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آنچــه اين روزها در کشــور عراق رخ مي دهد، 
چالش هاي زيادي را به وجود آورده که بررسي 
هر يک، تحليل مســتقلي را مي طلبد، اما به نظر 
مي رسد شــکل گيري و پيدايش گروه »داعش« 
کــه خــود را »دولــت اســامي عراق و شــام« 
مي نامد، به بررســي بيشتري نيازمند است. به ياد 
دارم قبل از اينکه دولت بوش در امريکا به عراق 
حمله کند، حجت االســام سيدمحمد خاتمي  ـ 
رئيس جمهــور وقــت ايــران ـ جملــه اي بدين 
مضمون گفت که در عراق چيزي به نام القاعده 
وجود ندارد، اما اگر امريکا به عراق حمله کند، 
شکي نيســت که القاعده به وجود خواهد آمد. 
باالخــره نئوکان هاي حاکم در امريکا در مارس 
2003 بــه عــراق حمله کردنــد درحالي که اين 
تجاوز، موافقت ســازمان ملل و شــوراي امنيت 
را به همراه نداشت. غير از استعمارگران قديمي 
اروپا مانند انگليس، پرتغال، اســپانيا و ايتاليا بقيه 
کشــورهاي اروپايي موافق اين تجــاوز نبودند. 
در کنار ابرقــدرت امريکا، ابرقــدرت ديگري 
به نام مردم شــکل گرفــت که در يک روز، 15 
ميليون نفر در تظاهرات يکپارچه اي با اين جنگ 
مخالفت کردند همچنيــن در لندن، 1/4 ميليون 
نفر با تظاهرات خود، مخالفت شــان را با جنگ 
اعام کردند. جنگ طلبــان مي گفتند که صدام 
داراي ساح هاي کشتار جمعي است و با القاعده 
در ارتباط اســت؛ درحالي که او ســاح اتمي و 
شــيميايي نداشــت. عاوه  بر ايــن بعث الئيک 
عراق نيز با القاعده اســام گراي افراطي نســبتي 
نداشــت. مجموعه اين عوامل موجب شــد که 
مردم عراق در برابر اشغال امريکا مقاومت کنند 
که شــرح اين مقاومت ها، داستان مفصلي است. 
مقاومت مردم فلوجه در برابر تجاوز، زبانزد بود. 
امريکا با جنگ افزارهــاي مختلف به ويژه بمب 
فســفري کاري کرد که مردم آن ســامان، همه 

شهر را تخليه کردند و بسياري از مردان و زنان، 
کشته شدند. نطفه داعش، در همين جا بسته شد. 
ســرکوب به حدي بود که همه به کشــورهاي 
مجاور پناه بردند. فرزنداني که کشته شــدن پدر 
و مادر خود را ديدند، بــا کينه اي وراي تصور، 
در پي ســازماندهي و انتقام بودند. آنچه خاتمي 
پيش بيني کرد، به وقوع پيوست. سازمان القاعده 
متفاوتــي به وجود آمــد. ابومصعــب الزرقاوي 
اولين فرمانده آنها بود که مطلبي مانيفست گونه 
مطــرح کرد. در آن مطلب، ديدگاه هاي خود را 
نســبت به شيعه اين گونه نوشــته بود: شيعه براي 
اولين بار به کمــک خواجه نصير و هاکو خان، 
خليفه عباســي را کشت و براي دومين بار، شيعه 
صفوي، ارتش عثماني را که با غرب مي جنگيد 
تضعيف کــرد و اضافه کرده بود کــه براي بار 
ســوم، شــيعه بر ســر تجاوز به عراق، هماهنگي 
داشت و باالخره حکومتي با اکثريت نسبي شيعه 
در عراق به وجود آمــد. ابومصعب الزرقاوي، با 
اين ديدگاه شــيعه را کافر ناميد و به انتقام گيري 
از شيعيان و ترور آنها پرداخت که همه مصائب 
آن را مي دانند و 150 سال زندگي مسالمت آميز 
شــيعه و سني، به فرقه بندي آشکاري تبديل شد. 
القاعده به رهبــري بــن الدن و ايمن الظواهري، 
اختاف خــود را با ابومصعــب الزرقاوي اعام 
کــرد، چرا که آنهــا چنين ديدگاهــي راجع به 
شيعه نداشــتند. ابومصعب الزرقاوي چندي بعد 
در اثــر بمباران هاي امريکا کشــته شــد و عمر 
بغدادي، فرماندهي آنهــا را به عهده گرفت که 
او هم در عمليات بعدي کشته شد. فشار زيادي 
که روي القاعده جديد عراق بود باعث شد آنها 
پراکنده شــوند و به کشــورهاي مجاور بروند. 
بعدها در ســوريه متشکل شــدند. از يک سو با 
دولــت ســوريه مي جنگيدند و از ســوي ديگر 
بــا گروه نظامــي النصره و ارتش آزاد ســوريه. 
پــس از مقاومــت ارتش ســوريه در مقابل آنها 
و انتخابات رياســت جمهوري،  دوباره به عراق 
آمدند و با عملياتي غافلگيرانه، به پادگان موصل 
حمله کردند. ارعاب و وحشــت آنها از يک سو 
و ائتاف آنها با بعثي هاي عراق از ســوي ديگر 
باعث شــد که پادگان موصل مقاومت چنداني 

نداشــته باشد و همه ساح ها به دست آنها بيفتد. 
چند ســال بعد از تجاوز امريــکا به عراق، اوباما 
در مبــارزات انتخاباتي خــود، حمله به عراق را 
يک فاجعه ناميد و رأي مردم امريکا را به دست 
آورد.  با کم شــدن تدريجــي حضور امريکا در 
عراق و تبليغــات درباره حضور ايران در عراق، 
ايــن پتانســيل ضدامريکايي، متوجــه ضديت با 
ايران شــد. داعــش در تبليغات خــود مي گويد 
ما با ســه دشــمن روبرو هســتيم که حرف اول 
آنها »صاد« اســت: صهيونيســم، صليبي، صفوي 
و تأکيــد مي کنند کــه تا صفــوي از بين نرود، 
با صهيونيســم و صليبي نمي تــوان مبارزه کرد. 
ماحظه مي کنيم چنين معادله اي آشکارا به نفع 
صهيونيســم، امريکا، غــرب و در اصل به ضرر 
اســام اســت که من آن را پيوند امپرياليســم و 
بنيادگرايي اســامي تلقي مي کنم؛ هرچند واژه 
بنيادگرايي، واژه مناســبي براي نشــان دادن اين 

گروه هاي نابخرد نيست. 
من در اين نوشته در پي بررسي جزئيات عمليات 
نظامي نيستم و سعي دارم آنچه که به بنيادگرايي 

معروف شده را بيشتر ريشه يابي کنم. 
اصطــاح بنيادگرايي مخصوص دنياي اســام 
نيســت. جــورج ســوروس در کتــاب »رؤياي 
برتري امريکايي«1 به بررسي بنيادگرايي مسيحي 
مي پــردازد. او معتقد اســت کــه محافظه کاران 
تشــکيل  مؤلفــه  از دو  نئوکان هــا  يــا  جديــد 
شــده اند: مؤلفــه اول بنيادگرايي بــازار و مؤلفه 
دوم بنيادگرايي مذهبي )مســيحي(. بنيادگرايان 
مســيحي همــان اوانجليســت هايي هســتند که 
معتقدند حضرت مســيح در اســرائيل )فلسطين 
اشــغالي( ظهور مي کند و بنابراين بايد اســرائيل 
را تقويــت کرد تــا اين ظهــور، زودتــر انجام 
گيرد؛ البته آنها معتقدند اگر يهوديان، مســيحي 
نشوند، حضرت مســيح آنها را قتل عام مي کند. 
اين معادله به نفع کيســت؟ طبعاً به نفع اســرائيل 
است. اين تفکر پيوند دهنده بنيادگرايان مسيحي 

با صهيونيسم و جنگ طلبان امريکايي است. 
درمــورد بنيادگرايــي بــازار، بايــد گفــت که 
نئوکان هــا حتــي بــازار آزاد و رقابــت آزاد را 
هم قبــول ندارند، بلکه با تکيــه بر ارتش مقتدر 

لطف  اهلل ميثمي

بنيادگرايي بازار، بنيادگرايي مذهبي
در عراق چه مي گذرد
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و بودجه نظامي سرســام آور خــود، مي خواهند 
کنترل منابع اقتصادي دنيا به ويژه نفت در دست 
آنها باشــد.2 ماحظــه مي کنيم کــه بنيادگرايي 
بازار که ويژگي محافظه کاران جديد امريکايي 
اســت، با بنيادگرايي مسيحي پيوندي ناگسستني 

دارد. 
عــاوه بــر بنيادگرايــي مســيحي،  بنيادگرايي 
يهودي نيز حاکميت اســرائيل را تشــکيل داده 
 است. صهيونيست ها پنج ويژگي دارند: نخست 
اينکه، اشــغالگرند؛ دوم اينکه معتقد به آپارتايد 
و تبعيــض نژادي هســتند؛ ســوم اينکــه، 300 
سرمايه دار سفيدپوســت آنجا را اداره مي کنند؛ 
چهارم اينکه، علي رغــم تبليغات دموکراتيک، 
اسرائيل را يک کشور با هويت يهودي مي دانند. 
چنان کــه نتانياهو در آخريــن موضع خود گفته 
اســت هر نقشه راهي که هويت يهودي اسرائيل 
را مخــدوش کنــد، از ابتدا باطل بــوده و با آن 
مبارزه بي امانــي خواهيم داشــت. پنجم اينکه، 
توســعه طلب هستند و مي خواهند از نيل تا فرات 
را بگيرند؛ تا ارض موعود تلمود را تحقق دهند. 
بــراي ريشــه يابي بنيادگرايي اســامي، بايد به 
مسائل مصر در زمان عبدالناصر نگاه کرد. بعد از 
اختافي که بين افســران آزاد و اخوان المسلمين 
به وجود آمد و ســيد قطب – مفســر »در ســايه 
قرآن«- بــه زندان افتاد، توســط او جزوه اي در 
تکفير ناسيوناليســم عرب و ناصر نوشــته شد. از 
جانب سيد قطب ديدگاهي وجود داشت که ما 
با سه دشمن روبرو هستيم: اول صهيونيسم، دوم 
امپرياليسم و سوم ناسيوناليسم عرب و اينها مانند 
سه لوالي يک در، هم ارز هستند و تفاوتي با هم 
ندارند. در چنين ديدگاه و معادله اي، آنکه سود 
مي برد، امپرياليســم و صهيونيســم بود، چرا که 
آنها در دســترس نبودند، ولي ناسيوناليسم عرب 
و ناصر، دشــمن در دســترس و نزديک بودند. 
ايــن در حالي بود که به قول مرحــوم طالقاني، 
بار مبارزات ضدصهيونيســتي و ضدامپرياليستي 
بر دوش ناصر بود و ناسيوناليســم عرب توانسته 
بود ملت هاي عرب و تــا حدي دولت هاي آنها 
را عليه صهيونيســم و امپرياليسم، بسيج کند. آيا 
ديدگاهي که ناسيوناليســم عــرب را به رهبري 
عبدالناصر در آن زمان کفر مي دانســت به سود 

امپرياليسم و صهيونيسم تمام نمي شد؟  
مرحوم آيت اهلل طالقاني در توشه گيري از قرآن، 
به عنصر زمان در متن دين، توجه عميقي داشتند 
و درواقع تفسير ايشان تکامل محور بود. در جايي 
در سوره آل عمران مي گويند شکل حکومت در 
قرآن نيامده، بلکه شــکل حکومت، تابعي است 
از درجه تکامل اجتماعي آن جامعه. يعني ايشان 
بــه درجه رشــد و درجه تکامــل جامعه اصالت 
مي دهنــد و بايد ديد راه رشــد در هر زماني، در 
کدام صورت بنــدي حکومتي قابل اجراســت. 
با ايــن ديدگاه بود کــه طالقانــي در آن زمان، 
ناسيوناليســم عرب را رزمنــده و مثبت مي ديد، 
ولي ســيد قطب، معتقــد به تکفيــر و براندازي 

آن بود. اکنون مي بينيــم ايمن الظواهري –رهبر 
القاعده- از پيروان پروپا قرص سيد قطب است. 
اين درحالي ا ســت که شخصي مانند سيدجمال 
که به دنبال تقويت جهان اسام در مقابل غرب 
بــود، در هر کشــوري، به هســته ها و نيروهايي 
اتکا مي کرد که عمًا چنين مســيري را تقويت 
کننــد. براي نمونه، در مصــر و هند، ملي گرايي 
را تقويت مي کــرد و حتي در هنــد، هم زبان با 
هندو هــا، عامــل مليت و زبان مشــترک را برتر 
از پيوندهــاي دينــي مي ديد، امــا در جايي که 
ملي گرايي در امپراتــوري عثماني مي رفت تا به 
تجزيه طلبي و تضعيف موقعيت مســلمين منجر 
شود، ملي گرايي را نوعي قبيله گرايي مي دانست 
که مسلمين آن را پشت سر نهاده اند. همچنين او 
در ايران منشــأ گفتمان »اتحاد اسام« شد که از 
دل آن آيــت اهلل مــدرس و ميرزاکوچک خان 
ســر بلند کردنــد که در عين اعتقــاد به وحدت 
مسلمين، به دنبال يگانگي همه ايرانيان در مقابل 

تهاجمات غربي بودند. 
نمونـه ديگـر نهضت ملي ايـران به رهبـري دکتر 
مصدق اسـت کـه بـراي اولين بـار چالش هايي با 
شـرکت غاصب نفت ايـران- انگليس پيدا کرد. 
در ايـن مطالبـات برحـق ايرانيـان، فرامليت هـاي 
نفتـي بـه کمک اين شـرکت آمدنـد و درنهايت 
مانـع  کردنـد.  سـاقط  را  مصـدق  ملـي  دولـت 
منافـع  و  ناسيوناليسـم  فرامليت هـا،  ايـن  اصلـي 
اساسـي  قانـون  بـر  مبتنـي  ايـران  ملـي  اصيـل و 
انقـاب مشـروطيت بـود کـه مطالبـات برحقـي 
داشـت. سـه عامـل به کودتـاي 28 مـرداد 1332 
منجـر شـد؛ نخسـت آنکـه فرامليت،  مـرز ملي و 
جغرافيايـي را به رسـميت نمي شـناخت و تنهـا به 
منابـع زيرزميـن کار داشـت؛ دوم اينکـه حـزب 
تـوده هـم در آن زمـان بـا جهان وطنـي خـاص 
خـود و تبعيـت از منافـع شـوروي، بـا منافـع ملي 
آموزش هـاي  اينکـه  سـوم  داشـتند؛  مرزبنـدي 
مالکيـت و  اوليـه اش  جـاري سـنتي کـه حکـم 
سـرمايه داري نامحـدود بـود، بـه مرزهـاي ملـي 
گروه هـا  برخـي  نداشـت.3  اعتقـادي  چنـدان 
نداشـتند،  توجـه  زمـان  عنصـر  بـه  کـه  بودنـد 

مي خواسـتند  مصـدق،  نخسـت وزيري  پـي  در 
دربـاره  اسـامي  احـکام  روز  چنـد  ظـرف 
مشروب فروشـي ها و حجـاب بانـوان اجرا شـود. 
آيـت اهلل کاشـاني شـش مـاه وقـت خواسـته بود 
کـه مشروب فروشـي ها تغييـر کاربـري دهند، اما 
آنهـا بـه ايـن هـم قانـع نبودنـد. شـعار حکومـت 
اسـامي دربرابـر حکومتي ملي قـرار گرفت که 
بـا نفت خـواران جهانـي مبـارزه مي کـرد و چنان 
شـد کـه ديديـم. هرچنـد قانـون اساسـي انقاب 
بزرگـي  مراجـع  و  علمـا  توسـط  مشـروطيت 
امضـا شـده بـود و از اسـاميت و آراي مـردم 
برخـوردار بـود و حتـي درجـه اسـاميت آن بـر 
شـعار حکومت اسـامي فزوني داشـت. مرحوم 
طالقانـي مي گفتنـد در سـال 1336 کـه فدائيـان 
اسـام تحـت تعقيـب بودنـد و در منـزل ايشـان 
پنـاه گرفتـه بودنـد، مرحـوم نـواب صفـوي بـه 
ايشـان گفتـه بـود کـه ما درمـورد مصدق اشـتباه 

کرديـم. 
بـراي بررسـي بيشـتر پيونـد بنيادگرايـي اسـامي 
و امپرياليسـم، بـه نمونـه افغانسـتان مي پردازيـم. 
بعـد از حملـه شـوروي بـه افغانسـتان، امريـکا از 
پاکسـتان-  –رئيس جمهـور  ضياءالحـق  طريـق 
اسـامي  گروه هـاي  بـه  فراوانـي  کمک هـاي 
در افغانسـتان کـرد تـا بتواننـد با اشـغال شـوروي 
بيـن  اشـغال،  پايـان  از  پـس  کننـد.  مبـارزه 
گروه هـاي اسـامي درگيري هايـي شـروع شـد. 
موشـک باران  بـا  حکمت يـار  گلبديـن  گـروه 
کابـل، حکومـت برهان الديـن ربانـي را تضعيف 
نـام  بـه  تازه نفسـي  گـروه  کـه  آنجـا  تـا  کـرد؛ 
طالبـان، داعـش وار، کابـل را تصـرف کـرد و تـا 
چنـد سـال، سـه چهارم افغانسـتان در دسـت آنهـا 
بـود.  بي نظيـر بوتـو طـي مصاحبـه اي گفـت تنها 
بلکـه  بـود،  طالبـان  حامـي  کـه  نبـود  پاکسـتان 
طـرح آن از انگليس، سـازماندهي آن بـا امريکا، 
حمايـت مالـي اش بـا عربسـتان و تنهـا حوزه هاي 
علميـه اش از پاکسـتان بـود. مشـهور اسـت کـه 
زلمـاي خليـل زاد عضـو افغاني االصـل کـه عضو 
شـوراي امنيـت امريـکا بود، احيـا و سـازماندهي 
طالبـان را بـه عهـده داشـت. طالبـان بـا القاعـده 
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عربسـتان انجـام مي شـد. بـاز هـم تأکيـد مي کنم 
کـه اگـر انتخابات هـاي عـراق شـکل مسـتمري 
درون  زيـادي  شـورش هاي  مي کـرد،  پيـدا 
عربسـتان به وجـود مي آمـد و حکومت عربسـتان 
در معـرض فروپاشـي قـرار مي گرفت. عربسـتان، 
را  قانـون  و  مـردم  آراي  واقعيـت  هيچ وجـه  بـه 
ايـن  از  برون رفـت  بـراي  بنابرايـن  نپذيرفـت. 
موقعيـت، چـاره اي جـز ايـن نديـد کـه بـه حربـه 
جنگ شـيعه و سـني بپردازد. عربستان سعي کرد 
بـا هزينه کـردن دالرهـاي فـراوان خـود، چالـش 
شـيعه و سـني را به يـک تضاد راهبـردي پرهزينه 
تبديـل کنـد تـا آنکـه بتواند دنيـاي اسـام و اهل 
سـنت را عليـه شـيعه بسـيج نمايـد، ولـي از آنجـا 
کـه ايـن اقدامـات عمومـاً کودتايـي، مسـلحانه و 
هيچ وجـه  بـه  اسـت،  خشـونت آميز  و  وحشـيانه 
درنهايـت  و  کنـد  کسـب  موفقيتـي  نمي توانـد 
همين کـه ايـن عناصـر رزمنـده و نظامي بـه درون 
عربسـتان برگردنـد، امنيت عربسـتان را نيز تهديد 
مي کننـد. البتـه در کوتاه مـدت قـادر اسـت حـل 

تعارضـات درونـي خـود را بـه تأخيـر انـدازد. 
بــه نظر من آنچه در عراق مي گذرد، جوهره اش 
واکنش مردم به ويژه اهل ســنت در برابر اشــغال 
امريکاســت، ولــي بعثي هاي طرفــدار صدام و 
اطاعات و دالرهاي عربستان و ساير کشورهاي 
منطقه از اين نيرو اســتفاده کرده و به آن جهت 
مي دهند. همچنين نئوکان هاي امريکا و اسرائيل 
نيز به ايــن چالش ها دامن مي زنند. اگر حاکمان 
عراق بتوانند علي رغم اشتباهات خود معيارهاي 
دموکراتيــک و همچنيــن واقعيــات جامعــه را 
لحــاظ کنند و ماننــد نقش حــزب اهلل در لبنان، 
برخورد ملــي را به برخورد فرقــه اي اولويت و 
ترجيح دهند، ايــن جريان به دليل افراطي بودن، 
وحشــيانه بودن، کودتايي و نظامي بودن، به ويژه 

در دنياي امروز منزوي خواهد شد. 
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برژينسـکي در کتـاب »انتخـاب، رهبـري جهاني 
يـا سـلطه بـر جهـان«4 مي گويـد دنيـا بـا مشـکلي 
تروريسـت  را  مسـلمانان  غربيـان،  روبروسـت؛ 
او  نيـز غربي هـا را کافـر.  مي نامنـد و مسـلمانان 
اضافـه مي کنـد کـه ايـن معادلـه نه بـه نفـع دنياي 
غـرب اسـت و نـه بـه نفـع دنيـاي اسـام. او براي 
برون رفـت از ايـن وضعيـت انعطـاف نشـان داده 
و بـه اسـام ميانـه رو تمکيـن مي کنـد کـه بتوانـد 
اسـامي،  افراطي هـاي  و  تکفيري هـا  برابـر  در 
در  مـدل  ايـن  کـه  مي بينيـم  کنـد.  برخـورد 
ترکيـه، مصـر و تونـس به وجـود آمـد و امريـکا 
بـه چنيـن  و  تعامـل داشـت  اخوان المسـلمين  بـا 
اسـامي تمکيـن کـرد. ايـن رونـد بـا دو دشـمن 
روبـرو شـد. يکـي اسـرائيل و ديگـري عربسـتان. 
اطرافـش،  کشـورهاي  کـرد  ماحظـه  اسـرائيل 
يکـي پـس از ديگـري دموکراتيـک مي شـوند و 
بنابرايـن هويـت بنيادگـرا و غيردموکراتيک او را 
بـه چالـش مي کشـند. از طـرف ديگـر عربسـتان 
ماحظـه مي کنـد در مصر، آن هم در اهل  سـنت 
مصـر يعنـي اخوان المسـلمين، قانون گرايـي، حق 
مي شـود  پذيرفتـه  رأي  صنـدوق  و  شـهروندي 
و بـا هميـن مـدل بـود کـه اخوان المسـلمين طـي 
اگـر چنيـن  قـدرت رسـيد. حـال  بـه  انتخاباتـي 
جملـه  از  عـرب  کشـورهاي  درون  بـه  مدلـي 
عربسـتان و امـارات تسـري يابـد، بـه فروپاشـي 
مي انجامـد. طبيعـي اسـت کـه عربسـتان در برابـر 
آن واکنـش نشـان دهـد، کمااينکـه آشـکارا هم 
بـه لحـاظ نظري و هـم عملي، واکنش نشـان داد. 
اشـغال نظامـي بحريـن در برابـر امـواج مردمـي، 
بـود. واکنـش ديگـر،  او  از واکنش هـاي  يکـي 
اقدام عربسـتان در مسـلح کردن نيروهاي مخالف 
در سـوريه و اعـزام نيـروي مسـلح بـود. واکنـش 
آشـکار سـوم عربسـتان در برابر اخوان المسـلمين 
مصـر بـود که به قـول البرادعي بـا حمايت مخفي 
سـلفي ها،  و  مصـري  ژنرال هـاي  از  آشـکار  و 
کودتايي را در آن سامان به راه انداخت و مسئول 
سـرکوب بي سـابقه اخوان المسـلمين شـد. ديديم 
از يـک سـو ايمن الظواهـري –رهبـر القاعـده- به 
بـردار  دموکراسـي  از  دسـت  مي گويـد  مرسـي 
و بـه دامـان اسـام پنـاه بيـاور تـا از تـو حمايـت 
بنيادگـراي  عربسـتان  ديگـر،  سـوي  از  و  کنيـم 
وهابـي، براي رهايـي از مـدل قانون گرايي و حق 
بـه آن، راه کودتـاي  شـهروندي و در واکنـش 
نظامـي را انتخـاب مي کنـد. ديديـم کـه در مصر 
حتـي جنبـش شـش آوريـل نيـز غيرقانوني شـد. 
عربسـتان هـر چنـد بـا بعثي هـا در عـراق اختاف 
داشـت، امـا بـا شـکل گيري حکومتـي که شـيعه 
در آن نقـش تعيين کننده داشـته باشـد نيز شـديداً 
مخالف بود. مي بينيم عربسـتان پس از سـرنگوني 
صـدام و شـکل گيري حکومت براسـاس قانون و 
آراي مـردم، با دموکراسـي مخالف بوده و سـعي 
مي کـرده در شـمال و  غـرب عـراق، تحريکاتـي 
داشـته باشـد. کارشناسـان معتقدنـد کـه اکثر اين 
بـا حمايـت  انفجـاري،  تحريـکات و بمب هـاي 

پيونـد خـورد و خشـونت هاي زيـادي در سـطح 
افغانسـتان عليـه مـردم اعمـال  کـرد. از يک سـو 
افکارعمومـي را بـا ايـن خشـونت ها نگـران کرد 
و از سـوي ديگر القاعـده در نقاط مختلف جهان 
عملياتـي مي کـرد که خوشـايند امريکا نبـود. در 
يازدهـم سـپتامبر 2001 عملياتـي عليـه برج هـاي 
تجـاري و پنتاگـون توسـط القاعـده انجـام شـد 
کـه تحليل هـاي زيـادي حـول آن وجـود دارد، 
در  امريـکا-  رئيس جمهـور   – پسـر  بـوش  امـا 
پـي جريحه دارشـدن احساسـات مـردم امريـکا، 
آن  بـر  را  خـود  سـپتامبري   11 خط مشـي هاي 
سـوار و بـه افغانسـتان و سـپس عراق حملـه کرد. 
پس از سـرکوب طالباني که خـود آن را پرورش 
داده بـود،  کرزاي، رئيس جمهور افغانسـتان شـد. 
افغانسـتان  در  انتخابـات  سـوم  دور  کـه  اکنـون 
کـه  را  کـرزاي  امريـکا،  مي شـود،  برگـزار 
دست نشـانده خـودش بـود، دور زده و دوبـاره بـا 
طالبـان مذاکـره مي کنـد و حتـي در برابـر آزادي 
معـروف  از سـرکردگان  يـک سـرباز، چندتـن 
ايـن فـراز و نشـيب ها  بـه  طالبـان را آزاد کـرد. 
بـه  بـا توجـه  نوسـان ها چـه مي تـوان گفـت؟  و 
نيروهـاي  و  از جانـب غـرب  دخالت هايـي کـه 
داخـل در پروسـه انتخابـات افغانسـتان مي شـود 
و بـا توجـه بـه پيونـد مجـدد امريـکا بـا طالبـان، 
آيـا مي تـوان گفـت امريـکا دموکراسـي مبتنـي 
بـر منافـع ملـي افغانسـتان را برنمي تابـد؟ امريـکا 
از طالبـان بنيادگـرا بـراي مبـارزه بـا سوسياليسـم 
و شـوروي اسـتفاده کـرد و حـال کـه منافـع ملي 
افغانسـتان مطرح اسـت، امريـکا آن را برنمي تابد. 
در ريشـه يابي عميق تـر، اگـر بـه اقدامـات امريکا 
در طول جنگ سـرد بپردازيـم، ماحظه مي کنيم 
امريکا بـا کودتاهـاي پي در پي، دموکراسـي هاي 
مبتنـي بـر منافع ملـي مصـدق در ايـران، آربنز در 
در  آلنـده  و  اندونـزي  در  سـوکارنو  گواتمـاال، 
شـيلي و... را سـرنگون کـرد. ايـن سـؤال مطـرح 
اسـت کـه چـرا امريـکا کـه شـعار دموکراسـي 
را  دموکراتيـک  حکومت هـاي  ايـن  مي دهـد، 
سـرنگون کـرد؟ بـه نظـر مي رسـد امريـکا در پي 
دموکراسـي ليبرالـي اسـت کـه منجـر بـه بـازار 
آزاد و بلکـه بنيادگرايـي بـازار شـود و در نهايت 
بـه فرامليت هـاي امريکايـي بپيوندد و سـرنخ اين 
دموکراسـي ها در دسـت اقتصـاد امريـکا باشـد. 
بديـن دليـل اسـت کـه دموکراسـي هاي مبتني بر 
منافـع ملـي را برنتافته اسـت. سـاموئل هانتينگتون 
مـا  گفـت  غـرب،  و  اسـام  کنفرانـس  پـي  در 
مي بينيـم در شـمال خليج فـارس يعنـي در ايـران، 
21 بـار انتخابـات انجام شـده و مـردم آراي خود 
را بـه صنـدوق ريخته انـد امـا امريـکا آن را قبـول 
نـدارد، ولـي در جنـوب خليـج فـارس يعنـي در 
انجـام  انتخاباتـي  اينکـه  بـا  عربسـتان  و  امـارات 
نمي شـود، بـه غـرب نزديک تـر اسـت. او مطـرح 
دموکراسـي  وقتـي  دموکراسـي  کـه  مي کنـد 
مي شـود کـه بـه ليبراليسـمي کـه منافع امريـکا را 

تأميـن کنـد منجـر شـود. 



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 4

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 5

مبنــاي معرفتي بود که در هدف گذاري خود از 
انسان ها »نيروي فعال هســتي« بسازد، انديشه اي 
که صابر از منظر يک روشــنفکر مذهبي مطرح 
مي نمود، او کانون بحران  را عدم آشتي با هستي 
و خدا مي دانست، بنابراين با طرح مباحث »باب 
بگشــا«، زاويه اي ديگر از توانمندي هاي دين و 
قرآن را بــا محوريت چگونگي روابط مســتمر 
با خدا تبيين کرد، خدايــي که در تلقي او فعال 
و دخيل در پروژه هــا و روندها بود، خدايي که 
دســتگير و کمک کار فعــاالن و پيش برندگان 
تاريخ اســت که بحث او در »باب بگشــا« بسيار 
مفصل و بنيادين اســت که هــم  نقدي به پروژه 
خصوصي سازي مذهب اســت و هم  در تداوم  
پــروژه مهنــدس بــازرگان و دکتــر شــريعتي 
رويکــردي انگيزشــي و البته اجتماعــي به دين 
دارد. صابــر از طريــق القاي ايــن آموزه ها، در 
پي فعال ســازي، باروري و غني سازي نيروهاي 
اجتماعي و سياســي و تجهيز آنهــا به معرفت و 
نگاهــي  بود که بتوانند بــه تقويت جامعه مدني 
در ايران کمک کنند. صابر ارتباط با جان هستي 
را مبناي انرژي و فعال ســازي مي دانســت و اين 

انگاره را در مدار آموزش و انتقال قرار داد.
آدينه وند در ادامه افزود که نلسون ماندال معتقد 
اســت که »آمــوزش مبناي تغيير جهان اســت« 
بنابراين براي تقويت جامعــه  مدني نيروي فعال 
داوطلب به آموزش متناســب نياز دارد، ايده اي 
که صابر چه در کار باب  بگشــا و چه در سلسله 
گفتارهاي تاريخ در پي طرح آموزش و معرفتي 
زيربنايي براي  رشــد جامعه مدني بود. محتواي 
آمــوزش او  هــم انگيزشــي ايماني بــود و هم 
روشــي و منشي،  محتوايي که مباني معرفتي اش 
هم ملي بود و هــم مذهبي.  صابر در جمع بندي 
مباحث تاريخي »هشــت فراز، هــزار نياز« که به 
دوره تاريخي 180 سال  اخير به صورتي تحليلي 
مي پرداخــت، بــه نکته اســتراتژيک »تحول در 
حين مشــارکت فعاالنه« اشــاره نموده بود. او بر 
اين باور بود که تغيير عيني در زندگي و اجتماع 
مردم را نبايد به آينده هاي نامعلوم موکول کرد، 
بلکه بايد بــا حضور فعال در عرصــه اجتماع و 

ســخنش را با موضوع »اهداف اجتماعي صابر« 
از سر گرفت. او ابتدا به ذکر چند نکته صابر در 
عمق بخشيدن به انديشــه مذهبي، منش و مبناي 
معرفتي منش و خدمت به ايران در بين شاگردان 
صابر، متأثر از انديشه هاي او پرداخت. آدينه وند، 
در ادامه با طرح اين ســؤال کــه هدي صابر در 
انديشه اش »چه هدف گذاري داشت؟ صابر چه 
درکي از وضعيت داشــت؟ و کانــون بحران را 
چه مي دانســت؟ و از طريق چه ســازوکاري در 
پي  محقق نمودن انديشــه و اهدافــش بود؟« به 
شرح انديشــه هاي اســتاد خود پرداخت. هدي 
صابــر وضعيت کنوني جامعــه ايران را وضعيت 
جنگ احدي مي ديد که نيروها دچار سرگيجي 
عقيدتي ـ انگيزشي، استراتژيک و ساماني است، 
در تلقــي او کانــون بحــران در مبانــي معرفتي 
بود کــه نيروها را ســرگردان و منفعل مي کند، 
بنابرايــن در اين راســتا خود در پــي، پي ريزي 

خرداد بهاري آن ســال  به تعبير هوشنگ ابتهاج 
چنين ســپري شــد که: »اين چه رازيست که هر 

سال بهار با عزاي دل ما مي آيد«.
روز جمعــه 23 خرداد، مراســم ســالگرد هدي 
صابر متفکر و روشــنفکر مذهبــي در قطعه100 
بهشــت زهرا، بــر مــزار آن دردمنــد اجتماعــي 
برگزار شــد. اعام قبلي براي حضور در مراســم 
محدود بــود و جمعي از عاقه منــدان او را دربر  
مي گرفــت. ســاعت که بــه 9:30 دقيقه رســيد، 
دوســتان و شــاگردان و همچنين بزرگاني چون  
پيمــان،  لطف اهلل ميثمي، محمــد ملکي، رفيعي، 
نرگس محمدي، ســتاري فر، احســان، ســارا و 
سوســن شــريعتي، مينو مرتاضي، نسرين ستوده، 
حامد سحابي، اميرخسرو دليرثاني، فخرالسادات 
محتشــمي پور، معصومه دهقان، مرضيه رحيمي 
و... در زير سايه بان چادر گرد مزار او جمع شدند.

آفتاب به ســان اشراقي مشــرقي مي تابيد. فيروزه 
صابر خواهر و همکار هــدي صابر کام را با  نام 
خدا آغاز کرد، ســپس از رفتن مهندس سحابي 
و هالــه و هدي گفت ؛ گفت کــه اکنون کمي با 
وضوح بيشتر مي توان چهره هاي آنها را به دور از 
آن اندوه و احســاس جانکاه باز کرد، خانم صابر 
اشــاره نمود که در ميان  بهت و اندوه آن روزها، 
ما مهندس ســحابي را فراموش کرديم و جا دارد 
به او بپردازيم، گرچه در اين مراسم هنوز چشمان 
بســياري گريان و اندوه رخســاره، خبر از رنجي 
غريب مي داد، فاتحه اي باصداي بلند قرائت شــد 
و ســکوتي عميق جمعيت را در برگرفت.سپس 
خانم صابر از سه سخنران دعوت کرد که به بيان 
نقطه نظرات خود پيرامون، انديشــه، راه و منش و 

فعاليت هاي اجتماعي هدي صابر بپردازند.

فعال هستي، مشارکت روندي و استراتژي 
»کرم شب تابي«

ابتــدا ابوطالــب آدينه وند يکــي از عاقه مندان 
هدي صابر به ايراد ســخن پرداخت. وي گفت 
بنا بوده اســت که از تأثيرات هدي صابر بر خود 
و ديگر شاگردان صابر سخن بگويد، اما ترجيح 
او ايــن اســت بحــث را عمومي کنــد  بنابراين 

گزارشي از مراسم سومين سالگرد زنده ياد هدي صابر
سوم خرداد از  هجرت آن »سه تن« گذشت،  مهندس و هاله و هدي...

صابر با طرح مباحث »باب 
بگشا«، زاويه اي ديگر از 

توانمندي هاي دين و قرآن را با 
محوريت چگونگي روابط مستمر 

با خدا تبيين كرد، خدايي که 
در تلقي او فعال و دخيل در 

پروژه ها و روندها بود، خدايي 
که دستگير و کمک کار فعاالن 
و پيش برندگان تاريخ است که 
بحث او در »باب بگشا« بسيار 

مفصل و بنيادين است که هم  
نقدي به پروژه خصوصي سازي 
مذهب است و هم  در تداوم  
پروژه مهندس بازرگان و دکتر 
شريعتي رويکردي انگيزشي و 
البته اجتماعي به دين دارد
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زيســت دالدل و مواجهه چهره به چهره و سينه 
به سينه. وي افزود: هدي صابر در بازخواني اين 
تجربه موفق اظهار مي داشت که روشنفکران آن 
برهه، تريبون مدرن تشکيل ندادند که پشت آن 
قرار گيرند و ســخنراني کنند و مقاله بنويســند، 
بلکه در مســجد هدايت، در شــرکت ســهامي 
انتشــار، در انجمن هــاي اســامي، در نمازها و 
اعياد و پيک نيک، با نســل نو همزيستي داشتند 

و هم در قــرآن و راه انبيا، او بر اين باور بود که 
منــش مورد نظر خدا بر پايه »ارجحيت وجود بر 
کارايي و مزيت« بود، منشــي کــه ما را از منش 

کاسبکارانه و دالل مآب باز مي دارد.

با  مشــترک روشــنفکران  زيســت  لزوم 
دانشجويان

در ادامــه، يکــي ديگــر از عاقه منــدان هدي 
صابر پيرامون نســبت صابر با دانشــگاه و جريان 
دانشجويي سخن گفت. وي در آغاز با ذکر دو 
خاطره از هدي صابر، احساس مسئوليت و تعهد 
نســبت به پيرامون و اولويت بخشيدن به منش و 
ســلوک مبارزاتي در فعاليت سياسي ـ اجتماعي 
را از مشــخصه هاي بارز صابر عنوان کرد. وي با 
اشاره به برخورد نقادانه  هدي صابر با جريان هاي 
دانشــجويي، ســخنراني/ مقاله »هويت فّرار« را 
منسجم ترين و منظم ترين نقد منتشرشده از صابر 
پيرامون نارســايي هاي مواجهــه متقابل نيروهاي 
فکري ـ سياسي با دانشجويان در دهه 80 خواند. 
رضوي آن گاه با ارجاع به مباحث »هشت فراز، 
هــزار نياز« هدي صابــر، از تجربه موفق و مثبت 
الگوي برخورد روشــنفکران و نيروهاي سياسي 
بــا دانشــجويان در اواخر دهــه 30 و اوايل دهه 
40 شمســي در جريان همزيستي دو نسل سخن 
گفــت که طــي آن متفکراني چون بــازرگان، 
طالقاني و يداهلل ســحابي با جريان دانشــجويي 
آن دوران پيوند خوردند، اما نه صرفاً از مجراي 
گفت وگــوي نظــري، بلکه از رهگذر پروســه  

تشــخيص درســت ضرورت ها در حين فعليت 
اجتماعي و سياسي دستاورد متعين را به زندگي 

مردم ره آورد برد.
صابــر بر مبنــاي آن تلقــي معرفتي منــدرج در 
»باب بگشــا« که منتــج به »نيروي فعال هســتي« 
فاعل اســتراتژي  مي شــد و همچنين جمع بندي 
استراتژيک از تاريخ معاصر با محتواي »مشارکت 
روندي منتج به تحول عيني متناســب با نيازهاي 
عينــي«، خط مشــي را براي تحقــق آن در ضمن 
انديشــه هايش ارائه نمود، صابر از صمد بهرنگي 
نقــل مي کرد کــه: »مــن نمي خواهم خورشــيد 
عالم تاب باشــم و همه جا را روشــن  کنم، بلکه 
مي خواهم کرم شــب تابي باشــم که پيرامونم را 
روشــن کنم« از تکثير انبوه »کرم هاي شب تاب« 

در فرايندي هم سو همه جا روشن خواهد شد. 
 آدينه ونــد در آخــر به درس هــا و ميراث صابر 
اشاره کرد و مهمترين درس صابر را آن دانست 
که او خود تحقق آنچه بود که مي گفت و نسبت 
به انديشــه و راهبردش بســي متعهد بود و خود 
مــدل و الگوي انديشــه اش بود و مــا مي توانيم 
تحقــق انديشــه و اســتراتژي کرم شــب تابي و 
منش جوانمردانه اش را در »پــروژه کارآفريني 
مناطق حاشيه نشــين شــهر زاهدان« ببينيم. ديگر 
نکته اي که در زيست هدي صابر بسيار پررنگ 
بود منش جوانمردانه بــود که آن را به صورت 
جنون وار پاس مي داشــت. مبنــاي معرفتي منش 
در نــزد او هم  در شــاهنامه و ميــراث پهلوانان 
ايران زمين از رســتم تا جهان پهلوان تختي بود 

رضوي آن گاه با ارجاع به مباحث 
»هشت فراز، هزار نياز« هدي صابر، 

از تجربه موفق و مثبت الگوي 
برخورد روشنفکران و نيروهاي 

سياسي با دانشجويان در اواخر دهه 
30 و اوايل دهه 40 شمسي در 

جريان همزيستي دو نسل سخن 
گفت که طي آن متفکراني چون 

بازرگان، طالقاني و يداهلل سحابي با 
جريان دانشجويي آن دوران پيوند 

خوردند، اما نه صرفًا از مجراي 
گفت وگوي نظري، بلکه از رهگذر 

پروسه  زيست دالدل و مواجهه 
چهره به چهره و سينه به سينه



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 6

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 7

برقــرار شــد و همــه ســايق بــا دقــت و اشــتياق 
ــد. ــه مي کردن ــاريافته را مطالع ــازه انتش ــب ت کت

روزه  همــه  نيــز  ميثمــي  لطــف اهلل  مهنــدس 
بــه غرفــه آمــده و پذيــراي همــه دوســتان و 
حضــور،  ايــن  بــا  و  بودنــد  صاحب نظــران 
فضــاي گــرم و صميمانــه اي در غرفــه بــه وجــود 
ــه  ــاله، هم ــم هرس ــه رس ــز ب ــال ني ــد. امس مي آم
عزيــزان چنــد ســطري بــه رســم يــادگار در 

دفتــر خاطــرات مــا نوشــتند.
هميشــگي  مســاعدت  و  لطــف  اميدواريــم 
ــگي  ــاور هميش ــز ي ــه راه ني ــدگان در ادام خوانن
مــا باشــد تــا بتوانيــم همچنــان در مســيري رو بــه 

ــم. ــت کني ــد حرک ــه رش ــو و رو ب جل

شهپر شاه هوا، اوج گرفت
زاغ را ديده بر او مانده شگفت

سوي باال شد و باالتر شد
راست با مهر فلك، همسر شد

لحظه اي چند بر اين لوح کبود
نقطه اي بود و سپس هيچ نبود...

بيســت و هفتميــن نمايشــگاه بين المللــي کتــاب 
تهــران برگــزار شــد و نشــر صمديــه بعــد از 
يــک ســال غيبــت ناخواســته امســال نيــز در 
نمايشــگاه حضــور داشــت، چــون متأســفانه در 
دولــت دهــم بــه مــدت شــش مــاه تعليــق بوديــم 
ــوزي  ــه مج ــد و ن ــل مي گرفتن ــي تحوي ــه کتاب ن
نتوانســتيم آن طــور کــه  بنابرايــن  مي دادنــد. 
کتــاب  بيشــتري  تعــداد  از  شــايد  و  بايــد 
برخــوردار باشــيم. ايــن حضــور فرصتــي را 
بــراي مــا فراهــم کــرد تــا بــا عاقه منــدان کتــب 
ــر  ــز نش ــدگان عزي ــن خوانن ــر و همچني ــن نش اي
ــري برقــرار کنيــم.  صمديــه ارتبــاط نزديک ت
اين کــه خواننــدگان عزيــز نشــريه از همــه نقــاط 
ــي  ــث دلگرم ــد باع ــه مي آمدن ــه غرف ــور ب کش
مــا مي شــد. از مازنــدران، گيــان، اردبيــل، 
و  سيســتان  ســمنان،  اصفهــان،  آذربايجــان، 
ايــران  جاي  جــاي  و  کردســتان  بلوچســتان، 
ــز  ــين ني ــا تحس ــي ب ــي گاه ــن دلگرم ــز. اي عزي
همــراه بــود. زمانــي کــه مي ديديــم افــرادي 
ــا نکته ســنجي،  ــا هــر ســطح تحصيــات، امــا ب ب
تيزبينــي و قــدرت حافظــه اي مثال زدنــي، بــه 
و  مي پرداختنــد  کتاب هــا  مطالــب  تحليــل 
نکاتــي بــراي بهبــود هرچــه بيشــتر آن ارائــه 
مي کردنــد. اســتقبال خواننــدگان از کتاب هــاي 
ــازوکارهاي  ــون س ــه همچ ــر صمدي ــد نش جدي
هــرج و مــرج، اعترافــات يــک قاتــل اقتصــادي، 
بســتر  در  جهاني ســازي  سياســي،  اقتصــاد 
دموکراســي،  گراميداشــت  ســرمايه داري، 
مي گويــد،  ســخن  جوانــان  بــا  چه گــوارا 
و  اســطوره  در  ســياوش  پيرامــون  پژوهشــي 
ــن ـ  ــروزي خوني ــام، پي ــا قي ــح ت حماســه، از صل
ــکا  ــتراتژيک، امري ــش اس ــگ 33 روزه، بين جن
و بحــران قــدرت جهانــي و ســياه کاري هاي 
بنــي اميــه نيــز چشــمگير بــود. امســال در غرفــه، 
تعامــل بســيار خوبــي نيــز بــا همــه ســايق فکري 

و از رهگذر اين همزيســتي بــود که آموزش و 
انتقال منش و ســلوک اخاقي مبارزه به نسل نو 

اتفاق افتاد. 
وي در پايان اظهار داشــت در ميراث به جامانده 
از هــدي صابر، هم آموزش هاي نظري سرشــار 
پيرامــون منــش و ســلوک مبارزاتــي وجــود 
دارد که مي تواند دســتمايه و دســتگيره نســل 
نو و دانشــجويان باشــد و هم هدي صابر، خود 
الگــوي تحققــي و مصــداق بارز همزيســتي با 
جريان دانشجويي براي انتقال منش و مسئوليت 

اجتماعي بود. 

دغدغه قرآني و جوانمردي بي چشم داشت
سخنران آخر مراسم بزرگ داشت هدي صابر، 
مهندس لطف اهلل ميثمي از پيشکسوتان مبارزات 
اجتماعي ـ سياسي نيم قرن اخير و از روشنفکران 
مذهبي بود. او با لحني تلخ و پربغض از جمعيت 
درخواســت کرد که هدي را بــا فاتحه الکتاب 
قرآن که خيلي دوست مي داشت بدرقه کنيم که 
اين خوانش با بغض و اشــک بسياري از حضار 
همراه شــد، در ادامه  او ضمن تبريک عيد نيمه 

شعبان، به طرح دغدغه هاي صابر پرداخت.
مهندس ميثمي از دغدغه جدي صابر براي طرح 
مباحث قرآني سخن گفت و به همين مناسبت به 
تشــريح  تفســير چند آيه قرآني از سوره  معارج 

پرداخت: 
رُّ َجُزوًعا  ُه الشَّ إِنَّ اإلنَْساَن ُخلَِق َهلُوًعا )19( إَِذا َمسَّ
ــُه الَْخيُْر َمنُوًعــا )21( إاِل الُْمَصلِّيَن  )20( َوإَِذا َمسَّ
َِّذيــَن ُهْم َعلَــى َصاتِِهــْم َدائُِموَن )23(  )22( ال
ــائِِل  َِّذيــَن فِي أَمَْوالِِهــْم َحقٌّ َمْعلُوٌم )24( لِلسَّ َوال
يِن.  قُــوَن بِيَْوِم الِدّ َِّذيَن يَُصِدّ َوالَْمْحــُروِم )25( َوال
به نظر من صابر مصداقي از آيات ســوره معارج 

بود. 
که بنا بر آن  يکي از صفات انسان »هلوع« دانسته 
شده، که انســان عجول و شتابزده عمل مي کند 
و وقتي بدي و شــري به او رســيد، جزع و فرياد 
مي کشــد و اعتراض مي کنــد و وقتي خيري به 
او رســيد آن را از ديگران دريــغ مي  دارد به جز 
آنان کــه نمازگزارنــد و بلکــه دائــم در نماز و 
پيوند با خدا هســتند و در اموالشــان حقي براي 
محرومان و نيازمندان قائلنــد و نه اينکه منتي بر 
آنها باشــد يا عمل خود را به رخ آنها بکشــند و 
اگر انفاقي است آن را مشهود کنند و چشمشان 
پشت آن باشــد، چرا که اينها کساني هستند که 
مشمول »مِما َرَزقناُهم يُنِفُقون« هستند به اين معنا 
که آنچه  انفاق مي کنند مال آنها نيست و روزي 
خداوند است. صابر در وقت گذاشتن براي حل 
مشــکات نســل جوان و همچنين ســرزدن به 

خانواده ها از هيچ کوششي دريغ نمي کرد.
صابر با اين بينــش و جهان بيني بود که به روش 
دســت يافت و در اثر اســتمرار روش بود که به 

منشي پايدار رسيد.

در نمايشگاه کتاب چه گذشت؟

بهداد صادقي
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متغيرهــاي جديــدي دانســت کــه نيازمنــد ارائــه 
»گفتمانــي نــو« مي باشــد، متغيرهايــي چــون 
بنيادگرايــي اســامي، جهاني ســازي و... کــه 
ــا  ــئله  آنه ــرح مس ــراي ط ــدي ب ــن جدي مضامي
نيــاز اســت او ضمــن تمجيــد از مجاهدت هــاي  
و  بررســي  بــه  شــريعتي،  راه  پويش گــران 
ــي و  ــيون مذهب ــان رفورماس ــص کار رهپوي نواق
رنســانس فرهنگــي پرداخــت. احســان شــريعتي 
بــا اشــاره بــه حضــور اخيــر خــود در چنــد 
ــام  ــي از ن ــتقبال مردم ــهر و از اس ــگاه و ش دانش
را  راه شــريعتي ســخن گفــت و شــريعتي  و 
روشــنفکري مردمــي دانســت کــه هنــوز مــورد 

توجــه جوانــان و تحصيلکــردگان اســت.
 او در پايــان بــا اشــاره بــه عــدم صــدور مجــوز 
بــه  ارشــاد،  حســينيه  در  مراســم  برگــزاري 
ــم   ــزاري مراس ــدگان برگ ــاد از ممانعت کنن انتق
پرداخــت  و بــه مراســم هاي مردمــي در شــهرها 
مراســم  به ويــژه  محافــل   و  دانشــگاه ها  و 
ــاره  ــبزوار ـ اش ــريعتي ـ س ــي در زادگاه ش مردم

ــرد. ک

ــي محــدود  ــان جمع ــن متفکــر در مي مراســم اي
ــد و  ــزار ش ــش برگ ــاد عاقه مندان ــمار زي از ش
ــزار  ــراي او برگ ــران ب ــمي در ته ــمي رس مراس

ــد.  نش
شــريعت   پــوران  دکتــر  مراســم  ايــن  در 
رضــوي همســر علــي شــريعتي ضمــن بيــان 
ــقات  ــس و مش ــرش در پاري ــي از همس خاطرات
قبــل از انقــاب، از شــور اشــتياق جوانــان و 
دانشــجويان، تکثيــر آثــار شــريعتي در دوره 
بي امکانــي گفــت. در پايــان خانــم شــريعت 
انديشــه   و  راه  تاشــگران  تمــام  از  رضــوي 

شــريعتي تشــکر کــرد.
ــابوري  ــي نيش ــا جوان ــپ و گفت ه ــه گ  در ميان
ــعر و آوا را  ــي، ش ــيقي مقام ــار« و موس ــا »دوت ب
شــورانگيزي هايي  يــادآور  و  درهم آميخــت 
ــت. ــود مي نواخ ــم خ ــا قل ــريعتي ب ــه ش ــد ک ش

در ادامــه دکتــر احســان شــريعتي بــا توجــه 
بحران هــاي  و  شــريعتي  انديشــه  نســبت  بــه 
تأکيــد  ضمــن  فــردا،  چشــم انداز  و  امــروز 
ــر از  ــا را متأث ــه م ــريعتي، زمان ــه راه ش ــر ادام ب

 خانــواده شــريعتي درخواســت مجــوز برگزاري  
ســالگرد شــهادت او را داده بــود تــا در حســينيه 
او  بپردازنــد  او  بــه  و  دارنــد  پاســش  ارشــاد 
کــه هنــوز بــراي مــا حرف هــا بــراي گفتــن 
ــواز  ــا ج ــنا« ام ــي آش ــراي »مخاطب هاي دارد، ب
برگــزاري نداده انــد خانــواده شــريعتي متنــي 
ــف  ــن وص ــا اي ــد ب ــر کرده ان ــانه ها منتش در رس
خانــواده شــريعتي ميزبــان  گشــاده روي رهــروان 
احســان،  پــوران،  بودنــد،  او  عاقه منــدان  و 

ــارا. ــن و س سوس
ــواده  ــد، خان ــده بودن ــته گل آم ــا دس ــده اي ب ع
شــريعتي نيــز بــا شــربت، شــيريني و شــعر ميزباني 

مي  کردنــد.
 حميــد عنايــت در کتــاب »انديشــه سياســي 
شــريعتي  کــه:  مي گويــد  معاصــر«  اســام 
اســت.  معاصــر  اســام  معلــم  پرنفوذتريــن 
ــن  ــرش سوس ــري از دخت ــه تعبي ــه ب ــي ک معلم
ــه  ــرد و ب ــا را مي گي ــت م ــوز دس ــريعتي »هن ش
ــاع  ــا اجتم ــر ت ــودن از کوي ــاحت هاي ب ــه س هم
ــا  ــرد«، ام ــي ب ــر م ــاي ديگ ــر معن ــاي پ و دنياه

سالگرد شريعتي بود 29 خرداد...
معلم عرفان، برابري و آزادي...



طی هفت شماره اخیر چشم انداز ايران، مسئله  اشكال و وجوه گوناگون »مشاركت 
مردم« در عرصه های اجتماعی و سیاســی را در گفت وگو با صاحب نظران )آقايان 
حق شــناس، محبیان، دالوری، غالمرضاكاشی، خانیكی، خاتمی( پی گرفته ايم. در 
شماره جاری در اين خصوص با محسن صفايی فراهانی به گفتگو نشسته ايم. صفايی 
فراهانی، ردپای مشــاركت مردم را تا عصر قاجار و انقالب مشروطه پی می گیرد و 
اين مرور تاريخی را به عصر اصالحات و تجربه جبهه مشاركت ايران اسالمی پیوند 
می زند. صفايی فراهانی، اخالق را ريشــه و مبنای هر تشكیالت مدنی می داند، اما 
معتقد است شكل گیری بسترهای حضور مردم در انجمن های صنفی و اتحاديه ها و 

سنديكاها و احزاب است كه می تواند جامعه  ايران را پیش ببرد.
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مدتي اســت که در نشــريه چشم انداز  ■
ايران پروژه اي را با موضوع مشارکت مردم 
دنبال مي کنيم. به نظر شــما دموکراســي 
نمايندگي که هر چهار ســال يك بار انجام 
مي شــود، چــه ظرفيت هايــي دارد تا با 
بهره گيري از آنها بتواند بهتر از پيش انجام 
شود؟ ظرفيت هاي خالي قانون اساسي در 
انتخابات رياست جمهوري، شوراها، مجلس 
شوراي اسالمي و مجلس خبرگان چيست؟ 
اينکه در جهــان کنوني که برخي معتقدند 
در دوران مشارکت هستيم، شيوه هاي نوين 
مشارکت در دموکراســي مشارکتي به چه 
صورت است و روش هاي بومي ما چيست؟ 

به نظرم مشـارکت مردم در سرنوشت کشور و  □
سرنوشـت خودشـان، چـه در انتخابـات خبرگان، 
چه در انتخابات مجلس، چه در انتخابات رياسـت 
جمهـوري و ... همگـي روي يـک بـردار هسـتند. 
اينکه چه مقدار شـرايط براي حضـور جدي مردم 
در راسـتاي ايـن بـردار وجـود داشـته باشـد مهـم 
پيـش  سـال  يک صـد  از  بيـش  بـه  اگـر  اسـت. 
افـراد  بينـش  دليـل  بـه  کـه  مي بينيـم  بازگرديـم 
فرهيختـه آن زمان، ماننـد قائم مقام -که حضورش 
در زمـان فتحعلـي شـاه ذي قيمـت بـود- و بعـد از 
ايشـان پسـرش ميـرزا ابوالقاسـم خـان قائم مقـام، 
تفکـر و نـگاه جديـدي در ديـوان حکومتـي بـا 
رويکـردي نـو ايجـاد شـد، شـرايط تغييـر کـرد و 
آنچه به صورت سـنت هاي کهنه بـه مردم تحميل 
قائم مقـام،  انداخـت. حضـور  بـود پوسـت  شـده 
تفکـر او و بررسـي علـل مشـکاتي کـه باعـث 
شکسـت سـنگين ايران از روسيه شـده بود، عاملي 
شـد تا علـل عقب ماندگي ايـران و توسـعه يافتگي 
روس هـا و غـرب به طور جدي مورد بررسـي قرار 
و  سـنتي  انديشـه  نظـام  بـا  کـه  دريافتنـد  گيـرد، 
حاکميـت فـردي و تصميمات و اختيـارات مطلقه 
و بي توجهـي بـه خرد عقا و انديشـمندان در اداره 
کشـور و محـدود نگريسـتن بـه حضـور مـردم، 

موانع مشارکت مردم
 از جنبش مشروطه خواهي تا امروز

گفت وگو با محسن صفايي فراهاني

محســن صفايي فراهاني متولد 1327 در تهران اســت. وي در سال 1351 از 
دانشــكده فني تبريز با درجه فوق لیسانس مهندسي فارغ التحصیل شد و از 
همان ســال تا پیش از انقالب در بخش خصوصي فعالیت داشت. با تشكیل 
جمعیت دفاع از آزادي و حقوق بشــر همكاري مســتمري با اين جمعیت و 
مهندس بازرگان داشت. از روز 22 بهمن 57 با تسلیم ارتش، در ستاد نیروي 
زمیني ارتش مستقر شد و بعد از همكاري با اولین فرمانده نیروي زمیني بعد 
از انقالب »شهید سرلشكر فالحي« از تابستان سال 1358 در زمان مهندس 
محمد توسلي در شهرداري تهران به دلیل حجم مشكالت جنوب شهر تهران، 
مشغول نوسازي جنوب شهر شــد. به دلیل حجم مشكالت كارگري و توقف 
تولید از سال 59 معاون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شد و با حفظ 
سمت، قائم مقام مجتمع فوالد اهواز بود. با تشكیل وزارت صنايع سنگین در 

ابتدا معاون و بعد قائم مقام وزير شد.
 در دوران جنگ تحمیلي در معاونت ايشان اكثر كاخانجات كشور، تولید بیشتر 
جنگ افزارها، مهمات، انواع امكانات بــراي عبور از آب و گذر از رودخانه ها 
مثل كارون و كرخه و خودروهاي نظامي و مهندسي جنگ را به عهده داشته 
و تولیدات وزارت صنايع سنگین در بســیاري از موارد بیش از صنايع دفاع 
شده بود. پس از جنگ، در دولت سازندگي، وي با اصرار مهندس زنگنه براي 
قائم مقامي وزارت نیرو دعوت شــد كه آن را نپذيرفت؛ اما به دلیل مشكالتي 
كه در صنعت برق كشور وجود داشت، براي كمک به رفع خاموشي هاي طوالني 
مسئولیت شــركت توانیر را پذيرفت. بعد از رفع مشكالت خاموشي ها، فشار 
مجلس براي تغییر وي آغاز شد. وي قصد خروج از وزارت نیرو را داشت؛ اما با 
مخالفت مهندس  زنگنه مواجه شد. بعد موافقت كرد به همكاري ادامه دهد به 
شرطي كه تنها فعالیت هاي مهندسي را انجام دهد. سپس به  ايجاد دو شركت 
فراب و مپنا براي ساخت نیروگاهاي آبي و حرارتي مبادرت كرد. در انتخابات 
مجلس ششــم به عنوان نماينده تهران به مجلس رفت. پس از آن به عنوان 
قائم مقام وزير به وزارت اقتصاد رفت. در سال 1373 به عضويت هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال در آمد؛ اما با مشــاهده نظام بدون برنامه مجموعه از آن 
فاصله گرفت. در سال 1377 رياســت فدراسیون فوتبال را بر عهده گرفت. 
سپس عضو هیئت رئیســه كنفدراسیون فوتبال آسیا شد و پس از آن هم به 

عضويت كمیته فني فیفا درآمد.
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امـکان تحرک و جامعيت در کل کشـور به وجود 
نخواهـد آمـد. اين زمينـه تفکر جديد، رشـد خود 
را در حرکت هـاي بعـدي ميـرزا تقـي خـان نشـان 
داد. بـه نظـرم اميرکبيـر اصاحات خـود را مديون 
قائم مقـام و مکتـب اوسـت. بديهي اسـت که نظم 
مـورد نظـر امير محـدود به رفتـار منظـم در دولت 
نبود و »فکر کنسطيطوسـيون« کـه او مطرح کرده، 
درواقـع تشـکيل سـلطنت مشـروطه بـود کـه قتـل 
در  تأخيـر  سـال   50 بزرگمـرد  ايـن  زودهنـگام 
خواسـت ملـت ايجـاد کـرد. بعدهـا ميرزا حسـين 
خـان سپهسـاالر و ميـرزا علي خـان امين الدولـه بـه 
دنبـال بخشـي از اصاحات اميـر حرکت مي کنند 
و اوليـن کابينه با انتخـاب وزراي مختلف در ايران 
در زمـان هميـن ميـرزا حسـين خان تشـکيل شـد. 
يعنـي حاکميـت قبـول مي کنـد کـه صدراعظم به 
نگيـرد!  تصميـم  کشـور  اداره  بـراي  تنهايـي 
بزرگتريـن رويـداد کـه در سـده هاي اخيـر ايـن 
سـرزمين رخ داد جنبـش مشـروطه خواهي ملـت 
بـود. مـن ايـن را يـک رويـداد تاريخـي نمي دانم. 
مـن مشـروطه را تغيير در انديشـيدن و خـردورزي 
بنياديـن و يـک  تغييـر  مي دانـم. مشـروطه يـک 
رويکـرد و رنسـانس جديـد در تفکـر ملـت ايران 
بـود. يک خواسـته بزرگ جديـد را طلب کردند. 
ظاهرآن درخواسـت تشـکيل حکومت قانون بود؛ 
امـا انتهـاي اين بـردار، نگاه مـردم بـه برون رفت از 
پوسـته کهنـه و فاسـد گذشـته بود کـه »حاکميت 
مطلقـه بـراي حفـظ قـدرت با رويکـرد به انديشـه 
سـنتي و سوءاستفاده از ديانت باعث عقب ماندگي  
آنهـا بـراي بيـش از دو قـرن شـده بـود«. به نظر من 
و  نتايـج  بـه  جنبـش  ايـن  اينکـه  در  گـروه  دو 
زيرسـاخت هاي اساسـي خود دسـت نيافت، نقش 
ديگـري  و  روحانيـون  يکـي  داشـتند؛  مهمـي 
روشـنفکران. روحانيـون از همان مقطـع، به نوعي 
خـردورزي و تفکـر جديد را با ترديد نگريسـته و 
آن  عملـي  و  اجتماعـي  زيرسـاخت هاي  بـراي 
علي رغـم اسـتقبال ملـت برخـورد جـدي نکردند. 
تنهـا کسـي کـه در آن زمـان، مبناي انديشـيدن نو 
در روحانيـت را به وجـود آورد آيـت اهلل »آخونـد 
خراسـاني« بـود. او تنهـا کسـي بـود کـه بعـد از 
مشـروطه چيزي نزديک به ايـن مضمون را مطرح 
کـرد؛ »سـال هاي طوالني براي کسـب آزادي اين 
نعمـت خـدادادي، ملـت ايران با حکومت مسـتبد 
سـلطنت  آخـر  سـال  در  تـا  بـود  کشـاکش  در 
مظفرالديـن شـاه، ملـت حقـوق طبيعـي خـود را 
خيلـي  طبيعـي«  »حقـوق  ايـن  آورد«.  به دسـت 
پرمعناسـت کـه از جانب يـک روحاني بـزرگ و 
واالمقـام مطـرح مي شـود. شـما امـروز مي بينيـد 
»ميـزان رأي ملـت اسـت« و »رأي ملـت حق الناس 
از  بخشـي  تأييـد  مـورد  عنـوان آراي  بـه  اسـت« 
روحانيـت فعال در حکومت نيسـت! همان طورکه 
مجلـس  به وسـيله  کـه  کشـور  اساسـي  قانـون 
خبرگاني نوشـته شـده که سـه چهارم اعضايش را 
روحانيـون تشـکيل مي دادند و رهبـر کبير انقاب 

آن  را تأييـد کردنـد و ملـت بـه آن رأي دادنـد؛ اما 
همـان روحانيونـي کـه فصـل سـوم و اصـل 110 
قانـون اساسـي را نوشـتند و تصويب کردنـد، چرا 
امـروز بـه اجرايي شـدن آنهـا و اينکـه در جامعـه 
نهادينه شـوند کمک نمي کنند؟ از زمان مشـروطه 
اجـراي  بـراي  کـه  نمي بينيـد  را  کسـي  هـم 
زيرسـاخت هاي حکومـت قانـون، دموکراسـي و 
نهادينه کـردن آنها در کشـور کمک کرده باشـد. 
روشـنفکران هم همين طور. سـيطره ايدئولوژي بر 
آنها در عمل باعث متوقف شـدن جريان مشـروطه 
شـد! گويي وظيفه آنها بعد از اباغ قانون اساسـي 
مشـروطه تمـام شـد! آن چيزي که مفقـود مي ماند 
افـزودن  بـراي  بايـد  چگونـه  کـه  اسـت  ايـن 
ايـن  تـا  برنامه ريـزي مي شـد  آگاهي هـاي مـردم 
خواسـت ها و جنبش هـا، نهادينه و اجرايي شـده و 
بتوانـد در بسـترهاي حقوقـي و قانوني خـود راه را 
پيـدا کـرده و عملياتـي شـود. امروزه بـا اينکه 110 
سـال از تثبيـت مشـروطه مي گـذرد؛ امـا همچنـان 
ملـت به دنبـال ايجاد حکومت قانون اسـت! بعد از 
ايـن مدت طوالني مردم بايد به بسـترها و نهادهاي 
مدنـي و پايگاه هـاي اجتماعي قانونـي و تأثيرگذار 
در تصميم سـازي هاي اساسـي کشـور مي رسيدند. 
اگـر ايـن حادث نشـده، بايسـتي در غفلـت جدي 
الزامـات  بـه  يکسـره  کـه  دانسـت  ايـن گروه هـا 

رسـيدن اوضـاع سياسـي در شـرايط »نـو« پشـت 
کردنـد. اينکـه پـس از مشـروطيت از تريبون هـا 
بگوينـد »حاکم اگر عادل اسـت از خـدا بخواهيد 
او را حفـظ کنـد و اگـر ظالـم اسـت او را اصـاح 
نمايـد!« ايـن يعني بسـتن فضـاي جامعـه و هدايت 
مـردم بـه بيراهـه. آنچـه تبليـغ و بيـان  شـده اسـت، 
بيـش از اينکـه بـه دنبـال آگاهـي و رشـد فکـري 
مـردم باشـند به دنبـال تحميـق و عقب ماندگـي و 
دور نگهداشـتن از دانايي و خردورزي بوده اسـت. 
مشـروطه رويکردي جديد و جنبش قانون خواهي 
و تبعيـت از حکومـت قانـون بـود؛ ولـي بحـران 
آگاهـي دادن بـه مـردم در تمـام صـد سـال اخير به 
نوعـي سـايه اش روي سـر مـردم سـنگيني کـرده 
اسـت. درسـت اسـت که هم در قانون مشـروطه و 
هـم در قانـون اساسـي جمهـوري اسـامي آزادي 
بيـان و مطبوعات تصريح شـده اسـت؛ اما مي بينيد 
کـه در عمـل، ميـدان دادن بـه آنها متوقف شـده و 
مسـتمراً در حال کنترل شديد است. اينکه حضور 
مـردم چـه در نظام صنفي، چـه در نظـام اجرايي و 
چه در حکومت، چگونه مي تواند در سرنوشتشـان 
مؤثـر باشـد، همه اينهـا يک مسـير و يک حرکت 
اسـت و بـا هـم تفـاوت نـدارد. اگـر قبـول نداشـته 
باشـند کـه مردم حق مشـارکت و اخـذ تصميم در 
سرنوشـت خود را دارند و تمام عوامل و امکاناتي 
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بـه  بازگشـت  و  کـرده  اساسـي  تغييـر  کشـورها 
نخواهـد  امـکان  کشـور  بـراي  بسـته  سـنت هاي 

داشت.  

خطاب شــما به حکومت اســت؟ يعني  ■
مي گوييــد حکومت بايــد حرکت کند تا 

مردم تغيير کنند؟
خير. حکومت نبايد نقش قيم داشته باشد و مانع  □

ايجاد کند، همين! مردم بزرگترين خواسته شان را 
در نهضت مشــروطه بيان کردند. حاال هم بديهي 
اســت که نمي خواهند به عقب برگردانده شوند و 
مي خواهند در تعيين سرنوشت خود، مختار باشند 
و بتواننــد رو به جلو حرکت کننــد. اين حرکت 
رو به جلو خواســته قدرت مداران نبوده و در طول 
صد سال گذشته حاکميت ها تاش کردند که اين 
خواسته را نديده بگيرند، ســدي ايجاد کنند و از 
قشر ناآگاه جامعه حداکثر استفاده را بکنند. از آن 
سمت هم کساني که در بين مردم مقبوليت داشتند 
و مي توانســتند در ايجاد قانونمنــد نهادهاي مدني 

مؤثر باشند، عافيت طلبي کردند. 

اکنون که شــرايط خوب نيســت چه  ■
مي تــوان کــرد؟ موجي مي آيــد، مردم 
مشارکت مي کنند و دوباره اين موج از بين 

مي رود. راهکار چيست؟
بايـد  □ کـه  اسـت  حاکميـت  ايـن  نهايـت  در 

نگاهـش را تغييـر دهـد و اجـازه دهـد جامعه سـير 
تحولـي و تکاملـي مـورد نظـر خـود را طـي کند، 
عقـا  کار  آب  جهـت  خـاف  در  شـنا  کردن 
نيسـت !! اکنـون در عـراق شـاهديم يـک گـروه 
سـه يـا چهار هـزار نفـري يک سـوم خـاک عراق 
را اشـغال کرده اسـت!! مگر مي شـود؟ اين از کجا 
ناشـي مي شـود؟ در شـروع جنـگ ايـران و عـراق 
مقاومـت مـردم خرمشـهر بـه چـه علـت بـود؟ بـه 
خاطـر وطن خواهـي و اعتقادي کـه در آن زمان به 
انقـاب و حفـظ نامـوس و کشـور وجود داشـت. 
آن اعتقـاد باعـث مقاومـت مثال زدنـي شـد؛ امـا 
امـروز جمعيـت ميليوني در عـراق از مقابل داعش 
اهـواز  در  جنـگ  زمـان  در  مـن  مي کنـد.  فـرار 
بـودم. افـرادي بودنـد کـه قبـل از جنـگ هنـوز 
در گروه هـاي سياسـي مختلـف فعـال بودنـد و بـه 
چريک هاي فدايي خلق منتسـب بودنـد. فراموش 
نمي کنـم کـه در آن زمـان آنهـا هـم  مي گفتنـد 
مـا حاضريـم کمـک کنيـم. نگاهشـان ايـن بـود 
کـه بايـد از کشـور و انقـاب دفـاع شـود. مـن 
مي گويـم مردم هميشـه حضـور دارند؛ امـا راضي 
نيسـتند بي دليـل هزينـه دهنـد. دو يـا سـه درصـد 
جامعـه مي تواننـد کامـًا فعـال سياسـي باشـند و 
هزينـه باورهـاي خـود را بپردازنـد؛ امـا بقيـه مردم 
مي خواهنـد زندگـي خودشـان را داشـته باشـند. 
بنـده در سـال 76 مسـئول سـتاد آقـاي خاتمـي در 
اسـتان تهـران بـودم. تحليـل مـا ايـن بـود کـه اگر 
آقـاي خاتمـي هفت يا هشـت ميليـون رأي بياورد 

کارخانه هـاي  کـه  افسـوس  ولـي  مي ديديـم؛ 
بحران سـاز و خودسـر! بـا ايـن رويکردهـا نـه تنهـا 
مقابلـه  به جـد  آن  بـا  ندارند،کـه  سـازش  سـر 
مي کننـد! تمامـي تاش آنها بسـتن فضـاي جامعه 
و ايجـاد فضاي بي  اعتمادي اسـت! در اين شـرايط 
اسـت کـه وقتـي از مـردم مي پرسـند کـه متقاضي 
دريافـت يارانـه هسـتيد يـا خيـر، پاسـخش آنـي 
نيسـت که در آن اعتماد وجود داشـته باشد. اين را 
بـا بحـران اقتصـادي شـرق آسـيا در سـال 1997 و 
اندونـزي و  1998 مقاسـيه  کنيـد. کـره جنوبـي، 
فيليپيـن صدمـات سـنگيني خوردنـد؛ امـا مالـزي 
اين گونـه نبـود. در آن زمـان بـه دليـل حضـور در 
کنفدراسـيون فوتبال آسـيا رفت و آمد مکرري به 
مالزي داشـتم. از مسـئوالن مالزيايي پرسـيدم شـما 
بـراي مقابلـه بـا ايـن بحـران چـه کرديـد؟ گفـت 
بسـيار سـاده، ماهاتير محمد، موضوع را با مردم در 
ميان گذاشـت و از مردم خواسـت که هر شخصي 
هـر مقـدار پس انـداز دارد، اگـر هـم نيـاز دارد امـا 
مي توانـد تحمـل کنـد، آن را به بانک بسـپارد و از 
زنان نيز درخواسـت کرد طا و جواهراتشـان را به 
بانک هـا بسـپارند. بـا اين کار شـرايط کامـًا تغيير 
کـرد. ايـن اطمينـان و حمايـت مـردم از دولـت و 
فضـاي قابـل قبـول بيـن مـردم و دولـت را نشـان 
مي دهـد کـه توفيق ملـي به دنبـال مـي آورد؛ اما در 
کشـور مـا از فرايند تشـکل هاي سـازمان يافته ملي 
و حضـور مسـئوالنه مـردم در اداره کشـور نه تنهـا 
حمايـت نمي شـود،که موانع و مشـکات فـراوان 
سـر راهـش ايجـاد مي کنند! مـا تنها ملت آسـيايي 
هسـتيم کـه از صد سـال پيش بـه دنبال تغييـر نگاه 
و نـوع انديشـيدن بـراي اداره کشـور بوديـم؛ اما از 
ايـن تجربـه طوالني و جنبش مشـروطه خواهي که 
داده  نجـات  بن بسـت  از  را  کشـور  مي توانسـت 
مطلقاً اسـتفاده نشـد! رويکرد صاحبان قـدرت، در 
تمامـي دوران مصـادره ايـن تغيير با تفسـير خاص 
همـراه بوده اسـت. بايـد پذيرفت که دنيـاي امروز 
اداره  و  مديريـت  دانـش  و  اسـت  کـرده  تغييـر 

کـه در اختيـار صاحبان قدرت اسـت به کار گرفته 
چنيـن  بـا  نشـود،  محقـق  شـرايط  ايـن  تـا  شـود 
شـرايطي فکـر نمي کنـم بتـوان فراتـر از حـرف و 
آرايـش شـکل ظاهـري حکومـت قانـون حرکت 
کـرد. مـا در قانون نويسـي توفيـق داشـتيم؛ قانـون 
مدنـي ايـران يـک ميـراث بـزرگ و تعيين کننـده 
حقوق آحاد جامعه در مناسـبات اجتماعي اسـت؛ 
اجـرايي شــدن  و  عملياتــي  زمينــه  آيـا  امـا 
بي کم وکاسـت و بـدون تفسـير انحصارطلبانـه آن 
فراهم مي شـود يا قانون تشـکيل شـوراهاي شهر و 
روسـتا؟ بـه  يـاد دارم در سـال 1998 کـه بـه همراه 
تيـم ملـي فوتبال به جـام جهاني فرانسـه رفته بودم، 
روزي شـهردار ليـون مـا را بـه ناهـار دعـوت کرد. 
ادوار  در  ليـون  شـهر  شـوراي  رؤسـاي  عکـس 
مختلف در دفترش نصب شـده بودکـه اولين آنها 
مربـوط بـه سـال 1707 بود، تصور کنيـد جامعه اي 
کامـًا  خـود  سرنوشـت  در  پيـش  سـال  از 300 
به صورت سـازمان يافته و در قالـب نهادهاي مدني 
قانونـي به شـکل مؤثـر، جـدي و کارآمـد حضور 
دارد؛ بديهي اسـت در آن جامعه قبول مسـئوليت، 
وظيفه شناسـي و تـاش بـراي ارتقـاي بهـره وري 
نيـروي کار بـه بيشـترين حد خـود خواهد رسـيد؛ 
امـا اينجـا بعـد از سـه دوره حتـي شـکل ظاهـري 
شـوراها را هـم نمي خواهيـم بپذيريـم و آثـار ايـن 
روش در رفتارهـاي آحـاد مـردم جامعـه کامـًا 
بـراي همـه ملمـوس اسـت! شـما در کجـاي دنيـا 
مي بينيـد که مجمعـي که به نام پارلمـان تجارت و 
صنعـت ناميده مي شـودـ  »اتـاق بازرگاني ايـران«ـ  
حتـي در تنظيـم مقـررات مربـوط به همـان بخش 
فعاليت هـاي اقتصادي آنها را مشـارکت مسـئوالنه 
تصويـب  ايـران  در  کـه  قوانينـي  بيشـتر  ندهنـد! 
مي شـود، بـا مقابلـه جـدي مـردم روبرو مي شـود، 
قانون گريـزي در جامعه يک اصل اسـت، خاف 
ايـن در حالـي  تلقـي مي شـود!  آن بي عرضگـي 
اسـت کـه در کشـورهاي توسـعه يافته »تبعيـت از 
قانـون، احتـرام بـه حقوق خـود و ديگران اسـت«. 
اتحاديه هـا،  اصنـاف،  اگـر  کـه  صورتـي  در 
حرفه هـاي  و  مهندسـي  نظام هـاي  سـنديکاها، 
ديگـر، کانـون وکا و امثال آنها انتخاباتـي آزاد و 
بـدون مهندسـي و به طـور منظـم برگـزار کننـد و 
اعضـاي آنها بداننـد برگزاري ايـن انتخابات يعني 
مشـارکت جـدي آنهـا در جامعه خودشـان و حل 
موانـع و مشـکات فراروي آنهـا و همين طور اگر 
همـه  مشـمول  منافـع  آن  بيايـد  پيـش  منافعـي 
مي شـود، ايـن مي توانـد شـرايطي را ايجـاد نمايـد 
کـه حاصل آن رشـد تفاهـم و توانايي ملي خواهد 
مشـارکت  کـه  اسـت  شـرايط  ايـن  در  و  بـود 
سـازمان يافته معني مي شـود و انتخابـات در تمامي 
سـطوح کشـور معنـي خواهـد داشـت. انتخابـات 
رياسـت جمهوري سـال 76 يا سـال 92 تفاهم ملي 
تـا  کردنـد.  ايجـاد  جامعـه  سـطح  در  را  زيـادي 
مدت هـا بعـد هـم شـادي و اميـد را در رفتارهـاي 
گسـترده  به صـورت  مـردم  اجتماعـي  و  فـردي 

توفيق  قانون نويسي  ما در 
قانون مدني  داشتيم؛ 

ايران يك ميراث بزرگ و 
آحاد  حقوق  تعيين كننده 

جامعه در مناسـبات اجتماعي 
اسـت؛ اما آيا زمينه عملياتي و 
و  بي كم وكاست  اجرايي شدن 

بدون تفسـير انحصارطلبانه آن 
فراهم مي شـود يا قانون تشكيل 

شوراهاي شهر و روستا؟ 
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مهندس بازرگان که بــه ليبرال بودن و  ■
بود، وقتي گزارش  آزادي خواهي معروف 
انتخابــات 12 فروردين را اعالم مي کردند 
گفتند 98/2 مؤمنين به جمهوري اســالمي 
رأي دادنــد و 1/8 ملحدين بــه آن رأي 
ندادند. اينکه ســنگ الحاد بزنيم و بگوييم 
مخالف ملحد است، اين کارها بايد به نظرم 

کاهش پيدا کند.
قبول دارم، اين نگاه يعني رشد جو بي اعتمادي،  □

بايد فرهنگ گفتاري و نوشــتاري تغيير اساســي 
کند. شــما اشــاره خوبي کرديد به آنچه در سال 
54 و 55 در زندان هــا اتفاق افتاد. من فکر مي کنم 
گاهي غفلت مي شود وکساني به دنبال اين هستند 
که نگذارند هيچ ســازماندهي اي در مردم شــکل 
بگيــرد. آنها در ايجاد تفرقــه دائماً کار مي کنند و 
مي توانند از هر بيان يا نوشــته اي براي ايجاد تفرقه 
اســتفاده وســيع کنند، ما همــواره از اين موضوع 
غافليم. دقت نمي شــود که بحث ها از ســمت چه 
کســي و با چه هدفي گفته مي شود؟ سايت هايي 
خبري وجود دارند که مشخص است به چه جايي 
متصلنــد و 70 درصد خبرهايشــان کذب محض 
اســت؛ اما بيان اين اخبار چون امکان دسترسي به 
گوينده اش نيست، ذهن بسياري را درگير کرده و 
گاهــي جامعه تحت تأثير قرار مي گيرد. »اين جاي 
گله شــديد از نخبگان جامعه دارد که دقت کافي 
به عمل نمي آورند. شــما که مي دانيد چه کساني، 
اين مطالب را منتشر مي کنند چرا در دام مي افتيد؟« 
ما بايد به دنبال نهادسازي و جريان سازي باشيم. از 
روحانيت مترقي هم نمي توان توقع داشت که بيايند 
و همه بار جامعه را به دوش بگيرند و مسير را براي 
مردم تعيين کنند. فراموش نکنيم ساالنه يک ميليون 
فارغ التحصيل از دانشگاه ها در جامعه داريم، يک 
بستر قوي اســت و بايد به اين نيروها جهت داد و 
راه تشکيات مناسب و قانونمند به آنها نشان داده 
شــود. يکي از داليل توفيق حزب مشــارکت در 
طول 15 سال فعاليت، اين بود که کنگره  ساليانه را 
منظم برگزار کرد، به آراي تمامي اعضا در سراسر 
کشور احترام گذاشته شد، اين کاما ًمشخص بود 
در حزب که يک گروه 10 يا 15 نفره نمي خواهد 
براي کل مجموعه تصميم بگيرد، بارها در مجامع 
حزب، آراي نمايندگان استان ها تعيين کننده شد، 
در چند ســال آخر رئيس کنگره از شهرســتان ها 
انتخاب  شد. اگر استمرار حرکت کل نيروها وجود 
نداشت و گروهي محدود مي خواستند کار کنند 
امکان پذير نبود. بعد از سال 88 بسياري از کادرهاي 
اصلي حــزب در زندان بودند؛ امــا نيروهاي بدنه 
حزب، فعاليت هاي خود را مثل گذشته ادامه دادند. 
فرامــوش نکنيم اگر همان تفکري که صد ســال 
پيش مشروطيت را به وجود آورد و هنوز هم وجه 
غالب جامعه هستند به صورت جدي و مسئوالنه در 
تشــکيات محل کار و محله خود حضور داشته 
باشند، باعث تشکل هاي بزرگتر شده و مي توانند 
جلوي تندروي ها را بگيرند؛ منتها الزمه  آن اعتقاد 

موانــع  روي  مجدانــه اي  اقدامــات 
مردم ســاالري در ايران نشــده است. در 
زمان قاجــار يهودي ها و مســيحي ها در 
هنگام باران نمي توانستند بيرون بيايند؛ زيرا 
مردم اعتقاد داشــتند اينها نجس مي شوند 
و نبايد با آنها تماس داشــت. يا در سني و 
روحانيون  مي گفتند  کمونيســت ها  شيعه. 
کاست هســتند؛ يعني يك جامعه بسته که 
هيچ تحولي در داخلش نيســت و يکدست 
اســت. در حقيقت تحقير مي کردند. خب، 
اين درست نيست. بخشي از روحانيت هم 
مي گفت کسي که خدا را قبول ندارد نجس 
است؛ در صورتي که در داخل همان زندان 
مارکسيســت هايي بودند که براي عدالت 
تالش مي کردند. حســين زاده سربازجوي 
ساواک مي گفت خط مشي ساواک سه چيز 
است؛ جدا کردن مارکسيست ها و مسلمانان، 
انشــعاب در بين مارکسيست ها و انشعاب در 
بين مسلمانان. ما در سه چهار سال همه را در 
زندان متحد نگه داشتيم؛ اما بعد از سال 55 
همه به يك باره دشمن هم شدند. روحانيت 
و روشــنفکران هم براي از بين بردن موانع 

کاري نکردند.

بله. عــرض کردم روحانيون و روشــنفکراني  □
که در بين مردم پايگاه داشــتند براي نهادينه کردن 
اين نهادها حرکت جدي براي ايجاد تشــکيات 
قانونمند نکردند. اگر هم کاري شده باشد محدود 
است و طوري نبوده که براي جامعه اثر بلندمدت 
به بار آورده باشد. يکي از وظايف نخبگان جامعه 
اين بوده و است که بايد آنها به کمک مردم نقشه 

راه بلندمدت را ترسيم و راهبري نمايند. 

عالـي اسـت؛ امـا آن رأي بـاال را آوردنـد. پيش از 
آن انتخابـات قـرار بـود آقـاي خاتمـي در جنـوب 
سـخنراني  شـهريار  در  کننـد.  سـخنراني  تهـران 
کردند. در رباط کريم مسـئول سياسـي وقت شـهر 
اجـازه سـخنراني از هيـچ تريبوني را نـداد. مجبور 
شـديم از يـک کاميـون اسـتفاده کنيـم و آقـاي 
خاتمـي از روي کاميـون بـراي مـردم سـخنراني 
کردنـد. آنجـا مي خواسـتيم بـه اسامشـهر برويم؛ 
امـا متوجه شـديم تـا به اسامشـهر برسـيم و آقاي 
نمـاز  وقـت  کنـد،  سـخنراني  بخواهـد  خاتمـي 
مي شـود. آقـاي خاتمـي گفتنـد خيلـي درسـت 
نيسـت کـه وقـت نمـاز بـه آنجـا برويـم، ممکـن 
اسـت نمـاز به هـم بخورد. جـاي ديگـري نمازمان 
را بخوانيـم و بعد برويم. روسـتايي در آن نزديکي 
بـود که مـن آنجا را مي شـناختم و از جـاده فاصله 
داشـت. آنجـا را پيشـنهاد کـردم و به آنجـا رفتيم. 
زمانـي کـه وارد مسـجد کوچـک آنجـا شـديم 
يـک روحاني بيسـت و سـه، چهارسـاله پيش نماز 
بـود و شـش، هفـت نفـر بـه او اقامـه کـرده بودند. 
شـير آبـي در داخـل کوچـه بـود کـه بـاآن وضـو 
گرفتيـم. بـا اينکه انتخابات هنوز برگزار نشـده بود 
و مـا هـم هيچ اقـدام تبليغاتـي در آن روسـتا انجام 
نـداده بوديـم، اصـًا متوجـه نشـديم که چطـور به 
يک بـاره وقتـي نمـاز اول تمام شـد در آن مسـجد 
و حتـي داخـل آن کوچـه مردم زيادي جمع شـده 
بودنـد، ايـن نکاتـي بود در سـتاد که ما فکـرش را 
نمي کرديـم. ايـن يعنـي کـه مـردم درک سياسـي 
خواسته شـان  و  دارنـد  حضـور  دارنـد،  زيـادي 
هـم مشـخص اسـت، خـود مـردم مسـير را پيـدا 
مي کننـد، جلوي مسـير آنها سـنگ نيندازند. شـما 
کـدام کشـور را مي شناسـيد کـه هـزار سـال نـام 
کشـورش را حفـظ کـرده باشـد؟ اينکـه فروسـي 
مي گويـد »چـو ايـران مباشـد تـن مـن مبـاد« براي 
کـه  اسـت  سـال  هـزار  از  بيـش  نيسـت.  امـروز 
مـردم مـا ايـن سـرزمين، فرهنـگ و ديـن را حفظ 
کرده انـد. آن هـم در بدترين شـرايط. کسـي اينها  
را برايشـان حفظ نکرده اسـت. امام خميني گفتند 
»ميـزان رأي ملـت اسـت« امـا هنـوز مـردم دارنـد 
تـاش مي کننـد اين مفهـوم را جـا بيندازنـد، زيرا 
اصحـاب قـدرت با آن مقابله مي کننـد. رهبري در 
خرداد ماه سـال گذشـته به بخشـي از مردم  گفتند 
حتـي اگر مخالف هسـتيد بـاز هم به خاطر کشـور 
بياييـد و رأي بدهيـد يـا اينکـه در روز رأي گيـري 
اعـام کردنـد »رأي مـردم حق النـاس اسـت«، آيـا 
واقعـاً در ارکان حکومت پايبنـدي جدي در عمل 
بـه آن وجـود دارد؟ ايـن صحبـت رهبـري، اگـر 
مبنـاي عينـي همـه ارکان حاکميـت و در تمامـي 
مراحـل مـورد نظـر و عمـل قـرار گيرد بسـياري از 
موانـع مرتفع مي شـود؛ ولي همان هايـي که ادعاي 
پيـروي مطلـق و بي کم وکاسـت از ايشـان دارنـد، 

در عمـل بـا عمـق ايـن حـرف مقابلـه مي کننـد!!

من فکــر مي کنم از زمان مشــروطيت  ■

رهبري در خرداد ماه سال 
گذشته به بخشي از مردم 

 گفتند حتي اگر مخالف هستيد 
باز هم به خاطر كشور بياييد 
و رأي بدهيد يا اينکه در روز 
رأي گيري اعالم كردند »رأي 

مردم حق الناس است«، آيا واقعًا 
در اركان حكومت پايبندي 

جدي در عمل به آن وجود دارد؟ 
اين صحبت رهبري، اگر مبناي 

عيني همه اركان حاكميت و 
در تمامي مراحل مورد نظر و 

عمل قرار گيرد بسياري از موانع 
مرتفع مي شود
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به حضور در جمع و ايجاد تشکيات است.

برنامــه حـــزب مشـــارکت بــراي  ■
انتخابات مجلس بعدي چيست؟

هــر حــزب  □ يــا  مشــارکت  بــراي حــزب 
ديگــري ايــن خيلــي دور اســت کــه بتوانــد بــراي 
بهمــن ســال بعــد بحــث جــدي کنــد. مــن فکــر 
مي کنــم مشــکات کشــور فقــط سياســي نيســت، 
مشــکات اجتماعــي، اقتصادي، فرهنگــي و... هم 
وجــود دارد. بــراي نمونــه مســئله آب در کشــور، 
ــت،  ــران اس ــک بح ــه ي ــدن ب ــال تبديل ش در ح
به ويــژه در حــوزه شــرق زاگــرس، از قــم تــا 
بندرعبــاس. در ايــن بخــش مشــکات عظيمي در 
حــال پيش آمــدن بــراي مــردم اســت. در اصفهــان 
و زاينــده رود هــم مشــکل بزرگــي در حــال 
رخ دادن اســت. همچنيــن در يــزد و کاشــان. اينهــا 
مســائلي اســت کــه بايــد روي آنهــا جدي تــر کار 
کــرد و تمامــي نخبــگان و کارشناســان اســتان ها و 
شــهرهاي بــزرگ را حــول حــل ايــن مشــکات 
ــي  ــي عمل ــت؛ ول ــاني نيس ــازمان داد، کار آس س
اســت. ايــن مهمتــر از صــرف توجــه بــه انتخابــات 
ــا  ــکات م ــر از مش ــي ديگ ــت!! يک ــس اس مجل
ــورژوازي ملــي اســت،  در ايــن 35 ســال بحــث ب
توليــد ثــروت ملــي در ايــران مذمــوم شــده اســت، 
ــه متوســط  ــا ايجــاد طبق ــه نوعــي ب ــون هــم ب اکن
مقابلــه مي شــود. بنــده بــا عدالــت اجتماعــي کامًا 
موافقــم؛ امــا توزيــع ثــروت بايــد انجــام شــود نــه 
ــد و بعــد  ــد کني ــر تولي ــر. نمي شــود فق ــع فق توزي
ثــروت را توزيــع کنيــد. در فضــاي انتخاباتــي 
ــم توجــه کــرد کــه  ــوارد مه ــن م ــه اي ــوان ب مي ت

ــا  ــه ب ــم. مشــکل کشــور فقــط مقابل از آنهــا  غافلي
مســائل سياســي و دموکراســي خواهي نيســت. در 
حقيقــت تنهــا معضل نيســت! بــا آمــدن »روحاني« 
ــه دنبــال حــل مســائل و  ــاً ب و بازشــدن فضــا صرف
ــاي  ــود، ناهنجاري ه ــد ب ــي نباي ــکات سياس مش
ــر  ــا و فق ــاد، فحش ــد دروغ ، فس ــکننده اي مانن ش
و ناهنجاري هــاي اجتماعــي به صــورت بســيار 
ــا  ــه تنه ــده اســت، ن ــده اي به وجــود آم نگران کنن
دره اعتمــاد بيــن ملــت و دولــت، کــه دره اعتمــاد 
بيــن آحــاد مــردم نيــز در حــال عميق ترشــدن 
نگــران  جــدي  به صــورت  بايســتي  اســت، 

ــود.  ــه ب ــا و جامع خانواده ه

اگر به مشــارکت مــردم در ايران نگاه  ■
کنيم، در زمان آقاي خاتمي پنج انتخابات 
رفراندوم گونه داشتيم، اما روشنفکراني اين 
را ناديــده گرفتند و گفتنــد جامعه مدني 
اشتباه است، جامعه اخالقي درست است؛ اما 

اخالق که تعريف ندارد!
اخـاق ريشـه و مبنـاي هـر تشـکيات مدنـي  □

اسـت، اگـر از همـان صـد سـال پيـش بسـترهاي 
و  صنفـي  انجمن هـاي  همـه  در  مـردم  حضـور 
واقعـي  احـزاب  بعـد  و  سـنديکاها  و  اتحاديه هـا 
شـکل مي گرفـت ايـن بحث هـا حـل شـده بـود. 
در سـال  56  اکثـر نيروهـاي شـاخص سياسـي در 
بيـرون  زنـدان  از   57 آبـان  در  بودنـد،  زندان هـا 
آمدنـد؛ در حالـي کـه مـردم از دي مـاه 56 در قـم 
و 19 بهمـن همـان سـال در تبريـز حضـور فعاالنـه 
منتظـر  بودنـد و  سياسـي خـود را شـروع کـرده 
کسـي هـم نماندنـد! ايـن واقعيت نيسـت که گفته 
شـود مـردم عقـب رفتنـد، مـردم انقـاب کردنـد 
و صاحـب اصلـي کشـور و انقـاب آنهـا بودند و 
هسـتند. متأسـفانه بـا نـگاه و خواسـته هاي به حـق 
مـردم مقابلـه مي شـود. مـن در مـردم عقب گردي 
نمي بينـم. مـردم نشـان دادنـد کـه روز بـه روز و 
جلوتـر از سياسـيون حرکـت کردند. يادمـان نرود 
که موانعشـان هم کم نيسـت و با ايـن وجود مردم 
تـا اين مقطـع، کشـور را حفـظ کردنـد، اين ملت 

خيلي بـا ارزشـند.

يکي ديگر از مشکالت ما در 
اين 35 سال بحث بورژوازي 

ملي است، توليد ثروت ملي در 
ايران مذموم شده است، اکنون 

هم به نوعي با ايجاد طبقه 
با  بنده  متوسط مقابله مي شود. 
موافقم؛  كاماًل  اجتماعي  عدالت 

اما توزيع ثروت بايد انجام 
شود نه توزيع فقر. نمي شود 

فقر توليد کنيد و بعد ثروت را 
کنيد توزيع 
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شــما ديدگاه خاصي در مورد انقالب  ■
مشــروطيت داريد که با ديگــر تحليل ها 
متفاوت اســت و بر اســاس آن اولويت 
خاصي به نقــش گويندگان و وعاظ صدر 
مشروطه به ويژه به شخص سيدجمال واعظ 
اصفهاني مي دهيد. حال در آستانه سالگرد 
انقــالب مشــروطيت، خواهان شــنيدن 

نقطه نظرات شما در اين باره هستيم. 
دکتــر مهدي ملــک زاده در کتــاب تاريخ  □

خود به مســئله اي اشــاره مي کند، اينکه قبل از 
انقاب مشــروطيت عده اي از پيشوايان آزادي 
جلسه اي تشــکيل مي دهند که بعدها اين جلسه 
نقشي اساسي در جنبش مشروطيت داشته است. 
در اين جلسه مطرح مي شود که نخست، علماي 
تهــران را به هم نزديک کنند و بعد هم به نجف 

رفته و آنها را وارد اين مبارزات کنند.
رهبــران آزاديخــواه که از ديرزماني با هم ســر 
و ســري داشــته اند و در مجامع ســري گردهم 
جمع مي شــدند با هم حســي سياسي، شرايط را 
مناســب ديدند که اين گروه منــزوي، منفرد و 
بــي سروســامان را گردهم جمع کــرده و طبق 
اساســنامه اي که تهيه کــرده بودند بــه فعاليت 
اجتماعي بپردازند، اين بود که پيشوايان آزادي 
قبل از هر قدمي به آزمايش و امتحان کساني که 
به طرفداري از فلســفه نوين معــروف بوده اند و 
خود را طرفدار تحــوالت اجتماعي و حکومت 
قانون مي دانستند، پرداختند و در ميان صدها نفر 
از آن طبقه در حدود شصت نفر را که استقامت 
رأي و ايمان به آزادي و اســتحکام فکري و سّر 
نگهداري، تاب و توان تحمل فشار و بدبختي را 
داشــتند انتخاب نمودند و بعد از آنکه مقصود و 
منظور را با هر يک جداگانه در ميان گذاشــتند 
و از آنها اطمينــان کامل حاصل کردند، مصمم 
شــدند که براي رســمي کردن مســلک و مرام 
خود يک کنگره عمومي تشــکيل دهند )تاريخ 

انقاب مشروطيت، ص 237(. 
محلي که براي گردهم آمدن اين آزاديخواهان 

انتخاب شــد، باغ ميرزا ســليمان خان ميکده در 
خيابــان گمرک بود. نزديک بــه 54 نفر در آن 
جلســه حضور داشــتند، از جمله افراد معروفي 
که در آن جلســه حضور داشــتند عبارت بودند 
از: ســيد جمال الدين واعظ، ملــک المتکلمين، 
ميرزا يحيــي و ميرزا علي محمــد دولت آبادي، 
حاج ســيد نصراهلل تقوي- کســي است که بعد 
از مشــروطه در تدوين قانون مدني دست داشته 
و با مرحوم مدرس هم همکاري داشــته است- 
ســليمان خان ميکده، محمدرضا مساوات، ميرزا 
محمدحســين ذکاءالملک فروغي، سيد اسداهلل 
خرقاني که ايشــان مفسر معروف قرآن آن زمان 
بود و مرحوم طالقاني نيز در بعضي اوقات که از 
قم به تهــران مي آمدند در کاس آقاي خرقاني 
حاضر مي شــدند. خرقاني هم از شاگردان حاج  
شــيخ  هادي نجم آبادي بــود که ميــان علما به 
روشنفکري و روشن ضميري معروف بوده است 
حتــي مخالفان به تقواي سياســي و اقتصادي او  
اذعان دارند. سيد هادي نجم آبادي از شاگردان 
سيد جمال الدين اســدآبادي بوده است که اين 
يکــي از منابــع فکري آقــاي طالقاني اســت و 
انديشه ايشان از اين طريق به واسطه يکي دو نفر 

به سيد جمال الدين اسدآبادي مي رسد.
در اين جلســه ســيد جمــال واعظ بلند شــده و 
ســخنراني مي کنــد کــه اي يــاران صميمي و 
دوســتان عدالت و آزادي، ايران بر سر دوراهي 
مــرگ و آزادي اســت، انتخاب يکــي از اين 
دو راه در دســتان شماســت، يا مي توان مستقل 
و ســرافراز و آزاد زيســت يا بايد بــه بندگي و 

محوشدن تن داد. 
در اين جلســه يک هيئت 9 نفــري به نام کميته 
انقــاب انتخاب مي شــود کــه مصوبــات اين 
مجلس را پيش ببرند. اعضاي اين هيئت عبارت 
بودنــد از: ملک المتکلمين، ســيد جمال واعظ، 
سيد محمدرضا مســاوات، سيد اسداهلل خرقاني، 
شــيخ الرئيس ابوالحســن ميرزا، آقا ميرزامحسن 
اســداهلل خرقانــي،  ســيد  بــرادر صدرالعلمــا، 

ميــرزا ســليمان خان ميکده، حاج  ميــرزا يحيي 
دولت آبادي و ميرزا محمد خان نصرت السلطان 

)همان، ص 243(. 
اولين اقدام آنها انتخاب يک هيئت و فرســتادن 
آنها به عراق اســت تا علمــا و مراجع وقت را به 
مسائل جاري زمان آگاه کنند، زيرا در آن زمان 
حــوزه علميه نجــف مرکز روحانيــت و مرجع 
تقليــد بيش از 100 ميليون شــيعه در جهان بوده 
است و آن جامعه که از بزرگترين روحانيون آن 
زمان تشکيل شــده بود بر روح و عقايد ايرانيان 
حکومت مطلقه داشته و هرگاه تمايلي از طرف 
آنهــا نشــان داده مي شــد، مــردم از آن پيروي 
مي کردند. اين بود که نشــان دادن فساد دستگاه 
دولــت و روشــن کردن اوضــاع ناگــوار ايران 
ضمن مخاطراتي کــه از طرف اجانب در نتيجه 
خيانــت کاري رجال دولت متوجه کشــورهاي 
اســامي شــده بود و جلب توجه آنهــا به لزوم 
يک تحول اساسي و روي کارآوردن دستگاهي 
که متکي به قانون و عدالت باشــد از اهم لوازم 
ضروري بود. اين بود که اين کميته ســيدجمال 
واعــظ را که از نظر فضل و دانش معروف و در 
نطق و بيــان بي نظير بود، به عاوه عمويش صدر 
اصفهاني کــه يکي از روحانيون مرجع تقليد در 
نجف بود و سيد اســداهلل خرقاني که سال ها در 
نجف گذرانده بود، مأمور کرد که به نجف رفته 

و علما را آگاه سازند. 
کار ديگري که اين کميته انجام مي دهد تماسي 
اســت که بــا آقايــان طباطبايي و ســيد عبداهلل 
بهبهانــي مي گيرند تــا آنها را جهت مبــارزه با 
استبداد آماده بکنند )اين مطالب عاوه بر کتاب 
تاريخ انقاب مشــروطيت ايران دکتر ملک زاده 
در کتاب ايران بين دو انقاب آبراهاميان نيز نقل 

شده است.(
انقــاب  تاريــخ  کتــاب  نويســنده  همچنيــن 
مشروطيت تأکيد مي کند که همه اعضاي گروه 
از طريق دارالفنون يا آموزش زبان هاي اروپايي 
و مطالعــه ترجمه هــاي جديــد يــا تحت تأثيــر 

نوانديشي ديني و نقش سيدجمال واعظ اصفهاني در 
انقالب مشروطيت

گفت وگو با محمد بسته  نگار
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قول شــخصي به نام ســيد احمد طباطبايي، طي 
نوشــته اي که براي يکي از منسوبين خود نوشته 
است، چنين است: »نمي داني اين مجلس شوراي 
ملــي چقدر ضرر به دين و دنيــاي مردم مي زند 
و چه آثار شــري برآن مترتب اســت. مجلســي 
کــه بابيه و طبيعيه داخل بــر اجزا و اعضاي آن، 
بلکه در اجزاي رئيســيه آن مجلس باشــند بهتر 
از ايــن نخواهد شــد. نمي داني کــه فرقه ضاله 
بابيــه و المذهبي هــا چــه قوتي گرفتــه و فتنه و 
آشــوب مي کنند. خــدا لعنت کند ســيد جمال 
واعــظ المذهب را که چقدر مردم را به ضالت 

انداخت.« 
کســروي در جاي ديگري از کتاب خود ســيد 
جمال را بنيانگذار مشــروطيت مي داند: »به ويژه 
کــه خود يکــي از بنيانگــذاران مشــروطيت به 
شمار مي رفت و راســتي آن است که زبان وي 
در پيشرفت جنبش بســيار کارگر افتاد« )تاريخ 

مشروطيت، ص 596(. 
اقبال يغمايي از محققان اخير که شرح زندگاني 
ســيدجمال را به قلم خود نوشــته اســت، ذکر 
مي کنــد کــه: »گفته هــاي پرهيجان و پرشــور 
ســيد جمــال در دل هــا آتــش آزاديخواهي و 
حکومت قانــون انداخت، چنانچــه مردم براي 
به دست آوردن آزادي و رهايي از بند ستمگري، 
آماده هرگونه فداکاري و جانبازي شــدند. هم 
او بود که نخســتين بار لفظ مشــروطه را بر ســر 
زبان هــا انداخــت و مــردم را برانگيخت که به 
جاي تشکيل عدالت خانه، طلبکار مشروطيت و 

حکومت قانون شوند.« 
محققــان از جملــه عوامل تغيير رژيــم ايران از 
اســتبداد بــه مشــروطه را پيروزي دولــت تازه 
بــه دوران رســيده ژاپن و روســيه، نشــر افکار 
آزاديخواهــي بــه وســيله بازرگانــان از ســفر 
فرنگ آمــده و رفت و آمد کارگــران ايران به 
روســيه و آگاهي از اوضاع سياسي و اجتماعي 
آن مملکت، چوب خوردن ســيد هاشــم قندي 
بــه دســتور عاءالدوله حاکم تهــران و مواعظ 
مؤثر ســيد جمــال واعظ شــهير اصفهانــي و... 
برمي شــمرند. البته همه اين عوامل مؤثر بوده اند 
اما مي توان باور داشت که به تحقيق در روييدن 
شــاخه و ريشــه و برافراشــتن و تناورشدن نهال 
آزادي ايران و رهايي ملــت ايران به نهيب هاي 
تن در آساي سيد جمال از جمله عوامل مؤثرتر 
بوده اســت. وي عامه را از خــواب غفلت بيدار 
کــرد و به هيجان آورد و به جانبازي برانگيخت 

)شهيد راه آزادي، ص 23(. 
آري، يکي از عوامل مهم اســتقرار مشــروطيت 
ايران، خطابه هاي آتشــين سيد جمال واعظ بود. 
وي عاشــقانه و پروانه وار خود را در آتشــي که 
خود برافروخته بود افکند و خاکســتر کرد. اين 
ســيد جليل در دوران مبــارزات آزاديخواهان، 
نخستين کسي بود که با روشني و صراحت تمام 
و بي کنايه و پرده پوشي مسائل سياسي را بر فراز 
منبرها عنوان و بيــان مي کرد ) همان، ص 14 و 

 .)15

در جلســات مخفي اي که با حضور روشنفکران 
طباطبايــي  مرحــوم  ازجملــه  آگاه  علمــاي  و 
تشکيل مي شــد، يکي از کارهاي آنان آشنايي 
با کتاب هايي بوده اســت که توسط روشنفکران 
آن دوران نوشــته شده بود. از جمله کتاب هايي 
کــه در آن جلســات خوانــده مي شــد کتــاب 
»ســياحت نامه ابراهيم بيک« نوشته زين العابدين 
مراغه اي است. در آن جلسات قرار مي گذاشتند 
که اگر اين جلســات لو رفت چه جوابي بدهيم. 
جواب هم اين بود که مي خواستيم اين کتاب ها 

را بخوانيم تا براي آنها رديه بنويسيم. 
متأســفانه هيچ کــدام از اين نويســندگان به اين 
نمي پردازنــد کــه در واقعيت چه کســي نقش 

اساسي داشته است. 
حاال من قصد دارم که با اســتناد به تاريخ، نقش 
گويندگان به ويژه سيد جمال واعظ و نوانديشي 

ديني را مطرح کنم:
ناظم االســام کرماني در کتــاب خود در مورد 
نقش ســيد جمــال واعظ چنيــن مي گويد: »آقا 
سيدجمال اول واعظي بود که در بيداري ايرانيان 
جاهد و ســاعي بود. چند ســال قبــل از اين، در 
اصفهان و شيراز و تبريز و باالي منبر از سياست 
و منافــع عمومــي و بيداري مردم و عالم شــدن 
آنان به حقوق خودشــان سخن مي راند« )تاريخ 

بيداري مردم، ص 98(. 
احمــد کســروي مــورخ معاصــر، در تاريــخ 
مشروطيت خود، آنجا که از مخالفان مشروطيت 
ســخن مي گويد تأکيد مخالفان مشــروطيت را 
روي سيدجمال واعظ مي داند که انواع و اقسام 
اتهامــات را عليــه وي مي بندنــد که بر اســاس 
آن باعث شــده اســت که مردم به مشــروطيت 
روي بياورنــد. از جمله ســخنان اين مخالفان از 

ســيدجمال الدين اســدآبادي و ملکــم خان، با 
تمدن غرب آشنا شده بودند. 

ايــن  رأس  در  کــه  واعــظ  ســيدجمال الدين 
هيئت قرار داشــت عــاوه بر اينکــه يک عالم 
اســامي بود هم با محافل ليبــرال دموکرات و 
آزاديخــواه و هم محافل سوســيال ـ دموکرات 
نيز ارتباط داشــت. خســرو شــاکري نويســنده 
کتاب »جنبش مشــروطيت و انکشاف سوسيال 
دموکراســي« مي گويــد: »همان طــور کــه در 
کميتــه تهران که حيدرخان آن را ســازماندهي 
کرده بود، روحانيوني چون ســيدجمال واعظ و 
ملک المتکلمين سرشناس نيز در محافل سوسيال 

دموکرات بودند.« 
بنابرايــن ســيد جمــال واعــظ هم ســخنران و 
ســخنور بود و هم عالم اســامي، هم با محافل 
آزاديخواهــي در تمــاس بــود و هم بــا محافل 
سوسيال ـ دموکرات که مجموعه اينها از او يک 
شخصيت چند بعدي ســاخته بود که باعث شد 
نقشي اساسي در انقاب مشروطيت داشته باشد. 
قبل از اينکه به شکل عميق تر به نقش سيدجمال 
بپردازم بايد بگويم که اغلب کتاب هايي که در 
زمينه مشــروطيت وجود دارد مثــل کتاب هايي 
که آدميــت و آجوداني نوشــته اند نقش اصلي 
را به افرادي مثل ميرزا ملکم خان و آخوند زاده 
مي دهند اما در عين حال خود اقرار مي کنند که 
نوشــته هاي آنان در بيداري مــردم تأثير زيادي 
نداشته اســت، مثًا کتابي که آخوندزاده نوشته 
اســت فقط در محافل خصوصي خوانده مي شد 
و هم اکنون هم بعد از 100 سال که اين کتاب ها 
چاپ مي شــود هنوز هم خواننده چنداني ندارد. 
همچنين ناظم االســام کرماني در کتاب تاريخ 
بيداري خود به اين مطلب اذعان داشته است که 
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به اســترداد حقــوق مخصوصه خــود و توانمند 
ساخت.«

مجموعــه اين ســرمقاله هايي که با نــام الجمال 
چاپ شده اســت تا آنجا که به دست آمده، در 
کتاب »شــهيد راه آزادي« توســط اقبال يغمايي 
در ســال 1357 منتشر شد. غير از آن يک سري 
گزارش  هايــي از طرف مأمــوران دولتي که در 
مجلس ايشان شرکت مي کردند وجود دارد که 
منتشر شده است. اين دو منبع، عقايد سيدجمال 
را در ارتباط با آنچه در باالي منبر گفته است و 
مردم را آشنا به مشــروطيت کرده است، مطرح 

مي کنند. 
در اينجا شــايان ذکر اســت که به خاصه اي از 
ســخنراني هاي ايشــان که در اين دو نوشته که 
در کتاب شــهيد راه آزادي چاپ شــده است، 

پرداخته شود. 
ســيدجمال ســخنراني هاي خــود را بــا بحــث 
مســاوات شــروع مي کند: »ايهاالنــاس، خدايي 
که بين بنده هايش فرق گذارد، آن خدا نيســت، 
قانوني که بين عالــي و داني فرق گذارد، قانون 

نيست«. )ص99(
بــا مرادف گرفتــن مســاوات با عدالت ريشــه 
اســتبداد از بيــخ و بن کنده مي شــود. همچنين 
در اين ســخنراني ها از امنيــت صحبت مي کند. 
بحــث آزادي را به ميان مي آورد و آزادي را بر 
چند قسم تقسيم مي کند: آزادي هويت، آزادي 
انســان، آزادي قلــم، آزادي رأي و انتخاب که 
هرکدام از آنها به شــعب ديگر تقسيم مي شود. 

)ص 131(
اســتبداد را به دو قسم تقســيم مي کند: استبداد 
سياسي و اســتبداد ديني. ايشــان پيش از عامه 
نائيني از اســتبداد ديني صحبت مي کند. ايشــان 
در ســال 1325 قمــري بحث اســتبداد ديني و 
سياســي را مطرح مي کند و نائيني کتابش را در 
ســال 1327 قمري نوشته است. ايشان مي گويد: 
اســتبداد بر دو قسم است: اســتبداد جسماني و 
استبداد روحانيت. به عبارت اخري مستبدين در 
دو لباس ظهور و بروز داشتند، يکي لباس ظلمه 
و امرا و حکام که اينها شغلشان و هّمشان ظلم بر 

عباد و تخريب باد بود. )ص167(
قســم دوم از مســتبدين که از آنها به مســتبدين 
روحاني ياد کردنــد، يعني بعضي از عالم نمايان 
کــه لباس شــان لباس بايزيد بســطامي اســت و 
طينتشــان طينت يزيد بن معاويه. در هر شــهري 
چند نفر از اينها بودند. اول کاري که مي کردند 
اين بود که دستشــان را با حاکم يکي مي کردند 
و آن وقت مي افتادند به جان رعيت؛ بيچاره مردم 
ايران. ضرر اين دســته از مستبدين بيشتر از دسته 
اول اســت. االن قريب به پنج سال است که اين 
حرف ها را فرياد زده ام و باالي منابر براي شــما 
گفته ام و حاال هم مي گويم و اميدوارم تا زماني 
که زنده ام و قدرت دارم، اينها را بگويم که آن 
دســته دوم بعضي از علماي سوء بودند که واهلل 
علي الغالب. ضرر اين عده از عالم نمايان بي تدين 
دين فروش، دنيادوســت و رشــوه خوار، از براي 

مشروطيت برمي داريم و هر صفحه اي که از آن 
نهضت عظيم مي نگاريم سيد جمال الدين واعظ 
را در رأس آن حــوادث تاريخي خواهيم يافت 
و بــه مقام و منزلتي که وي در پيش آمد انقاب 
مشــروطيت داشــت پــي خواهيم بــرد )تاريخ 

انقاب مشروطيت، ص 167(. 
حتي خود ســيدجمال هم درباره نقش خودش 
مي گويد: »چهار ســال يک نفر ســيد که خودم 
باشــم، حاال هر چه کــه بگويند، بابــي خطابم 
کنند، ديوانه ام بگويند، در باالي منبر فرياد زدم 
تا مردم بيدار شدند، حداقل در تهران 400 هزار 
خلق اســت، 50 نفر از آنان معني مشروطيت را 
مي دانســتند وليکن کجا مي توانســتند بگويند. 
حتــي بــه زن هــاي خودشــان هــم نمي گفتند، 
مي ترســيدند، حق داشــتند، آنها را مي کشتند، 
امــا من بــاالي منبر فرياد زدم، اين دو نفر ســيد 
ـ بهبهاني و طباطبايي ـ هم علمدار شــدند، جان 
خــود را کف دســت گرفتند، پاي جــان دادن 

ايستادند، الحمداهلل پيش  بردند.« 

حــاال مي خواهيــم بگوييــم که ســيدجمال چه 
مســائلي را مطرح کرد که مردم شيفته او شدند. 
خوشبختانه از سيد جمال غير از کتاب هاي خود ، 
دو نوشته درباره مشروطيت وجود دارد؛ نخست 
مجداالسام کرماني مدير روزنامه »نداي وطن« 
که براي اينکه گفته هاي ايــن واعظ کتباً هم به 
دست مردم برسد، دســت به نشر روزنامه اي زد 
به نام »الجمال« که در اولين سرمقاله خود چنين 
نوشت: »جمعي از مشترکين از من تقاضا کردند 
که صحبت هــاي آقاي ســيدجمال را جداگانه 
براي ما چاپ کنيد تا ما هم از او استفاده ببريم.« 
مجداالسام ادامه مي دهد: »او اولين کسي است 
که به اين صراحت و وضوح مســائل سياسي را 
بر فــراز منبر حل نمود و اصــول امر به معروف 
و نهــي از منکر را بــه اقتضاي زمان اجرا نمود و 
مردم عامــي درس نخوانده را او از بيان کافي و 
بيان شــافي خود دانا به حدود انســانيت و آشنا 

دکتر باســتاني پاريزي مقدمه اي بر کتاب »شهيد 
راه آزادي« نوشته است که در آنجا بيان مي کند: 
»ما تصور مي کنيم که مشــروطيت را تفنگ هاي 
ســواران بختياري و ســربازان تنکابني از چنگ 
محمدعلي شاه درآوردند و ششلول ستارخان و 
باقرخان ماهيت مشروطيت شــد. در عين اينکه 
انــکار اثر اين تفنگ ها را نبايــد کرد و در عين 
اينکــه بايد گفت هرکه شمشــير زنــد خطبه به 
نامش خوانند، حقيقت آن است که نام مشروطه 
وقتــي به کرســي حکــم نشســت و محمدعلي 
شــاه را به کنج ســفارت پناهنده ساخت، که در 
ميــدان مبــارزه فکر و در گيــرودار زد و خورد 
گفت وگوهــاي مجلســي و بشــري و بــه قول 
امروزي ها در حجت و اســتدالل بحث شخصي 
مثل ســيد جمــال واعظ بر اســتدالل روحانيون 
صاحب نفوذي مثل شــيخ فضل اهلل نوري برتري 
داشت. خود ستارخان و باقرخان هم مي دانستند 
که ميزان نفوذ آنان در جامعه مذهبي آن روزها 
به قول سعدي چيزي نبوده است که به کار آيد. 
از همــه جالب تــر کتــاب تاريــخ مشــروطيت 
ملــک زاده اســت. ملــک زاده بــا اينکه پســر 
ملک المتکلميــن واعــظ اســت و بايــد دفــاع 
شــديدي از پــدرش بکند، از نقش ســيدجمال 
واعظ مي  گويد. مي گويد: »گوهر آزادمنشــي و 
آزادمردي که در خميره وجودش مستتر بود او 
را به سمت فلســفه نوين و افکار جديد کشيد و 
آرزوهاي بلندي که مغــز آن متکلم فصيح بود 
در منابــر و مجامع تراوش کــرد و حاميان عوام 
فريــب را ضد او قيــام داد و چنانچه شــيوه آن 
بي خردان بود او را به بي ديني و المذهبي و هرج 
و مرج طلبي متهم کردند و صدمات بســيار به او 
وارد آوردند. ســيد جمال الدين مســافرت هاي 
بســياري به نقــاط مختلف ايران نمــود و در هر 
موقع و مقام مــردم را به پرهيزگاري و مخالفت 
با اصول استبداد تشويق مي کرد و با قلم شيوايي 
که داشــت مقاالتي بس ســودمند بــه روزنامه 
کلکته مي فرستاد. زماني نکشيد که افکار بلندش 
مورد ستايش اصاح طلبان آن زمان قرار گرفت« 

)تاريخ انقاب مشروطه ايران، ص 165(. 
بــاز مي گويد: نکتــه قابل توجه اين اســت که 
خطابه هــاي ســيد جمــال الديــن در حالي که 
فصيح بود، بســيار عوام فهــم بود و از اين جهت 
نطق هايــش روي عــوام تأثير بســيار داشــت و 
مردمــان عامي و بي ســواد از بياناتش اســتفاده 
کامل مي کردند و چون تشــنگان از منبع ســير 
آب مي گشــتند. اين بود که ســيد بزرگوار در 
ميان عوام معتقدين بســياري داشــت و بسياري 
از مردم او را تا حد پرســتش دوســت داشــتند. 
ســيدجمال واعظ که در علم کام و تفســير يد 
طوالني داشت کوشش مي کرد که در نطق هاي 
خــود عقايد جديد را با اصول دين تلفيق کند و 
به مردم بفهماند که مشــروطيت و حکومت ملي 
نه فقط مخالف با دين اســام نيست بلکه همان 
چيزي است که پيغمبر ما بدان دستور داده است. 
بديــن جهت مــا هرگامي که در مســير انقاب 

دكتر باستاني پاريزي، عكس از ايرنا
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در مشــروطيت و بيــداري تــوده مردم داشــته 
اســت. به تعبير امروزي ايشــان يک روشنفکر 
و نوانديش ديني اســت و بعدهــا هم در دوران 
نهضــت ملي و در زمان رضاشــاه، دکترمصدق 
همين پيام مشروطيت را گرفته بود که آن موقع 
در مجلس چهــارم يا پنجم گفــت: بنابراين هر 
ايراني که ديانتمند است و هرکس که شرافتمند 
اســت روي دو اصل از وطن خــود دفاع کند و 
خود را تســليم هيچ قوه اي ننمايــد، يکي از آن 
دو اصل اساميت است و ديگري وطن پرستي. 

پس در دوره مشــروطيت مثل همه دوره ها، مثل 
دوره جنبش تنباکو نقش نوانديشــان ديني است 
که تأثيرگذار بوده که در رأس آن ســيدجمال 
بوده اســت و افکار و انديشــه هايي که راجع به 
آزادي، مســاوات، قانون، ملي بــودن و مذهبي 
بودن مطرح کرده اســت که نوانديشان ديني نيز 
پيروان آن انديشه ها هستند. در واقع نقش واعظ 

داراي اولويت بوده است. 

شــما تصور مي کنيد آنچه سيدجمال  ■
واعظ مطرح کرده است، با آنچه امروز و 
در قرن بيســت ويکم از آن به دموکراسي 

ياد مي شود، همخواني دارد ؟
متــون قــرن بيســت ويکم را کــه مي خوانيم  □

علي رغم اختافاتي که دارند، دو مســئله در آنها 
مطرح است. مثًا دکتر بشيريه در کتاب خود در 
مورد دموکراسي به دو مورد اشاره کرده است که 
مهندس بازرگان هم به آن دو نکته ســخت  قائل 
بودنــد. يکي از آن دو اصل اين اســت که مردم 
انتخاب بکنند و ديگري اينکه مردم حق پرســش 
داشــته باشند، حق پرسش و امر به معروف و نهي 
از منکر داشــته باشــند. اين دو نکته را نه تنها در 
سخنان سيد جمال واعظ مي بينيم بلکه 1400 سال 
پيش هم حضرت علي )ع( هم در ســخنان خود 
همين را گفته است. روزي که مردم مي خواستند 
با علي)ع( بيعت کنند، ايشان مي گويد حکومت 
حق شماســت و من بدون اجازه شــما نمي توانم 
کاري کنم. دومين مسئله اي که حضرت علي)ع( 
در خطبــه 216 به آن مي پردازند، اين اســت که 
همان طور که با جبــاران صحبت مي کنيد، با من 
صحبــت نکنيد. نزد مــن از گفتــن کلمه حق يا 
مشورت به عدل خودداري نکنيد، حرف حق را 
به من بزنيد و من را مورد بازخواســت قرار دهيد. 
اين دو اصل، اصلي است که ويژگي دموکراسي 

است که انديشه سيدجمال به اين مي خورد. 
در انتهــاي مطلــب بايد عنــوان کرد که ســيد 
جمــال واعظ را در بروجرد خفــه کردند ـ البته 
روايت هــاي ديگري از شــهادت ايشــان مانند 
مســموم  کردن در زنــدان هــم وجــود داردـ  و 
جسد پاکش را در گورستان معروف به يخچال 
واقع در مغرب بروجرد به خاک ســپردند که از 
آن پس نام گورســتان »جماليه« شــد و در نظر 
آزاديخواهــان حرمــت يافت و در ســال 1327 
قمري تني چند از دوستداران آزادي به ساختن 

بنايي بر مزار سيد جمال مصمم شدند. 

آورد ايــن اســت که ســخنان ايشــان حول دو 
محور اساسي مي باشــد. نه تنها اين دو محور از 
مجموعه ســخنان ايشان اســتنباط مي شود بلکه 
خــود به صورت صريــح در بيانــات خود روي 
ايــن دو محور تأکيد بســيار دارد و يکي از آن 
دو محور، اصل تفکيک ناپذيربودن اصل آزادي 
و مســاوات اســت که اين دو را جــداي از هم 
نمي توان معنا کرد. ايشان در توازن اين دو اصل 
مي گويــد؛ »بايد بدانيد آزادي بدون مســاوات، 
ظلم محض و مطلق اســت و تجاوز برخي افراد 
مملکت است به حقوق ديگران.« به اين معنا اگر 
در يــک مملکتي بعضي از اعيان و رؤســا آزاد 
باشند و ديگران که فقرا و ضعفا هستند هم بنده 
آنها باشــند و مجبور باشــند در اطاعت و قبول 
ظلم اعيان، معلوم است که اين آزادي عين ظلم 
و جــور و مقبوض خدا و رســول و مردود تمام 
شرايع و اديان است، بلکه انبيا يک جهت عمده 
رسالتشــان همين بود که مظلومان را از دســت 
ظالــم نجات بدهنــد. مثل حضرت موســي)ع( 
کــه از طرف خدا مأمور بود که بني اســرائيل را 
از دســت فرعون و فرعونيان خاص کند. پس 

معلوم شد که آزادي بايد با مساوات باشد. 
محور دوم توجه به دو رکن اساسي است. يعني 
اساميت و ايرانيت. سيد جمال واعظ مي گويد: 
»اي مســلمان ها گــوش بدهيد، خــوب ملتفت 
شــويد، شــما دو چيز داريد که بايــد قدرش را 
بدانيــد و آن را حفــظ کنيد. اول اســام و دوم 
ايران. از بابت دين قائل به قرآن هســتيد و کلمه 
الالــه االاهلل و تمامتــان از پادشــاه و وزير و علما 
وحجت االســام و تاجر و کاسب و نوکر و اهل 
زراعــت از زن و مرد، بايــد دين تان نتيجه قرآن 
باشــد و از بابت دنيا اهل ايرانيم و بايد ترتيبمان 
به ترتيب ايران باشــد. اي متدينين، ايرانيت خود 
را رها نکنيد. بنابراين ســيد جمال واعظ با توجه 
به اين اسناد و اين سخنان ارائه شده تأثير عظيمي 

خرابــي مملکت و ويراني ايران، تســلط کفار و 
خرابي دين اســام، از تمام چيزها بيشــتر است. 
بيشتر است از حاکم ظالم. ماي ظالم بدتر است 
از وزيــر ظالم، ماي ظالم بدتر اســت از حاکم 
ظالم، ايشــان مي فرمايد، ضرر اين قسم از علما 
براي شــيعيان از يزيدبن  معاويه بيشتر است. اين 

کام مانند کام عامه نائيني هم هست. 
همچنيــن در ارتباط با حقوق مردم در اين مقاله 
مي گويد، شما ايرانيان تا پارسال نمي دانستيد که 
شما رعايا هم در اين آب و خاک وطن عزيزتان 
که اســمش ايران اســت صاحب حق مي باشيد، 
بلکه معتقد بوديد همه اين حقوق مختص اعيان 
و اشراف، وزرا، علما، امرا و بزرگان مي باشد و 
اعتقاد شــما اين بود همين قدر که خداوند انعام 
و چارپايــان را از بــراي منفعت بني نوع انســان 
خلق نموده اســت و هيچ ماحظه اي در خلقت 
گوســفند و شــتر، گاو و االغ نکرده است مگر 
فقط محض آســايش و آســودگي نوع انسان، 
همين قدر خيال مي کرديد که در خلقت شــماها 
هــم خداوند هيچ غرضي نداشــته اســت، مگر 
براي آســايش و آرامش و آسودگي اين اعيان 

و اشراف و رؤسا )180ـ179(. 
ايــن تقصير بــه اعتقاد من از خود رعيت اســت 
که مثل گوسفند در خواب غفلت است و اصًا 
خبر از حقوق خودش ندارد و اصًا نمي داند که 
نــزد عدل پروردگار اين رعيــت با اربابش هيچ 
فرقي ندارد، هر دو بنــده يک خدا و امت يک 

پيغمبرند )ص 180(.
در اين مقاالت از اســتقال سياســي و اقتصادي 
هــم بحث بــه ميــان آمده اســت. ســيدجمال 
مي گويد »کار به جايي رســيده اســت که سالي 
80 کرور پول از مملکــت ما به خارجه مي رود 
که از بي علمي است که هر چه را که الزم داريم 
حتــي ميخ کفش هايمان و کفن امواتمان را بايد 
از خارجــه بگيريم. چه عيبــي دارد پارچه هاي 
ايرانــي بپوشــيم؟ مــن چــه بکنــم کــه عمامه 
حجت االسام بايد پارچه اش از فرنگستان بيايد. 
کفن مرده هامان از پارچه روس است)ص 180(.

ايشــان همچنيــن تکيــه ويــژه اي روي قانون و 
قانون گرايــي مي کنــد. »مي گويــد مــردم، اين 
مجلس اگر قانون نداشته باشند خوشگل باشد و 
همه چيز داشته باشد، اما روح ندارد. اين مجلس 
مثل عروس بي روح است، تا وقتي قانون نداشته 
باشــد، وقتي که قانون پيدا کرد آن وقت خوب 
مي شــود. مردم بايد قانون بخواهند و بدانند که 
وزيــر جنگ تا چه حد بايد پايــش را از قاليچه 
درازتر کند. شاه و مجتهد همچنين )ص 264(. 

اي مردم اگر شــاه يا مجتهد خاف قانون رفتار 
کند، البته محترم هســتند و جايشان سر ماست و 
کيســت از اينها بهتر، اما اگــر ظلم مي کنند چرا 

ديگر اي احمق تملق مي گويي؟
ايشــان ســخناني در باب مبارزه با فقر و داشتن 
زندگــي بهتر هــم دارد و همچنيــن از کرامت 
انساني صحبت مي کند و خيلي از مسائل ديگر. 
اما آنچه از مجموع اين سخنان مي توان به دست 

سيدجمال واعظ اصفهاني
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کلمه« مي دانست. آن يک کلمه »تأسيس قانون« 
بود. قانون، جامعه و قدرت را قاعده مند مي کرد. 
در سايه قاعده مندي اســت که مي توان ساختار 
فرهنگ عشــيره اي حاکم برجامعه را  مديريت 
کــرد، تغييــر  داد و راه پيشــرفت را مهيا نمود. 
مستشــارالدوله فقط به بيان علل پيشــرفت اروپا 
و عقب ماندگــي ايــران اکتفــا نمي کنــد، بلکه 
براي رهايي ايران از عقب ماندگي و رســيدن به 

وضعيت مطلوب راه را نشان مي دهد.
مستشــارالدوله پس از انتشار کتاب »يک کلمه« 
مورد غضب ناصرالدين شاه قرار گرفت. پس از 
بازداشت به قزوين منتقل و به دستور ناصرالدين 
شاه آن قدر با کتاب يک کلمه بر سر او کوفتند 
که در اثر آن نابينا گشــت. امــوال او مصادره و 
القاب او بازپس گرفته شد و در اثر شکنجه نابينا 

و در غربت به ديار باقي شتافت.

پيامد فرهنگي- اجتماعي نظام ايلي
اقتصاد کشاورزي و توليد روستايي ميراث نظام 
ايلــي، فرهنــگ اقتدارگرايي ايلــي را بازتوليد 
مي کــرد. در نظام اقتدارگرايي، بر شــخصيت، 
آرا و زندگي انسان ها تسلط وجود دارد. اصالت 
فــردي انســان ها  گرفته مي شــود. از انســان ها 
وفــاداري تمــام، نامحــدود، بي چــون و چرا و 
بــراي آنکه  انتظار مي رود.  دگرگون ناپذيــري 
وفاداري تام تحقق يابد، هرگونه محتوا و انديشه 
و تفکر ممنوع مي شــود تا وفــاداري به فرد در 

فضايي از توهمات امکان پذير شود.1
در سيســتم ســلطاني، از هرگونــه ســاماندهي 
و برنامه ريــزي پرهيــز مي شــود زيــرا برنامه و 
ســازماندهي، موجــب کاهــش اقتدار ســلطان 
مي شود. در اين حاکميت، اراده شاه و مصلحت 
نظــام ايلي مد نظر اســت و در نظام عشــيره اي 
جايي براي منافع ملي و خواسته هاي مردم، معني 

ندارد.
در نظــام عشــيره اي تحــرک اجتماعي محدود 

کشــور با صاح ديد فرد محور، ورق مي خورد. 
در فرهنــگ عشــيره اي کام و فرمان ســلطان 

واجب االطاعه است.
برخــورداري از مواهب اقتصادي نيز مخصوص 
گروه وفادار به ســلطان بود. اراضي مرغوب به 
فرماندهان لشــکري به  اقطاع داده مي شد. معيار 
تخصيــص مناســب، کارکردگرايي و تخصص 

نبود.
در فرهنگ عشــاير قاعده اي براي حل اختاف 
و رقابت هــا و برخورد با منتقــدان وجود ندارد. 
يگانه شيوه حل و فصل خصومت ها سرکوبي و 

خشونت بود.
آشنايي ايرانيان با پيشرفت هاي اروپاييان و دنياي 
جديــد موجب آگاهــي آنها گرديــد. آگاهي 
ايرانيــان ســاختار فرهنگ اجتماعي، سياســي، 
اقتصادي حاکم بر روابط ايــران عصر قاجار را 

به چالش کشيد.
روشنفکران و دلســوزان به ملک و ملت در پي 
چاره برآمدند. ســاختار عشــيره اي مسند محور 
حاکم  با هرگونــه اظهارنظر، نقد و گفت وگو، 
عقانيت، قاعده مندي و عقل جمعي بيگانه بود.  
سيستم چاکر و نوچه پروري و مديحه سرايي، در 
پي حفــظ وضع موجود بود. شــاه، هم قانون را 

وضع، هم اجرا و  هم قضاوت مي کرد.
تفاوت شــاه و خان در حيطه قــدرت آنها بود؛ 
در حالي که ويژگي هاي مشــترکي داشــتند. در 
عصــر بيداري ايرانيــان در نيمــه دوم حکومت 
ناصرالدين شاه، دســته اي از روشنفکران متعهد 

در پي تغيير وضع موجود برآمدند.
يکي از کســاني که در اين مســير گام برداشت، 
ميرزا يوســف خان مستشارالدوله تبريزي است.  
مستشــارالدوله با جمع بندي از شــرايط ايران و 
تجــارب گرانبهايي که طي ســال ها حضور در 
خارج از ايــران اندوخته بود کتاب »يک کلمه« 

را در پاريس نوشت. 
 او راه حل پيشــنهادي خود را براي جامعه »يک 

مقدمه
 قدرت در فرهنگ اجتماعي و سياســي ايرانيان 
ارزش و منزلت مهمي دارد. بدين خاطر دستيابي 
بــه قدرت مقدمه بهره مندي از  مزاياي اجتماعي 
و اقتصادي مي باشــد. بدين خاطر ايرانيان سعي 
در رسيدن به قدرت يا پيوندخوردن با حلقه هاي 

وابسته به آن دارند. 
دســتيابي به قدرت در عصر قاجار و پيش از آن 
قاعده و قانوني نداشــت. قدرت در اين دوره در 
دست ايل ها  بود. تکيه يک ايل بر اريکه قدرت 
مصادف با حذف ايل ديگر بود. تغيير سلســله ها 
به معناي جابه جايي قدرت در دست ايل هاست. 
عشــاير و ايات، قرن ها بر ايــران حاکم بودند. 
اين سلطه موجب شکل گيري فرهنگ عشيره اي 
شــد. فرهنگ عشــيره اي ســاختار حاکميت را 
شــکل مي داد. اين ســاختار فرهنگي از نسلي به 

نسل ديگر انتقال مي يافت. 
حاکميــت ايلي، ســاختار فرهنــگ اجتماعي، 
اقتصادي، سياســي و حقوقي خاصي را شــکل  
داده اســت که داراي سلســله مراتب عشيره اي 

مي باشد. 
براســاس ساختار عشــيره اي، خان در رأس هرم 
ايل و طايفه قــرار دارد. همه تحــت قيموميت، 
اوامــر و مراحم او قــرار دارند. دســتيابي به هر 
منصــب منوط بــه درجــه  وفــاداري و تبعيت 
نســبت به خان اســت. ايــن فرهنــگ در نظام 
سياســي ايران در عصر حاکميت ايات نهادينه 
شــد. تقســيم مناصب، عزل و نصب ها به اهليت 
و وفاداري فرد به ســلطان بستگي دارد. مصالح 

مطالبه امروز  ما »يك کلمه«  

رضا احمدي
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آنها پيشــرفت کرده انــد و ما عقــب مانده ايم؟ 
قرار داد. دســته اي از اين مســافران مشاهده  هاي  
خود را  به نام ســفرنامه منتشر کردند. کارمندان 
دولتي، دانشــجويان و مهاجــران ايراني از ديگر 
گروه هايي بودند که طي سفرهاي خود به اروپا 
با همين پرسش روبرو شدند. انتقال اين اخبار به 
داخل ايران، توده هاي مردم را هم متأثر ساخت. 
همراه بــا ديگر تحــوالت، عــده اي از ايرانيان 
متعهد که خود را در برابر ملت و کشور مسئول 

مي دانستند در پي پاسخ به اين سؤال برآمدند. 
اولين پاســخ به »چرا ما عقب مانده ايم« از سوي 
عباس ميــرزا نائب الســلطنه داده شــد. او نبود » 
ارتش ملي« را عامل عقب ماندگي مي دانســت. 
ميــرزا ابوالقاســم قائم مقــام اقداماتي در جهت 
ساماندهي اوضاع نابسامان اداري ايران برداشت. 
پس از او اميرکبير، »نبود نظام آموزشي« را عامل 
عقب ماندگي مي دانست. ميرزا حسين سپهساالر  
فقدان ديوانســاالري و سامان اداري و اجرايي و 
نبود راه آهن و تلگــراف را عامل عقب ماندگي 
مي پنداشــت. گروهــي ديگــر از روشــنفکران 
هــم راه حل هايي را مطرح کردنــد. ميرزا ملکم 
خان فقــدان »تنظيمــات« و ميــرزا فتحعلي خان 
آخونــدزاده گره ايــن مشــکل را »تغيير خط و 

آموزش« مي دانست و...
عصــر  در  ارائه شــده  راه حل هــاي  ميــان  در 
ناصري به راه حلي از ســوي ميرزا يوســف خان 

مستشارالدوله  برمي خوريم. 

اوضاع ايران
ميرزا يوسف خان مستشارالدوله در کتاب رساله 
»يک کلمــه«6 مــي آورد: »چرا اين طــور غافل 
و معطل نشســته ايد و چرا از حالت ترقي ســاير 
ملل انديشــه نمي کنيد، همسايه شــما  وحشيان 
کوهســتان را داخــل دايــره مدنيــت کــرده و 
هنوز شــما منکر ترقيات فرنگســتان هستيد؟ در 
بلد هاي مجاور شما، مريض خانه ها  کوچکترين 
)بيمارســتان( و معلم خانه هاي )مدرســه( منظم 
براي ذکــور )پســران( و انــاث )دختــران( بنا 
کرده اند و هنوز در معظم ترين شــهر شــما يک 
مريض خانه و يک معلم خانه نيست. کوچه هاي 
دهات همجوار شما منظم و توسيع و تطهير يافته، 
ولي در شــهرهاي بزرگ شــما به سبب تنگي و 
اعوجاج و کثافت و ســوراخ هاي بي نهايت که 

در کوچه هاست عبور نامقدور گرديد. 
در هم جواري شــما راه آهن مي ســازند و هنوز 
شــما به راه عــراده )درشــکه( نپرداخته ايد، در 
همسايگي شما جميع کارها و امورات اهالي در 
محکمه هاي )دادگاه ها( منظمه از روي قانون بر 
وفــق حقانيت فيصله مي يابد. در ديوار خانه هاي 
شما هنوز يک کتاب قانون نيست. در همسايگي 
شــما هر کس بدهي خود را بي محصل )مأمور 
ماليــات( آورده به ديوان )اداره دارايي( مي دهد 
در ملک شما را مجبور به گماشتن تحصيل داران 

کار و قانون به مخالفت برمي خاست.
 تا زماني که انســان ها ســواد نداشتند و فرصت 
مشــاهده نبود و جايي جز روســتاي خود نديده 
بودند، امــکان حفظ نظام اقتدارگــرا بود، اما با 
توسعه سوادآموزي، صنعت چاپ، شکل گيري 
مدنيت و شهرنشــيني، ســفر، آموزش و رشــد 
فکري افــراد، نظام هاي اقتدارگــر نمي توانند با 

آسايش خاطر تداوم يابند.4
آن گاه کــه فرهنــگ عشــيره اي، بــه فرهنگ 
اجتماعي، سياســي و اقتصادي تبديل و استمرار 
يافــت موجب خســارت هاي جــدي  در حوزه 

فرهنگ و انديشه شد.

