذاکره کننده 
را تقويــت کنند، امري مطلوب اســت ولي مثل 
بعضي هــا از آرزوي امــام بــراي يــک جنگ 
رودررو با امريکا سخن گفتن خطرناک خواهد 
بــود. تحليــل مشــخص در شــرايط مشــخص 

ضروري است.
8- ما بايد امنيت ملي خود را تقويت کنيم و اين 
فقط از مســير توسعه سياســي همه جانبه، توسعه  
اقتصادي، فني، تکنولوژيک، توســعه ارتباط با 
مــردم جهان )جلب افکارعمومــي جهان( و در 
نهايت توســعه  علوم و فنون نظامــي امکان  پذير 
اســت. هيچ کشوري نتوانســته با توسعه محض 
علوم و فنون نظاميـ  حتي شوروي سابقـ  امنيت 

ملي خود را تقويت کند.

پي نوشت
1. امريــکا پــس از جهانگشــايي، امانوئل تد، 

ترجمه عظيمي بلوريان، انتشارات رسا.■

جنگ طلب امريکا و غرب خواهد بود که ســه 
ســناريو براي آن محتمل اند کــه هيچ کدام در 
راستاي منافع، مصالح و امنيت ملي ايران نيستند 
و سناريوي چهارم مي تواند به ابتکار ايران باشد 

که ملي و در راستاي قانون اساسي است.
2- در داخل، جامعه انباشــته از خشونت، تقابل، 
تضاد، درگيــري و تجاوز اســت. از توليدکننده 
شيشه و فروشنده مواد مخدر و از فروش اعضاي 
بدن براي برآوردن نياز مادي، از تن فروشي زنان 
)نــوع قانوني و غيرقانوني آن(، از مرگ زودرس 
مردم به علت آلودگي هواي شــهرهاي بزرگ و 
استفاده از بنزين هاي بيماري زا، از گسترش ايدز و 
زگيل هاي تناسلي، از ساخت وسازهاي بي ضابطه 
روي گســل هاي زلزلــه، از فرار مغزهــا، از فرار 
ســرمايه ها، از معوقه هاي بانکــي و تصاحب مال 
مردم توسط رانت خواران حکومتي، از زيرميزي 
گرفتن پزشکان، از دروغ گفتن باالترين مقامات 
مملکتي، از جمعيت فراوان دختران مجرد و زنان 
بيوه و مطلقه، از سقط جنين ها، از شنود تلفن هاي 
شــهروندان و نمايندگان، از ضربه زدن اطالعات 

احمدي نژاد به 600 خبرنگار. 
3- در يــک ســمينار ملي، موضــوع ضرورت 
و منافع و مضرات برق هســته اي کالبدشــکافي 
شــود و ســپس بــراي آن تصميم گيري شــود 
و فعاليت هــاي صلح آميــز هســته اي شــفاف و 
ابهام زدايــي گردنــد و در اين زمينه مســئوالن 
هســته اي مفصل تر با مردم سخن بگويند )کاري 

که آقاي دکتر صالحي شروع کرده اند(.
4- رعايت حقوق بشر، مستقل از مذهب و دين، 
جنســيت، قوميــت، اعتقاد و... تأييــد و اجرايي 
گردد و حقوق شــهروندي رعايت شود. اسالم 
در چهارده قرن پيش، پرچم دفاع از حقوق بشر 
را بلند کرده است و قانون اساسي در فصل سوم 
خود موارد جامعي از حقوق بشر را احصا کرده 
که متأسفانه در سال هاي گذشته يا اجرا نشده اند 
و يا بسيار کمرنگ و نصفه و نيمه به آن پرداخته 
شده است. اجراي يک قانون اساسي مترقي، در 
هر کشــوري، مي تواند عالوه بر مردم خود آن 
کشــور، افکارعمومي جهان را طرفدار و حامي 

خود سازد.
حمله نظامي به چنين کشوري غيرممکن خواهد 
بــود و تمامــي جنگ طلبان مجبورنــد پايداري 
و توســعه اين کشــور را به رســميت بشناسند. 
يکــي از پيش زمينه ها ي حمله به هر کشــوري، 
عدم رعايت حقوق بشــر اســت )مانند حمله به 

افغانستان، عراق، ليبي و...(.
ايــران با رعايــت اصول مصرح در فصل ســوم 
قانوني اساســي مي تواند؛ نخست ـ وحدت ملي 
و وحدت دولتـ  ملت را تحقق بخشــد و دومـ  
افکار عمومي مردم جهان را طرفدار خود سازد.

5- در اين شــرايط مذاکرات ايران با غرب که 
بســيار طوالني هــم خواهد بود بــه نفع مصالح، 
منافع و امنيت ملي، انجام مي شــود و مي تواند به 
حل کليه مســائل بين ايــران و غرب و مطالبات 
دو طرف از هم بينجامد و ايران به دستاوردهاي 

پس از گذشت زمان ظاهر خواهد شد.
اگر حاکميت ايران، از هم اکنون  فکري اساســي 
نکند و راه تحقق ســناريوهاي پيش ساخته غرب 
را ســد نکند، روزي دچار آنها خواهد شــد که 
دير شــده است. چون در روند مذاکرات، مجبور 
به قبول يکــي از آنها يا ترکيبــي از آنها خواهد 
شــد. چگونه مي توان، سناريوي ديگري طراحي 
و عملياتــي کرد که در عين حــال منافع، مصالح 
و امنيت ملــي را تأمين کند، با حقــوق مردم در 
قانون اساســي و وحدت ملــت ـ دولت، مرافقت 
داشــته باشد و به لحاظ حقوق بين المللي و عرف 
سياســت جهاني انجام پذير و با شعارهاي حقوق 
بشري و دموکراســي خواهي غرب هم مشابهت 
داشته باشد؟ استقالل همه جانبه، توسعه  درون زاي 
بومي، دموکراسي و رعايت حقوق بشر، عدالت 
اقتصادي ـ اجتماعي، تأمين آموزش، بهداشــت، 
درمان و مســکن، مواردي هســتند که در قانون 
اساسي صراحت غيرقابل تفســير دارند که عماًل 
در 35 سال گذشته تحقق نيافته اند و از همه مهم تر 
مشکالت عديده  هشت سال گذشته مزيد بر علت 
شده اند؛ شرايط را براي حاکميت شکننده ساخته 
که ســناريوهاي طراحي شــده فوق الذکر غرب، 

مي توانند عملياتي شوند.

نتيجه گيري
1- پس از 35 ســال تخاصــم و جنگ لفظي و 
عملي بيــن ايران و امريــکا ـ و گاهي غرب ـ و 
پس از تمرکز 10 ســال تبليغات غــرب بر عليه 
فعاليت هاي هســته اي ايران، که پس از انتخابات 
آقــاي احمدي نژاد و عملکرد وي، امريکا موفق 
شد اجماعي جهاني در شوراي امنيت و اروپا بر 
عليه ايران به وجود آورد و با تحريم هاي بســيار 
فلج کننده ايــران را در حصر اقتصادي و تهديد 
جــدي قرار دهــد. با توجه به مجموعه شــرايط 
کشــور، تداوم خط مشي گذشته غيرممکن شده 
بود و مصالحه  با غرب همچون قطعنامه 598 در 
راســتاي منافع ملي، مصالح ملــي و امنيت ملي 
ارزيابي مي شــود. هم اکنون توافــق ژنو، امضا 
شده اســت. اين توافق شــبح جنگ را از ايران 
دور کــرده ولي مي تواند در دو مســير حرکت 
کند. يک مسير آن با طراحي جناح هاي مختلف 

اگر نظاميان در عرصه  عمومي 
سعي کنند که تيم مذاکره کننده 
را تقويت کنند، امري مطلوب 

است ولي مثل بعضي ها از آرزوي 
امام براي يک جنگ رودررو با 
امريکا سخن گفتن خطرناک 

خواهد بود. تحليل مشخص در 
شرايط مشخص ضروري است
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ــاري خــود  ــن ســلطان از برکن ــدر ب شــاهزاده بن
ســعودي  عربســتان  منابــع  نشــد،  متعجــب 
ــتان از  ــاه عربس ــداهلل، پادش ــک عب ــد مل گفته ان
ــه وي  ــرا ک ــت چ ــي اس ــدر عصبان ــاهزاده بن ش
در يــک ســال اخيــر، در چنديــن موقعيــت 
عربســتان  پادشــاهي  نقــش  مناقشــه برانگيز، 
خشمگين شــدن  موجــب  کــه  داشــت  را 
ــر  اياالت متحــده و شــرمندگي عربســتان در براب

کاخ ســفيد بــود.
ســايت خبــري اســرار العربيه گــزارش کــرده 
ــاهزاده  ــد ش ــري مي گوين ــع خب ــه مناب ــت ک اس
بنــدر در چنديــن مســئله منطقــه اي شکســت 
ــي و  ــت مال ــژه در حماي ــه وي ــت، ب ــورده اس خ
نظامــي اي کــه او بــراي نيروهــاي مســلح در 
ســوريه کــه بــه القاعــده وابســته هســتند فراهــم 

ــود.  ــرده ب ک
بنــدر،  کــه  کردنــد  اعــالم  خبــري  منابــع 
ســخاوتمندانه منابــع مالــي ايالــت اســالمي عــراق 
ــره  ــش و جبهه النص ــاي داع ــن گروه ه و همچني
تصــرف  را  ســوريه  از  زيــادي  مناطــق  کــه 
ــا در ســرنگوني  ــد، تأميــن کــرده اســت ام کردن
ــت  ــورد. شکس ــت خ ــد شکس ــار اس ــت بش دول

کامــل شــاهزاده بنــدر در ســوريه، ايــن بــود کــه 
بــا تقويــت القاعــده، دولــت بشــار اســد ســرنگون 

نشــد.
متقاعدکــردن  در  همچنيــن  بنــدر  شــاهزاده 
عليــه  نظامــي  شــروع حملــه  بــراي  امريــکا 
گذشــته شکســت  ســال  در  ســوريه  دولــت 
خــورد. زمانــي کــه وي پادشــاه عربســتان را 
متقاعــد کــرد کــه مي توانــد بــر واشــنگتن تأثيــر 
بگــذارد و بــه کاخ ســفيد و کنگــره فشــار بياورد 
و آنهــا را بــراي حملــه بــه دولــت اســد متقاعــد 
کنــد در آخريــن لحظــه، اياالت متحــده، حملــه 
بــا  توافقنامــه اي  تحــت  را  برنامه ريزي شــده 
روســيه، متحــد اصلــي دولــت ســوريه لغــو 
کــرد و بــه مخالفــت و اعتــراض شــاهزاده بنــدر 

کــرد. بي توجهــي 
فهرســت شکســت هاي شــاهزاده بنــدر در ســاير 
ــت.  ــه اس ــترش يافت ــم گس ــه اي ه ــائل منطق مس
بنــدر نــه تنهــا در برابــر ســوريه شکســت خــورد، 
ــران و  ــه اي اي ــوذ منطق ــت از نف ــه در ممانع بلک
ايجــاد تنــش بيــن مســلمانان شــيعه و ســني هــم 

ناموفــق بــود.
کودتــاي  از  بنــدر  شــاهزاده  آن،  از  مهم تــر 
ــي کــه  نظامــي در مصــر حمايــت کــرد، حرکت
ــتان  ــاهي عربس ــا را در پادش ــدر مخالفت ه آن ق
ــن از  ــت کم دو ت ــه دس ــت ک ــعودي برانگيخ س

ــت  ــن حرک ــا اي ــود ب ــت خ ــاهزادگان مخالف ش
را آشــکارا اعــالم کردنــد. ملــک عبــداهلل از 
هزينه هــاي مالــي کــه پادشــاهي عربســتان بــراي 
حمايــت از کودتــاي نظامــي در مصــر متحمــل 
ــن  ــه اي ــد ک ــه ش ــت و گفت ــمگين اس ــد خش ش
مقــدار بيــش از مبلغــي بــود کــه در بزرگ تريــن 

ــود. ــه مي ش ــتان هزين ــهرهاي عربس ش
شــاهزاده بنــدر بــه علــت هزينه هــاي مالــي 
عربســتان  در  شــدت  بــه  مصــر،  کودتــاي 
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــعودي م س
ــر  ــعودي ها از فق ــن از س ــزاران ت ــه ه ــي ک حال

مي برنــد. رنــج 
بــر اســاس منابــع ســعودي، پــس از آنکــه نيروهاي 
عربســتاني در ممانعــت از حملــه هوثي هــا در 
بنــدر  شــاهزاده  خوردنــد،  شکســت  جنــوب 
توافقــات ســري مصالحــه بــا هوثي هــا منعقــد 
کــرد تــا بــا دادن کمک هــاي مالــي ســخاوتمندانه 
بــه پادشــاهي  نيــز  از ســوي عربســتان، آنهــا 

ــد. ــه نکنن ــتان حمل عربس
شــاهزاده بنــدر همچنيــن در جايگزينــي مجــدد 
صالــح،  عبــداهلل  علــي  يمــن  رئيس جمهــور 
متحــد اصلــي عربســتان ســعودي بــه قــدرت نيــز 

ــت. ■ ــورده اس ــت خ شکس
The Middle East Monitor :منبع

چرا شاهزاده بندر بن سلطان برکنار شد؟

برگردان: بهداد صادقي
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شـکلي قانونـي بـراي ورود دختـران محجبـه بـه 
گشـود. راهـي  دانشـگاه ها 

تغييـر سياسـت هاي غيرقابل انعطـاف دولت هـاي 
پيشـين ترکيـه در خصـوص مـردم ُکـرد ترکيـه 
جـاي  بـر  داخلـي  حـوزه  در  مثبتـي  اثـر  هـم 
نظـر  از  ُکردهـا  معاصـر،  ترکيـه  در  گذاشـت. 
فرهنگـي و اجتماعي فشـارهاي زيادي را تحمل 
کـرده و حتـي سـخن گفتن بـه زبـان کـردي در 
تحت تأثيـر  هـم  در حـوزه خصوصـي  و  منـزل 
در  مي رفـت.  فراموشـي  بـه  رو  فشـارها  ايـن 
ُکـرد  مـردم  از  بسـياري  ايـن سياسـت ها  نتيجـه 
ترکيـه امـروزه ناتـوان از سـخن گفتن بـه زبـان 
ُکـردي هسـتند. نـام کردسـتان ممنـوع و به جاي 
اسـتفاده  جنوب شـرقي  شـهروندان  لفـظ  از  آن 
نيـز در دوره چنـد ده سـاله گذشـته  مي شـد و 
بـر اثـر جنـگ ميـان نيروهـاي نظامـي و انتظامي 
ترکيـه بـا حـزب کارگـران ترکيـه )پ ک ک( 

تغيير سياست هاي 
غيرقابل انعطاف دولت هاي 

پيشين ترکيه در خصوص مردم 
ُکرد ترکيه هم اثر مثبتي در 

حوزه داخلي بر جاي گذاشت. 
در ترکيه معاصر، ُکردها از نظر 
فرهنگي و اجتماعي فشارهاي 
زيادي را تحمل کرده و حتي 
سخن گفتن به زبان کردي در 
منزل و در حوزه خصوصي هم 
تحت تأثير اين فشارها رو به 

فراموشي مي رفت

ترکيـه بارهـا بـا کودتـاي نظاميـان روبـرو بـود، 
بـا بـه قدرت رسـيدن آک پارتـي  و به تدريـج، 
دامنـه  و  تضعيـف  ارتـش  ژنرال هـاي  موقعيـت 
دخالـت نظاميـان در مسـائل داخلـي بـه حداقـل 
آخريـن  »ارگنه کـن«  مشـهور  پرونـده  رسـيد. 
در  نظاميـان  دخالـت  طوالنـي  پرونـده  بـرگ 
طراحـي کودتـا و اعمـال فشـار بـر دولت هـاي 
کـرد.  تـازه اي  فـاز  وارد  را  ترکيـه  مختلـف 
ايـن  درگيـر  نظامـي  بلندپايـگان  از  بسـياري 
انضبـاط  همچنيـن  شـدند.  بازداشـت  پرونـده 
آک  فعاليت هـاي  گسـترش  علي رغـم  حزبـي، 
ايـن  شـد  موجـب  نيـز  ترکيـه  تمـام  در  پارتـي 
حـزب کمتـر در معـرض انشـعاب قـرار گيـرد.

در سـال هاي حاکميـت حزب عدالت و توسـعه 
رونـد رشـد و توسـعه ترکيـه رونـد چشـمگيري 
رقمـي  چنـد  تـورم  کنتـرل  بـر  افـزون  و  بـوده 
اقتصـادي  موقعيـت  تثبيـت  و  دوره  ايـن  در 
اقتصـادي  سـرمايه گذاري هاي  رونـد  ترکيـه، 
در ايـن کشـور هـم رو بـه رشـد بـوده و از ايـن 
نظـر ضمـن کاهـش بيـکاري و افزايـش رونـق 
به ويـژه  و  مـردم  نسـبي  رضايـت  اقتصـادي، 
اقشـار ضعيف تـر و طبقـه متوسـط ترکيـه فراهم 
شـد. رشـد اقتصـادي بـاالي ترکيـه نتيجـه ايـن 

سياست هاسـت.
همچنيـن تالش هـاي دولـت بـه رهبـري رجـب 
طيـب اردوغـان بـراي کاهـش محدوديت هـاي 
حجـاب  زمينـه  در  به خصـوص  مـردم  مذهبـي 
بانـوان هـم در تقويـت موقعيـت وي و حـزب 
بسـيار مؤثـر بـود. هـر چنـد در ايـن خصـوص 
موانـع قانونـي زيـادي بـر سـر راه دولـت وجـود 
را  ميانـه روي  پارتـي  راه آک  ايـن  داشـت. در 
کشـف  لـزوم  قانـون  دربـاره  مثـاًل  و  برگزيـد 
دختـران  بـراي  حتـي  دانشـگاه  در  حجـاب 
نخسـت وزير هـم بـه روش تقابلـي روي نيـاورد 
و بـا سياسـت صبـر و قانون گرايـي در پايـان بـه 

ترکيـه  شـوراهاي  و  شـهرداري ها  انتخابـات 
بـا  پايانـي مـاه مارس)دهـم فرورديـن(  در روز 
بـه رهبـري  پيـروزي حـزب عدالـت و توسـعه 
رجـب طيـب اردوغـان بـه اتمـام رسـيد. برخـي 
بودنـد  کـرده  پيش بينـي  تحليلگـران  و  ناظـران 
کـه رويدادهـاي دو سـال گذشـته به ويـژه پـس 
از راهپيمايي هـاي اعتراضـي دربـاره سرنوشـت 
پارک گزي در نزديکي ميدان تقسـيم اسـتانبول 
و گسـترش دامنـه اعتراض ها و کشته شـدن چند 
تـن در جريـان ايـن راهپيمايي ها زمينـه تضعيف 
جـّدي موقعيـت آک پارتـي در افکارعمومـي 

ترکيـه فراهـم شـده اسـت.
آک پارتـي  )Adalet ve Kalkınma Partisi( يا 
حـزب عدالـت و توسـعه بيش از 10 سـال اسـت 
کـه حـزب حاکـم ترکيـه اسـت. اين حـزب در 
شـده  منشـعب  فضيلـت  حـزب  از   2001 سـال 
و راهـي متفـاوت از رهبـر پيشـين خـود يعنـي 
آک  گرفـت.  پيـش  در  اربـکان  نجم الديـن 
پارتـي از نظـر سياسـي حزبـي محافظـه کار و تـا 
حـدودي ليبـرال و در همـان حـال اسـالمي  و از 
نظـر اقتصـادي طرفـدار اقتصاد بازار آزاد اسـت. 
در دوره حاکميـت آک پارتـي، ترکيـه از چنـد 

جهـت وضعيـت تـازه اي را تجربـه کـرد.
و  نظاميـان  سـاله  ده  چنـد  دوره اي  در  اگـر 
در  انکارناپذيـري  سـهم  ارتـش  ژنرال هـاي 
و  مي کردنـد  ايفـا  ترکيـه  در  قـدرت  موازنـه 

انتخابات شهرداري هاي ترکيه
 زورآزمايي احزاب سراسري و محلي

احسان هوشمند
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کـردي،  کانتـون  سـه  تشـکيل  بـا  پ ک ک  
سـوريه  در  بـار  ايـن  را  کـردي  اقليـم  دوميـن 
موقعيـت  در  ترکيـه  عمـاًل  و  داده  تشـکيل 
به ويـژه  سياسـت  ايـن  گرفـت.  قـرار  دشـواري 
موجـب  مصـر  کودتـاي  دربـاره  موضع گيـري 
شـد تـا به تدريـج دولـت جديـد مصـر و سـپس 
برخـي دولت هـاي منطقـه همچـون عربسـتان به 
مقابلـه بـا سياسـت هاي دولـت ترکيـه بپردازنـد.

در ايـن وضعيـت همچنيـن سلسـله اعتراض هاي 
جوانـان در اعتـراض بـه تخريـب بخش هايـي از 
پـارک گـزي  و تبديـل آن بـه مرکـزي تجاري 
در مرکـز اسـتانبول بـه خشـونت کشـيده شـد و 
يـک  تخريـب  بـه  سـاده  اعتـراض  به تدريـج 
پـارک بـه موجـي از اعتراض هـاي سياسـي در 

چنديـن شـهر ترکيـه ختـم شـد.
بــروز اختالفــات بــا همراهــان پيشــين يعنــي 
جماعــت گولــن هــم مزيــد بــر مشــکالت شــد. 
افشــاگري هاي جماعــت )اصطالحــي کــه بــراي 
ــود(  ــرده مي ش ــه کار ب ــن ب ــح اهلل گول ــروان فت پي
درخصــوص فســاد برخــي از نزديــکان شــخص 
مکالمــات  افشــاي  حتــي  و  نخســت وزير 
ــه  ــرش و در نتيج ــا پس ــت وزير ب ــخصي نخس ش
ــت  ــکان دول ــن از نزدي ــت 53 ت ــران بازداش بح
بــه اتهــام فســاد و برکنــاري چنــد وزيــر  و مقــام 
عالي رتبــه بــر اثــر ايــن افشــاگري ها و نيــز افشــاي 
ــس  ــا رئي ــه ب ــه وزيرخارج ــاي جلس گفت وگوه
ســازمان جاسوســي ترکيــه و رويدادهــاي از ايــن 
دســت عمــاًل آک پارتــي و به ويــژه شــخص 
رجــب طيــب اردوغــان را در موقعيــت دشــواري 
ــات  ــي انتخاب ــن موقعيت ــود و در چني ــرار داده ب ق

ثبـات  و  ترکيـه  جامعـه  بـه  آرامـش  بازگشـت 
اقتصـادي کشـور و تقويـت موقعيـت منطقـه اي 

ترکيـه شـده بـود.
سـال  از  به ويـژه  و  گذشـته  سـال  چنـد  در 
سياسـت خارجـي  در  ديگـري  موضـوع   2010
ترکيـه اهميـت قابل توجهـي يافـت. خاورميانـه 
بـه  کـه  شـد  رويدادهايـي  سلسـله  دسـتخوش 
در  سياسـي  نظـام  يافـت.  شـهرت  بهارعربـي 
تونـس، مصـر، ليبـي، اردن و سـپس سـوريه و 
بحريـن بـا اعتراض هاي گسـترده مردمـي روبرو 
شـده و با کمـي تأخير و در تقابل بـا نظريه تنش 
صفـر وزيرخارجـه، يعنـي داود اوغلـو، دولـت 
ترکيـه بـه صـورت تمام عيـار تـالش کـرد تـا از 
اوضـاع پيـش آمـده به نفـع خـود اسـتفاده کند. 
گام آغازيـن ماجـرا  و ايـن سياسـت در نيمه راه 
اعتراض هـاي ليبيايي هـا بـه قذافـي بـا کمـک به 
مخالفيـن ليبـي آغـاز شـد و سـپس بـا حمايـت 
بعـدي  مرحلـه  در  و  مصـر  اخوان  المسـلمين  از 
حمايـت همه جانبـه از معارضـان سـوري تا چند 
قدمـي رويارويـي نظامـي بـا دولـت سـوريه هـم 

پيـش رفـت.
در  نيروهـا  تـوازن  نيـز  و  مصـر  وضعيـت  البتـه 
سـوريه طبـق پيش بيني هـاي آنـکارا پيـش نرفت 
و در انتهـا مُرسـي يعنـي نمـاد اخوان المسـلمين 
برگزيـده مصـر توسـط  مصـر و رئيس جمهـور 
نظاميـان رهسـپار زنـدان شـد و در سـوريه هـم 
از سـويي بـا حضـور گروه هـاي تکفيـري، خطر 
بنيادگرايـي تـا مرزهـاي ترکيـه پـا پيش کشـيد، 
و  شـدند  ترکيـه  راهـي  سـوري  آواره  هـزاران 
در حـوزه کردنشـين سـوريه نيـز شـاخه سـوري 

بـه رهبـري عبـداهلل اوجـاالن تلفـات سـنگيني بر 
مـردم ترکيه وارد شـده و هزاران تـن قرباني اين 

منازعـه شـده بودنـد.
دولـت ترکيـه در دو سـال گذشـته تـالش کـرد 
تـا در زنـدان امرالـي بـا مذاکـره رئيس سـازمان 
امنيـت ترکيـه هـاکان فيـدان و عبـداهلل اوجـاالن 
زمينـه کاهـش تنش هـاي نظامـي را در جنـوب 
و جنوب شـرقي ترکيـه يعنـي مناطـق کردنشـين 
ايـن کشـور مهيـا سـازد. تالش هايي که گذشـته 
و  ترکيـه  دولـت  ميـان  آتش بـس  اعـالم  از 
بـر  تـا  شـد  موجـب  پ ک ک،  چريک هـاي 
نفـوذ آک پارتـي هـم در حوزه هـاي کردنشـين 
سـال هاي  در  همچنيـن  شـود.  افـزوده  ترکيـه 
گذشـته دولـت اردوغـان سـعي کـرده تـا بـراي 
بـا  کـه  ترکيـه  علـوي  پرشـمار  اقليـت  مسـائل 
جمعيتـي حـدود 15 ميليـون نفـري از وضعيـت 
موجـود ناراضـي هسـتند، راه هايي بيابـد. در اين 
خصوص هر چند تاکنون دسـتاورد محسوسـي، 
گذشـته از برخـي اقدامـات محـدود رخ نـداده 
امـا تالش هايـي در اين خصوص همچنـان ادامه 

داشـته اسـت.
بـر  پارتـي  دولـت آک  سياسـت خارجـي،  در 
آن بـود تـا بـا الگوگيـري از نظريـه داود اوغلـو 
يعنـي  تنـش صفـر بـا همسـايگان حـل و فصـل 
و  دهـد  قـرار  اولويـت  در  را  منطقـه اي  مسـائل 
بـا  بـه تجديدنظـر روابـط خـود  ايـن مسـير  در 
سـوريه  و  ايـران  ازجملـه  همسـايه  کشـورهاي 
پرداخـت و در مقابـل آن موضعـي انتقـادي در 
پيـش گرفـت.  اسـرائيل در  برابـر سياسـت هاي 
موجـب  سياسـت ها  و  تالش هـا  ايـن  مجمـوع 
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اکثريـت ترک هـاي ترکيـه سـني مذهب و پيـرو 
امـام حنفـي هسـتند. البتـه علوي مذهبـان ترکيـه 
ميـان  از  قابل توجهـي  پيـروان  کردهـا،  جـز  بـه 
ترک هـا و عرب هـا نيز دارند. احـزاب ملي گراي 
کردنشـين  داخلي تـر  حوزه هـاي  در  ترکيـه اي 
به صـورت سـنتي داراي پايـگاه قابل توجهي بوده 
و در مقابـل اسـتان هاي شـرقي تر سـمت و سـوي 

يافته انـد.  قومي تـري 
از ســال 1999 احــزاب کــردي نزديــک بــه 
تعــدادي  بــر  به تدريــج  توانســته اند  پ ک ک 
از شــهرداري هاي حــوزه کــردي مســلط شــوند. 
در  شــهرداري،   37 ميــالدي،   1999 ســال  در 
ــهرداري و در  ــه 69 ش ــداد ب ــن تع ــال2004 اي س
انتخابــات ســال 2009 تعــداد شــهرداري هاي 
در  رســيد.  شــهرداري   98 بــه  جريــان  ايــن 
و  رشــد  ايــن  شــهرداري ها  اخيــر  انتخابــات 
رونــد صعــودي تســلط بــر شــهرداري ها توســط 
حــزب صلــح و دموکراســي دچــار وقفــه شــده 
و در انتخابــات 30 مــارس تنهــا پنــج شــهرداري 
بــه تعــداد شــهرداري هاي تحــت ســلطه ايــن 
ــر  ــات اخي ــه در انتخاب ــد. البت ــزوده ش ــزب اف ح
ضمــن آنکــه تســلط حــزب صلــح و دموکراســي 
ــت شــد.  ــر شــهرداري هاي دياربکــر و وان تثبي ب
ــح و  ــزب صل ــر، آراي ح ــد در دياربک ــر چن ه

ــود. ــده ب ــرو ش ــت روب ــا اف ــي ب دموکراس
از ديگــر ســوي حــزب عدالــت و توســعه در 
بســياري از شــهرداري هاي حــوزه کردنشــين 
ــانلي  ــع در ش ــروزي قاط ــيد. پي ــروزي رس ــه پي ب
اورفــا يعنــي اســتان محــل تولــد عبــداهلل اوجــاالن 
همچــون  ديگــري  کردنشــين  اســتان هاي  و 
مالطيــه،  اردهــان،  ارزروم،  مــوش،  بينگــول، 
ــه روز  ارزنجــان و ســيواش نشــان داد کــه روز ب
ــر نفــوذ آک پارتــي در شــرق و جنوب شــرقي  ب
از  برخــي  در  مي شــود.  افــزوده  ترکيــه 
ترکيــه  کردنشــنين  مناطــق  شــهرداري هاي 
ــت  ــع و شکس ــيار قاط ــي بس ــت آک پارت موفقي
حــزب صلــح و دموکراســي ســنگين بــود. آراي 
ــر  ــح و دموکراســي در آديمــان کمت حــزب صل
از پنــج درصــد، در االزيــغ ســه درصــد، بينگــول 
26 درصــد، ارزروم شــش درصــد، مالطيــه زيــر 
يــک درصــد، اردهــان 11 درصــد و ســيواش زير 
دو درصــد بــود. ايــن داده هــا نشــان مي دهــد 
اقتــدار آک پارتــي در بخش هايــي از حــوزه 
کردنشــين قابــل توجــه و در برابــر آن نفــوذ 
اطرافيــان دميرتــاش بســيار کــم اســت. جــدول، 
نتايــج انتخابــات در اســتان هاي کردنشــين شــرق 
و جنوب شــرق ترکيــه را نشــان مي دهــد. حــزب 
ــين  ــتان کردنش ــد اس ــز در چن ــي ني ــت مل حرک
پيــروز و در چنــد اســتان هــم آراي قابل توجهــي 
به دســت آورد. پراکندگــي آراي مــردم کــرد 
در ترکيــه مي توانــد از منظــر تکثــر فرهنگــي 

ــود. ــل ش ــم تحلي ــور ه ــن کش ــاي اي کرده

ميـان آک پارتـي و حـزب صلح و دموکراسـي 
وجـود  ديمرتـاش  صالح الديـن  رهبـري  بـه 
نزديـک  کـردي  جريان هـاي  رهبـران  داشـت. 
بـه پ ک ک همچـون صلـح و دموکراسـي در 
تبليغـات انتخاباتـي ادعـاي کسـب پيروزي هـاي 
را  اختيارگرفتـن 150 شـهرداري  در  و  بـزرگ 
طـرح کردنـد تـا جايي کـه تأکيـد مي شـد اگـر 
کننـد  خـود  آن  از  را  شـهرداري   150 نتواننـد 
ديگـر  از  شـده اند.  متحمـل  بزرگـي  شکسـت 
سـو رجـب طيـب اردوغـان و يارانـش در پـي 
فتـح شـهرداري دياربکـر يـا قلعـه تسـخيرناپذير 
پ ک ک بودند. نتيجه انتخابات شـهرداري هاي 
اخيـر نشـان مي دهـد هـر دو حـزب عدالـت و 
توسـعه و نيـز صلـح و دموکراسـي پيروزي هـاي 
قابل توجهـي در حـوزه ُکردي کسـب کرده اند.

حـوزه کـردي ترکيـه شـامل حـدود 25 اسـتان 
در  اسـتان ها  ايـن  همگـي  کـه  مي شـود  ترکيـه 
گرفته انـد.  قـرار  ترکيـه  جنوب شـرقي  و  شـرق 
بخـش قابل توجهـي از کردهـاي ترکيـه بـه زبـان 
کـردي کرمانجـي و گـروه کمتـري بـه کـردي 
ترکيـه  کردهـاي  اکثـر  مي گوينـد.  سـخن  زازا 
سـني مذهب و پيـرو فقـه امـام شـافعي هسـتند هر 
چنـد بخـش ديگـري از کردهـا علوي مذهبنـد و 

شــهرداري، محکــي دشــوار بــراي آزمايــش 
ميــزان نفــوذ آک پارتــي در افکارعمومــي بــود.
در ايـن شـرايط تـازه رقبـاي سياسـي همچـون 
حـزب چپ گـراي جمهـوري خلـق بـه رهبـري 
کمـال کلچـدار اوغلـو، حـزب راسـت افراطـي 
حرکـت ملـي به رهبـري دولت باغچلـي و حتي 
و  رهبـر حـزب صلـح  ديمرتـاش  صالح الديـن 
در  کـه  رهبـران  پ ک ک  نيـز  و  دموکراسـي 
کوهسـتان قنديـل مسـتقرند بـر فشـار خـود عليه 

آک پارتـي افزودنـد.
گذشـته از اهميـت ملـي اين انتخابـات در ترکيه 
خبـري  محافـل  در  آن طوري کـه  و  به ويـژه  و 
سرنوشـت  در  انتخابـات  ايـن  اهميـت  دربـاره  
احتمـال نامـزدي رجـب طيـب اردوغـان بـراي 
رياسـت جمهوري گفتـه مي شـد، انتخابـات 30 
مـارس 2014 از نظـر ميـزان اقبـال افکارعمومي 
کردنشـين  حوزه هـاي  در  اصالحـات  رونـد  از 
ترکيـه و حتـي گفت وگوهـاي جاري بـا عبداهلل 

اوجـاالن هـم داراي اهميـت بـود.

انتخابات چه  ايــن  ُکردهاي ترکيــه در 
گفتند؟

انتخابــات شــهرداري 2014 ترکيــه در فضاي 
ملتهب سياســي برگزار شــد و برخالف برخي 
پيش بيني هــا نه تنهــا آک پارتــي برنــده ايــن 
مســابقه نفســگير بود بلکه نســبت به انتخابات  
شــهرداري هاي ســال 2009  بــر آراي آن هم 
افزوده شد. آک پارتي در اين دور از انتخابات 
ترکيــه،  ميــان 2956 شــهرداري  از  توانســت 
شــهرداري حدود 1600 شهر را به دست گيرد و 
آراي خود را از حدود 39 درصد در سال 2009 
به بيش از 45 درصد برســاند. بيش از 80 درصد 
واجدين رأي در اين انتخابات مشارکت داشتند 
و نزديکتريــن رقيب آک پارتي يعني جمهوري 
خلق )CHP( نتوانســت حتي 30 درصد آراي 

مردم را به خود جذب نمايد.
در انتخابــات شــهرداري ها، 89/26 درصد و به 
عبارتــي ديگر 40 ميليون و 80 هزار نفر از مردم 
پــاي صندوق هــاي رأي رفتنــد و درصد آراي 

چهار حزب مهم از اين قرار است:
تنگاتنگـي  رقابـت  نيـز  کـردي  حوزه هـاي  در 

درصد آراحزبردیف

1)AKP( 46عدالت و توسعه

2)CHP( 30جمهوري خلق

3)MHP( 15حرکت ملي

4)BDP( 6صلح و دموکراسي

 رجب طيب اردوغان و 
يارانش در پي فتح شهرداري 
دياربکر يا قلعه تسخيرناپذير 

پ ک ک بودند. نتيجه انتخابات 
شهرداري هاي اخير نشان 

مي دهد هر دو حزب عدالت و 
توسعه و نيز صلح و دموکراسي 

پيروزي هاي قابل توجهي در 
حوزه ُکردي کسب کرده اند.

حوزه کردي ترکيه شامل حدود 
25 استان ترکيه مي شود که 

همگي اين استان ها در شرق و 
جنوب شرقي ترکيه قرار گرفته اند
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دفاع کــرد و در نهايت ايــن آک پارتي بود که 
توانســت بــا آراي دوبــاره اکثريت شــهروندان 

ترکيه اي پيروز ميدان باشد.
در حــوزه کردنشــين ترکيــه گفت وگوهــاي 
مقامات امنيتي با رهبر زنداني پ ک ک اگرچه 
هنوز به مذاکره اي تمام عيار ختم نشــده اســت 
اما توانســته تا بعد از سال ها جنگ و خونريزي، 
آتش بســي شــکننده را بــه مناطــق شــرقي و 
جنوب شرقي به ويژه مناطق مرزي بازگرداند. اين 
وضعيت البته از نظر اقتصادي هم موجب شده تا 

سوريه و حتي بحران حضور آوارگان سوري در 
ترکيه، اعتراضات خياباني، تبليغات منفي احزاب 
رقيب و ساير مشکالت پيش روي حزب عدالت 
و توسعه نتوانست تا هواداران سنتي و محافظه کار 
را از دادن رأي به حزبشــان منصــرف کند. البته 
تالش هاي شــخصيت قدرتمند، کاريزماتيک و 
تــا حدودي اقتدارگراي حزب يعني رجب طيب 
اردوغان در کســب اين پيروزي بســيار اثرگذار 
بود. وي با ســفرهاي متعدد و خســتگي ناپذير به 
تمامي مناطق ترکيه از حزب  و نامزدهاي حزب  

انتخابات شــهرداري هاي ترکيه  و  پايان 
آغاز ماراتني ديگر

نتيجه آراي کسب شــده احزاب مختلف نشــان 
مي دهد پيروز انتخابات شــهرداري هاي ســي ام 
مــارس 2014 ترکيه آک پارتي اســت. پيروزي 
اين حزب از ابعاد مختلفي داراي اهميت اســت. 
بي اثرکــردن فضاســازي هاي رســانه اي و حتي 
قضايي در پي اتهام فساد به اصلي ترين چهره هاي 
اين حزب يعني نخست وزير اردوغان، مشکالت 
ناشــي از درگيــري تمام عيار ترکيــه در بحران 

نتایج انتخابات شهرداري هاي تركيه در 30 مارس 2014 به تفكيك آراي احزاب اصلي

كل   آراي  مأخوذهنام استان
A K P

عدالت و توسعه
BDP

صلح  و دموكراسي
MHP

حركت ملي
CHP

جمهوري خلق

237767  )%54(179332  )%41(439154وان

246216  )%31(487330  )%61(802059شانلي اورفا

17861  )%67(6767  )%26(26727حکاري

16516  )%61(6967  )%26(27116شرناق

400009  )%55(249268  )%34(723072دياربکر

167483  )%52(120755  )%38(321601ماردين

6247  )%5(65777  )%56(116504آديامان

5031  )%3(105387  )%56(188878االزيغ

310919  )%50(26286  )%42(62631سيرت)سعرد(

20350  )%45(20551  )%46(44754آغري)آگري(

7250  )%42(1592  )%9(17074تونجلي

12762  )%26(28711  )%58(49233بينگول

15664  )%42(18193  )%48(37705موش

9142  )%39(10211  )%44(23180بدليس

114513  )%29(24739  )%6(233040  )%59(395935ارزروم

9864  )%25(11127  )%28(7631  )%19(9822  )%25(39303قارص

زير يک دردصد303838  )%63(483166مالطيه

17670  )%43(18217  )%44(4516  )%11(41502ايگدير

1060  )%11(3375  )%34(9857اردهان

91962  )%56(50243  )%31(163209بتمان

زيريک دردصد28677  )%54(52888ارزنجان

زير دو درصد106560  )%58(183712سيواش

53719  )%6(478416  )%54(884824غازي عنتپ



85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
15

8

85
ره 

ما
 ش

| 9
د 3

ردا
 خ

ت و
ش

به
ردی

 | ا
15

9

منابع:
براي تهيه اين گزارش و آمارهاي مورد استفاده 
ضمــن مراجعه بــه برخي ســايت هاي خبري و 
خبرگزاري هاي ترکيه، سايت فرات )پ ک ک( 
و از داده هاي خبرگزاري کردپرس هم استفاده 
شد. آقاي محمدعلي دستمالي هم در اين زمينه 
مطلب تحليلي و مستندي را منتشر کرده است.■

با شاخص هاي زندگي روزمره مردم و باورهاي 
مذهبي آنان و... مواردي از اين دســت مي تواند 
در آينــده اين جريان ها را با مســائل عميق تري 
همچــون ظهــور و اقتدار احــزاب رقيب ملي و 
محلي، بــروز اختالف ميــان رهبري پ ک ک  
با رهبران قنديل و يا شــکل گيري انشــعاب در 

ساختار پ ک ک  و... روبرو کند.

بودجه هاي کمتــري صرف امنيــت اين مناطق 
شود. گســترش فعاليت هاي عمراني، زيربنايي و 
توسعه اي در استان هاي کردنشين هم از منظري 

ديگر بر رونق اين استان ها افزوده است.
نزديک شــدن دولــت ترکيه بــه دولــت اقليم 
کردســتان عراق و به ويژه به حــزب دموکرات 
کردستان عراق هم از ديگر سياست هاي دولت 
آک پارتي در ســاليان گذشــته بوده است. اين 
مســئله البته در بعــد داخلي هــم اثراتي برجاي 
گذارده اســت. هر چند در همان حال گسترش 
روزافــزون اقتدار پ ک ک در ميــان کردهاي 
ســوريه هــم چالش هاي تــازه اي بــراي دولت 

اردوغان ايجاد کرده است.
گذشته از انتخابات رياست جمهوري در تابستان 
آينده، انتخابات مجلس ترکيه در سال آينده هم 
در راه اســت. ماراتني براي تثبيت موفقيت هاي 
آک پارتــي از طريــق دســتيابي اردوغــان بــه 
صندلي رياســت جمهوري ترکيه و سپس تسلط 
بر اکثريت کرسي هاي پارلمان آغاز شده است. 
رقبا هم بــا ارزيابي وضع موجــود در پي يافتن 
راه هايي براي به شکست کشاندن يا عقب راندن 
حزب عدالت و توســعه در دو انتخابات مهم و 
سرنوشت ســاز پيش روي هســتند. در اين ميان 
هنوز هواداران پ ک ک نتوانســته اند متناسب با 
جمعيت کردهاي ترکيه آراي انتخاباتي کســب 
کنند. استمرار اين وضعيت مي تواند براي آينده 
اين احزاب و جريان هاي هوادار هشــداردهنده 
باشــد. گفتمان اقتدارگرا، رهبرمحور، بي ارتباط 

استان حزب استان حزب استان حزب استان حزب استان حزب

Adana MHP Çankırı AKP İzmir CHP Ordu AKP Bayburt AKP

Adıyaman AKP Çorum AKP Kars MHP Rize AKP Karaman AKP

Afyonkarahisar AKP Denizli AKP Kastamonu AKP Sakarya AKP Kırıkkale AKP

Ağrı BDP Diyarbakır BDP Kayseri AKP Samsun AKP Batman BDP

Amasya AKP Edirne CHP Kırklareli CHP Siirt BDP Şırnak BDP

Ankara AKP Elazığ AKP Kırşehir AKP Sinop CHP Bartın MHP

Antalya AKP Erzincan AKP Kocaeli AKP Sivas AKP Ardahan AKP

Artvin AKP Erzurum AKP Konya AKP Tekirdağ CHP Iğdır BDP

Aydın CHP Eskişehir CHP Kütahya AKP Tokat AKP Yalova CHP

Balıkesir AKP Gaziantep AKP Malatya AKP Trabzon AKP Karabük MHP

Bilecik AKP Giresun CHP Manisa MHP Tunceli BDP Kilis AKP

Bingöl AKP Gümüşhane AKP Kahramanmaraş AKP Şanlıurfa AKP Osmaniye MHP

Bitlis BDP Hakkâri BDP Mardin BDP Uşak AKP Düzce AKP

Bolu AKP Hatay CHP Muğla CHP Van BDP

Burdur CHP Isparta MHP Muş AKP Yozgat AKP

Bursa AKP Mersin MHP Nevşehir AKP Zonguldak CHP

Çanakkale CHP İstanbul AKP Niğde AKP Aksaray AKP

مقایسه نتایج انتخابات شهرداري هاي 2009 و 2014 تركيه  
از نظر تسلط احزاب رقيب بر شهرداري ها
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بــا وجــود فاجعــه جنــگ عــراق، هنــوز هم 
محافظه کاران جديد واشنگتن، سياست خارجي 
ايــاالت متحــده را تحــت نفــوذ خــود دارند. 
محافظه کاران جديد، براي تأمين آنچه نيازهاي 
استراتژيک اسرائيل تلقي مي کنند، با دامن زدن 
به مجادالت جديد و قديمــي، در پي تحريک 

ايران و سوريه و ايجاد جنگ هستند. 
بــه لحــاظ  تايمــز،  نيويــورک  از  متــن  ايــن 
روزنامه نگاري مشکل دارد: »وزير دفاع اسرائيل، 
موشــه يالون به شــدت از ايران به خاطر ساخت 
سالح هسته اي و فريبکاري انتقاد کرد و هشدار 
اســرائيل را، مبني بر اين که ايران اجازه نخواهد 
يافت به ســالح هسته اي دست يابد تکرار کرد.« 

خطاي اين متن در چيست؟
اگــر نيويورک تايمز حرفــه اي و غيرجانبدارانه 
برخورد مي کرد بايد در ســطور بعدي جمالتي 
اين چنينــي مي خوانديــم: »البته خود اســرائيل 
ســاخت بمب هســته اي را از دهه هاي گذشــته 
به طــور مخفيانــه آغاز کــرده اســت و احتماالً 
تاکنــون بــدون اعالم کــردن، پيشــرفته ترين و 
غيرشــفاف ترين زرادخانــه هســته اي زميــن را 
داراســت.« امــا نيويورک تايمــز نمي خواهد به 
خوانندگان خود رياکاري خيره کننده اســرائيل 
را، به عنوان يک کشور سرکش مسلح به سالح 
هســته اي که ايران را به خاطر در ســر پروراندن 
آرزوي اتمي محکوم مي کند يادآوري کند. در 
حالي که ايران سالحي ندارد و مي گويد که در 

پي سالح هم نيست.
 اين شکل از يک بام و دو هوا در گزارش هايي 
کــه مربوط به اســرائيل و دشــمنان مســلمانش 

هســتند و در رســانه هاي خبري جريــان اصلي 
اياالت متحده  چاپ مي شوند امري شايع است. 
اما اينکه به يک مقام اســرائيلي اجازه داده شود 
ايــران را براي در ســر داشــتن چيــزي که قباًل 
اســرائيل انجام داده اســت، محکوم کند )بدون 
اينکه حتي به رياکاري اســرائيل اشــاره شود(، 
نقض آشــکار معيارهاي روزنامه نگاري اســت. 

درواقع اين سندي بر جانبداري است. 
در هميــن حال، ســردبيران محافظــه کار جديد 
واشــنگتن پســت همچنان مبارزات جديد خود 
را بــراي اعمال فشــار بر رئيس جمهــور باراک 
اوبامــا ـ بــراي صــدور اولتيماتوم هــاي نظامي 
بيشــتر به سوريه، به عنوان يکي ديگر از دشمنان 
اســرائيل ادامه مي دهند. منطقي است اگر اوباما 
بــه صدور اولتيماتوم ادامه دهد، ســوريه پيروي 
نخواهد کرد يا نمي توانــد پيروي کند، بنابراين 
عمل خصمانه جنگ به وجود مي آيد، همان طور 
که رئيس جمهور جورج بوش از عراق خواست 
سالح هاي کشتار جمعي اي را که نداشت تسليم 

کند. 
در جريان انفجار دو بشکه در سوريه، واشنگتن 
پســت در ســرمقاله و مقاله جداگانه اي توســط 
 )Fred Hiatt( يکي از سردبيران، به نام فرد هيت
بحــث مشــابهي را طــرح کرده اســت – اينکه 
ديپلماسي اوباما در قبال سوريه شکست خورده 
و حاال زمان آن رســيده کــه تهديدهاي نظامي 
بيشــتر شــود يا حتي در جنگ داخلي ســوريه 
مداخله نظامي صورت گيرد. اين »تم« به سرعت 
توسط ساير رســانه هاي خبري اياالت متحده از 

جمله Liberal MSNBC دنبال شد. 
با اين حال مشــکل اصلي با اســتراتژي اوباما در 
خصــوص ســوريه اين اســت که هنوز بــر پايه 
اظهارنظرهاي پرســروصدايي است که در طول 
کمپين 2012 و وقتي که اوباما سعي مي کرد در 
مقابل شــعارهاي جنگ طلبانه تر و محافظه کاران 
جديد رقيــب جمهوريخواهــش قوي تر به نظر 

برسد، مطرح شده اند. 
در اين دوره، اوباما خط قرمز سوريه را اين گونه 

اعالم کرد: بشــار اســد بايد بــرود. اوباما تأکيد 
کرده اســت که هدف هر مذاکــره صلحي بايد 
خلع دولت اســد و جايگزيني آن با دولتي باشد 
که توســط مخالفان اسد ســازماندهي شود، به 

عبارت ديگر، تسليم اسد در مذاکره.
ايــن پندار، واقع بينانه نبود، گرچه ممکن اســت 
اســد و حکومتــش مشــروع نباشــند. او هنوز 
بخش عمده اي جامعه ســوري شامل گروه هاي 
علوي )يکي از شــاخه هاي تشيع( و مسيحيان  را 
نمايندگي مي کند. به عــالوه يکي از قوي ترين 
جنبش هاي شورشــي که به دنبال ســقوط اســد 
اســت، جهادگران راديکالي هستند که نماينده 
گروه هــاي ســني افراطــي مانند وابســتگان به 
القاعده و حتي افراطي تر از آن کساني که براي 
نابــودي کامل علويان و ديگــر »مرتدان« پيمان 

بسته اند هستند. 

طعمه کردن اوباما
در ميــان ايــن آشــوب خطرنــاک و پيچيــده، 
ســردبيران محافظه کاران جديد واشنگتن  پست 
اوباما را طعمــه کرده اند تا آنچه »هيت« ضعيف 
و در نتيجه بي اثر ماندن مي خواند متوقف شود. 

ســردبيران خواســتار آن شــدند که اوباما يک 
اولتيماتوم نظامي جديد را عليه ســوريه تصويب 
کند چرا که اسد در تحويل سالح هاي شيميايي 
به ســازمان ملل براي نابودي آنهــا تأخير کرده 
اســت. بحــث بر ســر اين بود کــه اوبامــا بايد 
مداخلــه نظامي کند تا ســوريه ديگــر پايگاهي 
براي نظاميان القاعده نباشــد تا آنها نتوانند نقشه 
حمــالت تروريســتي عليــه وطن )امريــکا( را 

طرح ريزي کنند. 
ســردبير واشنگتن پســت مي گويد: »اين امکان 
وجــود دارد که بار ديگــر، در همين زماني که 
جان کــري به دنبــال ديپلماســي طوالني مدت 
اســت يا اوبامــا در پي بهانــه اي بــراي انفعال، 
تروريست هاي وابســته به القاعده، از قلمروشان 

براي حمله عليه امريکا استفاده کنند.« 
همراه يــا بدون عمل ســازمان ملــل، زمان آن 

بار ديگر رسانه هاي بزرگ بر طبل جنگ 
در خاورميانه مي کوبند

نويسنده: رابرت پري

برگردان: حليه صبورنژاد
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رســيده اســت که دولــت اوبامــا در خصوص 
بررســي جنايــات رژيــم و تهديد رو به رشــد 
القاعده تجديدنظر کند. بنابــر گزارش ها آقاي 

کري در حال حاضر هيچ پاسخي ندارد. 
هيت نيــز در ســرمقاله خود به نکات مشــابهي 
اشاره مي کند: »پوشيده نيست که سياست دولت 
اوباما در قبال سوريه، در حال شکست است. در 
حال حاضر، فرد ناموفق در اجراي اين سياست، 
وزير امور خارجه جان کري اســت. دو ســناتور 
اياالت متحده، يعني مک کين و ليندســي که با 

او گفت وگو کردند نيز گواهي بر اين است.«
هيـت، ادامـه داد: » بـه عبـارت ديگـر، پناهـگاه 
افغان هـاي مهاجـر  نقـش  در سـوريه، مي توانـد 
القاعـده قبـل از 11سـپتامبر را بـازي کنـد. کلپـر 
کـه  حالـي  در  گفـت:   )James Clapper(
بي توجـه  غربـي  سـکوالر  و  معتـدل  نيروهـاي 
بودنـد، افراطي هـا در سـوريه بـه 26000 نفـر، از 

جملـه 7000 خارجـي افزايـش يافـت.«
با توجه بــه ديدگاه هــاي هميشــه جنگ طلبانه 
و  محافظــه کاران جديــدي چــون مک کيــن 
گراهــام، جــاي تعجب نيســت کــه »رويکرد 
جديد« مدنظر آنها نســبت بــه اين تهديد جديد 
شــامل مداخله نظامي در ســوريه باشد. گراهام 
مي خواهــد هواپيماهــاي بــدون سرنشــيني در 
سراســر کشــور رها کنــد، در حالــي که هيت 
مي نويسد: »مک کين براي ايجاد منطقه اي به نام 
منطقه امن که در آن آموزش ارتش آزاد سوريه 
و مراقبت از پناهندگان صورت گيرد و توســط 
موشک هاي پاتريوت مستقر در ترکيه حفاظت 

شود تالش مي کند.« 

کدام سو؟ 
البته، يکي از مشکالت مهم سوريه اين است که 
افراطي هاي وابسته به القاعده به عنوان بخشي از 
ائتالف شورشي با ارتش اسد مي جنگند. درواقع 
جهادگران تاکنــون مهم ترين بخــش نيروهاي 
شورشــي قلمداد شــده اند. تا حد مشخصي هم 
جهادگران ســني- که توسط عربستان سعودي و 

ديگر کشورهاي حاشــيه خليج فارس تأسيس و 
تجهيز شــده اند، ارتش شورشي را مي سازند. به 
عبارت ديگر، ترفند معناشناختي واشنگتن پست 
در يکي کردن وجود نيروهاي وابسته به القاعده 
در ســوريه با دولت سوريه است درحالي که در 
واقع اين دو، در دو ســوي جنگ به ســختي در 
حال مبارزه با يکديگرند. اســتدالل واشــنگتن 
پست در اينجا کمي شبيه سرزنش فيدل کاسترو 
بــراي پناه دادن بــه القاعده در کوباســت بدون 
اينکه ذکر شود که آنها در پايگاه نظامي اياالت 
متحده در گوانتانامو و خارج از کنترل کاســترو 

هستند. 
در حال حاضر، دولت ســوريه در يک عمليات 
خشــن درگيــر ريشــه کن کردن وجــود ايــن 
»تروريســت ها« - و ساير شورشــيان مسلح - و 
دادن تعــداد زيادي کشــته از ميــان غيرنظاميان 
اســت. در حالي که ممکن اســت  هيچ راه حل 
آســاني براي اين فاجعه وجود نداشــته باشــد، 
ايده يک مداخله نظامي ديگر توســط امريکا به 
راحتي مي تواند منجر به مرگ و تخريب بيشــتر 

شود.

همان طور که هيت اشــاره مي کند: »اوباما ترديد 
دارد کــه ايــاالت متحده بتوانــد در اين جنگ 
کثيف بــدون بدترکردن اوضــاع دخالت کند. 
بنا بــه گزارش ها او نگران اســت که حتي يک 
دخالت محــدود به طور اجتناب ناپذيري ملت را 
با مشــکالت بيشــتري مواجه مي کند. قطعاً هيچ 
تقاضاي عمومي اي  براي مداخله وجود ندارد.«

امــا فقدان حمايــت عمومــي از جنگ ديگري 
در خاورميانــه هيچ نگراني بــراي هيت و ديگر 
سردبيران واشــنگتن پســت به دنبال ندارد. آنها 
هرگز براي کمک بــه گمراه کردن امريکايي ها 
در توجيه حمله به عراق که منجر به کشته شــدن 
نزديک به 4500 سرباز امريکا و صدها هزار نفر 
از مردم عراق شد عذرخواهي نکرده اند. درواقع، 
قتل عام مردم مظلوم عراق - که توسط پرزيدنت 
بوش و بــا حمايت  محافظه کاران جديد- انجام 
شد در حال حاضر به دست فراموشي سپرده شده 
اســت. به عنوان مثال واشــنگتن پست از جنگ 
داخلي سوريه به عنوان بدترين فاجعه انساني بعد 
از نسل کشي رواندا در دهه 1990 نام مي برد اما 
نامــي از قتل عام  در عراق در دهه گذشــته برده 
نمي شــود. حاال هيــت و ديگــر  محافظه کاران 
جديد در پي طراحي تمي هستند که اوباما را به 
يک کشمکش ديگر در خاورميانه سوق دهد و 
بر اسد به خاطر القاعده فشار آورند، طوري که 
گويي اسد به افراطي هاي القاعده پناه داده است.  
با اين حــال، اگر نگراني امريکا اين اســت که 
القاعده يک پناهگاه امن در سوريه ايجاد کند- 
چنانچــه اين آخرين بهانه براي يک حمله ديگر 
از ســوي امريکا به يک کشــور مسلمان نيست 
- رويکــرد منطقي تر مي تواند اين باشــد که به 
دنبال تقســيم آرايش قدرت ميان دولت اسد و 
مخالفان معتدل تر و ايجاد يک جبهه متحد عليه 

جهادگران باشد.
چنين معاهده اي مي تواند توسط يک استراتژي 
هماهنگ براي خالص شــدن از شــر افراطي ها 
عمل کند. اوباما نيز مي تواند بر سعودي و ديگر 
شيوخ مناطق نفت خيز فشار بياورد تا کمک هاي 
مالي به جهادگران اهل ســنت داخل ســوريه را 

متوقف کند. 
اما اصرار اياالت متحده بر تسليم شــدن اسد در 
مذاکره - به ويژه هنگامي که نيروهاي خود را از 
نظر نظامي تحت کنترل دارد - به سادگي منجر 
به جنگ و کشتار بيشتر خواهد شد، با اين وجود 
محافظــه کاران جديد، در حال فشــار آوردن به 
اوباما براي »يک تغيير رژيم ديگر« هستند.■

اگر نگراني امريکا اين است که 
القاعده يک پناهگاه امن در 

سوريه ايجاد کند- چنانچه اين 
آخرين بهانه براي يک حمله 
ديگر از سوي امريکا به يک 

کشور مسلمان نيست - رويکرد 
منطقي تر مي تواند اين باشد که 
به دنبال تقسيم آرايش قدرت 

ميان دولت اسد و مخالفان 
معتدل تر و ايجاد يک جبهه 
متحد عليه جهادگران باشد.

طرح از الشرق االوسط 
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ســيزدهم فروردين 1393 براي ســربازان پايگاه 
نظامي فورت هود، روزي شوم بود. ايوان لوپز، 
ســربازي که در جنگ عراق شــرکت داشت، 
دست به 20 دقيقه آتش بازي زد. آتشي که جان 
چهار نفر ازجمله ايوان را گرفت و 16 نفر ديگر 

را مجروح کرد.
اين خبر نشــان از پديــده اي دارد کــه دامنگير 
بســياري از خانواده هــاي ســربازان جنگ هاي 
امريــکا در اقصــي نقــاط جهــان اســت. لوپز 
جوان، مانند بســياري از همقطارانش در جنگ 
عراق شــرکت جســته بود و پــس از آن دچار 
افسردگي شده بود. پايگاه فورت هود، در سال 
2009 شــاهد حادثه اي مشــابه با 13 کشته بود. 
اينهــا بخش کوچکــي از هزينه هايي اســت که 

امپراتوري امريکا براي هژموني داده است.
جامعه و به خصــوص دولت ها و ســرمايه داران 
امريــکا با وجــود مصائبي که بــراي دنيا دارند، 
هيــچ نگرانــي از نقدهاي فراواني کــه در خود 
امريــکا عليــه سياســت هاي دولــت و فرهنگ 
اجتماعي وجود دارند، ندارند. دســتگاه بزرگ 
تبليغاتــي امريکا بســيار قدرتمند اســت. به قول 
تيرمن اين کشــور پيشتاز روابط عمومي و رسانه 
اســت اما به هر حال پس از حوادث 11 سپتامبر 
و زمينگيرشدن امريکا در عراق، حجم نقد ها به 
مواجهه امريکايي با جهان افزايش چشــمگيري 
داشت. اين نقد ها از جوانب مختلفي بيان مي شد. 
از ليبرال هــاي کهنــه کار گرفته تا انديشــمندان 
و پژوهشــگران، به صف منتقدان سياســت هاي 
اياالت متحده پيوســتند و کتاب هايي منتشر شد 
که بســياري از آنها در ســال هاي اخير در ايران 
نيز منتشــر شده اســت. يکي از اين آثار، کتاب 
»100راه براي گنــدزدن به دنيا« اثر جان تيرمن،  
پژوهشگر برجســته امريکايي و از مديران ارشد 
مؤسسه مطالعات بين الملل دانشگاه MIT است. 

تيرمن عالقه خاصي به مســائل ايران نيز دارد و 
آخرين اثر اين نويســنده به نام »سوء تفاهم ايران 
و امريکا«، در همکاري با پژوهشــگر ارزشــمند 
ايرانــي، عباس ملکي ـ  مشــاور رهبري، اســتاد 
دانشــگاه هاي ايران و امريــکا و معاون وزارت 
امــور خارجــه در دهــه  اول و دوم انقــالب ـ به 
نگارش درآمده اســت. در کتاب »100 راه براي 
گنــدزدن به دنيا«، نويســنده در موارد بســيار به 

مسائل ايران مي پردازد.
100 مــورد از نابه هنجاري هــاي سياســت هاي 
امريکا در اين کتاب برشمرده شده است و البته 

نگاه تيرمن انتقادي و خيرخواهانه است. 
هوارد زين، فيلسوف و دانشمند چپ گرا معتقد 
اســت کتاب تيرمن »گراميداشــت دموکراسي« 
است. نامي که ناشــر ايراني بر تارک کتاب نيز 
جايش داده است اما به نظر من اين کتاب بيشتر 

نقد ليبرال دموکراسي است.
شايد درباره هريک از اين 100 مورد کتاب هاي 
بسياري نوشته شده باشد و متخصصان حوزه هاي 
مختلــف بــه نقد وجــوه مختلف سياســت هاي 
امريــکا پرداخته انــد اما ويژگي کتــاب تيرمن، 
بررســي ژورناليستي و اجمالي تمامي اين موارد 

است. 

ليبرال هاي خودشيفته
فريد زکريا در کتاب »آينده آزادي« معتقد است 
تنها راه نجات جهان، ليبراليســم ناب امريکايي 
اســت. حتي دموکراســي راه چاره دنيا نيست و 
دموکراســي به جز »ليبرال دموکراسي« مفهومي 
ندارد. شــايد با فروپاشي شوروي چنين توهمي 
در جهان اپيدميک شــد اما اين اپيدمي به مرور 
در بوته آزمون آمد و کاستي هاي بيشتري از آن 
نمودار شد. بخش عظيمي از انتقادات تيرمن در 
اين کتاب به دموکراســي ليبرال برمي گردد. در 
دموکراســي ليبرال همان گونه کــه فريد زکريا 
هم معتقد است، ابتدا بايد نهاد ليبراليسم در بستر 
جامعه کاشته شود و ســرمايه داري جان بگيرد، 
آن گاه مــردم در يک فراينــد دموکراتيک، در 
انتخابات  حاضر شوند و کساني را که به واسطه 
ساختارهاي سرمايه داري قدرت گرفته اند، تأييد 
کنند و بــه آنها رأي دهند. از ديــد فريد زکريا 
هر دموکراســي اي بدون ليبراليسِم نهادينه شده، 
خطرناک اســت. به نظر مي رســد ايــن ادعاي 
زکريا خطرناک ترين پديده براي جهان اســت. 
با اين ايده سال هاست که امريکا در نقش فرشته 
نجات کشــورهاي ديگر وارد مي شــود و جهنم 
به پا مي کند اما فرشــته نجات قدرتمند جهان، با 
الگوي ســرمايه داران سرمايه گذاري مي کند. او 
جايي وارد عمل مي شــود که حتماً سود بيشتري 
عايد او شــود. در مورد دروغ هــاي بوش براي 
حمله به عــراق و تبعات آن حمله و ســودهاي 
کالن شرکت هاي بزرگ و ورشکسته امريکايي 
از جيب مردم عراق و ماليات دهندگان امريکايي 
بسيار گفته شده است و تيرمن نيز به اين موضوع 
در چند جاي مختلــف کتاب مي پردازد. هوارد 
زيــن در مقدمه اي که بر کتاب نوشــته اســت، 
جملــه اي از بــوش نقــل مي کنــد کــه عصاره 
ديدگاه هاي فريد زکريا در کتاب آينده آزادي 
اســت. »تأمين آزادي در جهان اکنون ضرورت 
دوران ماســت«! صابــوِن ايــن آزادي خواهــي 
حداقل يک بار به تن کشــور ما در ســال 1332 
خورده است و هنوز از تبعات آن متنعم هستيم.

به قــول هوارد زين، امريکا مدت هاســت دچار 

در نقد ليبرال دموکراسي
نگاهي به کتاب »100راه براي گندزدن به دنيا«

محمدرضا احمدي

فريد زکريا در کتاب »آينده 
آزادي« معتقد است تنها راه نجات 
جهان، ليبراليسم ناب امريکايي 
است. حتي دموکراسي راه چاره 
دنيا نيست و دموکراسي به جز 
»ليبرال دموکراسي« مفهومي 

ندارد. شايد با فروپاشي شوروي 
چنين توهمي در جهان اپيدميک 

شد اما اين اپيدمي به مرور در 
بوته آزمون آمد و کاستي هاي 

بيشتري از آن نمودار شد
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آن بــه آثار زيانبار آن محکوم شــده اند. جالب 
اســت کــه سياســتمداران امريکا به شــدت از 
اين محصــوالت دفــاع مي کننــد. محصوالت 
دستکاري شده غول هاي کشاورزي حتماً روزي 
سرنوشت سموم شيميايي را خواهند داشت. اين 
ســموم هم روزگاري معجزه کشاورزي ناميده 
شــد و امروزه فاجعه قلمداد مي شود. تنها مزيت 
ايــن محصــوالت، توليد انبوه آن اســت. توليد 
انبوه براي ورشکسته شدن کشاورزان کشورهاي 
درحال توسعه و توســعه نيافته و وابستگي هرچه 

بيشتر آنها به سوبسيدهاي امريکايي. 

هم پيمانان امپراتور
درباره هم پيمانان امريکا بســيار گفته و نوشــته 
شــده اســت و آنچه به قلم تيرمن آمده قطره اي 
از درياســت. دولت اســرائيل، رژيم نژادپرست 
و  کودتاچــي  کنتراهــاي  جنوبــي،  آفريقــاي 
قاچاقچــي در نيکاراگوئــه، حکومــت فعلــي 
عربستان، رژيم فاسد مبارک، رژيم فاسد بن علي 
و هزاران هزار ديکتاتور ديگر در دنيا هم پيمانان 
اياالت متحده بوده اند. سرگذشتي که امريکا با 
حمايت خــود از ديکتاتورها براي جهان ســوم 
رقم زده اســت، بســيار تراژيک است. در سال 

و به دور از مناســبات بازار مي خواهد، اما خود 
سوبسيدهاي کالني به بخش کشاورزي مي دهد. 
»بخش اعظم اين پول روانه جيب چهار شرکت 
بزرگ محصوالت زراعي مي شــود.... باوجود 
تالش هاي صورت گرفته بــراي کاهش اثرات 
زيانبار سوبســيدهاي کشاورزي، تنها جزئيات و 

ظواهر عوض مي شوند.« 3
اما نقد تيرمن به سوبســيدها محدود نمي شــود، 
بلکه فلســفه اساتيد ليبرال دموکرات را در مورد 
انســان در ادامه نقد آقاي تيرمن شــاهد هستيم؛ 
فروکتــوز موجــود در ذرت، در امريکا بســيار 
ارزان به دســت مي آيد و »اين ماده مسئول چاقي 
بيش  از اندازه و اثرات تخريبي بر بدن کودکان 
شــناخته شــده اســت.« متخصصــان امريکايي 
آن را يکــي از داليل ديابــت در جامعه امريکا 
مي شناســند. گويــي سرنوشــت دالرهايي که 
دولت امريکا به عنوان سوبســيد به کشــاورزان 

مي دهد، به قبرستان ختم مي شود.
بذرهــاي اصــالح نژادي شــده، معضــل ديگر 
کشاورزي امريکا و البته کشورهاي توسعه يافته 
اســت. محصوالتي که هنوز آثار و تبعات آن به 
درستي مشخص نشده است. آسيب هاي بسيار آن 
در آزمايشگاه ها مکتوم مانده و مصرف کنندگان 

خودشيفتگي است. »درست هنگامي که ارتش 
اياالت متحده در فيليپين ســرگرم کشــتار بود، 
وزير جنگ، اليهو روت اظهار مي داشت: سرباز 
امريکايي از زمين تا آســمان با ســربازان ديگر 
کشورهاي دنيا متفاوت است. او پاسدار آزادي 
و عدالــت، نظــم و قانون و صلح و خوشــبختي 

است.«1
اما آســيب هاي رواني اين همه جنگ افروزي و 
کشــت و کشتار در جهان، براي حفظ ابرقدرت 
بــودن و بــراي هژموني، امــروز از »پاســداران 
آزادي و عدالت«، بيماران رواني ســاخته است. 
حتمــاً ايوان لوپــز مطمئن بوده اســت که براي 
آزادي و عدالــت نجنگيده! اين خودشــيفتگي 
امپراتور است که هنوز توهم دارد براي ارزش ها 

جنگيده است. 
امــا کتاب محدود بــه رويکرد سياســي امريکا 
نيســت و عملکرد نادرســت امريکا نيز محدود 
به اين حوزه نيســت. امپراتــور هيچ حوزه اي را 

بي نصيب نگذاشته است. 

ليبراليزه  کردن محيط زيست
پس از روند روبه رشد صنعتي شدن جهان، انسان 
متوجه آثار زيانبار رشد صنعتي بر محيط زيست 
شد. گازهاي گلخانه اي منجر به گرم شدن زمين 
و رقيق  شدن اليه اوزن و آب شدن يخ هاي قطب 
مي شود که تبعات بســيار خطرناکي در بر دارد 
و مي توانــد حيات را روي کره خاکي به چالش 

بکشاند.
در ســال 1997 بحث هايــي در مــورد گازهاي 
گلخانــه اي انجام شــد و منجر بــه پيماني ميان 
کشورهاي صنعتي در شــهر کيوتوي ژاپن شد. 
در ســال 1999 اين پيمان نامه آماده اجرا شــد و 
پنج ســال بعد روســيه آن را تصويب و اجراي 
آن را اجبــاري اعــالم کــرد. دو ســال قبــل از 
روســيه اتحاديه اروپا در حالي اين پيمان نامه را 
به اجرا درآورد که بسيار کمتر از اياالت متحده 
گازهــاي گلخانــه اي توليد مي کــرد. »معاهده 
مذکــور در ســال 1997 تکميل و با پايان ســال 
2005 بــه امضاي 157 کشــور از جمله اتحاديه 
اروپا، روسيه، کانادا و ژاپن رسيد. اين يعني همه 
 )G-8(کشــورهاي عضو گروه موسوم به هشت
از قدرت هاي صنعتي جهان تشکيل شده، به جز 

يکي: اياالت متحده امريکا«!2
غــول صنعتي جهان، مي خواهد براي نســل هاي 
ديگر هم چيزهايي داشــته باشــد. آسيب رساني 
بــه محيط زيســت، محدود بــه اين نمي شــود. 
مــردم  و  امريکايــي  پرمصــرف  خودروهــاي 
مصرف گراي امريکا معضالت بســياري جدي 

براي محيط زيست ايجاد مي کنند. 

کشاورزي به سبک يانکي ها
توليدکننــدگان  بزرگتريــن  از  يکــي  امريــکا 
محصوالت کشاورزي اســت و ذرت، يکي از 
محصوالت اصلي سرزمين يانکي هاست. امريکا 
با وجود اينکه در تمــام دنيا دولت ها را ضعيف 
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افراطــي امريکا، حتــي آدم کشي هايشــان را با 
آموزه هــاي مذهبي  توجيه مي کنند. دولت بوش 

مجتمعي از اين افراطيون بود. 
بــه اعتقاد تيرمــن، خشکه مقدســي و ممنوعيت 
هرگونــه خوشــي و آســايش، اختراعــي تماماً 
امريکايي اســت که در حال گسترش به دنيا نيز 
هست. شايد اين ادعاي تيرمن قدري اغراق آميز 
باشد، اما مي توان گفت بسياري از دکترين هاي 
سياسي و نظامي امريکا ريشه در اين قشري گري 
دارد. مذهبيون امريکا به تأويل تيرمن، خشونت 
را تقديــس و روابط جنســي را تقبيح مي کنند. 
»آن قــدر کــه از نمايش اندام جنســي برهنه در 
تلويزيــون داد و فغان به پا مي شــود، صحنه هاي 
فجيع قتل و کشــتار مردم کشــورهاي مســلمان 
توســط ارتش امريکا که هــر روز در تلويزيون 
مي بينيــم، واکنشــي در ميــان ايــن جماعــت 

برنمي انگيزد.«8 
مذهبيــون افراطــي امريــکا، با کشــتن زنان و 
کودکان در فلوجه مخالفتي ندارند اما تحقيقات 

درباره سلول هاي بنيادين، آنها را آزار مي دهد.
راهــکار امريکا بــراي مواجهه با بيمــاري ايدز 
در آفريقــا، خويشــتنداري و ممانعــت از رابطه 
جنسي اســت. اين توصيه هاي اخالقي در حالي 
صورت مي گيرد که امريکا بزرگترين کشور در 
صنعت پورنوگرافي است. گويي در برابر امواج 
ويرانگر تبليغات پورنوي امريکا، هم بايد چراغ 
حجم باالي گردش مالي اين صنعت را روشــن 
نگه داشت و هم خويشتنداري از خود نشان داد. 
اين پارادوکس و دروغ رفتاري در سياست هاي 
ديگر امپراتور هم مشاهده مي شود. بوش با شعار 
»محور شــرارت« و بــراي جايگزين کردن خير 
به جاي شــر، خاورميانه را به آتش کشــيد. تنها 
خير ايــن عمليات، نجات شــرکت هاي بزرگ 
امريکايي بود که پروژه هاي ساخت و ساز عراِق 
تخريب شده را برعهده گرفتند. البته پروژه سازان 
تنها کســاني نبودند که با ارتش امريکا به عراق 
آمدند. تيرمن به نقل از پدر امانوئل دلي، رئيس 
کليســاي کاتوليک کلداني مي نويسد: »پس از 
سرنگوني صدام در سال 2003 شمار بسياري از 
پروتســتان ها به عراق آمده و براي تشويق مردم 

به گرويدن به مسيحيت بساط پهن کرده اند.«9

پيمانکاران جنگ
قسمت مبسوطي از نقدهاي تيرمن به مجتمع هاي 
صنعتي و نظامــي امريکا برمي گــردد. حرارت 
تنــور جنگ براي همه ســوزاننده و تلخ اســت 
به جــز براي صنايــع نظامي که نــان خوبي براي 
آنهــا خواهــد پخت. در کنــار صنايــع نظامي، 
شــرکت هاي پيمانکار جنگ در امريکا هســتند 
کــه آنها نيز نــان خود را در جنــگ مي جويند. 
دود 11 ســپتامبر به چشــم شــهروندان امريکا، 
عراق و افغانســتان رفت و دالر آن در حســاب 
صنايع نظامي امريکا. »کل اين داســتان جنگ با 
تروريسم، بهانه اي است براي صنايع نظامي براي 

بپردازيــم. همکاري ميان ايــاالت متحده و زئير 
تحــت حکومت موبوتو به 25 ســال مي رســد. 
طي اين مدت رهبران امريکا ارزش دوســتي و 
مشــاوره دوستي خوب چون موبوتو را به خوبي 

دريافته اند.«6
دخالت هاي امريکا در کشــورهاي ديگر حد و 
مرز ندارد و حتي اروپا از اين دخالت ها در امان 
نيســت. زماني که شورشيان اوکراين، خيابان را 
عرصه جنــگ عمومي کرده بودنــد، امريکا از 
آنان حمايــت مي کرد و پس از ســقوط دولت 
هنگامي که مردم کريمه انقالب ساختگي اروپا 
و امريــکا را نپذيرفتند، امپراتور تمام قد در برابر 

آنان ايستاد.

شايد بتوان گفت خاورميانه بهره بيشتري از اين 
سياست ها برده اســت و تيرمن هم اين اعتقاد را 
دارد.» در ســال 2004 بيــش از 20 ميليارد دالر 
ســالح به جهان ســوم فروخته شده است. از هر 
چهار دالر ســالح فروخته شــده توسط اياالت 
متحده بين ســال هاي 1997 تا 2004، ســه دالر 
آن به کشورهاي جهان سوم فروخته شده است 
)تازه اينها ارقامي اســت که خود دولت امريکا 
اعالم کــرده(. مقصــد اصلي صادرات ســالح 

اياالت متحده جايي نيست به جز خاورميانه.«7
جالب تر آنکه در قتل عام توتســي ها در روآندا 
کلينتــون تصميــم گرفت در امــور داخلي آنها 
دخالت نکند. شــايد هم دليلش فقر بيش از حد 
اين کشــور بود. جنگ بوســني هم سرنوشــتي 
مشــابه پيــدا کــرد و امپراتــور نخواســت در 
بزرگترين نسل کشــي اروپا بعــد از جنگ دوم 
جهاني، دخالتي کند اما سرنوشــت کويت براي 
اياالت متحده مهم بود و صدام بايد تنبيه مي شد. 
آن هم بــا جنگي دامنــه دار و طوالني که هنوز 

شعله هاي آن برجاست. 

قشريگري
تيرمن به جز دولت امريکا، نقدهاي اساسي نيز به 
فرهنگ و مذهب امريکايي دارد. پروتستان هاي 

1974، آنگوالي سرشار از ذخاير نفت به همت 
 )MPLA(جنبــش آزاديبخش مردمي آنگــوال
و بــا حمايت کوبا از شــر پرتغالي ها رها شــد. 
ساويمبي، ســال ها پيش آموزش هاي الزم براي 
مبارزه را ديــده بود و بــا حمايت هاي مصر در 
زمــان ناصر، وارد مبارزه با پرتغالي ها شــده بود 
اما پــس از پيــروزي، او وارد مبــارزه با دولت 
تازه اســتقالل يافته آنگوال شــد. حاال حاميان او 
عوض شــده بودند. عربســتان ســعودي، آلمان 
غربي، اياالت متحــده و در رأس همه آفريقاي 
جنوبي که مقر اصلي نيروهاي يوناس ساويمبي 
بود. »ريگان با بي شرمي تمام او را به کاخ سفيد 
دعوت کرده و »بهترين دوست امريکا در آفريقا« 
خوانــده بــود. او در حمايــت از اين جنگجوي 
شرور ســالي 30 ميليون دالر اسلحه و تجهيزات 
مورد نياز براي ادامه مبارزه مســلحانه در اختيار 
اين گروه قرار داد.... طبق برآوردها يک ميليون 
کشــته که بيشترشــان را غيرنظامي هاي بي گناه 
از جملــه 300 هزار کودک تشــکيل مي دادند 
به جاي مانده بود.«4 دوســت آقــاي امپراتور، به 
قــول تيرمن در اثــر اين جنگ هــا ويرانه اي در 
آنگوال به جا نهاد که حتي کشــورهاي اطرافش 
از مصيبت هــاي آن دور نماندنــد. تيرمن به نقل 
از يک نشريه اســتراليايي چنين مي نويسد: »اين 
جنگ داخلي باعث شــد آنگوال در سال 1990 
در صدر کشــورهاي داراي باالترين نرخ مرگ 
و مير کودکان ـ از هر 1000 کودک متولد شده، 
350 نفرشــان تا پيش از رســيدن به پنج سالگي 
جان مي ســپردند ـ جاي گيرد. تازه آناني هم که 
زنده مي ماندنــد بايد با پيامدهــاي به جاي مانده 
از جنگ يعني فقر، ســوءتغذيه، بي سرپرســتي، 
خشــونت فزاينده، افسردگي ناشــي از مشاهده 
مرگ و جنايــت، معلوليت دائم، ابتالي والدين 
به انواع بيماري هاي روحي و جســمي ناشــي از 
جنگ و نبــود زيرســاخت هاي اجتماعي مورد 
نيــاز براي گــذران زندگي، دســت و پنجه نرم 

مي کردند.«5 
از دوســتان  تيرمــن سرنوشــت يکــي ديگــر 
آفريقايــي امپراتــور را هــم بررســي مي کند. 
موبوتو  سه سه ســکو، ديکتاتور آدمکش و فاسد 
که از 1965 به مدت 30 ســال بــر کنگو حکم 
راند، دوست امريکا شد. قاتل پاتريس لومومبا، 
با حمايت مســتقيم امريکا دست به کشتار زد و 
نتيجه ســرکوب هاي او ســه ميليون کشته و البته 
پنج ميليارد دالر پول در حســاب هاي بانکي او 
در ســوئيس بود. سه سه  سکو يک عنوان سومي 
هــم در کارنامــه خــود دارد. او ســومين رهبر 
فاســد آفريقايــي در دو دهه اخير اســت. با اين 
تفاصيل، ســخنراني ريگان در کنــار موبوتو را 
تيرمــن اين گونه نقــل مي  کنــد: »رئيس جمهور 
موبوتو و من اين فرصــت را يافتيم تا به تجديد 
و بررســي اين قديمي ترين و محکم ترين رابطه 
دوســتي خــود در تاريــخ آفريقا، يعنــي رابطه 
تنگاتنگ ميان ايــاالت  متحده و جمهوري زئير 

دخالت هاي امريکا در کشورهاي 
ديگر حد و مرز ندارد و حتي اروپا 
از اين دخالت ها در امان نيست. 
زماني که شورشيان اوکراين، 
خيابان را عرصه جنگ عمومي 

کرده بودند، امريکا از آنان 
حمايت مي کرد و پس از سقوط 
دولت هنگامي که مردم کريمه 

انقالب ساختگي اروپا و امريکا را 
نپذيرفتند، امپراتور تمام قد در 

برابر آنان ايستاد
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تلويزيون دارد(
اما سکه نقد تيرمن،  روي ديگري هم دارد.