عصر بيداري
آشنايي ايرانيان با پيشــرفت هاي اروپا  در عصر 
قاجــار از راه هــاي مختلــف صــورت گرفت. 
جنــگ 20 ســاله ايران و روســيه باعــث جرقه 
بيداري ايرانيان از خواب گران چند قرنه  شــد. 
عباس ميــرزا نائب الســلطنه در ديدار بــا نماينده 
ناپلئون بناپارت، مســيو ژوبر در منطقه قره چمن 

تبريز مي آورد: 
»نمي دانم اين قدرتي که شما اروپايي ها را بر ما 
مسلط کرده چيست و موجب ضعف ما  و ترقي 
شما در قشون جنگيدن و فتح کردن و به کاربردن 
تمــام قواي عقليه متبحريد و حال آنکه در جهل 
و شــغب غوطه ور و بــه ندرت آتيــه را در نظر 
مي گيريم.  مگر جمعيت و حاصلخيزي و ثروت 
مشــرق زمين از اروپا کمتر است؟ يا آفتاب که 
قبل از رســيدن به شــما به ما مي تابــد، تأثيرات 
مفيــدش بر ما کمتر از شماســت؟ يا خدايي که 
مراحمش بر جميع ذرات عالم يکســان اســت، 
خواســته شــما را بر ما برتري مي دهــد؟ گمان 
نمي کنم. اجنبي حرف بــزن،  بگو چه بکنم که 

ايرانيان را هشيار نمايم؟« 5
اروپــا  بــه  قــرن 19  ايرانيــان در  از  گروهــي 
مســافرت کردنــد. آگاهي از ترقــي ملت هاي 
ديگــر، ايرانيــان را در برابر اين ســؤال که چرا 

اســت و مباني ترقي، بهره گيــري از منافع مادي 
و اقتصادي به درجه وفــاداري فرد به نظام ايلي 
است. پايه حاکميت ســلطاني  بر تبعيت محض 
از رياســت ايل است. فرايند اين فرهنگ، مردن 
فرديت، تعطيلي انديشــه و استقال در اين نظام 

است.
در نظام ســلطاني تفاوت پذيرفته نيست. تفاوت  
امري منفي اســت. متفاوت فکرکردن، متفاوت 
رفتارکــردن و متفاوت زندگي کردن به نســبت 
الگويي که شــخص شــاه در رأس هــرم ايجاد 
کــرده تخطي از اصول اســت و شــالوده نظم و 

مراتب  اقتدار را آشفته مي کند.2
در فرهنــگ ايلي، تبعيت محــض اصالت دارد؛ 
پس در اين جامعه روند رشــد عقلي ـ استداللي 
در زمينه هــاي اجتماعــي، اقتصادي و سياســي 
متوقف مي شــود. اين فرهنگ در حالي شــکل 
مي گيرد که هريک از انسان ها داراي تمايات، 
اســتعدادها، بينش، آرزوها و... هســتند. هرگاه 
افراد نتوانند خود را با فرهنگ مســلط اقتدارگرا 
همراه ســازند از گردونه بهره گيري از امکانات 
و موقعيت هــا محروم مي شــوند. افــراد در اين 
جامعه  سعي دارند، خود را در ظاهر  به فرهنگ 
مســلط همراه نشــان دهند. دســته اي تمايات 
خود را آشکار و دســته اي پنهان مي سازند؛ اين 

پنهان کاري، انسان ها را چند چهره  مي کند.
از تأثيرات فرهنگ ايلي – سلطاني عدم پذيرش 
»تفاوت« انسان هاســت. در نظام ســلطاني، مردم 
رعيت هســتند. رعايــا همه مثل همنــد و با هم 
تفــاوت ندارند. اين روند در ســطح اجتماع هم 

پذيرفته شده بود.
اقتدارگرايي در تاريخ ايران به حدي اســت که 
بســياري از ايرانيان حتي سطح روابط اجتماعي 
متفاوت بــودن را نوعــي تمرد قلمــداد مي کنند 
و شــخص متمرد کسي اســت که جرأت کرده 

متفاوت فکر کند. 3
با ايــن فرض در نظام ســلطاني، انســان ها بايد 
يک نوع بينديشــند و رفتار کنند. در اين جامعه 
کساني که متفاوت مي انديشند و رفتار مي کنند 
حذف خواهند شــد، زيرا رفتار در نظام سلطاني 
دستوري اســت، نه مشــورتي و قاعده  مند. پس 

آنان که متفاونتد حذف خواهند  شد.

نظام حقوقي
اختاف انسان ها امري طبيعي است، اما در نظام 
ايلــي و فرهنگ اقتدارگرايي، ايــن امر پذيرفته 
نيســت. اختاف انسان موجب شــکل گيري و 
تکوين نظام هاي حقوقي در تمدن ها گرديد. در 
اين رابطه مي توان گفت، ايجادنشدن يک نظام 
سياسي حقوقي، علت اصلي موفق نشدن مبارزات 
سياسي و اجتماعي ايرانيان در دوره قاجار است. 
دستاوردهاي نهضت  نهادينه نشد. نظام حقوقي، 
سازوکار محدودکننده اقتدارگرايي است. بدين 
خاطر اين سيستم با هرگونه قاعده مندي، تقسيم 

در نظام سلطاني تفاوت پذيرفته 
نيست. تفاوت  امري منفي 
است. متفاوت فکرکردن، 

متفاوت رفتارکردن و متفاوت 
زندگي کردن به نسبت الگويي 
که شخص شاه در رأس هرم 

ايجاد کرده تخطي از اصول است 
و شالوده نظم و مراتب  اقتدار را 

آشفته مي کند
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مي باشد. يک کلمه که من گفتم اين است.10
يوســف خان جامعه ســنتي ايران عصر قاجار را 
مي شــناخت. بر حساســيت هاي مردم مسلمان و 
علما واقف بود: بــر عقب ماندگي ملک و ملت 
آگاهي داشت. ســعي  او انتخاب راهي بود که 
به صواب نزديکتر و قابليت اجرا داشــته باشــد. 
مستشــارالدوله بســيار مواظب بود که در تبيين 
ديدگاه هــاي خــود،  بين قانون مــورد نظر او و 

اسام شريعت مدار تعارضي به وجود نيايد.
پس از اينکه يوســف خان از اســتانبول در سال 
1867 در پاريس منتقل شــد، ســه ســال در آن 
شــهر ماند. در اين دوره انســان ايراني در شتاب 
حــوادث و پيشــرفت و توســعه همه جانبه اروپا 

حيران و بهت زده نظاره گر اين تحوالت بود.
»در اين مدت مي ديدم که در فرانســه و انگليس 
انتظام لشــکر و آبادي کشــور و ثروت اهالي و 
کثرت هنر و معارف و آســايش و آزادي عامه، 
صد آن قدر اســت که در مملکت ســابق الذکر 
)روســيه و عثمانــي( ديــده بودم و اگــر اغراق 
نشــمارند، توانم  گفت نمونه بوده است: از آن 
بعــد در فرنگســتان مي ديدم اگرچه ســبب اين  
نظم و ترقيات و اين آبادي را از عدل مي دانستم 
به ســبب آنکه اين ســلطنت و اين ثروت و اين 
آبادي و عمارت، به غير عدالت ميسر نمي شود، 

چنان که در اثر )حديث( آمده است.
»الســلطان اال بمال و ال مال اال بعماره و العماره 
اال بعدل« هيچ سلطنت جز به مال و هيچ مالي به 
سازندگي و هيچ سازندگي جز به عدل صورت 

نمي گيرد.
پيش خود خيال کرده و بــه خود گفتم با اينکه 
بنيــان دين اســام بر عدل و انصاف اســت و با 
اينکه در چندين جاي قرآن مجيد، خداي تعالي 
عدل را ســتوده و ســاطين و حکام اســام نيز 
هيچ وقت منکر عدل نبوده اند، پس چرا ما چنين 
عقب مانــده و چرا اين طور از عالم ترقي خود را 

دورتر داشته ايم؟«11 

داد کــه بعضي از شــما نظم و ترقي فرنگســتان  
را از فروعــات  غير برقــرار مي دانيد و برخي از 
علــوم و صنايع تصور مي نماييــد. مانند تلغراف 
)تلگراف( و کشتي ها و عرابه هاي بخار و آالت 
حربيه که اينها نتايج اســت نه مقدمات و فقط به 
نظريات ســاده قصد نظر مي کنيــد و از عمليات 
صرف نظــر مي نماييد و اگر مي خواهيد در ايران 
اسباب ترقي و مدنيت را بيندازيد در بدو کارها 

از تعيين کلمه واحده غفلت مي نماييد.
هرگاه کسي از دانشمندان اسام محض خدمت 
بــه وطن تأليفي بر اين مواد مي نويســد از تاريخ 
و صنايع فرنگســتان تعريف مي کند و از بنيان و 
اصول عمل اداره آنها اشاره نمي نمايد؛ اين است 
که کدهــاي )قانون ها(کارگزاران دول اســام 
بي ثمر و نوشته هاي مؤلفان اين مطلب متروک و 
بي اثر مانده، مگر با يک کلمه. اين همه ترقيات 
مي توانــد حاصل برد؛ آن کلمه چيســت؟ معني 

آن را به من بيان کنيد. 9 
مستشارالدوله علت اصلي پيشرفت هاي اروپا را 
قانون مي داند. عقب ماندن مــا از اين قافله، نبود 

نظام حقوقي در ايران است. 

قانون جديد
يوسف خان چه تصوري از  قانون  داشت؟  من 
نگفتم کد }قانون{ فرانسه  با ساير دول را براي 
خودتان استنساخ کرده، معمول بدارند؛ مراد من، 
کتابي است که جامع قوانين الزمه و سهل العباره 
و ســريع الفهم و مقبول ملت باشد. تدوين چنين 
کتابي با شرطي که در شرح تفاوت هاي پنجگانه 
بيان کردم ممکن اســت خصوصاً در ديواني که 
اجــزاي آن از رجال دانــش و معرفت و ارباب 
حکمت و سياســت باشــند همه مکتــب معتبره 
اسام را حاضر در جمله کدهاي دول متمدنه را 
جمع کنند، در مدت قليل کتابي جامع نويســند 
چــون کتابي چنيــن مقبول عقاي ملت نوشــته 
شــود المجالــه وظيفه ملــت و دولت بــر قانون 

مي کنند فان و فــان... اين غفلت و بي اعتنايي 
براي شــما و اخاف شــما موجب خســارت و 
ندامت عظيــم خواهد گشــت. در روز جزا در 
حضور خداوند مســئول و شرمنده خواهيد شد، 
از خواب غفلت بيدار بشويد. بر خود و اخاف 
خــود ترحم کرده به معاونت و ارشــاد و اولياي 
دولت و به اتفــاق و اتحاد علماي دين راه ترقي 

خود را بپاييد.«7  

چرا عقب مانده ايم 
مستشــارالدوله پس از سال ها حضور در اروپا و 
کشــورهاي ديگر در پي پاسخ به اين سؤال بود 
که ما چرا نتوانســته ايم کشور و ملت خود را به 
ايــن درجه از ترقــي و بهروزي برســانيم. علت 

چيست؟
روشــنفکران قرن 19 ايران، پاســخ هايي چند بر 
اين پرســش داده انــد. عمده پاســخ ها از جنس 
سياسي اســت. زيرا روشــنفکران ايران به طور 
عمــده سياســي بودنــد و از ايــن رو به ويژه به 
دو بحث اساســي تجددخواهي کــه پيوندهاي 
پيچيده اي با انديشــه سياسي داشــت  به انديشه 

حقوقي و اقتصادي بي اعتنا مانده اند.8

راه حلي از جنس ديگر 
مستشــارالدوله مي آورد، با يکي از دوستان که 
از تواريخ و احاديث اســام اطاع کامل داشت 
ماقات کرده تا ســّر اين معني را بفهمم که چرا 
ســاير ملل به چنــان ترقيات عظيمه رســيده اند 
و مــا در چنين حالت کســالت و بي نظمي باقي 
مانده ايم. به آن دوست رســيده و اين مطلب را 
با او به ميان آورده، ســّر اين معني را پرســيدم، 
جواب چنين داد که بنيان و اصول نظم فرنگستان 
يک کلمه است و هرگونه ترقيات و خوبي ها در 
آنجا ديده مي شود، نتيجه همان يک کلمه است.

گفــت: اهل مملکت شــما از اصول مطلب دور 
افتاده اند. پرسيدم چگونه؟  دوست مزبور جواب 

يوسف خان جامعه سنتي ايران 
عصر قاجار را مي شناخت. بر 

حساسيت هاي مردم مسلمان و 
علما واقف بود: بر عقب ماندگي 

ملک و ملت آگاهي داشت. 
سعي  او انتخاب راهي بود که 

به صواب نزديکتر و قابليت اجرا 
داشته باشد. مستشارالدوله 

بسيار مواظب بود که در تبيين 
ديدگاه هاي خود،  بين قانون 

مورد نظر او و اسالم شريعت مدار 
تعارضي به وجود نيايد

مستشارالدوله



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 2

2

خستگي ناپذير قانون خواهي در ايران بود و همه 
عمــر خود را نيــز در اين راه کــه در زمان او به 
جايي نرســيد صرف کرد. در اين ميان کســاني 
بــه مقــام او در قانون خواهي، ســامت نفس و  
وطن خواهــي اين خادم آزادي پــي بردند.15 او 
مفاهيم جديدي وارد انديشــه حقوقي و سياسي 

ايرانيان کرد.

اعالميه حقوق بشر
او بــه نقــش تعيين کننــده حقــوق و قانون در 
ســاماندهي قدرت و نظام اجتماعــي آگاه بود. 
قانــون اساســي فرانســه و مقدمــه آن،  اعاميه 
حقوق بشــر را مبانــي تدوين طرح پيشــنهادي 
خود براي ايرانيان قرار داد. قانون اساسي فرانسه 
بــه او کمک کرد تا در نوشــتن »يک کلمه« از 
آن بهره گيــري نمايد. دريافت هاي او از اعاميه 
حقوق بشــر و مباني اسام  بســيار نزديک بود، 
بديــن خاطــر ابتد بــرآن بود تــا نام کتــاب را 
»روح االسام« با الهام از روح القوانين مونتسکيو 

بگذارد.

شرع و قانون
ضــرورت تبديل کتاب شــرع به قانــون که از 
نظر شرعي اشــکالي ندارد علماي اسام احکام 
شــرعي، عرفيات را بــه صورت کتــاب قانون 

تدوين کنند.16
مستشــارالدوله بر اين عقيده  است در دين مبين 
اســام، قوانيني مشــابه قوانيــن اروپايي وجود 
دارد که مي تــوان با آن وضعيت ايــران را بهتر 
کرد و حتي قوانين اروپايي را نيز مشــابه قوانين 
اســامي و همان قوانين را براي پيشــرفت ايران 
مناســب مي دانســت. تأثيــر عميق انديشــه هاي 
مستشارالدوله در پيشبرد جنبش مشروطه خواهي 

و قانون خواهي ايران آشکار است. 

پيوند اسالم و حقوق بشر
يوســف خان بر آن بود که اعاميه حقوق بشــر 
که در مقدمه قانون اساســي فرانســه آمده است 
يکي از  نخستين اسناد حکومت قانون در دوران 
جديد اسام مي باشد و مي توان برآن اساس نظام 

حقوقي جديد ايران را تدوين کرد.17  

تبيين مشروعيت
آراي  مختلـف،  دوره هـاي  انديشـمندان 
گوناگوني درباره مشـروعيت قـدرت آورده اند. 
عـده اي خداونـد را منبـع مشـروعيت، گروهـي 
مـردم و جمعـي نفس تسـلط را منبع مشـروعيت 
کـه  جديـد  دوره  نويسـنده  اوليـن  دانسـته اند. 
دانسـت،  ملـت  اراده  را  قـدرت  منشـأ  نظريـه 
مستشـارالدوله بود. منشـأ و قـدرت دولت، اراده 
ملـت اسـت کـه او در ادبيات حقوقي و سياسـي 

کـرد.18    وارد  ايرانيـان 

او جان خود را نيز بر ســر »يک کلمه« گذاشت. 
در پي دســتگيري دوم که او را به قزوين منتقل 
 کردند به دستور ناصرالدين شاه آن قدر با  کتاب 
»يک کلمه« بر سر آن مرحوم کوفتند که موجب 

نابينايي او و سپس مرگ آن زنده ياد شد.
ميرزا يوســف قانون گرايي را روح اسام ناميد. 
با اين تفســير از قانون عرف توانست از شبهه ها 
جلوگيري کند و جوســازي کــه در مقابل اين 

طرح اصاحي به وجود آيد را ببندد.
توجه روشـفکر ايراني به حقـوق، گام بلندي در 
تحقـق جامعـه مدني  و فاصله گرفتـن از فرهنگ 
عشـيره اي حاکـم بـود. توجـه مؤلـف بـه حقوق 
آزادي،  چـون  انسـان،  نسـخ  غيرقابـل  طبيعـي 
حـق مالکيـت، امنيـت و مقاومت در برابر سـتم، 
ايـن ادبيـات را وارد نظـام حقوقـي ايـران کـرد. 
اعاميـه حقـوق بشـر متأثـر از ديدگاه هـاي جان  
الک، روسـو و ولتـر بـود. او در توضيـح اصول 
حقـوق بشـر بـه آيـات و روايـات اسـتناد کـرده 
و بنيـان اسـام را بـر عـدل و انصـاف دانسـته و 
بـه نزديکـي آن بـا اسـام تأکيـد دارد.  بـا ايـن 
روش ميزرا يوسـف سـعي دارد بين قانون شـرع 
و عـرف پيونـد زنـد تـا بـراي مسـلمانان شـک و 

نگـردد.14   شـبهه اي حاصل 

تأثير بر نظام حقوقي ايران 
نــگاه مستشــارالدوله بــه دين٬ نگاهــي بيروني 
است؛ يعني بـا اسـتفاده از عـلوم جـامعه شناسي٬ 
اقتصاد، انسان شناســي و مکاتــب نظري، به دين 
و انديشــه ديني نظرکردن، اما نــگاه از درون به 
دين٬ يعني بدون استفاده از علوم رايج و فقط با 
اتکا به کام و منبع دين، به مقوله دين پرداختن. 
منظور اســتفاده از علوم، نه احاطه کامل بر همه 
آنهــا، بلکه به کارگيــري نتايج آنهــا در مطالعه 

رخدادهاست. 
ميرزا يوســف خــان مستشــارالدوله از مدافعان 

کارنامه  مستشارالدوله 
 او از جمله شــخصيت هايي اســت که از هر دو 
صفت نخبگي  برخوردار بود.  ضعف و مشکل 
نخبــگان فکري اين اســت که به انــدازه کافي 
بومي نمي انديشــند. نخبگان فکــري بايد اين را 
مــد نظر قرار دهند که دســتيابي بــه آرمان ها و 
ايده آل ها ناگهاني نيســت. نخبــگان فکري بايد 
متوجه باشــندکه ايجاد تغيير و تحول در جامعه، 
تابع يک نظر تسلسلي اســت. طرح انديشه هاي 
آرمان گرايانه مفيد اســت، اما بايد در چارچوب 
واقعيت هــاي يک جامعه باشــد کــه بتواند کل 
جامعه را دربربگيرد. در تاريخ صد ســال اخير،  
افراد بســيار اندکي مي بينيم کــه تغيير و تحول 
را تابع يک تسلســل ببينند، بســيار اندک بودند 
افــرادي که مراتب تسلســلي فعليت بخشــيدن 
به آرمان هاي خود را متوجه باشــند.12 انديشــه 
اصاحي مستشــارالدوله چند دوره را پشت سر 

گذاشته است. 

دوره اول؛ انديشه اصالح  و تغيير خط
در روزگاري کــه انســان ايراني از پيشــرفت و 
توســعه اروپا، حيران و بهــت زده بود در پي راه 
گريزي از اين اوضاع نابســامان  برآمد. انديشه 
اصاح و تغيير خط  نتيجه برخورد انسان ايراني 
با غرب اســت. ميرزا يوســف در سال 1303 ه. 
ق »رســاله اي در وجوب »اصاح خط اســام« 
نوشت. مستشارالدوله نيز در سال1297 ه. ق در 
روزنامه اختر علل رويکرد به انديشــه  اصاح يا 

تغيير خط فارسي را توضيح مي دهد.

دوره دوم؛ آرمان دستيابي به تکنولوژي
»تجددطلبــان پيشــگام بيش از هر چيــز در پي 
دستيابي به تکنولوژي جديد و تشکيات نظامي 
بودند. بدين منظور دولت، دانشجوياني به اروپا 
فرســتاد و چندي بعد هم دارالفنون را تأســيس 
کــرد. توجــه بــه عقب افتادگــي تکنولوژيک 
احتماالً زماني به اوج رســيد که مستشــارالدوله 
اعام کرد ســاختن راه آهن کليد توســعه ايران 

است.«13
ميرزا يوســف براي نيل به اين هدف ديدارهايي 
با علماي تهران داشــت تا موافقت آنها را جلب 

کند.

دوره سوم؛ حکومت قانون
راه حل مستشارالدوله يک کلمه است؛ قانون. او 
دريافته است که ترقي و توسعه غرب  محصول 
حاکميت قانون اســت. پس اگــر دولت و ملت 
ما خواهان ترقي هســتند، بايد قانون در کشــور 
برقرار شــود. در اين دوره يوســف خان رساله 
»يــک کلمه« را در فرانســه نوشــت. او در اين 
رســاله طرح اصاحي خــود را ارائه کرد. طرح 
مبتني بر تأســيس نظام حقوقي در کشور است. 
ابتدا عنوان کتاب را »روح االسام« انتخاب کرد. 
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شــخصيت کنشــگر مطرح، علي رغم انتقاداتي 
که بــه آن دارند، اجراي قانون اساســي موجود 
را مي خواهنــد. عــاوه بــر آن ظرفيت هاي اين 
قانون اساســي، حماســه هايي چــون دوم خرداد 
76، خرداد 80، خرداد 84، خرداد 88 و باالخره 
خرداد 92 را در کارنامه خود ثبت کرده اســت. 
بنابرايــن صيانــت، بــاروري و غنابخشــيدن به 
اين قانون اساســي و تجربــه قانون گرايي، عمل 
صالح زمان ماســت. جناح هاي مختلف سياسي 
مي توانند حول همين قانون به گفت وگو نشسته 

و اختافات خود را حل کنند.«26
قانــون اساســي موجــود  توســط  تعــدادي از 
مجتهديــن و حقوقدانان تدوين شــده اســت  و 
تأييد چندين تن از مراجــع عصر را در کارنامه 
خود دارد. اجراي بدون تنــازل آن تأمين کننده 

حقوق تمام شهروندان خواهد بود.
طرح حقوق شــهروندي توســط رئيس جمهور 
محترم جناب آقاي دکتر روحاني گام مناســب 
ديگــري در راســتاي اجراي فصل ســوم قانون 
اساســي کــه در بردارنــده حقوم مردم اســت، 

مي باشد.
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هيئت منصفه
از پيشــنهادهاي مستشــارالدوله حضــور هيئت 
منصفــه در محاکم اســت. او در رســاله »يک 
کلمه« مي آورد: »ضرورت حضور هيئت  منصفه 

در حين تحقيق جنايات را متذکر مي شود.«24
در ايران براي اولين بــار با تصويب متمم قانون 
اساسي مشروطيت در سال 1286 هجري شمسي 
مطابق بــا 1325 هجري قمري بــه موجب اصل 
هفتــاد و نهم، هيئــت منصفه مــورد توجه و به 
رسميت شناخته شد. به جز در محاکم مطبوعاتي، 
در محاکم سياسي جاي خود را بازنکرده است.

امنيت 
ميرزا يوســف مفهوم امنيت فرد را در زمينه هاي 
مختلــف مورد توجــه قرار داد. »بــا عدم امنيت 
روز به روز مملکت ايران و اهالي آن به اطراف 

عالم، متفرق و پريشان خواهند گرديد«.25 

يك کلمه امروز ما
شکل گيري نظام حقوقي در ايران مرهون سال ها 
تاش و جانفشــاني هاي زيادي اســت. بيش از 
100 ســال از نوشتن اولين قانون اساسي در ايران 
مي گــذرد. طــي يک قــرن ايرانيــان دوره هاي 
مختلفــي را تجربــه کرده انــد. دوره اي که همه 
قانون اساســي را تعطيــل کردنــد و دوره اي که 
نگاه گزينشي به قانون شکل گرفت و اصول آن 
چاق و الغر گرديد. »يک کلمه« مسشارالدوله و 

مشروطه خواهان، نوشتن »قانون« بود.
»يک کلمه« امروز ما بازگشت به قانون و اجراي 
بدون تنازل آن اســت. اجراي قانون اساســي در 
تمامــي مراحــل مبتني بــر آراي مردم اســت و  

مردم ساالري را تعميق و گسترش مي دهد.
مهنــدس لطــف اهلل ميثمــي در مقالــه »اجــراي 
بــدون تنازل قانون اساســي« مي آورد: »داشــتن 
قانون اساســي کــه به ســند وثاق و وفــاق ملي 
معروف شده اســت، الزمه وحدت، ثبات ملي، 
توسعه، پيشرفت، تنظيم روابط در داخل و روابط 
کشــورمان با خارج از ايران اســت. بنيانگذار و 
رهبر انقاب اســامي و همچنيــن مقام رهبري، 
بارها وفاداري و فصل الخطاب بودن قانون اساسي 
را براي همگان اعام داشته اند. خوشبختانه شعار 
پرشور »اجراي بدون تنازل قانون اساسي« که طي 
چهار ســال قبل جرم به حســاب مي آمد، در پي 
انتخابات خرداد 92 فراگير شــد و حتي سردبير 

کيهان نيز طي سرمقاله اي آن را پذيرفت.
مرحــوم  چــون  منتقــدي  کنشــگران  حتــي 
آيت اهلل العظمــي منتظــري و مهنــدس عزت اهلل 
ســحابي تا لحظه وفــات، اجــراي کامل همين 
قانون اساســي را مطالبــه مي کردند. کنشــگران 
منتقــد ديگــري چــون حجت االســام محمد 
خاتمــي، آيــت اهلل هاشــمي رفســنجاني، دکتر 
ابراهيم يــزدي و دکتر حبيــب اهلل پيمان و ده ها 

مفهوم آزادي
در عصــر  مستشــارالدوله واژه حريــت به جاي 
آزادي به کار مي رفت. آزادي از مفاهيم بنيادي 
اســت که  در اولين اصل  اعاميه حقوق بشــر 
آمده و  همه  اصول آن ناشي از آزادي مي باشد. 
يوسف  خان واژه حريت را مي آورد. او حريت 
را در پيوند با  کرامت جســم انســان و امنيت او 
مــي آورد: »که ايــن حريت شــخصيه تالي هاي 
)دنباله( بسياري دارد از جمله اين که احدي در 
درون خانه کسي حق دخول و تجسس نيست و 
هيچ کســي را به گناه ديگري عقوبت نمي توان 
کرد و کسي را با ظن مجرد نمي توان گرفت«.19  

مفهوم نمايندگي 
ميرزا يوسف سخني از مجلس تنظيمات به ميان 
نمي آورد. او دو مفهــوم مجلس و نمايندگي را 
عنوان اساس قانون گذاري جديد وارد مي کند.20

تفکيك قوا 
»اگر در فوايد و محســنات تفريق دو اختيار صد 
کتاب نوشــته شود، باز هم  هزارويک فوايد آن 
شرح نمي توان داد و االن هرگونه ترقي و قدرت 
و ثروت و معموريت )آبادي( و تجارت که در 
فرنگســتان ديده مي شــود از نتايــج  اين دو قوه 

است«.21  

تدوين قانون آيين دادرسي
نقش اجرايي که ميرزا يوســف  خان داشــت او 
را در فهم بهتر مشکات توانمند مي ساخت. در 
عصــر قاجار  محاکم قضايي منحصر در محاکم 
شرعي بود. اين محاکم فاقد نظم و توانمندي در 

اجراي عدالت بودند. 
مستشــارالدوله مي آورد: »در همســايگي شــما 
جميــع کارها و امورات اهالــي در محکمه هاي 
منتظمــه از روي قانــون بر وفــق حقانيت فيصله 
مي يابد. در ديوان خانه )دادگســتري( شما هنوز 
يک کتــاب قانــون نيســت که احــکام عرف 

تکليف خود را  از روي آن بدانند«.22
بازگشــت ميرزا يوسف  خان از پاريس مصادف 
با صدارت ميرزا حســين  خان سپهســاالر است. 
يوسف  خان به مستشاري عدليه منصوب شد. او 
از کاردان ترين نيروهاي عدليه بود که با حقوق 

اسامي و قوانين اروپايي آشنايي داشت«. 
فريــدون آدميــت مــي آورد: »او در تنظيمــات 
قانوني اين دوره سهم عمده اي دارد. در تدوين 
قوانين عدليه دخالت مســتقيم داشــته و نخستين 

طرح رسمي قانون اساسي را  او نوشت«.23
تأســيس عدليه مستلزم نوشته شــدن قانون آيين 
دادرســي بود. اولين آيين دادرسي توسط ميرزا 
يوسف خان نوشته شد. آئين مزبور با تدوين در 
قانون وزارت عدليه اعظم و عدالتخانه هاي ايران 
شــامل 119 ماده تکامل يافــت و در ربيع الثاني 

1288 به تصويب رسيد.
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ســير پيشــروي انتظام و قانون در قبل از 
مشروطه

زيست بشر هميشه در تاريخ ادوار خود با مسئله 
داوري بــر مبناي يک هنجار، عرف روبرو بوده 
اســت، در گذشــته ها ممکن است که حکميت 
و حاکميــت و تنظيم روابــط اجتماعي از طريق 
گوشــزد هاي يک کدخدا و يا يک ريش سفيد 
بود، با گسترش جوامع بشري، حکومت، تنظيم 
روابــط اجتماعي و قدرت را بر عهده داشــت. 
گرچــه در طــول تاريــخ بشــر، تغلــب، زور و 
خودمداري خود در هيئت فرمانروايي پادشاه به 
عنوان قانون الزام اجرايي داشته است، اما با سير 
رشــد بشر، بســياري از تمدن ها با تنظيم قوانيني 
اجتمــاع و حاکميت را انتظام مي بخشــيدند، در 
ايــران نيز، هــم قوانين ديرپاي مدنــي و مذهبي 
وجود داشــته و هم تغلــب و خودمداري حکم 
رانده اســت. در عهد قاجاريه در زمان وليعهدي 
عباس ميــرزا و صدارت قائم مقــام و اميرکبير، 
انتظام بخشــيدن بــه دولــت بــه عنــوان يکي از 
پايه هاي ترقي در پي اصــاح دولت درآمدند، 
اميرکبيــر حتي جايــي آن چنان کــه آدميت در 
کتاب »انديشــه ترقي و حکومت قانون« آورده 
اســت، گفته اســت که »خيال کنسطيطوســيون 

]قانون اساسي[ داشتم، منتظر موقع بودم«.  
انتظام بخشــي اميرکبيــر، دربار، ديوان، قشــون، 
بهداشــت، آموزش و... را در بر گرفت. امير در 
پي اصاحات همه جانبه بــا محوريت آموزش، 
تکنولوژي جديد و قانون بود که دولتش دولت 
مســتعجل بود و ناصرالدين شاه تجمع و تمرکز 
اقتــدار را بــر ترقي ترجيح داد و ميــرزا آقاخان 

نوري را بر جاي امير اصاحات نشاند. 
اما به طــور کلي در دوران حکومت ناصرالدين 
شــاه متأثر از دوران و ضرورت هاي حکومتي، 
به مانند نوســازي براي بقــا، حکومت از مرحله 
نظم بخشــي و انتظام به ســوي قانون ميل نمود، 
بدين معني که قانون مبناي نظم بخشــي و تنظيم 
روابط اجتماعي باشــد. در عصر سپهســاالر دو 
رســاله بسيار مهم منتشر شــد يکي »يک کلمه« 
يوسف خان مستشارالدوله بود که در آن تطبيق 
قوانين جمهوري سوم فرانسه با قرآن بود که در 

برمي انگيخت. روشــنفکران ره آورد فکري نو با 
خود آوردند، دستگاه فرتوت و عليل قدرت نيز در 
درون خود اصالحــات و انتظام را آغاز نمود، اما 
تنش مدام قدرت متمرکز اقتدارگرا و مفاهيم نو 
چون قانون، آزادي و ترقي فرجام اين اصالحات 
درون حکومتي را به بحران و بن بست مي کشاند. 
به جاي اميرکبيــر نوگرا، ميــرزا آقاخان نوري 
مي نشست که نماد ارتجاعي ترين اليه هاي قدرت 

بود.
جامعه ايران نيز زيستي ايلياتي داشت و 80 درصد 
ايران، دهقان و چادرنشــين بودند، چهار درصد 
جامعه از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند، 
فقر و قحطي نيز تناوبي مدام داشــت. اصالحات 
درون حکومتي ضمن اينکه دستاوردهاي زيادي 
داشت اما نتوانســت تداوم و تثبيت يابد، بعد از 
اين خط سير و رشد عوامل ذهني و عيني درون 
جامعه در ماجــراي تنباکو، در ديوار اســتبداد 
ترک انداخت، بعــد از آن نيز از طريق کتاب ها 
و سفرنامه ها و مطبوعاتي چون قانون، حبل المتين 
و... افکارعمومي رشد نمود و در اصطکاک مجدد 
حاکميت و مردم آن ايده ها به مطالبه تبديل شد، 

مطالبه اي که مشروطيت نام داشت.

چنان کــه مي دانيم انقــالب مشــروطه از دل 
ضرورت هاي عيني و ذهني زمانه اش برکشــيد، 
انقالبي که از دل جامعه اي ســنتي و حاکميتي 
کهنه و فرتوت سر زد. درباره منشأ و پيامد هاي اين 
تحول بزرگ و نقطه عطف تاريخي بسيار مي توان 

سخن گفت.
بــا نگاهي اجمالــي به ذکر چند نکتــه از مباني 
شــکل گيري اين جنبــش مي پردازيــم. جهان 
پيرامــون ما به دور از نــگاه و نگرش ما تحوالت 
جدي را از سر گذرانده بود و وارد عصر جديدي 
شده بود، رشد صنعت، شهرنشيني، بر صدر نشستن 
آرمان هايي چون آزادي، برابري، حقوق ملت و 
سازوکارهاي جديد حکمراني و... نشانه هايي از 
اين تغييرات بنيادين در ذهن و عين جهان بود. 
امواج رشد تمدن غرب و طنين پرپژواک انقالب 
کبير فرانسه و انقالب صنعتي انگلستان تا مرز هاي ما 
هم رسيده بود. از جرقه اي که ذهن عباس ميرزا 
را پس از شکست از روسيه به فکر واداشت تا اعزام 
محصلين به اروپا و تدبير قائم مقام و اميرکبير و ميرزا 
حسين  خان سپهســاالر، براي ترقي مملکت همه 
نشان از ضرورت عيني اصالحات درون حکومتي 
متناسب با جهان جديد داشت، ضرورتي که حتي 
ناصرالدين شاه خود در سفرهاي اروپايي اش آن 
را دريافته بــود و در پاره اي از موارد خود مؤيد 

انجام اصالحات و اصول ترقي در کشور بود. 
کارگران ايرانــي از قفقاز و ترکيه خبر از تحول 
جديد آوردند، ســياحاني چــون ابراهيم بيك 
مراغه اي در »ســياحت نامه ابراهيم بيك« تحول 
جهان جديد را با قلم به تصوير کشيده، محصالن 
و ديپلمات هاي غرب رفته نيز از اصول، مفاهيم و 
سازوکارهاي جديد حکمراني، تمدن و زندگي 
سخن ها گفتند، از ديگر سو، دمل چرکين انحطاط 
و فالکت اجتماع از اوج تورم خود پوسته دريده 
بود. ضــرورت با همه اجزايش ميل دگرگوني را 

مطالبه قانون در عصر مشروطه

ابوطالب آدينه وند

ضرورت با همه اجزايش ميل 
دگرگوني را برمي انگيخت. 

روشنفکران ره آورد فکري نو با 
خود آوردند، دستگاه فرتوت و 
عليل قدرت نيز در درون خود 

اصالحات و انتظام را آغاز نمود، 
اما تنش مدام قدرت متمرکز 
اقتدارگرا و مفاهيم نو چون 

قانون، آزادي و ترقي فرجام اين 
اصالحات درون حکومتي را به 

بحران و بن بست مي کشاند
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افکارعمومــي مجبــور به عقب نشــيني شــد تا 
آنجا که عاوه بر برپايــي عدالتخانه به صورت 
سراســري، مشــروطيت را پذيرفــت و رأي به 
برپايــي مجلس ملــي مبعوثــان داد. اين رخداد 
نقطه چين هاي قانون خواهي، آزادي و عدالت را 
از بطن توده هاي مردم به تحرکات پيشين درون 

ساختار قدرت پيوند دادند.
انتخابــات مجلــس اول برگــزار شــد، بيشــتر 
انتخاب شــوندگان طيــف رنگارنگي از اصناف 
بودنــد، نماينــدگان شــهرها و نيز تبريــز وارد 
بهارســتان شــدند، بــا ورود نماينــدگان تبريز 
خبرگــي و راديکاليزم مجلــس افزايش يافت، 
مبعوثان ملت تشکيل جلســاتي دادند و قوانيني 
را به تصويب رساندند. مجلس سنا توسط هسته 
اقتدارگــراي قدرت بــه عنوان نهاد باالدســتي 
و انتصابــي بــه مجلس تحميل شــد و مصوبات 
مجلــس جهت اجرا بايد به امضاي مجلس ســنا 
نيز مي رسيد، هر چند نمايندگان پرشور مجلس 
در مقابل آن پيشــنهاد دربار و دولت ايستادند و 
حداقل آن را تعديل نمودند و از 60 نفر نماينده، 
30 نفــر را به انتخاب نمايندگان واگذار کردند، 
نبرد اســتبداد - مشــروطه ادامه داشــت، قانون 
مجلس ملي و ســنا بــه عنوان نظامنامــه )قانون( 
اساســي نوشته شــد و به امضاي مظفرالدين شاه 

و وليعهدش محمدعلي ميرزا رسيد.
سعدالدوله نماينده راديکال و آگاه تبريز و چند 
تــن ديگر از نماينــدگان اعام کردنــد که اين 
قوانيــن تمام و کامل نيســت، بنابر همين اظهار، 
تعدادي از نمايندگان به سرپرســتي سعدالدوله 
و طباطبايي و چند نفــر از خبرگان بصير جهت 
نوشتن متمم قانون اساسي انتخاب شدند، نوشتن 
کامل متمم قانون اساســي اين بار پيشنهاد هيئت 
وزرا نبــود بلکه لگام کار به دســت نمايندگان 
ملت افتاد، آنها متأثر از قانون اساســي بلژيک و 
اعاميه حقوق بشــر و با جميع ماحظات ملي و 

دستاورد قانون اساسي، سير شکل گيري و 
تثبيت

حکومت قانون و مشروطيت نطفه اش در درون 
ســاختار قدرت شــکل بســته بــود و زمينه هاي 
پذيرش درون ســاختاريش پرورده شــده بود، 
اما واقعيت موجــود قدرت در مقابل اصاحات 
درون سيســتمي مقاومت کرد. واقعه تنباکو نيز 
رخــدادي بود کــه در اقتدار اســتبداد تاريخي 
در ايــران تــرک انداخت و همچنيــن آمادگي 
نيروهاي اجتماعي را افزون ساخت و مشارکت 

سياسي و اجتماعي را روانتر ساخت.
جريان روشــنفکري آن روزگار از آخوندزاده، 
طالبــوف، ملکم خان، مؤيد االســام و...، نيز از 
طريق نشــر مطبوعاتي و قلمــي، مفاهيم تازه اي 
پارلمــان،  مســاوات،  قانــون،  آزادي،  چــون 
تنظيمــات و مشــروطيت را تبيين نظــري نموده 
از  بودنــد. آخونــدزاده تفســير غرب گرايانــه 
مشــروطه و قانون ارائه کرده بــود، ملکم خان و 
مستشــارالدوله مباني نظري آميــزش حکومت 
مشروطه و عناصري از مذهب اسام را پرداخته 
کرده بودند، طالبوف نيز بومي سازي مشروطه و 

قانون به سبک ژاپني ها را پيشنهاد مي نمود.
اگر روشــنفکران، مباني نظري مشروطه و قانون 
را تبيين کردند، روحانيون نوانديش و بازرگانان 
نيز ســازماندهي و پيشــروي جنبش را بر عهده 

داشتند.
شرح شــکل گيري مشــروطيت مفصل است و 
موضوع اين نگاشــته نيســت، اما به طور کلي و 
در پــي نابه ســاماني پيش آمــده از برخورد هاي 
عين الدوله با مردم و پيشــه وران و بازرگانان، تا 
بلواي کرمان، حوادثي پشــت به پشــت هم رقم 
خــورد، در اين فضــا مطالبه برپايــي عدالتخانه 
جهت دادرســي عمومي شــد. بست نشيني علما 
و مــردم به صــورت مســالمت آميز ادامه يافت. 
بازار تعطيل شــد. مظفرالدين شاه در برابر فشار 

آن علل انحطاط ايران را نداشــتن قانون مي داند 
و ديگري »دفتر تنظيمــات« ميزا ملکم خان بود 
که در آن نقشــه اصاحات همــه جانبه اي را بر 
پايه قوانين موضوعه به دســت مي دهد )انديشــه 
ترقــي و حکومــت قانــون، فريــدون آدميت، 
ص32(. اين دو رســاله و مقــاالت و گفته هاي 
ديگــر درباره وجوب قانون باعث رشــد عوامل 
ذهني شد، سپس دولت ميرزا سپهساالر متأثر از 
اين کتاب ها و پيشــنهادات ملکم خان، پيشنهاد 
تشــکيل شــوراي دولت )هفــت وزارتخانه( و 

مجلس مصلحت خانه عامه نمود.
»روح عصر سپهســاالر قانون است، نظم قانوني 
برقــرار گردد، حقــوق اجتماعي مردم شــناخته 
شــود. حد قــدرت دولتــي معين باشــد و اداره 
مملکت بر اصول اســتوار پي نهاده شود. تاريخ 
قانون گــذاري جديــد ايــران بــا وزارت عدليه 
سپهســاالر آغاز گرديد و دستگاه عدليه جديد 
به کوشش او و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 
تأســيس يافت، قوانين نو وضع شــدند، دستگاه 
قضاوت استقال نسبي پيدا کرد و قانون اساسي 
نوشته شــد.« )انديشــه ترقي و حکومت قانون، 

ص173(
بنابراين در دوره ميرزا سپهســاالر »طرح مناظم 
جديد« ريخته شــد، دســتگاه دادرســي عدليه 
تأســيس سراســري يافت و همچنيــن او توزيع 
قــدرت و بنيــان سياســت را بر قانون اساســي 
بنا کــرد، قانوني کــه در فضاي کلــي آن روز 
و در برابــر قدرت بي افســار ســخنش، محدود 
و ضابطه منــد نمودن اســتفاده از قــواي قدرت 
بود. ســال 1289 قانون اساســي چگونگي اداره 
مملکت و مجلس مشورت وزرا و اساسنامه هاي 
تکميلي آن به امضاي ناصرالدين شــاه رســيد و 
اصول جديد سياســت در ايران بــراي اولين بار 

صورتي قانوني يافت.

دوره اول مجلس شوراي ملي
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بــود، او ابتــدا اعام کرد که »مــا از اعداد دول 
مشروطه نيستيم«. 

 حــال به تنش مشــروطه و مشــروطه مشــروعه 
مي پردازيــم، رهبر اين طيف شــيخ فضل اهلل بود 
کــه خود ابتدا در کنــار علمايي چون بهبهاني و 
طباطبايي براي مشروطه تاش کرد سپس بحث 
نظارت بر قوانين توســط پنج مجتهــد بيرون از 
مجلــس را مطرح کرد تــا قوانين مصوب دچار 
»انحــراف معيــار« دينــي نگردنــد، در برابر او 
طباطبايــي و بهبهاني به اينکــه هيئت مجتهدين 
ناظــر از اهل مجلس باشــند رأي دادند که البته 
ايده شــيخ بنا به ماحظات تأييد شــد اما شــيخ 
فضل  اهلل خود بر سر آن نماند و در مرحله جديد 
رأي به »عدم جواز امر تقنين ]قانون گذاري[ در 
عصر غيبت« داد و بدين صورت اساس مشروطه 
را زير سؤال برد و حتي تظاهراتي در تهران عليه 
مشــروطه به راه انداخت. پايه نظري مشروطه و 
نســبتش با دين به سســتي گراييد و اين به زيان 
مشــروطه بود. نبرد اصلي نبرد دين و مشــروطه 
نبود بلکه سلطان بي مهاري بود که مشروطيت به 
دنبال تعيين حد و مرز براي اختيارات خدايگاني 
ســلطان بود، ســلطاني که خــود را ذات اقدس 
مي دانســت و ســايه خدا و حقوق خود را برابر 
با حقوق اولوهي مي دانست. اين »خودخدابيني« 
)تعبيــري از مهنــدس ميثمــي( همانــي بود که 
نوانديشــان آن را  تئوريســين  نائينــي،  عامــه 
شــعبه اي از شرک مي دانســت. در پاسخ به اين 
تنش آفريني شيخ فضل اهلل، بزرگان نجف و اعلم 
مراجع، آخوند خراســاني، رأي به مشروع بودن 
مشــروطه در عصر غيبت داد و کتاب »تنبيه االمه 
و تنزيه الملــه« نائينــي قانون گــذاري را از امور 
مباح دانســت و آن را در مقابل با دين ندانست، 
کتابش نيز بر دو وجه ايجابي و ســلبي نگاشــته 
شد، که وجه ايجابي آن درباره وجوب مشروطه 
و افزايــش عدالــت و کاهش ظلم بــود و وجه 
سلبي آن نيز هم از بابت آسيب مطلقيت سلطنت 
بــراي دين و هم نقد آراي شــيخ فضل اهلل نوري 

ديگر اين تثليــث پرتنش، ماعلي کني از همان 
زمان سپهساالر رأي به قبيح بودن آزادي داد.

در ايران عصر قاجار قدرت بي مهار بود و قانون 
بــس ظريف و ضعيف، حــدي و حدودي براي 
قدرت وجود نداشــت و عمًا سخن شاه فرمان 
)قانــون و اجرا( نقش دو قــوه تقنيني و اجرايي 
داشت، از آنجا که جامعه نيز مسلمان است شرع 
و فقه به صورتي ريزنگار براي مسلمانان صاحب 
رأي است و روحانيت نيز نقش قوه قضايي را در 
بررســي امر دادرسي و داوري دعاوي در دست 
داشــت، اما اکنون قانون اساســي بر اين نقش ها 
حــد قانوني زده اســت و ســازوکارهاي جديد 

تعريف نموده است.
مشروطه و مشروطه خواهان در پي معارضه جويي 
بــا مذهب و شــرع نبودند زيرا اصــل نبرد، نبرد 
استبداد- مشروطه با محوريت نفي مطلقيت بود، 

مشروطيت، تحديد و تهديد خودکامگي بود.
خواســته ها و قوانيــن مجلس در چنــد محور به 
تعارض با قدرت مطلقه رســيد، اول اينکه طبق 
اصل 44 »شــخص پادشــاه از مســئوليت مبري 
است« بنابراين شاه را از دخالت در امور اجرايي 
منع نموده و از اختيارات او کاسته است، دومين 
تعــارض، افزايش اختيارات مجلــس بود که به 
معناي کاهش قــواي دولت و دربار مي باشــد، 
ســومين تعــارض اينکــه هيئــت وزرا متعهد به 
اجراي قوانين مصوب مجلس و حدود اختيارات 
آنها را نيز مجلس مشخص مي کند و اين مهري 
بود بر قدرت بي افســار، چهارمين تعارض اينکه 
مجلس در پي »دولت پاسخگو« بود و اين يعني 

ضابطه مند کردن نظام.
 تنش بــا قدرت متمرکــز اقتدارگــرا از جنس 
تئوريک- پراتيک بود اما پاسخ محمدعلي شاه 
به اين تنش ها و کشمکش ها بسيار ملتهب کننده 

مذهبي متمم قانون اساســي را بر بنيان يک نظام 
پارلماني نگاشتند.

 اما اين قانون در تنش سه محوره ِ قدرت مطلقه، 
شــرع و مشروطه سير شــکل گيري خود را طي 
مي نمود. محمدعلي شــاه و هيئــت وزرا حاضر 
نبودند در پيشگاه مجلس ملي »پاسخگو« باشند، 
درحالي کــه مجلس در پي »دولت پاســخگو« 
بــود، محمدعلي شــاه به وزيران گفتــه بود که 
ارتبــاط با مجلس بــه صورت نامه کتبي باشــد 
و نياز به احضار وزير نيســت، اما با ســماجت و 
جســارت تاريخي نمايندگان اين اصل تصويب 

شد.
تعــدادي از روحانيــون نيز بحــث نظارت ديني 
بــر قانون را پيش کشــيدند و همچنيــن با اصل 
هشــتم متمم که همه افراد را متســاوي الحقوق 
مي شــمرد مخالف بودنــد زيــرا آن را مخالف 
شــرع مي دانســتند، هر چند علمايــي نوانديش 
و مشــروطه خواهي چــون طباطبايــي و واعــظ 

اصفهاني رأي به درستي آن قانون دادند.
رونــد تصويــب متمم قانون و شــکل گيري آن 
در کشــاکش تنازع قواي ملي، ساختار حقيقي 
قدرت اقتدارگرا و روحانيون ســنت گرا به پايان 
رسيد، متني که شاکله اش، سازوکاري پارلماني 
را بــراي اداره مملکت به ارمغــان آورد و بناي 
آن بــود که بر مبناي يک فصل الخطاب و داور، 
ســازوکارها بچرخد و آن هم »يک کلمه« بود، 

قانون.

تنش سه محوره قدرت، شرع و مشروطه
ناصرالدين شــاه هرگاه انتظــام و قانونمندي در 
برابر اختياراتش در تعارض قرار مي گرفت رأي 
به توقيف اصاحات مي داد، از آن رو که قانون، 
محدود و ضابطه مند کننده اقتدار است، اما سوي 

روند تصويب متمم قانون و 
شکل گيري آن در کشاکش 

تنازع قواي ملي، ساختار حقيقي 
قدرت اقتدارگرا و روحانيون 

سنت گرا به پايان رسيد، متني 
که شاکله اش، سازوکاري 

پارلماني را براي اداره مملکت به 
ارمغان آورد و بناي آن بود که بر 
مبناي يک فصل الخطاب و داور، 
سازوکارها بچرخد و آن هم »يک 

کلمه« بود؛ قانون

آخوند  خراساني
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مقننه، قضاييه و اجرائيه تقسيم شده است که در 
اين سامانه پارلماني، جايگاه مجلس  عنوان نهاد 

انتخابي باالدست را دارد. 
مهمترين نکته در اين باب پذيرش و تأييد قانون  
اساســي، توســط علما و حاکميــت اقتدارگرا 
به عنــوان دو کنش گــر تعيين کننــده و مدعي 

مي باشد.

اساســي  قانون  دامنه  درازمدت  تأثيرات 
مشروطه

 هــدي صابــر بر ايــن باور بــود که »مشــروطه 
ردپايــي نازدودني« در تاريخ معاصر گذاشــت، 
چنان که دســتاورد قانون گرايي، نهاد پارلمان و 
تأمين آزادي هــا و تفکيک قــوا، حقوق ملت، 
محدودبــودن قدرت بــه قانــون و... نازدودني 

است.
فـرو  سـلطان  ظل اللهي بـودن  مشـروطيت  در   
ريخـت و حکومـت امـري زمينـي قلمـداد شـد، 
»ملـت«  و  شـد  زدوده  قانـون  از  رعيـت  واژه 

نشسـت. آن  برجـاي 
کتـاب  در  مـرادي  قاضـي  حسـين  چنان  کـه 
»بـا  اسـت  آورده  ايرانيـان«  »خودمـداري 
از  مرحلـه اي  بـه  ايرانيـان  مشـروطه،  انقـاب 
طريـق  از  مي بايسـت  کـه  گذاشـتند  پـا  تاريـخ 
بـر  ملـت  دولـت-  رابطـه  و  مفهـوم  اسـتقرار 
بنيـاد حقـوق مدنـي و اسـتقرار هويـت ملـي و 
جامعـه  در  نويـن  تعادلـي  شـهروندي  هويـت 
رابطـه  ايـن  در  مي کردنـد«)ص210(  ايجـاد 
قانـون تنظيم کننـده روابط و همچنين همزيسـتي 
کلـي  به طـور  مـي رود.  به شـمار  مسـالمت آميز 
را  خشـونت  و  داده  رشـد  را  مدنيـت  قانـون، 
انسـان  بـه  آن قـدر  مشـروطه  مي دهـد.  کاهـش 
کرامـت  و  بخشـيد  قـدرت  و  تشـخص  ايرانـي 
انسـاني را رشـد داد کـه رعيتي بـي رأي در يک 
مجمـع بـزرگ در تبريـز و در ايام به توپ بسـتن 
نمـود  اعـام  شـاه  محمدعلـي  توسـط  مجلـس 
به شـمار  تـوده  از  تـن  يـک  شـاه  کـه  »اکنـون 
کيفـرش  بايـد  شکسـته،  قانـون  چـون  و  اسـت 
ملـت  يـک  رشـد  بازتـاب  رأي  ايـن  امـا  داد«، 
بـود کـه مطابـق بـا قانـون تمـام ناشـي از اراده 
تبريـزي  عامـي  مشـروطه خواه  حکـم  بـود،  او 
مطالبـه اي ملـي و قانونـي شـد و مطابـق بـا اصـل 
سـي و پنجـم متمـم قانـون اساسـي ملـت وديعـه 
قـدرت را از محمدعلـي شـاه گرفـت و رأي بـه 
عـزل او از پادشـاهي داد امـري که تـا آن تاريخ 
سـلطنت مسـبوق بـه سـابقه نبـود بلکـه محصول 
دسـتيابي بـه دسـتاورد بـزرگ قانـون اساسـي و 
همچنيـن هم جهتـي قـواي ملي مي باشـد. درک 
اسـتراتژيک مـردم در »فهـم ظرفيت هـاي قانـون 
اساسـي«، »حرکت در بسـتر قانـون« و »کنش در 
بسـتر قانـون، متناسـب بـا قـواي اجتماعـي« بـس 
و  تاريـخ  اميـد کـه  اسـت.  مهـم و درس آمـوز 

ننگريـم. تقليل نگرانـه  را  گذشـتگان 

مشــروطه، مشــارکت و ورود مــردم به عرصه 
قــدرت و اداره امــور بــود، بــه بــاور نگارنده 
اصل بيســت و ششــم، پايه اصلي قانون اساسي 
مشــروطيت اســت که چنين آمده است: »قواي 
مملکت ناشــي از ملت اســت و طريقه استعمال 
آن قوا را قانون اساســي معين مي کند«، ثبت اين 
امر و پذيرش آن توســط ســلطان ايران يکي از 
بزرگتريــن دســتاوردهاي مردمــي تاريخ ايران 
اســت و نقطه عطفي براي تلقي از مردم از منظر 
قدرت محســوب مي شــد، مردم عاوه بر آنکه 
»رعيــت« نيســتند بلکه قــدرت ناشــي از اراده 
آنهاســت، تا آنجا که طبق قانون اساسي شخص 
سلطان مبعوث ملت است، چنان که در اصل سي 
و پنجم آمده اســت »سلطنت وديعه اي است که 
به موهبت الهي از طرف ملت به شــخص پادشاه 

مفوض شده است«.

ديگر اصل مهم قانون اساسي اصل پنجاه و هفتم 
اســت که »اختيارات و اقتدارات ســلطنتي فقط 
همان اســت که در قوانين مشــروطيت حاضره 
تصريح شــده« بنابر اين اصل، خــارج از قانون 
هيچ اختيــاري وجــود نــدارد و در اينجا اصل 
اساسي ديگر مشروطيت يعني حدزدن بر قدرت 
و اختيار بي مهار بســيار دقيق تثبيت شــده است، 
يعني ساختار حقوقي از جايگاه و منصب حقيقي 
باالتر دانسته شــده است و مقام سلطنت نيز ذيل 

امر قانون فعال و مختار است.
ســلطان عــاوه بــر محدودشــدن مختاريت و 
مســئوليتش به قانون مطابق با اصل هشتم با ساير 
اهالــي مملکت، صاحــب حقوقي برابر اســت. 
»اهالــي مملکت ايــران در مقابل قانــون دولتي 
متســاوي الحقوق خواهنــد بود«، ايــن موضوع 
نشــانگر امر مبارک ديگري اســت که »حقوق 
ملــت« نام دارد و فصل مبســوطي اســت. ديگر 
اصل مهم که به تبيين انکســار قدرت مي پردازد 
و سازوکاري نو در برابر تجميع و تمرکز قدرت 
اســت طبق اصل »تفکيــک قوا«ي مونتســکيو 
اســت، در اين اصل قواي مملکت به ســه شعبه 

بود. کتاب مهم ديگر که  از ســنت به مثابه ماده 
خام براي تفســير مشروطه اســتفاده کرد، کتاب 
»وجوب وجود مشروطه« شيخ اسماعيل محاتي 
بود. )شــرح مفصل اين نقدها در فصول انتهايي 
کتاب »تشيع و مشــروطيت« عبدالهادي حائري 

آمده است(.
نکته ديگر بحث تفکيک قوا و تعيين ســازوکار 
جديد براي اين قوا بود، اول اينکه منشــأ قدرت 
در قانون اساســي را ناشي از »قواي ملت« دانسته 
و با ســازوکارهاي تئوکراتيک و منشــأ اولوهي 
دانســتن حقــي و امتيــازي رابطه اي نداشــت. 
روحانيت به طور عرفي واضع و مجري شــرع و 
البته داور شرعي دعاوي بود بنابراين تقکيک قوا 
سيســتم قضايي را ملزم به ضابطه اي مي کرد که 
بايد محاکم عرفي برقرار سازند و روحانيون تنها 
مي توانستند به عنوان يک انتخاب در رسيدن به 
مرجع دادرســي و داوري بــدان فکر کنند و در 
اين منصب تضميني براي آنان وجود نداشــت، 
روحانيــت با اصناف و اقطابــش آن را برنتافتند 
تا جايي که حتي رهبران مشــروطه خواهي چون 
آخوند خراســاني و طباطبايي نيز آن را برنتافتند 
و به صورت صنفي با آن برخورد نمودند. مردم 
اما طرف قانون مشــروطه و بهارستان را گرفتند 
و روحانيون مجبور بــه پذيرش محاکم وزارت 
عدليه به عنوان تنها محکمه رســمي شدند. شيخ 
فضل اهلل که در جبهه ضدمشروطه قرار گرفته بود 
دوباره به طرح دغدغه هاي فقهي خود پرداخت 
و بســياري از قوانين مصوب را در تصادم با فقه 
و دين اعام نمود، او اصل متساوي الحقوق بودن 
جمهور را مخالف شــرع و مســلمانان را داراي 
حــق بيشــتر و آزادي بيان را نيــز در تعارض با 

حرمت گذاري ديني دانست.
مجموع اين تنش ها کار را به جايي رســانيد که 
محمدعلي شــاه مشروطه خواهان را »بابي ملحد« 

و »خرابکاران جمهوريخواه« خواند:
»ايــن آدم هايي کــه دارند بذر اين جــور افکار 
را مي پاشــند، بابي هــاي ملحــد و خرابکاراني 
جمهوريخــواه که نيت شــان از هم پاشــيدگي 
ســرزميني اســت با قدمت چندين هزار ســاله« 
)انقــاب مشــروطيت ايــران، نســيم خليلــي، 

انتشارات ققنوس، ص70(.
محمدعلي شــاه هم خود را تابع قانون شرع انور 
اسام اعام کرد و با مقدمه سازي زياد فرمان به 
توپ بســتن مشروطه آرمان بزرگ ملت ايران را 
داد. او مشــروطه را در تهــران از نفس انداخت 
اما مشــروطه در تبريــز عاوه بــر اينکه حالت 
انفعالي نداشــت بل تهاجمي بود و ســاير مناطق 
نيز به پاخاستند و مشروطه نوپا در برابر تنش هاي 

مختلف را دوباره در مقام واقعي خود نشاندند.

تأملــي در برخي اصــول بنيادين قانون 
اساسي مشروطه

از آن رو کــه يکــي از اساســي ترين مطالبــات 

اصل مهم که به تبيين انکسار 
قدرت مي پردازد و سازوکاري 
نو در برابر تجميع و تمرکز 

قدرت است طبق اصل »تفکيک 
قوا«ي مونتسكيو است، در اين 
اصل قواي مملکت به سه شعبه 
مقننه، قضاييه و اجرائيه تقسيم 

شده است که در اين سامانه 
پارلماني، جايگاه مجلس  عنوان 

نهاد انتخابي باالدست را دارد
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ظهــر جمعــه عــده اي حــدود 100 نفــر بعد از 
نماز جمعه به ســمت کوي حرکــت کرده و با 
دانشجويان درگير مي شــوند. حدود ساعت 20 
وزيران علوم، بهداشت و کشور در محل حاضر  
مي شــوند. فضا تا حدي آرام مي شود، اما بحران 
فروکش نمي کند. از ســاعت 22 جمعه تا صبح 
شنبه دو مرحله درگيري بين دانشجويان و نيروي 
انتظامي رخ مي دهد که در ساعت يک بامداد با 
تيراندازي همراه بوده و منجر به کشته شدن يک 

نفر مي شود.
صبح روز شــنبه تجمع اعتراضي مقابل دانشــگاه 
تهــران برگزار مي شــود. بعــد از آن با پيوســتن 
دانشــجويان ســاير دانشــگاه ها تحصن در کوي 
دانشگاه آغاز مي شــود. روز شنبه تا دوشنبه چند 
تــن از وزيران دولت خاتمــي و جمعي از فعاالن 
اجتماعي در جمع دانشــجويان حاضر مي شــوند. 
خيابان هاي اطراف کوي سه روز پرالتهاب را پشت 
ســر مي گذارد که با وجود راه افتادن حرکت هاي 
خياباني، نيروي انتظامي تا ظهر دوشــنبه واکنشي 
جدي نشــان نمي دهد. روز دوشنبه درگيري هاي 
پراکنده اي در ســطح شــهر آغاز مي شــود که تا 
روز سه شــنبه ادامه دارد. بعــد از فروکش کردن 

درگيري، دستگيري ها آغاز مي شود. 
دوســتان »عزت ابراهيم نــژاد«، از جان باختگان 
درگيري هــاي کــوي دانشــگاه، عقيــده دارند 
گروه هــاي فشــار، او را در تجمعــات ديگــر 

شناسايي کرده بودند.
يکي از خواســته هاي دانشــجويان بسط نشــين، 
حضور خاتمي در جمع شــان بود. رئيس جمهور 
بــه کــوي دانشــگاه نرفــت. عــده اي معتقدند 
محبوبيــت کم نظير ايشــان مي توانســت فضاي 
احساســي و پرتنش دانشجويان را آرام کند و به 
پيگيري مطالبات  منطقي شان کمک مي کرد. از 
طرفي حضور آقاي خاتمي در جمع دانشجويان 
انتقادهــاي اصولگرايــان  مي توانســت جهــت 
را به ســمت ايشــان متمرکز کنــد و زمينه هاي 
تضعيف دولــت و اقدام هاي برنامه ريزي شــده 
بعدي را فراهم کنــد، اما توضيح اين نکته براي 

دانشجويان خشمگين مشکل بود. 
بعد از چند روز تنش، دانشــجويان به هيچ کدام 
از خواسته هايشان نرسيدند. رويدادهاي ميانه تير 
78 دانشجويان را به سه دسته تقسيم کرد. بخشي 
با افزايش هزينه عمل سياسي از هرگونه فعاليت 

بيشتر مي شناســيم، مي دانيم که صبرشان اندازه 
دارد. آن زمان اصاح طلبان حد صبوري شان را 

نمي شناختند.

18 تير؛ نقطه برخورد
روز 16 تير روزنامه ســام با شــکايت وزارت 
اطاعات به حکم دادگاه ويژه روحانيت توقيف 
شــد. اتهام روزنامه چاپ نامه محرمانه منسوب 
به ســعيد امامــي بــود. وزارت اطاعــات روز 
پنجشــنبه 17 تير شــکايت خود را »در راستاي 
حفــظ آرامــش و تقويت سياســت هاي دولت 
خدمتگــزار« پس گرفت. اين اقــدام باعث رفع 

توقيف از سام نشد. 
»فرخ شــفيعي«، دانشجوي ساکن کوي، با پخش 
اطاعيه اي دســتنويس از دانشجويان براي تجمع 
اعتراضي دعوت مي کند. ساعت22:30 جمعيتي 
حدود 150 نفر از کوي دانشگاه خارج مي شوند 
کــه بــا توصيه يــک مســئول گشــت کانتري 
يوســف آباد راه برگشــت را در پيش مي گيرند. 
در اين هنــگام نيروهاي ديگري از پليس و لباس 
شــخصي ها در محل حاضر مي شوند. پس از آن 
فضا ملتهب مي شود و شــعارهايي ميان دو گروه 
رد و بدل مي شــود. دکتر داود ســليماني معاون 
امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران و دکتر 
محمدکاظم کوهي مديــرکل امور خوابگاه هاي 
اين دانشگاه با دانشجويان مذاکره مي کنند. دکتر 
کوهي از فرمانده نيروي انتظامي حاضر در محل 
پنج دقيقه فرصت مي خواهد تا دانشــجويان را به 
کــوي بازگرداند که با برخورد تنــد وي مواجه 
مي شــود. بعد از آن درگيري آغاز شده و پرتاب 
ســنگ از دو طرف تا ســاعت چهار بامداد ادامه 
پيدا مي کنــد که با عقب نشــيني دانشــجويان و 
بازگشت به خوابگاه ها درگيري فروکش مي کند.

حمله اول ســاعت 4:30 بامداد جمعه با همراهي 
نيروي انتظامي و افراد لباس شخصي -که بعضي 
از آنها نوجوانان 14 تا 16 ســاله بودند- صورت 
مي گيرد. اين حمله و تهاجم بعدي که در ساعت 
هفت صبح انجام مي گيرد صحنه هايي هولناک 
از ضــرب و شــتم و تخريب پديد مــي آورد. با 
وجــود تأکيد مقام رهبري در ســخنراني 21 تير 
78 دربــاره برخــورد بــا متخلفــان پيگيري اين 
پرونده منجر بــه محکوميت جدي هيچ کدام از 

حمله کنندگان نشد. 

دوران سـازندگي، اينترنتـي در کار نبـود. حـال 
چنـدان  هـم  غيردولتـي  نشـريات  اوضـاع  و 
مسـاعد نبـود. جسـته وگريختـه مطالبـي در رد 
سياسـت هاي دولـت مي نوشـتند؛ امـا تيراژشـان 
آن قـدر نبـود کـه موجـي ايجاد کنـد. چپ هاي 
مـدرن آن روزهـا و اصاح طلبان سـال هاي بعد، 
دنبـال کادرسـازي بودنـد. نـه رسـانه داشـتند، نه 
پـول و نـه جايـي بـراي جمع شـدن. کجـا بايـد 

مي رفتنـد بهتـر از دانشـگاه.
در دانشــگاه تهران، چند روز يک بار جلســات 
پرســش و پاســخ برگزار مي شــد. بهزاد نبوي و 
آرمين و ســامتي به نوبت ســخنراني داشــتند. 
»ســام« بيشــتر از يــک روزنامــه بود. ســام و 
»عصرما« شــده بودنــد نماد ايســتادگي در برابر 
سياست هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي دولت. 
بهار که رسيد و ســال 76 شد، محصلين دانشگاه، 
پيغام رســان کانديــداي بي رســانه بــه شــهرها و 
روســتاهاي دور از مرکز شــدند. درس و کاس 
نيمه تعطيل شــد. زيســت شــبانه شــهر پر شد از 
دانشــجوياني که سطل ســريش و پوستر دستشان 
بود. چند روز بعد سطل سريش تبديل شد به جعبه 
شيريني. فرداي انتخابات، دانشگاه غوغا بود. کسي 
باورش نمي شد. سيد در دورافتاده ترين نقاط ايران 
محبوب بود. راز اين بود: هر دانشجو يک رسانه. 

در انتخابات 76 رقابت اصلي ميان راست ســنتي 
و چپ سنتي بود. بعد از انتخابات آرايش نيروها 
تغيير کرد. راست افراطي از سنتي ها مستقل شد. 
آن طرف اصاح طلبان از خاســتگاه چپ خود 
فاصله گرفتند. گروه هاي مخالف دولت روز به 
روز راديکال تر  شدند. در طرف ديگر نيروهايي 
که خواهان تغييرات ســريع بودند، سعي داشتند 
خواســته خــود را از طريق دولــت اصاحات 

پيگيري کنند. 
مخالفــان اصاحــات تــا ســال 78 فضــاي باز 
فرهنگــي را تحمــل کردنــد. االن کــه آنها را 

احمد هاشمي

هجده تير نود و سه
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تا به حال کســي از او پرســيده کــه کدام هدف 
انســان را اين گونه به ضرب و جرح و فحاشــي 

نسبت به برادرانش وامي دارد؟
گذشــته از اينکه نحوه عمل لباس شخصي ها در 
دو دهه اخير چگونه بــوده، روش تعامل جامعه 
مدني با آنها نقدشــدني اســت. طبقه روشنفکر 
جامعــه از اولين برخورد با اين افراد ســعي کرد 
آنها را طرد کند. وقتي دولتي ســر کار آمد که 
نماينده قشر تحصيلکرده بود، آنها بيش از پيش 
خطر حذف شــدن را احســاس کردند؛ بنابراين 
شــروع به ســازماندهي خود کردند. هيج جاي 
توجيه وجود ندارد براي اعمال خشونت آميزي 
که از حمله به کتابفروشي ها و سينماها آغاز شد 
و به شــکل هاي مختلف ادامه پيداکرد؛ اما بايد 
ديد برخورد فرهيختگان جامعه با آنها چقدر از 
موضع تعالي بخش بوده است. فعاالن حقوق بشر 
براي افراد زير 18 ســال حتــي اگر مرتکب قتل 
شده باشند، مســئوليت حقوقي قائل نيستند. بايد 
يادآوري کنيم بســياري از افــرادي که آنها را 
لباس شــخصي ناميديم زير سن قانوني بودند؛ با 
وجود اين سعي نکرديم با آنها از در گفت و گو 

وارد شويم. بيشتر، از آنها فاصله گرفتيم.
نوجوان 15 ســاله ســال 78، ســال 84، 21 ساله 
شــده، سال 88، 25 ساله و اکنون 30 ساله است. 
در هرکــدام از بزنگاه هــاي تاريخي اين ملک، 
اين فرد کدام ســمت حقيقت ايســتاده  اســت؟ 
جواناني که ســال 78 دو ســوي نرده هــا به هم 
ســنگ مي زدند از آن روز تــا حاال چقدر با هم 

گفت و گو  کرده اند؟ 
در ســال هاي اخيــر جامعه ايران بيــش از پيش 
گرفتار تضاد ميان گروه هاي مختلف شده است. 
تضادهايــي که بهانــه اش تفاوت هــاي قوميتي، 
عقيدتي و حتي جنســيتي اســت. گشودن باب 
گفت و گو بســياري از ســوءتفاهم ها را برطرف 
خواهد کرد. بياييم به دور از خودمحوري به فکر 

ريشه يابي مشکات باشيم.

تاريــخ قرارهــاي ميــدان وليعصــر را دو گروه 
مي دانســتند: اعضاي ثابت تجمع هــا و دختران 
و پســران جواني کــه مي دانســتند در آن زمان 
نبايد از آنجا رد شــوند. هر دو گروه خود را در 
آيينه حقيقــت مي ديدند و خويش را حق مطلق 
مي پنداشــتند. خبر نداشتند آيينه حقيقت سال ها 
پيش شکسته اســت و هرکسي تکه کوچکي از 
آن را نزد خــود دارد. هر دوگروه نه تنها عقيده 
يکديگر را قبول نداشتند، که با منطق گفت و گو 

بيگانه بودند. 
بعــد از دوم خــرداد، طــرف پيروز بــا اکثريت 
چشــمگيري که به دســت آورده، دنبــال ارائه 
روشــي تازه از حکومت داري بود که در آن به 
آراي مردم اهميت بيشتري داده مي شود. طرف 
ديگر اقليتي بود که طاقت اقليت بودن نداشــت، 
اصــًا وظيفه  و حقي که براي خــود قائل بود با 
اقليت بــودن جــور در نمي آمد. دولــت اين  را 
مي دانســت، پس ســعي  کرد با آنها مدارا کند. 
سعي  کرد با حربه قانون محدودشان کند. همين 

محدودشدن برايشان سخت بود. 
جامعه دو قســمت  شد. يک  ســو روشنفکران و 
روزنامه نــگاران و هنرمندان بودنــد که آزادتر 
از قبــل کار مي کردند و ســوي ديگر نيروهاي 
ارزشي که نسبتي هم با بعضي از نهادهاي داخل 
حاکميت داشتند. دو سر اين طيف هر روز بيشتر 
از هم فاصله مي گرفتند، بيشــتر حرف يکديگر 
را نمي فهميدند، به يکديگر برچسب هاي بدتري 

مي زدند. 18 تير 78، نقطه برخورد بود. 
نکته اي کــه عجيب بــه نظر مي رســد، حضور 
تعدادي نوجوان در جمع حمله کنندگان به کوي 
است. به راستي چه عاملي باعث سرزدن خشونتي 
اينچنينــي از افرادي مي شــود که هنوز به ســن 
قانوني نرســيده اند؟ يک نوجوان 15 ساله از اين 
درگيري چه نفعي مي برد؟ آيا در جست و جوي 
بازي کودکانه اي اســت؟ از خودش که بپرسي 
مي گويد براي عقيده ام مبــارزه مي کنم؛ اما آيا 

خودداري کردند، تعدادي صاح مملکت را در 
عبور از دولت اصاحات ديدند و در مقابل آن 
دو دسته، کساني هم بودند که با تاش براي فهم 
شرايط جديد، به فعاليت هاي اجتماعي و سياسي 
ادامه دادند. در عمل تعــداد زيادي از نيروهاي 
جوان جامعه سرخورده شــده و به حاشيه رانده 
شدند. از قضا اين افراد حاميان دولت اصاحات 

بودند. 
قرائني هســت که نشــان مي دهد بــراي تحليل 
رويدادهــاي آن چند روز بايــد معادالتي فراتر 
از پخــش اعاميه دســتنويس يک دانشــجو يا 
بي تدبيري يک افســر نيــروي انتظامي را از نظر 

گذراند. 
واقعــه کــوي دانشــگاه اوليــن محــک جدي 
اصاح طلبان بعد از گذشت ماه عسل دوساله بود. 
در اين آزمون معلوم شــد رابطــه متقابل جنبش 
دانشــجويي با دولــت اصاحات نيــاز به ترميم 
دارد. بدنــه اجتماع در انتخابات 76 مي دانســت 
چه چيــز را نمي خواهد؛ اما از اختيارات و دامنه 
نفوذ دولت منتخب بــراي اصاح امور آگاهي 
نداشــت. جنبش دانشــجويي هم از اين اشــتباه 
مصــون نبود. بعــد از واقعه کوي دانشــگاه که 
در حقيقت نزاع مخالفان سرســخت اصاحات 
با جنبش دانشــجويي بود، رابطــه دولت و بدنه 
دانشــجويي طرفدارش به ســردي گراييد. فرار 

مغزها از پيامدهاي اين مسئله بود.
18 تيــر 78 آغاز جــدي مقابله با سياســت هاي 
دولت و شــکل گيري نهادهاي مــوازي بود. به 
نظر مي رســد دولت اصاحات افزون بر کشف 
قتل هاي زنجيره اي، تاوان سياست هاي فرهنگي 
وگســترش آزادي هــاي مدنــي را داد. حمله به 
کوي دانشگاه نشان داد اصاح طلبان دامنه نفوذ 
نهادهاي وابســته به محافظه کاران را دســت کم 

گرفته  بودند. 
اظهارنظرهايي که نمايندگان طيف هاي مختلف 
درباره مســئله کوي دانشــگاه کردند، شــکاف 
ميان طيف هــاي مختلف درون جبهه اصاحات 
را آشــکار کرد. اين شکاف رفته رفته بزرگ تر 
شــد و در ســال 84 به چندپارگي اصاح طلبان 
انجاميد. در انتخابات رياســت جمهوري ســال 
84 سازوکار جمع                   آوري آراي اصاح طلبان، به 

علت انفعال بدنه دانشجويي مختل شد. 
دوم خرداد 76، نه بــزرگ ملت به گروهي بود 
که تا قبل از آن بســياري از نقاط حساس کشور 
را در اختيار داشــتند؛ در مقابل، حمله به کوي، 
قدرت نمايي طيفي بود که احساس مي کرد روز 

به روز بيشتر در حاشيه قرار مي گيرد. 

آنها که بازگشتند
جامعه بعد از جنگ خيلي ســريع در حال تغيير 
بود. براي بعضي از رزمندگان سابق اين تغييرات 
خوشــايند نبود. غروب ها در مسجد محل جمع 

مي شدند و نگران اوضاع فرهنگي شهر بودند. 
اوايــل دهه 70 تجمعات خياباني شــروع شــد. 
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مصوبه، همچنــان معتقد بودنــد مخالفت نکردن 
که در متن مصوبه به آن اشــاره شــده، نبايد نافي 
نقش نظارتي نمايندگان مجلس باشــد. از اين رو 
درخواست مطالعه پرونده دانشجويان ستاره داري 
که به تحصيل بازگشــته اند مطرح شــد. وزارت 
علوم نيز اعام کرد براي تعامل با مجلس و احترام 
به حق نظارتي نمايندگان، شــماري از پرونده ها 
را در اختيــار نماينــدگان متقاضي قــرار خواهد 
داد. اوايل اســفندماه 1392 جبــار کوچکي نژاد، 
عضــو کميســيون آموزش و تحقيقــات مجلس 
از جمع بندي پرونده هاي دانشــجويان ســتاره دار 
در مجلس شــوراي اســامي خبــر داد و اظهار 
داشت: بعد از تشــکيل جلسه در کميسيون اصل 
90 با حضــور وزير علوم تحقيقــات و فناوري، 
کميســيون در نامه اي از وزارت علوم خواســت 
کــه پرونده دانشــجويان ســتاره دار را در اختيار 
نمايندگان ســؤال کننده قرار دهد. وزارت علوم 
نيز علي رغم مخالفت آغازين، پرونده دانشجويان 
مذکور را در اختيار نمايندگان قرار داد و اکنون 
در حال بررســي است. تاکنون پرونده حدود 50 
نفر از دانشجويان ستاره دار بازگشت به تحصيل به 
نمايندگان مجلس ارائه شده است و پرونده افراد 

باقي مانده نيز در اختيار نمايندگان قرار مي گيرد.
گرچه، بازگشت دانشجويان ســتاره دار، مخالفاني 
در مجلس داشــته، اما برخي نمايندگان نيز از همان 
آغــاز طرح مســئله در مجلس، صراحتــاً اين امر را 
عادالنه و ضروري خوانده اند. از جمله، علي مطهري 
در مصاحبه اي کــه 11 آذر 1392 با روزنامه اعتماد 
داشــت، در ايــن  باره مي گويــد: به نظر مــن ادامه 
تحصيل يا منع ادامه تحصيل دانشــجويان ستاره دار 

فشــارها بر وزارت علوم در خصوص بازگشــت 
دانشجويان ســتاره دار ادامه داشت تا اينکه اوايل 
دي مــاه 1392 وزيــر علوم در يکي از جلســاتي 
که براي توضيح در اين خصوص به کميســيون 
آموزش مجلس فراخوانده شــده بــود، از وجود 
مصوبــه اي در شــوراي عالي انقــاب فرهنگي 
دربــاره فصل الخطاب بودن احکام هيئت مرکزي 
گزينــش خبر داد کــه اظهــار بي اطاعي برخي 
نماينــدگان مجلس شــوراي اســامي از وجود 
چنين مصوبه اي را به همراه داشت. چند روز بعد 
خبرگزاري ايســنا متن مصوبه جلسه 83 شوراي 
عالي انقاب فرهنگي را منتشــر کرد. اين مصوبه 

مقرر مي داشت:
»درباره احــکام نهايي صادره توســط هيئت 
مرکزي گزينش دانشجو و کميته مرکزي انضباطي 
دانشجويان )مصوب جلسه 83 مورخ 65/6/11(: 
مقرر مي شود که به ديوان عدالت اداري، کميسيون 
اصل 90 مجلس شوراي اسالمي و بازرسي کل کشور 
اعالم شود که احکام نهايي صادر شده توسط هيئت 
مرکزي گزينش دانشجو و کميته مرکزي انضباطي 
بر اســاس مصوبات شــوراي عالي انقالب فرهنگي 
است و با توجه به اظهارنظر حضرت امام امت نسبت 
به مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، نهادهاي 
مذکور نبايد با اين مصوبات مخالفت نمايند و احکام 

مذکور را مورد سؤال و ترديد قرار دهند.«

انتشــار مصوبه شــوراي عالي انقــاب فرهنگي 
دربــاره احکام هيئــت مرکزي گزينش توســط 
خبرگزاري ايســنا، موضع اســتداللي مســئوالن 
وزارت علــوم را در جايگاه تعيين کننده نشــاند، 
امــا نمايندگان مخالف دولت پس از انتشــار اين 

1. بازگرداندن دانشجويان ستاره دار
يکي از گام هاي مثبت وزارت علوم که در دوران 
سرپرســتي دکتر توفيقي آغاز شــد و در دوران 
وزارت دکتــر فرجي دانا نيز تــداوم يافت، روند 
حل و فصل پرونده دانشجويان محروم از تحصيل 
موسوم به ستاره دارها بوده است. در همان ماه هاي 
آغازيــن و در پي اعان عمومــي وزارت علوم 
براي بررسي مجدد پرونده دانشجويان ستاره دار، 
مطابق آمــاري که بعدها ارائه شــد، حدود 400 
دانشجوي محروم از تحصيل به کميته ويژه اي که 
براي اين منظور تشکيل شده بود، مراجعه کردند 
و از ايــن تعداد نزديک به 126 دانشــجو با رأي 
هيئت مرکــزي گزينش وزارت علوم به تحصيل 

در دانشگاه بازگشته اند. 
بازگرداندن دانشــجويان ســتاره دار به تحصيل، 
از همــان آغاز، مخالفان پيگيــري نيز در مجلس 
داشــت. زهره طبيــب زاده از جملــه نمايندگان 
مخالــف ادامه تحصيــل دانشــجويان محروم از 
تحصيل در جلســه رأي اعتماد بــه فرجي دانا در 
مخالفت با وزير پيشــنهادي علوم اظهار داشــت: 
»وزيــر پيشــنهادي علوم بايــد در خصوص عدم 
برخورد با اساتيد و دانشجويان ستاره دار صحبت 
کند. دانشجويان و اساتيد ستاره دار که دانشگاه ها 
را به صحنه جنگ خياباني تبديل کرده بودند، در 
جريان انتخابات اخير صحبت در خصوص آنها به 
کارکردي انتخاباتي تبديل شــده بود. اگر منظور 
شــما از اســاتيد و دانشجويان ســتاره دار افرادي 
هســتند که ســردمدار تظاهرات امثــال واقعه 16 
آذر در فتنــه 88 بودند يا افرادي که در فتنه کوي 
دانشــگاه سال 78 حضور داشتند، بايد به صورت 
شفاف بيان کنيد. آيا منظور شما از دانشجويان و 
اساتيد ستاره دار افرادي است که به خاطر مسائل 
اخاقي کميته انضباطي دانشــگاه با آنها برخورد 
کرده است؟ اعام نظر بفرماييد تا مجلس موضع 

صريح شما را بداند«. 
به رغــم اين قبيــل مخالفت هــا، فرجي دانا موفق 
شــد رأي اعتماد نمايندگان مجلس براي تصدي 
وزارت علوم را کســب کنــد و اقدامات توفيقي 
براي حل مســئله دانشجويان ستاره دار را پيگيري 
کنــد، اما فشــارها براي جلوگيري از بازگشــت 
تعداد بيشتري از دانشــجويان محروم از تحصيل 
همچنــان ادامه يافت و به احضار وزير اطاعات، 
وزيــر علوم، رئيس ســازمان ســنجش و شــمار 
ديگري از مســئوالن دولتي به کميسيون آموزش 

و تحقيقات مجلس منجر شد. 

هفت گام مثبت براي دانشگاه
کارنامه يك ساله دولت روحاني و وزارت علوم در حيطه دانشگاه 

با گذشــت قريب به يک سال از آغاز به كار دولت يازدهم، زمینه نسبي براي 
ارزيابي خط سیرها و روندهاي دولت در عرصه هاي مختلف فراهم شده است. 
اغلب صاحبنظران نقطه قوت دولت را در عرصه سیاســت خارجي و به طور 
مشخص، خیز برداشتن براي حل مسئله هسته اي ايران تلقي كرده اند، اما در 
عرصه اقتصادي و سیاست داخلي دولت هنوز راه درازي در تحقق وعده ها و 
مطالبات در پیش دارد و همین امر سبب شــده برخي حامیان دولت، نسبت 
به روند كند تغییر و تحول در فضاي سیاســي داخل كشور، ابراز نارضايتي 
كنند. به رغم اين كندي روند ذكرشده، تغییرات در عرصه دانشگاه ها و وزارت 
علوم به نسبت ساير بخش ها و با عطف نظر به مجموعه موانع پیش رو، آهنگ 
چندان نامطلوبي نداشته و در همین مدت تقريبًا يک ساله، گام هاي امیدبخش 
و مثبتي براي بازســازي و ترمیم فضاي نشاط و زندگي در عرصه دانشگاه ها 

برداشته شده كه اين يادداشت به اختصار درباره آنها گفت وگو خواهد كرد. 
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در چارچوب آيين نامه اي که قبًا براي اساتيدي 
که به شــکل عادي و نه اجباري، بازنشســته شده 
بودند، بــه تدريس در دانشــگاه بازگردند. حال 
آنکه برخي اســاتيدي که طي ســال هاي گذشته 
از تدريس محروم شده اند، حاضر به پذيرش اين 

شکل از بازگشت نيستند. 
محروميــت برخي اســاتيد شــاخص از تدريس 
در دانشــگاه هاي مهمي چون دانشــگاه تهران و 
دانشگاه عامه در سال هاي گذشته، ضربه بزرگي 
به ســطح علمي اين دانشگاه ها و همچنين اعتماد 
دانشگاهيان بوده است. رئيس جمهور روحاني در 
اجاس رؤســاي دانشگاه ها در پاييز سال گذشته 
از تمامي دانشگاهيان خواست دولت را در مسير 
پيش رو با ارائه پيشــنهادها و نقدهاي خود ياري 
کنند و بدون ترس و واهمه به اظهارنظر بپردازند. 
رفع مســئله اســاتيد بازنشســته مي توانــد گامي 
عملي از جانب دولت بــراي فراهم کردن فضاي 
اظهارنظر اساتيد و صاحب نظران دانشگاهي تلقي 
شود. در شرايطي که شــماري از اساتيد به سبب 
ديدگاه هاي کارشناســانه خود در هشــت ســال 
گذشــته از تدريس محروم شده اند، دانشگاهيان 
در مواجهــه با درخواســت رئيس جمهــور براي 
مشارکت بيشتر اساتيد در بهبود عملکرد دولت، 
از خــود مي پرســند چــه تضميني وجــود دارد 
مشــارکت و اظهارنظر ما، تبعاتي که در گذشته 

رواج داشته را در پي نداشته باشد؟ 
علي رغم عدم توفيق نسبي وزارت علوم براي رفع 
مسئله بازنشستگي اجباري اســاتيد، اميدها به حل 
اين مســئله همچنان از بين نرفته است. مهرماه سال 
جــاري و آغاز مجدد دانشــگاه ها مي تواند محک 
خوبي براي دولت و وزارت علوم براي بازگرداندن 

سرمايه هاي علمي به عرصه دانشگاه باشد. 

3. بازسازي نهادها و تشکل هاي دانشجويي
از ديگــر گام هايي که دولت جديد براي ترميم و 
بازسازي فضاي دانشگاه ها برداشته، احياي نهادها 
و تشکل هاي دانشــجويي اي است که طي هشت 
سال قبل آن با تعطيلي و انحال مواجه شده بودند. 
در دولــت دوم احمدي نــژاد، شــوراهاي صنفي 
دانشــجويان که نقــش قابل توجهــي در پيگيري 
مطالبات و حقوق دانشــجويي داشتند، به شوراي 
صنفــي ـ رفاهي تبديل شــدند و بخش مهمي از 
اختيارات آنها به ويژه در پيگيري حقوق آموزشي 
و صنفي سلب و نقش شوراهاي صنفي به پيگيري 
اموري چــون تغذيه و کيفيت غذا محدود شــد. 
مداخلــه مديران دانشــگاه ها در فرآيند انتخاباتي 
شــوراهاي صنفي نيز سبب شــد برخي از فعاالن 
صنفي براي جلوگيري از بي هويت شدن اين نهاد 
دانشجويي دست به انحال خودخواسته آن بزنند. 
انجمن هاي اسامي دانشجويان نيز که از مهمترين 
کانون هاي فعاليت سياسي و فرهنگي دانشجويان 
بوده اند، در معرض فشــارهاي روزافزوني بودند 
و بســياري از دانشــگاه هاي کشــور، بــا تعطيلي 
انجمن هــاي اســامي يــا سپرده شــدن آنهــا به 
مجموعــه اي که قرابتي با اهداف و ســير هويتي 

دانشجويان ستاره دار، مسئله اساتيدي که به اجبار 
بازنشسته شده اند، به کاف سردرگمي بدل شده 
که به نظر نمي رســد به اين زودي بتوان سررشته 
آن را يافت. در همان شهريوري که جعفر توفيقي 
در جايگاه سرپرست وزارت علوم بحث بازگشت 
دانشــجوياني که حق آنها تضييع شــده را مطرح 
کــرد، از کليه اســاتيدي که تصــور مي رفت در 
بازنشســته کردن آنها، موازيــن قانوني و حقوقي 
رعايت نشده، نيز دعوت شد با مراجعه به وزارت 
علوم، پيگير کار خود باشــند اما محدوديت هاي 
موجود براي رفع مسئله اساتيد اخراجي بيشتر بود. 
توفيقي در دوران سرپرستي خود اظهار داشته بود 
که استادان بازنشسته را مي توان در قالب دو گروه 
گنجاند؛ نخست استاداني که دانشگاه به خدمات 
آنان بدون لغوشــدن حکم بازنشستگي شان، نياز 
دارد و گروه اســتاداني هستند که نياز است حکم 
بازنشستگي آنها لغو شــود. وي درباره بازگشت 
به کار گروه نخســت، اظهار داشــت: دانشگاه ها 
مي تواننــد از خدمــات آموزشــي و پژوهشــي 
اســتادان بازنشسته اســتفاده کنند. توفيقي درباره 
لغو حکم بازنشستگي برخي استادان )دسته دوم(، 
اظهــار داشــت: در صورتي که قرار باشــد حکم 
بازنشســتگي برخي استادان لغو شــود، اين اقدام 
پيچيدگي هايي دارد کــه معموالً هم ضرورتي به 
اين کار نيســت و استادان مي توانند به محيط کار 
بازگردند. دانشگاه ها هم اکنون در حال بررسي اين 
موارد هستند و بر حسب نياز گروه هاي آموزشي، 
اين اســتادان همکاري خود را از ســر مي گيرند. 
توفيقي تصريح کرده بود که بازگشــت به کار به 
معناي استخدام دوباره نيســت، بلکه اين دسته از 
استادان مي توانند بار ديگر به گروه آموزشي خود 
در قالب قرارداد و نه اســتخدام رسمي بازگردند. 
مشــابه همين ســخنان چندي بعد توسط سليمي، 
رئيس جديد دانشــگاه عامهـ  دانشــگاهي که به 
شــديدترين وجه با مســئله بازنشســتگي اجباري 

اساتيد مواجه بوده ـ طرح شد. 
ايــن اظهارنظرها نشــان از آن داشــت که براي 
بازگشــت بــه تدريــس اســاتيد بازنشســته، راه 
دشــواري در پيش اســت و دولت به عنوان يک 
راهــکار عمل گرايانــه از اســاتيدي کــه اجباراً 
بازنشسته شده اند، خواســته به شکل قراردادي و 

را بايد بــه وزارت علوم محول کرد و مجلس نبايد 
در امــور اجرايي دخالت کند و وزير علوم نيز نبايد 
در برابر اين فشارها تسليم بشود. وزير علوم موظف 
است در مســئله انتصاب هاي وزارتخانه و همچنين 
ادامه تحصيل دانشــجويان ســتاره دار از تصميمات 
خــود دفــاع کند و عقب نشــيني نکند؛ چــون اين 
عقب نشيني به معناي خيانت به حقوق مردم است. او 
همچنين در پاسخ به اين سؤال که چرا بايد کميسيون 
مواضــع به مراتب تندتــري از وزارت اطاعات در 
قبال دانشجويان ستاره دار داشته باشد، اعام مي کند: 
کميسيون نمي تواند امر و نهي کند يا اينکه تعيين و 
تکليفي براي وزارت علوم کند و تنها موظف است 
کــه نتايج تحقيقات و بررســي خــود را در اختيار 
وزارت علــوم بگذارد و اجازه دهــد که وزارتخانه 
تصميم نهايي را اتخاذ کند. او در پايان مي گويد: ما 

بايد حد و مرز خود را بدانيم و رعايت کنيم. 
افزون بر حمايــت نمايندگاني نظير علي مطهري 
از بازگشــت به تحصيل دانشجويان ســتاره دار، 
اظهارنظر چندي پيــش معاون اول رئيس جمهور 
در اين خصوص نيــز مؤيد اين نکته بود که عزم 
احقــاق حقوق دانشــجويان محــروم از تحصيل 
محدود بــه وزير علــوم و مجموعــه وزارتخانه 
نيســت، بلکه کليت دولت نيــز در اين خصوص 
خــود را مســئول مي دانــد. اســحاق جهانگيري 
اوايل خرداد ســال جاري در اين خصوص گفته 
بود: »ستاره دارشــدن دانشجويان خاطره تلخي را 
در اذهان عده اي به جاي گذاشــت و اين تصور 
ايجاد شد که در اين کشور مي شود عده اي را از 
تحصيل محروم کرد. حتماً بايد اين خاطره تلخ از 

ذهن فرهيختگان پاک شود«.
در سال جاري، اخبار جديدي مبني بر رفع مشکل 
باقي مانده دانشــجويان محروم از تحصيل منتشر 
نشــده اســت. ظاهراً اولويــت وزارت علوم حل 
مسئله دانشــجوياني بوده که از سال 1390 به بعد 
با مســئله محروميت از تحصيل مواجه شــده اند. 
هستند دانشــجوياني که اظهار داشــته اند از آنها 
خواسته شده براي بازگشت مجدد به دانشگاه، بايد 
دوبــاره کنکور بدهند اما از آنجا که به جز همان 
آمار کلي حل مســئله 126 دانشــجو از مجموع 
حدود 400 دانشــجوي محروم از تحصيل، آمار 
و جزئيات ديگري در مورد وضعيت رســيدگي 
به شکايت دانشجويان ســتاره دار توسط وزارت 
علوم منتشــر نشــده، نمي توان قضاوت دقيقي در 
ايــن خصوص انجام داد. آنچه قابل ذکر اســت، 
رفــع محروميت از تحصيــل دانشــجويان، گام 
بزرگــي از جانب دولت براي بازگرداندن اعتماد 
به جامعه دانشــگاهي بــوده و وجهه دولت را نزد 
افکارعمومي و دانشــگاهيان بازســازي مي کند. 
در ايــن راه امــا موانع زيادي پيــش روي دولت 
قــرار دارد که رفع آنها به گذشــت زمان و عزم 

دولتمردان نيازمند است. 

2. اساتيد بازنشســته به دانشگاه بازخواهند 
گشت؟ 

علي رغم توفيق نسبي وزارت علوم در رفع مشکل 

رئيس جمهور روحاني در اجالس 
رؤساي دانشگاه ها، از تمامي 

دانشگاهيان خواست دولت را در 
مسير پيش رو با ارائه پيشنهادها 

و نقدهاي خود ياري کنند و 
بدون ترس و واهمه به اظهارنظر 

بپردازند



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 3

2

سياســي بازي هاي دلواپسان با تمسک به احساس 
تکليــف ديني، تنها يکي از موانــع متعدد دولت 
براي بازکردن فضاي سياســي دانشگاه هاســت؛ 
مديراني که هشــت ســال فضاي دانشــگاه را به 
انحطاط و افســردگي کشانده اند و اکنون مدعي 
بيراه شــدن جوانــان در اثر سياســت هاي دولت 
جديد هستند،1 اما اين تنها مانع نيست. اختافات 
و رقابت هــاي دروني د انشــجويان نيــز مي تواند 
فرايند بازسازي نهادها و تشکل هاي دانشجويي را 
با اختال و کندي مواجه کند و در همان بدو امر، 
موجب بي کارکردي نهادهاي دانشــجويي شود. 
تجربه رقابت ناســالم و درگيري هاي دانشجويي 
ماه هــاي گذشــته در جريان بازگشــايي انجمن  
اسامي در برخي دانشگاه ها مانند دانشگاه عامه 
و بهشتي و نمونه هاي مشابه ديگر، اين زنگ خطر 
را براي دانشــجويان به صــدا درمي آورد که اگر 
خواهان احياي فضاي دانشــگاه ها هســتند، بايد 
تحمــل، تعامل و تدريج را در دســتور کار خود 
قــرار دهند؛ از شــتابزدگي و کم تحملي در قبال 
رقبا بپرهيزند و با عطف نظر به فشــارها و شرايط 
موجود، رويــه تعاملي حداکثري بــراي مصالح 

باالتر را در پيش گيرند. 

4. مقابله با تبعيض و بي عدالتي آموزشي 
از بزرگترين مظاهر تبعيض و بي عدالتي آموزشي 
در دوران دولت دهــم، نحوه پذيرش و گزينش 
دانشــجويان دکترا، بورســيه و هيئت علمي بوده 
اســت. با متمرکزشــدن آزمــون دکترا از ســال 
1390 داوطلبــان زيــادي بودنــد کــه علي رغم 
صاحيت هــاي علمــي بــه داليل گوناگــون از 
ورود به مقطع تحصيلي دکتــرا بازماندند. همين 
مســئله در خصوص جذب اعضاي هيئت علمي 
در دانشــگاه ها نيــز ديــده مي شــد و ابهامات و 
پرســش هاي زيادي در خصــوص روند جذب 
هيئت علمي وجود داشت، اما فراگيرترين مسئله 
در خصــوص دانشــجويان بورســيه رخ داد که 
خوشبختانه طي ماه هاي گذشــته با پيگيري هاي 
شجاعانه دکتر صديقي، معاون دانشجويي وزارت 
علــوم و حمايت دکتــر جهانگيري معــاون اول 
رئيس جمهور از برخورد با بورسيه هاي غيرقانوني، 
نسبت به رفع تبعيض هاي صورت گرفته اميدهايي 

پديدار شده است. 
طــرح عمومــي مســئله بورســيه هاي غيرقانوني 
در روزهــاي آغازيــن خــرداد 1393 صــورت 
گرفــت؛ دکتــر مجتبي صديقي رئيس ســازمان 
امور دانشــجويان و معاون وزير علوم در نشستي 
خبري، از موارد متعدد بورسيه غيرقانوني افرادي 
با معدل پايين، بدون رعايت شرايط سني و داشتن 
حداقل هاي صاحيــت علمــي الزم، در دوران 

رياست جمهوري احمدي نژاد پرده برداشت. 
درســت يک هفته پس از نشســت خبري معاون 
دانشــجويي وزارت علــوم، معــاون اول رئيس 
جمهــور در آيين تجليــل از دانشــجويان نمونه 
کشــوري اين گونــه اظهارنظر کــرد: »در يک 
مقطعي تصميم گرفته شد به جاي آزمون بورس 

دانشگاه به سمت و سوي امنيتي و پليسي و ايجاد 
يأس و سرخوردگي در بدنه دانشجويي. اگر بستر 
و محمل قانوني فعاليت دانشــجويي از بين برود، 
آيا واقعيت نياز دانشــجويان به فعاليت هاي فوق 
برنامــه از بين مي رود؟ از دو حال خارج نيســت: 
يا نياز دانشجويان به ســمت تأمين از روش هايي 
خارج از کادر قانون و بســترهاي علني و رسمي 
موجود سوق داده مي شــود؛ يا فضايي افسرده و 
بي نشاط در دانشگاه ها شکل مي گيرد که مستعد 
بروز انواع آسيب هاي اجتماعي در نهاد دانشگاه 
است. هر دو وضعيت، براي دانشگاه چالش آفرين 
و خطرناک است و اين خطري است که متأسفانه 
مديران احمدي نژادي درکي از آن نداشــته اند و 

ندارند. 
قرارگرفتن يک جامعه شــناس در رأس معاونت 
فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم در دولت 
حســن روحاني، ايــن نويد را بــه عاقه مندان به 
رشــد و تعالي دانشــگاه مي دهد که سياست هاي 
فرهنگي نادرســت گذشــته از مجموعه وزارت 
علوم و مديريت دانشــگاه ها رخت بربندد. ســيد 
ضيــاء هاشــمي در دوران يک ســاله معاونــت 
فرهنگي خود، بارها بر لزوم تغيير فضاي دانشگاه 
و نشاط آفريني و اميدواري، تبديل شکاف و تنش 
ميان دانشــجويان و مديران به تعامل و گفت وگو 
و مقابلــه بــا آســيب هاي اجتماعــي موجود در 
دانشگاه با همراهي و مشارکت خود دانشگاهيان 
و بــا تکيه بر روش هاي فرهنگي و علمي به جاي 
روش هاي سرکوب گرانه تأکيد ورزيده است، اما 
روشن است که بيان اين ديدگاه ها کافي نيست و 
دانشجويان بايد تغيير را حس کنند. جهت گيري 
معاونت هاي فرهنگي و دانشجويي وزارت علوم 
در يک ســال گذشته در راستاي احيا و بازسازي 
نهادهاي صنفي و تشــکل هاي فرهنگي ـ سياسي 
دانشــجويي بوده اســت امــا مانند ســاير تغيير و 
تحوالت در عرصه دانشگاه، اين فرآيند بازسازي 
نيز با ســرعت اندکي پيــش مــي رود و موانع و 
چالش هــاي زيادي را مقابــل روي خود مي بيند. 

انجمن هــا نداشــت، مواجــه شــدند. وضعيــت 
کانون هاي فرهنگيـ  هنري و نشريات دانشجويي 
نيز طي هشت سال قبل مطلوب نبوده است. براي 
اينکه نمونه نوعي ديدگاه برخي مديران دانشگاه 
در دولــت نهم و دهم دربــاره مقوله فعاليت هاي 
فوق برنامه دانشجويي را بدانيم، مطالعه اين بخش 
از اظهارنظر يکي از معاونان دانشجوييـ  فرهنگي 

آن دوران بي مناسبت نيست: 
»در ســال 85 در اوايلي که احمدي نژاد آمد، 
معاون بــودم. در آن موقع حدود ۷0، 80 نشــريه 
چاپ مي شد. نشــريه دانشجويي با مجوز. همه هم 
کار سياسي و به قول خودشان اجتماعي ـ فرهنگي 
مي کنند. اين دانشــکده فني اســت؟ ده، دوازده 
کانون فوق برنامه وجود داشــت. کانون موسيقي، 
کانون تئاتر، کانون ققنوس، کانون شــعر، کانون 
ادب و... فقط فکر کنــم کانون رقاصي نبود که آن 
هم در کانون هاي تئاتر و موســيقي انجام مي شد. 
اينجا دانشگاه است، آن هم دانشگاه فني! اين همه 
کانون و اين همه نشــريه براي چــه؟  ... اين کارها 
در دانشگاه عاقبت خوشــي ندارد و جوانان را از راه 
بيراه مي کند. جوانان مردم دست من و شما امانت 
هستند. اين مردم بچه هايشان را دست من نداده اند 
که به آنها رقاصي يــاد بدهم. به من داده اند به آنها 
الکترومغناطيــس، مدار، قرآن، دين و اســالم ياد 
بدهم. اينها بچه هايشان را به من تحويل نداده اند که 
يک مشت فاســد تحويل شان بدهم. دختر چادري 
را تحويــل ام نمي دهند که دختر درب و داغوني که 
نصف موهايش بيرون اســت، تحويل شــان بدهم. 
اين چه دانشــگاهي شــد؟ مي خواهند ما را به آن 
زمان برگردانند. واقعًا خسرالدنيا و االخره هستيم« 
)مصاحبــه رجانيوز با معاون اســبق دانشــجويي 
ـ فرهنگــي دانشــگاه علم و صنعت، شــنبه، 20 

ارديبهشت 1393، کد خبر:189352(

هميــن اظهارنظر کافي اســت که بتــوان به مثابه 
مشتي از خروار، وضعيت سياستگذاري فرهنگي 
در دانشــگاه را در دوران احمدي نــژاد ســنجيد. 
محصول اين سياســتگذاري چه بــود؟ تعطيل و 
انحال و بي خاصيت کردن نهادها و تشــکل ها و 
کانون ها و نشريات دانشجويي. سوق دادن فضاي 

جعفر توفيقي
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اثري مخرب و جبران ناپذير بر عدالت آموزشــي 
خواهند داشت. 

5. احياي رشته هاي محذوف
تصــدي  دوران  در  تحــوالت حيرت انگيــز  از 
دولت هاي نهم و دهم حذف شماري از رشته هاي 
دانشــگاهي و انحال برخي گروه هاي آموزشي 
به ويژه در دانشگاه عامه طباطبايي بود. رشته هايي 
مانند مطالعات زنان و مطالعات فرهنگي از جمله 
رشــته هايي بودند که با اين روند مواجه شــدند. 
گروه توسعه اين دانشــگاه نيز در بهمن ماه 1388 
به صورت رســمي در دانشگاه عامه منحل شد. 
رئيس جديد دانشــگاه عامــه طباطبايي در آبان 
1392 اعام کرد حدود يک سال براي بازگشت 
تمــام رشــته هاي حذف شــده به دانشــگاه زمان 
الزم است، اما رشــته هايي مانند مطالعات زنان و 
مطالعات فرهنگي در سطح کارشناسي ارشد سال 
آينده دانشجو مي پذيرد. هر چند پذيرش دانشجو 
در رشته مطالعات زنان در دانشگاه عامه در سال 
تحصيلي جاري تحقق يافت، اما احياي رشته هاي 
محذوف و گروه هاي منحل شــده که در پيوند با 
رفع بازنشســتگي اجباري اســاتيد قرار دارد، نيز 
روند کندي را طي کرده و تا بازگشت به شرايط 

عادي، مسيري طوالني بايد طي شود. 

6. بازبيني آيين نامه ها و دستورالعمل هاي 
نهادهاي دانشگاهي 

تغيير و تصرف در آيين نامه ها و دستورالعمل هاي 
اجرايــي ايــن آيين نامه ها از ديگــر اقداماتي بود 
که انجــام آن توســط دولــت دهم بــه تحديد 
فضــاي دانشــجويي دامن زد. تغييــر و تبديل در 
دستورالعمل اجرايي نشــريات دانشگاهي، تغيير 
در اساسنامه شــوراهاي صنفي دانشجويان، تغيير 
شــيوه نامه اجرايــي انضباطــي و ... نمونه هايي از 
اين تغييرات هستند. از انتظارات معمول از دولت 
جديد اين بود که تغيير در اين بسترهاي حقوقي 
و قانونــي بــه گونه اي کــه تأمين کننــده حقوق 
دانشجويان بوده و از تبعيض و تعدي به نهادهاي 

به رشــد و توســعه ايــران اســت. بي اعتمادي و 
بدبيني نخبگان جامعه نســبت به عدالت در نظام 
دانشــگاهي، تبعات جبران ناپذيري براي سرمايه 
انســاني و علمي کشــور دارد و اقــدام دولت و 
وزارت علوم براي برخورد با مســئله بورسيه هاي 
غيرقانوني، چيزي جز تحقق منافع ملي درازمدت 

نيست. 
علي رغــم اين نکات مثبت در روند کاري دولت 
جهــت رفع تبعيــض آموزشــي، تــداوم برخي 
سياســت هاي درآمدمحــور در وزارت علــوم، 
اسباب نگراني است. تمامي صاحب نظران اذعان 
دارند که دانشــگاه ها با مســائل و دشــواري هاي 
متعــددي در زمينه تأمين اعتبــار و بودجه مواجه 
هستند و در شــرايطي که اقتصاد کشور نيز بيش 
از گذشــته آســيب پذير شده، مشــکات مالي 
دانشــگاه ها شدت بيشتري يافته اســت. متأسفانه 
در دولت دهم ســنگ  بناي تأمين بودجه توسط 
دانشــگاه ها بدون توجه به اصول اساسي عدالت 
آموزشــي که در قانون اساســي نيز مورد تأکيد 
قرار گرفته، گذاشــته شــد. به دانشــگاه ها اجازه 
داده شــد که پرديس هاي دوم و چندم که پولي 
هستند تأسيس کنند و اقدام به پذيرش دانشجوي 
بدون کنکور کنند. تأسيس »دانشگاه تهران 2« و 
اقدام براي تأسيس »دانشگاه بهشتي 2« نمونه اي از 
اين برنامه هســتند. به عاوه، شاهد بوديم که در 
سال هاي گذشــته بحث پذيرش دانشجوي نوبت 
دوم )شبانه( در مقطع دکترا با شهريه هايي حدود 
45 تا 55 ميليون تومان به شــکل رســمي مطرح 
شــده و در دفترچه انتخاب رشته تحصيلي مقطع 
دکتراي سال هاي اخير شاهد انعکاس آن در قالب 
نوبت دوم )شبانه( بوديم. چنين به نظر مي رسد که 
دولت جديد نيز نســبت به سياســت هايي از اين 
قبيل که عدالت آموزشــي را به چالش مي کشد، 
حساســيتي نداشــته و به نوعي تداوم دهنده همان 
سياست هاي دولت دهم است. نگراني دولتمردان 
نسبت به ضربه خوردن عدالت آموزشي تنها نبايد 
به پرونده بورسيه هاي غيرقانوني محدود شود. اين 
قبيل سياســت هاي درآمدمحور نيز در درازمدت 

خارج از کشور شرايط ديگري وضع کنند؛ البته 
کار درســتي نبود اما مي توانست قابل قبول باشد. 
به مرور زمان به اين نتيجه رســيدند که اين را هم 
کنار بگذارند و ديگر زحمت انتخاب و بررســي 
شــرايط را نکشــند! بورســي که بايد بــه خارج 
مي رفت و احتماالً به وي پذيرش داده نشده بود، 
به بــورس داخل تبديل شــد، هزينه تحصيل هم 
پرداخــت کردند و بعد هم به هيئت علمي تبديل 
شد. اين تبعيض نارواست، سوءاستفاده از قدرت 
است و مخالفت با استعدادهايي است که زحمت 

مي کشند تا به اين فرصت ها برسند«. 
 معــاون اول رئيس جمهوري در همين نشســت 
خطاب به وزراي علوم و بهداشــت قاطعانه اظهار 
داشت: »هر جا احساس کرديد که جريان سوئي 
وجــود دارد بايد برخورد کنيــد و اين وظيفه ما 
است. عده اي آمدند و ديگران را بدنام کردند که 
طايفه گري و قوم و خويش گرايي داشــتند و بعد 
هر کاري که دوســت داشتند با اين شعارها انجام 
مي دهند. حتماً با داســتان بورس برخورد شود و 

اعتماد به جامعه دانشگاهي برگردد«.
در آخرين اظهارنظر درباره پرونده بورســيه هاي 
غيرقانوني، معاون حقوقي و پارلماني وزير علوم، 
تحقيقات و فناوري از تشکيل کميته ويژه بررسي 
دانشــجويان دکتراي بورســيه  غيرقانوني موسوم 
به پرونده 3000 بورســيه خبر داد. دکتر ســعداهلل 
نصيري قيداري گفته اين کميته متشــکل از پنج 
نفر از اعضاي کميســيون آمــوزش و تحقيقات 
مجلس، معاون وزير علوم و رئيس ســازمان امور 
دانشــجويي، مديــرکل بورس خارج از کشــور 
وزارت علوم و مســئوالن دولت قبل اســت تا در 
بــاره اين پرونده تصميم گيــري کنند. وي با بيان 
اينکه برخي از اين افراد که بورسيه دکترا دريافت 
کرده اند شرايط الزم را براي ادامه تحصيل ندارند 
و حتــي برخي نيــز مصوبه هيئت امنــا نيز ندارند 
تصريح کرد: 1884 نفر از دانشجوياني که بورسيه 
دکترا دريافت کرده اند، داراي شــرايط الزم در 
معدل ليســانس و فوق ليســانس که در شيوه نامه 
موجود است نيســتند و در برخي موارد نيز شرط 
ســني آنها رعايت نشده است. اعضاي اين کميته 
نيز در برخورد قانونــي با تخلفات صورت گرفته 
تأکيد دارد. )خبرگزاري ايسنا، 30 خرداد 1393، 

کد خبر: 93032916243(
محور سياست دولت در پيگيري پرونده بورسيه ها 
و هيئت علمي هاي غيرقانوني، مقابله با تبعيض و 
بي عدالتي آموزشــي و اجتماعــي و بازگرداندن 
اعتمــاد و اميــد به دانشــگاهيان اســت. اينجا نيز 
دشواري مسئله کاما هويداست. از همان آغازين 
روزهــاي طرح مســئله بورســيه هاي غيرقانوني، 
فشــارهاي نمايندگان خاص بــر وزارت علوم را 
شــاهد بوده ايم. شــنيده شــده که دکتر صديقي 
و ديگــر مســئوالن وزارت علوم مکــرراً در اين 
خصوص به مجلس فراخوانده شــده اند. متأسفانه 
گاه منافع شخصي و جناحي، بر منافع درازمدت 
نظام سياســي غلبه مي کنــد. بازگرداندن اعتماد 
دانشــگاهيان در درازمــدت بزرگتريــن خدمت 
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حقوق خود آگاه باشد. چرا که اين موضوع باعث 
مي شود که دانشــجو انتظارات غير منطقي نداشته 
باشــد و مطالبات خــود را تنظيــم و در عين حال 
بتواند از حقوق خود استفاده کند. نتيجه اين اتفاق 
اين اســت که تعامل بين دانشگاه و دانشجو تسهيل 
مي شــود. وقتي اين تعامات تنظيم شــود زندگي 
روان تر، شيرين تر و موفق تر خواهد بود يعني دوران 
دانشجويي که بايد يک دوران پرنشاط، بسيار مفيد، 
کارگشا و سازنده باشد به سمت وضعيت مطلوب با 

مشارکت خود دانشجو پيش مي رود. 
وي همچنيــن با بيــان اينکه تا جايــي که ممکن 
اســت نبايد از نهادهاي نظارتي بــراي نظارت بر 
کارمند، اســتاد و دانشجو اســتفاده کنيم، خاطر 
نشــان کرد: بايد تا جايي که ممکن اســت خود 
ايــن افراد بر حقــوق، ضوابــط و قوانين موجود 
نظارت داشــته باشــند که اين هدف مستلزم اين 
است بســتري فراهم کنيم که همه از اين ضوابط 
مطلــع باشــند. بنابراين کاري که مدنظر ماســت 
تسهيل روابط اســت. مي خواهيم فرهنگ تعامل 
ســازنده را تقويت کرده و بگوييم که وقتي خود 
دانشــجو مي توانــد از حق خود دفــاع کند يک 
کنترل اجتماعي غيررســمي بر رفتــار کارمند و 
مدير به وجــود مي آيد و برعکــس. يعني وقتي 
حقوق دانشــجو تعريف شده اســت در صورت 
به وجودآمــدن مطالبــات غيرمنطقــي کارمند يا 
مديــر مي داند که به اتکاي چــه مبنايي مي تواند 
پاســخ منفي به دانشــجو بدهد. بنابرايــن نگاه ما 
اين نيست که بخواهيم عده اي را توبيخ کنيم که 
چرا به حقوق دانشجو يا دانشگاه توجه نکرده اند 
بلکــه مي خواهيم اين موضوع را به يک فرهنگ 
عمومي يا ويژگي فرهنگي تبديل کنيم. اين باعث 
مي شــود که نياز ما به کنترل اجتماعي رســمي و 
بهره گيري از ابزارهاي کنترلي به حداقل برســد. 
البتــه اين موضــوع به صفر نمي رســد اما جلوي 
بســياري از هزينه ها در دانشگاه ها گرفته مي شود 
و برعکس سرمايه هاي اجتماعي مبتني بر اعتماد 

متقابل افزايش پيدا خواهد کرد.
تدوين اين منشور، منتقداني نيز داشته است. صادق 
زيبــا کام در آخرين روز خــرداد در گفت وگو 
با ايلنا تهيه منشــور حقوق دانشــجويي را کاري 
تشريفاتي و دهن پرکن دانست. اين استاد دانشگاه 
تهران گفت:  فکر مي کنم همه اين مدل کارهاي 
تبليغي و کلي گويي هاي زيبا، بيهوده اســت و راه 
به جايي نمي برد. تدوين منشور حقوق دانشجويي 
دقيقاً مثل همان چيزي است که سال گذشته تحت 
عنوان منشور حقوق شــهروندي از طرف دولت 
تهيه شــد. اين منشور هم چيزي شبيه آن است که 
يک سري کلمات و جمات قشنگ را کنار هم 
مي گذارد. زيباکام با تأکيد بر اينکه مسئله اساسي 
اين اســت که آيا حقوق صنفي، سياسي و مدني 
دانشجويان را به رسميت مي شناسيم، افزود: عاوه 
بر وزارت علوم، تشکيات امنيتي و همچنين قوه 
قضاييه در اين زمينه نقــش دارند. بهترين الگوي 
منشــور حقوق دانشــجويي هم که تدوين شود، 
بايد گفت مشــکل از ناحيه دانشــجويان نيست، 

حضوري به امري صوري و اختياري بدل شــده 
که عامل نقض حقوق دانشجويان است. به عاوه 
سخت گيري هايي نيز در اين شيوه نامه ايجاد شده 
بود که ناشــي از فضاي دانشگاه در آن سال بود. 
طبعاً عدم توجه جدي مســئوالن وزارت علوم به 
اين نارسايي ها و مشکات، در بازبيني آيين نامه ها 
و دستورالعمل هاي مربوط به فعاليت دانشجويي، 
نافي جهت گيري و اســتراتژي کلي دولت براي 
بازســازي اعتماد دانشــگاهيان و بهبــود فضاي 

دانشگاه هاست. 

7. تدوين منشور حقوق دانشجويي 
از اواخــر ســال گذشــته، بحث تدوين منشــور 
حقوق دانشــجويي بــه راهکاري بــراي افزايش 
آگاهي هــاي دانشــجويان از حقوق شــان مطرح 
شــد. اواخر فروردين ســال جاري، دکتر ســيد 
ضياء هاشــمي، معاون فرهنگي و اجتماعي وزير 
علوم، در گفت وگو با ايســنا با اشاره به جزئيات 
منشور حقوق دانشــجويي، اين منشور را مسيري 
براي کاهش کنترل هاي رســمي دانست. در اين 
گفت وگو، ايشان با بيان اينکه فرايند تدوين منشور 
حقوق دانشــجويي در حال انجام اســت، اظهار 
کرد: طرحي تهيه شــد و عــده اي در قالب طرح 
اوليه در حال مطالعه آن هستند. به گفته سيد ضياء 
هاشمي خروجي اين کار مجموعه اي از ضوابط 
و مقرراتي شــامل مقررات موجود و در صورت 
لــزوم ضوابط تکميلي اســت که کمک مي کند 
هم دانشجويان بدانند در فعاليت هاي دانشجويي 
خــود از چه حقوق و امتيازاتي برخوردارند و هم 
بدانند در قبال اين مزايا و امتيازات چه وظايف و 
تعهداتي بر عهده آنهاست. درست مثل شرايطي 
که در مورد حقوق شــهروندي داريم. از ســوي 
ديگر دانشــگاه ها نيز اين موضــوع را بدانند که 
نسبت به دانشجو چه تعهداتي دارند و در عوض 

چه توقعاتي مي توانند داشته باشند. 
معــاون فرهنگي و اجتماعي وزيــر علوم در تبيين 
ضرورت تدوين اين منشور گفته است: دانشجويي 
که وارد دانشــگاه مي شود دفترچه اي در اختيارش 
باشد و بر اساس آن مبنايي وجود داشته باشد که به 

دانشــجويي جلوگيري کند، در دستور کار قرار 
دهد. اين بازبيني از اختيارات رايج دولت هاست 
و همچنــان که دولت هاي نهــم و دهم آزادانه به 
تغييــر در اين موازين حقوقــي پرداختند، اکنون 
نيز انتظار به روز رســاني آنها، امري معقول است. 
به ويــژه آنکه با اجرايي شــدن ايــن آيين نامه ها و 
دستورالعمل ها در طي چند سال، به تدريج نقاط 
ضعف و خألهاي موجود در آنها شناســايي شده 
و جداي از انتظار جامعه دانشگاهي از دولت براي 
تدوين موازيــن حقوقي عادالنه تر، رفع اين نقاط 

ضعف نيز بر ضرورت بازبيني آنها مي افزايد.
ايــن نکتــه شــايان توجه اســت که تعــدادي از 
آيين نامــه  )نظيــر  دانشــگاهي  آيين نامه هــاي 
تشکل هاي اسامي دانشجويان ، آيين نامه نشريات 
دانشگاهي و آيين نامه انضباطي( مصوب شوراي 
عالي انقاب فرهنگي است و تغيير و تحول در آنها 
در حيطه اختيارات دولت نيست اما برخي از اين 
آيين نامه ها صرفاً مشتمل بر نکات کلي است و در 
آنها مقرر شده که وزارتخانه هاي مسئول تدوين 
دســتورالعمل اجرايي آنهاست و طبيعي است در 
اين موارد، وزارتخانه ها بايد مطابق شــرايط روز 
و نيازهــا و مطالبات موجود تغييــرات الزم را در 
آنها ايجــاد کنند. از جمله اين موارد، شــيوه نامه 
اجرايي انضباطي اســت. ظاهراً همين ضرورت ها 
ســبب شده بازبيني اين شــيوه نامه در دستور کار 
وزارت علــوم و وزارت بهداشــت قرار گيرد؛ به 
گونه اي که اواخر خرداد 1393 معاون دانشجويان 
داخل سازمان امور دانشجويان از اباغ شيوه نامه 
جديد اجرايي انضباطي دانشجويان تا قبل از سال 
تحصيلي جديد خبر داد. ســيد ابوالحسن رياضي 
در گفت وگو بــا خبرگزاري مهــر درخصوص 
بازنگري آيين نامه انضباطي دانشــجويان گفت: 
درحال حاضر نظرات دانشگاه ها دراين خصوص 
جمع آوري شده و از همه دانشگاه ها درخواست 
کرده ايــم نظرات خــود را درباره نقــاط قوت و 
ضعف شــيوه نامه اجرايي آيين نامــه انضباطي و 
مسائل جديدي که در چند سال گذشته به وجود 
آمده و در شيوه نامه موجود پيش بيني نشده است 
را اعــام کنند. با توجه به اين مســئله و مکاتبات 
صورت گرفته، نظرات دانشــگاه ها برگشت داده 
شــده اســت و گروهــي درحال حاضر مســئول 
جمع بندي نظرات هســتند. بعــد از اينکه نظرات 
جمع بندي شــد به اتفــاق مجموعه هاي ديگر که 
با موضــوع آيين نامه و شــيوه نامه ارتبــاط دارند 
همفکري هاي الزم صورت مي گيرد که شيوه نامه 
با مناسب ترين ساختار و متناسب با شرايط امروز 

قبل از شروع ترم به دانشگاه ها اباغ شود.
شــيوه نامه ســال 88، در مــواردي ناقض حقوق 
دانشــجويان بــوده اســت و اکنون دانشــجويان 
انتظــار دارند بــا روي کار آمــدن دولت تدبير و 
اميــد، اين موارد مرتفع شــوند و بــه بازبيني هاي 
جزئــي و محدود در شــيوه نامه بســنده نشــود. 
توضيــح اينکــه شــيوه نامه انضباطي جــاري در 
بحبوحه ناآرامي هاي ســال 1388 تدوين شــد و 
در آن برخــي حقوق دانشــجويي نظير حق دفاع 

تدوين منشور حقوق دانشجويي 
في نفسه نشانه اي مثبت از 
توجه مسئوالن دولتي به 

حقوق دانشجويي و رويه هاي 
گفت وگويي و تعاملي به جاي 
برخوردهاي سرکوبي است، 

مشروط بر آنکه به اين امر بسنده 
نشود و شاهد گام هاي عملي و 
تحققي مسئوالن براي اجراي 
مفاد اين منشور و برپاداشتن 

حقوق دانشجويان باشيم
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به گفته وي از سال 88  به بعد هر ساله 20 درصد 
ميزان معوقات رشد داشته است.

با روي کارآمدن دولت روحاني و تشکيل ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي، فهرست هاي مختلفي 
از بدهــکاران کان بانکــي و مطالبــات معوق 
منتشــر شده اســت. از بدهکاران کان با عنوان 
»دانه درشت ها« ياد مي شود. برخي هم مي گويند 
اين بدهکاران کان به پشــتوانه دانه درشت ها به 

راحتي قانون را دور مي زنند.
هم اکنــون زيادشــدن ميزان معوقــات بانکي به 
يکــي از مشــکات اصلي اقتصاد ايــران تبديل 
شده است. طبق آمار بانک مرکزي اين معوقات 
از سال 84 و با روي کارآمدن دولت احمدي نژاد 
تا ســال 91، 1500 درصد رشد يافته و 16 برابر 
شــده است. بيشترين حجم مطالبات بانکي با 53 

هزار ميليارد تومان مربوط به دولت است.
بنا بر آمار منتشــره، بدهي دولت نهم و دهم، در 
بازه زماني از اســفند 84 تــا آذر 91، 4/7  برابر 
شــده و از رشــد 373 درصدي برخوردار بوده 
است. به عبارت ديگر از 11 هزار و 240 ميليارد 
تومان بــه رقم 53 هــزار و 207 ميليــارد تومان 

افزايش داشته است.
روي ديگر ســکه، پرونده هاي فساد مالي است 

مهمتريــن  از  يکــي  ميليــاردي  بدهي هــاي 
چالش هايي است که دولت روحاني با آن مواجه 
است. 200 بدهکار بزرگ، 55 درصد مطالبات 
و ســه نفر نيز باالي يک هــزار ميليارد تومان به 
بانک ها بدهي دارند. 48 درصد بدهکاران بيشتر 
از هزار ميليارد ريال به نظام بانکي بدهکارند. به 
بيــان ديگر 10 بدهکار بزرگ بانکي، 124 هزار 
ميليارد ريال به نظام بانکي بدهکارند و مي توان 
گفــت 15 درصد کل مطالبــات بانکي متعلق به 

اين 10 نفر است.
معــاون نظارتــي بانــک مرکــزي، آمــاري از 
بدهکاران بانکي منتشــر کرد که به موجب آن 
مطالبات معوق بانک هــاي دولتي، خصوصي و 
نيمه خصوصــي را به تفکيک اعــام نمود. 13 
درصد کل تسهيات از منابع بانک هاي دولتي، 
323 هــزار ميليــارد ريــال معوقــه دارد. ميزان 
مطالبات بانک هاي خصوصي 250 هزار ميليارد 
ريــال معادل 17 درصد کل تســهيات و ميزان 
مطالبــات بانک هاي نيمه خصوصــي 234 هزار 

ميليارد ريال است.

بلکه مشکل از بيرون حوزه دانشجويي است. وي 
با اشــاره به اينکه دانشــجو به واسطه فعاليت هاي 
سياســي و ابراز عقيده اش به کميته هاي انضباطي 
سپرده مي شود، افزود: اين را مسئوالن بايد درست 
کنند، چرا که کميته هاي انضباطي را دانشجويان 

ايجاد نکرده اند.
زيبــاکام در واکنــش به اظهــارات اخير معاون 
فرهنگــي و اجتماعــي وزارت علــوم افــزود: با 
تدوين منشــور حقــوق دانشــجويي چــه راه و 
روش و چه چيزي مي خواهند به دانشــجويان ياد 
بدهند؟ منشــور حقوق دانشجويي را در حقيقت 
بايد نوشت و به مســئوالن داد، چون دانشجويان 

مي دانند که چه حقوقي دارند.
اظهارات دکتر زيباکام از جهاتي منطقي به نظر 
مي رســند. مســئله اي که موجب بروز نارضايتي 
و بي اعتمادي دانشــگاهيان در ســال هاي گذشته 
شــده، نه ناشــي از ناآگاهي آنان از حقوق شان، 
بلکه منبعث از نقض حقوق آنان توسط مسئوالن 
بخش هاي مختلف بوده اســت. بنابراين مسئوالن 
بايد به دنبــال تعبيه راه هايي بــراي نهادينه کردن 
ميــان مديــران و کادرهــاي  قانون مــداري در 
وزارتخانه هــا و ســازمان هاي زيرمجموعه خود 
باشــند، اما در کنــار اين حقيقتي کــه در گفتار 
زيباکام نهفته، نبايد از اين مســئله نيز غافل شد 
که تدوين چنين منشوري في نفسه نشانه اي مثبت 
از توجه مســئوالن دولتي به حقوق دانشــجويي 
و رويه هــاي گفت وگويــي و تعاملــي بــه جاي 
برخوردهاي ســرکوبي است، مشــروط بر آنکه 
به اين امر بســنده نشود و شاهد گام هاي عملي و 
تحققي مســئوالن براي اجراي مفاد اين منشور و 

برپاداشتن حقوق دانشجويان باشيم. 

پي نوشت
1. در مصاحبه مذکور، معاون اســبق دانشــجويي 
ـ فرهنگــي در تحليل وضعيت جاري دانشــگاه ها 
اظهار مي دارد: »مي خواهنــد اوضاع را به آن زمان 
برگردانند. ما اجازه نمي دهيم. اين خط اين نشــان. 
نمي توانيم اجازه بدهيم. تمام تاش مان را مي کنيم 
و بــه زبان خــوش به اينهــا مي گوييم آقا! دســت 
برداريد. قبًا ثابت شده است اين کارها در دانشگاه 
عاقبــت خوشــي نــدارد و جوانــان را از راه، بيراه 
مي کند«. »خط و نشان کشيدن« به اين سبک براي 
دولتي قانوني که تصميمات و سياســتگذاري هاي 
آن واجد پشــتوانه هاي کارشناســي و دورانديشانه 
اســت، تنها در کشــوري نظيــر ايــران امکان پذير 
اســت. پرسشــي که از اين آقايان نگران بيراه شدن 
جوانــان وجــود دارد ايــن اســت کــه در دوران 
مديريت آنها چه گلي بر سر فضاي دانشگاه ها زده 
شد؟ آســيب هاي اجتماعي کاهش يافت؟ اعتياد و 
اســتفاده از قرص هاي ترامادول و ده ها مســئله ريز 
و درشت ديگر کاهش يافت و روابط دختر و پسر 
به ســامان شد يا با سياســت هاي سرکوب گرانه، به 

شکل حيرت انگيزي با وخامت بيشتر همراه بود؟ 

فائزه حسني

روند بازپس گيري سرمايه هاي 
کشور از دست ويژه خواران

عكس از خبرگزاري مهر
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گفت برخــي از تصميم گيــران در اين زمينه از 
وجود جريان فســاد منتفع هستند. به زعم برخي 
از نمايندگان،  فساد در حال تبديل شدن به فساد 
ســازمان يافته اســت که همه ســطوح را درگير 
مي کند، از کســاني که مســتقيماً در فساد نقش 
دارند تا دستگاه هاي نظارتي و کنترلي، از سوي 

ديگر اقتصاد نفتي خود باعث فساد مي شود.
سيدحســن خميني نيز بر فساد به عنوان مهمترين 
معضل جامعه تصريح کرده اســت. وي با تأکيد 
بر ســخنان رهبري در اين رابطه مي  گويد مبارزه 
با  فســاد راهي جز به رسميت شــناختن رسانه ها 
نــدارد، چرا که کنترل غيررســمي چندين برابر 

کنترل رسمي در مبارزه با فساد مؤثر است.

مبارزه با فساد مقدمه اقتصاد مقاومتي
خبــاز نماينــده مجلــس در ارتباط با مبــارزه با 
مفاسد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي مي گويد اگر 
اقتصاد سالم نباشــد صحبت از اقتصاد مقاومتي 
معنايــي ندارد. در اقتصاد ســالم رانت خواري و 
ويژه خواري نيســت. شــوراي عالي بانک ها بايد 
مصوبه اي بگذارد تا افــرادي که از بانک ها وام 
مي گيرند اطاع رساني شود. مردم بايد به صحنه 
بياينــد. تا اعتماد در مردم ايجاد نشــود فايده اي 
ندارد. اينهــا مقدمات اقتصاد ســالم و مقاومتي 
است. وي مي افزايد اقتصاد دولتي خودش عامل 
آلودگي اســت. دولت بايد شــرايط و زمينه را 
براي فعاليت بخش خصوصي فراهم کند. مردم 

بايد در اقتصاد نقش داشته باشند.
يک فســاد اين اســت که بدهکاران بانکي پول 
مردم را پــس نمي دهند و با آن بــه فعاليت هاي 
اقتصادي مي پردازند. فســاد ديگر آن است که 
مديران بانکي را به نوعي وسوسه مي کند و فساد 
بدتر آن است که جرأت افشاگري از آنان سلب 

شود. 

پيگيري ليست بدهکاران 
پيگيــري  بــراي  دولــت  تاش هــاي  اکنــون 
تخلف هــاي اقتصــادي و ويژه خــواري به نقطه 
حساســي رسيده است و ليست بدهکاران بانکي 
بــه قوه قضاييه رفته و روند مواجهه با فســادهاي 
گســترده ســال هاي پيشــين آغاز شــده است. 
معلوم نيســت دوره هشت ســاله دولتي که خود 
را پاک دســت ترين دولــت تاريخ مي دانســت، 
چگونه گذشته است که حاصل آن پرونده هاي 
فســادي است که در کميسيون اصل 90 مجلس 
بررســي مي شــود. ناگفته نماند که در گزارش 
تفريغ بودجه خبر از ناپديدشــدن ميلياردها دالر 
آمــده بود. يک عضو کميتــه تحقيق و تفحص 
مي گويد زنجاني فقط ويترين اين گروه است و 
از حمايت گروهي بزرگ برخوردار بوده است. 
ده هــا نام ديگر چــون زنجاني بــا ويژه خواري، 
رقم هاي چند هزار ميليــاردي را در پرونده  هاي 
فســاد خود ثبت کردند و فشــار تحريم ها را بر 

کشور چند برابر کردند.

و 90 بيش از 20 ميليارد دالر از پول هاي کشور 
براي مداخله در بازار ارز تخصيص داده شده تا 
قيمــت ارز را پايين بياورند و افرادي دالر 1226 
تومانــي از دولت گرفتنــد، کاال وارد کردند و 
علي رغم اينکه کاالهايشــان قيمت گذاري شده 
بــود آن را با قيمــت آزاد عرضــه کردند. حاال 
دولــت مصمم اســت به اين رانت ها رســيدگي 
کرده و با فســاد، نه با رويکرد شعاري و حرکت 
سياســي مقابله کند. به گفته جهانگيري يکي از 
آســيب هاي اصلي مبارزه با فســاد برخوردهاي 
شــعاري اســت در حالي که فســاد در کشــور 
سيستمي شــده و بايد با آن به صورت سيستمي 

و علمي مبارزه کرد.
جهانگيــري مي گويــد بهــار رانت خوارهــا در 
شــرايط تحريم در کشــورها به وجود مي آيد و 
بسياري از اين بدهکاران بانکي به بهانه تحريم، 
ســرمايه هاي داخلــي را از بانک ها خارج کرده 
و بــه مصــارف شــخصي رســانده اند اما بخش 
عمــده اي از ايــن تســهيات کان تنهــا هزينه 
واردات رانتي کاالها يا ساخت وساز شده است.

آن هم در شرايطي که به دليل تحريم ها و خروج 
ســرمايه گذاران خارجي، نياز به سرمايه گذاري 
داخلي در بخــش توليد و صنعت ضروري بوده 

است. 

فساد سازمان  يافته
در ســال 80 بود که مقام رهبري فرمان هشــت 
مــاده اي مبــارزه با مفاســد اقتصــادي را مطرح 
کردنــد. در اين ســال ها نه تنها فســاد اقتصادي 
کاهش پيدا نکرد که بسيار پيچيده تر، عمومي تر 
و گســترده تر شده اســت. نمايندگان مي گويند 
بايد بررســي کرد چــرا در اين مباحــث از نظر 
عملياتــي و اجرا دچار چالش شــده ايم. از نگاه 
برخــي از نماينــدگان و کارشناســان اقتصادي 
دليل عمــده آن را بايد در عدم باور به مبارزه با 
مفاسد اقتصادي جست وجو کرد زيرا سطوحي 
از مقامــات، به اين موضوع باور ندارند و برخي 

از افراد هم وام دار اين انحرافات هستند. 
محمد خوش چهره نماينــده دوره هفتم مجلس 
مي گويــد حتــي در نگاهــي بدبينانــه مي توان 

که هــر از گاهــي در رســانه ها و افکارعمومي 
مطرح مي شــود ولي سرنوشــت هر يک از آنها 
در ابهــام فرورفته و پس از چندي به فراموشــي 
ســپرده مي شــود. فســاد 123 ميليــاردي بانک 
صــادرات، پرونده معروف به ســلطان شــکر، 
پرونده شــهرام جزايري، اختاس در بيمه ايران 
و متهم آن، که عنوان معاون رئيس جمهور سابق 
را دارد، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي 
و هديه هــاي ميليونــي و بــذل و بخشــش هاي 
سعيد مرتضوي، فســاد 1700 ميليارد توماني در 
بنياد شــهيد، اختاس ســه هزار ميليارد توماني 
معــروف به اختاس بــزرگ در تاريــخ ايران،  
ماجــراي بابک زنجاني و ثــروت نجومي اش و 
دست آخر فساد پتروشيمي و رانت 650 ميليون 
يورويي که احمد توکلي نماينده مجلس بر آن 
دســت گذاشته است، نشــان از فساد سيستمي و 
رســوخ فســاد در دســتگاه هاي اجرايي است. 
دادستان کل کشور در گزارش خود به مجلس، 
اذعان داشــت که در رابطه با اختاس سه هزار 
ميليــاردي، 14 بانک مرتبــط بودند. او همچنين 
به 62 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي اشــاره 
کرد که مربوط به افرادي اســت که بيش از 10 
ميليارد تومان به سيســتم بانکي بدهي داشته اند. 
ايــن موضوع از آنجايي نگران کننده اســت که 
بدهي هاي معوق ايران به مرز هشــدار رسيده و 

چهار برابر متوسط جهاني است. 
محمد خوش چهره نماينده اصول گراي مجلس 
هفتــم مي گويد قبل از دولت نهم فســاد در حد 
وزيــران نبود اما اتفاقي که در دولت نهم و دهم 
رخ داد ايــن بود که معــاون اول رئيس جمهور 

پرونده دار شد.
از  يکــي  در  اســامي  جمهــوري  روزنامــه 
سرمقاله هاي پيشــين خود در زمستان 1392 که 
اختصاص به پرونده هاي فســاد داشــت نوشت 
که برماشــدن ايــن پرونده ها هيــچ تغييري در 
مديريت هاي مرتبط اجرايي کشور پديد نياورد، 
نه وزير عوض شــد، نــه رئيس جمهور اســتعفا 
داد، نه تســويه اي در دولت شــد، نه وکا تکان 
خوردنــد و نه تغيير و تحولي در ســازوکارهاي 

موجود براي محکم کاري پيش آمد. 
مسئله فساد اقتصادي و بدهي هاي بانکي چالشي 
ملي و فراجناحي است و رويارويي با آن نيازمند 
عــزم و همکاري قواي ســه گانه و همــه نهادها 
مي باشد. گزارشــي که در پي مي آيد نگاهي به 

اين موضوع است.
معــاون اول رئيس جمهــور يکــي از برنامه هاي 
جــدي دولت را مبارزه با فســاد اعــام کرد. بر 
اين اساس دستور داده شد تا هر مصوبه اي که از 
سوي دولت ارائه مي شود بافاصله روي سايت 
دولت قــرار گيــرد. جهانگيري گفــت اين در 
حالي اســت که عده اي که از رانت هاي بيشتري 
بهره مي گيرند، صدايشان از همه بلندتر است تا 
رقيبشان را از صحنه خارج کنند. وي گفت تا به 
حال به مردم نگفته ايم که در طول ســال هاي 89  

دولت مصمم است به اين رانت ها 
رسيدگي كرده و با فساد، نه با 

رويكرد شعاري و حركت سياسي 
مقابله كند. به گفته جهانگيري 

يكي از آسيب هاي اصلي مبارزه با 
فساد برخوردهاي شعاري است در 
حالي كه فساد در كشور سيستمي 

شده و بايد با آن به صورت 
سيستمي و علمي مبارزه كرد
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بانک ها را به عهده دارد. به گفته مديرعامل آن 
در برخي موارد شرکتي 300 وام از سيستم بانکي 
دريافت و به موقع نسبت به بازپرداخت آن اقدام 
کرده اســت اما نبايد به اين گونه مــوارد با ديد 
منفي نــگاه کرد چرا که مي تواند بيانگر گردش 
باالي فعاليــت اقتصادي باشــد. وي در رابطه با 
بانکي  رتبه بندي مشــتريان دانه درشت سيســتم 
گفت اعام وضعيت تســهيات دانه درشــت ها 
به مراجع مربوطه وظيفه اين شــرکت نبوده و در 

اختيار بازرسان سيستم بانکي است. 

آيا ريشه در فساد تاريخي بانکي است
با تأســيس بانک ملــي ايران در ســال 1307 و 
تأســيس بانک مرکزي ايران در ســال 1338 و 
تصويب قانون پولي و بانکي در سال 1351، نظام 
بانکي در ايران شــکل گرفت. قانون ملي کردن 
بانک ها در خرداد ماه ســال 1358 در شــوراي 
انقاب به تصويب رســيد. نظام ســابق بانکي بر 
پايه محدوديت قانوني نرخ بهره فعاليت مي کرد 
که با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در 
ســال 1362، تغيير کرد. قانــون جديد گرچه با 
ايراداتي در زمان بررســي خود روبرو شــد ولي 

با ناديده گرفتن آنها به تصويب رسيد.
در خرداد ســال 1360، تعييــن رئيس کل بانک 
مرکــزي و قائم مقــام او به پيشــنهاد وزير امور 
اقتصــادي و تأييد مجمع عمومــي بانک ها و با 
تصويب هيئــت دولت معين شــد. از آن به بعد 
رئيس کل بانک مرکزي عضوي از کابينه و تابع 
دستورات دولت بوده است. پيامد اين رويداد را 
بايد در بازار پول و سرمايه و به تبع آن بازارهاي 

کاال و کار جست وجو کرد.
در اين حالت، پول ســپرده گذاران، پول دولت 
فرض شــده و در شرايط فســادانگيز پول مردم 
توسط دســتورات دولتي حراج شــده و قيمت 
واقعــي آن دريافــت نمي شــود. در ايــن رابطه 
کساني که به مديران شبکه بانکي نزديکترند، به 

اين پول ها دسترسي پيدا مي کنند.
بـراي  بانکـي سـاالنه  نـرخ سـود  به طـور مثـال، 
سـپرده گذاران در سـال 91، حـدود 12 درصـد 
بـوده در حالي کـه نـرخ تـورم 40 درصـد بـوده 
نـرخ، سـود سرشـاري  دو  ايـن  تفـاوت  اسـت. 
بـه  مـي آورد کـه  ارمغـان  بـه  بـراي کسـاني  را 
سـپرده هاي ارزان مـردم دسترسـي دارنـد. حتـي 
جريمـه  و  بازپرداخت هـا  تأخيـر  صـورت  در 
ديرکـرد 10 درصـدي باز هم برايشـان سـودآور 
بوده اسـت. با اين محاسـبه سـاده نوعي از فسـاد 

مي شـود. روشـن 
از  گزارشـي  مرکـزي  بانـک  گذشـته  سـال 
بدهـکاران بانکـي منتشـر کـرد. بـر ايـن اسـاس 
بدهـکاران بـاالي يـک هـزار ميليـارد ريـال 61 
غيرجـاري  تسـهيات  کل  مبلـغ  هسـتند،  نفـر 
اسـت  ريـال  ميليـارد  هـزار   152 حـدود  آنهـا 
کـه حـدود 19 درصـد کل مطالبـات غيرجـاري 
اسـاس  بـر  مي دهـد.  تشـکيل  را  بانکـي  شـبکه 

کرد که تعــداد بدهکاران بانکــي عمده حدود 
70 نفر است. وي افزود نوبت بعدي رسيدگي به 
پرونده بدهکاران باالي 500 ميليارد ريال است. 
طرح کميســيون، مرحله به مرحله و پلکاني و از 
باال به پايين اســت. اول بدهکاران باالي 1000 
ميليارد ريال، بعد افراد زير 1000 ميليارد تا 500 
ميليارد ريــال و در نهايت افراد زير 500 ميليارد 

ريال مورد رسيدگي قرار مي گيرند.