تيرمــن در چند صفحه آخر کتاب خود ســعي 
مي کند برخي از محاســن امپراتور را برشــمرد. 
نظم، حقوق بشــر براي مردم امريکا، شهروندي 

و حتي ميهمان دوستي. 
البته ميهمان دوســتي امريکايي ها بيشــتر محدود 
به نخبــگان ديگر کشورهاســت. به هر حال اين 
کشــور نيمي از ثروتمندان جهــان را با دارايي 
بيش از هشــت ميليــارد دالر در خود جاي داده 
است. همه اين ثروتمندان امريکايي نيستند. اگر 
بخواهيم وضعيت ميزبــان و ميهمان را در مورد 
امريکا به کار ببريم، بايــد بگوييم ميهماناني که 
ميزبان را کشــتند و حاال خــود در خانه مرحوم 
ميزبان سرخپوســت، ميهماني برگزار کرده اند. 
درواقع ميهمانان ســود بيشــتري از ميزبانان فقير 

براي صاحبخانه فعلي دارد. 
انتشــارات صمديــه، ســابقه خوبي در انتشــار 
کتاب هايي از اين دســت دارد. انتخاب هاي اين 
نشر در حوزه مسائل بين الملل بسيار دقيق است. 
البتــه بايد گفت ترجمه کتــاب، برخي ايرادات 
قابل چشمپوشــي نيز دارد. به عنوان نمونه گاهي 
نام مؤسسه يا فردي، در حالي که در زبان فارسي 
معادل دارد و به کار برده مي شــود، به همان زبان 
انگليســي آمده اســت. به هرحال ايــن ايرادات 
کوچک چيــزي از ارجمندي نشــر صمديه در 

اين حوزه نخواهد کاست.

* نگاهي به کتاب »100راه براي گندزدن به دنيا«، 
نويســنده: جان تيرمن با مقدمه هوارد زين، مترجم: 

لطف اهلل ميثمي، نشر صمديه.
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انــواع اصطالحــات رکيک و زننــده در مورد 
ايشــان و بعد هم تقديس انواع خشونت، به ويژه 
نوع جنســي و ســالح و کوکائين و هر کثافت 

ديگري که فکرش را بکنيد«.12  
موســيقي رپ از محله هاي سياه نشــين امريکا و 
با الگوبرداري از ســنت ها و رقص هاي خياباني 
ســياهان به وجود آمــد. هرچند هنــوز مي توان 
رپ هــاي اجتماعي و منتقد را يافــت اما تيرمن 
گردش مالي موسيقي رپ را چهار ميليارد دالر 
مي داند. شايد اگر مي توانستيم زماني را که مردم 
براي دانلود رايگان اين موسيقي صرف مي کنند 
محاسبه کنيم، عددي به مراتب بزرگ تر از اين 

عدد مي شد. 
کمپاني والت ديزني را هم بايد به ليســت ســياه 
تيرمــن افزود. کمپاني اي که براي همه کودکان 
جهان عالقه تراشــي مي کند و سپس عالقه هاي 
آنها را تبديل بــه دالر مي کند. اياالت متحده با 
کمپاني ديزني حتي در قلب کودکان دشمنانش 

هم مي تواند نفوذ کند. 
ديگــر ارکان هاليــوود نيــز در کنار هم بيشــتر 
يــک کارکــرد اساســي دارنــد، حتــي گاهي 
بايد ورزشــکاران بزرگ، هنرپيشــه ها و گاهي 
شــخصيت هاي سياســي را به اين ليست افزود. 
آنها مســئول آب کردن کاالهاي بنجل مصرفي 
امريــکا به جهاننــد. بــراي اين کار هــم از هر 
ابــزاري اســتفاده مي کنند. تيزترين ابــزار براي 
جذب کردن مردم، ســکس و خشــونت است. 
ابزاري که کمپاني هاي فيلم و کارتون امريکايي 
محدوديتــي در خــود بــراي اســتفاده از آنهــا  
نمي بيننــد. جهــان از منظر هاليوود،  سرشــار از 
عوامل جنسي و خشونت زاست. اين عوامل بايد 
مخاطب را پاي تلوزيون يا پرده سينما ميخکوب 
کند و آرام آرام آديداس، ريبوک، کوکاکوال 

يا... وارد صحنه شود.

آن روي سکه
تيرمــن از زواياي مختلــف نقدهــاي وارده بر 
امپراتــور را گــرد آورده اســت. شــايد بتــوان 
گروه هــاي زيــر را بــه نوعي مرجع ايــن نقدها 

دانست؛
سياست خارجي امريکا. 1

سرکيسه کردن هرچه بيشــتر خزانه داري اياالت 
متحده. هميــن که هيچ بحــث و گفت وگويي 
اوج  از  نظامــي ســنگين تر  بودجــه  مــورد  در 
ســال هاي جنگ ســرد صورت نمي گيرد، خود 
نشــانه اي اســت از اين که چقدر اين کمپاني ها 
ميخ شــان را محکم کوبيده اند، طوري که ديگر 
مي شــود گفت آنها خود دولت اند؛ اين از همه 

وحشتناک تر است.«10

تراژدي مصرف
بي ترديد امريکايي ها مصرف گراترين موجودات 
روي زمين انــد. مصرف کننده امريکايي، معموالً 
خيلــي به محيط زيســت و بحث هايــي مانند آن 
توجه ندارد. در کل زندگي به ســبک امريکايي 
گران قيمت و براي ديگران مضر اســت. تيرمن به 
خودروهاي پرمصرف امريکايي، فســت فودهاي 
زيانبــار امريکايــي، فروشــگاه هاي زنجيــره اي 
بزرگ امريکايي و حتي قهوه خوردن به ســبک 
امريکايي هــا و ده هــا نکته از اين دســت اشــاره 
مي کند و مصــرف امريکايي را عريان تر از آنچه 
بود مي نمايد. »تفريح ما شده ول گشتن توي بازار 
و مغــازه و هدردادن پول...اغلب گفته مي شــود 
مراکز خريد قلب شــهر محســوب مي شوند، اما 
يک شــهر درســت و حســابي جاهاي ديگري 
نيــز دارد. مثــل محله هــاي مســکوني، مدارس، 
دانشــگاه ها، مراکز ارتباطــي، کتابخانه ها و...« از 
ديد تيرمن شــهرهاي بزرگ اياالت متحده، هيچ 
جذابيتي به جز مصرف ندارند. او واشنگتن را مثال 
مي زند و با شــهرهاي بزرگ ديگر جهان مقايسه 

مي کند. 
مک دونالــد امريــکا محبوب بســياري از مردم 
جهــان اســت. »شــايد هيــچ چيــزي هماننــد 
مک دونالد، اينقدر فرهنــگ مصرفي امريکا را 
چنين ســريع و فراگير به خــورد جهانيان نداده 
باشــد«11 به جز مک دونالــد، محصوالت غذايي 
بســياري از امريکا به ســوي جهان سوم سرازير 
اســت. همبرگرهاي شــرکت مک دونالد بيشتر 
دالرهاي خــود را از جيب کشــورهايي غير از 

امريکا بيرون مي آورند. 
تراژدي مصرف گرايــي منحصر به محصوالت 
غذايي امريکا نيســت. فرهنگ امريکايي، حتي 
موســيقي هاي اعتراضي را مصرف زده مي کند. 
تيرمن يک بخش از کتاب خود را به موســيقي 
رپ و هيپ هاپ اختصاص داده است. »رپرهاي 
اوليــه اکثــراً بازگوکننــده مســائل اجتماعي و 
به خصوص زندگي در شرايطي دشوار بودند....

اما طولي نکشــيد که مدل ديگري از رپ، يعني 
رپ خالفــکار،  يواش يــواش جا بــاز کرد. در 
مورد آن کلي مطلــب در محکوميت يا دفاع از 
آن گفته و نوشــته شــده، اما کل قضيه که اتفاقاً 
پرســود و نان و آبدار هم هســت برمي گردد به 
تحقيــر و توهين خشــونت آميز نســبت به زنان، 
به ويژه فاســد و بي ارزش دانســتن آنــان، نگاه 
ابزاري و به ماننــد فواحش به آنان و به کاربردن 

کمپاني والت ديزني را هم بايد 
به ليست سياه تيرمن افزود. 

کمپاني اي که براي همه کودکان 
جهان عالقه تراشي مي کند و 

سپس عالقه هاي آنها را تبديل 
به دالر مي کند. اياالت متحده 
با کمپاني ديزني حتي در قلب 

کودکان دشمنانش هم مي تواند 
نفوذ کند
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شــايد يکــي از مهمتريــن بخش هــاي کتــاب 
ميالني جاهايي باشــد که به مباحث جاسوســي 
و ضدجاسوســي مي پردازد، در ايــن زمينه البته 
او هم بــا پرويز ثابتي چهره مخوف ســاواک و 
مديرکل اداره ســوم اين تشــکيالت در دهه 50 
مصاحبــه کرده و هــم با تيمســار علوي کيا که 
معاونت ســاواک و رياست رکن دوم ارتش را 
عهده دار بوده، برخي جاهــا هم او تالش کرده 
بــه داســتان خود از زندگــي شــاه در ارتباط با 
مسائل جاسوســي، شکلي پليســي بدهد و مثاًل 
از ذکر نام برخي افراد خــودداري نمايد، غافل 
از اينکه اين اشــخاص براي کساني که کمترين 
اطالعي از تاريخ معاصر کشــور داشــته باشند، 
شناخته شده هستند. مثاًل در صفحه141 به عاملي 
اشــاره مي کند که نقش »جاســوس دوطرفه« را 
بازي مي کند، اين شــخص در حزب توده نفوذ 
کــرده و با اينکه در رهبري آن قرار نداشــته اما 
به دليل شغل اطالعاتي خود مي توانسته خبرهاي 
درجه اولي در اختيار رکن دو ارتش قرار دهد. 
اين شــخص را مظفر بقايي به شاه معرفي کرد، 
شــخص مورد نظــر ميالني که بــا علوي کيا هم 
مرتبــط بوده و بــا او تبادل اطالعــات مي کرده 
با سرلشــکر حســن پاکروان هم دوســت بوده 
است، اين فرد کســي نيست جز حسين خطيبي. 
در مــورد ســيماي اين شــخص کــه بعدها در 
پرونده قتــل افشــارطوس متهم رديــف اصلي 
بود، در زندگينامه سياســي مظفــر بقايي مفصل 
توضيح داده شــده اســت. خطيبي مأمــور اداره 
ضدجاسوســي ارتش يعني رکــن دو بود، او از 
درون حزب تــوده اطالعاتي درخور توجه براي 
بقايي مي آورد، اين فرد بعدها به دربار وصل شد 

حسين آباديان
دکتراي تاريخ 
از دانشگاه شهيد بهشتي

از افسانه تا واقعيت
روايت دکتر ميالني از مسائل امنيتي زمان شاه
معرفي کتاب »نگاهي به شاه«

بخش پاياني

چشم انداز ایران: در شماره 84 نشریه، بخش اول معرفي و نقد كتاب »نگاهي 
به شاه« نوشته عباس ميالني درج شد، در ادامه بخش پایاني این نقد و بررسي 

تقدیم خوانندگان مي شود.
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شعار داده و روز را شب جلوه بدهد؟ 

در صفحــه 218 ميالني تــالش مي کند بهانه اي 
عامه پســند براي توجيه قتل افشارطوس بيابد، به 
روايت او مصدق به افشارطوس دستور داده بود 
کميســيوني تشــکيل دهد و ارتش را »از عناصر 
بالقــوه مخالف« تصفيه نمايــد، در باره اين ادعا 
به مطلبي از کنت الو ارجاع داده شــده که البد 
فارســي را خيلي خوب مي دانســته است! معلوم 
نيســت با وصــف در قيد حيات بــودن اين همه 
افســران عالي رتبه ارتش که کودتاي 28 مرداد 
را هــم ديــده بودند، چــرا ميالني بــه کنت الو 
ارجــاع مي دهد؟ اگــر امريکايي هــا مطلبي در 
مــورد دخالت خــود در کودتا بگويند شــايعه 
و افســانه و امثالهم اســت، اما اگر کسي بگويد 
افشــارطوس مســئول تصفيه ارتش بود، ايرادي 
ندارد چون بهانه اي براي به قتل رســانيدن او در 
دست خواهد بود. اصاًل براي ميالني مهم نيست 
که افشارطوس فرمانده شهرباني بود و در ارتش 
مسئوليتي نداشت که بتواند کسي را تصفيه بکند 

يا نکند. 
در صفحه220 به وابســته سياسي سفارت امريکا 
که بــه اروپــا فراخوانده شــد تا در بــاره طرح 
برانــدازي مصدق مورد مشــورت قــرار گيرد 
اشــاره اي شــده اما ميالني حتي نــام او را ذکر 
نکــرده اســت، اين شــخص روي ملبــورن نام 
داشــت که با برخي اعضاي حزب زحمتکشان 
بقايــي و افســران ارتــش و گروه هــاي اوباش 
جنوب شــهر ارتباط داشــت و از طريق ريپورتر 
بــا روزنامه نــگاران و سياســتمداران و مخالفين 
مصــدق هم مرتبط بود؛ اســناد اين داســتان در 
همان فصل نخســت دو دهه واپســين حکومت 
پهلوي ارائه شــده اند، اما ظاهــراً ميالني که »50 
هزار ســند« از امريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، 
چين! و البد روسيه در اختيار دارد، حتي نگاهي 
هم به منابع منتشــر شــده نکرده است. در همين 
صفحه220 به آشــکارترين وجهي نقش امريکا 
و انگليس و ســرويس هاي اطالعاتي آنها را در 
عمليات براندازي مصدق تشــريح کرده و حتي 
از قول آلن  دالس نوشــته، شــاه جوانکي است 
کــه نمي تــوان روي آن حســاب کرد و شــايد 
در آخريــن دقيقــه عقــب بکشــد. در همين جا 
براســاس ترجمه  اي غلط از نامه اي به قلم شاپور 
ريپورتر خطاب به کندي، نوشــته شــده او خود 
را »نماينده رسمي و شخصي سرويس اطالعاتي 
انگليس نزد شــاه معرفي کرد و مدعي شــد که 
رهبر واقعي عمليــات آژاکس ـ چکمه يا تيپا او 
بود و الغير.« شــاپور ريپورتــر به هيچ وجه چنين 
چيزي ننوشــته، او فقط نوشته مسئوليت عمليات 
در صحنــه Field Operation با او بوده اســت، 
اين هم البته رازي ســر به مُهر نيست که سند آن 
غيرقابل انتشــار باشد، اينکه کســي عمليات در 
صحنه را هدايت کند، موضوعي اســت و اينکه 
خود را رهبر واقعي عمليات بداند چيزي ديگر، 
اين تلقي دوم برداشــت ميالني است و واقعيت 

انگليــس با طرح بقايي تقاطي! وجود نداشــت، 
طرح يکي بود که به دست اينها انجام شد. 

با وصف اين همه اسناد درباره کودتا و باوجود 
اعترافات مکرر مقامات امريکايي و انگليســي، 
ميالني هنوز تــالش دارد حوادث بين 25 تا 28 
مــرداد را بافته هاي »روزنامه نــگاري امريکايي« 
بداند که »آشنايي چنداني با تاريخ ايران نداشت 
و فارسي هم نمي دانست....«)ص214( البته مراد 
ايشــان کتاب استفان کينزر اســت که با عنوان 
»همه مردان شاه« چند ترجمه از آن در دسترس 
اســت که »اساســاً روايت خودســتايانه ســيا از 
رخدادهاي روزهاي حســاس به زباني شيواتر و 
بافتي قصه وارتر« نوشته شده است. جالب اينکه 
ميالنــي در کتاب خــود که چيزي نيســت جز 
داســتان پردازي آن هم گاهي از خصوصي ترين 
مناسبات خاندان دربار، اشاره مي کند »عواطف 
گاه برخاســته از تجربيــات شــخصي را وابايد 
گذاشت و به چيزي جز داده ها عنايت نکرد.«]![ 
يعنــي بايد واگذاشــت! نتيجه اينکــه اعترافات 
مقامــات امريکايي و انگليســي و گزارش هاي 
فــراوان در اين زمينه به زمين گذاشــته شــده و 
نقد اردشير زاهدي بر گزارش سيا که با »صرف 
مبلغي به نسبت هنگفت« در يکي از روزنامه هاي 
امريکا چاپ شــده معيار و مالک قــرار گرفته 
اســت و نتيجه اينکه »شــايد بتوان جوهر نقد او 
را در اين عبــارت خالصه کرد که چگونه کيم 
روزولت که فارســي بلد نبود و گويا دائم الخمر 
هم بود يک تنه و با کمک مشتي اشرار و الوات 
توانســت حکومتي محبوب را ســرنگون کند.« 
)ص217( کســي نيســت بپرســد اگر روزولت 
فارســي بلد نبــود، کارکنان او که فارســي بلد 
بودند! باالتر اينکه مگر روزولت خود با »اشرار 
و الوات« در ارتباط بود و آنها را رهبري مي کرد 
که نياز باشــد فارسي بداند تا بتواند مثل زاهدي 

و سيســتم اطالعات دربار را ســامان داد که زير 
نظر شخص شــاه کار مي کرد؛ پس او چهره اي 
گمنام نيســت که با ايما و اشاره بتوان درباره اش 
صحبت کرد، اما در همين صفحه ميالني باز هم 
اشتباهي بزرگ کرده و اينکه بقايي را از رهبران 
نيروي سوم دانسته است، حال آنکه بقايي رهبر 
حزب زحمتکشان ملت ايران بود و فعاليت هاي 
نفــوذي خطيبي هم مربوط بــه زمان جنگ دوم 
جهاني اســت. با اين وصف اين قضاوت ميالني 
صحيح اســت که براســاس گفته هاي تيمســار 
حســن علوي کيا، »حتــي در دوران وحدتش با 
مصدق هم بقايي از ايجاد روابط پنهاني با دربار 
و حتي معرفي يک »جاســوس دوطرفه« به شــاه 
ابايي نداشت.« البته همين نکته نشان مي دهد که 
بقايي هيــچ گاه قلباً و از نظر سياســي با مصدق 
همسو نبود و به دنبال اهدافي ديگر بود که جاي 

بحث آن در اينجا نيست. 
روايت هاي ميالني از دسيســه ها عليه حکومت 
ملــي دکتر مصــدق هم به شــدت تکــراري و 
مالل آور اســت. نظــر به اينکه ايشــان از تحليل 
مناســبات پيچيــده اطالعاتي اين زمــان ناتوان 
اســت، ميــس لمبتــون را کســي مي دانــد که 
»کاردار فرهنگــي« ســفارت انگليــس بــود و 
در آن زمــان رابيــن زينــر »زير دســتش« کار 
مي کرد؛ لمبتون وابسته فرهنگي سفارت بريتانيا 
بود و چيــزي به نــام کاردار فرهنگي در عرف 
ديپلماتيک هيچ کشــوري وجود ندارد. در اين 
مطلب کــه در صفحه183 کتــاب آمده لمبتون 
فــردي شناخته شــده کــه تخصصــش تبليغات 
ضدکمونيســتي بود. در فصل دهم که نويسنده 
به بحث کودتاي 28 مرداد اشــاره کرده، عنوان 
فصل را »تيپــاي آژاکس« گذاشــته، به عبارتي 
اندکي قريحه ادبي به کار رفته تا TPAJAX بشود 
تيپاي آژاکس! به رغم »50 هزار« ســندي که در 
اختيــار ميالني بــوده و با وصــف اينکه برخي 
بازيگران 28 مرداد هنــوز در امريکا و اروپا در 
قيد حياتنــد و به رغم آزادشــدن حجم زيادي 
از اســناد امريکا و انگليس کــه مي تواند پرتوي 
بــر ماجرا بيفکند، کتــاب ميالني بر اطالعات ما 
درباره کودتا چيزي نمي افزايد. در صفحه 212 
به شــاپور ريپورتر اشاره اي مي کند و مي گذرد. 
در صفحه بعد داوري اردشــير زاهدي را مطرح 
مي کند که اقدامات پدرش در براندازي مصدق 
»در توازي«! با طرح هاي امريکا و انگليس پيش 
مي رفت. در روايت زاهدي اين دوجريان با هم 
»تقاطي و همسويي«! پيدا مي کردند، »اما در يک 
کالم، انگيزه پدرش نه اجراي طرح غربي ها که 
حفظ وطــن از خطــر ســوءمديريت مصدق و 
برآمدن توده اي ها بود. مي گويد بدون همراهي 
و همدلي ميهن پرستاني چون آيت اهلل کاشاني و 
مظفر بقايي، مصدق هرگز ســرنگون نمي شد و 
اين وحدت عمل و نظــر بود که کار مصدق را 
يکسره کرد....« از معدود سخنان درست ميالني 
همين جمله اســت، اما بين طرح هــاي امريکا و 

روايت هاي ميالني از دسيسه ها 
عليه حکومت ملي دکتر مصدق 
هم به شدت تکراري و مالل آور 

است. نظر به اينکه ايشان 
از تحليل مناسبات پيچيده 

اطالعاتي اين زمان ناتوان است، 
ميس لمبتون را کسي مي داند 
که »کاردار فرهنگي« سفارت 

انگليس بود و در آن زمان رابين 
زينر »زير دستش« کار مي کرد؛ 
لمبتون وابسته فرهنگي سفارت 
بريتانيا بود و چيزي به نام کاردار 

فرهنگي در عرف ديپلماتيک 
هيچ کشوري وجود ندارد
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مي شـد در تهيـه يکـي از زشـت ترين فيلم هـاي 
نقشـي اساسـي داشـت،  ضديهـود دوران هيتلـر 
همـان فيلمـي کـه بيـان بي پـرده توجيـه نازي هـا 
براي هولوکاسـت بود.« مـردي که روس ها »يک 
ميليـون دالر بـراي يافتنـش جايـزه تعييـن کـرده 
بودنـد«، راسـت راسـت در تهـران راه مي رفـت 
و بـه افسـران اطالعاتـي جنـگ ضدکمونيسـتي 
يـاد مـي داد، کسـي کـه از بـدو روي کارآمـدن 
او  بـه  وفادارتريـن شـخصيت ها  از  يکـي  هيتلـر 
دموکـرات  حـزب  اسـتخدام  در  اکنـون  بـود، 
مسـيحي آلمان بـود و ماهي سـه هزار دالر حقوق 
به جـاي  چـرا  اينکـه  حـاال  مي کـرد؛  دريافـت 
امريـکا دريافـت مي کـرد،  مـارک آلمـان دالر 
البـد راز و رمـزي دارد! مـردي کـه گوبلـز او را 
»افراطـي دوست داشـتني« مي خواند، مسـئول قتل 
»200 هـزار يهـودي« بـود؛ توانسـته بود »از سـابقه 
شـوم خـود در دوران نازي هـا فاصلـه بگيـرد و 
بـدون آنکـه دسـتش رو شـده باشـد، بـا محافـل 
دسـت راسـتي قدرتمند دولـت آلمان غربي بيعت 
کـرده بـود.« توبرت فقـط فعاليت هـاي اطالعاتي 
نمي کـرد، بلکه گاهي »بر سـبيل طـرح و توصيه« 
اقداماتـي ديگـر هـم انجام مـي داد، يکـي از اينها 
طـرح سـپاه دانـش بود!! اين مرد بسـيار مشـهور و 
خطرنـاک پنـج سـال »بـي سـر و صـدا« در ايـران 
کار کـرد، ايـن زمـان مقارن بـا سـال 1342 بود و 
روابـط ايـران و شـوروي رو بـه بهبـود بـود؛ پس 

ديگـر نيـازي بـه »خدمـات توبـرت« نبـود!
بـراي  اينکـه مـردي را کـه شـوروي ها   جالـب 
يافتنـش يـک ميليـون دالر جايـزه تعييـن کـرده 
بودند، برايشـان شـناخته شـده بـود و مي دانسـتند 
در خدمـت سـرويس اطالعاتـي ايـران اسـت؛ به 
همين سـادگي از کشور خارج شـد. علي القاعده 
اسـرائيل هـم که روابط حسـنه اي با شـاه داشـت، 
از ماهيـت مـردي کـه 200 هزار يهودي را کشـته 
بـود و خـود در زمـره گرداننـدگان هولوکاسـت 
فقـط  اسـرائيلي ها  امـا  داشـت،  آگاهـي  بـود، 
»خواسـتار اخراجـش بودنـد.«]!![ القصـه توبـرت 
ايـران را تـرک کـرد و مدتـي در مصـر و بعـد 
آفريقـاي  بـه  »آن گاه  و  کـرد«  »خدمـت  لبنـان 
در  همـه  اينهـا  تـازه  جسـت.«]![  پنـاه  جنوبـي 
حالـي اسـت کـه شـاه داشـت از کارت شـوروي 
عليـه غـرب اسـتفاده مي کـرد! )ص286( از ايـن 
بـه بعـد شـاه مبـدل بـه »مسـتبد ليبـرال«! مي شـد، 
مسـتبدي کـه تکيه گاهـش »عمدتـاً بـورژوازي« 
بـود، و »درسـت مثـل لويـي فيليـپ دلزدگـي اش 
از اشـرافيت زمينـدار هر روز آشـکارتر« مي شـد. 
بخـش عمـده ايـن اطالعـات بـه روايـت ميالنـي 
علوي کيـا  بـا  او  گفت وگوهـاي  از  برگرفتـه 
افسـر اطالعاتـي رکـن دو ارتـش و معـاون وقت 
سـاواک بـوده اسـت؛ به واقـع همان طـور کـه در 
دو دهـه واپسـين حکومـت پهلـوي نوشـته شـده، 
وقتـي مقامـات اطالعاتي و امنيتي شـاه اين دسـته 
افـراد بـا تحليل هايـي سـخيف بودنـد، نبايـد جـز 

سـقوط ايـن حکومـت را انتظـار داشـت!

آن پناه گرفتــه بودند و مصدق مي خواســت با 
انحــالل مجلس راه قانوني برخــورد با اين افراد 
را بگشــايد. در صفحــه 227 ادعــا شــده دکتر 
سيدحســين فاطمي به عنوان وزير امورخارجه و 
»حتي سخنگوي رسمي دولت مصدق« مقاالتي 
در »باختــر امروز« مي نوشــت و در فاصله 26 تا 
28 مــرداد از براندازي ســلطنت بحث مي کرد. 
اين مطلب آن قدر به غلط گفته شــده که ديگر 
کســي حتي ميالنــي زحمــت ورق زدن باختر 
امــروز را هم به خود نمي دهــد، به واقع فاطمي 
هرگز از براندازي ســلطنت ســخن نگفته، او از 
براندازي شــاه صحبت کــرده که بــا اقدامات 
خود، مشــروعيت خويش را براي ادامه سلطنت 

از دست داده است. 
در صفحات 284 و 285 ميالني داســتاني مهيج 
نقل مي کند: در اواخر دهه 30 شمسي، علوي کيا 
مأموريت پيدا مي کند با معاون دستگاه اطالعاتي 
آلمــان غربي مذاکــره کند و يــک متخصص 
نمايد. فردي  اســتخدام  تبليغات ضدکمونيستي 

را به او معرفي مي کنند که نام مســتعارش دکتر 
ضد بوده اســت؛ »چون ضديتش با کمونيســم 
حدي نمي شناســد و در آلمان به عنوان يکي از 
برجسته ترين نظريه پردازان کارزار تبليغاتي عليه 

کمونيسم شهرت پيدا کرده است...«. 
بعدهـا کاشـف بـه عمـل مي آيـد کـه ايـن دکتـر 
کـه  اسـت  بـوده  نـازي  افسـران  از  يکـي  ضـد 
بـوده،  توبـرت  ابرهـارد  دکتـر  واقعـي اش  نـام 
برجسـته ترين  از  »يکـي  هيتلـر  دوران  در  او 
تبليغات چي هـاي حـزب نـازي بود«، ايـن توبرت 
بـود،  گريـزان  سـابقه اش  مـورد  در  تبليغـات  از 
تنهـا در مهرمـاه 1329 بـود کـه اجـازه داد از او 
عکسـي بگيرنـد، يعنـي زماني کـه هنـوز نازي هـا 
بـه شـدت تحـت پيگـرد و محاکمـه بودنـد! »اين 
حـال  عيـن  در  گوبلـز«  محبـوب  سـناريونويس 
»گفتـه  به عـالوه  بـود«؛  دوآتشـه  »سامي سـتيزي 

نــدارد و شــاپور ريپورتر هرگز چنيــن ادعايي 
نکرده است. حتي پيتر رايت در کتاب شناسايي 
و شکار جاسوس به نقش ريپورتر اشاره کرده و 
نوشته اســت او با تيمي در MI6 که زير نظر لرد 
ويکتور روچيلد فعاليت مي کردند مرتبط بود و 
بنابرايــن نقش او در کودتا امري شــگفت انگيز 
نيست، شــگفت انگيز اين است که اين قضاوت 
با مطالب خود ميالنــي در صفحات قبل تناقض 
دارد، آن گاه که به نقل از زاهدي تالش مي کند 
کودتــا را حرکتي خودجــوش و مردمي براي 

براندازي مصدق ارزيابي نمايد.
در صفحــه260 بــه غلــط نوشته شــده »شــاپور 
ريپورتر، رئيس ســازمان اطالعــات انگليس در 
ايران« بوده اســت، در صفحه300 آمده اســت 
که »شــاپور رپورتر مســئول انتليجنس سرويس 
انگليــس در تهران« بود، گويي کشــوري ديگر 
غيــر از انگليس ســازماني به نام به قول ايشــان 
»انتليجنس سرويس« دارد؛ اين خبر البته درست 
نيســت. هميــن مطلــب در صفحــه461 باز هم 

تکرارشــده و از »شاپور رپورتر، رئيس جنجالي 
انتليجنس سرويس در تهران« ياد شده است. در 
صفحه260 بــه غلط لورفتن طرح کودتاي قر ني 
را به خصومت شخصي ريپورتر تنزل داده است 
اما ماجرا پيچيده تر از اين ســخنان است، مارک 
امريکا گزارشي  منابع  براســاس  گازيوروسکي 
در اين باره نوشــته و در کتاب زندگينامه سياسي 
مظفر بقايي هم، براساس اســناد داخلي، درباره 
ماهيت طرح کودتا مباحثي مطرح شــده است. 
در صفحــه 222 گويي رازي مگو فاش شــده، 
ادعــا گرديده که يکي از علــل انحالل مجلس 
هفدهــم، انتخــاب يکي از مخالفــان مصدق به 
رياســت هيئت نظارت اندوخته اســکناس بوده 
است. ديگر کمتر کسي اســت که اين را نداند 
که مجلس هفدهم هر روز بحراني توليد مي کرد 
و از ايــن باالتــر متهمان به قتل افشــارطوس در 

پادشاهی كه رعيتش را نمی شناخت
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ســاواک« بيــان کرده اســت؛ کتابي که نشــان 
مي دهد با اين وضعيت اطالعاتي؛ شاه سرنوشتي 
جز سقوط نداشت. در عين حال قدرت ساواک 
را به حدي بســط مي دهد که مدعي اســت در 
سفارت شــوروي فردي به نام علي اف جاسوس 
ســاواک بوده اســت، فردي که به عنوان وابسته 
فرهنگي فعاليت مي کــرد. )ص450( همين مرد 
خبر مي دهــد که افســران کا گ ب در خيابان 
نفــت با يــک افســر برجســته ارتــش مالقات 
مي کنند؛ اين فرد کســي نيســت جز سرلشــکر 
احمــد مقربي کــه از زمان جنــگ دوم جهاني 
بدون  اطــالع رهبران حزب تــوده، براي کا گ 
ب جاسوسي مي کرد. اطالعات ميالني در مورد 
مقربي در همان حدي است که سرتيپ هاشمي 
رئيس اداره هشــتم ســاواک در کتاب داوري 
درباره کارنامه ساواک و والديمير کوزيچکين 
در کتاب کا گ ب در ايران نوشــته است، طبق 
اين اطالعات در ارديبهشــت سال 1356 مقربي 
»به قصد استراحت« راهي امريکا شد، اين مأمور 
ارشــد کا گ ب در ايران به ســادگي دســتگاه 
جاسوســي خــود را در خانه جا گذاشــت و به 
آريزونا رفت تا فرزندانــش را مالقات کند که 
در آنجا به »مدرسه« مي رفتند؛ مأموران ساواک 
وارد منــزل او در خيابــان نفــت شــدند و »بــه 
دستگاهي که از شکل و شمايلش برمي آمد که 
ابزار جاسوسي است، ولي هيچ کس در ساواک 
هرگز چنين ماشــيني نديده بــود«، برخوردند و 
»از آنچه ديدند حيرت کردند.«)ص453( شــاه 
به دنبال ايــن بود که مقربــي را حين مأموريت 
بازداشــت کنند، او هم درحالي که »500 روبل، 
آن هم از نــوع روبل هاي قابل تبديل به ارزهاي 
ديگر«]![ از مأموران کا گ ب دريافت مي کرد، 
دستگير شد! مقربي در شب دستگيري 30 هزار 
تومان دريافــت کرد، يعني حقــوق چند ماه او 
را در يــک پاکت توســط مأمــوران کا گ ب 
بــه در منزلش بردنــد و تحويل دادنــد و به اين 
شــکل مقربي دستگير شد! به اين شکل شوروي 

آغاز شـدـ  که سـخني درسـت اسـتـ  و با سقوط 
شـاه پايان يافت )ص423( که سـخني اسـت بسيار 
نسـنجيده، زيـرا خاتمـه جنگ سـرد بـا فروپاشـي 
ديـوار برليـن شـکل گرفـت. ميالنـي قادر نيسـت 
و  دهه هـاي 40  در  سياسـي  نيروهـاي  موازنـه  از 
50 تحليلـي مشـخص ارائـه کند، او نوشـته اسـت 
پيامدهـاي حمايت شـاه از گروه هاي سـنت گراي 
مسـلمان در برابر کمونيسـم، به سـقوط او انجاميد.

)همان( او به شـکلي ناشـيانه اين موضـوع را به 11 
سـپتامبر 2001 و حوادث افغانستان در دوره طالبان 
ربـط مي دهـد، هميـن نشـان مي دهـد او نمي تواند 
حـوادث منجر بـه انقالب ايران را تبييـن نمايد. در 
بخـش هجدهـم کتاب کـه »کهنـه جاسـوس« نام 
دنيـاي  پرماجـراي  مي خواهـد حـوادث  او  دارد، 
امـا  را شـرح دهـد،  جاسوسـي و ضدجاسوسـي 
بديهـي اسـت در ايـن کار ناتـوان اسـت. ميالنـي 
تمـام حـوادث انقـالب را بـه نقش روحانيـون فرو 
مي کاهـد، از بلوف زدن هـاي علـم در مـورد مهـار 
قـادر  امـا  مي کنـد،)ص444(  بحـث  روحانيـان 
نيسـت موازنـه نيروهـاي موجـود بين روحانيـان را 
تبييـن نمايد و نشـان دهد کداميـن روحانيان بودند 

کـه بـه صفـوف انقالب پيوسـتند. 
از ايــن باالتر به نفــوذ کا گ ب در درون کاخ 
ســلطنتي اشــاره مي کنــد، اما اين عامــل را که 
بايد فردي بســيار مهم باشــد؛ معرفي نمي نمايد. 
)ص445( از گزارش اردشــير زاهدي در مورد 
فعاليــت جاسوســي فردوســت براي شــوروي 
صحبت مي کنــد، )ص447( امــا نمي تواند اين 
ادعــا را ثابــت کند امــا از عاملي به نــام عباس 
صابري سخن به ميان مي آورد، صابري جاسوس 
شــوروي کــه به قــول ميالنــي يک »بســيجي 
ايدئولوژيــک« بــود، بعد از کودتــا در پاريس 
اقامت کرد، تاجــر فرش بود و به پايگاه انقالب 
سوسياليستي يعني شــوروي تعلق خاطر داشت.

)ص446( همــه اينهــا را هم به نقل از ســرتيپ 
هاشــمي رئيس اداره هشــتم يا ضدجاسوســي 
ســاواک در کتــاب »داوري دربــاره کارنامــه 

ميالني که اين همه در مورد توبرت و افسـانه هاي 
حـول و حـوش او سـخن مي گويـد، کلمـه اي در 
مـورد طرح هـاي کندي و مشـاورانش مانند والت 
ارائـه نمي دهـد،  باولـز  ويتمـن روسـتو و چسـتر 
نازي هـاي سـابق گردانندگان طرح هـاي مبارزه با 
کمونيسـم و اصالحات شاه مي شوند و کاخ سفيد 
همـه  امـا  مي رونـد؛  يـاد  از  همـه  کارکنانـش  و 
مي داننـد طرح هـاي اصالحـات شـاه برنامه ريـزي 
امريـکا بـراي مقابله با نفوذ کمونيسـم بـود وگرنه 
افسانه سـرايي ها در مـورد توبـرت و نازي هـا، همه 

نقـش بر آب اسـت. 
ميالني مثل بسـياري از ديگر نويسـندگان، تصور 
مي کنـد بريتانيا و امريکا هيچ منبعي براي کسـب 
اطالعـات از درون ايـران جـز از طريـق سـاواک 
جسـته،  سـاواک  اسـناد  کـه  اکنـون  نداشـتند. 
گريختـه در اختيـار همگان قـرار مي گيرد، معلوم 
برخـالف  اطالعاتـي  تشـکيالت  ايـن  مي شـود 
تصـوري کـه پيـش از انقـالب دربـاره آن وجود 
اطالعاتـي  اشـراف  کشـور  مسـائل  بـر  داشـت، 
نداشـته اسـت و جـز داغ و درفـش راهـي بـراي 
مقابلـه بـا بحران هـا نمي توانسـته ارائـه دهـد. ايـن 
آن  از  امريـکا  و  بريتانيـا  کـه  نبـوده  موضوعـي 
بي اطـالع باشـند، همـه مي داننـد حتـي اسـرائيل 
در ايـران شـبکه اطالعاتي بسـيار مرتب و منظمي 
داشـته کـه بـه شـبکه زيتـون مشـهور بود. بـه نظر 
مي رسـد دسـتگاه هاي اطالعاتـي ايـن کشـورها 
درونـي  مسـائل  از  خـود  آگاهـي  مي خواهنـد 
بـي ارزش جلـوه  به ويـژه در دهـه 50   را  ايـران 
ايـران  اين گونـه وانمـود کننـد کـه در  دهنـد و 
هيـچ شـبکه اي نداشـته اند و اطالعـات آنهـا همه 
از طريـق سـاواک بـه دسـت مي آمـده اسـت تـا 
ناچـار نباشـند توضيح دهنـد با وقـوع انقالب چه 
اتفاقاتـي بـراي ايـن شـبکه ها افتـاد و اعضـاي آن 

هرکـدام چـه سرنوشـتي پيـدا کردنـد. 
بـدون ترديد ميالنـي در نگارش تاريـخ اطالعاتي 
کشـور ـ بـا توجـه بـه مطالـب کتابـش ـ از همـه 
بي صالحيت تر اسـت. نـگارش تاريـخ اطالعاتي، 
الزاماتـي مي طلبـد کـه طبـق شـواهدي کـه خـود 
او در کتابـش ارائـه کـرده، در تـوان او نيسـت. از 
جملـه اينکـه نوشـته اسـت جنگ سـرد در ايـران 

 ميالني تمام حوادث انقالب را به 
نقش روحانيون فرو مي کاهد، از 
بلوف زدن هاي علم در مورد مهار 
روحانيان بحث مي کند، اما قادر 
نيست موازنه نيروهاي موجود 
بين روحانيان را تبيين نمايد 

و نشان دهد کدامين روحانيان 
بودند که به صفوف انقالب 

پيوستند

محمدرضا شاه  در كنار جان.اف كندي رئيس جمهور وقت امريکا
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در صفحــه 258، ميالنــي نکتــه اي جالــب را 
مطــرح مي کنــد: در دوره شــاه هفــت فرمانده 
مهم امنيتي وجود داشــت که به ترتيب عبارتند 
از تيمــور بختيــار، سرلشــکر حســن پاکروان، 
ارتشــبد نعمت اهلل نصيري و ســپهبد ناصر مقدم 
که هرکدام براي مدتي رئيس ســاواک بودند، 
ارتشــبد حســين فردوســت و سرلشــکر حسن 
علوي کيا هم معاونت ساواک را مدتي عهده دار 
بودند. به اينها بايد سرتيپ ولي اهلل قرني را افزود 
که که مدتي رئيس رکن دو ارتش بود. بختيار، 
فردوســت، علوي کيا، مقدم و قرني هرکدام به 
نحوي عليه شــاه موضع گيري کردند، پاکروان، 
مقــدم و نصيري بعد از انقالب تيرباران شــدند، 
بختيار به دست مأموران ساواک در عراق به قتل 
رسيد، قرني بعد از انقالب ترور شد و فردوست 

هم در بازداشت درگذشت. 