احمدي نماينده مردم دهلران نيز به عدم نظارت 
بانک ها در راســتاي پرداخت تسهيات و وام ها 
اشــاره کرد و افزود نظارتي از سوي بانک ها در 
اين راســتا صورت نگرفته و در ســال هاي اخير 
پيگيــري نيــز در خصــوص بازپرداخت حقوق 
مردم و وصول مطالبات معوق بانکي انجام نشده 
اســت. وي که سيســتم بانکي را بيمار توصيف 
کرد گفت بانک ها در تمام کشورها در راستاي 
پرداخــت وام، وثايــق بــاارزش و ضمانت هاي 
معتبــري از افراد دريافــت مي کنند به طوري که 
يا دولت متقاضيــان را ضمانت مي کند يا بانک 
مرحله به مرحله وضعيت سرمايه گذار را بررسي 

کرده تا منابع خود را يک باره از دست ندهد.
بانک موظف اســت مطالبــات و معوقات خود 
را از طريــق وثيقه هايي که بــراي پرداخت وام 
دريافــت کــرده پيگيــري کند. اگر ايــن روند 
قانوني پيش و پس از وام دهي طي شــده باشــد، 
نيازي به دخالت دولت نيست اما معوقات بانکي 
با رقم هاي بســيار باال تا حــدي پيش رفته که از 
بانک  ها کاري ســاخته نيســت زيرا ايــن افراد، 
افراد حقيقي يــا حقوقي با روابط خاص بوده اند 
و حاال دولت مجبور شــده به موضوع ورود پيدا 
کند، بانک بدون آنکه وثيقه معتبري در دســت 
داشته باشــد، به افراد حقيقي و حقوقي وام هاي 
بســيار کان داده و االن در مقابل، چيزي براي 

باز پس گيري ندارد. 
شــرکت رتبه بنــدي و اعتبارســنجي مشــتريان 
بانک هــا نيز ثبت اطاعات مربوط به مشــتريان 

پس از دســتور رئيس جمهور براي مقابله با فساد 
و ويژه خواري، بانک مرکزي طي بخشــنامه اي 
خواهان آسيب شناســي دقيق و شناخت زمينه ها 
و علل وقوع فســاد و تخلف در حــوزه پولي و 
بانکي شــد، به گونه اي که گزارشــي از ريشه  ها 
و نقــاط آســيب پذير، اقدامات خــاف قانون، 
تباني هــا، ويژه خواري هــا و موارد عــدم ايفاي 
تعهداتي که مورد شناسايي قرار گرفته به بانک 

مرکزي ارسال کنند.
در ارديبهشــت مــاه ســال جــاري و پــس از 
مصوبــه دولت در پيگيري فســاد، معــاون اول 
رئيس جمهور اعام کرد که اســامي بدهکاران 
بزرگ به سيستم بانکي کشــور را به قوه قضاييه 
ارســال کرده اســت. جهانگيري گفت مجموع 
مطالبات معــوق بانک ها به 820  هــزار ميليارد 
ريال رسيده اســت. 575 نفر به عنوان بدهکاران 
کان بانکي شناسايي شده اند و اسامي اين افراد 

به قوه قضاييه ارسال شده است.
اينها همان اسامي هســتند که احمدي نژاد بارها 
گفته بود که ليســت آنها را در جيب خود دارد 
و زمانــي ادعا کرد که ليســت 300 نفره اي را به 
قوه قضاييه فرســتاده اســت که چيزي جز بازي 
رســانه اي نبود. احمدي نژاد با سخنان خود مبني 
بر اينکه 300 نفر، 60 درصد سرمايه مردم را در 
اختيــار دارند و به بانک ها پس نمي دهند کار را 
به نامه نگاري هايي بيــن قوه قضاييه و قوه مجريه 

کشاند.
ملکشــاهي عضــو کميســيون قضايــي مجلس 
مي گويد کســاني که اين اســامي را در جيبشان 
نگه  داشــتند تخلف کرده اند و برخي مي گويند 
اگر نام و شرح فساد 82 هزار ميليارد توماني افشا 
نگردد، اين موضوع دســتمايه بازي هاي سياسي 
مي شــود و اين در حالي اســت که به گفته يک 
کارشــناس اقتصــادي، بســياري از بانک ها در 
دولت گذشــته، به دليل عدم پرداخت بدهي ها و 
مطالبات معوق و همچنين اعطاي وام هاي کان 

به ورشکستگي رسيده اند.
از ليســت 300 نفره بدهکاران بانکي،  بدهي 30 
نفر از آنان به سيســتم بانکي از 10 هزار ميليارد 
ريال تا 100 هزار ميليارد ريال اســت. کميسيون 
اصــل 90 مجلس پيگيــر اين پرونــده بود و در 
اسفند ماه ســال 92 اين کميسيون ضرب االجل 
10 روزه اي بــه اين بدهکاران داد تا بدهي خود 

را به بانک ها بپردازند. 
افضلي فــرد نماينده اردبيــل در اين رابطه گفت 
که در کميسيون سازوکاري تعريف شده که تا 
شش ماه به واحدهاي غيرتوليدي فرصت بدهند 
تــا بدهي خود را تســويه کنند و بــه واحدهاي 
توليدي فرصتي پنج  ســاله براي پرداخت بدهي 
خود بــه بانک ها داده شــود. رقمــي معادل 30 
درصد کل مطالبات معوق شــبکه بانکي مربوط 
به افرادي اســت که فعاليت اصلي شان صنعت و 

معدن است.
ســخنگوي کميســيون اصل 90 مجلــس تأکيد 

نرخ سود بانكي ساالنه براي 
سپرده گذاران در سال 91، 
حدود 12 درصد بوده در 

حالي كه نرخ تورم 40 درصد 
بوده است. تفاوت اين دو 

نرخ، سود سرشاري را براي 
كساني به ارمغان مي آورد كه به 

سپرده هاي ارزان مردم دسترسي 
دارند. حتي در صورت تأخير 

بازپرداخت ها و جريمه ديركرد 
10 درصدي باز هم برايشان 

سودآور بوده است
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تا تير ماه فرصت تســويه بدهي خــود را دارند. 
وي مي گويــد بدهکاران بانکي را به دو دســته 
تقسيم کرده اند؛ آنان که به دليل زيان واحدهاي 
توليدي بدهکار شده اند و گروهي که با رانت و 
تخلفات بانکــي وام هاي کان گرفته اند و قصد 
برگردانــدن آن را ندارند. در اين رابطه پنج نفر 
از بدهکارانــي که از رانت اســتفاده کرده اند و 
بدهي باالي هزار ميليــارد ريال دارند در زندان 

به سر مي برند.

بي اعتنايي به گزارش تخلفات
بازرسـي  سـازمان  وقـت  رئيـس  پورمحمـدي 
مباحـث  در  بارهـا  مي گويـد  کشـور  کل 
بانکـي بـا مسـتندات و جزئيـات بـراي مسـئوالن 
گـزارش داده انـد کـه اگـر توجـه نکننـد شـاهد 
مي گويـد  وي  بـود.  خواهيـم  تخلفـات  تکـرار 
حـدود 21 هـزار شـعبه بانـک رسـمي بـه اضافـه 
صندوق هـاي قرض الحسـنه و مؤسسـات داريـم 
تـا  ايسـتاد  اينهـا  همـه  سـر  بـاالي  نمي تـوان  و 
نظـرات  بـه  آنـان  اگـر  ندهـد،  روي  تخلفـي 
نکننـد  توجـه  نظارتـي  سـازمان هاي  اصاحـي 
پورمحمـدي  مي شـود.  تکـرار  تخلفـات  طبعـاً  
را  نگرانـي  طي شـده،  مسـيرهاي  مي گويـد 
به وجـود مـي آورد کـه فسـاد نهادينـه شـود. بايد 
تمـام همـت خـود را معطـوف کنيم کـه نهادينه 

نشـود.
توليـد  راه  راهـزن  فسـاد  افـزود  پورمحمـدي 
ديگـر  سـوي  از  اسـت.  سـرمايه گذاري  و 
بـه  را  جمعـي  رفتـار  و  سـالم  مناسـبات  فسـاد، 
از  وي  دارد.  مخربـي  آثـار  و  مي انـدازد  خطـر 
تـا کمـک  رسـانه ها خواسـت  و  افکارعمومـي 
کننـد و فسـاد ريشـه کن شـود و افـزود به دنبـال 
بـه  اجتماعـي  مطالبـات  کـه  اسـت  راه حلـي 
انرژي هـاي حمايتـي تبديـل شـوند و مبـارزه بـا 
فسـاد صرفـاً يـک مطالبـه باقـي نمانـد بلکـه بـه 
يـک ظرفيـت تغييردهنـده و اصاح گرانه تبديل 
نيرويـي  بـه  عنـوان  از افکارعمومـي  شـود. وي 
يـاد کـرد کـه مي توانـد مسـير را آمـاده و هموار 

انـرژي بدهـد. کـرده و بـه مسـئوالن 
رشــد فزاينده بدهي هاي بانکــي با خارج کردن 

رهبـري در مورد فسـاد مي گذرد بـا اينکه همه از 
آن پيـام چـه تعريف هـا کـه نکردنـد امـا در مقام 
عمـل، کمتـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت. احمد 
توکلـي نماينـده تهـران مي افزايـد با وجـودي  که 
رهبـري دسـتور صريحـي بـراي برخورد با فسـاد 
داده انـد، جداي از در نظرگرفتن مصالح کشـور، 
ولـي مقابله و برخـورد با اين موضـوع معذوراتي 
صـورت  مسـئوالن  ازسـوي  تعلل هايـي  و  دارد 

مي گيـرد.

مجلس پيگير پرونده هاي فساد
داود محمدي رئيس کميته اقتصادي کميســيون 
اصل 90 مجلس بيــان کرد که پرونده 850  نفر 
از بدهکاران بانکي با بدهي کان، در کميسيون 
در حال رسيدگي است، از اين تعداد حدود 300 
نفــر بدهي خود را به طور کامل پرداخت کردند 
و به ترتيب پرداخت بدهي شان را تسويه کردند. 
نماينده البــرز و آبيک مي افزايــد تقريباً تمامي 
معوقــات ميليــاردي بانک ها مربــوط به دولت 
قبل اســت. دولت روحاني از همان ابتداي کار 
سعي کرده است يک نظم مالي در کشور ايجاد 
کند، در گام اول پرداخت بي حساب و کتاب و 
وام هاي کان بانکي به عده اي دالل و ســودجو 
را متوقف کرد ســپس تاش کــرد تا 820 هزار 
ميليارد مطالبات معوقه بانکي را با تشکيل کميته 
وصول معوقــات بانکي به خزانه بازگرداند. وي 
گفت البتــه در اين راه دانه درشــت هاي زيادي 
ســعي در اعمال نفوذ کرده انــد اما دولت مقابل 

آنها ايستاده است.
افضلي فــر نماينــده اردبيل نيــز در ايــن رابطه 
مي گويد بر اســاس گزارش  بانک ها، در توافق 
بــا 25 شــرکت توليــدي از کل 2400 ميليارد 
تومان مطالبه بانک ها از اين شــرکت ها، حدود 
30 تــا 50 درصد معوقات، بالــغ بر يک هزار و 
180 ميليارد تومان به بانک ها بازگشته است. بنا 
بر گفته ســخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس، 
ساير بدهکاران بانکي باالي 1000 ميليارد ريال 

يـک  تـا  بـاالي 500  بدهـکاران  ايـن گـزارش 
هـزار ميليـارد ريـال 112 نفـر هسـتند کـه مبلـغ 
کل تسـهيات غيرجـاري آنهـا حـدود 77 هزار 
بـا حـدود 10 درصـد کل  برابـر  ميليـارد ريـال 
مطالبـات غيرجاري شـبکه بانکي کشـور اسـت. 
بدهـکاران بـاالي 500 ميليـارد ريـال، 173 نفـر 
ميليـارد  هـزار  بـه 230  نزديـک  مبلـغ  و جمعـاً 
ريـال معوقـات آنهاسـت کـه حـدود 29 درصد 
کل مطالبـات غيرجـاري شـبکه بانکي را شـامل 

مي شـوند.
انباشـت  در  مسـئوليت  معتقدنـد  کارشناسـان 
بدهي هـاي بانکـي در سـال هاي پيشـين متوجـه 
نهـم  دولـت  اسـت.  دهـم  و  نهـم  دولت هـاي 
و  تسـهيات  ارائـه  منظـور  بـه  را  بانک هـا 
اعتبـارات زيـر فشـار قـرار داد و حتـي برخـي از 
رؤسـاي بانکـي مخالـف ايـن سياسـت ها برکنار 
شـدند. دولت در آن موقع بـا اعمال بي انضباطي 
مالـي، افزايش کسـري بودجه، چـاپ پول بدون 
پشـتوانه، نـرخ تـورم را به شـدت بـاال بـرد و نرخ 
سـود بانکـي را به صـورت دسـتوري کاهش داد 
احمدي نـژاد  دولـت  اول  در دوره  به طوري کـه 
نـرخ تـورم بـه 30 درصـد افزايـش يافـت ولـي 
نـرخ سـود بانکـي بـه 12 درصـد کاهـش پيـدا 
فاحـش،  تفـاوت  ايـن  از  وام گيرنـدگان  کـرد، 
سـود سرشـاري بردنـد، به عـاوه حجـم بااليـي 
بـه افـرادي پرداخـت شـد  از اعتبـارات بانکـي 
بـا  و  بـرده  بهـره  خاصـي  رانت هـاي  از  کـه 
البي گـري موفق به دريافت وام شـدند و سـپس 
از بازپرداخـت آنهـا بـه بهانـه تحريم هـا سـر بـاز 

زدند.

معوقات بانکي دولت قبل
800 هــزار ميليــارد ريال معوقه بانکي، ميراثي اســت 
ــا  ــي به ج ــت روحان ــراي دول ــين ب ــت پيش ــه دول ک
ــيب هاي  ــد از فرازونش ــره بع ــت. باالخ ــته اس گذاش
فــراوان، معــاون اول رئيس جمهــور ليســت 575 
بدهــکار بانکــي را کــه در حاشــيه امــن دولــت نهــم 
ــد  ــا رون ــه داد ت ــه قوه  قضايي و دهــم قــرار داشــتند، ب
دســت  از  کشــور  ســرمايه هاي  بازپس گيــري 

ــود. ــاز ش ــواران آغ ويژه خ
ــي و  ــراد حقيق ــام اف ــده تم ــت پرون ــرار اس ــاال ق ح
ــي کــه وام  هــاي ســنگين خــود را پرداخــت  حقوق
نکرده انــد پيگيــري قضايــي شــود؛ منبعــي کــه 
واحدهــاي  بــه  وام دهــي  صــرف  مي توانســت 
توليــدي شــود نــه واســطه گري و فعاليت هــاي 

غيرمولــد.
مردم مي پرسـند با وجـود تأکيدات مقـام رهبري 
مبنـي بـر مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادي و جلسـات 
قـوا و مسـئوالن، چـرا مفاسـد اقتصـادي اين گونه 
فراگيـر و شـايع شـد و حجم بـاالي تخلفـات در 

سـال هاي اخيـر يکي يکـي رو مي شـود.
مجلـس  اقتصـادي  کميسـيون  عضـو  خبـاز 
مي گويـد بيـش از 10 سـال از پيام هشـت ماده اي 

احمد توكلي عكس از خبرگزاري فارس

احمد توكلي: با وجودي  كه 
رهبري دستور صريحي براي 

برخورد با فساد داده اند، 
جداي از در نظرگرفتن مصالح 
كشور، ولي مقابله و برخورد 
با اين موضوع معذوراتي دارد 
و تعلل هايي ازسوي مسئوالن 

صورت مي گيرد



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 3

8

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 3

9
ايران در محدوده قرمز پولشويي، در محاسبات 
ســازمان بين المللــي مبــارزه با پولشــويي، قرار 

مي گيرد. 
يوســفيان ما، نماينده مردم آمل گفت مشخص 
نيســت که اشخاص حقيقي يا حقوقي با چه نوع 
وثايقــي وام هاي بيش از 100 ميليــارد تومان از 
شــعب بانکي دريافــت کرده انــد. وي افزود به 
همين علت بي شــک اين رقم هاي 100 ميليارد 
تومانــي به صورت يــک وام گيرنــده از بانک 
خارج نشــده اســت. وي با انتقاد از اينکه رانت 
و برخي از مواضع سياســي باعــث خروج مبالغ 
کان از سيســتم بانکي کشور شده است، گفت 
برخي افراد در بانک ها بــه نوعي در مبلغ وام با 
وام گيرنده ها سهيم هستند. به گفته يوسفيان ما،  
اشــخاصي که با قدرت سياســي وام هاي کان 
از بانک هــا دريافت کرده اند انگشت شــمارند. 
به همين جهت شناســايي آنها از سوي بانک  ها 
مشکل نيســت اما درصد بيشــتر متقاضياني که 
وام هــاي بيــش از 100 ميليارد تومــان دريافت 
کــرده و در بازپرداخــت تســهيات يا اقســاط 
خود اقدامي نکرده اند از شرکاي اصلي بانک ها 
محســوب مي شــوند. عضو کميســيون برنامه و 
بودجه به برخي از کارشناســان بانکي نيز انتقاد 
کرد که مثًا يک ســاختمان 100 ميليون توماني 
را بــه ارزش يک ميليارد تومــان به عنوان وثيقه 
قيمت گــذاري مي کنند. نماينــده آمل تصريح 
کرد در خصوص پيگيــري مطالبات غيرجاري 
در بنــد 28 بودجــه ســال 90 و بنــد 29 بودجه 
ســال 91 و بند 215 بودجه ســال 92 بانک ها را 
در خصوص وصول مطالبات معوق بانکي الزام 
کرد و افزود برخاف ســنوات گذشته در قانون 
بودجــه ســال 93 ماده اي در خصــوص وصول 
مطالبــات غيرجاري يــا معوق بانکي از ســوي 
دولت آورده نشــده و مجلــس نيز در اين رابطه 
اقدامي انجام نداد. يوســفيان گفت هر قانوني تا 
به امروز در خصوص تســويه حســاب معوقات 
بانکــي تصويــب کرده ايــم گريبانگيــر افــراد 
نيازمند شده و دانه درشت ها از قانون رهايي پيدا 
کرده اند، وي از بانک مرکزي خواســت که در 
خصــوص پيگيري معوقات بانکي در بخشــنامه 
خــود وام هــاي بيــش از 100 ميليــون تومان را 

تأکيد کند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در رابطه با 
دانه درشت ها مي گويد 80 درصد دانه درشت ها 
از صاحبان بنگاه هاي دولتي هســتند و مي افزايد 
مديران شــرکت هاي دولتي بعضاً در بانک هاي 
خصوصي داراي سهام هستند و از دو جيب سود 

مي برند.
بازگشــت رقم باالي مطالبات بانک ها به کنترل 
رفتارهــاي اقتصــادي تنش زا کمــک مي کند، 
در صورتــي که اين مبالغ بــه چرخه اقتصادي و 
سيســتم بانکي برگردانده شــود، اوالً، بانک ها 
قدرت وام دهي بااليي پيدا مي کنند و ثانياً، زنگ 

را در  فضــاي بــاز و امــکان نقد جســت وجو 
مي کند، گذشــته از آنکه دولت بايد به ســمت 
مقررات زدايــي و آزادســازي اقتصــاد حرکت 
کند و بعد از آن خصوصي سازي واقعي صورت 
گيــرد. لياز علت بروز فســاد بانکي را در نرخ 
بهــره بانکي مي بيند به طوري کــه بانک مرکزي 
آن را به صورت دستوري و خارج از اراده بازار 
تعيين مي کند و باعث ايجاد رانت مي  شــود، در 
وهله اول بانک هاي موجود چندين برابر سرمايه 
خود ســود مي  برند و در وهله دوم، مؤسســه يا 
اشــخاص حقيقي و حقوقي فراوانــي در نوبت 
تأســيس بانک قــرار مي گيرند اصــًا نمي توان 
تصــور کرد که چه تعداد شــعبه بانک در ايران 
ايجاد شــده است و در وهله سوم به خاطر همين 
رانــت موجــود هرکس وام مي گيــرد عاقه اي 
بــه پس دادنش نمي بيند و هميــن باعث يکي از 
گســترده ترين اشــکال فســاد بانکي در اقتصاد 
ايران شده است. اين کارشناس اقتصادي، فساد 
در سيســتم بانکي را در دستوري بودن نرخ بهره 
بانکي و نرخ سود تسهيات و نرخ سود سپرده ها 

ارزيابي مي کند.
چنانچه در شــهريور 1390 که اختاس سه هزار 
ميلياردي موسوم به اختاس بزرگ کشف شد، 
منجر به لغو مجوز بانک آريا و دستگيري رئيس 

آن گرديد.
گزارش وضعيت اقتصاد در فاصله سال هاي 82 
تا 92 که توســط سازمان برنامه سابق منتشر شده 
اســت اوضاع نگران کننــده اي را ارائه مي دهد. 
با آنکه گزارش هاي رســمي معمــوالً تا حدي 
محافظه کارانه اســت اما در اين گزارش ســهم 
فعاليت هاي واسطه اي و داللي از کل تسهيات 
اعطايــي به طور متوســط حدود دو تا ســه برابر 
ســهم بخش کشــاورزي و يک ونيم تا دو برابر 
ســهم صنعت و معدن مي باشــد. با توجه به اين 
گزارش معلوم نيســت اجراي ســند چشم انداز 
از چــه جايگاهــي برخــوردار اســت. بايســتي 
ســهم واردکننــدگان و توليدکننــدگان از کل 
تسهيات بانکي مشخص شود و تحوالت سهم 
واسطه گري در اقتصاد نيز به طور شفاف ارزيابي 
شــود. روشن اســت که در  فضاي رانتي، فساد 
و رانت  جــاي توليد را مي گيــرد. در اين رابطه 

بخش اعظم منابع بانک ها در بلندمدت، گردش 
مالي بانک ها را با اخال مواجه مي کند و شبکه 
بانکي تقريباً قفل شده و منابع مسدود مي ماند. از 
سوي ديگر بانک ها تمايلي به اعطاي تسهيات 
به بخش هاي ديربازده پيــدا نمي کنند. چنان که 
25 درصــد از منابــع بانکي را از گــردش مالي 
بانک هــا خارج کرده و هميــن موجب رکود و 
ناکارآمــدي اقتصادي شــده اســت و نتيجه آن 

افزايش بيکاري و آسيب هاي اجتماعي است.

تحريم  ها سپر تخلفات 
نماينــدگان کميســيون اقتصــادي مي گوينــد: 
تحريم ها بهانه اي بود که فاسدان، خود را پشت 
آن پنهــان کردند و گروه هايــي بودند که منافع 
خــود را در تحريم ها مي ديدند. در همين دوران 
کوتاهي که از عمر دولــت روحاني مي  گذرد، 
بــا اراده اصــاح  و مديريــت کشــور، اوضاع 
اقتصادي بهتر شــده است زيرا تحريم سپري بود 
که تمام ناکارآمدي ها و بي کفايتي ها پشــت آن 
پنهان شــده بود. از آن گذشته در مبارزه با فساد 
اقتصــادي، همين که اجازه افشــاي جناح مقابل 

داده نشود خود فساد سياسي است.
فساد اقتصادي و مالي ناشي از توزيع نابرابر منابع 
عمومــي و شــکل گيري گروه هــاي برخوردار 
صاحــب نفوذ در قدرت و ثــروت عامل مهمي 
اســت که جز مقابله جدي با مسئله فساد امکان 
ايجاد شــغل به تعداد نياز نسل جوان را به امري 

نشدني تبديل کرده است.

منظر  از  فســاد  بــا  مبارزه  راهکارهــاي 
اقتصاددانان

در گزارش ســاالنه مؤسسه شــفافيت بين المللي 
ســال 2013 در مورد فســاد اداري و اقتصادي، 
ايــران در ميــان 177 کشــور، در رده 144 قرار 
دارد، اين در حالي اســت که ســال 2012، رتبه 
133 را بــه خــود اختصاص داده بــود. افزايش 
فســاد نشــان مي دهد که از نظر شاخص فساد از 
وضعيت مطلوبي برخوردار نيستيم. از ديد برخي 
کارشناســان اقتصادي اين افزايــش به دو عامل 
بستگي دارد؛ يکي دولتي  شدن اقتصاد و ديگري 
فقدان دموکراسي در ايران. سعيد لياز مي گويد 
وقتي يکدســتي در حاکميت پيش مي آيد فضا 
امنيتــي مي شــود و نيروهــاي سياســي مخالف 
نمي توانند دولت را زير تيغ نقد و انتقاد خود قرار 
دهند. دولت به ســمت فساد حرکت مي کند. به 
گفته لياز از فروردين 1390 که بحث اختاف 
با احمدي نژاد پيش آمد بسياري از مسائل روشن 
و فسادها آشکار شد و زماني که اختاف نظر بر 
ســر مســئله وزير اطاعات وقت پيش آمد همه 
ماه عســل ها به پايان رسيد. به زعم وي استبدادي 
که در دوره دوم محمود احمدي نژاد بود در بعد 
از انقاب بي ســابقه بوده اســت. به همين دليل 
فســادش هم بي ســابقه بوده اســت. وي راه حل 

تحريم سپري بود كه تمام 
ناكارآمدي ها و بي كفايتي ها 
پشت آن پنهان شده بود. از 
آن گذشته در مبارزه با فساد 
اقتصادي، همين كه اجازه 

افشاي جناح مقابل داده نشود 
خود فساد سياسي است
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خــود را مخفي مي کنند، بخش خصوصي هم با 
سازمان مالياتي حساب هاي شفاف ندارند، يک 
ترازنامه براي خود و يک ترازنامه براي سازمان 

ماليات درست مي کنند.
راه حل پيشــنهادي دکتر صادقي اين اســت که 
اقتصــاد از حالــت زيرزمينــي خــارج و در آن 
شــفافيت ايجاد شــود، همچنين دولت کوچک 
گــردد. بــراي آسيب شناســي مشــکات بايد 
اصاحات زيربنايي انجــام دهيم و فکري براي 
اقتصــاد زيرزميني کنيم. به گفتــه وي مبارزه با 
فســاد اين نيســت که فقط با چند فاســد مبارزه 
کنيــم، اين کار را بايــد قوه قضاييه و قوه مجريه 
انجــام دهند. عزم ملي و اراده مردم بســيار مهم 
است و دولت به تنهايي نمي تواند با فساد مبارزه 
کند. مثًا در مورد سيســتم بانکي و مقررات آن 
اقــدام کنيم و تمــام زمينه هايي کــه باعث بروز 
فساد شده آرام آرام از بين ببريم تا در بلندمدت 
اوضــاع قدري بهتر شــود. وي مي گويد اقتصاد 
دولتي و نفت عامل فســاد در ايران اســت. پول 

ماليات بايد شامل تمام بنگاه ها شود.
ابراهيــم رزاقــي عضــو هيئت علمي دانشــکده 
اقتصاد معتقد است ريشه فساد در بانک ها نيست 
امــا بانک قابليت دارد که يک وســيله کارآمد 
براي مفســدين اقتصادي باشــد. وي مي گويد: 
فســاد در ذات بانک نيست اما چون منابع عظيم 
مالي در آن وجود دارد بستر مناسبي براي مفاسد 
اقتصادي به شــمار مي آيد. ضمن آنکه بانک ها 
خيالشــان راحت اســت که چنانچه فسادي هم 
رخ دهد ضرري نخواهــد کرد زيرا در حقيقت 
اين سپرده هاي مردم است که مورد سوءاستفاده 
قــرار مي گيرد. بــه گفته وي آنچه فسادزاســت 
فقدان اخاق ديني و احســاس مســئوليت ملي 
در بين متخلفان اســت. وي مي افزايد يک وقت 
بانک ســپرده ها را در اختيار افراد فاسدي که با 
او در ارتباط هســتند قــرار مي دهد يا به داللي و 
اعمالي از اين قبيل رو مي آورند در اين صورت 
مي شود اينکه االن مي بينيد اما يک وقت هست 
که بانک ها سپرده ها را به بخش صنعت و توليد 
تزريــق مي کننــد و نهادهــاي حکومتــي بر آن 
نظــارت کافي دارنــد. در صورت اخير مســلماً 

اقتصاد کشور رشد خواهد کرد.
اين اســتاد دانشگاه معتقد اســت فساد اقتصاد ما 
صرفاً در بانک ها خاصه نمي شــود، بسياري از 
سياســيون خود به فعاليت هاي اقتصادي ناســالم 
مبادرت دارند. همان طور که مي شنويم مديران، 
مرتکب اختاس ها، پولشــويي ها و... مي شوند. 
وي مي گويد آن قدر که در نظام ســرمايه داري، 
ســوداگران منافع ملــي را رعايــت مي کنند در 
کشــور ما که متبرک به وجود اســام اســت و 
داراي ســابقه ملي درخشاني است مديران ملتزم 
به رعايت مصالح ملي نيســتند. بــه گفته رزاقي 
فســاد اقتصــادي اوالً در تربيت و ثانيــاً در بدنه 
حاکميت رخنه کرده است و مي افزايد در يک 

انجــام دهد اقدام جدي در مورد رانت هاســت. 
به طور مثال گاز مصرفي خوراک پتروشــيمي ها 
به صــورت رايــگان عرضه مي شــود،  تقريبــاً 
در حالــي که شــرکت هاي پتروشــيمي عمدتاً 
خصوصي ســازي شــده  و به برخي از دستگاه ها 
واگذار شده اند، در ســال 1392، کااليي را که 
از دولت 100 تومــان مي خرند به جاهاي ديگر 
بيــن 250 تــا 300 تومــان مي فروشــند، دولت 
مي توانــد حداقل قيمــت گاز مصرفي خوراک 
پتروشــيمي را بــاال ببرد. همين طــور قيمت گاز 
مصرفي فوالد ســازي ها که تقريباً رايگان است 
درحالي که فوالد را به قيمت جهاني مي فروشند 
ولي سود سرشــار آن نصيب دولت نمي شود و 
نهادها از آن ســود مي برند، در حــوزه بنزين و 
گازوئيــل و مخابرات هم همين طور اســت، ما 
قاچاق سازمان يافته سوخت در ايران داريم، زيرا 
قيمت ســوخت بســيار پايين تر از قيمت جهاني 
اســت، در اين زمينه ها دولــت بايد کاري انجام 

دهد.
يک عضو هيئت علمي دانشــگاه تربيت مدرس 
مي گويــد اقتصــاد را بايد از حالــت زيرزميني 
خارج نموده و در آن شفافيت ايجاد کنيم. بنا به 
گفته دکتر حســين صادقي تقريباً کل بانک هاي 
کشــور ورشکســته هستند. بر اســاس اطاعات 
رســمي و غيررســمي، 300 نفر 60 درصد کل 
وام هاي بانکــي را گرفته انــد و ميلياردها تومان 
پــول از بانک ها خارج شــده اســت کــه ديگر 
برنمي گــردد. ايــن اســتاد دانشــگاه مي گويد 
بايد حل مشــکل فســاد را در اولويت توســعه 
قــرار دهيم زيرا اولين مانع رســيدن به توســعه، 
فســاد اســت. به گفته وي مي توان ادعا کرد که 
بخش اعظم اقتصاد ايران زيرزميني اســت زيرا 
درآمد و ثروت شفاف نيســت، توليدکنندگان 
و عرضه کنندگان در بخش دولتي حســاب هاي 

خطري براي آناني است که با استفاده از روابط 
در چرخه اقتصادي اخــال مي کنند و مي تواند 
در کنترل چنيــن رفتارهاي اقتصــادي مخرب، 
مفيد باشــد و در نهايت اعتماد مردم به بانک ها 

بازمي گردد.
نماينــده مــردم گنابــاد در واکاوي داليل بروز 
فســاد در نظام بانکي کشــور مي گويــد اقتصاد 
ايــران توليدي نيســت و اقتصاد واســطه گري و 
داللي اســت. نرخ تورم هميشه باالست. محمد 
رجايــي مي افزايد به طور مثال بــا نرخ تورم 20 
درصــدي مجموعه اي از کاالها را انبار مي کنند 
و يک ســال بعد با نرخ تورم به وجــود آمده، به 
فروش مي رسانند. حال آنکه اگر پول خود را در 
بانک بگذارند ارزش پول تا سال بعد حدود 25 
درصد کاهش مي يابد. رجايي مي گويد عدالت 
اقتضــا مي کند تــا ارزش پول ســرمايه گذار در 

بانک حفظ شود.
ليــاز در مــورد برخــورد بــا فســاد مالــي و 
رانت خواري مي گويد تا زماني که با مسئله فساد 
به  صورت جناحي برخورد شود امکان موفقيت 
در ايــن زمينــه وجود نــدارد. وي بــراي نمونه 
پرونده هاي فســاد را مثــال مي زند که هيچ کدام 
به يک جمع بندي و نتيجه نرســيده اســت. مثًا 
ادعاي رئيس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد 
کــه در مجلس عليه آقايي مطرح کرد که نه تنها 
ســه قوه را درگير مي کند بلکه دو قوه قضاييه و 
مقننه را متهم کرده بود، ادعا آن چنان بزرگ بود 
که انتظار مي رفت خبر آن فراموش نشود. لياز 
معتقد اســت عمق و ژرفاي فســاد يک واقعيت 
اســت که اقتصاد ايران با آن دســت به گريبان 
اســت و خروج از ايــن بحران بي ســابقه، خود 
يک استراتژي تمام عيار مي طلبد و در اين رابطه 
مي گويد بايد به دولت زمان بيشتري بدهيم. وي 
مي گويد يکي از کارهايــي که دولت مي تواند 

دكتر حسين صادقی
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سرپوش گذاشــته بودند اما حاال که پرونده هاي 
مفاسد برما شده، فرياد مي کشند و اتاق تخريب 
و بحران درســت کرده اند، اينها بايد روزي که 
پرونده ســه هــزار ميلياردي برما شــد همايش 
دلواپســي مي گرفتنــد و آن روزي که گزارش 
تحقيــق و تفحص تأمين اجتماعي خوانده شــد 

بايد دلواپس مي شدند و... 
دادستان کل کشــور در رابطه با تخلفات بانکي 
خاطرنشــان کــرد در بــروز برخــي تخلفات و 
پرونده ها تنها افراد مقصر نيســتند بلکه بانک ها 
مقصرتر از مشتري هستند. يک فردي با خاف 
و زدوبنــد و حتــي زير پــا گذاشــتن مقررات 
تســهياتي گرفتــه و آن را هــم در جاي خود 
مصرف نکرده اســت که بايد گفت بانک حتماً 
در اعتبارســنجي، گرفتــن ضمانــت و نظــارت 
تخلف کرده است. سخنگوي قوه قضاييه افزود 

بايــد ببينيم چــه تعداد بانک با چه مقدار شــعبه 
نياز داريم، از آن طرف مؤسســات اعتباري کار 
بانک را انجام مي دهند اما برخي مسئوليت ها را 
متحمل نيستند، ضرورت وجود اين همه تعاوني 

اعتباري را بايد بررسي کرد.
الزم به ذکر اســت ايران داراي باالترين ســرانه 
تعداد شعب بانک است، کارشناسان مي گويند، 
فســادهاي عظيم بانکي ايران از ســال 70 آغاز 
شده است، البته ســوق دادن فساد به سمت فقط 
بانک ها، چشم پوشي روي ريشه هاي فساد است. 
بزرگترين فســاد رانت اطاعاتــي در بازارهايي 
مانند ارز، بورس، ملک و... اســت و بانک ها در 

آخر صف هستند.
يوسفيان ما عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مي گويد نمي توان يک فســاد اقتصــادي را در 
کشــور پيدا کرد که آن فســاد از مسير بانک ها 
عبور نکرده باشــد. وي مي افزايــد  در مبارزه با 

شفاف سازي و سوم نظارت.
خبــاز به گزارش و ســخنان پورمحمدي رئيس 
وقت سازمان بازرسي هم اشــاره اي دارد که به 
گفته وي بيش از 100 گزارش رســمي از فساد 
بانک ها به رئيس جمهور داده ولي به آن ترتيب 

اثر نداده اند.
عضو کميســيون اقتصــادي مي گويد روزي که 
تحقيــق و تفحص از تأميــن اجتماعي در صحن 
مجلــس قرائت شــد گفتم بايد عــزاي عمومي 
اعــام کرد. آخريــن اختاس تخلــف 9 هزار 
ميليارد توماني اســت. وي مي گويد اينهايي که 
االن نگرانند و به دنبال اين هســتند که تحريم ها 
نشکند مي خواهند آب همچنان گل آلود باشد و 
مي افزايد اينهايي که هر روز عليه دولت شــانتاژ 
مي کنند، کســاني هســتند که احساس مي کنند 
دولت به اين مباحث خواهد پرداخت و کارشان 

آشکار خواهد شد، بنابراين سروصدا مي کنند تا 
دولت و قوه قضاييه را به حاشــيه بکشانند. خباز 
در رابطــه با بابک زنجانــي مي گويد زماني که 
دولت نمي توانســت نفت صادر کنــد، اين آقا 
آمده و گفته من مي توانم براي شــما نفت صادر 
کنــم، بعد از آن گفته بايد يک بانک در مالزي 
تأسيس کنم و براي ســرمايه اوليه  اين بانک دو 
ميليارد و 800 ميليون يورو الزم است. پول نفت 
را در اختيارش گذاشــته اند تا بانک را تأســيس 
کند و از اين بانک پول نفت را منتقل کند و بعد 
از مدتي هم اعام کرد که امريکا جلوي کار را 
گرفته و نمي تواند پول را برگرداند. همين ها که 
مي گفتنــد تحريم ها کاغذ پاره اي بيش نيســت، 
همين کاغذ پاره ها چه مشکاتي که براي کشور 

ايجاد نکرد.
اين نماينــده مجلس در رابطه با تخلفات مالي و 
دلواپســي ها هم مي گويد هشــت سال مسائل را 

جملــه چنانچه اخاق، التزام به شــرع و رعايت 
منافع ملــي در بين مســئوالن و جامعــه نهادينه 
نگردد حتي اگر تحريم نباشيم، رکود هم نداشته 
باشيم، تورم هم نداشــته باشيم و توليدمان سود 
بااليي داشته باشد، باز هم چنانچه داللي سودش 
بيشتر باشــد، اشخاص سراغ داللي مي روند چرا 
که هم آســان تر و هم مخفي تر اســت و هم بار 

مالياتي برايشان ايجاد نخواهد کرد.
هم اکنون تنها ساالنه هفت درصد توليد ناخالص 
ملي ما از ماليات است و 24 درصد از بودجه نيز 
از ماليات تأمين مي شــود اين در حالي است که 
در بســياري از کشــورها، بيش از 45 درصد از 
توليد ناخالص ملي شــان از ماليات است و 90 تا 
95 درصد از بودجه ساالنه شان هم از محل اخذ 

ماليات تأمين مي شود. 
رزاقي مي گويد ايران بهشــت مالياتي اســت و 
مي افزايد داللي از اين جهت پررونق اســت که 
هم پيچيدگي هــاي توليد و زحمــت آن چناني 
نــدارد، هم نظارتــي وجود ندارد تــا از دالالن 
حساب کشــي شود و مالياتشــان دريافت شود و 
از همه مهمتر اينکــه مبادرت کنندگان به داللي 
ســودهاي بااليي کســب مي کنند. بنابراين فرد 
براي توليد، وام مي گيرد اما وام اخذشــده سر از 

داللي درمي آورد.
ولي آيــت اهلل حائري شــيرازي عضــو مجلس 
خبرگان رهبري نظر ديگري دارد و معتقد است 
ريشــه فســاد اقتصادي تحريم و ســوءمديريت 
نيســت بلکه وجود بهره هاي بانکي باالســت و 
اين مشــکل را مي توان با احياي اســام و ايجاد 

بانکداري اسامي حل کرد.
موســوي الرگانــي نماينــده مــردم فاورجان 
مي گويد بســياري از فســادهاي اقتصــادي در 
قالب رانت هاي مالي و اطاعاتي رخ مي دهد و 
مي افزايد چرا در ايران غالباً راه سرمايه دارشدن 
از فساد مي گذرد و مي گويد در حال حاضر اگر 
يــک فرد عادي تقاضاي يــک وام يک ميليون 
توماني از بانک را داشته باشد روزگارش را سياه 
مي کنند حال چطور اســت که فــردي مي تواند 
يک شــبه نصف دارايي يک بانک را از کشور 
خارج کند. عضو کميســيون اقتصادي مي گويد 
فســاد عديده موجــود در نظام بانکــي يکي از 
شــاهراه هاي اصلي تبديل شدن ســرمايه داران به 
مفسدان اقتصادي اســت و مي افزايد الزم است 
با تصويــب اصاح نظام بانکــداري خانه تکاني 

گسترده اي در نظام بانکي صورت گيرد. 
خبــاز نماينــده مجلس در کميســيون اقتصادي 
مجلس گفته است، هر کس باالي 500  ميليون 
تومان وام مي گيرد برود روي اينترنت تا اگر اين 
فرد کارآفرينــي مي کند و به آن افتخار مي کند 
مشــکلي ندارد ولي اگر مي خواهد پنهان کاري 
کند مجبــور مي شــود وام نگيرد. ايــن نماينده 
مجلــس در مبارزه با مفاســد اقتصــادي به چند 
راه حل اشــاره مي کند؛ اوالً اعتقاد راســخ، ثانياً 

خباز، عكس از ايسنا
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مي کننـد.  ارزيابـي  و  جسـت وجو  پيشـين 
به زعـم ايـن کارشناسـان اجتماعـي اگـر نيمـي 
در  گذشـته  سـال  هشـت  ارزي  درآمدهـاي  از 
سـرمايه گذاري  صـرف  دهـم،  و  نهـم  دولـت 
بـه  ايـران  نه تنهـا  بـود،  در داخـل کشـور شـده 
تبديـل  اقتصـادي  رشـد  قطب هـاي  از  يکـي 
مي شـد کـه فرصت هـاي اقتصـادي و اشـتغال زا 
در اختيـار نسـل جـوان قـرار مي گرفـت. ولـي 
حـاال هـم شـاهد از بيـن رفتـن آن فرصت هـاي 
تاريخـي هسـتيم و هـم بـه دليل فسـاد گسـترده، 
بسـياري از منابـع بـه تباهـي رفتـه و جـاي خـود 
اجتماعـي  اقتصـادي،  عميـق  بحران هـاي  بـه   را 
داده اسـت. فسـاد گسـترده مالـي طـي سـال هاي 
اخيـر، فرصت هـاي اقتصـادي را از نسـل جـوان 
نابرابري هـا،  بـه  دامـن زدن  بـا  و  کـرد  سـلب 
مصرف گرايـي افراطـي را در طبقـات برخوردار 
از نابسـاماني ها و فسـاد گسـترده شـکل بخشـيد، 
طبقـات  و  انسـاني  کرامـت  نابرابري هـا  ايـن 
فرودسـت را بـه چالـش مي کشـد و افسـردگي 
و احسـاس حقـارت را خصوصـاً در نسـل جوان 
تحقيرهـا  از  گريـز  بـراي  آنهـا  مي دهـد.  رواج 
و واقعيت هـاي تلـخ بـه مـواد افيونـي و مخـدر 
اجتماعـي  علـوم  کارشناسـان  مي برنـد.  هجـوم 
جامعـه،  آسـيب  هاي  بررسـي  در  مي گوينـد 

نديده انـد. اعتيـاد  جـز  ريشـه اي 
حسـن روحانـي رئيس جمهور مي گويـد معضل 
برخـي  اسـت،  بـزرگ  بسـيار  فسـاد در کشـور 
شـفاف  بانکـي  موجـود  سيسـتم  مي گوينـد 
ريشـه  را  بانکـي  بهره هـاي  عـده اي  نيسـت،  
فسـاد اقتصـادي در ايـران مي داننـد، بعضـي بـه 
فسـاد تاريخـي بانکـي اشـاره کـرده و بانک هـا 
مي داننـد  کشـور  در  اقتصـادي  فسـاد  بسـتر  را 
شـاهراه  را  بانکـي  نظـام  در  فسـاد  هـم  برخـي 
مفسـدان  بـه  سـرمايه داران  تبديل شـدن  اصلـي 
اقتصـادي مي داننـد، امـا عـده اي ديگـر معتقدند 
بانک ها وسـيله فسـاد هسـتند نـه عامل فسـاد. هر 
چـه باشـد عزم دولـت يازدهـم بر اين اسـت که 
معوقـات  و  مقابلـه کنـد  فسـاد  بـا گلوگاه هـاي 

برگردانـد. را  بانکـي 
بـه گفتـه فرهـاد نيلـي، رئيـس پژوهشـکده پولي 
و بانکـي، اقتصـاد يـک دوره باتکليفـي را طي 
شـبکه  اصـاح  و  سالم سـازي  بـراي  و  کـرده 
بانکـي، بـه افقـي بيـش از يک سـال نيازمنديم و 
بـراي خـروج از اين باتکليفي بايـد راهبردهاي 
شـود.  مطـرح  تعهـدآور  و  مشـخص  و  روشـن 
بـه عبارتـي راهکارهـا بـر مبـارزه بـا اصـل فسـاد 
متمرکـز گـردد زيـرا مبـارزه بـا فسـاد سيسـتمي 
امـري بـه مراتب مهمتر از مبارزه با فاسـد اسـت.

از  يکـي  از  کـه  گزارشـي  در  الـف  سـايت 
دانه  درشـت هاي اقتصادي منتشـر کـرد، گفت که 
چگونـه دولـت احمدي نـژاد از مفسـدان بـزرگ 
حمايـت کرده و در پشـت ادعـاي عدالت خواهي 
او، حمايت از مفسـدان و دانه درشت ها قرار دارند. 
دخالت هـاي  از  اسـنادي  در گزارشـي  همچنيـن 
دولت پيشـين و دسـتور رئيس جمهور بـه بانک ها 
بـه منظـور مانـع هرگونـه اقدامـي در بازپس گيري 
شـده اند.  بانکـي  ابربدهـکار  يـک  دريافتـي  وام 
محمـود احمدي نـژاد بـا ايـن ادعـا کـه 60 درصد 
اسـت،  نفـر  دسـت 300  در  بانکـي  معوقـات  از 
وانمـود مي کـرد کـه نهادهـاي خـارج از دولـت 
مانـع از بازپس گيـري معوقـات بانک هـا هسـتند. 
در ايـن رابطـه بـه سـنگ اندازي عـده اي نامعلـوم  
و مجهول الهويـه بـر سـر راه تـاش دولـت بـراي 
بازگردانـدن معوقـات چنـد هـزار ميليـارد توماني 
از دسـت بدهـکاران دانـه درشـت بانکـي، اشـاره 

مي کـرد.

بر اســاس گزارش الف، در جريان دســتگيري 
يکي از اين افراد از ســوي ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال که از او به عنــوان بدهکار دو هزار ميليارد 
تومانــي نام بــرده شــده، نامبرده با اخــذ تعهد 

اخاقي آزاد مي شود.
گفتــه شــده اين بدهــکار بانکي رقمــي بالغ بر 
20 هزار ميليــارد ريال که از طريق بازگشــايي 
بي ضابطه ال.ســي از ســوي بانک هاي عامل و 
براســاس زدوبند با برخي از پرسنل بوده است، 
بدهکار اســت. در گزارش الــف آمده که اين 
فرد داراي پرونده هــاي قضايي مفتوح در رابطه 
با قاچاق کاال و پولشويي و پرونده هاي معوقات 
بازپرداخــت وام هاي بانکي و قاچاق شــمش و 
طا است. گزارش مي افزايد، اين در حالي است 
که رئيس دولت نهم و مشــايي حمايت خود را 
از اين دست بدهکاران بانکي، دريغ نکرده و به 
بانک هاي مربوطه دســتور حل مشکل و تقسيط 

بدهي او را اعام کرده اند.
در  را  اجتماعـي  آسـيب هاي  ريشـه  برخـي 
دولـت  اجتماعـي  و  اقتصـادي  سياسـت هاي 

مفاســد اقتصادي بســتر را رها کرديم و فقط با 
عامــل آن برخورد کرده و ســراغ معلول فســاد 
رفتيم و مبارزه با فســاد را سياسي کرديم و باند 
فان جناح سياســي را از فسادشــان چشم پوشي 

کرديم.
احمـد توکلـي قالب هـاي فسـاد را در تبارگري، 
پارتي بـازي، توزيـع امکانات خـارج از مقررات 
بـراي افـراد خاص و قـوم و خويش بـازي مطرح 
مي کنـد. وي در خصـوص فسـاد سياسـي هـم 
معتقد اسـت که وضع کشـور به لحاظ گسـترش 
فسـاد خوب نيسـت. فسـاد سياسـي يعني استفاده 
از قـدرت عمومـي بـراي مقاصـد خصوصـي و 
هـر چه فسـاد بيشـتر، توزيـع درآمـد نامطلوب و 
نابرابرتـر مي شـود و در حقيقت فسـاد سياسـي با 
هـدف تأميـن عدالـت در تضـاد اسـت. توکلـي 
مي کنـد  عمـل  آزادي  ضـد  فسـاد  مي افزايـد 
انگيـزه  و  رأي دادن  در  را   مـردم  انگيـزه  و 
مسـئوالن را در رأي گرفتـن تغييـر مي دهـد. وي 
مناسـبات  از  بهره بـرداري  و  رانت خـواري  بـه 
اقتصـادي و سياسـي براي رسـيدن بـه منفعت نيز 
اشـاره دارد به طوري کـه ويژه خـواري انحصـار 
ايجـاد کـرده و رقابت هـا را از بيـن بـرده اسـت. 
را  فسـاد  و  آورده  پاييـن  را  توليـد  انحصـارات 
سياسـي،  فسـاد  متقابـًا  و  مي دهـد  افزايـش 
اعتمـاد عمومـي بـه دولـت را کـم مي کنـد و در 
پاييـن  نتيجـه بي اعتمـادي، سـرمايه گذاري هـم 
»بـزم  نشسـت هاي  سلسـله  در  توکلـي  مي آيـد. 
انديشـه« در مورد مسـئله فسـاد گفته است: فساد 
مسـئوالن  ميـان  در  تجمل گرايـي  رشـد  سـبب 
مي شـود. تجمل گرايـي الگوي زندگـي مردم را 
عـوض مي کنـد و مصـرف کاالي غيرضـروري 

را در سـطح جامعـه رواج مي دهـد.
توکلـي بـه فسـاد دسـتگاه ها هـم اشـاره کـرده 
مرحلـه  بـه  کشـور  در  فسـاد  اسـت  معتقـد  و 
سيسـتمي رسـيده و ايـن امـر بـه معنـاي آلودگي 
بـه گفتـه  بـا فسـاد اسـت.  دسـتگاه هاي مبـارزه 
وي جـرم يقه سـفيدها در ايـن نـوع فسـاد زيـاد 
مي شـود. يقه سـفيدها از مناسـبات پيـدا و پنهـان 
سيسـتم اسـتفاده کـرده و بـا پنبـه سـر مي برند. او 
مي گويد يقه سـفيدها اشـخاص محترمي هسـتند 
کـه در جامعـه و حکومـت بـه شـکل ويـژه اي 
جـرم مرتکـب شـده و پـول مـردم را مي بلعنـد. 
غـارت  يقه سـفيدها  جـرم  کـرد  بيـان  توکلـي 
بـدون خشـونت و بـه عبارتي آنـان مجرمان دين 
و اعتقـادات مـردم هسـتند. نماينـده مـردم تهران 
بيـان کـرد کـه فضـاي فسـاد از زمـان محمـود 
در  شـد،  بي محابـا  و  گسـترده  احمدي نـژاد 
زمـان وي بـه عقـل و مشـورت اعتنايي نمي شـد 
کشـور  در  تصميماتـي  اسـتبدادي  شـکل  بـه  و 
اتخـاذ شـد. به عنـوان نمونـه پـروژه مسـکن مهـر 
از بهتريـن طرح هـا بـود ولـي بـه دليـل افزايـش 
مقيـاس و چـاپ پـول از سـوي بانـک مرکـزي 

سـبب تـورم شـد.

اگر نيمي از درآمدهاي ارزي 
هشت سال گذشته در دولت نهم 
و دهم، صرف سرمايه گذاري در 
داخل كشور شده بود، نه تنها 

ايران به يكي از قطب هاي رشد 
اقتصادي تبديل مي شد كه 

فرصت هاي اقتصادي و اشتغال زا 
در اختيار نسل جوان قرار 

مي گرفت
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مي خواهند رئيس جمهوري را عصباني کنند
)شرق، 93/1/30(

آيت اهلل مســعودي خمينــي، عضو جامعه مدرســين حوزه علميــه قم: من 
نمي خواهم انگشــت روي افراد يا گروهي بگذارم، افراطي ها يا مغرضند و 
دشمن يا جاهلند و من مي خواهم يک جمله به آقاي رئيس جمهور بگويم؛ 
اگر چنانچه هرکس عليه شــما حرف زد، شما عصباني نشويد، از کوره در 

نرويد، آنها همين را مي خواهند. )خبر آناين(

 ***
دليل انتخاب اوباما 

)شرق، 93/1/31(

جوانفکر مشــاور رسانه اي احمدي نژاد: انتخاب اوباما در امريکا تحت تأثير 
روشنگري  هاي احمدي نژاد بود. )ايلنا(

چشم انداز ايران: اين درحالي اســت که احمدي نژاد گفت محال است 
بگذارند يک سياهپوست رئيس جمهور امريکا شود.

***
روش سرکوب جديد اسراييل

)جمهوري اسالمي، 93/1/31(

موشــه يعلون وزير جنــگ رژيم صهيونيســتي در تازه ترين اظهارات خود 
عمق خباثت و شــخصيت جنايتکارانه مســئوالن رژيم صهيونيســتي را به 
نمايش گذاشــت. او مي گويد: »اينکه دشــمنت را با دوستان خود بکشي، 
نه لذت بخش اســت و نه کاري اســت خارق العاده سياسي. لذت بخش آن 
اســت که کاري کني دشمنت با دست خودش خود را از بين ببرد يا اينکه 

برادرش او را بکشد. اين است سياست امروز ما«.
بچه حزب اللهي  بايد پولدار باشد 

)آرمان، 93/2/4(

شــنيده شــده که حجت االســام عليرضا پناهيان از منبري هــاي معروف 
پايتخت هفته گذشته در جريان سلسله سخنراني هاي خود در دانشگاه امام 
صادق)ع( با ســؤاالت اعتراضي برخي از دانشــجويان اين دانشگاه مواجه 
شد. برخي دانشجويان از پناهيان درباره اتومبيل گرانقيمت و دليل استفاده 
از اين اتومبيل شــيک و گران پرســيدند که وي در پاســخ گفته بود: بچه 

حزب اللهي بايد پولدار باشد.
***

برنامه ريزي دقيق براي رواج سکوالريسم
)شرق، 93/2/6(

يداهلل جواني مشــاور نماينده ولي فقيه در ســپاه: متأســفانه در طول سه دهه 
اخير شــاهديم که تاش هاي زيادي صورت گرفته تا حکومت ســکوالر 
در جامعه رواج پيدا کند. در اين عرصه مهم بايد هيئت رزمندگان اســام 
بــه برنامه ريزي دقيق اهتمام کند. بايد مراقب باشــيم شــعار جدايي دين از 

سياست در جامعه تحقق پيدا نکند. )ايسنا(

فروغ  فرخزاد انصاف داشت
)شرق، 93/1/30(

ســعيد حداديان: انصاف آدم را عاقبت به خيــر مي کند. مقام معظم رهبري 
درباره او مي گويد که عاقبت به خير شده است. )فارس(

***
توافق نهايي، امنيت اجتماعي را باال مي برد 

)شرق، 93/1/30(

علــي الريجاني رئيــس مجلس: مذاکرات ايــران با گروه 1+5 در مســير 
بســيار خوبي در حال حرکت اســت و از تنش ها خارج شده و به آرامش 
رســيده ايم. با توجه به تاش و ايستادگي خوب مذاکره کنندگان اين روند 
ادامه خواهد يافــت. ابعاد و اجراي توافق نهايي ايران در مذاکرات، امنيت 

اجتماعي را افزايش مي دهد. )ايرنا(
***

پيشرفت مذاکرات بيش از انتظارم بود
)شرق، 93/1/30(

خاوير ســوالنا، رئيس پيشين سياســت خارجي اتحاديه اروپا: اتفاقات رخ 
داده در مذاکــرات هســته اي بيش از آن چيزي اســت که انتظار داشــتم. 
مذاکــرات ايران و 1+5 به ســمت يــک راه حل جامع بــراي برون رفت از 
بن بســت غرب و جمهوري اســامي ايران درباره برنامه هسته اي حرکت 

مي کند. )ايسنا(
***

يادداشت پسر آهنگران براي خاتمي
)ايران، 93/1/30(

حجت االسام محمدعلي آهنگران فرزند حاج صادق آهنگران )نوحه  خوان 
نامي دفاع مقدس( با درج عکسي از خود و سيدمحمد خاتمي، مطلبي را در 
وصف رئيس جمهوري پيشين ايران نوشت. به گزارش پارسينه، آهنگران در 
اين نوشته خاتمي را خوش مشرب و خوش بيان توصيف کرده که هشت سال 

نشستن بر جايگاه رياست جمهوري خللي در تواضع او ايجاد نکرده است.
***

انتقاد عارف از بداخالقي سياسي عليه دولت 
)ايران، 93/1/31(

باخبر شــديم که طرح ســؤال نمايندگان از برخي وزرا و مسئوالن دولتي به 
دليل ديد و بازديد نوروزي با ســيدمحمد خاتمي )رئيس جمهوري پيشــين( 
با انتقاد يک عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام روبرو شــد. محمدرضا 
عارف با ابراز تأسف از برخي برخوردهاي صورت گرفته در برابر ديدارهاي 
نوروزي تعدادي از مسئوالن با سيدمحمد خاتمي، آن را مصداق بداخاقي 
سياســي دانست و گفت: اين مســئله ناشي از آن است که ما مسائل شخصي 
را به مسائل حقوقي ربط مي دهيم، درحالي که اين دو موضوع کاماً  جدا از 
هم هســتند و ما نمي توانيم به يک فرد حقوقي بگوييم که اگر مي خواهد در 

دستگاهي کار کند نبايد با فرد خاصي رابطه شخصي داشته باشد.

چشم ها و گوش ها
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اعتدال از ديدگاه آيت اهلل مصباح يزدي
)شهروند، 93/2/13(

آيـت اهلل محمدتقـي مصبـاح يـزدي در ديـدار بـا مسـئوالن کميتـه امـداد: 
مـا بايـد ببينيـم در ايـن ميانـه چـه کاره هسـتيم و برخـي مي گوينـد اعتـدال 
مي کنيـم نـه بـه آن شـوري شـور نـه بـه ايـن بي نمکـي، نـه همـه اش اسـام 
نـاب و نـه همـه اش فرهنـگ امريکايـي. کمـي از آن و کمـي از ايـن و اين 

اعتـدال. مي شـود 
***

در گذشته با برخي سخنان دشمن تراشي کرديم
)شهروند، 93/2/13(

آيـت اهلل وحيـد خراسـاني در ديـدار محمـود واعظـي وزيـر ارتباطـات و 
فنـاوري اطاعـات و هيئـت همـراه کـه در دفتـر ايـن مرجـع تقليـد برگزار 
شـد بـا بيـان اينکـه خداونـد در قـرآن مي فرمايـد »بـا همـه مـردم بـه خوبي 
سـخن بگوييـد« تأکيـد کـرد: نبايـد بـا فحـش و تشـر سـخن گفتـه شـود. 
در گذشـته بـا برخـي سـخنان دشمن تراشـي کرديـم نبايـد بـا سـخنانمان 
رژيم هايـي ماننـد رژيـم صهيونيسـتي را بـزرگ کنيـم. اگـر کسـي عرضـه 
دارد بايـد در عمـل نشـان دهـد نـه در حـرف. همان طور که سـران کشـور 
بـراي ايـن مملکـت محتـرم هسـتند سـران ديگـر ممالـک نيـز بـراي مـردم 
آنهـا محتـرم هسـتند و معنا نـدارد به آنها فحـش دهيم. وي بـه ذکر روايتي 
از برخـورد پيامبـر)ص( بـا دختـر حاتـم طايـي پرداخـت و اظهـار داشـت؛ 
روزي دختـر حاتـم طايـي نـزد رسـول خدا مشـرف شـد و حضـرت عباي 
خـود را زيـر پـاي آن دختـر فرش کردنـد در اين هنـگام اصحاب حضرت 
گفتنـد او مشـرک اسـت و پـدرش نيـز مشـرک بـود، چـرا چنيـن کاري 
کرديـد کـه پيامبـر اسـام)ص( در جـواب اصحـاب فرمودنـد اکـرام کنيد 

کريـم هر قومـي را.
***

جبهه پايداري موجب وهن اصول گرايان است
)شرق، 93/2/8(

اميــر محبيــان: روش جبهه پايــداري موجب وهن اصول گرايان اســت و 
مــا به هيچ عنــوان موافق روش آنها نيســتيم و ما موضوع خــارج از عرف 
اصول گرايــي را اصاً  نمي توانيم قبول کنيم. اين جريان درصدد اســت با 
تخريب دولت، طرح خود به عنوان جايگزين دولت را دنبال کند. )فرارو(

***
منابع ارزي را در اوج تحريم ها آتش زديم

)شرق، 93/2/8(

حجت االســام ابوترابي فــرد، نايب رئيــس مجلــس: در اوج تحريــم و 
محدوديت هاي ارزي منابع ارزي خودمان را آتش زديم که اگر مصيبتش 

را بخوانم همه شما گريه مي کنيد. )ايرنا(
***

کنترل تورم توسط دولت قابل تقدير است
)شرق، 93/2/8(

نبي حبيبي دبيرکل مؤتلفه: دولت طي 9 ماه گذشــته با کنترل نقدينگي در 
کنترل تورم توفيق نسبي داشته است و اين قابل تقدير است. )ايسنا(

احمدي نژاد دروغ مي گفت
)جمهوري اسالمي، 93/2/14(

گفـت:  نيـوز  نامـه  بـه  احمدي نـژاد  دولـت  رفـاه  وزيـر  کاظمـي  پرويـز 
احمدي نـژاد دروغ مي گفـت. مثـًا بـا مـن ظهـر جلسـه داشـت و صحبـت 
اصفهـان  در  صبـح  از  مي گفـت  ديگـري  جـاي  در  شـب  و  مي کـرد 
بـودم. بعـد طـوري حـرف مـي زد و توضيـح مـي داد کـه حتـي مـن هـم 

توسعه سياسي يعني احزاب قوي داشته باشيم
)شرق، 93/2/6(

غامرضا مصباحي مقدم: توســعه سياســي کشــور به معناي اين اســت که 
کشــور از نظر سياســي، احزاب و جمعيت هاي توانا و قدري داشــته باشد. 
اگر بتوانيم کاري کنيم که در کشــور احزاب بزرگ پديد آيند و با هم به 
رقابت بپردازند، در اين صورت در توسعه فضاي سياسي کشور مؤثر عمل 

کرده ايم. )ايسنا(
***

ناگفته هاي علي مطهري
)شرق، 93/2/4(

ما از آذر سال 87 به اين نتيجه رسيده بوديم که ادامه دولت احمدي نژاد سم 
مهلکي براي کشور است. از اين رو شخصاً به دنبال اين بودم که اصول گرايان 
روي دکتر واليتي اجماع کنند و حتي موافقت آقايان خاتمي و هاشــمي را 
هم گرفته بوديم اما به يک باره عده اي کاسه داغ تر از آش گفتند که دل آقا 
با احمدي نژاد اســت و اين نقطه شــروع فتنه بود چرا که اصاح طلبان شايد 
در برخي مســائل فرهنگي اهل تساهل و تســامح باشند اما عقلشان را به کار 
مي بردند... در فتنه 88 به عده اي از بزرگان نظام هم تهمت زده شــد که بايد 
اجــازه دهيم بيايند و از خــود دفاع کنند اگرچه همان موقع از صداوســيما 
خواستند اما اجازه سخن به آنها ندادند. اگر بنا بر بخشش نيست بيايند و همه 
را در يک دادگاه علني محاکمه کنند. موسوي، کروبي، احمدي نژاد و حتي 
آنهايي که برخاف قانــون از احمدي نژاد دفاع مي کردند. انتظار مي رود از 
عقاي قوم که به صحنه بيايند و اين موضوع را حل کنند و اينکه بگوييم بايد 
ً  عده اي  توبه کنند تا آزاد شــوند در اسام چنين چيزي وجود ندارد و ظاهرا

دوست دارند فتنه بماند و هر بار 9 دي بگيرند.
***

علت عدم انصراف از يارانه
)ستاره صبح، 93/2/6(

معــاون اول رئيس جمهور گفته تا پايــان بهمن 92 حدود 137 هزار ميليارد 
تومــان پول نقد به مردم داده شــده، اما مقام ديگــري مي گويد 134 هزار 
ميليارد تومان. وقتي مردم خبرهاي اختاس ســه هزار و 9 هزار ميلياردي را 
مي شنوند ترجيح مي دهند يارانه بگيرند تا از دستبرد مصون بماند. دولت به 
سياستي تن داده که مجالس و دولت هاي اصول گرايان باني آن بوده است 
که نتيجه اين سياســت ها؛ تورم، گراني، افت توليد و بيکاري بوده اســت. 
آيا قرار اســت همين اتفاق دوباره بيفتد؟ يک سياســت يا درســت يا غلط 
راه وســط ندارد دولت اقتصاددانان و کارشناســان؛ پرداخت يارانه نقدي 
که تزريق پول اســت را قبول ندارند. ايرادي که منتقدان به دولت گذشته 
مي گرفتند اين بود که تزريق پول حجم نقدينگي و تورم را بيشــتر مي کند. 
دولــت کنوني وقتي ايــن واقعيت را مي داند با چــه منطقي تصميم گرفت 

طرح را  اجرا کند.
***

احمدي نژاد با شگردهاي جديد آمده است
)شرق، 93/2/6(

احمــد کريمي اصفهاني دبيرکل جامعه اســامي اصناف: اگر به حســاب 
بدهکاران ديروز زودتر رســيده بوديم امروز اين افراد طلبکار نمي شــدند. 
طبيعي اســت که اين افراد هم اکنون دوباره آرام آرام وارد عرصه سياســي 
کشــور مي شوند. مقصر اصلي اين مسئله دســتگاه قضاست که به گونه اي 
به حســاب اين افراد رســيدگي نکرد که مردم از ماهيت واقعي آنها مطلع 
شــوند. او گفته اســت: امروز که متوجه شــده اســت ميان اصاح طلبان و 
اصول گرايــان واقعي محلــي از اعراب ندارد با شــگردهاي جديدي وارد 
عرصه شــده اســت. او براي اصول گرايان مصداق فردي اســت که نمک 

خورده و نمکدان شکسته است.
***
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گفت: اگر در دور دوم کمي عاقل تر باشد، مي خواهيم به وي کمک کنيم. 
گفتــم: حرف عجيب و غريبي مي زنيد. گذشــته احمدي نژاد راه آينده اش 

را نشان مي داد. )ايسنا(
***

تخريب تيم هسته اي به ضرر نظام است
)شرق، 93/2/18(

اسداهلل بادامچيان، قائم مقام شوراي مرکزي حزب مؤتلفه: جبهه گيري عليه 
دولت، ايستادن در برابر رأي مردم و زير سؤال بردن مشروعيت نظام است. 
تيــم مذاکره کننده حافظ حقــوق و منافع ملت ايران هســتند و تضعيف و 

تخريب آنها به يقين به ضرر نظام و کشور است. )ايسنا(
***

حلقه نهايي تعيين مذاکرات در محضر رهبري
)شرق، 93/2/18(

عاءالديــن بروجــردي، رئيس کميســيون امنيــت ملي: کميته هســته اي 
شــوراي عالي امنيت ملي يک حلقه از حلقه هــاي تصميم گيري و آخرين 
حلقه جلســه اي اســت که در محضر مقام معظم رهبري تشکيل مي شود و 
در آن جلســه چارچوب مذاکرات نهايي شده و تيم مذاکره کننده در همان 

چارچوب مذاکره مي کنند. )مهر(
***

مداحان جاي واعظان را گرفته  اند
)جمهوري اسالمي، 93/2/20(

حجت االســام قرائتي گفت: يکي از مهمترين علل مشــکات جامعه ما،  
کم توجهي به قرآن اســت. متأســفانه مداحان جاي واعظــان را گرفته اند؛ 
ايــن موضوع نبايد ادامه پيدا کند بلکه بايد تفســير قرآن به عنوان مهمترين 

رويکرد در مجالس مختلف مطرح شود.
***

مردم، احمدي نژاد را اليق اعتماد نمي دانند
)شرق، 93/2/21(

عباس سليمي نمين فعال سياسي: مردم احمدي نژاد و يارانش را شناخته اند و 
امکان ندارد او و نزديکانش را با رأي خود وارد مجلس کنند. احمدي نژاد 
در کنار کارهاي مثبتش، اشــتباهات فاحشي داشــته و به همين دليل بيشتر 

مردم او را اليق اعتماد مجدد نمي دانند. )نوانديش(
***

حمايت برژينسکي از مسلح کردن خونتاي اوکراين
)شهروند، 93/2/21(

زبيگنيو برژينسکي که يکي از شناخته شده ترين حاميان شدت عمل امريکا 
در قبال روســيه اســت مي گويد واشــنگتن بايد به تعهد نظامي اش در قبال 
اوکرايــن عمل کند. وي معتقد اســت واشــنگتن بايد ارتــش اوکراين و 
نيروهاي راســت افراطي نازي گرا را که اکنون در کنار آن اســت مســلح 
کرده و با  ايجاد يک نيروي چريکي در تاش روســيه در شــرق اوکراين 
کارشــکني کند. اين همان رويکردي است که امريکا در دهه 80 ميادي 

در افغانستان در قبال شوروي سابق اتخاذ کرده بود.
***

سپاه و سياست
)جمهوري اسالمي، 93/3/22(

علي مطهــري: امام)ره(، ســپاه را از دخالت در سياســت پرهيز مي دادند. 
بديهي اســت هر فرد سپاهي شخصاً مي تواند نظري داشته باشد ولي سپاه به 
صورت سازماني نبايد در سياست دخالت کند. ميزان ورود سپاه در اقتصاد 
نيز بايد مشخص باشد. مثًا پروژه هايي را که بخش خصوصي از انجام آن 

بـا خـود مي گفتـم کـه نکنـد حتمـاً روز گذشـته پيـش  قانـع مي شـدم و 
ايشـان بـودم. وي افـزود: مـن قبـل از مناظـره معـروف مهنـدس موسـوي و 
احمدي نـژاد بـراي دوسـتان نوشـتم کـه دو موضـوع را در مناظره هـا توجه 
داشـته باشـيد. نخسـت، آقـاي احمدي نـژاد دروغ مي گويـد و دوم، حريـم 
نگـه نمـي دارد. در آن صحنـه کـه احمدي نـژاد عکس خانم رهنـورد را در 
دسـت گرفـت آقـاي موسـوي بايـد از صندلـي بلنـد مي شـد و مي گفـت: 
مگـر تـو رئيس جمهـور نبـودي، مگـر ايـن چهـار سـال ايـن اطاعـات را 
نداشـتي؟ چـرا تـا االن چيـزي نگفتـي؟ تـو خيانت کـردي. بـا احمدي نژاد 
بايـد اين گونـه برخـورد مي شـد. موسـوي مأخـوذ بـه حيـا بـود. بـا ادبيـات 

خـودش بايـد بـا او صبحـت مي کـرد.
***
توافق هسته اي ايران براي اوباما 

)شهروند، 93/2/15(

اوباما سياست اول ما شليک کنيم جورج بوش را که مدعي بود راه حل هر 
مشــکلي است به طور کلي رها کرد. اين سياست مبتني بر انحصارگرايي و 

تهاجم قلدرمآبانه حتي به متحدان بود.
***

پايداري نماد جريان عقل ستيز
)شهروند، 93/2/16(

امير محبيان: جبهه پايداري به رغم وزن کم خود مي خواهد فضا را دوقطبي 
کــرده و خود را در يک قطب قرار بدهد. ايــن جريان به دنبال بهانه گرفتن 
از دولــت، خود را مطــرح مي کند. اين منطــق را درک کرده ا ند که براي 

مطرح بودن بايد فرياد بزنند.
***

مأموران قالبي امام زمان در جمکران
)شهروند، 93/2/16(

آيت اهلل ناصر مکارم شــيرازي از مراجع تقليد: نســبت بــه وجود »وکاي 
خرافي« و تردد »مأموران قابي« امام زمان)عج( در مسجد جمکران هشدار 
داد. وي تصريــح کرد همه بايــد بدانيم اگر بخشــي از مذهب با خرافات 

آميخته شود آن مذهب ارزش خود را از دست مي دهد. )ايرنا(
***

مشايي را در پستو بگذار
)شرق، 93/2/16(

حيدر مصلحي وزير اطاعــات دولت نهم: ما با احمدي نژاد رفيق بوديم و 
من به او سر مي زدم و با وي صحبت کردم. يکي از حرف هايم اين بود که 
مريد و مرادبازي هم حدي دارد و مشايي را در پستو بگذاريد اما او دوباره 

گفت مشايي يعني من و من يعني مشايي. )فارس(
***

ايران در مذاکرات هسته اي خالقيت داشته است
)شهروند، 93/2/16(

ايان برمان، معاون رئيس شــوراي روابط خارجــي امريکا در مقاله اي در 
ســايت American.com نوشــت: بايد اعتراف کرد نظام ايران خاق 
اســت. در ميانه مذاکرات گســترده هســته اي با غرب، مقامات تهران راه 

جديدي را باز کرده اند که سريع هم قابل اجرا نيست. )مهر(
***

احمدي نژاد محصول آشفتگي سياسي بود
)شرق، 93/2/18(

حسين مرعشي: احمدي نژاد را محصول آشفتگي سياسي مي دانم. جنسش 
عوض نشده؛ هماني بود که بود. از باهنر پرسيدم مي خواهيد چه کار کنيد؟ 
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شبکه هاي توليد و توزيع حامل هاي انرژي تلف مي شود.
2ـ طراحــي برنامه هــاي مؤثر اصاح و رفع نقايــص مربوط به خودروهاي 
ســاخت داخل زيرا نصف سوخت خودروهاي ســاخت ايران در قياس با 

ميانگين جهاني حدود 220 درصد باالتر است.
3ـ جدي گرفتن الزامات قانوني توســعه ناوگان حمل ونقل درون شــهري و 

برون شهري.
4ـ بازآرايي ســاختار هزينه هاي دولت و حذف همه رديف هاي بودجه اي 
که نســبتي با اهداف توســعه ملي نداشته و صرفاً ســازوکاري براي توزيع 

رانت است.
5ـ بازآرايي سياســت هاي پولي ـ مالي نرخ ارز و تجاري دولت در راستاي 
اقتضائات بخش هــاي مولد به ويژه ممنوع الورودکردن کاالهاي قابل توليد 

در داخل.
6ـ  پرهيــز از واردکــردن شــوک هاي جديــد بــه قيمت هــاي کليدي و 

بازگرداندن اعتماد به توليدکنندگان.
7ـ ارجــاع تصميم گيري درباره نحوه تخصيص دالرهاي نفتي به مجلس به 

منظور کاهش معني دار فساد در درون دستگاه هاي اجرايي.
مؤمني مي افزايد هر کوشش جدي بايد مسئله کسري مالي مزمن و فزاينده 
دولــت را مورد توجه قرار دهد. در اين رابطه بازآرايي و پااليش ســاختار 
هزينه هاي دولت ضروري به نظر مي رســد تا ميزان  کسري هايي که توجيه 

ملي و غيررانتي دارد نيز مشخص شود.
***

مشکل حجاب با تظاهرات حل نمي شود
)شرق، 93/3/5(

آيــت اهلل عبدالنبي نمازي امام جمعه کاشــان: راهپيمايــي و تظاهرات، راه حل 
مشــکات حجاب در جامعه نيســت. مشــکل حجاب با نيــروي انتظامي حل 
نمي شود بلکه بايد براي حجاب مفهوم سازي شود. حجاب نيازي به تحميل شدن 

ندارد و هر جا با اين رويکرد وارد شده ايم نتيجه اي نگرفته ايم. )تسنيم(
***

طرح هاي بدون کارشناسي در جلسات يك ساعته
)شرق، 93/3/7(

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: تصويب 
هزاران طرح بدون کارشناسي در سراسر کشور که محصول جلسات يک 
ساعته در ســفرهاي اســتاني دولت قبل بود عاوه بر هزينه هاي گزاف، به 

خاطر عدم اجرا باعث نااميدي مردم شده است. )ايسنا(
***

رأي به روحاني رفراندوم هسته اي بود
)ايران، 93/2/24(

ابوالحســن نواب رئيس دانشــگاه اديان و مذاهب: رأي مردم در انتخابات 
رياســت جمهوري ســال 92 به آقاي روحاني يک رفراندوم هم بود، آقاي 
روحانــي که گفته بــود من مي خواهم مذاکره کنم گفتــه بود که عاوه بر 

آنکه سانتريفيوژها بايد بچرخد زندگي مردم هم بايد بچرخد.
***

شيوه گذشته مذاکره هسته اي را قبول نداشتم
)شرق، 93/2/24(

علي اکبر واليتي مشــاور مقــام معظم رهبري در امور بين الملل: من شــيوه 
گذشــته مذاکره را قبول نداشتم. مذاکره قواعد خاص خود را دارد و بايد 
در مذاکــره حوصلــه الزم را بــه کار برد و حرف طرف مقابل را شــنيد و 
حــرف حق خودمــان را بايد بزنيــم. ادامه دادن مذاکــره و صبر و حوصله  
نشان دادن به معناي آن نيست که انسان از چارچوب خط تعيين شده خارج 

شود به هر حال من آن شيوه مذاکره را قبول نداشتم.
***

عاجز است عهده دار شود. همچنين نبايد مالکيت پيدا کند و به يک کارتل 
يا تراست تبديل شود.

***
ناگفته هايي درباره آيت اهلل صالحي نجف آبادي

اواخر ارديبهشت ســال 1393 آقاي مجتبي لطفي متن مصاحبه منتشرنشده  
خود را با آيت اهلل العظمي منتظري به دفتر نشريه ارسال کردند. اين مصاحبه 
درباره شــخصيت آيت اهلل صالحي نجف آبادي و حاوي ناگفته هاي جالبي 
بود که ارزش بااليي براي انتشار و درس آموزي دارد. از آنجا که دوماهنامه 
ارديبهشــت و خرداد به مرحله صفحه آرايي و چاپ رســيده بود متأسفانه 
نتوانســتيم آن را در آن شــماره درج کنيم. به همين مناسبت در سالگشت 
وفــات آيت اهلل صالحي نجف آبادي در 26 ارديبهشــت 93، در ســايت ها 
 meisami.net منتشر شده است. کامل اين مصاحبه ارزشمند در سايت
نيز قابل دريافت است و خوانندگان عزيز را به مطالعه آن دعوت مي کنيم. 

***
مصدق و ناسيوناليسم انسان گرا

خسـرو  نوشـته  انسـان گرا«  ناسيوناليسـم  و  »مصـدق  باعنـوان  مقالـه اي 
دليرثانـي بـه دفتـر نشـريه رسـيده از آنجـا کـه به لحـاظ فني فرصـت چاپ 
نيافـت در رسـانه هاي مجـازي منتشـر شـده اسـت. ايـن مقالـه در سـايت 
meisami.net قابـل دريافـت اسـت. در ايـن مقالـه در هشـت محـور، 
ناسيوناليسـم انسـان گراي مصـدق بـا ناسيوناليسـم افراطي، نژادگرا مقايسـه 
شـده اسـت: الـف ـ ناسيوناليسـم انسـان گرا داراي ماهيـت ضداسـتعماري،  
نافـي سـلطه گري و سـلطه پذيري، مبتنـي بـر اصـل برابـري انسـان ها داراي 
خصلـت تدافعـي و حامـي مـردم، مدافـع صلـح و دوسـتي بـا سـاير ملـل،  
سـازگار بـا دموکراسـي و حقوق بشـر، مبتنـي بـر حفـظ منافـع ملـي، داراي 
رويکـرد انسـاني و اصالـت دادن بـه انسـان به جـاي نـژاد و در يـک کام، 

اسـت. انسـان محور 
ب ـ ناسيوناليسـم افراطـي به دنبـال سـلطه جويي بـر ملـل ديگـر و اسـتعمار 
خـون،  و  خـاک  و  نـژاد  بـه  تقدس بخشـي  و  بيگانـگان  تحقيـر  آنـان، 
داراي خـوي تجاوزگـري و جنگ طلبـي مبتنـي بـر تحريـک احساسـات 
به دنبـال  و  نـژادي  تداخـل  هرگونـه  مخالـف  پوپوليسـتي  سياسـت هاي  و 
پاکسـازي قومـي و نـژادي و تقـدم خاک و سـرزمين بر ملت و انسـان و در 
نتيجـه اسـارت آوري انسـان در خـاک و خون، متکي بر رهبـران و نخبگان 
و مـروج اطاعـت بي چـون و چرا از آنهاسـت. در آسـتانه سـالگرد کودتاي 

28 مـرداد 1332 مطالعـه آن را بـه خواننـدگان عزيـز توصيـه مي کنيـم. 
***

پيشنهاد فرشاد مؤمني براي عبور از معضل يارانه ها
)93/2/15(

نشــريه جهان صنعت مقاله اي از فرشــاد مؤمني عضو هيئت علمي دانشگاه 
عامه طباطبايي منتشر کرده است. مؤمني در اين نوشته هفت پيشنهاد براي 
عبور از معضل يارانه ها مطرح کرده اســت. وي ديدگاه دولت قبلي را در 
مورد شــوک قيمت حامل هاي انرژي بررســي کرده و به برخي از تبعات 
آن به خصوص درباره افزايش هزينه واحدهاي توليدي اشاره کرده است.

مؤمني همچون کارشناســان ديگري معتقد اســت دســتکاري قيمت هاي 
کليدي چاره ســاز نيســت زيرا باالبودن مصرف انرژي مسئله اي تک بعدي 
نيست و با ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيوند دارد، ضمن آنکه 
شــوک درماني موجب کاهش چشمگير کارايي ســازمان دولت، افزايش 
فساد و ناتواني آن در زمينه مســئوليت هاي توسعه ملي خواهد بود. مؤمني 
چاره جويي در زمينه مشکل شدت باالي مصرف انرژي در ايران را مستلزم 
طراحي يک راه حل چند بعدي مي داند و مؤلفه هاي برون رفت از شــرايط 

کنوني را چنين برشمرده است:
1ـ  طراحــي برنامه هــاي مؤثــر افزايش کارايــي در فرايند توليــد و توزيع 
حامل هــاي انرژي، زيرا روزانه نزديک به يک ميليون بشــکه نفت خام در 
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تومان اختاس شــود و پول جا به جا شــود و اين بدون هماهنگي با دولت 
امکان پذير نيســت، حتمــاً رانتي در کار بوده زيرا بانــک وقتي مي خواهد 

وامي به افراد بدهد پدر افراد را درمي آورد.
***

چهارمين وزير دولت احمدي نژاد 
)جمهوري اسالمي، 93/2/28(

محمد جهرمي وزير کار دولت احمدي نژاد: سفرهاي استاني بي برنامه بود، 
سهام عدالت چون ســرمايه گذاري نبود به نفع محرومان نبود. احمدي نژاد 
حرف هايي که صددرصد با عقل جور درنمي آمد را مي گفت. قبًا وزراي 
بهداشــت، اطاعات و رفاه دولت احمدي نژاد نيــز مطالبي عليه وي گفته 

بودند.
***

حقوق مطبوعات مقدم بر حدود آنهاست
)جمهوري اسالمي، 93/2/27(

حســين انتظامــي با تأکيد بر اينکــه توقيف نبايد به عنوان نخســتين راه حل 
شــناخته شــود اظهار کرد: مي شــود با ابزاري مانند تذکر و اخطار رســانه 
را متوجــه اشــتباه خود کرد. اقــدام اخير هيئت نظارت نيــز يکي از همين 
ابزارهاســت که البته بين ما رســانه اي ها اين بزرگترين مجازات اســت که 
بــه يک فــرد بگوييم تو صاحيــت مديرمســئول بودن را نــداري. معاون 
مطبوعاتي و اطاع رساني وزارت ارشاد که در يک برنامه تلويزيوني سخن 
مي گفت در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان اينکه آ زادســازي همه 
ظرفيت هاي قانون مطبوعات از سياســت هاي جدي دولت اســت، تصريح 
کرد عــده اي معتقدند قانون مطبوعات به دليل اينکه در ســال 1364 و در 
زمان جنگ نوشته شده بسته اســت، اما من سال ها در نقش هاي مختلف با 
اين قانون کار کرده ام و به اعتقادم قانون خوبي است، در اين قانون حقوق 

مطبوعات مقدم بر حدود مطبوعات نوشته شده است.
او افزود: در ماده چهار قانون مطبوعات آورده شــده که هيچ مقام دولتي و 
غيردولتي نمي تواند مطبوعات را سانســور کند و به آنها بگويد چه چيزي 
بنويســند. همچنين مــاده پنج تصريح مي کند که جمــع آوري اطاعات و 

اخبار جزو حقوق رسانه هاست به شرطي که قانون را رعايت کنند. 
***

دوران احمدي نژاد بدترين دوران
)شرق، 93/2/29(

محســن رضايي، دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام: در ســال هاي اخير 
ضعيف شــدن مرزهاي انقابي و جناحي باعث شــد که جريــان انقابي با 
جناح اصول گرا يکي فرض شــود، بدترين دوران جريــان انقابي دوران 
احمدي نژاد بود که بســياري آن را ظهور جريــان انقابي تلقي کردند در 

حالي که چنين مسئله اي به وقوع نپيوست. )ايسنا(
***

افزايش شش برابري هواي پاک در پايتخت 
تشکر مسجد جامعي از وزير نفت براي هواي تهران 

)شرق، 31/ 93/2(

رئيس شــوراي اســامي شــهر تهران از وزير نفت براي عمل به تعهداتش 
دربــاره توزيع بنزين پاک در تهران به منظور کاهش آلودگي هواي تهران 
تشکر کرد. مسجد جامعي گفت آقاي زنگنه قول داد که تهران از سال 93 
بنزين پاک مصرف خواهد کرد و دامنه آلودگي هاي هواي شــهر بر همين 
اساس کاهش خواهد يافت. رئيس شوراي اسامي شهر تهران افزود: طبق 
گزارش شهرداري و آمارهايي که در اين مدت جمع آوري شده شش روز 
هواي پاک و 52 روز هواي ســالم داشته ايم که شش برابر مدت مشابه در 

سال هاي گذشته است.
***

نقد جدي به عملکرد احمدي نژاد داشتيم
)شرق، 93/2/24(

حســن بيادي عضو ســابق شــوراي شــهر تهــران: نقد جدي بــه عملکرد 
احمدي نژاد داشــتيم. بحث 350 ميليارد فاقد سند را من مطرح کردم با حق 

مردم شوخي نداشتيم و اين شرط اصلي ما بود. )نامه نيوز(
***

علت حمايت اصول گرايان از مذاکرات هسته اي
)شرق، 93/2/24(

محمدرضا تابش نماينــده اصاح طلب: علت حمايت هــاي اصول گرايان 
معتــدل از سياســت هاي هســته اي و مذاکــرات دولت بازســازي جريان 
اصول گرايــي اســت البته در هر صورتــي هرکس از دولــت و مذاکرات 
حمايت و پشتيباني کند تا از مشکات مردم کاسته شود ما راضي هستيم و 

دست آنها را مي بوسيم. )ايلنا(
***

با بهانه هاي فرهنگي دنبال تخريب دولت هستند
)شرق، 93/2/25(

آيت اهلل فاضل لنکراني عضو جامعه مدرسين: با اينکه تيم هسته اي مي گويند 
قدم به قدم طبق نظر رهبري پيش مي روند اما برخي درصدد هستند مردم را 

نسبت به مسائل سياست خارجي نگران کنند. )مهر(
***

دکتر مرضيه دستجردي و ارز دارو 
)جمهوري اسالمي، 93/2/25(

وحيـد دسـتجردي وزيـر بهداشـت و درمـان دولـت احمدي نـژاد هـم از 
»سـال  گفـت:  وي  برداشـت.  پـرده  وزارتـش  دوران  ناگفته هـاي  برخـي 
91 کـه مسـائل تحريـم شـدت گرفـت از اسـفند 91 بنـده بـه زور خـود را 
در سـتاد تدابيـر ويـژه دولـت جـاي دادم چـرا کـه رئيـس دولـت موافقـت 
نمي کـرد مـن عضـو سـتاد شـوم، امـا از کانـال ديگـري خـود را وارد ايـن 
سـتاد کردم. چون با مسـائل بهداشـتي و دارو سـروکار داشـت. وقتي وارد 
سـتاد تدابيـر ويژه شـدم ديـدم وضع ارز به شـدت وخيم اسـت. به دوسـتان 
گفتـم بـه شـدت دنبـال ارز بـراي تأميـن دارو باشـيد چـرا که نيازمنـد دو و 
نيـم ميليـارد دالر بـراي مسـائل پزشـکي بوديـم، امـا از اين ميـزان فقط 41 
و نيـم ميليـون دالر بـه دارو و تجهيـزات پزشـکي اختصاص يافـت. اين در 
حالـي بـود کـه بـراي واردات خـوراک سـگ و دسـته بيـل ارز مي دادنـد، 
جـا دارد از افـرادي کـه اخيراً دلواپسـي پيدا کرده اند سـؤال شـود، چرا آن 

موقـع دلواپـس مـردم نيازمند دارو نشـديد.
***

منافعشان به خطر افتاده است
)شرق، 93/2/27(

بهروز نعمتي نماينده اسدآباد: عده اي که تعداد آنها به عدد انگشتان دست 
مي رســد دنبال مباحث خاصي هستند و با منافعي که از مذاکرات هسته اي 
عايد کشــور مي شــود مخالفند. چرا که منافعشان به خطر افتاده است. مقام 
معظم رهبري در مســائل هســته اي و سياســت خارجي تصميم گير هستند. 

)ايرنا(
***

اختالس ســه هزار ميلياردي بدون حمايت دولت امکان پذير 
نبود

)شرق، 93/2/27(

علي مطهري در سخنراني در گرگان تأکيد کرد: اگر مي بينيم اختاس هاي 
بزرگ اتفاق مي افتد اين تبعيض در کار است، مگر مي شود سه هزار ميليارد 
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و بســيج در انتخابــات ســال 88 در فضاي مجازي پخش شــد، اين ويدئو 
واکنش هاي داخلي و خارجي زيادي را به همراه داشــت. به گزارش ايرنا، 
حجت االسام سعيدي نيز در خصوص فيلم منتشرشده از سرلشگر جعفري 
دربــاره انتخابات 88 گفت: هرکســي از هــر صحبتي مي تواند برداشــتي 
داشــته باشــد که با ذهن و هدف گوينده متفاوت باشــد لذا فکر نمي کنم 
خيلي پردازش به اين موضوع ضرورتي داشــته باشــد. نماينده ولي فقيه در 
ســپاه پاســداران ادامه داد: البته من سي دي را نديدم که بدانم منظور ايشان 
چــه بوده اســت اما بريدن قبــل و بعد کام و يک نقطــه را انتخاب کردن 
چندان نمي تواند مفهوم گوينده را برساند. لذا از اين مسائل زياد است اگر 
بخواهيم موشــکافي کنيم مي توانيم از البه الي کلمات نکاتي را برداشــت 

که مد نظر گوينده نباشد.
***

فکر مي کردند اصالح طلبان مرده ا ند
)شرق، 93/3/25(

غامرضا مصباحي مقدم: بخشي از جريان اصول گرا تصورات نادرستي از 
عرصه سياســي کشور داشــتند. تصور آنها اين بود که جريان اصاح طلب 
مرده اســت. البته اصاح طلبان در انتخابات ســال گذشته از روي ناچاري 

به »روحاني« رأي دادند. همانند رأي اصول گرايان به احمدي نژاد. )ايسنا(
***

به قيمت به خطر انداختن سالمتي مردم ادعاي خودکفايي در 
بنزين مي کردند

)شهروند، 93/3/22(

آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني رئيس مجمع تشــخيص مصلحت نظام، توليد 
بنزين از پتروشيمي را شاهکار سياسي مديران سابق خواند و گفت به قيمت 

به خطر انداختن سامتي مردم ادعاي خودکفايي در بنزين مي کردند.
***

ژنرال مارتين دمپسي و نقد القاعده 
)جمهوري اسالمي، 93/3/27(

فرمانده ســتاد مشــترک امريــکا اذعــان کرد که حتي اگر بشــار اســد، 
رئيس جمهوري ســوريه، در نبرد با شورشــيان شکســت بخــورد مخالفان 
سوري ناتوان از مديريت اين کشور خواهند بود. به گزارش فارين پاليسي، 
ژنرال مارتين دمپســي، فرمانده ســتاد مشــترک ارتش امريکا به شــوراي 
آتانتيک گفت: حتي در صورتي که شورشــيان ســوري به نحوي موفق 
به ســرنگوني بشار اسد شوند، باز هم بعيد به نظر مي رسد که پيشرفت قابل 
ماحظه اي حاصل شود و آينده ســوريه همچنان درگير ترور، بي نظمي و 
فقر خواهد بود. فرمانده ســتاد مشــترک ارتش امريکا بدون اشاره به اينکه 
مخالفان ســوري خودشان بخشي از تندروها و گروه هاي وابسته به القاعده 
هســتند گفت: مخالفان ســوري توانايي مقابله و ريشه کن کردن گروه هاي 

وابسته به القاعده در اين کشور را نيز ندارند. 
***

برخي انقالبيون عقب گرد داشته اند
)شرق، 93/3/27(

آيت اهلل مصباح يزدي: زماني که مسئله آزادي را مطرح مي کنند مي گويند 
اسام که مخالف آزادي نيست که در پاسخ آنها مي گوييم اسام با مسئله 

آزادي مخالف نيست ولي اسامي  کردن اين نيست.
***

شيخ االزهر و آزادي تبليغ مذهب
)جمهوري اسالمي، 93/3/21(

احمد الطيب چندي قبل در مصاحبه با شبکه نيل گفته بود شيعيان حق دارند 
مذهب خود را تبليغ کنند. وي در حالي اين خواسته ها را مطرح مي کند که 

قاطبه مراجع تقليد بارها اعام کرده اند که سب صحابه حرام است. 

به نظر شما عقايد شيعه مشکل ندارد؟ ■
نه چه مشــکلي دارد. 50 سال پيش شيخ شلتوت فتوا داده که شيعه مذهب 

پنجم اسام و مانند مذاهب ديگر است.

فرزندان ما در حال شيعه شدن هستند، چه بايد بکنيم؟ ■
خب بشــوند، مگر کســي از مذهب حنفي به مالکي برود ما اشکالي به او 

مي گيريم؟ خب اينها هم از مذاهب چهارم به مذهب پنجم رفته اند.

شــيعيان با ما در حال قوم و خويشي هســتند و با فرزندان ما  ■
ازدواج مي کنند.

چه اشکالي دارد، بين مذاهب ازدواج آزاد است.

مي گويند شيعيان قرآنشان فرق مي کند. ■
اين حرف ها خرافه پيرزن هاست. قرآن شيعيان با ما هيچ فرقي ندارد و حتي 

رسم الخطشان نيز مانند قرآن ماست.

23 روحاني از يك کشــور )عربستان( فتوا داده اند که شيعيان  ■
کافرند، رافضي هستند.

براي مســلمين جهان فقط االزهر مي تواند فتــوا دهد و فتواي آنها اعتباري 
ندارد.

پس اين اختالفاتي که بين شيعه و سني مطرح مي کنند چيست؟ ■
اين اختافات سياست خارجي است و مي خواهد بين شيعه و سني اختاف 

بيندازد.

من يك ســؤال جدي دارم، شيعيان که ابوبکر و عمر را قبول  ■
ندارند، چگونه مي گوييد اينها مسلمان هستند؟

بلــه قبول ندارند، امــا مگر اعتقاد به ابوبکر و عمر جزو اصول دين اســام 
اســت؟ قصه ابوبکــر و عمر يک قصه تاريخي اســت و تاريــخ به اصول 

اعتقادات ربطي ندارد.

شــيعيان يك ايراد دارند آن هم اينکه مي گويند امام زمانشان  ■
از 1000 سال پيش هنوز زنده است.

خب، ممکن اســت چرا ممکن نباشــد، ولي دليلي ندارد ما اعتقاد آنان را 
داشته باشيم.

آيا ممکن است کودک هشت ساله امام باشد؟ شيعيان معتقدند  ■
کودک هشت ساله امام شده است. 

وقتي يک طفل در گهواره پيغمبر شــود، اينکه يک کودک هشــت ساله 
هم امام باشد عجيب نيست، هر چند ممکن است ما به عنوان اهل تسنن اين 
اعتقاد را قبول نداشته باشيم اما اين موضوع به اسام آنها صدمه اي نمي زند 

و آنها مسلمانند.
***

واکنش نماينده ولي فقيه در سپاه به فيلم منتشرشده از سرلشکر 
جعفري

)شهروند، 93/3/21(

چنــدي پيش فيلمي از صحبت هاي سرلشــگر جعفري درباره ورود ســپاه 



طی دو سال اخیر مناقشات میان اقتصاددانان، جامعه شناسان و ديگر صاحب نظران 
علوم انســانی حول تقابل دو رويكرد لیبرال و رويكرد مبتنی بر عدالت اجتماعي 
به جامعه و اقتصاد، علی رغم حواشی و جنجال ها، كمک قابل توجهی به پیشبرد 
مباحثات نظری و روشن شــدن قوت و ضعف هر يک از دو رويكرد كرده است. در 
شماره جاری چشم انداز ايران نیز علي ديني تركمان كه در جريان مباحثات قبلی 
حضور داشته، طی مقاله ای با عنوان »مرزبندي انديشمندان علم اقتصاد« به مقايسه 
تطبیقي انديشــه هاي عدالت گرايانه »راولز« و »سن« با انديشه هاي عدالت ستیز 
»هايک« و »فريدمن« پرداخته اســت. علی دينی كه رفع »تناقض هاي فكري در 
سطوح باالي انديشه ورزي در ايران« را هدف خود از نگارش اين مقاله مفصل عنوان 
می كند، بر آن اســت تا از »عدم آشنايي كافي جامعه علمي ايران به ويژه در حوزه 
اقتصاد با مرزبندي هاي ظريف بین انديشمندان مؤلف جهاني« پرده بردارد و از اين 

طريق »به پیشبرد تأسیس علم اقتصادي واقع گراتر« ياری رساند.



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 5

0

مقدمه
ميلتــون فريدمن و فردريــش فون هايک به رغم 
آنکه متعلق به دو سنت تجزيه و تحليل اقتصادي 
هســتند )اولي بر مبناي زبان اثبات گرايانه رايج 
محســوب  متعــارف  اقتصاددانــي  اقتصــادي، 
مي شــود،  حال آنکه دومي بــا رد کاربرد زبان 
رياضي در اقتصاد و نقد فرض اطاعات کامل، 
به نوعــي اقتصادداني دگرانديــش از اين منظر 
به شــمار مي آيــد(، در يک جــا وجه اشــتراک 
اساســي دارنــد: دفاع شــديد از دســت نامرئي 
بــازار اســميت و مخالفت با مداخلــه دولت در 
اقتصــاد به ويژه به بهانه تأميــن عدالت اجتماعي 
که از نظرشــان سرابي بيش نيســت.  جان راولز 
و آمارتيا ســن که به دو حــوزه فکري مختلف 
تعلق دارند )اولي فيلســوف سياســي محسوب 
مي شــود و دومي اقتصاددان برنده نوبل اقتصاد 
و همين طور فيلسوف( در يک جا وجه اشتراک 
مهــم دارند؛ نقــد رويکرد نئوليبرالــي به جامعه 
و پــردازش نظــري عدالت اجتماعــي به عنوان 
معيــاري براي تشــخيص ميــزان برخــورداري 
نظــام اجتماعــي از فضيلت اخاقي. شناســايي 
مرزبندي هايي که ميان اين نظريه پردازان وجود 
دارد کمــک قابــل توجهــي به ارتقاي ســطح 
دانش  اقتصــادي و اجتماعي ما مي کند.  هدف 
ايــن مقاله  در اصل اين اســت کــه تناقض هاي 
فکري که گاهي در ســطح باالي انديشه ورزي 
در ايــران وجود دارد را رفع کنــد. اقتصاددانان 
يا ساير انديشــمنداني هستند که به شدت مدافع  
هايک و فريدمن مي باشند، در عين حال با ديدن 
نام کتاب ســن، »توســعه به مثابه آزادي«، شيفته 
آن مي شــوند و از حول حليــم آزاديخواهي در 

ديگ تناقــض فکري مي ا فتند. يــا اينکه، چون 
قرار دادگرايــي اجتماعي  راولز در چارچــوب 
بــه پردازش نظــري عدالت مي پــردازد، او را با 
جان الک يکي مي گيرند و هم کاســه مي کنند 
و دچار تناقض نظري مي شــوند. اين موارد دال 
بر عدم آشنايي کافي جامعه علمي ايران به ويژه 
در حوزه اقتصــاد با مرزبندي هــاي ظريف بين 
انديشــمندان مؤلف جهاني است. اميد است اين 
مقاله  به ســهم خود پرتو نوري بر چنين مباحث 
مهم و ريشــه اي  بيندازد و در تدقيق انديشه هاي 
رقيب ســودمند افتد و به پيشــبرد تأســيس علم 

اقتصادي واقع گراتر کمک کند. 

و  هستي شــناختي  ديدگاه هــاي  1ـ1ـ 
اخالقي

الف ـ راست ليبرال
تقسـيم بندي  يـک  در  چنـد  هـر  سـن  و  راولـز 
کلـي در درون جريـان ليبـرال قـرار مي گيرنـد 
امـا تفاوت هـاي مهـم و اساسـي ميـان ديـدگاه 
بـا ديـدگاه هايـک و فريدمـن وجـود  ايـن دو 
و  ليدمـن  از  پيـروي  بـه  را  تفـاوت  ايـن  دارد. 
فيتزجرالـد مي تـوان با اسـتفاده از مفاهيم راسـت 
آزادي  مفاهيـم  يـا  سوسـيال1  ليبـرال  و  ليبـرال 
منفـي و آزادي مثبـت آيزايـا برليـن بهتـر بيـان 

مرزبندي انديشمندان علم اقتصاد
مقايسه تطبيقي انديشه هاي عدالت گرايانه  »راولز« و »سن« 

با انديشه هاي عدالت ستيز »هايك« و »فريدمن«

علي ديني ترکمان
استاديار مؤسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

اين مقاله با استفاده از روش شناسي مقايسه تطبیقي انديشه اي، سعي مي كند 
خطاهاي جدي كه در برداشت هاي هايک و فريدمن از نحوه  ساماندهي مطلوب 
اجتماعي وجود دارد را در قیاس با دو تن از نظريه  پردازان برجســته عدالت 
به بحث بگذارد. در بخش اول، به تفــاوت مبنايي كه میان اين نظريه پردازان 
از ديدگاه هستي شــناختي وجود دارد پرداخته شــده است. در بخش دوم، 
چرايي اهمیت مقوله عدالت اجتماعي از منظر راولز و ســن و تناقض اساسي 
كه در انديشه هاي عدالت ستیز هايک و فريدمن وجود دارد مورد بررسي قرار 
مي گیرد. در بخش ســوم،  جايگاه نظام برنامه در ســاماندهي نظام اجتماعي 
از اين دو ديدگاه  مورد بحث قرار گرفته اســت. در بخش چهارم نويســنده 
نســبت میان نظريه هاي عدالت راولز و سن با علم اقتصاد متعارف را به بحث 
گذاشته و نشان داده كه در صورت پذيرش صحت اين نظريه ها به ويژه رويكرد 
قابلیتي سن، بايد اين رويكرد را جايگزين رويكرد مطلوبیت گرايانه، به عنوان 
پايه و اســاس اقتصاد متعارف كرد. در بخش پاياني و جمع بندي، با استناد به 
شــواهد تاريخي و دفاع غیرقابل باور فريدمن و هايک از  حكومت پینوشه و 
همین طور هم كاسه كردن دولت هند در زمان نخست وزيري  جواهر لعل نهرو و 
اينديرا گاندي با دولت هاي تک حزبي كمونیستي، نشان مي دهیم كه مخالفت 
هیســتريک با هر نوع نظام برنامه اي، چگونه مي تواند موجب برداشــت هاي 
نادرست و وحشتناك از رژيم هاي دست راســتي توتالیتر و رژيم هاي دست 
چپي دموكرات بشــود. اين مقاله در دو بخش تقديم خوانندگان مي شــود. 
بخش هاي اول و دوم در همین شماره و بخش هاي سوم و چهارم و جمع بندي 

در شماره آينده ارائه خواهد شد.
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کـرد. راسـت ليبـرال معتقـد بـه آزادي منفي که 
سـر از نظريـه نظـم خودجـوش بـازار و دولـت 
جـان  قرائـت  در  ريشـه  درمـي آورد،   حداقـل 
الک از قـرارداد اجتماعـي دارد. در ايـن قرائت 
نـدارد. هـر چـه  نـام جامعـه وجـود  بـه  چيـزي 
هسـت جمـع جبـري افـراد اسـت. بنابرايـن فـرد 
بـه لحـاظ هستي شـناختي بـر جامعه تقـدم دارد، 
چـرا که فـرد ذات بريني محسـوب مي شـود که 
بـه هنـگام خلقـت به دسـت خـدا بـر موجوديت  
قاطـع خـود  مهـر  تأييـد  مي  زنـد. از ايـن رو تأمين 
حقـوق مالکيـت فـرد و اولويـت دادن بـه آن نيز 
توجيـه اخاقـي پيـدا مي کنـد، بنابرايـن اخـاق 
فـردي و مدنـي  مالکيـت  تأميـن حقـوق  يعنـي 
فـرد.  قـرارداد اجتماعي نيـز از اين منظر،  چيزي 
نيسـت جـز قوانينـي کـه افـراد وضـع مي کنند تا 
از حقـوق طبيعـي آنـان از جملـه حـق مالکيـت 
حفاظـت کنـد. ايـن قوانيـن در پي تأسـيس نظام 
يـا سـامانه اجتماعـي جديـدي نيسـتند چـرا کـه 
ايـن نظـام کـه همانـا جمع جبـري افراد اسـت از 
پيـش وجـود دارد. کارکـرد قـرارداد اجتماعـي 
و قوانيـن مترتـب بـر آن تحکيـم مناسـبات بيـن 
کـه  نحـوي  بـه  اسـت  جامعـه  اعضـاي  فـردي 
آزادي يکديگـر را مـورد تعـرض قـرار ندهنـد. 
»ايده قــرارداد اجتماعي الك بــا اين ادعاي 
بلندپروازانه شروع مي شود كه افراد به لحاظ منطقي 
مبناي نظريه پردازي سياسي ناشي از حقايق مسلم 
الهيات تلقي مي شوند. همان طور كه خداوند انسان 
را خلــق كرده تا »برابر و مســتقل« باشــند، هيچ 
انساني هم به حق مطيع ديگري يا گروهي از افراد 
نيســت )به خاطر برابر بودن(، و هويت هيچ فردي 
هم با ديگران تعريف نمي شــود )به خاطر مستقل 
بودن(؛ بنابراين حق افــراد براي زندگي، آزادي و 
داشــتن حق طبيعي آنهاســت كه خداوند به آنها 
اعطا كرده است. پيوندهاي اجتماعيـ  و همين طور 
نهادهاي اجتماعي نظير دولت ـ نهادهاي مصنوعي 
هســتند كه از قرارداد با افراد »براي واردشدن هر 
دو به يك اجتماع و تشكيل يك حكومت« به وجود 
آمد ه اند. از منظر الك، قرارداد ميان عامالن برابر و 
مســتقل در حقوق طبيعي باعث يك نظم سياسي 
ليبرال مي شــود و هيچ نظم ديگري با ايده چنين 

قراردادي تناقضي ندارد.«2

وظيفــه دولت برآمده از چنين قرارداد اجتماعي 
بــه تعبير آدام اســميت عبارت اســت از: تأمين 
امنيــت عمومي کــه حقوق مالکيــت جزيي از 
آن اســت، دفاع از مرزها و ســرمايه گذاري در 
حوزه هايي که بخش خصوصي تمايلي به ورود 
بــه آن ندارد ازجمله توليد کاالهاي عمومي.  از 
اين ديــدگاه، عدالت اجتماعــي همان گونه که 
هايک تأکيد مي کند مفهومي جمع گرايانه است 
و بنابراين به دليل اعتباري بــودن مفهوم جامعه، 

آن نيز مفهومي بي معناست. 
برنــارد ماندويل، در افســانه زنبوران عســل به 
صورت بسيار آشکاري ديدگاه راست ليبرال در 
مــورد عدالت را به بحث مي گذارد. از نظر وي، 
جامعه همچون کندوي زنبوران عســل است که  
بر اســاس غريزه طبيعي و تقســيم کار مترتب بر 

آن عمل مي کند. کارکرد چنين تقســيم کاري 
توليد شــيريني و عســل يــا به زبان بعــدي اين 
جريان، کيک رشد است که بسته به جايگاه ها، 
ســهمي از آن به هر فردي مي رســد.  اگر يکي 
از کارکردهاي  اين تقســيم کار افزايش فاصله 
طبقاتــي، فقر و مســکنت عده  زيــادي از افراد 
جامعــه باشــد، آن را بايــد به عنــوان وضعيت 
طبيعي جامعه تلقي کرد. فقر و محروميت وسيع، 
حتي اگــر حکم رذيلتــي بر پيشــاني جامعه را 
داشته باشــد،  آن را بايد پذيرفت چرا که الزمه 
پيشرفت و ترقي است. نبايد براي رفع آن اقدامي 
ولــو با نيت خير صــورت گيــرد.  وجود چنين 
رذيلتي الزمه بزرگترشدن کيک است.«3 داشتن 
کيکي بزرگ با توزيع نابرابر به معناي رفاه بيشتر 
همگاني در مقايســه با کيکي کوچکتر با توزيع 
عادالنه تر است. دخالت آگاهانه در نظم طبيعي 
به جاي خلق شرايطي بهتر تنها موجب بدترشدن 
وضع مي شود همان طور که دخالت در کندوي 
زنبورعسل ولو  با نيتي خير، تنها موجب کاهش 

توليد عسل مي شود. 
هر چند روايت نظريه پردازان راســت ليبرال چه 
در حــوزه اقتصــاد و چه در ســاير حوزه ها طي 
گــذر زمان تغييراتي کرده اســت اما جان کام 
همين است که ماندويل بيان مي کند. اين بيان را 
مي توان در انديشه هايک و فريدمن ديد. هر دو 
تاش براي شناسايي »نيازهاي« افراد و شناسايي 
و تأميــن آن نيازها از ســوي دولــت را ناممکن 
و آن را اقدامــي مداخله جويانــه مي داننــد که 

فرجامي جز کاهش  حجم کيک رشد ندارد. 
عدالت از منظر راســت ليبرال همــان نظام تنبيه 
و پاداشي است که ســازوکار بازار آزاد در دل 
خود دارد. هر کســي )در اينجــا عامل توليدي( 
بــه ميزان بهــره وري و شايســتگي کــه دارد از 
درآمد خلق شــده در جامعه ســهم مي برد.4 در 
عيــن حال، اگر ميان ســهم بري عوامل توليد در 
بازارهــاي مختلف شــکاف قابل توجهي وجود 
داشته باشد، سازوکار رقابتي بازار آزاد با تشويق 
عوامل توليد به ورود به بازارهاي با سود باالتر،  
اين شــکاف را در گذر زمان تــا حدي تعديل 

مي کند، اما اصل بر نابرابري اســت به اين دليل 
که شايســتگي هاي افــراد با يکديگــر متفاوت 
اســت. ســازوکار بازار آزاد به افراد شايســته تر 
پاداش بيشــتر و به افــراد کمتر شايســته پاداش 
کمتري مي پردازد. اين نابرابري نه تنها مغايرتي با 
مفهوم عدالت ندارد بلکه عين آن است. عدالتي 
که به دســت ســازوکار بــازار آزاد و در فرايند 
مبادله تأمين مي شود عدالت مبادله اي يا رويه اي 
ناميده مي شــود که متفــاوت از عدالت توزيعي 
اســت که تحت تأثير ســازوکار مداخله جويانه 

دولت است. 
به ايــن صورت، ايــن رويکرد تأميــن نيازهاي 
اساســي ازجمله ســرپناه، آموزش و بهداشت و 
درمــان براي آحاد افراد جامعه به دســت دولت 
)مستقيم يا غيرمســتقيم از طريق ارائه تسهيات 
ترجيحــي( را  با اين اســتدالل که چنين اقدامي 
مداخله در کارکرد بازار اســت، رد مي کند و با 
کمي عقب نشــيني در مورد موضوع شايستگي 
افــراد، کمک به فقــرا و محرومان را مشــروط 
بــر کمــک نقــدي مي کنــد )در روايت هــاي 
افراطــي اين ديــدگاه چنين کمکي هــم با اين 
اســتدالل که به تن پــروري و تنبلــي مي انجامد 
رد مي شــود(. همين طور با پذيــرش وجود آثار 
خارجي منفي )مانند آلودگي ناشــي از فعاليت 
بنگاه هاي صنعتي( يا مثبت )مانند آثار اجتماعي 
ســرمايه گذاري در آموزش، بهداشت و درمان( 
بــه اعمال ماليات در موارد آثار خارجي منفي و 
پرداخت يارانه ها در موارد آثار خارجي مثبت به 
صــورت مقطوع به نحوي که قيمت هاي تعادلي 
بــازار مختل نشــود، رضايت مي  دهــد. بنابراين 
در تحليــل نهايي، بــا ممانعــت از ورود دولت 
در عرصــه ســرمايه گذاري در حوزه هايي چون 
آموزش، بهداشــت و درمان و سرپناه، خواهان 
تقليــل مناســبات اجتماعي به مناســبات فردي 
مبتني بر مبادالت بازاري و سيطره بازار بر جامعه 
است. ســخن فريدمن درباره کنارگذاشتن نظام 
تأميــن اجتماعي عمومي مداخله گرا و ضرورت 
خصوصي ســازي بازار بهداشت و درمان در اين 

راستاست:

راست: فردريش فون هايك - چپ: ميلتون فريدمن



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 5

2

نـه انفـرادي. در فراينـد توليـد بـه منظـور تأميـن 
معـاش اسـت کـه انسـان در پـي  تغييـر طبيعـت، 
ابزارهـاي توليـد نوينـي را خلـق مي کنـد و در 
مرحلـه اي ديگـر خـود تحت تأثير ايـن ابزارهاي 

توليـد يـا فنـاوري توليـد قـرار مي گيـرد:
»انســان ها تاريخ خــود را مي ســازند، اما نه 
آن گونه كه خود مي خواهند؛ آن را نه تحت شرايط 
برگزيــده خود، بلكه تحت شــرايطي مي ســازند 
كه بي واســطه با آن روبرو هستند. شرايطي كه از 
گذشته ارائه و منتقل شده است. سنت تمامي نسل 
گذشــته همچون بختكي بر مغز زندگان سنگيني 

مي كند.«9 

توماس گرين فيلســوف اخــاق قرن نوزدهم و 
تقريباً هم عصر با مارکــس همين ديدگاه را در 
رســاله  معروف »قانونگذاري ليبــرال و آزادي 
قــرارداد« مطرح مي کند. گرين، بــا رد ديدگاه 
کاســيک ليبرالي معتقد اســت »بدون جامعه، 
اشــخاص وجــود نخواهند داشــت. اين مطلب 
همان قــدر درســت اســت کــه بگوييــم بدون 
اشــخاص جامعــه بدان گونه که ما مي شناســيم 
وجــود نخواهد داشــت. بدون جامعــه حقوقي 

وجود نخواهد داشت.«10   

2. جايــگاه دولــت اجتماعي در 
نظريه هاي عدالت راولز و سن

الف ـ راولز
راولــز  در حد واســط ديدگاه هاي هابز و الک 
از يک سو و دورکيم، مارکس و روسو از سوي 
ديگــر، نزديک به گرين،  قــرار مي گيرد. اصل 
را بر تقدم هستي شــناختي فرد و »اولويت کامل 
آزادي« مي گــذارد امــا در عين حــال نهادهاي 
اجتماعي عادالنه را الزمه تأمين »کاالهاي اوليه« 
معطوف به تأمين زندگي شايسته همراه با عزت 
و کرامــت براي آحــاد افراد جامعــه مي داند.11 
جمله معروف وي تأييدي است بر اين برداشت: 
»عدالت اولين فضيلت نظام هاي اجتماعي است، 
همان طور که حقيقــت فضيلت نظام هاي فکري 
اســت.«12 عاوه بر اين، ديدگاه انسان شــناختي 
راولز بــا ديدگاه راســت ليبرال تفــاوت دارد. 

تکامل پيدا مي کند. بنابراين الزمه تکامل انساني 
گــذار از تفــرد به مناســبات اجتماعي اســت.7 
بنابراين روســو برخــاف الک آزادي را نه در 
وراي جامعه و قيد و بندهاي ناشــي از آن، بلکه 
عيناً در جامعه جست وجو مي کند چرا که آن را 
رهايي بخش مي داند و نه محدودکننده. بنابراين 
هدف قرارداد اجتماعي روسو، نه تحکيم قواعد 
اجتماعــي در جهت تضمين حقــوق مالکيت و 
تفرد انســان، بلکه تأســيس جامعه اي است که 
برابري را به عنوان يکي از شروط تأمين آزادي 
افراد تأمين کند. در اصل، از نظر روسو، سياست 
و قدرت معطوف به نظــام اجتماعي برابري گرا 
نقش اساســي تري در تأمين آزادي افراد دارد تا 

تضمين حقوق مالکيت.8 
مارکـس نيـز بـا اسـتداللي ديگر چنيـن اعتقادي 
دارد. از نظـر وي، کنـدوي زنبـور عسـل يکـي 
از شـاهکارهاي خلقـت اسـت ولـي در مقايسـه 
بـا معمـاري آدمـي کـم اهميـت اسـت چـرا کـه 
مبتنـي بـر خـرد و آگاهـي نيسـت.  زنبـور عسـل 
از سـر غريـزه طبيعـي چنيـن شـاهکاري را بدون 
کوچکتريـن تغييـري در آن در گـذر زمان خلق 
مي کنـد حـال آنکـه انسـان قـدرت ايجـاد تغيير 
بـا خـود را دارد. از هميـن  در طبيعـت مرتبـط 
منظـر مارکـس، انسـان را نـه موجـودي داراي 
موجـودي  بلکـه  خـرد  و  عقـل  يـا  ناطقـه  قـوه 
داراي قـدرت ابزارسـازي تعريـف مي کنـد کـه 
او را از سـاير موجـودات متمايـز مي کنـد.  ايـن 
آگاهـي  تحت تأثيـر  البتـه  ابزارسـازي  قـدرت 
شـکل  فـردي  خـأل  در  کـه  آگاهـي  اوسـت؛ 
توليـد  اجتماعـي  فرآينـد  در  بلکـه  نمي گيـرد 
کاالهـا و خدمـات به دسـت مي آيـد.  بنابرايـن، 
اسـت.   اجتماعـي  اصـل  در  پديـده اي  آگاهـي 
دليـل اجتماعي بـودن آن ايـن اسـت کـه انسـان 
بـراي تأميـن معـاش خـود ناچـار از توليد اسـت 
قرارگرفتـن در دايـره  از  ناچـار  توليـد  بـراي  و 
مناسـبات اجتماعـي اسـت کـه پيشـاپيش شـکل 
گرفتـه اسـت. توليـد فعاليـت اجتماعـي اسـت و 

اجتماعي  تأميــن  نظــام  كنارگذاشــتن  »با 
موجــود، تأثير منفي آن را بر امر اشــتغال متوقف 
خواهيم كرد؛ اين مااًل به معني درآمد ملي بيشــتر 
خواهد بود. اين اقدام بر ذخيره هاي شــخصي نيز 
خواهد افزود و در نتيجه تشكيل سرمايه را سرعت 
بيشتري خواهد داد، و رشــد سريع تر درآمد را در 
پي خواهد داشــت؛ در عين حال انگيزه اي خواهد 
بود براي گسترش و توسعه هرچه بيشتر برنامه هاي 
بازنشســتگي خصوصي و در نتيجه تأمين بيشتر 

براي عده زيادتري از كارگران«.5

 خاصــه، از منظر راســت ليبــرال: 1. چيزي به 
نام جامعه وجود ندارد؛ رفتن به ســوي تأســيس 
سامانه اي به نام جامعه و نظام اجتماعي به معناي 
ايجــاد محدوديت هايــي در برابــر آزادي فرد 
اســت؛ 2. عدالت به معناي عدالــت مبادله اي يا 
رويه اي بر مبناي ســازوکار بازار آزاد است و نه 
عدالــت توزيعي بر مبناي ســازوکار بازتوزيعي 
مداخله گرايانــه؛ 3.  دولــت نهــادي برآمده از 
قــرارداد اجتماعــي معطــوف به تأميــن حقوق 
طبيعي افراد اســت. بنابراين وظيفه چنين دولتي 
تأمين حقــوق مالکيت فــردي و امنيت داخلي، 
دفاع از مرزها و ســرمايه گذاري در حوزه هايي 

است که بخش خصوصي تمايلي به آن ندارد. 

ب ـ ليبرال سوسيال
اين در حالي اســت که  جريان ليبرال سوســيال 
معتقد به آزادي مثبــت، ضمن تأکيد بر فرديت 
افــراد و حقوق مترتب بر آن بر اين باور اســت 
کــه  هويت فــرد تحت تأثير محيط و مناســبات 
اجتماعي اســت که در آن زندگــي مي کند. به 
ايــن اعتبار، اخــاق را نه مقولــه اي فردي بلکه 
مقوله اي اجتماعي مي داند. اســتدالل کاسيک 
در اين باره به اميل دورکيم بازمي گردد. از نظر 
وي هيچ قــرار دادي در هيچ جامعه اي نمي تواند 
الزم االجرا باشد مگر آنکه طرف هاي مقابل در 
کنــار نفعي که از قراردادهــا مي برند، ضرورت 
قانوني و اخاقي آن را نيز دريافته باشــند. الزمه 
اين ضرورت، درک جامعه به صورت اجتماعي 
اخاقي اســت و نه تجمع صرف افراد ذره وار.6 
ســاختاري«  »ريخت بنــدي  دورکيــم  نظــر  از 
موجود در هــر جامعه اي نقــش تعيين کننده اي 
در شــکل گيري کنش هاي فــردي دارد.  پيش 
از دورکيم، روســو فراتر از اين مي رود و ضمن 
اعتقــاد هستي شــناختي بــه تقدم جامعه نســبت 
به فرد، معتقد اســت انســان در »وضــع طبيعي« 
کــه بر مبناي نفع طلبي شــخصي عمــل مي کند 
و مالکيــت خصوصي وجه مشــخصه اساســي 
آن اســت،  به طور بالقوه انســان اســت. طبيعت 
راستين انســان با گذار از وضع طبيعي به »وضع 
مدني« کــه در آن هويت خــود را در ارتباط با 
هويت اجتماعي جست وجو مي کند، تحقق پيدا 
مي کند و کامل مي شــود.  اســتعدادهاي واقعي 
و راســتين آدمي مانند خرد، زبان و مســئوليت 
اخاقــي تنها در  ارتباط با ديگران اســت که از 
حالــت خــام  و تکامل نيافته خارج مي شــود و 

جريان ليبرال سوسيال معتقد 
به آزادي مثبت، ضمن تأكيد بر 
فرديت افراد و حقوق مترتب بر 
آن بر اين باور است كه  هويت 

فرد تحت تأثير محيط و مناسبات 
اجتماعي است كه در آن زندگي 
مي كند. به اين اعتبار، اخالق را 
نه مقوله اي فردي بلكه مقوله اي 

اجتماعي مي داند

جان راولز
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دولــت حداقلــي. راولز در »قانــون مردمان« بار 
ديگر اصــول اساســي نظريه عدالــت که براي 
تأمين ثبــات رژيم مبتني بر قانون اساســي الزم 

است را بيان مي کند:
الف( نوعي برابــري منصفانه فرصت به ويژه در 
آمــوزش و تربيــت )در غير اين صــورت همه  
بخش هــاي جامعــه نمي تواننــد در بحث هــا و 
گفت و گوهاي مربوط به دليل عمومي شــرکت 
کنند يا در سياســت هاي اجتماعــي و اقتصادي 

سهيم باشند(.
ب( توزيــع آبرومندانــه اي از درآمد و ثروت... 
)در نبــود ايــن شــرط، آنهايي کــه از ثروت و 
درآمد برخوردارند مايلند بر کســاني که ثروت 
و درآمد کمتري دارند تسلط پيدا کنند و به طور 
فزاينده قدرت سياسي را به نفع خودشان کنترل 

کنند(.
پ( جامعــه در مقام بــه خدمت گيرنده  آخرين 
چاره از طريــق حکومت عمومي يــا محلي، يا 
ســاير سياســت هاي اجتماعي و اقتصادي عمل 
کند. )فقدان حس امنيت طوالني مدت و فقدان 
فرصت کار و شغل ارزشــمند نه  تنها عزت نفس 
شــهروندان را تخريب مي کنــد، بلکه عاوه بر 
آن باعث مي شــود ديگر احساس نکنند اعضاي 
جامعه اند و نه اين که صرفا در آن گرفتار باشند(

ت( تضمين مراقبت هاي بهداشــتي اساسي براي 
همه شهروندان.

ث( تأميــن عمومي بودجــه انتخابات و راه هاي 
تضميــن قابليت دسترســي اطاعــات عمومي 

درباره مسائل سياست...«16    
راولز تــا آنجا پيش مي رود که حتي دولت رفاه 
کينــزي را نيز مورد نقد قــرار مي دهد و به مرز 
انديشــه اقتصاددانان سوسياليســتي چون اسکار 
النگــه و ابا لرنــر نزديک مي شــود و مي گويد 
»بديهي اســت کــه هيــچ ضرورتي بيــن بازار 
آزاد و مالکيــت خصوصــي ابــزار توليد وجود 
ندارد«17 و »سيستم بازار با نهادهاي سوسياليستي 

وحدت پذير است.«18 

ب ـ آمارتيا سن
آمارتيا ســن ضمن اينکه نظريــه عدالت خود را 
مديون انديشــه راولز مي داند، ديــدگاه قرارداد 
اجتماعي راولز را »نهادگرايي استعايي« مي نامد 
و آن را نقد مي کند. ســن معتقد است براي رفع 
فقر نه مي توان به انتظار شکل گيري معيار و قاعده 
اســتعايي جامع و فراگيري نشســت که همه در 
مــورد آن اتفاق نظر داشــته باشــند و نه مي توان 
در  انتظار تأســيس نظام نهادي مبتنــي بر قرارداد 
اجتماعي راولزي بود. از جايي بايد شــروع کرد 
و براي اين شــروع بايد ترتيبات نهادي موجود را 
اصاح کرد. عاوه بر اين، سن با اولويت مطلقي 
که راولز بــه اصل آزادي مي دهد و اصل تفاوت 
مرتبط با بازتوزيع را  در مرتبه  بعدي مورد تأکيد 

قرار مي دهد همدل نيست:  
در فرمول بندي متوقعانه »اولويت هاي آزادي« 
كه در نظريه هاي ليبرال )عمدتًا در نوشته هاي جان 

را بـه قطعاتـي کامـًا برابـر توزيع کنـد.  در عين 
بتوانـد  رويـه اي  طبـق  مقسـم  فـرد  اگـر  حـال، 
جلوتـر از ديگران سـهم خود را بـردارد، در اين 
صـورت چنيـن رويـه اي بـه دور از رعايت اصل 
انصـاف عمـل خواهـد کـرد. بنابرايـن کارکـرد 
موقعيـت فرضـي اوليـه در ايـن اسـت کـه اصـل 
انصـاف را تأميـن مي کنـد و بنابرايـن اجمـاع يـا 
نتايـج حاصلـه را مي تـوان اجماعـي بـه دور از 

پيش داوري هـاي ارزشـي در نظـر گرفـت. 

جامعــه اي که بر مبناي چنين قــرارداد اجتماعي 
شکل مي گيرد موظف است که در جهت تأمين 
حداقل نيازهاي اساسي محرومان از محل درآمد 
ثروتمندان اقدام کند.14 به اين صورت برخاف 
هايک و  فريدمن که در پي تبديل همه مناسبات 
اجتماعي به مناســبات پولي و بازاري هستند، از 
نظر راولز تأمين نظام خدماتي همگاني و رفاهي 
از محــل نظــام مالياتي  پيشــرفته برعهده دولت 
اســت. برخاف هايک و فريدمن که بر آزادي 
منفــي و دولت حداقــل تأکيد دارنــد، راولز بر 
آزادي مثبت و »دولــت اجتماعي« تأکيد دارد. 
از نظــر وي، نظام اجتماعــي عدالت گرا، عاوه 
بر تأمين قانون اساسي، حکومت منتخب و نظام 
قضايي و حقوقــي معطوف به تأمين آزادي هاي 
برابر سياسي و مدني براي آحاد افراد جامعه بايد 
داراي ايــن چهار شــاخه حکومتي يــا نهادهاي 
هم ارز هم باشــد:  اول، »شاخه تخصيص دهنده« 
که وظيفه تأمين شــرايط رقابتي قيمتي و استفاده 
از ابزارهــاي مالياتي و يارانه اي براي تنظيم بازار 
را برعهده دارد؛ دوم، »شــاخه تثبيتي« که وظيفه 
تأمين اشــتغال کامل بــراي افــراد جوياي کار 
و تأمين تقاضــاي مؤثر را برعهده دارد؛ ســوم، 
»شــاخه  انتقال« که وظيفه  تأمين حداقل زندگي 
براي آحاد افراد جامعه را دارد؛ چهارم، »شــاخه 
توزيعي« که وظيفــه بازتوزيع ثروت و ممانعت 
از تمرکز ثروت را برعهده دارد.15 هر چند ميان 
کارکردهــاي تعريف شــده حاکميتي مذکور 
تداخل وجود دارد  اما آنچه روشــن و آشــکار 
اســت تأکيد وي بــر دولت اجتماعي اســت تا 

از نظــر وي رفتار انســان هــم تحت تأثير انگيزه 
نفع طلبي شخصي است و هم تحت تأثير احساس 
همــدردي با ديگــران و انگيــزه دگرخواهي و 
نوع دوســتي. همان طــور که ليدمن در شــرحي 
درخشــان از نظريه عدالت  بيــان مي کند، راولز  
تحت تأثيــر کانت ميــان کنش معطــوف به امر 
»خــوب« دربردارنــده نفــع شــخصي و کنش 
معطوف به امر »درست« ناظر بر ديگران تفاوت 
مي گذارد. اولي را رفتــاري عقاني و دومي را 
رفتاري عقايي مي نامد و معتقد است که انسان 

ترکيبي از هر دو مورد است.13
برخاف ديدگاه راســت ليبــرال، از منظر راولز 
عدالــت نه به معناي عدالت مبادلــه اي و رويه اي 
بلکه بــه معناي عدالت توزيعي اســت که تأمين 
آن برعهــده نهادها و نظام هاي اجتماعي اســت.  
بــا وجود ايــن،  منظور وي از عدالــت توزيعي، 
توزيع کامًا برابر درآمد و ثروت نيســت که در 
آن شايستگي و بهره وري نسبي افراد ناديده گرفته 
مي شود، بلکه بازتوزيعي است که رفاه اجتماعي 
را از طريق انتقال بخشــي از درآمــد و ثروت از 
ثروتمندان  به محرومان به منظور تأمين کاالهاي 

اوليه براي آحاد افراد جامعه  افزايش دهد. 
همان طـور کـه مي دانيـم نظريـه عدالـت راولـز 
دو اصـل دارد. اصـل اول، ناظـر بر آزادي فردي 
و اولويـت دادن بـه آن اسـت. اصـل دوم، داراي 
دو بنـد اسـت. الف: امـکان اسـتفاده تمامي افراد 
جامعـه از فرصت هـاي موجـود در جامعـه؛ ب: 
اختـاف درآمـدي تـا جايـي موجه اسـت که از 
محـل درآمـد باالترين هـا، نيازهـاي کمترين هـا 
تأميـن شـود. راولـز معتقـد اسـت کـه محتـواي 
باشـد  به گونـه اي  بايـد  اجتماعـي  قـرارداد  ايـن 
بـه  رعايـت شـود.  بي طرفـي  اصـل  آن  در  کـه 
ايـن منظـور، رويـه »عدالت بـه مثابه  انصـاف« را 
در پيـش مي گيـرد. رويـه اي کـه در آن، اصـول 
مذکـور خـود مبتنـي بـر اصـل انصـاف اسـت. 
بـه ايـن معنـا کـه افـراد صرف نظـر از منافـع و 
دلبسـتگي هاي شـخصي، در مـورد اصولـي نظـر 
را  اجتماعـي  سـامانه  پايـه  بايـد  کـه  مي دهنـد 
تشـکيل  دهـد. بنابرايـن موقعيت فرضـي اوليه اي 
را همچـون ابتـداي هسـتي، در نظـر مي گيرد که 
همـه افـراد در يـک سـطح قـرار دارنـد و پـرده 
جهلـي پيـش روي آنهاسـت که اجـازه نمي دهد 
دربـاره موقعيـت خـود در آينده اطاعي داشـته 
باشـند؛ اطاعـي کـه مي توانـد در قضـاوت آنها 
اثـر انحرافـي معطـوف بـه منافع شـخصي داشـته 

باشد. 
اوليـه  فرضـي  موقعيـت  ايـن  در  موجـود  رويـه 
را مي تـوان بـه رويـه توزيـع کيکـي ميـان چنـد 
نفـر شبيه سـازي کـرد.  اگـر فـرد مقسـم آخرين 
فـردي باشـد که قطعه اي از کيـک را برمي دارد، 
کـه  بـود  اميـدوار  مي تـوان  صـورت  ايـن  در 
منصفانـه عمـل کنـد چـرا کـه در صـورت برش 
عنـوان آخريـن  بـه  کيـک، خـود  غيرمنصفانـه 
نفـر ضـرر خواهـد کـرد. بنابرايـن، بـراي پرهيـز 
از چنيـن پيامـدي سـعي خواهـد کـرد که کيک 

نظريه عدالت راولز دو اصل دارد. 
اصل اول، ناظر بر آزادي فردي 
و اولويت دادن به آن است. اصل 
دوم، داراي دو بند است. الف: 

امكان استفاده تمامي افراد 
جامعه از فرصت هاي موجود در 
جامعه؛ ب: اختالف درآمدي تا 
جايي موجه است كه از محل 
درآمد باالترين ها، نيازهاي 

كمترين ها تأمين شود
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برخــي از آزادي هاي پنجگانه ابزاري مذکور در 
زمره جنبه  فرايند آزادي و برخي نيز در زمره جنبه 
فرصتــي آزادي قرار دارنــد و در کنار يکديگر 

تأمين کننده آزادي اساسي و واقعي هستند.

3 ـ جايــگاه نظام برنامــه در نظريه هاي 
عدالت راولز و سن

الفـ  خرد محصور در سنت يا خرد هستي 
بر گفت وگوي تفاهمي

در اينجــا،  الزم اســت دو تفــاوت مهــم ديگر 
ميــان اين دو در يک ســو و هايــک و فريدمن 
در ســوي ديگر را نشــان دهيم. اولي، مرتبط با 
اعتقاد به خرد و عقانيت در ســاماندهي نهادها 
و ترتيبات اجتماعي کارآمد است. هايک چنين 
اعتقادي نــدارد و به »خرد محصور در ســنت« 
معتقد اســت. از اين منظر، خرد جمعي موجود 
در جامعه، خرد خودجوش مبتني بر ســنت هاي  
تکاملي اســت. ســنت هايي که در گذر زمان به 
صورت طبيعي گزينش مي شــوند و در رقابت با 
سنت هاي ناکارا باقي مي مانند. بنابراين، از منظر 
هايک، سنت هاي تاريخي يا  به تعبير کارل منگر 
»نهادهاي ارگانيک«، به جاي مبارزات طبقاتي يا 
فناوري مبتني بر نظــام برنامه ريزي،  لوکوموتيو 
پيش برنده تحوالت اجتماعي و توسعه اي هستند. 
اين سنت ها که در گذر زمان به طور خودجوش 
بر مبناي درجه ي انطباق با شــرايط جديد غربال 
مي شــوند، حامل معرفــت و شــناخت پنهان و 
مکتومي هســتند که بر خــرد و عقانيت فردي 
سايه مي اندازند. اين شــناخت ضمني و مکتوم، 
ماحصل عمل يا پراکســيس اقتصادي تک تک 

افرادي اســت کــه در بــازار اقدام بــه فعاليتي 
مي کنند و بنابراين چنان فربه است که به چنگ  
معرفــت علمي و نظام برنامه ريــزي مبتني بر آن 
در نمي آيد. خرد آدمي تنها توانايي اين را دارد 
که اصول حاکم بر قواعد بازي نظم اجتماعي از 
جمله  نظم بازار را شناسايي و آن را تأمين کند. 
درگيرشــدن در جزئيات آب در هاون کوبيدن 
است و باد به غربال دادن. ساماندهي جزئيات بر 
عهده  سازوکار قيمت هاست و نه نظام برنامه.«23  
 در مقابـل چنيـن ديدگاهـي، راولـز و سـن بـر 

مي شــود )به اين بحث در بند پنجم اين بخش از 
مقاله  خواهيم پرداخت(. 

برابر  شايد، تقسيم بندي سن از آزادي ذاتي در 
آزادي ابزاري چندان مورد اجماع قرار نگيرد و 
استدالل  فريدمن  و  هايک  مدافعان  مثال،  براي 
کنند که اين دو نيز آزادي را از همين منظر مد 
نظر دارند. بنابراين براي نتيجه گيري بي مناقشه تر 
درباره مواضع سن و راولز در يک سو و هايک 
و فريدمن در سوي ديگر بهتر است تقسيم بندي 
اين  مبناي  بر  بگيريم.  نظر  در  را  برلين  آيزايا 
تقسيم بندي مورد قبول در متون اقتصاد سياسي 
و فلسفه سياسي، سن، راولز، استريتن و مارکس 
معتقد به آزادي مثبت و هايک و فريدمن معتقد 

به آزادي منفي هستند. )جدول 1(

ســن، با طــرح اينکــه آزادي هم مســتلزم جنبه  
فراينــدي اســت و هم جبنه فرصتــي، بر ديدگاه 
آزادي مثبــت تأکيــد بيشــتري مي کنــد. »جنبه 
فرايندي آزادي« شامل رويه ها و قواعدي مي شود 
کــه بدون آن امکان تحقــق آزادي وجود ندارد 
مانند رويه  جابه جايي قدرت با رأي شــهروندان. 
»جنبه فرصتي آزادي« شــامل مواردي مي شــود 
که امکان مشــارکت واقعي تمام افراد جامعه در 
مديريــت جامعه اي کــه در آن زندگي مي کنند 
را فراهــم مي کند. به اين اعتبــار مي توان ديد که 

راولز( مطرح شده اســت، حقوق هاي اولويت دار، 
زياد گســترده به نظر نمي رســند و اساسًا شامل 
آزادي هــاي مختلــف فردي چــون برخي حقوق 
سياسي و مدني هســتند. ...موضوع اولويت كامل 
اين حقــوق را مي توان با نشــان دادن مالحظات 
ديگر، ازجمله نيازهاي اقتصادي، زير ســؤال برد. 
چرا مقام و رتبه نيازهاي شديد اقتصادي مربوط به 
مسئله مرگ و زندگي بايد از مقام و رتبه آزادي هاي 
فردي پايين تر باشد؟ ...جان راولز توان و قدرت اين 
بحــث را در كتاب بعدي خود به نام »ليبراليســم 
سياســي« تأييد كرد و راه هايي براي لحاظ آن در 

ساخت نظريه خود از عدالت پيشنهاد نمود.«19

وي، در تأکيــد بــر اهميــت نقش دسترســي به 
حداقل امکانات زندگي براي آحاد افراد جامعه 
در نيل بــه آزادي، گامي به پيــش مي گذارد و 
در کنار تقســيم بندي آيزايا برليــن از آزادي به 
آزادي منفي و آزادي مثبت، خود تقســيم بندي 
ديگري بر مبناي آنچه نقش هاي آزادي مي نامد 
ارائه مي دهد:  نقش ذاتي و اساسي در برابر نقش 
ابزاري. آزادي ذاتي و اساســي در مقام »هدف 
ممتاز توسعه« که  في نفسه مهم است را به معناي  
رهايــي آدمي از قلمــرو ضرورت ها و جبرهاي 

زندگي تعريف مي کند: 
»در نهايت، فرايند توســعه اقتصادي ناچار از 
توجه به آن چيزي اســت كه مردم مي توانند انجام 
دهند يا نمي توانند، يعنــي آيا آنها مي توانند براي 
مدتي طوالني زنده بماننــد، مي توانند از عوارض 
منفــي رهايي پيــدا كنند، تغذيه خوبي داشــته 
باشند، توانايي خواندن و نوشتن و برقراري ارتباط 
را داشته باشند، دغدغه هاي علمي و فرهنگي شان 
را دنبــال كنند و غيــره. فرايند توســعه به زبان 
ماركس به دنبال »جابه جايي ســيطره شــرايط و 
شــانس بر زندگي افراد با سيطره  افراد بر شانس و 

شرايط است.«20 

نقــش ابزاري آزادي  را به عنوان »انواع مختلف 
حقــوق، فرصت هــا و اســتحقاق هايي« تعريف 
مي کند کــه در گســترش دامنه  آزادي انســان 

مؤثرند  و آن را به پنج نوع تقسيم مي کند:
»1.  آزادي هــاي سياســي؛ 2. تســهيالت 
اقتصادي )فرصــت مبادله در بازار(  3. فرصت هاي 
اجتماعــي؛ 4. تضميــن شــفافيت؛ 5. تأميــن 

حمايتي.«21

اگر الزمه تحقق آزادي اساسي تأمين »فرصت هاي 
اجتماعي« و »تأمين حمايتي« در حوزه هايي چون 
آموزش، بهداشت و درمان باشد، در اين صورت  
بايد بر رابطه تکميل کنندگي اين دو نوع آزادي 
تأکيد کــرد و کارکرد اين تمايزگــذاري را در 
ايــن ديد که بــه ارزيابي رفــاه اجتماعي کمک 
بهتــري مي کند. يعنــي آنچه در چنيــن ارزيابي 
بايــد مد نظر قــرار گيرد تا تصويــر صحيحي از 
شرايط رفاه اجتماعي به دست دهد، آزادي ذاتي 
و اساســي به معناي مذکور است و نه متغيرهايي 
چــون »مطلوبيت يــا آزادي آيين نامــه اي«.  نقد 
ســن بر نظريه رايج و متعارف اقتصادي مبتني بر 
ديدگاه مطلوبيت گرايانه ليبرالي از همين جا شروع 

آمارتيا سن

 Amartya Sen, “Food and Freedom”, Sir John Crawford Memorial  22منبع: استخراج از
 Lecture Washington, D.C., October 29, 1987

جدول 1. تقسيم بندي آمارتيا سن از آزادي 

مثبتمنفی

جرمى بنتامميلتون فريدمن و فون هايکابزاری

کارل مارکس، جان راولز، پاول جيمز بوکانان و رابرت نوزيکذاتی
استريتن و آمارتيا سن

تقسیم بندی 
برلینی از آزادی

تقسیم بندی 
سن از آزادی



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 5

4

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 5

5
مبنـاي  آنچه داگاس نـورث »کارآيي انطباقي« 
اگـر  و  مي شـوند  غربـال  و  گزينـش  مي نامـد، 
انديشـه عدالـت اجتماعـي انديشـه اي متعلـق بـه 
دوران بسـيار دور متعلـق به سـنت هاي نـاکاراي 
پيشـين باشـد، در اين صـورت اين پرسـش پيش 
دغدغـه  امـروز  بـه  تـا  چـرا  پـس  کـه  مي آيـد 
عدالـت اجتماعـي بـه صـورت غريـزي همچنان 

ادامـه يافته اسـت؟ 
اين پرسش در چارچوب دستگاه نظري هايک 
پاسخ سازگاري ندارد. بنابراين،  پاسخ آن را در 
نظريه هاي راولز و ســن بايد  جســت وجو کرد. 
چنانچه پيشــتر گفتيم اصول عدالت راولز مبتني 
بر گفت وگويــي عقاني ميان اعضــاي جامعه 
اســت. يعني در هر مقطعي از تاريخ، چه امروز 
و چه ديــروز،  افــراد اگــر در موقعيت فرضي 
اوليه فارغ از منافع شــخصي قرار بگيرند، اصل 
تفــاوت را تأييــد خواهند کرد؛ چــرا که آدمي 
عــاوه بر پيگيري نفع شــخصي يــا امر خوب، 
دغدغه زندگي ديگران يا امر درســت و صالح 
را نيــز دارد. ايــن دغدغه از نظــر راولز  با اصل 
اخاقي تعميم پذيــر،  مطلق و خردگراي کانت 
سازگار است: »چنان عمل کن که دستورالعمل 
تو به صــورت قانون کلي درآيــد.«30 يعني اگر 
قاعده رفتاري مــورد نظر فردي بــه قانوني عام 
تبديل شــود، با آن مخالفــت نکند. الزمه چنين 
امري، پيگيري امر خوب با امر درســت توأماً با 
هم است. اصل تفاوت راولز، چنين شرط عام و 

تعميم پذير و مطلقي را برآورده مي کند. 
داشـتن  موضوعيـت  ديگـر  زاويـه اي  از  سـن، 
آن  و  مي کنـد  طـرح  را  اجتماعـي  عدالـت 
احسـاس درد و رنجـي اسـت کـه هـر فـردي از 
ناعادالنـه بـودن شـرايط مي بـرد. عـاوه بـر اين، 
سـن نيـز ماننـد مارکـس بـر ايـن بـاور اسـت که 
نيازهـا فـي نفسـه امـري اجتماعـي اسـت. يعني، 
آحـاد  زندگـي  امکانـات  حداقـل  اگـر  حتـي 
خـط  روي  همـه  و  شـود  تأميـن  جامعـه  افـراد 
کـه  جامعـه اي  در  بگيرنـد،  قـرار  مطلـق  فقـر 
ثـروت به طـور نابرابـر توزيـع شـده و فقر نسـبي 
باالسـت،  برخـي از افراد احسـاس فقـر خواهند 
کـرد و از ايـن احسـاس رنـج خواهنـد بـرد. بـه 
وي  نظـر  از  کـه  گفـت  مي تـوان  اين صـورت 
دغدغـه  عدالـت اجتماعـي موضوعـي اسـت که 
ريشـه در روانشناسـي اجتماعـي دارد و در هـر 
جامعـه اي که نابرابري بااليـي دارد  موضوعيت 
پيـدا مي کنـد. وي در جمـات آغازيـن کتـاب 
»انديشـه  عدالـت« بـا نقل جملـه اي از آرزوهاي 

بـزرگ »چارلـز ديکنـز« چنيـن مي گويـد:
»در دنياي كوچكي كه كودكان در آن زندگي 
مي كننــد، هيچ چيــزي مثل بي عدالتــي كاماًل 
درك و احساس نمي شــود.« اين را پيپ، قهرمان 
خردســال آرزوهاي بزرگ چارلز ديكنز مي گويد. 
به نظر من، پيپ حق دارد: او به روشــني برخورد 
حقارت بار استال را با خود و رنجي را به ياد مي آورد 
كــه در ســنين كودكي »تحت برخــورد تحميلي 
بوالهوســانه« خواهرش تحمل مي كرد، اما  درك 

اين شــناخت ضعيف به نــدرت مي تواند به مثابه 
تفكري جدي و مهم تلقي شود.«28 

ذات  يــا  عدالت گــرا  نوســتالژي  ـ  ب 
عدالت گرا

اختاف نظر مهم دوم در مورد نحوه  اســتدالل 
درباره موضوع عدالت اجتماعي اســت. از نظر 
هايک دغدغه عدالت اجتماعي متعلق به جوامع 
کوچک پيشا مدرن اســت که در آن پيوندهاي 
خانوادگــي و قبيله اي قوي و زندگي به صورت 
جماعتي بوده اســت. اعضاي چنيــن جماعاتي 
کــه به صــورت جمعــي بــه توليــد و مصرف 
مي پرداختند امکاناتي هم ســطح و برابر داشتند 
و بنابرايــن، تصور اينکه افراد مي توانند بر مبناي 
بهره وري و شايستگي که دارند امکاناتي نابرابر 
داشــته باشــند در ذهن آنان نمي گنجيد. چنين 
بــاوري امــروزه موضوعيتــي ندارد امــا ممکن 
است همچنان به دليل حس عاطفي و نوستالژي 

گذشته همراه با آدمي باشد.

»دليــل اينكه اكثــر مردم هنوز بــه »عدالت 
اجتماعــي«- حتي پس از پي بردن بــه اينكه واقعًا 
نمي دانند معناي آن چيســت- اعتقاد راسخ دارند، 
اين اســت كه مي پندارند چون تقريبًا همه كس به 
آن معتقد اســت، پس حتمًا چيزي در آن هست. 
پذيرش اين اعتقاد تقريبًا عمومي )كه مردم معناي 
آن را نمي فهمنــد( به اين جهت اســت كه همه از 
جامعه اي كهن و متفاوت كه آدمي در آن هستي به 
مراتب طوالني تري داشــت غرايزي به ارث برده ايم 
كه اكنون عميقًا در ما ريشــه دوانده اســت ولي با 

تمدن امروزي تطبيق نمي كند.« 92

 در اينجـا، تناقـض بسـيار مهمـي در نحـوه نـگاه 
هايـک بـه عدالت اجتماعـي و تکامـل فرهنگي 
وجـود دارد. اگـر، سـنت ها در گـذر زمـان بـر 

اجتماعـي  نظـام  سـاماندهي  در  خـرد  جايـگاه 
ماحصـل  راولـز  عدالـت  اصـول  دارنـد.  بـاور 
گفت وگـوي منطقـي و بي طرفانـه اي اسـت کـه 
ميـان اعضـاي جامعـه در موقعيـت فرضـي اوليـه 
شـکل  مي گيـرد و مبنايـي بـراي تنظيـم ترتيبات 
آنچـه  مي شـود.  جامعـه  نهـادي  سـامانه هاي  و 
حاصـل مي شـود عينـي اسـت چـرا کـه توانايـي  
اقنـاع »افـراد عاقـل« جامعـه را دارد. سـن، همين 
معيـار  در  کـه  تفـاوت  ايـن  بـا  دارد  را  موضـع 
»تشـخيص مسـتقل« قانع کننـده مردمـان عاقـل و 
اعتقـاد سياسـي عاقانـه مـورد نظر راولـز، کمي 
مـورد  معيـار  سـمت  بـه  و  مي  کنـد  تشـکيک 
نظـر يورگـن هابرمـاس، يعنـي »مباحثـه عمومي 
آگاهانـه و بـاز«، حرکـت مي کنـد و مي گويـد:

»مــن با آنكــه مي پذيرم رهيافت هــاي راولز 
و هابرمــاس، از لحــاظ راهبردهــاي معطوف به 
عقالنيت، تفاوت  اساسي يا يكديگر ندارند، متوجه 
قوت نقطه نظر هابرماس و درســتي تمايز روشني 

هستم كه او قائل مي شود.«24 

دليل تشــکيک سن درباره معيار راولز اين است 
که اعتقاد قــوي به امکان  حصــول معياري در 
خردورزي جمعــي درباره اصول عدالت ندارد. 
بــه جــاي آن بــر فرايند نيــل به چنيــن اصولي 
تأکيــد دارد و معتقــد اســت که ممکن اســت 
تمامي اعضاي جامعــه درباره معيارها اتفاق نظر 
نداشــته باشــند اما مي توان به اجماع نظري قابل 
قبول دســت يافت. بــه اين اعتبار بــا »عقانيت 
تفاهمي«25 و »سپهر)فضاي( عمومي« هابرماس26 
همدلي بيشتري مي کند. ســپهر عمومي فضايي 
بــراي گفت وگو ميــان اعضاي جامعــه درباره 
مسائل و مشکات پيش رو و همين طور ترتيبات 
و ســامانه هاي عادالنه تر اجتماعي فراهم مي کند 
و از دل آن تصميمــات بهينه تــر عقاني و عيني 

حاصل مي شود.27   
از  مشـخص  به طـور  سـن  نگاهـي،  چنيـن  بـا 
خـرد  بـر  مبتنـي  توسـعه  و  پيشـرفت  رويکـرد 
موضـوع  ايـن  تأييـد  ضمـن   و  مي کنـد  دفـاع 
شـده  برنامه ريـزي  و  ارادي  رفتارهـاي  کـه 
ممکـن اسـت همـراه بـا  »پيامدهـاي غيـرارادي« 
باشـد، معتقـد اسـت کـه  و غيرقابـل پيش بينـي 
ايـن  نـه بـه معنـاي کنارگذاشـتن تاش هـا براي 
جـاي  تـا   - غيـرارادي  پيامدهـاي  پيش بينـي 
ممکـن- اسـت و  نـه بـه معنـاي کنارگذاشـتن 
تاش هـاي اجتماعـي برنامه ريزي شـده اي اسـت 
کـه نتايـج مثبـت و اثرگـذاري بـراي مثـال در 
حوزه هايـي ماننـد بهداشـت، درمـان، آموزش و 

مي کنـد: خلـق  پـرورش 
»درواقع، در اين نتيجه گيري كلي كه مي گويد 
بســياري از پيامدهــا كاماًل غيرارادي هســتند، 
به ســختي مي توان جامع بــودن را ديد. علي رغم 
تحســين من از فريدريش هايك و انديشــه هاي 
او )زيــرا او بيش از هر فرد ديگــري در درك ما از 
فرايندهاي  اهميت  مســائل حقوقي،  نهادگرايي، 
اجتماعي و بســياري از مفاهيم عمده اجتماعي و 
اقتصادي كمك كرده اســت(، بايد  اذعان كنم كه 

دليل اينكه اكثر مردم هنوز به 
»عدالت اجتماعي« اعتقاد راسخ 
دارند، اين است كه مي پندارند 

چون تقريبًا همه كس به آن 
معتقد است، پس حتمًا چيزي 

در آن هست. پذيرش اين اعتقاد 
تقريبًا عمومي )كه مردم معناي 
آن را نمي فهمند( به اين جهت 
است كه همه از جامعه اي كهن 

و متفاوت كه آدمي در آن هستي 
به مراتب طوالني تري داشت 
غرايزي به ارث برده ايم كه 

اكنون عميقًا در ما ريشه دوانده 
است ولي با تمدن امروزي 

تطبيق نمي كند
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فوالدوند، انتشارات طرح نو، 1389، ص 120.
8. براي اطاع بيشتر ر.ک به: لوچو کولتي، روسو 
و نقد جامعه مدني، ترجمه حسن شمس آوري، نشر 
مرکز، 1378؛ ارنســت کاسيرر، مســئله ژان ژاک 
روســو، ترجمه حســن شمس آوري، نشــر مرکز، 

.1378
9. کارل مارکــس، هجدهم برومــر لوئي بناپارت، 

ترجمه باقرپرهام، انتشارات آگاه. 
10. به نقل از: آنتوني آر باســتر، ظهور و ســقوط 
ليبراليســم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشــر مرکز، 

1367، ص 441.
11. به رغـم ايـن تفاوتي که از منظر هستي شـناختي 
وي  شـد  قائـل  روسـو  و  راولـز  ميـان  مي تـوان 
اثرپذيـري خود از روسـو را در تقرير نظريه ليبرالي 
واقع گرايـي،  جملـه  از  آن  اصـول  و  عدالـت  از 
بـا ذکـر تأسـي بـه ايـن انديشـه آغازيـن روسـو در 
قـرارداد اجتماعـي بيـان مي کنـد: »مقصـود من اين 
اسـت کـه بررسـي کنـم آيـا در جامعـه سياسـي، 
اصل مشـروع و مطمئني از حکومت ممکن اسـت، 
کـه  آن طـور  انسـان ها  نظرگرفتـن  در  بـا  هـم  آن 
هسـتند و قوانيـن آن طـور کـه ممکن اسـت باشـند. 
در ايـن تحقيـق همـواره سـعي خواهـم کـرد آنچه 
را درسـتي مجـاز مي دانـد بـا آنچـه منفعـت ايجاب 
مي کنـد همـراه کنـم تـا جايي کـه عدالـت و فايده 
بـه هيچ وجـه از يکديگـر منفـک نشـوند.« )جـان 
محسـني،  جعفـر  ترجمـه  مردمـان،  قانـون  راولـز، 

انتشـارات ققنـوس، 1390، 26( 
12. به نقل از: 

Hilde Bojer, Distributional Justice, Theory and 
Measurement,  Rutledge,  2003, P.7

13. براي اطاع بيشتر ر.ک به: منبع پيشين، سبکي 
فکر، سنگيني واقعيت، درباره آزادي،  1384. 

شــايان ذکر اســت کانت معتقد اســت که در هر 
جامعه اي موازيــن اخاقي به مثابه امر مطلق وجود 
دارد کــه رفتارهاي ما از جملــه کمک به ديگران 
را  نه با منظور کسب محبوبيت بلکه به خاطر انجام 
وظيفــه اخاقي، هدايت مي کنــد: »اگر به ديگران 
کمــک کني فقط براي آنکه محبوب باشــي، اين 
کار را بــه احترام موازين اخاقي نکرده اي. عملت 
ممکن اســت طبق موازين اخاقي باشد -و اين به 
نوبه خود پســنديده اســت- ولي عمل اخاقي آن 
اســت که بر نفس خويش غلبه کنيم. تنها وقتي که 
کاري را صرفــاً به خاطر وظيفه اخاقي انجام دهيم 
عمل اخاقــي کرده ايم. اصول اخاقي کانت را به 
همين دليل گاه اخاقيات وظيفه  شناسي مي خوانند« 
)يوســتين گرودر، دنياي سوفي، داســتاني درباره  
تاريخ فلســفه، ترجمه  حســن کامشــاد، انتشارات 

نيلوفر، 1386 )چاپ دهم(، ص 389.

نيرومند بي عدالتي آشــكار،  در مورد آدميان بالغ 
نيز مصــداق دارد. آنچه ما را به طــور منطقي، به 
حركت درمي آورد، تشخيص اين موصوع نيست كه 
دنيا از عدالت كامل فاصله زيــاد دارد- كه درواقع 
اندكي از ما هم انتظار تحقق عدالت كامل را داريم- 
بلكه وجود بي عدالتي هايي آشكارا اصالح شدني در 
اطرافمان اســت كه مايليم آنها را حذف كنيم. اين 
امر به اندازه كافي در حيات روزمره ما نمود و حضور 
دارد؛ حياتي كه آكنده از نابرابري ها يا انقيادهايي 
اســت كه اي بســا از آنها رنج مي بريم و به داليل 

منطفي از آنها ناراحتيم.«31 

پي نوشت
1. ليبـرال سوسـيال بـه انديشـه هايي گفتـه مي شـود 
و  بشـر  بنياديـن  حقـوق  بـه  اعتقـاد  ضمـن  کـه  
در  محصـور  »فرديـت  بـه  معتقـد  مدنـي،  جامعـه 
»ليبـرال جامعه گرايـي«  اسـت.  اصطـاح  جامعـه« 
کـه  در حالـي  مـي رود.  بـه کار  بـاره  ايـن  در  نيـز 
خصوصـي  مالکيـت  حـق  ليبـرال  راسـت  جريـان 
بـر ابـزار توليـد و عـدم مداخلـه دولـت در اقتصـاد 
آزاد  جامعـه اي  شـکل گيري  پيش شـرط   هاي  را 
سوسـيال،  ليبـرال  جريـان  منظـر  از  مي دانـد. 
آحـاد  مشـارکت  امـکان  معنـاي  بـه  دموکراسـي 
از  اساسـي  تصميم گيري هـاي  در  جامعـه  افـراد 
مداخله هـاي  و  آزاد  انتخابـات  فرآينـد  طريـق 
بازتوزيعـي پيش شـرط هاي شـکل گيري جامعـه اي 
آزاد بـه معنـاي واقعـي کلمـه اسـت. بـراي اطـاع 
بيشـتر ر.ک بـه: سـون اريـک ليدمن، سـبکي فکر، 
سـنگيني واقعيـت، دربـاره آزادي، ترجمـه سـعيد 
مقـدم، نشـر اختـران؛  توني فيتزجرالـد، نظريه رفاه، 
 .1381 نـو،  گام  نشـر  همايونپـور،  هرمـز  ترجمـه 
)از ايـن کتـاب ترجمـه ديگـري نيـز بـه قلـم سـيد 
)سـازمان  نوربخـش  مرتضـي  و  ميرحسـني  اکبـر 
مطالعـه و تدويـن کتـب علـوم انسـاني دانشـگاه ها 
)سـمت(،1380، وجـود دارد(؛ رابـرت بـي. تليس، 
و  )پراگماتيسـم  ليبراليسـم  از  پـس  دموکراسـي 
سياسـت مشـارکت(، ترجمـه عسـگر قهرمان پـور، 
انتشـارات طـرح نـو، 1390؛ رابـرت اي. گوديـن، 
سـازگار،  ليـا  ترجمـه  سـنجيده،  دموکراسـي 

.1388 ققنـوس،  انتشـارات 
2. همان، دموکراسي پس از ليبراليسم )پراگماتيسم 

و سياست مشارکت(، ص 66.
3. افســانه زنبوران عســل ماندويل اثــر مهمي در 
جريان راست ليبرال است به نحوي که مورد توجه 
اقتصاددانان بزرگ از اســميت و مارکس گرفته تا 
کينز بوده اســت. براي اطاع از شــرح مختصري 
از ايــن کتــاب ر.ک به: جون رابينســون، فلســفه 
اقتصــادي، ترجمــه  بايزيد مردوخــي، کتاب هاي 
جيبي )فرانکلين(، 1353؛ همين طور:  ا. ک هانت، 
تکامل نهادهــا و ايدئولوژي هاي اقتصادي، ترجمه 

سهراب بهداد، نشر گله، 1381.
4. آنچه در کتب درســي اقتصــاد خرد به نام قضيه 

اولر مطرح است، بيان جبري اين ديدگاه است. 
5. ميلتون فريدمــن و رز فريدمن، آزادي انتخاب، 
ترجمــه حســين حکيــم زاده جهرمي، انتشــارات 

پارسي، 1367، ص 152-151.
6. بــراي اطاع بيشــتر در اين بــاره ر. ک به: دن 
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بوديم، درحالي که اين عدد امروز نيست. مسئوالن 
وزارت نيــرو با احتياط صحبــت از 110 تا 120 
ميليارد مترمکعب مي کنند ولي يقيناً حدود 100 
ميليارد يا کمتر از آن مي باشد. ما بايد تفکراتمان 
را تغيير دهيم. ما ديگر مقدار 130 تا 135 ميليارد 
مترمکعب آب تجديدپذير در کشور نداريم، به 
داليلــي که در بخش کمي از آن انســان ها مؤثر 
بوده انــد، تغيير اقليــم، نمونــه اش روان آب هاي 
ما کــه ســاالنه 93 ميليــارد مترمکعب بــود، در 
بارش هاي 245 تــا 250 ميليمتر، اين روان آب ها 
در ســال هاي اخيــر بــه 53 ميليــارد مترمکعب 
کاهش يافته اســت. درحالي که بارندگي هاي ما 
خيلي تغيير نکرده اســت. بارندگي ها غيرمؤثرتر 
شــده اند، تعداد باران ها بيشــتر شــده ولي مقدار 
بارش ها کمتر شــده، برف کمتر شده، بارندگي 
اضافه شــده و اين مــوارد بارندگي را غيرمؤثرتر 
کرده اند. بخشــي که مي توانيم در وهله اول روي 
آن حســاب کنيم روان آبها هستند. طبق تعاريف 
بين المللي سازمان جهاني محيط زيست و سازمان 
خواربار جهاني هيچ کشــوري در حقيقت براي 
درازمدتش نمي تواند بيش از 40 درصد آب هاي 
تجديدپذيرش را استفاده کند. درحالي که ما االن 
بيش از 80 درصد از آن را استفاده مي کنيم. نتيجه 
اين است که طبيعت ما در حال از بين رفتن است. 
تاالب ها خشک مي شــوند آب هاي استاتيک به 

بخــش  ■ در  آب  مصــرف  بيشــترين 
اين جمله کمي  شــايد  است.  کشاورزي 
غيرواقعي باشد ولي آيا ممکن است تمدن 
مــا به علت کمبود آب بــا بحران و خطر 

روبرو شود؟
ما االن داخل خطر و بحران هســتيم؛ با بحران  □

مواجه نخواهيم شد، همين حاال در درون بحران 
هســتيم. مصرف آب ما بيشــتر از تــوان طبيعت 
ماســت. االن با بيان هاي منفي سرسام آوري در 
منابع آب هاي زيرزميني روبرو هســتيم که به نظر 
من کمتر کشــوري در جهان بــا اين آمار و ارقام 
مواجه اســت. قطعاً اگر فکر ســريعي نشود يعني 
نــه اينکه بــراي برنامه هاي بعــد بگذاريم، همين 
امروز تصميمــات حادي گرفته نشــود و جلوي 
بهره برداري بي رويه، استفاده نامطلوب و تجاوز به 
طبيعت از بعد آب گرفته نشود، اين سرزمين قطعاً 
در آينده وضعيت بسيار خطرناکي خواهد داشت.

چه ميــزان آب داريم و ميزان نزوالت  ■
آسماني چه اندازه اســت و چقدر مجاز 

هستيم از آب استفاده کنيم؟
حدود 50 ســال پيش، زماني که وزارت آب  □

و برق تشکيل شــد، برآورد کردند که آب هاي 
تجديدپذيــر کشــور بيــن 130 تــا 135 ميليارد 
مترمکعب اســت، ما در ســايه اين عدد خوابيده 

دارد. برنامه ريـزي از نظـر وي »آرمان شـهر بزرگي 
اسـت« کـه در نهايـت سـر از بردگي در مـي آورد. 
فـون  فريدريـش  بـه:  ک  ر.  بيشـتر  اطـاع  بـراي 
هايـک، راه بردگـي، ترجمـه فريـدون تفضلـي و 

حميـد پـاداش، نشـر نـگاه معاصـر، 1390. 
24. آمارتيا ســن، انديشــه عدالــت، ترجمه  وحيد 
محمودي و هرمز همايونپور، انتشارات کندو کاو، 

1390، ص 78.
25. فرانک نايت-  اســتاد ميلتــون فريدمن، جرج 
اســتيگلر و جيمز بوکانان در دانشــگاه شيکاگو- 
پيش از ســن و  هابرمــاس  »عقانيت ابــزاري« و 
فردگرايي روش شــناختي همراه بــا آن را رد و بر 
»عقانيت تفاهمي« و تبيين اجتماعي بودن انسان از 
همين منظر تأکيد دارد. براي اطاع بيشتر ر.ک به: 
فصل پنجم )نظم اقتصادي(  در: جي . پي مديسون، 
اقتصاد سياسي جامعه مدني، ترجمه قدرت احميان، 

نشر سفير، 1378.
ديــدگاه  از  از چکيده هايــي  اطــاع  بــراي   .26
هابرماس ر. ک به: مســعود پدرام، ســپهر عمومي: 
روايتي ديگر از سياست، نظرات آرنت و هابرماس، 

انتشارات يادآوران، 1388.
27. همچنـان کـه سـن خـود نيـز معتقـد اسـت بـه 
هابرمـاس  از  را  راولـز  رويکـرد  مي تـوان  سـختي 
از منظـر تأکيـد بـر سـپهر عمومـي و گفت وگـوي 
عمومـي تفکيـک کرد.  راولـز بر امکان دسترسـي 
بـه  »اجماعـي هم پوشـان« از طريـق گفت وگـوي 
عقانـي تأکيـد دارد. اجماعـي ميـان شـهرونداني 
بـا آموزه هـاي جامـع  متفـاوت در سـپهر عمومـي: 
»مـا بايـد تلقي ديگـري از وحدت اجتماعي داشـته 
هم پوشـان  اجماعـي  از  مشـتق  وحدتـي  باشـيم: 
چنيـن  در  عدالـت.  از  سياسـي  برداشـتي  دربـاره 
ايـن برداشـت سياسـي را  اجماعـي،  شـهرونداني 
تأييـد مي کننـد کـه بـه آموزه  هـاي جامـع متفـاوت 
ايـن برداشـت  بـراي  و متضـادي عقيـده دارنـد و 
صحـه  خـود  متمايـز  ديدگاه هـاي  اسـاس  بـر 
مي گذارنـد... يکـي از وظايـف سياسـي ـ بگوييـم 
بـر  تمرکـز  از  اسـت  عبـارت  آن-  عملـي  نقـش 
مسـائل بـه شـدت مناقشـه برانگيز و مـورد اختـاف 
و درک اينکـه آيـا به رغـم ظواهـر، مي تـوان نوعي 
مبنـاي بنيـادي توافـق فلسـفي و اخاقـي را کشـف 
کـرد يـا نـه. اگر نتـوان چنين مبنـاي توافقـي را پيدا 
کـرد، شـايد واگرايـي عقايـد فلسـفي و اخاقـي 
سياسـي  تفرقه افکـن  اختافـات  بنيـاد  در  موجـود 
کـه  داد  کاهـش  به گونـه اي  بتـوان  دسـت کم  را 
همـکاري اجتماعـي مبتنـي بر احتـرام متقابـل ميان 
نقـل  )بـه  باشـد«  امکان پذيـر  هـم  بـاز  شـهروندان 
زمينه هـاي  نويـن،  فضـاي  بازرگانـي،  بهمـن  از: 

 .)188 ص  آمـه،1389،  کتـاب  پيدايـش، 
28. منبع پيشين، توسعه به مثابه آزادي، ص 288.

29. فريدريــش فون هايــک، در ســنگر آزادي، 
ترجمه عزت اهلل فوالدوند، نشر ماهي، 1390، صص 

201 و 202.
30. منبع پيشــين، دنياي ســوفي، داســتاني درباره  

تاريخ فلسفه، ص 388.
31.  مبنع پيشين، انديشه عدالت، ص 27.

بحران آب و ستاد احياي 
درياچه اروميه

بسیاري از تمدن ها با آب به وجود آمده اند، رشد كرده اند و شكوفا شده اند، اما 
با كمبود و بحران آب از بین رفته اند و نشــاني از آنها نیست. آيا تمدن هفت 
هزار ساله ما ممكن است در اين ســرزمین روزي به دلیل كمبود آب از بین 
برود؟ در خصوص آب بسیار صحبت شده، اما بايد ديد زيرساخت و بسترهايي 

براي حفاظت از آب و استفاده بهینه از آن مهیا شده است؟
آقاي دكتر عیســي كالنتري وزير اسبق كشاورزي در ارديبهشت ماه 1393 
گفت  وگويي با شــبكه چهارم ســیما مطالبي درباره آب ايران، زاينده رود و 
درياچه ارومیه گفته اند. آقاي دكتر داود عرب سخنگوي ستاد احیاي درياچه 
ارومیــه آمار آن را به روز كرده و آقاي مهنــدس عباس آزاده آن را خالصه 
كرده اند كه تقديم خوانندگان نشريه مي شود. گفت  وگوي كامل دكتر كالنتري 

در سايت meisami.net قابل دريافت است.
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هکتار مي شــود. 100 هزار هکتار در مقابل 5/8 
ميليون هکتار کشــاورزي آبي ما مي شــود يک 
هشــتاد و پنجم. در حالي که عمر اينها اگر خيلي 
خوب نگهداري شــوند بين 15 تا 20 سال است. 
يعني ايــن 1300 ميليارد تومــان حداقل بايد به 

5000 ميليارد تومان برسد.

خود کشــاورز نمي توانــد اين کار را  ■
انجام دهد؟

شــايد بيش از 95 درصد کشاورزان نتوانند.  □
آن پنــج درصد را هم من شــک دارم از عهده 
اين کار بربيايند بخشــي وظيفه حاکميت است 
و بخشي وظيفه مردم. چه آب شهري و چه آب 
کشاورزي. ما نبايد خيلي تقصير مردم بدانيم که 
مثًا در شهرهاي ما 250 تا 300 ليتر در روز آب 
مصرف مي کنند در حالي که در اروپا نصف اين 
مقدار است. ما ضايعاتي که برعهده شبکه انتقال 
آب شهري اســت را به گردن مردم مي اندازيم. 
در مخــازن 300 ليتر به مردم اختصاص مي دهيم 

ولي مردم 140 تا 150 ليتر مصرف مي کنند. 
در خصوص محصوالت کشــاورزي و باغي به 
فرض که مــا مديريت آب و خطــوط انتقال را 
بتوانيم درست کنيم. اين کشاورزي محصوالت 

مورد نياز کل کشور را مي تواند تأمين کند.
اگر بپذيريم حــدود 100ـ99 ميليارد مترمکعب 
آب تجديدپذيــر داريم. طبق ضوابط بين المللي 
فقط 40 درصــد آن را مي توانيم مصرف کنيم. 
حــدود 40 ميليــارد مترمکعــب آن را زيــر پــا 
مي گذاريــم و 55 تا 60 درصــد مصرف کنيم. 
حداکثر آبي که کشور مي تواند در 10 سال آتي 
بهره برداري کنــد 55 تا 60 ميليــارد مترمکعب 
است. کشاورزي نمي تواند سهم زيادي در رشد 
اقتصادي داشته باشد. بايد توليد ماده خشک در 
مقابل يــک مترمکعب آب از 950 گرم موجود 
به 1/2 کيلوگرم برسانيم. سال گذشته 82 ميليارد 
مترمکعب آب مصرف کرديم و براي 33 ميليون 
نفر کاالي اساسي توليد کرديم. باقيمانده را وارد 
کرديم، حتي با دوبرابرشــدن بهره وري به فرض 
که در 10 ســال آينده 950 گــرم را به دوکيلو 
و صــد گرم افزايــش دهيم، باز اگــر امروز 76 
ميليون نفر جمعيت داريم که ســال گذشته براي 
33 ميليون نفر کاالي اساســي توليد کرديم، دو 
برابر هم بشــود چون مقدار آب از 80 ميليارد به 
40 ميليارد در بخش کشاورزي مي رسد، تقريباً 
ثابت مي ماند. يعني بخش کشــاورزي ما هر چه 
بيشــتر فشــار بياورد تا آب بيشتر برداشت کنند، 
تمدن کشور را با سرعت بيشتري از بين خواهند 
برد. من 11ـ10 سال پيش به جناب آقاي خاتمي 
نامه اي نوشتم و گفتم درياچه اروميه با سدهايي 
که ساخته ايد و با بهره وري هايي که داشته ايد در 

حال خشک شدن است.

البتــه در آن زمان وضعيــت درياچه  ■
اروميه بد نبود.

در نامه نوشته بودم بين 15 تا 20 سال درياچه  □

200 واحد را بايد در شبکه هاي انتقال مي برديم، 
که در آنجا قرباني کرده ايم. همين سبب شده که 
سدهاي بزرگ را ســاخته ايم و االن در آنها آبي 
نيست. حتي در برخي مناطق سدهايي ساخته ايم 
که آب شيرين ما را شور مي کنند مثل سد گتوند 
خوزستان. سدها را بزرگتر ساخته ايم آب شيرين 
»کارون« را که از ســد »شهيد عباس پور« مي آيد 
شــور کرده ايم و آن آب را تحويل کشــاورزان 
مي دهيم. ســالي 10-12 تن در هکتار نمک وارد 
مزارع مي کنيــم به عنوان اينکه ما خيلي خودکفا 
هســتيم و از خارجي هــا هم کمــک نگرفته ايم، 
سرمايه ها را در تأمين آب هدر داده ايم. هم سدها 
را بزرگتر از ظرفيت رودخانه ها ســاخته ايم، هم 
گاهي محل آنها را اشــتباه انتخــاب کرده ايم، به 
شــبکه هاي انتقال توجه نکرده ايم. به آب داخل 
مزرعه توجــه نکرده ايم. همه ما فکر مي کنيم که 

کشاورز مقصر است.
آب، اصلي ترين منبع تمدن کشــور اســت. االن 
از جنــوب البــرز و شــرق زاگرس تــا مرزهاي 
جنوب شرقي کشور در معرض تهديد کمي آب 
است. ما 500 ميليارد مترمکعب آب استاتيک از 
ميليون ها ســال قبل در زير زمين داشتيم. در 30-

35 ســال گذشته 150 ميليارد مترمکعب از آن را 
اســتفاده کرده ايم. باقيمانده آن هم شــور است. 
االن هم از سفره هاي زيرزميني استفاده مي کنيم، 
حدود 15 ميليارد مترمکعب آن ســهم نســل بعد 
مي باشد. نبايد کاري کنيم که نسل بعد کشورمان 

را از بعد آب، نسل سوخته تلقي کنيم.

با اين همه اعالم خطرهايي که شــما و  ■
قطعًا کارشناسان ديگر هم انجام مي دهند، 
چرا در خصوص انتقال آب و آبي که در 
سرمايه گذاري  مي شــود،  استفاده  مزارع 

الزم انجام نمي شود؟ 
در دولت هاي نهم و دهم، کشور 700 ميليارد  □

دالر درآمد ارزي داشت. کل بودجه براي آب 
کشور اگر مي خواستند سرمايه گذاري کنند، 50 

ميليارد دالر است. 
البته امســال 1300 ميليارد بودجه گذاشته اند که 
فوق العاده کم اســت. اگر هر هکتار را متوســط 
13 ميليــون تومــان در نظــر بگيريــم 100 هزار 

ســرعت کم مي شــوند آب هاي ديناميک ديگر 
آن 50 ميليــارد مترمکعبــي که قبًا بــود، اصًا 
ديگــر وجود ندارد. االن 62 ميليارد مترمکعب از 
آب هاي زيرزميني را در سال تخليه مي کنيم. حق 
و حقوق نســل هاي بعد را از بين مي بريم. مســئله 
آب کشــور ديگر تعارف پذير نيست. نمي توانيم 
بگوييم در آينده با بحران روبرو هستيم شهرهاي 
بزرگ ما مشکل آب دارند. در کشاورزي در 10 
تا 12 ســال اخير تقريباً افزايش توليد نداشته ايم. 
چــون آب روز به روز کمتر مي شــود و در حال 
شورترشدن است. طبيعت ما در حال از بين رفتن 
است. امروز در داخل کشور يک تاالب آب دار 
نداريــم. از هامون تــا هورالعظيــم و از اروميه تا 
بختگان خشکيده است. من به واقع مي ترسم که 
اگر 20 تا 25 ســال آينده بــا همين روش از آب 
بهره برداري کنيم، سرنوشت قوم مايا و سومر سر 

ملت ايران هم بيايد. اين دور از انتظار نيست. 

چند بار از عنوان بحران آب اســتفاده  ■
کرديد، بحران آب زماني استفاده مي شود 
که جماعت و مردمي که در يك سرزمين 
زندگــي مي کنند، با کمبــود جدي آب 
مواجه شوند که حتي آب آشاميدني هم 
به دستشــان نرســد حدود 90-91 درصد 
آب کشــور در کشاورزي مصرف مي شود 
و فقط 10 درصد آن به مصارف شــهري و 
صنعتي مي رســد. اگر بتوانيم آن بخش را 
ساماندهي کنيم شايد اميدوار باشيم بتوانيم 
اين کشور را از بحران و کمبود آب نجات 
دهيم. اين ســدهايي که زده شده و آب 
را براي کشاورزي و باغات مي دهند. چه 
اشــکالي وجود داشــته که ما به نوعي با 
سدسازي ها مديريت آب کرده ايم، ولي 

اين سدسازي ها موفق نبوده اند؟
مــا در يک بخــش ســرمايه گذاري کرده و  □

بخش هــاي ديگر را رها کرده ايــم. روان آب ها 
را پشت سدها محبوس کرده ايم و ديگر فکري 
بــه حال زيردســت آن نکرده ايم مــا مي گوييم 
بهره وري ما در کشاورزي حدود 36-37 درصد 
اســت، حدود 60 درصد ضريب انتقال آب در 
شــبکه و 60 درصــد در مزرعه کــه معادل 36 

درصد مي شود. 
اصــوالً جذابيــت کار در جايي اســت که پول 
هنگفتي باشد، پيمانکاري بيايد، مشاوري بيايد و 
در يک محدوده جغرافيايي بسيار محدود سدي 
ساخته شــود، سد کرخه را با ظرفيت 5/7 ميليارد 
مترمکعب ســاخته ايم، هيچ وقت اين سد پس از 
ســاخت به دو ميليارد مترمکعب آب نرســيده و 
سدها را به مراتب بيشتر از  ظرفيت رودخانه هايمان 
ســاخته ايم. همين سد ســاوه را براي 180-170 
ميليــون مترمکعــب ســاخته ايم، هيــچ وقت 30 
ميليون مترمکعب آب پشت آن نبوده است. يعني 
سرمايه گذاري هايمان هم در آن مناطق بي حاصل 
بوده و به جاي اينکه 100 واحد ســرمايه گذاري 
کنيــم، 300 واحد ســرمايه گذاري کرده ايم. آن 

سرمايه ها را در تأمين آب هدر 
داده ايم. هم سدها را بزرگتر از 
ظرفيت رودخانه ها ساخته ايم، 
هم گاهي محل آنها را اشتباه 

انتخاب کرده ايم، به شبکه هاي 
انتقال توجه نکرده ايم. به آب 
داخل مزرعه توجه نکرده ايم. 

همه ما فکر مي کنيم که کشاورز 
مقصر است
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دو ميليارد مترمکعب آب دارد. 

اين دو ميليارد االن بايد به چه سطحي  ■
برسد؟

االن دو ميليــارد مترمکعب در ســطح حدود  □
1800-1900 کيلومتــر مربع اســت کــه بايد به 
14 ميليارد در ســطح حدود 4100 کيلومتر مربع 
برسد، تمام نظرات آنها جمع آوري شده و بررسي 
شــده خيلي از آنها از نظر علمي رد شده و برخي 
پذيرفته شــده و ما اميدواريم که انشــاءاهلل به يک 
جمع بندي خوبــي تا حدود دوـ ســه هفته آينده 
برســيم که پس از تصويب در کارگروه و اباغ 

آقاي رئيس جمهور عمليات اجرايي آغاز شود.
بخشــي از کارهاي اجرايي ما بافاصله شــروع 
خواهــد شــد، کارهــاي اجرايي بــه مطالعات 
تفصيلي بيشــتري نياز دارد و بخشي از کارهاي 
اجرايي همين حاال شروع شــده، اما جمع بندي 
نهايي را پس از آنکه دولت محترم تصويب کرد 
ارائه مي کنيم، البته دولت کارگروهي به رياست 
معاون اول رئيس جمهور گذاشته که متشکل از 
شــش ـ هفت نفر از اعضاي دولت هستند و من 
هــم دبير آن جلســه هســتم و گزارش ها مرتب 
بــه اين کارگروه ارائه مي شــود. البته من بگويم 
حداقــل احيــاي درياچــه 10 تا 12 ســال طول 
مي کشد اين نيست که ما فردا شب منتظر باشيم 
درياچه پر از آب شود، 15 سال خشک شدن آن 
طول کشــيده، حداقل 10-12 سال طول خواهد 
کشيد که احيا شود. در کنار آن در کوتاه مدت 
بايد بخشــي از کشاورزيمان را محدود کنيم که 
درياچــه احيا شــود و در درازمدت بــا افزايش 
و  بخــش کشــاورزي  در  بهره وري هــاي آب 
اميدواريم با تسريع در انتقال آب رودخانه زاب 
بــه درياچه و پيوســتن آب زرينــه رود به پيکره 
اصلي درياچه که االن پر شــده ـ زرينه رود وارد 
درياچه مي شود ـ ولي چون بستر پر شده آب در 
همان 1400 کيلومتري که رسوب گذاري شــده 
تبخير مي شــود. اين آب ها بايد ســريعاً رسانده 

شود که به تدريج انشاءاهلل احيا شود.

که صاحبنظر هســتند. بيش از حدود 40 دانشمند 
خارجي که در احيــاي درياچه هايي مانند آرال، 
سالت ليک، آونزليک سهيم بوده اند و درياچه ها 
را تــا حدودي احيا کرده اند، با دانشــگاه صنعتي 
شــريف هماهنگي مي کننــد. اميــدوارم پس از 
تعطيــات 14 و 15 خرداد، مــا جمع بندي نهايي 
را تقديم هيئت وزيران کنيم. علت خشک شــدن 
درياچه مشخص اســت، آبي که بايد به درياچه 
برسد نرسيده است. حاال نرسيدن اين آب بخشي 
به دليل برداشت هاي اضافه و تجاوز بشر به حقوق 
محيط زيســت است، بخشــي هم ممکن است به 
دليل تغيير بارش ها و... باشد. البته قبل از اينکه اين 
تغييرات اقليمي پيش بيايد، قابل پيش بيني بود که 
درياچه خشک خواهد شد، براي اينکه ما سدهاي 
زيادي ساختيم و کشاورزي را زياد توسعه داديم، 
اول ســال 1357 در آخرين بررسي هايي که شده 
نزديک 300 هزار هکتار سطح زيرکشت حوضه 
آبريز درياچه که از کوه سبان تا کوه هاي ترکيه 
اســت، بوده کــه اين مقدار به حــدود 520 هزار 
هکتار رسيده است. يعني 220 هزار هکتار اضافه 
شده است. مهمتر از اين، نوع کشت عوض شده، 
يعني کشت هايي که آب کمي برداشت مي کرد 
مثل جو، گندم يا انگور جايشان را به کشت هاي 
پرمصــرف آب داده انــد مثــل چغنــدر، ذرت، 
درخت سيب. لذا مصرف آب حدود بيش از دو 
برابر شده در حالي که سطح زيرکشت حدود 60 

درصد افزايش پيدا کرده است. 

آب آبي و آب سبز را هم توضيح مي دهيد؟ ■
همان طــور که اشــاره کــردم روان آب هاي  □

ما و در نتيجه تزريق بــه آب هاي زيرزميني کم 
شده، ورود به درياچه کم شده و حوضه درياچه 
چيزي حدود 330 ميليمتر بارش و 1050 ميليمتر 
تبخير دارد. عمق متوسط درياچه هم حدود 5/6 
تا 7 متر بود. ما به التفاوت 70 سانتيمتر بين بارش 
و تبخير 10 ســاله درياچه را از بين برده اســت. 
االن درياچه از 30 ميليارد مترمکعب، با حداکثر 
14 ميليارد مترمکعب ســطح اکولوژيک حدود 

خشک مي شود. متأســفانه در 10 سال خشکيد. 
در سال 1344 ســرانه آب به ازاي هر نفر 5500 
مترمکعــب بــود، االن به زيــر 1600 مترمکعب 
رســيده اســت... زيــر 1700 مترمکعب ســرانه 
آب در ســال وارد بحران مي شــود، زير 1000 
مترمکعب وارد بحران مزمن مي شود و زير 500 
مترمکعب بحران قطعي اســت. االن اســتان هاي 
شــرقي بحران قطعي آب را دارند. اســتان هاي 
مرکــزي بحــران مزمن دارنــد. در اســتان هاي 
حوضــه درياچــه نمــک 800 مترمکعــب آب 
داريم. بحران مزمني اســت که به سمت بحران 
قطعي مي رود. خراسان رضوي 1050 مترمکعب 

آب دارد و وارد بحران مزمن مي شود. 

اگر مــردم آگاه شــوند، مي گويند ما  ■
يارانه نمي خواهيــم، يارانه ما را در بخش 

آب سرمايه گذاري کنيد. 
متأســفانه اين يارانه نخواستن در سياست هاي  □

اخيــر جواب نــداد و فقط يکــيـ  دو ميليون نفر 
منصرف شــدند. در ســال 1357 بيــان منفي ما 
تقريباً صفر بود، حدود سال 1376 به بيان منفي 
5/2 ميليارد مترمکعبي در سال رسيديم و االن به 
15 ميليارد مترمکعب بيان منفي رســيده ايم. 11 
ميليارد از ســفره هاي زيرزميني اضافه برداشــت 
مي کنيم و چهــار ميليارد هم حقابــه تاالب ها را 
مصــرف کرده ايم. همه اين برداشــت ها را هم از 
ســپرده ثابتمان که ميليون ها سال در زيرزمين بود 
مصرف کرده ايم. 15 ميليارد مترمکعب از آن کم 

کرديم و آب هاي باقيمانده را هم شور کرديم.

درياچه اروميــه و زاينده رود دو نماد  ■
در کشــور ما شده اند. هر وقت صحبت از 
مديريت و کمبود آب مي شــود اين دو 
مثال را مي شنويم و اگر صالح است اشاره 
بفرماييد به اينکه چــرا درياچه اروميه به 
اين روز افتاد و حاال قرار است چه بکنيم؟

درياچــه اروميــه در زمان پرآبــي حدود 30  □
ميليــارد مترمکعــب آب داشــت و در شــرايط 
اکولوژيــک که بــه اين صورت تعبير شــده که 
مثًا موجــود زنده اي مانند آرتميــا بتواند در آن 
زندگي کنــد، يعني غلظت نمک حــدود 22 تا 
23 درصد باشــد، با سطح کاهش يافته موجودش 
بايد 14 تا 15 ميليارد مترمکعب آب داشته باشد. 
سطح کاهش يافته موجود چيزي در حدود 1300 
کيلومتــر مربع از رســوب پر شــده، يعني ديگر 
درياچه نيست. خوشــبختانه آن منطقه چون آب 
وروديش شيرين است و هم خاک هاي واردشده، 
حــدود 4100 کيلومتر مربع باقي مي ماند که بايد 
احيا شود و به 14 ميليارد مترمکعب حداقل برسد. 
به مرکزيت دانشگاه صنعتي شريف و با همکاري 
17 دانشــگاه به خصــوص دانشــگاه هاي تبريز و 
اروميه ســتاد احيا تشــکيل داديم. خوشبختانه در 
حدود شــش ماهي که اين ســتاد تشــکيل شده، 
تقريباً تمامي صاحبنظــران داخلي در کميته هاي 
اين ستاد مشغول هستند و همين طور خارجي هايي 
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در حالي اســت  که حداکثر راندمان کشاورزي 
منطقه 34 درصد مي باشد، اين بدين معناست 66 
درصد آب برداشــتي از رودخانه ها و چاه ها که 
مورد استفاده کشاورزي مي رسد به هدر مي رود 
)همــان( و 3- قصــور  و عدم کارآيي و غفلت 
مديريــت منابع آبــي و طبيعي منطقــه. بنابراين 
خشک شــدن درياچــه کوچکتريــن ارتباطي با 

احداث راه ميان گذر ندارد.

اکوسسيستم
اين پرســش که  پل چه آســيبي ممکن اســت 
بــه اکوسيســتم درياچــه از نظــر چرخش آب 
بزند، درخور بحث و پاســخگويي اســت. البته 
ايــن نکته بســيار مهــم و حياتي اســت. الزم به 
يادآوري اســت که طراحان اوليه اين گذرگاه 
از اين نکته غافل نبوده ودر طرح اوليه گذرگاه، 
نکات زيســت محيطي اکوسيســتم دقيقاً در نظر 
گرفته شــده بــود  و قرار بود در قســمت غربي  
و خاکريــز ميان گذر، )ســمت اروميه(، پل هاي 
آب گذر)آبــراه زير جاده اي( احداث شــود تا 
آب درياچه در شــمال و جنــوب پل در ارتباط 
با هم باشند و بر چرخش آب مانعي ايجاد نشود 
و شــرکت »صــدرا«، پيمانکار ســازه هاي فلزي 
پــل روگذر هم، در نظر داشــت که در کيلومتر 
چهار ســمت غربي ميان گذر، پل آب گذر  زير 
جاده اي احداث کند. الزم به يادآوري است که  
ايــن  بخش از پروژه در صورتي بود که درياچه 

درياچه، جايگزيني آب شرب تبريز و رهاکردن 
آب رودخانــه زرينــه رود بــه ســوي درياچــه 
)زرينه رود بزرگترين و مهمترين منبع تأمين آب 
درياچه به شمار مي رفت از سال ها پيش تاکنون 
براي تأمين آب شــرب تبريز ، اردبيل و بسياري 
از شــهرهاي اطراف مورد اســتفاده قرار گرفته 
و ديگر بــه درياچه اروميه ســرازير نمي شــود. 
همشــهري، 25 ارديبهشــت 1393( يــا ديگــر 
راه حل هاي پيشــنهادي،.... نخست، آب درياچه 
را به وضعيت نسبتاً عادي دربياورند و بعد نسبت 
به نيازهاي تعريف شــده مانند نياز کشــاورزي، 
صنايع، شــرب و زيســت محيطي )درياچه( آب 
منطقــه را به طــور عادالنه توزيــع کنند هر چند 
بيشتر اين پروژه ها بر فرض انجام، تمام شدن آن 
جاي سؤال دارد، در هر حال فراموش نکنيم که  
اجراي  هر پروژه اي در حال حاضر )ســه ســال 
پيش( مي تواند براي درياچه مفيد باشــد وگرنه 
بعد از خشک شــدن باقيمانده درياچه در دو سه 
سال آينده هيچ طرحي مفيد واقع نخواهد شد و 
تبعات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي آن 
دامنگيــر کل منطقه خواهد بود.« اينک نزديک 
به سه  سال از نگارش آن مقاله گذشته، بيش  از 
90 درصد درياچه خشک شده، مي رود  تا آنجا 

که از دست هيچ کس کاري بر نيايد! 

پل ميان گذر درياچه
آنچه مرا وداشــت که دوبــاره در اين مورد قلم 
به دســت گيرم، اين اســت که مي بينــم در اين 
بحــث و جدل ها، از جمله مــوارد اتهامي علت 
خشک شــدن درياچه را پل ميان گــذر درياچه 
عنــوان مي کنند و بعضي هــا صحبت از تخريب 
آن مي نمايند و داليلي  مي آورند  که هيچ عقل 
ســليمي نمي تواند آن را مــورد تأييد قرار دهد. 
يادآوري مي شــود که خشک شدن درياچه سه 

دليل عمده دارد:
 1- تغييــر شــرايط اقليمــي، )گرم شــدن هوا و 
خشکسالي هاي ممتد و تحليل رفتن منابع طبيعي 
درياچــه در طول دو دهه گذشــته(؛ 2- افزايش 
جمعيت، در نتيجه توســعه ســطح زيرکشت، با 
الگوهاي ســنتي آبياري و فشــار  بيش از حد بر 
منابع آبي )چه در ســطح و چــه در عمق(. بيش 
از 90 درصد آب منطقه را کشــاورزي مي بلعد، 

در چند سال گذشته مسئله فاجعه بار خشک شدن 
درياچــه اروميه، موضوع بحــث محافل بوده و 
درباره آن  ســخن فراوان گفته شده، ده ها مقاله 
نوشــته شــده، ميزگردها تشــکيل داده، کمپين 
جلوگيري از خشک شــدن درياچــه و حمايت 
از آب رســاني به درياچه  از طــرف گروه هاي 
مختلــف راه اندازي شــده، مســئوالن و فعاالن 
محيط زيســت هر يــک به نوعــي در اين مرثيه 
همگاني شرکت کرده و هر يک به زباني سخن 
از علــت ايــن معضــل الينحل درياچــه اروميه 
گفته اند. صدها کنفرانس، ســمينار و مناظره راه 
انداخته و ده ها مجلس کارشناســي در داخل و 
خارج آراســته اند، نشسته، گفته و برخاسته اند و 
هنوز هم ادامه دارد، در اين ميان آنچه بي نصيب 
مانده، درياچه بوده اســت که حکايت غم انگيز 
آن  همچنان باقي اســت و اين همه پيگيري ها و 
وعده و وعيدها، هنوز ره به جايي نبرده اســت. 
گفته مي شود که »400 کارشناس روي آن کار 
مي کنند و از اظهارنظرهاي غيرکارشناسانه ابراز 
نگراني کرده اند«! )روزنامه همشــهري، شــماره 

 .)6237
 صاحــب اين قلم نيز بــه نوبه خود به عنوان يک 
شــهروند دغدغه منــد اروميه اي، در آذر  ســال 
1390 مطلبــي  در اين مقولــه به عنوان »کويري 
ديگر در راه اســت« ارائه کــرده و نظر خود را 
داده  ام )چشم انداز ايران، شماره 70(. آنچه الزم 
به تکرار اســت تأکيد اين نکته است که »آنچه 
در وضعيــت بحراني درياچه اروميه بر حســب 
اولويــت الزم بــوده که به فوريــت انجام گيرد 
)البتــه از ســال ها پيش(، اين بود که با اســتفاده 
از منابــع موجود آبي که از طرف کارشناســان 
منطقــه عنوان مي شــود، مثل رهاکــردن ذخيره 
ســدها، برگرداندن رودخانه هاي زاب کوچک 
و بزرگ )که اينک به عراق ســرازير مي شــود( 
به ســوي درياچه اروميــه، آوردن آب از ارس، 
برچيــدن يــا کنتــرل چاه هــاي عميــق اطراف 

درياچه اروميه و پل ميان گذر                                           

جمشيد حق گو

استاندار پيشين آذربايجان غربي

خشک شدن درياچه سه دليل 
عمده دارد:

1- تغيير شرايط اقليمي 2- 
افزايش جمعيت، در نتيجه 
توسعه سطح زيرکشت، با 

الگوهاي سنتي آبياري و فشار  
بيش از حد بر منابع آبي 3- 
قصور  و عدم کارآيي و غفلت 
مديريت منابع آبي و طبيعي 

منطقه
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بـه اروميـه ضمـن بازديـد از پروژه راه روسـتايي 
ماکوکنـدي و بندرگلمـان خانـه، از بـاالي کوه 
زنبيـل در غـرب درياچه اروميه، با مشـاهده کوه 
سـاحلي شـرق درياچـه، )متصـل بـه شـبه جزيره 
شـاهي( و ارزيابـي فاصلـه اين دو کوه در شـرق 
بـاالي کـوه  همـان  در  درياچـه،  ايـن  و غـرب 
زنبيـل صحبـت از احـداث راه ميان گذر درياچه 
بـا  تبريـز مي شـود.  بـه  اروميـه  فاصلـه  تقليـل  و 
عرضـي  فاصلـه  کوتاه تريـن  اينکـه  بـه  توجـه 
درياچـه، همـان فاصلـه بين کوه زنبيـل در غرب 
و کـوه برآمـده از شـبه جزيره شـاهي در شـرق 
درياچـه بـود و بـا بررسـي نقشـه هاي هوايـي و 
مقايسـه راه خشـکي طوالنـي تبريـز  و اروميـه 
بـه ايـن نتيجـه مي رسـند کـه راه ميـان درياچـه 
از  پـس  لـذا  شـود.  احـداث  زودتـر  چـه  هـر 
نقشـه برداري و عمق يابـي مسـير شـرق و غـرب 
درياچـه، عمليـات اجرايـي احـداث راه توسـط 
مهندس شـيدفر به سـرعت و به طور غيررسـمي، 
عمـًا  روسـتايي  امانـي  پروژه هـاي  رديـف  در 
شـروع مي شـود و تازه بعـد از صد متر پيشـروي 
تهـران  بـه  خـود  سـفر  در  کانتـري  مرحـوم 
و  مي گيـرد  را  درياچـه  راه  احـداث  موافقـت 
عمليـات يادشـده بـا شـدت و جديـت، توسـط 
عامـل اجرايـي آن يعنـي مهنـدس شـيدفر ادامـه 

مي يابـد. 
مرحـوم کانتـري مديرکل راه و ترابري اسـتان، 
يـک مـرد کاري فوق العـاده بـود. عاشـق کار و 
اسـتان هاي  بگويـم در کل  اگـر  بـود،  خدمـت 
کشـور بـه عنـوان مديـرکل راه و ترابـري نمونـه 
بـود، اغـراق نگفتـه ام. يـک روز سـاعت شـش 
بـه جايـي  بازديـد  بـراي  قـراري  بـا هـم  صبـح 
بوديـم.  جيـپ  اتومبيـل  يـک  سـوار  داشـتيم. 
اسـتانداري  عمرانـي  معـاون  فائـزي،  مهنـدس 
هـم همـراه مـا بـود. مرحـوم کانتـري خـودش 
بامـداد  اينکـه آن موقـع  از  رانندگـي مي کـرد، 
در  کـردم،  تحسـينش  مي کـرد  شـروع  را  کار 

پيش بيني شــده به يک دوم مي رسانيد در دستور 
کار دســت اندرکاران راه و ترابري اســتان قرار 

گرفت.

پيشينه
اولين بــار فکر ايجاد يک پــل ميان گذر از روي 
درياچه اروميه به ســال 1343 برمي گردد.  طبق 
گزارش مهندس شــيدفر  همکار شهيد کانتري 
و مجري اوليه راه ميان گذر، در شــهريور  ســال 
1343 اولين بار لزوم احــداث چنين گذرگاهي 
از طرف مقامات اســتان طي نامه به نخست وزير 
وقت پيشــنهاد شده بود که پلي از وسط درياچه 
رضاييه )اروميه( زده شــود و دسترســي شــهر 
اروميه به شرق آذربايجان و تهران سريع تر شود 
و طرح هايــي هم بــراي ايجاد آن ريخته شــده 
بودنــد ولي مانند بســياري از طرح هاي توســعه 
در آن ســال ها، بــدون اينکه بــه مرحله اجرايي 
درآيد در بايگاني هاي ادارات مربوطه محبوس 
و بــه قول معروف خاک مي خوردند. اين همت 
مرحوم کانتري و ســاير دســت اندرکاران راه 
و ترابــري اوليــه اســتان در روزهاي نخســتين 
پيروزي  انقاب از جمله مهندس صادق محمد 
و مهندس شــيدفر اولين مجــري پل ميان گذر و 
البته پشتيباني و حمايت بي دريغ استانداري  بود 
که ســنگ بناي اوليه آرزوي ديرينه مردم منطقه 
را پايه ريــزي کردند و به دور از تبليغات، تظاهر 
و خودنمايي کار عظيمي را شروع کردند که در 
همان روزهاي اول انقاب به عنوان اولين پروژه 
ملــي،  هديه انقاب به مــردم آذربايجان غربي 

تلقي گرديد.

آغاز عمليات
بنـا بـه گـزارش مهنـدس شـيدفر، مجـري اوليـه 
پـل ميان گـذر،  شـهيد مهندس موسـي کانتري 
مهنـدس  خـود،  همـکار  و  دوسـت  بـا  همـگام 
ورود  اول  روزهـاي  همـان  از  محمـد،  صـادق 

حالــت عادي خود را داشــت و کمترين عرض 
درياچه در طول  پل ميان گذر حدود 15 کيلومتر 
بود. ولي اينک  طبق آخرين اطاعات دريافتي 
از محل، با توجه به خشک شدن  درياچه، از 15 
کيلومتــر طول ميان گذر، کمتر از دو کيلومتر از 
درياچه باقي مانده است؛  يک ونيم کيلومتر آن 
زير پل آب گذر ســمت شــرق درياچه و کمتر 
از نيــم کيلومتر  در قســمت غربي پل ميان گذر.  
بنابراين آبي در طول جاده خاکي ميان گذر باقي 
نمانــده که نياز به عبور از آبــراه  زيرجاده اي و 

چرخش شمال و جنوب  داشته باشد !

ضرورت ها
امــا از اينکه پل روگــذر درياچــه اروميه براي 
منطقه ضروري بوده و از نظر اقتصادي، فرهنگي، 
سياســي و به خصوص امنيتي چه اهميتي داشــته 
اســت هر چه بگوييم کم گفته ايم، اغراق نيست 
که گفته شود اين ميان گذر براي اهالي شهرهاي 
غرب درياچه و نوار مرزي شــمال غرب کشور 
که بيــن درياچه و مرز بين المللي محصور  و در 
بن بســت قرار گرفته اند و با گوشت و پوست در 
يکصد سال گذشــته ناامني هاي فاجعه بار منطقه 

را لمس کرده اند، جنبه حياتي  داشته است.
شــهر اروميــه و حومــه کــه در نــوار مــرزي 
شــمال غرب کشــور قرار گرفته در طول تاريخ 
يکي از حســاس ترين و ناامن ترين مناطق مرزي 
ايران بوده اســت به ويژه در صد ســال گذشته، 
اين شــهر در معرض ناامني هاي بسيار، جنگ و 
گريزها، شــبيخون هاي اشرار و تجاوز  و اشغال 
بيگانگان بوده اســت، علت اصلي اين ناامني ها 
و آســيب پذيربودن منطقه، در انزوا قرارگرفتنـ  
محصور بين درياچه و مرزهاي بين المللي ـ بوده 
اســت زمان هايي بوده که منطقــه به طور کامل 
در محاصره قرار گرفته، بدون اينکه دسترســي 
بــه تبريز )مرکز اســتان آذربايجــان در قديم(، 
تهران و ســاير شهرها داشته باشــد. بنابراين تنها 
راه  وصول، مي توانست از طريق درياچه  اروميه 
باشد که اين منطقه را، از بن بست انزوا درآورد.  
لذا در اولين روزهاي انقاب که کار به دســت 
مــردم افتاده بود و مســئوالن اســتان هــم که با 
خواست مردم انتخاب شــده بودند اولين پروژه 
و طرحي که مي توانســت از ذهــن اروميه اي ها 
خطور کند پيداکــردن راه برون رفت از انزوا و 
رفع موانــع جغرافيايي ـ امنيتــي منطقه بود.  اين 
است که  علي رغم درگيري هاي امنيتي مرزي و 
مشــکات روزمره استان و سختي هاي سال اول 
انقاب، مسئوالن محلي استان با توجه به آشنايي 
دقيق به مســائل استان، حل بنيادي مسائل امنيتي 
را در اولويــت کار خود قــرار داده بودند و در 
اين رابطه تسهيل در حمل و نقل و هموارکردن 
راه هاي استان به استان هاي همجوار و تهران در 
اولويت برنامه ها قرار داشت. در اين ميان ساختن 
راه ميان گذر روي درياچه اروميه که فاصله ميان 
تبريــز و اروميه را در صــورت اجرا، طبق برنامه 

بازديد از محل جاده ميان گذر، همراه با آقايان: مرادخان از صدا و سيماي اروميه و حسين زاده رئيس خبرگزاري 
وقت، اسداللهي رئيس گروه ام14 و دكتر چمران. پاييز 1358، اروميه
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و ايـن آرزوي ديرينـه مـردم منطقـه بر بـاد رود. 
ايـن اسـت کـه بـه منظـور نشـان دادن حمايـت 
مردمـي از ايـن پروژه،  يـک روز جمعه را، روز 
حمايـت از ايـن پـروژه اعـام کـردم و از مـردم 
خواسـتم کـه هـر کـس از ايـن پـروژه حمايـت 
مي کنـد روز جمعـه بيايـد کنـار درياچـه، پـاي 
کـوه زنبيـل و به طور سـمبليک و با هر وسـيله اي 
خاکريـزي  ميان گـذر  مسـير  بـه  مي تواننـد  کـه 

. کنند
اهالـي اروميـه از ايـن فراخـوان عمومي اسـتقبال 
شـاياني کردنـد و تجمـع بسـيار بزرگـي در آنجا 
تشـکيل شـد و آقـاي حسـني، امام جمعـه اروميه 
هـم بـا اسـتقبال از ايـن فراخـوان  اعـام کرد که 
مـن نمازجمعـه را در همان جـا برگـزار مي کنـم 
. هـزاران نفـر، هـر کـه مي توانسـت  چـه ملـي و 
چـه مذهبـي و بـا شـور و هيجـان، همـه آمدنـد 
و به طـور عملـي نشـان دادنـد کـه از ايـن پـروژه 
ملـي حمايـت مي کننـد. عـاوه بـر خبرنـگاران 
و  آلمـان  از  خبرنـگاران  گـروه  يـک  داخلـي، 
کل  از  و  داشـتند  حضـور  آنجـا  در  سـوئيس 
به  طوري کـه  کردنـد  فيلمبـرداري  فعاليت هـا 
وقتـي ديدنـد مـن خـودم بـا يـک فرغـون خاک 
حمـل مي کنـم خيلـي شـگفت زده شـده و زبـان 
بـه تحسـين گشـودند و  گفتنـد کـه ايـن انقاب 
پيـروز مي شـود و بعدهـا يکـي از دوسـتان  فيلـم 
ايـن گـزارش را کـه در آلمـان پخـش شـده بود 
ديـده بود. ايـن فيلم که همـه فعاليت اسـتانداري 
نشـان  را  اسـتان  مـرزي  ناحيـه  در  به خصـوص 
مي داد اثر بسـيار مثبتي نسـبت به انقاب اسـامي 
در اروپـا داشـت. يکي از همـان خبرنگاران به نام 
ايـران  پيتـر شـوالتر، بعـد از برگشـت از  دکتـر 
يـک کتـاب دربـاره منطقـه خاورميانـه و عمدتـاً 
ايـران به خصوص اسـتان آذربايجان غربي نوشـته 
بـود و نـام کتـاب را با اسـتفاده از آيه قـرآن، »اِن 
اهللَ َمـَع الصابِرين« گذاشـته بود کـه برگردان  آن 
توسـط ضياءالديـن ضيايـي به نـام »ايـران کانـون 
تعاونـي  شـرکت  انتشـارات  توسـط  زمين لـرزه« 
ترجمه و نشـر بين الملل در تابسـتان 1363 منتشـر 

. شد
پيشـرفت  کار  عمومـي  فراخـوان  ايـن  از  بعـد 
بـا  مسـئوالن  و  گرفـت  سـرعت  ميان گـذر 
دلگرمـي بيشـتر کار را دنبال کردنـد. چند ماهي  
از آغـاز عمليـات احداث پل ميان گذر نگذشـته 
طـرف  از  کانتـري،  موسـي  آقـاي  کـه  بـود 
ترابـري  و  راه  وزيـر  قزوينـي،  طاهـري  آقـاي 
دولـت موقـت، کـه خـود داوطلبانـه از وزارت 
کناره گيـري کردنـد بـه عنـوان جايگزيـن خـود 
پيشـنهاد گرديـد، ايـن پيشـنهاد  مـورد موافقـت 
بدين وسـيله  گرفـت،  قـرار  بـازرگان  مهنـدس 
آقـاي کانتـري ارتقـاي مقـام پيدا کـرد و وزير 
راه و ترابـري شـد و بـه جـاي او آقـاي مهنـدس 
صـادق محمـد  به عنـوان مديـرکل راه و ترابري 
اسـتان آذربايجان غربـي بـه اروميـه آمـد و کار 
پـل را دنبـال نمـود. اينـک مهنـدس کانتري به 

شـب و روز، قـدم بـه قـدم پيشـرفت کار را ببينم 
ميان گـذر،  ايـن  کـه  مي کرديـم   پيش بينـي  و 
حداکثـر تـا دو سـال بـه بهره بـرداري برسـد! دو 
سـال نشـد کـه مـن از اسـتان رفتـم و کار ايـن  
سـال   30 از  بيـش  بـه  لنگ لنـگان  ميان گـذر،  
ايـن در حالـي اسـت کـه هنـوز  طـول کشـيد. 
بزرگـراه تبريـز بـه جزيـره شـاهي سـاخته نشـده 
اسـت و ميان گـذر در ادامه راه، بعـد از دورزدن 
جزيره شـاهي از يک مسـير طوالنـي يک باندي 
در  کنـد.  عبـور  بايـد  تبريـز  نزديکي هـاي  تـا 
حالي کـه در طـرح اوليـه آن، قرار بود اين مسـير 
تـا تبريـز به صـورت بلوار دو بانده از مسـير يک 
تونـل از درون کوه هـاي  جزيـره شـاهي عبـور 
کنـد و پيش بينـي شـده بـود از وسـط ميان گـذر 

خط آهـن هـم کشـيده شـود.

فراخوان عمومي
روزهـاي آغازيـن بـا رسانه اي شـدن ايـن پـروژه 
و  اروميـه  به خصـوص  و  منطقـه  بـراي  کـه 
شـهرهاي اطـراف جنبه حياتي داشـت، حمات 
فشـارهاي  و  سـازنده  نه چنـدان  انتقـادات  و 
همه جانبـه به خصـوص از جانـب بعضي ها که از 
تحول و توسـعه خوششـان نمي آيد، شـروع شد. 
به طوري کـه مي ترسـيدم پـروژه را متوقف کنند 

پاسـخ گفـت: مـن معتقـدم کـه بايـد کار کـرد 
و اثرگـذار بـود، فـردا اگـر مرديـم پشـت سـر 
مـا نگوينـد کـه فس فـس کردنـد و کاري انجام 
ندادنـد. نبايـد گـوش بـه حـرف ايـن و آن داد 
و بايـد آنچـه الزم اسـت و وظيفـه ماسـت بايـد 
بـه خوبـي انجـام دهيـم.  کار درياچـه را هـم بـا 
چنيـن روحيـه اي آغاز کـرد. اولين بار کـه با هم 
بـراي بازديـد از مقدمـات کار ميان گـذر رفتيم، 
ديـدم کـه بـا توپ هـاي قرمزرنـگ پاسـتيکي 
مسـتقيم  خـط    يـک  در  معيـن  فاصله هـاي  در 
در طـول مسـير  ميان گـذر بـا يـک سـر نـخ و 
يـک وزنـه تـوي آب چيده انـد تـا خط مسـتقيم 
گـذرگاه را در داخـل آب نشـان دهد. يک روز 
هـم  بـه همـراه مهنـدس فائـزي، معـاون عمراني 
اسـتانداري،  بـا يـک قايـق کوچک طول مسـير 
ميان  گـذر را مـورد بازديـد قـرار دادم و تـا  ده 
هنـگام  رفتيـم.  شـاهي  جزيـره  در  آق گنبـد 
بازگشـت، آب درياچـه به شـدت توفانـي شـده 
بـود و تـا به سـاحل رسـيديم هر لحظـه در خطر  

بوديـم.  قايـق  واژگون شـدن 
بديـن ترتيـب مـن کـه بـه اهميـت اين گـذرگاه 
پيشـرفت  بـودم، لحظه لحظـه  در منطقـه واقـف 
مي گفتـم  و  مي کـردم  دنبـال  را  ميان گـذر  کار 
کـه حاضرم يـک تخت بگذارم کنـار درياچه و 

سازه هاي فلزي پل ميان گذر درياچه اروميه قبل از بهره برداري

منظره درياچه اروميه از پاي پل ميان گذر،  بهار1391
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انجـام ميان گـذر بـراي مـن ترتيـب دادنـد. ايـن 
بازديـد برايـم بسـيار مفيـد بـود. در ايـن بازيد با 
مهندسـين شـرکت صـدرا  که پيمانکار سـاخت 
عملـي پـل را بـه عهده داشـتند آشـنا شـدم که با 
شـور و شـوق رونـد عمليـات و ميـزان پيشـرفت 
کار را بـه مـن توضيـح دادنـد و انيميشـن پايانـي 
پـل را بـه نمايـش گذاشـتند کـه براي من بسـيار 
جالـب و اميدوارکننـده بـود.  اين پروژه توسـط 
يـک شـرکت نـروژي طراحـي شـده و نظـارت 
دانمارکـي  شـرکت  يـک  عهـده  بـه  آن  عاليـه 
بـود. آقـاي علـي خامودچـي يکي از مهندسـين 
و  قسـمت ها   تمامـي  صـدرا،  شـرکت  جـوان 
سـازه هاي در دسـت اقـدام پـل را بـه مـن نشـان 
داده و اطمينـان دادنـد کـه پـل به زودي بـه اتمام 
مي رسـد. باالخـره  طولـي نکشـيد که يـک باند 
گـذرگاه  تمـام شـد و مـورد بهره بـرداري قـرار 

. فت گر

سخن آخر
اينک روز و شب، حدود  صد  اتوبوس مسافربري 
بيــن  اروميــهـ  تهران از اين مســير رفــت و آمد  
مي کنند.  سفر به تهران، تبريز  و نقل و انتقال بين 
دو استان،  سريع و سهل تر شده است. واقعيت اين 
اســت که خود درياچه فعًا از دســت رفته است 
ولي پل باقي است، از فراز نمک زار به جامانده از 
درياچه راه ترانزيتي تهران ـ تبريز را به جاده سرو 
در مــرز ترکيه  پيوند مي دهــد. در رفت و آمد و 
ارتباط و تبادل تجاري اهالي آذربايجان شرقي و 
غربي تأثير فراواني گذاشــته اســت و در آينده با 
تکميل هر دو باند اين گذرگاه و ادامه آن تا تبريز  
بيش از پيش در رفاه مردم آذربايجان و کردستان 
مفيد و مؤثر خواهد بود و مي تواند از نظر توسعه 
اقتصادي منطقه، نقشــه راه ديگري براي اســتان  
بگشايد. به طوري که با توجه به بحران آب منطقه، 
گذران زندگي مردم اين ســامان، تنها وابســته به 
کشــاورزي و صنايع وابســته به آن نباشد. مسلماً 
تجارت  مرزي و توســعه صنعت توريســم که از 
مزيت هاي مهم اين اســتان مرزي است، مي تواند 
ثــروت و رفاه بيشــتري را براي اســتان به ارمغان 
بياورد و فشار بر منابع محدود آبي را کمتر نمايد. 

ايشـان  بـه  را  پـل  اهميـت  و  رفتـم و  موضـوع 
يـادآوري کـردم و گفتـم آقـاي دکتـر، در ايـن 
پـل  ايـن  بـه  کـه  باشـد  نفـر  دو  اگـر  مملکـت 
ميان گـذر حسـاس و عاقه منـد باشـد يکـي مـن 
هسـتم و يکـي شـما، مـن بـه خاطـر اهـل محـل 
همچنـان  وقـت،  اسـتاندار  عنـوان  بـه  و  بـودن 
دغدغـه مشـکات اسـتان را دارم و شـما  هـم 
به خاطـر برادرتـان کـه ايـن ميان گـذر،  نـام آن 
مرحـوم را بـه خـود گرفتـه اسـت. مـن کاري از 
دسـتم سـاخته نيسـت ولي شـما مي توانيـد خيلي 
کار انجـام دهيـد. ايشـان، همـان وقـت بـا آقـاي 
سـعيدي کيا وزيـر راه وقـت تمـاس گرفـت و از 
ايشـان پيگيـر وضعيـت پـل ميان گـذر درياچـه 
اروميـه شـد. آقـاي سـعيدي کيا هـم بـراي مـن 
بـا يکـي از معاونيـن خـود )مهنـدس حلوايـي( 
کـه پـروژه ميان گـذر درياچـه اروميـه در حيطـه 
مسـئوليت او بـود قـرار ماقـات گذاشـت. ايـن 
ديـدار بـه عمـل آمد و گـزارش کاملـي از آنچه 
مي خواهنـد  بـراي ادامـه کار پل انجـام دهند در 

اختيـار مـن گذاشـتند. 
بـه  مـوازات ايـن فعاليت هـا در تهـران از طريـق 
بـودم.   مسـئله  پيگيـر  نيـز  اسـتان  اسـتانداران 
اسـتاندار  انصـاري   جمشـيد  آقـاي  جملـه  از 
وقـت، کـه بـه نقـل از نامبـرده، آقـاي خاتمـي 
رئيس جمهـور وقـت قـول داده بودنـد کـه ايـن 
ميان گـذر حتمـاً  پيـش از پايـان زعامـت خـود، 
خاتمـه  مي يابـد، کـه البتـه ايـن قول به هـر علتي 
انصـاري، خدمـت  آقـاي  از  بعـد  نشـد.  عملـي 
آقـاي قربانـي اسـتاندار وقـت رسـيدم  نامبـرده  
هـم مـژده بـه زودي راه انداختـن پـل را  بـه مـن 
دادنـد و يـک برنامـه بازديد از عمليـات در حال 

عنـوان وزيـر راه و ترابري مي توانسـت اقدامات 
انجـام  پـل  کار  پيشـرفت  بـراي  اساسـي تري 
دهـد. اين طـور هم شـد و ماشـين آالت سـنگين 
تـازه اي در اختيـار اداره راه و ترابـري گذاشـته 
شـد. مهنـدس محمـد نيـز ديـري نپاييـد کـه از 
اسـتان رفـت  و  بـه جـاي ايشـان آقـاي مهنـدس 
ترابـري  اثني عشـري مسـئوليت مديـرکل راه و 

اسـتان را بـه عهـده گرفـت.

پيگيري
خاتمـه خدمـت مـن در اروميـه و رفتن از اسـتان 
مانـع از آن نشـد ايـن  پـروژه عظيـم ملـي را کـه 
با شـوق و ذوق و رنج و زحمات بسـيار  شـروع 
کـرده بوديـم رهاکنـم، ايـن اسـت  کـه در سـه 
دهـه گذشـته بـا همـه اينکـه مـن از حاکميـت 
دور بـوده ام، ولـي بـا وقـوف کامـل بـه اهميـت 
يـک  عنـوان  بـه   اسـتراتژيک،  راه  ايـن  حياتـي 
شـهروند دغدغه مند، از دور و نزديک، مسـتقيم 
و  وقـت  اسـتانداران  طريـق  از  غيرمسـتقيم،  و 
بـه سـرانجام رسـيدن  مسـئوالن مربوطـه پيگيـر 
ايـن پـروژه ملي و اسـتاني بـوده ام، لذا سـال هاي 
اول از طريـق آقـاي اثني عشـري، مديـرکل راه 
آقـاي  مي کـردم،  پيگيـري  اسـتان  ترابـري  و 
اثني عشـري از اينکـه مـن در تهـران پيگيـر ايـن 
مسـئله هسـتم خوشـحال بـود و مـرا راهنمايـي 
مي کـرد کـه در تهـران چگونه پيگير اين مسـئله 
از  بعـد  سـال   17 اثني عشـري  مهنـدس  ـ  باشـم 
عهـده دار  محمـد،  صـادق  و  کانتـري  موسـي 
بـود  اسـتان  ترابـري  و  راه  کل  اداره  مديريـت 
از  اسـتان  در  صادقانـه اش  خدمـات  به خاطـر  و 
ـ  بـود  برخـوردار  زيـادي  محبوبيـت  و  احتـرام 
همچنين مهندس محمدتقي شـيدفر، کارشـناس 
مسـتقيم  مسـئول  کـه  اروميـه   در  راه  وزارت 
اجـراي پـروژه ميان گـذر بـود. نامبـرده بـا هزينه 
خـود بـراي مطالعه علمـي اين ميان گذر سـفري 
هـم بـه ژاپـن کـرده بـود، هـر دو نفـر اطاعـات 
ارزنـده اي از چگونگـي کار ميان گذر در اختيار 
مـن گذاشـتند و بـا راهنمايـي ايشـان موضوع را 
در تهـران از طريـق آقاي دکتر عيسـي کانتري 

پيگيـري کـردم.  
آقـاي دکتر عيسـي کانتـري، وزير کشـاورزي 
طـرف  از  خاتمـي  آقـاي  صـدارت  زمـان   در 
شـده  ميان گـذر  پـل  پيگيـري  مسـئول  دولـت 
بـود.  يـک روز بـا قـرار قبلـي بـه ديـدن نامبرده 

واقعيت اين است که خود 
درياچه فعاًل از دست رفته است 

ولي پل باقي است، از فراز 
نمک زار به جامانده از درياچه 

راه ترانزيتي تهران ـ تبريز را به 
جاده سرو در مرز ترکيه  پيوند 

مي دهد

جناب آقاي دکتر محسن آرمین 
درگذشـت پدر عزیزتان را تسـلیت می گوییم.

نشریه چشم انداز ایران

جناب آقاي دکتر مصطفی معین 
درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت می گوییم.

نشریه چشم انداز ایران
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ميليون بوده و کل جمعيت شهري در سال 1390 
معادل 53/6 ميليون نفر و داراي نرخ رشد ساالنه 

2/1 درصد بوده است.«
نرخ رشــد 2/1 درصدي نمايانگــر اين واقعيت 
است که مهاجرت از روستاها به شهرها صورت 
گرفته است. در فاصله سال هاي 90-1385، رشد 
جمعيت مناطق روستايي 0/63 درصد منفي بوده 
است. تعداد کل جمعيت مناطق روستايي 21/4 

ميليون نفر بوده است.
»تعــداد واحدهاي مســکوني موجود در ســال 
1390 در مناطق شهري 14/8 ميليون بوده است 
کــه 33/2 درصد خانوارهاي شــهري مســتأجر 
هســتند در صورتي که در مناطق روســتايي 8/9 

درصد خانوارها مستأجرند«.
چنانچه گفته شــد متوســط نرخ رشــد ســاالنه 
جمعيــت کل کشــور در خال ســال هاي 90-

1385، 1/3 درصد بوده اســت. اما »اســتان هاي 
بوشــهر )3/11 درصد(، تهــران )1/44 درصد(، 
اصفهان )1/33 درصد(، خراســان رضوي )1/4 
درصــد(، ســمنان )1/37 درصــد(، قــم )1/93 
درصد(، کرمــان )2/7 درصد(، گلســتان )1/9 
درصد(، هرمــزگان )2/37 درصد(، يزد )1/63 
درصد( و البرز با )3/04 درصد( رشــد ســاالنه 
جمعيت در پنج ســال اخير، کانون کوچندگان 
از ديگر استان ها بوده اند« و بقيه استان هاي ديگر 
متوسط رشد ساالنه جمعيت شــان کمتر از 1/3 
درصد بوده اســت و اين امر شدت مهاجرت را 
نشان مي دهد. طبق سرشماري 1390، استان هاي 
تهران و البرز حدوداً 20 درصد جمعيت کشــور 

را در خود جاي داده اند.

در نــرخ ماليات بر ساخت وســاز، ماليات بر نقل و 
انتقــال واحدهاي مســکوني، واگــذاري زمين، 
کنتــرل اجــاره و... کوشــش مي کنند بــر بازار 

مسکن تأثيرگذار باشند.

1-  سهم هزينه مسکن در بودجه خانوارها
اختصاص درصــد بااليــي از هزينه هاي خانوار 
شــهري به مســکن، يکي از داليل عمده توجه 
دولت ها به بخش مسکن بوده است. در خالل 
ســال هاي 54-1348، حــدود 18 درصد 
از هزينه هاي ماهيانه يك خانوار شــهري 
صرف مسکن شده است. اين رقم در سال 
1392 به عدد 32/83 رســيده است )بانك 
مرکــزي ـ اداره آمار اقتصــادي ـ دايره 
شاخص  بهاي کاالها و خدمات مصرفي در 

سال هاي مختلف(.
از اين رو، افزايش ســهم مســکن در کل هزينه 
خانوار نشــان دهنده بااهميت ترشــدن مسکن در 
اقتصاد ايران اســت. اگرچه ناکافي بودن مسکن 
در ايــران به معناي »کارتن خوابي« نيســت؛ ولي 
در 40 ســال اخير، هيچ گاه تقاضاي کل مسکن 
با عرضه کل مســکن يکسان نبوده و يک »عدم 
تعادل شديد« و پديده »اجاره نشيني« را بر اقتصاد 

ايران تحميل کرده است.
»بر اساس آخرين سرشــماري عمومي نفوس و 
مســکن در آبان ماه 1390، جمعيت کشور 75/2 
ميليون نفر و متوسط رشد ساالنه جمعيت نسبت 
به ســال 1385 معــادل 1/3 درصد بوده اســت. 
در اين سرشــماري معادل 21 ميليون خانوار در 
کشور وجود داشــته و خانوارهاي شهري 15/4 

مقدمه
مســکن کااليــي غيرمنقــول اســت. از اين رو 
بخش مسکن، وابستگي بسيار کمي به کاالها و 
خدمات وارداتي دارد و تکيه گاه بخش مســکن، 
بيشــتر به مواد اوليه داخلــي و نيروي کار بومي و 
کم تخصــص مي باشــد. بنا برايــن ضريب تکاثر 
)مولتي پليکاتور( بخش مســکن، در سطح بااليي 
است. در بسياري از کشورها از جمله ايران، بخش 
مســکن، مي تواند دولت هــا را از رکــود به در 
آورده و به سوي رونق اقتصادي، رهنمون نمايد.

هزينه هــاي ساخت وســاز واحدهاي مســکوني 
جديد، درصد قابل ماحظه اي از GNP )توليد 
ناخالــص ملــي( هر کشــور را تشــکيل داده و 
شــاغلين در بخــش مســکن، درصــد بااليي از 
نيروي کار کشــور را پوشش مي دهند. خدمات 
واحدهاي مســکوني )تعمير، نظافت، بازسازي، 
نقاشــي و...( درصد زيــادي از مخارج مصرفي 
خانوارهــا را تشــکيل داده و براي بســياري از 

شاغلين در بخش مسکن »کار« ايجاد مي کند.
نيــاز به مســکن، يــک نيــاز اساســي در دنياي 
کنوني اســت. مجموع واحدهاي مســکوني در 
يک کشور، يک ثروت عمومي شمرده مي شود 
که تقاضــا براي واحدهاي مســکوني به تغييرات 
جمعيت و عوامل خرد و کان اقتصاد مانند رشد 
و توزيع درآمد و سياســت هاي دولت وابســته 
اســت. در حالي که درآمد و ثروت، جمعيت و 
ويژگي هاي مبنايي فرهنگي جامعه، تعيين کننده 
تقاضاي کل مسکن هستند، عواملي مانند توزيع 
درآمــد و ثروت، توزيع ســنّي و غيره در تعيين 

نوع مسکن نقش دارند.
دولت ها از طريق تسهيات و وام هاي رهني، تغيير 

بررسي عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار مسکن

علي رحيم پور سرشکه

در 40 سال گذشــته، همواره يک  »عدم تعادل شديد« بین عرضه و تقاضاي 
مســكن در اقتصاد شهري ايران وجود داشته اســت. اين امر تبعاتي چون 
»پديده اجاره نشیني«، »افزايش سهم هزينه مسكن بودجه  خانوارها«، »رشد 
بي رويه قیمت زمین و مســكن« را در اقتصاد ايران پديد آورده اســت. اين 
تحقیق در پي آن اســت كه عوامل مؤثر بر » عرضه و تقاضاي مسكن« را در 

اقتصاد ايران بررسي نمايد و يک جمع بندي نیز ارائه دهد.
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1-3- بهاي مصالح ساختماني

هرچه بهاي مصالح ســاختماني )آجر، آهن، آهک، سيمان و...( افزايش يابد، هزينه ساخت وساز بيشتر 
خواهد شد و چنانچه مردم توانايي خريد واحدهاي مسکوني گران را نداشته باشند، بازار عرضه مسکن 

وارد فاز رکود مي شود.

2-3- قيمت زمين
فضاي محدود ساخت وســاز به  ويژه در شهرهاي بزرگ، سبب مي شود بهاي اين نهاده افزايش يابد و 
زمينه ســوداگري در بازار همچنان افزايش و قيمت تمام شــده مسکن نيز، بيشتر شود و چنانچه قيمت 

مسکن افزايش يابد، توان خريد خانوارها، کاهش يافته و بازار مسکن در رکود فرو مي رود.

3-3- نرخ سود بانکي
توليدکنندگان حقيقي )افراد( يا حقوقي )شــرکت ها( مي توانند از دو منبع، هزينه هاي ساخت وساز را 

پوشش دهند.

الف( از شبكه بانكي كشور )دولتي يا خصوصي( وام بگیرند.
از آنجا که تأمين منابع از طريق سيستم  بانکي محدود است. فعاليت اين بخش نيز محدود مي شود.

ب( از بازار آزاد وام بگیرند. 
اين بازار، بهره اي دو تا سه برابر سيستم بانکي مي گيرد و اين امر باعث مي شود که هزينه ساخت وساز، 

بيشتر شده و قيمت تمام شده واحدهاي مسکوني افزايش يابد.

4-3- سرمايه گذاري و انباشت سرمايه
در کشــور ما در 40 سال گذشــته معموالً ســرمايه گذاري روي کاالهايي مانند: ماشين،  ارز، طا و 
مســکن بوده است. در 10 سال اخير )به جز نيمه دوم سال 90 و سال 91( سرمايه گذاري روي ماشين، 

موبايل و ارز سودآور نبوده و به صورت دوره اي مسکن در رونق و رکود رفته است.

5-3- شاخص هاي مساحت و تراکم کالنشهرهاي دنيا

در کانشــهر تهران به طور متوســط در هر کيلومتر مربع 10993 نفر زندگي مي کنند. در صورتي که 
کانشــهر هايي مانند توکيو، نيويورک، پاريس و لندن، تراکم نســبي جمعيت شان به مراتب از تهران 

کمتر مي  باشد.
تراکم ملي جمعيت در کل کشور معادل 46 نفر مي باشد.

2-  تمرکز جمعيت در کالنشهرهاي ايران

در سرشــماري 1390 در ايران 1331 شهر وجود 
داشته است و با توجه به جدول شماره )1( تعداد 
12 شهر معادل 23/1 ميليون نفر جمعيت دارند! به 
عبارت دقيق تر، 43/5 درصد جمعيت شهري فقط 
در 12 شــهر و 56/5 درصد بقيه در 1319 شــهر 
ديگر زندگي مي کنند و بديهي اســت که در اين 
حالت، تقاضا براي امکانات شهري مانند مسکن، 

شغل و... در کانشهرها فزاينده تر خواهد شد.

3-  اجزاي تشکيل دهنده بخش مسکن
بخش عرضه مســکن- همانند ديگر بخش هاي 
اقتصادي- هنگامي فعال اســت که بتواند قيمت 
مــورد نظر توليد مســکن را برآورده ســازد، به 
زبان اقتصادي بتواند هزينه هاي ســاخت و ســاز 

را بپوشاند. 
اگــر توليدکننده يا عرضه کننــده اي توان  مالي 
کافي داشته باشــد و قيمت مسکن، پايين باشد، 
ترجيح مي دهــد که کاالي خود را احتکار کند 
و بــه بازار عرضه نکند و بــه »انتظارات تورمي« 

چشم بدوزد.
طبــق سرشــماري 1390، در کل نقاط شــهري 
کشــور 1/7 ميليون واحــد مســکوني خالي از 
ســکنه وجود دارد که 327 هــزار واحد آن در 
شــهر تهران )19/7 درصد واحدهاي مســکوني 
تهــران( و 140 هزار واحد مســکوني خالي در 
شــهر اصفهان )8/5 درصد واحدهاي مسکوني 

اصفهان( وجود داشته اند.

جدول شماره )1(
جمعیت در كالنشهرهاي ايران

جمعیت )میلیون نفر(شهر

0/7اروميه

2/0اصفهان

1/1اهواز

1/5تبريز

8/2تهران

0/7رشت

1/5شيراز

1/1قـم

2/0کرج

0/9کرمانشاه

0/6کرمان

2/8مشهد

مأخذ : سالنامه آماري کشور 1390 ـ صفحات 107 و 108

جدول شماره )2(
شاخص هاي مساحت و تراكم شهرهاي بزرگ

نام كشورنام شهـر
جمعیت 

)میلیون نفر(

مساحت 
)كیلو 

مترمربع(

تراكم بین 
شهري

تراكم 
ملي

درصد 
تخصیص 

زمین

نسبت 
تراكم شهر 
به تراكم 

ملي

33/26992475033907/1214/01ژاپنتوکيو

17/886822050311/5166/12امريکانيويورک

17/51029167004802/8734/79کرهسئول

9/6272335501102/0932/27فرانسهپاريس

8/4162251002464/820/7انگلستان لندن

8/275010993460/41239/0ايرانتهران

 Wikipedia و City mayors  منبع : پايگاه اطاعاتي
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4- اجزاي تشکيل دهنده بخش تقاضاي مسکن

تابع تقاضاي مسکن ـ  همانند کاالهاي ضروري ديگرـ  با قيمت مسکن رابطه اي معکوس دارد. مسکن کااليي است که جانشين ندارد، از اين رو، کاالهاي 
ديگر، در تقاضاي آن، اثر آشکاري ندارند.

1-4- درآمد
با تغيير در آمد )افزايش يا کاهش( تقاضاي مسکن نيز )افزايش يا کاهش( خواهد يافت.

جدول شماره )3(
جمعیت و مساحت مراكز استان ها

مساحتجمعیت)نفر(نام شهر
)كیلومتر مربع(

تراكم نسبي
مساحتجمعیت)نفر(نام شهـر)نفر(×

)كیلومتر مربع(
تراكم نسبي

)نفر(×

485.153657.464اردبيل8.244.75975010.993تهران

464.3234011.608قزوين2.772.2873009.241مشهد

448.861805.611بندرعباس1.978.1682358.418اصفهان

388.796507.776زنجان1.967.00516511.921کرج

375.2803510.723سنندج1.549.4532256.886شيراز

354.8553011.829خرم آباد1.545.4911908.134تبريز

343.977408.599گرگان1.133.0031408.093اهواز

299.526309.984ساري1.095.8719511.535قـم

280.837309.361شهرکرد857.048909.523کرمانشاه

221.016703.157بوشهر698.0146011.634رشت

207.196258.288بجنورد680.288907.559اروميه

204.8592010.243ياسوج621.374857.310کرمان

184.647257.386بيرجند575.116757.668زاهدان

177.988257.120ايام550.9041105.008يزد

163391354.668سمنان548.378707.834همدان

536.572608.943اراک

مأخذ : سالنامه آماري کشور، سال 1390 )× محاسبات از نگارنده است.(

جدول شماره )4(
درصد تغییرات شاخص بهاي مصرف كننده و بهاي مسكن اجاره اي در سال هاي 1379-92

13791380138113821383سال
1384

13851386
138713881389139013911392

12/611/415/815/615/210/411/918/425/410/812/421/530/534/7تورم

18/619/920/019/418/311/613/721/228/612/86/011/112/620/8اجاره بها

مأخذ: بانک مرکزي- اداره آمار اقتصادي- دواير شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي و مسکن اجاره اي )در سال هاي مختلف(

6-3- نگاهي به وسعت و تراکم نسبي در مراکز استان هاي ايران
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5- نتيجه گيري
عرضه و تقاضاي مسکن در تعيين قيمت مسکن 
نقش اساســي دارد. عرضه مسکن توسط بخش 
خصوصي، انبوه ســازان و مســکن مهر صورت 
مي گيرد و تقاضاي مســکن نيز توسط خانوارها 

انجام مي شود.
آماده شــدن مســکن مهر در شــهرهاي کوچک 
و متوســط تا حدودي عرضه مســکن را افزايش 
خواهــد داد. بنابراين در ســال هاي آينده، قيمت 
مســکن در شــهرهاي کوچک و متوسط از رشد 
کمتري نسبت به کانشهرها برخوردار خواهد بود.

امــا در کانشــهرهايي مانند تهران که مســکن 
مهر فعاليت ندارد و عرضه زمين ناچيز اســت و 
انبوه سازي در بافت هاي فرسوده نيز به طور جدي 
دنبال نمي شود و صاحبان سرمايه احتکار مسکن 
را نيز دنبــال مي کنند و مرحلــه دوم هدفمندي 
يارانه ها، افزايش قيمــت حامل هاي انرژي را به 
دنبال خواهد داشــت، مجموعاً، ســبب مي شود 
که قيمت مســکن در کانشهرهايي چون تهران 
نســبت به شــهرهاي کوچک و متوسط از رشد 

بيشتري برخوردار شود.

منابع
ـ بانــک مرکزي ـ اداره آمار اقتصادي ـ ســال هاي 

مختلف
ـ مرکز آمار ايران ـ سالنامه هاي مختلف

جايگزيــن نزديک نــدارد و درصــد بااليي از 
بودجــه خانوار را به خــود اختصاص مي دهد و 
خانوار، مسکن را نيز مانند اوراق بهادار نزد خود 
نگه مي دارد و مسکن در دوره تورم، مورد حمله 
ســفته بازان قرار مي گيرد. در حــال حاضر 1/7 
ميليون واحد مســکوني در کل کشــور احتکار 

شده است.

4-4- وام بانکي 
تأمين مالي از طريق وام مسکن کمک مي کند تا 
متقاضيان بتواننــد توان مالي خود را براي خريد 
مســکن افزايش دهند. در حال حاضر ميزان وام 
بانکي در کانشــهرها 15 تــا 20 درصد، بهاي 
يک آپارتمان 50 مترمربعي را به سختي پوشش 

مي دهد.

جدول شــماره )5( نشــان مي دهد که 45 ســال 
اخير همواره متوســط نرخ رشد جمعيت شهري 
از متوســط جمعيت کشور بيشتر بوده و علت آن 
هم نرخ مهاجرت شــتابان مي باشــد. بنابراين در 
آينده همانند گذشته، تقاضا براي واحد مسکوني 

)ملکي يا استيجاري( فزاينده تر خواهد بود.
در پنج ســال گذشــته، تعداد خانوارهاي جديد 
معــادل چهــار ميليــون و 300 هــزار و تعــداد 
واحدهاي مســکوني ساخته شــده نيز برابر ســه 
ميليون واحد بوده است يعني عرضه از تقاضاي 
واحد مسکوني کمتر بوده است، )بانک مرکزي 

ـ اداره آمار اقتصادي ـ دايره آمار ساختماني(

3-4- انتظارات
از نظر مصرف کننده، مســکن کااليي است که 

جدول شماره )5(
نرخ رشد جمعیت شهري در دوره هاي مختلف )درصد(

نرخ مهاجرتجمعیت كشورجمعیت شهريسال

1345-554/92/72/2

1355-655/43/91/9

1365-752/92/71/1

1375-852/71/62/3

1385-902/11/31/5
مأخذ : سالنامه آماري کشور در سرشماري هاي مختلف

چنا ن که نمودار نشــان مي دهد، همواره اجاره بهاي مســکن از نرخ تورم جلوتر بوده اســت و اين امر نمايانگر مهاجرت بي رويه به کانشهرها و شهرهاي 
متوسط بوده است ]در چهار سال اخير برعکس شده است[

2-4- جمعيت
اگر جمعيت در کشور، روند افزايشي داشته باشد، تقاضا براي تهيه مسکن )ملکي يا استيجاري( بيشتر خواهد شد.
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داخـل را بـه نقطـه بن بسـت بکشـاند و در ايـن 
مسـير، شـعار در مـورد بي اثـر بـودن تحريم ها يا 
حتـي آثـار مثبـت تحريـم بـر اقتصـاد نمي توانـد 
بـر سـر کشـور آمـده اسـت را  واقعيـت آنچـه 

پنهـان کنـد.
 در ايـران به جـز در برنامـه سـوم توسـعه کشـور 
ارزي  ذخيـره  حسـاب  تشـکيل  دليـل  بـه  و 
اقتصـادي  نـرخ رشـد  بيـن  ضريـب همبسـتگي 
و درآمدهـاي نفتـي کشـور مثبـت بـوده اسـت. 
از  حاصـل  ارزي  عايـدات  ميـان  مثبـت  رابطـه 
صـادرات نفـت و رشـد اقتصـادي بـر ايـن نکتـه 
داللـت دارد کـه هـر گونه اختـال در صادرات 
نفـت  يـا کاهـش قيمـت جهانـي آن مي تواند بر 
اقتصـاد ايـران تأثيـر مخـرب بـر جـاي بگـذارد. 
ايـن وابسـتگي رشـد اقتصـادي بـه درآمدهـاي 
نفتـي را از حـدود سـال هاي 1340 بـه ايـن سـو 
مـواردي  البتـه در  پيگيـري کـرد کـه  مي تـوان 
رونـق  اسـت.  يافتـه  کاهـش  يـا  شـده  تشـديد 
دولت هـاي  سياسـت هاي  و   80 دهـه  نفتـي 
وقـت جهـت تزريـق درآمـد نفت بـه اقتصـاد از 
مـواردي بـود کـه در تشـديد ايـن وابسـتگي بـه 
شـدت مؤثـر واقـع شـد. بـا ايـن حـال در هميـن 
دوره دولـت در سياسـت خارجـي خـود بـدون 
توجـه بـه ايـن موضـوع، رفتـاري کامـًا متضـاد 

گذاشتند؟ کدام بخش ها آسيب پذيري بيشتري از 
اين وضعيت داشتند؟ و آيا با برداشته شدن تحريم ها 
مي توان اميد بازگشت به مسير رشد اقتصادي را 
داشت؟ پرسش هايي است که بايد فعاالن بخش 
خصوصي و سياســتگذاران دولتي به آن پاســخ 
بگويند و بر اين اساس سياست  هاي آينده را تنظيم 
کنند.  از جمله پژوهش هــاي صورت گرفته در 
اين زمينه مربوط به اتاق بازرگاني، صنايع معادن 
و کشــاورزي ايران است که سعي کرده از منظر 
بخش خصوصي ضمن تحليل مســائل اقتصادي 
کشــور و بخش خصوصي، پيشنهادات مشخصي 
در جهــت برون رفت از اين وضعيت دشــوار به 
دولت ارائه کند. تأثير وابستگي به نفت، تحريم و 
هدفمندکردن يارانه ها )با محوريت تحريم ها( بر 
اقتصاد کشور از جمله موضوعات ارائه شده در اين 
گزارش است. در ادامه بخش هايي از اين گزارش 
که مربوط به سازوکارهاي تاثيرگذاري تحريم بر 
اقتصاد کشــور و نتايج حاصل از آن است را در 
دسترس خوانندگان قرار داده ايم. مطالعه کامل 
اين گزارش مي توانــد نکات مهمي را در اختيار 
عالقه مندان قرار دهد. تمامي داده ها و اطالعات 
ارائه شده در اين متن مستند به گزارش مورد اشاره 

است. 

تحريم چگونه اثر مي گذارد
در بـاب مشـکات مربـوط بـه اقتصـاد نفتـي و 
از  حاصـل  درآمدهـاي  بـه  اقتصـاد  وابسـتگي 
سـخن هاي  امـروز  بـه  تـا  مـاده  ايـن  صـادرات 
بسـياري گفتـه شـده اسـت. يکـي از نکاتـي کـه 
رانتـي  اقتصـاد  مـورد  در  کارشناسـان  همـواره 
گوشـزد کـرده و نسـبت بـه عواقـب آن هشـدار 
داده انـد، وابسته شـدن اقتصـاد داخـل بـه مسـائل 
سياسـت هاي  يعنـي  اقتصـاد  حيطـه  از  خـارج 
بين المللـي اسـت. زمانـي که بيـش از 80 درصد 
اقتصـاد ايـران در دسـت دولـت اسـت و زمانـي 
به طـور  دولـت  درآمدهـاي  اعظـم  بخـش  کـه 
نفتـي  درآمدهـاي  از  غيرمسـتقيم  يـا  مسـتقيم 
تأميـن مي شـود، تحريـم نفـت مي توانـد اقتصـاد 

زماني که رئيــس دولت دهــم از بي اثر بودن 
تحريم ها بر اقتصاد ايران ســخن مي گفت، کمتر 
فعال اقتصادي بود که مي توانست به اين اظهارات 
دل  خوش کــرده و اميد به عــدم تغيير اوضاع 
اقتصادي داشته باشد. به ويژه آنکه شوک حاصل 
از تحريم ها تنها يك سال پس از شوک اقتصادي 
حاصل از اجراي هدفمنــدي يارانه ها بار ديگر 
کشور را تحت تأثير قرار مي داد. با اين حال کمتر 
از يك سال بعد، اين واقعيت  ها بودند که با قدرت 
بســيار خود را آشــکار مي کردند و زيبايي هيچ 
شعاري نيز قادر به پنهان کردن چهره نامطلوب آنها 

نبود. 
از آنچه در نتيجه تحريم ها بر سر اقتصاد ايران آمد 
در بيشــتر گزارش هاي اقتصادي با عنوان تشديد 
رکود تورمــي نام برده اند. با ايــن حال به نظر 
مي رسد اين واژه آنچه به واقع بر سر اقتصاد کشور 
آورده اســت را بيان نمي کند. کاهش دائمي در 
سطح زندگي اقشاري از جامعه که به درآمدهاي 
ثابت دسترسي دارند، تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي 
کوچــك و بزرگ، بيــکاري گســترده، تعويق 
طوالني مدت در پرداخت دستمزد، همگي بخش 
کوچکي از تبعات حاکم شــدن رکود تورمي بر 
اقتصاد کشــور اســت. البته نمي توان غافل بود 
گروه هايي خاص که امکان اســتفاده از شرايط 
تورمي را دارند و از امتيازات ويژه اي نيز برخوردار 
هستند در تمام اين مدت ماهي هاي بزرگي از اين 

درياي گل آلود نصيب خود کرده  اند. 
اين شــرايط و البته بي تدبيــري در عرصه هاي 
مديريت کالن اقتصادي دليلي بود بر اينکه دولت 
يازدهم مهمترين هدف خود را بر حل مناقشــه 
اتمي و البته بهبود فضاي اقتصادي کشور بگذارد. 
اکنون يك سال از روي کار آمدن دولت يازدهم 
گذشته است و چشم اندازهاي روشني براي حل 
موضوع هسته اي وجود دارد. در زمينه اقتصادي 
نيز دولت دســت کم توانسته سرعت روند نزولي 
گذشته را کاهش دهد. شــايد اکنون وقت آن 
رسيده باشد که آنچه بر اقتصاد ايران طي اين چند 
سال گذشته، رفته است بار ديگر مرور شود.  اينکه 
تحريم ها از چه مجراهايي بر اقتصاد  ايران تأثير 

کاغذپاره هايي که آتش به پا مي کنند
نگاهي به آثار تحريم ها بر بخش اقتصاد کشور

رابطه مثبت ميان عايدات ارزي 
حاصل از صادرات نفت و رشد 

اقتصادي بر اين نكته داللت دارد 
كه هر گونه اختالل در صادرات 
نفت  يا كاهش قيمت جهاني آن 

مي تواند بر اقتصاد ايران تأثير 
مخرب بر جاي بگذارد
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برنامه ريزي اقتصادي و تعديل هزينه هاي اضافي 
بوده باشــد اقدامي شايســته تلقي خواهد شد اما 
واقعيت اين است که اين کاهش سهم بي ترديد 
ناشــي از تشــديد تحريم ها بوده و به عنوان يک 
شــوک منفي درآمدي بودجه دولــت را متأثر 
کرده اســت کــه به موجــب آن تبعاتــي براي 
اقتصاد کشــور داشــته اســت. مهمترين تبعات 
کاهــش درآمدهاي نفتــي بر بودجــه دولت و 
به تبع  آن اقتصاد کشور را مي توان در موارد زير 

پيگيري کرد: 

كاهش حجم حقیقي بودجه: 
محدوديت منابع بودجه باعث شــد در سال 92 
حجم بودجه به قيمت جاري 5/7 درصد نســبت 
به ســال 90 افزايش يابد اين در حالي است که 
نرخ تورم در ســال 91 و 92 بــه ترتيب 30/5 و 
39/3 درصد بوده اســت. کاهش حجم حقيقي 
بودجــه اثر انقباضي بــر کل اقتصــاد دارد و به 

تشديد شرايط رکودي دامن خواهد زد.

كاهش طرح هاي عمراني: 
از آنجــا که هزينه هاي عمومي دولت که ســهم 
عمده آن را حقوق و دســتمزد تشکيل مي دهد 
نمي تواند به يک باره کاهش يابد، ســهم بيشــتر 
کاهــش هزينه هاي دولت مربــوط به طرح هاي 
عمرانــي خواهد بود که ايــن موضوع عاوه بر 
کاهش تقاضا در زمان حال، تأثير منفي بر روند 

رشد بلندمدت اقتصادي خواهد داشت.

افزايش كسري بودجه: 
کاهش درآمدهاي نفتي و عدم انعطاف هزينه ها 
در نهايــت افزايــش کســري بودجــه را در پي 
خواهد داشــت. آمارها نشــان مي دهد نســبت 
کسري بودجه به منابع از 4/9 درصد در سال 90 
به شش درصد در سال 91 و 9/6 درصد در سال 
92 رســيده است. بخشــي از اين کسري بودجه 
از طريــق انتشــار اوراق بدهي و اســتقراض از 
سيستم بانکي تأمين مي شود. اين عمل در نهايت 
موجب جانشيني بخش دولتي در بازارهاي مالي 
به جاي بخش خصوصي مي شود و اين بخش را 
دچار مضيقه مالي مي کند. اين در حالي اســت 
که بخــش خصوصي به دليل تبعــات تحريم ها 
بيش از هــر زمان ديگري به حمايــت مالي نياز 
دارد. همچنيــن افزايش کســري بودجه، دولت 
و شــرکت هاي دولتي را از بازپرداخت بخشــي 
از بدهي هاي خود بازمــي دارد که اين مورد نيز 
محدوديت منابع مالي بانک ها را جهت وام دهي 

به بخش خصوصي افزايش مي دهد.
وجود اين مشــکات باعث مي شــود در زماني 
که انتظار مي رود دولت با اعمال سياســت هاي 
بهينــه تبعات اين شــوک اقتصــادي را کاهش 
دهد، خود درگير مشــکات بزرگتري شود که 
در نهايت پيامدهاي منفي بزرگتري براي اقتصاد 

ايجاد خواهد کرد. 

مشـکلي اساسـي محسـوب خواهـد شـد.
کاهـش  ارز،  قيمـت  افزايـش  ديگـر  روي 
در  واردات  شـديد  کاهـش  اسـت.  واردات 
در  آنهـا  توليـد  امـکان  کـه  کاالهايـي  مـورد 
داخـل کشـور وجـود دارد و نيـاز بـه حمايـت 
داخلـي دارند سياسـتي واجب اسـت کـه دولت 
تعرفـه اي  موانـع  ماننـد  گوناگـون  اقدامـات  بـا 
امـا زمانـي کـه  پيگيـري کنـد  را  مي توانـد آن 
بيرونـي  اجبارهـاي  دليـل  بـه  واردات  کاهـش 
ماننـد مضيقـه ارزي باشـد شـامل همـه کاالهـا 
کاالهـاي  آنهـا  جملـه  از  کـه  شـد  خواهـد 
سـرمايه اي و واسـطه اي هسـتند. درواقـع سـهم 
کاالهايـي  بـه  مربـوط  کشـور  واردات  اصلـي 
اسـت کـه يـا مابـه ازاي داخلـي ندارنـد يـا توليد 
داخل توانايي پاسـخگويي به کل نياز کشـور را 
نـدارد. از ايـن رو کاهـش واردات بـا اين روش 
رويـه اي مثبـت تلقـي نشـده و نه تنهـا نمي توانـد 
در بُعـد کان، توليـد ملـي را افزايـش دهد بلکه 
بـا اخـال در روند توليد موجـب کاهش آن نيز 
خواهـد شـد. بررسـي تبعـات افزايـش نـرخ ارز 
نسـبت به سـاير پيامدهـاي تحريـم از جنبه ديگر 
نيـز اهميـت دارد. در حقيقـت دولـت بايـد ايـن 
موضـوع را مـد نظـر قـرار دهـد که بـدون توجه 
بـه ظرفيت هـاي توليـدي و بازارهـاي صادراتـي 
کشـور نمي تـوان تنهـا با اتـکا به تغييرات اسـمي 
ماننـد تغيير نـرخ ارز، تغييرات واقعـي در اقتصاد 
ايجـاد کـرد. از ايـن رو مديريـت نـرخ ارز حتي 
از  يکـي  تحريم هـا  برداشته شـدن  صـورت  در 

مهمتريـن وظايـف دولـت خواهـد بـود. 

2-کاهش درآمدهاي دولت
پيامد ديگر تحريم نفتــي کاهش درآمد دولت 
اســت. مراجعه بــه ارقام بودجه کشــور نشــان 
مي دهد طي ســال هاي 80 تا 89 ســهم نفت در 
بودجه همــواره بيش از 50 درصد بوده اســت. 
اين ســهم براي سال 1390 نيز معادل 52 درصد 
بود با اين حال ســهم اين درآمدها براي بودجه 
ســال 91 به 40 درصد رســيد. بي گمان اگر اين 
کاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه، حاصل 

نشـان داد و نتيجـه آن بود که در اوج وابسـتگي 
بـه نفـت و بـه دنبـال تشـديد تحريم هـا در سـال 
91 کشـور بـه يک بـاره از ايـن منبـع درآمـدي 
محـروم گشـت. بـر اثـر تحريـم  توليـد  و عرضه 
نفـت در اقتصاد کشـور کاهش يافـت و از آنجا 
کـه نفت سـهم بااليي در توليـد ناخالص داخلي 
دارد، ايـن امـر موجـب کاهـش در خـور توجـه 
رشـد اقتصادي در کشـور شـد اما اثرات تحريم 
بـه هميـن جـا ختـم نشـد.  پيامدهاي غيرمسـتقيم 
تحريم هـا بـر اقتصـاد ملـي بسـيار پيچيده تـر بود. 
بررسـي داده هـاي کان اقتصادي نشـان مي دهد 
تحريم هـا از سـه مجـرا، اقتصـاد ملـي را به طـور 
غيرمسـتقيم تحت تأثيـر قـرار دادنـد. مـرور هـر 
از  بخشـي  مي توانـد  سـازوکارها  ايـن  از  يـک 
آنچـه بـر اقتصـاد کشـور رفتـه اسـت را هويـدا 

سازد.

 1- افزايش نرخ ارز 
اقتصـاد  کليـدي  متغيـر  مهمتريـن  ارز  نـرخ 
به شـمار مـي رود. نـرخ اسـمي ارز در وضعيـت 
بي ثباتـي اقتصـاد کان به ويـژه تورم هـاي مزمن 
عـدم  بـا  تـوأم  کـه  وضعيتـي  در  به خصـوص 
تـراز  و  خارجـي  بازرگانـي  موازنـه  در  تعـادل 
مي شـود.  تغييـر  دسـتخوش  باشـد،  پرداخت هـا 
مي توانـد  ارز  اسـمي  نـرخ  افزايـش  چنـد  هـر 
تـوان  و  کشـور  مبادلـه  رابطـه  بهبـود  موجـب 
بازارهـاي  در  داخلـي  توليدکننـدگان  رقابتـي 
داخلـي و خارجـي شـود، امـا تـورم و کاهـش 
از  مي توانـد  آن  از  ناشـي  واقعـي  دسـتمزدهاي 
از  ايـران  در  شـود.  مشکل سـاز  اجتماعـي  نظـر 
سـال 1391 بـه دنبـال تشـديد تحريم هـا، عرضـه 
انتظـارات  کـرد،  پيـدا  کاهـش  شـدت  بـه  ارز 
تورمـي افزايـش يافـت، نـرخ تعادلـي بـازار ارز 
و  يافـت  افزايـش  عرضـه،  کاهـش  شـرايط  در 
درنهايـت هجوم سـفته بازان به بـازار ارز موجب 
تشـديد بحـران ارزي شـد. در ابتدا تبليغ مي شـد 
صادراتـي  مزيـت  ايجـاد  بـا  ارز  نـرخ  افزايـش 
بـراي کشـور باعـث افزايـش صـادرات خواهـد 
شـد. بـا ايـن حـال توجـه بـه آمارهـاي موجـود 
نشـان مي دهـد که اين هـدف هيچ گاه نتوانسـت 
غيرنفتـي  صـادرات  يابـد.  تحقـق  واقعيـت  در 
ايـران در سـال 91 نـه تنهـا افزايـش نيافـت بلکه 
در مقايسـه بـا سـال 1390 کمتـر بـود بـه طوري 
سـال  ايـن  در  صـادرات  دالري  ارزش  کـه 
نسـبت بـه  سـال 90 معـادل 5/75 درصد کاهش 
نشـان مي دهـد. در ايـن ميـان کاهـش صـادرات 
ميعانـات گازي و محصـوالت پتروشـيميايي در 
خـور توجـه بـوده اسـت، به نحـوي کـه افزايش 
صـادرات سـاير کاالهـا نتوانسـته آن را جبـران 
کنـد. کاهـش صـادرات غيرنفتـي کشـور از اين 
نشـان مي دهـد  نگران کننـده اسـت کـه  جهـت 
اقتصـاد کشـور نمي توانـد در مقابـل تحريم هاي 
نفتـي از طريـق افزايـش صـادرات نفتـي منابـع 
ارزي جديـدي تحصيل کنـد و در صورت نبود 
کشـور  بـراي  ارزي  مضيقـه  نفتـي  درآمدهـاي 

دولت بايد اين موضوع را مد 
نظر قرار دهد که بدون توجه به 
ظرفيت هاي توليدي و بازارهاي 
صادراتي کشور نمي توان تنها با 

اتکا به تغييرات اسمي مانند تغيير 
نرخ ارز، تغييرات واقعي در اقتصاد 
ايجاد کرد. از اين رو مديريت نرخ 
ارز حتي در صورت برداشته شدن 
تحريم ها يکي از مهمترين وظايف 

دولت خواهد بود
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زمان ديگر تاش کردند با تشکيل شرکت هاي 
سرمايه گذاري به جاي اعطاي تسهيات به بخش 
خصوصي، در زمينه مســتغات شهري از جمله 
ســاختن آپارتمان هاي مســکوني و اداري، هتل 
و مراکز خريد ســرمايه گذاري کننــد. از آنجا 
که نرخ ســود در اين فعاليت ها بســيار باالست، 
پروژه هــاي توليــدي ديگــر از ســود اقتصادي 
متناســب با آنها برخوردار نبــوده و در نتيجه از 
گردونه رقابت حذف مي شوند. همچنين زماني 
که به دليل تشديد تحريم ها انتظارات تورمي باال 
گرفت و احتمال تنــزل ارزش پول ملي افزايش 
يافت، مؤسســات پولي و اعتباري تحت نظارت 
بانک مرکــزي و مؤسســات پولــي و اعتباري 
غيرمتشــکل )که 30 درصد نقدينگي کشور را 
اداره مي کنند(، وارد بازار ارز و طا شــدند و به 

شکل گيري و افزايش بحران دالر دامن زدند. 
اين موضوع از مشــکات اساسي سيستم بانکي 
کشور است که در نتيجه آن در شرايط ويژه اي 
ماننــد تحريم نــه تنها کمکي بــه کاهش اثرات 
منفي نداشته اند بلکه خود تشديدکننده وضعيت 
بحراني نيز شــده اند. عاوه بــر اين حجم باالي 
بدهي هاي معوق بانکي )بيش از 76 هزار ميليارد 
تومان( خــود به صــورت يکي از مســائل نظام 
بانکي کشــور، موجــب قفل شــدن منابع بانکي 
شــده اســت. نکته در خور توجه اين است که 
فقط 14/5 درصد ايــن بدهي هاي معوق مربوط 
به بخــش صنعت و معدن اســت و بخش عمده 
آن مربوط به واردکنندگاني اســت که در دوره 
رونق نفتي ســود سرشاري از اين محل به دست 
آورده انــد. نتيجه تمامي اين پيامدها اين اســت 
که حجم اصلي ســرمايه هاي کشــور به ســمت 
فعاليت هــاي غيرمولد رفتــه و فعاليت هاي مولد 
اقتصادي هرچه بيشــتر در تنگنا قرار مي گيرند؛ 
فراينــدي که در تضــاد کامل با آنچــه اقتصاد 

مقاومتي خوانده مي شود، است.
به طور کلــي مي تــوان ســازوکار تأثيرگذاري 

نقدينگي براي بخش خصوصي بوده اســت. در 
1384 سيســتم بانکي نتوانست منابع  دوره1392ـ 
مالي مورد نياز بخش هاي کشــاورزي، صنعت، 
معدن و مسکن را در حد مورد انتظار تأمين  کند. 
اين وضعيت در حالي پيش آمد که به گفته وزير 
اقتصاد و دارايي 96 درصد منابع بانک ها صرف 
پرداخت تسهيات بانکي شــده است در حالي 
که اين رقــم بايد 80 درصد باشــد. درواقع در 
دوره مورد اشــاره، تعدادي از بانک هاي دولتي 
براي تأمين مالي تســهيات تکليفــي ناگزير از 
اســتقراض از بانک مرکزي شدند. بحران مالي 
در نظام بانکي کشور خود را به صورت باالرفتن 
نسبت تسهيات به منابع مالي بانک ها، مطالبات 
معوق بانک ها و عدم کفايت ســرمايه آنها نشان 
داد. ايــن در حالي اســت که نيازهــاي اعتباري 
بخش خصوصي به دليل نرخ هاي باالي تورم در 
اقتصاد کشور و تنزل بي ســابقه ارزش پول ملي 
به شــدت افزايش يافته بود. البته بايد توجه کرد 
که نرخ پس انداز در ايران پايين نيست و کمبود 
منابع بانک ها را نمي توان به اين موضوع نســبت 
داد امــا نرخ منفي ســود حقيقــي بانکي باعث 
مي شــود پس اندازها به بازارهاي مــوازي مانند 
ارز و مســکن هدايت شوند. اين منفي بودن نرخ 
سود حقيقي در حالي است که عامان اقتصادي 
از باالبودن نرخ ســود تسهيات شکايت دارند. 
تضــاد فوق، يکي از مشــکات اصلي سيســتم 
بانکي کشور است. دليل اصلي آن نيز واگرايي 
و تفــاوت بســيار در نــرخ ســود فعاليت هــاي 
اقتصادي اســت. در اقتصاد ايران به دليل تزريق 
عايــدات نفتــي به اقتصــاد کشــور و تنزل نرخ 
حقيقي ارز در دوره 1384 تا 1390 قيمت نسبي 
کاالهــا و خدمات غيرقابل مبادله افزايش يافت. 
بــه همين دليل شــاهد گرايش بخش خصوصي 
به ســرمايه گذاري در خدمات توزيع و فروش، 
زمين و مستغات شهري بوديم. حتي بانک هاي 
خصوصــي و دولتــي در ايــن دوره بيش از هر 

3-تأثيرگذاري بر بازارهاي مالي 

 يکي از اهدف تحريم ها محدودکردن دسترسي 
ايران به بازارهاي مالي بين المللي بود که در نتيجه 
آن جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي 
کشــور عمًا متوقف گرديد. اما تحريم، اثرات 
غيرمســتقيم ديگري نيز بر بازار مالي داشــت. با 
افزايش نرخ ارز و نابه ســاماني در بازار آن موج 
خروج سرمايه ها از سيستم بانکي و تزريق آن به 
بازار ارز رقم خورد. اين افزايش تقاضا براي ارز 
در نهايت شــوک ديگري نيز بــه اين بازار وارد 
کرد که در نتيجه آن قيمت ارز دائما يک روند 
صعــودي به خود گرفت و تــا مرز 4000 تومان 
نيز پيش رفت. عاوه بــر اين بازار بورس نيز از 
اين رونق دفعي بي نصيب نماند و در ســال 91 و 
92 شاهد رکوردهاي شگفت  انگيزي بود که در 
نتيجه آن نيز موج ورود سرمايه هاي خرد به بازار 
ديده شــد. البته اگر اين تمايل به سرمايه گذاري 
در بــورس ناشــي از بهبود عملکــرد اقتصادي 
بنگاه ها و افزايش شفافيت در اين بازار باشد چه 
بســا بتوان اين اتفاق را براي اقتصاد ايران بسيار 
مبارک دانســت اما نرخ رشد اقتصادي منفي در 
بخش هاي مختلف اقتصاد طي ســال 92 نشــان 
مي دهد بهبــود عملکرد اقتصــادي را نمي توان 
عامل افزايش شاخص هاي بورسي دانست بلکه 
ايــن افزايش متأثر از دو عامــل تجديد ارزيابي 
دارايي هــاي شــرکت ها و اقبــال خريــداران و 
تشکيل حباب قيمتي بوده است. ادامه اين روند 
و بزرگ شــدن حباب بورس در نهايت مي تواند  
باعث ضرر ســرمايه گذاران غيرحرفــه اي بازار 
و روي گردانــدن ســرمايه گذاران از ايــن بازار 
باشــد. در نتيجه اين دو پيامد سرمايه هاي کشور 
به ســمت بازارهايي رفت که نــه تنها کمکي به 
توليــد نمي کردند بلکه در مــواردي مانند بازار 
ارز و ســکه با افزايش واسطه گري ها بحران هاي 

بيشتري را براي کشور رقم زدند.
مشکل ديگر بازارهاي مالي در اين دوره کمبود 

عكس از ايسنا
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تحريم هــاي تجاري و مالــي و البته اجراي قانون 

هدفمندي يارانه ها نسبت داد.
صــادرات صنعتي نيــز به تبع کاهــش توليد، در 
9 ماهــه اول ســال 1392 در هم ســنجي با دوره 
مشــابه سال قبل تنزل يافت. در مورد اشتغال اين 
بخش نيز آمار جوازهاي تأســيس و پروانه هاي 
بهره برداري گوياي آن اســت که رکود صنعتي 
در ســال 1391 و چهار ماهه اول ســال 1392 بر 
ســرمايه گذاري و اشــتغال صنعتــي تأثير منفي 

گذاشته است. 
 براي درک بهتــر وضعيت صنعت در اين مدت 
مراجعــه به صحبت هاي مقامات مســئول در اين 
زمينه مي تواند راهگشــا باشــد. بنا بــه اظهارات 
معــاون وزير صنعت، معدن و تجــارت و رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک 
و شــهرک هاي صنعتي، تا پايان شهريور ماه سال 
92 از حــدود 32000 واحــد صنعتي مســتقر در 
اين شــهرک ها، 17 تا 18 درصد تعطيل شده اند. 
همچنيــن نزديک به 34 درصــد واحدها نيز زير 
50 درصــد ظرفيت کار مي کننــد. بدين ترتيب 
52 درصد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک ها 
دچار مشــکات جدي هستند. ايشــان در زمينه 
داليــل بحران صنعتي به کمبود يا نبود نقدينگي، 
مشــکات ناشــي از تحريــم، وضعيت شــرکا، 
بازار فروش و مشــکات تأمين مواد اوليه اشاره 
کرده انــد. با اين حال توجه بــه همين صحبت ها 
نشــان مي دهد که تنهــا با رفع تحريــم نمي توان 
انتظار بهبود قابل توجه وضعيت اقتصاد کشور را 
حداقل در بخش صنعت داشت، مشکاتي مانند 
تأمين مــواد اوليه و نبود بازار فروش از تنگناهاي 
زيرساختي در اين بخش است که پيش از تحريم 
وجود داشته و بدون مديريت صحيح، پس از آن 
هم باقي خواهد ماند. در اين زمينه کمبود آب و 
برق مهمترين مشــکل زيرساخت هاي صنعتي در 
شهرک هاي صنعتي به شــمار مي رود، بدين معنا 
که اگر همه واحدهاي صنعتي موجود با ظرفيت 
کامل به کار اشــتغال يابند، با کمبود آب و برق 
مواجه خواهند شــد. اين واقعيت نشــان مي دهد 
دولت ها در دوره هاي مختلف، سياســت صنعتي 
صحيحــي را بــراي فعــاالن اين بخــش تدوين 
نکرده اند و ظرفيت هــا را بدون توجه به امکانات 
زيرساختي، گســترش داده اند؛ اقدامي که نتيجه 
آن اتــاف منابع در اين حوزه اســت. مهمترين 
نارسايي هاي سياست هاي صنعتي کشور را بدون 
توجه بــه جزئيات آن مي تــوان در دو مورد زير 

پيگيري کرد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت سياســت . 1

مشــخصي براي اعطــاي موافقت هــاي اصولي 
نــدارد. از اين رو بــدون توجه به مقيــاس بهينه 
توليد و انــدازه بازارهاي هدف، اقدام به صدور 
مجوز ســرمايه گذاري صنعتي مي کند. پيدايش 
اضافــه ظرفيت در برخي از شــاخه هاي صنعت، 
ايجاد واحدهاي توليدي کــه مقياس توليد آنها 
غير بهينــه و در نتيجه هزينه هر واحد توليد آنها 

باال است از پيامدهاي اين سوء تدبير است.

بعد از ســال 1374 را تجربه کرد. اين در حالي 
بود که نرخ رشــد اقتصادي بخش هاي مختلف 
نيز يا با کاهش روبرو بود يا رشــد منفي در اين 

بخش ها تجربه شد.
 در سال 1391 به استثناي بخش کشاورزي، ساير 
بخش هاي اصلي اقتصاد کشور با نرخ رشد منفي 
مواجه بوده اند. در اين ميان گروه نفت بيشترين 
آســيب را از تحريــم ديد و توليــد اين بخش با 
رشد منفي بااليي مواجه شد. بعد از نفت، گروه 
صنايع و معادن بيشــترين لطمه را از تحريم هاي 
اقتصادي بــه خود ديده اســت. پيش بيني بانک 
مرکزي براي ســال 1393 گوياي آن اســت که 
انتظار مي رود نرخ رشــد اقتصادي کشور به سه 
درصد برســد اما اگر اين پيش بيني خوشــبينانه 
تحقق يابد در ســال 1393 سطح توليد ناخالص 
داخلي بــه قيمت ثابت همچنان از ســطح توليد 
کشور در سال 1390 پايين تر خواهد بود. بديهي 
اســت تأثير  رشدهاي منفي و پايين بر بازار کار 
کشــور نيز مخرب خواهد بــود و انتظار مي رود 

نرخ بيکاري در سال 1392 افزايش يافته باشد.

در بيــن بخش هــاي اقتصــادي  وضعيت بخش 
صنعت نســبت به ديگر بخش هــا مي تواند قابل 
تأمل تر باشــد، چرا که نشــان داد هم از افزايش 
درآمدهاي نفتــي در دوره رونق و هم از کاهش 
آن در دوره تحريم، اثرپذيري منفي داشته است. 
بخش صنعت و معدن پس از تجربه رشد متوسط 
ســاالنه 11/7 درصدي در دوره برنامه ســوم، در 
برنامه چهارم يک دوره رشد مايم 7/3 درصدي 
را از ســر گذراند اما ميانگين رشد اين بخش در 
دوره 89  و 90  حتــي کمتر از اين مقدار شــد و 
به 5/9 درصد تنزل يافــت. اين عملکرد ضعيف 
را مي توان به تأثيرات منفي رکود تورمي ناشــي 
از بيماري هلندي در دوره رونق نفتي نسبت داد. 
شــواهد موجود گوياي آن اســت که نرخ رشد 
اين بخش در سال 1391 منفي بوده است. رکود 
بخش صنعت در سال 1392 وخيم تر شد و توليد 
صنعتي در برخي از شــاخه هاي توليد به شــدت 
افت کرد. رشــد منفي بخش صنعت در دو سال 
1391 و 1392 را مي تــوان اساســاً به اثرات منفي 

تحريم هــا بــر اقتصــاد کشــور را از مجراهاي 
مختلف در موارد زير جمع بندي کرد: 

از آنجايــي کــه بيــن نرخ رشــد اقتصادي . 1
کشــور و درآمدهاي نفتي در کوتاه مدت رابطه 
مســتقيم وجود دارد، تحريم ها به طور مستقيم با 
کاهــش درآمدهاي نفتي موجب کاهش رشــد 

اقتصادي خواهد شد.
با کاهــش درآمدهاي نفتــي ذخيره ارزي . 2

کشور کاهش و نرخ ارز افزايش يافت. نتيجه اين 
امر هجوم ســرمايه ها به بازار ارز بود که شوک 
دوم را بــه اين بازار وارد کرد. باالرفتن نرخ ارز 
باعث گران شدن واردات شد و از آنجا که سهم 
عمــده کاالهــاي وارداتي مربوط بــه کاالهاي 
واسطه اي اســت، هزينه هاي توليد افزايش يافت 
و ضمن کاهش توليد باعث گران شدن کاالهاي 
توليــدي نيز شــد. ايــن موضوع در کنــار نبود 
بازارهاي قوي صادراتي ايران و مشکات نقل و 
انتقاالت مالي باعث شد تأثير افزايش نرخ ارز بر 
افزايش صادرات خنثي شــود و در نهايت مازاد 

تراز تجاري کشور کاهش يابد.
کاهــش درآمدهاي نفتي تأثير مســتقيم بر . 3

بودجــه دولت داشــته که نتيجــه آن را مي توان 
در کاهش اعتبارات عمراني و افزايش کســري 
بودجه دولت مشــاهده کرد. اين هــر دو مورد 
باعث تشــديد رکود و افزايش تورم در کشــور 

شده اند.
کاهــش پس انداز مردم در سيســتم بانکي، . 4

افزايــش بدهي دولــت به اين سيســتم، افزايش 
تورم و کاهش رشــد اقتصادي باعث شــده که 
بيشــتر منابع مالي کشور به ســمت فعاليت هايي 
بــا نرخ بازدهي بــاال در بازه کوتاه مدت ســوق 
يابد. در اين ميان فعاليت هاي ســفته بازي، خريد 
و فروش ارز و طا و معادالت بازار بورس جزو 

اولويت هاي سرمايه گذاري بوده است. 

تحريم چه آثاري گذاشته است
نتيجه  تمامي اين روندها در تورم افسارگسيخته 
و کاهش رشــد اقتصادي بخش هاي مختلف يا 
همان رکود تورمي نمايان شــده است. در مورد 
تورم بايــد گفت نرخ تورم که در ســال 1384 
بــه کمترين مقدار خود رســيده بــود، در دوره 
ســه ســاله بعد به دليل افزايش ســريع نقدينگي 
در اقتصاد کشور ســير صعودي پيمود. سياست 
دولت هــاي نهم و دهم براي کنتــرل نرخ تورم 
داخلي در اســتفاده از لنگر اســمي نــرخ ارز و 
بازکــردن درهــاي تجــارت خارجــي به روي 
واردات خاصه مي شــد. هر چند در ســال هاي 
1388 و 1389 نــرخ تورم کاهــش يافت، اما از 
ســال 1390 در پي اجراي قانون هدفمندکردن 
يارانه ها و ســپس از ســال 1391 به دنبال تشديد 
تحريم هــاي اقتصــادي ســير صعــودي پيمود. 
تنــزل نرخ ارز و محدوديــت حجم واردات در 
ســال هاي 1391 و 1392 و رکــود توليد در اين 
دو ســال نيز مزيد بر علت شد و اقتصاد ايران در 
شــش ماهه اول ســال 1392 باالترين نرخ تورم 

تا پايان شهريور ماه سال 92 از 
حدود 32000 واحد صنعتي 
مستقر در اين شهرك ها، 1۷ 
تا 18 درصد تعطيل شده اند. 

همچنين نزديك به 34 درصد 
واحدها نيز زير 50 درصد ظرفيت 

كار مي كنند. بدين ترتيب 52 
درصد واحدهاي صنعتي مستقر 

در شهرك ها دچار مشكالت 
جدي هستند
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را شناســايي کــرده و آن را بــه کار گرفتــه و 
گســترش دهنــد. چــرا کــه زيرســاخت مديريــت 
بــا  محلــي  انتخابــي  مديــران  بــراي  خــوب 
گســترش ايــن مــوارد امکان پذيــر خواهــد بــود. 
ايــن زيرســاخت ها عبارتنــد از:1ـ ارتباطــات  2ـ 
4ـ  توانمندي هــا   از  اســتفاده  3ـ  ساده ســازي  
و  برنامه ريــزي  5ـ  تصميم گيــري   قــدرت 
و  توانمندي هــا  ارتقــاي  6ـ  سياســتگذاري  
گفت وگــو  و  مشــارکت  7ـ  توانمندســازي 
ــارت 10ـ  ــار  9ـ نظ ــا اعتب ــرمايه ي ــن س 8ـ تأمي

نهادســازي.
 بديهــي اســت گفت وگــو پيرامــون هريــک 
از ايــن ضرورت هــا و دســتيابي بــه آنهــا در 
راســتاي تحقــق حکمرانــي خــوب محلــي اســت. 
حکمرانــي مطلــوب محلــي از شــاخص هايي 
ــفافيت  ــون، ش ــه قان ــرام ب ــارکت، احت ــد مش مانن
ــودن  ــخگوبودن، فراگيرب ــري، پاس در تصميم گي
نيازهــا،  بــه  پاســخگويي  اجتماع محــور،  يــا 
ــت،  ــردم و حاکمي ــر م ــئوليت  پذيري در براب مس

در جهـان امـروز حکومت هاي محلـي به عنوان 
زيرسـاخت توسعه پايدار و گسـترش دموکراسي 
و همچنيـن يـك راهـکار علمي و منطقـي براي 
بـه رسـميت  مديريـت خـوب  شـهر و روسـتا 
شـناخته شـده اسـت. در اين راستا سـازمان ملل 
متحد در برنامه اسـکان بشـر، بـراي بهره گيري از 
ايـن شـيوه، آمـوزش مـردم و حکمران هـا را در 
دسـت اجـرا دارد کـه سـومين برنامه  آموزشـي 
آن باعنـوان بـاال منتشـر شـده اسـت و اداره کل 
اجتماعي شـهرداري تهران سـفارش ترجمه اين 
برنامـه را برعهده داشـته اسـت. در اينجا مروري 
کلـي بـر ايـن برنامه آموزشـي خواهيم داشـت.

نقــش  بــه  ملــل  ســازمان  نوشــتار  ايــن   در 
ــت  ــردم در حکوم ــب م ــاي منتخ ــه اعض دوگان
ــن نقــش  ــردازد. اي ــي( مي پ ــا شــوراهاي محل )ي
ــت از ســوي مــردم و  ــه کــه شــامل وکال دوگان
ــرو  ــري قلم ــا رهب ــت ي ــر مديري ــب ديگ از جان
قابليت هــاي  مي باشــد،  خويــش  حاکميــت 
ــراي پيشــرفت  ــادي را ب ــات بني ــدي و امکان کلي
ايــن  بايــد  کــه  مي ســازد  فراهــم  منطقــه اي 
بــه کار  و  شــناخت  را  اصولــي  قابليت هــاي 
ــن درس،  ــدگان اي ــر تدوين کنن ــت. از نظ گرف
 10 بايــد  مــردم  محلــي  منتخــب  مديــران 
ــد  ــه در ح ــادي  ک ــاخت بني ــا زيرس ــت ي قابلي
فاصــل نمايندگــي و رهبــري محلــي قــرار دارد 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت برنامه . 1
مشخصي براي هماهنگ کردن سرمايه گذاري هاي 
مرتبط ندارد. از ايــن رو تکميل حلقه هاي زنجيره 

تأمين در بخش صنعت با وقفه صورت مي گيرد.
به دليل دو مفقوده فوق در دو دوره هشــت ساله 
وزارت  در   )1384-1391( و   )1376-1383(
صنايــع و معادن وقــت و وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت فعلي  به ترتيــب 32 هزار و 55 هزار 

پروانه بهره برداري صادر شده است. 
متأســفانه وزارتخانه مذکــور اطاعات موثقي 
در مــورد پروانه هاي بهره بــرداري فعال و راکد 
ندارد. همچنين هرگز درصدد محاسبه و برآورد 
ظرفيت هاي توليد مورد نيــاز و موجود برنيامده 
است. اين وزارتخانه آمار قابل اعتمادي در مورد 
نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي توليد به دســت 
نمي دهــد. همچنيــن هيچ اطاعاتي از تناســب 
ظرفيت ها ميان صنايع پايين دســت و باالدست، 
به دســت نمي دهد. حتــي مقايســه اي از مقياس 
واحدهــاي عمــده توليد داخلــي و خارجي نيز 
ارائه نمي کند. حاصل اين وضعيت ســردرگمي 
ســرمايه گذاران خصوصــي، صف هــاي طويل 
براي تقاضاي تسهيات بانکي، بااستفاده ماندن 
بخشــي از ظرفيت هاي توليــد و غيررقابتي بودن 

محصوالت صنعتي کشور است.
از منظــر مالــي نيــز رشــد منفي مانــده حقيقي 
تســهيات بانکــي اعطايي به صنعــت و معدن 
انــدک  در ســال هاي 1387 و 1390 و رشــد 
اين تســهيات در دو ســال مياني آن، از ديگر 
مشکات اين بخش است. اين موارد گوياي آن 
اســت که نظام بانکي قادر به تأمين مالي بخش 
صنعت و معدن در حد تقاضاي ناشــي از صدور 
پروانه هــاي صنعتي نبوده اســت. ايــن موضوع 
بــه هيچ وجــه آينــده نويدبخشــي را در حوزه 

سرمايه گذاري صنعتي نشان نمي دهد.

جمع بندي
بـدون شـک تحريم هـاي اقتصـادي آثـار بسـيار 
ايـن  بـا  داشـته  اند،  کشـور  اقتصـاد  بـر  مخربـي 
حـال تأکيـد بـر اين آثـار نبايـد سياسـت گذاران 
سـوء مديريت هايي  از  را  کشـور  اقتصـادي 
اقتصـاد کشـور  نيـز در  از تحريم هـا  کـه پيـش 
مثـل  سياسـت هايي  بـا  البتـه  و  داشـته  وجـود 
اسـت،  شـده  تشـديد  اقتصـادي  شـوک درماني 
اثبـات  نارسـايي ها  ايـن  بـه  توجـه  کنـد.  غافـل 
در  حتـي  مشـکات  ايـن  رفـع  بـدون  مي کنـد 
نمي تـوان  تحريم هـا  برداشته شـدن  صـورت 
انتظـار رشـد اقتصـادي چشـمگيري در اقتصـاد 
ايـن  بـا  همزمـان  آنکـه  مگـر  داشـت  کشـور 
حرکـت ارزشـمند در حـوزه سياسـت خارجـه  
سياسـتگذاران اقتصـادي کشـور نيـز بـا تدويـن 
مختلـف  بخش هـاي  بـراي  جامـع  سـند  يـک 
اقتصـاد  عديـده  مشـکات  بـر  کشـور  اقتصـاد 

بکشـند. بطـان  خـط 

امکانات بنيادي براي بهره وري از 
حکمراني محلي )شوراها(

عرصه ها و راهبردها

عباس نصر

حكمراني مطلوب محلي از 
شاخص هايي مانند مشاركت، 
احترام به قانون، شفافيت در 
تصميم گيري، پاسخگوبودن، 
فراگيربودن يا اجتماع محور، 

پاسخگويي به نيازها، 
مسئوليت  پذيري در برابر 

مردم و حاكميت، پذيرش 
تنوع هاي جنسيتي، قوميتي و... 

اعتمادسازي، برخوردار است
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ميــان  گروه هــاي خــرد اجتماعــي  اختــاف 
ــاي  ــد اعض ــه باي ــت ک ــري اس زيرســاخت ديگ
فراينــد  کننــد.  ايجــاد  محلــي  حاکميــت 
در  ميدان ســازي  و  پــل  ماننــد  روان ســازي  
ــق  ــات دقي ــد از اطاع ــک باي ــاي ترافي طرح ه
ــري  ــش ميانجي گ ــوردار و نق ــه برخ و همه جانب
بيــن راه هــا و مطالبــات گوناگــون ايجــاد کنــد و 
موجــب همبســتگي اجتماعــي و رفــع مشــکل و 

رضايت منــدي عمومــي گــردد.
ـ  قــدرت  از  بهره گيــري  قابليــت  3ـ  ايجــاد 
اعطاشــده  قــدرت  از  بهره گيــري  توانمنــدي 
قانونــي کــه در حيطــه وظايــف حکمرانــي 
خــوب محلــي بــه منتخبــان داده شــده، نيــاز 
اســت. در ايــن راســتا توانمندســازي نماينــدگان 
منتخــب؛ مــوکان را بــه افــراد توانمنــد و نخبــه 
دانســت  بايــد  مي کنــد.  تبديــل  اثرگــذار  و 
ــه  ــه پاي ــر س ــب ب ــت منتخ ــدرت مديري ــه ق ک
قــدرت اطاعــات، ســرمايه اجتماعــي، قــدرت 
تخصيــص اعتبــارات  اســت کــه اگــر ايــن 
توانمندي هــا را به دســت آورد و در راســتاي 
ــع  ــور، رف ــه ام ــراي منصفان ــض و اج ــع تبعي رف
ايجــاد  و  قومــي  و  جنســيتي  تبعيض هــاي 
قشــر  توانمندســازي  و  برابــر  فرصت هــاي 
محــروم بــه کار گيــرد شــاهد اجــراي حکمرانــي 

ــود. ــد ب ــي خواه ــوب محل خ
4ـ توان تصميم گيري ـ کــه به قابليت هاي افراد 
عضو و مجموعه شوراي حکمران محلي مربوط 

مي باشد.
معمـوالً  ـ سياسـتگذاري ها  سياسـتگذاري  5ـ 

اما شــاخص هاي نمايندگي خوب در حکمراني 
محلي نيز داراي اهميت  است که اين شاخص ها 

عبارتند از:
1ـ پايبندي به قانون ـ  پايبندي به قوانيني که اين 
مقام هاي محلي براي آن از سوي رأي دهندگان 

انتخاب شده اند.
2ـ پايبندي به منافع عموميـ  پرهيز از دنبال کردن 
منافــع خــاص فــردي، حزبــي، اجتماعــات و 

منافع  گروهي و در نظرگرفتن خير عمومي.