بررسي محتواي نظري کتاب
ايرادات نظري کتاب هم کم نيســتند، تعاريف 
و مفاهيم همه من  در آوردي هســتند و هيچ گونه 
مابه ازايي در عالم انديشه سياسي ندارند. ازجمله 
اينکه: »عصر تجدد، دست کم در شکل مطلوبش 
عصر شــفافيت در عرصه سياست است. عصري 
است که در آن نفس سياست به عرصه عمومي 
تعلــق مي گيــرد.« )ص24( معلوم نيســت مراد 
نويســنده از بخش دوم اين جمله چيســت؟ اما 
اگر ماکياولي را بنيانگذار انديشه سياسي جديد 
بدانيم، به نظر او در عصر تجدد عرصه سياســت 
به هيچ وجه شفاف نيست؛ سياست که سهل است 
در دوره تجدد هيچ چيز شفاف نيست و همه چيز 
مســتلزم تأمل و تدقيق و روشن ســازي اســت، 
بديهي اســت روشن ســازي ربطي به شفافيت به 

مفهوم مصطلح کلمه ندارد.
تمام تالش نويســنده بر اين اســت تا نشان دهد 
محمدرضاشــاه برخالف پدرش باورهاي عميق 
مذهبي داشــته و به همين دليــل راه براي نفوذ و 
گسترش شبکه روحانيون مهيا شده است. مثاًل در 
صفحه 97 نوشته است رضاشاه روز تاجگذاري 
خود اشــاره به مذهب شــيعه اثني عشري نکرده 
حــال آنکــه محمدرضاشــاه درســت از همان 
لحظه به دســت گرفتن پادشاهي بسط و گسترش 
شــيعه اثني عشــري را از وظايف خود دانســت. 
واقعيت اين اســت که رضاشــاه هم به نوعي به 
اين موضوع اشــاره نمود، به واقع رضاشــاه در 
مراســم تاجگذاري خود در روز يکشنبه چهارم 
ارديبهشت ماه 1305 اولين وظيفه خود را توجه 
مخصوص به »حفظ اصول ديانت و تشييد مباني 
آن« دانســته بــود، »زيرا يکي از وســايل مؤثره 
وحــدت ملي و تقويت روح جامعــه ايرانيت را 
تقويت کامل از اساس ديانت«، مي داند. او حتي 
اقدامــات عملي خــود را »با خواســت خداوند 
متعال و توجهات ائمه اطهار« دانســت. به عالوه 
درست است که رضاشــاه در نيمه دوم سلطنت 
خود با برخي از مناســک مذهبي مخالفت کرد، 

شــوروي بيش از همه مورد تعقيــب و مراقبت 
قرار مي گيرند، دســت کم 25 بار با مأموران کا 
گ ب تماس برقرار کرده بود. )همان( اگر سفر 
او را به امريــکا ناديده بگيريــم، اين مالقات ها 
حداکثر در پنج ماه صورت گرفته اســت، يعني 
ماهي پنج مالقات! اين نشــان مي دهد کا گ ب 
چقدر احمق بوده و مهمترين و مؤثرترين مأمور 
آن در بااهميت ترين تشــکيالت نظامي کشور تا 
چــه اندازه ابله بوده اســت! جالب تر اينکه يکي 
از مأموران کا گ ب در ايران يکي از بســتگان 
هويــدا بود کــه اطالعات غلط به شــاه مي داد، 
يکي از اين اطالعات اين بود که سيا قصد دارد 
عليه شاه تظاهرات راه اندازد، شاه هم که فريفته 
»نظريه هــاي توطئه« بود، به ســادگي فريب اين 
ترفند را خــورد! )ص456( ايــن همه در حالي 
است که تشکيالت کا گ ب در ايران، »سخت 
ناتــوان و بي کفايــت بود.«)همــان( امــا ميالني 
شواهدي ارائه مي کند که نشان مي دهد شوروي 
در ايران چندان هم بي عرضگي نکرده است، از 
جمله اينکه معاون سردبير کيهان فردي بود به نام 
رحمان هاتفي کــه در اين روزنامه گرايش هاي 
طرفدار شــوروي را پوشــش مي داد و »گرايش 
ضدامريکايي و دفاع از شوروي« را سازماندهي 
مي کرد، هاتفي عضو شبکه زيرزميني حزب توده 
به نام نويد بود؛ جالب تر از همه اينکه شــاه همه 
داســتان را متوجه شده بود، اما »به عمد به وجود 
ايــن گرايش در کيهان اجــازه حضور مي داد تا 
غرب را بيشــتر از خطر کمونيســم بترساند.«]!![ 
)ص456( ميالنــي ابايي نــدارد از اينکه برخي 
ادعاها را به عنوان منبع کتاب خود ذکر کند، از 
جمله اينکه عــده اي از فرماندهان نيروي هوايي 
به شــاه توصيه کردند »با استفاده از جنگنده هاي 
 BBC نيروي هوايي ايران دکل هــاي مخابراتي
در منطقه را ويران کنند.« )ص489( اين نقل قول 
از تيمســار آذربرزين اســت کــه هم اکنون در 
امريکا به سر مي برد و هنوز هم با لباس نظامي در 
شوهاي تلويزيوني ظاهر مي شود و اداي ناپلئون 

بناپارت را در مي آورد.    

جاسوس دارنده مدال »پرچم سرخ« و »مهمترين 
و مؤثرترين« )ص454( جاســوس خــود را در 

ايران به اين سهولت سوزاند! 
جالب تــر اينکــه مقربي »هــر وقت گزارشــي 
داشــت به رابطين خود در سفارت زنگ مي زد 
و تقاضاي ديــدار مي کرد.« )ص455( يعني اين 
عامــل مهــم کا گ ب، آن قدر احمــق بود که 
نمي دانســت تلفن هاي ســفارت شوروي کنترل 
مي شــوند. وقتي مقربــي اطالع مــي داد خبر يا 
گزارشــي براي ارائه داده، مأمــوران کا گ ب 
به ســادگي وارد خيابان نفت مي شدند، اندکي 
مقابل منــزل او توقف مي کردند، دســتگاه هاي 
دو طرف روشن مي شــد و بدون اينکه مالقاتي 
روي دهد اطالعات به دستگاه جاسوسي ماشين 
منتقــل مي گرديد و همه چيز به خير و خوشــي 
تمام مي شد! ادامه داســتان جالب تر است، همه 
مي دانند سيا تقاضا کرد مقربي را بازجويي کند 
اما شــاه دســتور داد او را اعدام کنند، خبر اين 
اعــدام هم در روزنامه هاي ســال 1356 منتشــر 
شــد با اين عنوان: »احمد مقربي اعدام شــد« اما 
ميالني کشــف جديدي کرده اســت، دستگاه 
جاسوســي مقربي بســيار پيچيده بود: »روس ها 
اين دســتگاه را شبکه بسته اطالعاتي نام گذاشته 
بودند. درواقع اين دســتگاه، آن قــدر پيچيده و 
بديــع بود که هيچ کــس در دايره فني اطالعات 
ايران از چند و چون کار آن اطالعي نداشــت. 
باالخره تنها با کمک سيا و اينتليجنس سرويس، 
رمز اين دســتگاه شکسته و نحوه کارش کشف 
شــد.«)ص455( اين هم البته داســتان ســرتيپ 
هاشمي است از اين ماجرا با تفسير ميالني، زيرا 
سرتيپ هاشمي فقط مدعي است دستگاه مزبور 
به پايگاه اصلي ســيا در امريکا منتقل شد و او از 
سرنوشت آن اطالعي ندارد؛ اما ميالني مي گويد 
ســيا و MI6 رمز اين دســتگاه را پيــدا کردند. 
ايــن هم خود حکايتي اســت کــه وقتي مقربي 
را دســتگير کردند، چرا از خودش نخواســتند 
رمز دســتگاه را لو دهد و ســريعاً او را تيرباران 
کردند؟ اگر سيا و اينتليجنس سرويس توانستند 
فعاليت هاي او را رمزگشــايي کنند، پس پرونده 
او در رکن دوم ارتــش ايران چه بود که همه و 
همه بــه دنبال آن بودند تا دريابند اين ســرتيپ 
مقربي کيســت و تاکنون چه کار کرده اســت؟ 
چرا همه ســرويس هاي اطالعاتــي قدرت هاي 
بــزرگ آن روزگار به دنبــال دســت يافتن بــه 
اين پرونده بودند؟ معلوم اســت پاســخ دادن به 
اين پرســش ها در توان کتاب »نگاهي به شــاه« 
نيست، زيرا نه تنها معلومات؛ بلکه اصول تحليل 

معلومات را مي طلبد.
بديهي اســت وقتي رئيس اداره ضدجاسوســي 
ســاواک اين قدر ســاده لوح بوده باشــد يا خود 
را به ســاده لوحي بزند، معلوم است ساير رجال 
پهلوي چه حدي داشته اند. جالب تر اينکه مقربي 
درســت در ســال 1356 يعني بحبوحه گسترش 
نارضايتي هــا، زماني کــه مي دانســت مأمــوران 

تعاريف و مفاهيم همه 
من  در آوردي هستند و هيچ گونه 

مابه ازايي در عالم انديشه 
سياسي ندارند. ازجمله اينکه: 

»عصر تجدد، دست کم در شکل 
مطلوبش عصر شفافيت در عرصه 
سياست است. عصري است که 
در آن نفس سياست به عرصه 
عمومي تعلق مي گيرد.« معلوم 

نيست مراد نويسنده از بخش دوم 
اين جمله چيست؟
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وقتي جسد رضاشــاه را از مصر به ايران آوردند، 
شاه اعالم کرد مي خواهد پدرش را در گوشه اي 
از فضاي ســبز کاخ ســعدآباد که مــورد عالقه 
رضاشاه بود؛ دفن نمايد اما به نوشته ميالني برخي 
از علماي شيعه با اين امر مخالفت کردند زيرا اگر 
»جسد مســلماني شيعه مسلک مدتي در سرزميني 
دفن شــده باشــد که ساکنان آن ســرزمين شيعه 
مذهب نيستند، آن گاه دفن مجدد آن در سرزميني 
شيعه مذهب تنها در صورتي مجاز است که جسد 
در نزديکي مدفن يکي از امامان تشــيع به خاک 
سپرده شــود.« منبع ميالني هم يکي از برگه هاي 
اداره اسناد عمومي بريتانياســت! گمان نمي رود 
در امريکا مســلمان آن هم مســلمان متشرع کم 
باشــد، کافي بود ميالني از يکي از اين مسلمانان 
صحت و ســقم موضوع را جويا مي شد تا ناچار 
نباشد موضوع دفن جنازه رضاشاه را با آب و تاب 
توضيح دهد. اکنون پرسش اين است به واقع جنازه 
رضاشاه در کنار بارگاه کدام يک از ائمه شيعه يا 
به قول ايشان »امامان تشيع« دفن شد؟ معلوم است 
ايشــان فرضيه اي غلط در مورد ريشــه هاي رفتار 
مذهبي شــاه ايجاد کرده اند و اکنــون به هر نحو 

حال آنکه رضاشاه هم چنين بود. شگفت انگيزتر 
اينکه در همين صفحه ادعا شده »...تنها در پرتو 
سياســت شاه و ســاواک بود که اين اراده مردم 
براي تأسيس مســاجد و تکايا امکان تحقق پيدا 
کرد.«]![ حقيقتاً اين هــم از آن نکات عجيب و 
غريبي اســت که توسط ميالني ارائه شده است، 
اگر اين اســتدالل را بپذيريم پس بقاي مساجد 
و اماکن مقدس مذهبي ســاير اديان در شوروي 
سابق و بلوک شرق و حتي آلمان شرقي، ابتکار 
احزاب کمونيست و سرويس هاي اطالعاتي آن 
سامان بوده است؛ همان طور که رشد و گسترش 
باورهاي مذهبي در کشــورهاي بلوک غرب و 
خود امريکا، کار ســيا و سازمان هاي جاسوسي 
کشــورهاي غربي و يا مثاًل ژاپن بوده است! در 
صفحه 115 ادعا شــده فدائيان اسالم به دنبال آن 
بودند تا شــاه را تــرور نمايند، اما بــاز هم گفته 
نشده کي و چه زماني و براساس کدام مستندات 
فدائيان اســالم به دنبال اين طرح بودند؟ فدائيان 

اسالم هيچ گاه به دنبال ترور شاه نبودند.
در صفحه 124 و 125 در ارتباط با دفن رضاشــاه 
ادعايي ديگر مطرح شــده اســت، طبق اين ادعا 

ليکــن در همين دوره حتــي تدوين قانون مدني 
برگرفته از احکام شــرع و براســاس کتاب هاي 
لمعه دمشــقيه و کتاب شــرايع بود. در نيمه اول 
ســلطنت و البته پيــش از ايــن در دوره وزارت 
جنگ و رياست وزرايي حتي در مراسم عاشورا 
شــرکت مي کــرد و کاه به ســر مي ريخت. در 
همــان صفحه آورده شــده که رضاشــاه »طرح 
تحديد اسالم« را ســرلوحه برنامه هاي خود قرار 
داده بود که به هيچ وجه درست نيست. اين سخن 
اصاًل منطقي نيســت، رضاشاه چه کسي بود که 
بتواند »تحديد اســالم« را در پيش بگيرد؟ اساساً 
مگر به اراده رضاشــاه اســالم »تحديد« مي شد؟ 
ميالني درصدد آن اســت تا ريشه جبن و بزدلي 
شاه را در اعتقادات مذهبي او و باورهاي قضا و 
قدري اش خالصه نمايد، اما واقعيت امر اين است 
که ايــن دو موضوع ربطي منطقي به هم ندارند. 
در صفحه 112 ميالني نوشــته است: »رضاشاه به 
تأســي و توازي آتاتورک، مذهب را مانع رشد 
تجدد مي دانســت.« اين سخن هم واقعيت ندارد 
و همه برگرفته از مشهورات است، اين موضوع 
هم به اندازه اي شــايع شده اســت که کسي در 
صحت آن ترديــدي به خــود راه نمي دهد. بله 
درست اســت که رضاشاه با بخشي از روحانيان 
مخالفــت مي کــرد، امــا هرگز با هيچ کــدام از 
مراجع وارد ستيز نشــد؛ حتي برخي جريان هاي 
تجددگــراي مذهبي را هم مــورد حمايت قرار 
مي داد، ازجمله شــريعت ســنگلجي که روايتي 
کاماًل نوين از شيعه و نمادهاي آن ارائه مي کرد. 
آتاتورک چه زماني کشــف حجــاب اجباري 
کرد تا رضاشــاه به »تأســي و تــوازي« او به اين 
اقدام دســت زند؟ اينها همه شــايعات اســت و 
آن قدر تکرار شــده اند که تصــور مي رود واقعاً 
اتفاق افتاده اند، شــايد ميالني نگارش زندگينامه 
شاه براساس شايعات و حداکثر مشهورات را بر 
همين اســاس انجام داده باشــد، زيرا بعيد نيست 
مطالب او بعدها مبناي نگارش تاريخ واقع شوند. 
در همين صفحه ميالني نوشــته است: »رضاشاه 
حتي برخي از مساجد را به مدرسه و در يکي از 
موارد به ســينما و حتي اپرا بدل کرد و اين قول 
قديم را که بناي مســجد را حتــي اگر متروک 
باشد قدسي بايد دانست يکسره ناديده گرفت.« 
ايشــان هيچ سندي براي اين اظهارنظر مهم خود 
ارائه نکرده اند، در مورد دســت اندازي رضاشاه 
به موقوفات هم ايشــان مدعي شــده تا قبل از او 
»هيچ ســلطان و پادشــاه ايرانــي در کار اوقاف 
چنيــن دخالت مســتقيمي نکرده بــود....«، حال 
آنکه برخالف نظر ايشان، در دوره هاي گذشته 
نادرشــاه افشــار شــايد نخستين کســي بود که 
موقوفات را مصادره کرد، روحانيون را محدود 
نمود و بســياري از مناصب مذهبي را از سلســله 

مراتب ديواني کشور حذف نمود. 
ميالني تصور کرده اين محمدرضا شــاه بود که 
»بدنه اصلي روحانيت را متحد بي بديل خود در 
برابر خطر کمونيســم«، مي دانســت. )ص113( 

آذين بندی خيابان های تهران با تصوير آقامحمدخان قاجار به مناسبت جشن های دو هزار و پانصد ساله
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گرفـت، اموري کـه تعليمـات و شـعائر اسـالمي 
ايـراد  بـه شـاه  قـرار مـي داد، حتـي  را سـرلوحه 
گرفتـه کـه چـرا اعـالم تأسـيس بنيـاد پهلـوي را 
بـا بسـم اهلل الرحمن الرحيـم شـروع کـرده اسـت، 
)ص297-296( امـا از سـوي ديگـر مي نويسـد: 
»دوران رضاشـاه و جشـن هاي 2500 ساله تالشي 
بـراي تکيـه بيشـتر بـر جنبه هـاي تاريـخ پيـش از 
اسـالم ايـران بـود و تالش هـاي رژيـم اسـالمي 
بـراي حـذف نـوروز و بازنويسـي تاريـخ دقيقـاً 
بـراي معارضـه با ايـران قبـل از اسـالم و تأکيد بر 
هويـت صرفـاً اسـالمي ايـران اسـت.« )ص406( 
فراوانـي  ميـزان  بـه  هـم  سـخنان  ايـن  اگرچـه 
خـود  کـرد  خاطرنشـان  بايـد  ليکـن  نادرسـتند، 
ميالنـي در انتقـاد از جشـن هاي 2500 سـاله حتي 
بـه شـايعات و سـخنان کوچه بازاري هم متوسـل 
شـده اسـت. ميالنـي از سـويي تـالش دارد شـاه 
را فـردي تلقـي کنـد کـه به گسـترش اعتقـادات 
شـدت  بـه  خـودش  مي کـرد،  کمـک  مذهبـي 
فناتيـک بـود، هميشـه از اعتـالي مبانـي اسـالم 
سـخن مي گفـت؛ امـا در مقابـل کاتوليک شـدن 
خواهـرش شـمس پهلـوي سـکوت مي کـرد بـا 
اينکـه مي دانسـت »ايـن تغييـر مذهـب از لحـاظ 
سياسـي براي شـاه بالقوه زيان بار بـود.«)ص422( 
او بـا اينکـه مـردي معرفي شـده که بـه روحانيت 
احتـرام مي گذاشـت و فـردي بـه شـدت مذهبـي 
بـود امـا در زندگـي شـخصي بسـيار بي بندوبـار 
بـود، بـا اينکـه »اشـرف بـه مردبارگـي شـهرت 
داشـت«؛ )همـان( کاري بـراي جلوگيـري از او 

نمي کـرد.
مهمالتي از اين دسـت کار را به جايي مي رسانند 
کـه ميالني اظهار مـي دارد در دوره کنـدي ايران 
در وضعيـت انقالبـي بـود و »نگرانـي کنـدي از 
وضـع ايـران در حـدي بـود کـه فکـر برانداختـن 
شـاه را بـه جـد ارزيابـي کردنـد.« )ص292( ايـن 
سـخن بعدهـا هـم تکـرار مي شـود امـا به شـکلي 
بسـيار شـگفت انگيزتر. ديگر همـه مي دانند رابطه 
شـاه بـا ريچارد نيکسـون تا چـه حد دوسـتانه بود 
و از حـد متعـارف فراتـر مي رفت، همين دوسـتي 
بود که باعث شـد نيکسـون در کنار سـادات تنها 
فـرد سرشـناس در مراسـم تشـييع جنـازه شـاه در 
قاهـره باشـد، امـا روايتي که ميالنـي ارائه مي کند 
کامـاًل بـا واقعيـات تاريخـي متفـاوت اسـت. او 
ادعـا مي کنـد وقتـي نيکسـون متوجه شـد شـاه به 
قرارداد با کنسرسـيوم انتقاد دارد، جلساتي متعدد 
تشـکيل داد تـا راه حلـي پيـدا کنـد: »در برخي از 
ايـن جلسـات، فکـر تـالش بـراي برانداختن شـاه 
مـورد بحـث قـرار گرفـت امـا باالخره کيسـينجر 
امريکايـي شـاه را متقاعـد  منتقـدان  نيکسـون  و 
در  رژيمـي  شـاه  از  بعـد  چه بسـا  کـه  کردنـد 
ايـران بـر سـر کار بيايـد کـه حتـي بيـش از شـاه 
بـراي امريـکا دردسـر ايجـاد کنـد.«)ص412( اما 
ميالنـي توضيـح نمي دهـد شـاه بـراي امريـکا چه 
دردسـري توليـد کـرده بـود؟ اگـر ايـن مطلـب 
دکتـر ميالنـي صحـت داشـته باشـد، پـس او بـر 

بـر ايـن گمـان اسـتوار اسـت کـه مشـي درسـت 
و راسـتين، مسـتحق امتيازات ويـژه اي در جامعه، 
ازجملـه امتيـاز حکومـت انحصاري انـد. در يک 
کالم، ايـن نظريـه دور باطلـي را تکـرار مي کنـد 
کـه اقليـت را نه تنهـا در اقليت مانـدن ترغيـب و 
تشـجيع مي کند، بلکـه اقليت بودن را بـا امتيازاتي 
ويـژه ـ چـه در ايـن جهـان و چـه در آن سـوي 
هسـتيـ  همـراه مي سـازد.«]![ ايـن سـخنان بي پايه 
و مايـه کـه معلـوم نيسـت از کجـا آمده انـد، همه 
سـوءفهمي هسـتند از نظريـه پيشـاهنگ و تـوده 
فلسـفه  و  انقالبـي چپ گـرا  نـزد گروه هـاي  در 
شـهادت در نـزد گروه هاي مسـلمان؛ اين مطالب 
نيـز مقدمـه اي هسـتند بر حمـالت عليـه مبارزاني 
کـه در دهـه 50 سـرنگوني رژيم شـاه را از طريق 
مسـلحانه طلـب مي کردنـد. در ايـن بيـن ميالنـي 
صريحـاً از حميـد اشـرف نـام مي بـرد. همچنيـن 
گروه هـاي  بـه  حملـه  ايشـان  اهـداف  از  يکـي 
مسلمان و انقالبي است نظير جمعيت خداپرستان 
سوسياليسـت که به نظر ايشـان در »مشـهد«، »رخ 
نمودنـد و سـوداي ترکيـب مارکـس و محمـد را 
در سـر داشـتند.« )ص 337-336( از سـوي ديگر 
اساسـاً حمـالت به مصـدق و جبهه ملي بـراي اين 
اسـت تـا ايـن نتيجه گيري غلـط به دسـت آيد که 
»از بطـن جبهه ملـي و ديگـر نيروهـاي مخالـف 
]شـاه[ سـازمان مجاهديـن خلـق و چريک هـاي 
فدايـي خلـق پـا گرفـت کـه اسـاس را بر مبـارزه 
مسـلحانه قرار داده بودند.« )ص372( خوشبختانه 
منتشـر  مقالـه  و  کتـاب  آن قـدر  زمينـه  ايـن  در 
شـده اسـت، کـه معلـوم شـود سـخنان ميالنـي تا 
چـه ميـزان صحـت دارنـد و ميـزان آگاهي هـاي 

تاريخـي ايشـان چقدر اسـت.
کتـاب ميالنـي سرشـار از تناقـض اسـت، بـه نظر 
ايشـان حتـي کتـاب خـود را يک بـار  مي رسـد 
هـم نخوانـده تـا حداقل تناقضـات درونـي آن را 
برطـرف نمايـد. مثاًل از سـويي اشـاره مي کند که 
حتـي زمـان تأسـيس بنياد پهلـوي، شـاه مصارف 
پنج گانـه آن را صرفـاً بـراي امـور خيريـه در نظر 

ممکن مي خواهند هميــن فرضيه را اثبات نمايند 
و در اين راه از هيچ تالشــي فروگذار نکرده اند. 
البته با تمــام اين مطالب بي بنيــاد، ميالني تالش 
دارد با ارجــاع دادن به ميالن کوندرا به کار خود 
صبغه اي انديشمندانه هم بدهد، امري که البته در 
آن موفق نبــوده ، همان طور که با وصف مباحث 
کشــاف درباره ســنت و تجدد؛ کتاب ايشان از 

تاريخ نگاري سنتي هم گام ها عقب است.
در صفحـه 195 آمـده کـه آيـت اهلل بروجـردي 
»مخالف شـرکت مسـتقيم روحانيت در سياسـت 
بود«، سـپس بالفاصله اضافه مي کنـد که »درواقع 
پيـرو مشـي آيت اهلل نائينـي بود که از همـان زمان 
مشـروطه طلبي  بـا  تقابـل  در  مشـروطه،  انقـالب 
بـود، در زمـان غيبـت و  شـيخ فضـل اهلل، گفتـه 
پيـش از ظهـور امـام زمـان حکومت دموکراسـي 
و مشـروطه مناسـبت ترين شـکل حکومتـي براي 
شـيعيان اسـت و در ايـن عصـر غيبـت »واليـت« 
علمـا و آيت اهلل هـا بـه مسـائل اخالقـي و معنـوي 
محـدود اسـت. وظيفه آنهـا برحذرکـردن حکام 
اعمـال  نـه  اسـت  شـرع  خـالف  اقدامـات  از 
بعدهـا آيـت اهلل خمينـي  واليـت، آن چنـان کـه 
ادعـا کـرد.«]!![ به واقـع مهمل تـر از ايـن جمالت 
در هيـچ کتـاب تاريخـي نمي تـوان يافـت. اوالً 
منبـع خبـر دکتـر ميالني رئيـس بخـش مطالعات 
ايرانـي دانشـگاه مهـم اسـتنفورد کجاسـت؟ ثانيـاً 
مشـروطه  از  زمانـي  چـه  نـوري  فضـل اهلل  شـيخ  
حمايـت کـرد؟ ثالثـاً اگـر تنبيه االمـه و تنزيه المله 
رسـاله نائينـي باشـد کـه هسـت؛ پـس بنيـاد تمـام 
سـخنان ميالنـي در مـورد انديشـه هاي او نقـش 
برآب اسـت، زيـرا نظرات نائيني درسـت عکس 
مطالبـي اسـت کـه ميالنـي از ايشـان نقـل کـرده 
اسـت. ايـن نـکات نشـان مي دهنـد ميالنـي حتـي 
از بديهيـات اختالفـات نظـري روحانيـون درباره 

مشـروطه آگاهـي ندارنـد. 
در صفحه 208 آورده »آيت اهلل خميني اقرار کرد 
کـه از همـان اول مصـدق را کافـري مي دانسـت 
کـه مسـتحق حمايـت روحانيـت و ملـت ايـران 
نيسـت.«]!![ معلوم هم نيسـت آيـت اهلل خميني در 
چـه زمانـي و کجـا چنين سـخني گفته اسـت. در 
صفحـه 290 بي اطالعي ميالني از مسـائل مذهبي 
بـه اوج خـود مي رسـد، ايـن زمانـي اسـت کـه او 
در مـورد موضـوع شـهادت فلسـفه بافي مي کنـد 
ايـن نظريـه شـهادت  ادامـه مي دهـد: »همـزاد  و 
ـ چـه در تشـيع، چـه در روايـات عرفـي اشـ  ايـن 
اصـل شناخت شناسـي اسـت کـه حـق همـواره با 
اقليت راسـتين انقالبي اسـت. از لنيـن و چه گوارا 
گرفتـه تـا نـواب صفـوي و فدائيـان اسـالم، همـه 
طرفـداران ايـن نظريـه بودنـد هـر کـه بـر موضـع 
کنـد،  پافشـاري  ايمانـي اش  و  انقالبـي  راسـتين 
الجـرم بـه اقليت راسـتين مي پيونـدد. اگـر نظريه 
دموکراتيـک ازجملـه بر اين اصل اسـتوار اسـت 
کـه در درازمـدت باورهـا و عقايـد اکثريـت بـر 
حق انـد، نظريـه اقليـت انقالبـي ـ چـه در لـواي 
مذهـب، چـه بـه شـکل مارکسيسـم ـ برعکـس 

ميالني اظهار مي دارد در دوره 
کندي ايران در وضعيت انقالبي 

بود و »نگراني کندي از وضع ايران 
در حدي بود که فکر برانداختن 

شاه را به جد ارزيابي کردند.«  اين 
سخن بعدها هم تکرار مي شود اما 
به شکلي بسيار شگفت انگيزتر. 
ديگر همه مي دانند رابطه شاه 
با ريچارد نيکسون تا چه حد 
دوستانه بود و از حد متعارف 

فراتر مي رفت
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2ـ بـا گسـترش دانشـگاه ها و رفت وآمـد جوانـان 
برابـر  در  نوينـي  افق هـاي  از کشـور  خـارج  بـه 
ديـدگان آنهـا ظاهر شـد، اين افـراد کـه در زمره 
نمي توانسـتند  بودنـد،  اجتماعـي  متوسـط  طبقـه 
در هـرم قـدرت آن زمـان جايـي داشـته باشـند، 
افزايـش درآمـد باعث تحرک طبقاتي از سـويي 
و شـکل گيري نوعـي طبقـه متوسـط جديـد بـود 
کـه مطالبـات اجتماعـي و سياسـي خـاص خـود 
نمي توانسـت  متوسـط  طبقـه  ايـن  داشـت.  را 
جايـي  خـود  بـراي  قـدرت  مراتـب  سلسـله  در 
بيابـد، پـس نابـودي نظـم اجتماعـي را مغايـر بـا 
و  شـاه  نمي دانسـت.  خـود  بلندمـدت  اهـداف 
تشـکيالت امنيتـي او نمي دانسـتند کـه نمي تـوان 
بـا کمـک دالرهـاي  بااسـتعدادترين جوانـان را 
و جهـان  ايـران  دانشـگاه هاي  بهتريـن  بـه  نفتـي 
امـور  در  مشـارکت  از  را  ايشـان  ولـي  فرسـتاد 
سياسـي و مدنـي محـروم کـرد و سرنوشـت آنها 
را به دسـت ثابتـي، رسـولي و نصيـري سـپرد و از 
حداقـل اظهارنظـر محرومشـان سـاخت و آن گاه 
از نظـم موجـود پاسـداري  انتظـار داشـت آنهـا 

. يند نما
درآمدهـاي  افزايـش  بـا  همـراه  دهـه 50  در  3ـ 
پـرورش،  و  آمـوزش  سـطح  گسـترش  و  نفتـي 
تحـرک طبقاتي افزايـش يافت، ميـزان انتظارات 
نبودنـد  حاضـر  ديگـر  مـردم  کـرد،  پيـدا  ارتقـا 
مثـل گذشـته زندگـي کننـد، هرچنـد افـق آينده 
هـم برايشـان چنـدان روشـن نبـود امـا شـاه همـه 
عـزت  کـرد،  مسـدود  را  اطمينـان  سـوپاپ هاي 
نفـس مـردم را سـرکوب نمـود، به جـاي گـوش 
رفـع  بـراي  تـالش  و  نارضايتي هـا  بـه  سـپردن 
بـود  کـه سـرکوب  را  راه حـل  سـاده ترين  آنهـا 
و  مـردم  توده هـاي  بـه  اتـکا  به جـاي  برگزيـد؛ 
بـه  معطـوف  او  سـعي  ايشـان،  رضايـت  جلـب 
جلـب رضايـت محافـل و مطبوعـات غـرب بـود 
و  رسـانه ها  ايـن  بـا حمايـت  مي کـرد  تصـور  و 
سـرکوب دهشـتناک مردم و تحقير روشـنفکران 
امـا  کـرد؛  تضميـن  را  سـلطنت  ادامـه  مي تـوان 
تحـوالت گوناگـون نشـان داد ايـن تصـورات تا 
چـه انـدازه بي پايه انـد. انقـالب زمينه هـاي عينـي 
بـه  ربطـي  چنـدان  و  داشـت  فراوانـي  ذهنـي  و 
گروهـي خـاص نداشـت، ايـران آبسـتن انقـالب 
بـود و هيچ کـس نمي توانسـت مانـع ايـن فراينـد 
شـود؛ زيـرا برخـالف تصـور  ميالنـي، انقالب ها 
بـه ميـل و اراده ايـن و آن شـکل نمي گيرنـد.■

را حـل نمي کنـد اگـر شـاه تـا ايـن درجـه قدرت 
موشـک هاي  فـروش  بـا  امريـکا  چـرا  داشـت، 
فونيکـس بـه او مخالفت مي کـرد تا مبـادا روزي 
بـه دسـت کمونيسـت ها بيفتـد؟ )ص416( اگـر 
انگليـس به دنبـال ايـن بـود تـا شـاه را بـا اتـکا بـه 
بـراي  تـا  نمايـد  ترغيـب  نفتـي اش،  درآمدهـاي 
گسـترش دموکراسـي در آفريقـا! تـالش کنـد، 
)همـان( چرا از او نمي خواسـت هميـن کار را در 
ايـران انجـام دهد؟ چرا بـا تأسيسـات برنامه اتمي 
ايـران مخالفـت مي شـد و باوجـود کمک هـاي 
و  انگليـس  و  امريـکا  بـه  شـاه  سـخاوتمندانه 
فرانسـه، اجـازه نمي دادند اين طرح عملي شـود؟ 
)همـان( اگـر حکومت شـاه آن قدر ثبات داشـت 
کـه مي توانسـت حتـي بحـران ويتنـام را حـل و 
فصـل کند و اگر او سـپر دفاعي مهمـي در مقابل 
کمونيسـم تلقـي مي شـد، چـرا بـا برنامـه بمـب 
اتـم او کـه قاعدتـاً نيـروي بازدارنـده اي در برابـر 
شـوروي بـود؛ مخالفـت مي کردنـد؟ )ص419(
عظيـم  شـبکه  از  ديگـر  بـار   469 صفحـه  در 
مسـاجد نـام بـرده شـده و نيـز نشـرياتي کـه بـه 
بـه  البتـه  و  اسـالم مي پرداختنـد  احـکام  ترويـج 
هيئت هـاي مذهبـي اشـاره شـده کـه گويـا »در 
آيـت اهلل  راديـکال  نظـرات  مـوارد  از  بسـياري 
خمينـي« را پوشـش مي دادنـد. )همـان(  ميالنـي 
توجـه نـدارد ايـن به قول او شـبکه عظيم مسـاجد 
هميشـه در ايـران وجود داشـته و به خـودي خود 
نمي رفتـه،  به شـمار  شـاه  رژيـم  عليـه  تهديـدي 
زيـرا برخـالف نظـرات ايشـان ايـن شـبکه لزومـاً 
نبودنـد،  خمينـي  آيـت اهلل  ديدگاه هـاي  مـروج 
نيروهـاي  از  بسـياري  پيداسـت  ناگفتـه  هرچنـد 
طيـف مذهبي مخالفين شـاه ريشـه در آموزه هاي 
و  گروه هـا  از  ديگـر  برخـي  و  ارشـاد  حسـينيه 
داشـتند.  نهضـت آزادي  مثـل  مذهبـي  محافـل 
ميالنـي قـادر نيسـت ايـن حقيقـت را دريابـد که 
علـل و عوامـل انقـالب ريشـه در شـرايط عيني و 

ذهنـي مشـخصي داشـت: 
بافـت جامعـه شـهري  بـا اصالحـات ارضـي  1ـ 
شـهرها  بـه  روسـتائيان  هجـوم  شـد،  دگرگـون 
شـکل گرفـت و اغلب ايـن مهاجريـن در کپرها، 
ايـن  مي کردنـد؛  زندگـي  آلونک هـا  و  گودهـا 
اقشـار حاشـيه اي اجتمـاع کـه هـم دچـار بحـران 
هنجار Anomy شـده بودنـد و هم در اثر برخورد 
بـا جامعـه شـهري از نوعـي بحـران هويـت رنـج 
مي بردنـد، چيـزي براي از دسـت دادن نداشـتند و 
بـه هميـن دليـل از بـه هم خـوردن نظـم اجتماعي 
نه تنهـا ابـراز رضايـت مي کردند، بلکه خـود باني 
و باعـث ايـن وضعيـت هـم به شـمار مي آمدنـد. 
شـاه و تشـکيالت امنيتي اش که تمـام توجه خود 
را متوجـه نخبـگان و تعقيـب و گريـز آنهـا کرده 
بـود هرگز نتوانسـت وزن و اهميت اجتماعي اين 
اقشـار حاشـيه اي را دريابـد و قـادر نبـود درک 
کنـد کـه مدرن سـازي ظاهـري جامعـه مي توانـد 
بـه سـادگي بـا محاصـره فرهنگ شـهري توسـط 

روسـتا نابود شـود.