بهبود حکمراني  راهبردهــاي  و  عرصه ها 
محلي

چنانچه گفتـه شـد 10 مـورد زيرسـاخت اساسـي 
بـراي حکمرانـي مطلوب محلـي نياز مي باشـد تا 
شـالوده حاکميـت محلي نـاب را فراهم آورد که 

در اينجـا  به طـور گذرا  شـرح داده مي شـوند:
پايــدارـ  رابطــه  برقــراري  يــا  ارتباطــات  1ـ 
ــورا و  ــاي ش ــا اعض ــو ب ــر عض ــداوم ه ــد م پيون
ــق  ــاع از طري ــوع اجتم ــا مجم ــورا ب ــاي ش اعض
مقام هــاي  بــا  و  نيازيابــي  و  افکارســنجي 
ــه جامعــه و گروه هــاي متفــاوت  منتخــب و نخب
ــراي درک هنجارهــا، نيازهــا،  و عمــوم مــردم ب
اســت.  نيــاز  مــورد  توانمندي هــا  و  ايده هــا 
و  عميــق  شبکه ســازي  بايــد  راســتا  ايــن  در 
ســودمند و فعاالنــه ايجــاد کــرد تــا به طــور 
عميــق خواســته هاي مــوکان جمــع آوري و 

شــود.  تصميم گيــري  آنهــا  روي 
ـ  تســهيل گري  و  2ـ روان ســازي مشــکات 
جمع بنــدي مطلــوب از آراي مختلــف و يــا 

و...  قوميتــي  جنســيتي،  تنوع هــاي  پذيــرش 
اعتمادســازي، برخــوردار اســت.

مــردم  منتخــب  کــه  نماينــده  شــد  گفتــه 
انجــام  بــراي  يــا مجمــوع نمايندگانــي کــه 
در  مي شــوند  برگزيــده  محلــي  مديريــت 
عرصــه اي قــرار مي گيرنــد کــه دو نــوع فضــاي 
وکالــت و هدايــت محلــي بــراي آنهــا گشــايش 
مي يابــد. از ايــن نظــر کــه احــزاب و مطبوعــات 
ــا  ــدگان آنه ــا رأي دهن ــاص و ي ــاف خ ــا اصن ي
را  آنهــا  ديدگاه هــاي  بايــد  برگزيده انــد  را 
ــد  وکالــت نماينــد و وکيــل محســوب مي گردن
امــا از آنجــا کــه نبايــد بخش نگــر باشــند و 
مي باشــند؛  همــگان  بــراي  کار  بــه  موظــف 
ــي  ــري محل ــا رهب ــي ي ــت عموم ــگاه مديري جاي
يــا  مديريــت  اختيار  مي گيرنــد.  در  را 
ــه  ــت ک ــر اس ــک هن ــود ي ــي خ ــري محل رهب
بايــد از اصــول ويــژه اي پيــروي کنــد. در متــن 
ترجمه شــده  فــوق کــه درنتيجــه تحقيــق از 
2000 مديــر کارآمــد از ســرزمين هاي مختلــف 
برگرفتــه  شــده؛ پنــج اصــل بــراي مديريــت 

خــوب محلــي به دســت آمــده اســت: 
1ـ پرسشگري و به چالش کشيدن دائم عملکرد 

مديران محلي
2ـ داشتن چشم انداز روشن  از برنامه ها

3ـ توانمندسازي افراد و سازمان ها براي عمل
4ـ مدل ســازي از خــود و ســازمان خــود براي 

ديگران
5ـ دميــدن روح  اعتماد و آرامش  در همکاران 

و افراد مؤثر

شوراي شهر تهران، عكس از ايسنا
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نظامنامــه رفتاري و نهادينه کردن آن در فرهنگ 
حاکميت هاي محلي، نظارت سازمان ها و نهادها 
و حسابرســي هاي پياپــي، نظــارت اجتماعي و 
شفاف ســازي ها از طريق دخالــت مطبوعات و 
گروه هاي مدني و مردمي نظارت کننده، افزايش 
مجازات هــا، حــذف قدرت هــاي انحصاري و 
رفع شــيوه ها و مشــوق هاي فســادآور مي تواند 

بازدارنده باشند.
10ـ تـوان نهادسـازي ـ منظور از نهادسـازي تنها 
راه  انداختـن يـک سـازمان و تشـکيات نيسـت 
بلکـه زمانـي نهـاد تلقـي مي شـود کـه عمـوم بـر 
آن اعتمـاد کننـد و آن را مهـم بدانند. حاکميت 
محلـي خـود بايـد بـه يـک نهـاد مـورد اعتمـاد 
عمومـي تبديـل و نهادهـاي مـورد نيـاز خـود را 

نيـز تأسـيس و ايجـاد کند.
نهادينه کردن  در  مي تواند  فوق  بنيادي  امکانات 
مديريت و رهبري خوب محلي اثرگذار باشند.

ايجـاد بحث هـاي گروهـي، شبکه سـازي بـراي 
توانمندسـازي و بـه رسميت شـناختن کنشـگران 
اجتماعـي موجب توانمندسـازي براي پيشـرفت 

مي شـود. محلـي 
7ـ تــوان گفت وگو کــه داراي چهــار ويژگي 

است:
الــف ـ در نظــر داشــتن اشــتراک آيينــي يــا 
ارزشــي و ســنجش ارزش هايي که دو ســوي 

گفت و گوکننده را تحت تأثير قرار مي دهد. 
ب ـ تعريف درست و دقيق  مسئله و دستيابي به 

اشتراک در تعريف مسئله
ج ـ اولويت بندي و قالب ريزي موضوع

د ـ تصميم گيري و توافق نهايي
8ـ توان تأمين ماليـ  تأمين اعتبار و شــفافيت آن 

موجب اعتماد و حمايت اجتماعي مي شود.
9ـ امــکان  نظــارت ـ يکي از مشــکات اصلي 
حکومت هاي محلي فســاد گســترده اســت که 
بازتاب فســاد آنها وســيع تر از فســادي اســت 
کــه  دولتمــردان مرتکــب مي گردنــد. ايجاد 

چالش برانگيز اسـت و نياز به مشـارکت گسترده 
ايدئولـوژي،  از  مي توانـد  سياسـتگذاري  دارد. 
برنامـه، امـور جـاري، طـرح پيشـنهادي خـاص، 
تصميـم  حکومـت مرکـزي و... منابـع گوناگون 
گرفتـه تـا اختيارات رسـمي، چانه زنـي با مواضع 
احـزاب و قدرت هـاي اثرگـذار و يـا بيـان قصد 
و هـدف گـروه يـا حتـي واقعيت هـا سرچشـمه 
بگيـرد. )در هر حـال رعايت دو شـاخص اصلي 

قانـون و خيرعمومـي نبايـد فراموش شـود(
6ـ توانمندسـازي )اجتماعي(: تقويت ديگران از 
طريـق بـه اشتراک گذاشـتن قـدرت و اختيارات 
از  کـه  اسـت  همـکاري  تسـهيل  منظـور  بـه 
طريـق حرکـت به سـوي جامعـه مدنـي صـورت 
مي گيـرد، زيـرا جامعـه مدني شـامل انجمن هاي 
مذهبـي،  فرهنگـي،  گروه هـاي  بشردوسـت، 
کارگـري، ورزشـي، زنـان و جوانـان و... اسـت 
کـه بـا فعاليت خود در کنـار يکديگر نقاط خلل 
زيسـت را از ميـان برمي دارند. تحريـک ايده ها، 
مطالعاتـي،  حلقه هـاي  عمومـي،  همفکـري 



»آسیب شناسی تعلیم و تربیت دينی« موضوعی است كه از شــماره های قبلی چشم انداز ايران با برگزاری میزگرد و بازنشر 
مصاحبه هايی با صاحب نظران پی گرفته ايم. در شماره جاری نیز اين موضوع را در گفت وگويی كه با دكتر خسرو باقری انجام 
گرفته، دنبال می كنیم. خسرو باقری در گام نخست تفكیک روشنگری میان »فلسفه تعلیم و تربیت« و »علم تعلیم و تربیت« 
برقرار می كند و ســپس بحث خود را بر نسبت میان »تعلیم و تربیت ديني« و »آموزش و پرورش نوين« و رابطه »حكومت« و 
»تعلیم و تربیت« متمركز می نمايد. در خالل اين گفت وگو، مسائلی چون سكوالريسم و نقش اجتماعی دين نیز به میان می آيد 
كه سبب جذاب تر شدن مباحث می شود. باقری منتقد ايجاد اين همانی میان »حكومت اسالمی« و »اسالم«، و در نتیجه میان 
»تعلیم و تربیت« و »دين« است و معتقد است برقراری اين همانی مذكور سبب می شود »نسل نويي كه مي خواهد با مراجع اقتدار 
مخالفت كند،  با اسالم هم مخالفت كند. زيرا ما اينها را با هم يكي كرده ايم. درحالي كه واقعاً به نفع دين و حكومت ديني است كه 
به اين تفكیک قائل شود. زيرا در اين صورت خطاهاي حاكمان به پاي خودشان نوشته مي شود كه به اين طريق، راه نفسي براي 
دين باز مي شود. مردم مي توانند ديندار باقي بمانند و در عین حال به مشي حاكمان ديني انتقاد كنند كه اين كار به نفع خود 

حكومت هم هست«. مشروح اين گفت وگوی پرنكته و تفصیلی را در آغاز بخش چشم انداز جامعه می خوانیم.
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يکي از مباحث مهمــي که امروزه در  ■
حوزه تعليم و تربيت مطرح اســت و شما 
هم در کتاب »چيستي تربيت ديني« به آن 
پرداخته ايد، اين است که آيا مي توان به 
»تربيت«، پسوند يا صفت »ديني« افزود، يا 
نه؟ اگر موافق باشيد، گفت وگوي خود را 

با بحث در اين باره آغاز کنيم.
وقتي مي گوييم تعليم و تربيت ديني، که يک  □

مورد خاص آن هم تربيت اسامي است، نخست 
بايد روشــن کنيم که آيا منظورمان عمل تعليم و 
تربيت است، يا علم تعليم و تربيت؟ ممکن است 
بگوييم عمل يا کاري که دينداران با نسل جديد 
مي کننــد، تعليم و تربيت ديني اســت؛ لذا وقتي 
مي گوييــم تعليم و تربيت مســيحي يا اســامي، 
منظورمان همان کارهايي است که پدر و مادرها 
و يا نســل پيشين، با فرزندان خود مي کردند؛ مثل 
آموختــن آداب ديني خاص خودشــان و اعمال 

ديدگاه هايشان بر آنها و اين طور چيزها.
اما اين هم ممکن اســت که منظورمان علم تعليم 
و تربيت باشــد؛ يعنــي Education به عنوان يک 
قلمرو علمي، که در دو قرن اخير در غرب، مطرح 
شــده اســت؛ در اين صورت، منظور اين خواهد 
بــود که تعليم و تربيت اســامي هم، مي تواند به 
عنوان جايگزيني براي Education باشد. اگر اين 
دو مطلب را از يکديگرتفکيک کنيم، همان طور 
که در کتاب چيســتي تعليــم و تربيت هم بحث 
کرده ام، تــازه اين ايراد مطرح مي شــود که اگر 
منظورتان از تعليــم و تربيت ديني، عمل تعليم و 
تربيت اســت، برخي مي گويند، اسم اين تعليم و 
تربيت نيســت، زيرا ماهيّت تلقينــي دارد؛ به اين 
معنا که ـ مي گويند و درست هم مي گويند ـ شما 
بايد نخســت عقانيت يا مدلل بودن کارهاي تان 
را در عمــل تعليــم و تربيــت مبنا قــرار دهيد تا 
بتوانيد بــه آن تعليم و تربيت بگوييد، در غير اين 
صورت، به آن تعليــم و تربيت نمي گويند، بلکه 
تلقين کــردن يا چيزهايي از ايــن قبيل مي گويند. 
وقتي از اين زاويه نگاه مي کنيم،  به نظر مي رســد 
اين ســخن درستي اســت. يعني تا آنجايي که به 
اعمال مسلمانان، مسيحيان، و ديگر اديان مربوط 
مي شود، دست کم اين شيوه ها واقعاً تربيت نيست، 
بلکه همان تلقين است. زيرا، براي مثال، پيشينيان 
کــه اين روش را به کار مي بردند انتظار نداشــتند 
روي حرف آنها بحث و گفت وگو شود. اگر هم 
سؤال يا بحث مي شد، سؤال کننده با نگاهي منفي 
مواجه مي شد و با تعابيري چون پذيرش و تعبّد و 

اين طور مفاهيم به او پاسخ مي دادند که اين سخن 
خداست، اين دين خدا است و ... به هر حال، اين 
نوع کار تعليم و تربيت نيســت؛ حال مي خواهد 

اسمش اسامي باشد يا چيز ديگر.
پس اگــر بگوييم اقتضاي دين اســام، به ماهو 
دين )نه به معناي آن چيزي که هزار با به دست 
مردم بر سرش مي آيد( تلقين است؛ و به عبارت 
ديگر، اگر بخواهيم بر مبناي دين اســام، عمل 
تعليــم و تربيت را ســامان دهيــم، کار ما همين 
  گونــه خواهد بود، من با اين مخالفم. چون قطعاً 
اقتضاي دين اســام و اصوالً اقتضــاي هر دين 
الهي، اين است که افراد آگاه باشند و بدانند چه 
کار مي کنند. همان طور که در قرآن مي خوانيم، 
خدا هم با آن جبروتش وقتي مي خواهد بگويد 
روزه بگيريد، مي گويــد: »لعلّکم تتقون« و مثًا 
نمي گويــد اگــر روزه نگيريد بــه کبريايي من 
لطمه مي خــورد؛ يا چون و چــرا نداريم و بايد 
با تعبد آن را بپذيريــد. بنابراين روح دين اقتضا 
دارد که انســان ها بايــد متقاعد شــوند و ايمان 
آورند که ايمان هم يک مســئله دروني اســت، 
نــه تحميل کردني؛ اقتضاي دين اين نيســت که 
پيــروان آن صرفــاً  تعبد ورزند؛ بــه معناي منفي 
اين کلمه. اين نيســت که، بــه معناي غلط کلمه 
تعبّد، از انســان بخواهد بدون چون و چرا و فهم 
چيزي را بپذيرد. درســت اســت که بسياري از 
اعمال مســلمانان و دينداران جنبه تلقيني دارد، 
اما به نظر من، اقتضاي اديان آســماني و از جمله 
اسام، اصوالً اين است که آدم ها نخست نسبت 
به انجام احکام و شــرايع الهي متقاعد شــوند و 
آنها را باور کنند و به آنها ايمان آورند، ســپس 
و از روي قصــد و اراده بــه آن عمل کنند. اينها 
چيزهايي اســت که از تعليــم و تربيت به معناي 

معقول کلمه مي توانيم انتظار داشته باشيم.
حال ســراغ شــّق دوم قضيّه برويم. اگر منظور از 
تعليــم و تربيت، »علــم تعليم و تربيت« اســت و 
کســاني ادعا دارند که تعليم و تربيت اسامي و 
يا ديني، مي تواند شــانه به شانه Education  که در 
دانشگاه ها هست بنشيند و نظريه هايي هم پشتوانه 
خود دارد، فصل جديدي از بحث ايجاد مي شود 
که با بحث قبلي متفاوت اســت و همان طور که 
مطرح شــد، در اينجــا بزرگ ترين ســؤال ـ که 
خودش يک چالش اســت ـ اين اســت که: آيا 
مي توان بيــن علم و دين، چنين آميزشــي ايجاد 
کرد و گفت اين علم اســت و در عين حال ديني 
هم هســت؟ مثًا بر اين باور باشــيم که مي توان 
يــک Education را بــا تمــام پيکــرش از متون 
اسامي استخراج کرد. آيا اين شدني است، يا نه؟ 
بعضي گفته اند نه، چون اين يک ترکيب بي معنا 
و به اصطاح فيلســوفان متضمن خطاي مقوله اي 
)Categorical Mistake( است. به اين معنا که شما 
مقوله ها را به هم ريخته ايد و توجه نداريد که علم 
چيزي است و دين چيز ديگر و  گزاره هاي آنها با 
هم متفاوت است. علم، ماهيت فرضيه اي]1[ دارد 
و دين ماهيتي ديگر؛ ماهيت يک مجموعه ديني 
بــا ماهيت يک مجموعه علمي فرق مي کند. نوع 
گزاره ها و بررسي هاي اين دو فرق مي کند. حال 
چطور مي توان اينها را با هم آشــتي داد و انتظار 
داشــت که فرزندي به نام تعليم و تربيت اسامي 
حاصل آيد؟ البته بررســي اين امر بسيار طوالني 
است و نمي دانم در اينجا چقدر مي خواهيم به آن 
بپردازيم. اما اگر بخواهم به طور خاصه بگويم، 
در زمينه اين ديدگاه، دست کم از ميان کارهايي 
که مســلمان ها به اســم تعليم و تربيت اســامي 
مي کنند، بعضي از آنها بي ربط اســت؛ به عبارت 

آسيب شناسي تربيت ديني

در دهه 80 شمســي قرار بود همايشي درباره  آسیب شناسي تربیت ديني در 
آموزش و پرورش برگزار شود. در آســتانه برگزاري اين همايش با عده اي از 
صاحبنظران اين عرصه گفت وگوهايي ترتیب داده شد. از آنجا كه مطالب اين 
گفت وگوها از اهمیت زيادي برخوردار است سعي داريم گزينش يا كامل اين 
گفت وگوها را كه در سايت شوراي عالي آموزش و پرورش آمده به هموطنان 
و به ويژه خوانندگان چشم انداز ايران تقديم كنیم. در اين شماره گفت وگوي 
آقايان دكتر اســداهلل مرادي و ابوالقاســم مودودي با دكتر خســرو باقري 
استاد دانشــگاه تهران با موضوع »آسیب شناسي تربیت ديني« كه در تاريخ 
1382/2/3 در دانشكده روانشناســي و علوم تربیتي دانشگاه تهران انجام 

شده را تقديم خوانندگان مي كنیم.



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 7

6

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 7

7
ديگر، بايد گفت آنها بيرون از باغ هســتند. چون 
مي خواهند چيزهايي از متون ديني بيرون بکشند 
که درواقع، به دين شناسي شــان مربوط مي شــود 
که آنها هم جاي بحث دارد. مثًا چه بســا انتظار 
دارنــد که يک دين جامع و کامل، مثل اســام، 
بايد مشــتمل بر يک تعليم و تربيت تام و تمام نيز 
باشد و اگر نباشــد نقصي براي دين خواهد بود. 
لذا انتظار دارند پاسخ تمام مسائل تعليم و تربيت 
را حال؛ يا ريز به ريز آن مســائل و يا اصول آنها 
را در دين پيدا کنند. به نظر مي رسد اين ديدگاه، 
هم به لحاظ دين شناختي و هم به لحاظ علمي، هر 
دو قابل نقد اســت. به لحاظ دين شناختي، لزومي 

ندارد دين، اين چنين پهلوان همه کاره اي باشد.

 آيا اين انتظار، بار دين را سنگين نمي کند؟ ■
 بلــه. بار بــه دوش دين گذاشــتن و چيزي را  □

بيهوده از آن خواســتن اســت. در نتيجه، ممکن 
اســت نتايجش برخــاف آن چيزي باشــد که 
انتظــارش را داريــم. اگر هم چيزي را به دســت 
آورديــم معلوم نيســت در بازار علــم خريداري 
داشته باشد. در اين زمينه ما از دو طرف با مشکل 
يا ســؤال اساســي مواجهيم: يکي اينکــه آيا اين 
شير را مي شود از پســتان دين دوشيد و آيا واقعاً 
چيزي به دست مي آيد؟ ديگر اينکه اگر چيزي به 
دست آمد، مشــتري دارد يا نه؟ به عبارت ديگر، 
آيا مي توان حاصل اين انديشه را در دانشگاه هاي 
علــوم تربيتــي جهان و نه فقــط ايــران، ارائه داد 
و گفــت: اين هم چيزي اســت که مــا در کنار 
ساختارهاي تعليم و تربيتي ديگر داريم. به نظر من 
اين شــيوه که مي خواهد پاســخ همه مسائل را از 
متون اســامي بيرون بکشد و آن را آماده جلوي 
ديگران بگذارد، نمي تواند موفق شود و در عرصه 
علم شــانه به شانه نظريات ديگر بنشيند. در نتيجه 
همان طور که در برخي از کتاب ها مي بينيد، تعليم 
و تربيت اســامي در کنار رقباي خود به صورت 
کوتوله در مي آيد. بــراي مثال، وقتي صحبت از 
پياژه و ديگران مي شــود، کلــي حرف و نقل و 
شــواهد علمي به ميان مي آيد، اما وقتي مي رسيم 
به اســام، چهار تــا روايت را ســريع جمع بندي 
مي کنيم و بحث هاي خيلي کلي پيش مي کشــيم 
که به اصطاح اين آيه قرآن »اليســمن و ال يغني 
من جــوع«. آيا نتيجــه اين کار،  عزت گذاشــتن 
به اسام است؟! بعيد اســت اين طور باشد. به هر 
حال، شــخصاً معتقدم چنين علــم ديني اي، واقعاً 
قابل ساختن نيست و اگر هم چيز نيم بندي بسازيم، 

خريداري نخواهد داشت.

  ظاهــراً در طــرح »پژوهــش براي  ■
دستيابي به فلســفه آموزش و پرورش«]2[ 
شما خواســته ايد بر مبناي متون ديني، به 
فلسفه آموزش و پرورش نوين برسيد. آيا 
اشــکالي که در اينجا مطرح مي کنيد، به 

کار خودتان هم وارد نيست؟
 خيــر، چــون صحبتــي کــه اينجــا مطرح  □

مي کنيم، به عنوان علم تعليم و تربيت است، در 

حالي که حساب فلسفه تعليم و تربيت از ديدگاه 
اسامي، تا حدي جداست. علم تعليم و تربيت، 
دانشــي اســت که مي خواهد راجع به مسائل و 
مشــکات علمي تحقيق کند و پاسخ دهد. مثًا 
ســؤاالتي از اين قبيل که روش تدريس چگونه 
اســت؟ را در علم تعليم و تربيت الزم داريم. اما 
در بحث از فلسفه تعليم و تربيت که بنيادي تر و 
نظري تر اســت، مي توان از ديدگاه اسامي تنها 
يک سلسله مبناهايي را انتظار داشت. تازه وقتي 
مي گوييم آن را مي توان انتظار داشت، نه اين که 
آماده است تا ما برويم و از متون درآوريم؛ بلکه، 
به نظر من، اين ساختني است و بايد خودمان آن 
را بســازيم هر چنــد مصالــح آن را که در دين 
موجود اســت بگيريم و به آن صورت بندي هاي 
جديد بدهيــم. اما وقتي به علــم تعليم و تربيت 
مي رسيم ـ که عرض من اينجاست ـ نبايد از آن 
انتظار پاســخ به اين ســؤال ها را داشته باشيم که 
مثًا »روش هاي ارزشــيابي چيســت؟« و يا »سن 
شروع مدرسه چيســت؟«. کساني که مي گويند 
اســام يک دين کامل اســت و تعليم و تربيت 
جامعي دارد، دنبال اين ســؤال ها نيز مي گردند، 
امّا من فکر مي کنم لزومي ندارد اســام به همه 

سؤاالت تعليم و تربيت جواب داده باشد.

 به نظر شــما، مشخصاً  مي توان از متون  ■
ديني به فلســفه آموزش و پرورش نوين 

رسيد؟
 مي تــوان پايه هــا و مبناهاي تعليــم و تربيت  □

را از اســام بــه دســت آورد؛ حال اســمش را 
مي توان فلســفه تعليم و تربيــت و يا مباني تعليم 
و تربيت گذاشــت.)ممکن است کساني اين دو 
را در عنــوان مترادف هم بــه کار برند( اما اگر 
بخواهيم علم تعليم و تربيت بنا کنيم، فونداسيون 
يا قسمت هايي از نيم ســاخت يک بنا در اختيار 
ماســت، بقيه را بايد بسازيم. هر چند قسمت اول 
)فلســفه تعليم و تربيت( آن را هم ما مي ســازيم 
منتها در آنجا مواد بيشــتري وجــود دارد و کار 
ما بيشــتر به صورتبندي محدود مي شود. اما در 
طبقات فوقاني )تأســيس علم تعليــم و تربيت( 
بايــد مصالــح هــم تهيه کنيــم. مثــًا فرضيات 
خودمان را تجربه،  مشــاهده، بررســي و آزمون 

کنيم. هر چنــد که اين فرضيــات در فرآيندي 
مي تواند ابطال شــود. اين بحث را در علم ديني 
کرده ام. قبًا مقاله اي به اســم »هويّت علم ديني« 
داشــتم که اکنــون تکميل و به صــورت کتاب 
چاپ شــده اســت. در آنجا گفته ام علم ديني، 
علي رغم معانــي ناموّجهي کــه دارد، مي تواند 
معناي موّجهي هم داشــته باشد. معناي موّجهش 
مي تواند اين باشــد که ما بياييم از يک دين مثل 
اســام يا هر دين ديگري، پيش فرض هاي يک 
نظريه علمي را بگيريم و بر اســاس آنها شــروع 
بــه کار کنيــم و شــروع آن هم اين اســت که 
نخست فرضيه پردازي کنيم. البته فرضيه پردازي 
مــا ملهــم از آن پيش فرض هاســت. امــا به هر 
صورت، اين وسط کارهايي مي کنيم. ما فرضيه 
مي ســازيم. هرچند اگر فرضيه ما رد شــود، تنها 
فرضيه رد شــده و دوباره مي توان به سراغ همان 
پيش فرض هــا رفــت و بــا الهــام از آن، فرضيه 
جديــدي طرح کــرد. يعني مرتــب از آن انبان 
فکري مــان ـ دين ـ الهام مي گيريــم تا ببينيم آيا 
مي توانيــم براي اينکه با شــواهد تجربي روبه رو 
شويم، ساح هاي خوبي بسازيم؟ به هر حال، در 
زمينــه علم تعليم و تربيت هم اگر اين مســير را 
طي کنيم، يعني فرضيه پردازي کنيم، شــواهد را 
پيگيري و يافته هاي خود را بر هم انباشت کنيم، 
کــم کم مي توان گفت به تئوري تعليم و تربيتي 
مي رسيم که مثًا به مسائل عملي تعليم و تربيت 
هم پاسخ مي دهد. اما به نظر من، آن امر، ابتدا به 
ساکن در متون ديني موجود نيست و نبايد انتظار 

هم داشت که موجود باشد.

 شما معتقديد که با رجوع به متون ديني  ■
مي توان به فلسفه آموزش و پرورش نوين 
رسيد، نه علم تعليم و تربيت. به عبارت ديگر 
از نظر شما نظام هاي تعليم و تربيت اسالمي 
که برخي پيشنهاد کرده اند، در عرصه علم 
نمي تواند همگام با ديگر نظام ها رقابت کند 
و در کنار آنها ظاهراً ناتوان اســت. به نظر 
مي رسد اين اســتدالل در خصوص فلسفه 
آمــوزش و پرورش هــم مي تواند صادق 
باشد، زيرا آموزش و پرورش نوين برآمده 
از دنياي جديد است و به عنوان يك نهاد 
مدرن، مباني فلسفي خود را از اين جهان 
مي گيرد. حال سؤال اين است که چگونه 
مي توان اين نهاد مدرن را بر مباني ديني 
اســتوار کرد؟ چون اگر مباني مدرنيته و 
دين در يك راســتا بودند، اين کار شدني 
مي نمود، امــا اگر نه، آيا اين کار ســبب 
نمي شود که از يك ســو، فلسفه آموزش و 
پرورش ما در کنار رقبا ناتوان شــود و از 
ســوي ديگر، راه را براي کساني باز کند 
که مي گويند مي توان علم تعليم و تربيت 
اســالمي داشــت؟ چنان که برخي اکنون 
چنين فکر مي کنند؛ که اين باعث مي شود 
هم بار دين سنگين شود و هم بار آموزش 

و پرورش!

در زمينه علم تعليم و تربيت 
هم اگر اين مسير را طي كنيم، 

يعني فرضيه پردازي كنيم، 
شواهد را پيگيري و يافته هاي 
خود را بر هم انباشت كنيم، 

كم كم مي توان گفت به تئوري 
تعليم و تربيتي مي رسيم كه 
مثاًل به مسائل عملي تعليم و 

تربيت هم پاسخ مي دهد
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کــه در جهان معاصر وجــود دارد رجوع 
کنيم يا به متون ديني؟

ما در جهــان چيزي به نام فلســفه آموزش و  □
پرورش نداريم؛ فلســفه هاي آموزش و پرورش 
داريــم. هــر جامعــه اي متناســب بــا فرهنگ و 
آرمان هايش، حال بر حســب اينکه فرهنگ آن 
ديني باشــد يا غيرديني و سکوالر، فلسفه تعليم و 
تربيتي بنا مي کند. بنابراين، چيزي به عنوان معيار 
يا اســتاندارد نداريم تا بگوييــم آن را برداريم و 

بياوريم اينجا و به کار بنديم.
لذا بايد گفت اگر بخواهيم در جامعه مان متناسب 
با ســاختار فرهنگي و فکري آن، به يک فلســفه 
تعليم و تربيت بپردازيم، بايد همان کاري را بکنيم 
که ديگران کردند، منتها تأکيد مي کنم، متناسب 
با فضاي فکــري خودمان. فرضاً اگر جان ديويي 
در امريکا فلســفه تعليم و تربيت پراگماتيستي بنا 
مي کند، به دليل اين است که در فضاي فکري آن 
جامعه زمينه دارد. در آنجا فيلسوفان و متفکراني 
مانند پيــرس، ويليام جيمز و... وجــود دارند که 
متناسب با ساختار فکري شان مي گويند در تعليم 

و تربيت چه کار بايد کنيم.
ايــن نکته را هم بگويم که اگر در اينجا از تعليم 
و تربيت اسامي يا فلسفه تعليم و تربيت اسامي 
صحبت مي کنيم، نبايد فکر کنيم که اين فلســفه 
تعليم و تربيت حوزه اســت. زيرا حوزه با اسام 
نســبت عرضي دارد. در جوامع اســامي شکل 
معيني از آموزش، حوزه شــده است، اما حوزه 
تنها فرزندي نيســت کــه از دين اســام متولد 
مي شــود. در مورد مدرسه يا مدارس جديد هم 
همين قاعده را مي توانيم مطــرح کنيم. اگر من 
تعــدادي آدم را در يک مدرســه امروزي جمع 
کنم و بخواهم آنها را آموزش دهم يا تربيتشــان 
کنم،  دوبــاره آن مجموعــه ديني را اســتنطاق 
مي کنــم. مي گويــم مي خواهم بــه اينها درس 
بدهــم. مي خواهم اينهــا را آدم کنم. مي خواهم 
به اينها علم بدهم و … و مي کوشم اين سؤال ها 
را در چارچوب فکري اســام قرار دهم. به نظر 
من، دين باز در اين اســتنطاق پاسخگوســت، نه 

جواب دهد، مي توانيم از آنها استفاده کنيم.
من در آن تحقيق سعي کردم همين کار را بکنم. 
بــدون اين تلقي قبلي که چنين چيزي در اســام 
هســت و ما فقــط بايــد آن را از متون اســامي 
درآوريم. در اينجا ما ساخت و ساز مي کنيم، اما 
بار اســتنطاقي آن بيشتر است. به اين معنا که تنها 
ســؤال هايي را در برابر متون ديني قرار مي دهيم 
که به نظر مي رســد اين متون بــراي آنها جواب 
دارند. چون، وقتي از کسي انتظار داريد به سؤال 
شما جواب دهد که سؤال در سطح او باشد. اگر 
احساس  کنيد اين سؤال ها خيلي از چارچوب او 
دور اســت طبعاً مطرح نمي کنيد. دين هم به نظر 
من همين طور است. ما اگر سؤال ها را دسته بندي 
کنيم، بعضي ســؤال ها را ســريع پاسخ مي دهد، 
چون در فضاي کار اوســت و بعضي از سؤال ها 
را يــا جواب نمي دهد يا اصًا نبايد جواب بدهد؛ 
چون جوابي برايش ندارد. مسئله تعليم و تربيت از 
همين قماش است. يک رشته از سؤال هاي تعليم 
و تربيتي که بيشــتر به حوزه فلسفه تعليم و تربيت 
مربوط مي شود، همان هاست که آموزه هاي دين 
آبســتن آنهاســت؛ به محض اينکه ســؤال کنيد 
جوابي به شما مي دهد. براين اساس مي توان فلسفه 
تعليم و تربيت اسامي را زودتر سر و سامان داد. 
اما تا رســيدن به علم تعليم و تربيــت، راه خيلي 

طوالني تر است. 

 ظاهــراً آمــوزش و پــرورش نوين با  ■
تعليم و تربيت دينــي، از جهت موضوع و 
محتوا و کارکرد و غايت، متفاوت اســت. 
علميه،  براي حوزه هــاي  بخواهيــم  اگر 
فلسفه تعليم و تربيت تدوين کنيم، منطقي 
است به متون ديني رجوع کنيم، اما وقتي 
مي خواهيم براي مدرســه و دانشــگاه، به 
عنوان نهادهاي مدرن، فلسفه تدوين کنيم، 
به نظر شما بايد به فلسفه آموزش و پرورشي 

خير، اين مباني جــزو حرف هاي اصلي خود  □
دين اســت و تحميلي بر دين نيســت. فرضاً اگر 
دين راجع به هستي حرفي مي زند و مثًا مي گويد 
»هستي هدفمند است«،  اين جزو حرف هاي اصلي 
دين اســت و ما آن را بر ديــن تحميل نمي کنيم. 
حتي اگر ما نخواهيم فلسفه تعليم و تربيت درست 
کنيــم،  دين ايــن حرف ها را مي زنــد و جهان را 
بــراي ما تفســير مي کنــد؛ دربــاره غايي بودن و 
منظورداشتن جهان حرف مي زند و راجع به انسان 
حرف هاي اساسي دارد. اينکه آدم اصًا چيست و 
چه بايد باشد، جزو حرف هاي اساسي دين است. 
بــه نظر من، دين در بحث هاي معرفت شناســي و 
اينکه معرفت چيســت و علم چيســت، تا حدي 

حرف هايي براي گفتن دارد.

 به هر حال، نسبت مباني ديني با آموزش  ■
و پرورش نوين چيست؟ آيا واقعًا مي توان 

ميان آنها ارتباط منطقي برقرار کرد؟
آنچه از فلســفه تعليم و تربيــت انتظار داريم،  □

اين است که اگر شــما رويکرد کاني به مسائل 
داشــته باشــيد، بايد اين رويکردها را از تعليم و 
تربيت مورد نظرتان اســتنطاق کنيد. حال ممکن 
اســت اسمش فلسفه باشد و يا چيزي شبيه به آن. 
نمي خواهم صريحاً بگويم حرف هاي دين همان 
حرف هاي فلسفه است، اما مي گويم حرف هايي 
که دين مي زند، شبه فلسفي است؛ شبيه حرف هاي 
فيلسوفان است درباره اينکه جهان چيست؟ انسان 
چيست؟ غايت چيست؟ و … اينها از آموزه هاي 
ديني نيز قابل اســتنتاج اســت و فيلسوف تعليم و 
تربيــت ]ديني[ ما، در مرحله بعــدي، بايد اينها را 
از تعليم و تربيت اســتنطاق کند و قابل اســتنطاق 
هم خواهد بود. باز نمي خواهم بگويم فلسفه تعليم 
و تربيت در دين هســت و برويم آن را استخراج 
کنيم، استخراجي نيســت اما اگر بنيان هايي باشد 
که قابل اســتنطاق باشــد و بتواند به سؤال هاي ما 

خسرو باقري، عكس از خبرگزاري فارس

يك رشته از سؤال هاي تعليم و 
تربيتي كه بيشتر به حوزه فلسفه 
تعليم و تربيت مربوط مي شود، 

همان هاست كه آموزه هاي 
دين آبستن آنهاست؛ به محض 
اينكه سؤال كنيد جوابي به شما 
مي دهد. براين اساس مي توان 
فلسفه تعليم و تربيت اسالمي 
را زودتر سر و سامان داد. اما تا 
رسيدن به علم تعليم و تربيت، 

راه خيلي طوالني تر است
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 از نظر شــما چه نســبتي ميان تعليم و  ■

تربيت ديني و آمــوزش و پرورش نوين 
وجود دارد؟

منظورتان نسب اربعه در منطق است. □

بله. ■
اول بايــد ديد منظور شــما از تعليم و تربيت  □

ديني چيست؟ زيرا همان طور که گفتم براي آن 
چندين معنا وجود دارد. شــما به چه معنا تعليم و 
تربيت ديني را در نظر مي گيريد؟ اگر منظورتان 
برساختن يک نظام علمي تعليم و تربيت برگرفته 
از متــون ديني اســت، هنوز به نظــر من موجود 
نيســت. چنين چيزي را بايد ساخت و لذا، پاسخ 
به اين ســؤال موکول به آينده مي شود؛ يعني به 
هنگامــي که چنين چيزي را بتوانيم تدوين کنيم 
و يــک نظام علم تعليــم و تربيتي را بنا کنيم که 
بتوان گفت ديني يا اسامي است، با توجه به آن 

شرايطي که الزم است.

  نه، منظــور بنده همان تعليم و تربيت  ■
ديني اســت که متمرکز بــر تعاليم ديني 
است و گذشتگان آن را به عقايد، اخالق، 

و احکام تقسيم مي کردند.
اگر اين طور باشــد، شايد به معناي عام کلمه  □

بتوان گفت، کساني که به ديني ايمان مي آورند 
و در دامنــش پرورده مي شــوند باالخره تربيت 
مي شــوند؛ بعــد بگوييم اين اســت معناي تعليم 
و تربيــت ديني. اگر هم خودمــان نظام تعليم و 
تربيتي اي بســازيم که شــبيه نظريه هاي تعليم و 
تربيت امروز باشــد و آنگاه بخواهيم نسبت اين 
دو را بررســي کنيم، به نظر مي رســد ميان آنها 
نســبت عموم و خصوص مطلــق برقرار خواهد 
بــود. منتهــا در هر يک عکس ديگــري. به اين 
صورت کــه در معنــاي اول، تعليــم و تربيت، 
خيلي اخص اســت و دايره کوچک تري اســت 
در دل دايره بزرگ که آموزش و پرورش نوين 
اســت. اما در تعليم و تربيت اســامي به معناي 
دوم، اعــم اســت و دايــره بزرگتري اســت که 
دايــره کوچک تر يعني آموزش و پرورش نوين 
را در خود دارد. زيــرا اگر تعليم و تربيت ديني 
بخواهد پاســخ گوي مســائل امروز باشــد، بايد 
بناهاي جديدي به آن افزوده شــود؛ هرچند آن 
هسته را در درون خود حفظ مي کند. به اين معنا 
که آنچــه را دين اســام در پروراندن آدم هاي 
مؤمــن الزم دارد ـ اعــم از آموختن آموزه هاي 
اصلي دين و آداب ديــن و اين طور چيزها ـ در 

جواب نمي دهد. اگر جوابي هم داده نشود،  آفتي 
براي دين به حســاب نمي آيد. زيــرا به نظر من، 

کمال دين را بايد به نحو ديگري تعريف کرد.
اما بــه نکته دومــي اشــاره کرديــد و آن اينکه 
نمي توان فرضيات اســامي را چــون به »تقّدس 
دين« تکيه دارد رد کرد. اين البته بحثي است که 
مــن قبًا در مقاله »هّويت علم ديني« مطرح و آن 
را تکميل کرده ام که به شــکل کتاب منتشر شده 
است. شايد الزم باشد بيشــتر مطالعه شود. آنچه 
به نظر من، به جنگ تجربــه مي آيد، آموزه هاي 
ديني نيســت، بلکه فرضيه هايي اســت کــه ما با 
تأکيد و تکيه بر آن آموزه هاي ديني مي ســازيم. 
پس اگر هم چيزي در اينجا رد شــود فرضيه هاي 
ماست نه آموزه هاي ديني. هرچند فرضيه هاي ما 
ملهم از آن مبناســت، اما هرگز خود آموزه ديني 
مســتقيماً در هماوردي با تجربه قــرار نمي گيرد. 
زيرا سنخ آن فرق مي کند. اينکه مي گويم، يک 
دغدغه کامي و يک تيک کامي نيســت که تا 
برخورد مي کنيم به اينکه اسام رد مي شود، تيک 
کامي مــان شــروع به کار مي کنــد و بگوييم نه 
اسام رد نمي شــود. اين به پيش فرض هر علمي 
بر مي گردد. اگر مثًا شما پراگماتيست هم باشيد، 
مباني فلســفي تان بــا تجربه محــک نمي خورد. 
يعنــي اگر هم بــراي مثال، فرضيه هــاي برگرفته 
از پراگماتيزِم شــما در علم رد شــود، نمي توانيد 
بگوييد پراگماتيزم به لحاظ علمي مردود اســت. 
علم تجربي عهده دار اثبات يا رد مبناهاي فلسفي 
يا شــبه فلسفي نيســت. اگر آنها بايد رد يا اثبات 

شوند، در جاي ديگري و با ابزار ديگري است.
بنابراين حداکثر اتفاق ناگواري که ممکن است 
در علم ديني بيفتد، اين اســت کــه فرضيه هايي 
که بــر اســاس بنيان هــاي ديني مي ســازيم، در 
تجربه جواب ند هد و اين به معناي آن اســت که 
نمي توان علم ديني ساخت. خب، نتوان ساخت. 
مگر چه مي شــود. مگر نقش ديــن اين بوده که 
علم ديني درســت کند؟ نقش اساســي دين چيز 
ديگري اســت؛ همان اســت که مردم را ديندار 
کنــد.  اما اينکه مثًا يک روان شناســي اســامي 
تمام عيار يا فرضاً جامعه شناسي اسامي را بايد از 
دل دين بيرون بکشــيم، نقش اساسي دين نيست. 
بنابرايــن اگر علوم ديني بــه معناي اخص کلمه،  
يعني ســازگار و هماهنگ با علوم تجربي، نتواند 
ســاخته شــود، هيچ گونه آفتي به ســاحت دين 
وارد نخواهد شــد. دين يــک وظيفه اصلي دارد 
که همان ديندارکردن انسان هاســت و همه اديان 
هم به سهم خود در اين کار موفق بوده اند. آنچه 
اکنون در جامعه جهاني در پيروان اديان مي بينيد، 
نشــان دهنده توفيق اديان اســت. حــال ما در اين 
دوران سؤال جديدي مطرح کرده ايم و گفته ايم 
آيا دين هايي که کارشــان آن بوده، اين کارهاي 
ديگر هم از آنها برمي آيــد؟ به نظر من اين يک 
کار جانبي است. اگر اين کار از عهده دين برآيد 
يا نيايد، به نظــر من، نه دين را اثبات مي کند اگر 
از عهده آن برآمد، و نه دين را رد مي کند اگر از 

عهده آن برنيامد.

اينکه فقط وقتي گفتيم مي خواهيم طلبه پرورش 
دهيــم، بايد بگوييــم چه کنيم. اســام با حوزه 
ارتباط تناظــر )Correspondence( يک به يک 
نــدارد که بگوييم اينها دو روي يک ســکه اند. 
حوزه اي که امروز داريم، با شــکل و شــمايلي 
کــه دارد، يکي از فرزندان آن اســت. حال اگر 
فرزندان ديگري از اين مجموعه بخواهيد، شکل 
و شمايلشــان قدري فرق مي کند. هرچند فرزند 
به والدينش مي رود، اما به اشکال مختلف. چون 
هيچ کــدام از فرزنــدان يک پدر و مــادر طابق 
النّعل بالنّعل به پدر و مادرشــان شــبيه نيســتند. 
بنابراين مي توانيم در مدارس، شيوه هاي تعليم و 
تربيتي مختلف و متفاوت داشته باشيم و بگوييم 
اينها همه تحت تأثير انديشــه  هاي اسامي شکل 
مي گيــرد؛ حال چه فلســفه اش و چــه علمش، 

مطابق با آن مراحلي که بايد طي کند. 

  با توجه بــه اينکه علمــا و مراجع ما  ■
متولي اســالم در طول اين هزار و چند 
صد سال بوده اند و شما فرموديد مي توان 
در ارتباط با فرضيه اسالمي، فرضيات را از 
آنجا، يعني از انديشه هاي اسالمي گرفت و 
بعد روي آنها کار کرد آيا مي توان اينها را 
هم رد کرد؟ به نظر من اين ممکن نيست؛ 
زيرا طبق همان فرمايــش اولّيه، با توجه 
به تقّدس خاصي کــه دارد، امکان ندارد 

بتوانيد خالف آن را بگوييد.
دربــاره قســمت اول کــه مي فرماييد علماي  □

اسام متولي دين اسام بودند، علماي اسام نبود 
بلکــه ناظر بــه حوزه بود که گفتــم اين دو يکي 
نيســتند. دايره علماي اســام بزرگ تر از حوزه 
اســت. براي مثال آدمي هم که در تمدن اسامي 
کار کرده باشد جزو علماي اسام است اما ممکن 
اســت حوزوي نباشــد. بحث علماي اسام را با 
حوزه يکي نکنيد. محققي هم که خارج از حوزه 
ولي در حوزه ديني کار کرده، جزو علماي اسام 
اســت. باالخره او عالم آن زمينه است. نمي توان 
گفت هر عالم اسامي، حوزوي به معناي اخص 
کلمــه و يا حتي روحاني به معنــاي اخص کلمه 
اســت. منظورم اين بود که يک سبک مدرسي و 
آموزشــي را در نظر بگيريم. چون سؤال اين بود 
که آيا فلسفه تربيت اسامي، خاص مدارس ديني 
به عنوان يک شــکل آموزشــگاهيـ  نه به عنوان 
علماي اســام که خيلي وســيع مي شود و بحث 
ديگري اســت ـ اســت که ما اســمش را حوزه 
گذاشــته ايم؟ در اين باره عرض کردم که چنين 
نيست. حوزه در واقع، به عنوان يک شکل تعليمي 
ـ تعلمي تنها شکل ممکن تعليم و تربيت اسامي 
نيســت و مســائلي که در آنجــا مي تواند مطرح 
باشد، تنها نوع مسائل نيست. ممکن است مسائل 
ديگري را هم که امروزه در تعليم و تربيت داريم 
دسته بندي و مطرح کنيم و به اسام عرضه کنيم، 
همان طور کــه گفتم، بعضي ها را، چون به افقش 
مي خورد، ســريع تر جواب مي دهــد و بعضي ها 
را ديرتر جواب مي دهــد و بعضي ها را هم اصًا 

علم تجربي عهده دار اثبات يا رد 
مبناهاي فلسفي يا شبه فلسفي 
نيست. اگر آنها بايد رد يا اثبات 
شوند، در جاي ديگري و با ابزار 

ديگري است
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انتظار داريم نســل جوان به شکل خاصي 
که بيشتر صبغه مناســکي و فقهي و احيانًا 
عاطفي دارد تربيت شــود و به مفاهيم و 
برداشت گذشــتگان از دين اکتفا کند و 
تســليم و رام قالب هاي ديني اي باشد که 
او ترســيم مي کند  براي   حاکميت ديني 
به نظر مي رسد نظام آموزشي ما به واسطه 
رويکرد تناقض آميز آن به ســنت و تجدد 
از يك سلســله مشکالت و تناقضات دروني 
رنج مي برد؛ به اين معنا که ما از يك ســو 
مي خواهيم نســل جوان در حوزه علوم 
و مســائل دنياي جديد، محقق، پرسشگر، 
خالق و نقاد باشــد و از ســوي ديگر، در 
و  تلقين پذير  تعّبدپذيــر،  دينــي،  تربيت 
مقلــد. آيا مي توان نســل جــوان را که 
ذهن و ضميرش متعلق بــه دنياي جديد 
و فرآورده هــاي آن چون فيلم، ســينما، 
کامپيوتر و اينترنت اســت، در يك قالب 
ســنتي  خاص تربيت کرد؟ به هر صورت 
الزم اســت در نظام آموزشــي ما تکليف 
سنت و مدرنيته و مشکالت آن روشن شود. 
آيا سنت و مدرنيته قابل جمع هستند؟ اگر 

آري با کدام تئوري؟
در طرح »پژوهش براي دســتيابي به فلســفه  □

آمــوزش و پــرورش جمهوري اســامي ايران« 
هــم به موضــوع مدرنيته و نســبت آن با اســام 
پرداختــه ام، البته بدون اينکه اســم آن را بياورم. 
چــون گاه مي تــوان فصلي را اختصــاص داد به 
»مدرنيته و اســام« و گاه نيز بدون آوردن اســم، 
مســائل اين نزاع را مطرح کرد. من به اين معناي 
دوم بــه آن پرداخته ام. مثــًا در بحث ارزش ها و 
آزادي اين کار را کرده ام. آيا بحث آزادي يکي 
از چالش هاي مدرنيته و اســام نيســت؟ يکي از 
محورهاي چالشــي ميان مدرنيته و انديشــه هاي 
ســنتي همين بحث آزادي بشــر و يا حقوق بشر 
است که مطرح شده. اينکه اسام در قبال آزادي 
چه حرفي دارد، يا با آن چه نسبتي برقرار مي کند؛ 
که البته متضمن اين است که برخي از برداشت ها 
قابل نقد است يا خود بحث عقل، معرفت،  دانش 
و... مسائلي از اين دست هستند. در آسيب شناسي 
هم بحــث عقل گرايي به معنــاي Rationalism ـ 
که Ism آن مورد تأکيد اســتـ  را مطرح کرده ام 
که خود يکي از مســائل چالشــي ميان ســنت و 
مدرنيته است. اگر کسي به اينها بپردازد، به نقاط 

اصطکاک سنت و مدرنيته پرداخته است.
ما بايــد قطعاً بــه اينهــا بپردازيــم و نمي توانيم 
نپردازيم. کســي کــه امروزه بخواهــد راجع به 
علم تعليم و تربيت صحبت کند،  مجبور اســت 
درگير اين مباحث شــود. همين کتاب چيســتي 
تربيــت ديني را نگاه کنيــد. يکي از مباحث آن 
چالش هاي مدرنيته و اســام است. منتها باز هم 
من اسمش را مدرنيته و اسام نگذاشتم. با تجربه 
و ديدي که مدرنيته از علم دارد، تعليم و تربيت 
اســامي را بي معنــا]3[ تلقي مي کنــد. پس اين 
چالِش ما با مدرنيته است و اگر بخواهيم جواب 

و مقوالت دينــي و مذهبي رخ مي دهند. 
چنان که وقتي به تمدن جديد مغرب زمين 
و تاريخ صد ســاله خودمان )از مشروطه 
به اين طــرف( نظر مي افکنيم، مشــاهده 
مي کنيم عالمــان ديني و دينــداران، با 
بســياري از مســائل دنياي جديد مشکل 
داشــته و دارند. در دنياي جديد، بسياري 
از مسائل علمي، فلسفي، کالمي و اجتماعي 
به نوعي بسياري از مفاهيم و برداشت هاي 
ما از ديــن را به چالــش فرامي خوانند. 
چنان کــه در علوم جديــد، تئوري هايي 
مثل تئوري داروين، مســائل علم ژنتيك، 
فلسفي،  مسائل  در  و...  انســان  شبيه سازي 
مباحثي مانند معرفت شناسي و ظهور عقل 
 انتقادي، اينکه همه چيز و از جمله مقوالت 
ديني بايد تن به انتقــاد آزاد عقل دهند، 
يا تشــکيك در قطعيت علوم و گزاره هاي 
تاريخــي که دين و گزاره هاي آن نيز در 
اين مجموعه قرار مي گيــرد و يا اينکه با 
عقل نظري نمي تــوان به ذوات و حقايق 
اشــيا علم پيدا کرد و... و در مسائل کالم 
مباحثي مثل هرمنوتيك  الهيات جديد،  و 

و پلوراليزم ديني و... در مسائل اجتماعي، 
مباحثي مثل دموکراســي، ســکوالريزم، 
ليبراليزم و حقوق بشــر و... همه مســائل 
فوق، جامعه دينداران را با انواع چالش ها 
و بحران هــا مواجه کرده اســت. امروزه 
مشــکل ما اين اســت که از طرفي همه 
امکانات خــود را در حوزه علم، آموزش، 
اقتصــاد، صنعت و تکنولــوژي به خدمت 
گرفته ايم تا به سوي جهان جديد حرکت 
کنيم؛ چنان که در نظام آموزش رسمي ما 
مانند آموزش و پــرورش، آموزش عالي، 
و... در همــه جــا عمدتًا علوم و مســائل 
جديد آموزش داده مي شــود. در حالي 
که مــا، در حوزه تعليــم و تربيت ديني، 

درون خود خواهد داشت،  اما آنها را چنان بسط 
خواهد داد که بتواند پاســخگوي مسائل امروز 
تعليم و تربيت باشــد. تقريباً شــبيه ساختمان دو 
طبقه اي مي شــود کــه بايد طبقــه فوقاني اش را 
خودمان بســازيم. حال رابطه اين ســاختمان دو 
طبقــه با آن يک طبقه، تقريباً شــبيه همان عموم 
و خصــوص مطلق خواهد شــد کــه يکي دايره 

بزرگتري است و آن ديگري را در برمي گيرد.

 آيا اين نســبت »عمــوم و خصوص  ■
من وجه« نمي تواند باشــد؟ به اين معنا که 
دو دايــره داريم که در يکي از آنها تعليم 
و تربيت ديني اصل اســت و در ديگري 
آموزش و پــرورش نوين و علوم و فنون 
جديــد و اينها در نقطه اي بــا هم تالقي 

دارند.
ايــن تعبير هــم تعبيــر خوبي اســت. به نظر  □

مي رســد مي توان گفت من وجه هم هســتند. به 
همين جهت هم گفتم که در يک مدرسه مبتني 
بــر تعليم و تربيت اســامي، مثــًا انتظار داريم 
بچه هــا در زمينه آداب ديني هــم پرورش داده 
شــوند، نه اينکه بگوييم در اينجــا ديگر از نماز 
و روزه خبري نيســت،  بلکــه در زمينه علوم هم 
کارهايي مي کنيم. مي توانيم بگوييم توسعه يافته، 
يعني شبيه دو دايره اي است که دايره بزرگتر بر 
دايره کوچکتر حمايل شده. در عين حال، تعبير 

شما هم درست است.

 به نظر مي رسد اگر اين مسئله درست  ■
طرح شود، خيلي از سوء تفاهم ها در اين 
حوزه برطرف مي شــود. چــون تعليم و 
تربيت ديني با آمــوزش و پرورش نوين 
)Education( از جهاتي با هم تفاوت دارند 
و يکســان گرفتن آنها و تطبيق دادن آنها 
بر هم مي تواند براي هر دو آســيب زا و 

مشکل آفرين باشد.
بلــه، اينکه اينها را يک چيز بدانيم،  درســت  □

نيســت. اما به نظر من، به هر دو تعبير مي شــود. 
تداخــل هــم بيان خوبي اســت. به دليــل اينکه 
باالخــره علومــي کــه مي خواهيــم بياوريــم،  
اقتضائــات خود را هم دارند.  مثــًا رياضيات و  
فيزيــک، هم اقتضائات خود را بــه عنوان علوم 
تجربــي دارند و هم مناســباتي با اســام برقرار 

مي کنند؛ بنابراين تداخل هم بيان خوبي است.

 موضــوع ديگري کــه در اين حوزه  ■
مطرح است و ظاهراً شما در آثارتان ـ به 
جز مقاله تربيت ديني در برابر چالش قرن 
بيســت ويکم ـ کمتر به عنوان يك بحث 
مســتقل به آن پرداخته ايد، بحث سنت و 
مدرنيته و چالش هاي اين دو است. ظاهراً 
جامعه در حال گذار از سنت به مدرنيته، 
با يك رشته از چالش ها و بحران ها دست 
به گريبان است که از قضا حساس ترين و 
بحث انگيزترين آنهــا در حوزه اعتقادات 



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 8

0

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 8

1

ناتوان کردن تعليم و تربيت اســت.  البته اين فقط 
به جامعه ما هم مربوط نمي شــود. هر نظام تعليم 
و تربيتي اي که فکر کند کار حکومت آن جامعه 
اين است که بچه ها را وارد يک مجموعه کند و 
به اصطــاح  ”Enculturation” يا بازپروري انجام 
دهد،  کارش به يک محافظه کاري ختم مي شود 

و تعليم و تربيت را از پويايي بازمي دارد.
از ايــن هــم نمي توانيــم بگذريــم کــه امروزه 
حکومت هاي ديني، با شکل و شمايلي که دارند 
و انــواع آن در جوامع ديگر اســامي هم وجود 
دارد و فقــط در ايــران چنين نيســت و  مدعيان 
اين امــر زياد هســتند،  بري از خطا هم نيســتند؛ 
چه خطاي علمي و چــه خطاي عملي.  خود آنها 
هم اين را قبــول دارند. حال اگر اصرار کنيم که 
حکومت اســامي، همان اسام اســت و به اين 
دليل، بايد تعليم و تربيت را کامًا شکل دهد، آن 
تطابــق را ايجاد کرده ايم و اين يک خطاي تعليم 
و تربيتي اســت. از اين جهت، مي خواهم بگويم 
نسل نويي که مي خواهد با مراجع اقتدار مخالفت 
کند،  با اســام هم مخالفت مي کند. زيرا ما اينها 
را با هم يکي کرده ايــم. درحالي که واقعاً به نفع 
ديــن و حکومت ديني اســت که به اين تفکيک 
قائل شود. زيرا در اين صورت خطاهاي حاکمان 
به پاي خودشــان نوشته مي شود که به اين طريق، 
راه نفســي براي دين باز مي شود. مردم مي توانند 
ديندار باقي بمانند و در عين حال به مشي حاکمان 
ديني انتقاد کنند که اين کار به نفع خود حکومت 
هــم هســت. زيرا بــه هــر حــال در اداره جامعه 
اشــکال هايي الجرم به ظهور مي رسد، که بايد به 
آنها رســيد و نمي توان ســکوت کرد. بنابراين به 
نظر مي رســد، هم به نفع دين اســت و هم به نفع 
حکومت هاي ديني که بر مطابق دانســتن تربيت 
ديني و حکومت ديني اصرار نشــود و لذا ما بايد 
به مقداري تباين نسبي در آن تداخلي که مشاهده 

مي کنيم،  رضايت دهيم.

ايــن نظــر مطرح شــده اســت که  ■
شــکل هاي  به  بخواهد  حکومــت  وقتي 
گوناگــون تعاليــم دينــي را تبليــغ و 

مي توانم، به قول شــما، بگويم نسبت حکومت با 
تعليم و تربيت، بايد مانند نسبت دو دايره متداخل 
باشــد، نه چنان کــه گاه فکر مي  کنيــم، دو دايره 
منطبق بــر هم. مــا گاه فکر مي کنيــم حکومت 
اســامي و تعليم و تربيت اسامي، دو روي يک 
ســکه اند و اين حکومت اســامي است که بايد 
نســل را شــکل دهد. درحالي که اين طور نيست. 
تعليم و تربيت يک اِشــکال خاصي دارد که اگر 
به آن توجه نکنيم، مشکل پيدا مي کنيم. مثًا يکي 
از ايرادهاي نسل جوان و نوجوان، مخالفت کردن 
اســت. اين نســل اگر بخواهد به فضاي استقال 
وجودي برسد، بخشي از بهاي آن مخالفت کردن 
است. به طور کلي هم، هرگاه موجودي بخواهد 
اعام اســتقال کند بايد با چيزي مخالفت کند. 
راحت ترين و آشکارترين عامت اين استقال، 
مخالفت کردن اســت. وقتي کودک مي خواهد 
از دوران وابســتگي کودکي خود خارج شــود 
و بــه اســتقال، که نوجواني اســت، برســد  اين 
را بايــد اعــام کند و او معموالً ايــن را از طريق 
مخالفت کردن با پدر، مــادر و کًا مراجع اقتدار 
اعام مي کنــد. در اين رابطه، حکومت هم يکي 
از اينهاست. لذا اگر حکومت ديني بخواهد خود 
را با دين يکي بداند، اين حرکتش به لحاظ همان 
اِشــکال تعليــم و تربيتي اي که عــرض کردم،  با 
شکست مواجه مي شود. زيرا فرد را ميان اينکه يا 
دين را کنار بگذارد و يا حکومت ديني را بپذيرد، 
مخير مي کند. به ايــن معنا که چون اينها را يکي 
کرده، مي گويد يا اين دو را با هم بپذير يا هر دو 
را کنار بگذار. به عبــارت ديگر، اين کاال درهم 

فروخته مي شود.
فکر مي کنم حکومت هــاي ديني به خاطر حفظ 
دين ـ که البد دغدغه شــان است ـ بايد بين نقش 
حکومتي ديــن و تعليم و تربيــت تفکيک قائل 
شــوند. اينکه مي گويــم تفکيک، مــرادم تباين 
نيست. دســت کم بايد به تداخل رضايت دهيم. 
به ايــن معنا کــه بگوييــم اگر حکومــت ديني 
سياســتگذاري هايي مي کند و مي خواهد نسل را 
تربيت کند، قبول، اما اينکه فکر کنيم در مدارس 
بايــد حکومت را تبليغ کنيــم،  درواقع، به معناي 

آن را بدهيم بايد درگير شويم. لذا امروزه سخن 
گفتن از تعليم و تربيت ديني بدون درگيرشــدن 
با اقتضائــات مدرنيته غيرممکن اســت و لذا به 
شــکلي اجتناب ناپذير بايد به آن پرداخت. حال 
اينکه الزم است اســمش را هم صريح بياوريم، 

 بحث ديگري است.

بــه هر حال امــروزه بحث ســنت و  ■
مدرنيته و چالش هــاي آن حتي تا عمق 
نهادهاي ســنتي مثل حوزه هــاي علميه 
راه يافته اســت و در آنجــا مباحثي مثل 
انتقادي،  کالم جديد، فلســفه دين، عقل 
راحتي  بــه  و…  پلوراليزم  هرمنوتيــك، 
مطرح مي شــود و در مجالت و کتب آنها 
آشــکارا منعکس اســت اما در آموزش و 
پرورش، بــه عنوان يك نهاد مدرن، کمتر 
ايــن مباحث مجال طرح و بســط يافته و 
گويــا از اين جهت، آمــوزش و پرورش 
 به نوعي عقب نگه داشــته شــده اســت. 
موضوع مهم ديگري کــه در اين حوزه 
مطرح اســت، اين اســت کــه در نظام 
جمهوري اسالمي همواره مسلم فرض شده 
که از طريق حکومــت و دولت مي توان 
تعاليم ديني را به شکل هاي گوناگون در 
جامعه تبليغ، تعليم، و ترويج کرد. چنان که 
حکومت طي سال هاي گذشته و با صرف 
هزينه هاي سنگين ســعي کرده از طريق 
آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صداوسيما، 
نمازجمعه ها، وزارت ارشــاد، سازمان هاي 
تبليغاتي و ارگان ها و... تعاليم ديني را نشر 
و ترويج کند. يکي از پرســش هاي مهم و 
بنيادي در عرصه تعليم و تربيت ديني اين 
است که آيا اساســًا از طريق حکومت و 
دولت مي توان آموزه هاي ديني را تبليغ 
و ترويج کرد؟ و آيا به صالح دين است که 
حکومت، تعاليم آن را تبليغ و ترويج کند؟

به مســئله رابطه حکومــت و تعليم و تربيت،  □
از دو منظــر مي تــوان نگاه کرد: يکــي از منظر 
خــود دين و ديگــري از منظر تعليــم و تربيت. 
مثــًا اگر کســي بپرســد از منظر ديني، شــأن 
حکومت اســامي چيست؟ پاســخ به اين سؤال 
تا حدي به فلســفه سياســي ما مربوط مي شــود؛ 
اينکه مانند ديدگاه ليبرال، معتقد باشــيم دولت 
چيزي حدوســط اســت و تعديل کننده  تزاحم 
ميان منافع افراد است يا اينکه نه،  حکومت خود 
مدعي اســت و در کارش ايجاب وجود دارد و 
مي خواهد چيزي را ترويج کند. به هر حال، آن 
مســئله در اينجا کمتر مورد توجه ماســت چون 
بحثمان فلســفه سياسي نيســت. اما از منظر دوم، 
يعنــي از منظــر تعليم و تربيت، مي تــوان به اين 
مسئله توجه کرد و پرسيد که: آيا به لحاظ تعليم 
و تربيتي، قرين توفيق اســت کــه مثًا حکومتي 
خود را مروج فکري خاص بداند و بخواهد آن 

را القا کند و نسل جديد را با آن شکل دهد.
اگر بخواهم فقط از زاويه دوم به مسئله نگاه کنم، 
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کتاب »تحليل دموکراســي در امريکا« به 
خوبي تحليل مي کند. او هم اين نظر شما 
را مطرح مي کند که به خاطر حفظ خود 
دين، بايد دين را از سياســت جدا کرد. 
روشن است که اين موضوع در جامعه ما 
پارادوکسي ايجاد مي  کند. اين را چگونه 

مي توان با هم آشتي داد و تلفيق کرد؟
البتــه ما بــه دو نحو مي توانيــم بگوييم براي  □

حفظ دين، چنين بايد کرد: يک وقت مي گوييم 
دين با مسائل اجتماعي هيچ نسبتي ندارد و امري 
کامًا شخصي است؛ همان طور که سکوالريزم 
مي گويد؛ يعنــي يک تفکيــک و تباين کامل، 
بين دين و مســائل اجتماعي يا سياســت. قاعدتاً 
بعيد اســت که اين بيان بتواند در دين اسام و يا 
دين هايي که به مسائل اجتماعي توجه مي کنند، 
صادق باشــد. اين اديان تقليل دادن دين به يک 

امر فردي را رضا نمي دهند.

  توکويل مي گويد، دين ماهيتاً مقدس  ■
و باارزش است و مشروعيت خاص خود را 
دارد و نيازي به کمك ندارد. اما حکومت 
نياز به مشروعيت دارد و مجبور است از همه 
عوامل اســتفاده کند تا مشروعيت خود را 
حفظ کند. بعد مي گويد، حکومت به دنبال 
حامي مي گردد و چه حامي اي پرقدرت تر 
از دين. ماهيت حکومت اين اســت که به 
کارهاي خاصي از قبيل فريب ها، نيرنگ ها 
و... متوســل شــود. اقتضاي حکومت اين 
اســت که، به خاطر مســائلي، به اين قبيل 
کارها دست بزند. هرکس همراه اين باشد، 
به طبع شــريك دزد مي شود و رفيق قافله 
ايشان در آن قسمت، منطق بسيار قويي را 

هم مطرح مي کند. 
البتــه به ايــن نســبت ها از جهــات مختلف  □

مي توان نــگاه کرد. اينکه مــن گفتم، از جهت 
همان موضع سکوالريســتي اســت که آيا دين 
مي تواند با مســائل اجتماعي همراه باشد يا بايد 
تفکيک شــود. اين يک بيان اســت. اينکه شما 
مي گوييد، از منظر حکومت اســت که بگوييم 
اگر حکومت يک ماهيت ماکياوليســتي داشته 
باشد تا از هر وسيله اي براي رسيدن به مقاصدش 
اســتفاده  کند، آن وقت، دين مي تواند به عنوان 
ابزاري نگريسته شــود که در اين صورت براي 
دين هم خطرناک مي شود؛ اين يک زاويه ديگر 
اســت. از هر دو جهت که نگاه کنيم،  از جهت 
قسمت اول، به نظر مي رسد ادياني که جنبه هاي 
اجتماعــي در آنهــا قــوي اســت،  نمي توانند به 
ســکوالريزم تن دهنــد. اين اديــان مي خواهند 
تجمعات داشته باشند. شــکل افراطي آن همان 
ديــدگاه فردي اســت که مي گويــد، هر کس 
خود بايــد به تنهايي با خداي خود ارتباط برقرار 
کند. اما اگر ديني شــکل اجتماعي داشــته باشد 
و با تشــکل هاي اجتماعي حرف داشــته باشد، 
مي تواند چيزي بينابين باشــد. نــه اينکه بگوييم 
صرفاً فردي و جدا از مســائل اجتماعي اســت. 

 کند و سکوت ايجاد  کند، ظاهراً با انديشه ديني 
مــا نمي خوانــد. حضــرت علــي)ع( ترويج گر 
دوطرفگي است. مي گويد، اگر خطايي در کار 
مــن وجود دارد و يا باالخره ممکن اســت بروز 
کنــد، آن را مطــرح کنيد. اين امــر حتي راجع 
به امام معصوم هم دســت کم در اثر بي اطاعي 
مي تواند صادق باشد. بنابراين اگر خطايي وجود 
دارد بايــد آن را مطرح کرد. از اين دوطرفگي، 
بــه لحــاظ ديني مي تــوان دفاع کــرد. به لحاظ 
تربيتي هم قطعاً اين مســئله بســيار مهم است که 
نکوشــيم دو دايره تعليم و تربيت و حکومت را 
بــر هم منطبق کنيم. اين بــه ضرر تعليم و تربيت 

ديني و حکومت ديني است.

 آيا ممکن اســت که خود اين تلقي از  ■
دين به ســکوالريزم بينجامد ؟ زيرا وقتي 
شــما مي خواهيد با همه تــوان همه چيز 
را دينــي کنيد، ممکن اســت از دل آن 

سکوالريزم بيرون آيد.
بله، ممکن اســت اين خود از عوامل ترويج  □

سکوالريزم باشد. زيرا هر چيزي که قطبي شد، 
ضّد خود را در دامان خود مي پرورد. ديالکتيک 
هگلي، دســت کم، در اين مورد صادق اســت. 
وقتي شما در يک مطلب شديداً افراط مي کنيد، 
مطمئــن باشــيد که داريــد تفريــط را در دامن 
خود مي پرورانيد. کســاني که ميانه روي اختيار 
مي کنند، تا حدي از اين قاعده مســتثني هستند. 
مقــداري ميانــه روي ـ البتــه نه لزوماً بــه معناي 

محافظه کارانه آن ـ مصونيت ايجاد مي کند.

 يکــي از مباني مهم ايــن برخورد و  ■
برداشــت، تز جدابودن دين از سياســت 
است که منشــأ آن خيلي هم دور نيست 
و به يکي دو صد ســال اخير مي رســد. 
آلکسي توکويل منطقي را که شما درباره 
جدايي ديــن از سياســت فرموديد، در 

 ترويج کند چند مشــکل پيــش مي آيد: 
اول اينکــه، وقتي تبليــغ و تعليم ديني، 
دولتي و رســمي شــود، الجرم حکومت 
و اهرم هاي قدرت هم حامي و پشــتيبان 
آن مي شــوند. از آنجا که ميل به قدرت 
هم يکي از اميال نيرومند انســان است ـ 
و به تعبير بعضي، نيرومندترين ميل اســت 
ـ و حــد يقف نــدارد و انســان صاحب 
قدرت همواره به گســترش قلمرو تحت 
ســيطره خود تمايــل دارد و در اين راه 
همــه چيز و از جمله ديــن را به خدمت 
مي گيرد، ممکن اســت دين و تعاليم آن 
ابزار حکومت و قدرت شوند، دوم اينکه، 
عالمان و مبلغان و معلمان ديني، خواســته 
يا ناخواســته، بايد همان تلقي و قرائتي از 
دين را که حاکميت مي پســندد، تعليم و 
تبليغ کنند و خود را هميشــه با حکومت 
همســاز و هماهنــگ کنند. ســوم اينکه، 
ممکن اســت حکومت، تلقــي خود را از 
دين به صورت رســمي و اجبــاري القا و 
تحميل کند. حال آنکه ايمان و اعتقاد به 
يك دين بايد بر مبنــاي اختيار و انتخاب 
آگاهانه باشــد. چهارم اينکــه، در تعليم و 
تربيت رســمي و اجباري، هرگونه رفتار 
خشــك و تند و احيانًا خشــن با متعلم و 
متربي، به اســم دين تمام مي شود و اين 
امر به نوعي چهره معنوي و دل انگيز دين 
را در چشم او مغشــوش و مکدر مي کند. 
پنجــم اينکه، وقتي حکومت بخواهد همه 
مردم، آن گونه کــه او مي خواهد ديندار 
شــوند و به تعاليم ديني عمــل کنند، در 
جامعه به انحاي گوناگون نفاق، دورويي و 
دوگانگي شيوع پيدا مي کند. چون مردم 
بايد در ادارات و مراکز حکومتي و رسمي 
رفتار ديني اي مطابق خواســت حکومت 
داشته باشــند؛ مثل شرکت در مراسم نماز 
جماعت و برنامه هاي مذهبي. نظر شما در 

اين باره چيست؟
به نظر مــن، اين يکي از همان آســيب هاي  □

ناشــي از ايــن تفکــر در تعليم و تربيــت ديني 
اســت که مثًا فکر کنيم حکومت اسامي بايد 
شــکل دهنده و طبعاً فقط يک جريان يک طرفه 
باشد و نســل را شــکل بدهد. درحالي که براي 
مثــال در حکومت حضرت  علــي)ع( که يک 
حکومــت امــام معصــوم اســت، ايــن جريان 
تأثيرگذار يک طرفه را نمي بينيم. ايشان به مردم 
مي گويد: انتقاد کنيد و فکر نکنيد که اگر حقي 
را عليه مــن بگوييد، برايم دشــوار خواهد بود؛ 
من آن را مي پذيرم. اين ســخن به معناي ترويج 
دوطرفه بودن،  آن هم از زبان امام معصوم است 
چه رســد به ما که معصوم نيســتيم. لذا اين يک 
خطــاي ديني هم هســت. در اينجــا وارد بحث 
دينــي  آن نمي شــوم، امــا مي توان گفــت اگر 
تلقي کســي از حکومت ديني، رابطه يک طرفه 
تأثير گذار باشد و اهرم قدرت هم آن را پشتيباني 

اگر حكومت ديني بخواهد 
خود را با دين يكي بداند، 

اين حركتش به لحاظ همان 
ِاشكال تعليم و تربيتي اي كه 

عرض كردم،  با شكست مواجه 
مي شود. زيرا فرد را ميان اينكه 

يا دين را كنار بگذارد و يا 
حكومت ديني را بپذيرد، مخير 
مي كند. به اين معنا كه چون 
اينها را يكي كرده، مي گويد يا 

اين دو را با هم بپذير يا هر دو را 
كنار بگذار. به عبارت ديگر، اين 

كاال درهم فروخته مي شود
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مي کند. نمي توان به طور کلي گفت که خانواده 
اين قدر تأثيــر دارد. اگر در يک نظام اجتماعي، 
هســته خانواده خيلي محکم باشــد، تأثيرش باال 
مــي رود؛ اگر جزمي نگر باشــد، تأثيــرش پايين 
مي آيد. خانواده ها هم تحول دارند. مثًا امروزه 
شايد بتوانيم بگوييم نســبت به دهه هاي پيشين، 
فضاهاي بهتري در خانواده ها ايجاد شــده است. 
حــال اگر اينها را با هم مقايســه کنيــم، تأثيرها 

متفاوت مي شود.

به هر صورت، هر نهاد اجتماعي کارکرد  ■
خاص خــود را دارد. در عرصــه تعليم و 
تربيت به طور عام، نهادهايي مثل آموزش 
و پــرورش، آموزش عالي، صدا و ســيما، 
حوزه ها، مساجد، خانواده ها و... به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم، فعاليت و تأثير دارند. 
در اينجــا بايد ديد تعليــم و تربيت ديني 
برعهده کدام نهاد اســت. واقعًا کدام نهاد 
مي تواند در اين عرصه نقش تأثير گذار ايفا 
کند. نهاد خانواده، حوزه و مساجد و يا نهاد 
مدرسه و دانشگاه. چون به نظر مي رسد بعد 
از انقالب بيشــتر اين بار بر دوش آموزش 
و پرورش نهاده شــد و حتي از مدرســه 
انتظار رفت که عمل به مناسك ديني، مثل 

برگزاري نماز جماعت، را هم اجرا کند.
دست کم مي توان اين را گفت که در جامعه  □

ما، بيش از اين که اصل واردکردن فضاهاي ديني 
در تعليم و تربيت محل تأمل باشــد، شــکل آن 
محل تأمل اســت.  به اين معنا که در اين محوطه 
مناسب نيست. از اين رو، قطعاً آسيب زاست. يکي 
از چيزهاي آســيب زا در تعليم و تربيت همين بد 
واردکردن تعليــم و تربيت ديني در فضاي تعليم 
و تربيت است. يک نمون آن، اين است که نماز 
جماعت اجباري در مدرسه ها برقرار کرده اند. اين 
خود ممکن است بچه ها را از نماز منصرف کند. 

پي نوشت
1.Hypothetical

2. ايــن پژوهــش به ســفارش ســازمان پژوهش و 
برنامه ريــزي آموزشــي انجام و اصــل آن در آن 

سازمان موجود است.
3. Nonsence

تشــکل هاي اجتماعي غير رسمي و رسانه ها، هر 
کدام، نقش هاي تعليم و تربيتي دارند. نمي توان 
گفت نقشــي ندارند. اما اينکه بخواهيم بگوييم 
عمدة  آن کجاست، نمي توان حکم کلي کرد و 
گفت همواره اين يا آن عمده اســت. زيرا اينها 
به نوع کارکردها برمي گردد. مثًا ممکن اســت 
صداوسيما، بسته به خصوصياتش، کارکردي را 
اتخــاذ کند که تأثير آن را بــه 10 درصد تقليل 
دهد يا برعکس کارکردي را اتخاذ کند که اين 
تأثير را به 90 درصد ارتقا دهد. لذا يک بار براي 
هميشــه نمي توان گفت که مثًا اثر صداوســيما 

چنين است. به نوع کارکرد آن بستگي دارد.

اين مســئله براي نمونــه در مورد نهاد  ■
خانواده چگونه است؟

در مورد خانواده هم همين  طور اســت. مثًا  □
اگر در يــک اســتراتژي کان اجتماعي، نظام 
خانــواده را چنان تنظيم کنيم که انجام شــود و 
تنظيم خانواده را تنها به »مقوله جمعيت« محدود 
نکنيم،  ممکن اســت مسئله قابل طرح باشد. مثًا 
در جوامعي که خانواده رو به اضمحال اســت 
و يــا خيلي ضعيف شــده، نســبت بــه جوامعي 
مثل جامعه ما که هنوز تشــکل خانــواده خيلي 
قــوي اســت،  تأثيــر خانواده ها بــر تربيت فرق 

وقتــي هابرماس بــه ايران آمده بــود، مي گفت 
اکنــون تشــکل هاي دينــي در خــود غرب هم 
تعيين کنندگي بااليي دارند. مثًا جامعه مسيحي  
اعام مي کند که با ســقط جنين مخالف است و 
اين حــرف او در جامعه مؤثر اســت. اين ديگر 
شــکل ســکوالر دين نيست. درســت است که 
حکومت ديني نيست، اما از آن طرف، سکوالر 
هم نيســت. چيز وسطي پيدا شــده است که در 

جامعه حضوري نيرومند دارد.
امروزه اين مســئله که دين را ديگر نمي توان تنها 
به عنوان يک امر فردي تعريف کرد، جاي تأمل 
براي سکوالريزم ايجاد کرده است. دين تشکل ها 
را ايجــاد مي کند و حضور نيرومنــد خود را در 
جامعه اعمال مي کند. بنابراين تا حدي مســئله از 

آن جهت مي تواند ترميم شود.
اما از سـوي ديگر، اين هـم که حاکمان بخواهند 
از ديـن اسـتفاده ابـزاري کننـد قطعاً بـه ضرر دين 
اسـت و در ايـن شـکي نيسـت. امـا ممکن اسـت 
بگوييـم حکومـت دينـي صادقي وجـود دارد که 
نمي خواهـد بـه ديـن، نـگاه ابزاري داشـته باشـد، 
داشـته  ترويجـي  نـگاه  بـه آن  بلکـه مي خواهـد 
باشـد. در ايـن صورت آيا  به صاحش اسـت که 
خـود را عهده دار اساسـي و نهايي ترويج دين در 
تعليـم و تربيـت بدانـد؟ قسـمت اولـش کـه نگاه 
ابـزاري باشـد، از بحـث مـا خـارج اسـت. اگر در 
 ”At Best” ،حالـت بهينـه اش و به قول خارجي هـا
و نـه ”At Worst”، بـه قضيـه نـگاه کنيـم، بـاز هـم 
مي گوييـم نـه  تنهـا به نفـع حکومت ديني نيسـت 
کـه ايـن کار را انجـام دهـد بلکه به نفـع تربيت و 
دين اسـت کـه از تطابـق صددرصد ميـان خود و 

تعليـم و تربيـت پرهيز کند.

 از ميان نهادهاي رســمي و غيررسمي  ■
در جامعه، مثل نهاد خانــواده، روحانيت، 
حوزه ها، صداوســيما، آموزش و پرورش 
و... به نظر شما، کدام يك نقش محوري و 
اصلي در امر تعليم و تربيت ديني دارند، يا 

مي توانند داشته باشند؟
اگر تعليــم و تربيت به معناي وســيع کلمه،  □

که شــامل رســمي و غيررسمي اســت،  در نظر 
گرفته شــود،  مســئله اي هشت پاســت. تعليم و 
تربيت از اين لحاظ، مثل هشــت پايي اســت که 
هر پايش يک جاســت. به اين معنا که خانواده،  

از سوي ديگر، اين هم كه 
حاكمان بخواهند از دين استفاده 
ابزاري كنند قطعًا به ضرر دين 
است و در اين شكي نيست. اما 
ممكن است بگوييم حكومت 
ديني صادقي وجود دارد كه 

نمي خواهد به دين، نگاه ابزاري 
داشته باشد، بلكه مي خواهد به 
آن نگاه ترويجي داشته باشد. 
در اين صورت آيا  به صالحش 

است كه خود را عهده دار اساسي 
و نهايي ترويج دين در تعليم و 

تربيت بداند؟

جناب آقاي دکتر سید احمد کشفی 
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت مي گوییم  و از خداوند منان براي ایشان علو درجات  و 

براي شما سالمتي و عاقبت به خیري  خواهانیم.
نشریه چشم انداز ایران
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يکي قوي ترين مردان جهان اســت. يکي دوي 
صد متــر و ديگري پــرش ارتفاع اســت. يعني 
بلندترين، سريع ترين و قوي ترين فرد جهان. در 
کشــتي فرنگي و تکواندو هم به همين صورت. 
اوليــن دوره اي که المپيک حضــور تکواندو را 
پذيرفــت، ما مدال برنز گرفتيم. دوره بعدي طا 
و در دوره بعــدي باز هم طا گرفتيم. درســت 
است که واليبال پيشرفت داشته است اما مي بينيد 
که بسکتبال ما هم رشد داشته است. هندبال هم 
همين طور. اين به دليل نگاهي علمي اســت که 
طي يک دوره به ورزش وجود داشــت. مشــابه 
اســتعداديابي بوگانيکــف را ايوانــف هــم در 
وزنه بــرداري انجام داد. بــراي نمونه دوره اي را 
برگزار کرديم و بررســي کرديم که کوبايي ها 
چه کردند که با وجود فقر اقتصادي، به قهرماني 
مي رســند. متدولوژي تعريــف کرديم و ديديم 
بــراي پيشــبرد کار نيــاز به ســرمايه گذاري هم 
هســت. در فضاي بعد از جنگ، بودجه عمراني 
ورزش از يک ميليارد تومان به 25 ميليارد تومان 
افزايــش پيدا کــرد. دوره هــاي مربي گري هم 
تعريف شــد که اين دوره ها برگرفته از کشــور 
کانادا بود. چرا که کانادا در ورزش هاي عمومي 
خوب کار کرده بود. مطالعات اســتعداديابي بر 
اســاس منطقه نيز انجام شد. اينکه در اردبيل چه 
ورزشــي تعريف کنيم، در تهران چه ورزشي و 
در کردســتان چه ورزشــي. يک تقسيم بندي به 
وجود آمد و در کنار آن پايگاه هاي ورزش هاي 
قهرماني ايجاد شــد. در کميته المپيک نيز يک 
مرکز آکادميک بسيار سطح باال وجود دارد. در 

وحــدت زيادي ايجاد شــد. در لندن در 
همان شب همگي مردم يك پرچم را بلند 
مي کردند. مانند بازي ايران و استراليا که 

سراسر شادي بود.
بله، من آن زمان در استراليا و کنار تيم بودم.  □

ايــن  فقط خاصيت ورزش اســت کــه مي تواند 
جماعتــي را دور هــم جمــع کنــد و وحدت و 

همدلي ايجاد کند.

در حال حاضر اگــر فوتبال و واليبال  ■
را بــا هــم مقايســه کنيــم، روي يکي 
سرمايه گذاري زيادي شد و روي ديگري 
خير. بــراي واليبال در زمــان بوگانيکف 
به مــدارس مي آمدند و افراد مســتعد را 
انتخــاب مي کردنــد. االن ثمــره اش را 
مي بينيم. فکر مي کنــم تنها حوزه اي بود 
که ثبات داشــت و با مديريــت کامل و 
درســت انجام شد. به صورتي که حتي به 
نظرم الگوي مديريت در واليبال مي تواند 
براي اقتصاد و حوزه هاي ديگر الگو شود. 
اما چــرا در فوتبال يــا ورزش هاي ديگر 
اين اتفاق نمي افتد؟ چرا در فوتبال فساد 
داريم؟ چرا کار ريشــه اي و پايه اي انجام 

نمي شود؟
در ورزش مــا کارهايي صــورت گرفته بود  □

کــه در ابعاد مختلف خود رشــد مي کرد. ما در 
وزنه برداري افت داشتيم اما دوباره اوج گرفتيم. 
قوي تريــن مرد جهان اکنون در اختيار ماســت. 
ســه ورزش در المپيــک مدال ويــژه اي دارند. 

چند سال پيش با توجه به نقش ورزش  ■
در تقويت همبســتگي ملي و شــخصيت 
ملي مرحوم تختي تصميم گرفتيم درباره 
ايشان ويژه نامه اي منتشر کنيم که با همت 
مرحوم هدي صابر گفت و گوهاي پرباري 
با آقايان حسن خرمشاهي و شاه حسيني و 

دوستان آقاي تختي انجام داديم. 
ويژه نامه تختي بي نظير بــود. بابک تختي به  □

بنــده گفت بهتريــن مطلب درباره پــدر هماني 
بود که چشــم انداز ايران منتشــر کرد. اتفاقات 
جالبي وجود دارد که نشــريات ديگر، نه آن را 
مي نويســند و نه به آن مي پردازند. به عنوان مثال 
مرحوم تختي اولين مدال خود را در زمان دکتر 
مصدق گرفتند. اولين قهرماني جهان  ايشــان در 
ســال 1332 بــود. مدالش را هــم از همان جا به 
دولت ملي هديه مي کند يا در بازي هاي آسيايي 
اولين حضور ما در يک مجمع آسيايي در زمان 

دکتر مصدق بود. 

خدا رحمت کند هدي صابر مي گفت  ■
دلم مي خواهد روي تيم ســپاهان مطالعه 
کنم کــه مديريتش چگونه بوده اســت. 
چطــور يك تيــم شهرســتاني مي آيد و 
تيم هــاي تهراني را شکســت مي دهد و 

قهرمان مي شود.
مرحوم صابر در نشــريه شما، در بحث مسير  □

روشنفکري، هم از تختي و هم ورزش صحبت 
مي کند. فکر مي کنم در نشريه شما جاي صفحه 

ورزش و جوانان خالي است.

به  ■ ما طرح هايي داشــتيم کــه راجع 
مسائل بنيادين ورزش صحبت کنيم؛ يکي 
از آسيب هاي  نقش ورزش در جلوگيري 
اجتماعي و ديگري نقش ورزش در ايجاد 
وحدت ملي. براي نمونه در المپيك لندن 
در يك شــب چنــد مــدال گرفتيم و به 
همين خاطر هم در داخل و هم در خارج 

ورزش قهرماني؛ فرصت همبستگي ملي 

گفت و گو با سعيد فائقي

نشريه چشم انداز ايران با توجه به نقش انكارناپذير ورزش در شئون مختلف 
سیاسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه قصد دارد با نگاهي راهبردي به راه هايي 
براي اســتفاده بهتر از پتانســیل هاي اين پديده مدرن در پیشرفت جامعه 
بپردازد. به اين منظــور گفت و گويي با مهندس فائقي از مديران با ســابقه 

ورزشي، ترتیب داديم. 
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بازيکنان دورگه هستند. البته در آن سمت 
الگوهاي مثبتي هم مثل فوالد خوزســتان 
داريم که حرکت مناسبي از تيم هاي پايه 

شروع کردند و نتيجه اش را هم گرفتند.
 به فوتبــال بايد از زاويه صنعــت نگاه کرد.  □

واليبال را به هر اندازه رشــد دهيم باز هم فضاي 
بازي اش محدود اســت اما فضاي فوتبال بســيار 
زياد است. دنياي فوتبال بزرگ است. سال هاي 
ســال برزيل در رده بندي باالتريــن تيم بود؛ اما 
االن سال هاست برزيل سوم يا چهارم است. االن 
مي گويند بلژيک پديده جام است. اين معني اش 
اين نيســت که برزيل افت کــرده بلکه ديگران 
دارند به او نزديک مي شــوند. ما هم همين طور 
هستيم. يکي از داليلي که فوتبال ما افت داشت 
خوزســتان بود. خوزســتان پايه اصلي فوتبال ما 
بــود. بعــد از جنگ، خوزســتان مانند گذشــته 
توانمنــدي تأميــن فوتبــال ما را نداشــت و بعد 
آرام آرام تعداد خوزســتاني هاي فوتبال ما پايين 
آمــد. االن دوبــاره دارد اوج مي گيــرد. زيــرا 
بازسازي شده است. ورزش ما برخاف اقتصاد 
و ســاير ويژگي ها از ميانگين جامعه باالتر است 
اما به نســبت پتانســيل و عاقه منــدي مردم در 
جايگاه مناســبي که بايد باشــد نيست. فوتبال با 
اينکه از ميانگين جامعه باالتر است اما انتظارات 
جامعه ما را بــرآورده نمي کند. وقتي بازي هاي 
امــروز دنيا را مي بينند ديگر تحمل نمي کنند که 
ايــن ســطح از بازي ها داخلــي را ببيننــد. اتفاقاً 
حضور دورگه ها باعث شد ما بازي هاي متفاوتي 
را ببينيم. متأســفانه حجــم اقتصادي ما کوچک 
اســت. نمي توانيم آن طــور که بايد و شــايد از 
باشگاه هاي خود حمايت کنيم. يک ماده اي در 
حقــوق مســابقات وجــود دارد کــه مي گويد 
فدراســيون و اعضاي وابســته بــه آن، بدون در 
نظر گرفتن هيچ گونه محدوديت زماني، مکاني و 
قانونــي صاحب اصلي کليه حقوقي هســتند که 
ناشي از برگزاري مســابقات و ديگر حوزه هاي 
رسمي مي گردد. اين حقوق شامل هر نوع منافع 
مالي، ســمعي و بصــري، ضبــط راديويي، حق 
توليد و پخش تلويزيوني، حقوق چندرسانه اي و 
بهره برداري از آرم ها، کپي ها و نشــانه ها خواهد 
بــود. آيا باشــگاه هاي ما اين حقــوق را دارند؟ 
باشــگاه ها با اســتفاده از اين حقوقي که برايش 
تعريف شده اســت مي توانند بيايند و اسپانسري 
خوبي را داشــته باشند و مسائل مالي و مديريتي 

کشــتي به دليل روحيه فردي موفقيم، اما 
در فوتبــال و بازي هــاي جمعي به دليل 
موفق  نمي توانيم  جمعــي  روحيه  فقدان 

باشيم.
در مــورد ايــن موضــوع، تحقيقــي جدي،  □

علمي و دانشــگاهي  به عمــل نياورديم که اين 
را اثبات کند. در 20 ســال اخير ســرعت رشــد 
مــا در ورزش هــاي تيمي بيشــتر از ورزش هاي 
انفرادي بوده اســت. به اســتثناي کشتي فرنگي 
در المپيــک لندن، ما در ورزش هاي انفرادي در 
سطحي متوقف شده ايم و رشدي نداشتيم. االن 
ما در سطح آســيا در رشته هاي واليبال، هندبال، 
بسکتبال و واترپلو مقام هاي رو به رشدي داريم 
و در ســطح جهاني هم رونــد رو به جلو داريم. 
در نوجوانان و جوانان هم رشــدمان معني دارتر 
از گذشــته اســت. يکي از موفقيت هاي کشور 
اين اســت که رشــته تربيت بدني به شــدت در 
دانشگاه ها در ســطوح کارشناسي و کارشناسي 
ارشد جا افتاده است. بعد از انقاب دانشکده هاي 
تربيت بدني ما هم به لحاظ کمي و هم به لحاظ 
کيفي بسيار رشد کرده اند. مصوبه اي به قهرمانان 
اجــازه مي داد تا با قهرماني در آســيا و جهان يا 
در ديگر رشــته ها مانند کوهنوردي با صعود به 
هيماليا يا در ژيمناســتيک با ســه دوره قهرماني 
کشــوري، در رشــته خودشــان در دانشــگاه ها 
تحصيــل کنند. عليرضا دبيــر وقتي مدال طاي 
المپيــک را در ســال 2000 به دســت آورد، از 
او پرســيدند حاال به عنــوان قهرمان المپيک چه 
مي خواهي؟ گفت مي خواهم اجازه دهند که تا 
مقطع دکترا ادامه تحصيل دهم. اين مســائل راه 
را بــراي ورزش ما هموار کــرد. بعد هم رقابتي 
بين دانشــگاه آزاد و سراســري ايجاد شــد که 
قهرمانــان را جذب کننــد. خانواده ها هم ديدند 
که حمايت هايي وجود دارد و اگر فرزندانشــان 
قهرمان شوند، در رشــته تربيت بدني براي  آنها 
چنين آينده اي وجود دارد. البته دانشــگاه آزاد 
در اين حوزه ورزش بســيار فعال اســت. اولين 
بار آنها در بســکتبال بازيکــن خارجي آوردند 
و حضور اين خارجي هــا به ما هم کمک کرد. 
کورتانيدزه به ليگ کشتي ما آمد و بعد از چند 
بازي در ليگ و افزايش شــناخت از او، باالخره 
عليرضا حيدري در المپيک او را شکســت داد. 
معطوف شــدن برخــي از مراکز توليــدي ما به 
ورزش هم تأثيرات خوبي داشــت. مانند فوالد 

مبارکه يا تراکتورسازي.

فوتبال اهميت رســانه اي بااليي دارد.  ■
بســياري از افرادي که به تماشاي فوتبال 
مي روند جواناني با درآمد پايين هســتند. 
از  بســياري  جلوي  مي توانــد  فوتبــال 
آســيب هاي اجتماعي را بگيرد. خود آن 
جوان هم مشتاق مي شود که ورزش کند. 
با اين همه شور و شــوق، ما آن پيشرفت 
را در فوتبال نداشــتيم. به عنوان مثال در 
حال حاضر استخوان بندي تيم فوتبال ما 

تمام مراکز اســتان ها هم يکي از اين پايگاه ها به 
وجود آمد که مجهز به دستگاه هاي اندازه گيري 

است. 
به ياد دارم قبل از فروپاشــي شــوروي به اتفاق 
آقــاي صفايي فراهاني به مســکو رفتيم. ايشــان 
قائم مقــام آقاي بهزاد نبــوي در وزارت صنايع 
سنگين بودند. بنده هم معاون سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع و در عين حال رئيس فدراسيون 
وزنه برداري بودم. از آنها خواســتم تا از باشگاه 
لوکوموتيــو ديدن کنــم. گفتند حــوزه کاري 
شــما چه ارتباطي به باشگاه دارد؟ گفتم که من 
رئيس فدراســيون وزنه برداري هم هستم. از آن 
روز تشــريفاتم عوض شــد. در بازديد مشاهده 
کردم که آنها مشــغول مطالعه آناتومي نصيري 
در وزنه برداري هســتند. اينکه چگونه مي توانند 
مشابه ايشان را داشته باشند؟ ما هم در آن دوران 
تا آنجا که مي شد نگاه مان معطوف به امور پايه و 
زيربنايي شد. در آن زمان بانوان هم ورزش هاي 
مخصوص خود را نداشــتند. ســعي شد تا براي 
آنها هم ورزش هاي اختصاصي خودشــان ايجاد 
شــود. اينکــه مي  بينيد اثــرات واليبال به چشــم 
مي آيــد يکــي از داليلش اين اســت که آقاي 
هاشــمي طبا به شــخصه براي واليبال بسيار وقت 
مي گذاشــت. چون رشــته تخصصــي خودش 
واليبــال بود. بايد گفت پايه گذار رويکرد علمي 
واليبال شخص آقاي هاشمي طبا بود. حتي کتابي 
به نام علم تمرين نوشــت و به ياد دارم که آقاي 
اميررضــا خادم به من گفت اگــر من در دوران 
قهرماني به تمريناتي که در کتاب ايشــان است 
عمــل مي کردم حتي يک امتيــاز هم به حريف 
نمي دادم. خوشــبختانه اين نگاه خاص باالترين 
مقــام اجرايي، با ثبــات مديريت و اســتفاده از 
تخصص خارجي مصادف شد. در جامعه ما همه 
مي پذيرند که شــما مربي خارجي بياوريد. اين 
يک پتانسيل در ورزش ماست. اگر شما در يک 
بيمارســتان بگوييد پزشــک خارجي مي آوريد 
چنــدان مــورد قبول نيســت، ولــي در ورزش 
اين گونه نيســت. بوگانيکــف و ايوانف مربيان 
خارجــي خوبي بودنــد. در فوتبال هــم اگر به 
گذشــته برگرديم مي گويند رايکوف و سايرين 
خوب بودند. يکي ديگر از داليل به چشم آمدن 
تأثيرات واليبال، پايداري و ثبات مديريتش بود. 
يکي ديگــر از داليل هم اين بــود که فضاهاي 
مناســبي براي واليبال ساخته شد. ما براي واليبال 
سالن زيادي نداشــتيم. االن در هر استاني سالن 
خاصي داريم. مربيــان ما هم آموزش ديدند، به 
روز شــدند و به دنبال آن يک عزم ملي به وجود 
آمد. بــه نظرم شــروع اوج گيــري ورزش هاي 
تيمــي ما از فوتبال بود. چــرا که با اوج گرفتن و 
رفتن تيم ملي فوتبــال به جام جهاني 1998 آنها 
را تکان داد و رقابتــي در بين ورزش هاي تيمي 
ديگر ايجاد کرد اما هــر جا پول و گردش پول 

زياد شود فساد هم اتفاق مي افتد.

عده اي معتقدنــد ما در وزنه برداري و  ■

در جامعه ما همه مي پذيرند که 
شما مربي خارجي بياوريد. اين 
يک پتانسيل در ورزش ماست. 

اگر شما در يک بيمارستان 
بگوييد پزشک خارجي مي آوريد 

چندان مورد قبول نيست
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کنيم. بودجه و هزينه هايشــان غيرقابل مقايســه 6
اســت. گفتم که ورزش خودتوانايي دارد. اگر 
راهبردي به آن نگاه کنيم مي بينيم تنها جايي که 
مدنيــت در آن ســاري و جاري اســت ورزش 
اســت. بنيادهــاي آن را نگاه کنيد، يــا هيئتي و 
فدراسيوني يا مستقل از دولت اداره مي شوند. به 
صورت مؤسســات عمومي غيردولتي هســتند، 
يعني نهادهاي اصلي ورزش ما حالت اجتماعي، 
مدني در درونشــان نهفته اســت. مثًا ما سيستم 
داوري را کجــا تمرين مي کنيم؟ هيچ جا تمرين 
نمي کنيم. اين ســوت در نهادهــاي ديگر جايي 
نــدارد؛ اما در ورزش وجــود دارد. يک گام به 
ســوي مدنيت است. انضباطي در درون خودش 
دارد و خودگردان اســت. در ورزش اين نهادها 

کرديــم تا بتوانيم مشــکاتمان را حل کنيم. در 
حال حاضر ميزان لژيونر شدن بازيکنان ما هم به 
اروپا و هم به کشــورهاي حاشيه خليج فارس در 
حال کاهش است، زيرا ما در حوزه اقتصادي و 
سياســي صحبت هايي مي کنيم که ورزشمان را 
هــم تحت تأثيــر قــرار مي دهــد. زمانــي تعداد 
بازيکنان لژيونر ما از ژاپن و کره جنوبي بيشــتر 
بود؛ اما ناکارآمدي در مديريت باعث شــد تا ما 
اين برتري را از دســت بدهيم. در دوره قبلي به 
لحــاظ ورزش قهرماني يک مقــام چهارمي در 
بازي هاي آسيايي به دســت آمده که تکرارش 
ســخت اســت. در المپيک لندن هم همين طور. 
فوتبال به طور مســتقيم به جــام جهاني راه يافته 
اســت، همين طــور واليبــال. مــن مي دانم که 
زيربناي اين موفقيت ها مربوط به گذشته است؛ 
ولــي جامعه اين طور نگاه نمي کنــد. پس اتفاقاً 
کار ما براي تکرار اين موفقيت ها سخت تر است 
کــه اين را حفظ کنيم يا رشــد دهيم. شــما در 
ورزش نمي توانــي دروغ بگويــي. در اقتصــاد 
مي شــود اما در ورزش دست شــما رو است. يا 
باخت است يا برد. در ورزش همه چيز موزون و 
هم زمــان اســت. اينکه چــرا کار پايــه صورت 
نمي گيــرد بحــث ديگري اســت. مــا در حال 
حرکــت بــه ايــن ســمت هســتيم. ســپاهان يا 
پرســپوليس دارند اين کار را انجام مي دهند. به 
ورزش، ســازمان هاي خودتــوان مي گويند که 
توانايي اش در درون خودش اســت. قوه قضائيه 
انضبــاط و  ورزش در درون خــودش اســت. 
داوري در درون خودش است و سيستمي کامل 
است. مديران ورزش امکاناتشان به نسبت کاري 
که بايد انجام دهند بسيار کم است؛ اما رسانه ها 
بزرگ  نمايــي مي کننــد. بــراي نمونه باشــگاه 
اســتقال را با پايين ترين تيم ليگ دوبي مقايسه 

خــود را حل کنند. در چند ســال گذشــته ما به 
همان اندازه که به افراد شناســنامه دار در حوزه 
سياسي و اقتصادي انگ و تهمت چسبانديم، در 
حوزه ورزش بيشــتر انگ چسبانديم. ما در جام 
جهاني قبل از چه چيزي آسيب ديديم؟ اينکه به 
علي دايي پاس بدهند يا ندهند! علي دايي باشــد 
يا نباشد! گفتم که حجم اقتصاد ورزش ما بسيار 
کوچک اســت و به يک باره گردش پول بسيار 
باال وارد آن مي شــود و اين چرخه فســاد ايجاد 
مي کند. هر فدراسيون بايد به آژانس هايي مجوز 
بدهــد که در هر ارتباطي ماننــد انتقال و حقوق 
بازيکنان شــفاف عمل کنند. از يک طرف پول 
زيادي وارد مي شــود و از طرف ديگر مديريت 
ناکارآمد وجود دارد که به جاي شفاف ســازي 
اعمــال محدوديت مي کند. ســقف قــرارداد را 
اعمال مي کنــد که باعث زيرميزي و ناشــفافي 
مي شود. با خودش دالل بازي را هم مي آورد. از 
طرف ديگر محيط حقوقي را هم آماده نکرديم. 
در ســال 1350 قانونــي تحــت عنــوان ورزش 
آماتوري کشور به تصويب رسيد. امروز ورزش 
حرفــه اي اســت اما يک بنــد قانوني هــم براي 
ورزش حرفه اي نداريم. فوتبال ما جهاني است و 
نمي توانيم اين را ناديــده بگيريم. همان قدر که 
لژيونر مي فرســتيم بايد به همان نياز وارد کنيم. 
اين ظرفيت فوتبال ماســت که جلوتر از اقتصاد 
ماست. من اين را محاسبه کرده بودم که درآمد 
ارزي اي که علي دايي براي کشور آورده بود به 
تنهايي از مجموع کل خودروســازي بيشتر بود. 
زمانــي لژيونرهاي مــا 150 ميليــون دالر براي 
کشور درآمد داشتند. متأسفانه ما ناکارآمدي در 
مديريت داشــتيم. ورزش هم در تحريم ها لطمه 
ديد. تــا اندازه اي کــه وقتي رئيس فدراســيون 
جهاني بــه ايران آمــد رئيس جمهــور را خرج 

در حال حاضر ميزان لژيونر شدن 
بازيکنان ما هم به اروپا و هم به 
کشورهاي حاشيه خليج فارس 
در حال کاهش است، زيرا ما 
در حوزه اقتصادي و سياسي 

صحبت هايي مي کنيم که 
ورزشمان را هم تحت تأثير قرار 
مي دهد. زماني تعداد بازيکنان 
لژيونر ما از ژاپن و کره جنوبي 
بيشتر بود؛ اما ناکارآمدي در 
مديريت باعث شد تا ما اين 

برتري را از دست بدهيم
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جانبــي هم براي اين حضور آماده شــود. اولين 
بحث همين ســرويس هاي بهداشــتي اســت. ما 
آزادي  اســتاديوم  در  نظافتي مــان  بحث هــاي 
جوابگوي آقايان هم نيســت. يــک بار اين کار 
امتحــان شــد. تيم فوتبــال ايران که از اســتراليا 
برگشــت به اســتاديوم آزادي رفت. بانوان هم 
حضــور پيدا کرده بودند. آن روز با اينکه مدت 
زمــان کوتاه بــود و پيش بيني هاي الزم صورت 
گرفتــه بود ولــي باز هم به لحــاظ حمل و نقل، 
تخليه ورزشگاه و ســرويس بهداشتي به مشکل 
برخورديــم. در مجمــوع حضور بانــوان ما در 
ورزش هاي قهرماني، خودش يک پروسه است. 
مــا محدوديت هايي داريم که در هيچ جاي دنيا 
وجود ندارد. وقتي مي خواهيد جامعه را به سمتي 
ببريد که بانوان در استاديوم ها حضور پيدا کنند، 
جلوتــر از آن بايــد حضور آنهــا را در ورزش 
فراهم کنيد تا بتوانند ورزش کنند. ورزش امروز 
هم در فضاي آزاد است و هم در سالن. نمي شود 
نيمي از جامعه به سالن بروند. ما بايد به نگاهمان 
عمق ببخشــيم. اگر مسائلي وجود دارد بايد آنها 
را حــل کنيــم. بــراي نمونــه يکــي از راه هاي 
درآمدزايي ورزش پيش بيني مســابقات است و 
ما هنوز اين مسئله را حل نکرده ايم. ما تماشاگر 

داريم ولي درآمدمان حرفه اي نيست.

در يــك مقياس کالن تــر، چه کنيم تا  ■
فعاليت هــا و کوشــش هايمان ماندگارتر 

شود؟
مــن هــم در ورزش و هــم در حوزه هــاي  □

صنعت، تجــارت، بازرگانــي و ارتباطات مدير 
بودم اما بــه ورزش نگاه ديگــري دارم به دليل 
اثــري کــه روي خودم داشــت و از من انســان 
ديگري ســاخت. يکي از مسائلي که در اقتصاد 
دنيا وجــود دارد برند اســت. وقتــي به ورزش 
آمدم ديدم که چقدر ســاده مي توان از ورزش 
برندســازي کرد. همين امروز سپاهان، استقال 
و... برند هستند. ما سال هاست که فوالد ايران را 
داريم اما وقتي چند سال تيم داري مي کند ما آن 

وقتي مي خواهيد جامعه را 
به سمتي ببريد که بانوان در 

استاديوم ها حضور پيدا کنند، 
جلوتر از آن بايد حضور آنها 
را در ورزش فراهم کنيد تا 
بتوانند ورزش کنند. ورزش 

امروز هم در فضاي آزاد است و 
هم در سالن. نمي شود نيمي از 
جامعه به سالن بروند. ما بايد به 

نگاهمان عمق ببخشيم

را مي بينيم. يا داماش و اســتيل آذين. اينها برند 
شده اند. 90 درصد جامعه، محصول ملي و بازار 
ملي ما را نمي شناسند. جامعه ما همه محصوالت 
خارجي را با تبليغات مي شناســد امــا بازار ملي 
ما را نمي شناســد. به راحتي مي تواني از ورزش 
اســتفاده کني و برندهاي ملي را در جامعه جلو 
ببري اما ما اين کار را نکرديم. پرســپوليس چه 
زماني مي تواند از برند خود اســتفاده کند؟ حتي 
آن را به رسميت هم نمي شناسيم. هم خودش را 
محروم مي کنيم و هــم نمي گذاريم به جامعه ما 
منتقل شود. شــاخص توليد ما در جهان در رتبه 
101، شاخص کارآفريني ما در رتبه 91، شاخص 
بهداشت ما در رتبه 67، شاخص حکومت داري 
ما در رتبه120 اما جايــگاه فوتبال ما در فيفا 43 
است! در الپمپيک  حتي به رتبه 30 هم مي رسد. 
جامعه اي که مي تواند پيشــتاز باشد، پس چيزي 
در درونش دارد که برخاف ســاير معيارها در 
حال رشد است و مي توانيم از آن استفاده کنيم. 
در زمان تدوين برنامه ســوم، من مسئول تدوين 
برنامــه بخــش ورزش بودم. بــاور کنيد هر چه 
تاش کردم دوســتان مقداري بودجه تحقيقات 
ـ در ايــن باره کــه ورزش در توليد ملي چقدر 
اثر دارد ـ به ما بدهند نشــد. مديران برنامه ريزي 
و اقتصادي اين را به تمسخر گرفتند. در صورتي 
که يک لژيونر مــا تأثير زيادي بر درآمد ملي و 
تراز بازرگاني ملي ما دارد، زيرا رقمش معني دار 
اســت اما جامعه ما اينها را قبول نمي کند. وقتي 
اعتبارات الزم داده نمي  شــود، هميشه دستش به 
دســت اين و آن اســت و آن گاه اين فقر باعث 
فساد مي شود. در صورتي که خودش توانمندي 
دارد و مي توانــد به اقتصــاد جامعه کمک کند. 
در امريــکا اثر ورزش بــر توليد ناخالص ملي از 
تأثير هواپيمايي بيشتر است يا در آلمان تأثيرش 

از خودروسازي بيشتر است.

معضلي هم وجود دارد، به کســاني که  ■
معافيت  کردند  سرمايه گذاري  ورزش  در 
مالياتي دادند. اين منجر به فســاد شــد. 
افرادي آمدند و خــود را مطرح کردند. 
به اسم سرمايه گذاري، رقم هاي غيرواقعي 
دادنــد و معافيت هاي مالياتي و معروفيت 
براي  اما خروجي اش  به دســت آوردند 

ورزش چيز خاصي نشد.
مــن عکس ايــن فکــر مي کنــم. نمونه اش  □

شن ســاي ســاوه. تبصره مي گويد اگــر مجتمع 
توليدي و يا بنگاهي هزينه اي براي ورزش کند، 
جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي آن اســت. هر 
کســي تيم داري کند، هزينه هاي تيــم به لحاظ 
مالياتي قابل قبول اســت. شن ساي ساوه قهرمان 
کشور، قهرمان آســيا و در نهايت قهرمان جهان 
شــد. هزينه هاي قابل قبولش برگشت داده شد. 
اين کســي که آمده بــود کار خيــري را انجام 
داده بــود، وقتي هزينه ها را برگرداندند، ايشــان 
ديد چيزي برايش نمانده اســت. چيزي هم بايد 

را داريم اما از آنها خوب اســتفاده نمي کنيم. در 
ورزش انتخابات و دموکراســي وجود دارد، اما 
کــدام رئيــس اداره و مجموعــه را انتخابــات 
مشــخص مي کند؟ نمي گويم انتخاباتشان عالي 
اســت امــا وجــود دارد. اگر يک فــرد به دليل 
گرايش هاي فردي يا عاقه مندي هايش يا خوي 
و خصلــت اســتبدادي اش بخواهــد بيايد، زود 
پس زده مي شود. يک دوره اي فردي در سازمان 
تربيت بدني بود خواست بگويد که من هستم! ما 
تا مــرز تعليق پيــش رفتيم! اگــر بخواهيم نگاه 
عميق داشــته باشــيم و مدنيــت را تمرين کنيم، 
ورزش بهترين جايگاه اين تمرين اســت؛ حتي 
اگــر فردگرايي هــم در جامعه ما وجود داشــته 
باشــد، با ورزش هاي جمعي است که مي توانيم 
اين خلق و خــو را اصاح کنيم. االن در دوران 
جــام جهانــي فوتبال هســتيم، کــدام پديده را 
مي شــود نــام برد کــه مقام هــاي درجــه يک 
حکومتي را يک جا جمع کند و همه ذهن ها را 
معطوف کند؟ فقط در ورزش است که مي توان 
عرق ملي را امتحان کرد و به نمايش گذاشــت.  
بعد از بازي با آرژانتين جامعه عرق ملي خود را 
نشان داد. در همين مســاوي ايران و نيجريه هم 
در جاهايــي مردم به خيابــان آمدند. به ياد دارم 
روزي با آقاي خاتمي ماقات داشتم. ايشان در 
حال تماشاي فوتبال جام جهاني 2002 بودند که 
ما صعود نکرده بوديم. گفتند فائقي خوب شــد 
آمدي، بنشــين فوتبال را ببينيم. گفتم من ديگر 
ورزشــي نيستم و نامه رســان مردم هستم و براي 
ايــن کار آمدم؛ زيــرا از ورزش به پســت رفته 
بــودم. به من گفتند اي کاش ما هم به تيممان به 
موقع مي رسيديم و صعود مي کرديم. گفتند اين 
بار مــن حتماً براي بازي تيم ملي مي آيم. گاهي 
حضورهــا اگــر کارشناسي شــده نباشــد تأثير 
معکوس دارد. در دوره گذشته نمي دانستند چه 
زماني رئيس جمهور را بياورند. مانند بازي ايران 
و عربستان که ايران شکست خورد. در مجموع 
بايــد بگويــم جامعه مــا اگر بخواهد به ســمت 
مدرنيتــه و مدنيــت حرکت کند، يــک پايگاه 
اصلي تربيتي اش ورزش اســت. با ورزش خيلي 
از مسائل ديگر را مي توانيد حل کنيد و چيزهاي 
ديگري مانند وفاق اجتماعي را مي توانيد تمرين 
کنيد. اينکــه مي گوييم تيم هاي ما دارند رشــد 
مي کنند معني ديگري هــم دارد. يعني ما داريم 
وفــاق اجتماعــي را به وجــود مي آوريــم، اما 
اين  نمي گــذارد  محدوديت هايــي  يک ســري 
خودش را شــکل دهد. براي نمونه در بازي هاي 
واليبالي که اکنون در حال انجام اســت، ما نيمي 
از جامعه يعني بانوان را از حضور در ورزشــگاه 
محــروم کرديم. همه ما ايــن را قبول داريم که 
اگــر بانــوان در مجموعــه اي باشــند ادب آن 
مجموعــه باالتــر مــي رود. يک دليــل اصلي و 
اساســي اين است که ورزشــگاه هاي ما ظرفيت 
پذيرش بانوان را ندارند. وقتي بانوان مي خواهند 
در اســتاديوم ها حضور پيدا کنند بايد امکانات 
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لحاظ جســمي هم بايد استانداردهايي جسماني 
برايش تعيين کنيم و ســپس دســتگاه ورزش را 
مکلــف کنيم که اين اســتانداردها را ســاري و 
جــاري کند. ابتدا بايد يک نظام ملي کشــف و 
پرورش اســتعداد براي فوتبال تعريف شود. اين 
نظام بايد از طريق باشــگاه ها پيگيري شود.پس 
بايد يک محيط حقوقي تحت عنوان سامان دهي 
باشــگاه هاي ما بر اســاس ايــن راهبــرد آماده 
کنيــم. اين ســامان دهي نياز به قانــون دارد. اين 
قانون نوشــته شــده، پايه اش خصوصي مي شود 
و ديگر دولتي نمي شــود. در کنــار اين قانون به 
قانــون ديگري نيــاز داريم به نــام قانون ورزش 
حرفه اي. باشگاه ها در دل قانون ورزش حرفه اي 
معنــا دارنــد. در ورزش آماتوري معنــا ندارند. 
در اين قوانين پيش بينــي بحث واگذاري را هم 
به شــفافيت مشخص مي کنيم. باشــگاه طرفدار 
دارد و در اين شــرايط باشــگاه ســهامي خاص 
معني نخواهد داشــت. محيط حقوقي اينها بايد 
ســهامي عام بشــود تا هوادار بتواند مشــارکت 
کند. همچنين زماني کــه قانون حرفه اي وجود 
داشــته باشــد ديگر کســي نمي تواند به برندتان 
دست اندازي کند چون شما صاحب حقوق آن 

برند هستيد.

بــا جمع بنــدي به اين نقص اساســي  ■
مي رســيم که به ورزش به عنوان عاملي 
که مي تواند بر اقتصاد تأثير داشــته باشد 
و اشــتغال ايجاد کند نگاه نمي کنيم. االن 
باشگاه هاي ما بيالنشان منفي است، اما در 

خارج همه باشگاه ها درآمد دارند.
بايد آورده هر فرد در باشــگاه معلوم باشــد.  □

اين کار را مي  توان با يک حسابرسي ساده انجام 
داد.

انجام  ■ ايــن حسابرســي ها  االن  آيــا 
مي شود؟

بــراي اولين بار مــن ديدم که بعــد از رفتن  □
مديران اســتقال و پرسپوليس، آقاي خادم يک 
حسابرســي اي انجام داد و بعد اين وضعيت يک 
شــفافيت را به وجود آورد و بعد براساس آن به 
مديرانش گفت که وضعيت اين است اما قبل از 
همه اينها بايد چنــد کار انجام دهيم. اولين کار 
اين اســت که بــه ورزش نگاه راهبردي داشــته 
باشــيم. اول بايــد تعريف کنيم که مــا در حال 
توســعه ايم و به نيروي انســاني توســعه يافته نياز 
داريم. همان طور که اين نيروي انســاني را براي 
آموزش به مراکز علمي و آموزشي مي بريم، از 

از جيب بدهد و زيان هنگفتي به او تحميل شــد 
يا باشــگاه بهمن که واردکننده خودروهاي اپل 
بــود. در کنــار اين کار، کار فوتبالي را شــروع 
کــرد. حتــي لژيونري از آنجا شــروع شــد اما 
هزينه هاي ورزشي اش غيرقابل قبول مالياتي شد 
و عطايش را به لقايش بخشيد و رفت. اگر امروز 
فوالد هزينه اي براي ورزش مي کند پولش را از 
قيمت تمام شــده مي گيــرد. يا تراکتــور هزينه 
تمام شــده اش در قيمت تمام شده تراکتور است. 
همچنين بايد بگويم ورزش برندســاز است. اين 
برند انواع و اقســام دارد. يکــي از آنها در خود 
افراد است. همين رانتي که در فضاي اقتصادي، 
جامعــه ما را تحريک کرد و تحت تأثير قرار داد 
به ورزش نيز وارد شد. اين رانت خوارها هويت 
اجتماعــي و مالــي خــود را از ورزش گرفتند. 
اينها در جامعه معروف نيســتند اما در باشگاه ها 
معروف شــده اند. ورود اينها به فساد در ورزش 
بيشــتر دامن زد. ايــن افــراد در ورزش با اقبال 
مواجه شدند. رانت خوار پول دارد اما محبوبيت 
نــدارد. اين رانــت را مــي آورد در ورزش و از 
آنجا براي خود جايگاه پيدا مي کند. شما ردپاي 
همــه افرادي که در رانت هســتند را در ورزش 

مي بينيد.

کتاب بخوانيد و هديه دهيد
نشر صمديه افتخار دارد كه در مدت چهارده سال چندده كتاب سياسي- راهبردي 
را به مرحله چاپ و انتشــار رســانده است. در همين راســتا بر آن است تا براي 
خوانندگان نشــريه سياسي- راهبردي چشم انداز ايران كه عالقه مند به تهيه اين 
كتاب ها هستند، با تخفيف ويژه 20درصدي، كتاب هاي درخواستي را ارسال كند. 

متقاضيان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانك ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.

كتاب فروش هاي سراسر كشور نيز مي توانند براي سفارش كتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 
»كتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگيرند. 
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سرم را خم کردم  تا از در کوتاه انباري رد شوم. 
روزنامــه اي کف زمين پهن کــردم. انبار تهويه 
نداشــت. بــوي دود به جان اثاثيــه گردگرفته و 
ديوار نمناک رفته بود. انگار تمام دودهاي شش 
ماه گذشته روي هم تلنبار شده بودند. اگر ناچار 
نبــودم يک لحظه آنجا نمي ماندم. خودم بيشــتر 
از ديوارها، بوي گند ماندگي مي دادم. بيشــتر از 

همه چيز و همه کس، از خودم بيزار بودم. 
نزديــک غروب بــود. صداي زنــگ تلفن بلند 
شــد. همســرم در ميان جيغ و داد بچه ها، سعي 
 کــرد پيغــام ناخوشــايند آن روزش را بــه من 
برســاند. »اميرعلي تــول کرده«، »رضــا دفتر و 
مداد مي خواهد«، »رحيم هوس شــلوار و کفش 
تــازه کرده«. چند دود عميق گرفتم تا يادم برود 
امشــب دوباره بايد وعده فرداهايي را بدهم  که 

خودم هم نمي دانم کي مي آيد. 
حاصل 39 سال زندگي من، سه فرزند پسر بود. 
يکي تــازه راه افتاده بود، يکي مدرســه ابتدايي 
مي رفــت و بزرگتــر از همه، رحيــم،  صدايش 
داشــت دورگه مي شــد. کارمند يک شــرکت 
خصوصي بودم. از ســر کار دزدکــي به انباري 
خانــه مي رفتــم. در آن ســوراخي نمور ترياک 

مصرف مي کردم.
چند دود گرفتم. پلک هايم ســنگين شــد. »چرا 

بچه هاي من هميشه باهم جنگ و دعوا دارند؟«
اين يکي از فکرهايي بود هميشــه در خلســه به 
ذهنم مي رســيد. يک دود ديگر گرفتم. پاســخ 

خودم را دادم: »مهم نيست«
»پول اجاره خانه را ندارم، مهم نيســت«. »رحيم 
درس نمي خوانــد، مهــم نيســت«. »ميــان من و 
همســرم حرفي از عاطفه نمانده، مهم نيســت«. 
مهم اين است که همين چند ساعت آرام باشم. 
زنــگ تلفــن، چرتــم را پــاره کــرد. حوصله 
حرف هاي تکراري را نداشتم. تلفن را در حالت 
بي صدا قــرار دادم. چراغ صفحه نمايشــگر، در 
تاريکــي، روشــني کمرنگي ســاخت. با همان 
نور کمرنگ کارم راه مي افتاد. »نمي داند همين 

زندگــي و اضافــه کاري هفته اي دوســه روز تا 
ديروقت پيش درويش مي ماندم. غول اعتياد من 

بزرگ شده بود. خودم را به نديدن مي زدم. 
جمــع ما جمع تر شــده بــود. دو تا از دوســتان 
درويــش هم بــه ما پيوســته بودنــد. وقتي گرم 
مي شــديم براي تمام مشــکات عالــم راه حلي 
داشــتيم. هم به مواد، هم بــه آن جمع دورهمي 
اعتيــاد پيدا کــردم. اگر يک روز نمي توانســتم 
مصرف کنــم، قرص متادون مي خــوردم. مواد 

مخدر برايم مانند دارو شده بود، لذتي نداشت.
فرزند دومم دوســاله شــد. يک روز پاي بساط 
بودم که همســرم زنگ زد و تلفن را داد دست 
رضا. با زبان شــيرينش  گفت دلــم برايت تنگ 
شــده، زود بيا. عذر آوردم. تلفن که قطع شــد 
درويــش زد زيــر آواز. يــک آهنــگ کوچه 
بــازاري درباره مصائــب زن داري مي خواند که 
ناگهــان کليــدي در قفل در شــرکت چرخيد. 
رئيس بــود. نگاهم که با نگاهش درگير شــد، 
ســرم را پايين انداختم. بــي هيچ حرفي کيفم را 
برداشتم و رفتم. شرکت، با من و درويش تسويه 

حساب کرد.
روزها طبــق معمول از خانه بيــرون مي زدم. در 
خيابان ها قدم مي زدم. پريشــاني نکشــيدن مواد 
را ســه  روز تــاب آوردم. روز چهــارم درويش 
زنگ زد. دعوتم کرد به آپارتمان کوچکي که 

با دوستانش گرفته بود. روز از نو، روزي از نو.
دو ماه بيــکار بودم. صبح تا غروب پاي بســاط 
بودم. خانواده ام خوشــحال بودنــد که زودتر از 
قبل به خانه مي روم. مختصر اندوخته ام تمام شد. 
وقتي ســهم خود را از مبلغ اجاره خانه مجردي 
نــدادم، رفقا روي خــوش نشــان ندادند. يکي 
از دوســتانم که از حال و روز من با خبر شــده 
بود، برايم کاري پيــدا کرد. خودش قرص هاي 
ترک اعتياد برايم خريــد و يک هفته مهلت داد 
تا  مواد مخدر را ترک کنم. در آن يک هفته دو 
تصوير هميشه جلوي چشــم هايم بود. يکي زن 

زنــگ زدن هــاي پشت ســرهم باعث مي شــود 
راحت تــر دود بگيرم« با خــودم حرف مي زدم. 

آن روز، روز آخر بود.
اعتيــاد  من از يک کنجکاوي کودکانه شــروع 
شد. يک بعدازظهر پنجشنبه با آبدارچي شرکت 
تنها بوديــم. صدايم کــرد داخل آشــپزخانه و 
تريــاک و ســيخي را نشــانم داد کــه در ميان 
درزهاي کابينت جاسازي شده بود. آقا درويش 
آبدارچــي، گفت که اينهــا را پيدا کرده و طرز 
اســتفاده اش را بلد نيســت. از من پرسيد روش 
مصرف کردن را مي دانم. من گفتم نه. گفت بيا 
باهــم يک بار امتحان کنيم. خودش را به آن راه 
زده بــود. مواد مال خودش بــود. به روي خودم 

نياوردم.
 رحيم تــازه راه افتاده بود. با همســرم اختاف 
داشــتم. احساس تنهايي مي کردم. کنار درويش 
چند تا دود گرفتم. چشــم هايم را بســتم و دراز 
کشــيدم. در خــواب و بيــداري رؤيــا  ديــدم. 
آدم هايي که مي شــناختم از جلوي چشــمم رد 
مي شــدند. از من دور مي شدند؛ اما من نگران از 

دست دادنشان نبودم. 
از هفتــه بعــد پنجشــنبه ها بهانه اي مي تراشــيدم 
براي بيشــتر ماندن ســرکار. وقتي همه مي رفتند 
با درويش بســاط پهن مي کرديم. لذت مصرف 
مواد از جلســه دوم برايم بيشــتر شــد. احساس 
کردم يک نياز مصنوعي در بدنم ايجاد شده که 
با مصرف مواد ارضا مي شــود و آرام مي شــوم. 
درويش آدم خوش مشربي بود. کف آشپزخانه 
زيلويي پهن مي کرد. چــاي و نبات مي ريخت، 
خاطره تعريــف مي کرد، آواز مي خواند. خوب 
که گرم مي شديم يک چرت نيم ساعته مي زديم 

و مي رفتيم خانه.
پنجشــنبه ها آب بيني ام راه مي افتاد. پشت سرهم 
عطســه مي کــردم. برايــم عــادت شــده بــود. 
نمي خواســتم قبول کنم مشــکلي وجــود دارد. 
فرزند دومــم به دنيا آمــد. به بهانــه خرج زياد 

نقطه عطف بيداري
دوازده سال بطالت 

در سه شماره گذشته چشــم انداز ايران در گفت وگو با افرادي كه با بیماري 
اعتیاد درگیر بوده اند و با نگاهي به فراز و نشیب هاي زندگي آنها، سعي كرديم 
دريابیم آيا راهكاري وجود دارد پیش از اينكه  فرد معتاد به نقطه اســتیصال 
برســد او را نجات دهیم؟ در متن زير به علت حفظ گمنامي از اسامي مستعار 

استفاده شده است.

 بخش چهارم
احمد هاشمي
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رواني ام بود. به جاي اينکه آنها را درمان کنم، به 
مواد مخدر روي آوردم. مصرف مواد آشفتگي 
روحــي مرا بيشــتر کــرد؛ تاجايي کــه روزهاي 
آخر جســد متحرکي بودم. به اطرافيانم حســي 
نداشــتم. اتفاقات ناخوشايند ناراحتم نمي کرد و 
پيشامدهاي خوب، تأثيري بر نااميدي ام نداشت. 
تمام آن ســال هاي شــوم، حتي به احوال پرسي 
آدم ها بدبين بودم. وقتي همسرم از رنگ و روي 
پريده ام مي پرســيد، حــرف را عوض مي کردم. 
اگر دليل بي خوابي ام را جويا مي شــد، سکوت 
مي کــردم. مي پرســيد چــرا حــرف نمي زنــم، 
پرخــاش مي کــردم. وقتي آشــکارا ناســاماني 

احوالم را مي ديد، با تمام توان انکار مي کردم.
در بدترين شــرايط خودم را دلــداري مي دادم. 
»مگــر بقيــه چگونه زندگــي مي کننــد«، »همه 
کســاني که زندگي موفقي دارنــد، حقه بازند«، 
»اگر نامردي اطرافيان نبود، االن بهترين زندگي 
را داشــتم«، »صدها نفر در اين شــهر حالشان از 
مــن بدتر اســت«. کمبودهــاي زندگــي ام را با 
خيال پردازي جبران مي کردم. دنيايي که در آن 

مي زيستم با دنياي واقعي فاصله زيادي داشت. 
من، کريم، يــک معتاد در حــال بهبودي با دو 
سال پاکي، اعتراف مي کنم از تمام زندگي ام تا 
قبل از اين دو ســال شرمسارم. نجات من با هيچ 
نيرويي جز قدرت خدا امکان نداشــت. خداوند 

همه چيز من است.

بود. از وقتي دختر خردسال رفيقمان جواد فوت 
کرده بــود، درويش آرام نداشــت. به آدم هاي 
بي ربط تلفن مي زد، حاليت مي گرفت. پشــت 
تلفن شعرهاي بي سروته مي خواند. توي اتوبوس 
نوحه مي خواند و ســينه مي زد. جواد را درويش 

به اين خط آورده بود.
جواد سر شب به همسرش قرص خواب مي دهد 
تا بتواند در خانه مواد مصرف کند. مي رود ســر 
کوچه نبات بگيرد برگــردد. دوز قرص خواب 
آن قدر باال بوده که همسر جواد موقع شيردادن 
بچه خوابش مي گيــرد. وقتي جواد برمي گردد، 
کــودک ســه ماهه در آغوش همســرش کبود 
شــده بود. جواد خود را گم  وگــور کرده بود. 
درويــش ديوانه شــده بــود. زنــگ زده بود از 
همســرم حاليت بگيرد، از سير تا پياز ماجرا را 
تعريف کرده بود. آخرش هم گفته بود، نشــان 
به آن نشاني که من وقتي دود مي گيرم، رد جرم 

مواد روي دندان هاي جلويي ام مي ماند.
از قضا در بدترين شــب زندگي ام، متولد شــدم. 
فرداي آن شب بســتري شدم. اين بار سراغ درمان 
نابســاماني هاي روحي ام رفتم کــه باعث اعتيادم 
شــده بــود. در کاس هاي آموزشــي ياد گرفتم 
دروغ و کم کاري قسمتي از بيماري اعتياد است. 
بعد از يک ماه سر کار برگشتم. از وقتي با صداقت 

کارکردم، در کارم پيشرفت زيادي کردم. 
خيلــي از مشــکاتي که بــا اطرافيانم داشــتم، 
به خاطــر بيماري هــاي روحــي و کمبودهــاي 

و فرزندانم که به من اميد بســته بودند، ديگري 
چهره هم بساطي هاي سابق. 

در خيابان هــاي اطــراف خانــه مجــردي قــدم 
مي زدم. هر چيــزي که مي ديدم وسوســه انگيز 
بود. خواروبار فروشي محل، روزنامه فروش سر 

کوچه، مردمي که قيافه هايشان آشنا بود.
مــردي که ريش انبوهي داشــت و پيراهن قرمز 
بــه تن کــرده بود، مرا يــاد درويــش انداخت. 
خواســتم بــروم جلو و با او خــوش و بش کنم. 
از نگاه خيره ام هراســان شد. همان لحظه بود که 
صــداي زنگ تلفن همراهم بلند شــد. درويش 
بود. گفت که نگرانم شــده. توضيــح دادم که 
دارو مي خورم و نمي توانم پيشــش بروم. گفت 
بيا کنار ما بنشين و نکش. ردخور نداشت. رفتن 
همــان و دود گرفتن همان. تــا دم در رفتم. دو 
ســاعت در هواي سرد دي ماه جلوي در نشستم؛ 
اما داخل نرفتم. لرزيدنم، کفاره بي مباالتي هايم 
بود. سوز زمســتان، دانه هاي برف را به صورتم 

مي زد. دوباره متولد شدم.
دو پســرم مدرســه مي رفتند. همســرم ســرگرم 
خانــه و بچه ها بود. من صبــح مي رفتم و غروب 
 مي آمــدم. يک روز در مســير برگشــت به خانه 
يک دوســت قديمــي  را ديدم. 15 ســال بود از 
حميد خبر نداشــتم. مرا دعوت کرد به خانه اش. 
از همسرش جدا شــده بود. پايم که به خانه اش 
رسيد بوي آشــنا را حس کردم. گفت تفريحي 
مصرف مي کند. مي دانستم اعتياد تفريحي يک 

فريب است. فريب خوردم. 
فرزند ســومم ناخواســته بــه دنيا آمــد. نه وقت 
زيادي داشــتم که بخواهم مواد مصرف کنم، نه 
رفيقي برايم باقي مانده بــود که بدون پرداخت 
ســهم اجاره به خانه اش راهم دهد. به ناچار، در 
انباري خانــه مصرف مي کــردم. دخمه، انتهاي 
يک راهروي باريک در زيرزمين بود. دنج بودو 

راه کسي به آنجا نمي افتاد. 
روز آخر همســرم از گرفتاري هاي بچه ها دست 
کشــيده بود و يک بنــد پاي تلفن بود. وســايل 
را جمع کردم. دســتي به ســر و رويم کشــيدم. 
کمي چاي خشک جويدم تا بوي دهانم عوض 
شــود. از الي در بيرون را نگاه کردم. کسي در 
زيرزميــن نبــود. پاورچين پاورچيــن خود را به 
پله ها رساندم. طبقه اول منزل پدر همسرم بود. از 
داخل صدايي نمي آمد. آرام به طبقه دوم رفتم. 
از داخل خانه خودمان صداي داد و بيداد بچه ها 
نمي آمد. در را باز کردم. همه خانواده همســرم 
در خانــه ما بودند. برادر همســرم ســام کرد. 

همسرم جلو آمد و گفت: »دهانت را باز کن«
هــاج وواج مانده بودم. از ميان دهــان نيمه بازم، 
پس مانده چــاي خشــک الي دندان هاي نيش 
معلــوم بود. تــا بيايم ثابت کنم ترياک نيســت، 
آبرويم با آب چشــم همسرم روان شده بود. من 
نياز داشــتم زمان همان جا بايستد. نگاهم به نگاه 
پريشــان رحيم چهارده ســاله گره خورد. کاش 

فقط همين يک نفر آن شب آنجا نبود. 
از همه چيز خبر داشــتند. درويش خبرشان کرده 

طرح از مژده دانش پژوه 



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 9

0

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 9

1

اجتماعــي ليبرال به خصــوص در زمينه مصرف  
مواد به واکاوي و نقادي اين ديدگاه بپردازد. 

ليبراليسم و سياست اجتماعي ليبرال 
اگر از تبيين هاي مبتذل و عوامانه درباره ليبراليسم 
و ليبرا ل هــا عبــور کنيــم، مغــز و هســته اصلي 
ليبراليســم عبارت خواهد بود از گسترش قلمرو 
آزادي فرد تا آنجا که با آزادي ديگران در تضاد 
نباشد. از نظر سياسي مدل هنجاري روشنگري، 
جامعه انساني را تجمعي از انسان هاي خودمختار 
مي دانست که اهداف شــخصي خود را تنها در 
چارچوب قوانيــن خنثي که مانع مي شــود اين 
افراد مزاحم فعاليت هاي يکديگر شــوند، دنبال 
مي کنند. در اين رويکرد با ايجاد يک مجموعه 
قوانين خنثي  و غيرمشخص بدون ترجيح فرد يا 
گروهي از افراد و بدون ترجيح ســبک زندگي 
خاصي، آزادي فرد افزايش داده مي شــود، اين 

پروژه اصلي ليبراليسم مدرن است.)2( 
نقطه اشــتراک گونه هاي مختلف ليبراليســم را 

مي توان در چهار ويژگي زير خاصه کرد: 
- » فردگرايــي« يعني تقدم شــخص بر هر گونه 

جمع گرايي و اجتماع.
- »برابري خواهــي« يعنــي قائل بــودن به منزلت 
اخاقي يکسان براي همه انسان ها و انکار ارتباط 
تفاوت هاي موجــود در ارزش هــاي اخاقي با 

نظام سياسي و حقوقي.
- »جهانشمول  گرايي« يعني يکپارچگي اخاقي 

نوع بشر. 
- » اصاح طلبي« يعني بــاور به اصاح پذيري و 
قابليت بهبود همه نهادهاي اجتماعي و نظام هاي 

سياسي.)3( 
بنابرايــن اجــازه دهيد مفاهيــم پوپوليســتي از 
ليبراليســم به معناي غربــزده، متمايل به غرب يا 
آنچــه اوايل انقاب به دولــت موقت و مرحوم 
مهندس بازرگان نســبت داده مي شد رها کنيم، 
زيرا ايــن تعاريف يا مصاديق خودســاخته فاقد 
کمتريــن ارزش علمــي يا نظري هســتند و تنها 
حربه اي غيراخاقي عليه رقباي سياسي محسوب 
مي شــوند، اما ساده انگاري در شــناخت مفهوم 
ليبراليســم تنهــا منحصر به آنچــه اوايل انقاب 
شاهد آن بوديم، نمي شــود. در همين سال هاي 
اخير نيز بسياري مبلغان ليبراليسم يا حتي مدعيان 
نمايندگي تفکر ليبرال به عمد يا سهو تبيين هاي 

منابــع و گاه پيامدهــاي فاجعه بــار و غيرقابــل 
جبران داشــته است. تشــديد سياست سرکوب 
و مجازات شــديد افراد مرتبــط با مصرف مواد 
از قاچاقچي عمده تــا خرده فروش و از معتاد تا 
مصرف کننده تفنني ترياک در دوره مســئوليت 
مرحوم خلخالــي، عامل مؤثري در تغيير الگوي 
مصرف کننــدگان از مصرف ترياک به هرويين 
و از روش مصــرف ســنتي اســتفاده از وافور به 
خــوردن و پس از آن تزريــق مواد که وضعيت 
بــه مراتب آســيب زاتر و پيچيده تري را در برابر 

مديريت اعتياد کشور قرار داد.)1( 
از ايــن رو اهميت تبييــن و توضيح رويکردهاي 
کان و سياســت هاي اجتماعي در حوزه مسائل 
اجتماعــي و به خصوص مبــارزه با مصرف مواد 
کمتــر از مطالعات جزء نگر و موردي نيســت و 
بلکه مهمتر است. در سال هاي اخير ناکارآمدي 
برنامه هــاي مبارزه با مصرف مواد موجب شــده 
تــا گروهي اصل مبــارزه با اعتياد را زير ســؤال 
برده و در مقابل، آزادســازي مصرف را مطرح 
کــرده و گروهي ديگر نيز ضرورت بازگشــت 
بــه سياســت هاي ســرکوبگرانه و اقتدارگرايانه 
گذشــته را توصيه مي کننــد. انتخاب هريک از 
اين دو گرايش يا ساير گرايش هاي مشابه بدون 
واکاوي بنيان هــاي نظري آنهــا مي تواند صرفاً 
به تداوم خطاهاي گذشــته و افزايش خســارات 
حاصــل از آزمون و خطا در مبارزه با مواد منجر 
شــود. اين مقاله تاش دارد با تبيين سياست هاي 

ارزيابي و تحليــل برنامه هاي به اجرا درآمده در 
حوزه مشــکات اجتماعي به ويژه انواع جرايم، 
خودکشــي، طــاق و اعتيــاد نشــان مي دهد با 
گذشــت بيش از ســه دهه از پيروزي انقاب تا 
امروز سياست واحدي بر آنها حاکم نبوده است. 
وجود گرايشات گاه کامًا متعارض در برنامه ها 
و چرخش هــاي جــدي در رويکردهاي حاکم 
بر امور اجتماعي نشــان مي دهد، اساساً سياست 
اجتماعي شخصي در نظام تصميم گيري و اجرا 
وجود نداشــته و در هر دوره متناســب با سايق 
افراد برنامه هايي با رويکردهاي کامًا متفاوت به  
اجرا درآمده اند که اغلب نيز فاقد پشتوانه نظري 
مشــخص يا آگاهانه نسبت به سياست اجتماعي 

روشن بوده اند. 
شايد اولين سند رسمي که پس از انقاب در آن 
سياست هاي اجتماعي مشخص تصويب شد که 
قــرار بود در حوزه اجتماعــي ماک عمل قرار 
گيرد، ماده اي از قانــون نظام جامع رفاه و تأمين 
اجتماعي بود که آن هم به دليل مقاومت برخي 
نهادهــا به خصــوص در دولت هــاي نهم و دهم 
ناديده گرفته شــد و از دستور کار متوليان امور 

اجتماعي خارج شد. 
يکــي از مهمترين مصاديق باتکليفي و ابهام در 
سياســت اجتماعي، حوزه برنامه هــا و اقدامات 
مرتبــط با مبارزه با اعتياد و مصرف مواد اســت. 
بررســي ادواري مديريت اعتياد در ايران پس از 
انقاب نشــان از افراط و تفريط هاي بسيار دارد. 
در سال هاي مذکور جريان حاکم بر برنامه هاي 
مبــارزه بــا مصــرف مــواد، عمدتــاً رويکرد و 
اســتراتژي کاهش عرضه بــود، اما در عين حال 
بين دو اســتراتژي کاهش عرضــه و تقاضا عدم 
تعادل در برنامه هاي ذيل هر استراتژي تناقضات 

فراوان وجود داشت. 
بــراي مثــال مرور آنچه در دو ســال اول پس از 
انقــاب تحت مديريــت مرحــوم خلخالي در 
مبارزه با اعتياد رخ داد يا سياســت ها و برنامه ها 
در ســال هاي جنــگ ) 1368ـ 1359( و پس از 
 آن نشــان مي دهــد ابهام يا فقدان سياســت هاي 
اجتماعي و روشــن نبودن رويکردهــا در زمينه 
مســائل اجتماعي، نتايج و آثار ســوء هدررفتن 

ليبراليسم اجتماعي و ناکامي هايش در مبارزه با اعتياد

صبا مدني

بررسي ادواري مديريت اعتياد 
در ايران پس از انقالب نشان 
از افراط و تفريط هاي بسيار 

دارد. جريان حاکم بر برنامه هاي 
مبارزه با مصرف مواد، عمدتًا 
رويکرد و استراتژي کاهش 

عرضه بود، اما در عين حال بين 
دو استراتژي کاهش عرضه و 

تقاضا عدم تعادل در برنامه هاي 
ذيل هر استراتژي تناقضات 

فراوان وجود داشت
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جملــه مواد مخدر نيز از اين زاويه قابل واکاوي 
اســت. بر اســاس رويکرد اقتصادي مواد مخدر 
نيــز يکي از پديده هاي بازار در اقتصاد اســت و 
به عنوان يک بازار مورد بررســي قرار مي گيرد. 
در عين حال ليبرال ها به شرحي که خواهد آمد، 
صرف هزينه هاي دولتي در پيشگيري و درمان و 
بازتواني را نادرســت مي دانند و به اين ترتيب به 
نحوي تناقض آميز )پارادوکســيکال( با تأکيد بر 
سياست هاي تنبيهي درباره مواد مخدر بر کاهش 
عرضه تمرکز مي کنند، تنها يعني در پي کاهش 
مقــدار مواد مخدري هســتند که به بــازار وارد 
مي شود. نتيجه سياست هاي کاهش عرضه اغلب 

عبارت است از : 
- افزايش قيمت مواد 

- تقويــت انحصــار يــا انحصــار چنــد قطبي 
فروشــندگان مواد و قاچاقچيان و در نتيجه زيرپا 
گذاشــتن قوانين بازار به دليل انحصار و افزايش 

قيمت مواد.
دليــل  بــه  معتــادان  جرايــم  افزايــش   -
معتادان  تقاضاي مواد، زيرا  کشــش ناپذيربودن 
براي دسترســي بــه مواد بــه هــر قيمتي تاش 

مي کنند.
مصرف کننــدگان مواد دو دســته اند: گروه اول 
کساني هستند که مصرف مي کنند و تقاضايشان 
کشــش دار اســت، يعني با قيمت باال از مصرف 
صرف نظر مي کنند و گروه دوم افرادي هســتند 
که تقاضايشان کشــش ناپذير است، يعني به هر 
طريقي يا هر قيمتي مواد مي خرند. پس سياست 
مواد بايد به نحوي باشــد کــه گروه اول مواد را 
با حداکثر قيمت دريافــت کنند تا قيمت، خود 
بازدارنــده باشــد. در مقابــل قاچاقچــي در پي  
قيمت ارزان براي اين گروه اســت. براي گروه 
دوم يا معتادان اگر قيمت پايين باشد، آنها براي 
دسترســي به مواد کمتر به جرم روي مي آورند، 
در حالي که سياســت قاچاقچيــان در مورد اين 
گــروه افزايش قيمت به حداکثر ممکن اســت. 
سياست کاهش عرضه که ليبرا ل ها بر آن تأکيد 
مي کنند کامًا در تعارض با واقعيت مورد اشاره 

است. 

ليبرال ها، امور اجتماعي و جرم 
پس از انقــاب گرايش اقتدارگرايانه يا به تعبير 
امــور اجتماعي  جرم شناســان، جرم انگارانه در 
محور حاکــم بر برنامه هــاي اجتماعي و مبارزه 
بــا اعتياد بــود. بديهي اســت مســئوليت بخش 
قابل توجهــي از عــدم توفيق برنامه هــا در زمينه 
امــور اجتماعي را بايــد متوليان ايــن مجموعه 
سياســت ها عهده دار شــوند. از سوي ديگر طي 
ســال هاي اخير در واکنش به شکست رويکرد 
اقتدارگرايانــه در امــور اجتماعــي و مبــارزه با 
اعتياد، گروهي سياســت هاي ليبــرال را در اين 
زمينــه توصيــه و ترويــج مي کننــد و معتقدند 
نوشــداروي مســائل ايران نه تنها در حوزه هاي 
اقتصادي و سياســي بلکه در امــور اجتماعي نيز 

تسليم شدن به سياست هاي ليبرال است. 

قالــب براي مجازات و کاهــش رفتارهاي مضر 
به حــال جامعــه. بنابراين به قــول فوکو هجوم 
انگل وار مجــازات به حکم قانون کــه امروز با 
آن مواجهيم محصول قاعده اقتصادي ارجاع به 
قانون و ســازوکار محض قانون است که از قرن 
هجدهم در اغلب نظام هــاي کيفري با رويکرد 

ليبرال رسوخ يافته است. 

بــر ايــن اســاس ليبرال هــا اصــوالً بــراي امور 
اجتماعــي، هويتــي مســتقل از امــور اقتصادي 
قائل نيســتند، به عاوه از جهت روش شــناختي 
نيــز آنان اغلب به اتکاي ســنجش هزينه ـ فايده 
اقتصادي، مســائل اجتماعي را ارزيابي مي کنند. 
چنان که فوکو نيز تصريح کــرده نئوليبرال ها بر 
اســاس منطق بازار يعني فهم پذيــري اقتصادي 
پديده ها و تعميم قاعده عرضه و تقاضا به تحليل 
رفتــار غيراقتصادي )مثــل ازدواج( و ارزيابي و 
نقــد کنش مراجع عمومي )از جمله بهداشــت، 
بيمه، آموزش و...( مي پردازند. از اين روســت 
که نئوليبرال ها خانواده را به مثابه يک شــرکت 
تجــاري کاســيک يا واحــد توليــدي فرض 
مي کننــد کــه از طريــق قــرارداد بلندمدت دو 
 )input( شريک براي عرضه منابع يا درون داد
و شريک شــدن در منافع محصول يــا برون داد 
)out put( شــکل مي گيرد. درست به همين 
دليل تحليل و ترســيم وضعيــت اجتماعي را که 
مي تواند دربرگيرنده حوزه هاي جمعيت شناسي، 
جامعه شناســي، روانشناســي و حتي فيزيولوژي 
باشــد بــه تحليل اقتصــادي منحصــر مي کند و 
تاش دارد رفتــار اجتماعي عموماً غيراقتصادي 
را تنهــا بــه روش اقتصــادي توضيح دهــد. لذا 
وقتــي ليبرال هــا مي خواهند فســاد حکومتي را 
تحليل کنند آن را به رد و بدل شــدن پول تقليل 
مي دهند و هرگز به عواقب بســيار مهم ديگر از 
جمله تخريب سرمايه اجتماعي، افزايش تبعيض 
و نابرابــري، ترويج تقدم منافع فــردي بر منافع 
جمعي، بي تفاوتي نســبت به سامت اجتماعي، 

کاهش اعتماد اجتماعي و... توجه نمي کنند.
ليبرال هــا دائماً بر کوچک ســازي دولت تأکيد 
مي کننــد و حل همه آثار و پيامدهاي سياســت 
دولــت کوچک را به جامعه واگــذار مي کنند، 
زيرا از ديدگاه آنان دست نامرئي در اقتصاد بايد 
مسائل و مشکات اجتماعي را نيز رفع و رجوع 
کننــد. مواضع ليبرال ها درباره جرايم مختلف از 

مبهم و قضاوت هاي عجوالنه و ســطحي درباره 
ليبراليسم و منتقدان آن ارائه کردند.)4( 

عدم تمايز مفهوم ليبراليسم و دموکراسي يکي از 
بزرگترين اين خطاهاست)5( و بعد قضاوت هاي 
نادرست و غيرمستند درباره ديدگاه صاحبنظران 
از ليبراليســم و دموکراسي، از جمله اينکه: »نزد 
اغلــب انديشــمندان و متفکــران همچون دکتر 
علي شــريعتي، دموکراسي و نسبت آن با اسام 
جايگاهي نداشــت«)5( و ايــن يعني تکرار خطا 
با دموکراســي  ليبراليســم  درباره مترادف بودن 
و بعــد جمع بندي اينکــه چون دکتر شــريعتي 
منتقــد ليبراليســم بود، پس از نظر او نســبتي نيز 
ميان دموکراسي و اســام وجود نداشت. گويا 
مدعي حتي مروري حداقلــي و مختصر بر آثار 
شــريعتي نداشــته تا از ميان انبوه نوشــته هاي او 
دربــاره دموکراســي و ضــرورت آن، قــدري 
منصفانه تــر قضــاوت کنــد. »آنچه مرا ســخت 
بــه وحشــت افکنده، منتفي شــدن فرد اســت«، 
»دموکراســي يــک کاالي صادراتــي نيســت، 
درجه متعالي اســت که بايد جامعه اي بدان نائل 
گردد.«)6( آثار شــريعتي سرشــار است از انبوه 
ايــن مضامين دربــاره دموکراســي و دعوت به 
آن و البته به همين درجه نقد ليبراليســم. هدف 
اين قلم نقــد اظهارات و ادعاهاي ژورناليســتي 
حاميــان ســينه چاک ليبراليســم نيســت، بلکــه 
فقط نشــان دادن اين واقعيت اســت که دعوت 
به ليبراليســم بــدون واکاوي علمــي و دقيق آن 
و در مقابــل رد سوســياليزم به اتــکاي نظريات 
متناقــض و بي بنياد مثل اينکه » نهادهايي از قبيل 
کميته امداد که تحت مديريت بازار ســنتي قرار 
دارند، کامًا  کارکرد سوسياليســتي دارند، البته 
به معنــاي مثبت آن يعني امــداد اجتماعي«،)7( 
چقدر مي تواند عوامانه و فاقد بنيه نظري باشــد. 
پس اجازه دهيد از اين برداشــت هاي ســطحي 
ژورناليست هاي ليبرال و حاميان آنها عبور کنيم 
و با تعميق بيشــتري موضوع مورد نظر اين مقاله 

را دنبال کنيم. 
بنيــان رويکــرد ليبرال هــاي قــرن هجدهــم و 
نئوليبرال هــاي امروز مبتني بر فهــم اقتصادي از 
امــور اجتماعي و غيراقتصــادي به خصوص در 
حوزه نظــام عدالــت کيفري و به ويــژه جرم و 
انحراف اجتماعي اســت. ليبرال ها براي ارزيابي 
کارآمــدي نظام مجــازات و ضــرورت آن در 
پي پاســخ به ســؤاالتي مشــابه اين هســتند که؛ 
»يک جامعــه بابــت آزادبــودن دزدان چه  قدر 
هزينه پرداخــت مي کند؟ آيا فايده نظام کيفري 
از بازداشــت و مجازات ســارقان کمتر از هزينه 

آزادي آنان است؟ 
بنابرايــن آنچه تســلط رويکرد ليبــرال در امور 
اجتماعي از جمله نظام قضايي و جرم شــناختي 
از قرن هجدهم تا امروز را ســامان داده و تحت 
عنــوان راه حل » اصالت قانون« مي شناســيم، جز 
آنچــه به زبان اقتصــادي کاهش هزينــه معامله 
مي ناميم، نيســت.)8( از اين منظر اصالت قانون 
يعني اقتصادي ترين يا کم هزينه ترين و مؤثرترين 

بنيان رويکرد ليبرال هاي قرن 
هجدهم و نئوليبرال هاي امروز 

مبتني بر فهم اقتصادي از 
امور اجتماعي و غيراقتصادي 

به خصوص در حوزه نظام عدالت 
کيفري و به ويژه جرم و انحراف 

اجتماعي است
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زيــر پاگذاردن اصول مورد اشــاره، زيرا با تقيد 
به موازين ليبــرال نمي توان اصاح گر اجتماعي 
بود، بلکه بايد فقط ناظر بي طرفي بود که اميدوار 
اســت ســازوکارهاي نامرئــي و قانــون عرضه 
و تقاضا همه مشــکات را حــل و  وضع را رو 
به راه کند و اگر چنين نشــد، باز هم مســئوليتي 
متوجه دولت و حاکم ليبرال نيست، زيرا او فقط 
ضمانت کننده  بي طرفي قوانين است و اميد دارد 
عرضه کننــدگان و متقاضيــان کاال يــا خدمات 
خود به تعادل مناسب دست يابند، زيرا وضعيت 
اصاح شــده جز اين تعادل در امور اقتصادي و 
اجتماعي نيســت. اين به معناي به خود وانهادن 
اقتصاد و اجتماع است که همواره فجايع زيادي 
بــه بــار آورده و هرگونــه سياســت گذاري و 

برنامه ريزي اجتماعي را نيز منتفي مي کند. 

ليبرال ها و مبارزه با اعتياد و مصرف مواد 
درســت همان طور که مصرف مواد – به عنوان 
يک عمل مغاير با ســامت فردي و اجتماعي – 
ناکارآمــدي نظريه لذت طلبي فردي را به عنوان 
راهنماي زندگي خوب يا پيونددهنده اجتماعات 
نشان مي دهد، ناتواني اقتدارگرايان در کنترل و 
عرضه مــواد و بازار آن – با وجــود هزينه هاي 
فراوان- در قالــب رويکــرد جرم انگارانه بارها 
تأييد شــده اســت. اقتدارگرايان سال ها بر نقش 
مســلط دولت در مبارزه با اعتياد و سوء مصرف 
مــواد در چارچوب اســتراتژي کاهش عرضه و 
ســرکوب توزيع کننــده و مصرف کننده تأکيد 
کرده اند، اما نتيجه مثبت و قابل قبولي به دســت 

نياورده اند. 
با وجود همه اين تاش ها شــايعه است قيمت ها 
همچنــان پاييــن و مــواد حتــي در محيط هاي 
حفاظت شــده مثل زندان ها در دســترس است. 
تأکيد اقتدارگرايان بر اســتراتژي کاهش عرضه 
و اولويــت دادن بــه اقدامات نظامــي و حقوقي 
بــراي ممانعــت از ورود و توزيع مــواد موجب 
شــده تا آنها سياســت گذاري در زمينه خدمات 
درمــان و تــرک اعتيــاد و يا اصــاح وضعيت 
تعيين کننده هــاي اجتماعي مؤثــر در گرايش به 

مصرف مواد و اعتياد را ناديده گيرند. 
اما ليبرال ها نيز در مبارزه با اعتياد و مصرف مواد 
با چالش ها و تناقضات جدي روبرو مي شــوند. 
پيــش از اين ناکارآمدي نظريــه ليبرال در امور 
اجتماعــي به خصوص جرم و ديگــر انحرافات 
اجتماعــي را توضيــح داديــم و در ادامــه آن 
تعارضــات نظريه ليبــرال در مبارزه بــا اعتياد و 

مصرف مواد توضيح داده مي شود. 
1- از ديدگاه ليبرال براي مداخله دولت حداقلي 
در بــازار مــواد، ماک اثبــات زيان رســاندن 
مصرف کننــدگان معتاد يا تفنني مواد به ديگران 
پس از مصرف اســت. از ســوي ديگر به داليل 
فــراوان از جملــه آ نکه همــه مصرف کنندگان 
آرزو دارنــد معتاد نبودند، مصــرف کم يا زياد 
مواد - بــا وجود همه تفاوت هــا در نوع ماده و 
روش مصرف- براي همه آنها مضر اســت، اما 

براي مدت نامحدود بســيار هزينه دارد، بنابراين 
سطح معيني از بي قانوني اجتناب ناپذير و کاستن 
آن بســيار پرهزينه و دشــوار اســت. لذا مسئله 
اصلي در سياســت تنبيهي اين نيست که چگونه 
بايد مجرمان را مجازات کرد، يا حتي اينکه چه 
اعمالي بايد جرم تلقي شود، بلکه پرسش اصلي 
اين اســت که چه جرايمــي را بايد تحمل کنيم 
يــا در مقابل با چه رفتــار انحرافي و مجرمانه اي 

نمي توانيم مدارا کنيم. 
ايــن رويکرد ليبرال هــا به جــرم و مجازات در 
بسياري موارد کارايي و اثربخشي اقدامات آنها 
براي کنترل و کاهــش جرم و انحراف را بي اثر 
و باموضوع ساخته اســت. براي مثال مجازات 
اعــدام بايد بــراي همه افــراد اعــم از مجرمان 
بالفطره، اتفاقي، منحرف و غيرمنحرف، حرفه اي 
يا غير آن واجد اهميت باشد و بر تقاضاي مثبت 
يــا منفي آنان اثر بگذارد، زيرا همه آنها نســبت 
به برد و باخت و ســود و زيان حســاس هستند. 
اما همه ما مي دانيم که تخصيص باالترين هزينه 
براي قتل عمد – يعني سلب حق حيات- هيچ گاه 
موجب نشده تا قتل عمدي ديگر رخ ندهد. اين 
امر ضعف و نقصانــي مهم در رويکرد ليبرال به 
امور اجتماعــي و به خصوص جــرم و انحراف 
است که مهمترين مؤلفه آن بي توجهي ليبرال ها 
به ســازوکار بهنجارســازي عمومي و احساس 
بي نيازي در اين زمينه اســت، زيرا بهنجارسازي 
عمومي به معني تحديــد » فرديت« مورد ادعاي 
ليبرال ها و نقض هسته مرکزي ايدئولوژي ليبرال 

است. 
از سوي ديگر تمرکز باقيد و شرط ليبراليسم به 
»فرديت«، امکان فعال سازي مکانيزم هاي دروني 
کنترل رفتار را منتفي ســاخته و اهميت مداخله 
محيطي را بســيار افزايش مي دهــد. اين مداخله 
عموماً ناچار اســت شبکه حقوقي گسترده اي را 
بر جامعه مسلط نمايد. از سوي ديگر اگر هر فرد 
چنان از حقوق طبيعي برخوردار باشــد که تنها 
به حقوق ديگران محدود شود، در اين صورت 
هرگونه مداخله براي برخورد با جرم و انحراف 
به غير از مجازات متخلف، ناعادالنه اســت. اين 
امر به منزله ناديده گرفتن بســياري از سياست ها، 
اقدامات و برنامه هاي پيشگيرانه است که امروزه 
اولويــت آنها نســبت به هر اقدام پــس از وقوع 
جرم، انحراف و مشــکل و امري مسلم و بديهي 
قلمداد مي شــود. به عــاوه قوانين جزايي مدني 
براي کنترل مجرمان و کســاني است که قوانين 
جاري را نقض مي کنند، حال اگر همه يا بخشي 
از اعضاي جامعه از اين تخلفات و جرايم و حتي 
غفلت و بي مســئوليتي حمايت کنند، مداخات 
قانونــي به منزله آب در هاون کوبيدن اســت و 
ليبرال ها تنهــا با نقض اصل »فرديــت« و گزاره  
طايــي »آزادي فرد تا نقــض آزادي ديگران« 
مي توانند وارد سياســت گذاري اجتماعي براي 
اصاح هنجارهاي عمومــي يا اخاق اجتماعي 
شوند. درســت به همين دليل تاريخ دولت هاي 
ليبرال سرشار اســت از تجديدنظر در موازين و 

موضوع مورد بررســي اين مقاله کارکرد و آثار 
بــه کارگيري نظريــه ليبرال در امــور اقتصادي 
نيســت، اما حاميــان اين گرايــش در همه امور 
از جملــه مســائل اقتصــادي، پيــش از تعميم و 
گسترش آن به ســاير حوزه ها، بايد به سؤاالتي 
مثل اين توضيح دهند کــه چرا در ايران اقتصاد 
ليبرال با فساد در نظام بوروکراتيک گره خورده 
اســت؟ چرا طبقه متوســط که همــواره ميل به 
دموکراســي و تغييــر داشــته، نگــرش مثبتي به 
ليبرال ها و سياســت هاي ليبرال نــدارد؟ چرا در 
سال هاي پس از انقاب دســت کم در مقاطعي 
کــه ليبرال ها ســکان اقتصــاد ايران را به دســت 
گرفته اند، با وجود برخي دســتاوردهاي مثبت، 
فســاد، ارتشــا، شــکاف طبقاتي و فقر افزايش 
يافته اســت؟ چــرا ليبرال هاي ايــران همان قدر 
که به ليبراليســم اقتصادي تعهد داشــته اند، تعلق 
خاطري به ليبراليسم سياســي نداشته اند؟ و چرا 
آنها اغلب با اين عدم تعادل ليبراليسم در اقتصاد 
و اقتدارگرايي در سياست همدل و همصدا شده 

و به آن رضايت داده اند؟ 
ليبرال ها جرم را مثل ساير مسائل اجتماعي درون 
يــک  پروبلماتيک )مشــکل اقتصادي( تعريف 
مي کنند. گري بکــر در مقاله »جرم و مجازات« 
مي نويســد: »از نظر من جرم هر کنشي است که 
فــرد را در معــرض خطر محکوم شــدن به يک 
مجــازات قــرار مي دهد.«)7( ايــن تعريف جرم 
در قانون مجازات فرانســه اســت، اما در قوانين 
ايــران نيز جــرم تعريف چنــدان متفاوتي با آن 
ندارد. مطابق ماده دو قانون مجازات اســامي، 
هرگونــه فعــل يا تــرک فعل به موجــب قانون 
جرم اســت. هيچ يک از دو تعريف مورد اشاره 
ماهيــت، کيفيت يا ضوابط اخاقي از جرم ارائه 
نکرده اند. موضوع نظام کيفري جرم است، يعني 
وقتي افراد اعمال يــا مجموعه اي از افعال را که 
مطابق نظام کيفري جرم هســتند انجام مي دهد، 
مجازات مي شــود. در اين صــورت نظام تنبيهي 
در برابــر مجرمان قرار نمي گيــرد، بلکه افرادي 
را مجــازات مي کند که نــوع خاصي از عمل را 
مرتکب مي شــوند، به عبارت ديگــر به نمايش 
و عرضه جــرم يا جرم مشــهود واکنش نشــان 
مي دهد. در گام بعدي قانون اجرا مي شود، يعني 
عليه عرضه رفتار مجرمانه يا به اصطاح تقاضاي 
منفي بر اساس قواعدي از پيش تعيين شده اقدام 
مي شود. از ديدگاه ليبرال اجراي قانون، مجموعه 
ابزارهاي عملي است که در بازار جرم، تقاضاي 

منفي را در مقابل عرضه جرم قرار مي دهد. 
بنــا بر نظر اســکينر مقصــود از اجــراي قانون، 
دســتيابي به درجه اي از مطابقــت با قاعده رفتار 
تجويز شــده اي اســت که به اعتقاد جامعه، با در 
نظر گرفتــن هزينه بر بودن اجراي قانون مي توان 

آن را اعمال کرد. 
ليبرال ها بــا مطرح کردن قانون هزينه – فايده در 
بازار جرم مدعي مي شوند بايد براي کاهش جرم 
تــا آنجا هزينه کرد که مبلــغ آن کمتر از هزينه 
انجام جرم باشد. از آنجا که کاهش يا محو جرم 
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مشتريان را نيز به دست نامرئي قاچاقچيان عمده 4
و بازار انحصاري مواد بسپارد. 

4- گاه ليبرال ها مدعي شــده اند با توجه به آنکه 
مصرف همه مــواد به يک ميــزان مخاطره آميز 
نيســت يا به ديگران آســيب نمي زنــد، بنابراين 
دولت حداقلــي بايد فقط در مــواردي مداخله 
کنــد که ضــرر و زيان مصــرف مــواد متوجه 
ديگران شــود و نه در همه موارد زيرا هر آتشي 
جنگل را نمي ســوزاند! لذا بر پايه گزاره طايي 
ليبرال ها – ديگــران آزادند تا حدي که آزادي 
ديگران را نقض نکنند- فقط مصرف کنندگاني 
تهديد محســوب مي شوند که به ديگران آسيب 
مي رســانند و نه همه آنها و مطالعات نشان داده 
مصرف کنندگان ثروتمند مواد، هم براي تأمين 
هزينه مواد و هم کنترل آثار مصرف، کمتر براي 
ديگران ايجاد مشکلي مي کنند، در حالي که اين 
مصرف کنندگان فقير هســتند که ناچارند براي 
تأميــن مواد دســت بــه دزدي و تهديد ديگران 
بزنند يا از روش هــاي خطرناک مصرف – مثل 
تزريق – اســتفاده کننــد تا با پــول کمتر لذت 
بيشــتر به دســت آورند. لذا در اغلب موارد اين 
مصرف کنندگان فقير هســتند که به دليل انجام 
ديگر جرايم براي تأمين هزينه مواد، بازداشــت 
مي شــوند و اين امر با ديگر اصل ليبراليسم يعني 
برابري در مقابل قانــون مغايرت دارد، زيرا تنها 
فقــراي معتاد، بازداشــت و محاکمه مي شــوند. 
مهاجران، بيــکاران و ديگــر گروه هاي محروم 
مصرف کننــده مــواد نيز مشــمول ايــن تبعيض 

مي شوند. 
5- ليبرال هــا از مداخلــه حداقلي در دو ســوي 
بازار مواد يعني عرضه و تقاضا حمايت مي کنند. 
بنابرايــن در ســمت عرضــه، آنهــا از تعقيب و 
مجــازات توزيع کننــدگان خــرد و کان اکراه 

ليبرال هــا همه چارچوب نظري خود را بر آن بنا 
کرده اند.

3- مصرف مواد، بخشي از سبک زندگي است 
که ليبرال هــا مدعي انــد مايل نيســتند کمترين 
مداخله را در آن انجام دهند، درســت است که 
تحميل يک ســبک زندگي به خصوص توسط 
دولت در ســطح جهاني با شکســت مواجه شده 
امــا بــدون اصــاح برخــي از اين ســبک هاي 
زندگــي امکان پيشــگيري يا کنتــرل و کاهش 
مصرف مواد ناممکن اســت، تنهــا ليبرال مرتد 
مي تواند مجــوز اين مداخله را صــادر کند. در 
عين حال همه مي دانيم گرايش به مصرف مواد 
محصول شــرايط اجتماعي است و با بي توجهي 
به تغيير اين شــرايط و اصــاح آن فقط هر روز 
به مشــتريان قاچاقچيان مواد افزوده مي شود، اما 
دولت حداقلي قرار نيســت بي طرفــي خود در 
ســبک زندگي را نقض کند. بنابراين همان طور 
کــه اقتصاد را به دســت نامرئــي طبقات متمول 
و فرادســت مي ســپارد، بايد بازار مواد مخدر و 

مداخلــه دولت براي کنتــرل و کاهش مصرف 
مواد بــا روح ليبراليــزم ناســازگاري دارد. اگر 
فرض کنيم مصرف کننده شيشــه يا کراک مواد 
را در اتاقي در بســته و به دور از چشــم ديگران 
مصــرف کند و تا پايان رفع آثار مصرف در آن 
اتــاق بماند، ديگر چه دليلي براي مداخله دولت 
ليبرال است، اگر فرض کنيم اين مصرف کننده 
مبتدي فعًا مصرف تفنني و پنهاني دارد، دولت 
ليبرال بنابر اصول و موازين خود حق ندارد براي 
انصراف او يک ريال خرج کند، بلکه بايد منتظر 
شــود تا او بــه عنوان يک معتــاد از  اتاق خارج 
شود و براي ســايرين- اعم از همسر و فرزندان 
، همســايگان، اهالي شــهر و محله – مشکاتي 
ايجاد کند تــا پس از آن مجــوز مداخله صادر 
شود و البته در اين مرحله بازده هرگونه مداخله 
به حداقل مي رسد و از دست نامرئي ليبرال ها نيز 
کاري ساخته نيســت، لذا آنها ناچارند به قوانين 
جرم انگارانه و مجازات هاي شديد اقتدارگرايان 
روي آورند، به ايــن ترتيب همان طور که اصل 
طايي آنــان در اقتصاد معجزه اي نداشــت، در 
امور اجتماعــي نيز راه به جايــي نخواهد برد و 

وضعيت را به مراتب وخيم تر مي کند. 
2- مبــارزه با مصــرف مواد اصــل اصالت فرد 
در برابــر اصالت جمع و تأکيد بــر خودفرماني 
)اختيــار( عقانــي را در برابر ســؤاالت مهم و 
اساســي قرار مي دهــد. زيرا اعتيــاد به مصرف 
مواد در مقايســه با مصرف ديگر کاالها خارج 
از کنترل عقاني اســت. اگرچه ليبرال ها ســعي 
مي کننــد از طريــق وضع ماليات هــا و مقررات 
از توزيــع و مصرف مواد جلوگيــري کنند، اما 
تحميل فشــار بر افراد بــراي وادارکردن آنها به 
انتخاب عقاني- يعني عــدم مصرف مواد- در 
تعــارض با احترام بــه انتخاب فردي اســت که 

مبارزه با مصرف مواد اصل 
اصالت فرد در برابر اصالت جمع 
و تأکيد بر خودفرماني )اختيار( 
عقالني را در برابر سؤاالت مهم 

و اساسي قرار مي دهد. زيرا 
اعتياد به مصرف مواد در مقايسه 
با مصرف ديگر کاالها خارج از 

کنترل عقالني است
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و تأميــن مخارج براي پيشــگيري و درمان بايد 
حتي االمــکان بر عهــده توزيع کننــدگان عمده 
و پس از آن مصرف کنندگان قرار داده شــود، 
اگرچه نقش نظام هاي بيمه اي و تأمين اجتماعي 
نيز در درمان اعتياد گروه هاي کم درآمد و فقير 

همواره بايد تقويت شود. 
8- اگرچه مصرف انواع مواد اعتيادآور به يک 
اندازه ضرر و زيان ندارد، اما تاش براي کاهش 
مصرف مواد قانوني مثل سيگار که دروازه هاي 
ورود بــه مصــرف مــواد غيرقانوني محســوب 
مي شــوند از طريق وضع ماليات هاي ســنگين، 
محدوديت مکان هــاي مصرف و ســاير موارد 

مشابه اهميت فراوان دارد. 
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فرهنگ جاويد. 
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کنار )برگردان: حسن آب نيکي(، انتشارات کوير.

سرکوبگرانه اقتدارگرايان يا بي تفاوتي ليبرال ها 
مشکل اجتماعي مهمي محسوب مي شود. 

2- اگر چه ســايق در ســبک زندگي متأثر از 
شــرايط اجتماعي هســتند، اما بســياري از اين 
سايق توســط صاحبان قدرت و ثروت و براي 
کسب سود بيشتر تحميل يا دستکاري مي شوند. 
از ايــن رو انتخــاب آزاد مصرف کننــدگان که 
ليبرال هــا بر آن تأکيد مي کننــد اگر چه ممکن 
اســت هدفي موقتاً مطلوب محسوب  شود اما در 
جامعه نابرابر در دسترســي بــه ثروت و قدرت، 

توهم و سراب است. 
3- براي آنهــا که به دليل ناتواني در تســلط بر 
رفتار خود يا اطاعات نادرســت يا ناقص تمايل 
بــه مصرف مــواد دارنــد ترکيبــي از کمک و 

تحميل در برنامه ها ضروري است. 
4- ممنوعيــت مصرف مواد مزاياي زيادي براي 
سامت عمومي دارد. در عين حال بايد عوارض 
جانبي ناخواســته حاصل از ممنوعيت ها به ويژه 
در درمان و بازتواني معتادان را به حداقل رساند. 
5- تــاش بــراي ايجــاد هنجارهــاي جديد يا 
اصــاح هنجارهــا عليه مصرف مــواد از طريق 
جنبــش اجتماعي در کنــار وضــع ماليات ها و 
گســترش تبليغات مؤثــر منفي بــراي کنترل و 
کاهش مصرف مواد قانوني مثل ســيگار اهميت 

فراوان دارد.
6- برنامه هــاي مبــارزه با مصرف مــواد هرگز 
نبايد – چنان کــه اقتدارگرايان توصيه مي کنند- 
منحصــر به اقدامات دولت شــود، در عين حال 
دولت و حاکميت نيز نبايد نســبت به گســترش 
اعتياد بي تفاوت بوده يا بازار آن را به رســميت 
بشناســد- چنان که ليبرال ها توصيه مي کنند- لذا 
مشــارکت جامعه مدنــي در واکنش به مصرف 

مواد بسيار ضروري است. 
7- ارتقــاي بين حقوق و مســئوليت ها در حوزه 
مصرف مــواد از اهميــت به ســزايي برخوردار 
اســت، از اين رو هزينه هاي مقابله با عرضه مواد 

دارند و در سوي تقاضا نيز متمايل به هزينه براي 
پيشگيري و درمان معتادان نيستند. در واقع نظريه 
ليبرال بــا بازار مواد مثل ديگــر بازارها برخورد 
مي کنند، يعنــي اجازه مي دهنــد مصرف کننده 
با انتخاب عقاني، مشــتري و تقاضاکننده مواد 
نشود و عرضه کننده و قاچاقچي هم چون تقاضا 
و مشــتري در اين بازار ندارد ســرمايه اش را به 
بــازار ديگري غيــر از مواد منتقل کنــد. بر اين 
اساس ليبرال ثابت قدم تاش براي مقابله با ورود 
و توزيع مواد را بيهوده و تخصيص بودجه براي 
پيشــگيري، درمان و توانمندســازي معتادان را 
هدردادن سرمايه مي داند. ليبرال تجديدنظرطلب 
نيــز برنامه هاي کاهش عرضه را منحصر به اقدام 
عليه دانه درشــت ها دانســته و تدويــن و اجراي 
قوانيــن الزام آور محدودکننده را براي مشــتري 
توصيــه مي کند و بنابرايــن در نهايت در مبارزه 
با اعتياد تسليم روش هاي اقتدارگرايان مي شود. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
به کارگيري نظريه ليبرال در حوزه امور اجتماعي 
به خصوص در حوزه مبــارزه با اعتياد  ممکن و 
مطلوب نيســت. از ديدگاه ليبــرال ثابت قدم امر 
مبــارزه با اعتياد تــا اطاع ثانوي تعطيل اســت 
و  اگــر اقدامي هم قرار اســت صــورت گيرد، 
جــز با تجديد نظــر در اصــول و موازين ليبرال 
ممکــن نيســت. به کارگيري انديشــه ليبرال در 
امور اجتماعي فجايعي به مراتب بيشــتر از امور 
اقتصادي بــه دنبال خواهد داشــت و هزينه هاي 

سنگيني را بر جامعه تحميل مي کند. 
اگرچه اين مقاله را با وجهي سلبي آغاز کرديم، 
اما آن را بــا توصيه هايي اثباتي که محصول نقد 
دو رويکرد اقتدارگرا و ليبرال مي باشد و حاصل 
جمع بندي تجربه مديريت اعتياد پس از انقاب 

است خاتمه مي دهيم؛ 
1- مشــکل مــواد و آثــار پيامدهــاي زيانبــار 
مصرف آنها واقعي اســت و مستقل از تمايات 

یادي از شهال، مادري شكیبا
مراسم خاكسپاری شهال توكلي همسر جهان پهلوان تختي در روز 29 خرداد 93 در قطعه 14 بهشت زهرا، با حضور تنها 

فرزندش، بابك و جمع كثيري از دوستان و آشنايان برگزار شد.
لطف اهلل ميثمي بر سر مزار وي ضمن برشمردن خاطراتي از اخالق مداري تختي گفت: خداوند در قرآن در پي فرازهاي 
توحيدي، احسان به پدر و مادر را گوشزد مي كند. شايد بدين سبب باشد كه مادران نشانه محبت يك طرفه خداوند در 

روي زمين هستند و با شيره حيات خود كاخ فرزند را برافراشته داشته و توقعي هم ندارند.
شهال خانم در اوج جواني و زيبايي در پي عروج تختي، مقاومت و شكيبايي جانانه اي از خود نشان داد و از مشكالت 
نهراسيد. در مراسم ختم همسر تختي، در كنار بابك، قهرمانان كشتي، دوستان و آشنايان تختي جمع شده بودند و شكوه 

خاصي به مراسم داده بودند.
حضور بابك در نشريه چشم انداز نيز موجب سرفرازي كاركنان شد. كاركنان نشريه چشم انداز ايران درگذشت اين بانوي 
شكيبا را به آقای بابك تختی، سركار خانم منيرو روانی پور، غالمرضا تختی و ساير دوستان و آشنايان تسليت مي گويند.
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 نسبت میان آزادی و برابری، پرونده ای همیشه باز در فضای فكری و سیاسی ايران 
بوده است. دكتر پیمان كه قائل به »تالزم میان آزادی و برابری« است در يادداشتی 
با همین عنوان، ابعاد و وجوه گوناگون تلفیق اين دو ارزش جوامع انسانی را مورد 
تدقیق و واكاوی قرار داده است. ردپای تأكید پیمان بر »راهبرد گفت وگو« )عنوان 
مقاله ای از ايشان در شــماره 79 چشم انداز ايران( را در سنجش نسبت عدالت و 
آزادی از منظر وی مالحظه می كنیم: »حزم و دورانديشی ايجاب می كند كه مردم 
در جريان زندگی اجتماعی بخشــی از آزادی خود را داوطلبانه هزينه صیانت از 
آزادی، زندگی، دوام صلح و همكاری میــان خود  كنند. اين مهم تنها با پیگیری 
راهبرد تعامل و گفت وگو و وفاق بر اســاس خرد انتقادی، انصاف ، عدالت و برابری 
امكان پذير می شود«. پیمان در اين مقاله عالوه بر پاسخ گفتن به اين پرسش كه آيا 
»قوانین،آزادی ها را نقض، محدود يا تضمین می كنند؟«، از »ناتوانی عملی لیبرالیسم 

از تحقق آزادی برای همه« نیز سخن می گويد.
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ــرا 8 ــاي اقتدارگ ــان حکومت ه ــزاع مي ــل و ن تقاب
ــب  ــت طال ــردم فرودس ــت و م ــات فرادس و طبق
آزادي و برابــري، قدمتــي بــه درازاي تاريــخ 
بــه  دارد، چالشــي کــه  گــروه اول را مــدام 
تحکيــم پايه هــاي ســلطه و گــروه دوم را بــه 
ــخ   ــزد و تاري ــلطه برمي انگي ــد س ــر ض ــان ب عصي
پرفــراز و نشــيب مبــارزه بــراي آزادي و عدالــت 
همــراه بــا شکســت ها و پيروزي هــا بــاز هــم 
ــه  ــراد آگاه را ب ــان اف ــن مي ــد. در اي ــه مي ياب ادام
تأمــل وامــي دارد. درک ايــن حقيقــت تلــخ 
اســت کــه دشــمنان آزادي و عدالــت پيوســته بــا 
ــري را  ــي، آن ديگ ــداري از يک ــه طرف ــر ب تظاه
تحــت هــر شــرايطي و در قالــب هــر ايدئولــوژي 
نوظهــوري وســيله فريــب مــردم و جلــب و 
انــواع قدرت هــاي  بيشــتر  انباشــت هــر چــه 
ــد.  ــرار داده ان ــت ها ق ــادي در دس ــادي و غيرم م
ــگاه  ــه قربان ــه آزادي را ب ــد ک ــرق مي کن ــه ف چ
ــاي  ــن دو را در پ ــا اي ــد ي ــري ببرن ــت و براب عدال
مجســمه آزادي بــر دار بکشــند يــا هــر ســه را در 
برابــر بت هايــي بــا عناويــن مذهــب و ايدئولــوژي 
ــه و  ــل چگون ــن دور باط ــد. اي ــرعي کنن ــح ش ذب
تحــت چــه شــرايطي متوقــف و درهــم شکســته 
ــن  ــان اي ــتي مي ــتي و همزيس ــا آش ــود؟ آي مي ش
ســه خواســته ممکــن اســت؟ پاســخ گروهــي بــه 
ايــن پرســش منفــي اســت. آنهــا بــا تقليــل معنــاي 
ــدف  ــا ه ــازار ب ــت در ب ــه »آزادي رقاب آزادي ب
کســب ســود« هــر نــوع کوشــش بــراي برقــراري 
آزادي  بــا  مخالفــت  را  برابــري  و  عدالــت 
ــه  ــل چ ــد. در مقاب ــوم مي نماين ــي و محک ارزياب
ــت  ــه آزادي و عدال ــر دو مقول ــه ه ــه ب ــيار ک بس
ــر  ــته اند در براب ــون نتوانس ــا چ ــد، ام ارج نهاده ان
ــدار  ــروري در اقت ــري و س ــب برت ــه کس وسوس

سياســي و ايدئولوژيــک بــر رقبــا مقاومــت کنند، 
ــا  ــا و نماده ــداي نام ه ــگاه، مســماها را ف ســر بزن
ــري و  ــان آزادي، براب ــه آرم ــر س ــد و ه کرده ان
عدالــت را هزينــه انباشــت و نگهداشــت جــادوي 
قــدرت نموده انــد. نظــام ســلطه محصــول حتمــي 
ــت  ــر رقاب ــي ب ــاني مبتن ــي و انس ــط اجتماع رواب
و ســتيز اســت و ايــن يــک بــه نوبــه خــود، 
معلــول احســاس ناامنــي و تهديدشــدن از ســوي 
»ديگــري« اســت. از ايــن روي چــاره کار را بايــد 
ــر صلــح، تعامــل و  در برقــراري روابــط مبتنــي ب
همــکاري يافــت. روابطــي کــه پايــدار نمي مانــد 
مگــر آنکــه بــا ماطــي از آزادي، برابــري و 
ــت  ــور درياف ــه منظ ــد. ب ــتحکام ياب ــت اس عدال
روشــن تري از ربــط و تــازم ميــان ايــن ســه 
ــم کــه  ــر اســت از آزادي شــروع کني ــه بهت مقول
مبنايي تــر بــه نظــر مي رســد. مفهومــي کــه از 
زيــرا  مي نمايــد،  تناقض آميــز  جهــت  يــک 
ــرزي  ــد و م ــچ ح ــل هي ــت آزادي در اص خواس
ميــل  بي نهايــت  ســمت  بــه  و  برنمي تابــد  را 
مي کنــد. تمايلــي کــه جــز بــه بهــاي آزادي 
ديگــران محقــق نمي گــردد. ايــن دشمن تراشــي 
خطــر نابــودي کامــل آن را در پــي دارد. از ايــن 
ــارتر،  ــر س ــه تعبي ــمن )و ب ــرد دش ــر ف ــع، ه موض
دوزخ( ديگــري اســت و نخســتين دشــمن آزادي 
خــود آزادي اســت مگــر آنکــه محدوديت هــاي 
قانونــي )البتــه عادالنــه و داوطلبانــه( را بپذيــرد و 
خــود را از تعــرض و نابــودي مصــون نــگاه دارد.

تمايز آزادي از رهايي
فقـدان آن زمانـي احسـاس  يـا  بـه آزادي  نيـاز 
مي شـود که بـا محدوديت و مانـع در برابر اراده 
و ميـل خـود بـه انجـام کاري روبـرو مي شـويم. 
بـا ايـن حال درک مفهـوم آزادي مسـتلزم تعيين 
نسـبت آن بـا برخـي مفاهيـم مشـابه يـا مرتبـط 

ميـان آن و  بايـد  بـر همـه  بـا آن اسـت. مقـدم 
قائـل شـد. شـبيه خـط  مفهـوم »رهايـي« تمايـز 
تمايـزي کـه آيزايـا برليـن ميـان آزادي مثبـت 
و منفـي رسـم مي کنـد. اکثـر مـردم آزادي  را 
رهايـي از هـر قيـد و بنـدي تعريـف مي کنند در 
حالي کـه دسترسـي بـه آزادي بـدون رهايـي از 
موانـع درونـي »در خـود« و موانع ديگـر » بيرون 
از خـود« امکان پذيـر نيسـت. موانـع درونـي يـا 
»در خـود« را مي تـوان در وابسـتگي فکـري بـه 
گزيـده  النـه  »خـود«  در  کـه  بيگانـه اي  شـعور 
و  ذهنيـات  عصبيت هـا،  در  مقيدبـودن  يـا  و 
در  نيـز  و  يافتـه  انجمـاد  رفتـاري  عادت هـاي 
عقب ماندگي هـاي  و  جسـمي   معلوليت هـاي 
آن،  اثـر  در  کـه   کـرد   جسـت و جو  فکـري 
آدمـي  فاقـد توانمنـدي الزم بـراي انجـام تفکـر 
اراده    خودبنيـاد،  و  مسـتقل  تصميم گيـري  و 
بيرونـي  موانـع  اسـت.  عمـل  قـدرت  و  آزاد 
شـامل محدوديت هـا و موانـع قانونـي ، سياسـي، 
اجتماعـي  و فرهنگـي اسـت کـه اجازه دسـتيابي 
بـه خواسـته ها را نمي دهنـد  و تـا کسـي از قيـود 
بازدارنـده  درونـي »رها« نشـود  و توانمندي الزم 
بـه آزادي درونـي  نيـل  بـراي طـي فرايندهـاي 
را کسـب نکنـد، موانـع موجـود در برابـر انجـام 
خواسـته و اراده خـود را احسـاس نخواهد کرد. 
زيـرا هنـوز آن »خـود« آزاد و خود بنيـاد پديـد 
کـه  را  اراده اي  و  تصميـم  بخواهـد  تـا  نيامـده 
برآمـده از شـعور خـودآگاه وي اسـت بـه عمل 
درآورد. در ايـن حـال او آزاد نيسـت نـه به دليل 
وجـود موانـع و محدوديت هـاي بيرونـي بلکه به  
خاطـر محروميـت از »آزادي در خود« اما زماني 
کـه اجراي تصميمات و انتخاب هاي سـنجيده و 
ارادي انسـان ها  بـا موانـع بيروني روبرو مي شـود 
و  برابـري  مفهـوم   بـا  آزادي   مفهـوم   آن گاه 
عدالـت اجتماعـي پيونـد مي خـورد به طوري که 

حبيب اهلل پيمان  

تالزم ميان آزادي و برابري

چشــم انداز ايران: دكتر حبیب اهلل پیمان در مقاله اي تفضیلی به بحث درباره 
»تالزم میان آزادي و برابري«  پرداخته اند. در اين شماره بخش اول اين مقاله 

تقديم خوانندگان عزيز مي گردد.

 بخش اول
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هـر مفهـوم در غيـاب مفهـوم ديگر بي اثـر جلوه 
مي کنـد. واقعيـت ايـن اسـت کـه در هـر جامعـه 
از تعميـم حـق  مفـروض ؛ زمانـي کـه صحبـت 
آزادي بـه ميـان مي آيـد، کسـاني از ايـن حـق 
امکانـات  و  وسـايل  کـه  مي شـوند  برخـوردار 
کسـب آگاهـي و توانمنـدي بـراي داشـتن نظـر 
اراده و عقيـده  خـود  بيـان  و تصميـم و سـپس 
را در اختيـار دارنـد. از آنجـا کـه ايـن امکانـات 
و منابـع از قبـل و بـه صـورت برابـر و عادالنـه 
توزيـع نشـده اند پـس بـراي تحقـق آزادي الزم 
تـاش  بـا  زمينـه  ايـن  در  تـاش  کـه  مي آيـد 
جهـت تحقـق برابـري و عدالت همراه شـود. در 
يـک جملـه وقتي کسـي مي گويـد به نظـر »من « 
فـان عقيـده درسـت اسـت يا خواسـته مـن اين 
اسـت کـه بايـد پرسـيد کـه آن »مـن« کيسـت؟ 
خويشـتن خـودآگاه خويش اسـت يـا »ديگري« 
کـه از درون از زبـان »مـن« سـخن مي گويد و از 

اراده مي کنـد؟     و  »او« درخواسـت  طـرف 

مبناي آزادي دروني 
 وجـه درونـي آزادي از توانمنـدي در تفکـر و 
رسـيدن بـه »رأي و تصميـم« شـروع مي شـود و 
بـا داشـتن اراده آزاد يعنـي آمادگـي فکـري و 
روحـي و بـه ميـزان قابل توجهي »توانايـي« براي 
بـه عمـل درآوردن آن تحقـق مي يابـد. در ايـن 
حالـت فـرد مي توانـد نظـري بدهـد و يـا دسـت 
بـه کاري بزنـد کـه فـارغ از هـر فشـار و اجبـار 
بيرونـي يـا درونـي و صرفـاً بر اسـاس اطاعات ، 
تجربيـات و ارزش هـاي خودآگاهانـه خويـش 
بازتوليـد و برگزيـده اسـت. )ايـن همـان آزادي 
آزادي  و  اسـتقال  نشـانه  کـه  اسـت(  مثبـت 
ايـن  اسـت.  فـردي  اراده  و  شـعور  و  وجـدان 
نـوع آزادي را اگـر کسـي  تجربـه کـرده باشـد، 
هيـچ قـدرت بيرونـي نمي توانـد از وي بازپـس 
گيـرد مگـر آنکـه شـخص خـود بخواهـد فکـر 
و توانمندي هـاي خـود را تسـليم  »آن ديگـري« 
کنـد و از وجـدان و اراده خويـش سـلب تـوان 
و مسـئوليت نمايـد. بـه عبـارت ديگـر از  شـأن 
انسـاني خويـش عدول و بـه مرتبه شيء شـدگي 
تنـزل کنـد. آراي ديگـري را مي تـوان پذيرفـت 
ديگـري  کـه  خواسـت  را  چيـزي  همـان  يـا  و 
خواسـته اسـت امـا زمانـي آن رأي و خواسـته از 
آن »مـن« مي شـود که پـس از تفکر دربـاره آنها 
در شـعور خـودآگاه مـن بازتوليـد شـود . از آن 
پـس، آن رأي و خواسـته به »مـن« هم تعلق دارد 

و آزادي و اختيـار فـرد محقـق مي گـردد. 
در جوامعـي که مردم فـارغ از  تفکر و اراده آزاد، 
کورکورانـه از مراجـع بيـرون از خـرد خويـش 
و از کانون هـاي اقتـدار اعـم از سـنن پيشـينيان، 
اشـخاص يـا عـادات، تبعيـت مي کننـد چـون از 
درون خـود را تسـليم شـرايط حاکـم بـر زندگي 
خويـش کرده انـد، محدوديت هـا و ممنوعيت هـا 
احسـاس  هـم  را  آزادي  بـه  نيـاز  آن  به تبـع  و 
نمي کننـد. آزادي از نظـر  فـردي کـه تفکـر و 
اراده آزاد دارد، برداشـتن موانع بر سـر راه اجراي 

تصميمات و رهاشـدن از  محدوديت هايي اسـت 
کـه ناخواسـته بـر وي تحميـل شـده اسـت. 

پس آزادي فرايندهاي متعددي را شـامل مي شود 
کـه »رهايـي« از موانـع بيرونـي و محدوديـت و 
محروميت هـا )آزادي منفـي( تنهـا يکـي و البتـه 
آخريـن و مکمـل ضـروري تحقـق آن به شـمار 
پروسـه  بـا  هـم  دروني)مثبـت(  آزادي  مـي رود. 
پاره کـردن  و  وابسـتگي ها  قطـع  يعنـي  »رهايـي« 
اراده  و  تفکـر  نيـروي  کـه  زنجيرهايـي  و  ُغـل 
آدمـي  را بـه بند مي کشـند و »نه« گفتـن به فرامين 
کانون هـاي قدرت هـاي فرهنگـي ) اعـم از دينـي 
و سـکوالر(، سياسـي و اجتماعـي و اقتصادي که 
بـه جبـر و ناخواسـته بـر افـراد تحميـل مي شـوند، 
انتخـاب و عمـل آگاهانـه  بـه  آغـاز مي شـود و 
و ارادي مي انجامـد. بـه هميـن دليـل اسـت کـه 
نهضت هـاي رهايي بخـش پيامبـران الهـي نيـز بـا 
يـک »نـه« آغـاز مي شـود. نـه گفتـن بـه اربابـان 
و بت هـا و عناصـر و مراجـع بيـرون از شـعور و 
وجـدان، ازجملـه سـنت هاي آبـا و اجـدادي کـه 
کورکورانـه و بي ميانجـي خـرد نقـاد، بـر ذهـن و 

اراده افـراد تحميـل مي شـوند.  
پـس رهايـي مقدمـه و شـرط رسـيدن بـه آزادي 
اسـت. آزادي هـم وجوه درونـي و بيروني دارد. 

يعنـي هـم از وضعيـت درونـي )ذهنـي و فکري، 
روانـي، تجربيـات زيسـتي( فـرد و هـم از بـرون 
اقتصـادي  و  سياسـي  اجتماعـي،  شـرايط  يعنـي 
تأثيـر  فـرد  زيسـت جهان  و  جامعـه  بـر  حاکـم 

مي پذيـرد. 

آزادي، قانون و عدالت
نفـي  را  خـود  نامحـدود  آزادي  کـه  گفتيـم 
مي کنـد و بـا عبـور از فرايند تقابل و سـتيز جاي 
خـود را بـه اسـتبداد مي دهـد. بـه هميـن خاطـر 
قوانيـن  سـايه  در  آزادي  معتقدنـد  کـه  اسـت 
ريشـه  مي شـود.  محقـق  آزادي،  محدودکننـده 
ايـن تناقـض در ماهيـت آزادي در کجاسـت؟ 
چـرا آزادي محکـوم بـه سرسـپردگي در برابـر 
البتـه  )امـري کـه  ميثاق هـاي اجتماعـي اسـت؟ 
اراده  برابـر  در  تسليم شـدن  بـا  مشـابهتي  هيـچ 
مـردم  کـه  وضعيتـي  نـدارد.(  اشـخاص  فـردي 
آزادي هـا  گسـترش  بـراي  مي کنـد  وادار  را 
چالـش  وارد  آزادي  محدودکننـده  قوانيـن  بـا 
رابطـه اي  قانـون،  بـا  آزادي  رابطـه  لـذا  شـوند. 
ديالکتيکـي اسـت. يعني طي يک فراينـد متناوباً 
نفـي و اثبـات ميـان ايـن دو، آزادي در وضعيتي 
مي کنـد.  پيـدا  تحقـق  گسـترش يابنده  و  پويـا 

طرح از سها كبيري
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مبناي نياز آزادي  به عدالت و برابري 
انتظار مي رفت با تأســيس قانون و جامعه مدني 
از بروز نزاع و تخاصم جلوگيري شود و حقوق 
و آزادي هــاي همه افراد جامعــه محفوظ بماند  
اما در عمل چنين نشــد . جنگ هــا ادامه يافتند و 
آنان  که قدرت نظامي  بيشــتري داشــتند پيروز 
شدند و به اتکاي آن ساير منابع قدرت سياسي، 
اقتصــادي و فرهنگي )عقيــده و مذهب( را در 
اختيــار گرفتند. در نتيجــه بي عدالتي و نابرابري 
و محروميت هــا تشــديد و نزاع و کشــمکش ها 
ادامــه يافتند. پيداســت که رابطــه اي تنگاتنگ 
ميان انباشت قدرت )از هر نوع(  و برقراري نظام 
ســلطه و نابرابري هاي ناشــي از آن از يک سو و 
سلب آزادي اکثريت مردم و تضعيف يا انحال 

دموکراسي وجود دارد.
اگــر امکانات و منابــع بي نهايــت بودند هرگز 
تعارضــي پيــش نمي آمــد  امــا افزايــش نيازها 
)همراه بــا افزايش جمعيت( و محدوديت منابع، 
پيوســته موجب بــروز تنش در روابط انســان ها 
بــا يکديگر و منابع قابل دســترس مي گردد. در 
اين وضعيت احساســي از ناامني و ترس از بروز 
کمبود و محروميت بر آنان حاکم مي  شود. اين 
را مي تــوان ناامنــي اوليه ناميد از ايــن بابت که 
در همگان به تســاوي پديد مي آيد و منشــأ آن 
کمبودهايي اســت )مرتبط با منابع در دســترس 
و امکانــات مشــترک بهره بــرداري از آنها( که 
باز هم همه را يکســان تحت تأثير قرار مي دهد. 
بــر اين نــوع ناامني  به دو شــيوه مي تــوان فائق 
آمــد؛ اول، همــکاري و مشــارکت جمعي در 
انجام کنش هاي خــاق و عقاني به منظور: 1ـ 
اســتفاده بهينه )و البته عادالنــه( از منابع موجود 
به نحوي که کمبودها نيــز عادالنه ميان همگان 
توزيع و سرشــکن شــوند و هيچ فرد يا گروهي 
احساس تبعيض و ســتم زدگي نکند، 2ـ بخشي 
از منابع و ارزش هاي موجود براي توســعه منابع 
و افزايش بهــره وري ذخيره و با تاش فکري و 
عملــي خاق و مبتکرانه جمعي، قدرت توليدي 
جامعــه افزايش پيدا کند. پيشــبرد ايــن راهبرد 
)تعامل و همکاري خاق( مســتلزم پيش گرفتن 
نوعي خردورزي انتقادي، ســازماندهي عقاني 
امور و وفــاق و همدلي برپايه اعتمــاد متقابل و 
همبســتگي اجتماعي التزام جمعي به ارزش  هاي 
مشــترک فرهنگي )نظيــر احترام بــه آزادي و 
حرمت انساني، برابري و عدالت خواهي( است. 
دوم، هر فرد يا گروهي ســعي کند با استفاده از 
زور و کسب پيروزي در ميدان نزاع و خشونت، 
قلمــرو وســيع تري از منابــع )طبيعي و انســاني 
توليدکننــده ارزش( موجود و قابل دســترس را 
تصرف و بهره برداري کنــد، راهبردي که آنان 
را به تاش براي تســلط دائمي بــر منابع قدرت 
سياســي )حکومــت(، تملــک منابع ثــروت و 
درآمــد و کنترل و مديريــت عقايد و تمايات 
و احساســات و اراده مــردم ســوق مي دهد. در 
نتيجــه گروه هاي شکســت خورده و ضعيف به 

از آغاز تاريخ تــا به امروز، جنگ، هرج و مرج 
و رقابت خشــونت آميز بزرگتريــن تهديد عليه 
آزادي بوده  اســت. پديده هايي که به نوبه خود 
معلول تجاوز و دســت اندازي بعضي گروه ها به 
قلمرو زيســت برخي ديگر بوده اســت و چون 
اغلــب با غارت، تصرف ســرزمين و تســلط بر 
جان، محصول کار و منابــع حياتي  قوم مغلوب 
دنبــال مي شــده اســت، در اين حال، آشــوب 
و ناامنــي همه جانبــه چون ورطــه اي هولناک، 
زندگــي و آرامش جســمي و روحــي آنان را 
در کام خــود فرو مي برد. بــراي رهايي از چنين 
وضعيت غيرقابل تحملي اســت که بســياري از 
مردم بــه اجبار يا داوطلبانه ولي از ســر اضطرار 
و به اميد کســب اندکي امنيت و ثبات اجتماعي 
اســتقال  و  آزادي  موهبــت  از  معيشــتي،  و 
درمي گذرنــد و در برابــر حاکميت اســتبداد و 
رواج پديده هاي اســتثمار، بردگي، سلطه، فقر و 
محروميت سکوت پيشــه مي کنند. وضعيتي که 
ريشــه هاي  تضاد، نزاع و خشــونت را زنده نگاه 
مي دارد و عرصه را بر حقوق و آزادي هاي مردم 

تنگ تر و تنگ تر مي کند. 

هابز با اشــاره بــه اين وضعيــت بودکه مي گفت 
در آغــاز )يعني قبل از تشــکيل جامعــه مدني( 
همه افــراد از آزادي مطلق برخــوردار بودند، از 
تصادم آزادي ها، تضاد منافع و خواســته ها پيش 
مي آمد و در نتيجه نزاع  و جنگ )همه عليه همه( 
گريزناپذير شد. زماني نزاع ها پايان يافت که مردم 
خسته از جنگ و آشوب و ناامني، تصميم گرفتند 
دولت تأســيس کنند و براي اين منظور داوطلبانه 
ولي با اکراه هر يک بخشي از قدرت و اختيارات 
خــود را به دولت واگــذار کردند تا بــا تکيه به 
قدرتي عظيم و تمرکزيافته، مســئوليت برقراري 
صلــح و پاســداري از حقوق اساســي مــردم را 
به عهده گيرد،  هابز حقوق مزبور را در ســه مورد 
حق زندگي، آزادي شــخصي و مالکيت محدود 
مي کــرد و بدين ترتيب بود کــه جامعه مدني بر 

محور قراردادهاي اجتماعي شکل گرفت.

مشروط شـدن آزادي بـه قانـون و متقابـًا  قانون 
بـه عدالـت و برابـري )در حقـوق انسـاني و در 
برابـر قانـون(، ريشـه در وضعيـت حقيقي انسـان 
در جهـان دارد. مي دانيـم کـه  هايدگر به انسـان 
بـه مثابـه بودنـي در جهـان )دازايـن( مي نگـرد. 
از جهانـي کـه در آن  انسـان، وجـودي منتـزع 
بايـد در ظـرف  انسـان را  پديـد آمـده، نـدارد . 
روابـط و تعاماتـش بـا عناصـر پيرامـون خـود 
)جهـان(  ديـد و تعريـف کـرد، نـه بـه صـورت 
مجـرد و تنهـا. بـه عبـارت ديگـر آنچـه وضعيت 
انسـاني هـر يـک از مـا را مشـخص و از ديگران 
غيرخـود  بـا  رابطـه  کيفيـت  مي کنـد،  متمايـز 
آدمـي  و  آزادي  دربـاره  سـخن  وقتـي  اسـت. 
حدود و شـرايط آن اسـت بايـد وي را در حالي 
در نظـر گرفـت کـه توسـط انبوهـي از عوامل و 
اثر گـذاري   و  کنشـگري  حـال  در  پديده هـاي 
محـاط شـده اند. قلمـرو آزادي انسـان نامحـدود 
نيسـت و ثابـت هـم نمي مانـد، زيـرا هـم جهـان 
و هـم انسـان ها هـر دو تغييـر مي کننـد. درواقـع 
بشـر همزمـان کـه جهـان را تغييـر مي دهـد خود 
نيـز تغييـر مي کنـد. پروسـه تغييـر انسـان و جهان 
بـه صـورت ديالکتيکـي پيوسـته ادامـه مي يابـد. 
ايـن تغييـرات در درازمـدت و در مجمـوع بـه 
از  مي انجامـد.  بشـر  آزادي  درجـه  افزايـش 
آنجـا کـه انسـان در جهـان   تنهـا نيسـت، ظـرف 
شـرايط بـودن و زيسـت وي، حـدود آزادي او 
را تعييـن مي کنـد. عامـل مؤثـر ديگر در توسـعه 
همه جانبـه  توانمنـدي   درونـي،  آزادي  حـدود 
و عملـي(  فرهنگـي  عاطفـي،  فکـري،  )مـادي، 
وجـودي فـرد يـا جماعت اسـت و ايـن در کنار 
آزادي  حـدود  تعيين کننـده  اجتماعـي  شـرايط 
افـراد يـا جماعت هـا را در هـر موقعيـت تعييـن 
مي کنـد. ايـن توانمندي هـا بـه نوبه خـود برآمده 
دسـته جمعي  اغلـب  و  خـاق  ازکوشـش هاي 
اسـت کـه   بـراي غلبـه بـر بحران هـا و موانـع و 

رفـع کمبودهـا صـورت مي گيرنـد.
حـزم و دورانديشـي ايجـاب مي کنـد کـه مـردم 
در جريـان زندگـي اجتماعـي بخشـي از آزادي 
آزادي،  از  صيانـت  هزينـه  داوطلبانـه  را  خـود 
خـود  ميـان  همـکاري  و  صلـح  دوام  زندگـي، 
 کننـد. ايـن مهـم تنهـا بـا پيگيـري راهبـرد تعامل 
و گفت وگـو و وفـاق بـر اسـاس خـرد انتقـادي، 
انصـاف ، عدالـت و برابري امکان پذير مي شـود. 
طـي چنيـن فراينـدي اسـت کـه کـم و کيـف 
حقـوق و حـدود آزادي هـاي فـردي و عمومـي 
بـا توافـق همـگان تعيين مي شـود، به نحـوي که 
کمتر کسـي خـود را در قياس بـا ديگران قرباني 
تبعيـض، تجـاوز و سـتم خواهـد ديـد. زيـرا بـا 
ايـن راهبرد، حقـوق و حدود آزادي هـا و ميزان 
محدوديت هـاي يکسـان و عادالنـه، همه افراد و 
گروه هـا را  شـامل خواهـد شـد. به عـاوه چون 
ترتيبـات مزبـور بـا نظـر و توافـق جمعـي تعييـن 
مي شـوند، بـراي اجـراي آنهـا بـه نـدرت نيـازي 

بـه کاربـرد جبـر و زور پيـدا مي شـود. 

حزم و دورانديشي ايجاب مي کند 
که مردم در جريان زندگي 

اجتماعي بخشي از آزادي خود 
را داوطلبانه هزينه صيانت از 
آزادي، زندگي، دوام صلح و 

همکاري ميان خود  کنند. اين 
مهم تنها با پيگيري راهبرد تعامل 
و گفت وگو و وفاق بر اساس خرد 
انتقادي، انصاف ، عدالت و برابري 

امکان پذير مي شود
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بحران ها و مصائب اقتصادي و اجتماعي بسيار و 
نهادينه شدن شــکاف ميان فقير و غني ، بيکاري ، 
تداوم خشــونت و دســت کم وقــوع دو جنگ 
ويرانگر در ابعاد جهانــي و جنگ هاي الينقطع 
نوليبرال ها  در مقياس هــاي منطقــه اي هســتند. 
بــا انکار اصيل بودن هســتي اجتماعــي در کنار 
هســتي و فردانيــت فرد و بــا مغفول گذاشــتن 
حقوق عمومي  و آزادي هــاي اجتماعي و اصل 
همبســتگي و برابري انسان ها، انگيزه هاي فردي 

و  منفعت طلبي را مطلق مي کنند. 
در قامــوس آنهــا، نظــم نويــن و صلــح جهاني 
معنايــي جــز امنيت جريــان انباشــت وگردش 
ســرمايه هاي عظيم مالي،کنترل و مديريت منابع 
انرژي و بازار ســرمايه و مصــرف ندارند  . مبارزه 
آنهــا بــا افراطي گــري و بنيادگرايــي )که خود 
مســتقيم يــا غيرمســتقيم در ايجاد و توســعه آن 
ايفاي نقش کرده اند( اغلب بهانه اي اســت براي 
کنتــرل مخالفت ها و جنبش هايي که به زعم آنان 
موجب سست شــدن پايه هاي امپراتوري سرمايه 
و سياست هاي توسعه طلبانه شان مي شود . آنها هر 
سرمشــق و نظام اجتماعي و سياسي دموکراتيک 
غيروابسته را که درصدد است بر اساس منافع ملي 
کشــور خود و اصــول آزادي، برابري و عدالت 
عمل کند برنمي تابند. هــر چند بخواهد با حفظ 
اســتقال در تصميم گيري و سياســتگذاري هاي 
اقتصادي، سياســي و فرهنگي بــا جامعه جهاني 
تعامل و همکاري داشــته باشــد. ريشه خصومت 
با جنبش هــاي آزاديبخش ملي )نظيــر آنچه در 
ايران در انقاب مشــروطيت، نهضت ملي کردن 
نفت و انقاب بهمن 57 شــاهد بوديــم( و اقدام 
در براندازي دولت هاي ملــي و دموکراتيک در 
کشــورهاي جنوب را بايد در همين نکته يافت. 
ضمنــاً اگر قدرت هــاي بزرگ ســرمايه داري به 
کمک مرتجعين و مستبدين داخلي، آن جنبش ها 
را ســرکوب و دولت هــاي ملــي و آزاديخــواه 
را ســاقط نمي کردند و با حمايــت همه جانبه از 
رژيم هاي ديکتاتوري وابسته، اين جنبش ها را در 
ذهــن مردم، بي آينده و فلــج نمي کردند، معدود 
بذرهاي پراکنده و منــزوي بنيادگرايي ديني در 
گوشه و کنار کشورهاي مســلمان به عنوان تنها 
هماوردي کــه مي تواند در برابر اســتعمارگران 
بايستد و مداخات مخرب و رفتار تحقيرآميزشان 
را تافي کند در خأل پديد آمده به ســرعت نشو 
و نما نمي کردند. چه کســي به اندازه قدرت هاي 
ســرمايه داري جهاني از رشــد بنيادگرايي  ديني 
در سرزمين هاي مسلمانان ســود برده و مي برد و 
چه کســاني به اندازه دولت ها و جنبش هاي ملي 
و دموکراتيک و اسام و مسلماني در اين معرکه 
زيان بــرده و آســيب  ديده اســت؟ قدرت هاي 
ســلطه جو آگاهانــه و عامدانه با کشــاندن دامنه 
جنگ و خشونت به ســرزمين هاي جنوب باعث 
تقويت و گســترش هــر چه بيشــتر افراط گرايي 
ديني شــده و مي شــوند زيــرا آنها فقــط از غلبه 
احســاس ناامني، نوميدي و ناتواني بر روان مردم 

کنتــرل و مديريت نيازهاي حقيقي و   برانگيختن 
نيازهــاي کاذب بــه کار گرفت و ســعي کرد با 
اســتفاده از عناويــن »واقعيــت« ، »قوانين و نظم 
خــود به خودي حاکم بر اقتصاد«، »دســت هاي 
نامرئي کنترل کننده و تعادل بخش عوامل بازار«، 
ســاحت واقعي زندگي اجتماعي را که سراســر 
آلوده به تضاد، خصومت، اســتثمار، ستم، فقر و 
از خودبيگانگي اســت پنهان نگاه دارد؟! آنان با 
تقليــل مفهوم آزادي بــه آزادي رقابت در بازار 
)ليبراليســم اقتصادي( و با ناديده گرفتن و انکار 
اصول برابري و عدالت راه را براي برقراري نظام 
ســلطه هموار و موجبات ســلب استقال فکر و 
آزادي اراده و وجدان بخش بزرگي از جمعيت 
انساني را فراهم کردند. لذا ليبراليسم را به عنوان 
يک ايــده يا جنبش آزاديخواهي نبايد مســئول 
مستقيم آسيب هايي شمرد که زير سلطه نظام هاي 
ســرمايه داري در کشــورهاي پيشــرفته صنعتي 
دامنگير بشــريت به طور عــام و طبقات محروم 
و استثمارشــده به طور خاص شــده و مي شــود. 
بلکه اين قدرت هاي بزرگ سرمايه داري هستند 
کــه مفاهيــم آزادي، صلح و حقوق بشــر را به 
صورتي کلي و انتزاعي برجســته مي کنند تا در 
ســايه آنها انگيزه هاي واقعي جنگ افروزي ها و 
خشونت هاي نظام مند از چشم مردم جهان پنهان 
بماند و زشتي اقداماتي نظير شکنجه و سرکوب 
اعتراضات، نهادينه کردن فقر، بيکاري و شکاف 
ميان فرادســتان و فرودســتان،  توليــد و تجارت 
ســاح هاي کشــتارجمعي، نقــض آزادي هاي 
فــردي و اجتماعــي از طريق کنترل رســانه ها و 
افکار و فعاليت هاي بعضاً خصوصي شــهروندان 
خــودي و بيگانه، نظــر کمتر کســي را به خود 
جلب نمايد. ليبراليســم )اقتصادي( در نظام هاي 
ســلطه و ســرمايه داري بهانه اي براي مخالفت با 
اعمال هر نوع محدوديتــي در برابر فعاليت هاي 
لجام گسيخته بنگاه هاي توليدي، تجاري و مالي 
ســرمايه داري شده است. همان ها که عامل بروز 

لحاظ نظامــي و مادي نه تنها از دسترســي آزاد 
و عادالنــه به منابع دور نگه داشــته مي شــوند و 
نيازهاي اساسي آنان معطل مي ماند، بلکه همراه 
با آن در درجه اول دچار ناامني شديد اجتماعي 
ناشي از تجاوز و زورگويي و تبعيض و نابرابري 
شــده، همراه بــا آن از آزادي و حقوق انســاني 
و حتي قانوني شــان نيز محــروم مي گردند. اين 
ناامني ثانوي معلول تجــاوز، تبعيض و نابرابري 
است. به عبارت ديگر، نابرابري در بهره مندي از 
منابع مادي و محروميت از آزادي و دموکراسي 
دو روي يــک واقعيت اند و هر يک، ديگري را 
بازتوليــد مي کنند . اين نوع نابرابــري را نبايد به 
تفاوت هاي نژادي، جنسيتي، فرهنگي و مذهبي 
تسري داد. در ضمن اختاف در توانمندي هاي 
فکري، جســمي  و رواني افراد ممکن اســت به 
نابرابري در دسترســي و اســتفاده از منابع اقتدار 
بينجامــد اما بيشــتر ايــن ناتواني ها )به اســتثناي 
موارد ناشــي از بيمــاري و تصادفــات( به نوبه 
خــود معلول نابرابــري در امکانــات الزم براي 
رشــد در خانواده يا طبقه اجتماعي است که در 
آن پــرورش يافته اند ولي نظريه پردازان نوليبرال 
ايــن واقعيت را ناديــده گرفتــه و  نابرابري هاي 
اجتماعــي و اقتصادي را يکســره معلول ضعف 
و بي عرضگــي گويــا عا ج ناپذيــر اکثريت و 
هوشــمندي و توانمنــدي ذاتي گروهــي نخبه 
ثروتمند و سرمايه دار تلقي مي کنند. پس به زعم 
آنان اگر آزادي مي خواهيم بايد لوازم آن را هم 
که عبارتند از تقســيم مردم جامعه به فرادستان و 
فرودســتان )يعني نظام ســلطه  طبقاتي( و رواج 

محروميت و فقر و استثمار، بپذيريم. 

ناتواني عملي ليبراليســم از تحقق آزادي 
براي همه 

ليبراليسم در بنياد خود بر اصل آزادي و اصالت 
فرد انســاني اســتوار است. شــعاري مترقي که 
ظــرف مدت کوتاهي مقبوليت جهاني پيدا کرد 
و زيــر لواي آن، مبــارزات ملت هــاي اروپايي 
بر ضــد ســلطه کليســا و نظام هــاي فئوداليته و 
پادشــاهي هاي مطلقه بــه پيروزي رســيد اما از 
همان ابتدا بر پيشــگامان جنبش هاي روشنگري 
و آزاديخواهي معلوم بــود که آزادي با برابري 
در پيوند اســت و تحقق آن مستلزم رهايي از هر 
سه نوع ســلطه و انقياد سياسي )سلطنت مطلقه(، 
اقتصادي )فئوداليته( و فکري و مذهبي )کليساي 
قرون وســطا( اســت. بــه همين خاطــر انقاب 
فرانسه با شــعار آزادي، برابري و برادري ظهور 
کرد و به پيروزي رســيد اما ديري نگذشت که 
بورژوازي صنعتي در حال گســترش و جوياي 
ســروري، ضمن ناديده گرفتن اصــل برابري و 
عدالــت اجتماعي، اصــول آزادي و فردگرايي 
را به طور يک جانبــه و صرفاً براي توجيه رقابت 
آزاد در بــازار اقتصاد، انباشــت بي رويه ســود 
و ثروت و ســلطه روزافزون بــر منابع و عوامل 
توليد ) نيروهاي کار( و توزيع و بازار مصرف و 

ليبراليسم در بنياد خود بر 
اصل آزادي و اصالت فرد انساني 
استوار است. شعاري مترقي که 
ظرف مدت کوتاهي مقبوليت 

جهاني پيدا کرد و زير لواي آن، 
مبارزات ملت هاي اروپايي بر 
ضد سلطه کليسا و نظام هاي 

فئوداليته و پادشاهي هاي مطلقه 
به پيروزي رسيد اما از همان 

ابتدا بر پيشگامان جنبش هاي 
روشنگري و آزاديخواهي معلوم 
بود که آزادي با برابري در پيوند 

است



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 10

2

اکثريت مردم و اقدامات ضد  منافع عمومي  به کار 
مي روند.

 خاســتگاه اين دو دســته قوانين مشــابه نيستند و 
محدوديت هايي که بــر اراده و عمل افراد اعمال 
مي کنند ماهيتــاً متفاوتند. محدوديت هاي آزادي 
معمــوالً از ســوي کانون هاي اقتدارگــرا اعمال 
مي شــوند. آنها خاســتگاهي جز نظام ســلطه يا 
انگيزه هاي سلطه جويانه  ندارند. شالوده سلطه نيز 
بر نابرابري و بي عدالتي بنا شده است. حفظ سلطه 
و برتري بر ديگران ايجاب مي کند که هيچ کس 
ياراي برابري و ايستادگي در برابر قدرت حاکم 
را نداشــته و يکســره مقهور و مطيع وي باشــند. 
به همين خاطــر نظام هاي سياســي تماميت خواه 
بي وقفه و ســيري ناپذير به توســعه ابعاد سلطه بر 
منابع مادي، سياســي و فرهنگي مي پردازند و اين 
توسعه طلبي را زير شعارهايي مثل »وحدت طلبي«، 
»امنيت داخلي«، »مدينه فاضله و جامعه آرماني« يا 
»دينداري و دين خواهي« پنهان مي کنند. ماهيت و 
آثار شوم و ضد انساني و اخاقي سلطه در سراسر 
جهان تا حدود زيادي مشابه  هستند ولي مناسبات 
و ســازوکار آنها در دو گروه نظام هاي يادشــده 
يکسان نيســتند. قدرت هاي بزرگ سرمايه داري 
از »صلــح و امنيــت جهانــي« حــرف مي زنند تا 
واقعيت هاي تلخي چون توليد و تجارت اسلحه و 
استفاده بي محابا از جنگ، تجاوز و دست اندازي 
به همــه منابع انرژي، تأســيس پايگاه هاي نظامي  
و اســتقرار نظاميان در سراســر جهان، تخصيص 
بودجه هــاي کان بــا ارقــام نجومــي  در توليد 
جنگ افزارهاي کشتارجمعي را از افکارعمومي  

انصاف و برابري و بــا روش هاي دموکراتيک و 
صلح جويانه حل و فصل مي کنند. 

يا  محدود  نقــض،  را  قوانين،آزادي هــا 
تضمين مي کنند؟ 

آزادي مطلق عمًا ممتنع اســت و اگر تحقق يابد 
بافاصله خود را نفي مي کند. خدا نيز که در باور 
مؤمنــان در ذات خود  صاحــب آزادي و قدرت 
مطلق است، وقتي در موقعيت اراده کردن و عمل 
آفريدن قــرار مي گيــرد، در چارچوب حدودي 
که ســنت ها و نظام ارزش ها و صفات او ايجاب 
مي کنند و متناسب و مشروط به موقعيت، زمان و 
مکان عمل مي کند. به همين خاطر همه آفريده ها 
و تجليات وجودي او ظهوري زمانمند و مکانمند 

داشته و تعيّن و محدوديت دارند.
قوانين اجتماعــي نيز در اصــل مي بايد حقوق و 
حدود آزادي عمل افراد را مشــخص و خطوطي 
را ترســيم کنند کــه عبور از آنهــا موجب بروز 
عــوارض مخرب و ناگــواري همچــون زيان و 
تجــاوز به غيــر و نقــض حقــوق و آزادي هاي 
ديگران، بروز و شــيوع خودکامگــي و باالخره 
رواج هــرج ومــرج درجامعه مي شــود. به همين 
خاطــر براي تحقــق و تضميــن آزادي و حقوق 
افراد از داشتن قانون،  گريزي نيست. البته قوانيني 
که غيردموکراتيــک )خودســرانه( و ناعادالنه، 
مصوب و به اجرا گذاشته مي شوند، ناقض حقوق 
و آزادي هاي افــراد و گروه ها بوده و به صورت 
ابزاري در دست حکومت هاي ديکتاتوري براي 
مشروعيت بخشيدن به نقض حقوق و آزادي هاي 

و رواج خشــونت، فقر، بي عدالتي و ادامه تهاجم 
و دســت اندازي قدرت هاي ســرمايه داري تغذيه 

مي کنند.

حال ديگران را قياس از خود نگيريم
 از آنجــا که ايــن ماحظات در اصــل پيرامون 
مدعيــات آزاديخواهــي ســرمايه داري نوليبرال 
در ممالک صنعتي و پيشــرفته غرب اســت نبايد 
مستمســک ارزشــيابي و نقد مدعيــات نظامات 
بســياري  در  غيردموکراتيــک  و  اقتدارگــرا 
از کشــورهاي توســعه نيافته قــرار گيــرد کــه 
سياست هايي مبتني در راســتاي تماميت خواهي 
و اقتصادي عقب مانده و آلوده به فســاد و داللي 
و غــارت را دنبال مي کنند و مردمشــان از همان 
اندازه مزاياي توسعه سياسي، اجتماعي، علمي و 
فرهنگي کشورهاي ليبرال دموکرات نيز محروم 
هســتند و هنوز هــم حداقل آزادي هــا و حقوق 
فردي و اجتماعي و ســازوکارهاي دموکراتيک 
در کشورهايشــان نهادينه نشده است. روش هاي 
مديريــت و حکومــت در ايــن ممالــک را بايد 
در مجالــي ديگــر در رابطــه با دعاوي رســمي  
و اعام شــده تبليغاتــي و ايدئولوژيــک و نيز با 
معيارهاي جهانشــمول آزادي، عدالت، برابري، 
حقوق انســاني، صلح جويي، مدارا و تکثرگرايي 
و رعايت تعهدات اخاقي سنجيد و داوري کرد. 
همچنين از آنجا که از بروز اختاف و تعارض در 
جوامع بشري گريزي نيست، بايد بررسي شود که 
در هر يک از اين نظام ها، تضادها و اختافات را 
تا چه اندازه بر پايه حقيقت طلبي و اصول عدالت، 

طرح از سها كبيري
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تفاوت هاي فردي در قدرت توليد در خال کار 
دسته جمعي و فرهنگ اشتراک و برادري محو و 
بي اثر مي شــد و نمي توانست به شکاف طبقاتي و 
تقســيم جامعه به دو گروه فرادســت و فرودست 
بينجامد. تا روزي که بنا به عوامل و تحوالتي که 
توضيــح آنها از حوصله اين مقاله خارج اســت، 
جنگ و تجاوز براي غارت يا تصرف سرزمين ها 
و به بردگي کشــاندن انسان ها آغاز شد و در سير 
خود به ســلطه گروه مهاجم، مســلح و قدرتمند 
بر مردم مغلوب انجاميد. آنها از تملک ســرزمين 
خود و حق استفاده آزاد از منابع آن محروم شدند 
و همــراه با آن آزادي، خودمختاري و اســتقال 
خــود را از دســت دادند. پس ابتــدا غلبه و زور 
بود که بســياري را از امکانات توانمندي ذهني، 
رواني و عملي محروم نمود و ســپس اين ناتواني 
به نوبه خود بر شــدت محروميت آنها مي افزود. 
)ناتوانايي هاي ناشي از معلوليت هاي مادرزادي و 

توارثي را بايد از اين روند مستثني کرد(. 

آيــا آزادي ثمره دســت نامرئي در بازار 
است؟

فريدمن نظريه پــرداز برجســته نومحافظه کاران 
)نوليبرال( معتقد است که هر نوع دخالت حوزه 
عمومي و قواي ســه گانه در بازار، مرگ آزادي 
را در پي دارد. يعني تضمين آزادي کامل رقابت 
در بــازار و نظم اصطاحاً خود به خودي حاکم 
در بازار اقتصادي، شــرط وجــودي آزادي در 
درون جامعه است. اين ديدگاه بيانگر وابستگي 

ليبراليسم سياسي به ليبراليسم اقتصادي است. 
 داوري در اين بـاره مسـتلزم توجـه بـه تفـاوت 
ميـان ليبراليسـم کاسـيک در عصـر ظهـور بـا 
مي شـود.  خوانـده  نوليبراليسـم  امـروزه  آنچـه 
انقاب هـا  در  بايـد  را  اوليـه  ليبراليسـم  تجلـي 
انقيـاد  ضـد  بـر  آزاديخواهانـه  جنبش هـاي  و 
روحانيـت  دينـي  اسـتبداد  سـلطه  و  فکـري 
و  اقتصـادي  انقيـاد  مسـيحيت،  وسـطاي  قـرون 
اسـتبداد سياسـي  اجتماعـي فئودال هـا و سـپس 
اروپايـي  ممالـک  در  مطلقـه  پادشـاهي هاي 
نوليبـرال  سـرمايه داري  درحالي کـه  ديـد. 
برنامه هـاي  بـا  مخالفـت  در  برجسـته اي  به طـور 
دولت هـاي رفـاه، خدمـات بيمه هـاي اجتماعي ، 
و  ملـي  آمـوزش  و  بهداشـت  بيـکاري ،  بيمـه 
رايـگان، اخـذ ماليـات تصاعـدي از ثروتمنـدان 
و همـه برنامه هـاي دولت هـا و احـزاب سوسـيال 
 دموکـرات در کشـورهاي اروپا يـي و امريـکاي 
ريگانيسـم،  مي شـود.  معرفـي  و  ظاهـر  شـمالي 
تاچريسـم و نومحافظـه کاري فعـال در حاکميت 
سـرمايه داري  برجسـته  نمونه هـاي  امريـکا 
نوليبـرال در دهه هـاي اخيـر هسـتند. اگـر آنهـا 
اوليـه  و  اصيـل  ارزش هـاي  بـه  جـدي  تعهـد 
ليبراليسـم داشـتند هرگـز حقـوق و آزادي هـاي 
فـردي و حريـم زندگـي خصوصـي شـهروندان 
خـود را بـه بهانه هايـي نظيـر آنچـه دولت هـاي 
عنـوان  جنـوب  کشـورهاي  در  اقتدارگـرا 

نظارت مؤثر بر نحوه فعاليت بانک ها( دشــمني و 
مخالفت با آزادي تلقي مي شود.

نوليبرال هــا مدعي هســتند کــه نابرابري ريشــه 
در تفــاوت اســتعدادها و رفتار افــراد دارد. همه 
آزادنــد در مســابقه براي کســب ســود بيشــتر 
در بــازار به رقابــت بپردازند. اگــر اختاف در 
ثــروت، درآمد، موقعيت اقتصــادي و اجتماعي 
افراد مشــاهده مي شــود و در هر جامعه، گروهي 
فقيــر، بينوا و فرودســت وجود دارنــد، براي آن 
اســت که آنها افرادي ضعيــف و بي عرضه اند و 
رفتاري درخور کســب پيروزي در چنين رقابتي 
ندارند. ظاهر امر اين است که، نابرابري به نحوي 
ديالکتيکي علت و معلول رفتارهاي متفاوت افراد 
و گروه  هاســت. درست اســت که رفتار متفاوت 
منجــر به ايجاد تفاوت و اختــاف در بهره مندي 
از منابع قدرت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياســي 
و فرهنگي و در نتيجه انباشت آنها در يک يا چند 
کانون مي شــود. روندي که به طور گريزناپذيري 
بــه تســلط ثروتمند بر فقيــر، ارباب بــر رعيت ، 
حاکم بر محکوم، ســرمايه دار بر کارگر، باسواد 
بــر بي ســواد و در نهايت ســلب آزادي و حقوق 
انســاني  فرودســتان مي انجامد، امــا آنها توضيح 
نمي دهند که ريشــه تفاوت رفتار اجتماعي افراد 
در چيســت؟ آيا ضعف و ناتواني علمي و عملي 
عده اي و مهارت، هوشمندي، دانايي و توانمندي 
عده اي ديگر براي شــرکت در رقابــت در بازار 
اقتصادي امري ذاتي يــا خصوصياتي مادرزادي 
هستند؟ يا قبل و بيشتر از هر چيز، معلول نابرابري 
ســاختاري و ديرپا در دسترسي به منابع، امکانات 
و فرصت هاي يادگيري، رشــد ذهني و رواني و 
کســب مهارت هاي فکري و عملي اند؟ وضعيتي 
که به برقــراري دور باطل ميان فقــر و ناتواني و 
برعکس مي  انجامد. اشــتباه نشــود، با قضيه اول 
مــرغ يا تخم مرغ و دور تسلســل روبرو نيســتيم. 
در گذشــته همه مردم درون قلمرو زيستي خود 
در شرايط نســبتاً يکسان و برابر به منابع دسترسي 
داشــتند و متناســب با کاري که انجام مي دادند 
ارزش هايي توليد، مصــرف و مبادله مي کردند. 

بپوشــانند. در حالي کــه ميلياردها مردم ســاکن 
جنوب از فقر، گرسنگي و بيماري هاي کشنده اي 
چون ايدز در عذاب  هســتند و مي ميرند. با وجود 
اين نابرابري وحشــتناک و شــکاف پرنشــدني 
که خــود در ايجــاد و تعميق آن نقش مســتقيم 
دارنــد، چگونــه مي خواهنــد و مي توانند بدون 
پذيــرش کمترين تعهد جــدي بــراي برقراري 
برابــري و عدالت، ليبراليســم و ديگر ارزش هاي 
عصــر روشــنگري را وارد زندگــي و اقتصــاد 
فاکت بار آنــان کنند؟ اين قبيــل اقدامات مبين 
حقيقي نبــودن ادعــاي صلح خواهي آنهاســت . 
البته جناحــي از طبقه حاکــم قدرت هاي مزبور 
که اتکاي  کمتري بــه صنايع نظامي  دارند ضمن 
پيگيري  همان اهداف اســتياجويانه صلح را بر 
جنگ ترجيح مي دهند و اگر در گذشته متحدين 
خــود را از ميــان حکومت هــاي ديکتاتوري و 
ســرکوبگر برمي گزيدند، چندي است که روند 
دموکراســي خواهي را در اين کشــورها البته به 
شرطي که نخواهند راه مستقل و مغاير با الزامات 
نظام ســرمايه داري جهاني انتخــاب کنند، مورد 
حمايــت قرار مي دهنــد.  اما همين گــروه نيز از 
حضور نظامي  در سراســر جهــان و مناطق نفوذ 
نکاســته و در صورت اقتضــا از اقدام به تجاوز و 
جنگ طلبي هرگز دريغ نکرده اند. گونه ديگري 
از همين نوع سياست ها را حکومت هاي خودکامه 
و تماميت خواه مذهبــي و ايدئولوژيک، در ابعاد 
ملــي بر ضد منافع ملي کشــور و آزادي و رفاه و 
امنيت مردم خود، به اجرا گذاشته و مي گذارند.   
در گذشــته و تحت سلطه ســلطنت هاي مطلقه و 
حکومــت زعما و متوليان مذاهــب، بي رحمي و 
قهــر جباران و جنايت ها و ســتم هايي  که بر ضد 
بخش عظيمي  از مردم مرتکب مي شــدند همه را 
اموري طبيعي  تلقي کرده و به  خواســت و اراده 
خدايان نسبت مي دادند. لذا اعتراض و مخالفت با 
آنها، ستيزه با خدايان و سرنوشت مقدر محسوب 
مي شــد. در نظام ها و فرهنگ هاي تحت ســلطه 
ســرمايه داري اين نــوع اقدامات و مناســبات به 
نظير  )ايدئولوژيک شــده اي(  نظريه هاي  وســيله 
»فايده گرايــي«، »لذت جويــي«، »قوانيــن طبيعي 
و خود بــه خودي« حاکم بر روابــط اقتصادي و 
طبيعي و »اصل رقابت آزاد در بازار« يا »ليبراليسم 

اقتصادي«، توجيه مي شوند. 
مدافعان برجسته اقتصاد بازار و سرمايه داري نظير  
هايک و فريدمن يک گام فراتر گذاشته و مدعي  
هستند که اساساً نهال آزادي جز در خاک رقابت 
در بازار مبادله سرمايه داري جوانه نمي زند و بارور 
نمي شود. از نظر آنان هر نوع اقدام يا وضع قانون 
)هر چنــد دموکراتيک( براي کنترل فعاليت هاي 
لجام گسيخته در بازار، اخذ ماليات هاي تصاعدي 
از کان ســرمايه داران يــا عمومي کردن بعضي 
بخش هاي حياتــي اقتصاد و خدمــات به منظور 
حفــظ منافــع ملي يا اجــراي عدالــت اجتماعي 
)نظيــر طرح هاي بيمه هــاي اجتماعي، ملي کردن 
نظام آموزش و بهداشــت و حمل و نقل و اعمال 

فريدمن نظريه پرداز برجسته 
نومحافظه کاران )نوليبرال( معتقد 

است که هر نوع دخالت حوزه 
عمومي و قواي سه گانه در بازار، 
مرگ آزادي را در پي دارد. يعني 

تضمين آزادي کامل رقابت در بازار 
و نظم اصطالحًا خود به خودي 
حاکم در بازار اقتصادي، شرط 
وجودي آزادي در درون جامعه 

است. اين ديدگاه بيانگر وابستگي 
ليبراليسم سياسي به ليبراليسم 

اقتصادي است
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پشـتوانه اي از تـوان مالي و پايگاه هـاي اجتماعي 
قابل ماحظـه بـه تدريـج ابتـکار عمـل و هدايت 
جنبش هـا را بـه دسـت گرفـت و ديـري نپاييـد 
بـر  کـه نظـام جايگزيـن فئوداليسـم وکليسـا را 
اسـاس اهـداف و منافـع اقتصـادي خـود شـکل 
داد. بـورژوازي ليبـرال بـه تدريج شـعار آزادي، 
برابـري و بـرادري انقـاب فرانسـه را بـا تکيه به 
وجـه فردگرايـي ليبراليسـم بـه آزادي رقابت در 
بـازار براي جلب سـود بيشـتر ، انباشـت سـرمايه ، 
فتـح بازارهـاي داخلي و سـپس جهانـي، تملک 
انحصـاري و تصرف و بهره بـرداري نامحدود از 
منابـع طبيعـي و ثروت هـاي ملـي و نيـروي کار 
انسـان ها کاهـش داد. رقابـت آزاد بـر سـر جلب 
سـود بيشـتر منجر بـه بي اعتنايـي و ناديده گرفتن 
منافـع  و  حقـوق  و  اجتماعـي  آزادي هـاي 
طبقـات ديگـر شـد کـه عـوارض و آسـيب هاي 
ناگـواري در پـي داشـت. بهره کشـي شـديد از 
کارگـران بـا پرداخـت حداقـل دسـتمزد )بخور 
بيشـتر  و  سـاعت   12 تـا    10 ازاي  در  نميـر(  و 
کار سـخت و جانفرسـا در فضاهـاي مرطـوب 
و نامناسـب انباشـته از صدهـا و هـزاران نفـر در 
شـرايط فقـدان حداقـل حفاظت هاي بهداشـتي، 
سـوءتغذيه و بيمـاري و مـرگ و ميـر زودرس 
کارگـران و اعضـاي خانـواده آنـان را بـه دنبـال 
داشـت. بي عدالتـي و شـکاف رو بـه گسـترش 
طبقاتـي اوضاع بسـيار اسـفناک و آزاردهنده اي 

آورد. پديـد 

اسـت و فـاح )رسـتگاري( چيزي جـز حرکت 
و تـاش در راسـتاي تعيّن بخشـيدن بـه حقيقت، 
آزادي، تقـوا و عدالـت نيسـت. در قـرآن مـردم 
مصرانـه دعـوت و ترغيـب مي شـوند تـا خـرد و 
اراده و البته جسـم خويشـتن را از قيد وابسـتگي 
و  اطاعـت  جمعـي،  هويت هـاي  در  حبـس  و 
بندگـي اشـخاص و نهادهـا آزاد کنند و فقط در 
برابـر حقيقـت و شـعور فراگيـر جهانـي )خدا( و 
ارزش هـاي منبعث از آن تسـليم و متعهد باشـند. 
شـعور خـاق و وجـدان انسـان اصلي تريـن پـل 
ارتباطـي بيـن خـدا، فرد و واسـطه فهـم حقيقت 
و حرکـت انسـان بـه سـوي آزادي و رسـتگاري 
اسـت. حقيقت اين اسـت که انسـان ها مي توانند 
و  آگاهانـه  همزيسـتي  و  همـکاري  طريـق  از 
داوطلبانـه بـر پايـه ارزش هاي مشـترک بـا ديگر 
اعضـاي جامعـه در صلـح و آزادي و بـا عدالت، 
برابـري و انصـاف همـکاري و همزيسـتي کنند. 
در  روشـنگري  دوره  در  جاودانـه  اصـول  ايـن 
زبـان تـازه اي دوبـاره طـرح و در قالـب شـعار 
و  يافـت  بـرادري عموميـت  و  برابـري  آزادي، 
در وجـدان انسـان مـدرن غربـي جـاي گرفـت. 
مشـروطه  عصـر  روشـنفکران  و  آزاديخواهـان 
ايـران نيـز بـه ميـزان قابل توجهـي از آرمان هـاي 
آزاديخواهـي  ايده هـاي  و  فرانسـه  انقـاب 
)ليبرالـي( متأثـر بودنـد و البته عدالـت اجتماعي 
را هـم مد نظر داشـتند امـا زماني که بـورژوازي 
صنعتـي نوپـا و در حـال گسـترش اروپايـي در 
توده هـاي  بـا  کليسـا  و  فئوداليسـم  بـا  ضديـت 
مـردم و روشـنفکران آزاديخـواه همـراه شـد بـا 

بـه  نمي دادنـد.  قـرار  تجـاوز  مـورد  مي کننـد، 
گواهـي اسـناد منتشرشـده، دولت هـاي امريـکا 
سال هاسـت  دموکـرات(  و  )محافظـه کار 
عرصـه زندگـي خصوصـي ميليون هـا شـهروند 
امريکا يـي و بيـش از آن غيرامريکا يـي  را مورد 
اقداماتشـان  و  مکالمـات  و  داده  قـرار  تجـاوز 
مي دهنـد.   قـرار  کنتـرل  و  بازرسـي  تحـت  را 
افـزون بـر اينهـا  اقداماتـي نظيـر بازداشـت ها و 
محاکمـات غيرقانونـي و شـکنجه متهمـان، همه 
نقـض حقـوق و آزادي هـاي فـردي و ضديـت 
در  و  مي شـود  شـمرده  اصيـل  ليبراليسـم  بـا 
ايـن زمينـه تفـاوت ميـان آنهـا و حکومت هـاي 
از  را  توسـعه نيافته  کشـورهاي  در  ديکتاتـوري 
بيـن مي بـرد. ليبراليسـم بـه معنـاي اصالـت فـرد، 
آزادي، اسـتقال فکـر، اراده و خودبنيادي خرد 
فـردي، اصـول باارزشـي هسـتند کـه در بيش از 
دو قـرن قبـل در اروپـا مطـرح شـد و به تدريـج 
بـه سراسـر جهـان گسـترش يافـت. پيـش از آن 
نـوع  هـر  فاقـد  فـرد  بشـري  جوامـع  اغلـب  در 
اصالـت، تشـخص و حـق آزادي بـود و جزئـي 
جداناپذير از جمع تلقي مي شـد. شـايد بسـياري 
نداننـد کـه 12 قـرن پيـش از آن در قـرآن بـر 
اسـتقال  اصـل  محـوري  اهميـت  و  ضـرورت 
اراده  نيـروي شـعور،  در تفکـر، تعقـل، آزادي 
و عـدم وابسـتگي بـه انـواع مراجـع و کانون هاي 
بيـرون از خـرد و وجدان فرد تأکيد شـده اسـت. 
آموزه هـاي  مرکـزي  هسـته  عنـوان  بـه  توحيـد 
وحيانـي متضمـن رهايـي انسـان و جامعه بشـري 
از انـواع قيـود اسـارت آور و آزاديبخـش انسـان 

حسام الدین، عاشقي که مي سوخت
ياد آقاي انتظاري به خير. يادآوري كه در كنار شهيد رجايي از نمازگزاران ثابت مسجد هدايت و از وفاداران 
به مرحوم آيت اهلل طالقاني و توشه گيري هاي ايشان از قرآن بود. اولين بار ايشان را در سال 40 در مسجد هدايت 
بنيانگذاران  بود.  آن  و تشكيالت  ارتباطات  و مسئول  ايران  آزادي  نهضت  ايشان عضو شوراي مركزي  ديدم. 

مجاهدين با ايشان روابط نزديك و صميمي داشتند و در سال هاي بعد هم ضمن حمايت ها، نگران آنها بودند.
ديدارهاي من با ايشان پس از آزادي از زندان از آبان ماه 57 تا پيروزي انقالب و پس از آن بيشتر شد. روز 12 
بهمن 57 كه مرحوم امام به ايران آمدند، از فرودگاه با هم به منزل مادر آمديم و سخنراني امام در بهشت زهرا 
را زير كرسي حاج خانم گوش داديم. بعد از پيروزي انقالب ضمن ارتباط صميمي با دوستان و همرزمان، عمدتًا 
وفاداران  به انقالب و خط امام را پشتيباني مي كرد و عمر خود را صرف عرفان، تقرب به خدا و توصيه هاي 
دلسوزانه مي كرد. نشريه راه مجاهد را هميشه خودم برايشان مي بردم. وقتي نشريه چشم انداز ايران به دستشان 

مي رسيد تلفني درباره مقاالت با هم صحبت مي كرديم.
درس هاي زيادي از ايشان آموختم و اميدوارم در روزهاي آينده خاطرات مفصل تري از ايشان بنويسم. درگذشت 
ايشان را به بازماندگان، دوستان، همرزمان و هم بندي هاي زندان ايشان تسليت عرض مي كنم و بقاي عمر و 

نيك فرجامي آنها را از خداوند خواهانم.
لطف اهلل میثمي



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 10

4

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 10

5

آيات و تمام گزاره ها حاکم شــود، حتي عذاب 
هم قرائت رحمانــي دارد: »اَلَرحمن َعلَي الَعرِش 
استَوي«. »استوي« اقتدار، استيا و قدرت است. 
مي دانيم که باالتر از عرش، چيزي در مخلوقات 
نداريم ولي رحمانيت خدا باالي عرش است. به 
هر حال اين قدرتي که اين ســه مؤلفه را داشــته 
باشــد مي تواند يــک قدرت اخاقي باشــد که 
اوالً فرافکني نکند و ريشــه يابي دروني کند در 
کنار آن تکيه به مردم هم به شکلي لحاظ شود؛ 
مثًا انبياي ما مي گويند: »َظلَمُت اَنُفســنا، َظلَمُت 
نَفســي«. حضرت موســي وقتي يــک آدمي را 
به طور غيرعمد مي کشــد، مي گويد که اين کار 
شــيطان بود و در فرايند غــم مي افتد و خداوند 
هــم مي گويد که چــون در فرايند غــم افتادي 

بين ببريم. قدرت در سه حالت خيلي هم خوب 
است؛ يکي اينکه قدرت پاســخگو باشد، واقعاً 
نگويــد که ما فقط در برابر خدا مســئوليم، همه 
توده ها به من گزارش مي دهند و من هم به خدا 
گــزارش مي دهم. اين گونه نباشــد. قدرت بايد 
پاسخگو باشــد. دوم اينکه قدرت بايد ضعف ها 
را در خودش ريشــه يابي کند و فرافکني نکند. 
ســوم اينکه، قدرت بايد متکي به رحمت باشد. 
ما مي گوييــم اصلي ترين حکمــي که در قرآن 
داريم »َکتََب َعلي نَفِســه َرحَمه« است. مي دانيم 
که مفســران مــا روي »الف الم ميــم« اين همه 
کتاب نوشتند ولي روي بسم اهلل الرحمن الرحيم 
که اول هر سوره هست، دقت چنداني نمي شود 
که نشــان مي دهد قرائت رحمانــي بايد در تمام 

با اداي احترام به شهداي قبل از انقاب و بعد از 
انقاب. خيلي خوشحالم که در برابر فرهيختگان 
قرار دارم و زبانم الکن اســت از اينکه بتوانم در 

مقابل شما صحبت کنم. 
صحبت مــن درباره اخاق و سياســت اســت. 
از تعريف سياســت شــروع مي کنم. به نظر من 
سياســت، علم اولويت هاســت و ايــن در تمام 
بخش ها حاکم اســت. حتي يک خانم خانه دار 
هم سياستي که در آشپرخانه دارد اين است که 
اول آب را گرم کــرده، بعد لوبيا را خيس کند 
و... يک ترتيب و اولويتي در کارها وجود دارد. 
سياســتمدار هم اولويتــي دارد و کارها را ااََلَهم 
و فِي ااََلهم مي کند. ما در ســير مبارزه مي گفتيم 
تضاد عمده چيست، تضاد اصلي چيست، تضاد 
فرعي چيســت، اگر کســي يک مســئله فرعي 
را اصلــي کند يــا اصلي را فرعي کنــد اين لغو 
اســت و مــا آن را غيراخاقي مي دانســتيم.  هر 
ملتي و هر فردي هــم اين مهم و مهم  کردن ها و 
اولويت بندي ها را دارد و اين اولويت ها به اينکه 
آن ملت يا فرد، چه آکســيوم  و بديهي متعارفي 
دارد، بســتگي دارد. بــر اســاس آن اصــل، آن 
آکســيوم و آن بديهي متعارف، اولويت ها را به 
اصطاح درجه بندي مي کند. مثًا يکي بر اساس 
تقرب به خــدا اولويت بندي مي کنــد، يکي بر 
اساس فراگيري توده ها. مثًا يکي در قبيله است 
تقواي قبيلگي دارد، يکي تقواي ناسيوناليســتي 
دارد، ديگــري تقــواي اداري دارد يکــي هــم 
تقــواي اهلل دارد و اهلل و خالــق را محــور قــرار 
مي دهد، به اصطاح اولويت هايش را برحســب 
اصــول خودش درجه بنــدي مي کند. حرفي که 
پيامبر اکرم)ص( زد تکميل مکارم  اخاقي بود، 
تقواي مختلف را در جهت تقواي اهلل تعالي داد.

نکته ديگــر اينکه »قــدرت« در فرهنگ ما چيز 
خوبي نيســت يعنــي حتــي روشــنفکرهاي ما 
مي گويند که قــدرت در ذات خودش انحراف 
مــي آورد، وقتــي اين قدرت به دين هم مســلح 
شــود انحــراف مضاعــف مــي آورد. ولي من 
معتقدم که قدرت و اقتدار، الزمه توسعه است و 
اگر اقتدار نباشد ما موانع توسعه را نمي توانيم از 

 اخالق و سياست

نوشته حاضر سخنراني مهندس لطف اهلل ميثمي، باعنوان »اخالق و سياست« 
است که  در انجمن اخالق با حضور نخبگانی چون دکتر حسين بني اسدي، 
دکتر مصطفي معين، دکتر تقي شــامخي و... ، در تاريخ دوم خرداد 1391 

ايراد شده بود. اين متن با کمي تعديل تقديم خوانندگان مي شود.
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اواخــر دوران مصدق، همين ســفير امريکا به او 
مي گويد که شــما اين حزب توده را غيرقانوني 
کن، ما شــيرهاي نفت را بــاز مي کنيم. مصدق 
با وجود مشــکات و اينکه بعضي بيمارستان ها 
حتي داروهــاي اوليه هم نداشــتند، اصًا ارزي 
نبود و واقعاً اگر تاکســي وسط راه پنچر مي شد، 
قطعه يدکي نبود، باز هم حاضر نشد اين کار را 
انجام دهد. گفت من حاضر نيستم خاف قانون 
اساسي و انقاب مشروطيت گامي بردارم. خب 
اينها را ما ديديم که واقعاً در اوج فشارها، دست 
از اصول برنداشــت و تقواي قانون اساســي اش 
و تقواي الهــي اش، واقعاً  زبانزد بــود يا مثًا ما 
مي بينيــم وقتــي آقــاي مانــدال، در اوج قدرت 
اســت، ولي  کنار مي رود و قدرت را به سادگي 
رهــا مي کند و تا زماني هم کــه در قدرت بود، 
يک عمل خاف آشــکاري از او ديده نشد. ما 
مي خواهيم باور کنيم که آدم هايي غير از انبيا و 
اوليا هم مي توانند اخاق مدار باشند و نمونه هاي 
زيــادي هم بوده اســت. مرحوم بــازرگان اول 
انقاب يــک گروه حفاظتي داشــته، اين گروه 
مي گويد کــه ما ديگر نمي توانيــم حفاظتش را 
به عهده بگيريم چون ايشــان صبح ها در پارک 
دانشــجو ورزش مي کنند، پارک دانشجو هم از 
چهار طرف باز اســت و مــا نمي توانيم حفاظت 
کنيم. بنا مي شــود اطراف نخســت وزيري و در 
کاخ يکــي از همين شــاهزاده ها بياينــد. بعد از 
مدتي بــه آقاي صباغيان مي گويد که هزينه غذا 
اينجا چقدر اســت؟ ايشــان محاســبه مي کند و 
مي گويد. مرحــوم بازرگان يک چک 70 هزار 
توماني مي دهــد و مي گويد مــن اينجا کارمند 
نخســت وزيري هستم، همســرم هم آمده اينجا، 
من هزينه غذاي همســرم را بايــد بدهم. حاال با 
بيت المــال امروز مقايســه کنيم کــه با صندوق 
ذخيره ارزي چه شــد؟ ايــن باندهاي ثروت چه 
مي کننــد؟ وقتي آقاي بــازرگان براي کمک به 
زلزله زده هاي بويين زهرا مي رفتند، من با ايشــان 
و در اتوبوس پشت سرشان نشسته بودم. اتوبوس 
از يــک جاده اي عبور کــرد که  يک آبراهه اي 
از آن مي گذشــت و آب را از ايــن طرف جاده 
به آن طرف جاده براي چوپان ها و گوســفندها 
مي بــرد. اتوبوس اين آبراهــه را مخدوش کرد. 
ايشــان بافاصلــه فرمــان ايســت داد و با آقاي 
طالقاني آمدند و ايــن جوي آب را به اصطاح 
بازسازي کردند که آب راه خودش را طي کند. 
آن روز خدا را شکر کردم که چه رهبران خوبي 
داريــم يا وقتــي از دولت موقت اســتعفا دادند، 
مي گفتنــد که انــگار شــب اول ازدواجم بود. 
بعد از 1300 ســال که اســام به قدرت رسيده 
و اولين نخســت وزير دولت موقــت- يا به قول 
امام، دولت امام زمان- اســت، اما استعفا داده و 
مي گويد من شــب اول ازدواجم است. قدرت، 
الزامــاً انحراف آور نيســت. يا آيــت اهلل اردبيلي 
در خطبه نمــاز جمعه گفتند که واقعاً چقدر اين 
منتظري عزيز اســت که در اوج قدرت، وقتي از 

برابــر غرور انگليســي قــرار بدهيم. از ســويي 
دائم شــعار را محدود مي کرد و از ســوي ديگر 
نيروهايــي که بســيج مي کرد نامحــدود بودند. 
حتــي به دکتــر اميرعايي اصرار داشــت که با 
قطار سلطنتي به آبادان برود و او خيلي مقاومت 
کــرد. بعد گفــت: مي خواهــم که تو بــا قطار 
ســلطنتي بروي که انگليس متوجه شود سلطنت 
هم در قضيه ملي شدن نفت پشت سر ملت است. 
ســعي مي کرد از همه نيروها استفاده کند. حتي 
يک بار اميرعايي به او گفته بود که چرا امضاي 
تو کنار امضاي آيت اهلل کاشــاني قرار مي گيرد؟ 
گفت: ببين با امضــاي من نصف ملت به صحنه 
مي آيند، با امضاي من و آيت آهلل کاشــاني تمام 
ملــت و به هــر حال ايــن ويژگي او کــه اصًا 
نيروها را حــذف نکند، عجيب بــود. حاال اگر 
با امروز مقايســه کنيم، مــا مي خواهيم قدس را 
آزاد کنيم درحالي که مي گوييم  از 1/5 ميليارد 
مسلمان، شيعه و ســني با هم تضاد دارند و سني 
و ســني هم با هم مي جنگند و شــيعه و شيعه هم 
با هم درگيــري دارند.  به هر حال مدام محدود 
مي کنيــم. از يک طرف شــعار بزرگ اســت و 
از طــرف ديگر نيرويي که بســيج مي کنيم، کم 
اســت يا اينکه مي گوييم قدرت اين طور نيست 
که الزاماً انحراف آور باشــد و مــا عينيت هايش 
را ديديــم. مثًا مرحــوم مصدق، رقيبــي به نام 
دکتر بقايي داشــت. مهندس حسيبي)ره( استاد 
مــا بــود، واقعاً به قــول مصدق مرد خــدا بود و 
مي توانــم بگويــم کــه يــک دروغ در عمرش 
نگفته، يــک ترک اولي هم نکرده اســت. بعد 
از فارغ التحصيلي يــک روز به من گفت که تو 
حاال عضــو خانواده ما شــدي، مي خواهم يک 
رازي را برايت بگويم. يک روز در الهه بوديم، 
ديدم مصدق ســرش را روي ميز گذاشته و زار 
زار گريه مي کند. گفتم: چه شــده آقاي دکتر. 
گفــت: ببين ما با بريتانياي کبير مبارزه مي کنيم، 
همکار ما چه کار کرده. گفتم: چه شده؟ گفت: 
پليس الهه زنگ زده که آقاي فان را در محله 
بدنام در حال مســتي و تجاوز به زور دســتگير 
کرده اند. باالخره اشتباه ســر مي زند ولي ايشان 
با اينکه اين فرد رقيبش بود و از پشت به نهضت 
ملي خنجر زد و کاري کرد که سيا و اينتليجنت 
ســرويس هم نمي توانســتند بکنند، با اين وجود 
اين جريان را به رخ او نکشــيد. البته من معتقدم 
که بايد به آيت  اهلل کاشاني مي گفت، زيرا ايشان 
اعتماد مطلق به اين فرد داشــت و آن سرنوشت 
بر ســر نهضت ملي آمد. به هر حال، معموالً در 
جوامع ما اگر يک نقطه ضعفي از رقيب داشــته 
باشــند، در بوق و کرنا مي کننــد، ولي حرکت 
مصدق خيلي اخاقي است، خيلي خويشتنداري 
اســت. ماحظــه  مي کنيــم وقتــي قــدرت از 
نظــر مصــدق متکي بــه قانون اساســي انقاب 
مشروطيت و متکي به رحمت باشد و رحمانيت 
خدا بر قدرت حاکم باشد، اينجا قدرت، اخاق 
مــي آورد و ما گاهــي هــم آن را ديده ايم. در 

ما نجاتــت داديم. ولي يکي هم آدم مي کشــد 
مي گويــد: خــب، ديــه اش را مي دهــم و مهم 
نيست. قدرت بايد فرافکني نکند و مشکات را 
ريشه يابي دروني کند و متکي به رأفت و رحمت 
باشــد. حتي حضرت علي)ع( در اوج اقتدار در 
جنگ ها هم انهدام نيرو نمي کرد. به او مي گفتند 
که چرا شــب حمله مي کني؟ گفت: براي اينکه 
ســربازان دشــمن بتوانند فرار کنند و از فرمانده 
نترســند و جان سالم به در برند. به او گفتند چرا 
شمشيرت کوتاه ترين شمشير است، گفت براي 
اينکه يک قدم به انسان نزديکتر بشويم، برخورد 
انساني بکنيم، چشم در چشم قرار بگيرد و اصًا 
جنگ منتفي بشــود. نکته ديگر پاســخگوبودن 
اســت. يک ايده آليزمي در ماست که مي گويد 
اوليــا و انبيا مي توانســتند دروغ نگوينــد، آنها 
مي توانستند اخاق را رعايت کنند. در حالي که 
من معتقدم که ما انسان ها هم قدرتش را داريم، 
حضرت علي)ع( هم مي گويد شما شايد نتوانيد 
مثــل من اين کار را انجام دهيد، ولي تا آنجا که 
مي توانيــد و در حد توان شماســت، در اين راه 

گام برداريد.  

در عصر حاضر الگوهايي داشــتيم؛ مثًا گاندي 
يک بشــر بــود؛ مي گفت کــه من 30 ســال با 
نفســانيات خودم مبارزه کــردم تا کينه اي که از 
انگليس دارم، از دل بزدايم و بتوانم يک مبارزه 
مرحله مند و زمان مند و پيروز را به ثمر برســانم. 
يعني از موضع کينه، کنش، واکنش و... نباشــد 
و خب، موفقيت بزرگي پيــدا کرد. عرفاني که 
او داشــت و بــه هر حال 72 ملــت را زير پرچم 
هند بســيج کرد و اين کار بس بزرگي بود. اينها 
عينيت هاي قــدرت بودند، اينکه بگوييم قدرت 
در ذات خودش انحراف اســت، ديديم که در 
گانــدي اين گونــه نبود.  در مرحــوم مصدق به 
هــر حال تا آنجا که من مي دانــم اين  گونه نبود.  
مرحــوم مصــدق هم کينــه زيادي بــه انگليس 
داشــت ولي وقتي براي ملي شدن گام برداشت 
اصًا کينه هايش را دخالــت نداد. مي گفت که 
مســئله ملي شدن، يک مسئله اي بين دولت ايران 
و يک شــرکت کوچکــي به نام شــرکت نفت 
ايــران و انگليس اســت و ما نبايد ايــن دعوا را 
به دولــت ايران و دولت انگليــس و ملت ايران 
و ملت انگليس بکشــانيم و غــرور ايراني را در 

وقتي قدرت از نظر مصدق 
متکي به قانون اساسي انقالب 
مشروطيت و متکي به رحمت 
باشد و رحمانيت خدا بر قدرت 

حاکم باشد، اينجا قدرت، اخالق 
مي آورد و ما گاهي هم آن را 

ديده ايم
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يک انباشــت گناه مي شــود و به صورت »اصر« 
درمي آيــد کــه در قرآن آمــده و اصــًا براي 
آدم راه برگشــتي نيســت. طالقاني مي گويد که 
انســان ها علي رغم اينکه قدرتمنــد و توانمندند 
ولــي در شــرايط اضطرار هم قــرار مي گيرند و 
ممکن است دروغ هم بگويند ولي اين دروغ را 
خداي غفور مي پوشــاند )غفران يعني پوشاندن 
ضعف ها به وسيله نقطه قوت ها( خدا غافر، غفور، 
غفار اســت، ولي حليم هم اســت، صبر مي کند 
کــه توانمند بشــوي، توانايي تان را بــاال ببريد، 
توان ســازي کنيد، ديگر دروغ نگوييد. باالخره 
هم هبوط انسان را قبول دارد و هم استغفار انسان 
را يعني حتماً نمي گويد که دروغ واجب است، 
مي گويد اشتباه است ولي راه برگشت هم وجود 
دارد، توان سازي کن. يادم است در زندان وقتي 
يکــي بازجويــي اش تمام مي شــد و بــه زندان 
مي آمد، خيلي افســرده مي شد که من مثًا يکي 
را لو دادم و اســم يکــي را گفتم. مي گفتيم اين 
طبيعي است، آدم ها خطاپذيرند، اشتباه مي کنند. 
ولــي مي تواني بلوف نخوري. بعــد بلوف هايي 
که ســاواک مي زد را ياد مي گرفــت. دفعه بعد 
مي رفت و به اصطاح با سربلندي مي آمد و هيچ 
اشــتباهي هم نکرده بود. خداي حليم باعث شد 
که توان سازي کند، ديگر بلوف نخورد. کساني 
که ديد ماترياليستي داشتند و همه  چيز را طبيعي 
مي دانســتند،  براي دروغ، ديگر قائل به غفران، 

جبران و ريشه يابي نبودند. 
وقتي مجروح و نابينا شــده بودم در بيمارســتان 
شــهرباني، يک نفر به نام »مــراد نانکلي«  روي 
تخــت کناري مــن نفــس احتضار مي کشــيد. 
کارگــري بود کــه در شــرکت ســافيار آقاي 
بازرگان کار مي کرد. گفته بودند که اسلحه را از 
کجا گرفتي؟ گفته بود: مي دانم ولي نمي گويم. 
يعني حاضر نبود حتي به ساواک دروغ بگويد و 
به هر حال با چماق به سر او زده بودند و بيهوش 

دوست بودم، واقعاً 26 بار کتاب »راه طي شده« 
نوشــته مرحوم بــازرگان را آمــوزش داد. حاال 
ببينيم ما روشــنفکرها مدام کتــاب مي خوانيم و 
از يک کتــاب مي پريم روي يک کتاب ديگر، 
از ايــن کتاب به آن کتاب، فکــر اينکه زير آن 
خط کشي کنيم، براي ديگران درس در بياوريم 
و آموزش بدهيم، نيستيم. اين همه تکرار کرد و 
در شرايط خفقان، 200 نفر کادرسازي کرد. من 
يادم است در اوين ازغندي بازجو به او مي گفت 
که شــما، ما را شکست داديد ما به اعليحضرت 
چه بگوييم؟ شــما شــش ســال بيخ گــوش ما، 
200 نفــر کادر ســاختيد و اين يعني شکســت 
ســاواک. به هر حال، اين ناشــي از آن اخاق، 
صبر و حوصله آموزشــي بود کــه واقعاً او، اين 
آسيب شناســي روشنفکري را نداشت که از اين 
کتاب به آن کتــاب بپرد و دريايي به عمق يک 

وجب بشود که هيچ عملي در آن نباشد. 
نکته ديگري که مي خواستم بگويم و در تجربه 
خودم است، اينکه من با تفسير »پرتوي از  قرآن« 
و با آموزش هاي آقاي طالقاني بزرگ شدم.  يک 
روز تلويزيــون جمهوري اســامي را مي ديدم، 
آقاي حســيني ـ اخاق در خانــواده ـ مي گفتند 
که ســه جــا دروغ گفتــن واجب اســت، يک 
موردش که يادم اســت که مثًا به زن مي تواني 
دربــاره زن دوم دروغ بگويي که يک زن ديگر 
در ميان نيســت تا مصلحت خانــواده مخدوش 
نشــود. يا مثًا اگر همســرت پرســيد چرا ميوه 
نگرفتي، بگو ميوه فروشي بســته بود. من کاري 
بــه دروغ مصلحتي ندارم، ممکن اســت ما همه 
دروغ بگوييــم ولي اينکه بگوييم دروغ، واجب 
اســت يعني اســتغفار هم نــدارد، بحث ديگري 
اســت. حضرت علي مي گويد: »اشدالذنوب ما 
اســتخف به صاحبه« بزرگترين گناه آن اســت 
که صاحب گناه آن را کوچک بشــمارد. وقتي 
کوچک بشمارد تکرار مي شود، تکرار که بشود 

قائم مقامي استعفا داد، آب از آب تکان نخورد. 
اجازه نداد هيچ کسي اعتراض بکند. اجازه نداد 
حتــي مردم نجف آباد اعتــراض بکنند و اين در 
حالي اســت که به نظر من اگر بعضي مسئوالن 
ما اگر مثًا بنز حفاظتي شــان به پژو تبديل بشود، 
داد و بيــداد مي کنند و مقاله مي نويســند. واقعاً 
اخاق مداري چيز عجيبي بود يا شــخصيت هاي 
ديگــر مثل آقــاي خاتمي. باالخره مــن در اين 
هشــت ســالي که ايشــان رئيس جمهور بودند، 
هيچ وقت تقاضاي ماقات با ايشان نکردم. ولي 
بعد از اينکه رياســت جمهوري شان تمام شد، با 
دخترمان ماقاتي با ايشــان داشتيم. واقعاً متحول 
شــدم. آقاي خاتمي گفت کــه در دوم خرداد 
من 20 ميليــون رأي آوردم و آقاي ناطق نوري 
هم هفت ميليون رأي آورد. يکي از اشــتباهات 
بزرگ من ايــن بود که بايد متناســب با نيروي 
هفت ميليون، در کابينه وزير مي گذاشــتم ولي 
اين کار را نکردم و اين اشتباه من بود. بعضي ها 
تفکــر دموکراتيک دارند، امــا بعضي ها روحيه 
دموکراتيک، يعني اين دموکراســي درونشــان 
نهادينــه شــده اســت. اين طور نيســت که فقط 
انبيا و اوليا اخاق داشــته باشــند و ما نمي توانيم 
اخاق مند باشــيم. من با حنيف نــژاد هم دوره و 

جدايي نادر از سيمين،عكس حبيب مجيدي

قرآن راه دروغ گفتن را تأييد 
نمي کند، منتهي مي گويد اگر در 
اضطرار قرارگرفتي و در مبارزه 

يا کسب و کار مجبور شدي يک 
دروغي بگويي ـ که آن هم به 

يک مصلحتي بوده ـ به هر حال 
بايد بتواني جبران کني
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يک جهان بيني وســعت داشــته باشــد، اخاق 
معنادار مي شود.

 جامعــه اخاقــي، جامعــه اي کــه در بــدو امر 
حذف نيرو در آن نباشد، باالخره در عمل و در 
مشکات، يک سري نيروها دچار زيغ، کجدلي 
و انحراف مي شــوند، بحث آن جداست، اما در 

بدو امر نبايد حذف نيرو کرد. 
ما دو مدل داريم يکي ســنت و ديگري مدرنيته. 
ما هم در سنت ديديم حذف نيرو و اقتدارگرايي 
بوده و هم در مدرنيته اقتدارگرايي و حذف بوده 
اســت. مثًا هيتلر، موســوليني، فرانکو، استالين، 
باالخــره ما اينها را هــم در مدرنيته داشــتيم. يا 
اينکه جنگ ســرد 50 سال طول کشيد. باالخره 
در جوامــع دموکراتيــک هــم بود ولــي عامل 
مرزبنــدي ايدئولوژيــک هــم داشــت. من در 
امريــکا که بودم، دختــر مديرعامل  ما مي گفت 
مــا امريکايي ها خدا، مالکيــت، آزادي را قبول 
داريم، کمونيســت ها خدا، آزادي و مالکيت را 
قبول ندارند. اصــًا بدنش هم مي لرزيد از تنفر. 
بعد مي خواهم بگويم که جنگ سرد در جوامع 
دموکراتيک يک مرزبندي ايدئولوژيک داشت 
و بــا آن جامعه اي که من معتقدم از جامعه بدون 
حذف و بــدون زور فاصله داشــت. واقعاً يک 
جنگ ســرد بود يعني صلح مســلح بــود، واقعاً 
زور باالي ســر همه بود، بمب اتمي، وحشــت، 
همــه  چيز بود و حذف هم بــود. مثًا در جوامع 
دموکراتيک تا کمونيســت ها اصولشان را کنار 
نگذاشتند، نتوانستند در انتخابات نهادينه بشوند. 
ولــي اســام مي گويــد جامعه بــدون حذف و 
بدون زور مطرح اســت و مــا بايد اين را ماک 
قرار بدهيم کــه در چه مدلي حذف نيرو وجود 
نــدارد و من تنها مدلي که مي دانم، اين اســت. 
وقتى در امريکا بودم، مهندسي مي گفت ما اين 
سياهپوست ها را تحمل مي کنيم. قبولشان نداريم 
ولــي تحمل مي کنيم. مي گفتم کــه اين با مدارا 
مغاير اســت. مدارا يعني آدم قبولشــان کند، اما 
تحمل شــما يعني زورکي. مــا مي گوييم چون 
آنها مخلوق خدا هستند، اصًا دوستشان داريم، 
با همديگر عقلمان را ســر هم مي گذاريم تا هر 
دو ارتقا پيــدا بکنيم. وقتي مــا نيروها را حذف 
کنيم، مجبور مي شويم از اخاق فاصله بگيريم. 
مجبور مي شــويم براي اينکــه موقعيت خود را 
حفــظ کنيم نيــروي مســلح دور خودمان جمع 
کنيم، مجبور مي شويم ســرکوب کنيم، مجبور 
مي شــويم خشــونت کنيــم. اين هم بــا اخاق 

نمي خواند. 
نکتــه ديگــر اينکــه اخــاق از تعريــف بشــر 
درمي آيد. بشر چه تعريفي دارد؟ مثًا در فلسفه 
غرب که از يونان گرفته شده، مي گويند بشر به  
ما هو بشر، وجود ندارد، يا برده است يا برده دار 
اســت. برده، بايد برده باشــد، بــرده دار هم بايد 
برده دار باشــد. حاال مارکسيســم مي گويد برده 
مي تواند متحول بشــود، با بــرده دار مبارزه بکند 
و جابه جا بشــوند. ولي مارکسيســم هم تعريفي 

يک وقتي جلوي تکامل مي ايســتد، جلوي راه 
حق مي ايستد و ســد راه تکامل مي شود، عاوه 
بر سدشــدن تهاجــم مي کند و واقعــاً تهاجم و 
تجــاوز مي کند و آنجا ديگر جنگ دفاعي الزم 
است. ولي هيچ نيرويي را در عرصه نظري نبايد 
حذف کرد. ما در اين جامعه بيشــتر چوب هايي 
اجتماعي اي  بيشــتر هزينه هــاي  که خورديــم، 
که  داديم، ناشــي از حذف نيرو بوده اســت. به 
دليل هميــن تنگ نظري هايي که اصــًا و ابداً، 
در قرآن چنين چيزهايي نبوده، در ســيره انبيا و 
ائمه هم نبــوده و اعمال زور هم نبوده: »ال اِکراَه 
فِي الدين«. آقــاي طالقاني مي گويد که در ذات 
دين )في الدين( زور و اجبار نيســت يعني اصًا 
دين اکراه بردار، طاغوت بردار و زوربردار نيست 
و اين خيلي تفســير مهمي است که بعضي مانند 
عامــه طباطبايي هــم تقريباً نزديــک به همين 
برداشت، توشــه گيري کرده اند و مي تواند يک 
جامعــه بدون حــذف و بدون زور بــه ما بدهد. 
هر کســي به هر درجه اي که بتواند چنين جامعه 
»ســلم« و بدون حذفي را تأمين کند، اخاق مند 
اســت. مصدق تا حد زيادي ايــن کار را کرد. 
گاندي تا حــد زيادي ايــن کار را کرد. ماندال 
تــا حد زيادي ايــن کار را کرد. دولت موقت تا 
حــدي اين کار را کرد. باالخره هر کســي بايد 
از همه نيروها اســتفاده بکند. دکتر اميرعايي به 
مصدق مي گويد که چهار تا از وزرا به اصطاح 
آدم شــاه هســتند،  مصدق مي گويد من اينها را 
مخصوصاً گذاشــتم که شــاه بداند مســئله من 
ملي کــردن نفت اســت و نمي خواهــم او را از 
جايگاهش ســرنگون کنم و اين خيلي وســعت 

دارد.
حضــرت محمد)ص(، عبداهلل ابــي را در مدينه 
مســئول دفاع از مدينه مي کنــد، يعني از نيروي 
نفاق هم مي تواند در مدار خودش استفاده کند. 
مي گويد اينها در برابر مّکي ها تضاد دارند، پس 
بــراي دفاع از مدينه مي تواننــد کار کنند. وقتي  

شــده بود و همان جا، کنار من جان ســپرد و مرا 
خيلي متحول کرد. انبيــا دروغ نمي گفتند، ائمه 
دروغ نمي گفتند، مراد نانکلي هم دروغ نگفت، 
حتــي به ســاواک. ما چــه کار کنيم کــه دروغ 
نگوييــم؟ به هر حــال قــرآن راه دروغ گفتن را 
تأييد نمي کند، منتهي مي گويد اگر در اضطرار 
قرارگرفتي و در مبارزه يا کســب و کار مجبور 
شــدي يک دروغي بگويي ـ که آن هم به يک 
مصلحتي بــوده ـ به هر حال بايــد بتواني جبران 
کنــي. مثًا مــن ديدم در  فيلــم »جدايي نادر از 
سيمين«، ترمه به پدرش گفت: بابا، تو هم دروغ 
گفتي مي دانســتي آن خانم زحمتکش آبســتن 
است. گفت: آره، ولي قانون ما طوري است که 
ســياه و سفيد اســت. اگر بگويم قبول دارم، سه 
سال و نيم زندان بودم، هم تو بدبخت مي شدي، 
هم من بدبخت مي شدم ولي خداييش، حضرت 
عباســي اش اينکه، آن موقعي کــه من اين خانم 
را هــل مــي دادم و عصباني بودم کــه پول ها را 
برداشــته و باعث مرگ پدرم شــود و آن موقع 
واقعاً فکر نمي کردم که او آبســتن اســت خب، 
آن قاضي اينجا را کــه نمي تواند ببيند. قانون ما 
سياه و سفيد است، اين لحظه، به اصطاح تفاوت 
منطق ارســطو و ديالکتيک و فرق منطق صفر و 
يکــي با منطــق ديالکتيکي اســت کــه باالخره 
مراتــب را هم مي بينــد. در آن لحظه اي که اين 
ُهل مي داده، واقعاً نمي دانسته که او باردار است. 
به هر حــال، آنجا يک مصلحــت را گفت بعد 
آنجــا هم يک توجيــه کرد و ضعــف قانون را 
گفت و يک گامي در جهت جبران برداشــت. 
مــن نمي گويم اصًا جامعه ما طوري اســت که 

بدون دروغ نمي شود.
مــن با تجربه اي کــه هم با ديندارهــا و هم آدم 
هاي نادين محور داشــته ام،  مي بينم که اخاق، 
به نظر من يــک مباني اي دارد. يکــي اينکه در 
مرحلــه تئوري و نظري، هيــچ نيرويي از چرخه 
دموکراسي نبايد حذف شود. ديگر اينکه اِعمال 
زور هم نباشــد يعني با خشونت هم انجام نشود. 
اين هــم در طول تاريخ بــوده و امکان پذير هم 
اســت. من اين را از قرآن الهــام گرفتم و حاال 
هم شکي در آن ندارم که در طول تاريخ، اصًا 
بي خدايي وجود نداشــته اســت. اين را مرحوم 
عامه طباطبايي هم در تفسير الميزان مي گويند. 
در مطالعــه تاريخ هم همين طور بوده، يعني مثًا 
از شــيطان گرفته که خالقيت خدا را قبول دارد، 
از منافــق که خالقيت خدا را قبول دارد، از کافر 
که همين طور و مشــرک هم شريک براي خدا 
قائل است، منافق هم حق نمايي مي کند. بنابراين 
يــک مــاک جهاني اســت که همــه خالقيت 
خــدا را قبول دارنــد؛ حتي بت پرســت که آن 
بــت را بــراي نزديکي به خدا، شــفيع مي گيرد. 
فرعون هم خدا را قبول داشــته، نمرود هم خدا 
را قبــول داشــته. بنابراين، حذف نيــرو در بدو 
امر در ايــن جهان بيني اصًا امــکان ندارد. اگر  
حذف مي شــده، به خاطر اعمال خودش است. 

وقتي در امريکا بودم، مهندسي 
مي گفت ما اين سياهپوست ها را 
تحمل مي کنيم. قبولشان نداريم 
ولي تحمل مي کنيم. مي گفتم 

که اين با مدارا مغاير است. 
مدارا يعني آدم قبولشان کند، 
اما تحمل شما يعني زورکي. ما 
مي گوييم چون آنها مخلوق خدا 
هستند، اصاًل دوستشان داريم، 

با همديگر عقلمان را سر هم 
مي گذاريم تا هر دو ارتقا پيدا 

بکنيم
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و تمام خشونت ها و توسعه طلبي ها، برتري طلبي 
انســان اســت. وقتي خدا را اســير ذهنت کرده 
 و اثبــات مي کنــي، خودخدابيــن و مطلق بيــن 
مي شــوي، ســپس »اين اســت و جز اين نيست 
مي گويــي« و همه بدبختي هاي مــا از اين جمله 

است. 
بــاز در هميــن مــورد کــه مي گوييــم قدرت، 
انحــراف آور اســت مــن يــک مثــال از آقاي 
طالقاني مي زنم. ســال 40 بود، به آقاي طالقاني 
فشــار آورديم که نمازجمعه واجب است و بايد 
نمازجمعه برقرار بشــود. بعد از مدتي در مسجد 
جامع نارمــک، نمازجمعه برگزار شــد و آقاي 
طالقاني هم آمــد و جمعيت هم زياد بود، آقاي 
واحدي هــم آن روز آمده بودند. آقاي طالقاني 
به آقاي واحدي پيشــنهاد کرد که شما پيشنماز 
شويد. ايشان مقاومت کرد. آقاي طالقاني اصرار 
کرد و ايشان نمازجمعه را شروع کرد. ما معموالً 
مي ديديم که ســر محــراب دعواســت که چه 
کسي پيشنماز بايستد. خود محراب يک قدرتي 
بود. آن وقت آقاي طالقاني در چنين فرصتي که 
اولين نمازجمعه واقعي در تهران برگزار مي شد، 
آن را دودســتي تقديم آقاي واحدي کرد. واقعاً 
ديــدم که اخاق عينيت دارد و اين طور نيســت 

که قدرت در ذات خود انحراف آور باشد.  

اخالق و تکامل
چيزي که بيشتر شايد تجربه مجاهدين و به ويژه 
حنيف نژاد بــود، رابطه اخاق و تکامل اســت. 
باالخــره تعريفي که از تکامل مي شــد اين بود 
که اوالً يک ســير هدف دار، ســمت دار و رو به 
جلو است. ثانياً از ســاده به عالي تر است و دائم 
تکامــل و پيچيدگي پيدا مي کنــد و از وحدتي 
ســاده به وحدتي عالي تر مي رود. ثالثاً مارپيچي 
ا ست، يعني »دور کور« ندارد و تکرار نمي شود. 
درس هايي که از آن مي گرفتيم يکي همين بود 
که مي گفتيم حنيف نژاد اين قدر صبر آموزشــي 
را از کجا مي آورد؟ حنيف به ما مي گفت وقتي 
آدم، روند تکامل را بررسي مي  کند، 10 ميليون 
ســال طول کشــيده تا يک اليه يک سانتي در 
درياها رســوب کرده. آيا ما مي توانيم رسوبات 
ذهنــي اين بچه هايي را که مغزشــان از خرافات 
پر شده است، يک شبه حل کنيم و از بين ببريم؟ 
اينجا به صبر آموزشي و صبر تکاملي مي رسيد، 
ما بايد براي برطرف کردن اين رســوبات ذهني 
به اصطــاح وقــت بگذاريــم. رســوب ذهنــي 
خيلي بيشــتر از رســوب ماسه و شــن در درياها 
زمــان مي برد. از ايــن گفته انبيا کــه مي گويند 
»اَکثَرُهــم اليَعِقلــون، اَکثَرُهــم اليُؤمِنُون« يک 
تفسير غلطي مي شــود که پس، اکثريت عقل و 
ايمان ندارند. نه اين طور نيست. در يک مقطعي 
از تکامــل اجتماعي، خيلي هــا، خيلي چيزها را 
نمي داننــد. مثًا وقتي اينشــتين نقــدي به قانون 
نيوتن زد اکثر علما اليعلمون بودند يعني نسبيت 
را نمي فهميدنــد. ولــي اينشــتين بــا صبر علمي 

آن خدايي که ثابت مي کنيم، خدا نيســت. يک 
چيز غيرمادي ا ســت و هيچ وقت هم به صفاتش 
نمي رســيم. به رحمانيت، رحيميت، وحدانيت و 
سميع بودنش نمي رسيم. آن خداي خالقي که در 
»ااَل يَعلَُم من َخلَق« )آيا کســي که خلق کرد علم 
ندارد؟( اين خداي خالق علم دارد، دانا، سميع، 
عليم است. بنابراين وقتي يک خدا سميع و عليم 
شد، اخاق آور است. دور از مردم يا به اصطاح 
در سلول انفرادي هم که باشيم سازش نخواهيم 
کرد. خدا باالي سر ماست. به قول شهيد محمود 
عسگري زاده – خدا رحمتش کند خاطراتش را 
مــن  در زندان مي گرفتــم –  مي گفت پاهايم را 
شــکنجه کرده بودند، خيلي درد مي آمد. بنا بود 
دوباره شکنجه کنند. مدام قرآن را باز مي کردم، 
ببينــم قرآن راه مي دهد ما ســازش کنيم، بعد به 
طنــز مي گفت »الکردار« خدا هــم راه نمي داد. 
يعني با آن خلوص و دل ســوختگي که داشــت 
وارد قرآن مي شــد، در برابر خــداي خالق قرار 
مي گرفت و او مي گفــت کنارآمدن با ظالم راه 
نــدارد، يعني بايــد مقاومت کنــي. منتها خداي 
ما خيلي دور اســت، هر قدر به خــدا بپردازيم، 
خدا از ما دورتر مي شــود. به هرحــال، خدايي 
که در ايــن همه مراحل تکامل قبــل از ما بوده 
و هســتي هاي قبل از مــا را ايجاد کــرده، حاال 
آيا ما مي توانيم بــا آن ذهن محدودمان آن همه 
هســتي ها را ايجــاد کنيم و اثبــات کنيم؟ اينکه 
بي اخاقي در جامعه ما زياد شــده به همين علت 
است. دروغ همه جا را گرفته. واقعاً خدامحوري 
و قيامت محوري اين نيست. چرا ما خودمان خدا 
را اثبــات مي کنيم؟ خدايي که مــا اثبات کنيم، 
خــداي مددکار و کمک کار نيســت. من نظرم 
اين است که اين روش آموزشي که متأسفانه از 
دبستان، دبيرستان، دانشــگاه و حوزه هاي علميه 
همــه روي اثبات خدا مي گــردد اين اصًا خود 
خدابيني مي آورد. خودبرتربيني مي آورد. مائو، 
اواخر عمرش به اين رســيد که ريشه امپرياليزم 

براي بشــر بماهو بشــر ندارد. مي گويد بشــر يا 
کارگر اســت، يا دهقان اســت، يا شبان است، 
يا فئودال اســت، يا بــرده دار. از تکامــل ابزار، 
تعريف بشــر را درمي آورد. يعني بايد ديد بشــر 
در برابــر ابزار، چه موضعي دارد. اين دو مکتب 
اســت که ما نمي توانيم از آن يک تعريف بشــر 
در بياوريــم. حقوق بشــر هم که بعــد از جنگ 
دوم جهاني مطرح شــد و آميخته با دموکراسي 
اســت، يک تعريف بيولوژيک از انســان دارد. 
بشــر اين اســت که فرزند پدر و مادرش باشد. 
ولي آن چيزي که مــا معتقديم اخاق مي آورد 
و اخاق از درون آن زاييده مي شــود، اين است 
که مي گوييم ما مخلوق خداييم، يعني خدا بايد 
خدايي کند، ما هم بايد بندگي کنيم. در آيه 14 
و 15 سوره طه، خدا به موسي مي گويد که »َو اَنَا 
اَختَرتَُک فَاستَِمع لَما يُوحي« خوب گوش هايت 
را بــاز کن ببين بــه تو چه وحي مي شــود. خدا 
مي گويــد محتواي وحي را خــوب گوش کن. 
مي گويــد: »إِنَني أنَــا اهلل ال إلــَه ااِلّ انا« من خود 
خدا هســتم، هيــچ خدايي هم جز من نيســت. 
»فاعبدنــي« جايگاه تو هم بندگي کردن اســت. 
جايگاه من خدايي کردن اســت، جايگاه تو اين 
است که ارزش هاي الهي، رحمانيت و رحيميت 
و وحدانيت را در خودت نهادينه کني و بندگي 
غيرخدا را نکني، تن به بندگي اربابان زر و زور 
و تزوير ندهــي. جايگاه من هــم خدايي کردن 
اســت. اگر بخواهي اين جايگاه را عوض کني 
»اَنَا َربَُکُم األعلي« مي گويي و فرعون مي شــوي، 
ادعــاي خدايي مي کنــي. به نظر مــن اين يک 
تعريف جهاني هم است چرا که اصًا بي خدايي 
وجود ندارد. فرعون و نمــرود هم خدا را قبول 
داشــتند. اگر ما اين تعريف را بپذيريم، بشر در 
برابر خدا، احساس مخلوقيت و بندگي مي کند. 
وقتي احساس مخلوقيت کند، احساس بند نافي 
وجودي با خداي خالق مي کند. اينجاســت که 
مادر مريم مي گويد که »فَتََقبَل مِني« خدايا، آنچه 
در شــکمم دارم نذر تو مي کنم و تو خيلي قبول 
کن. »اِنََک اَنَت َسميع الَعليم« تو هم سميعي، هم 
دانايــي، يعني خدايي که از رگ گردن نزديکتر 
اســت. وقتي زکريا هم حالــت مريم را مي بيند، 
اصــًا حالت دعــا در زکريا هم پيدا مي شــود. 
وقتــي مــا احســاس مخلوقيت کنيم، احســاس 
نيــاز و دعامنــدي مي کنيم، خودمــان را خاضع 
و خاشــع مي دانيم. بنابراين از اين تعريف بشــر، 
هيتلر، موســيليني و استالين در نمي آيد و فرعون 
درنمي آيــد. از قديــم در اصفهــان مي گفتنــد 
فاني خدا را بنده نيســت، يعني جايگاه بندگي 
خــودش را قبول نــدارد. جايــگاه خدايي بودن 
خدا را هم قبــول ندارد. اصًا ايــن تعريفي که 
خــدا از وحي مي کنــد، يعني توحيــد مقدم بر 
وحي اســت. خدا بــاالي وحي اســت. يکي از 
علت هايي که ما بي اخاقي مي کنيم، اين اســت 
کــه يک بديهي خودمان را قبول مي کنيم و بعد 
با استدالل مي خواهيم خدا را ثابت کنيم. خب، 

چيزي که بيشتر شايد تجربه 
مجاهدين و به ويژه حنيف نژاد 

بود، رابطه اخالق و تکامل است. 
باالخره تعريفي که از تکامل 

مي شد اين بود که اواًل يک سير 
هدف دار، سمت دار و رو به جلو 
است. ثانيًا از ساده به عالي تر 

است و دائم تکامل و پيچيدگي 
پيدا مي کند و از وحدتي ساده 
به وحدتي عالي تر مي رود. ثالثًا 

مارپيچي ا ست، يعني »دور کور« 
ندارد و تکرار نمي شود
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ايـن اسـت کـه  مـا گفتيـم کـه اسـاس اخـاق 
از  يکـي  بدانيـم.  را  بشـر  پايـدار  ويژگـي  مـا 
ويژگي هايـي کـه بشـر دارد خطاپذيري اسـت و 
ايـن خطاپذيـري در غرب خيلي مصطلح اسـت. 
مـن يـادم اسـت در خليج فـارس بوديـم، يـک 
چـاه شـماره پنـج بـود. چکشـي درون چـاه افتاد 
و متـه کار نمي کـرد و يـک مـاه مـا را معطـل 
انحرافـي زديـم  کـرد. سـيمانش کرديـم، چـاه 
بعـد گزارشـي کـه بـه رئيـس کل دادند ايـن بود 
کـه مـا 600 هـزار دالر بـه دليـل خطـاي بشـري 
از دسـت داديـم. يعنـي خطـاي بشـري يک چيز 
طـرف  حـاال  اينکـه  و  اسـت  تعريف شـده اي 
يـک خطايـي بکنـد، نبايـد به سـابه اش بکشـيم 
کـه چـرا خطـا کـردي. مهـم ايـن اسـت کـه آيا 
مي شـود،  خطايـش  متوجـه  کـرد  خطـا  اينکـه 
جبـران، ريشـه يابي دروني يـا فرافکنـي مي کند. 
خطاپذيـري  مـورد  در  انبيـاي  مـا  رفتـار  مثـًا 
کـوه  از  موسـي  اسـت. حضـرت  خوبـي   مثـال 
طـور پاييـن مي آيـد و مي بينـد کـه بني اسـرائيل 
غضبنـاک  کردنـد.  درسـت  سـامري  گوسـاله 
مي شـود، ريـش و مـوي سـر بـرادرش هـارون 
را مي گيـرد و مي گويـد »يَابـَن اُمـي« اي فرزنـد 
مـادرم، چـرا ايـن کار را کـردي؟ مگـر بنـا نبود 
مي گويـد  هـارون  بعـد،  باشـد؟  توحيـد  کـه 
اينهـا  نـزن،  شـماتت  نکـن،  شـاد  دشـمن  کـه 
مي خواسـتند مـرا بکشـند »کاُدوا اَن يَقتُلُونَنـي«. 
امـت  حفـظ  کـه  بـودي  نگفتـه  خـودت  مگـر 
واجـب اسـت؟ مـن ديـدم کـه اگـر تفرقـه بيفتد 
انتقـاد مي کنـي. حضـرت  مـن  بـه  تـو مي آيـي 
هـارون شـش انتقـاد جانـدار به حضرت موسـي 
پيامبـر  هـم  دو  هـر  کـه  درحالـي  مي کنـد، 
بودنـد و ايـن در متـن قـرآن آمـده کـه هـر دو 
پيامبـر بودنـد. بعـد اينهـا بـا همديگـر ديالـوگ 
مي گويـد:  موسـي  حضـرت  بعـد  و  مي کننـد 
»َرِب اغِفرلـي َو اَلخـي َو ادُخلنـا فِـي َرحَمتِـک« 
بـرادرم  همچنيـن  ببخـش  را  مـن  خدايـا  يعنـي 
را و مـا را در فراينـد رحمتـت داخـل کـن. دو 
پيامبـر با همديگر اختافشـان پيـدا مي کنند، راه 
بـه خـداي  و  ديالـوگ مي کننـد  را  برون رفـت 
خالـق پنـاه مي برنـد. ولـي مـا آيـا توانسـتيم در 
انجـام دهيـم؟  را  ايـن کار  اسـامي  جمهـوري 
آيـا توانسـتيم در مجاهديـن ايـن کار را بکنيـم؟ 
سـال 54 آن برادرکشـي ها رخ داد و شـهرام و 

مسلح نشويم، ميان بر نزنيم، مرحله سوزي نکنيم 
و غوره نشــده، مويز نشــويم. باالخره هر وقت 
مرحله ســوزي بکنيــم، اخاق زير پا گذاشــته 
مي شــود. هر وقــت کودتا کنيم اخــاق زير پا 
گذاشته مي شود. هر بار ميان بر بزنيم اخاق زير 

پا گذاشته مي شود.
مکانيـزم رسـيدن بـه جامعـه اي بـدون حـذف و 
بـدون زور، فراينـد صلـح و مذاکـره اسـت. در 
هـر مذاکـره يا صلحـي، اگر مردم کنار گذاشـته 
بشـوند ايـن حتما سـازش اسـت و صلح نيسـت. 
باالخـره خيلي هـا  امـام حسـن،  مـورد  در  مثـا 
ابتـدا بـه او مـي گفتنـد »يـا امـام المضليـن« اي 
پيشـواي گمراهـان. ولـي خـب، ايشـان بـا همـه 
صبـر و حوصلـه و متانـت همـه را قانـع کـرد و 
صلـح شـد و مقدمـه اي بـراي قيـام امـام حسـين 
هم شـد. ولـي اگـر مذاکـره اي يا صلحـي بدون 
اطـاع مـردم يـا با حـذف مـردم انجام شـود اين 
ديگـر بـا آن مـدل اخاقي نمي خوانـد. در قرآن 
هـم مـا مثال »مِـن ُدوِن النـاس« داريم، »مِـن ُدوِن 
النِسـاء« داريـم و  المؤمِنيـن« داريـم، »مِـن ُدوِن 
هـر جـا کـه ايـن »مِـن ُدون« مي آيـد بـه معنـاي 
حـذف آمـده اسـت. مثـًا در جريان قـوم لوط، 
آن مـردان، شـهوت را بـا حـذف زنـان از معادله 
يـا »مِـن ُدونِ  النِسـاء« انجام مي دادنـد يعني زن ها 
هـم  تکامـل  راه  يعنـي  و  بودنـد  شـده  حـذف 
مسـدود مي شـد. چـاره اي هم جـز عـذاب نبود. 
مـردم  اسـت کـه  ُدوِن  النـاس« زمانـي  »مِـن  يـا 
از معـادالت حـذف شـوند و ايـن يعنـي اصـًا 
المؤمِنيـن«  ُدوِن  »مِـن  يـا  اخـاق.  خـاف  کار 
بـا حـذف مؤمنيـن از معـادالت اسـت و وقتـي 
مذاکـره اي  يـک  نداننـد  جامعـه  نخبـه  مـردم 
چگونـه انجام مي شـود و در جريان نباشـند، اين 
معلـوم نيسـت کـه صلح باشـد، معلوم نيسـت که 
مذاکـره واقعي باشـد و خاصه، اخاقي نيسـت. 