اسـت؟  مخالـف  توطئـه  نظريـه  بـا  اساسـي  چـه 
وقتـي امريـکا به سـادگي تصميـم مي گيـرد رژيم 
کشـوري را فقـط به دليـل مخالفـت رهبـر آن بـا 
يـک قـرارداد واژگون کند و اگـر رئيس جمهور 
نيکسـون بقيـه را متقاعـد نمي کـرد ايـن حادثـه 
اتفـاق مي افتـاد؛ پـس چـرا ايشـان بـا ايـن نظريـه 
مخالفـت مي کنـد؟ آخراالمـر هـم معلـوم نشـد 
و  چيـن  و  شـوروي  و  امريـکا  و  انگليـس  اگـر 
همـه و همـه به دنبال سـرنگوني شـاه بودنـد، پس 
ايـن همـه دعـوا در زمـان جنگ سـرد بـر سـر چه 
بـود؟ در صفحـه بعد ميالنـي افسـانه اي ديگر هم 
مطـرح کـرده اسـت: سـيا »حـدود]![ شـش نفـر 
جاسـوس در تشـکيالت حزب تـوده و شـماري 
انـدک کمتـر]![ در جبهه ملـي داشـت«، امـا شـاه 
از آن خبـردار نبـود! گويا شـاه بايد از اسـرار سـيا 
مطلـع مي شـد. بـه روايـت ميالنـي برخـي از ايـن 
نفوذي هـا »جزو شـخصيت هاي سرشـناس هر دو 
سـازمان بودنـد«؛ امـا باز هم مطابـق معمول معلوم 
نمي شـود ايـن افـراد چـه کسـاني هسـتند؟ وقتـي 
تشـکيالت علنـي و مشـهوري مثـل حزب تـوده 
و جبهـه ملـي سـازمان مي شـوند، معلوم مي شـود 
سـطح اطالعـات ميالنـي از مسـائل پشـت پرده به 

چـه ميـزان مي توانـد باشـد! 
شـاه  نمي يابـد،  خاتمـه  همين جـا  بـه  داسـتان 
نامـه اي  بـا  ملـل  سـازمان  از  را  هويـدا  فريـدون 
»يکسـره سـري« فرامي خوانـد و از او مي خواهـد 

بـه فرانسـه بـرود و از طريـق »دوسـتان چپـي اش« 
و  کنـد  ويتنـام جنوبـي صحبـت  نماينـدگان  بـا 
بگويـد که لينـدون جانسـون رئيس جمهور وقت 
امريـکا بعـد از قتـل کنـدي؛ از جنـگ بـه سـتوه 
آمـده و شـاه را واسـطه کـرده تـا بيـن امريـکا و 
ويتنام آشـتي برقـرار نمايـد، هويدا هم به فرانسـه 
رفـت و چهـار روز بعـد دسـت خالـي برگشـت 
زيـرا دولـت ويتنـام جنوبـي حاضر نبود وسـاطت 
شـاه را بپذيـرد! )ص413( امـا ميالنـي ايـن معمـا 

شاه و تشکيالت امنيتي او 
نمي دانستند که نمي توان 
بااستعدادترين جوانان را با 

کمک دالرهاي نفتي به بهترين 
دانشگاه هاي ايران و جهان 

فرستاد ولي ايشان را از مشارکت 
در امور سياسي و مدني محروم 
کرد و سرنوشت آنها را به دست 
ثابتي، رسولي و نصيري سپرد و 
از حداقل اظهارنظر محرومشان 

ساخت و آن گاه انتظار داشت آنها 
از نظم موجود پاسداري نمايند
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توافق بروکســل يکي از نگراني هــاي احتمالي 
شکاف داخلي بود. بروز اين شکاف به صورت 
آتــش زير خاکســتر احســاس مي شــد ولي با 
آنکــه عالئم آن پديدار شــده بــود قابل کنترل 
مي نمود. )ص 270( ايشــان در نامه خود به ســه 
وزير اروپايي مي نويســد: »شما اطالع داريد که 
ايــن اقدام ـ توســعه دامنه تعليــق داوطلبانه ـ ... 
علي رغم قانع نبودن برخي از مقام هاي کشــور و 

افکارعمومي اجرا شد.« )ص 263(

قطعنامه خرداد شوراي حکام
البرادعي گزارش خــود را در تاريخ 16 خرداد 
1383 منتشــر مي کند. از آنجا کــه قطعنامه هاي 
شــوراي حکام همــواره هماهنگ بــا گزارش 
مديرکل تنظيم مي شود به نظر روحاني با انتشار 
اين گزارش معلوم بود که ديگر نمي توان کاري 

آن بوش به بلر مي گويد: »ايراني ها همکاران شما 
را کاماًل فريب داده اند، اين بزرگترين فضاحتي 

است که اروپا به بار آورده است.« )ص 242(
ازســوي ديگر راه اندازي UCF اصفهان توسط 
ســازمان انرژي اتمي )با مجوز سران( و تبليغات 
وسيع پيرامون آن بهانه اي به دست اروپايي ها داد 
تا بگويند »علت اينکه نتوانستيم توافق بروکسل 
را اجــرا کنيــم راه انــدازي و به ويــژه تبليغات 
گســترده نســبت به UCF اصفهان بود، اگر اين 
افتتــاح انجام نمي شــد به ما فشــار نمي آمد و ما 
مي توانستيم پرونده را ببنديم عجله شما اين گونه 
تفســير مي شــود که هــدف ديگــري را دنبال 

مي کنيد.« )ص 255(
در داخــل کشــور هــم به ظاهــر نظــر متحد و 
يکپارچه اي نســبت بــه توافق بروکســل وجود 
نداشــته اســت، به گفته دکتر روحاني: »پس از 

در شــماره 81 نشــريه چشــم انداز ايران توافق 
بروکســل به تفصيل مورد بررســي قرار گرفت. 
يادآوري مي  شود در پي کشف سانتريفيوژهاي 
نســل جديد P2 و عدم اعالم آنهــا در اظهاريه 
ايــران به آژانس انرژي اتمي و همچنين تســليم 
دولت ليبــي و تحويل تمامي تجهيزات، اســناد 
و مــدارک فعاليت هــاي اتمي خود بــه امريکا، 
توازن بيانيه تهران به زيان ما تغيير کرد. به منظور 
کنترل بحران، ايران ناگزير پيشــنهاد خود مبني 
بر گسترش دامنه تعليق ساخت قطعات و مونتاژ 
سانتريفيوژها را به ازاي خروج پرونده از دستور 
کار اضطراري نشســت شــوراي حــکام مطرح 
کرد. البرادعي به شرط اينکه سه کشور اروپايي 
مذاکره کننده با ايران از اين طرح حمايت کنند 
آن را قابل اجرا دانست. پيامد اين طرح به توافق 
بروکسل منتهي شد اما چنان که گفته شد امريکا 
از ابتدا با اين توافق مخالف بود و پس از امضاي 

از بروکسل تا پاريس
بررسي کتاب »امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي« 
بخش چهارم

گروه نفت: در شــماره هاي 78، 
نشــریه چشــم انداز   81 و   79
ایران بخش هاي اول،  دوم و سوم 
بررســي و معرفي كتاب »امنيت 
ملي و دیپلماســي هســته اي« 
عناوین  با  روحاني  حسن  نوشته 
از تعامل تا تقابل، ســایه  روشن 
مذاكــرات تهــران، از بيانيــه 
سعدآباد تا توافق بروكسل از نظر 
خوانندگان گذشت. در این شماره 
بخش چهارم بررسي فوق باعنوان 
»از بروكســل تا پاریس« تقدیم 
باشد  مي شود.  عزیز  خوانندگان 
كه با برخورد فعال، این بررسي   و 

ارزیابي ها بارور شود.

يو سي اف اصفهان
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اسـتراتژي يـک مانـور تاکتيکي فرار بـه جلو و به 
عقب رانـدن و گرفتـن پرچـم از دسـت افراطيون 

تنـدرو بوده اسـت.
پـس از مصوبـه شـوراي حـکام در 29 خـرداد و 
مي گيـرد  تصميـم  نظـام  بروکسـل،  توافـق  لغـو 
اسـتراتژي همـکاري بيشـتر بـا آژانـس را مدنظـر 
قـرار دهـد. اين امـر به منظـور جلوگيـري از بروز 
مشـکالت بيشـتر در نشست آينده شـوراي حکام 
بازديـد  راسـتا  ايـن  در  و  بـوده  شـهريورماه  در 
و  تهـران  اصفهـان،  نطنـز،  از  آژانـس  بازرسـان 
بازديـد از سـايت شـيان و کـرج در برنامـه قـرار 
مي گيـرد. بـه گفتـه روحانـي ايـن اسـتراتژي هـم 
پاسـخگو نبود و شـرايط مناسـبي را براي اجالس 
شـهريورماه شـوراي حـکام آمـاده نکـرد. )ص 
272( قطعنامه شـهريور )سـپتامبر( شـوراي حکام 
کـه چارچـوب آن در گروه هشـت )G8(  تنظيم 
و تأييـد شـده بـود )ص 273( ضرب االجـل 25 
پرسـش هاي  بـه  پاسـخ  بـراي  را  )آذر(  نوامبـر 
تعليـق  الحاقـي،  پروتـکل  تصويـب  آژانـس، 
غني سـازي بـدون ذکـر داوطلبانـه و تجديدنظـر 
در سـاخت رآکتـور آب سـنگين اراک را بـراي 
ايـران تعييـن کـرده بـود. )ص 275( نکتـه ديگـر 
اينکـه از مديـرکل مي خواسـته گـزارش جامـع 
سـال هاي 2002 تـا 2004 را بـراي تصميم گيـري 
در مـورد کفايـت يـا نياز بـه هرگونه اقـدام بعدي 
آژانـس را ارائـه کنـد. )ص 275( اين بنـد عمدتاً  
تمامـي  مجـدد  ذکـر  بـا  تـا  بـوده  امريـکا  نظـر 
بـراي  را  فضـا  يادشـده  سـال هاي  قصورهـاي 
بسـتن پرونـده ايـران سـخت تر کنـد. )ص 276( 
بـه گفتـه روحاني تيـم مذاکره کننده هسـته اي در 
گزارش هـاي خـود قطعنامـه سـپتامبر را حاصل و 
پيامـد مسـتقيم لغـو تعليـق قطعه سـازي و مونتـاژ 
و اعـالم فعاليـت UCF برشـمرده و رسـماً اعـالم 
کـرده کـه پرونـده ايـران در آسـتانه ارجـاع بـه 

شـوراي امنيـت اسـت. )ص 275(
احتمــاالً در داخــل کشــور پس از لغــو توافق 
بروکســل موضوع آغاز غني ســازي نيز مطرح 
شــده اســت )درواقع لغو بيانيه تهــران( گرچه 
جزئيــات آن در اين مرحلــه در کتاب توضيح 
داده  نشــده است اما با استناد به جلسات چهار و 
پنجم مهر 1383 ســران نظام، که اگر غني سازي 
تا آذر )نوامبر( آغاز نشــود )ص 276( مي توان 
فهميد که نظرات بخشي از مسئوالن معطوف به 
لغــو تعليق گازدهي بوده اســت و چنانچه دکتر 
روحانــي مي نويســد: »از مجموعــه مباحث آن 
جلســه ـ چهار و پنجم مهر 1383 ـ ســران نظام 
چنين اســتنباط شد که تحمل کشور براي حل و 
فصل مسائل زياد نيست... شرايط به گونه اي بود 
که پس از نوامبر بايد غني ســازي آغاز مي شد و 
ادامه تعليق مــورد پذيرش نظام نبود.« )ص 277 

و 278(
نکته اساسي جوي است که بر فضاي مذاکرات 
حاکم بوده و در سراســر دوران پرفرازونشــيب 
آن، چه در بيانيه تهران و ســپس توافق بروکسل 

شـود و درنهايـت در شـرايط جديـد دوبـاره بـا 
اروپـا مذاکـره را آغـاز کنيـم. اگـر توانسـتيم به 
يـک توافـق مي رسـيم اگـر هـم نتوانسـتيم آنهـا 
امنيـت مي برنـد  بـه شـوراي  پرونـده را  قاعدتـاً 
و در آن شـرايط مجـدداً مذاکـرات ديگـري را 

بايـد سـاماندهي کنيـم.« )ص 251(
بايـد  تغييـر موضـع عجيـب  ايـن  بـا  ارتبـاط  در 
ايشـان از تـوان فنـي کشـور در آن  گفـت اوالً 
مقطـع به خوبـي آگاه بوده انـد و در گزارش هـاي 
خـود نيز به طور دقيـق به آن پرداخته انـد. ازجمله 
اشـاره بـه نامـه گـروه نظارتـي در تاريـخ 17 آبان 
1383 کـه در آن آمـده »پيش بينـي مي شـود در 
صـورت ادامـه رونـد کنونـي حداکثـر سـه مـاه 
ديگـر سـايت F2 آمـاده شـود.« )ص342( يعنـي 
تقريبـاً  تـا پايـان سـال 1383 طـول مي کشـيد تـا 
تمامـي بخش هـاي اصفهان تکميل شـود يا اينکه 
هيچ قطعه سـانتريفيوژي 70 روز پس از شکسـت 
تعليـق سـاخت قطعـه )9 تيـر( به دليـل اختـالف 
در کيفيـت قطعـات و مسـائل مالـي توليـد نشـده 
)ص 279(، مونتـاژ سـانتريفيوژها بسـيار محـدود 
همچنيـن  اسـت...  بـوده  مشـکل  بـا  همـراه  و 
هيچ گونـه جهـش تکنولوژيـک صـورت نگرفته 
بـود تـا بـه اعتبـار نسـبي آن بتـوان مسـير مذاکره 
را بـر هـم زده و اميـدوار بـود کـه در کوتاه مدت 
بتوان غني سـازي را به سـرانجام رسـانيد، چنانچه 
ايشـان مي گويـد »در اوايـل سـال 1383 روشـن 
بـود کـه سـازمان بـراي انجـام تعهداتش بـه زمان 

يکـي دو سـاله نيـاز دارد.« )ص 270(
در ثاني ايشـان به خوبي مي دانسـتند کـه از تبعات 
بـه  پرونـده  قطعـي  رفتـن  اسـتراتژي  تغييـر  ايـن 
شـوراي امنيـت بـوده اسـت و به نظـر نمي آيد در 
مقطـع يادشـده کشـور آمادگي الزم بـراي ورود 
بـه ايـن عرصـه را دارا بـوده و مطابـق متـن کتاب 
شـوراي عالي  دبيرخانـه  در  اقتصـادي  جلسـات 
امنيـت ملـي در نيمـه دوم سـال 1383 و به طـور 
منظـم تشـکيل مي شـده اسـت )ص 275( از همه 
مهمتـر اينکـه در سراسـرکتاب شـاهديم ايشـان 
خـط تعامـل و مذاکـره را دنبال مي کـرده و اينجا 
روشـن نيسـت کـه چـه منطـق و الزاماتـي تغييـر 
اسـتراتژي را ضـروري مي سـاخته؟ شـايد بتـوان 
گفـت بـا توجـه بـه فشـار روزافـزون جريان هـاي 
افراطـي بـراي خـروج از NPT هـدف طرح تغيير 

کرد. ايشان مي گويد گزارش مديرکل آژانس، 
 )EU3( سياست ما را در برابر سه کشور اروپايي
با مشــکل روبرو کرد و حتي مذاکره با آنها در 
جو داخل کشــور زير سؤال رفت. فشار مجلس 
هفتــم هم که ترکيب آن تغيير کرده بود در اين 
ترديد بي تأثير نبــود.  )ص249( قطعنامه مصوب 
شــوراي حــکام )29 خــرداد 1383( که در آن 
مطابق توافق بروکسل، به ظاهر بايد پرونده ايران 
از حالت اضطراري خارج شود به طور مشخص 

موارد زير را مورد تأکيد قرار مي دهد:
ادامه توليد UCF مغاير با روند تعليق اســت. بند 
)e(، فعاليــت 10 ســانتريفيوژ مونتاژشــده براي 
مقاصد تحقيقاتي مغاير توافق بروکســل اســت. 
بنــد )e(، اطالعات مربوط به برنامه ســانتريفيوژ 
P2 را در برخــي مــوارد ناقص و فاقد شــفافيت 
الزم دانسته است. بند )g(، غني سازي ليزري 15 
 ...)i( درصد را مــورد نظر قرار داده اســت. بند
و در آخــر تصميم مي گيرد کماکان به موضوع 
بپــردازد. ]يعني پرونــده در حالت اضطرار باقي 

مي ماند[ بند 12. )ص 808(

واکنش هاي داخلي به قطعنامه
اين قطعنامه در داخل کشــور به ناتواني اروپا در 
عادي ســازي پرونده ايران تعبير شــد و روز بعد 
از صدور )30 خرداد 1383( دکتر روحاني طي 
مصاحبه اي مطبوعاتــي لغو تعهد ايران در توافق 

بروکسل را اعالم مي دارد. )ص 261(
ايــران اعــالم مي کنــد از تاريخ 9 تيــر زير نظر 
آژانس فعاليت هاي قطعه ســازي خود را شروع 
مي کند. به اين ترتيب عمر توافق بروکســل در 

حدود دو ماه و اندي بيشتر به  درازا نمي کشد.
پـس از قطعنامـه خـرداد )ژوئن( شـوراي حکام، 
زمزمـه خـروج از NPT بـه شـدت بـاال گرفـت 
)ص 249( و برخـي نماينـدگان مجلـس هفتـم 
هـم بـا ايـن سياسـت همـراه شـدند )ص 250( و 
جـو متالطـم مجلـس نيـز بـه مطبوعـات کشـيده 
شـد. مطلبـي کـه در کتـاب دکتـر روحانـي از 
منطـق و توضيح روشـني برخوردار نيسـت تغيير 
موضـع ايشـان در تيـر 1383 در جلسـه کميتـه 
عالي هسـته اي اسـت. ايشـان در جلسـه پيشـنهاد 
مي کنـد کـه »کل تعليـق را بشـکنيم و گازدهـي 
پايـان دادن  تيرمـاه،  در  کنيـم...  آغـاز  را  نطنـز 
کامل تعليق را به مسـئوالن پيشـنهاد کـردم. البته 
اکثريـت اعضـاي جلسـه )کميته عالي هسـته اي( 
بـا ايـن نظـر موافقـت نکردنـد.« )ص250( »در 
آن زمـان نظـرم ايـن بود کـه تعليق را بشـکنيم و 
تمامـي فعاليت هـا را مجدداً آغـاز کنيم. اصفهان 
را  غني سـازي  بنابرايـن  بـود  کار  مشـغول  کـه 
شـروع کنيـم تـا بـه نتيجـه برسـانيم و بـه غـرب 
و  توانمنديـم  غني سـازي  در  کـه  دهيـم  نشـان 
ً  وارد مذاکـره  بـا احـراز ايـن توانمنـدي مجـددا
شـويم... نظـر مـن اين بود کـه بايد اسـتراتژي را 
تغييـر دهيـم و فعاليت غني سـازي را بـه صورت 
کامـل انجـام دهيـم تـا شـرايط جديـدي ايجـاد 

پس از قطعنامه خرداد )ژوئن( 
شوراي حكام، زمزمه خروج 

از NPT به شدت باال گرفت و 
برخي نمايندگان مجلس هفتم 
هم با اين سياست همراه شدند 

و جو متالطم مجلس نيز به 
مطبوعات كشيده شد
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داشت که اجالس شوراي حکام در سپتامبر )26 
شهريور( تشکيل مي شده اســت. همان طور که 
دکتر روحاني مي گويد »درواقع يکي از اهداف 
ايــن بود که طرحــي ارائه دهيم تــا مانع صدور 
قطعنامه تندي عليه ايران در سپتامبر شود.« )ص 
280( اينکه ظرف کمتــر از يک ماه و نيم )4/9 
تا 5/20( از شکستن تعليق )لغو توافق بروکسل( 
مجدداً پيشنهاد تعويق تمامي فعاليت هاي مربوط 

به غني سازي مطرح مي شود نشانگر چيست؟
روحاني مي گويد »تقريباً پس از مذاکرات تهران 
هرگاه به توافقي مي رســيديم در زماني کوتاه و 
تنهــا ظرف چند مــاه بدون مذاکــره و بحث و 
کاربرد ديپلماســي توافق منتفي مي شد و به هم 
مي خورد. شايد بتوان گفت دليل اصلي اين بود 
که همــواره اين گونه توافقات بــا مخالفت ها و 
موافقت هاي جــدي همراه بود. به هنگام حصول 
توافق منطق مخالفان اين بــود که توافق از ابتدا 
نادرست بوده و آنها با کوچکترين بهانه اي فشار 
را تشديد مي کردند. روشن است که هيچ توافق 
خارجــي بدون حمايت هــاي الزم داخلي ادامه 

نمي  يابد.« )ص 259(
اروپايي ها اين طرح را هم نمي پذيرند و چنان که 
ذکر شد قطعنامه سپتامبر )27 شهريور( مورد نظر 
و مطلوب ايران نبوده و از سوي مديرکل آژانس 
به عنوان ضرب االجل شــناخته شده، )ص 275( 
تيم مذاکره کننده هم رســماً اعالم کرده بود که 
پرونده ايران در آســتانه ارجاع به شوراي امنيت 
اســت، از اين رو روابط ايران بــا اروپا رو به قهر 
و ســردي مي گــذارد. )ص 280( در اين فاصله 
تا ارائه طرح طرف اروپايي در 30 مهر)1383(، 
ايران به دنبال توافق با آفريقاي جنوبي و تشکيل 
گروه همســو مي رود تا چنانچه روابط با اروپا به 
هم خورد بتوانــد اقدام هاي خود را با هماهنگي 

کشورهاي همسو به سرانجام رساند.
سـه کشـور اروپايي نخسـتين طرح مکتوب خود 
را پـس از بيانيـه تهـران کـه در گـروه هشـت بـر 
سـر آن به تفاهم رسـيده بودند باعنـوان »راه پيش 
رو« بـا هـدف دسـتيابي بـه يـک توافـق بلندمدت 
اسـتراتژيک بيـن ايـران و غـرب پيشـنهاد کردند 
رويکـرد  يـک  طـرح  ايـن   )1383 مهـر   30(
دومرحلـه اي را پيش بينـي کـرده بـود. در مرحلـه 
نخسـت انجـام تعهـدات مربوط به تعليـق پيش از 
نشسـت نوامبر شوراي حکام)هشـتم آذر(، شامل 
مربـوط  فعاليت هـاي  تمامـي  بي درنـگ  تعليـق 
بـه غني سـازي و بازفـرآوري تـا زمـان حصـول 
بـه توافـق مـورد قبـول، در نظـر گرفتـه شـده بود  
کـه در مقابـل آن نيـز پرونـده ايـران در آژانـس 
بـه حالت عـادي درمي آمـد... پـس از اين مرحله 
دسـتيابي بـه توافق درازمـدت را پيش بينـي کرده 

بـود. )ص 285(
اين طرح مورد پذيرش ايــران قرار نمي گيرد و 
متقاباًل در ششم آبان پيشنهاد ايران باعنوان »طرح 
  ً روز« در ويــن ارائه مي شــود. اروپايي ها مجددا
در 13 آبــان طرح خــود را باعنوان »پيش نويس 

ســه کشــور اروپايي اطمينان مي دهــد توانايي 
هســته اي اش را در جهت اهــداف نظامي به کار 
نبــرده و صرفاً به برنامه هاي صلح آميز مي پردازد 
و در ايــن چارچــوب، اورانيوم تا بيــش از 20 
درصد غني ســازي نخواهد کرد. )ص 281( در 
بخش انرژي هم اشاره مي کند سه کشور نسبت 
به برنامه تأمين 7000 مــگاوات انرژي از طريق 
نيروگاه هاي هسته اي توجه دارند و اينکه هدف 
برنامه غني ســازي ايــران تأمين ســوخت الزم 
براي نيروگاه هاي هسته  اي است. )ص 282( در 
بخش هاي امنيت و فناوري پيشــرفته هم مطالبي 
درباره همکاري متقابل و منافع آن براي طرفين 
آمده اســت. اين طــرح مورد قبــول اروپايي ها 
قــرار نمي گيرد. مجــدداً در 20 مرداد طرح پنج 

مرحله اي ايران )ص 286( ارائه مي شود.
در ايــن طرح بــه وجهي کامــالً  متمايز از طرح 
پيشــين )هشــتم مــرداد( در مرحلــه اول تعويق 
تمامــي فعاليت هــاي مربــوط به غني ســازي و 
مرحلــه دوم خاتمه برنامه رآکتور آب ســنگين 
و بررسي ضرورت و دامنه غني سازي پيش بيني 
شده اســت. دليل اين چرخش فوق العاده ظرف 
کمتر از دو هفته مشــخص نيست اما بايد توجه 

و پس از آن توافق پاريس مشــاهده مي شــود از 
يک ســو نگراني دائمي ايــران از اينکه مبادا در 
توافقــات با اروپــا هرگونه تأخير در توســعه و 
تکميــل غني ســازي درنهايت به محروم شــدن 
کشــور از ايــن توانايــي بينجامــد و در مقابــل 
اروپايي هــا ايــران را متهم به داشــتن عجله در 
تکميــل فعاليت هاي خــود مي کردند و هر نحو 
رفتار ايران، حتي خارج از توافق را با ســوء تعبير 

مي نگريستند.

جوانه هاي اميد ـ پينگ پنگ طرح ها
در نامه اي که دبير شــوراي عالي امنيت ملي پس 
از صــدور قطعنامه ژوئن )تير ماه( به ســه وزير 
اروپايي مي نويســد ضمن اعالم بازگشت ايران 
از اقدام هاي داوطلبانه در توافق بروکســل اشاره 
مي کند که »همکاران شــما پيشنهاد کرده اند که 
مذاکــرات براي ســازوکارهاي درازمدت را از 
ماه ژوئيه آغاز کنيــم. ما آمادگي داريم در اين 
مذاکرات... وارد شــويم.« )ص 264( اين اظهار 
موافقت، مبناي ردوبدل شدن طرح هاي متعددي 
اســت که طي دوماه و 20 روز ســکوت خبري 
جريــان مي يابد و دکتر روحانــي از آن به عنوان 
»80 روز بي خبري سرنوشت ساز« )ص 280( ياد 

مي کند.
پــس از اعالن لغو توافق بروکســل )30 خرداد( 
و آغاز ســاخت قطعــه و مونتاژ )9 تيــر(، ايران 
براي جلوگيري از صدور قطعنامه نامناســب در 
اجالس شــهريور ماه شــوراي حــکام عالوه بر 
افزايــش همکاري خود با آژانــس براي بازديد 
کارشناســان از تأسيســات هســته اي، در هشتم 
مرداد ماه اولين طرح خود را باعنوان »چارچوبي 
بــراي تضمين هــاي متقابل« به طــرف اروپايي 
ارائــه مي کنــد. در ايــن طرح هيــچ صحبتي از 
پذيــرش تعليق و تصويب پروتــکل الحاقي و... 
در ميان نيســت. )ص 280 و 281( در ســرفصل 
تضمين هــاي متقابــل آمده اســت که ايــران به 

 در سرفصل تضمين هاي متقابل 
آمده است كه ايران به سه كشور 
اروپايي اطمينان مي دهد توانايي 
هسته اي اش را در جهت اهداف 
نظامي به كار نبرده و صرفًا به 

برنامه هاي صلح آميز مي پردازد 
و در اين چارچوب، اورانيوم تا 
بيش از 20 درصد غني سازي 

نخواهد كرد

حسن روحاني در مذاكره با وزراي خارجه سه كشور اروپايي
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آبان جلسه کميته عالي هسته اي تشکيل مي شود. 
مباحث مهمي در آن جلســه مطرح مي شوند که 

به اختصار به آن اشاره مي شود.

راه هاي پيش رو
ابتــدا دکتر روحاني ســه راه ممکــن را توضيح 
مي دهــد، اينکــه پيش نويس توافــق پاريس را 
بپذيريــم و در چارچــوب آن کار دنبال شــود. 
راه دوم اينکــه توافق پاريــس را کاًل رد کنيم و 
يک جانبــه تعليق را بپذيريم و راه ســوم تعليق و 
توافق پاريس را نپذيريم. ايشــان به طور مشروح 
در کتــاب، نظرات افراد حاضر در جلســه را در 
مورد ســه راه ممکن بيان مــي دارد. )ص 322( 

خالصه نظرات اين گونه بوده است:
1ـ تمامي اعضاي جلسه روي اصل تعليق اجماع 
نظر داشــتند. )ص 321( برداشــت کلي حاکي 
از اين بوده که در صــورت عدم پذيرش تعليق 

براســاس نظر کارشناسان احتمال ارجاع پرونده 
به شوراي امنيت بسيار زياد است.

2ـ اکثريــت اعضــا راه حل اول يعنــي پذيرش 
توافــق پاريــس و اقــدام در آن چارچــوب را 
پذيرفته انــد. البتــه دل نگراني هايي در اين طيف 
مطــرح بوده که مثاًل با پذيرش توافق پاريس در 
افکارعمومي ممکن اســت چنين برداشت شود 
که ما عقب نشيني کرده ايم )ص 323( و يا چون 
در آســتانه انتخابات رياســت جمهوري هستيم 
نبايد )با رد توافق پاريس( کشور را متشنج و دو 
دســتگي ايجاد کرد )325( و يا با توجه به اينکه 
نظــر رئيس جمهــور )خاتمــي( و رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام )هاشــمي( پذيرش راه 
اول اســت و اگر راه اول را نپذيريم در کشــور 
دوگانگــي به وجود مي آيد و از ســويي تفاوت 
راه حل اول و دوم در حدي نيســت که بخواهيم 

جلســات کارشناســي و کميته عالي هســته اي 
مورد بررســي قرار مي گيرد و در جلســه سران 
درنهايت با تعيين مدت زمان شش يا هفت ماهه 
براي تعليق و دوره مذاکرات، پيش نويس مورد 
تصويب قرار مي گيرد. )307( همچنين در جلسه 
مورخ 20 آبــان کميته عالي هســته اي تصويب 
مي شــودکه دکتر روحاني نامه اي به وزراي سه 
کشــور اروپايي بنويسد و در آن درک و انتظار 
ايــران را از توافق پاريس اعــالم کند، اين کار 

مورد تأييد  بزرگان نظام نيز قرار مي گيرد.
ايشــان در نامه خود به ســه وزيــر اروپايي )21 
آبان( درک و انتظــارات ايران را از پيش نويس 
توافق پاريس به طور حداکثري تفســير مي کند. 
متعاقباً وزرا چنين پاســخ مي دهند: »برداشــت  ها 
و انتظارات ايــران را به  دقت مطالعه کرديم. در 
مذاکرات پاريس به تمامي نکات پرداخته شده، 
از ايــن رو ديدگاه ما اين اســت کــه متن توافق 

پاريس بدون تفسير يا شرايطي ديگر تنها مرجع 
بــراي طرف هــاي توافق اســت.« )ص 321( به 
گفته روحاني اروپايي ها در پاســخ خود مؤدبانه 
از پذيــرش تفســير ما امتناع کرده و دســت کم 
خود را به آن متعهد نکرده بودند. ردوبدل شدن 
اين نامه ها حکايــت از آن دارد که از نظر ايران 
بخشي از شروط هفتگانه مصوب جلسه سران به 
صورت صريح در متن پيش نويس توافق پاريس 
نيامده است. مشخصاً اينکه زمان مذاکره و تعليق 
چقدر باشــد و يــا در مورد تــداوم فعاليت هاي 
جانبي ســازمان انرژي اتمــي در اصفهان و نطنز 
شرايط ايران لحاظ نشده است. از اين جهت در 
تفسير حداکثري سعي شده اين موارد گنجانده 
و تصريح شــوند، که مورد پذيرش طرف مقابل 
قرار نمي گيرد. به اين منظور براي تعيين تکليف 
نهايــي پذيرش يا رد توافق پاريس در تاريخ 23 

توافق« ارائه مي دهند و روز بعد ايران با رد طرح 
يادشده پيشــنهاد متقابل خود را مطرح مي کند. 
)14 آبان( از جمع اين دو پيشــنهاد متن ســومي 
متولد مي شــود که مبنــاي توافــق پاريس قرار 
مي گيرد. اين همان پينگ پنگ طرح هاست که 
از آن بــه 80 روز بي خبري سرنوشت ســاز تعبير 

مي شود.

هفت شرط براي يک توافق
پيش از شــروع نشســت هاي مذاکراتــي 15 و 
16 آبــان در پاريس، جلســات متعــددي براي 
بررسي توافق پاريس در سطوح مختلف تشکيل 
مي شود. مهمترين آنها جلسه 11 آبان سران نظام 
بوده اســت که پــس از بحث و بررســي، هفت 
شــرط را براي پذيرش توافق پاريس به تصويب 

مي رساند. )ص 306(
تصريح به حقوق هســته اي ايــران، دوره تعليق 
محدود بــه دوره مذاکره باشــد، دوره مذاکره 
به شــش تا هفــت ماه محــدود شــود، پرونده 
ايران در اجــالس نوامبر )آذر( از دســتور کار 
اضطراري شــوراي حکام آژانس خارج  شــود، 
تعليــق طوري باشــد که ســازمان انــرژي اتمي 
بتواند امور ضروري خود را ادامه دهد، قطعنامه 
نوامبر قطعنامه مناسبي باشد و عضويت ايران در 
 )MNA( کميته رويکردهاي چندجانبه هسته اي
تضمين شــود.  )مــوردي که به گفتــه روحاني 
انجــام آن از اهميت زيادي برخوردار بوده لکن 
به هيچ وجه در رسانه ملي داخلي مورد بررسي و 

تحليل قرار نگرفت(. )ص 377(
مــوارد فوق در پيشــنهاد مــورخ 14 آبان که به 
ســفراي ســه کشــور اروپايي در تهران تحويل 
داده شــد گنجانده شــده بود و مقارن آن هيئت 

مذاکره کننده به پاريس اعزام مي شود.
پــس از مذاکــرات نفســگير 23 ســاعته، متن 
پيش نويس توافق آماده مي شود. به دليل اهميت 
موضوع به دســتور روحاني تيــم مذاکره کننده 
پيش نويس نهايي را براي تصميم گيري به تهران 
مــي آورد. اهم نکات مورد توافق به شــرح زير 

است:
1ـ تأکيد بر بيانيه تهران )توافق سعدآباد( و اينکه 
طرفين تصميم گرفته اند پيشرفت هاي آينده را بر 

مبناي آن پايه ريزي کنند.
2ـ اذعان ســه کشور اروپايي و اتحاديه اروپا )به 
 NPT نمايندگي سوالنا( بر حقوق ايران براساس

و اعمال بدون تبعيض آن.
3ـ ايران تأکيد مي کند به دنبال ســالح هســته اي 
نيســت و نخواهد بــود و خود را بــه همکاري 
کامل و شفاف با آژانس متعهد مي داند و اجراي 

پروتکل الحاقي را تا تصويب ادامه مي  دهد.
4ـ بــراي اعتمادســازي بيشــتر ايــران داوطلبانه 
تصميم گرفته برنامه تعليق خود را ادامه و توسعه 

دهد.
متــن توافق به ويژه از نظر انطباق با هفت شــرط 
مــورد نظر مصوبه جلســه ســران )11 آبان( در 

جك استراو و دو ويليپن در سعد آباد
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در ادامه مقام معظم رهبري فرمودند يک اشکال 
هــم من دارم و آن اينکه در ادامه مذاکرات اگر 
احســاس کرديم مذاکــرات به نتيجــه مطلوب 
نمي رســد چطــور مي توانيم اين توافــق را کنار 
بگذاريم. چــون در توافق، زمان شــش ماه قيد 
نشــده اســت بنابراين اگر ظرف شــش يا هفت 
ماه به نتيجه نرســيديم چگونه ما مي توانيم از اين 

توافق خارج شويم.« )ص 330(
در پاســخ گفتم »من به رئيس ســازمان گفته ام 
و اينجــا قــول مي  دهم که اگر توافق امضا شــد 
تکميل زيرزمين نطنز بــدون هيچ وقفه اي ادامه 
پيــدا کنــد و حتي بــراي يک دقيقه هــم تعليق 
نشــود. در مورد اصفهان هم مــن نامه به آژانس 
را طوري مي نويســم که فعاليت UCF ادامه يابد 
تا تمام کيک زردي که داخل دستگاه ها هست 
به UF4 تبديل شــود. در مورد 20 ســانتريفيوژ 
هم با ســه کشــور مذاکره مي کنيم اما در مورد 
نکته جنابعالي، ما در متن توافق تأکيد و تصريح 
کرده ايــم در صورتي که مذاکــرات پيش برود 
کار ادامه خواهد يافت. بنابراين اگر پس از ســه 
ماه يا شــش ماه پيشرفت نداشتيم اعالم مي کنيم 
که چون پيشــرفتي نبوده پس ديگر تعهدي هم 
نداريــم. ايــن را هم قول مي دهم کــه اگر پس 
از شــش ماه اروپا به تعهدات خــود عمل نکرد 
و خواســتيم مذاکرات را به هم بزنيم بتوانيم آن 
را به هم بزنيم.« ايشان گفتند: اگر اين طور است 
من قبول مي کنم پس شــما سفراي سه کشور را 
بخواهيد و براي آنها اين موارد را توضيح دهيد.

)ص 331(
مصوبــات اين جلســه در 24 آبــان  به صورت 
ابالغيه صادر مي شــود. مقايســه ايــن ابالغيه با 
مصوبــات جلســه ســران )11 آبان( که شــامل 
شروط هفتگانه پذيرش توافق پاريس بوده است 
تفاوت چنداني را نشــان نمي دهــد اال اينکه در 
بخش تعليق تأکيد مشــخصي بــر عدم خلل در 
فعاليت هاي جانبي ســازمان انــرژي اتمي ديده 
مي شــود که قاعدتاً حاوي نامه رئيس ســازمان 
انرژي اتمي به مقام رهبري اســت. اگرچه دکتر 
روحاني متن کامــل ابالغيه را ذکر نکرده اند اما 
در نامــه به آژانــس موضــوع UCF اصفهان را 
مــورد تأکيد قرار داده و به تيم هســته اي متذکر 
مي شــود که ادامه فعاليت اصفهان براي تکميل 
بخــش UF6 و همچنين تکميــل زيرزمين نطنز 
خط قرمز اســت و بــه هيچ  عنــوان جاي بحث 
نــدارد هر چند که تيم مذاکره کننده معتقد بوده 
تداوم فعاليت در نطنز با توافق پاريس ســازگار 

نيست. )ص 333(
در مورد فعاليت 20 دستگاه سانتريفيوژ نيز روند 
آتي نشــان مي دهد که اين موضوع جزو ابالغيه 
)24 آبان( بوده، لذا ايشــان بــا توجه به مخالفت 
اروپايي ها با آن مجبور مي شود براي توضيح در 
جلسه سران شرکت کرده و آقاي خاتمي نيز در 
نامه اي به رهبري تصريح مي کنند که اينجانب و 
آقايان هاشمي و روحاني و حداد عادل موافقيم 

را بدون ايجاد اعتماد بين المللي که آن هم از راه 
مذاکره تأمين مي شــود محقق سازد قطعاً پرونده 
به شــوراي امنيت خواهد رفت لذا مي گفته بايد 
در چارچوب توافق پاريــس عمل کنيم که هم 
امتياز بگيريم و هم طرفي داشــته باشيم که به ما 
در مورد عادي ســازي پرونده و قطعنامه و ديگر 

موارد متعهد شود. )ص 323(
دکتر روحاني در جمع بندي نهايي مي نويسد »با 
توجه به اينکه در توافق پاريس برخي از شروط 
نظام تأمين شــده و برخي ديگــر هم به صورت 
اجمال مورد پذيرش قرار گرفته بود جلسه سران 
معتقد بــود اوالً به مصلحت اســت که توافق را 
بپذيريم، ثانياً در نامه به البرادعي مشــخص کنيم 
کــه در اصفهان تنها تســت و توليــد و عمليات 
تبديــل را بــه تعليق درمي آوريــم... ثالثاً پس از 
اعالم موافقت تهران بايد رايزني هاي ديپلماتيک 
به قصد مثبت شــدن قطعنامه و روند عادي سازي 
پرونده براي اجالس مــاه نوامبر بي درنگ آغاز 

شود«. )ص 329(

يک نامه و يک سؤال
پس از ارســال جمع بندي جلسه به مقام رهبري 
ايشان ذيل گزارش مي نويســند »اگر سه کشور 
نامه  مــا را نپذيرفته اند شــما هم توافــق را قبول 

نکنيد.«)ص 329(
روحاني هنگامي که نظر مقام رهبري را به اطالع 
رئيس جمهور )خاتمي( مي رساند متوجه مي شود 
که ايشــان از نظر مقام رهبري مطلــع بوده زيرا 
رونوشت نامه براي آقاي خاتمي نيز ارسال شده 
بود. خاتمي مي گويد تصميم جلســه ســران که 
اين نبود، شما دست نگه داريد. به گفته روحاني 
يکي دو ساعت بعد، از دفتر مقام رهبري تماس 
مي گيرند و مالقات تنظيم شده پس از افطار را به 
ايشان اطالع مي دهند. )23 آبان( جلسه با حضور 
رئيس جمهور، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظــام، آقايــان روحاني و حجــازي در حضور 
رهبري تشــکيل مي شــود. روحاني مي نويســد: 
»در آن جلســه مقام معظم رهبري فرمودند علت 
پيام من براي اعالم عــدم پذيرش توافق پاريس 
دو مسئله اســت: يکي نامه اي که رئيس سازمان 
انرژي اتمي به من نوشته و يکي هم مسئله اي که 
در ذهن خودم اســت. رئيس سازمان نوشته که 

اگر اين توافق امضا شود:
1ـ کليه فعاليت هايي که در زيرزمين نطنز وجود 

دارد، بايد تعطيل شود.
2ـ چنــد تن کيک زرد که داخل دســتگاه هاي 

UCF اصفهان است از بين مي رود.
3ـ ســازمان تعدادي سانتريفيوژ مي خواهد که با 
آن تســت انجام دهد تا اشــکاالتمان رفع شود، 
)چون رئيس ســازمان 20 دستگاه سانتريفيوژ را 
کنار گذاشته و اجازه نداده بود مأموران آژانس 
آنهــا را پلمپ کننــد و آژانس گفتــه بود طبق 
توافق پاريس اين 20 دســتگاه ســانتريفيوژ هم 

بايد پلمپ شوند(.

در کشور اختالف ايجاد کنيم )ص323( اما در 
مجموع مصلحــت نظام را در پذيــرش راه حل 
اول مي دانســتند. به ويژه اينکه تقاضاي مشترک 
غيرمتعهدها و روســيه و چين از ايــران توافق با 

اروپا بوده است. )ص 324(
3ـ نظــر عــده اي هم پذيرش راه حــل دوم يعني 
اعــالن تعليق بدون پذيــرش توافق پاريس بوده 
اســت. آنها اســتدالل مي کردند کــه در توافق 
پاريس راه خروجي در نظر گرفته نشده پس اگر 
تعليــق را بر آن مبنا بپذيريم هــر زمان بخواهيم 
آن را بشــکنيم معلوم نيست به چه جمله اي بايد 
اســتناد کنيم. ضمــن اينکه شکســتن تعليق در 
چارچوب توافق پاريس هزينه ســنگيني خواهد 
داشــت، حال آنکه با پذيــرش تعليق يک جانبه 
اختيــار امتيازگيــري در دســت خودمــان باقي 
مي ماند و هر زمان که بخواهيم مي توانيم فعاليت 
مجــدد غني ســازي را آغاز کنيــم، در ضمن به 
مردم خواهيم گفت ما به خواســت اروپا پاســخ 
منفــي داديم و ارجاع پرونده به شــوراي امنيت 

هم در کار نخواهد بود.