خودش، آمد Lecture داد، paper داد، آموزش 
داد، ســخنراني کرد تا نســبيت عام و خاص را 
همه فهميدند و علما به آن رســيدند. يعني وقتي 
مي گويــد »اَکثََرُهم اليَعلَمُون« يــک واقعيتي را 
مي خواهد بگويــد که اکثراً به آن نرســيده اند. 
ما بايد صبر علمي و آموزشــي داشته باشيم و با 
اين برداشت رســالت ما در برابر ناداني ديگران 
بيشتر مي شود. من مي ديدم واقعاً حنيف نژاد اين 
مســئوليت پذيري را داشــت و خيلي جالب بود. 
اگر اين را نداشت واقعاً آن همه تأثيرگذار نبود 
يــا مثًا  مي گفت که تکامــل مرحله بندي دارد. 
قانونمندي دارد. ما نمي توانيم همين طوري يک 
شــبه، غوره نشــده مويز شــويم و مرحله سوزي 
کنيم. وقتي به آقاي طالقاني گفتند که رجوي با 
ديپلمات هاي شوروي تماس گرفته، گفت اينها 
غوره نشــده مي خواهند مويز شــوند. اين خيلي 
نقد علمــي بزرگي بود. اگر ما اخاقمان اخاق 

تکاملي باشد، مرحله سوزي نمي کنيم. 
نکته ديگــر اينکه حنيف نــژاد مي گفت اين »ال 
اِکراَه فِي الدين قَد تَبَيََن ُرشــُد مِــَن الَغي« يعني 
ديــن در ذات خــود زور و اکراه بردار نيســت. 
ولي تضمينش چيســت؟ تضمينش اين است که 
راه رشــد جداســت از راه الغي، »قَد تَبَيََن ُرشُد 
مِــَن الَغي«. »الغــي« يعني بازدارندگي از رشــد 
يا فريب، به هر حال راه رشــد مشــخص است. 
بنابرايــن، ما براي ســرنگوني رژيــم باطل نبايد 
به شــيوه هاي باطل مسلح بشــويم. اراده خدا بر 
تحول اســت و تحول، باطل را سرنگون خواهد 
کرد و ما بايد ايمان داشــته باشيم که اين تحول 
رخ خواهــد داد. »دور گردون گر دو روزي بر 
مراد ما نگشــت/ دائماً يکسان نماند حال دوران 
غم مخور« البته بهتر است بگوييم »گر دو روزي 
بر مراد حق نگشــت«. اين به ما آرامش و سکينه 
مي دهد و باعث مي شــود به شيوه هاي کودتايي 

سال 54 آن برادرکشي ها رخ داد 
و شهرام و بهرام به جان صمديه 

و مجيد افتادند. ما در قرن 
بيستم هم نتوانستيم ديالوگ 

کنيم. در دوراني که عصر 
مشارکت و دموکراسي است 

نتوانستيم ديالوگ کنيم
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امـت واحـده بـوده. در داسـتان آدم اسـت کـه 
در بهشـت بـود، بعـد دچـار هبـوط و ظلـم شـد 
آقـاي  بعـد  آمـد.  به وجـود  طبقاتـي  جامعـه  و 
طالقانـي مي پرسـد  کار اصلـي حاال چيسـت؟ و 
مي گويـد بايـد بـا انفـاق، گودال هـا را پـر کـرد. 
انفـاق را هـم بـه لحـاظ اخاقـي و هـم بـه لحاظ 
را کـه  انفـاق  بـاب  مطـرح مي کنـد.  راهبـردي 
مطـرح مي کنـد، مي گويـد انفـاق نبايد مشـروط 
باشـد، انفـاق نبايـد بـه رخ کشـيدن باشـد، انفـاق 
نبايـد کسـي را خودکم بيـن کنـد. مثـًا بانـک 
را  دالر  بايـد  مي گويـد:  مي دهـد،  وام  جهانـي 
مـواج کنـي، از روسـيه اسـلحه نخـري، تعديـل 
را رعايـت کنـي و... ولـي قـرآن دربـاره انفـاق 
باشـيم،  نداشـته  هـم  چشمداشـت  مي گويـد: 
هـم  فراموشـش  نباشـد،  پشـتش  هـم  چشـمت 
انفـاق در  بـه  مـن  نظـر  بـه  بکنـي. ولـي خـب، 
آموزش هـاي جـاري مـا خيلـي ظلـم شـده. باب 
وسـيع انفاق غيرمشـروط اسـت، ولـي انفاق هاي 
مـا در جامعـه عمومـاً مشـروط اسـت، دعـا کنيد 

همـه مـا نيک فرجـام شـويم. 
در پايان دکتر معين توضيحاتي به شرح زير ارائه 

کردند. 
از  صميمانـه  مي خواسـتم  مـن  معيـن:  دکتـر 
آقـاي مهندس تشـکر کنـم که يک عمـر تجربه 
و خاطـرات اخاقـي خـود را به طور مسـتند بيان 
 Ethics کردنـد و حقيقتـاً آن چيـزي هـم کـه در
االن مطـرح اسـت هميـن مؤلفه هـا و شـاخص ها 
و اصول اسـت. مسـئوليت پذيري و پاسخگويي، 
انتقـاد از خـود و عدم فرافکنـي، رأفت و انعطاف 
در مديريـت، تواضـع، جـذب و عـدم حـذف، 
و  راسـتگويي  اسـتقامت،  و  صبـر  شـفافيت، 
صداقـت، عدم خشـونت و اعتمـاد زور، احتمال 
بـر همـه انسـان ها بـر اسـاس کرامتـي کـه انسـان 
تحمل پذيـري  انسـان،  خطاپذيـري  دارد،  ذاتـاً 
گفت وگـو، اميـدواري، اعتمـاد بـه نفـس، اينهـا 
در Ethics و اخـاق کاربـردي امـروز هـم دقيقاً 

مطرح شـده اسـت. 
در شماره آينده پرسش و پاسخ درباره سخنراني 

تقديم خوانندگان مي شود.

کـه يـک متـر مي پـرد و زميـن مي خـورد، يکي 
مي گويـد يـک متر پريـد، يکي مي گويـد زمين 
خـورد. وقتـي دو متـر مي پـرد، يکـي مي گويـد 
بـاز هـم زميـن  دو متـر پريـد، يکـي مي گويـد 
خـورد. يکـي آن نقطه قـوت پـرش را مي بينـد، 
ديگـري زمين خـوردن را مي بينـد. اخاقـي کـه 
مـا بتوانيـم بـا آن در جامعـه زندگـي کنيـم، بايد 
هميشـه بـر اسـاس اميـد باشـد. بعـد از سـال 54، 
خيلي هـا مي گفتنـد پيامبـر کـه فـوت کـرد، آن 
مشـکات ايجـاد شـد و علـي هـم کـه آن گونـه 
شکسـت خـورد و مشـروطه هم که آن طور شـد 
و نهضـت ملـي هم که ضربه خـورد و مجاهدين 
هـم کـه به اين سرنوشـت دچار شـدند و... اصًا 
بـه صـورت يأس آميـز  نقـاط  عطـف تاريـخ را 
يـک  درونـش  از  کـه  مي گذاشـتند  هـم  کنـار 
اسـتراتژي يـأس در مي آمـد. در حالـي کـه مـا 
هيـچ  و  اسـت  مارپيچـي  تکامـل،  مي گوييـم 
شکسـتي تکـرار نمي شـود. هر شکسـتي در يک 
مـدار باالتري اسـت، جمع بنـدي باالتـري دارد. 
هيـچ پيـروزي اي هـم تکـرار نمي شـود. پيروزي 

هـم در مـدار باالتري اسـت.
آقـاي طالقانـي مي گويـد کـه تاريـخ، بر اسـاس 
امـت واحـده اسـت. از ابتـدا رشـد و گسـترش 

بهـرام بـه جـان صمديـه و مجيـد افتادنـد. مـا در 
قـرن بيسـتم هـم نتوانسـتيم ديالـوگ کنيـم. در 
دموکراسـي  و  مشـارکت  عصـر  کـه  دورانـي 
اسـت نتوانسـتيم ديالـوگ کنيـم. اگر پنـاه ببريم 
بـه ايـن خـدا، خـداي خالـق، خـداي رحمـان، 
خـداي رحيـم، همـه مسـائل حـل مي شـود. بعـد 
خـداي خالـق را بايـد در خـود نهادينـه کنيم که 
دو قدمـي ماسـت و از رگ گردن بـه ما نزديکتر 
علـم  و  مي دانـد  مي شـنود،  مي بينـد،  اسـت، 
دارد. بـه هـر حـال، کوتاه آمـدن و خودشـکني 
و... سـخت اسـت ولـي حضـرت موسـي جلوي 
سـامري خودشـکني مي کنـد. سـامري کـه بـت 
»َرِب  مي گويـد  سـاخته  گوسـاله  بـود،  سـاخته 
کدام  يـک  واقعـاً  مـا  حـاال  َو ألخـي«.  اغِفرلـي 
از رهبـران خـود را ديديـم کـه اين قـدر جلـوي 
کسـي خودشـکني کننـد؟ جلـوي سـامري، کـه 
يـک بتي درسـت کـرده مي گويـد »هـذا اِلُهُکم 
َو اِلـه مُوسـي« ايـن خداي شـما و خداي موسـي 
هـم  را  هـارون  مي خواهـد  هـم  بعـد  و  ا سـت 
بکشـد يعنـي آدمکـش هـم اسـت. بـه هـر حـال 
ايـن هـم يکـي از تجربيـات اخاقـي اسـت کـه 
خيلـي بايـد صبر و حوصله داشـته باشـيم که راه 

برون رفـت و حـل مشـکات را پيـدا کنيـم. 

اخالق و شيوه مالئك
کـه  داريـم  کميـل  دعـاي  در  اخـاق  دربـاره 
مائکـه »کـرام الکاتبيـن« هسـتند؛ يعنـي وقتـي 
گـزارش مي دهنـد، َکـَرم در گزارش آنهاسـت. 
مـن بـه وزارت اطاعات که دعوت شـده بودم، 
مي گفتـم شـما گزارش هايتـان کرامانـه نيسـت، 
تنهـا نقطه ضعف هـاي آدم  را گـزارش مي کنيـد. 
»أال يَعلَـُم مِـن َخلَـق َو ُهـَو الَطيـُف الَخبيـر« خـدا 
باخبـر اسـت، از همـه چيز خبـر دارد، ولي لطف 
هـم دارد، لطيـف هـم اسـت. به هر حـال لطافت 
هـم دارد. شـما فقـط نقاط ضعـف را مي  بينيـد و 
غفاريـت خـدا را نمي بينيـد. غفوربـودن خـدا را 

نمي بينيـد. 
ديگـر اينکـه بـراي اخاق منـدي بايد اسـتراتژي 
اميد داشـته باشـيم. يکـي نقطه ضعـف را مي بيند 
و ديگـري نقطه قـوت را. مثـًا يـک گنجشـکي 

تکامل، مارپيچي است و هيچ 
شکستي تکرار نمي شود. هر 

شکستي در يک مدار باالتري 
است، جمع بندي باالتري 

دارد. هيچ پيروزي اي هم تکرار 
نمي شود. پيروزي هم در مدار 

باالتري است.
آقاي طالقاني مي گويد که 

تاريخ، بر اساس امت واحده 
است. از ابتدا رشد و گسترش 

امت واحده بوده

پرونده نشريه چشم انداز ايران

دادگاه چشم انداز ايران به رياست قاضى مدير خراسانى تشکيل شد. نشريه و همچنين آقای سيد مهدی غنى، نويسنده 
مقاله آتش زير خاکستر چاپ شده در شماره 80، براساس رأی دادگاه از اتهام الف( اهانت به دين مبين اسام و 
مقدسات آن؛ ب( تاش برای ايجاد مرزبندی کاذب تفرقه انگيز و قراردادن پيروان مذاهب شيعه و سنى در مقابل 

هم تبرئه شدند.
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کــه او تــاش مي کنــد هســتي، معرفــت و ذهــن را 
در پرتــو نظامــي کــه نــوري خوانــده مي شــود، فهم 
و بازتأويــل نمايــد. از ديگــر ويژگــي ايــن گرايــش  
کــه موجــب تمايــز آن از حکمــت مّشــائى اســت 
تأکيــد بــر عرفــان و تصــوف اســت. اگــر در 
چارچــوب حکمــت مشــاء ايــن بحــث و اســتدالل 
ــي  ــش تلق ــده دان ــل و عم ــع اصي ــه منب ــت ک اس
مي شــود، در چارچــوب حکمــت ذوقــى اشــراق، 
شــهود و مکاشــفات بــه منبــع اصلــي معرفــت 
ــر  ــل مي شــود )شــهرزوري، 1380، ص10(. ب تبدي
هميــن پايــه تجلّيات و اشــراقات در فراينــد تزکيه و 
طهــارت باطنــى، بــر قلــب و جــان حکيــم مى تابــد 
و آن را بــا درخشــش خــود روشــن مى کنــد 
همچنيــن  و  ص10  ج2،  )ســهروردي،1380، 
ــا  ــائي ت ــت مش ــهرزوري،1380، ص 9(. حکم ش
پيــش از پيدايــش حکمــت اشــراق، مهمتريــن 
نگرشــي بــود کــه در ميان حکيمــان مســلمان رواج 
داشــت. فارابــي، ابن ســينا و ابن رشــد مشــهورترين 
ــوده و نقــش به ســزايي  ــن نگــرش ب ــاي اي چهره ه
در آمــوزش، بازگفــت و گســترش نگرش مشــائي 
بــازي کردنــد. پيدايــش حکمــت اشــراق بــه معني 
ــت  ــه حکم ــبت ب ــي نس ــش متفاوت ــدن گراي برآم
مشــاء و ســرآغاز يــک نقطــه عطــف در حکمــت 
رايــج ميــان مســلمانان تلقــي مي شــود. بــا پيــداش 

جديــد مقاومــت نشــان دهــد. در هميــن فراينــد 
پيدايــش، پويــش و فرســايش حکمــت اســامي 
و انديشــه دينــي اســت کــه ســهروردي نيــز ماننــد 
گذشــتگان و معاصــران خــود تــاش کــرد تــا بــا 
ــرآن،  ــص ق ــور اخ ــي و به ط ــون دين ــل مت تأوي
فهمــي کــه بــه گمانــش مناســب تر بــود را عرضه 
ــاي  ــه پيش فهم ه ــت ک ــير اس ــن مس ــد. در اي کن
پيش فهم هــاي  خــاص  به طــور  و  او  نظــري 
متافيزيکــي او بــر ســبک تأويلــي او ســايه افکنده 
و آن را هدايــت مي کنــد. در ادامــه ايــن نوشــته، 
کوشــش آن اســت روش تأويــل متــن دينــي 
ــه  ــاي او ب ــه پيش فهم ه ــه ب ــا توج ــهروردي ب س

ــود.  ــذارده ش ــي گ بررس
شــهاب الدين يحيــي ابــن حبــش بــن اميــرک 
ــراق  ــيخ اش ــه ش ــب ب ــهروردي، ملق ــوح س ابوالفت
ـ 549 ق/1191ـ1154 م( بنيانگــذار گرايشــي   587(
اســت کــه بــه مکتــب اشــراق معــروف شــده 
اســت. رنگين کمــان آثــار نظــري او البتــه از نــگاه 
نوافاطونــي تهــي نيســت ولــي تأکيــد بــر مفهــوم 
نــور در آثــار ســهروردي متأخــر بيشــتر جلــوه 
ــم  ــود حکي ــوي خ ــش از س ــن گراي ــد. اي مي کن
ســهروردي علم االنــوار يــا فقه االنــوار هــم خوانــده 
شــده اســت )شــهرزوري، 1380، ص 10، مجموعه 
مصنفــات، ج1، ص 505، ج 2، ص 7 و 10 (، چــرا 

نگارنــده،  ايــن  پيشــين  نوشــته هاي  در 
)چشــم انداز ايــران، شــماره 48، 53، 56 و 62( 
روش تأويــل قــرآن برخــي از حکيمــان و عارفان 
مســلمان همچــون ماصــدراي شــيرازي، حکيــم 
ــا مــورد بررســي  ــي و موالن ــن عرب ســبزواري، اب
قــرار گرفــت. همچنــان کــه پيــش از ايــن آمــد، 
حکيمــان و عارفــان هرکــدام در چارچــوب 
روش ويــژه خــود تــاش کردنــد تــا متــن قــرآن 
و ســاير متــون دينــي را بــا تکيــه بــر تجربــه 
کننــد.  تأويــل  زمينه شــان،  و  زمانــه  از  خــود 
ــي از  ــا يک ــاً تنه ــا طبيعت ــک از آنه ــر ي ــل ه تأوي
زمــان  تــا  کــه  بــود  گوناگونــي  تأويل هــاي 
ــان  ــازگاري در مي ــود. ناس ــده ب ــه ش ــا عرض آنه
ــوي  ــًا از س ــه مث ــي ک ــا و تأويل هاي ــل آنه تأوي
ــده  ــرح ش ــت مط ــل و رواي ــل نق ــا اه ــان ي فقيه
ــان  ــر حکيم ــت اگ ــن اس ــود. روش ــم نب ــود، ک ب
و عارفــان دســتاوردهاي تأويلــي پيشــينيان را 
ــد،  ــود مي ديدن ــه خ ــا زمان ــب ب ــل و متناس کام
ــد.  ــه تأويــل جديــدي احســاس نمي کردن ــاز ب ني
نــوآوري ايــن انديشــمندان البتــه بــدون مخاطــره 
ــدا  ــا معمــوالً در ابت ــود. نوآوري ه و دشــواري نب
ــلط  ــده و مس ــه هاي پذيرفته ش ــش انديش ــا چال ب
زمانــه روبــرو مي شــدند امــا به تدريــج و بــا 
فرونشســتن امــواج چالش هــاي نخســتين، کليــت 
يــا بخشــي از آن نــوآوري پذيرفتــه مي شــود. 
البتــه گاه آن نــوآوري بــه بخشــي از انديشــه 
مســلط زمانــه هــم تبديــل مي شــد. اينجاســت که 
ــه  ــع و نوآوران ــي بدي خــود آن انديشــه کــه زمان
ــي  ــان تواناي ــت زم ــا گذش ــد، ب ــوب مي ش محس
ــا تحــوالت روزگار را از دســت  ــاق خــود ب انطب
نــوآوري  مقابــل  در  بــود  ممکــن  و  مــي داد 

روش تأويلي حکيم سهروردي 
در بازخواني متن قرآن

چشم انداز ايران: از تحقیقات دكتر احمد علوي درباره حكیمان و عرفا مي توان 
دريافت كه اين بزرگان متناسب با فهم فلسفي، عرفاني يا اشراقي خود قرآن 
را فهم و تأويل كرده اند و اتهامي به آنها وارد نیســت ولي متأســفانه معلوم 
نیست چرا جوانان و انديشمنداني كه در راستاي عمل صالح مبتني بر قرآن 
يا قرآن راهنماي عمل گام هاي بلندي برداشــته اند با اتهاماتي نظیر التقاط 
روبرو مي شــوند. در نهايت آنها هم متناسب با فهم خود توشه گیري كردند. 
امید است بزرگان جامعه ما با اين جريان ها برخورد تعالي بخش كنند. مرحوم 
امام پس از 10 سال كه از تجربه جمهوري اسالمي مي گذشت در تیرماه 1367 
بدين مضمون گفتند كساني را كه قلبشان براي اسالم مي تپد با برچسب هايي 

مانند التقاط روبرو نشوند، چرا كه برچسب التقاط بدتر از خود التقاط است.

احمد علوي
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ــری  ــون مص ــد. ذوالن ــعه مي دهن ــه را توس انديش
در  يونانــي  حکمــت  ادامه دهنــده  تســتری  و 
ــه روايــت  ــان مســلمانان شــناخته مي شــوند. ب مي
شــکل  بــه  حکمــت  ايــن  امــا  شــرق  در  او 
)پهلــوي(  فهلــوي  يــا  خســرواني  حکمــت 
چهره هــاي  مهمتريــن  کــه  مي يابــد  بازتــاب 
ــدون و کيخســرو مي باشــند.  ــرث، فري آن کيوم
از  پــس  دوران  در  امــا  خســرواني  حکمــت 
اســام در آثــار بســطامى، حــاج و خرقانــى 
تــداوم مي يابــد )ســهروردي،1380،ج 1، ص 

301و304(.  ص   ،2 ج  157و166، 
ــاي  ــن گرايش ه ــراث اي ــود را مي ــهروردي خ س
چارچــوب  در  را  آنهــا  و  مي دانــد  تاريخــي 
ــه وحــدت و نظــم درآورده  حکمــت اشــراقي ب

و بــه نمايــش مي گــذارد.
نمايــه زيــر تبــار حکمت اشــراقي بــه روايت 

سهروردي را به نمايش مي  گذارد:

باســتاني در فرهنگ هــاي گوناگــون  ديرينــه 
و   301 ص   ،2 ج  )ســهروردي،1380،  اســت 
304(. آثــار ســهروردي هــم کــم يــا زيــاد و بــه 
انحــاي گوناگــون متأثــر از منابعــي اســت کــه او 
را در فراينــد رشــد معرفتي و ســلوک عارفانه اش 
ــي  ــر آگاه ــن ام ــه اي ــود ب ــد. او خ ــاري کردن ي
سرچشــمه هاي  تــا  مي کنــد  تــاش  و  دارد 
انديشــه اشــراقي را در تاريــخ جســت وجو و 
معرفــي نمايــد. ســهروردي از هرمــس )ادريــس 
ــه عنــوان  پيامبــر( و آغاثاذيمــون )شــيث نبــي( ب
بنيانگــذاران تاريخــي حکمــت نــام مي بــرد کــه 
انديشــه وي بعــداً بــه پيروانــش در غرب و شــرق 
منتقــل شــده و توســعه مي يابــد )همــان(. انديشــه 
تاريخــي  چهره هــاي  مهمتريــن  کــه  يونانــي 
فيثاغــورث   )Aesculapius( اســقلبيوس  آن 
و   )Empedocles( انباذقلــس  و   )Pythagoras(
باالخــره افاطــون )Plato( اســت بخــش غربــي 

ايــن گرايــش نويــن، درک حکيمــان مشــائي 
هستي شناســي،  معرفت شناســي،  خصــوص  در 
چالــش  دچــار  انسان شناســي،  و  گيتاشناســي 
ــن،  ــش نوي ــن گراي ــي اي ــره اصل جــدي شــد. چه
يعنــي ســهروردي، خــود در ابتــدا از حکيمــان 
ــج  ــا به تدري ــد ام ــمار مي آم ــائي به ش ــش مش گراي
ــري،  ــام نظ ــن نظ ــاي اي ــي از آموزه ه ــد برخ ــا نق ب
ــن  ــرد. بنابراي ــه ک ــي را عرض ــاي متفاوت ديدگاه ه
ــاوت  ــر تف ــدم و متأخ ــهروردي متق ــار س ــان آث مي
نوآوري هــاي  دارد.  وجــود  قابل توجهــي 
ســهروردي به طــور خــاص متوجــه منطــق صــوري 
مشــائي  معرفت شناســي  ســپس  و  ارســطويي 
اســت، امــا در اينجــا متوقــف نمي شــود و از جملــه 
هستي شناســي، الهيــات و انسان شناســي مشــائي 
را دربرمي گيــرد. يکــي از ويژگي هــاي ســويه 
ــي از ارکان  ــه يک ــد او ب ــهروردي نق ــت س حکم
منطــق ارســطو يعنــي »تعريــف« اســت. او تعريــف 
مبتنــي بــر »حــد« کــه شــامل جنــس و فصــل اســت 
را ناکارآمــد و مدعــي اســت کــه تعريــف بــه 
ــده نمي انجامــد  ــه شــناخت ماهيــت پدي ــات ب ذاتي
ــر  ــن ب ــادي چني ــهرزوري،1380، ص57 (. انتق )ش
يکــي از پايه اي تريــن مفاهيــم منطق ارســطو، داراي 
ــر معرفت شناســي و هستي شناســي و  ــي ب پيامدهاي
ــد  ــا مي کن ــهروردي ادع ــت. س ــن اس ــفه ذه فلس
ــه  ــاء ب ــت مش ــي حکم ــرش مبان ــد پذي ــه پيام ک
ــت  ــان اس ــاي جه ــناخته ماندن پديده ه ــاي ناش معن
)شــهرزوري،1380، ص 200(. پديده هــاي جهــان 
ــه  در چارچــوب روش و منظــر ســهروردي کــه ب
ــهرزوري  ــده )ش ــوار خوان ــودش علم االن ــه خ گفت
،1380، ص10(، بــا پيدايــش رابطــه اشــراقي ميــان 
ذهــن و موضــوع شناســايي شــناخته مي شــوند. 
ــه  ــوالت دهگان ــام مق ــن، نظ ــم، همچني ــن حکي اي
ــا را  ــته و آنه ــش گذاش ــه پرس ــز ب ــطويي را ني ارس
ــبت  ــف، نس ــّم، کي ــر، ک ــه »جوه ــج مقول ــا پن تنه
و حرکــت« مي دانــد )ســهروردي،1380، ج 1، 
ص11، ج2، 284-283(. او همچنيــن برخــاف 
ــاک،  ــري )آب، خ ــار عنص ــان چه ــائيان، جه مش
هــوا و آتــش( را نيــز نمي پذيــرد و ايــن عناصــر را 
بــه ســه عنصــر تقليــل داده و آتــش را جزئــي از هوا 

 .)450 )شــهرزوري،1380،ص  مي دانــد 

تبار حکمت اشراقي
ــاص  ــي خ ــار تاريخ ــراقي داراي تب ــت اش حکم
ــکاري فراهــم  خــود اســت و از تأليــف آرا و اف
آمــده و بــا نــوآوري ســهروردي بــه شــکل 
ــته  ــه نوش ــد. ب ــي ش ــي معرف ــام حکمت ــک نظ ي
ســنت  داراي  اشــراقي  حکمــت  ســهروردي 

حكيم سهروردي

ادريس 
و شيث پيامبر

کيومرث فريدون کيخسرو ابوزيد 
بسطامى

منصور حاج ابوالحسن 
خرقانى

اسقلبيوس فيثاغورس
انباذقلس 

)امپدوکلس( افاطون نوافاطونيان والنون 
مصری
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بي نيـاز از آن اسـت. حقيقـت نور يکتا و يگانه اسـت 
و در ايـن حقيقـت دوگانگـي نيسـت امـا جلوه هـاي 
گوناگـون آن داراي شـدت و ضعـف و تشـکيکي 
اسـت )داراي شـدت و ضعـف اسـت(. در دسـتگاه 
نظـري سـهروردي نـور موجـودات جهـان از منظـر 
نسـبت و رابطـه اي که با نـور دارند تقسـيم بندي هاي 
گوناگونـي را مي پذيرنـد )سـهروردي،1380، ج 2، 
بـه  بعـد، شـهرزوري ،1380، ص 285  بـه  ص108 

بعد(.
اليه هاي جهان هســتي به باور ســهروردي متأخر از 
چهار جهان تشــکيل شده اســت. عالم انوار قاهره، 
عالم انــوار مدبّره، عالــم صور معلّقــه )صور معلقه 
مســتنيره و صور معلقه ظلمانيه( و عالم برزخ  )برازخ 
فلکي و برازخ عنصري(« )ســهروردی، 1380، ج2، 
ص 232(. باالتريــن اليه در هرم نوري ســهروردي، 
نوراالنــوار خوانده مي شــود. اين حکيم بــراي اين 
گفتــه خود به آيه 35 ســوره نور استشــهاد مي کند: 
اَواِت َواألْْرِض«، خداوند نور آســمان  ــمَ ُ نُوُر السَّ »اهللَّ
و زمين اســت )ســهروردی، 1380، ج3، ص 182(. 
او کلمــات گوناگوني را براي اين مرتبه از هســتي 
به کار مي گيــرد ازجمله نور محيط، قيــّوم، مقّدس، 
نــور اعظم و اعلــي. نوراالنوار از منظــر اين حکيم، 
مجرد تاّم و غني مطلق و نور حقيقي اســت و جز آن 
نور حقيقي ديگري نيست و ســاير نورها از پرتو آن 
اســت که درخشنده مي شوند. هرم نوري سهروردي 
داراي پله وارهايي اســت که عبارتنــد از انوار قاهره 
اعلون )عقول طوليه( )ســهروردی، 1380، ج2، ص 
145(؛ ارباب اصنام )عقول عرضيه(؛ انوار اســپهبديه 
يا انــوار مدبره )ســهروردی، 1380، ج2، ص 147(. 
انوار مدبره به نوبه خود از دو اليه تشــکيل مي شــود 
کــه عبارتند از انوار مدبر فلکي و انوار مدبر انســاني 
)همان(. ايــن پله وارها از ماده مجردنــد، اما در اليه 
زيريــن آن جهان مثالي قــرار دارد، که جهاني ميانه 
جهان مجردات و محسوسات است به شمار مي آيد. 
صور معلقه مستنيره و صور معلقه ظلمانيه اجزاي اين 
جهان هســتند. پايين ترين اليه هرم نوري سهروردي 
جهان محسوسات است که دربرگيرنده عالم افاک 
)برازخ فلکي( و عالم عناصر )برازخ عنصري( است. 
دو اليه پاييني جهان هستي يعني جهان برازخ و جهان 
صورت هاي معلقه، امور تاريک ظلماني هستند. نمايه 
زير فشردگي هرم هستي شناسانه نوري سهروردي را 

به نمايش مي گذارد.

نيل به حقيقت است )شهرزوري، 1380، ص10(. 
همچنين اين روش برهاني و اســتداللي نيست که 
راهنماي معرفت شــهودي اســت، بلکه برعکس 
حکيم بايد نخســت به درک شــهودي و کشفي، 
امور را دريابد و در مرحله بعد اســت که اثبات و 
تعليم ـ که مرحله بين االذهاني اســت ـ از استدالل 
ص10(.   ،1380 )شــهرزوري،  بگيــرد  کمــک 
روش تأويل متن ســهروردي برخاسته از ديدگاه 
اوســت و بر مؤلفه هايي همچون هستي شناســانه، 

معرفت شناسي، فلسفه ذهن و زبان او تکيه دارد. 

مفهوم نور  و هستي شناسي 
سـاختار حکمـت اشـراقي بـر مفهـوم نـور بنـا شـده 
اسـت. در مقـام مقايسـه مفهـوم »نـور« در حکمـت 
مفهـوم  نقـش  و  شـأن  همـان  سـهروردي  اشـراقي 
بـازي  را  صدرايـي  متعاليـه  حکمـت  در  »وجـود« 
مي کنـد. در دسـتگاه نظـري اشـراقي نـور بي نيـاز از 
)شـهرزوري،1380، ص  اسـت  تحديـد  و  تعريـف 
284(. ظلمـت يـا تاريکـي نيـز شـأن جايگاه عـدم را 
اشـغال مي کنـد و در تقابـل بـا نـور، قـرار مي گيـرد 
)همـان(. همـه موجـودات، بـراي ظهـور و پيدايـش 
خـود بـه نور مجـرد نيازمندنـد، ولي خود نـور بي نياز 
از آنهاسـت )همـان(. حقيقـت نـور يکي اسـت و آن 
طيفـي، سلسـله وار و تشـکيکي اسـت )شـهرزوري 
،1380، ، ص 285( بـر هميـن مبنـا اختـاف طيـف 
و  ضعـف  و  شـدت  در  عقليـه  مجـرده  نورهـاي 
کمـال و نقـص اسـت و نوعـي نيسـت)همان(. رابطه 
ميـان نـور رتبـه باالتـر و نـور رتبـه پايين تـر، رابطـه 
قاهريـت اسـت حـال آنکـه رابطـه نـور رتبـه پايين تر 
بـا نـور رتبـه برتـر، رابطه محبت و عشـق اسـت. بنا به 
تقسـيم بندي سـهروردي نور به »نور في نفسـه لنفسـه« 
)نـور در خـود و بـراي خـود( و »نور في نفسـه لغيره« 
تقسـيم مي شـود )نـور در خود براي ديگـري(. همين 
تقسـيم بندي در هستي شناسـي حکمـت متعاليه براي 
وجـود نيـز مطـرح شـده اسـت. بـه بـاور سـهروردي 
نـور جـز ظهـور نيسـت و ظهـور نيـز همـان واقعيـت 
مفهـوم  ص 286(.  )شـهرزوري،1380،  اسـت  نـور 
نـور بـه گمـان او از منظـر عقلي بديهـي ذاتاً آشـکار 
و آشـکارکننده ديگـر پديده هايـي جـز خـود اسـت 
کـه  نـور  آن رو  از   .)287 ص  )شـهرزوري،1380، 
بسـيط اسـت و قابـل تجزيـه بـه اجزائـي نيسـت، بـه 
حـد و رسـم منطقـي قابـل تعريـف نيسـت و اساسـاً  

 برخي از اين چهره هــا مانند کيومرث و فريدون 
باقي مانــدن آثــار  جنبــه اســطوره اي دارنــد و 
نوشــتاري از برخي ديگر ماننــد هرمس نيز جاي 
ترديــد دارد. افزون بر اين ســهروردي توضيحي 
تفصيلــي در مــورد چگونگي دسترســي به آثار 
اين چهره هــا يا چگونگي تأليــف و تلفيق آراي 
آنهــا را بيان نمي کنــد. بنابراين براي پژوهشــگر 
زمان ما دشــوار اســت که زنجيره آرا و افکاري 
که ســهروردي مدعي تلفيق آن اســت را مستقًا 
بــه بررســي بگــذارد. هر چنــد بعيد نيســت که 
بخشــي از روايت ها و گفته هاي منتسب به آنها به 
نسل هاي بعد از آنها منتقل شده باشد. سنت فکري 
سهروردي پس از او به شيوه هاي گوناگوني ادامه 
يافت. حکيماني همچون قطب الدين شــيرازي و 
شــمس الدين شــهرزوري از جمله افرادي هستند 
که بر کتاب هاي شــيخ اشراق شــرح نوشته و به 
بازگفت و انتشار انديشه او همت گماشتند. برخي 
ديگر همچون صدراي شيرازي و حکيم سبزواري 

نيز کم يا زياد از ميراث فکري او تأثير پذيرفتند.

 مفهوم واژه اشراق
 واژه اشراق اســم مصدر است و به معناي تابيدن، 
تابش، نورافشــاني و درخشــش آفتاب در هنگام 
برآمدن خورشــيد در چاشــتگاه اســت. مشتقات 
قــرآن  بــار در  مصــدر واژه اشراق)شــرق( 17 
تکــرار و براي اشــاره به مدلول هــاي گوناگوني 
به کارگرفته شده است. سهروردي خود در موارد 
متعدد براي توضيح نگاه اشــراقي خود به آيه 69 
ســوره زمر »وأشــرقت األرض بِنوِر َربهــا«، زمين 
به نور پروردگارش روشــن شد، اســتناد مي کند 
)ســهروردي،1380، ج 3، ص 183-182 و 301(. 
هــر چند مفهــوم اشــراق از نورافشــاني ملموس 
خورشــيد بر پديده هاي ملمــوس زميني برگرفته 
شده، اما اين مفهوم در چارچوب حکمت اشراق 
شکل رمزي ـ تمثيلي و به شکل گسترده اي تعميم 
مي يابد. بديــن ترتيب با به کارگيــري اين تمثيل 
و تعميم آن به هستي شناســي، معرفت شناســي و 
انسان شناســي اشــراق به يک نظــام مفهومي بدل 
مي شــود و معناي کلي و جهانشمول مي يابد. اگر 
اين مفهوم در چارچوب نظام انديشــه سهروردي 
تأويل نشود، مبهم باقي خواهد ماند. بنا به حکمت 
اشــراقي، جهان هستي همان درخشــش هاي نور 
از نورتريــن نورهــا )نوراالنــوار( و تابــش آن بر 
پديده هايي است که در مراتب پايين تر هرم هستي 
قــرار گرفتــه و از آن بهره اي ندارنــد و اصطاحاً 
برزخ يا جوهر غاســق ناميده مي شود )شهرزوري، 
1380، ص291(. معرفــت انســاني نيز به شــهود 
)مشاهده( و کشف )مکاشفه( و يا به عبارت ديگر 
دريافت نورهاي عقلي و درخشــش آنها در درون 
انسان اســت. چرا که دستگاه نظري اشراقي مبتني 
بر تقدم شــهود )مشــاهده(، کشــف )مکاشفه( و 
ذوق بر معرفت اســتداللي و برهاني است. به باور 
سهروردي برهان و استدالل کاشف حقايق نيست 
و اين حکمت مبتني بر شهود و کشف است که راه 

نوراالنوار

انوار قاهره: قواهر اعلون و ادنون

انوار مدبره: نفوس فلکى و نفوس انسانى سويه فرايند قاهريت و اشراقسويه فرايند مشاهده و عشق

عالم صور معلقه يا عامل مثال

عالم جسمانى: )ماده و طبيعت( يا غواسق و برازخ



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 11

4

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 11

5

آيه هـاي قرآني اسـت. بديـن ترتيب زبـان ثانوي 
يـا زبـان تخصـص حکيم اشـراقي وظيفه کشـف 
معانـي قـرآن کـه بـه زبـان عـام روزمره اسـت را 
به عهـده مي گيـرد. ايـن چنيـن تأويلـي از رابطـه 
الفاظ و معاني آن با هستي شناسـي و گيتاشناسـي 
سـهروردي سـازگاري دارد. چه او مانند بسـياري 
از عارفـان در پـس جهـان محسـوس، ملمـوس و 
ناپايـدار، جهانـي پايـدار و مجـرد از آن مي بينـد 
کـه مرجـع نهايـي جهـان پيرامـون ماسـت. جهان 
متـن نوشـتاري نيـز همچون جهـان هسـتي داراي 
يـک مرجـع نهايـي و ثابـت اسـت که ظاهـر متن 
را بايـد بـه آن برگرداند. اين هسـته نهايي و ثابت 
کـه مرجـع ظاهـر متـن اسـت مي تواند ظاهـر متن 
را روشـن نمايـد. ايـن الگـوي تأويلـي بـا الگوي 
سـازگار  هسـتي  جهـان  از  سـهروردي  تحليلـي 
اسـت. کمـا اينکـه مراتـب گوناگـون معرفت در 
نظـام معرفت شناسـي او، کـه از معرفـت حسـي 
آغـاز و بـه مراتـب باالتـر مي انجامـد نيـز هميـن 
سـاختار را دارد. نورهـاي اليه هـاي پايين هسـتي 
مي گيرنـد  قـرار  نورهـا  مقابـل  در  کـه  آن گاه 
مـورد اشـراق قـرار گرفتـه و مشـاهده مي شـوند. 
در هميـن راستاسـت کـه سـهروردي ماننـد هـر 
حکيـم و تأويل گـر ديگـري متـون دينـي اعـم از 
قـرآن و روايـات را در چارچـوب قـاب نظـري 
و قالـب زبانـي خـود بازتأويـل مي کنـد. او مثـًا 
در تأويـل دو آيـه 52 و 53 سـوره قمـر بـر ايـن 
زبورهـا  يـا  کتـاب  از  منظـور  کـه  اسـت  بـاور 
»زبـر: زبورهـا« نفـس فلکـي اسـت که همـه چيز 
 ،3 ج  )سـهروردی،  اسـت  شـده  ثبـت  آن  در 
کتـاب  معنـاي  همچنيـن  او  440ـ439(.)1(  ص 
در آيـه 13 و 14 سـوره عبـس، را عالـم عقـول 
در  کـه  مي دانـد  مجـرد  و  غيرمـادي  نفـوس  و 
گيتاشناسـي خـاص او واسـطه ميـان جهـان بريـن 
و خاک هسـتند )سهروردی، ج 3، ص 177(.)2( 
سـهروردي بـر هميـن منوال، هـر جـا در آيه هاي 

جماعـت صوفيـان، رسـاله في المعـراج و صفيـر 
سـيمرغ(. ايـن امر به ويـژه در نوشـته هاي او به زبان 
فارسـي مانند رسـاله »طير«، »صفير سيمرغ«، رساله 
»در حقيقت عشـق« و »عقل سـرخ« بيشـتر، خود را 
بـه نمايش مي گـذارد. در اين آثار نويسـنده تاش 
قصـه  قالـب  در  صحنه پـردازي  بـا  کـه  مي کنـد 
منظـور خـود را بـه مخاطـب منتقل کنـد. چنين به 
نظـر مي رسـد، سـهروردي زبـان رمـزيـ  نماديـن 
را بـراي بازگفـت تجربه هـاي حکيمانـه و عرفاني 
خـود مناسـب تر مي بينـد. او حتـي بـر ايـن بـاور 
اسـت کـه گفته هـاي گذشـتگان اعـم از حکيمان 
و پيامبـران نيـز بـه زبـان رمـزي بيـان شـده اسـت 
بنابرايـن  ص10-11(.   ،2 ج  )سـهروردي،1380، 
شـگفت آور نيسـت اگر سـهروردي آن گاه که به 
فهـم قرآن و سـاير منابـع ديني مي پـردازد زبان آن 
را رمـزي و تمثيلـي تلقـي کـرده و تـاش مي کند 

کـه بطـن متـن را دريابد.

تأويل هاي سهروردي
سـهروردي مدعي اسـت که قرآن با به کارگيري 
عقانـي  مفاهيـم  تفهيـم  بـراي  محسـوس  امـور 
کوشـش مي کنـد )سـهروردی، ج 3، ص190(. 
دليل او بـراي ارائه چنين روش يعني به کارگيري 
بـه معقـوالت آيـه30  محسوسـات بـراي اشـاره 
سـوره ابراهيـم و آيـه 42 سـوره عنکبـوت اسـت 
)همـان(. بـه زبان ديگـر، هر چند مرجع نخسـتين 
و  ملمـوس  و  محسـوس  امـور  قرآنـي،  واژگان 
مـادي پيرامون ماسـت، ولـي نبايـد در اين مرحله 
توقـف کـرد و بايـد زنجيـره اشـارات را دنبـال 
کـرد تا بـه مرجع نهايـي آن، که معقوالت اسـت 
رسـيد. چـه به گمـان سـهروردي در آيه ها اشـاره 
شـده اسـت که قرآن بـا به کارگيري مثال هاسـت 
)همـان(.  مي خوانـد  انديشـه  بـه  را  مـردم  کـه 
قـرآن،  آيه هـاي  تأويـل  در  او  روش شناسـي 
به کارگيـري دسـتگاه زبانـي حکيمـان بـراي فهم 

طولّيه
نبـود  سـهروردي  نـگاه  در  ظلمـت  و  تاريکـي 
نـور يـا فقـر آن تلقـي مي شـود و حاشـيه طيفـي 
در  ظلمانـي  جهان هـاي  ايـن  نورهاسـت.  از 
زبـان سـهروردي، غسـق )پوشـيدگي( خوانـده 
غسـق بودن،  عيـن  در  مـادي  جهـان  مي شـود. 
خـود نمـاد و مظهـر مثـل معلقـه تلقي مي شـوند. 
غسـقي  ظلمانـي  جهـان  ايـن  ديگـر  زبـان  بـه 
عـدم نيسـتند، بلکـه عدمـي هسـتند. آنچـه هـرم 
هستي شناسـي  از  را  اشـراقي  حکمـت  نـوري 
سـاير حکيمـان متمايـز مي کنـد، اصالـت نـور، 
تشـکيکي بودن نـور و مفهـوم غنـا و فقـر اسـت. 
ايسـتار سـهروردي در قبـال اصالـت وجـود يـا 
ماهيـت چنـدان صريـح نيسـت و مـورد مناقشـه 
ايسـتار سـهروردي  برخـي  اسـت.  قـرار گرفتـه 
را همسـاز اصالـت ماهيـت دانسـته )سـبزواري، 
1360، ص 43، شـيرازي، 1381،ج 2، ص 39، 
همچنيـن  و   313-315 ص   ،1386 شـيرازي، 
مقايسـه کنيـد بـا شـيرازي، ج 1، ص 39 و 62(. 
نبـود صراحت سـهروردي در خصـوص اصالت 
يـا اعتباريـت وجـود بـا همين امـر توضيـح داده 
شـده کـه گويـا در زمـان سـهروردي جـدال بـر 
سـر اصالـت ماهيـت يـا وجـود، مسـئله مهمـي 
آثـار  از  آنچـه  اسـت.  نبـوده  حکيمـان  بـراي 
ايـن اسـت کـه از منظـر  سـهروردي برمي آيـد 
سـهروردي متأخـر، مفهوم وجود امـري انتزاعي 
اسـت و واقعيـت مسـتقل از ذهـن و زبـان نـدارد 
بعـد،  بـه  ص64  ج2،   ،1380 )سـهروردی، 
بـا  کنيـد  مقايسـه  ص180،  شـهرزوري،1380، 

 .)62 و   39 ص   ،1 ج  شـيرازي،1387، 

زبان متن 
سـهروردي زبـان رمزيـ  تمثيلي را به گسـتردگي 
در نوشـته هاي خود به کار گرفته اسـت )مثًا نگاه 
کنيد به عقل سـرخ، آواز پر جبرئيل، الغربه الغربيه، 
لغـت مـوران، رسـاله فـي حاله الطفوليـه، روزي بـا 

سهروردي زبان رمزي ـ نمادين 
را براي بازگفت تجربه هاي 

حکيمانه و عرفاني خود مناسب تر 
مي بيند. او حتي بر اين باور است 
که گفته هاي گذشتگان اعم از 
حکيمان و پيامبران نيز به زبان 
رمزي بيان شده است. بنابراين 
شگفت آور نيست اگر سهروردي 
آن گاه که به فهم قرآن و ساير 
منابع ديني مي پردازد زبان آن 
را رمزي و تمثيلي تلقي كرده و 
تالش مي کند که بطن متن را 

دريابد.
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نوسـازي در عرصه اجتماعـي داراي مخاطره ويژه 
خـود از جمله چالش با مدعيان پيرو سـنت اسـت. 
نوآوري هـاي تأويلي و گرايش هـاي حکمي بعيد 
نيسـت کـه خـود بـه گفتمان مسـلط و حاکـم بدل 
شـوند امـا اگـر روزآمـد و کارآمد نشـوند خود به 

چالشـي بـراي نـوآوري تبديـل خواهند شـد.
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منابع قرآني:
بُِر َو ُکلُّ َصِغيٍر  1ـ  قمر: 52 )َوُکلُّ َشْيٍء فََعلُوُه فِي الزُّ
َو َکبِيٍر مُْستََطٌر: و هر چيزي که انجام داده اند در آن 
نامه ها آمده اســت و هر کوچک و بزرگي در آن 

نوشته شده(. 
َمــٍه مَّْرفُوَعٍه  2ـ عبــس: 13 و 14 )فِــي ُصُحٍف مَُّکرَّ

َره: در صحيفه هايى ارجمند، برتر و پاک(. مَُّطهَّ
ــَماء  َ يَْعلَُم َما فِي السَّ 3ـ حــج: 69 )أَلَْم تَْعلَــْم أَنَّ اهللَّ
ِ يَِسيٌر:  َواألْْرِض إِنَّ َذلَِک فِي ِکتَاٍب إِنَّ َذلَِک َعلَى اهللَّ
آيا ندانســته ای که خداوند آنچه را در آســمان و 
زمين اســت مى داند ]همه[ اينها در کتابى ]بنوشته[ 

است قطعاً اين بر خدا آسان است(. 
انعام: 59 )َو ِعنَدُه َمَفاتِــُح الَْغيِْب الَ يَْعلَُمَها إاِلَّ ُهَو َو 
يَْعلَُم َما فِي الْبَرِّ َوالْبَْحِر َوَما تَْسُقُط مِن َوَرقٍَه إاِلَّ يَْعلَُمَها 
َوالَ َحبٍَّه فِي  ُظلَُماِت األَْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ يَابٍِس إاِلَّ 
فِي ِکتَاٍب مُّبِيٍن: کليدهای غيب تنها نزد اوست جز 
او ]کســى[ آن را نمى دانــد و آنچه در خشــکى و 
درياســت مى داند و هيچ برگى فــرو نمى افتد مگر 
]اينکه[ آن را مى داند و هيچ دانه ای در تاريکي های 
زمين و هيچ تر و خشــکى نيســت مگــر اينکه در 
کتابى روشن ]ثبت[ است(. همچنين: طه: 53 و 54 
)قَــاَل فََما بَاُل الُْقُروِن اأْلُولَى قَاَل ِعلُْمَها ِعنَد َربِّي فِي 
ِکتَاٍب الَّ يَِضلُّ َربِّي َواَل يَنَسى: گفت  حال نسل های 
گذشــته چون اســت گفت علم آن در کتابى نزد 

مي دانـد )همـان ص147 و162(.)15( از هميـن 
منظـر، او از بررسـي آيـه 55 سـوره قمـر چنيـن 
نتيجه گيـري مي کنـد کـه روان و نفس انسـان نه 
جسـم اسـت و نـه جسـماني )همـان، ص 129(.

مي کنـد  تـاش  سـهروردي  بدين ترتيـب   )16(
بـا تکيه بـر جهان بينـي و ديدمـان اشـراقي خود؛ 
بـا عبـور از سـطح متـن کـه هم  طـراز پايين ترين 
اليـه هسـتي اسـت، از نردبـان فهم متن بـاال رود 
تـا بـه معنـاي نهايـي آن دسـت يابـد. عـارف در 
و  برمي گزينـد  را  راه  هـم  نيـز  خـود  سـلوک 
پاييـن  مراتـب  تنگنـاي  از  کـه  مي کنـد  تـاش 

هسـتي راهـي بـه سـوي نوراالنـوار بجويـد.

جمع بندي
روش تأويـل سـهروردي از آيـات قرآنـي تفاوت 
آشـکاري بـا روش فقيهـان، متکلمـان و اصحـاب 
نقـل و روايـت دارد. او بـا تکيـه  بـر نظـام انديشـه 
»نـوري« خـود تاش مي کنـد تا از سـطح آيه هاي 
قرآنـي فـرا رود و طي مسـير سلسـله معنايـي را که 
در عمـق آنهـا پنهـان اسـت دريابـد. در چارچوب 
تجربيـات  تـا  مي کنـد  تـاش  او  روشـي  چنيـن 
گوناگونـي را کـه بـه او بـه ارث رسـيده  ـ حتـي 
اگـر متعلـق بـه فرهنگ هـاي ديگـر باشـدـ  بـه کار 
گيـرد. فراگيـري از فرهنگ هـا از سـوي او البتـه 
تأليـف  بـه  راه  و  مي گيـرد  صـورت  نقـادي  بـا 
بـه  او  مي بـرد.  انديشـه ها  و  آرا  پويـاي  تلفيـق  و 
دليـل هميـن آموختـن از فرهنگ هـاي گوناگـون 
و همچنيـن نگـرش انتقـادي اسـت کـه مي توانـد 
يـک جريـان متفـاوت در ميـان حکيمان مسـلمان 
را بنيـاد بگـذارد. ترکيـب ايـن دو مفهـوم يعنـي 
آموختـن انتقـادي از سـاير فرهنگ هـا در مـوارد 
درون زا  نـوآوري  راهگشـاي  مي توانـد  بسـياري 
باشـد. در عرصـه تأويلـي هـم سـهروردي هميـن 
روش را بـه کار مي گيـرد. او مفاهيـم قرآنـي را از 
منظـر دسـتگاه نظـري خـود بازخوانـي مي کنـد و 
علي رغـم ناسـازگاري زمانـه نـگاه تـازه اي را بـه 
نمايـش مي گـذارد. هر نـوآوري در انديشـه مانند 

69 سـوره حج ، 59 سـوره انعام و 53 و 54 سـوره 
طـه، بـه کتـاب اشـاره مي شـود، آن را در شـبکه 
ترمينولـوژي خـود بـه جهان مجـرد از مـاده يعني 
عقـل و نفـس ارجـاع مي دهـد )همـان(.)3( او در 
بازتأويـل آيـه 10 سـوره طـه مدعي اسـت منظور 
از واژگان اهـل »اهـل خانه« حواس باطن موسـي 
اسـت )همان(.)4( به نوشـته سـهروردي منظور از 
آب )المـاء( در آيـه 31 سـوره انبيـا دانـش اسـت 
)سـهروردی، ج 3، ص 288(.)5( آب پـاک )ماء 
طهـورا( آيه 50 سـوره فرقـان نيز يقيـن الهي فهم 
مي شـود )سـهروردی، ج 3، ص 194(. منظـور از 
آسـمان )السـما( در آيه 50 سـوره فرقان، آسمان 
محسـوس نيسـت بلکه کلمه اشـاره به عالم عقلي 
دارد و منظـور از آب هـم علـوم حقيقـي اسـت تا 
آلودگـي کـه در آيـه 43 سـوره انعام به آن شـده 

را از بيـن ببـرد )همـان(.)6( 
پنهـان  معنـاي  او  کـه  اسـت  پايـه  هميـن  بـر   
برخـي از کلمـات بـه کار گرفتـه شـده در آيـه 
برگردانـده  محسوسـات  از  را  اسـرا  سـوره   72
)سـهروردی،  مي دهـد  ارجـاع  معقـوالت  بـه  و 
از کرامـت دادن  منظـور  مثـًا  ج 3، ص 159(. 
بـه فرزنـد انسـان همانـا اختصـاص نفـس ناطقـه 
بـه اوسـت کـه داراي جوهـري پايـدار مي باشـد 
)همـان(. يـا منظـور از زمين»بـر: زميـن« و »دريا: 
بحـر« بـه ترتيـب ادراکات حسـي و عقلي اسـت 
)همـان(.)7( همچنين وي منظور از شـديدالقوي 
)نجـم: 5( که سـاير مفسـران آن را جبرئيل امين 
مي دانـد  حکيمـان  فعـال  عقـل  را  دانسـته اند 
)سـهروردی، ج 3، ص180(.)8( روش تأويلـي 
سـهروردي در ادامه، مدلول کلمه زمين »ارض« 
در آيـه 4 سـوره نسـاء، نـه زمين محسـوس بلکه 
جهـان غـرور مي دانـد )سـهروردي، ج 3، ص 
223(.)9( بـه گمـان او، آتـش در آيه 71 سـوره 
واقعـه همـان دم قدسـي و دانـش اسـت و منظور 
از درخـت »شـجر« در آيـه 80 سـوره ياسـين، 
ص188(. ج3،  )سـهروردی،  اسـت  انديشـه 

)10( در جـاي ديگري )المؤمنـون: 20( درخت 
انديشـه مي دانـد  نيـز  را  روئيـده در طـور سـينا 
)همـان(.)11( او همچنيـن آيـه 11 سـوره انفال، 
آسـمان )السـما( را جهـان عقلـي و آب )مـاء( 
پاک کننـده بارانـي کـه در آيـه آمـده را، همـان 
علـوم حقيقـي الهـي مي داند )سـهروردی، ج 3، 
ص193()12(. ايـن حکيـم در جـاي ديگر عالم 
امـر و خلـق مورد اشـاره آيـه 52 سـوره اعراف، 
عالـم خلـق را جهـان اجسـامي کـه داراي مقدار 
و انـدازه اسـت دانسـته و عالم امـر را جهاني که 
قابـل مشـاهده حسـي نيسـت توصيـف مي کنـد 
)همـان، ص162(.)13( هميـن امر هـم در تأويل 
آيـه 38 و 39 سـوره الحاقـه تکـرار شـده اسـت 
عالـم  بـه  ناديدنـي  و  ديدنـي  آنجـا کـه جهـان 
مي شـود.)14(  فهـم  معقـول  عالـم  و  محسـوس 
منظـور  سـياق  و  سـبک  هميـن  بـر  سـهروردي 
از دسـت راسـت خـدا در آيـه 67 سـوره زمـر 
عقلـي  جوهـر  را  مؤمنـون  سـوره   90 آيـه  و 

با  سهروردي تالش مي کند 
تکيـه بر جهان بيني و ديدمان 
اشـراقي خود؛ با عبور از سطح 
متـن که هم  طراز پايين ترين 
اليه هستي است، از نردبان 

فهـم متن باال رود تا به معناي 
نهايي آن دست يابد. عارف 

در سـلوک خود نيز هم راه را 
برمي گزينـد و تالش مي کند که 
از تنگناي مراتب پايين هسـتي 
راهي به سـوي نوراالنوار بجويد
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چيره ساخت و از آسمان بارانى بر شما فرو ريخت 
تا شــما را با آن پاکتان گرداند و وسوســه اهريمن 
را از شــما بزدايــد و دل هايتان را محکم ســازد و 

گام هايتان را بدان پايدار دارد(.
13ـ اعراف: 52 )ااَلَ لَُه الَْخلُْق َواألَمُْر تَبَاَرَک اهللُّ َربُّ 
الَْعالَِميَن: بدانيد که ]جهان[ خلق و امر از آن اوست 

چه فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان(.
14ـ الحاقه: 39 و 52 )فََا أُقِْســُم بَِما تُبِْصُروَن َو َما اَل 
تُبِْصُروَن: پس، سوگند ياد نمى کنم به آنچه مى بينيد 

و آنچه نمى بينيد(.
َ َحقَّ  15ـ زمــر: 67 و مؤمنــون:90: )َو َما قَــَدُروا اهللَّ
ماَواُت  قَْدِرهِ َواألْْرُض َجِميًعا قَبَْضتُُه يَْوَم الِْقيَاَمِه َوالسَّ
ا يُْشِرُکوَن: خدا را  َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه ُسبَْحانَُه َو تََعالَى َعمَّ
آنچنان که سزاوار است به بزرگى نشناخته اند و حال 
آنکه روز رســتاخيز زمين يکسره در پنجه اوست و 
آســمان ها در پيچيده به دست اوست او پاک است 
و برتر اســت از آنچه ]با وی[ شــريک مي کنند. و 
همچنين: قُْل َمن بِيَِدهِ َملَُکوُت ُکلِّ َشــْيٍء َوُهَو يُِجيُر 
َواَل يَُجاُر َعلَيِْه إِن ُکنتُْم تَْعلَُموَن: بگو فرمانروايى هر 
چيزی به دســت کيست و اگر آگاهيد او چه کسي 

است که پناه مى دهد و در پناه کسى نمى رود(.
16ـ  قمر: 54 و 55 )إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َو نََهٍر فِي 
َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍک مُّْقتَِدٍر: پرهيزگاران در ميان 
باغ ها و نهرهــا در جايگاهي صدق نزد پادشــاهى 

توانايند(.

توان به او فرا آموخت(.
9ـ  نســا: 4 )و َمــا لَُکــْم الَ تَُقاتِلُــوَن فِي َســبِيِل اهللِّ 
َِّذيَن  َجاِل َوالنَِّساء َوالِْولَْداِن ال َوالُْمْســتَْضَعِفيَن مَِن الرِّ
الِِم أَْهلَُها  َّنَــا أَْخِرْجنَا مِْن َهِذهِ الَْقْريَــِه الظَّ يَُقولُوَن َرب
َُّدنَک  َّنَــا مِن ل ًّا َواْجَعل ل َُّدنــَک َولِي َّنَا مِن ل َواْجَعــل ل
نَِصيًرا: چرا شــما در راه خــدا ]و در راه رهاکردن[ 
مــردان و زنان و کودکان مســتضعف نمى جنگيد 
همانانــي که مى گويند پــروردگارا، مــا را از اين 
شــهری که مردمش ستم پيشــه اند بيــرون ببر و از 
جانــب خود برای ما سرپرســتى قــرار ده و از نزد 

خويش ياوری برای ما تعيين فرما(.
َّتِي تُــوُروَن أَأَنتُْم  ـاَر ال 10ـ واقعــه: 71 )أَفََرأَيْتُــُم النَـّ
أَنَشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن الُْمنِشُؤوَن: آيا آن آتشى را 
َِّذي َجَعَل  که برمى افروزيد ديده ايد؟( و همچنين )ال
ِر األْْخَضِر نَاًرا فَإَِذا أَنتُم مِّنُْه تُوقُِدوَن:  ــجَ لَُکم مَِّن الشَّ
همو که برايتان در درخت  سبزفام اخگري نهاد که 

از آن است که آتش مى افروزيد(. 
11ـ المؤمنون:20 )َو َشــَجَرًة تَْخُرُج مِن ُطوِر َسيْنَاء 
ِّْلِکلِيَن: و از طور سينا درختى  ْهِن َوِصبٍْغ ل تَنبُُت بِالدُّ
برآيد که روغن و نان خورشــى برای خورندگان 

است (.
ُل  ــيُکُم النَُّعاَس أََمنًَة مِّنُْه َويُنَزِّ 12ـ انفال: 11 )إِْذ يَُغشِّ
َرُکم بِِه َويُْذِهَب َعنُکْم  ِّيَُطهِّ اء َماء ل ــمَ َعلَيُْکم مِّن السَّ
ــيَْطاِن و َلِيَْربَِط َعلَــى قُلُوبُِکــْم َو يُثَبَِّت بِِه  ِرْجــَز الشَّ
األَقْــَداَم: ]ياد کنيد[ هنگامى را کــه ]خدا[ خواب 
ســبک آرامش بخشــى که از جانب او بود بر شما 

پروردگار من اســت پروردگارم نه خطا مى کند و 
نه فراموش مى نمايد(.

ِّي آنَْسُت  4ـ طه: 10 )إِْذ َرأَی نَاًرا فََقاَل أِلَْهلِِه امُْکثُوا إِن
ََّعلِّي آتِيُکم مِّنَْها بَِقبٍَس أَْو أَِجُد َعلَى النَّاِر ُهًدی:  نَاًرا ل
آنگاه که آتشــى ديــد پس به خانــواده اش گفت 
درنگ کنيد چون آتشــى ديدم اميد که پاره ای از 

آن برای شما بياورم يا در پرتو آتش راه بيابم(.
ــَماَواِت  َِّذيَن َکَفُروا أَنَّ السَّ 5ـ  انبيــا: 31 )أََولَــْم يََرال
َواألْْرَض َکانَتَــا َرتًْقا فََفتَْقنَاُهَما َوَجَعلْنَا مَِن الَْماء ُکلَّ 
َشْيٍء َحيٍّ أَفََا يُْؤمِنُوَن: آيا کسانى که کفر ورزيدند 
ندانســتند که آسمان ها و زمين هر دو به هم پيوسته 
بودند و ما آن دو را از هم جدا ســاختيم و هر چيز 
زنــده ای را از آب پديد آورديم آيا ]باز هم[ ايمان 

نمى آورند(.
يَاَح بُْشــًرا بَيَْن  َِّذي أَْرَســَل الرِّ 6ـ فرقــان: 50 )َوُهَو ال
َماِء َماًء َطُهوًرا: و اوست  يََدْي َرْحَمتِِه َوأَنَزلْنَا مَِن السَّ
آنکــه بادها را نويــدی پيشــاپيش رحمت خويش 

فرستاد و از آسمان آبى پاک فرود آورديم(.
مْنَا بَنِــي آَدَم َو َحَملْنَاُهْم فِي  7ـ اســرا: 72 )َولََقْد َکرَّ
لْنَاُهْم َعلَى  يِّبَاِت و فَضَّ الْبَرِّ َوالْبَْحــِر َوَرَزقْنَاُهم مَِّن الطَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيًا: و به راستى ما فرزندان آدم  َکثِيٍر مِّمَّ
را گرامى داشــتيم و آنان را در خشــکى و دريا ]بر 
مرکب ها[ بر نشانديم و از چيزهای پاکيزه به ايشان 
روزی داديــم و آنها را بر بســياری از آفريده های 

خود برتری آشکار داديم(.
8ـ نجم: 5 )َعلََّمُه َشــِديُد الُْقَوی: آن را ]فرشــته[ پر 

وداع با مادر شهيد
در 27 خرداد 93 مادري كه داغ دو فرزند خود را ديده بود با دنياي فاني وداع كرد و 
جاودانه شد. مادري كه مهدي، مهندس جوانش در جبهه ذوالفقاري و در جريان دفاع در 
برابر تجاوز بعث عراق به ميهن اسالمي، به شهادت رسيد و چندي نگذشت كه فرزند 
ديگرش عباس، در جبهه آموزش و پرورش و در جواني به برادرش مهدي پيوست. مادر 
مهدي و عباس، مادر همه دوستان مهدي و عباس بود و هر ساله در 26 ارديبهشت، به 
دور شمع وجود او و پدرش جمع شده و از ارزش هاي دفاع و مقاومت مادران و پدران 

صحبت مي شد.
در روزهاي واپسين عمر مباركش، همسر، دختران، عروس، داماد و نوه هايش پروانه وار 
به دور شمع وجودش عشقبازي و فداكاري كرده و از هيچ چيز فروگذار نكردند. اگرچه 
او در ميان ما نيست اما محبت هايش، آرامش بخشي هايش و روحيه عالي او در قلب همه 
دوستان مهدي و عباس شعله ور است. بقاي عمر حاج آقا آرزومند ارشادي، دختران و 

ساير بازماندگان را از آن مهربان ترين مهربانان خواهانيم. 
دوستان  و همسنگران شهید مهدي آرزومند ارشادي 
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5ـ زندگي او و حرکت رو به پيش او بسته به اين 
اســت که با واقعيتي که روبروي اوست ارتباط 

برقرار سازد.
امــا اصلي تريــن موضــوع در مورد اين انســان 
برگزيده و خليفه خدا که امانتدار يک شخصيت 
آزاد اســت، فرديت و يگانه بودن اوست. »با اين 
همه مايه تعجب اســت که يگانگي خودآگاهي 
بشــري که مرکز شــخصيت انســان را تشکيل 
مي دهد، هرگز در تاريخ فکر اسامي به صورت 
واقعي مورد توجه قرار نگرفته است.« )ص 111(

نگرش قرآني وحدت تجربــه دروني با نگرش 
مبتني بــر ثنوي گري )Dualistic( که ناشــي از 
رخنه فرهنگ و انديشــه يوناني و مجوسي است 

خدشه دار شده است.
»من، خود را همچون وحدت چيزهايي آشکار 
مي کند کــه ما آنها را حاالت ذهني و نفســاني 
مي ناميــم. حاالت نفســاني چنان نيســتند که به 
صورت منزوي از يکديگر وجود داشــته باشند. 
الزم و ملــزوم يکديگرند. به صورت مراحلي از 

منظره هاي تازه اي است که بتواند در آنها عرض 
وجود کند. 

3ـ در درون خــود حامــل امانت بزرگي اســت 
که به گفته قرآن، آســمان ها و زمين و کوه ها از 
کشــيدن آن ســر باز زده بودند و به همين دليل 
بــا همه نقص ها و ضعف هايش بر طبيعت برتري 
دارد. »مــا امانت را بر آســمان و زمين و کوه ها 
عرضه داشــتيم که از کشيدن آن سر باز زدند و 
از آن ترســيدند و آدمي آن را برداشــت که او 

ستمگر نادان است.« )احزاب: 73( )ص 15(
4ـ  وظيفه وي آغازي داشــته اســت، ولي شايد 
سرنوشــت او آن باشد که در ســاختمان هستي 

عنصري جاوداني شود.
»آيا آدمي چنان مي پندارد که ما او را بي حاصل 
رها مي کنيم؟ آيا نطفه اي نبود که ترشح مي شد؟ 
پس از آن خون بسته اي شد و خدا او را درست 
کرد، و از آن دوگونه مرد و زن آفريد، آيا خدا 
توانايــي آن را ندارد که مردگان را دوباره زنده 

کند.« )قيامت: 40ـ36(

اقبال و شناخت

جمشيد ديواني

ارکان شناخت )ماهيت آدمي(
در شــماره قبل گفته شــد از نــگاه اقبال، طلب 
شــناخت از ويژگي هاي فطري و ذاتي و دروني 
انســان است و اينکه آدمي به دنبال گمشده خود 
با کنارزدن تدريجي پرده ها و حجاب ها از روي 
طبيعت به شــناخت باالتري از هستي دست يافته 

و روح و نفس خود را نيز تعالي مي بخشد.
همچنين بحــث تأثيــر متقابل هستي شناســي و 
معرفت شناســي به عنوان مقدمه ورود به موضوع 
مهم ارکان شــناخت مطرح شــد. به دليل همين 
تأثيــر متقابل هستي شناســي و معرفت شناســي 
شــناخت«  هستي شناســانه  »ارکان  اصطــاح 
مناســب تر تشــخيص داده شــد و هدفداري و 
واقعي بــودن و در حال گســترش بودن جهان و 
اينکه جهان محصولي تمام شــده نيست به عنوان 
ارکان شــناخت از نظــر اقبال معرفــي گرديد. 
همچنين گفته شــد کــه به اعتقــاد اقبال ماهيت 

نهايي واقعيت نه مادي که روحاني است.
حــال که طبيعت و گوهر و آينــده جهان چنين 
است، ببينيم که ماهيت »آدمي« که از همه طرف 
با جهان روبروســت چگونه است؟ اين آدمي را 

در محيط چگونه مي يابيم؟
اقبــال با رد نگــرش مبتني بــر ثنويگري که آن 
را ناشــي از رخنــه فرهنگ و انديشــه يوناني و 
مجوســي مي داند روح و جسم را در عمل يکي 
مي داند که ممکن نيســت خط فاصلي ميان سهم 
هريک از جســم و روح در اعمال انساني رسم 
کرد. اما وي ماهيت اساسي آنچه را روح ناميده 
مي شــود هدايتگــري و توجيه کنندگي دانســته 
که از نيــروي توجيه کنندگي و هدايتگري خدا 

سرچشمه مي گيرد.

ماهيت و طبيعت آدمي چگونه است؟
1ـ آدمي به نيرو و اســتعداد سازگارکردن قواي 

مختلف مجهز است.
2ـ در جســت وجوي پيوسته براي دست يافتن به 

مسئله شناخت يكي از دو بال اصلي فلســفه »هستي شناسي )Ontology( و 
معرفت شناسي )Epistemology(« و موضوعي بسیار قديمي است اما در دنیاي 
جديد اهمیت فزون تري يافته و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در دهه هاي 
اخیر و به خصوص با اوج گیري مبارزات مردم كشــورمان در راه رشد و توسعه 
و آزادي و عدالت بیشــتر و با شدت گرفتن نیازهاي فكري و ايدئولوژيک ناشي 
از آن، مسئله شناخت نیز در سطح گســترده تري از مردم و فراتر از فالسفه و 
دانشمندان مطرح شد. )خالصه اي در اين خصوص در مقدمه اين مقاله در سايت 
چشم انداز ايران meisami.net آمده است.( از تعريف ساده »انعكاس عین در 
ذهن« تا تعاريف كامل تر و نزديكتر به صواب و ســاير مطالب مربوط به موضوع 
طي اين سال ها و در دوران پس از پیروزي انقالب مورد بحث و نظر قرار گرفت. 
عالمه اقبال الهوري طلب شــناخت را از ويژگي هاي فطري بشر دانسته و باعث 
رشد و تعالي عامل شناسا و موضوع شناسايي هر دو مي داند وي كه ماهیت نهايي 
واقعیت را روحاني مي داند و نامتناهي را حاضر و ناظر در فرديت متناهي مي داند 
با رد هرگونه تعارض بین مادي و معنوي و يا عقل و اشــراق و يا ذهني و واقعي 
و...، هرگونه جست وجوي معرفتي يا معرفت طلبي را نوعي از نیايش مي داند و... 

نظرات اقبال درخصوص موضوع شناخت بسیار بديع و قابل تعمق است.

 بخش دوم
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معرفت بايد از آنچه عيني و آفاقي اســت آغاز 

کند.« )ص 151(
قرآن برخاف فلســفه يوناني، خواننده خود را 
به بررسي و مشــاهده جهان واقعي فرامي خواند 
درحالي که ســقراط تمام توجه خود را به جهان 
آدمي محدود کرده بود و مدرکات حســي در 
نظر افاطون بي اعتبار بود، قرآن پيوســته توجه 
خواننــده خود را به آســمان، زميــن، ابرها و... 

جلب مي کند.
»چنان که همگان مي دانيم، فلسفه يوناني نيروي 
فرهنگــي بزرگي در تاريخ اســام بوده اســت. 
ولي، تحقيقي دقيــق در قرآن و مکاتب کامي 
مدرسي که به الهام انديشــه يوناني طلوع کرد، 
اين واقعيت قابل توجه را آشــکار مي سازد که، 
در عين آنکه فلسفه يوناني به دامنه ديد متفکران 
اسامي وسعت بخشيد، به طورکلي بينش ايشان 
را درباره قرآن دچار تاريکي کرد. سقراط تمام 
توجــه خويــش را تنها به جهــان آدمي محدود 
کرده بود. براي وي موضوع بحث شايسته آدمي 
تنها خود آدمي بود نه جهان گياهان، حشــرات 
و ســتارگان. درســت در مقابل اين تصور است 
روح قرآن که در زنبورعسل ضعيفي جايگاهي 
براي وحي الهي مي بيند و پيوسته از خوانندگان 
اين کتاب مي خواهد که بــه تغيير دائمي بادها، 
به توالــي شــب و روز، به ابرها و آســمان هاي 
پرستاره، و به سيارات شناور در فضاي نامتناهي 
توجه داشــته باشــند و آنهــا را مشــاهده کنند. 
افاطون شــاگرد ســقراط به مدرکات حسي به 
چشــم بي اعتباري مي نگريســت، چه از اينها، به 
نظر وي، تنها اعتقادي به دســت مي آيد نه اينکه 
سبب رســيدن به علم حقيقي باشــند، و درست 
برخــاف اين اســت نظر قــرآن که »ســمع = 
شنيدن«  و »بصر = ديدن« را ارزنده ترين هداياي 
الهي مي شــمارد و چشــم و گوش را جوابگوي 
آنچه مردمان در اين جهان کرده اند مي شناسد.« 

)ص 6(

3ـ معرفت مبتني بر مشاهده و تجربه
اقبال با بررســي آيات مربوط به داستان هبوط يا 
ســقوط آدم، تمايل انسان را براي دست يافتن به 
معرفت و نوع معرفتي را که مناســب وي اســت 
مورد تحقيق قرار مي دهد. به باور وي خلق آدم 
متناســب با نوعي از معرفت اســت که مســتلزم 
افزار مشاهده و تجربه با شکيبايي است و تنها از 

طريق تجمع تدريجي حاصل مي شود. 
»قســمت اول داستان در قرآن تمايل دست يافتن 
انســان را به معرفت نشــان مي دهد، و قســمت 
دوم اشــاره اســت به آرزوي وي براي تکثير و 
توليدمثــل و دســت يافتن به قــدرت. در مورد 
قســمت اول داستان الزم اســت به دو امر اشاره 
شــود؛ نخســت اينکه داســتان بافاصله پس از 
آياتــي آمده اســت که در آنهــا رجحان آدمي 
بر فرشــتگان در يادداشتن و بازگوکردن اسامي 
چيزها توصيف شــده اســت. هدف اين آيات، 
همان گونــه کــه پيــش از اين اشــاره کردم آن 

»آفرينــش« و امر »توجيه« از آن اوســت.« )ص 
)122

وي با رد وجود مــاده محض آن چنان که نتواند 
شايسته زندگي يا روح باشد معتقد است که »من 
مطلق نهايي که سبب مي شود تا آنچه بايد طالع 
شــود طلوع کند، فطري طبيعت اســت و همان 
اســت که قــرآن آن را »اول و آخر« و »ظاهر و 

باطن« توصيف کرده است.« )ص 124(

ـ  انسان، خوِد آزادي که مي تواند شك  1
کند و نافرماني ورزد

اقبــال معتقد اســت که داســتان قرآنــي هبوط 
نشان دهنده ترقي مقام بشريت از حالت شهوات 
غريــزي به حالت تملک آگاهانه »خوِد« آزادي 
است که مي تواند شــک کند و نافرماني ورزد. 
»اين ســقوط هرگز معني فساد و سقوط اخاقي 
ندارد، انتقــال آدميزاد اســت از حالت آگاهي 
ســاده به نخســتين شــعله خودآگاهي، و نوعي 
بيدارشــدن از خواب طبيعت است که با تکاني 
از عليــت شــخصي در وجــود کســي صورت 
مي گيرد. قــرآن به زمين همچون سياســتگاهي 
نمي نگــرد که در آن بشــريتي، بنابــر نهاد، بد و 
شرير، به خاطر نخستين گناهکاري زنداني شده 
باشد. نخســتين عمل نافرماني بشر نخستين عمل 
انتخاب آزاد او نيز بود، و به همين جهت اســت 
که به مدلول قرآن، نخستين تجاوز از حد آدمي 
بخشيده شــد. ديگر نيک بودن چيزي نيست که 
به اجبار حاصل شده باشد تسليم آزاِد خود است 
به کمال اخاقــي و از همکاري آزادانه من هاي 

آزاد نتيجه مي شود.« )ص 199(

2ـ انسان بايد با واقعيتي که روبروي اوست 
ارتباط برقرار سازد 

»نخســتين نکتــه اي کــه دربــاره روح فرهنگ 
اســامي بايد به خاطر بسپاريم، اين است که در 
اسام، براي دســت يافتن به معرفت، نظر متوجه 
آنچــه عيني و محدود اســت مي شــود... علم و 

يک کل معّقد و پيچيــده وجود دارند که ذهن 
نام دارد.« )ص 114(

در اينجا باز پرســش اساســي را تکرار مي کنيم: 
»ماهيت و حقيقت من چيست؟« 

اقبال براي پاسخ به اين پرسش به آيه اي از قرآن 
ارجاع داده و ابتدا تفــاوت »خلق« و »امر«  را در 
قرآن بيان مي کند و »َو يَسئَلونَک َعن ِ الّروُح قُل 
الّروُح مِن اَمِر َربّي َو ما اوتيتُم مَِن العلم ِ ااّل قَليًا« 
)اســرا: 85( »و از تو درباره روح مي پرسند بگو 
روح از امــر پروردگار من اســت و از علم جز 

کمي به شما داده نشده است.«
»خلــق« بــه معنــاي آفريدن اســت و »امــر« به 
معناي توجيه و راه نمودن اســت. چنان که قرآن 
مي گويــد... »أاَل لَُه الَْخلُْق َو األْمْــُر...«  )اعراف: 

54( خلق و امر از آن اوست.» )ص 119(
در مواجه و تعامل دوطرفه آدمي با محيط، »من« 
در ميانــه ميــدان و به عنوان نيرويــي هدايتگر و 
توجيهي حضور دارد و در اين مواجهه به وســيله 
تجربه خود شــکل گرفته و انضبــاط خاص پيدا 

مي کند.
آيه اي که در باال ذکر شــد )اســرا: 85(، به اين 
معناســت که ماهيت اساسي روح توجيهي 
از  و  اســت   )Explain, Orientation(
نيروي توجيه کننده و هدايت کننده خدا 

سرچشمه مي گيرد.« )ص 119(
»به اين ترتيب، شــخصيت من، يک  شيء نيست 
بلکه يک فعل اســت. تجربه من تنها يک رشته 
از فعل هاســت که به يکديگر پيوســتگي دارند 
و وحــدت يک هــدف هدايت کننــده، آنها را 
در کنــار يکديگر نگاه مــي دارد. تمام حقيقت 
مــن، در وضــع توجيهي من نهفته اســت. »من« 
را همچون شــيء در فضا يا دسته اي از تجربه ها 
که بــا نظمي زمانــي در پي هم قــرار گرفته اند 
نمي توانيــد ادرا ک کنيد. بايد »من« را از طريق 
قضاوت ها خواست ها و آرزوهاي من تعبير کنيد 

و بفهميد و ارزشيابي کنيد.« )ص 120(
اما سنت اين »من« که در سلسله زمانيـ  مکاني به 
صورت سازواره اي فيزيکي و مادي بنا مي شود 
و گسترش پيدا مي کند »از چکيده گل آدمي را 
آفريديم و آن گاه...« )مؤمنون: 14( چه نســبتي 
بــا روحي کــه در باال مورد اشــاره قرار گرفت 
دارد. آيا همان گونه که اعتقاد بســياري از جمله 
دکارت است روح و سازواره آن دو چيز کامًا 
 مســتقل از يکديگرند که به شکلي اسرارآميز با 

يکديگر متحد شده اند؟
اقبــال صراحتاً اين ايده را رد مي کند »من بر آنم 
که اين فرضيه که ماده وجودي مســتقل اســت 

کاماً  بي دليل است.« )ص 121(
»ولــي روح و جســم در عمل يکي مي شــوند. 
هنگامي کــه کتابي را از روي ميــزم برمي دارم، 
عمل من عملي واحد و غيرقابل تقســيم اســت. 
ممکن نيســت خط فاصلي ميان سهم هريک از 
جســم و روح در اين عمل رســم کــرد اين دو 
بايد متعلق به دســتگاه  واحدي باشند، و به گفته 
قرآن هر دو به يک دســتگاه تعلق دارند: »خلق 

اقبال معتقد است كه داستان 
قرآني هبوط نشان دهنده ترقي 
مقام بشريت از حالت شهوات 
غريزي به حالت تملك آگاهانه 
»خوِد« آزادي است كه مي تواند 
شك كند و نافرماني ورزد. اين 

سقوط هرگز معني فساد و سقوط 
اخالقي ندارد، انتقال آدميزاد است 
از حالت آگاهي ساده به نخستين 

شعله خودآگاهي، و نوعي 
بيدارشدن از خواب طبيعت است 
كه با تكاني از عليت شخصي در 

وجود كسي صورت مي گيرد
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آدمي که در درون خود حامل امانت الهي است 
و فطرتــاً داراي روحي خاق و جوياي رشــد و 
سير به سوي باالست از هر طرف با نيروهايي که 
وي را احاطه کرده اند روبروست. آدمي در اين 
مواجهــه قدرت آن را دارد کــه به اين نيروهاي 
محدودکننده و مانع، شکل داده و آنها را رهبري 
کند و در اين پروســه مبارک اســت که جهان 
وسيع و بي پايان دروني خود را نيز بيشتر کشف 
کرده و آن را رشــد و توسعه مي دهد. سازش با 
اين نيروهــاي پيراموني و بي عملي و انزوا باعث 
خواهد شــد که اين رشــد دروني متوقف شده 
و حرکــت تصاعدطلــب روح متوقــف گردد. 
بنابراين رشــد طبيعت و نيروهاي طبيعي پيوندي 

ناگسستني با رشد دروني انسان دارد.

5ـ هدف از مشاهده طبيعت
تأکيــد قرآن بر مشــاهده و نظــر در طبيعت آن 
است که با افزايش بينش آدمي، در وي آگاهي 
نســبت به چيزي را که طبيعت نماينده و نشــانه 

)آيه( آن است بيدار کند.
»يکي از ســيماهاي جالب قرآن تأکيدي اســت 
که درباره جنبه قابل مشــاهده واقعيت مي کند... 
شــک نيســت که غرض مســتقيم قرآن از اين 
مشــاهده همراه بــا تفکر و نظــر در طبيعت آن 
اســت که در آدمي آگاهي نســبت به چيزي را 
بيدار کند که طبيعت نماينده و رمز آن به شــمار 
مي رود. ولي نکته قابل ذکر اين اســت که وضع 
قرآن   )Empirical(اختبــاري عمومي تجربي و 
در پيــروان آن احســاس قدســيتي بــراي آنچه 
جنبه عملــي و واقعي دارد ايجــاد کرده و آنان 
را بانيان علم جديد ســاخته اســت. روح تجربي 
را در عصري بيدارکــردن که هر چيز ديدني را 
در جســت وجوي آدمــي براي رســيدن به خدا 
بــي ارزش تصــور مي کردنــد کار بزرگي بوده 

است.« )ص 19(
همان گونه که پيشــتر گفته شــد کوشش عقلي 
آدمي براي برداشتن موانعي که طبيعت در پيش 
پايش مي گذارد، عاوه بر آنکه به رشــد طبيعت 
منجر مي شود باعث رشد فکري و عقاني آدمي 
نيز مي شــود. اين پروسه تکاملي مارپيچي آدمي 
را براي برخورد با جنبه هاي دقيق تر تجربه بشري 

توانمندتر و مسلط تر مي سازد.
»تماس فکري با جريان زماني اشــيا است 
که مــا را براي رؤيت آنچــه ناگذران و 
غيرزماني است پرورش مي دهد. واقعيت 
در ظواهر آن منزل دارد، و موجودي چون 
آدمي، که بايد در محيطــي پر از موانع زندگي 
خود را ادامه دهد حق ندارد که از شناختن آنچه 

مرئي است غفلت ورزد.« )ص 19(
منابع

1. مســئله شناخت«، اســتاد مطهري، سخنراني هاي 
استاد شهيد در سال 1356 در کانون توحيد.
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براي تجلــي و به کارافتادن اســتعدادهاي عقلي 
او مناســب تر باشــد. بنابراين قــراردادن آدم در 
محيطي که از لحاظ مــادي با درد و رنج همراه 
باشد به قصد مجازات او نبوده است بيشتر براي 
آن بوده که نقشــه شيطان باطل شود که از روي 
دشــمني با انسان، مزورانه کوشــيده بود تا او را 
نسبت به شــادي اي که از نمو دائمي و گسترش 
و تکثير حاصل مي شــود نادان نــگاه دارد. ولي 
زندگي يک من محدود در محيطي که موانعي 
در برابــر او فراهم مي کند وابســته به گســترش 
دائمي دامنه معرفتي اســت که بــر تجربه عملي 
بنا شــده باشــد و تجربه يک مِن محدود که در 
برابر وي راه چندين امکان گشوده است تنها از 
طريق آزمودن و خطاکــردن و دوباره آزمودن 
گســترش پيدا مي کند. بنابراين خطا که ممکن 
است آن را چون نوعي شر عقلي توصيف کنند 
خود، در ســاختن تجربه عملي عاملي ضروري 

خواهد بود.« )ص 101(

4ـ پيوند سرنوشــت آدمي با سرنوشــت 
طبيعت

اســت که خصوصيت تصوري معرفت  بشــري 
را آشــکار ســازد. دوم اينکه مادام باواتسکي 
)Blavatski(، که اطاعات قابل  توجهي درباره 
رمزي گــري باســتاني داشــته، در کتــاب خود 
»عقيده ســري« گفته اســت که درخت در نظر 
پيشــينيان، رمزي مخفي براي معرفت اسراري و 
جادويي بوده است. آدم از اين جهت از چشيدن 
ميــوه اين درخت ممنوع بود که محدوديت وي 
به عنــوان يک خود، و مجهزبودن وي به حواس 
و ملــکات عقلــي، هماهنگ با نــوع مخالفي از 
معرفــت بوده اســت، يعني آن نــوع از معرفت 
که مســتلزم افزار مشــاهده و تجربه با شکيبايي 
اســت و تنهــا از طريق تجمــع تدريجي حاصل 
مي شــود. ولي شــيطان در آدم وسوســه کرد تا 
از ميوه درخت  ممنوع معرفت اســراري بخورد 
و تســليم آدم به اين وسوســه از آن جهت نبود 
کــه از لحاظ اصل و عنصر بد بــود، بلکه از آن 
جهت که »عجول« آفريده شده بود، خواست تا 
از راه کوتاه تري به معرفت دســت يابد. تنها راه 
براي اصاح اين تمايــل آن بود که در محيطي 
جاي داده شــود که با وجود همراه بودن با رنج 

بالواتسكي
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اجتماعـي ـ فرهنگـي حاکـم بـر جوامع اسـامي 
»عقب ماندگـي«  را  آن  اختصـار  بـه  آنچـه  ـ 
مي ناميدنـدـ  بـود. انديشـمندان مسـلمان اگرچـه 
از ايـن ورود مشـترک بـه خروجي متکثر سـوق 
بـر  قابل تأمـل  تفاوت هـاي  بـا همـه  امـا  يافتنـد؛ 
بودنـد کـه وضعيـت  نکتـه هم سـخن  ايـن  سـر 
جـز  صفتـي  بـا  را  آن  بازنمودهـاي  و  فعلـي 

کـرد. توصيـف  نمي تـوان  »عقب ماندگـي« 
واقعيـت امـر آن اسـت کـه پيـش از آغـاز قـرن 
نيـز  و  مسـلمان  متفکـران  از  برخـي  نيـز  بيسـتم 
نظام هـاي سياسـي حاکـم بـر جوامع اسـامي بر 
ايـن نکتـه وقـوف يافتـه بودنـد کـه بـدون انجام 
نهـادي و سـامانه هاي  نظام هـاي  اصاحـات در 
تفکـر مسـلمانان، رويارويـي بـا سـيل خروشـان 
تجـدد، امکان پذيـر نيسـت. بدين سـان، پـس از 
مجـدد  قدرت گيـري  شـاهد  خافـت،  بحـران 
در  تحول خـواه  و  اصاح طلبانـه  گرايش هـاي 
جهـان اسـام، ايـن بـار بـا احسـاس ضرورتـي 
مضاعـف هسـتيم کـه مي تـوان آنهـا را در نيمـه 
اول سـده بيستم ميادي در سـه جريان شناسايي 
کـرد: غرب گرايـان )المجـددون(، عرب گرايان 

)االسـاميون(.  اسـام گرايان  و  )العروبيـون( 
بودنـد  تحول خواهـان  متقدميـن  غرب گرايـان، 
و در آثـار خـود بـر اصـاح نظـام اجتماعـي و 
آموزشـي مسـلمانان بر اسـاس الگوهـاي غربي ـ 
بيـش از سـاير امـور ـ تأکيـد داشـتند. طهطاوي، 
شـبلي شـميل و طـه  حسـين از نامورتريـن ايـن 
انديشـمندان هسـتند کـه ضمـن تمايـز ميـان دو 
وجـه فرهنگـي )تجـدد( و اسـتعماري )غـرب( 
و  اروپايـي  تمـدن  بـا  شـراکت  مـدرن،  دنيـاي 
پذيـرش الگوهـا و هنجارهـاي عقانيـت غربـي 
را پيش درآمد توسـعه جهان اسـام مي دانسـتند.

سـده  در  گرايـش  نيرومندتريـن  عرب گرايـان، 
بيسـتم بودنـد که ضمـن عطف توجه بـه قوميت 
عـرب، غـرب را الگـوي پيشـرفت مي دانسـتند. 
عرب گرايـي از انقـاب ترکان جـوان )1908م( 
نضـج گرفت و با گـذر از »عرب گرايـي ليبرال« 

سـرزمين هاي در حال توسـعه اسـامي  برسـاخته 
شـد؛ در آغـاز قـرن بيسـتم ميـادي، نشـانه هايي 
معرفت شناسـي  نظـام  در  را  بحـران  بـروز  از 
خـود تجربـه کـرد. تجربـه رويارويـي با سـامانه 
و  هستي شـناختي  مبانـي  کـه  غربـي   دانـش 
معرفت شـناختي متفاوتـي را بازنمايـي مي کـرد، 
در سـاحت واقعـي نيـز بـا برتـري تکنولوژيـک 
غيرقابل انـکاري مرزهـاي جغرافيايـي و سياسـي 
اسـام گسـترانده  بـاد  تـا سـرحدات  را  خـود 
عثمانـي،  سياسـي  نظـام  عينـي  فروپاشـي  بـود. 
زوال ذهنـي مفهـوم خافـت اسـامي و واقعيت 
ـ  عربـي  نويـن  ملت هـاي  ـ  دولـت  فراينـد 
اسـامي  اسـامي کـه رؤيـاي سـرزمين واحـد 
ـ امـت واحـده ـ را بـه کابوسـي هولنـاک بـدل 
سـاخته بـود؛ لزوم بازنگـري در راهِ رفته و مسـير 
مبـدل  غيرقابل بازگشـت  امـري  بـه  را  طي شـده 
متفـاوت  گرايش هـاي  بدين سـان،  سـاخت. 
جريان هـاي  بـا  آميختگـي  در  نظرورزانـه اي 
و  داليـل  شـرح  بـه  عـرب،  مردمـان  سياسـي 
علـل وقـوع آنچـه بـر سـر مسـلمانان رفته اسـت 
اسـت،  رسـانده  فعلـي  وضعيـت  بـه  را  آنـان  و 
در  آنهـا،  اشـتراک  نقطـه  کـه  گرفـت  شـکل 
نامناسـب بودن  پذيـرش  سـر  بـر  امـر،   آغـاِز 
ـ  سياسـي  نظامـات  و  مسـلمان  امـت  وضعيـت 

انديشه هاي سياسي محمد عابدالجابري

ضرورت  بررسـي انديشـمندان کشورهاي 
بـه  اسـالمي  انديشـه  اسـالمي و واکنـش 

تجدد بحـران 
اگـر بخواهيـم الگـوي مطلـوب الجابري 
بايـد  کنيـم  بيـان  خـودش  زبـان  از  را 
پرسـش هاي  بـه  وي  پاسـخ  واپسـين  بـه 
محمدرضـا وصفـي اشـاره کنيـم کـه در 
عقالنيـت  احيـاي  اسـت  معتقـد  آنجـا، 
مي شـود  جامعـه اي  بـه  منجـر  انتقـادي 
کـه »اسـالم بـا آن، تاريـخ خـود را آغاز 
کـرد... مدينه النبـي يعنـي مدينـه اي کـه 
توسـط پيامبـر )ص( ترسـيم شـد. در اين 
پيمـان  طوايـف...  تمامـي  بيـن  جامعـه 
اجتماعـي و دوسـتي برقـرار کـرد. همـه 
را تابـع قانـون کرد. مسـيحيان و يهوديان 
را بـر اسـاس قانون، مـورد حمايـت قرار 
داد و يـك تنـوع در سـايه قانـون ايجـاد 
بيـن  تکثـر مشـروعيت داد...  بـه  و  کـرد 
غنـي و فقيـر، سـياه و سـفيد تفاوتـي نبود 
بود...انديشـه  تقـوا  پايـه  بـر  ارزش هـا  و 
جامعـه مدنـي و مردم سـاالر را، نخسـتين 
بـار، اسـالم به بشـريت معرفي کـرد. پيش 
از اسـالم بـه هيچ وجـه چنيـن جامعـه اي 
بـه  معتـرف  جامعـه اي  نداشـت«  سـابقه 
تنـوع و تعـدد فرهنگـي، قائـل بـه حقوق 
از  برخـوردار  نـژادي،  هـر  از  انسـان ها 
محاکـم قضايي عادالنـه و تحت حکومت 
ارزش هـاي اخالقي. )وصفـي، 1387: 88( 
انديشـه اسـامي  و فراتر از آن، سـنّت اسامي ـ 
آنچـه در رونـدي تاريخـي طي 1400 سـال پس 
از ظهـور ديـن اسـام در شـبه جزيره عربسـتان و 
در بسـط و توسـعه عيني و انديشه ورانه به سراسر 

فرزاد نعمتي

تجربه رويارويي با سامانه  دانش 
غربي که مباني هستي شناختي 
و معرفت شناختي متفاوتي را 
بازنمايي مي کرد، در ساحت 

واقعي نيز با برتري تکنولوژيک 
غيرقابل انکاري مرزهاي جغرافيايي 
و سياسي خود را تا سرحدات بالد 

اسالم گسترانده بود
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مناسـبات  فهـم  بـراي  تـاش  عـدم  و  مدرنيتـه 
ديگـر،  تعبيـري  بـه  و  دينـي  دريچـه  از  مـدرن 
بازسـازي دينـي اسـت و بنابراين راه حـل، همان 
اتخـاذ  نوگرايـان  رويکردهـاي  در  کـه  اسـت 

پويـا. اجتهـاد  مي شـود؛ 
نوگرايـان  از  فراتـر  گامـي  امـا،  تجددگرايـان، 
برمي دارنـد و بـر آننـد کـه دليـل عقب ماندگـي 
جوامـع اسـامي، اسطوره سـازي از سـنّت دينـي 
و فراتاريخـي کردن آن اسـت. اين سـخن بدين 
ماهيتـي  و  گوهـر  دينـي  نـّص  کـه  اسـت  معنـا 
درونـي دارد کـه فرازمانـي و فرامکانـي اسـت؛ 
امـا سـنّت دينـي بـه معنـاي واکنـش مسـلمانان 
هـر عصـر بـه اقتضائـات آن دوران و تفسـيري 
حقانيتـي  و  حيثيتـي  دينـي،  نـّص  از  تاريخـي 
جهانشـمول نـدارد و بنابرايـن نـه تنها بايـد مورد 
نقـادي قـرار بگيـرد؛ بلکـه بايـد تنها آنجـا مورد 
پذيـرش قـرار گيـرد کـه بـا آن گوهـر و ماهيت 
فراتاريخـي نسـبتي وثيق داشـته باشـد. حال، اگر 
در برآينـدي که از اسـتمرار و اسـتياي گفتمان 
سـنتّي بـر جوامـع اسـامي پديـد آمـده اسـت؛ 
نشـاني و نشـانه اي از ارزش هـاي اصيـل وجـود 
نـدارد و ديـن در سـنّت دينـي در حـوزه احـکام 
و فقـه تحديـد شـده اسـت و در عـوض فربگـي 
تجربـه  تکـرر  مثابـه  بـه  دينـي  ايمـان  فقاهـت، 
دينـي  ارزش  و  روحانـي  امـر  بـا  بشـر  ارتبـاط 
بـه عنـوان هنجارهـاي جهانشـمول کمرنـگ و 
کم اثـر شـده اند؛ بايـد در فرآيند سـنّت بـه ديده 
ترديـد نگريسـت. به زعـم تجددگرايـان، دنياي 
مـدرن در مبـادي و مباني با آن گوهر برسـازنده 
امـر مـدرن و تجـدد منافاتـي دارد و اختافـات 
ظاهـري ميـان سـنّت دينـي و امـر مـدرن بايد در 
پيشـگاه خـرد مـدرن مـورد قضـاوت و بازبينـي 

گيرند.2 قـرار 

زندگينامه محمد عابد الجابري
سـيد محمد آل مهـدي معتقـد اسـت: »شکسـت 
1967 ميادِي اعراب از اسـراييل، تنها شکسـت 
نظامـي يـک يـا چنـد دولـت عـرب از اسـراييل 
يـک  شکسـت،  يـک  از  فراتـر  چيـزي  نبـود، 
فروپاشـي و جايگشت معرفتي و اپيستمولوژيک 
بود که کناررفتن گفتمان مسـلط آن زمان را در 
پي داشـت. از اين رو، نسـل انديشـمندان پس از 
شکسـت ژوئن67، نسـل ديگري از انديشـمندان 
بـود» )الجابـري، 1389: 9( محمـد عابدالجابري 
متفکر مراکشـي از جمله اين انديشـمنداِن ديگر 
بـود کـه بـا ديـدي انتقادي بـه ميراث اسـامي و 
بـا تذکـر لـزوم بازخواني ايـن ميراث بـا متدهاي 
نويـن، واکاوي سـنّت اسـامي را مطمـح نظـر 
از شکسـت  قـرار داد و در فضـاي پـس  خـود 
1967، بـه مثابـه انديشـمندي پـرکار و نـوآور، 
مـورد توجـه محافـل آکادميـک و روشـنفکري 

جهـان عـرب قـرار گرفت.
دنيـا  بـه  مراکـش  در   1936 در  عابد الجابـري 
در  و  فوق ليسـانس   1967 درسـال  او  آمـد. 

اسـامي  ديرينـه  سـنّت  فراموشـي  را  اسـامي 
مي داننـد و  در راه حـل معضـل عقب ماندگـي، 
تکيـه  و  صالـح«  »سـلف  سـنّت  بـه  بازگشـت 
ارائـه  لـزوم  بـدون  دينـي،  مقـدس  متـون  بـر 
را  سـنّت  آن  و  متـون  ايـن  از  نويـن  تفسـيري 
توصيـه مي کننـد. ايـن قرائت بـا آرماني سـاختن  
شـريعتي کـه در طـي چهـارده قرن اخير توسـط 
ـ  دينـي  تفسـير  در  محـق  مرجـع  گـروه  تنهـا 
مجتهـدان ديـن ـ عرضـه شـده اسـت؛ صورتـي 
تماميت خواهانـه و شـکل گرايانه از ديـن را کـه 
بـر پايـه منطق اجتهاد سـنتّي قـوام مي يابـد؛ ارائه 
مي دهنـد و بديـن ترتيـب در ضديـت بـا تجـدد 
و امـر مـدرن، دچـار سـازش ناپذيري راديـکال 

مي شـوند. 
نوگرايـان اگرچـه از بطن سـنّت متولد شـده اند؛ 
امـا بـا اذعـان بـه لـزوم پيرايـش ديـن در دنيـاي 
دنيـاي  تحـوالت  بـه  مي کننـد  تـاش  جديـد، 
باشـند و  اعتنـاي کافـي و وافـي داشـته  مـدرن 
از عصـر  برخاسـته  نويـن  پرسـش هاي  اخـذ  بـا 
آنهـا،  بـه  سـنتّي،  روش  از  اسـتفاده  بـا  مـدرن، 
دينـي  نـّص  هـم  کـه  دهنـد  پاسـخي  آن چنـان 
خدشـه دار نگردد و هم کنشـي مـؤدب به آداب 
آنـان  گـردد.  اتخـاذ  مسـلمانان  توسـط  مـدرن 
معتقدنـد امـور مـدرن بايـد در دسـتگاه معرفتـي 
و در متدولـوژي سـنتّي، تعييـن تکليـف شـوند 
و بنابرايـن اگـر سـنّت پاسـخ هايي اسـت کـه بـه 
پرسـش هاي قديمـي داده شـده اسـت؛ بـا فرض 
حجيّـت دسـتگاه توليد معرفـت سـنتّي، مي توان 
بـه کار گرفـت و  نيـز  آن را در دوران جديـد 
پاسـخ هاي امـروزه بـراي دنيـاي اسـام در قبـال 
امـور نوپديـد مـدرن يافـت. مشـکل در سـنّت 
نيسـت کـه بـا طـرد آن رفـع شـود؛ آنچـه بحران 
سـنّت/  دوگانگـي  فـرض  اسـت؛  زده  رقـم  را 

بـا مـرگ جمـال  و »عرب گرايـي راديـکال« و 
پايـان  نيـز  عربـي«  اتحـاد  »انديشـه  عبدالناصـر، 
يافـت. عبدالرحمـن کواکبـي اوليـن سـخنگوي 
انديشـه قوميـت عربـي بـود. سـاير عرب گرايـان 
نظيـر نجيـب عـازوري و سـاطع الحصـري نيـز 
ضمـن بيـان عـدم تناقض اسـام و ناسيوناليسـم، 
بـه اهميـت افزون تـر عربيـت در برابـر اسـاميت 
بودنـد. جنبـش عرب گرايـي راديـکال،  معتقـد 
انقابـي  رونـد  بـه  کـه  بـود  تـوده اي  جنبشـي 
توسـط گـروه کوچکـي از مردم و نظـام مردمي 
حکومـت اعتقـاد داشـت و مي کوشـيد با حذف 
موانـع جداکننـده کشـورهاي عـرب، وحـدت 

جامعـه عربـي را عملـي کنـد.
تحول خواهـان  گـروه  سـومين  اسـام گرايان، 
در  اسـام  نقـش  ارائـه  هدف شـان  کـه  بودنـد 
زيسـت مسـلمانان عصـر نوين بود. اسـام گرايي 
را مي تـوان بـه دو دوره تقسـيم کـرد: دوره اول 
کـه عصـر آگاهـي از چالش هـاي نويـن بـود و 
دوره دوم کـه عصـر ظهور انديشـمندان مدافع و 
بديل سـاز بـود. در دوره اول، سـيد جمال الديـن 
و محمـد عبـده، با موضعي نسـبتاً تدافعي، سـعي 
در پوشـش اختافات اسـام و غرب را داشـتند؛ 
خافـت،  الغـاي  از  بعـد  و  دوم  دوره  در  امـا 
متفکرانـي نظيـر رشـيد رضا، حسـن  البنـا و... در 
موضعـي تهاجمـي از لـزوم مداخلـه اسـام بـه 
عنـوان نظامـي فراگيـر و همه جانبـه بـراي بهبـود 
وضعيـت جهـان اسـام سـخن بـه ميـان آوردند. 

)عنايـت، 1385(
بـا ايـن تفاسـير مي تـوان گفـت دنياي اسـام در 
مواجهـه بـا عصر تجـدد و مسـئله عقب ماندگي، 
دو پرسـش را پيش کشـيد: 1ـ چرا دنياي اسـام 
از  برون رفـت  بـراي  اينـک  2ـ  و  مانـد؟  عقـب 
بديـن  کـه  پاسـخي  کـرد؟  بايـد  چـه  بحـران، 
سـنخ  بـود:  سـنخ  دو  از  شـد؛  ابـراز  پرسـش 
نخسـت، راز عقب ماندگـي دنيـاي اسـام را  ـ 
عقب ماندگـي  راز  ـ  تاريخـي  مشابه سـازي  در 
غـرب در دوران قديـم مي دانسـت و بـا تـرادف 
اسـام و مسـيحيت، ايـن گـزاره را القـا مي کـرد 
کـه راه حـل در همـان راهـي يافتنـي اسـت کـه 
غـرب رفـت. اينـک نيز پاسـخ پرسـش چـه بايد 
کـرد؟ چيـزي جـز ايـن نيسـت: پيـروي از تمدن 
و  ناسيوناليسـتي  ليبرالـي،  جنبش هـاي  غـرب. 
سوسياليسـتي نمونه هايـي از جنبش هـاي برآمده 
از چنيـن تفکراتـي بودنـد. پاسـخ دوم بـه معضله 
تجـدد، علـل عقب ماندگـي دنيـاي اسـام را نـه 
در اسـام، بلکـه در مسـلمانان و دورشـدن آنان 
از هويـت اصيـل اسـامي مي دانسـت و راه حـل 
را بازگشـت بـه اسـام حقيقـي مي پنداشـت از 
بطـن چنين نگرشـي جنبش هاي اسـامي سـر بر 
آوردند.اسـام گرايان نيـز در گـذر زمـان و در 
پاسـخ بـه معضلـه تجـدد بـه گروه هـاي متفاوتي 
و  تجددگرايـان  سـنّت گرايان،  شـدند:  تقسـيم 

نوگرايـان.1
جوامـع  عقب ماندگـي  علـت  سـنّت گرايان 

دنياي اسالم در مواجهه با عصر 
تجدد و مسئله عقب ماندگي، دو 
پرسش را پيش کشيد: 1ـ چرا 
دنياي اسالم عقب ماند؟ و 2ـ 

اينک براي برون رفت از بحران، 
چه بايد کرد؟ پاسخي که بدين 

پرسش ابراز شد؛ از دو سنخ بود: 
سنخ نخست، راز عقب ماندگي 

دنياي اسالم را  ـ در مشابه سازي 
تاريخي ـ راز عقب ماندگي غرب 
در دوران قديم مي دانست و با 
ترادف اسالم و مسيحيت، اين 

گزاره را القا مي کرد که راه حل در 
همان راهي يافتني است که غرب 

رفت



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 12

2

86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 12

3

نقـد آنچـه خـود »عقـل عربـي« مي نامـد؛ تغييـر 
مي دهـد و بـا ديـدي نقادانـه و سـاختارگرايانه، 
را کـه  متنوعـي  عناصـر و سـازه هاي متضـاد و 
در تشـکيل چنيـن عقانيّـت و چنـان فرهنگـي 
نقشـي عمـده را ايفـا کرده انـد؛ باز مي شناسـد و 
از رهگـذر تحليـل درونـي آنها و نيز نسبت شـان 
با سـاير عناصـر سـامانه دانش عربـي و تحوالت 
تاريخـي جهـان اسـام، تحليلـي تاريخ مدارانه و 
سـاختارگرايانه از جهـان عرب عرضـه مي دارد. 

)22 )محمـدي زاد،1390: 
بـا مقدمـه اي کـه دربـاره نـوع مواجهـه  اينـک 
انديشـمندان مسـلمان بـا تجـدد طـرح شـد و بـا 
نگاهـي کوتـاه بـه آثـار الجابـري ايـن پرسـش 
در  عابد الجابـري  جايـگاه  کـه  برمي کشـد  رخ 
تقسـيم بندي سـه گانه اي کـه پيـش از ايـن ذکـر 
تـاش  متـن  ايـن  ادامـه  در  کجاسـت؟  شـد؛ 
مي شـود بـا بررسـي سـه مقولـه 1. نـگاه بـه ديـن 
2. نـگاه بـه تاريـخ فکـر )سـنّت( و 3. نـگاه بـه 
آينـده، بـه تعييـن جايـگاه ايـن متفکـر در مثلث 

مذکـور همـت گماشـته شـود.

نگاه به دين 
محمدرضـا وصفـي در گفت وگو بـا عابدالجابري 
متفکـران  سـاير  برخـاف  چـرا  مي پرسـد  او  از 
حنفـي،  حسـن  نظيـر  »نومعتزليـان«  بـه  موسـوم 
محمـد ارکـون و نصـر حامـد ابوزيـد از ورود بـه 
نقـد مباحـث الهياتـي اجتنـاب ورزيـده اسـت  و 

ديگـر اشـاره کـرد.
در  جابـري  هموطـن  منتقـد  وقيـدي،  محمـد 
بررسـي سـير انديشـه وي بـه سـه مرحلـه عمـده 
در  اسـت:  کـرده  اشـاره  جابـري  انديشـه گري 
مرحلـه نخسـت جابـري بـا تأليـف آثـاري نظيـر 
»عصبيـت و دولت در انديشـه هاي ابـن خلدون« 
و تحقيقاتـي دربـاره فارابـي، ابن رشـد، ابن سـينا 
و غزالـي و در اوج همـه آنهـا بـا انتشـار کتـاب 
»مـا و ميـراث فلسـفي مان« روشـي نويـن بـراي 
را  عربـي  ميـراث  دربـاره  پژوهـش  و  مطالعـه 
معضـات  برخـي  طـرح  بـا  و  مـي دارد  عرضـه 
راه پژوهش هـاي آتـي خـود را گشـوده اسـت. 
مرزهـاي  تحديـد  بـا  جابـري  دوم  مرحلـه  در 
عمـده  معضـل  »ميـراث«،  بـه  خـود  تحقيقـات 
در  را  عـرب  جهـان  معاصـر  گفتمان هـاي 
ناعقانيّـت، عـدم عينيّـت و غيرعلمي بـودن آنها 
جسـت وجو  کـرده و ايـن نکتـه را بيـان مي کنـد 
کـه بـراي عقاني کـردن وضعيت فعلـي و آتي، 
از گذشـته وجـود  فهـم عقانـي  چـاره اي جـز 
و  عينـي  و  علمـي  بررسـي  بنابرايـن  و  نـدارد 
غيرايدئولوژيـک ميـراث، آن تکيـه گاه مطمئني 
نوزايـش  گفتمان هـاي  از  بسـياري  کـه  اسـت 
عربـي بـه دليـل اهمـال در انجـام آن بـه درکـي 
و  انديشـه  بن بسـت  صورت مسـئله  از  صحيـح 
نيافته انـد. در  واقعيـت در جهـان عـرب دسـت 
مرحلـه سـوم، جابري با فـراروي در پروژه خود، 
هـدف نقـد را از نقـد گفتمـان معاصـر عـرب به 

از  فلسـفه  رشـته  در  را  خـود  دکتـراي   1970
دانشـگاه ربـاط، بـا دفاع از رسـاله اي با نـام »فکر 
نظريـه  معالـم  الدولـه؛  و  العصبيـه  ابن خلـدون 
خلدونيـه فـى التاريـخ« اخـذ کـرد. وي از سـال 
1967 اسـتاد دانشـگاه ربـاط در رشـته فلسـفه و 
انديشـه عربـي ـ اسـامي اسـت. جابـری در همه 
سـطوح آموزشـى از تدريس در مـدارس گرفته 
تـا اسـتادی دانشـگاه و حتـى در مقـام بـازرس 
بـود.  خدمـت  بـه  مشـغول  فرهنـگ،  وزارت 
کسـب چنيـن تجربه هـای گرانبهايى سـبب شـد 
تـا از نزديـک و بـه گونـه ای عميـق مشـکات 
آموزشـى و تربيتـى را بـکاود و سـرانجام در اين 
زمينـه در سـال 1967 کتـاب »مـن أحـل رؤيـه 
تقدميـه لبعـض مشـکاتنا الفکريـه و التربويه« را 
منتشـر کـرد. وی عاوه بـر اين بـرای بهره مندی 
هر چه بيشـتر دانشـجويان و اسـتادان دانشـگاه از 
روش هـای جديـد و آشـنايى آنـان بـا آخريـن 
تهيـه  دسـت اندر کار  غـرب،  فکـری  تحـوالت 
دانشـگاهى  کتاب هـای  از  پـاره ای  تدويـن  و 
شـد کـه عمده تريـن آنهـا کتـاب »مدخـل الـى 
فلسـفه العلـوم« اسـت. جابـری عاوه بـر حضور 
از  بين المللـى،  متعـدد  همايش هـای  در  فّعـال 
سـال 1995 بـا همـکاری تنـى چند از اسـتادان و 
محققـان بـه تصحيح و انتشـار مجموعـه مؤلفات 
ابـن رشـد پرداخت کـه تاکنون چنديـن جلد از 
ايـن مجموعـه عظيـم و گران سـنگ بـه هّمـت 
مرکـز »دراسـات الوحـده العربيـه« منتشـر شـده 
ميـادي   2010 سـال  در  عابدالجابـري  اسـت. 

درگذشـت.
عربـي  زبـان  دو  بـه  فراوانـي  آثـار  جابـري  از 
و فرانسـوي بـر جـاي مانـده اسـت کـه برخـي 
در  آل مهـدي  سـيدمحمد  همـت  بـه  آنهـا  از 
شـده اند.  ترجمـه  فارسـي  بـه  اخيـر  سـال هاي 
گزيـده اي از آثـار جابـري عبارتنـد از: أضـواء 
علـى مشـکل التعليـم بالمغرب/  نحـن و التراث؛ 
قـرأات معاصـره فـي تراثنـا الفلسـفى/ الخطـاب 
العربـى المعاصـر/ التـراث و الحداثـه؛ دراسـات 
و مناقشـات/ تکويـن العقـل العربـي )نقـد عقـل 
العقـل  عقـل 2(/  )نقـد  العربـي  العقـل  بنيـه   /)1
السياسـى العربـي )نقـد عقل 3(/ العقـل االخاقي 
)نقـد  االسـاميه  العربيـه  القيـم  نظـم  العربـي؛ 
الشـريعه/  تطبيـق  و  الدولـه  و  الديـن  عقـل 4(/ 
الديمقراطيـه و حقـوق االنسـان/ حفريّـات فـي 
الذکـراه مـن بعيـد )زندگينامـه خـود  نوشـت بـا 
و  السـلفيه  الحرکـه  سـاختارگرايانه(/  رهيافتـى 
)در  في المغـرب  المعاصـره  الدينيـه  الجماعـات 
کتاب الحرکات االسـاميه المعاصـره في الوطن 
االسـامي  العربـي  الثقافـي  المشـروع  العربـي(/ 
فـي االندلـس؛ قـراءه فـي ظاهـره ابـن حـزم و... 
از جملـه آثـار جابـري کـه بـه فارسـي ترجمـه 
مـا  بـه تکويـن عقـل عربـي/  شـده اند مي تـوان 
و ميـراث فلسـفي مان/ خوانشـي نويـن از فلسـفه 
زندگـي  از  نويـن  اندلـس/ خوانشـي  و  مغـرب 
گونـه اي  از  سـقراط هايي  رشـد/  ابـن  فلسـفه  و 

محمد عابد الجابري
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همراهـان  و  انسـان  ميـان   در  برسـاخته،  عقـل 
فرهنگـي او در عصـري خـاص پديـد مي آيـد. 
)الجابـري، 1389: 31 ـ 29( الجابـري در ادامـه 
بـراي ارائـه معنـاي عقـل در سـه تمـدن يونانـي، 
عربـي و اروپايـي نظـر کاسـدروف را مبنـي بـر 
اينکـه چارچـوب نظـام هـر فرهنگـي را تصـور 
آن فرهنـگ از سـه مقولـه خـدا، انسـان و جهان 
و رابطـه اين سـه بـا واقعيت عيني مي سـازد؛ بيان 
کـرده و اين گونـه نتيجـه مي گيـرد: در فرهنـگ 
يونانـي  نقـش خـدا در مقام واسـطه گري، پيوند 
از  بـا طبيعـت اسـت. در فرهنـگ عربـي  عقـل 
عقـل خواسـته مي شـود کـه بـا تأمـل در طبيعت 
آفريـدگار  معرفـت  بـه  خلقـت،  نمودهـاي  و 
دو  نويـن  اروپايـي  فرهنـگ  در  و  شـود  نائـل 
بيـان  اين گونـه  مي تـوان  را  عقـل  شـاخص  
کـرد: 1ـ قلمدادکـردن رابطـه عقـل و طبيعـت 
بـه مثابـه رابطـه مسـتقيم و 2ـ ايمـان بـه توانايـي 
عقـل در تفسـير طبيعـت و کشـف اسـرار آن. به 
زعـم الجابـري، عقـل در فرهنـگ عربـي، بيـش 
اروپايـي،  و  يونانـي  نمونـه  دو  نظيـر  آنکـه  از 
عقـل علت گـرا باشـد و بـه فهـم اسـباب و علـل 
شـناخت  بـر  مبتنـي  اخـاق  و  گمـارد  همـت 
بـا  پيونـد  در  و  اسـت  عقـل علت گريـز  باشـد؛ 
بـه  ارزشـي  نظامـي  درون  از  اخـاق،  و  رفتـار 
ديگـر،  تعبيـري  بـه  مي نگـرد.  پيرامـون  اشـياي 
کارکـرد عقـل عربـي، ادامـه معنـاي لفظـي آن 
اسـت؛ بازداشـتن از اعمـال نـاروا. بـه تعبير خود 
انديشـه عربـي کشـِف  در  »شـناخت  الجابـري: 
بـه  روابطـي نيسـت کـه پديده هـاي طبيعـت را 
يکديگـر پيونـد مي دهـد و فراينـدي نيسـت کـه 
عقـل در بسـتر آن خـود را بـاز مي يابـد، بلکـه 
تشـخيص بيـن موضوعـات شـناخت )حسـي يـا 
اجتماعـي(، بيـن زيبايـي و زشـتي و خيـر و شـر 
اسـت و مأموريـت عقـل و حتـي تشـابه وجودي 
نيکـو و  بـه رفتـار  آن، وادارکـردن دارنـده اش 
بـازداري او از انجـام کارهـاي ناپسـند اسـت.« 
تفاسـير  ايـن  بـا  ـ32(   52  :1389 )الجابـري، 
الجابـري هنگامـي  نـزد  مشـخص مي شـود کـه 
کـه سـخن از »عقـل عربـي« بـه ميـان مي آيـد؛ 
غـرض تحليـل مضمـون انديشـه عربـي اعـم از 
آرا، نظريه هـا، مذاهـب و ايدئولوژي هـا نيسـت؛ 
بلکـه آنچـه اولويـت دارد تحليل انديشـه عربي، 
بـه مثابـه ابـزار توليـد نظري اسـت و آنچـهـ  اگر 
نـدارد؛  اولويـت  ـ  اسـت  بي اهميـت  نگوييـم 
خـوِد توليـد نظـري اسـت. بدين سـان، بي ترديـد 
نص گرايانـه  نگاهـي  الجابـري،  انديشـه  در 
بـه ديـن وجـود نـدارد و همـه چيـز از رهگـذر 
تحليـل سـاختارگرايانه نقشـش در شـکل گيري 
عقانيـت کاسـيک عـرب مـورد بررسـي قرار 
مي گيـرد. نمونـه اي از ايـن نگرش الجابـري را ـ 
بي آنکـه وي قصـد تأکيـدي ويـژه بر آن داشـته 
باشـد ـ مي تـوان در ادامه اسـتدالل وي در مورد 
تعبيـري کـه از عقـل در فرهنگ عربي مي شـده 
نقل قـول  آخريـن  از  پـس  بافاصلـه  و  اسـت 

ايدئولوژيک کـردن ديـن، برجسته سـازي بخشـي 
آن  از  ديگـر  قسـمتي  کمرنگ سـازي  و  آن  از 

اسـت. )وصفـي، 1387: 80 ـ 79(
واقعيـت امـر آن اسـت که بـا امعان نظـر در آثار 
يقيـن آور دربـاره  نظـري  بـه  نمي تـوان  جابـري 
نـوع نـگاه الجابـري به مسـئله دين اسـام دسـت 
از آنکـه صحـت  بيـش  الجابـري  بـراي  يافـت. 
دينـي  متـون  تبييـن  و  تحليـل  تفسـير،  سـقم،  و 
اهميـت داشـته باشـد؛ نحـوه توليـد و معنادهـي 
ايـن  کـه  معنابخشـي  سـاختار  آن  و  گفتمان هـا 
متـون را بـه صـدا در مي آوردنـد؛ محـل توجـه 
اسـت. بدين سـان او بيش از آن کـه به بحث هاي 
کامـي و الهياتـي دربـاره اين متون بپـردازد؛ در 
مقـام ساختارشـناس معرفـت، نظير جامعه شـناس 
معرفـت، دل مشـغول شـرح و بسـط نـزاع ميـان 
اپيسـتمولوژيک  و  ايدئولوژيـک  حوزه هـاي 
خـال  از  را  عربـي  عقـل  مي کوشـد  و  اسـت 
چنيـن تنازعـي توضيـح دهـد. بدين سـان بـراي 
آشکارشـدن بيشـتر موضـوع بحـث، الزم اسـت 
اندکـي در بـاب مفهـوم عقـل عربـي بينديشـيم.

الجابـري در اوليـن فصـل کتـاب »تکويـن عقـل 
عربـي«: »عقـل بـه کـدام معنـا؟« از تمايـزي کـه 
آنـدره الالنـد ميـان دو گونـه از عقـل، »عقـل 
برسـازنده يـا کنش گـر«  و »عقـل برسـاخته يـا 
مي کنـد.  اشـاره  اسـت،  شـده  قائـل  متعـارف« 
طبـق نظـر الالنـد، عقـل برسـازنده، آن فعاليـت 
ذهنـي اسـت کـه مفاهيـم را تشـکيل و مبانـي را 
بنيـاد مي نهـد: »خـردي کـه انسـان در پرتـو آن 
مبـادي  اشـيا،  بيـن  فهـم روابـط  از  اسـت  قـادر 
کلـي و ضـروري اي را اسـتخراج کنـد کـه در 
نـزد همه مردم يکسـان اسـت« اما عقل برسـاخته 
»مجموعـه اي از مبـادي و قواعـدي اسـت که در 
اسـتدالل بـه آنهـا تکيـه مي کنيـم، کـه علي رغم 
گرايشـي کـه بـه وحـدت دارنـد، از عصـري بـه 
عصـر ديگـر متفاوتنـد و ممکـن اسـت در افـراد 
گوناگـون، نيـز متفـاوت باشـند.« بـا ايـن تعابير، 
عقـل برسـازنده در حکـم »قـوه ناطقه«اي اسـت 
و  مي شـود  حيـوان  از  انسـان  تمييـز  سـبب  کـه 
ميـان همه انسـان ها مشـترک اسـت؛ حـال آنکه، 

بيشـتر نقـش ساختارشـناس معرفـت را بـر عهـده 
ايـن  بـه  الجابـري  کـه  پاسـخي  اسـت؟  گرفتـه 
پرسـش مي دهـد؛ در فهـم نـوع نگاه وي به مسـئله 
ديـن، بسـيار مهـم اسـت. وي ضمـن بيـان اينکـه 
آگاهانـه و عامدانـه از ايـن مباحـث پرهيـز کـرده 
اسـت؛ دليـل چنيـن امـري را ايـن بيـان مي کنـد 
کـه اوالً، ورود بـه ايـن مباحـث، کشيده شـدن بـه 
دور باطـل اسـت و تکـرار بحث اشـاعره و معتزله، 
فايـده چندانـي نـدارد و تکـرار مکـررات اسـت. 
نقـد  دريچـه  از  مي خواهنـد  کـه  کسـاني  ثانيـاً، 
الهياتـي بـه نقـد عقـل اسـامي بپردازنـد؛ دچـار 
تأثيرپذيـرِي ناخودآگاهانـه  از سـنّت نقـد الهيات 
غربـي مي شـوند و تفـاوت ماهوي سـاختار اسـام 
و مسـيحيت را در آراي خـود لحـاظ نمي کننـد. 
منظـور نظر الجابـري از اين تفـاوت، آغازگاه هاي 
متفـاوت دو نقـد الهياتـي اسـت. متفکـران غربـي 
الهيـات سـنتّي را بـا ايـن پيش فـرض نقـد کردنـد 
کـه عهـد قديـم و عهد جديـد، تحريف شـده اند؛ 
حال آنکـه بـه نظـر الجابـري با وجـود اينکـه قرآن 
در دوران عثمـان تدويـن گشـته اسـت و به رغـم 
اختافـات عمـده اي کـه ميـان عثمـان و علي ابـن 
ابي طالـب وجـود داشـته اسـت، ميـان گروه هـاي 
اسـامي هيـچ اختافـي در مـورد عـدم تحريـف 
[جهـان  مـا  »راه  بنابرايـن  و  نـدارد  وجـود  قـرآن 
اسـام] بـا راه غـرب، در نقـد انديشـه دينـي، يکي 
نيسـت.«)وصفي،1387: 77 ـ 76( در ادامـه هميـن 
مصاحبـه، وصفـي ايـن نظـر را ابـراز مـي دارد کـه 
برخـي از ايـن منظـر کـه تـورات و انجيـل حـاوِي 
سـخنان حواريون اسـت؛ آنهـا را غيرقابل مقايسـه 
بـا حديـث مي پندارنـد و  بـا قـرآن، ولـي مشـابه 
بنابرايـن بـا توجه به قدمـت و اهميـت نقد حديث 
در سـنّت اسـامي و بـا سـابقه اي کـه از نقـد متـن 
در هـر سـه ديـن يافت مي شـود؛ آغاز نقـد دين از 
همـان جايي کـه غرب آغازيد؛ بااشـکال اسـت. 
پاسخ الجابري موضع وي را نسبت به ديگر عنصر 
برسـازنده سـنّتـ  حديثـ  آشـکار مي سـازد. وي 
در عيـن ايجـاز و صراحـت در آغاز و پايان پاسـخ 
خـود مي گويـد: »من »حديـث« را هماننـد »وحي« 
نمي دانـم... و نقـد حديـث هـم مقولـه اي اسـت، 
متفـاوت بـا حـوزه قـرآن.« دقـت در ادامـه هميـن 
اسـت.  ديگـري  بديـع  نـکات  گويـاي  مصاحبـه 
الجابـري آن گاه کـه بـه دليـل اسـتفاده از عبـارت 
مي شـود؛3  متهـم  قوم گرايـي  بـه  عربـي«  »عقـل 
ضمـن رد ادعـاي پنهـان کاري، بر اين ايـده تأکيد 
مي ورزد که به اين دليل از »عقل اسـامي« سـخن 
بـه ميـان نمـي آورد که »بـه کار بـردن واژه اسـام 
يـا اسـامي، ايـن مباحـث را بـه شـکل مسـتقيم به 
اسـام ربـط مي دهـد. امـا مـن واقعـاً بـه دنبـال نقد 
اسـام نيسـتم.« و برخـاف نظر خاورشناسـان، هر 
آنچـه در دنيـاي مـا اتفـاق افتـاده اسـت، مربوط به 
دنياي اسـام نيسـت. الجابري، ديـن را ايدئولوژي 
نيـز نمي داند و معتقد اسـت »اسـام بـه عنوان يک 
ديـن، بزرگتـر و مهمتـر از آن اسـت، کـه تنهـا در 
سـاختارهاي اجتماعـي تعريـف شـود« و بنابرايـن 

اختالفات عمده اي  به رغم 
که ميان عثمان و علي ابن 

ابي طالب وجود داشته است، 
ميان گروه هاي اسالمي هيچ 

اختالفي در مورد عدم تحريف 
قرآن وجود ندارد و بنابراين 
»راه ما ]جهان اسالم[ با راه 
غرب، در نقد انديشه ديني 

نيست يکي 
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آن رنـج مي بـرد.« بنابرايـن، اگـر علـوم عربـي در 
حـوزه زبـان را معجزه اعراب بدانيـم؛  اين اعجاز 
در حکـم شمشـيري دولبـه بـود کـه از يک سـو، 
زبانـي را کـه مبنايـي جـز ذوق و سـليقه نداشـت 
مبـدل بـه زبانـي علمـي و قانون منـد مي کـرد و از 
سـوي ديگـر در همراهـي با پيشـرفت ناتـوان بود 
و حتـي تغييـر آن چـه را کـه ضـرورت داشـت؛ 

126ـ121(  :1389 )الجابـري،  برنمي تافـت. 
سـاختار دوم منـدرج و موجـود در متـن »عقـل 
عربي«، سـاختار »عرفان« اسـت کـه الجابري آن 
را فـرآورده اي وارداتـي از »تصـوف ايرانـي« و 
»تصـوف هنـدي«  و دنيـاي گنوسـي و هرمسـي 
آنهـا مي دانـد. طبـق نظريات هرمسـي، شـناخت 
خـدا، نـه از طريـق عقـل، بلکـه بـه وسـيله نفـس 
امکان پذيـر اسـت؛ زيـرا نفـس خـود بخشـي از 
خداسـت و در عجـز عقل از اتصـال به خدا، اين 
نفـس اسـت کـه از اين امـکان برخوردار اسـت. 
تشـبيه  هرمسـي،  ادبيـات  مؤکـدات  ديگـر  از 
جهـان بـه انسـان و انسـان بـه جهانـي کوچـک 
درآميختگـي  نگـرش  ايـن  نتايـج  از  اسـت. 
ديـن در علـم و علـم در ديـن اسـت. بـه تعبيـر 
بـزرگ  ويسـتوژير، چنيـن اختاطـي دسـتاورد 
پيشاسـقراطي  فاسـفه  زمـان  از  يونانـي  فلسـفه 
را کـه همانـا اسـطوره زدايي از حـوزه شـناخت 
جهـان و تمايـز ميـان شـناخت جهان و شـناخت 
باعـث  و  داد  قـرار  تحت الشـعاع  بـود؛   خـدا 
درآميختگـي ديـن و دانـش، در مبـدأ و مرجـع 
شـناخت  کـه  انجاميـد  نکتـه  ايـن  بـه  و  شـدند 
ممکـن نخواهـد بـود؛ مگـر از سـوي پيامبـري 
او وحـي مي شـود و شـناخت خـود را  بـه  کـه 
بـه شـکل وحـي و نـه برهـان فرا پيـش مي نهـد.« 
الجابـري بـر آن اسـت کـه هرمس گرايـي پيـش 
از آنکـه از طريـق ديـن و فلسـفه وارد فرهنـگ 
عربـي ـ اسـامي شـود؛ از در »علـم« وارد ايـن 
فرهنـگ شـده بـود. بـراي نمونـه، او از جابر بـن 
حيـان و آراي وي دربـاره رابطـه اجـزاي هسـتي 
بـا يکديگـر، نفـس، بخش بنـدي علـوم، قِـَدم يـا 
حـدوث عالـم سـخن مي گويـد کـه نشـانگر آن 
اسـت کـه جابربـن حيـان، »عقـل و ابزارهاي آن 
را نمي پذيـرد و راه رسـيدن بـه شـناخت قديـم 
)= خـدا( را »مشـاهده« يعنـي شـيوه »کشـف و 
شـهود« مي دانـد کـه نيازمنـد اسـتدالل و برهـان 
آن  در  تمثيـل«  و  »لفـظ  به کارگيـري  و  نيسـت 
در   )297  :1389 )الجابـري،  نـدارد«  مـورد 
نظريـات  در  هرمس گرايـي  نيـز  باورهـا  حـوزه 
برخـي متکلميـن اوائـل و نـزد غـات و روافض 
ديـده  اسـماعيليه  و  اخوان الصفـا  جهمي هـا،  و 

مي شـود.
در نهايـت، الجابري سـاختار معرفتـي »برهان« را 
نيـز  متأثـر از فلسـفه يوناني مي دانـد و در تحليل 
چگونگـي راه يابي فلسـفه ارسـطويي به فرهنگ 
عربيـ  اسـامي، سـخن ابن نديم درباره »اسـباب 
فراوانـي کتاب هـاي فلسـفه و ديگـر علـوم قديم 
در ايـن بـاد« را کـه چنيـن امـري را بـه رؤيـاي 

و ديـن بـه مثابـه متـون( اسـت. ب: نظـام معرفتي 
عرفانـي، کـه بخـش نامعقول يـا »عقل مسـتقيل« 
را  هرمس گرايـي(  اساسـاً   =( کهـن  ميـراث 
برهانـي،  معرفتـي  نظـام  ج:  اسـت.  نهـاده  بنيـاد 
)به ويـژه  فلسـفه و علـوم عقلـي  بنيادگـذار  کـه 
ارسـطوگرايي( اسـت، کـه ديـر هنـگام پـاي در 
)الجابـري،  نهـاد.«  اسـامي  ـ  عربـي  فرهنـگ 

)382 ـ   383  :1389
 در بحـث از سـاختار »بيـان«، الجابـري به ويژگي 
ناپيوسـتگي و نبـود رابطه علّـي در فرهنگ عربي 
اشـاره مي کنـد و ريشـه ايـن امـر را در سـاختار 
زبـان و علـوم پيشا اسـامي رديابـي مي کنـد. بـه 
زعـم الجابـري در جامعـه پيش از اسـام اعراب، 
»قيـاس« و »تشـابه« کـه رابطـه »علـت و معلولـي« 
و  اسـت  بـوده  فربـه  نيسـت؛  راهـي  آن  بـه  را 
هميـن امـر توجيه گـر وجـود و حضـور علومـي 
بـر  پيشـگويي  و  غريبـه  علـوم  طالع بينـي،  نظيـر 
ايـن  عمومـي  فرهنـگ  در  سـتارگان  اسـاس 
جوامـع بـوده اسـت. چنيـن نگرشـي، برهان سـتيز 
ايـن  بيـان  بـا  الجابـري  اسـت.  و عقانيت گريـز 
نکتـه کـه اعـراب زبـان خـود را مقـدس مي دانند 
کـه  اسـت  شـيوا«  »جانـوري  عـرب  درواقـع،  و 
ماهيـت سـخن او را نـه تنهـا »عقل« بلکه شـيوايي 
و باغت او مشـخص مي کند؛ از انديشـه »هردر« 
انديشـمند آلمانـي بـراي توضيـح شـناخت رابطه 
زبـان و انديشـه اسـتفاده مي کنـد تـا نشـان دهـد: 
»زبـان عربـي، زبـان منجمدشـده پـس از موميايي 
اسـت، امـا زندگـي اجتماعـي نـه موميايـي و نـه 
منجمـد شـد و روال خويـش را در پيـش گرفـت 
و بـا تحميـل لهجه هاي عربـي عاميانه کـه پربارتر 
از زبـان فُصحـي بـود، انتقـام خـود را از عصـر 
زاويـه اي  چنيـن  در  درسـت  و  گرفـت  تدويـن 
اسـت کـه گسـيختگي زبـان عربـي کميـن کرده 
اسـت، گسـيختگي کـه زبـان عـرب تـا امـروز از 

مسـتقيم اين متـن از کتاب »تکويـن عقل عربي« 
آغازيـده مي شـود؛ متوجـه شـد. الجابـري بـراي 
ذکـر برابـر نهادهـاي عقـل در فرهنـگ عربـي 
و  مي کنـد  مراجعـه  العـرب«  »لسـان  کتـاب  بـه 
از قـرآن، آن اسـتدالل  بـا ذکـر آياتـي  سـپس 
مي کنـد.  معنادارتـر  و  مسـتحکم تر  را  مسـتقل 
نـّص اي  قـرآن،  الجابـري،  بـراي  اينجـا،  در 
نيسـت کـه در حضـور آن، نيـاز بـه مراجعـه بـه 
سـاير متـون دسـت دوم نباشـد؛ بلکـه نظير سـاير 
آثـار، چـون متني قابـل تفسـير ـ البتـه قابل اعتنا ـ 
نگريسـته مي شـود. در اينجـا الجابـري بـه دنبـال 
اسـتحکام اسـتداللي اسـت که پيـش از آنکه در 
نـّص کاويـده، يافتـه و بيـان شـده باشـد؛ از بطن 
نظـرورزي عقانـي نويسـنده، متولد شـده اسـت 
و بنابرايـن بـه خـودِي خـود، قائم بالذات اسـت. 
بدين تعبيـر، الجابـري نـه سـنّت گرا اسـت و نـه 
اسـت  بلکـه تجددگرايـي محافظـه کار  نوگـرا؛ 
کـه نظيـر عـدم تمايلـش بـه اتصـاف بـه صفـت 
»نومعتزلـي« )وصفـي 1387: 6( مي کوشـد نـوع 
نگـرش خـود بـه ديـن را در لفافـه اي از احتياط، 
بـه گونه اي کـه هـدف اصلـي پژوهش هايش را 
کـه بي ترديـد در گام نخسـت متوجه خـوِد دين 
نيسـت؛ دچـار بحـران سـازد ـ بـه دور از منطـق 
نص گرايانـه و در قرابـت بـا منطقـي متن محـور 

آرامـش دهـد.