در رد اين نظريه گفته شــد که اوالً اگر تعليق را 
بدون توافق با اروپا بپذيريم يعني آن را بر مبناي 
قطعنامه پذيرفته ايم، اين کار ممکن اســت سبب 
شود تعليق شــکل دائمي و الزامي پيدا کند زيرا 
تاکنون چه در توافق تهران و چه بروکسل، ايران 
تعليق را در چارچوب مذاکرات سياسي به عنوان 
امري داوطلبانه و اعتمادساز پذيرفته و نه برمبناي 
قطعنامه هاي آژانس. در ثانــي نظر وزيرخارجه 
)خــرازي( ايــن بوده کــه هــدف از مذاکرات 
رســيدن به مکانيســمي اســت که هــم چرخه 
سوخت را داشته باشيم و هم اعتماد بين المللي را 
و ايشان معتقد بوده بدون مذاکرات رفتن پرونده 
به شــوراي امنيت قطعي خواهــد بود، حاال اگر 
در نوامبــر نرويم پس از آن پرونده به شــوراي 
امنيــت خواهد رفــت. يعني بــراي وزيرخارجه 
مسلم بوده که اگر ايران بخواهد چرخه سوخت 

مقام معظم رهبري فرمودند يك 
اشكال هم من دارم و آن اينكه 
در ادامه مذاكرات اگر احساس 

كرديم مذاكرات به نتيجه مطلوب 
نمي رسد چطور مي توانيم اين 
توافق را كنار بگذاريم. چون در 
توافق، زمان شش ماه قيد نشده 

است بنابراين اگر ظرف شش 
يا هفت ماه به نتيجه نرسيديم 

چگونه ما مي توانيم از اين توافق 
خارج شويم
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مقابل درک درستي داشته و اولويت ها را خوب 
تشخيص مي داده است. ايشان مي نويسد »تعليق، 
ديپلماســي دومنظــوره اعتمادســازي و تکميل 
تکنولوژي فعاليت هاي هسته اي بود« )ص342( و 
در تحليل وضعيت پرونده هســته اي در آبان 83 
مي گويد »سه کشور اروپايي و روسيه به اين نتيجه 
رسيده اند که ايران تنها بخش هايي از فعاليت هاي 
هسته اي را تعليق کرده که از نظر فني و تجهيزاتي، 
فناوري آن را تکميــل کرده، آنان اين نکته را به 
صراحت در مباحث خصوصي مطرح کرده اند.« 
)ص 297( يعني غربي ها هم متوجه سياست  ما در 
تعليق بوده اند و موافقتشان در مورد ادامه فعاليت 
اصفهان و مخالفتشان با فعاليت 20 سانتريفيوژ بنا 

به مصلحتشان انجام گرفته است نه تحت اجبار.

توافق پاريس در يک نگاه
موارد زير اهم مفاد توافق پاريس هســتند که به 

اختصار ذکر مي شوند:
1ـ ايران بــه منظور اعتمادســازي بيشــتر به طور 
داوطلبانه تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي 
و بازفــرآوري را تعليق مي کنــد)ص 309(. اين 
تعليق تا زماني که مذاکرات بــراي توافقي مورد 
قبول دو طرف در مورد ترتيبات درازمدت پيش 
مي رود ادامه خواهد يافت. در بند )7(، توافقنامه 
اين تعليق را براي اســتمرار فرايند کلي اساســي 

مي داند.
گفتني است گستره تعليق افزون بر آنچه در بيانيه 
تهران )توقف گازدهي به سانتريفيوژها( و سپس 
بروکســل )ممنوعيت واردات، ســاخت قطعه و 
مونتاژ ســانتريفيوژ( آمده است شامل تأسيسات 
 )UCF( و اصفهان )اراک )رآکتور آب سنگين

نيز شده است. 
2ـ  بـراي آغـاز مذاکـرات يـک کميتـه راهبـري 
گـروه  سـه  فعاليـت  بـر  کـه  مي شـود  تشـکيل 
)سياسـي ـ امنيتـي(،  )تکنولـوژي و همـکاري( و 
)هسـته اي( نظـارت کنـد. کميتـه راهبـري ظرف 
سـه ماه پس از شـروع کار مجدداً تشـکيل جلسه 

مشــکالت UF6 را حــل کنيم يعني دســتگاه ها 
تعميــر و آماده تســت شــوند و بخــش F2 هم 
تکميل شــود تــا UF6 تکميل و آماده باشــد... 
براي  روزي که توافق شکسته مي شود از لحاظ 
فني آمادگي الزم را داشــته باشــيم. )ص 332(  

]بتوانيم بي درنگ غني سازي را آغاز کنيم[
يک روز پس از ارسال نامه به آژانس صبح روز 
25 آبان مسئوالن وزارت خارجه تماس مي گيرند 
و مي گويند اگر در نامه به آژانس تغييراتي داده 
نشــود توافق پاريس به هم مي خــورد. روحاني 
مي گويد اشــکال ندارد ما نامه را تغيير نخواهيم 
داد. )ص 338( دوبــاره پيغام داده مي شــود که 
فرانســوي ها زير بار نمي روند و به ظاهر، توافق 
به هم خورده اســت. در اين موقع جک  استراو 
تلفني تمــاس گرفته و ضمن بيــان متعهدماندن 
ســه کشــور به توافــق پاريس دربــاره مصاحبه 
بوش، با روحاني صحبــت مي کند. »به هر حال 
پس از اولتيماتوم فرانســه و رد آن توسط ايران 
در ســاعت 2/30 بعدازظهر 25 آبان ســه کشور 
مجبــور به پذيرش شــدند و ســفراي آنها براي 
امضاي توافــق پاريس بــه وزارت امورخارجه 
رفتند.« )ص 338( اينکه ســه کشــور مجبور به 
پذيرش شدند بياني اغراق آميز است زيرا اساساً 
آنها اجبــاري نداشــتند کمااينکــه در موضوع 
20 ســانتريفيوژ بــه هيچ وجــه کوتــاه نيامدند. 
صحبت هاي جک  اســتراو نيز نشان مي دهد که 
احتماالً يک اختالف نظر داخلي بين سه کشور 

بوده که درنهايت به توافق مي رسند.
لکن قــدرت مانــور دکتر روحاني و تشــخيص 
درســت حساسيت هاي طرف مقابل قابل ستايش 
است زيرا علي رغم موضع سخت ايشان در نامه به 
آژانس، در مورد فعاليت 20 سانتريفيوژ مي گويد: 
»از ابتدا هم روشــن بود که آن 20 سانتريفيوژ به 
جايــي نمي رســد و چندان هم مهــم نبود.« )ص 
351( در عمــل هــم اروپايي هــا راه انــدازي 20 
ســانتريفيوژ را نمي پذيرنــد. اين نشــان مي دهد 
مســئول پرونده در ارزيابي حساسيت هاي طرف 

که موضوع 20 سانتريفيوژ به آينده موکول شود 
و تنها آقاي شــاهرودي مي گويــد نظري ندارم 
)ص 354( و درنهايــت پــس از تصويــب اين 
نظرات در جلســه کميته عالي هسته اي و ارسال 
مصوبه آن براي سران نظام قرار مي شود موضوع 
20 ســانتريفيوژ در کارگــروه هســته اي با ســه 
کشــور اروپايي مورد بحث قرار گيرد. بنابراين 
ابالغيــه )24 آبان( به ظاهر ســه مورد خاص در 
فعاليت هاي جانبي سازمان انرژي اتمي را مدنظر 
 Clean Up و UCF داشــته اســت؛ يکي تکميل
دوم، تداوم فعاليت هاي نطنز و آماده ســازي آن 

و سوم فعاليت 20 سانتريفيوژ.

پذيرش توافق پاريس
ايران در تاريخ )24 آبان( پذيرش توافق پاريس 
را رسماً به اطالع طرف اروپايي مي رساند. همان 
روز نيــز نامه اي براي آژانس ارســال مي شــود 
کــه در آن بــه دو جنبــه از فعاليت هــاي ايران 
کــه علي رغم پذيــرش توافق پاريــس همچنان 
ادامه خواهد داشــت اشاره مي شــود: اول اينکه 
در ســايت اصفهان )UCF( تنهــا فعاليت تبديل 
تعليق مي شــود نه همه فعاليت هــا و دوم فعاليت 
دستگاه ها ادامه خواهد يافت تا همه مواد داخل 
آن به UF4 تبديل شــوند )پروسه clean up( به 
عبارت ديگر يعني عماًل تعليق در اصفهان ســه 
ماه پــس از توافق پاريس اجرا خواهد شــد. به 
گفته روحاني کارشناســان بــا گنجاندن اين دو 
بند در نامه به آژانس مخالف بودند و نظرشــان 
اين بوده که ســه کشــور اروپايي توافق پاريس 
را امضا نخواهند کرد. ايشــان مي گويد حتي به 
قيمــت برهم خوردن توافق پاريس نامه ارســالي 
بــه آژانس پس گرفته نخواهد شــد. )ص 332( 
روحانــي اين اقــدام را ابتکاري از ســوي خود 
مي داند که يــک گام فراتر از قولي بوده که در 
جلسه سران داده و مي نويسد »نظر جلسه سران تا 
اين حد نبود.« )ص 333( در بيان دليل پافشاري 
بــر اين موضع توضيح مي دهد که »در آن مقطع 
)آبان 83( مشــکل اصلي ما مقدار بسيار محدود 
UF6 بــود. مهمتر آنکه توليــد UF6 به صورت 
صنعتــي و سيســتماتيک عملي نبــود در نتيجه 
مي خواســتيم در ايــن مدت ]تعليــق فعاليت ها[ 

يك روز پس از ارسال نامه 
به آژانس صبح روز 25 آبان 

مسئوالن وزارت خارجه تماس 
مي گيرند و مي گويند اگر در نامه 

به آژانس تغييراتي داده نشود 
توافق پاريس به هم مي خورد. 

روحاني مي گويد اشكال ندارد ما 
نامه را تغيير نخواهيم داد

روحاني و وزير خارجه فرانسه دومينيك دو ويلپن
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مي دهـد تـا از کارگروه هـاي سـه گانه گـزارش 
توافـق  در  گرچـه  کنـد.  دريافـت  را  پيشـرفت 
پاريـس طـرف اروپايـي زمـان شـش ماهـه بـراي 
مذاکـرات و در نتيجـه تعييـن مـدت بـراي تعليق 
را نمي پذيـرد ولـي از نظـر دکتـر روحانـي نتيجـه 
بنـد)1( و )2( چنـان اسـت کـه اگـر پـس از سـه 
مـاه پيشـرفتي حاصل نشـد امکان قطـع مذاکره و 

بازگشـت بـه نقطـه قبـل از تعليـق وجـود دارد.
3ـ در قبال تعليق فعاليت ها، طرف اروپايي تالش 
مي کند تا در نشست نوامبر شوراي حکام )آذر( 
پرونــده ايران از حالت اضطراري خارج شــود. 
متن حقوقي مربوط به اين بند چنين اســت: »در 
قالب توافق حاضر... ســه کشور اتحاديه اروپا از 
هم اکنون مديرکل آژانــس را حمايت مي کنند 
تــا در چارچوب اجــراي موافقتنامه هاي پادمان 
و پروتــکل الحاقــي چنانچه ضروري باشــد به 

شوراي حکام گزارش کند.« )ص 311(
4ـ مهمتريــن بخــش توافقنامــه پاريــس، آغاز 
مذاکــرات درازمــدت اســت کــه اصلي ترين 
عنصــر آن ارائــه »ضمانت هاي عيني« از ســوي 
ايران ـ براي اينکه تضمين کند برنامه هســته اي 
تنهــا در جهت اهــداف صلح آميز اســت ـ و به 
صــورت مســاوي »تضمين هــاي محکــم«ـ  در 
همکاري هســته اي و تکنولوژيکي و اقتصادي ـ 
و »تعهــدات محکم« ـ در موضوعات امنيتي ـ از 

سوي اروپاست.
»عبـارت تضمينـات عينـي  روحانـي مي نويسـد 
شـهريور  در  طـرف  دو  فـراوان  بحث هـاي  از 
83 ـ دوران 80 روز بي خبـري سرنوشت سـاز ـ 
در پاريـس متولـد شـد.« )ص 361( اصلي تريـن 
چالـش ميـان ايـران و اروپـا ايـن بـوده کـه اروپا 
بهتريـن تضميـن را توقـف و يـا تعليـق بلندمدت 
نيـز  ايرانـي  طـرف  و  مي دانسـته  غني سـازي 
مبنـي  رهبـري  مقـام  فتـواي  قبيـل  از  مـواردي 
تسـليحات  نگهـداري  و  توليـد  حرام بـودن  بـر 
کشـتارجمعي )ص 336( و پذيـرش و تصويـب 
پروتـکل الحاقـي توسـط مجلـس )ص 335( و 
يـا گسـترش و تعميـق همه جانبـه روابـط ايـرانـ  
اروپـا به طوري کـه بـراي ايـران از جنبـه هزينـه 
ـ فايـده صـرف نکنـد کـه مسـير غيرصلح آميـز 
را انتخـاب کنـد )ص373( را به عنـوان مـالک 
ضمانـت عـدم انحراف مطـرح  مي کرده اسـت. 
کتـاب  سراسـر  در  فـراوان  بحث هـاي  ميـان  از 
ديپلماسـي هسـته اي، به وضوح آشـکار مي شود 
کـه حساسـيت اصلي غربي هـا روي غني سـازي 
مي گفتنـد  فرانسـوي ها  اسـت.  بـوده  ايـران  در 
»خاورميانـه هسـته جهـان اسـت و ايـران هسـته 
خاورميانـه و موضـوع هسـته اي، هسـته مسـائل 
ايـران اسـت.« )ص 346( بـه نظـر مـا بايـد گفت 

کـه غني سـازي نيـز مغـز ايـن هسـته اسـت.
اصلـي  نگرانـي  عينـي«  »تضمينـات  بحـث  »در 
توليـد سـالح هسـته اي و زمـان  قابليـت  غـرب 
الزم بـراي ايجـاد قابليـت بالفعل اسـت. مشـکل 
آنهـا ايـن اسـت کـه اگـر ايـران چرخه سـوخت 
را در حـد صنعتـي کامـل کنـد هـر زمـان اراده 

از  مي توانـد  ماهـه  سـه  اعـالم  يـک  بـا  نمايـد 
بـه  و در شـرايطي  NPT خـارج شـود  معاهـده 

)362 )ص  بپـردازد.«  سـالح  توليـد 

به شـمار  نقطه عطـف  پاريـس  توافـق  در  آنچـه 
اروپايي هـا مي پذيرنـد  ايـن اسـت کـه  مي آيـد 
بلندمـدت  تعليـق  يـا  توقـف  بحـث  به جـاي 
انحـراف،  عـدم  تضميـن  به عنـوان  غني سـازي 
از عبـارت »تضمينـات عينـي« بـدون هيچ گونـه 
اشـاره اي بـه بحـث توقـف يـا تعليـق بلندمـدت 
منظـور  شـايد  البتـه   )362 شـود، )ص  اسـتفاده 
نهايـي آنهـا از تضمينـات عينـي هميـن مطلـب 
بـوده باشـد. چنانچه فيشـر )وزيرخارجـه آلمان( 
در مالقـات هفتـم اسـفند 1383 مي گويد »براي 
بـه معنـاي  مـا در مرحلـه اول »تضميـن عينـي« 
عدم شـروع غني سـازي اسـت.« )ص 411( يا به 
گفتـه روحانـي »در بحث هاي تکنيکي هسـته اي 
مطـرح  مـا  کارشناسـان  کـه  را  مـوردي  هـر 
اينهـا  مي گفتنـد  ]اروپايي هـا[  آنهـا  مي کردنـد، 
تضميـن  مي افزودنـد  و  نيسـت  عينـي  تضميـن 
بلندمـدت.  تعليـق  يـا  اسـت  توقـف  يـا  عينـي 
روس هـا هـم تقريباً بـا آنها هم نظـر بودند.« )ص 
348( امـا درج عبـارت »تضمينات عيني« فضايي 
را بـاز مي کنـد تـا ايـران بـا مذاکـره بـا آژانـس 
سـازمان  ايـن  فنـي  قابليت هـاي  از  اسـتفاده  و 
اطمينـان نسـبي حاصل کنـد کـه مي تواند ضمن 
حفـظ غني سـازي، فرمول يـک نهـاد بين المللي 
»البرادعـي  کنـد.  مطـرح  تضميـن  به عنـوان  را 
بخواهنـد  مـن  از  کشـور  سـه  اگـر  بـود  گفتـه 
مـن آمادگـي دارم بسـته اي را به عنـوان تضميـن 
عينـي ارائـه دهـم. اينکـه بسـته البرادعـي دقيقـاً 
مـورد نظـر مـا بـود يا نـه، چنـدان مهم نبـود زيرا 
آژانـس اصـل غني سـازي را پذيرفتـه بـود و تنها 
مي خواسـت فرمولـي را بـراي نظـارت تعييـن و 

ارائـه کنـد.« )ص 397(
بـه گفتـه روحاني نظـر آژانـس در تضمين عيني 
الحاقـي«  پروتـکل  از  بيشـتر  کمـي  »نظارتـي 
بـوده اسـت. )ص 316( نکتـه اي کـه در اينجـا 
بايـد يـادآوري کـرد رفتـار البرادعـي در تفسـير 
ايشـان  اسـت.  تهـران  بيانيـه  در  تعليـق  مفهـوم 

توقـف گازدهـي به سـانتريفيوژها را همان تعليق 
مـورد نظر اعـالم مي کند اما در جريـان تدارک 
آژانـس  امضـا،  بـراي  تهـران  بيانيـه  تدويـن  و 
تفسـير موسـعي را بـراي تعليـق بيـان مي کند که 
موضـوع چالـش و اختـالف نظـر ايـران ـ اروپـا 
مي شـود. در اينجـا هـم اگـر خوشـبينانه بپذيريم 
آژانـس همـان »نظـارت کمـي بيشـتر« را مبنـاي 
وجـود  کـه  ابهامـي  مي دانسـته  عينـي  تضميـن 
دارد ايـن اسـت کـه واقعـاً در مرحلـه اجـرا جـو 
داخـل کشـور پذيـراي آن بـوده اسـت يـا نـه؟ 
زيـرا پذيـرش پروتـکل الحاقـي خـود موضـوع 
بحث انگيـز داخلـي بوده اسـت، )ص 340( حاال 
از پروتـکل حتمـاً واکنش هـاي  بيشـتر  نظـارت 
جـدي مخالفـان داخلي را در برمي داشـته. بدون 
پيـش داوري بيشـتر بـه توضيـح رونـد جريان هـا 

مي پردازيـم.
و  عينـي«  »تضميـن  واژه  هسـته اي  درکارگـروه 
چالشـي  و  اصلـي  موضـوع  آن  مصداق يابـي 
مهـم بوده اسـت. بـه نظر دکتـر روحانـي تعريف 
آژانـس راهگشـا بـوده اسـت. ايشـان در مالقات 
مهـم خـود بـا شـيراک )6 اسـفند 1383( ضمـن 
ارائـه پيشـنهادات چندگانـه بـراي تعييـن تکليف 
بخواهيـم  »از آژانـس  تضميـن عينـي مي گويـد 
از لحـاظ فنـي بـه مـا کمـک کنـد کـه ضمـن 
توليـد سـوخت در ايـران، عـدم انحـراف نسـبت 
شـود.« )ص 401(  تضميـن  نظامـي  مقاصـد  بـه 
شـيراک پاسـخ مي دهد »آنها ]آژانـس[ ايده هاي 
فنـي خوبـي دارنـد و مي تواننـد پيشـنهاد دهنـد... 
اگـر آژانـس چارچـوب فنـي ارائه دهد مشـکلي 
روحانـي  گفتـه  بـه   )403 )ص  بـود.«  نخواهـد 
به سـوي  دريچـه  نخسـتين  شـيراک  بـا  »توافـق 
توافق ايران و اروپا و حل سـريع مسـئله هسـته اي 
ايـران بـود و مسـئوالن عالـي نظـام هـم از ايـن 
توافـق بسـيار راضـي بودنـد.« )ص 404( توافق با 
شـيراک نظـر عده اي کـه مي گفتند اروپـا به هيچ 
قيمتـي زيـر بار غني سـازي نمـي رود را به شـدت 
تضعيـف کـرده بود. )ص 438( ولـي درنهايت به 
دليـل مخالفـت بـوش اين توافق عملي نشـد )ص 
439( وزيـر امورخارجـه آلمان بعدهـا )1385( به 
روحانـي مي گويـد »مـا بـه توافـق رسـيده  بوديـم 

)ص438( نمي گذاشـتند.«  امريکايي هـا  ولـي 
بايــد توجــه داشــت کــه اروپايي ها بــه  خوبي 
مي دانســتند چنانچه بدون هماهنگي با امريکا بر 
سر تضمين عيني با ايران توافق کنند، امريکا زير 
بار نخواهــد رفت )ص 372(. اساســاً از ابتداي 
مذاکــرات پاريس چه از طرف ايران »مي گفتيم 
بايد نماينده امريکا در مقطعي به جمع سه کشور 
بپيوندد« )ص 439( و چــه از جانب البرادعي و 
انگليسي ها اين نظر مطرح بوده است که »مسئله 
هسته اي بدون ورود امريکا به حل و فصل نهايي 

نمي رسد.« )ص 349(

در بحث »تضمينات عيني« 
نگراني اصلي غرب قابليت توليد 
سالح هسته اي و زمان الزم براي 
ايجاد قابليت بالفعل است. مشكل 
آنها اين است كه اگر ايران چرخه 
سوخت را در حد صنعتي كامل 
كند هر زمان اراده نمايد با يك 

اعالم سه ماهه مي تواند از معاهده 
NPT خارج شود و در شرايطي به 

توليد سالح بپردازد
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اشتباهات اردوغان

سـيطره اردوغـان بـر قـدرت در طـول بيـش از يک دهـه بـر اثـر اعتراضـات 
ضـد دولتى، اتهامات فسـاد و رويارويـى نگران کننده با فتـح اهلل گولن، رهبر 
مـورد تحسـين حـزب مسـلمان، تضعيـف شـده اسـت. اردوغـان در تالشـى 
جداگانـه بـراى جلوگيـرى از هرگونه تضعيـف تدريجى قدرتش، سياسـت 
خارجـى بلندپروازانـه اى را کنـار گذاشـته اسـت که عامـل اقتـدار منطقه اى 
ترکيه در سـال هاي اخير بوده و به حمله به دشـمنانش متوسـل شـده اسـت. 
اکنـون نخسـت وزير آن چنان بـراى بقاى سياسـى خود به تکاپو افتاده اسـت 
کـه بـه تازگـى تالش کرده اسـت سـايت توئيتـر را در سراسـر کشـور ببندد 

کـه البته تـالش بيهوده اى اسـت.
در ســال 2009، اردوغــان، پيشــبرد سياســت خارجــى »مشــکالت صفــر« بــا 
همســايگان را آغــاز کــرد. ابتــکار احمــد داود اوغلــو، وزيرخارجــه، يعنــى 
همــان سياســتى کــه مبتنــى بــر ايــن اصــل بــود کــه ترکيــه فقــط همچــون 
ــرى  ــه بازيگ ــت، بلک ــرب نيس ــرق و غ ــان ش ــى« مي ــا »گذرگاه ــل« ي »پ
ترکيــه  اســت.  بين المللــى  تجــارت  و  امنيــت  ديپلماســى،  در  اصلــى 
ــبه جزيره  ــايه در ش ــورهاى همس ــا کش ــرى ب ــط نزديکت ــرد رواب ــالش ک ت
ــکالت  ــت »مش ــد. سياس ــه برقرارکن ــژه خاورميان ــيه و به وي ــکان، روس بال
صفــر« اردوغــان را بــه ســمت گســترش روابــط بــا همســايگان جنوبــى و 
شــرقى ترکيــه، ازجملــه ايــران و ســوريه، هدايــت کــرد. هــر دو کشــور بــه 
شــرکاى تجــارى عمــده اى تبديــل شــدند و ايــران بــه منبــع حياتــى تأميــن 

انــرژى ترکيــه تبديــل شــد.
ــى«  ــورى عثمان ــاى امپرات ــا احي ــم ي ــول را »نئوعثمانيس ــن تح ــا اي بعضى ه
ناميده انــد، يعنــى تــالش بــراى حفــظ امپراتــورى عثمانــى پيشــين و 
آوازه منطقــه اى آن، کــه هم اکنــون از ميــان رفتــه اســت. هــر اســمى کــه 
روى ايــن تحــول گذاشــته شــود مهــم نيســت، از نظــر امريــکا و رهبــران 
اروپايــى، ترکيــه توانســته اســت بــه بازيگــر مهمــى در سياســت خارجــى 

ــل شــود. تبدي
در سـال 2009، اوبامـاـ  رئيس جمهـور امريـکاـ  بـه ترکيه سـفرکرد و درباره 
اهميـت راهبـردى ترکيه و افزايش نقش جهانى آن صحبـت کرد. در خالل 
جريـان بهـار عربـى، رهبـران غربى ترکيـه را الگـوى مترقـى دموکراتيک و 
موفـق بـراى کشـورهاى داراى اکثريـت مسـلمان معرفـى و از آن حمايـت 
کردنـد. اردوغـان بيـش از هـر رهبـر پيـش از خـود، ترکيـه را بـه سـمت 

پيوسـتن بـه اتحاديـه اروپا پيـش برد.
اکنـون، ايـن الگـو نقش بر آب شـده و اين برنامه سياسـت خارجى متهورانه 
کـه ترکيـه را شـانزدهمين اقتصـاد بـزرگ جهـان سـاخته بـود، از ميـان رفته 
اسـت. اقتصـادى کـه زمانـى پويا بـود هم اکنون ضعيف شـده اسـت، اعتماد 
مصرف کننـده متزلـزل شـده و از مـاه مـه 2013، ارزش ليـر ترکيـه تقريباً 20 

درصـد کاهش يافته اسـت.
ــا  ــت ام ــوده اس ــاز ب ــگردهايش کارس ــه ش ــاد دارد ک ــان اعتق ــايد اردوغ ش
در درازمــدت، او مجبــور خواهــد شــد بپذيــرد کــه ســتيزه جويى هاى 

ــه اى  ــائل منطق ــى مس ــون، وقت ــت. اکن ــرده اس ــزوى ک ــورش را من او کش
همچــون مصــر، ايــران و عــراق مطــرح مى شــود، امريــکا عمدتــاً ترکيــه را 

در حاشــيه قــرار مى دهــد.
ــود  ــن ب ــى اي ــاى غرب ــداول در پايتخت ه ــؤال مت ــدان دور، س ــى نه چن زمان
کــه »کدام يــک ترکيــه را از دســت دادنــد؟« بســيارى از انگشــت ها 
ــت وزير  ــى نخس ــروز وقت ــا ام ــد ام ــان مى دادن ــنگتن را نش ــل و واش بروکس
ترکيــه مســير خــود را از موفقيــت و روابــط بين الملــل بــه ســمت تعــارض 
ــن پرســش خــود  ــه نظــر مى رســد پاســخ اي ــد، ب ــر مى ده و ســرکوب تغيي

آقــاى اردوغــان باشــد. 
منبع: نيويورک تايمز، 31 مارس 2014 )11 فروردين 1393(

نويسنده: الميرا باراس ليمراچ 

آينده روسيه

هماننـد زمان اوج جنگ سـرد، »کرملين شناسـى«، بار ديگـر اهميت فراوانى 
يافتـه اسـت. ديميتـرى ترنيـن، يکـى از شناخته  شـده ترين »کرملين شناسـان« 
- يـا بـه عبـارت ديگـر »پوتين شناسـان« - که اخيـرا در وين وخامت مناقشـه 
شـرق و غرب را بررسـى کرده با ارزيابى ديدگاه دانشـگاهيان مسـکو نتيجه 

گرفـت کـه آنهـا وضعيت کنونـى را با جنگ سـرد مقايسـه مى  کنند.
امـا مديـر بنيـاد کارنگـى مسـکو نظـر ديگـرى دارد: »اين آن جنگ سـردى 
نيسـت کـه مـا تجربـه کرديـم.« ايـن افسـر سـابق ارتـش سـرخ در ويـن، بـه 
درخواسـت آکادمـى ملـى دفاع و انجمن کرايسـکى، تفاوت هـا را اين گونه 
برشـمرد: »)وضعيـت فعلـى( از شـدت کمتـرى برخـوردار بـوده و بيشـتر 
ماهيـت محلـى دارد و تمرکـز اصلى بر اروپـا بوده و ايدئولوژى هيچ نقشـى 
در ايـن مناقشـه ايفـا نمى کنـد. ايـن درگيـرى در جامعـه جهانـى اى شـکل 
گرفتـه کـه در آن قـدرت اقتصـادى تصميم گيرنده اصلى اسـت و نه قدرت 
نظامى. »وضعيت روشـن اسـت: »روسـيه حتـي بيش از اتحاديـه اروپا با خطر 
روبروسـت، چه رسـد به امريکا«. همچنين روسـيه از اتحاد جماهير شـوروى 
نيـز ضعيف تـر اسـت. ترنين بر ايـن باور اسـت کـه در دوران آرامش پس از 
جنگ سـرد، تالش هاى روسـيه بـراى برقرارى دموکراسـى، بـازار اقتصادى 
و ايجـاد جامعـه مدنـى شکسـت خـورد. »سياسـت خارجى روسـيه 20 سـال 

غيرفعـال بود.«
ترنيـن پيش بينـى مى کنـد مسـکو در سياسـت هاى خارجى و اقتصـادى خود 
بـه چيـن، ايران، هند، پاکسـتان و احتمـاال برزيل و ترکيـه نزديک تر خواهد 
شـد. در مـاه مـه، پوتيـن در پکن يـک توافقنامه در زمينه صـدور گاز با چين 
بـا قيمت بسـيار پايينى، امضـا خواهد کرد. »چين در نهايت از جدال شـرق و 
غـرب بهره منـد خواهـد شـد و اهميت خـود را به عنوان يـک بازيگر جهانى 

افزايش خواهد داد.«
منبع: دى پرسه،30  مارس 2014 )10 فروردين 1393(

نويسنده: توماس فيرگه

در آيينه رسانه ها
ايران 
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تيرگى روابط امريکا و ترکيه

داده هــا و اطالعــات درز کــرده و آنچــه در رســانه ها مى آيــد نشــان 
ــخص  ــال ش ــکا در قب ــى امري ــرش منف ــى در نگ ــل اساس ــد دو عام مى ده
ــان در  ــى اردوغ ــت خارج ــه سياس ــت اينک ــت. نخس ــر اس ــان مؤث اردوغ
خاورميانــه بــا شکســت هاى ســنگينى مواجــه شــد و ايــن امــر ترکيــه را در 
بيشــتر کشــورهاى منطقــه بــه انــزوا کشــاند. ايــن مســئله باعــث مى شــود ايــن 
ــکا  ــد کــه در خدمــت سياســت هاى امري ــا کن ــد نقشــى را ايف کشــور نتوان
در منطقــه باشــد. در نتيجــه ترکيــه نيــاز بــه تغييــر در قــدرت سياســى حاکــم 
ــود. ــه ش ــه در منطق ــش ترکي ــازى نق ــه بازس ــر ب ــه منج ــه اى ک  دارد، به گون
ــوريه  ــران س ــا بح ــورد ب ــى برخ ــر در چگونگ ــل دوم اختالف نظ ــا عام ام
به ويــژه دربــاره ضــرورت توقــف حمايــت ترکيــه از گــروه القاعــده 
اســت. بــه اعتقــاد ريکاردونــه، ســفير امريــکا در آنــکارا؛ ترکيــه و امريــکا 
در هدف هــاى راهبــردى در ســوريه توافــق دارنــد، امــا دربــاره روش هــاى 
برخــورد بــا مســئله ســوريه بــا يکديگــر بــه شــدت اختــالف دارنــد. 
ــوريه  ــه در س ــش ترکي ــى ارت ــى نظام ــه ماجراجوي ــا هرگون ــه ب ريکاردون
مخالفــت کــرد. واشــنگتن اميــدوار بــود نتيجــه انتخابــات شــهردارى ها بــه 

ــود. ــر ش ــان منج ــدرت اردوغ ــش ق کاه
امـا تأييـد محبوبيـت داخلـى او در انتخابـات شـهردارى ها بـه تغييـر موضـع 
حکومـت امريـکا نسـبت بـه اردوغـان منجر نشـد، بلکه بـه نظر مى رسـد اين 
کشـور بـراى تضعيـف اردوغـان و اطالع او بـه اينکه ديگر امريکا خواسـتار 
او نيسـت وارد مرحلـه جديـد پيشـرفته تر و چالش برانگيزتـرى شـده اسـت. 
بزرگتريـن و آشـکارترين شـاهد بـر اين}ادعـا{ گفته هـاى سـيمور هـرش 
اسـت کـه چنـد روز پيـش از منابـع اطالعاتـى امريـکا و انگليـس نقـل کرد 
مخالفـان سـورى بـا طـرح و تحريـک مسـتقيم نخسـت وزير رجـب طيـب 
اردوغـان بـه قتل عـام شـيميايى در 21 مـاه اوت سـال گذشـته دسـت زدنـد. 
ايـن مسـئله علـت اصلى لغو حملـه نظامى امريکا بـه سـوريه در آن زمان بود 
و با روسـيه توافق شـد تا سـالح هاى شـيميايى از اين کشـور خارج شـود تا 
افشـاى مسـئوليت اردوغـان در گزارش ها، فاجعـه اى در صفوف جبهه غربى 

مخالف نظـام ايجـاد نکند.
هـرش بـراى تأييـد درسـتى ايـن اطالعـات، جزئيـات دقيـق اتفاقـات ديـدار 
اردوغـان و اوبامـا را کـه در پشـت درهـاى بسـته برگـزار شـد نقـل کـرد. 
ايـن ديـدار مـاه مـه در واشـنگتن اتفـاق افتـاد. بـه ايـن معنـى اسـت کـه منبع 

}هـرش{ مسـتقيماً کاخ سـفيد اسـت.
زمـان انتشـار مقالـه هـرش حـاوى پيام ديگـرى از سـوى امريکاسـت اما اين 
پيـام تـا بـه امـروز مهمتريـن پيـام اسـت مبنى بـر اينکه تـا وقتى رجـب طيب 
اردوغـان در قـدرت باقـى اسـت در روابط ترکيـه و امريکا شـاهد تنش هاى 

بيشـترى خواهيـم بود.
منبع: الشرق، 12  آوريل 2014 )23 فروردين 1393(

نويسنده: دکتر محمد نورالدين

تمهيدات مسکو در برابر تحريم هاى احتمالى

در مسـکو در خصـوص تنظيم تجـارت، واردات و صادرات براسـاس روبل 
و نـه ديگـر دالر برنامه ريـزى مى شـود. در حقيقـت، صحبـت از يـک پروژه 
قديمـى مربـوط بـه ايجـاد يـک نظـام مبتنـى بـر روبل اسـت کـه قابـل تغيير 
بـوده و بـه ذخايـر طالى آن وابسـته اسـت. در ايـن رابطه، ايـن موضوع حائز 
اهميت اسـت که مدتى اسـت در نماى سـردر بانک روسـيه در مسـکو يک 
روبـل بـزرگ طاليـى رنـگ ديـده مى شـود کـه نمـاد ثبـات آن بـه واسـطه 

ذخاير طالى کشـور اسـت.
سـرگئى گالزيـف، دسـتيار و مشـاور اقتصـادى پوتيـن گفـت کـه چنانچـه 
تحريم ها اعمال شـوند روسـيه مى بايسـت الزاماً سيسـتم پرداخـت بين المللى 
ديگـرى را بـا سـاير ارزهـا ايجـاد کنـد. وى سـپس روابط عمـده اقتصادى و 
تجـارى بـا شـرکاى جنوب و شـرق جهـان را يادآور شـد و به  ويـژه به گروه 
کشـورهاى Brics ]شـامل برزيل، روسـيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى[ که 
مدتهاسـت آنها نيز بر اثر سياسـت هاى پولى »انبسـاطى« فـدرال رزرو امريکا 

خـود را بى ثبـات احسـاس مى کننـد، اشـاره کرد.
مـا معتقديـم کـه در بسـتر کنونـى بايـد رواج واحـد پـول چيـن در معامالت 
بين المللـى نيـز بـه دقت مورد بررسـى قـرار گيرد. در سـال 2013 حـدود 17 
درصـد کل تجـارت چين به يـوآن پرداخت گرديد. در سـال 2009 ميالدى 

ايـن رقم تنهـا يک درصـد بود.
خاطرنشـان مى گـردد کـه در سرتاسـر جهـان حرکـت شـتابنده اى بـراى 
صـورت  ارزى اش  عمليـات  در  چيـن  ممتـاز  شـريک  بـه  تبديل شـدن 
توافـق  بانـک  ايـن  کـرد.  را  کار  ايـن  آلمـان  بانـک  بونـدس  مى گيـرد. 
صـورت  بـه  را  پرداخت هـا  تـا  نمـود  تهيـه  چيـن  بانـک  بـا  را  ويـژه اى 
يـوآن انجـام دهـد. خـود بانـک انگليـس نيـز بـه نظـر مى رسـد بخواهـد 
چيـن  پـول  واحـد  بـا  کـه  سـازد  تبديـل  عملياتـى  مرکـز  بـه  را  لنـدن 
چيـن  از  خـارج  کـه  پرداخت هايـى  درصـد   62 مى گيرنـد.  صـورت 
از  ضمـن،  در  مى گيرنـد.  صـورت  لنـدن  در  مى شـود  انجـام  يـوآن  بـا 
يـوآن  پولـى جهـان  ميـالدى در تجارت هـاى  اواخـر سـال 2013  همـان 
 گـوى سـبقت را از يـورو به عنـوان واحـد پـول دوم بعـد از دالر، ربـود.

اينکـه امريـکا از دور صدايـش را بلنـد کنـد يـک چيـز اسـت، امـا اينکـه 
اتحاديـه اروپـا نشـانه هايى از قطـع روابـط همـکارى و تجـارى اش را بـا 
فدراسـيون روسـيه ارائـه دهد، قابل درک نيسـت. در هر صـورت، به جاى 
صحبـت از تحريم هـا کارکـردن در مراکـز ذى صالح بين المللـى به منظور 
اتخـاذ يـک سيسـتم واحـد جهانـى که نه تنهـا پول و سـرمايه بلکـه تجارت 
و اقتصـاد را نيـز تنظيـم کنـد، مفيـد خواهـد بـود. متأسـفانه تحريم هـا و 
سـردرگمى آشـکار اتحاديـه اروپـا به نظر مى رسـد در ايـن جهت حرکت 

نمى کننـد.
منبع: اروپا، 9 آوريل 2014 )20 فروردين 1393(

نويسنده: ماريو لِتيه رى، پاولو رايموندى
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دورنماى مذاکرات هسته اى

خـارج از جلسـات پشـت درهـاى بسـته، در امريـکا و ايـران فراخوان هايـى 
بـراى اتخـاذ خط مشـى تندتـر وجـود داشـته اسـت. برخـى رهبـران ايـران 
غنى سـازى  توانمنـدى  و  اراک  سـنگين  آب  رآکتـور  هرگـز  گفته انـد 
هسـته اى- دو مسـير بـه سـوى مـواد الزم بـراى سـاخت سـالح هسـته اى- را 

رهـا نخواهنـد کـرد.
شـمار زيـادى از نماينـدگان کنگـره امريـکا، بـه همـراه اسـرائيل، گفته انـد 
هيچ يک از اين دو مورد، حتى تحت شـديدترين تدابير تضمينى، نمى تواند 
 بخشـى از يـک توافـق نهايـى باشـد، زيـرا نمى تـوان بـه ايـران اعتمـاد کـرد.
ايـن مقـام ارشـد که بـه شـرط گمنام ماندن، ديـدگاه دولـت امريـکا را براى 
خبرنـگاران تشـريح مى کـرد گفـت، نگرانى هـاى عنوان شـده را بى مـورد 
مى دانـد. او گفـت: »مـا کامـاًل با يکديگـر صريح و صـادق هسـتيم، بنابراين 
فکـر نمى کنـم هيچ گونه مسـئله پنهانـى درباره مواضع وجود داشـته باشـد و 
توجـه خـود را روى مسـائلى که در اتاق هاى محل مذاکره عنوان مى شـوند، 
 متمرکـز مى کنيـم، نـه آن چيـزى که افـراد در خـارج از اتاق هـا مى گويند.«
ايـن مقـام گفـت:» مـا مى دانيـم کـه در کجـا مى تـوان نـکات توافـق را ديد. 
مى دانيـم کـه اختالف نظرهـا کدامنـد و نيـاز بـه برطرف شـدن دارنـد. مـن 
  )Rubik,s cube(همچنيـن بـر ايـن بـاورم کـه ايـن يـک مکعـب روبيـک
اسـت، وقتـى در يـک سـوى معکـب موفقيتـى بـه دسـت مى آيد، مشـخص 
اسـت کـه در ديگـر سـوى آن نيـز پيشـرفتى صـورت گرفتـه اسـت. وقتـى 
انسـان بـه پيشـرفتى در مـورد يـک عنصـر دسـت مى يابـد، ممکـن اسـت به 
مفهـوم آن باشـد کـه فضـاى مبادله بيشـترى در مـورد عنصر ديگـرى وجود 

باشد.« داشـته 
ايـن مقـام از ارائـه جزئيـات مربوط بـه مذاکرات خـوددارى کـرد، اما گفت 
»تـا زمانـى کـه دربـاره همه مسـائل توافق نشـود درواقـع، نمى تـوان از توافق 
سـخن بـه ميـان آورد و مـن اضافـه مى کنـم کـه تـا زمانـى کـه همه بـر روى 

چيـزى توافـق نکننـد، در هيچ چيز توافق نشـده اسـت.«
منبع: واشنگتن پست، 4 آوريل 2014 )15 فروردين 1393(

نويسنده: کارن دو يانگ 

اشتباه اسرائيل

 47 سـال اشـغال کرانـه غربـى به دسـت اسـرائيل باعث شـده اسـت کـه اين 
کشـور مناطق مسـکونى بيشـترى در آنجا ايجـاد کند و امروز، بـا اين کار به 
منزلـه فعال تريـن قدرت اسـتعمارى در سـياره زمين به نظر مى رسـد. اسـکان 
350 هـزار نفـر در کرانـه غربـى مؤيـد ديـدگاه آنهاسـت کـه مدعى هسـتند 
حضـور آنهـا درکرانـه غربـى ربطى بـه امنيت نـدارد، بلکه ناشـى از مشـيت 
الهـى بـراى اتحـاد مجـدد ملـت يهـود با موطنى اسـت کـه در تـورات آمده 

است. 
نتيجه آنکه، در اثر اين اشـغال، حرکت فزاينده اى در محيط هاى دانشـگاهى 
و سـازمان هاى بين المللـى بـراى منزوى کـردن و بـه رسميت نشـناختن ايـن 
کشـور يهـودى ايجاد شـده اسـت. ايـن جنبش بـى دى اس - بايکـوت، لغو 
همکارى هـاى مالـى و تحريـم - نه تنها از ميان غيريهوديان دانشـگاهى، بلکه 
حتـى در ميـان برخى از سـازمان ها و مراکز دانشـگاهى يهـودى، طرفدارانى 

را جذب کرده اسـت. 
ايـران خوشـحال مي شـود زيـرا هرچـه اسـرائيل بيشـتر در کرانـه غربى غرق 
شـود، مشـروعيتش کمتـر و منزوى تـر مى شـود و دنيـا بـه جـاى آنکـه روى 
مسـئله غنى سـازى هسـته اى ايـران تأکيـد کنـد، روى قضيـه اسـتعمارگرى 
اسـرائيل متمرکز مى شـود، شـمار بيشـترى از مردم خواسـتار تشـکيل کشور 

واحـد مسـتقل در سـرزمين تاريخـى فلسـطين خواهند شـد.
منبع: نيويورک تايمز، 6 آوريل 2014 )17 فروردين 1393(

نويسنده: توماس فريدمن

موضع گيرى چين در قبال الحاق کريمه به روسيه

کـه  مرجـى  و  هـرج  از  پوتيـن  والديميـر  هماننـد  نيـز  چيـن  رهبـران 
تظاهرکننـدگان در اوکرايـن بـه وجـود آوردنـد و با مقاومت زياد توانسـتند 
دولـت را سـرنگون کننـد، متنفرنـد. مقامـات چيـن در اين گونـه نگرانى ها با 

هم عقيده انـد. کرمليـن  رهبـر 
آنها همچون وى از سـرانجام اتحاد جماهير شـوروى ابراز تأسـف مى کنند، 
نـه بـراى اينکـه همـواره روابـط خوبـى بـا همسـايه خـود بـه عنـوان قـدرت 
بـزرگ کمونيسـت داشـتند، بلکـه برعکـس آنهـا معتقدنـد کـه اصالحـات 
سياسـى ميخائيـل گورباچـف در اواسـط سـال هاى 1980 ميـالدى منجـر به 
فروپاشـى نظـام شـوروى شـد. پروسـتريکا در مکتـب کمونيسـت چيـن بـه 

عنـوان يـک موضـوع مطـرود ثبت شـده اسـت.
در زمـان بحـران اوکرايـن، شـى جيـن پينـگ و معاونانـش در دفتـر سياسـى 
حـزب کمونيسـت چيـن نقض حاکميـت و تماميت ارضى يک کشـور را با 

نگرانـى مى نگريسـتند. چيـن بـه تبـت و نيز بـه تايوان مى انديشـد.
امـروزه، چيـن حـدود يک چهارم صـادرات نظامى روسـيه را جذب مى کند 
و مشـترى خوب صنعت تسـليحات اوکراين اسـت که نخستين ناو هواپيمابر 

خود را از آن خريدارى کرده اسـت.
بـا ايـن حـال، محدوديت هايى بـراى همگرايى منافـع وجـود دارد. در درجه 
اول، بى اعتمـادى تاريخـى بيـن چيـن و روسـيه کـه از سـال 1960 ميـالدى 
پـس از آشـتى کوتـاه پـس از انقالب چين در سـال 1949 ميـالدى به رقابت 

تبديـل شـد. ايـن رقابـت از بين نرفته اسـت.
سـپس چيـن در زير سـؤال بردن نظـام اقتصـادى جهانى، بسـيار محتاط عمل 
مى کنـد. در گفتـار بيشـتر از عمل منتقد اسـت. در زمان بحـران مالى -2008 
2007 تبليغـات رسـمى بـر کمبودهـاى سـرمايه دارى تأکيـد مى کردنـد، در 
حالـى کـه مقامات رسـمى پکن، سياسـت ضد بحـران را در پيـش گرفته اند 
آن  مديـون  را  پيشـرفت خـود  کـه  بين المللـى  مبـادالت  تضميـن  بـه  کـه 

مى داننـد، کمـک مى کنـد.
به عهـده  را  بين المللـى  مهـم  مسـئوليت هاى  نمى خواهـد  پکـن  سـرانجام 
بگيـرد، دسـت کم تـا زمانـى کـه رهبـران ايـن کشـور احسـاس کننـد بـه 
انـدازه کافـى قـدرت دارنـد تـا بـر درگيرى هـاى خارجـى پيـروز شـوند. 
متمرکـز  آرام  اقيانـوس  منطقـه  بـر  را  توجـه خـود  آنهـا  در کوتاه مـدت 
کرده انـد کـه در آن مطالباتشـان مغايـر با مطالبـات متحدان امريـکا يا خود 

امريکايى هاسـت.
منبع: اسليت، 5 آوريل 2014 )16 فروردين 1393(

نويسنده: دانيل ورنه

دولت انگليس و اخوان المسلمين

قدرت هــاى غربــى بايــد از تهديــد بــه اعمــال فشــار بــر جنبش هــاى 
غيروابســته و صلح طلــب بپرهيزنــد. مصــر و عربستان ســعودى »اخــوان« 
ــود،  ــدام ش ــن اق ــه رو اي ــرب دنبال ــر غ ــد. اگ ــالم کرده ان ــى اع را غيرقانون
بــه تقويــت ايــن اســتدالل جهادى هــا کمــک مى کنــد کــه دولــت 
 اســالمى را تنهــا از طريــق گلولــه مى تــوان ايجــاد کــرد، نــه صنــدوق رأى.
ــى  ــى همراه ــه نوع ــه ب ــار ک ــن فش ــد از واردآوردن اي ــس باي ــژه انگلي به وي
ــال  ــد. در س ــز کن ــود، پرهي ــى مى ش ــارى تلق ــل تج ــه دالي ــعودى ها ب ــا س ب
2006 ميــالدى، دولــت تونــى  بلــر بــا بــه تعويق انداختــن تحقيــق و تفحــص 
 ،BAE ــن اتهــام کــه شــرکت ــاره اي ــزرگ« درب ــم ب ــا جراي ــارزه ب »اداره مب
بزرگتريــن شــرکت صنايــع دفاعــى انگليــس کــه بــراى بــردن قراردادهــاى 
ســودآور بــه شــاهزاده هاى ســعودى رشــوه داده بــود، بحث هايــى را 

به وجــود آورد. چنيــن حرکت هايــى از نظــر ديپلماتيــک شــرم آورند.
منبع: فايننشال تايمز، 3 آوريل 2014 )14 فروردين 1393(
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مخالفت کارتر با منع ورود ابوطالبى به امريکا

نقـــش کوتاهـــى را در ماجـــراى  ابوطالبـــى مى پذيـــرد کـــه  آقـــاى 
گروگانگيـــرى ايفـــا کـــرده اســـت. هنگامـــى کـــه تصـــرف مجتمـــع 
ــرکت نداشـــت و  ــه شـ ــى روى داد، او در آن واقعـ ــفارت خانه 27 جريبـ سـ
ـــخن گفتن  ـــارت س ـــد مه ـــران فاق ـــى گروگانگي ـــود. ول ـــز نب ـــهر ني ـــى در ش حت
ـــن بحـــران، موافقـــت کـــرد  ـــل اي ـــد و او در اواي ـــان هـــاى خارجـــى بودن ـــه زب ب

روابط ايران و عربستان

تهران براى گفت وگو با رياض عجله دارد و بر دستيابى به راه حل سياسى 
بيم آنکه حادثه اى  از  تابستان اصرار مى ورزد  فرارسيدن  از  قبل  در سوريه 
غيرمنتظره روى دهد و اوضاع کنونى را که ايران گمان مى کند به نفع اين 
کشور و متحدانش است تغيير دهد. ايران تالش مى کند بر هر گونه احتمالى 
که اوضاع را تغيير دهد پيشدستى کند و به اين منظور از خوددارى امريکا از 
کمک به مخالفان رژيم سوريه بهره مى برد. تهران اميدوار بود لغو تحريم ها 
موجب برداشته شدن موانع در مسير رشد اقتصادش شود و کشورهاى غربى 
اميدوار بودند لغو بخشى از تحريم هاى اقتصادى ايران، راه را براى دستيابى 
به توافق هسته اى مرحله اى در ابتداى امسال هموار کند و موانعى که ايران 
در برابر توافق بر سر اوضاع منطقه اى قرار داده است از ميان برداشته شود اما 
روندى که بحران سوريه طى کرد اين موانع را افزايش داد و اين سؤال را 
ايجاد کرد که آيا توافق نهايى بر سر پرونده هسته اى ايران شامل لغو کامل 

تحريم ها خواهد شد.
زمانى که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه مى گويد درگيرى هاى نظامى تا 
پايان امسال ادامه خواهد يافت و سپس تمرکز بر مبارزه با تروريسم آغاز 
خواهد شد، منطق حکم مى کند که تهران نگران ادامه يافتن فرسايش خودش 
و حزب اهلل در سرزمين شام باشد، در حالى که کشورهاى عربى خليج فارس 
نيز نگران سياست بى ثبات امريکا در قبال بحران سوريه و اوضاع منطقه اى 

هستند.
آيا تهران با تبليغات درباره بهبود روابطش با عربستان به دنبال آن است که 
بر خواسته هاى امريکا از ايران در منطقه پس از دستيابى به توافق هسته اى 
پيشدستى کند؟ آيا ايران مى خواهد لبنان عرصه اين بهبود روابط باشد و به 
همين علت، به مهارکردن کشمکش در اين کشور کوچک روى آورده 
است که به الگويى براى روند »مهار کشمکش« تبديل شده است يا اينکه 

مسئله صرفاً يک مانور است؟
منبع: الحيات، 11 آوريل 2014 )22 فروردين 1393(

نويسنده: وليد شقير

تـــا مترجـــم آنهـــا در تعـــداد کمـــى از مواقـــع باشـــد. او در آن هنـــگام 22 
ســـال داشـــت.

ــارس  ــاه مـ ــط مـ ــران در اواسـ ــه اى در ايـ ــى مصاحبـ ــى طـ ــاى ابوطالبـ آقـ
ـــفارتخانه،  ـــکان از س ـــژه واتي ـــده وي ـــدار نماين ـــگام دي ـــه هن ـــت ک ـــار داش اظه
ـــز  ـــر« ني ـــت ديگ ـــا دو نوب ـــک ي ـــه »در ي ـــزود ک ـــت. او اف ـــوده اس ـــم او ب مترج
ترجمه هايـــى را بـــه زبان هـــاى فرانســـه يـــا انگليســـى انجـــام داد- از جملـــه 
ترجمـــه در يـــک کنفرانـــس خبـــرى دو هفتـــه پـــس از بحـــران گروگانگيـــرى 

کـــه اشـــغالگران تصميـــم گرفتنـــد 13 نفـــر از گروگان هـــا را آزاد کننـــد.
ابوطالبـــى در مـــورد دخالـــت خـــود گفـــت: »ايـــن کار فقـــط بـــر اســـاس 

انگيزه هـــاى بشردوســـتانه انجـــام مى شـــد.«
ــم  ــوان مترجـ ــه عنـ ــى بـ ــاى ابوطالبـ ــت آقـ ــر فعاليـ ــى دال بـ ــچ مدرکـ هيـ
ـــدارد. ـــود ن ـــا وج ـــى از گروگان ه ـــارکت او در بازجوي ـــا مش ـــگى و ي هميش

رئيس جمهـــور کارتـــر در جريـــان ايـــن بحـــران، گروگان هـــا را »قربانيـــان 
تروريســـم و هـــرج و مـــرج« مى ناميـــد.

ـــه  ـــى علي ـــر انتقامجوي ـــه خاط ـــر را ب ـــاى کارت ـــوان آق ـــروز مى ت ـــن، ام بنابراي
ـــا  ـــت ت ـــته اس ـــده خواس ـــاالت متح ـــوض، از اي ـــى او در ع ـــيد، ول ـــران بخش اي
ـــا  ـــت: »آنه ـــى گف ـــه راديوي ـــک برنام ـــى در ي ـــر به تازگ ـــد. کارت ـــاض کن اغم
ـــه  ـــون ب ـــه اکن ـــم ک ـــر مى کن ـــد و فک ـــجو بودن ـــکاران دانش ـــان هم در آن زم
ـــه  ـــت ک ـــده نيس ـــده زيبن ـــاالت متح ـــراى اي ـــزود: »ب ـــيده اند.« او اف ـــوغ رس بل

ـــت.« ـــرده اس ـــاب ک ـــران انتخ ـــه اي ـــد ک ـــى کن ـــع ورود کس ـــعى در من س
ايـــن يـــک مســـئله کم  نظيـــر بـــراى واشـــنگتن بـــه شـــمار مـــى رود 
در  ســـفارت  مقـــام  تصـــدى  بـــراى  کشـــور  يـــک  گزينـــه  کـــه 
ــزد يـــک تهديـــد  ــه ايـــن نامـ ــر آنکـ ــو کنـــد- مگـ ــازمان ملـــل را وتـ سـ
رود. به شـــمار  دو  هـــر  يـــا  و  تروريســـت  يـــک  ملـــى،   امنيـــت 

ـــورا  ـــزدى »ن ـــالدى نام ـــال 1984 مي ـــده در س ـــاالت متح ـــال، اي ـــوان مث ـــه عن ب
ـــش  ـــل نق ـــه دلي ـــنگتن را ب ـــه در واش ـــفير نيکاراگوئ ـــوان س ـــه عن ـــتورگا« ب آس
ـــاموزا  ـــتى س ـــاح راس ـــت جن ـــد در دول ـــرال ارش ـــک ژن ـــل ي ـــم در قت ـــن خان اي

ـــت. ـــرد، نپذيرف ـــکارى مى ک ـــيا هم ـــا س ـــه ب ـــالدى ک ـــال 1978 مي در س
آســـتورگا توانســـت بـــا اغواکـــردن »ژنـــرال رينالـــدو پـــرز وگا«، او را بـــه 
ـــاى ساندنيســـت  ـــاق خـــواب خـــود بکشـــاند کـــه در آنجـــا چريک ه درون ات

ـــد. ـــرز وگا را بريدن ـــوى پ گل
ســـازمان ملـــل موضـــوع متفاوتـــى تلقـــى مى شـــد. هنگامـــى کـــه دولـــت 
جنـــاح چپـــى ساندنيســـت ها خانـــم آســـتورگا را در ســـال 1986 ميـــالدى، 
بـــه ســـفارت در ايـــن ســـازمان منصـــوب کـــرد، ايـــاالت متحـــده هيـــچ 

مخالفتـــى از خـــود نشـــان نـــداد.

منبع: نيويورک تايمز، 13آوريل 2014 )24 فروردين 1393(
نويسنده: الين شولينو
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برآورد صندوق بين المللى پول از تأثير تحريم ها

براسـاس نخسـتين ارزيابـى صنـدوق بين المللـى پـول در خصـوص وضعيت 
اقتصـادى ايـران، در دو سـال اخيـر، تحريم هـاى اقتصـادى بـه بهـاى بيـش 
از نيمـى از درآمدهـاى نفتـى ايـن کشـور تمـام شـده اسـت. در پـى اعمـال 
تحريم هـاى نفتـى در اواخـر سـال 2011 ميـالدى، طـى يـک سـال، حجـم 
درآمـد ناخالـص ملـى ايـن کشـور تا شـش درصد کاهـش يافت و در سـال 
گذشـته نيـز 2/5 درصـد ديگـر بـه ايـن رقـم افـزوده شـد. درآمدهاى ناشـى 
از صـادرات منابـع انـرژى زاى کشـور از 118/2 ميليـارد دالر در سـال 2011 
ميـالدى تـا 62/9 ميليـارد دالر در سـال 2012 ميـالدى کاهـش يافـت. در 
نتيجه، در دو سـال اخير، کشـور با کسـرى بودجه مواجه شـده و درآمدهاى 

نفتـى اش از 15 درصـد تـا پنـج درصـد درآمـد ناخالـص ملى رسـيد.
بـا وجـود کاهـش  پيش بينـى مى کننـد کـه  پـول  بين المللـى  در صنـدوق 
تحريم هـا، کاهـش درآمدهـاى ناشـى از صادرات نفتـى ايران ادامـه خواهد 
داشـت و تـا سـال 2015 ميـالدى، ميـزان آن در حـدود 46/5 ميليـارد دالر 
خواهـد رسـيد )منهـاى 20 درصـد از سـطح جـارى(. کارشناسـان صنـدوق 
خاطرنشـان مى کننـد: »رشـد بخـش غيرنفتـى اقتصـاد نسـبت بـه قوه کشـور 
بسـيار پاييـن اسـت«. آنهـا بـه دولـت اين کشـور توصيـه مى کنند که دسـت 
بـه اصالحـات سـاختارى بزننـد، ميـزان يارانه هـا و ظرفيـت مصـرف انـرژى 
صنايـع را کاهـش دهند و ماليات، در وهله نخسـت، ماليات بـر ارزش افزوده 
را افزايـش دهنـد که نـرخ آن )پنج  درصد(، در ميـان صادرکنندگان بزرگ 
مـواد انـرژى زا بسـيار پاييـن اسـت. دولت ايـران از نيت خـود بـراى افزايش 
ميـزان درآمدهـاى ناشـى از وصول ماليات ها ، از شـش درصد تـا 10 درصد 

سـخن گفته اسـت.
منبع: کامرسانت، 7 آوريل 2014 )18 فروردين 1393(

نويسنده: تاتيانا يدووينا

نظر يک تحليلگر تندرو در امريکا

تازه تريـن دور مذاکرات هسـته اى بـا ايران، يعنى گفت وگوهاى هشـت تا 9 
آوريـل کـه در ويـن برگزار شـد، نقطـه ميانى توافـق موقت 20 ژانويـه تا 20 
ژوئيـه اسـت که بـراى امضـاى توافقنامه اى دائم تعيين شـده اسـت. بنابراين، 
رفتـار ايـران در ايـن نقطـه ميانـى چگونـه بـوده اسـت؟ بگذاريـد اين گونـه 
تصـور کنيـم: اگـر آقـاى حسـن روحانـى، رئيس جمهـور ايران، دانشـجوى 
مـن در »ميشـيگان« يـا »جـرج تاون« بـود و قرار بـود من بـراى عمل کردن به 
تعهـدات توافقنامـه موقـت به وى نمره مـى دادم، نمره ميـان دوره او، به علت 
مردودشـدن در ايـن آزمـون، »F« بود. امـا اگر قرار بـود در زمينه فريب دادن 
اسـتاد بـاراک اوبامـا از »دانشـگاه شـيکاگو« بـه آقـاى روحانـى نمـره بدهم، 

نمـره او »A« مى شـد.
تهـران بـا چانـه زدن، مذاکـرات را پيش مى بـرد و سـرگرم دورزدن تعهدات 
خـود در »برنامـه اقـدام مشـترک« 20 ژانويـه اسـت. »اتحـاد برضـد ايـران 
هسـته اى« مى گويـد: »صـادرات نفـت ايـران از ماه اکتبـر به اين طـرف 117 
درصـد افزايـش يافتـه اسـت. اکنـون تحقق تضميـن دولـت ]اوبامـا[، از نظر 

آمـارى ناممکـن اسـت، مگـر اينکـه فـروش نفـت واقعاً بـه صفر برسـد.«
گزارش هايـى وجـود دارد کـه صـادرات نفـت ايـران بـراى پنجميـن مـاه، 
بيشـتر از سـطح مجـاز در تحريم هاسـت. ميانگيـن صـادرات تهـران بـراى 
شـش مـاه تـا 20 ژوئيـه بايد يک ميليون بشـکه در روز باشـد امـا انتقال نفت 
بـا کشـتى بـه آسـيا از مـاه نوامبـر از اين حد گذشـته اسـت. تيـم اوبامـا براى 
دلخوش کـردن منتقـدان، وانمـود مى کنـد کـه صـادرات در سـه مـاه آينـده 
کاهـش مى يابـد و در نتيجـه بـه ميانگيـن يـک ميليـون بشـکه در روزى کـه 
در توافقنامـه موقت ذکر شـده اسـت، مى رسـد؛ اما با رشـد اقتصادها، تقاضا 

بـراى نفـت افزايـش خواهـد يافت.
منبع:  فارين پاليسى مگزين، 11 آوريل 2014 )22 فروردين 1393(

نويسنده: ريموند تانتر

مذاکرات ايران و امريکا

دولتـى کـه بـا دولت ديگـر مذاکره مى کنـد به گونـه اى انکارناپذيـر ناگزير 
اسـت کـه در داخـل کشـور نيـز بـا کسـانى کـه منافعشـان تحت تأثيـر نتيجه 
مذاکـرات قـرار خواهـد گرفـت، گفت وگـو کنـد. نمونه کالسـيک چنين 
وضعيتـى، مذاکـره کننده اى اسـت که بر سـر يک ميز با دشـمنان و مخالفان 
خارجـى خـود مذاکـره مى کنـد و بر سـر ميز ديگر بـا مخالفـان داخلى خود 

به گفـت وگو مى نشـيند. 
در مذاکـرات کنونـى بـا ايـران دربـاره آينـده برنامـه هسـته اى ايـن کشـور، 
دولـت امريکا حتى با وضعيت دشـوارترى روبروسـت و دسـت کم همزمان 

سـرگرم چهار مذاکـره جداگانه اسـت:
1( گفت وگوهاى مستقيم با ايران

2( مشـورت بـا شـرکاى خـود در گـروه 1+5 کـه مى بايـد بـه موضـع مشـترکى 
يابند. دسـت 

3( کنگره امريکا 
4( متحدانـى همچـون اسـرائيل و عربسـتان کـه منافعشـان تحت تأثيـر نتيجـه 

مذاکـرات مربـوط بـه برنامـه هسـته اى ايـران قـرار خواهـد گرفت.
موفقيـت در يکـى از ايـن مذاکـرات ضرورتـاً بـه موفقيت در ديگـر مذاکرات 
نخواهـد انجاميـد، در حالـى کـه موفقيـت نهايـى بايد بـه گونه اى باشـد که در 
هـر چهار مذاکره جداگانه، دسـت کم درجه اى از موفقيـت را به ارمغان آورد. 
نکتـه شـگفت آور اينکـه دسـتيابى بـه توافـق بـا ايـران ممکن اسـت آسـانترين 
بخـش ايـن بـازى ديپلماتيـک باشـد. دشـوارترين چالـش نيز ممکن اسـت در 
صحنـه سياسـى داخلى، به ويـژه در خود امريکا باشـد. تندروها در ايـران نيز بر 

آننـد تا بـا هرگونـه امتيازدهـى احتمالى از سـوى ايـران، مخالفت کنند. 
منبع: آسيا تايمز، 5 مه 2014 )15 ارديبهشت 1393(

نويسنده: گرى سيک 

فشار تندروها به اوباما

برکـت کاهـش  بـه  پـول،  بين المللـى  براسـاس گـزارش جديـد صنـدوق 
تحريم هـا، ايـران نيـز بهبـود اقتصـادى مختصـر، هـر چنـد شـکننده اى را که 
دولـت اوبامـا از اعتـراف به آن اکـراه دارد تجربه مى کند. آسـودگى موقت 
تهـران از بحـران اقتصـادى ناشـى از تحريم هـا، کـه مى توانسـت جدى تـر از 
ايـن باشـد، ) بـه برکت کاهـش فشـار تحريم ها از نيمـه اول سـال 2013(، به 

رژيـم ايـران مهلـت نفس   کشـيدن داده اسـت. 
بـا وجـود ادعـاى آقـاى اوباما کـه مى توانـد فشـار تحريم ها را همچـون پيچ 
تنظيـم راديـو کـم و زياد کند، حتى کاهشـى مختصر مى تواند از اهرم فشـار 
امريـکا در مذاکـرات بکاهـد. مادامى کـه شـرکت هاى بين المللـى محـدوده 
کاهـش تحريم هـاى غـرب را محـک مى زننـد، قدرت ايـن اهرم فشـار روز 

بـه روز کمتر مى شـود.
نظـر بـه هشـدار يـوان زارات، مقـام رسـمى پيشـين در وزارت خزانـه دارى، 
وسـواس قاطعانـه درباره دسـتيابى بـه توافق به هـر بهايى مى تواند به سـرعت 
از کارايـى اهـرم مهـم مالى بکاهد بـدون درک اين موضوع که وقتى فشـار 
تحريم هـا کـم شـود، ديگر نمى توان شـرايط را به حالت نخسـت بازگرداند.

تهـران بـه قضيـه اشـتياق بـراى دسـتيابى به توافـق به هـر بهايى در واشـنگتن 
واقـف اسـت و هـر زمـان کـه بخواهـد، از طريـق مذاکـرات بـراى حفـظ 
دسـتاوردهاى هسـته اى خود براى توليد جنگ افزار هسـته اى فشار مى آورد. 
اگـر اوبامـا معتقد اسـت که يک توافق بد، بهتر از توافق نداشـتن اسـت و در 
اين مورد به جهان اطمينان داده اسـت، بنابراين الزم اسـت که به ديپلماسـى 

به ديـده حربه نظامـى نگاه کند.
منبع: ديلى تلگراف، 13 آوريل 2014 )24 فروردين 1393(

نويسنده: مارک دوبويتز 
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برنامه توسعه منابع نفتي ايران

مشـــتاق علـــى گوهـــرى، »رئيـــس شـــرکت ملـــى نفـــت ايـــران«، در 
ــورى  ــت جمهـ ــانا«، گفـ ــا »شـ ــته بـ ــه گذشـ ــان هفتـ ــى در پايـ گفت وگويـ
اســـالمى ايـــران در نظـــر دارد نزديـــک بـــه 14 ميليـــارد دالر را )8/3 ميليـــارد 
ــورهاى  ــا کشـ ــترک بـ ــت و گاز مشـ ــاى نفـ ــعه ميدان هـ ــراى توسـ ــد( بـ پونـ
همســـايه ســـرمايه گذارى کنـــد. ايـــن نشـــان مى دهـــد کـــه تهـــران ســـرگرم 
ـــارس[  ـــى« در خليج ]ف ـــارس جنوب ـــدان پ ـــتر »مي ـــعه بيش ـــراى توس ـــدن ب آماده ش

اســـت.
»پـــارس   ،)IEA( انـــرژي«  بين المللـــى  »آژانـــس  بـــرآورد  براســـاس 
ـــارد  ـــزار ميلي ـــر، 1800 ه ـــمالى« قط ـــد ش ـــه »گنب ـــراه منطق ـــه هم ـــى«، ب جنوب
ـــى  ـــع، نوع ـــى ماي ـــکه گاز طبيع ـــارد بش ـــى و 51 ميلي ـــب گاز طبيع ـــوت مکع ف
مـــاده نفتـــى بـــا ارزش، در خـــود ذخيـــره دارنـــد. ايـــن منطقـــه، قطـــر را 
بـــه بزرگتريـــن حامـــل گاز طبيعـــى مايـــع )LNG( در جهـــان و ابرقدرتـــى 

جهانـــى در زمينـــه انـــرژى تبديـــل کـــرده اســـت. توســـعه منطقـــه »پـــارس 
جنوبـــى« کـــه در ســـال 1990 ميـــالدى کشـــف شـــد، در پـــى مشـــکالت 
کـــه  تحريم هايـــى  تحميـــل  و  قراردادهـــا  در  اختالف نظـــر  فنـــى، 
ــيدن از  ــا پس کشـ ــه پـ ــى )IOCs(  را وادار بـ ــى بين المللـ ــرکت هاى نفتـ شـ

ايـــن ميـــدان کـــرد، مختـــل شـــد.
ــرکت هاى  ــک شـ ــدون کمـ ــد بـ ــران بتوانـ ــد ايـ ــر نمى رسـ ــه نظـ ــا بـ امـ
ــه  ــا منطقـ ــش، يـ ــود را افزايـ ــت خـ ــد نفـ ــى )IOCs( توليـ ــى بين المللـ نفتـ
»پـــارس جنوبـــى« را توســـعه دهـــد. تحريم هايـــى کـــه بـــا هـــدف مهـــار 
ورود  از  مانـــع  شـــده اند،  اعمـــال  تهـــران  هســـته اى  جاه طلبى هـــاى 
شـــرکت هايى همچـــون »رويـــال داچ شـــل«، »توتـــال« و »بـــى پـــى« شـــده 
اســـت. پـــس از توافـــق اوليـــه اى کـــه ســـال گذشـــته بـــا امريـــکا و ديگـــر 
ـــد،  ـــل ش ـــا حاص ـــدود تحريم ه ـــع مح ـــراى رف ـــان، ب ـــم جه ـــاى مه قدرت ه

پيشـــرفت کنـــدى صـــورت گرفتـــه اســـت.
ـــاى  ـــه اش، برآورده ـــزارش ماهان ـــن گ ـــرژى« در تازه تري ـــى ان ـــس بين الملل »آژان
ـــن  ـــرده و آن را باالتري ـــالح ک ـــه اص ـــاه فوري ـــران در م ـــادرات اي ـــود را از ص خ
ـــى  ـــس بين الملل ـــزارش »آژان ـــه گ ـــت. ب ـــته اس ـــته دانس ـــال گذش ـــزان در دو س مي
ـــا  ـــام را در روز ب ـــکه نفت خ ـــون بش ـــه، 1/65 ميلي ـــاه فوري ـــران در م ـــرژى«، اي ان
ـــى،  ـــرآورد قبل ـــا ب ـــه ب ـــم در مقايس ـــن رق ـــه اي ـــت ک ـــرده اس ـــادر ک ـــتى ص کش

ـــد. ـــان مى ده ـــش را نش ـــکه افزاي ـــزار بش ـــه 240 ه روزان

منبع: ديلى تلگراف، 13 آوريل 2014 )24 فروردين 1393(
نويسنده:  اندرو کريچلو

مذاکرات ايران و امريکا

دولتـــى کـــه بـــا دولـــت ديگـــر مذاکـــره مى کنـــد بـــه گونـــه اى 
ـــه  ـــانى ک ـــا کس ـــز ب ـــور ني ـــل کش ـــه در داخ ـــت ک ـــر اس ـــر ناگزي انکارناپذي
ـــت  ـــت، گف ـــد گرف ـــرار خواه ـــرات ق ـــه مذاک ـــر نتيج ـــان تحت تأثي منافعش
وگـــو کنـــد. نمونـــه کالســـيک چنيـــن وضعيتـــى، مذاکـــره کننـــده اى 
ـــود  ـــى خ ـــان خارج ـــمنان و مخالف ـــا دش ـــز ب ـــک مي ـــر ي ـــر س ـــه ب ـــت ک اس
ـــه  ـــود ب ـــى خ ـــان داخل ـــا مخالف ـــر ب ـــز ديگ ـــر مي ـــر س ـــد و ب ـــره مى کن مذاک

ــيند.  ــو مى نشـ ــت وگـ گفـ
در مذاکـــرات کنونـــى بـــا ايـــران دربـــاره آينـــده برنامـــه هســـته اى ايـــن 
ـــکا حتـــى بـــا وضعيـــت دشـــوارترى روبروســـت و  کشـــور، دولـــت امري

دســـت کم همزمـــان ســـرگرم چهـــار مذاکـــره جداگانـــه اســـت:
1( گفت وگوهاى مستقيم با ايران

ـــع  ـــه موض ـــد ب ـــه مى باي ـــروه 1+5 ک ـــود در گ ـــرکاى خ ـــا ش ـــورت ب 2( مش
ـــد. ـــت يابن ـــترکى دس مش

3( کنگره امريکا 
4( متحدانـــى همچـــون اســـرائيل و عربســـتان کـــه منافعشـــان تحت تأثيـــر 
ــته اى ايـــران قـــرار خواهـــد  ــه برنامـــه هسـ ــه مذاکـــرات مربـــوط بـ نتيجـ

گرفـــت.
موفقيـــت در يکـــى از ايـــن مذاکـــرات ضرورتـــاً بـــه موفقيـــت در ديگـــر 
ـــه  ـــد ب ـــى باي ـــت نهاي ـــه موفقي ـــى ک ـــد، در حال ـــد انجامي ـــرات نخواه مذاک
گونـــه اى باشـــد کـــه در هـــر چهـــار مذاکـــره جداگانـــه، دســـت کم 
ــه  ــه شـــگفت آور اينکـ ــان آورد. نکتـ ــه ارمغـ ــه اى از موفقيـــت را بـ درجـ
ـــازى  ـــن ب ـــران ممکـــن اســـت آســـانترين بخـــش اي ـــا اي ـــق ب ـــه تواف دســـتيابى ب
ديپلماتيـــک باشـــد. دشـــوارترين چالـــش نيـــز ممکـــن اســـت در صحنـــه 
ـــز  ـــران ني ـــا در اي ـــکا باشـــد. تندروه ـــژه در خـــود امري ـــى، به وي سياســـى داخل
ـــت  ـــران، مخالف ـــوى اي ـــى از س ـــى احتمال ـــه امتيازده ـــا هرگون ـــا ب ـــد ت ـــر آنن ب

ـــد.  کنن

منبع: آسيا تايمز، 5 مه 2014  )15 ارديبهشت 1393(
نويسنده: گرى سيک 

اتهامات بى پايه امريکا به ايران

وقتـــى کارمـــن اورتيـــز، دادســـتان امريکايـــى ايالـــت ماساچوســـت، بـــر 
ضـــد شـــهروندى چينـــى در انگليـــس، بـــه اتهـــام نايده گرفتـــن تحريـــم 
ـــام  ـــرد، کارى را انج ـــادر ک ـــت ص ـــران، کيفرخواس ـــد اي ـــر ض ـــادى ب اقتص
ــاى  ــه جنگ افزارهـ ــاره برنامـ ــکا دربـ ــازه امريـ ــام تـ ــراً اتهـ ــه ظاهـ داد کـ

هســـته اى ايـــران اســـت.
ـــگ،  ـــن کيفرخواســـت اعـــالم شـــد کـــه ســـيهاى چن در انتشـــار رســـانه اى اي
ــته اى،  ــرد هسـ ــا کاربـ ــى را بـ ــالدى قطعاتـ ــا 2012 ميـ ــر 2005 تـ از نوامبـ
ازجملـــه کاالهـــاى ســـاخت امريـــکا، بـــراى شـــرکتى ايرانـــى بـــه نـــام 
ـــاخت  ـــود »در س ـــه مى ش ـــه گفت ـــت ک ـــرده اس ـــه ک ـــک«، تهي ـــوض تکني »عي
ـــت  ـــران« فعالي ـــته اى اي ـــاى هس ـــه جنگ افزاره ـــراى برنام ـــات ب ـــن قطع و تأمي

مى کنـــد. 
ــون« و  ــيکاگو تريبـ ــوب«، »شـ ــتون گلـ ــرگ«، »بوسـ ــرز«، »بلومبـ »رويتـ
»اينديپندنـــت«، همگـــى در گزارش هـــاى خـــود ايـــن ادعـــا را درســـت 
ــتند؛ امـــا جامعـــه اطالعاتـــى امريـــکا، پـــس از ارزيابـــى مشـــهور  دانسـ
خـــود، يعنـــى »ارزيابـــى اطالعـــات ملـــى در نوامبـــر 2007«، همچنـــان 
ــالدى  ــال 2003 ميـ ــران از سـ ــه ايـ ــاره اينکـ ــى دربـ ــر علنـ ــه اظهارنظـ بـ
برنامـــه ]اى بـــراى ســـاخت[ جنگ افزارهـــاى هســـته اى نداشـــته اســـت، 

ادامـــه مى دهـــد.
اقـــدام گســـتاخانه دولـــت اوبامـــا مبنـــى بـــر صـــدور کيفرخواســـت بـــر 
ضـــد فـــردى بـــه علـــت صـــدور محصـــوالت امريکايـــى بـــه شـــرکتى 
کـــه در »برنامـــه جنگ افزارهـــاى هســـته اى« ايـــران دســـت دارد، صرفـــاً 

نســـخه تـــازه اى از همـــان ترفنـــد زبانـــى دولـــت جـــرج بـــوش اســـت.
ـــه  ـــه برنام ـــد ک ـــاز ش ـــى آغ ـــرى سياس ـــن موضع گي ـــا اي ـــى ب ـــد زبان ـــن ترفن اي
ــر«  ــتارجمعى »خطـ ــاى کشـ ــر جنگ افزارهـ ــران در تکثيـ ــانتريفيوژ ايـ سـ
به شـــمار مـــى رود؛ ايـــن »خطـــر« تکثيـــر، ســـپس بـــا فعاليت هـــاى تکثيـــر 
هســـته اى درهم آميخـــت و از آن پـــس بـــه »توســـعه جنگ افزارهـــاى 

ـــت. ـــر ياف ـــته اى« تغيي هس
ــزار  ــه جنگ افـ ــه »برنامـ ــته اى« بـ ــاى هسـ ــعه جنگ افزارهـ ــل »توسـ تبديـ

هســـته اى«، آخريـــن تغييـــر زبانـــى بـــود.
دولـــت بيل کلينتـــون کـــه اســـتدالل مى کـــرد از برنامـــه غنى ســـازى 
ايـــران مى تـــوان ســـاخت جنگ افزارهـــاى هســـته اى را اســـتنباط کـــرد، 
ـــران  ـــته اى اي ـــه هس ـــاره برنام ـــه درب ـــات فريبکاران ـــوع ادبي ـــن ن ـــر اي آغازگ

ـــود. ب

منبع:  آنتى وار،  11 آوريل 2014 )22 فروردين 1393(
نويسنده: گرث پورتر
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خروج مخالفان دولت سوريه از حمص

آخریــنکاروانشورشــیانروزگذشــتهبعــدازدوســالونیــممحاصره،
ــی ــررادرحال ــنخب ــاای ــد.خبرگزاریه ــرککردن شــهرحمــصرات
مخابــرهمیکردنــدکــهشورشــیانجبهــهاســامیدرشــهرحلــبهتــل
کارلتــونراکــهچریکهــایرژیــمدرآنمســتقربودنــد،منفجــر
ــدند.دربخــش ــتهش ــرباز،کش ــهحــدود15س ــنحادث ــاختند.درای س
قدیمــیشــهرحمــص،محلــهشورشــیبابــاعمــروکــهغــرقدر
ــه ــانب ــطمخالف ــهتوس ــتک ــدهاس ــاختمانهاییش ــتونهایدودس س
آتــشکشــیدهشــدند،اکنــوندردســتطرفــداراندولــتهســتندامــا
آنچــهزمانــییــکمرکــزصنعتــیبــایــکمیلیونســکنهبــود،اکنــونبه
نظــربــهشــهراشــباحیمیمانــدکــهبــردرهاورونتــهقــرارگرفتــهاســت.
چــهکســیدرســوریهپیــروزمیشــود؟ایــنســؤالیآســانبــاپاســخی
ــال ــهس ــطهس ــهواس ــهب ــابقک ــوریهس ــد.س ــمارمیآی ــهش ــدهب پیچی
ــراه ــههم ــونآوارهب ــهمیلی ــتهوس ــزارکش ــه150ه ــیک ــگداخل جن
ــرد ــداننب ــکمی ــطازی ــت،فق ــدهاس ــروروش ــرانوزی ــته،وی داش
تشــکیلنشــدهبلکــهازعرصههــایمختلفــیازشــمالگرفتــهتــاجنــوب
ــیکــهاز ــاغــربتشــکیلشــدهاســت.عرصههای ــهت وازشــرقگرفت
مــرزعــراقوپشــتجبهههــایجنــگچریکــیدرلبنــانوترکیــهنیــز
ــم ــمبگویی ــیم،میتوانی ــمباش ــمبیرح ــربخواهی ــد.اگ ــورمیکنن عب
کــهشورشــیانبــدونیــککمــکخارجــیقابــلتوجــههرگــزپیــروز
نخواهنــدشــدوپیــروزیهــایبشــاراســدهمــوارهمــرارتبــاروناپایدار

باقــیخواهنــدمانــد.
ــت ــاتریاس ــزاریانتخاب ــهبرگ ــاهب ــکم ــرازی ــهکمت ــیک درحال
ــودرا ــهاوخ ــیک ــدانتخابات ــاراس ــرایبش ــده،ب ــیمان ــوریباق جمه
ــروزی ــکپی ــطی ــد،حمــصفق ــروزیمجــدددرآنمیکن ــادهپی آم
نمادیــننیســت،بلکــهدارایاهمیتــیراهبــردیاســت:اکنــونایــنرژیم
میتوانــدیــکراهمهــمارتباطــیرابــهســمتشــمالوغــربدرمســیر
ــه ــواحلمدیتران ــرس ــویب ــایعل ــوس،دژه ــهوطرط ــایلتاکی بندره
ــر ــحالقصی ــافت ــتهب ــالگذش ــنس ــنچرخــشدرژوئ ــد.ای ــرلکن کنت
ــیاناز ــیشورش ــیرتدارکات ــدارانحــزباهللونصــراهللدرمس ــهطرف ک
لبنــانشــدیداًخواســتارآنبودنــد،حاصــلگردیــد.چریکهــاروســتابه
روســتاازایــنارتباطــاتدورماندنــدوبــراثــرگرســنگیبهتنگنــاافتادند

وســرانجامشــهرحمــصنیــزســقوطکــرد.
ایــن،بــهطــورقطــعپایــانجنــگنیســت،آنگونــهکــهحملــهویرانگــر
بــههتــلکارلتــون،واقــعدربخــشقدیمیشــهرحلبنشــانداد،شــهری
کــهازفتوحــاتزودگــذرســربازاناســدبــهشــمارمیآیــدوهــزارســال
ــوفانو ــعرا،فیلس ــاریازش ــادرب ــامب ــدسیفاالس ــرخردمن ــشامی پی
هنرمنــداندرآنحکومــتمیکــرد.حتــییــکراهحــلدیپلماتیــک
ــهازآن ــدهم ــرمیرس ــهنظ ــهب ــیک ــود.راهحل ــاهدهنمیش ــزمش نی
ــته، ــاهاوتگذش ــادرم ــال،تنه ــنح ــاای ــند.ب ــردهباش ــیک چشمپوش
ــهشــیمیاییاشرا ــادراینجــامیخواســتاســدوزرداخان ــاراکاوبام ب
ــارانکنــد.آنزمــانپوتیــنواســطهیــکتوافــقگردیــدوضامــن بمب
آنشــدوایــنگونــهمتحــددیرینــهاشرانجــاتداد.امــااکنــون
ســفارتخانههایغربــیدرقلــباروپــایشــرقی،چیزهــایدیگــری
ــه ــدوســوریهدرآتــشکورســوییدوردســتب ــرایاندیشــیدندارن ب

ــد. ــرمیرس نظ

منبع: ايل سوله 24 اوره ، 9 مه 2014  )19 ارديبهشت 1393(
نويسنده: آلبرتو نگرى

زمزمه هاى شروع تهاجم دوباره اسرائيل به غزه 

روزنامـه  سـتون هاى  در  موسـاد  سـازمان  پيشـين  رئيـس  هالـوى،  افرايـم 
روى  از  پـرده  اسـرائيلى  روزنامـه  تيراژتريـن  پـر  آحارانـوت،  يديعـوت 
عملياتـى بـر مـى دارد کـه سال هاسـت در اسـرائيل از آن حمايـت مى شـود؛ 
ريشـه کن کردن حمـاس. هالـوى مى گويـد: »مـا بايـد بهاى سـنگينى حتى از 
نظـر جانـى بپردازيـم. امـا اگـر در ايـن کار موفق شـويم يکـى از عمده ترين 
تهديـدات در برابـر بقـاى دولـت يهـود را از ميان خواهيم برداشـت.« ضعف 
کنونـى حـزب اهلل و توجه غرب به بحـران اوکراين، دو عامل ديگر به شـمار 

مى آيـد کـه بـه سـمت ايـن راه حـل سـوق مى دهـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه افرايم هالوى يـک تنـدرو نيسـت. وى در تحليلش 
يـادآور مـى شـود که همواره از راه نخسـت، يعنى راه گفـت وگو با حماس 
حمايـت کـرده اسـت. امـا اين موضـوع را پنهان نمى سـازد که امـروزه دوره 
عوض شـده اسـت، »زمانى که دشـمنت بسـيار ضعيف اسـت، فکر کردن به 

نابـودى اش از نظـر نظامـى راهى اسـت که بايد مدنظـر گرفت.«
شـايان ذکـر اسـت کـه  افکارعمومـى در اسـرائيل ايـن فرضيـه را نپذيرفتـه 
اسـت. يائيـر الپيـد، وزيـر دارايى اسـرائيل و اعجوبـه »جناح ميانـه« انتخابات 
اخيـر چنيـن بازگو کرد که »حتى سـاف قبـل از آغاز گفت وگو با اسـرائيل 
و بـه رسميت شـناختن حـق موجوديتـش، يـک سـازمان تروريسـتى بـود«. 

راهـى کـه امـروز نيـز مى توانـد توسـط حماس طى شـود.
در حالـى کـه چنـد روز از سـازش ميـان فتـح و حمـاس در عرصه فلسـطين 
مى گـذرد، بحـث و مناظـره پيرامـون راه حل نظامى، نه بر حسـب اتفـاق، بار 
ديگـر آغـاز مى گـردد. توافقـى کـه منجـر به تشـکيل يـک دولـت وحدت 
ملـى در هفته هـاى آتـى و برگـزارى انتخابـات جديـد در شـش مـاه آينـده 
خواهـد شـد. ايـن اوليـن بـارى نيسـت که ايـن دو گروه مى کوشـند از سـال 
2007 ميـالدى بـه هـم نزديک شـوند، سـالى که حمـاس در آن کنتـرل نوار 
غزه را به دسـت گرفت. حماس و فتح در خصوص نکات بسـيارى همچنان 
دچـار اختالف انـد. از جملـه بـر سـر نابـودى نيروهـاى امنيتى اسـالمگرا. اما 
متوجـه هسـتند کـه اختالف ميـان کرانه باختـرى و نوار غـزه باعث تضعيف 

قضيـه فلسـطين گرديـده و فقط به نفع اسـرائيل اسـت.
توافـق آنهـا باعـث توقـف مذاکـرات جـارى بـا دولـت يهـود کـه در ضمن 
بى حاصـل بودنـد، گرديـد. ليکـن ايـن »امتيـاز« را دارد کـه باعـث تحکيـم 
جبهـه فلسـطين در صـورت وقـوع يـک تقابـل نظامـى بـا اسـرائيل گرديـد. 
کـرى، وزيـر خارجـه امريـکا و اروپـا کـه بيـش از پيـش بـه زحمـت قصـد 
دارنـد بـار ديگـر روند صلـح را راه انـدازى کننـد، همچنان بـه ميانجى گرى 

مى پردازنـد. بـه يـک معجـزه نيـاز اسـت. 

منبع: اروپا، 5 مه 2014  )15 ارديبهشت 1393(
نويسنده: مائوريتزيو دبانّه

مذاكرات صلح حماس با فتح
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درگيرى هاى فرقه اى در لبنان

ـــق  ـــى عمي ـــر زخم ـــز ب ـــى ناچي ـــان مرهم ـــد لبن ـــت جدي ـــى دول ـــه امنيت برنام
ـــوى  ـــنى و عل ـــه س ـــن جامع ـــى بي ـــمنى هاى تاريخ ـــر دش ـــر اث ـــه ب ـــت ک اس
ـــکارى  ـــران، بي ـــاى وي ـــاخت ه ـــر، زيرس ـــون فق ـــى چ ـــده و عوامل ـــاد ش ايج
ـــت.  ـــرده اس ـــديد ک ـــرا تش ـــى آن ـــتمداران محل ـــه هاى سياس ـــديد و دسيس ش
بـــر پايـــه گـــزارش يکـــى از ســـازمان هـــاى وابســـته بـــه ســـازمان ملـــل 
ـــس  ـــش از 51 درصـــد از ســـاکنان طرابل ـــالدى بي متحـــد، در ســـال 2012 مي
ـــر از 4  ـــا کمت ـــه آنه ـــد روزان ـــد و درآم ـــى بردن ـــر م ـــه س ـــرط ب ـــر مف در فق
دالر بـــوده اســـت. اگـــر گامـــى در جهـــت بهبـــود وضعيـــت اقتصـــادى 
ــه اى  ــاى فرقـ ــرى هـ ــود، درگيـ ــته نشـ ــا برداشـ ــى آنهـ ــت زندگـ و کيفيـ

گريزناپذيـــر خواهـــد بـــود. 
ـــا اســـتقبال جامعـــه علـــوى  ـــدا ب ـــان در ابت ـــا اينکـــه برنامـــه امنيتـــى دولـــت لبن ب
ـــن  ـــف اي ـــا روز يکشـــنبه در مناطـــق مختل ـــرو شـــد، ام ـــس روب و ســـنى طرابل
ـــه  ـــدگان در منطق ـــر کنن ـــد. تظاه ـــزار گردي ـــه برگ ـــرات جداگان ـــهر تظاه ش
ســـنى نشـــين بـــاب تبانـــه خواســـتار عفـــو کســـانى شـــدند کـــه حکـــم 
دســـتگيرى آنهـــا صـــادر شـــده اســـت و در محلـــه جبـــل محســـن کـــه 
ـــه کيفرخواســـتى کـــه  ـــدگان ب ـــد، تظاهـــر کنن شـــيعيان در آن ســـکونت دارن

ـــد.  ـــراض کردن ـــت اعت ـــده اس ـــادر ش ـــد ص ـــت عي ـــه رفع علي

منبع: کريسچن ساينس مانيتور، 6 آوريل 2014 )17 فروردين 1393(
نويسنده: نيکوالس بلندفورد

کاهش ازدواج به علت مشکالت مالى

هزينه مالى فزاينده ازدواج - که جهيزيه تنها بخشى از آن است - باعث شده 
است که بسيارى از زوج هاى جوان به طور کلى از اين مساله چشم پوشى 
بيمارى  از سوى »گروه پژوهشى  انجام شده  به موجب يک مطالعه  کنند. 
هاى اجتماعى در دانشگاه شهيد بهشتى«، ملزومات مالى بهت آور در کاهش 
از  نقش داشته است. زندگى مشترک خارج  ازدواج  به  ميل  70 درصدى 
چارچوب ازدواج - در برابر تاسف شديد تشکيالت روحانى که روابط پيش 

از ازدواج را منع مى کند - در حال افزايش است. 
نظام تهيه جهيزيه از نظر برخى افراد، يک دليل مهم براى ايجاد مشکالت 
عاطفى در ميان جوانان ايرانى به شمار مى رود. يک پزشک مقيم تهران مى 
گويد فشار روحى و رقابت براى تهيه جهيزيه در حکم يک بيمارى روانى 
محسوب مى شود که او آن را »يک دغدغه هميشگى براى متمايز بودن و 

بهتر بودن از ديگران به هر نوع ممکن« مى نامد.
درون فروشگاه بزرگ، هانيه لحظه اى متوقف مى شود تا نگاهى به فهرست 
خريدهاى خود بيافکند. او مبلغ 6 هزار 600 دالر خرج کرده و هنوز نيمى 
از فهرست خود را نيز تهيه نکرده است. او مى گويد:»از آن جايى که ما بايد 
چندين سال را در يک آپارتمان اجاره نشينى کنيم تا بتوانيم موضوع خريد 
خانه براى خودمان را در نظر بگيريم، به دوش کشيدن اين همه وسايل در 
هر بار يک درد و زحمت به شمار مى رود. ولى خانواده من نيز همانند بيشتر 
خانواده ها معتقدند که جهيزيه منبع غرور و احترام است....اگر چيزى کم 

باشد ، ديگران به ما کنايه خواهند زد.«

منبع: گاردين، 7 آوريل 2014 )18 فروردين 1393(
نويسنده: خبرنگار دفتر گاردين در تهران

بر اساس گزارش مجموعه فعاالن مخالف نظام سوريه، روز بيست و هفتم 
ماه مارس در حرستا واقع در حومه شرق دمشق که تحت کنترل مخالفان 
دولت سوريه قرار دارد، حمالتى که به نظر مى رسد در آن از سالح هاى 
شيمايى استفاده شده است، صورت گرفته است.مقداد، پزشک سى و هشت 
ساله اى که بيماران را در بيمارستان سيار واقع در نزديکى محل مورد اصابت 
سالح هاى شيميايى احتمالى معاينه کرد، عالئمى از جمله بيرون آمدن کف 
از دهان را که به نظر مى رسد بر اثر حمالت گاز سمى باشد، تاييد کرده 
است. به گفته پزشک نامبرده، سه نفر بر اثر گاز سمى کشته شدند. روز سوم 
ماه مارس هم حمالت مشابه به مقر مخالفان نظام سوريه در شهر »درعا« واقع 
در حدود پانزده کيلومترى شرق دمشق، صورت گرفته است و دست کم 

چهار نفر بر اثر اين حمالت کشته شدند.
بر اساس گزارش رسانه هاى اسراييل، يک مقام عالى رتبه نظامى اسراييل هم 
در همين راستا اظهار داشت:» حکومت اسد در روز هفتم ماه مارس در بخش 

شرقى دمشق از سالح هاى شيميايى استفاده کرده است.« 
اين  دولت   ، سوريه  دولتى  خبرگزارى  گزارش  اساس  بر  ديگر،  سوى  از 
کشور دو روز پيش از حادثه حرستا نامه اى را به شوراى امنيت سازمان ملل 
ارسال و اعالم کرد:» تروريست ها حمالت گاز سمى را در اطراف دمشق 

تدارک ديدند.« 
هر يک از مناطقى که احتمال دارد سالح هاى شيميايى در آن ها استفاده 
شده باشد، در احاطه حکومت اسد قرار دارد. تجهيزاتى که بتوان استفاده 
از سالح هاى شيميايى را در محل بررسى کرد، موجود نيست. افزون بر اين، 
گرفتن نمونه خونى و بررسى آن در خارج از محل هم مشکل است. گفتنى 
است ماه اوت سال گذشته هم در اطراف دمشق از گاز سارين استفاده شده 

است و بيش از صدها تن بر اثر آن کشته شدند.
منبع:  ماينيچى، 12 آوريل 2014)23 فروردين 1393(

نويسنده: آکى ياما شين ايچى

استفاده از سالح شيميايى در سوريه

روابط ايران و حماس

شـواهد نشـان مى دهـد از شـدت تنش بيـن حماس و ايران کاسـته  شـده، ولى 
روابـط حمـاس بـا مقاومـت هنـوز بـه شـکل سـابق بازنگشـته اسـت. همچنين 
بـه گفتـه يـک مسـئول بلندپايـه حمـاس، کمک هـاى ايـران به حمـاس ديگر 
مانند سـابق نيسـت. حوادث زيادى روى داد و شـکاف ها و زخم هاى بزرگى 
ايجـاد کـرد کـه دسـتيابى بـه تفاهـم و پشـت سرگذاشـتن آنهـا بـه اختصاص 

زمـان و گفت وگـوى بيشـتري نيـاز دارد.
تحوالتى در منطقه روى داد که موجب شد حماس از يک سو و حزب اهلل و 
ايران از سوى ديگر، به بازسازى پل هاى ارتباطى خود بپردازند. سرنگون شدن 
متحد قدرتمند حماس در مصر و کنارکشيدن چشمگير قطر از مداخله در 
مسائل منطقه اى و سرگرم شدن دولت اردوغان به مسائل داخلى موجب شد 
حماس خود را در شرايطى دشوار ببيند. در مقابل، ايران معتقد بود که مسئله 
فلسطين برگه مهمى در طرح راهبردى اين کشور در منطقه محسوب مى شود 
و نکات مشترک بين ايران و حماس بيشتر از نکات اختالف است به ويژه آنکه 
حماس تأثيرگذارترين گروهى است که مى توان به آن تکيه کرد. تبديل شدن 
کشمکش در سوريه از خواسته هاى مردمى به جنگ نيابتى بين محورهاى 
بين المللى و منطقه اى، از جمله تحوالت بزرگى بود که دو طرف را به سمت 

نزديک شدن به يکديگر پيش برد.
سـوريه  بحـران  قبـال  در  خـود  اصولـى  موضـع  درسـت بودن  بـر  حمـاس 
پافشـارى مى کنـد و آن را مطابـق بـا اصـول و ارزش هـاى اخالقـى خـود بـه 
عنـوان جنبـش مقاومـت اسـالمى و داراى برنامـه آزاديبخـش ملـى مى داند. 
حمـاس نمى پذيـرد کـه گـروگان طرف هـاى حامـى خـود باشـد امـا قطعـاً 
عقب نشـينى هايى در داخـل جنبش حمـاس در زمينه اظهـارات علنى بر ضد 
رژيـم سـوريه و برافراشـتن پرچـم انقالبيون سـوريه در غزه و نحـوه برخورد 
بـا اعضايـى که برخالف موضع رسـمى اين گروه عمل کردند و در سـوريه 

جنگيدنـد، صـورت گرفته اسـت.

منبع: الحيات، 4 آوريل 2014 )15 فروردين 1393(
نويسنده: عمر کايد
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اگر چه چنين تشبيهات تاريخى، بخشى از فرهنگ سياسى معمول در اسرائيل 
پشت  در  خود  مرثيه وار  سخنان  تکرار  با  نتانياهو  مى رسد  نظر  به  هستند، 

تريبون هاى رسمى جامعه بين المللى، بيش از اندازه اغراق و مبالغه مى کند. 
ايـن واقعيـت که او هيچ سـخن مثبتى دربـاره اوليـن گام در بهبود ديپلماتيک 
بيـن ايـران و امريـکا پـس از چنـد دهـه، به زبـان نياورده، باعث شـده اسـت تا 
بسـيارى از جملـه همفکـران سياسـى وى نيـز از او انتقـاد کنند. امروزه يوسـى 
ايالم، نه تنها اولين عضو ارشـد سـازمان امنيتى اسـرائيل اسـت که عليه نتانياهو 
سـخن مى گويـد، بلکـه او يک متخصـص و کارشـناس برنامه هسـته اى ايران 

هست.  نيز 
ايـالم مى گويـد: نتانياهـو » سياسـت اشـتباه و راهبرد اشـتباه« را دنبـال مى کند. 
برخالف حمله هاى سـابق اسـرائيل به تأسيسـات هسته اى دشـمن - سوريه در 
سـال 2007 و عـراق در سـال -1981 حملـه بـه اصطـالح پيشـگيرانه بـه ايـران 

بسـيار مشـکل تر خواهد بود.
دليل دشـوارى آن مخفى نگه داشته شـدن و پراکندگى تأسيسـات در سراسـر 
کشـور ايـران اسـت. بـراى حمله تمـام عيار بـه ايران، بايـد به »جنگـى واقعى« 
دسـت زد. ايـالم مى پرسـد، چـه کسـى در پـى ايـن کار اسـت؟ و خود پاسـخ 
مى دهـد: چنيـن جنگـى بـه درسـتى بـه نفـع اسـرائيل و مـردم آن نيسـت. در 
عـوض، نخسـت وزير مى خواهـد شـهروندان خـود را وحشـت زده بـه دنبـال 

خـود بکشـاند و در نتيجـه، نوعـى اختيـار تام سياسـى به دسـت آورد.
ايـالم نظـرات و عقايد خـود را در مـورد دولت پنهان نمى کند. سياسـتمداران 
عالـم مطلـق تصـور مى کننـد.  قـادر مطلـق و  را  بـه غلـط خـود  اسـرائيلى 
مبارزه طلبـى نظامـى به ويـژه براى کشـور و جامعه خـود اين افراد مضر اسـت.
يوسـى ايالم همچنين قتل مهندسـان و دانشـمندان ايرانى را، که اسـرائيل متهم 
اصلـى ايـن پرونـده بـه شـمارمى رود، محکـوم مى کند. ايـن قتل هـا »اقدامات 
بـه کار و  به صـورت گروهـى  افـراد  بى ارزشـى هسـتند، زيـرا  تروريسـتى« 
تحقيقـات علمـى مى پردازند؛ هيچ کس داراى دانشـى نيسـت که بـه ديگران 

منتقل نکرده باشـد.
در پاسـخ به پرسـش رونن برگمن، روزنامه نگار و کارشـناس امنيتى اسـرائيل، 
کـه آيا زمان فاش کردن برنامه هسـته اى اسـرائيل رسـيده اسـت، ايـالم قاطعانه 
نبايـد دربـاره ظرفيت هـاى هسـته اى  ايـالم مى گويـد  »نـه« مى دهـد.  پاسـخ 
اسـرائيل صحبت کرد، اين مسـئله بايد همچنان مخفى باقى بمانند. دسـت کم 

در ايـن زمينه، سياسـت و سياسـتمداران اشـتباه نکرده اند.

منبع: اشپيگل ، 9 مه 2014  )19 ارديبهشت 1393(
نويسنده: جوليا آماليا هير 

براى نخستين بار يک کارشناس هسته اى اسرائيل از 
نتانياهو انتقاد مى کند

نتانياهـو- نخسـت وزير اسـرائيل-  تقريبـاً هـر روز دربـاره خطـر ايـران مسـلح 
بـه جنگ افـزار هسـته اى هشـدار مى دهـد. اکنـون يک متخصص سـالح هاى 
هسـته اى، از همفکـران خـود وى، ايـن حـرف را رد مى کنـد: يوسـى ايـالم، 
ژنـرال سـابق، نخسـت وزير را بـه ترسـاندن شـهروندان، بـا اهـداف شـخصى، 

مى کند. متهـم 
اتهامـى واضـح و روشـن کـه هيـچ چيـز نامشـخصى در آن نيسـت: يوسـى 
ايـالم، رئيس سـابق کميسـيون انـرژى اتمى اسـرائيل، مى گويد، »هشـدارهاى 
بنياميـن نتانياهـو در مورد برنامه هسـته اى ايران چيزى بيش از ارعاب نيسـتند.« 
نخسـت وزير بـا تهديـد و ارعاب سـازمان يافته مـردم تنها به دنبـال يک هدف 

اصلى اسـت: اسـتفاده سياسـى شخصى.
يوسـى ايـالم رقيـب نتانياهـو نيسـت، امـا در رشـته خـود متخصـص اسـت. او 
10 سـال تمـام در کميسـيون اسـرائيل کـه مسـئول همـه امور هسـته اى اسـت، 
مشـغول به کار بود. وى که درجه سـرتيپى دارد، عمر کارى خود را در زمينه 
سـالح هاى هسـته اى سـپرى کرده اسـت. ايالم براى وزارت دفاع در تل آويو 
راهبردهايـى طراحـى کـرد و بـه چنديـن نخسـت وزير اسـرائيل مشـاوره داده 

است.
او بـر موضـع خـود که در تضاد با تالش سـال گذشـته نتانياهو بـراى باوراندن 
تهديـد قريب الوقـوع ايران بود، ثابت قدم اسـت: اين ژنرال سـابق و کار کشـته  
در مصاحبـه  بـا روزنامـه يديعـوت آحارانوت گفـت: »رژيم تهران دسـت کم 

10 سـال تا در اختيار داشـتن بمب هسـته اى فاصله دارد.« 
کلمات ايالم مهر تأييدى بر موضع تمام کسـانى اسـت که از تعصب و اقدامات 
مغرضانـه نتانياهـو پيش از دور بعـدى مذاکرات در 13 مه با دولـت ايران در وين 

شـکايت دارنـد. البته کلمه »مغرضانه« نيز حق مطلـب را ادا نمى کند.
نـه فقـط مخالفـان نتانياهو وى را به داشـتن وسـواس براى حمله بـه ايران متهم 
مى کننـد، بلکـه اوبامـا، رئيس جمهور امريکا و فرانسـوا اوالنـد، رئيس جمهور 

فرانسـه، نيـز در اين زمينه باور مشـابهى دارند. 
همـان  اسـرائيل  نخسـت وزير  زيـرا  نـدارد،  وجـود  تعجـب  جـاى  البتـه 
اسـتدالل هاى پيشـين و تکـرارى را در سـخنرانى هاى خـود، بـه هر مناسـبتى، 
بـر زبـان مى رانـد. ايـن اسـتدالل ها هماننـد حلقه هـاى يـک زنجيـر بى انتهـاى 
تشـبيهات آخرالزمانـى اسـت. او توافق نهايـى احتمالى با ايـران را با موافقتنامه 
مونيـخ در سـال 1938ميـالدى، کـه بـر اسـاس آن، آلمـان نازى چکسـلواکى 

سـابق را بـه خـود ملحـق کـرد، مقايسـه مى کنـد.
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چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد نگاه کرد

نمى توانيم مشکالتمان را با تکيه بر همان »روش تفکرى« که در زمان خلق 
آن مشکالت به کار برده ايم، حل کنيم.

آلبرت اينشتين 

مشکالت کشور ما کدامند؟
کدام »روش هــاى غلط فکرى« منتهى به ايجاد اين مشــکالت شــده اند؟ 
من بر اين باورم که ســؤال بزرگى که رهبر انقالب روى ميز گذاشــته اند ، 
خيلى ســؤال شريفى است. سؤال آن است که  توفيقى را که ما در ساخت 
موشــک، نانو، هسته اى و ســلول هاى بنيادين داشــته ايم چرا نتوانيم براى 

»اقتصاد« تکرار کنيم؟   
مــن به قدر فهم خود چنــد نکته مقدماتى براى وصول به جواب درســت، 
مى گويم. شــما هم به اين سؤال بينديشيد و کم کم جواب خود را به سؤال 
رهبر در ذهنتان تکميل کنيد. اين يک سؤال مهم ملى است که هر نخبه اى 

بايد به آن پاسخ دهد... 
1. در آن توفيقات که همگى توسط ساختارهاى دولتى حاصل شده است، 
زمان و پول نامحدود فرض شــده اســت.  يعنى مرکــز تحقيقاتى که مثاًل 
موشک شهاب ســاخته است، نه محدوديت زمان داشــته و نه محدوديت 
پول... مى شد صد يا دويست يا هزار بار  در طول پنج، 10 يا 20 سال با هر 

ميزان هزينه مالى، سعى و خطا کرد تا به نتيجه رسيد.
مى شــود بخش بزرگى از منابع محدود کشــور را در چنــد پروژه خاص 
اينچنينى متمرکز کرد و در عرصه اقتصاد خرد همان چند پروژه، »پشتيبانى 
نامحــدود« را آفريد امــا تعميم »رويکــرد تخصيص منابع مالــى و زمانى 
نامحــدود« به کل اقتصاد کالن محال اســت... يک دليل آنکه، در ســطح 

حسابدارى ملى، منابع نامحدود مى طلبد.
2. اغلب اين پروژه هاى نورچشــمى هــم نمى توانند در بازار جهانى رقابت 
کننــد. قيمت واقعــى اين محصوالت با ســرمايه گذارى نامحــدود اگر با 
حسابدارى صنعتى واقعاً محاسبه شود، با قيمت رقبا قابل قياس نيست. قيمت 
تمام شده اورانيوم غنى شده ايرانى در بازار دنيا )به فرض لغو همه تحريم ها( 
خريدار دارد؟ ســانتريفيوژهاى ايران با قــدرت 0/75  تا يک درصد  مثل 
آر. آى يک يا مثاًل ســه تا چهار مثل آى-آر2 را با سانتريفيوژهاى متداول 
غربى با قدرت باالى 30  قياس کنيد. حجم عظيم سرمايه گذارى مستقيم و 
غيرمســتقيم / هزينه ـ فرصت ايران در اين صنعت را هم ببينيد. حاال قيمت 

تمام شده هر کيلو اورانيوم قابل محاسبه مى شود.
3. توليــد علم مــا در مرحله تبديل به کاال يا خدمات قابل فروش مشــکل 
اساســى دارد. واقعيت آن اســت که مقاالت علمى ما اغلب براى کســب 
مدارج آکادميک توليد مى شود نه آنکه زاييده و محصول جانبى مطالعات 
صنعتى جدى باشد!  ما در توليد مقاله از ترکيه، نروژ و سوئد جلو افتاده ايم. 
آيا فهم شما آن است که در توليد صنعتى دانش پايه هم جلو افتاده ايم؟ در 
کدام محصوالت دانش پايه، بر اساس توليد دانش بومى، تأمين کننده  اول 

يا دوم يا دهم بازار دنيا هستيم؟  
4. نکتــه آخرى که به زعم من مهم اســت که به آن توجــه کنيم، ارزيابى 
توفيقات و شکست ها در يک جدول با هم است وگرنه منحرف مى شويم. 

در کنار توفيقات کشــور، ليست بلند باالى شکســت ها را هم بايد تحليل 
کنيم. هزينه ـ فرصت ناشــى از اين شکســت ها را هم ببينيم. فرار نخبگان، 
ارتبــاط بيمار آکادمى و صنعت، بهره ورى پايين، فســاد گســترده ادارى، 
ســطح نازل قانون مدارى، سطح نازل امنيت قضايى، بيکارى، رواج دروغ، 
افــول اخالقى، فاصلــه طبقاتى، ضعف کشــنده مجلــس و قانون گذارى، 
وضعيت بحرانى مديريت محيط زيســت و آب، افول سرمايه اجتماعى و... 

همگى محصول عملکرد و مديريت ماست و اينها را هم تحليل کنيم.     
وضع امروز ما در رقابت جهانى بسيار شبيه وضع شوروى در دهه 70 است. 
با اين اختالف که اگر تفاوت قدرت امريکا-شــوروى  يا غرب ـ شرق دو 
به يک بود، تفاوت غرب- ايــران، واگرايى عددى به مراتب قابل تأمل تر 
دارد. البته غرب هم فعال مايشــاء نيســت و محدوديت هايــى دارد اما بايد 
عاقالنه به ميزان قدرت و توانايى تأثير بزرگ غرب بر تحوالت نگريست... 

گذر زمان به نفع ما نيست و فرسايش بر مدل رقابت ما حاکم است. 
بــا اعتراف به اهميت توجه به دســتاوردهاى موجود کشــور و صد البته با 
استدعاى توجه به نابسامانى هاى استراتژيک خودمان، اگر نحوه انديشيدن 
به مســائل را اساســاً تغيير ندهيم، آينده روشنى پيش رو نيست. تجربه دهه 
40 ژاپن و حتى تجربه ســه دهه اخير چين نشان مى دهد که اين گونه تغيير 
رويکرد، اگر مدبرانه باشــد، الزاماً به معنــاى آتش زدن به دارايى هاى ملى 

موجود نيست. فکرمان را بايد بشوييم و جور ديگر بايد ببينيم...
چشــم انداز ايران: از ابتداي انقالب چه در نشــريه راه مجاهد و چه در 
چشم انداز ايران تأکيد ما روي فقدان متدلوژي و نحوه نگرش درست بوده 

است که خانم خلعتبري به خوبي اين نقيصه را مطرح کرده اند.
***

پيامبر مي گفت: مداد العلما افضل من دماء الشهدا
و معلم مي گفت: دستم را قلم مي کنم اما قلمم را از دست نمي نهم

سوگند به دست قلم شده ات
درختي که از دست قطع شده ات، روييده

ثمره اش نه خشونت که »عطوفت« است
ميوه اش نه تفرقه، که »وحدت در عين کثرت« است

من و تو يقين داريم که پاسخ خشونت را مي توان با »عطوفت« داد
و دو چشم بي سويت

که نابيناست تا ما بينا و بصير بمانيم
تا به همه بفهماني که دنيا و هر چه در آن است

حقيرتر از آن است که به نيم نگاهي از تو بيازرد
ما با »صبر« و »اميد«

که دو شاه کليد همه قفل هاي آرمان هاي ماست
قله هاي صلح و وحدت را

با گام هاي نستوه و استوارمان
چه عاشقانه طي خواهيم کرد

آري
عاشقانه، عاشقانه، عاشقانه  

تهران ـ لواساني
***

چشم انداز خوانندگان
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1
اوضاع و احوال کالس اولي ها در ايام آغازين ورود به مدرسه و گريه و زاري 
آنها که مدت ها بعد از شــروع، ادامه مي يابد، حکايتي از اين رويارويي هاي 
نامأنــوس و بيگانه با فضاي ذهني و آرايش جاافتاده زباني کودک اســت... 
ديــدن و ديده شــدن زبان هــا و فرهنگ هــاي رنگ بــه رنــگ متفاوت و 
به رسميت شــناختن آنها، وحدتي دروني و ارگانيک را رقم مي زند و حفظ 
تماميــت حقوقي انســان ها را در تارک مي نشــاند و به تبع آن حفظ تماميت 

ارضي، حافظاني با عزم و اراده و به دور از تصنع را به عرصه مي  کشاند.
... وقتي حسن رشديه با همت خود نخستين بناي مدرسه را با شيوه آموزشي 
مدرن در تبريز رقم زد و حاصلي از مصاديق نوين تمدن بشري را در فضاي 
ايراني محقق کرد و آموزشي در زبان )فارسي و ترکي آذربايجاني( تدوين 
کرد، نگاهي واال و عيني تــر به آموزش و پرورش کودکان اين مرز و بوم 
داشت اما در عصر متأخري که قانون اساسي کشورمان به صراحت اين حق 
را به رسميت شناخته است )اصل 15 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران( 
جريان مدعي ايراني، درگير مهمي اين چنين فراموش شده، در فضاي تعليم 
و تربيت کشورمان است... اغراق نخواهد بود اگر انفعال ارتشي پرطمطراق 
در ســال 1320 که به منزله سپاه شــخصي تنزل يافته بود و با زدودن رأس 
آن و تبعيد ناخواســته اش، عاجز از هرگونه واکنش مؤثر در جهت مصالح 
و منافع آحاد در اين ســرزمين بودند، محصــول قطعي اصراري غيرواقعي 
تلقي شود که در عصر پهلوي، به بهانه مدرن سازي، فرهنگ ها و زبان هاي 
متفاوت مردم اين ســامان، آثار مي شــد. جرياني که ناتوان از ســاماندهي 
ارتــش،  رنگارنــگ اما ملي بود و بــا تمام توان حفــظ تماميت ارضي اين 

سرزمين را مغاير و دشمن تماميت حقوقي انسان ايراني مي دانست.
...بياني کليشه اي اما نزديک به واقع، مطبوعات را رکن چهارم دموکراسي 
و گذر از موبوکراسي معنا مي کند، اما ترسي منطقي، آزاردهنده مي شود.

تيتر بامفهوم آن نشــريه، چشم اندازي به ايران اســت و جغرافياي ايران نيز 
از جهــت رنگارنگي و گرايش هاي هويتي زبانــي و نژادي و فرهنگي امر 
واضحي است، اما چگونه است که در چنين نشريه اي و در آن گونه تابلوي 
نشــري، حق ابتدايي يک روز جهاني )روز جهاني زبان مادري( در ســطح 
نــازل و فرم وار نيز ادا نمي شــود. به يــاد بياوريم يکــي از اين هويت هاي 
رنگارنگ چند درصد کل مردم ايران را شــامل مي شود! اما دريغ از اذعان 

که نه!، اشاره اي به حق طبيعي آنان و برخورداري از زبان در کامشان! 
آناني که ســخنراني خويش و  قلمفرســايي خود را در اين فرســتنده و در 
آن نشــريه با درود به فارســي زبانان مي آغازند خواسته يا ناخواسته آب به 
آسياب دشــمنان تماميت ارضي ايراني مي ريزند، زيرا اينان که تزئيناتي از 
قبيل پروفسور، متخصص در ايران شناسي و سياست نيز در ويترين خويش، 
جاي داده اند قرابت بيشتري را با اتباع تاجيک و افغانستان نشان مي دهند تا 

بلوچ و آذربايجاني و...؟!
جعفر معاني ـ قاضي پيشين دادگستري تهران

با ســالم و خســته نباشــيد خدمت جناب آقاي مهندس لطف اهلل ميثمي و 
ديگر دســت اندرکاران نشريه وزين چشــم انداز ايران و تشکر و قدرداني 
از زحمات حضرتعالي و ديگر دســت اندرکاران نشريه خوب و جذابتان و 
تشــکر مضاعف از اينکه طرح امانيـ  رايگان را براي بهره مندي کساني که 
توانايي مالي ندارند با اين وضعيت اسف بار مالي و بحران مطالعه و نشر در 
ايــران راه انداخته ايد. جناب آقاي مهندس ميثمي، زماني دور که در تهران 
بودم آرزوي ديدار نزديک شــما و انديشــمندان و کساني  را که در نشريه 
شــما قلم مي زنند داشتم، متأســفانه اين فرصت مهيا نشد و اميدوارم روزي 
بتوانم حضرتعالي را از نزديک زيارت کنم. از همه سرمايه داران و کساني 
که از تمکن مالي برخوردارند از طريق نشــريه شما مي خواهم در اين کار 
خير فرهنگي شما را حمايت کنند و اين کار شما از مسجد و مدرسه ساختن 
کمتر نيســت. هرچند همه اينها به جاي خود قابل ارزش و تقدير اســت اما 

رشد انديشه و تعالي افکار مردم کمتر از اينها نيست.

با آرزوي توفيق ـ علي بخشي هوي از ديار بلوچستان
***

زبان مادري
روز 21 فوريه )دوم اسفند ماه( روز جهاني زبان مادري 

چــرا زبان مادري؟ چرا عنوان نمي شــود زبان پــدري؟ چرا زبان پدري جا 
نمي افتد و در زبان نمي چرخد؟ حتي چرا جاي گير نشــده است که بگوييم 

زبان پدري و مادري؟
شايد اُنس آدميزاد با خميرمايه و آرايش اصلي زبان مادري اش، نه از لحظه 
تولد بلکه از همان آني که جنين خلق شود و دوران حمل ظاهر شود، آغاز 

شده است.
تقليــل کاربرد زبان براي بيان و گفت وگو و درنهايت ارتباط آدمي، تنزيل 
خو کرده و در عين حال دور از حقيقت است. زبان به عبارتي محقق، اتاق 
انديشــه آدميزاد است. اتاقي که به آن ذهن و ذهنيت مي گوييم... اوضاع و 
احوال کودکي دبستاني را که تا هفت سالگي زندگي اش با کالمي مأنوس 
بوده اســت با الفاظي روبرو مي کنند که چون پُتک بر ذهن و روان نونهال 
فرود مي آيد و ساختاري را که به گوش او آشنا بوده است و تبعاً و طبعاً به 

دلش نزديکتر، به بازي فرامي خوانند.
... اين گونه اســت که مرزهاي جهان کودک و فرازهاي فهم و شعورش از 
هم مي پاشد و به نحوي زبان مادري معنايي مهجور و معلق و خأل مي يابد.

... ايامي که حکاکي ضرورت هاي آموزشي و پايه اي، مساعدترين فرصت 
اســت. تزلزل و نشســتي را فراهم مي کند که يادگيري آسان و سهل را به 

جرياني زجرآور و خشن و شکننده و مهرزدا تبديل مي کند.

وز رفيقان ره استمداد همت مي كنم با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  
بــا توجــه به درخواســت خوانندگان محتـــرم نشـــريه چشـــم انداز، با وجود مشـــکالت عديــده مالي، 
اقــدام بــه چــاپ رنگــي و تغييراتــي در طراحــي نشــريه نموديــم. از شــما خواننــدگان عزيــز تقاضــا 
meisami40@ ــل ــه آدرس ايمي ــرات نشــريه ب ــاره تغيي ــم نظــرات و پيشــنهادهاي خــود را درب داري

ــا شــماره تلفن هــاي 6643320۷ و 669365۷5 تمــاس حاصــل  ــا ب yahoo.com  ارســال نمــوده ي
فرماييــد. 

ــرم  ــدگان محت ــر خوانن ــاي خي ــد دع ــران بيــش از پيــش نيازمن ــي اســت کــه چشــم انداز اي گفتن
اســت. 

تقاضامنديم با همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراک ما را ياري فرماييد.