نگاه به تاريخ تفکر )سّنت(
دارد؛  عربـي«  »عقـل  از  الجابـري  کـه  تعبيـري 
نـزد  کـه  اسـت  امـري  آن  بـا  عمـده  تشـابه  در 
انديشـمندان معاصـر، »سـنّت« ناميـده مي شـود و 
منظـور از آن، مجموعـه اي از افـکار و عاداتـي 
اسـت کـه از گذشـته بـر جـاي مانـده و بـا ديده 
احترام نگريسـته مي شـود. بنابراين شـرح نگرش 
عناصـر  و  عربـي«  »عقـل  مـورد  در  الجابـري 
تکوين دهنـده آن، راهشـگاي آشـکارگي نـوع 
نـگاه وي بـه سـنّت اسـامي نيـز مي تواند باشـد. 
در واقـع همان گونـه کـه در بخـش پيشـين ذکـر 
شـد؛ الجابـري عقـل را نـه قـوه تمييـز انسـان از 
حيـوان، بلکـه سـاختاري مي دانـد کـه هويـت و 
فرهنـگ ملـل و نـوع نگـرش آنـان بـه جهـان و 
نحـوه تعامـل بـا آن را تقويـم مي کنـد. در ادامـه 
با بررسـي زيرسـاختارهاِي سـاختار »عقل عربي« 
نگـرش او نسـبت بـه سـنّت را بازگـو خواهيـم 

. کرد
از  تکوين يافتـه  را  عربـي«  »عقـل  عابدالجابـري 
سـه سـاختار »بيان«، »عرفـان« و »برهـان« مي داند 
ايـن  درگيـري  و  رقابـت  کـه  اسـت  معتقـد  و 
سـه نظـام شناخت شناسـي متفـاوت، نمـودي از 
»بحـران بنيادهـا« در فرهنـگ عربـي ـ اسـامي 
اسـت. طبـق نظـر وي، فرهنـگ عربيـ  اسـامي 
در عصـر تدويـن بر سـه نظام معرفتي بنيـاد نهاده 
شـده اسـت کـه بـه ترتيـب ظهـور و تثبيت شـان 
کـه  بيانـي،  معرفتـي  نظـام  »الـف:  از:  عبارتنـد 
نشـانگر ميـراث عربـي ـ اسـامي »نـاب« )زبـان 

جنبش ترجمه اي که مأمون 
بدان دستور داد و گرايشي 

ارسطويي داشت؛ »هدفي جز 
ايستادگي در برابر گنوس مانوي 
و عرفان شيعي نداشت، يعني 

منبع معرفتي که نيروهاي 
مخالف عباسيان آن را رواج 

مي دادند و منحصر به فرد آنها 
بود. بنابراين جنبش ترجمه با 

گرايش ارسطويي، بخش اساسي 
استراتژي نويني بود که مأمون 
براي ايستادگي در برابر بن مايه 

معرفتي ايدئولوژي دشمنان 
سياسي اش به آن پناه برد
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نگاه به آينده 
اسـت  الجابـري الزم  آينده شناسـي  فهـم  بـراي 
نخسـت نگاهـي بـه نـوع نگـرش وي نسـبت بـه 
جريان هـاي فعلـي جهـان عـرب داشـته باشـيم. 
الجابـري در کتـاب »مـا و ميـراث فلسـفي مان« 
سـه خوانـش در جهـان معاصـر عـرب را مـورد 
بررسـي قـرار مي دهـد و نسـبت هـر يـک را در 
و  »اکنـون«  »گذشـته«،  زمانـي  بـازه  سـه  مـورد 
»آينـده« مي سـنجد. الجابـري، هـر سـه خوانـش 
را بنيادگـرا مي دانـد و مشـکل مشترک شـان را 
در زمينـه اپيسـتمولوژيک در دو مورد مشـخص 
عينيّـت  کمتريـن  از  روش،  در  اوالً  مي کنـد: 
برخوردارنـد و در زمينـه ديـدگاه از فقـر نگرش 
بـر  گرايـش  سـه  هـر  مي برنـد.  رنـج  تاريخـي 
اسـاس همان شـيوه اي مي انديشـند که پيشينيان، 
مي ناميدنـد.  شـاهد«  بـر  غايـب  »قيـاس  را،  آن 
»غايـب« آينـده اي مدنظـر آنهاسـت؛ و »شـاهد« 
بـراي بنيادگرايـي دينـي، افتخـار تمـدن، بـراي 
ليبراليسـم عربـي، معاصريّت و براي مارکسيسـم 
عربـي، تحقـق انقـاب اسـت. چنيـن روشـي بـه 
دنبـال رهيافت هـاي آمـاده اسـت و از ايـن منظر 
و  انتزاعـي  مکانيکـي اش،  نگـرش  واسـطه  بـه 

ناکارآمـد اسـت.
1ـ بنيادگرايـي دينـي: خوانـش نخسـت در 
پاسـخ بـه دو پرسـش چگونـه شـکوه تمدن هـا 
را زنـده  ميراث مـان  بازگردانيـم؟ و چگونـه  را 
کنيـم؟ شـکل گرفتـه اسـت و مبتنـي بـر تعامـل 
گذشـته و آينـده، در غيـاب اکنـون اسـت. ايـن 
انديشـه بـا تأکيـد بـر ذات، امـر مطلـوب را در 
گذشـته مي يابـد و بـا قدسيت سـازي از سـنّت، 
اکنونيـت  روي  پـل زدن  بـا  مي کنـد   تـاش 
سـازد.  متصـل  آينـده  بـه  را  گذشـته  اکنـون، 
اسـاس  ايـن  بـر  گرايـش،  ايـن  دلخـواه  آينـده 
کـه »آنچـه کـه در گذشـته اتفـاق افتـاده اسـت 
داشـت«  تحقـق خواهـد  امـکان  نيـز  آينـده  در 
برگرفتـه از گذشـته اسـت. بـا وجـود ترديـد در 
آنجـا  خوانـش،  ايـن  بغرنجـي  امکانـي،  چنيـن 
خوانشـي  بـا  مي کنـد  تـاش  کـه  مي دهـد  رخ 
تجربـه اي  را  آن  گذشـته،  از  ايدئولوژيـک 
سـتيز  کنـد.  بازنمايـي  بي نقـص  و  درخشـان 
و  غربـي  گفتمـان  تفـوق  از  ناشـي  اکنـون،  بـا 
مخالفـت ايـن خوانـش بـا تجربـه تجـدِد غربـي 
اسـت. بـه نظـر الجابـري ايـن گرايـش »ابتـدا بـه 
شـکل يک جنبش ديني و سياسـي اصاح طلب 
شناخته شـده اي  چهره هـاي  کـه  شـد  پديـدار 
محمـد  و  اسـدآبادي  سـيدجمال الدين  چـون 
بـر داشـت، جنبشـي کـه خواهـان  عبـده را در 
تجـدد و تـرک همـه شـيوه هاي پوسـيده و کهن 
بـود« و  همزمان بـه الغاي ميـراث معرفتي »عصر 
تسـليم در  لـزوم  تفکـر  ابطـال  نيـز  و  انحطـاط« 
برابـر غربي شـدن بـود و تجـدد بـه معنـاي فهـم 
نويـن از شـريعت  و معاصرکـردن آن را دنبـال 
مي کـرد امـا در ادامـه بـه وضعيتـي بنيادگرايانـه 
و  شـد  دچـار  اخوان المسـلمين  انديشـه هاي  در 

تقسـيم مي کنـد. بـه زعـم الجابري، ميـان اين دو 
دسـتگاه معرفتي، انقطاع اپيسـتمولوژيک وجود 
دارد. از يک سـو مشـرق اسـامي قـرار دارد که 
انديشـمنداني نظير فارابي، ابن سـينا، سـهروردي 
سـيري  در  و  مي دهـد  پـرورش  را  ماصـدرا  و 
عقاني گـري  از  مرحلـه  بـه  مرحلـه  خطـي 
از  مي شـود؛  نزديـک  باطني گـري  بـه  و  دور 
سـوي ديگـر مغـرب اسـامي در دوران دولـت 
موحديـن و جنبـش اصاحـي ابـن تومـرت قرار 
دارد کـه نـه تنهـا ادامـه فلسـفه مشـرق اسـامي 
نيسـت؛ بلکه متأثر از شـرايط سياسـي، به انقابي 
فرهنگـي عليـه شـرق و بـا شـعار تـرک تقليد از 
بـدل  عقلـي  اصـول  بـه  بازگشـت  و  مشـرقيان 
مي شـود. بـه نظـر الجابـري، تنـوع فرهنگ هـا و 
قوميت ها در شـرق، باعث گسـيختگي آن شـده 
بود و تاش فاسـفه مشـرق براي سـازگارگري 
بـراي  وحـدت  نظـري  اعـاده  فلسـفه،  و  ديـن 
تحقـق وحدت عملـي بود؛ امـا در آندلس دوره 
موحديـن چنين نيازي وجود نداشـت و دشـواره 
ضرورتـي  آن جـا،  در  فلسـفه  و  ديـن  ادغـام 

ـ10(  11 )الجابـري1391:  نمي يافـت. 
ابـن  رشـد، آن فيلسـوف نمونـه اي اسـت کـه بـه 
نظـر الجابـري بـا کسـب بهـره مناسـب از فلسـفه 
شـريعت  و  فلسـفه  ميـان  تمايـز  بـه  ارسـطو، 
ابن سـينا،  نظيـر  کـه  بـود  مشـائي اي  او  رسـيد. 
منطقـي  بـراي  ارسـطو  از  ابـزاري  اسـتفاده اي 
»هـر جـا  و  نمي کـرد؛  جلـوه دادن غيب مـداري 
ارسـطو  فلسـفه  قضايـاي  در  نگشـوده اي  گـره 
فراتـر  آن  از  گره گشـايي  بـراي  مي يافـت، 
اجـرام  تأثيـر  دلبسـته  و  مي رفـت«  ارسـطو  از 
آسـماني بر حـاالت انسـاني نمي شـد. فقيهي که 
در برابـر هجـوم غزالـي و ابن سـينا بـه فلسـفه، از 
حريـم آن دفـاع کـرد. به نظر الجابري نسـل هاي 
آتـي اگـر مي خواهنـد »همزمان اصيـل و معاصر 
ابـن  گـرد  بـه  باشـند، چـاره اي جـز حلقـه زدن 
 رشـد ندارنـد وگرنـه در جهـان معاصـر، محلـي 
)الجابـري1392:  داشـت.«  نخواهنـد  اعـراب  از 

15ـ14(

مأمـون نسـبت مي دهـد نقـل مي کنـد تـا سـپس 
بـا تحليـل عينـي و تاريخـي شـرايط آن دوران، 
چرايـي اشـاعه چنيـن رؤيايـي را فهـم کنـد.4 بـه 
مأمـون  کـه  ترجمـه اي  جنبـش  الجابـري،  نظـر 
بدان دسـتور داد و گرايشـي ارسـطويي داشـت؛ 
»هدفـي جـز ايسـتادگي در برابـر گنـوس مانوي 
و عرفـان شـيعي نداشـت، يعني منبـع معرفتي که 
نيروهـاي مخالف عباسـيان آن را رواج مي دادند 
و منحصـر بـه فـرد آنهـا بـود. بنابرايـن جنبـش 
ترجمـه بـا گرايـش ارسـطويي، بخـش اساسـي 
اسـتراتژي نويني بود که مأمون براي ايسـتادگي 
در برابـر بن مايـه معرفتـي ايدئولـوژي دشـمنان 
سياسـي اش، بـه آن پناه بـرد.« )الجابـري، 1389: 
رؤيابينـي،  آن  از  مأمـون  هـدف   )333 ـ   337
نخسـت بخـش ناگفته شـده در آن: نفـي گنوس 
و عرفـان و سـپس بخـش گفته شـده: اثبات عقل 
بـه عنوان آخرين و تنها مرحله شـناخت، اسـت. 
الجابـري، معتزلـه را نخسـتين گروهـي مي دانـد 
کـه بـه مقابلـه بـا مانويـه پرداختنـد؛ هـر چنـد تـا 
پذيـرش سـامان يافته »عقـل جهان شـمول« پيـش 
»احيـاي«  جنبـش  کـه  اسـت  معتقـد  و  نرفتنـد 
منـدرج  آگاهانـه  هرمس گرايـي  عليـه  انقابـي 
نبـوت در  اسـتمرار  بـه  قائـل  در عرفـان شـيعِي 
ائمـه بـود. الکنـدي، نخسـتين فيلسـوف عرب از 
جملـه حاميـان طـرز نگرش عقانـي در فرهنگ 
ترتيـب  نفـي  بـا  کـه  اسـت  اسـامي  ـ  عربـي 
هرمـي بـراي جهـان الهـي، از فارابـي نيـز فراتـر 
مـي رود. الجابـري بـا ذکـر نـزاع عقل گرايان در 
دو جبهـه بـا گنوسـيان و فقهـا و متکلميـن و بـا 
بيـان تفـاوت معنادار الکنـدي و فارابـي و البته با 
دخالـت دادن محدوديت هـاي تاريخـي ايـن دو 
انديشـمند بـر آن اسـت که دل مشـغولي الکندي 
بـه رّد »عرفـان« و وابسـتگي اش بـه »بيـان« سـبب 
از آنجـا کـه  »برهـان« شـد و  کوتاهـي وي در 
گرايـش فارابـي بـه »برهـان« نيز بـه ايـن انجاميد 
کـه »بيـان« را داراي نمادهايـي از »برهـان« بداند 
و »عرفـان« را نـه سرچشـمه معرفت، بلکـه نتيجه 
آن بدانـد و در نهايـت بـه وحدت دين و فلسـفه 
و پيونـد موجـودات بـه يکديگـر از رأس هرم تا 
قاعـده آن برسـد؛ بيانگـر ايـن امـر اسـت »که به 
کرسي نشـاندن »عقـل جهان شـمول« در فرهنگ 
اسـت،  نبـوده  سـاده اي  کار  اسـامي  ـ  عربـي 
ايـن فرهنـگ بيـن دو نظـام معرفتـي ناهمگـون 
ايدئولـوژي  و  بيانـي  نظـام  بـود...  تقسـيم شـده 
سـني از يک سـو و نظـام عرفانـي و ايدئولـوژي 
شـيعه از سـوي ديگـر... از ايـن رو نظـام برهانـي 
و  سرشـت  در  اسـامي  ـ  عربـي  فرهنـگ  در 
رشـد خـود بـه تـن دادن بـه مبـارزه بين »بيـان« و 
»عرفـان« محکوم اسـت.« )الجابري، 1389: 375 

ـ 374(
سـه  ميـان  تمايـزي  چنيـن  بـر  عـاوه  الجابـري 
سـاختار نظام معرفتـي فرهنگ عربي ـ اسـامي، 
خـرد عربـي را از موضعـي ديگـر نيـز بـه »خـرد 
)ايرانـي(  شـرقي«  »خـرد  و  )آندلسـي(  غربـي« 

ابن  رشد، آن فيلسوف نمونه اي 
است که به نظر الجابري با کسب 
بهره مناسب از فلسفه ارسطو، 
به تمايز ميان فلسفه و شريعت 
رسيد. او مشائي اي بود که نظير 
ابن سينا، استفاده اي ابزاري از 
ارسطو براي منطقي جلوه دادن 
غيب مداري نمي کرد و »هر جا 

گره نگشوده اي در قضاياي فلسفه 
ارسطو مي يافت، براي گره گشايي 

از آن فراتر از ارسطو مي رفت«
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رواج ايـده سکوالريسـم در جهـان اسـام، بـر 
آن اسـت کـه بايـد »دموکراسـي« و »عقانيـت« 
ايـن  زيـرا  کـرد؛  سکوالريسـم  جايگزيـن  را 
واژه هـا برآمـده از نيازهـاي اين جامعـه و مطابق 
اقتضائـات آن اسـت. بـه نظـر الجابـري، ايـن دو 
نيـاز، بـه معنـاي کنـار زدن ديـن اسـام نيسـت و 
اسـام، کليسـايي نيسـت تا ما آن را از حکومت 
جـدا کنيـم. در مناظـره اي ديگـر دربـاره تجربـه 
موفقيـت نسـبي تجربـه ليبراليسـم در مراکـش، 
الجابـري بـا نقـد نگرش هايـي کـه به طـرز علّي، 
مذهـب اشـعري را مسـبب اسـتبداد در جوامـع 
اسـامي مي داننـد؛ بـه ايـن نکتـه مي پـردازد که 
در مغـرب و در سـايه مذهـب اشـعري، گرفتـن 
تحويـل  و  حاکـم  از  قانون گـذاري  قـدرت 
تفسـير  در  کـه  امـري  ـ  دانشـمندان  بـه   آن 
ابن عربـي از »اولي االمـر منکـم« ديـده مي شـود 
او،  نظـر  بـه  اسـت.  داشـته  مثبـت  ـ کارکـردي 
نقـش   داخلـي،  بررسـي عوامـل  بايـد در کنـار 
را  امپرياليسـم«  اسـتعماري  »توسـعه طلبي  عامـل 
نظـر گرفـت؛ وگرنـه شـايد سرنوشـت  نيـز در 
نهضـت محمدعلـي پاشـا در مصـر و پيامدهـاي 
ليبراليسـتي آن بـه گونه اي ديگر بود. در بخشـي 
ديگـر و بسـيار مهـم، الجابـري نـوع نگاهـش به 
پيـش مي کشـد و  را  نـوآوري و سـنّت  نسـبت 
بـا انتقـاد از متفکرانـي آشـنا بـه حـوزه فرهنگـي 
غـرب و ناآشـنا بـا فرهنـگ عربي ـ اسـامي که 
بـه مـدح ايـن ناشـناخته مي پردازنـد؛ آن ايده را 
کـه مـا بـه سـنن فکـري غـرب نيـاز نداريـم و ما 
را ميراث مـان کفايـت مي کنـد؛ بـه زيـر تيـغ نقد 
مي کشـد. الجابـري، نوآوري را تنها راه رسـيدن 
بـه مدرنيتـه مي دانـد و بـا تمايـز ميـان دو حـوزه 
عقيـده و شـريعت بـا سـاير علـوم و معـارف و 
صنايـع بشـري، اکتفـا بـه سـنّتي کـه بـه وسـيله 
اجتهـادي پويـا، بـراي اينـک و آينده مسـلمانان 
بااشـکال  باشـد؛  داشـته  چراغـي  و  راهـي 
مي دانـد و در ايـن حـوزه از »تجديد = نوآوري« 
امـا در مـورد سـاير علـوم کـه  دفـاع مي کنـد؛ 
درواقـع بخشـي از ميـراث انسـاني آدمـي اسـت 
معتقـد اسـت: »راه حل هـاي مشـکات جديـد با 
»اجتهـاد« در قديـم )پرداختن به مسـائل قديمي( 
بـا  راه حل هـا  ايـن  بلکـه  نمي آيـد،  دسـت  بـه 
از  آزادشـدن  و  قديمـي  مسـائل  از  گذشـتن 
موانـع پيشـرفت به دسـت مي آيـد... و اين همان 
معنـاي »حداثـت = نـوآوري« اسـت. نـوآوري 
عليـه  بـر  انقابـي  درواقـع  خـود  جوهـره  در 
ميـراث قديـم و عصـر حاضر بـه منظـور ايجاد و 
آفرينـش يک ميـراث جديد اسـت.« نکتـه قابل 
تأمـل در اينجـا ذکـر ايـن نکته اسـت کـه معناي 
حداثـت، رويگرداني از ميراث و غوطه ورشـدن 
در تمدن معاصر نيسـت؛ بلکـه ايجاد آن مقتضي 
بازگردانـدن نظـم بـه ميـراث خـود و ارتبـاط بـا 
آن بـه شـکلي مـدرن اسـت. از ايـن منظر سـخن 
الجابـري يـادآور آن نگرش دريدايي اسـت که 
واسـازي متـن را بـدون در نظـر گرفتـن سـنتي 

ليبرال هـاي  واپس گـرا،  و  منفعـل  سـنت گرايان 
و  خـود  فرهنـگ  از  غافـل  غرب گـراي 
پيوندگرايـاِن خواهـان آشـتي سـنت و مدرنيتـه، 
اذعـان  نکتـه  ايـن  بـه  خـود  و  مي کنـد  تقسـيم 
را جـزو  تصـور، خـود  برخـاف  کـه  مي کنـد 
ايـن  در  دسـتاوردي  و  نمي دانـد  سـوم  دسـته 
مسـير متصـور نيسـت. پيشـنهادي کـه الجابـري 
بيـان مي کنـد بازگشـت به سـنت خـرد نقـاد ابن 
 رشـدي اسـت کـه برخاسـته از ميـراث فرهنگي 
مذهبـي  تعصـب  دچـار  باشـد.  خويـش  دنيـاي 
ايدئولوژيـک  نشـود.  فرقـه اي  گرايش هـاي  و 
نينديشـد و تفکـري در دسـتان سياسـت نباشـد. 
غـرب،  بـا  عينـي  مواجهـه  نحـوه  در  الجابـري 
غـرب  دنيـاي  واقعيـت  بـه  بدبينانـه  نگاهـي  بـا 
او  مي نامـد.  »دشـمن«  را  غـرب  و  مي نگـرد 
در  غـرب  اسـتعمارگري  تجربـه  يـادآوري  بـا 
توسـعه طلبي  و  سـلطه  اسـامي،  کشـورهاي 
فرهنـگ غربـي  از  ذاتـي  را جزئـي  اسـتعمار  و 
نقـد  را، در کنـار  نقـد خـرد غربـي  مي دانـد و 
خويشـتن، امـري ضـروري مي پنـدارد. )وصفي، 
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حسـن  بـا  کـه  قلمـي  مناظـره اي  در  الجابـري 
حنفـي در سـال 1990 در مجلـه »اليـوم السـابع« 
انجـام داد؛ بـر لـزوم  ايجـاد »بلـوک تاريخـي« 
تأکيـد  سـوم  جهـان  ملـل  و  منطقـه  سـطح  در 
مي کنـد و بـا اشـاره بـه اشـتراک سرنوشـت ملل 
عـرب و ملـل مسـلمان و حتـي ملل مسـتضعف، 
اتحـاد آنهـا را ـ بـدون در نظـر گرفتـن ديـن و 
آنهـا  غيرقابل تخطـي  مسـئوليت  ـ  مليت شـان 
معرفـي  مي کنـد. وي ضمـن رّد امـکان تشـکيل 
يـا  هارون الرشـيد  کـه  عربـي  واحـد  حکومـت 
جمـال عبدالناصـر بر عـرش آن بنشـيند؛ تصريح 
مي کنـد کـه بايـد اياالت متحـده عربي سـاخت 
داد.  و گسـترش  بسـط  را  آن  درازمـدت  در  و 
الجابـري، در مـورد مسـئله فلسـطين، بـا انتقاد از 
اسـرائيل و نيـز نـگاه خوش بينانه حنفي بـه آينده 
فلسـطينيان بـا برادران يهـودي، تنهـا راه حلي که 

تجويـز مي کنـد؛ افزايـش مقاومـت اسـت.
در جايـي ديگـر از ايـن مناظره، الجابـري، با نقد 

در وضعيتـي رومانتيـک »آينـده پيـش رو« را بـه 
»آينـده گذشـته« مبـدل سـاخت. ايـن خوانـش، 
خوانشـي غيرتاريخـي اسـت و بـه فهـم سـنتي از 

مي انجامـد. ميـراث 
2 ـ ليبراليسـم عربـي: ايـن خوانش در پاسـخ 
بـه دو پرسـش چگونـه معاصر باشـيم؟ و چگونه 
گرفتـه  شـکل  کنيـم؟  برخـورد  ميراثمـان  بـا 
اسـت و بـر حـول گفت وگويـي ميـان »اکنـون« 
و »گذشـته« اسـتوار اسـت. منظـور از اکنـون در 
ايـن تفسـير، اکنـون جهـان عـرب در معاصريّت 
خـاص خـود نيسـت؛ بلکـه رو بـه سـوي اروپاي 
غربـي دارد کـه عقانيتـي فرازمانـي و فرامکاني 
نمي تـوان  آن  پرتـو  در  جـز  را  آينـده  و  دارد 
خوانـش  مقدمـه اي،  چنيـن  بـا  کـرد.  تصـور 
شرق شناسـانه،  خوانش هـاي  نظيـر  ليبرالـي 
بـراي گذشـته فرهنـگ عربـي نيـز اصالتـي قائل 
و  ميانجـي  را  فرهنـگ  ايـن  بلکـه  نمي شـود؛ 
فرهنـگ  و  يونانـي  فرهنـگ  ميـان  واسـطه اي 
بـا  مي کوشـد  نهايـت  در  و  مي دانـد  اروپايـي 
تبارشناسـي ميراث فلسـفي اسـامي، ريشـه هاي 
اصيـل آن را در فرهنگ هـاي يهودي، مسـيحي، 
ادعـاي  وجـود  بـا  بيابـد.  و...  هنـدي  ايرانـي، 
ايـن  نـزد  بي طرفـي،  و  عينيـت  و  علمي بـودن 
فهـم  در  عربـي  گذشـته  در  »آينـده  خوانـش 
عربـي  گذشـته  از  غيـر  گذشـته اي  درک  و 
)فرهنـگ يونانـي بـا کيفيت خاص( اسـت و در 
قيـاس بـا آينده عربـي پيش رو، بـه درک و فهم 
بازمانـده گذشـته از »اکنـون« اروپايـي اسـت. از 
ايـن رو ادعـاي عصرگرايـي در انديشـه ليبرالـي 
ذات  از  تهي شـدن  در  عـرب،  معاصـر  و  نويـن 
خطرناک تـر  و  مي نمايـد  خطرنـاک  خويـش، 
آنکـه ايـن ذات نـه بـه مثابـه اکنـوِن عقب مانده، 

بلکـه بـه عنـوان تاريـخ و تمـدن اسـت.« 
3ـ مارکسيسـم عربـي: خوانـش چـپ برپايـه 
پاسـخ بـه دو پرسـش چگونه انقابمـان را تحقق 
بخشـيم؟ و چگونه ميراثمان را بازسـازي کنيم؟؛ 
گفت وگويـي ميـان آينـده و گذشـته اسـت و به 
دو پـروژه هم زمـان منجـر مي شـود: انقابـي در 
آينـده کـه تاکنـون ميسـر نشـده اسـت و انقابي 
از  خوانشـي  فراهـم آوردن  بـراي  گذشـته  در 
گذشـته و بازسـازي ميـراث تـا انقـاب آينده را 
تسـهيل بخشـد. بـه زعـم الجابـري انديشـه چپ 
عقيـم و ناتـوان اسـت زيـرا بـه شـيوه ديالکتيک 
مي نگـرد  پيش آمـاده  از   نسـخه اي  عنـوان  بـه 
مبـارزه  کارزار  دو  در  را  اسـامي  ميـراث  و 
طبقاتـي و مبارزه ماترياليسـم و ايده آليسـم وارد 
تاريخـي  واقعيت هـاي  بـه  بي آنکـه  مي کنـد؛ 
ايـن  هـواداران  دليـل  هميـن  بـه  و  کنـد  توجـه 
کـه  آن سـان  را  تاريخـي  رخدادهـاي  نظريـه، 
دگـم  روايتـي  و  مي کننـد  تفسـير  مي پسـندند؛ 
مي کننـد. عرضـه  اسـامي  ـ  عربـي  ميـراث  از 

31ـ21(  :1387 )الجابـري، 
عابدالجابـري در تقسـيم بندي ديگـري جريانات 
معاصـر عـرب را بـه نحـوي ديگر، به سـه دسـته 

پيشنهادي که الجابري بيان 
مي کند بازگشت به سنت 

خرد نقاد ابن  رشدي است که 
برخاسته از ميراث فرهنگي 
دنياي خويش باشد. دچار 

تعصب مذهبي و گرايش هاي 
فرقه اي نشود. ايدئولوژيک 

نينديشد و تفکري در دستان 
سياست نباشد
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درباره اختافات منتج از نزاع ســنّت/ تجدد وجود 
دارد؛ با اين همه، به تأسي از الگوي روش شناختي 
وبري، در هر پژوهشــي که خود را علمي مي نامد 
ـ براي ايضاح مرزها، گريزي از ســاخت نوع هاي 
مطلق نيســت. بنابراين، اگر اين ســخن را بپذيريم 
که تجددگرايان دســته اي از روشنفکران نوانديش 
هســتند که ضمــن اذعان به اتقان خــرد مدرن، در 
کفايــِت تام آن ترديد دارند و بر لزوم اســتفاده از 
ســاير منابع معرفتي هم سخن هســتند؛ آن گاه نبايد 
واپســين جمله متن باال را به مثابه پذيرش تام تجدد 
و طرد تمام سنّت تلقي کرد؛ بلکه آن تمايزگذاري 
را مي توان در اولويت دهي آنان به اين منابع معرفتي 

جست  وجو کرد.
3.  الجابــري در مصاحبــه با محمدرضــا وصفي، 
اگرچه انتقادات گســترده اي به حکمت خسرواني 
وارد مي کنــد؛ امــا دربــاره هويّت ايرانــي، لب به 
تحســين »ملــت و تمدن بســيار درخشــان« ايران 
مي گشــايد و ضمــن جدايي ناپذيردانســتن هويت 
ايراني از هويت اســامي، ايرانيــان را قّوت دهنده 
زبان عربي مي داند و با تحسين دموکراسي و رفتار 
سياســي ايرانيان که در هيچ کجاي جهان اســام 
يافت نمي شود؛ اميدوار است آنان »به منظور احياي 
مجدد تمدن اسام بکوشند.« )وصفي، 1387: 85(

4.  عابدالجابري در کتاب »سقراط هايي از گونه اي 
ديگر« با بررســي وضعيت روشــنفکران در تمدن 
عربي، گوشه اي از محنتي را که بر سر اعمال فشار 
مأمون در لزوم همراهي با آموزه هاي عقاني بر سر 
فقها و محدثين آمده اســت؛ بيــان مي کند و نتيجه 
مي گيرد که با توجه بــه قيام »داوطلبان« بغداد عليه 
مامونـ  پس از قتل امينـ  و سلطه فکري و فرهنگي 
آنــان بر عامه که ده ها هزار تن از مردم را شــنونده 
سخنان شــان مي ســاخت؛ »ماجــراي »محنت خلق 
قرآن« نيز جهت رودررويي با اين ســلطه مردمي و 

مقاومت در برابر آن بود.« )الجابري، 1389: 150(

ديني ايراني و غيرايراني در زمينه نوع نگاه به مسئله 
مدرنيته، اين ســه گروه را با عناوين »اسام سنتّي«، 
»مدرنيسم اســامي« و »اســام انتقادي« طبقه بندي 
مي کنــد و براي نمونه نخســت از احمــد فرديد و 
رضــا داوري اردکاني، براي گــروه دوم از مهدي 
بازرگان و عبدالکريم ســروش و براي دســته سوم 
از علي شــريعتي نام مي برد. )پــدرام، 1383( عباس 
کاظمــي در کتــاب »جامعه شناســي روشــنفکري 
دينــي در ايــران« ديــدگاه عليرضــا علوي تبار در 
تبارشناسِي نوع مواجهه روشنفکران ايراني با مسئله 
مدرنيته را که مشــتمل بر تقسيم بندي چهارگانه 1ـ 
رويکرد نقادانه به مدرنيته از منظر پست مدرنيســتي 
و با دفاع از ســنّت )روشــنفکران سنّت گرا: فرديد/ 
داوري/ مددپــور( 2ـ رويکــرد غــرب زده مبني بر 
توجه به دســتاوردهاي مدرنيته با غفلت از مبادي و 
مباني مدرنيته )روشــنفکران غرب زده( 3ـ  رويکرد 
غرب گرايانــه مشــتمل بــر توجه تــام بــه مباني و 
دستاوردهاي مدرنيســم و عقل مدرن )روشنفکران 
مدرنيســت: طباطبايي( 4ـ  رويکرد نوانديشي بدون 
مدرنيسم مبني بر الزم اما ناکافي دانستن عقل مدرن 
و ضــرورت بهره گيــري از منابع ديگر نظير ســنّت 
)روشــنفکران نوانديش: شــايگان، سروش( است؛ 
ذکر مي کند و ســپس خود دســته پنجمي را به اين 
شرح به آنها اضافه مي کند: 5ـ رويکرد عقل ستيز که 
اساســاً بنياد هر نوع نظام عقاني را سست مي کند و 
برخاف رويکرد نخست در پي ارائه آلترناتيوي نيز 
نيست )روشنفکران پست مدرن(. )کاظمي، 1383: 
50 ـ 48( وي ســپس در سنخ شناسي مفسران ديني 
از چهار دسته نام مي برد: سنّت گرايان،  احياگرايان، 
روشــنفکران ديني و روشنفکران دين که سه دسته 
نخست، قرابتي معنايي با ســه عنوان مندرج در اين 
نگاشــته: ســنّت گرايان، نوگرايــان و تجددگرايان 

دارند. )کاظمي، 1383: 123 ـ 113(
2.  ترديدي نيست که در ميان انديشمندان مسلماِن 
موســوم بــه تجددگرايــان ديني نيــز تفاوت هايي 
معنادار در نگرش به نّص ديني و در روش قضاوت 

بـراي آن و بـراي بازسـازي آن متن بـر روي آن 
سـنّت، غيرقابل امـکان تلقـي مي کنـد. )حنفـي، 

)1392
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شماره 13
فرهنگ  نومعتزليــان.  محمدرضــا.1387.  وصفي، 

معاصر

پي نوشت
1.  ذکر اين نکته ضروري است که عناوين انتخابي 
براي تمايز اين ســه انديشــه، نزد محققين متفاوت 
است. مسعود پدرام در »روشنفکران ديني و مدرنيته« 
با عطف عنايت به نوع نگرش روشــنفکران ايراني 
و البته با لحاظ داشتن وجود تشابه ميان روشنفکران 

با صبا افتان و خیزان مي روم تا كوي دوست
وز رفیقـان ره استمـداد همـت مي كنم

با توجه به درخواست خوانندگان محتـرم نشـريه چشـم انداز، با وجود مشـکالت عديده مالي، 

اقدام به چاپ رنگي و تغييراتي در طراحي نشريه نموديم. از شما خوانندگان عزيز تقاضا داريم 

  meisami40@yahoo.com نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره تغييرات نشريه به آدرس ايميل

ارسال نموده يا با شماره تلفن هاي 6643320۷ و 669365۷5 تماس حاصل فرماييد. 

گفتني است که چشم انداز ايران بيش از پيش نيازمند دعاي خير خوانندگان محترم است. 

تقاضامنديم با همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراک ما را ياري فرماييد.



انتشار يادداشت تراب حق شناسـ  از كادرهای سابق سازمان مجاهدين خلق و اعضای الحق سازمان پیكارـ  با عنوان »اداي دين به 
مجاهد شهید مجید شريف واقفي« در نخستین روز سال جاری، خوانندگانی كه با چنین عنوانی مواجه شده بودند را امیدوار ساخت تا 
پس از سال ها حق شناس بر آن شده تا حقايق ناگفته ای را مطرح سازد و به واقع به شهید مجید شريف واقفی ادای دينی نمايد؛ اما اين 
امید با خواندن و تأمل بر محتوای مقاله به زودی به يأس می گرايید. سعید شاهسوندی، از كادرهای سازمان كه به تغییر ايدئولوژی تن 
نداده بود، طی مقاله ای با عنوان »ادای دين به مجید شريف واقفی يا  دسته گل به تقی شهرام« به نقد مدعیات تراب حق شناس پرداخته 
است. مقدمه لطف اهلل میثمی بر اين مقاله نیز تعريضی است بر دعاوی تراب حق شناس. اين مباحثه انتقادی در كنار بخش دوم مقاله 
آقای امیر طیرانی كه به مسئله تغییر ايدئولوژی در سازمان مجاهدين و شكل گیری سازمان پیكار پرداخته، روشنگر مقطعی حساس از 

تاريخ ايران و انقالب 1357 است.

طرح از مژده دانش پژوه
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تقي شــهرام در مقطعي به ناشايســت در موضع 
رهبــري ســازمان مجاهدين خلق قــرار گرفت. 
او با تکيــه بر جاي، »جان «هاي شــيفته اي چون 
حنيــف و ســعيد و بديــع زادگان، تحت تأثيــر 
ســلطه طلبي هاي فردي و توهمــات و رؤياهاي 
کودکي چپ )چپي که ظاهراً قصد بزرگ شدن 
و بلوغ نداشــت( موجب ريختن خون هاي بسيار 
و موجد واکنش هاي راســت روانه  اجتماعي شد 

که کمي بعد سر خود او را نيز بر باد داد.
چنــدي پيــش مقالــه اي باعنــوان »اداي دين به 
مجاهد شهيد مجيد شــريف واقفي« به قلم آقاي 

تراب حق شناس در فضاي مجازي منتشر شد.
متأســفانه تراب را هرگز از نزديک نديده ام اما 
دربــاره او چــه در دوران مبارزه مســلحانه عليه 
شــاه، يعنــي زماني که عضــو خارج از کشــور 
ســازمان مجاهدين خلق ايران بــود )49 تا 54( 
و چه ســال هاي بعد که عضو اثرگــذار جريان 
مارکسيســتي موسوم به مارکسيســت ـ لنينيست 
و ســپس زماني که عضو رهبري سازمان پيکار 
شد و سرانجام زماني که بعد از اعام تعطيلي يا 
انحال ســازمان پيکار، با شماري ديگر، سايت 
جديد را راه انداخت، بسيار خوانده و شنيده ام. 

اگرچه مدت زمان طوالني اســت کــه با تراب 
حق شــناس اختاف نظر سياسي و ايدئولوژيکي 
دارم امــا بــراي او به خاطر يــک عمر »تاش و 
کوشش« در راه آنچه آزادي و عدالت اجتماعي 
مي دانــد )يا مي نامد( و به ويــژه به خاطر مواضع 
روشن و انساني اش درباره ستم و تجاوز تاريخي 
به مردم محروم فلسطين، »احترام و ارزش قائلم« 

و اين را جدا از اختافات ذکرشده مي دانم.
با اين پيشينه ذهني، وقتي مقاله تراب حق شناس 
را درباره ياري که خاطره سال ها رزم مشترک و 
به خصوص تصوير آخرين لحظه ديدارش برايم 
هميشه زنده و راهگشاست ديدم بسيار عاقه مند 

و کنجکاو شدم که آن را با دقت بخوانم.
مي دانستم تراب  حق شناس زبان عربي را از ديربار 
به خوبي مي داند و آگاه اســت که کلمه »دين« به 
معنــاي »وام« و »اداي دين« به معناي بازپرداخت 
بدهي و وام است و کسي »اداي دين« مي کند که 

خود را »مديون« يعني »وامدار« بداند.

از ايــن رو اميدوار شــدم که تراب حق شــناس 
هرچند با تأخيري بســيار طوالني )39  سال( قفل 
ســکوت و تأييد يا تأييد و ســکوت را شکسته 
مي خواهد با اذعــان به »حقي که پايمال شــده« 
وام هــاي تاريخــي را کــه ســاليان داز بر دوش 
دارد« بازپرداخت کند و خود را از ســنگيني آن 

وارهاند.
»وام« و حقي کــه بازپرداخت آن نه به صورت 
بازپرداخت خونبها به شخص مجيد شريف واقفي 
يا خانواده او و نه حتي به خانواده سياسي او بلکه 
اداي دين و حق شناســي نسبت به مردم و تاريخ 
ايران اســت )تراب و رفقايش مي توانند به جاي 

مردم بخوانند خرده بورژوازي(.

مردمي که در يک مقطع از تاريخ مبارزاتي خود 
با آن جنايت سا زمان يافته نيرو و سازمان سياسي 
و مبارزات محبوب خود را قاتل منفور1 خويش 

يافته و به سرعت از آن فاصله گرفتند. 
انتظار داشــتم که اداي دين... تراب حق شــناس 
حداقل اذعان به »نابهنگام« بودن ضربه اي باشــد 
که مسير جامعه ايران را درست در بحراني ترين 
و سرنوشت ســازترين مرحلــه،  دگرگون کرد. 
نيــروي مترقي محبوب و ســازمان يافته اي را که 
پتانســيل رهبري حداقل مشــارکت در رهبري 
داشــت، نابــود و از صحنه خارج کــرد. انتظار 
داشــتم نوشــته تراب حق شــناس، گراميداشتي 
باشــد نه تنها نســبت به خون به ناحق  ريخته شده 

اداي دين به مجيد شريف واقفي 
يا  دسته گل به تقي شهرام

اول فروردين ماه 1393، تراب حق شناس نوشــته اي را باعنوان »اداي دين 
به مجاهد شــهید مجید شــريف واقفي« منتشــر كرد. از عنوان آن نوشته 
چنین برداشت مي شــد كه مي خواهد به حق پايمال شــده شهدايي چون 
مجید شــريف واقفي، مرتضي صمديه لباف و محمد يقیني و چندين شهید و 
قرباني ديگر اعتراف كند. خوشــحال شدم كه سرانجام پس از 40 سال كاري 
را مي خواهد انجام دهد كه همســر عزيز مصر در سوره يوسف پس از چند 
ســال انجام داد و گفت »االن حصحص الحق«. )حاال حق روشن شد( وقتي 
خواندن نوشــته تراب را برايم ادامه دادند، به نظرم رسید كه او هنوز در اين 
باره در جاده توجیه قدم مي زند و اگر در مورد مجید و مرتضي به  گمان خود 
شائبه هايي داشــتند ولي چرا نامي از ترور محمد يقیني نبرده است و چرا و 

چرا و...
چرا پس از 40 سال اســناد مربوط به مبارزات ملت ايران را در اختیار مردم 

نمي گذارند و چرا بقیه اسناد را منتشر نكرده است.
من در كتاب هاي خــود به نام هاي »از نهضت آزادي تا مجاهدين« و »آنها كه 
رفتند« به كارهاي مشــتركي كه با تراب داشتم اشاره زيادي كرده ام به ويژه 
پــس از خرداد 1342 تا 30 آذر 1342. در زندان هــاي مختلفي هم كه بودم 

آرزوي نیک فرجامي برايش داشتم.
خواستم مطلبي درباره نوشته تراب بنويسم و از او بخواهم كه تا عمري باقي 
است حق مطلب را منصفانه ادا كند ولي سزاوار ديدم سعید شاهسوندي كه 
در مقطع 1354 و در متن آن جنايت سازمان يافته قرار داشت و از قربانیان آن 
رخداد بود، اين كار را با مشــاهدات مستقیم و دريافت هاي خود انجام دهد و 
خوشبختانه او در مقاله  اي باعنوان »اداي دين به مجید شريف واقفي يا دسته 

گل به تقي شهرام« اين كار را انجام داد كه تقديم خوانندگان مي شود. 

سعيد شاهسوندي
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مجيد شــريف واقفي، محمد يقينــي2 و مرتضي 
صمديه لباف، بلکه عذر تقصيري باشــد نسبت 
به عبدالرضا منيري جاويد، ليا زمرديان،  فرهاد 
صفا، محمد اکبري آهنگــران، برادران الفت و 
بيش از صدها3  جان شــيفته ديگر. کساني که در 
آن »جنايــت ســازمان يافته« به فرمــان پرچمدار 
)تقي شــهرام( و عامليت گوش به فرمان هاي او 
در خــون خود غلتيدند يا به فرمان او آواره و در 
به  در رها شــدند تا طعمه گرگ هاي ساواک و 
شــکنجه گاه ها گردند.4 اينها و بسياري انتظارات 
ديگر بعد از خواندن و بازخواندن نوشــته تراب 

حق شناس بي پاسخ و بي جواب ماند.
به نظر من نوشته تراب، نادقيق، ناروشن و ناقص، 
توجيه گرانه و از همه مهمتر، »ناصادقانه« اســت. 
من خوب مي دانم که اينها ادعا و اتهامات کمي 
نيست. بنابراين سعي مي کنم آنها را اثبات کنم. 

با هم نوشته تراب حق شناس را مرور کنيم:
در اولين سطر از نوشته تراب با بي دقتي و خطاي 
فاحشي روبرو مي شــويم که تا زمان نوشتن اين 
ســطور تصحيــح نشــده اســت. او مي نويســد: 
ارديبهشــت 1354 بــود کــه ديگــر از بغــداد 
پايگاهمان را به دمشق منتقل کرده بوديم که از 
راديو ايران خبر کشته شدن مجاهدي به نام مجيد 
شــريف واقفي را به دســت همرزمانش شنيديم. 
يکي از کســاني که دستگير شده بود و اعتراف 

مي کرد..  مجاهد شهيد محسن خاموشي بود.«
تاريــخ مصاحبه اي  کــه تراب حق شــناس ادعا 
مي کند از »راديو ايران« و بعد از انتقال به دمشــق 
شنيده، نه در ارديبهشــت ماه، بلکه در 20 مرداد 
1354  است. ذکر همزماني دو حادثه با هم يعني 
انتقال تشــکيات از بغداد به دمشق و شنيدن خبر 
کشته شــدن مجيد شــريف واقفي از راديو ايران، 
علي القاعــده بايد امــکان خطــا را کاهش دهد. 
چــون، چنان انتقالي بســيار مهم اســت، يک بار 
اتفــاق افتاده و نبايد تاريــخ آن را فراموش کرد. 
کشته شــدن مجاهدي به دســت همرزمانش نيز 
حادثه تکان دهنده و منحصر به فردي است که  از 
کنار آن هم نمي توان مانند خواندن اخبار صفحه 
حوادث سرسري  گذشت و تاريخش را فراموش 

کرد. به خصوص که عضو آن سازمان هم باشي.
پس چــرا تراب ايــن تاريخ ها را درســت ذکر 
نمي کند؟ فاصله ميان اين دو تاريخ بيش از ســه 
ماه مي باشد. ســه ماهي که سرنوشت سازمان را 

تغيير داد. 
مي شــود گمانه زنــي کرد که تراب حق شــناس 
آن گونــه که مي نويســد، ماجرا را نــه از طريق 
راديــوي رژيــم و مصاحبه محســن خاموشــي 
بلکــه از طريــق کانال هاي تشــکياتي و قبل از 
علني شــدن ماجرا شنيده باشــد. در اين صورت 
تکليف درآميختن دو تاريخ ترور شــريف )16 
ارديبهشــت( و مصاحبه خاموشــي در تلويزيون 

رژيم )20 مرداد( چه مي شود؟
باز هم مي شــود گمانه زني کرد که چون تراب 
حق شناس قبل از اعام اين مسئله از جانب رژيم 
از آن باخبــر بــوده، اکنون به خاطــر کم کردن 

بــار مســئوليت فــردي خويــش، آن دو تاريخ 
را درهم آميختــه اســت. اينهــا البتــه گمانه  زني 
اســت، ولي  توضيح دربــاره آن  برعهده  تراب 

حق شناس است.  
بــه تاريخ هاي زير توجه کنيــد تا در مايم ترين 
حالت »بي دقتي مفرط« نويسنده را از همان سطر 

اول متوجه شويد:
»16 ارديبهشت 54  حوالي ساعت سه بعدازظهر، 
آرام  بهرام  و  افراخته  وحيد  با  شريف واقفي  مجيد 
به  مي خواست  مالقات  اين  در  مجيد  داشت.  قرار 
نمايندگي از ما اعالم موجوديت کند و خود را نماينده 
جريان اصيل مجاهدين خلق ايران بداند. يک ساعت 
پيشتر من با او در حوالي چهارراه مولوي قرار داشتم. 
او قرار بود سر قرار همسرش ليال زمرديان )آذر( برود 
و همراه با او به قرار بهرام آرام و وحيد افراخته برود.«

بر سر قرار، شريف واقفي  توسط تيري که حسين 
ســياه کاه از روبرو و وحيد افراخته از پشت، به 
سر او شــليک مي کنند،کشته مي شــود. عاملين 
ترور هنگام تجمع مردم خود را ساواکي معرفي 
کــرده و با تهديد اســلحه از مــردم مي خواهند 
که متفرق شــوند. جســد مجيد  در پتوي از قبل 
آماده شــده اي پيچيده مي شــود و در بيابان هاي 
اطراف جاده مسگرآباد، توسط حسين سياه کاه 
و محسن خاموشــي با چندين کيلو ماده آتش زا 
)کلرات پتاســيم( و چندين ليتــر بنزين به آتش 

کشيده مي شود تا اثري از جنايت باقي نماند.
پيش از اين، مجيد شريف واقفي يکي از سه عضو 

مرکزيت و مسئول شاخه کارگري سازمان بود.
ساعت هشت شِب همان روزي که مجيد کشته 
و ســوزانده  شد، طرح مشــابهي براي  مرتضي 
صمديه لبــاف به اجــرا درمي آيــد. در اينجا نيز 
افراخته عامل اصلي اســت. او در حين صحبت 
دو تيــر يکــي به صــورت و ديگري به شــکم 
مرتضي شليک مي کند اما برخاف مورد مجيد، 

در اينجــا بــا عکس ا لعمل و تيرانــدازي متقابل 
مرتضي، طرح ترور و ســوزاندن او تحت عنوان 

»خائن شماره دو«  شکست مي خورد. 
مرتضــي در ميان دو تيغه برنــده »نارفيقان« قاتل 
و ســاواک  به بيمارستان مراجعه و سعي مي کند 
با عادي ســازي، طرح دعوا و چاقوکشي درمان 
شود. ساواک متوجه شده و همان شب مرتضي 
زخمي و تيرخورده در چنگال ســاواک است. 
در حالــي که رد بســياري از خانه هاي پايگاهي 
»نارفيقــان« را دارد. چــرا که آنها بــا اطمينان از 
کشته شــدن او خانه ها را تخليه نکرده بودند. اين 
اطاعات تا ســه ماه و نيم بعد يعني تا دستگيري 

افراخته لو نمي رود.
10 روز بعد، من که »خائن شــماره سه« بودم در 
فرار از دست »نارفيقان« بعد از چهار سال زندگي 
مخفي  به دام ساواک افتادم )26 ارديبهشت54(. 
»نارفيقان« از دســتگيري من هم بي خبرند با اين 

همه کليه ردهايشان سالم ماند.
وحيد افراخته، بعد از اين ترور و احراز شايستگي 
به جاي مجيد به عضويت کميته مرکزي درآمد. 
بعد از دســتگيري، من و مرتضي را در بهداري 
کميته مشترک با هم روبرو کردند و ما از همان 
لحظه اول با طرح نقشــه اي بســيار هوشيارانه و 
زيرکانه در تدارک فــرار برآمديم. ما علي رغم 
اينکــه اطاعاتــي از حدود خانه هــاي پايگاهي 
پرچمدار، بهرام آرام و شــماري ديگر داشتيم و 
علي رغم اينکه ما را کشــته و ترور کرده بودند، 
بر اساس تعاليم ســازماِن خرده بورژوايي! که به 
آن تعلق داشــتيم و دگماتيسم مذهبي! که به آن 
باور داشــتيم، حتي در آن زمــان نيز اختافات 
را »درون خلقــي« دانســته و حاضر بــه لودادن 

»نارفيقان« به ساواک نشديم. 
ششم مرداد 54، افراخته همراه محسن خاموشي 
توسط گشتي هاي کميته مشترک دستگير شدند. 
شــب هنگام هر دو را به کميته آوردند. در اين 
موقع من و مرتضي در يک سلول بوديم )سلول 
20، بند سه، کميته مشترک ضدخرابکاري(. بعد 
از چند ســاعت که صداي فرياد و شکنجه هاي 
آنها به گوش رســيد هر دو شکستند. افراخته از 

شکست زبونانه فراتر رفت، »بازجو« شد.5 
 اوليــن اعتراف افراختــه، در مــورد صمديه و 
شــرکت او در تــرور ســرتيپ زندي پور رئيس 
کميتــه مشــترک ضدخرابکاري بــود. افراخته 
بعدها از اينکــه فاصله ميان قرارش با بهرام آرام 
کوتاه بوده و او نتوانســته باعث دســتگيري وي 

شود افسوس مي خورد. 
شــکنجه هاي صمديــه لبــاف و مــن از همــان 
زمــان آغاز شــد و من او را ديگر جــز با زنجير 
بر دســت و پاي در فاصله ميــان دو بازجويي و 
شــکنجه نديدم. مقاومت صمديه و وفاداري او 
حتي نســبت به اســرار »نارفيقان« چنــان بود که 
تهراني )بهمن نادري( بازجوي معروف که قبل 
از دســتگيري افراخته، بازجــوي صمديه و من 
بود، موقع راه رفتن صمديه و برخاســتن صداي 
زنجيرهاي دست و پاي او با لحني احترام آميز به 

صمديه لباف 
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من مي گفت: نگاه کن! اوليس دارد راه مي رود.
مهرمــاه 1354 »بيانيه اعام مواضع ايدئولوژيک 
ســازمان مجاهدين خلق ايران« به قلم پرچمدار 
)تقي شــهرام( منتشــر  شــد. در اين بيانيه مجيد 
خائن شــماره يک، مرتضي صمديه لباف خائن 

شماره دو و من خائن شماره سه هستم.  
در مقدمــه »بيانيه اعــام مواضــع...« پرچمدار 
مي نويســد: »با اعــدام خائن شــماره يک، او به 
ســزاي خيانت هايش رســيد. در حالي که خائن 
شــماره دو توانســت از مهلکه جان سالم به در 

ببرد، اما به چنگ پليس افتاد...« 
بيانيه در بخش پي نوشــت ها مي افزايد: »... خائن 
شــماره دو مرتضــي صمديه لباف نــام دارد که 
توانســت در حين اجراي حکم اعدام، از دست 
ما بگريزد اما به چنگ پليس افتاد. وي به احتمال 
بسيار زياد از طرف دشــمن نيز به دليل شرکت 
در يکــي دو واقعه نظامي از جمله شــرکت در 
واقعه قتل اتفاقي کشته شدن مأمور ژاندارمري... 
که قصد بازرســي او را در مسجد هاشمي داشته 
)ايــن وقايــع لو رفته اســت( محکوم بــه اعدام 

خواهد شد.«
بــه اين ترتيــب افراختــه در کميته مشــترک و 
پرچمــدار در »بيانيه اعــام مواضع...« به لودادن 
صمديــه مي پردازنــد. پرچمدار البتــه به دروغ 
مدعي مي نويســد که )اين  واقعه لورفته اســت(  
حال آنکه تا قبل از آن ساواک از نقش صمديه 
در ماجراي مســجد هاشمي و از شرکت او »در 
يکــي دو واقعــه نظامي« خبر نداشــت )ازجمله 
ترور ســرتيپ زندي پور رئيس کميته مشــترک 

ضدخرابکاري(.
پرچمدار درچاپ نخسِت »بيانيه اعام مواضع...« 
افراخته  را »دژ تسخيرناپذير« و صمديه لباف را »در 
حال همکاري همه جانبه« با رژيم معرفي مي کند. 
در چاپ هاي بعدي اين قسمت ها حذف و به جاي 
آن افزوده شــد »در چاپ هاي گذشته بيانيه بنا بر 
اطاعات اوليه، شواهد و قرائني که در دست بود 
گفته شــده بود که مرتضي صمديه لباف با پليس 
همکاري فعال داشــته اســت. اخبار و اطاعات 
بعدي که به دســت ما رســيده نشــان مي دهد که 
گفته فوق درست نبوده است، بدين جهت در اين 

چاپ آن را تصحيح کرديم.«
 در نشر اينترنتي 1384 در سايت انديشه و پيکار 
هم نشــاني از آن مطالب اوليه نيست. حال آنکه 
تراب حق شناس قطعاً نسخه اوليه را که در همان 
زمان خــارج شــد، دارد. ماحظــه مي فرماييد! 
بــدون هيچ توضيح و پوزشــي، ظاهراً به کمک 
يک پاک کن، صورت مسئله را پاک کرده اند. 

به اين مي گويند: راه حل انقابي! و صادقانه!
باقي قضايا تا اعدام صمديه در چهارم بهمن 1354، 
تمام عيار  فروپاشي  و  بي انگيزگي  تلخ  داستان  جز 
تکامل يافته«  »ببرهاي  و  تسخيرناپدير«  »دژهاي 
يعني همان  پرورش يافتگان مکتب پرچمدار نيست 
و البته در کنار آن انحطاط سيستماتيک، مقاومت 
کساني که پيش از اين به عنوان خائنين شماره دار و يا 

دگم هاي مذهبي طرد شده بودند.

در ادامه ضربات، در تيرماه 1355 و نيز زمســتان 
همان ســال طــرح »تعطيلي موقت ســازمان« و 
تخليه تمــام خانه هاي پايگاهي به اجرا درآمد تا 
پرچمدار کبير طبق معمول  با قدرت! و قاطعيت! 
تمام عقب نشــيني کند و ميدان نبرد را به ســوي 
پاريس ترک نمايد. چرا که »دوران رکود« بود 
و او بــه عنــوان کادر اســتراتژيک جنبش براي 
مرحلــه بعد بايد حفظ  مي شــد. کــدام مرحله، 
معلوم نبود. يکي دو سال بعد هم توسط رفقايش 

از سازمان »اخراج« گردد.6

يعنــي کل ماجــراي تکامــل ايدئولوژيــک و 
تحــوالت نوين گرچه هياهوي بســيار بود اما نه 
براي هيچ بلکه براي نابودي ســازمان مجاهدين 
خلــق ايران و کشــته، مجروح و شکنجه شــدن 
صدها نفر، با نتايِج اجتماعي ـ سياسي و تاريخي  

فاجعه بار.
نوشــته تراب حق شــناس به هيچ کدام از موارد 
فوق کمترين اشــاره اي نمي کنــد. پس ناقص و 

ناروشن است.

ماجراي گروه الکترونيك سازمان
تراب حق شناس  درباره شريف واقفي مي نويسد: 
»يکــي از جلوه هــاي فعاليت او انتشــار »نشــريه 
امنيتي ـ نظامي«  اســت... جلوه ديگر از خدمات 
او دســتکاري تکنيکي در راديو ترانزيســتوري 
عادي بود که ســازمان مي توانســت با اين وسيله 
معمولي پيام بي سيم هاي گشتي ساواک را شنود 
کند... در چارچوب روابط و همکاري با سازمان 
چريک هــاي فدايي خلــق ايران اين وســيله در 
اختيــار رفقا قرار گرفته و مورد اســتفاده آنها نيز 
بود. متأسفانه در حمله اي که به يکي از پايگاه هاي 
رفقاي فدايي صورت گرفت اين وســيله شنود به 
دســت ســاواک افتــاد و از آن زمان ســاواک 

موج هاي بي سيم خود را به کلي عوض کرد.«
حق شــناس در ايــن مورد نيز، هــم نادقيق و هم 
ناقص سخن مي گويد. او تنها نيمه اي از حقيقت 

را مي گويد.
»بيانيه اعام مواضع...« درباره مجيد مي نويســد: 
»نام خائن شــماره يــک؛ مجيد شــريف واقفي 
فارغ التحصيل رشــته برق دانشــگاه صنعتي بود. 
...او از همان ابتدا با نوعي انزواطلبي فردگرايانه 

از فعاليت هاي جمعي کناره مي گرفت و به همين 
دليل... پيشــرفت هاي زيــادي در زمينه کارهاي 
درســي داشــت... امــا در کارهاي تشــکياتي 

چندان پيشرفتي نمي کرد...«
مجيد معتقد بود که ما بايد در مبارزه با ساواِک 
تا دندان مسلح به امکانات تکنيکي مسلح شويم. 
تکيه کامي داشت که خود بارها از وي شنيدم: 
»تکنيک در دســت نيروهاي انقابي کاربردي 

دوچندان و مضاعف دارد.«
با چنين نگرشي بود که بسيار زودتر از پرچمدار 
و در دوران رهبــري رضا رضايي، تحت نظر او 
»گروه الکترونيک« ســازمان شکل گرفت. اين 
گروه شــامل مجيد، زنده يــاد عبدالرضا منيري 
جاويد و من بود. توضيح دستاوردها و سرنوشت 
»گروه الکترونيک« از حوصله اين نوشته خارج 
است  فقط اشاره مي کنم که به کمک ابتکارات 
تکنيکــي »گــروه الکترونيک« کــه همگي هم 
ساخت خود ما بود ما بر ساواک و سيستم پليسي 

او پيشي گرفته بوديم.
بيش از هزار آدرس از ساواکي ها و شکنجه گران 
ليســت کرديم. عاوه بر مکالمات گشــتي هاي 
کميتــه، مکالمات تيم هاي تعقيــب و مراقبت و 
نيز مکالمــات اعضاي کابينه و حتي بخشــي از 
مکالمــات دربــار  و مهمتر از همه گزارشــات 
روزانه مناطق ششگانه ساواک تهران  به ساواک 
مرکز را که به صورت تلفنگرام ارســال مي شد 

شنود مي کرديم. 
بســياري از گزارش هايي که به خارج از کشور 
ارسال مي شد توســط ما بود و شخصاً مسئوليت 
مخدوش کــردن اطاعات دقيــق و پاک کردن 
ردهايي را که ممکن است ساواک متوجه شود 
بر عهده داشــتيم. ســپس مطالب را ميکروفيلم 
مي کرديم و براي خارج از کشــور مي فرستاديم 

تا در راديو ميهن پرستان خوانده شود.
مــا حتي خــود را براي وضعيت بعــد از لورفتن 
احتمالــي دســتگاه هاي شــنود و تغيير سيســتم 

مخابراتي ساواک پيشاپيش آماده کرده بوديم.
 وضعيت در حدي بود که به نظر مي رسيد مرحله 
»تثبيت مبارزه در شهر« را پشت سر گذاشته ايم. 
اما زخم خنجر جاه طلبي و قدرت طلبي پرچمدار 
چنان کرد که  به فاصله کمتر از يک ســال همه 
دستاوردها بر باد رفت.  از کشته، پشته ساخته شد 
و ساواک  کشته ها را جمع مي کرد. آن چنان که 
ديگر جايي براي يک شــب خوابيدن و شب را 

به صبح رساندن نيز نداشتند.
تــراب حق شــناس از لورفتــن يــک نمونــه از 
دســتگاه هاي شنود توسط رفقاي فدايي مي گويد 
که درست است اما ما دستگاه هاي ديگري داشتيم 
که هنوز لو نرفته بود و ساواک را شنود مي کرديم.

بعد از ضربه به  فدايي هــا، مجيد مطرح مي کند 
کــه نمونه هاي  پيشــرفته دســتگاه شــنود را به 
فدايي هــا بدهيم. پرچمــدار مخالفت مي کند و 
مي گويد، آن را که داديم لو دادند. اين را هم لو 
مي دهند. بعد از اين جلسه، مجيد با طنز تلخي به 
خود من گفت: »ببين! ما که خرده بورژوا هستيم 

تهراني )بهمن نادري( بازجوي 
معروف که قبل از دستگيري 

افراخته، بازجوي صمديه و من 
بود، موقع راه رفتن صمديه و 
برخاستن صداي زنجيرهاي 

دست و پاي او با لحني 
احترام آميز به من مي گفت: نگاه 

کن! اوليس دارد راه مي رود
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حاضريم اين دســتگاه را به رفقاي فدايي بدهيم 
ولي پرچمدار که نماينده پرولتارياســت حاضر 
نيســت به ســاير رفقاي پرولترش کمک کند!« 
او بــا ذکر اين مطلب اســتدالل کرد که مســئه 
»پرچمدار« ايدئولوژي نيســت بلکه قدرت طلبي 

و رهبري طلبي است.
تعجب من از اين اســت که تراب حق شناس به 
عنــوان يکي از اعضاي مؤثر ســازمان در خارج 
کشــور يا خــودش مســتقيماً اطــاع دارد يا از 
کســاني چون پوران بــازرگان و ديگــران بايد 
شــنيده باشد. او نقل قولي از پوران بازرگان داير 
بر ُشــل و ِول نمازخواندن مجيــد را با جزئيات 
و تفصيــل نقــل مي کند، امــا ماجــراي ندادن 
دستگاه هاي پيشرفته شنود به فدايي ها را يا به ياد 

نمي آورد! يا فراموش مي کند! 
در »پيــام ســازمان مجاهديــن خلــق ايــران به 
دانشــجويان مبارز خــارج از کشــور« به تاريخ 
دي مــاه 1356 که رنگ و بــوي نثر پرچمدار را 
دارد، از دستاوردهاي تحول انقابي! و  تکاملي! 
در ســازمان مجاهدين به فاصله يک سال بعد از 

ترور مجيد خبر مي دهد:
رهبــري  طــرف  از  پيشــگيرانه  نقشــه هاي   ...«
)بخوانيد پرچمدار( سازمان تنظيم شد. در هسته 
اين طــرح تخليه تمام خانه هاي پايگاهي، انبارها 
و قطع و تغيير تمام ردهاي ثابت... قرار داشــت. 
در چنين شــرايطي، لحظاتي در سازمان رسيده 
بــود که حتي يک نفر از رفقــاي ما داراي يک 
اتاق کوچک پايگاهي نبود و در تمام ســازمان 
و بــراي همه افــراد حتي يــک رد ثابت وجود 
نداشــت. در چنيــن وضعيتــي رفقا مي بايســت 
براي هر شــبي که مي خواهند به صبح برســانند 
چاره اي بينديشــند و راه ويــژه اي انتخاب کنند. 
بسياري از رفقا براي تمام کردن شب به شهرهاي 
نزديک و مســافرت هاي نيمه راهي مي رفتند. در 
حين ســفر مي خوابيدند و نيمه شــب مجدداً راه 
بازگشــت را در پيش مي گرفتنــد. در اين ميان 
صدها هزار تومان وســايل خانه، ابزار و وسايل 
تکنيکي و چاپ و سرمايه غيرقابل انتقال سازمان 
اجبــاراً از بين رفت و تمــام برنامه ها و اقدامات 
در دســتور ســازمان تا فراهم آمــدن پايگاه هاي 
جديد و حل مسئله امنيت کادرها و سازماندهي 
متناســب متوقف شد. گشــتي هاي پليس ديگر 
به طــور اتفاقي عمل نمي کردنــد. عمده آنها در 
گروه هايي سازمان يافته بودند که هر يک به طور 
مشخص با استفاده از وسايل گوناگون، عکس، 
فيلم و عناصر شناســنده به دنبــال يک يا دو فرد 
مشخص مي  گشــتند. هر گروه از آنها اطاعات 
زيادي درباره مشــخصات ظاهري و همين طور 
مناطــق تردد يا حتي شــيوه راه رفتن افراد مورد 
نظر در دســت داشــت. رفيق بهرام آرام، عضو 
قديمي و برجســته مرکزيت سازمان  ما به همين 

ترتيب به شهادت رسيد.«
ايــن اعترافــات را وقتي در کنــار حمايت هاي 
اجتماعي، سياسي، تشکياتي و مالي که پيش از 
اين بي دريغ توسط مردم  نثار »سازمان مجاهدين 

خلــق ايــران« مي شــد، قــرار دهيــد آن وقت 
مي توانيد مقايســه کنيد کــه کدام يک مردمي، 

مبارز و تکاملي بودند. 
تراب حق شــناس دربــاره همين مقطــع زماني  
مي نويســد: »... در حالتــي از جهل و ســکوت 
رضايت آميز دســت و پــا مي زديــم... ضربات 
فزاينــده رژيــم  ما را بــه نابودي کامــل تهديد 
مي کــرد... دســتاوردهاي ســازمان به ويــژه در 
زدودن انديشــه مذهبي از ايدئولوژي سازمان و 
نيز تجربه و نقد مشي مسلحانه و حفظ سازمان را 
نمي توانستيم دست کم بگيريم. همه اينها موجب 

افتخار بود و هست.«
او  از کدام  دســتاورد و زدودن انديشــه مذهبي 
از کــدام ســازمان  مي گويد؟ آيا منظــور او از 
»دســتاوردها« به  راه افتادن مــوج »جريان وار« و 
نــه تک نمــود از وادادگــي، بي انگيزگي، فرار 
معرفي کردن  مرکزيــت،  اعضاي  دســته جمعي 
خــود به پليــس و در مــوارد متعــدد خيانت و 
همکاري با پليس است؟ آيا چنين دستاوردهايي 

موجب افتخار بود و هنوز هم هست؟
بنا به نوشته بيانيه اعام مواضع... »در طول دو سال 
مبارزه ايدئولوژيک قريب 50 درصد از کادرها 
مورد تصفيه قرارگرفته و بســياري از کادرها از 
مواضع مســئول تــا کســب صاحيت هاي الزم 
کنار گذاشته شــدند.« آيا اين همان دستاوردي 
است که تراب حق شناس به آن مي بالد و افتخار 

مي کند؟

تراب حق شــناس مي نويسد: »منطقي که ما براي 
حــل مشــکات دروني داشــتيم... در شــرايط 
مبــارزه مخفــي و بســيار خشــني کــه رژيم به 
مخالفــان انقابي خود تحميــل کرده بود اجازه 
هيچ کنجکاوي بيشــتري نمي داد. اتهام تخريب 
ســازمان که مرکزيت عليه افرادي که به اعدام 
محکوم کرده بود به حدي در نظر ما سنگين بود 
که اگر هم اقدام ســازمان را نمي توانستيم هضم 
کنيم حداکثر سکوت مي کرديم.« او مي افزايد: 
»عضويت در يک سازمان انقابي براي ما حکم 
»خانه خاله« را نداشــت که اگــر از يک چيزي 

خوشمان نيامد از آن قهر کنيم.« 
به نظــر من، برخاف ادعاي تراب حق شــناس، 

براي بسياري  از نرم تنان  به اصطاح تکامل يافته، 
»ســازمان« از قضــا همان حکم »خانــه خاله« را 
داشــت چــرا که در غيــر اين صــورت  به طور 
جــدي حاضر به ســؤال و اعتراض مي شــدند و 
در صــورت لزوم هزينه هاي ســنگين  خروج يا 

اخراج از »سازمان« را هم مي پرداختند.  
 هر »ســازمان«، »حزب«، تشــکيات سياســي و 
مبارزاتي، في نفســه نه مقدس اســت و نه هدف، 
»وســيله« تحقــق انديشــه و آرمــان و در بيــان 
مارکسيستي آن، وسيله تحقق خواسته هاي طبقه اي 
معين يا بخش معيني از جامعه است... وقتي حزب 
و ســازمان از محتواي واقعي و تعريف شده خود 
تهي و از اهــداف اوليه اش منحرف شــود، نبود 
آن بــه  از بودنش اســت. انتقــال بين الملل اول از 
اروپا به امريکا با پيشــنهاد مارکس و انگلس، به 
منظور جلوگيري از رخنه آنارشيست ها به رهبري 

باکونين يکي از نمونه هاست.
تراب حق شناس مي نويســد: »...کساني به قصد 
توجيــه افــکار فرصت طلبانه خــود خطاهاي ما 
را کــه جــدا از منطق جنــگ ما با رژيــم نبوده 
بزرگ مي کنند و بــراي لجن مال کردن يکي از 
پاک ترين جريان هاي تاريخ معاصر سوء استفاده 

مي کنند...«
من از ايشان مي پرسم:

1. »منطِق جنگ با رژيــم« چگونه اجازه مي داد 
که برادر و رفيق ســازماني را که چه بسا بيشتر و 
پيشــتر از شــما درگير نبرد با همان رژيم بود به 
صرف عدم پذيرش ايدئولوژي اي که شما به آن 
رسيده ايد )به مکانيسم رســيدن و عمق ادراک 
از مارکسيســم  فعًا کار نداشــته باشــيم( خائن 
به خلق و مســتحق اعدام و ســوزاندن بدانيد؟ و 
آيا  برماکــردن چنان اتفاقاتي »لجن مال  کردن« 

سازمان است؟ 
2. ســازماني  کــه واالترين کادرهــاي خود را 
بــدون حضور متهــم، بدون هيــچ محکمه اي و 
بدون دادن حق دفاع از خود، مخفيانه مي کشد و 
مي ســوزاند چگونه مي تواند »يکي از پاک ترين 
جريان هاي تاريخ معاصر« ناميده شود؟ عضويت 
در چنان ســازماني چه  افتخاري دارد که تراب 

حق شناس  هنوز هم به آن مي بالد؟  
3. شــما که در تمام دوران مبارزه مســلحانه در 
خارج کشــور به  ســر برديد و  بــه هيچ وجه در 
معرض شــرايط مبارزه مخفي و بســيار خشــني 
کــه رژيم بر مــا تحميل کرد نبوديــد تا  قادر به 

پرس وجو درباره اعدام کادر مرکزي نباشيد.
4. ديگر آنکه ســني از شــما رفته بود، حنيف و 
سعيد و بديع زادگان و بســياري از رهبران اوليه 
ســازمان را ديــده و با روش و منش آنان آشــنا 
بوديــد. آيا وقتــي عبدي )عبدالرضــا نيک بين( 
يا افــراد ديگر به هر دليل موجــه و غيرموجهي 
حاضــر به ادامه راه نبودند  آن هم در شــرايطي 
که هنوز ســازمان اعــام موجوديــت نکرده و 
به اصطاح در نطفه بود  و ميزان ضربه پذيري آن 
بســيار باال بود، آنها دســت به اعــدام زدند يا به 
عکس در مراســم جشن عروسي او هم شرکت 

بنا به نوشته بيانيه اعالم 
مواضع... »در طول دو سال 

مبارزه ايدئولوژيک قريب 50 
درصد از کادرها مورد تصفيه 
قرارگرفته و بسياري از کادرها 

از مواضع مسئول تا کسب 
صالحيت هاي الزم کنار گذاشته 
شدند.« آيا اين همان دستاوردي 
است که تراب حق شناس به آن 

مي بالد و افتخار مي کند؟
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کردند؟ اگر يک هوادار تازه پيوسته به سازمان 
اين را نمي دانست شما که مي دانستيد.

5. مقصود شما از »پاک ترين جريان هاي تاريخ 
معاصر« کدام جريان است؟ اگر مقصود جريان 
پرچمدار اســت در اين صورت چه احتياجي به 
»اداي دين به شريف واقفي« داريد«؟ و چرا هنوز 
خاطره آن همچون خوره روح و وجدان شما را 

در انزوا مي خورد؟
 از حــق نبايد گذشــت کــه تراب حق شــناس 
بــراي اداي دين به شــريف واقفي يــک گام به 
پيــش مي نهد ولــي از آنجــا که ادامــه طبيعي 
گام هاي بعدي براي او مشــکل آفرين است در 
حالتي برزخي دو گام به عقب مي نشــيند. ريشه  

تناقضات نوشته او در اينجاست.
متاشي کردن ســازماني مبارز، حتي سازماني با 
پايگاه طبقاتي خرده بورژوايي در شــرايط سلطه 
امپرياليســم و ســرمايه داري وابســته، نامي جز 
فرصت طلبي و اپورتونيســم ندارد. همچنان که 
نابودکــردن چنان نيرويي در راســتاي جاه طلبي 
و رهبري طلبــي فــردي، هيچ ربطي بــه »مبارزه 
پرشــور طبقاتي« ندارد. اين دعاوي دهان پر کن 
و توخالي را بگذاريد براي همان نويسنده مقاله 

پرچم و بيانيه اعام مواضعش.
تراب حق شناس مي نويســد: »...ضربات فزاينده 
رژيم، ما را به نابودي کامل تهديد مي کرد...« و 
من چاره اي ندارم جز اينکه متواضعانه داســتاني 

را براي ايشان حکايت کنم.
در حکايت است که مردي زشت صورت شروع 
به نــوازش کودکي کرد. کودک از وحشــت 

شروع به گريستن کرد. 
مرد زشــت صورت ســعي کرد با نوازش بيشتر، 
کــودک را آرام کنــد. به او مي گفــت: نترس 
عزيــزم  چه کســي تو را ترســانده؟ تــو از کي 

مي ترسي؟ من اينجا هستم! از هيچ کس نترس!
عاقلي عبور کرد و چون وضعيت را ديد خطاب 
به مرد گفت: عموجان! او از خود تو مي ترســد. 

رهايش کن تا  آرام گيرد.
حکايــت ما نيز چنين اســت، رفيــق عزيز! اگر 
هيچ کس نداند شــما بايد بدانيد که زمينه ســاز 
و فراهم کننــده بســتر »ضرباتــي که شــما را به 
نابــودي کامل تهديد کــرد« و درواقع نابود هم 
کرد، پرچمــداري بود که هنوز هم او را »رفيق«  

مي ناميد.
پرچمــدار کبيــري کــه بعــد از رســيدن بــه 
درک محضــر مارکسيســم )بگذريــم که چه 
مارکسيســمي( بــه جــاي خــروج از ســازمان 
مجاهديــن و پيوســتن بــه ديگــر جريان هــاي 
مبارزاتــي آن ايام )نظيــر چريک هاي فدايي( يا 
تأســيس جريان و ســازماني ديگــر به تصاحب 
غاصبانه و خونبار سازماني کمر بست که به دليل 
ماهيــت تاريخــي و ايدئولوژيکي اش بســياري 
موارد چتري اجتماعي، سياســي، مالي، نظامي و 

تشکياتي براي ساير نيروهاي مبارز بود.
رفقايي همچون شــکراهلل پاک نــژاد در زندان و 
حميد اشرف در »گفت وگوها« بارها بر اين نکته 

تأکيد داشتند. تا نظر شما چه باشد! 
 با همکاري کامل افراخته و محمد توکلي خواه 
و شکست تمام عيار بســياري از تکامل يافتگان، 
يک ســال بعــد بهــرام آرام، قديمي ترين عضو 
کميته مرکزي و فرمانده نظامي سازمان نيز کشته 

شد. )25 آبان 1355(
در آخرين نامه اي که از او به جاي مانده  و در روزنامه هاي 
آن زمان کليشه آن منتشر شد عمق بحران هاي  روحي 
و درون تشــکياتي نشــان داده مي شــود. بهرام آرام 
 در يادداشــت مورخ 15 بهمن 54 خود مي نويســد: 
»مطالبــي در مــورد جمع بنــدي مســئله انحــراف 
شــريف واقفي و اعدام انقابي او فقــط گاهاً در اين 
مورد بــه فکر فرومــي روم که آيا طرح گرايشــات 
نامطلوب خودم در جلســات گروهي انتقاد از خود، 
چنين سرنوشــتي را براي شــخص من در برنخواهد 

داشت؟«
ماحظــه مي فرماييــد! فرمانده اصلــي عمليات 
نظامي سازمان )طي ســال هاي 50 تا 55( کسي 
که  در بسياري از مقاطع حساس و سرنوشت ساز 
حضور داشــت، دچار چنان بحران دروني است 
که مي ترســد طرح گرايش هاي نامطلوب )اش( 
در جلســات گروهي انتقاد از خود، سرنوشــتي 
 مشــابه شــريف واقفي را بــراي او رقــم زنــد. 
وقتــي در قديمي ترين و فعال ترين عضو رهبري 
چنان دل نگراني و ترســي وجود داشــته باشــد 

تکليف اعضا و هواداران بسيار روشن است. 
و  »اســتبداد  تاريخــي  همــزاد  ايــام  ايــن  در 
ديکتاتوري«، يعني »ترس« هم به درون ســازمان 

رخنه کرده است.
بعدهــا، دو عضــو مرکزيت با برجاي گذاشــتن 
يک نامه کوتــاه حاکي از اختــاف  نظر با تقي 
شــهرام و ترس از ترورشــدن خــود و همچنين 
پــس از تحويــل دادن ســاح ها و نارنجک ها و 
مهمات انفــرادي خود، پا به فــرار مي گذارند و 
مدتي بعد ســر از خــارج کشــور درمي آورند. 
 )محســن طريقــت و محمدقاســم عبــداهلل زاده(

همين کار توســط حسين ســياه کاه ديگر عضو 
مرکزيــت و قاتل شــريف واقفي و محمد يقيني 

تکرار مي شود.
خاصه کنم: تقي شــهرام در مقطعي به  ناشايست 
در موضع رهبري ســازمان مجاهديــن خلق قرار 
گرفــت. او با تکيه بر جاي، »جان« هاي شــيفته اي 
چون حنيف و ســعيد و بديع زادگان، تحت تأثير 
ســلطه طلبي هاي فــردي و توهمــات و رؤياهاي 
کودکي چپ )چپي  که ظاهراً قصد بزرگ شــدن 
و بلوغ نداشــت( موجب ريختن خون هاي بسيار 
و موجد عکس العمل هاي راســت  روانه  اجتماعي  
 شــد که کمي بعد ســر خود او را نيز بــر باد داد.

ســخن آخر! از نظر ما، خائنين شماره دار آن روز، 
هر عضو و حتي کادر رهبري مجاهدين و از جمله 
تقي شهرام مي توانست و اين حق را داشت که بر 
اساس انتخاب آزاد خود تغيير ايدئولوژي و تغيير 

مشي سياسي و در نتيجه تغيير تشکيات بدهد. 
اما اينکه با شــديدترين نوع قهر و خشونت، يک 
تشــکيات سياســي شناخته شــده را که حتي بر 

اساس تعاليم مارکسيستي نماينده طبقه اجتماعي 
مشخصي است  غصب کرده، رهبري و نيروهاي 
وفادار به آن را کشته،  ســوزانده و آواره کوي، 
بيابان و گرفتار ســاواک کنند و آن وقت  کســي 
39 ســال بعــد از آن فاجعــه بــر آن حرکت نام 
»دســتاوردي که موجب افتخار ما بود و اســت« 
بنهند، چيزي بيش از تراژدي است، کمدي است.

پي نوشت ها
1. نفرتــي که به فاصله کوتاهي دامن کل ســازمان تا 
مرحله کشته شدن بهرام آرام و انزواي مفرط و سرانجام 

چهار سال بعد گريبان خود شهرام را هم گرفت.
2. نحــوه تــرور زنده يــاد محمد يقيني، بــه نقل از 
قاسم عابديني: يک روز از روزهاي پائيز 1355، به 
بهانه جعل پاســپورت او را بــه خانه تکنيکي ) واقع 
در خارج محدوده(  مي برند. کاظم ) حســين ســياه 
کاه( با شــليک يک گلوله در مغز او را به شهادت 
مي رســاند. بنا به همان روايت جســد او را با ناپالم 
آتش زده و در بيابان هاي اطراف جاده خاوران دفن 
مي کنند. عابديني اعتراف مي  کند:» کاظم مي گفت: 
او گويا از ماجرا بو برده بود. دو بار وارد اتاق شــدم 
و باالي ســرش رفتم، ولي او ســرش را بلند کرد تا 
باالخره ســومين بار که رفتم، کار او را تمام کردم. 
« سياه کاه سپس با کمک محمدقاسم عبداهلل زاده، 
جسد را به بيرون شهر برده و روي آن »ناپالم« ريخته 
و آتش مي زند. درباره شــهادت محمد يقيني گفته 
شــده وقتي از خارج از کشــور تلفني با تقي شهرام 
صحبت مي شــود و مي پرســند که: » کار حســين 
بــه کجا کشــيد؟« ) حســين نام تشــکياني محمد 
يقيني بود( شــهرام در جــواب مي گويد: » در ايران 
سازماندهي شد!« وقتي مي گويند: اطاعات زيادي 
داشت، او مي گويد:» جايي سازماندهي اش کرديم 

که اطاعاتش درز نکند«. 
3. کلمــه » صدها« به هيچ وجه اغراق نيســت اگر 
تنهــا بدانيم کــه اعترافــات وحيــد افراخته يکي 
از تکامل يافتــگان مکتــب تقي شــهرام و يکي از 
عامان اصلي ترور مجيد در کميته مشــترک ضد 

خرابکاري بيش از دو هزار صفحه مي شد. 
4. بيانيــه اعــام مواضــع...» در طول دو ســال مبارزه 
ايدئولوژيــک قريب پنجــاه درصــد از کادرها مورد 
تصفيه قرار گرفته و بسياري از کادرها از مواضع مسئول 

تا کسب صاحيت هاي الزم کنار گذاشته شدند«.
5. توضيــح اين مطلب و مســتندات آن به مقاالت 

متعدد نياز دارد.
6. »پس از شکســتن مقاومت ها و کارشــکني هاي 
رهبري... و پس از دريافت اين واقعيت که رهبري 
به طــور کامل راه خويــش را از راه جريان ســالم 
توده اي جدا نموده اســت، بــا تأييد قاطع اکثريت، 
عناصر اصلــي اين جريــان )يعني رهبري ســابق( 
از ســازمان اخراج گرديدنــد.« »تحليلي بر تغيير و 
تحوالت دروني ســازمان مجاهديــن خلق ايران«، 
نوشته ســازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر،.

چاپ اول فروردين 1358، نشــر اينترنتي انديشه و 
پيکار، ارديبهشت 1386.
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در بخش نخســت اين نوشــته به روند تحوالت 
سازمان مجاهدين خلق تا سال 1354 به اختصار 
اشــارتي رفت. در اين بخــش ادامه ماجرا را پي 

مي گيريم.
در اواخــر ســال 53 يا فرورديــن 54  مرکزيت 
ســازمان مرکب از تقي شــهرام و بهرام آرام با 
دريافت گــزارش ليــا زمرديان همســر مجيد 
شــريف واقفي در خصــوص فعاليت هاي مجيد 
و تيم او ســرانجام تصميم خــود مبني بر تصفيه 
مجيد شــريف واقفي، مرتضــي صمديه لباف و 
سعيد شاهســوندي را گرفت. در 16 ارديبهشت 
54 ايــن تصميم عملي شــد و مجيــد در خيابان 
اديب الممالــک با گلوله حســين ســياه کاه به 
شــهادت رسيد و مرتضي نيز با گلوله هاي وحيد 
افراختــه زخمي و پس از مراجعه به بيمارســتان 
توسط ســاواک بازداشت شــد. 10 روز بعد از 
آن ســعيد شاهســوندي در خانه تکــي خود در 
خيابان صفا از ســوي مأموران ساواک دستگير 
شد. بدين ترتيب موانع شهرام براي اجراي نقشه 
و تســلط کامل بر ســازمان از ميان برداشته شد. 
با ايــن اتفاقات شــهرام و همراهانــش به مدت 
نزديک به چهار ســال با غصب عنوان ســازمان 
مجاهديــن خلــق ايــران، روزگار گذراندند تا 
آنکــه به دنبــال تغيير و تحوالتي کــه در درون 
ســازمان رخ داد و به برکناري شــهرام انجاميد، 
ســرانجام عامان کودتا با اعتراف به اشتباهات 
و خيانت هاي انجام شده با افزودن عنوان »بخش 
مارکسيست ـ لنينيست« خرج خويش را از ياران 
پيشين جدا ساختند و تا شش ماه بعد که با عنوان 
ســازمان پيکار به فعاليت پرداختند با اين عنوان 

فعاليت داشتند.  
در اين بخش ابتدا تحوالت بخش مارکسيســت 

ســازمان مجاهدين خلــق را در دو بخش مجزا 
پي مي گيريم. بخش نخست حوادث و اتفاقات 
سال هاي 1355ـ 1354 را در بر مي گيرد و بخش 
دوم شــامل رخدادهاي ســال هاي 1357ـ 1356 
اســت. در بخش ســوم نيز اشــاره اي به دوران 

حيات پيکار خواهيم کرد. 

بخش اول؛ 1355ـ1354
ويژگي هــاي اين دوره کــه آن را از دوره دوم 
يعني ســال هاي 56 و 57  جدا مي ســازد عبارت 
اســت از: 1. اعتقــاد و التزام ســازمان به مبارزه 
مســلحانه 2. ســلطه همه جانبه پرچمــدار )تقي 
شــهرام( و کودتاچيــان بــر اوضــاع 3. حــس 
هژموني طلبــي و تماميت خواهــي کودتاچيان و 
تاش در گســتراندن ســلطه خود بر کل جريان 
مارکسيســتي در ايــران 4. واردآمــدن ضربات 
ممتد بر تشــکيات و نابودي بخــش زيادي از 

نيروها و امکانات.
در اوايل ارديبهشــت 54 در همان حال که تقي 
شــهرام در پي آماده ســاختن کامل زمينه براي 
اعام تغيير ايدئولــوژي بود، خليل فقيه دزفولي 
توسط ساواک در حالي دستگير شد که تحليل 
انفجــار خانــه شــيخ هادي در جيــب او بــود و 
اطاعاتي را درباره سازمان در اختيار بازجوهاي 
ســاواک قرار داده بود. ســاواک در بازجويي 
از خليل براي نخســتين بار از تغييــر ايدئولوژي 

در ســازمان آگاه شــد. در همين حال، روز 31 
ارديبهشت »سرهنگ شفر« و »سرهنگ ترنر« دو 
تن از مستشــاران نظامي امريکا در تهران توسط 
تيمي به فرماندهي وحيد افراخته ترور شدند. در 
12 تيرماه هم عمليات ترور کنســول امريکا در 
تهران توسط يکي از تيم هاي عملياتي سازمان به 
اجرا در آمد که در اين عمليات به اشتباه »حسن 
ُحســنان« مترجم سفارت که نفوذي سازمان بود 

توسط آنان کشته شد. 
از سـوي ديگـر در پنجـم مـرداد مـاه ايـن سـال 
مأمـوران سـاواک توانسـتند وحيـد افراختـه کـه 
در جريـان تـرور مجيـد و مرتضـي نقـش اصلي 
سـر  بـه  را  خـاص  تيـر  و  داشـت  برعهـده  را 
مجيـد زده و نيـز مرتضـي را زخمـي کـرده بـود 
و عـاوه بـر آن در عمليـات تـرور »زندي پـور« 
ديگـر  تـرور  چنـد  و  مشـترک  کميتـه  رئيـس 
کنـد.  بازداشـت  و  شناسـايي  داشـت  شـرکت 
بعـد از بازداشـت افراختـه، اعاميـه اي از سـوي 
مرکزيت سـازمان منتشـر شـد که در آن افراخته 
دژ تسـخيرناپذير لقـب گرفتـه بـود. امـا افراختـه 
خيلي سـريع در زير شـکنجه شکسـت و شـروع 
بـه همکاري با سـاواک کرد. همـکاري افراخته 
دسـتگيري  و  شناسـايي  موجـب  بازجوهـا  بـا 
هـواداران  و  اعضـا  کادرهـا،  از  زيـادي  تعـداد 
در  آنهـا  کشته شـدن  يـا  بازداشـت  و  سـازمان 
درگيـري با سـاواک شـد. بـه گفته شاهسـوندي 

واژگوني در کج وپيچ جاده لغزنده
بازخواني تغيير ايدئولوژي درسازمان مجاهدين و تأسيس سازمان پيکار  

امير طيراني
امیر طیراني، شــهريور 1338 در تهران متولد شد. وي در سال 1370 مدرك 
كارشناسي ارشد خود را از دانشكده ادبیات دانشگاه تهران گرفت. در جريان 
انقالب و پس از پیروزي آن فعالیت هاي سیاسي بسیاري داشته است. همچنین 
تألیفاتي هم درباره جريان سیاســي تاريخ معاصر ايران داشــته است.* در 
شماره 85 نشريه بخش اول نوشته ايشان درباره سیر و روند تغییر ايدئولوژي 
در سازمان مجاهدين از نظر خوانندگان گذشت. آنچه در ادامه مي آيد بخش 
نهايي تحوالت سازمان ماركسیست شــده مجاهدين خلق تا وقوع انقالب و 

سازمان پیكار است كه تقديم خوانندگان مي گردد.

 بخش پاياني
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نمي يافـت مسـلماً داليل ريشـه اي در پشـت سـر 
خويش داشـت که نمي توانسـت... تبيين شـود.« 
)همـان، ص46( در ادامـه هـم مذهب و انديشـه 
عقب ماندگي هـاي  همـه  عامـل  را  مذهبـي 
»انديشـه  مي نويسـد:  و  کـرده  معرفـي  سـازمان 
مذهبـي مانند قباي  قديمي امـا زربفتي بود مملو 
از صنايـع مسـتظرفه... که فقط هيئـت ظاهري از 
آن بـه جـا مانده اسـت. در حالي که مـا درصدد 
بوديـم نسـوج پوسـيده آن را ترميـم کنيـم... در 
مقابـل هـر ترميـم و گرهـي  ده ها گسـيختگي و 
پارگـي ديگـر ظاهـر مي شـد.« )همـان، ص51( 
بعـد هـم دربـاره نتايـج منفـي اعتقـاد بـه وحـي 
قبـول  علمـي  و ضـد  منفـي  »نتايـج  مي نويسـد: 
انقابـي کـه  اثـر سـوء و ضـد  مسـئله وحـي... 
قابـل  مي گذاشـت  باقـي  اعتقاداتـي...  چنيـن 
توجه تـر بـود. يک نمونـه بارز آن نگرش بسـيار 
منفـي و رقت انگيـز مذهـب نسـبت بـه توده هاي 
تحـت سـتم و طبقات سـتمکش اسـت.« )همان، 

)51 ص 
بدين سان نويســندگان بيانيه يا بهتر بگوييم تقي 
شــهرام تا آنجا که توان داشــت تــاش کرد تا 
به زعم خودش  مذهــب را زير حمات مرگبار 
خود بگيــرد و اقدام ضد انقابــي خود را براي 
غصب يک ســازمان مذهبي و به ويژه اقدام ضد 
انســاني خــود را در ترور همرزمان ســابق خود 

توجيه کند. 
توجيهــات ايدئولوژيک و سياســي شــهرام در 
بيانيه براي اعدام خائن شــماره يک و شماره دو 
و... توســط دوستان خود شهرام در اطاعيه مهر 
57 و بعدهــا در جزوه اي که در اين باره توســط 
سازمان پيکار منتشر شــد )سازمان پيکار در راه 
آزادي طبقه کارگر، تحليلي بر تغيير و تحوالت 
دروني ســازمان مجاهدين خلق ايران، فروردين 
58( و همچنين در ابتداي سال 93 در نامه تراب 

حق شناس پاسخ  داده شده است.
در اينجــا  فقط بــه چند پاســخ وارثان حرکت 
شــهرام در ســازمان به تحليل هاي ارائه شده در 
بيانيه بســنده مي کنيم که خود گوياي همه چيز 
اســت. در جــزوه تغييــر و تحــوالت دروني... 
شــخصيت پرچمدار چنين ترســيم شده است: 
»همــان عامل بــه دليل مواضــع ايدئولوژيک و 

و اين تأخير را ناشـي از شـرايط پليسـي حاکم و 
ماحظـات امنيتـي که نويسـندگان بـا آن  روبرو 
بوده انـد دانسـته اسـت. در ادامه هدف از انتشـار 
بيانيـه را چنيـن شـرح مي دهـد: »ايـن بيانيه نشـان 
مي دهـد کـه ما چگونـه با ريشـه  نظـرات غلط و 
شـيوه هاي نادرسـت کار در سـازمان بـه مبـارزه 
برخاسـته ايم. چگونـه توانسـتيم صفـاي باطـن و 
وحـدت عميق تـر ايدئولوژيـک را در سـازمان 
برقـرار کنيـم و چگونـه بـه حقيقـت مارکسيسـم 
ـ لنينيسـم نائـل آمديـم.« )بيانيـه، ص3( معنـاي 
بيانيـه  نويسـندگان  باطـن  صفـاي  ايـن  واقعـي 
بيانيـه در تـرور مجيـد  انتشـار  از  چنـدي پيـش 
بعـد  و  صمديه لبـاف  مرتضـي  و  شـريف واقفي 
وحـدت  معنـاي  و  يقينـي  محمـد  تـرور  آن  از 
عميق تـر  در تصفيـه بيـش از 50 درصـد کادرها 
بـه اذعـان متـن بيانيـه کامـًا روشـن مي گـردد. 
اسـت:  آمـده  انجام شـده  تصفيه هـاي  دربـاره 
»مجموعـا در طول دو سـال مبارزه ايدئولوژيک 
قريـب 50 درصـد کادرهـا مـورد تصفيـه قـرار 
گرفتـه و بسـياري از کادرهـا از مواضـع مسـئول 
گذاشـته  کنـار  الزم  تـا کسـب صاحيت هـاي 
شـدند.« )همـان، ص5، پاورقـي( درباره حقيقت 
مارکسيسـم نيـز کـه بـه ادعـاي خودشـان بـا اين 
بـه  بايـد  بودنـد  رسـيده  آن  بـه  مواضـع  تغييـر 
کودتـا  وارثـان  و  بانيـان  متعـدد  مواضـع  تغييـر 
رجـوع  بعـدي  سـال  شـش  از  کمتـر  طـول  در 
کـرد. نيـل بـه حقيقـت مارکسيسـم چنانچـه در 
سـطور بعـد به آن اشـاره خواهد شـد نخسـت به 
تغييـرات متعـدد تحليلـي و مغايردانسـتن مبـارزه 
مسـلحانه بـا مارکسيسـم ـ همـان کـه در ابتـداي 
اسـام  و  وحـي  مذهـب،  آنهـا  به زعـم  کودتـا 
مانعـي بـر سـر راه آن محسـوب مي شـد ـ و در 
مراحـل بعدي اخـراج پرچمدار از تشـکيات و 
انشـعابات متعـدد در درون سـازمان منجـر شـد. 
فصـل اول بيانيـه سـير مبارزات در 30 سـال اخير 
آن  مي شـد. خاصـه  شـامل  را   )1320-1350(
سـه جريـان  اقدامـات  بررسـي  از  بـود  عبـارت 
مارکسيسـتي، ناسيوناليستي و مذهبي. فصل دوم 
پيدايـش شـرايط اجتماعي در ايـران و حاکميت 
بـورژوازي وابسـته و رشـد پرولتاريـا در کشـور 
را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت و از خـال 
ايـن بحـث، نويسـندگان بيانيه ضرورت اشـکال 
نويـن سياسـي ـ تشـکياتي  را نتيجـه گرفته انـد. 
ـ  سياسـي  مختلـف  مراحـل  سـوم،  فصـل  در 
و  بررسـي  مـورد  ايدئولوژيـک  و  تشـکياتي 
نقـد قـرار گرفتـه اسـت. در هميـن بخـش ضمن 
در  آمـوزش  مراحـل  تاريخـي  تقسـيم بندي 
سـازمان ابتدا ضمـن نفي دسـتاوردهاي کارهاي 
آموزشـي سـازمان در گذشته مي نويسـد: »بيان 
منفـي  مجمـوع  در  آموزشـي...  کار  سـال  سـه 
بـود. اينکـه کادرها هنـوز فاقـد آن توانايي الزم 
سياسـي و قـدرت تحليـل و جمع بندي متناسـبي 
از شـرايط بودند و تعليمات سياسـي و سـازماني  
مسـئولين بـه هدف هـاي تعيين شـده خود دسـت 

اعترافـات وحيـد کـه چنـدي بعـد بـا اعترافـات 
يکـي ديگـر از اعضـاي سـازمان بـه  نـام محمـد 
از  وسـيعي  مـوج  شـد  همـراه  توکلي  خـواه 
بـه  بـه همـراه داشـت.  بـا خـود  بازداشـت  ها را 
ايـن  همـکاري  تحليلگـران،  از  بعضـي  اعتقـاد 
دو بـا سـاواک، شـهرام را مجبـور کـرد کـه بـا 
شـتاب و عجلـه به انتشـار بيانيه تغييـر ايدئولوژي 
اقدام کند و رسـماً مارکسيست شـدن سـازمان را 
به طـور علنـي اعـام کند. بـه اسـتناد پرونده هاي 
موجـود در همـان مراحـل اوليـه بازجويي هـاي 
افراختـه افـراد زيـر شناسـايي و دسـتگير شـدند: 
بهبهانـي،  صميمـي  ساسـان  بطحايـي،  »محسـن 
مرتضـي  دکتـر  بهبهانـي،  صميمـي  کيـوان 
لبافي نـژاد، مهنـدس عبدالرضـا منيـري جاويـد، 
مهـدي غيـوران، طاهـره سـجادي )غيـوران( و 
سـيف اهلل کاظميـان، )جمعـي از پژوهشـگران... 
رسـولي  گفتـه اي،  بـه  بنـا  ص30(   ،2 جلـد 
افراختـه  همـکاري  دربـاره  سـاواک  بازجـوي 
»وحيـد  بـود:  گفتـه  دوران  آن  در  سـاواک  بـا 
آن قـدر اطاعـات در اختيـار مـا گذاشـته اسـت 
کـه کميتـه مشـترک و سـاواک بـراي سـال ها 
تغذيـه شـده اند« )حق جـو، تحليلـي بـر سـازمان 

ص66( مجاهديـن...، 
 افراختـه در حالـي کـه تـا آخريـن لحظـات نيـز 
بـه همـکاري بـا بازجوهـاي سـاواک و کميتـه 
مشـترک ادامـه داده و اميـد فراوانـي به بخشـش 
رژيـم داشـت، در پايـان وصيتنامـه خـود ضمـن 
عجـز و البـه مجدد نوشـته بـود: »5. بـا اين آرزو 
کـه تـا لحظـه اي کـه زنـده ام بـه جبـران گذشـته 
بپـردازم، بـا دسـتگاه امنيتـي در زمينـه اطاعات 
اقدامـات ضـد خرابـکاري  و زمينه هـاي ديگـر 
و  همـکاري کنـم و همچـون سـربازي جانبـاز 
فـداکار بـراي شاهنشـاه محبوبـم و ملـت عزيـزم 
بميـرم. 6. آرزو دارم يکـي از مقامات کميته که 
مـرا مي شناسـد ببينـم و مطالبـي را عـرض کنم.« 

)جمعـي از پژوهشـگران...، جلـد 2، ص37(

بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك ســازمان 
مجاهدين خلق ايران

مهرمـاه  در  ايدئولوژيـک  مواضـع  تغييـر  بيانيـه 
مقدمـه،  يـک  بيانيـه شـامل  منتشـر شـد.   1354
سـه فصـل و چهار ضميمـه بود. در مقدمـه، ابتدا 
دربـاره علـل تأخيـر انتشـار آن سـخن گفتـه بود 

تقي شهرام تا آنجا که توان 
داشت تالش کرد تا به زعم 

خودش  مذهب را زير حمالت 
مرگبار خود بگيرد و اقدام ضد 
انقالبي خود را براي غصب يک 
سازمان مذهبي و به ويژه اقدام 

ضد انساني خود را در ترور 
همرزمان سابق خود توجيه کند

طاهره سجادي
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سـاواک بـر سـازمان بـود. بـه نوشـته روحانـي: 
»شـهرام معتقـد بـود اگر سـازمان يـا بخش هايي 
از آن در تـور سـاواک باشـد بـا توجـه بـه اينکه 
از  عمومـاً  کـه  سـازمان  افـراد  از  نفـر  چنديـن 
شـاخه ها و جمع هـاي مختلـف گردآوري شـده 
و در رابطـه بـا تـرور کار کرده اند سـاواک قطعاً 
بـه بخـش مربوطه ضربـه مي زند تـا از اين طريق 
طـرح تـرور را خنثـي نمايد.« )همـان، ص 154(

 گفت وگو با چريك هاي فدايي خلق
آرزوي  بـه  کـه  شـهرام  بيانيـه،  انتشـار  از  بعـد 
خـود بـراي سـلطه بي چـون و چـرا بـر سـازمان 
مجاهديـن دسـت يافتـه بـود، تـاش ديگـري را 
اين بار براي سـلطه بر کل جنبش مسـلحانه آغاز 
کـرد. بـه همين منظور از اواخر سـال54  سلسـله 
فدايـي  چريک هـاي  بـا  را  منظمـي  ارتباطـات 
خلـق بـا عنـوان از ميان بـردن موانـع وحـدت در 
اردوگاه مارکسيسـم برقرار کرد. تئوري شـهرام 
بـر مبنـاي جبهـه واحد تـوده اي و لـزوم وحدت 
کـه پيـش از ايـن در بيانيـه بـر آن تأکيـد کـرده 
بـود قـرار داشـت. در جلسـات اين دو سـازمان؛ 

بهرام آرام، تقي شـهرام و جواد قائدي از سـوي 
سـازمان و حميد اشرف، بهروز دامغاني و تورج 
حيـدري بيگونـد به تناوب شـرکت داشـتند. در 
ايـن جلسـات بحث هـا عمدتـاً بـر پايـه موضـوع 
کودتـا در سـازمان و نيـز تحليـل شـرايط ايـران، 
مشـي  مسـلحانه و موضـوع اتحـاد دو سـازمان و 
تشـکيل جبهـه واحـد تـوده اي دور مـي زد ولـي 
فدايـي  تصـور شـهرام، چريک هـاي  برخـاف 
هيچ يـک  از  اشـرف  حميـد  آنهـا  رأس  در  و 
مجاهديـن  سـازمان  و  شـهرام  پيشـنهادهاي  از 
تصفيـه  دربـاره  اشـرف،  نکردنـد.  اسـتقبال 
مذهبـي  اعضـاي  از  درصـد   50 درون گروهـي 
مخالفـان  متهم کـردن  مارکسيسـت ها،  توسـط 
تغييـر ايدئولـوژي بـه انحـراف و تشـکيل جبهـه 
واحـد تـوده اي، بـا شـهرام مخالفـت مي کند. در 
بخشـي از ايـن گفت وگوهـا اشـرف خطـاب بـه 
شـهرام مي گويـد: »مشـخص ترين طريقـه اي که 
مارکسيسـت  جنـاح  کـه...  اينـه  مي شـه  مطـرح 
مي کـرد  اعـام  را  سـازمان جديـدي  سـازمان، 
کـه  خـودش  گذشـته  پيوندهـاي  قطـع  بـا  و 
گذشـته اي غيرمارکسيسـتي بـود... قطـع رابطـه 
جـاي  در   )  A سـري  اول،  )نـوار  مي کـرد.« 

مرکـب از شـهرام و بهـرام آرام بـود، دو عضـو 
نتيجـه مرکزيتـي  نيـز پذيرفـت و در  را  جديـد 
چهـار نفـره تشـکيل شـد. دو عضو جديـد جواد 
قائدي و حسـين سـياه کاه بودند. در اين دوران 
و  بـود  تقسـيم شـده  بـه چهـار شـاخه  سـازمان 
هـر يـک از اعضـاي مرکزيـت در رأس يکـي 
شـاخه ها  ايـن  داشـتند.  قـرار  شـاخه ها  ايـن  از 
عبـارت بـود از: شـاخه سياسـي ـ تئوريـک بـه 
فنـي  ـ  نظامـي  شـاخه  شـهرام،  تقـي  مسـئوليت 
بـا  بهـرام آرام، شـاخه کارگـري  مسـئوليت  بـا 
تکنيکـي،  شـاخه  و  قائـدي  جـواد  مسـئوليت 
مسـئوليت  بـا  شهرسـتان ها  و  داخلـي  نشـريه 
حسـين سـياه کاه. اين ترکيب جديـد در ابتداي 
ارديبهشـت 55 بـا ضربـه سـاواک و کشته شـدن 
سـه تـن از اعضـاي سرشـاخه سياسـي بـار ديگر 
بـا تغييـر روبـرو شـد، امـا سـال 55، پرحادثـه و 
پرتلفـات بـراي سـازمان بـه شـمار مي رفـت. بنـا 
بـه اطاعـات موجـود در ايـن سـال، بـا بيـش از 
از  بيـش  سـاواک،  مأمـوران  هجـوم  مـورد   40
80 نفـر از اعضـاي سـازمان کشـته يـا بازداشـت 
شـدند. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه نزديک به 

10 نفـر از ايـن عـده از اعضـاي مذهبي سـازمان 
بـه شـمار مي رفتنـد. در ميـان کشته شـدگان نـام 
بهـرام آرام کـه رهبـر نظامـي سـازمان بـه شـمار 
بهـرام  نيـز ديـده مي شـد. کشته شـدن  مي رفـت 
آرام ضربـه جبران ناپذيـري بـراي تقـي شـهرام 
بـه  در حالـي  ايـن ضربـات  محسـوب مي شـد. 
سـازمان وارد آمـد کـه در ايـن سـال سـازمان به 
جـز چنـد عمليات بمب گـذاري نظيـر انفجار در 
کارخانـه ايرانـا، انفجـار پاسـگاه پليس شـميران 
نوو شـهرداري نارمـک فقط يـک عمليات مهم 
اجـرا کـرد. در اوايـل تيرمـاه 1355 يـک تيـم 
عملياتي سـازمان موفق شـد سـه تن از مستشاران 
امريکايـي را تـرور کنـد. انجـام ايـن عمليات هـا 
در حالـي صـورت مي گرفت که شـهرام در اين 
دوران عمـًا به سـمت نفي مبارزه مسـلحانه گام 
برمي داشـت و چنان کـه در سـطور بعـد خواهيم 
ديـد کمتـر از يک سـال بعـد به اين نقطه رسـيد. 
بنابرايـن بـا انجـام چنيـن اقداماتي عمـًا اهداف 
ايـن  داشـت.  قـرار  طراحـان  نظـر  در  ديگـري 
اهـداف از جملـه نفـي تبليغـات سـاواک مبنـي 
بـر نابـودي کامـل سـازمان هاي مسـلح مخالـف 
رژيـم و نيـز ارزيابـي ميـزان شناسـايي و تسـلط 

طبقاتــي اش و نيز به دليــل انگيزه هاي شــديداً 
سلطه طلبانه و شبه بورژوايي« )همان، ص24( در 
ادامه و در صفحات بعد مي نويسد: »يک جريان 
سلطه  طلبانه و ديکتاتورمنشــانه شبه بورژوايي به 
اعتبار ســلطه تئوريکش و در دست داشتن ابزار 
تشــکياتي توانســت جاي پاي خويش را براي 
يک دوره در سازمان مســتحکم نمايد. )همان، 

ص26(
در فصل سوم همين جزوه تمام تحليل هاي بيانيه 
را يک به يک مغاير با تحليل هاي مارکسيســتي 
دانسته و ازجمله نظر بيانيه درباره مناسبات طبقه 
کارگر با طبقات ديگر مي نويســد: »هســته اين 
نگرش چيزي نيســت جز جداســاختن پرولتاريا 
از بخش اعظمي از متحديــن طبيعي خود يعني 
دهقانان و اقشار وسيع خرده بورژوازي شهري... 
اين نگرش آنچنان به پرولتاريا بي ايمان است...« 
)همان، ص47 و 48( وارثان شهرام نظريه جبهه 
واحــد تــوده اي را نيز شــعار انحرافــي خوانده 
)همــان، ص49( و درباره تحليــل وي از جامعه 
ايران هم با اين الفاظ به ســراغ آن رفته اســت: 
»در اينجــا اشــاره بــه آن جنبــه اي از انحراف 
کتاب فوق که در رشــته منظمي با ديدگاه هاي 
فوق الذکر قرار مي گيرد ضروري مي نمايد. اين 
جنبه انحرافــي در برخورد با رژيم ايران و تلقي 
امپرياليستي داشتن از آن تجلي مي کند.« )همان، 

ص50(   
امــا نکته جالــب آنجا بــود که وارثان شــهرام 
علي رغــم آنکه در اين جزوه يا اطاعيه مهر 57 
يا ساير نشــريات خود، تمام ديدگاه هاي شهرام 
را انحرافي و شــخصيت وي را ســلطه طلب و... 
مي خواندند خود نيــز راه و نظرات وي را براي 

چندي ادامه دادند.                 

سازماندهي جديد
توکلي خـواه  سـپس  و  افراختـه  همـکاري 
چنانچـه اشـاره شـد بـه بازداشـت تعـداد زيادي 
شـد،  منتهـي  سـازمان  سـمپات هاي  و  اعضـا  از 
 3000 بـه  زنجيـره اي  به طـور  همکاري هـا  ايـن 
سـازمان  سـمپات هاي  بـراي  تک نويسـي 
انجاميـد. از سـوي ديگر بـا اعام تغييـر مواضع، 
تعـدادي از اعضـا کـه بـر ايدئولـوژي پيشـين و 
بـه  نيـز خـود  پافشـاري کردنـد  حفـظ مذهـب 
 خـود از ترکيـب جديـد سـازمان حذف شـدند. 
شـهرام  اعتـراف  بـه  بنـا  شـد  گفتـه  چنان کـه 
نزديـک بـه 50 درصـد کادرهـاي سـازمان در 
تصفيـه  سـازمان  از  ايدئولـوژي  تغييـر  جريـان 
دوران  ايـن  در  لـذا  شـدند.  گذاشـته  کنـار  يـا 
مرکزيـت جديـد نياز بـه جذب نيروهـاي جديد 
و نيز تغيير سـازماندهي داشـت. به نوشـته حسين 
بـا  سـازمان   ،54 سـال  دوم  نيمـه  در  روحانـي 
جـذب تعـدادي از نيروهاي منفـرد و محفل هاي 
بـه اوضـاع  مارکسيسـت توانسـت تـا حـدودي 
پريشـان و آشـفته خـود سـر و سـاماني بدهـد. 
)روحانـي، 146( در هميـن دوره مرکزيـت کـه 



86
ره 

ما
شـ

 | 9
د 3

ردا
مـ

 و 
ـر

 تی
| 13

8

گرچه او نيز از دســتور مرکزيت تبعيت نکرد و 
تاش هايي براي انشعاب از سازمان کرد. 

تز رکود
 فرورديـن 56 شـهرام کـه امور اجرايي سـازمان 
را به دسـت جواد قائدي سـپرده و خود سـرگرم 
بـود در  توليـد نظريـات و ديدگاه هـاي جديـد 
تـاش بـراي انتشـار کتابـي در نقـد ديدگاه هاي 
چريک هـاي فدايـي خلـق بـود. وي در مقدمـه 
ايـن کتـاب کـه چنـدي بعـد در اروپـا بـا عنوان 
»مسـائل حـاد جنبـش مـا« منتشـر شـد، مطالبـي 
بـه  بعدهـا  مقدمـه  ايـن  کـه  سـاخت  مطـرح  را 
مقدمـه،  ايـن  در  شـد.  معـروف  رکـود«  »تـز 
روسـيه،  تحـوالت  از  الگوبـرداري  بـا  شـهرام 
افزايـش  و  جهـان  در  نفـت  قيمـت  افزايـش 
درآمدهـاي نفتـي، رژيـم شـاه را عامـل بهبـود 
نسـبي شـرايط بـورژوازي و خرده بـورژوازي و 
در نهايـت عـدم حمايـت آنهـا از جنبـش ذکـر 
کـرده و در نتيجـه مبـارزه مسـلحانه از سـال 53 
متمرکـز  رهبـري  وجـود  و  بي ثمـر  را  بعـد  بـه 
ادامـه  در  وي  خوانـد.  بي نتيجـه  را  کمونيسـتي 
اشـاره  مرکزيـت  عناصـر  از  تـن  دو  فـرار  بـه 
کـرده و دليـل آن را غيبـت و غفلـت رهبـري از 
کنتـرل جمع هـا عنـوان کـرد. وي کـه در جـزوه 
سـبز و بعـد در مقالـه پرچـم و متـن بيانيـه  تغييـر 
ايدئولـوژي تمامـي انحرافـات مخالفيـن خود را 
منبعـث  خرده بـورژوازي  گرايشـات  از  ناشـي 
از افـکار انديويدوآليسـتي برخاسـته از مذهـب 
دانسـته بـود و شکسـت هاي سـازمان را ناشـي از 
سـيطره افـکار مذهبـي معرفـي سـاخته و از اينجا 
رهاکـردن  و  ايدئولـوژي  تغييـر  ضـرورت  بـه 
بـه  مسلح شـدن  و  سـازمان  درون  در  التقـاط 
ايدئولـوژي پرولتاريـا نائـل آمـده بـود، دربـاره 
ايـن دو تـن يعني طريقـت و مصطفـي که مجهز 
بـه  ورود  از  بودنـد  پرولتاريـا  ايدئولـوژي  بـه 
ريشـه هاي ايدئولوژيـک اقـدام آنهـا پرهيز کرد 
و تنهـا فقـدان نظـارت رهبـري بـر آنهـا را علت 

انحـراف آنهـا عنـوان کـرد. 
شهرام پس از اين تحوالت، بار ديگر سازماندهي 

اين طرح نيز بعد از کشته شدن بهرام آرام در 25 
آبان 55  دســتخوش تغيير شد. چند روز بعد از 
مرگ بهرام، تقي شــهرام جلسه مرکزيت را در 
مشــهد تشــکيل داد و تصميم به ترميم رهبريت 
ســازمان گرفت. بر مبناي اين تصميم، محســن 
طريقت و مصطفي )محمد عبداهلل زاده( به عنوان 
اعضاي جديد مرکزيت در کنار شهرام، قائدي 
و سياه کاه قرار گرفتند. همچنين قرار برآن شد 
تا بخشــي از رهبري و ازجمله در ابتدا شــهرام، 
به خارج از کشــور اعزام شــوند. ســازماندهي 
جديــدي نيــز ايجاد شــد. در اين ســازماندهي 
جديد تقي شهرام از پذيرش مسئوليت کماکان 
معاف بود. سياه کاه ، طريقت، قائدي و مصطفي 
مسئوليت شاخه هاي سازمان را عهده دار شدند. 

کناررفتن شــهرام از فعاليت هــاي اجرايي زمينه 
مثبتــي براي ابــراز نظر افراد را فراهم ســاخت. 
ايجــاد نســبي فضاي تفکــر و بحــث در درون 
ســازمان، فرصتي حداقلي بــراي اعضا به وجود 
آورد تا درباره داليل شکســت ها و ضربات چه 
بر ســازمان و چه بر ســاير گروه ها و نيز درباره 
درســت يا نادرست بودن مشــي مسلحانه و ساير 
موضوعات به بحــث بپردازند. در اين ميان تهيه 
مقاله اي با عنوان »دوآليسم سياسي« توسط حسين 
روحاني که در آن صراحتاً مشــي مســلحانه نقد 
شده بود، گرچه تا 10 ماه در اختيار همگان قرار 
نگرفــت ولي حداقل ترديدهايي را در محســن 
طريقت و مصطفي دو عضو رهبري برانگيخت. 
)همان، ص160( همراه شــدن حسين سياه کاه 
با آن دو موجب شــد تا تقي شــهرام که به طور 
اتفاقي از اين جريان مطلع شده بود، درخواست 
جلسه مرکزيت براي رســيدگي به ديدگاه هاي 
جديــد آنها را مطرح کنــد. طريقت و مصطفي 
که از شيوه هاي شــهرام آگاهي داشتند از ترس 
تصفيه فيزيکي و دچارشدن به سرنوشت مجيد، 
مرتضي و محمد يقيني، ســاح و امکانات خود 
را تحويــل داده و بدون اطــاع و مخفيانه راهي 
خارج از کشور شدند. حسين سياه کاه از سوي 
شهرام خلع مسئوليت و به کارگري فرستاده شد. 

ديگـر شـهرام هـدف خـود از کودتـا را اثبـات 
حقانيـت و برتـري مارکسيسـم بـر اسـام عنوان 
کـرده و هـدف مخالفـان خـود را مبـارزه بـا اين 
تلقـي عنـوان مي کنـد. اشـرف در پاسـخ شـهرام 
هـم  واقعيـت  رفيق...  دارن  »اونا حق  مي گويـد 
اينـه کـه نتونسـته )اثبـات برتـري مارکسيسـم بر 
اسـام(... بـه ايـن دليـل نتونسـته کـه حداقل 50 
درصـد کادرهاشـو مجبـور شـده تصفيـه کنـه.« 
)نـوار اول، سـريA( بحث هاي دو گـروه بعد از 
حميـد اشـرف نيـز ادامه يافـت ولـي آن بحث ها 
نـکات جالـب  از  نرسـيد. يکـي  نتيجـه  بـه  هـم 
در ايـن برخـورد شـهرام تـازه مارکسيست شـده 
خـود  مارکسيسـت  آن  از  پيـش  مخاطبـان  بـا 
بـود، هنگامـي کـه آنهـا را بـا عنـوان اينکه شـما 
برخـورد مارکسيسـتي نمي کنيـد، مـورد حملـه 

مي دهـد. قـرار 
در بخشــي ديگر از ايــن گفت وگوها شــهرام 
صراحتاً از تحميل مارکسيســم بر سازمان سخن 
گفته اســت: »ما به جاي آنکه وقتي مارکسيست 
شــديم به چريک ها بپيونديم بــا اين عمل خود 
مي خواهيم اين را نشــان بدهيم که مارکسيســم 
يک حقانيتي دارد که در پروســه عمل انقابي 
)Aخودش را تحميل مي کند.« )نوار دوم، سري

اين گفت وگوها ميان دو ســازمان تا سال 56 و 
ميان نمايندگان آنها ادامه يافت. شــهرام عاوه 
بــر اين مذاکرات و بحث با نمايندگان ســازمان 
تاش کرد با ارســال نامه هــاي انتقادي و تاش 
براي پخش نامه ها در ميان اعضا و نيز نقد برخي 
مقــاالت چريک ها در ميــان اعضاي چريک ها 

نفوذ پيدا کند.

طرح انحالل تشکيالت
 مراقبت هاي ســاواک و هجوم هاي پي درپي و 
درگيري گشــت هاي ساواک با اعضا و تيم هاي 
ســازمان و نيز چريک هاي فدايي خلق و ســاير 
گروه هاي مســلح و غيرمسلح از ابتداي سال 55 
به دنبال ترور سه مستشــار امريکايي شدت پيدا 
کرد. ضربات پي درپي ساواک و از دست رفتن 
خانه هــاي تيمــي و در نتيجــه کشته شــدن يــا 
بازداشت افراد موجب شد تا رهبري سازمان در 
اواخر تابســتان 55 طرح جديدي را مطرح کرد 
که به طرح »انحال موقت تشکيات«  معروف 
شد. بر مبناي اين طرح به جز برخي فعاليت هاي 
ضروري که بايد ادامه مي يافت، بقيه فعاليت هاي 
ســازمان متوقف، خانه هاي تيمي  قبلي تخليه و 
اعضــا به خانه هاي جديد منتقل شــدند. اعضاي 
علني نيز مي بايستي با ابتکار فردي خود را حفظ 

کنند. 
در نتيجــه اين طرح کــه تا آخر آبــان به مورد 
اجرا گذاشــته شــد فعاليت هاي نظامي، چاپي و 
انتشــاراتي ســازمان تعطيل يا به شدت محدود 
مي شــد، تقي شــهرام و چند تن ديگر به مشهد 
منتقل شدند و شــهرام عمًا مسئوليت مستقيمي 
را برعهــده نداشــت. اقدام ديگــر، تاش براي 
بازکردن کانالي براي خروج از کشــور بود، اما 

شهرام با الگوبرداري از تحوالت 
روسيه، افزايش قيمت نفت 

در جهان و افزايش درآمدهاي 
نفتي، رژيم شاه را عامل بهبود 

نسبي شرايط بورژوازي و 
خرده بورژوازي و در نهايت عدم 
حمايت آنها از جنبش ذکر کرده 
و در نتيجه مبارزه مسلحانه از 

سال 53 به بعد را بي ثمر و وجود 
رهبري متمرکز کمونيستي را 

بي نتيجه خواند

سپاسي آشتياني
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در 16 آذر 57 با انتشــار اعاميه: »پيش به سوي 
هسته هاي خلق« سازمان پيکار اعام موجوديت 
کــرد. در اعاميه مزبور که در جريان تظاهرات 
روز تاسوعاي سال 57 در ميان مردم توزيع شد، 
پيکار، مردم را به مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه 
دعوت کرده بود. اقدامي که تا 22 بهمن از سوي 
آنان هيچ گاه صورت نگرفت و قيام مردم بدون 
توجه به دستورالعمل ها و مستقل از رهنمودهاي 

آنان راه خود را تا پيروزي ادامه داد.

بخش سوم؛ ســازمان پيکار در راه آزادي 
طبقه کارگر

ســازمان پيکار هنگامي کــه درآذر 57 با طرح 
مبارزه مســلحانه اعام موجوديت کرد و عاوه 
بر طرفداران خود، همه مردم را به قيام مســلحانه 
فراخواند، تصــور آن را هم نداشــت که کمي 
بيش از دو ماه ديگر رژيم شــاه ســرنگون شده 
است و نيازي به ارائه چنين خط مشي هايي وجود 
نــدارد. در اين مدت کوتاه خود آنها نيز اقدامي 
که بيانگر گام گذاشــتن آنها در پياده کردن اين 
خط مشــي باشــد، انجام ندادنــد. همچنين اين 
اعاميه از سوي گروه هاي مارکسيستي نيز مورد 

انتقاد واقع شد. در فاصله ميان اعام موجوديت 
تا پيــروزي انقــاب، يکــي ديگــر از اعضاي 
شوراي 12 نفره سازمان به نام فيروزکوهي نيز با 
جداکردن راه خود از شورا، اعام انشعاب کرد. 
از سوي ديگر شــوراي مسئولين با انتخاب يک 
کميته اجرايي چهار نفره زمام امور سازمان را به 
آنها سپرد. اين چهار نفر عبارت بودند از سپاسي 
آشتياني، حسين روحاني، محمديان و احمدعلي 

روحاني.

کنگره اول
با پيروزي انقاب مردم در 22 بهمن 57، رهبران 
پيکار با انتقادات و ســؤاالت اعضا و طرفداران 
خود روبرو شــدند. اصل و اساس اين سؤاالت 
پيرامــون عدم  تطبيــق تحليل هــا و راهکارهاي 
ارائه شده از سوي رهبران ســازمان با اتفاقات و 
تحوالت روز بود. به عبارت ديگر بدنه، خواهان 
پاسخگويي رهبران به داليل عدم حضور خود و 
اعضا و هواداران در سرنگوني رژيم نه به صفت 
فردي بلکه به صفت تشــکياتي بودند. )حسين 

روحاني، ص190ـ 189(
اين انتقادات و ســاير ســؤاالت در ميان اعضا و 

برخوردها 5. رويزيونيست و خائن قلمدادکردن 
حزب تــوده، سوســيال ـ امپرياليســم خوانــدن 
شوروي و اعام تئوري »سه جهان« مائو به عنوان 
يــک تئــوري ضدانقابــي و ارتجاعــي 6. رد 
برخوردهاي ايدئولوژيک با سازمان چريک هاي 
فدايي و سکتاريستي خواندن برخورد با آنها  7. 
ضرورت وحدت کمونيست ها و تشکيل حزب 
کمونيســت 8. درباره مرحله انقــاب ايران نيز 
گفته شــده بود کــه: مرحله انقــاب ما انقاب 
ملــي ـ دموکراتيــک اســت. تنهــا در صورت 
رهبري پرولتاريا بر انقاب دموکراتيک و نهايتاً 
اســتقرار جمهوري دموکراتيــک خلق از طريق 
قيام مســلحانه توده اي است که انقاب مي تواند 
هرچه ســريع تر و بي دردتر به سوسياليسم منجر 
شــود. 9. درباره شخص تقي شــهرام يا به گفته 
مجيد شريف واقفي پرچمدار همچنين اظهارنظر 
شده بود: عنصر مسلط مرکزيت که توانسته بود 
طي ســال هاي 52 تا 57 هژموني ايدئولوژيک، 
سياسي و تشکياتي خود را به مرکزيت سازمان 
اعمال نمايــد و علي رغم تاش وکوشــش اين 
مرکزيــت در ادامــه حاکميت انديشــه و عمل 
تفرقه افکنانــه  و  غيرکمونيســتي، سکتاريســتي 

گذشته... توانست مقاومت آن را درهم شکسته 
و سرانجام آن را وادار به استعفا نمايد. )اطاعيه 
بخش مارکسيستي ـ لنينيستي سازمان مجاهدين 

خلق، مهرماه 1357(
بعــد از انتشــار ايــن اطاعيه به مــدت دو ماه و 
نيم بحث هاي درون ســازمان ادامه يافت. عمده 
بحث ها بر ســر ترکيــب مرکزيــت جديد بود. 
در حالــي که عــده اي از اعضا به تشــکيل يک 
»شــوراي عمومي« بــراي اداره ســازمان اعتقاد 
داشــتند، اکثريت اعضا معتقد به ايجاد »شوراي 
مســئولين« بودند. ســرانجام ايــن گفت وگوها 
به ســه پاره شدن ســازمان انجاميد. جواد قائدي 
و فيروزکوهي از ســازمان جــدا و گروه »اتحاد 
مبــارزه براي آرمــان طبقه کارگر« را تشــکيل 
دادنــد. اميرحســين احمديان و چنــد تن ديگر 
»گــروه نبــرد در راه آزادي طبقــه کارگــر« را 
به وجودآوردنــد و اکثريــت که در ميــان آنها 
سپاسي آشتياني، حســين روحاني و... بودند در 
حالي که انشاعبيون را با الفاظي همچون ليبرال، 
اکونوميست، روشــنفکر و جدا از توده خطاب 
مي کردند، »ســازمان پيکار در راه آزادي طبقه 

کارگر« را به راه انداختند.

تشــکيات را دگرگون کرد و جمع سرشاخه ها 
جاي خود را به جمع هاي مشورتي داد. از سوي 
ديگر با تعطيلي اکثر قريب به اتفاق فعاليت هاي 
اين جمع ها، وظيفه اين جمع ها منحصر به مطالعه 
متن هاي مارکسيســتي و نيز متن هاي تهيه شده از 
سوي مرکزيت و همچنين رفتن به کار کارگري 

گرديد. 

بخش دوم؛ 1356-1357
تقي شهرام در تيرماه 56 به خارج از ايران رفت 
و مســئوليت ســازمان به عهده جواد قائدي قرار 
گرفت. پس از چندي عليرضا سپاســي آشتياني 
هم براي کمک بــه قائدي به ايران بازگشــت. 
دوري شــهرام از مســائل داخلــي ســازمان و 
قرارگرفتن رهبري ســازمان در دســت قائدي و 
سپاسي زمينه طرح ديدگاه هاي جديد و انتقادات 
اعضا به نظرات شــهرام را فراهم کرد. از ســوي 
ديگــر تغييرات جديدي که در زمســتان 56 در 
ترکيب و ســازماندهي جمع هاي سازماني ايجاد 
شد، در فراهم ساختن شــرايط جديد مؤثر واقع 
شــد. در اســفند 56 و پس از خروج قائدي که 
براي مشورت با شهرام درباره خط مشي سازمان 
عازم فرانسه شــده بود، سه جمع مشورتي تحت 
مسئوليت حسين روحاني، مسعود فيروزکوهي و 
محمد نمازي قرار داشــت. اين ســه تن خود در 
يک جمع ديگر تحت مسئوليت سپاسي آشتياني 
اداره و رهبــري ســازمان را برعهــده داشــتند. 
اوج گيــري اختاف نظر ميان جمع مشــورتي به 
رهبري سپاســي با ديدگاه هاي شــهرام و قائدي 
که ابتداي ســال 57 هر دو در خارج از کشــور 
بودند ســرانجام به ســفر اعضاي جمع مشورتي 
همراه با قاســم عابديني به خارج از کشور براي 
مذاکره با شهرام و قائدي انجاميد. در بحث هاي 
انجام شــده ميان هيئت اعزامي با شــهرام بر سر 
عملکرد گذشــته و نيز تعيين خط مشــي جديد، 
سرانجام مقرر شد که همه آنها به جز يک تن به 

ايران بازگردند. 
در شــهريور 57 پــس از مراجعــت بــه داخــل 
کشــور و در حالي که مبارزات مردم عليه رژيم 
شــاه بدون حضور نيروهاي  پيشــتاز راه خود را 
مي پيمود، رهبران ســازمان در کش و قوس حل 
اختافات دروني خود و رســيدن بــه اين نتيجه 
بودنــد که باالخره خط مشــي مبارزه مســلحانه 
صحيح اســت يا نه؟ اين بحث ها و گفت وگوها 
ســرانجام منجر به جمع بندي شد که رئوس آن 
در اطاعيه مهر ماه 57 منتشر شد. در آن اطاعيه 
درباره  موضوعات متعددي اظهارنظر شده بود. 

اهم ديدگاه هاي جديد از اين قرار بود:
1. اعــام نســبي پايان غصــب عنوان ســازمان 
مجاهدين خلق و تغيير عنوان ســازمان به بخش 
مارکسيســت  ـ لنينيست سازمان مجاهدين خلق 
2. رد تئوري رکود 3. اعام به بن بست رســيدن 
مشــي چريکــي 4. محکوم کردن اعــدام مجيد 
شــريف واقفي، صمديه لباف و محمــد يقيني و 
ضدانقابي، توطئه گرانه و تروريستي خواندن اين 
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اول ارديبهشــت 58 سلســله بحث هايي با عنوان 
کنفرانس وحدت  در ميان 13 گروه چپ آغاز 
شد. بعضي از اين گروه ها عبارت بودند از نبرد، 
آرمان، اتحاديه کمونيست ها، پيکار و 9 سازمان 
ديگر. الزم به ذکر اســت که پيشــنهاد پيکار در 
اين زمينه از ســوي مهمترين گروه هاي چپ آن 
زمان همچون ســازمان چريک   هاي فدايي خلق 
با ســردي روبرو شد و اســتقبالي از آن به عمل 
نيامــد. بحــث و گفت وگوها دربــاره طرح ها و 
پيشنهاداتي که درباره وحدت اين گروه ها انجام 
شد تا تابستان آن ســال ادامه يافت ولي نهايتاً به 

شکست انجاميد.
در تابســتان 58 پيــکار علي رغــم تحليــل خود 
از جمهــوري اســامي و تحريم همه پرســي و 
انتخابات مجلــس خبرگان با معرفي ســه نامزد 
شــرکت کرد کــه هيچ يــک از آنهــا موفق به 
راهيابــي به مجلس نشــدند. در جريان اشــغال 
ســفارت امريکا هــم، پيــکار ازجملــه معدود 
نيروهايي بود که اشــغال سفارت را تأييد نکرد. 
ســازمان پيکار در ابتداي امر بــا اتخاذ موضعي 
مبهم و بينابيني و در ادامه اين اقدام دانشــجويان 
خط امام را اقدامي مقابله جويانه از ســوي جناح 
خرده بورژوازي در مقابل ليبرال ها ارزيابي کرد 
که نمي توان آن را يک حرکت ضدامپرياليستي 

تلقي کرد. 
در جريــان انتخابات رياســت جمهوري که در 
نيمــه زمســتان 58 برگزار شــد، پيــکار موضع 
تحريم گرفــت و نه تنها از اعضــا و هوادارانش 
خواســتار تحريم انتخابات شد بلکه سازمان ها و 
گروه هايي را هم که در انتخابات شرکت کرده 

بودند مورد انتقاد قرار داد. 
با اين وجــود در انتخابات اوليــن دوره مجلس 
شوراي اســامي، پيکار در تهران و شش حوزه 
ديگر نامزدهايي را معرفي کرد. عاوه بر آن در 
برخي حوزه هــا نيز از نامزدهاي ســاير گروه ها 

حمايت کرد. 
در جريان وقــوع انقاب فرهنگــي، پيکاري ها 
تاش زيادي بــه عمل آوردند تا بــا هماهنگي 
با ســاير گروه هــاي ديگر به مقابله بــا نيروهايي 
که خواســتار پاکسازي دانشــگاه ها بودند اقدام 
کننــد. به عقيده پيکاري ها تــا آنجا که در توان 
داريم بايد مقاومت کرد ولو اينکه تلفاتي هم در 
اين راه داد نبايــد صحنه را خالي کرد. ولي اين 
پيشــنهاد آنها حتي از سوي گروه هايي همچون 
راه کارگر و چريک هاي فدايي نيز قبول نشد و 
در نتيجه پيکاري ها مجبور به تسليم و خروج از 

دانشگاه شدند. )همان، ص 213(

کنگره دوم
 در تابستان 59 به منظور بحث و بررسي پيرامون 
چند مســئله و نيز تعيين رهبريت جديد جلسه اي 
تشــکيل شــد. بحث عمده اين جلســه بررسي 
عميق تر تز سوســيال امپرياليسم شوروي، تحليل 
نيروهاي سياســي،  اقتصادي، تحليــل  شــرايط 
تحليل بحران ســازمان و بررسي تأسيس حزب 

گام بعدي ســازمان، انتشار نشريه ارگان سازمان 
بود که در ارديبهشــت 58 نخســتين شماره آن 
منتشــر شــد. عنوان نشــريه برگرفتــه از عنوان 
ســازمان، »پيــکار« نام داشــت که بــه صورت 

هفتگي توزيع مي شد.
عاوه برآن بعد از برگزاري کنگره اول، سازمان 
تاش کرد تا ضمن تقويت فعاليت هاي خود در 
تهران، در شهرســتان ها نيز بــه فعاليت پرداخته 
و از هميــن رو در مناطقي همچــون آذربايجان، 
مازندران، گيان، خوزستان و به ويژه کردستان 
آغاز به کار کرد. در کردســتان، پيکار از همان 
ابتدا تــاش کرد تا بــا ايجاد ارتبــاط با کومله 
جــاي پايي براي خود در منطقــه ايجاد کند. از 
سوي ديگر دانشگاه ها نيز که از موقعيت خاصي 
برخوردار بودند از نظر نيفتاده و پيکار »ســازمان 
دانشجويان و دانش آموزان پيکار« را که مستقل 
از جريان سوم دانشجويي که در مقابل هوادارن 
مجاهديــن خلــق و چريک هــا عــرض انــدام 

مي کرد، بنيان گذاشتند. 

کنفرانس وحدت
از همــان ابتداي ســرنگوني رژيم شــاه، پاره اي 
اتفاقات نشــان داد که پيکاري ها علي رغم آنکه 
بنيانگذار واقعي و اصلي خود يعني تقي شــهرام 
را حتي پيش از تأسيس از سازمان اخراج کرده 
بودند ولي هنوز پاره اي از خصوصيات پرچمدار 
را در درون خــود حفظ کــرده بودند. از جمله 
اين خصوصيات يکي هم ويژگي برتري طلبي و 
هژموني بود که عاوه بر مســائل عمومي به ويژه 
در رابطه با موضوع وحدت نيروهاي کمونيستي 
و چــپ بروز مي يافــت. چنانچــه در طرح هاي 
پرچمدار و يارانش خوانديــم و نيز در برخورد 
شــهرام با چريک هاي فدايي بيان شــد، يکي از 
طرح هاي آنها وحدت نيروهاي مارکسيســت ـ 
لنينيست و نهايتاً ايجاد حزب کمونيست ايران و 
البته با رهبري خود شهرام بود که در آن دوران با 
موفقيت همراه نشد و سرانجامي نيافت. اين طرح 
بافاصله بعد از انقاب و علي رغم عدم حضور 
شهرام از سوي بازماندگان وي در سازمان پيکار 
دنبال شد. بعد از بحث هاي داخلي پيکار و طرح 
موضوع با تعدادي از گروه هاي کمونيســتي، از 

هواداران و نيز ضــرورت تعيين اعضاي رهبري 
و تعيين خط مشــي جديد به تدريج به برگزاري 
کنگره ســازمان در اســفند 57 انجاميــد. از هر 
يک از حوزه هاي ســازماني که سه تا چهار نفر 
را شــامل مي شــد يک نماينده براي حضور در 
کنگره انتخاب و ســرانجام کنگره با حضور 14 
نفر در تهران تشــکيل شــد. نتيجه برگزاري اين 
کنگره تعيين اعضاي پنج نفره رهبري ســازمان 
و نيــز صــدور دو قطعنامــه بود که بــه قطعنامه 
اکثريــت و قطعنامــه اقليت معروف شــد. براي 
مرکزيت سازمان؛ سپاسي، روحاني، محمدعلي 
رحماني، محمديان و عابديني برگزيده شــدند. 
در قطعنامــه اکثريت با پذيــرش انقاب مردم، 
آن را متوقــف، در نيمــه راه ارزيابي شــده و به 
اصطــاح، انقاب نــه شکســت خورده و نه به 
پيروزي نهايي رســيده مي دانست. در نتيجه پس 
از کار آگاهي بخش توســط نيروهاي سياســي 
دنبالــه قيام خــود را از ســرگرفته و نمايندگان 
واقعــي خود را بــه حاکميت خواهند رســاند و 
ناگفته پيدا بود که منظــور از نمايندگان واقعي 
مــردم، کمونيســت ها و ازجمله ســازمان پيکار 
اســت. در ايــن قطعنامــه حاکميــت جمهوري 
اســامي به دو بخــش ليبرال ها کــه نمايندگان 
سرمايه داري ايران و نيز سرمايه داري کمپرادور 
)وابســته( بودند و نماينــدگان خرده بورژوازي 
کــه داراي ويژگي هاي انقابي و مترقي اســت 
و آيت اهلل خميني نماينده آنها مي باشــد تقســيم 
شــده بود. وظيفه نيروهاي انقابــي نيز حمايت 
از بخش خرده بورژوازي و فراهم ســاختن زمينه 
جدايــي آنها از ليبرال ها تعريف شــده بود. کار 
آگاهي بخش، افشاي ليبرال ها و حمايت مشروط 
از خرده بــورژوازي و نيــز تقويــت و آمادگي 
سازمان براي حرکات آينده راهکار عمل به اين 

وظيفه انقاب بيان شده بود. 
در مقابــل اکثريــت، اقليت حاضــر در کنگره 
بود که به ســرنگوني سريع حاکميت جمهوري 
اســامي اعتقــاد داشــت. از نظر آنهــا ديرکرد 
پيروزي مردم )پرولتاريا( در انقاب کوتاه مدت 
بوده و علي رغم اکثريت که به کارگيري مشــي 
مســلحانه را در برخــورد بــا حاکميــت مردود 
مي شــمرد، اينان معتقد بودند کــه پس از يک 
دوره خيلي کوتاه کار سياســي و افشاگرانه بايد 
مبارزه مسلحانه را آغاز کرد و حداکثر کوشش 
بــراي تأمين رهبــري طبقه کارگر بــر انقاب، 
کشــور و اســتقرار جمهوري دموکراتيک خلق 
به کار گرفته شــود. به نوشــته حســين روحاني 
عاوه بــر اين دو نظــر يک گروه هــم مواضع 
بينابينــي داشــتند و با بخش هايــي از نظرات دو 
گروه موافقت و مخالفت داشــتند. )همان، ص 

)194
با چنين تشــتت آرايي در درون، ســازمان پيکار 
فعاليت خود در جامعه آن روز کشــور را آغاز 
کرد. کمــي بعد از برگــزاري کنگره، موضوع 
رفراندوم جمهوري اسامي مطرح شد. سازمان 
پيکار شرکت در اين همه پرسي را تحريم کرد.

در تابستان 58 پيکار علي رغم 
تحليل خود از جمهوري اسالمي 
و تحريم همه پرسي و انتخابات 
مجلس خبرگان با معرفي سه 

نامزد شرکت کرد که هيچ يک از 
آنها موفق به راهيابي به مجلس 
نشدند. در جريان اشغال سفارت 
امريکا هم، پيکار ازجمله معدود 
نيروهايي بود که اشغال سفارت 

را تأييد نکرد
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1
ســازمان در آن روزها عمًا مرکزيت ســازمان 
فلســفه وجودي خــود را از دســت داده بود و 
بي نظمي ســازماني کامــًا بر پيــکار حکمفرما 
شده بود. به نوشــته روحاني: »در اوايل زمستان 
1360 درواقــع اين تنها جريان فراکســيون نبود 
کــه بــدون توجه به وجــود رهبري و ســازمان، 
خودســرانه کارش را پيش مي برد و عمًا براي 
خود تشکيات مســتقلي فراهم آورده بود بلکه 
هر جريان و گاه عناصر منفردي نيز همين شــيوه 
را مقابل مرکزيت و سازمان اتخاذ کرده بودند... 
و چيزي که درواقع وجود نداشت تشکيات به 

مفهوم متعارف آن بود.« )همان، ص 273(
در روزهــاي 14 و 15 بهمــن ســال 60 به دنبال 
شناسايي هاي انجام شده تعداد زيادي از اعضا و 
ازجمله رهبران ســازمان و نيز هواداران سازمان 
توســط نيروهاي سپاه و کميته دســتگير شدند. 
اندک افــرادي از آنان که توانســتند فرار کنند 
تــا مدتي در خارج از کشــور تــاش کردند به 
فعاليــت خود ادامــه دهند ولي پــس از چندي 

سازمان پيکار تعطيل شده و از ميان رفت. 
* خاطرات نصراهلل انتظام، اسناد احزاب سياسي 
ايران )1330ـ1320( ناشــر: ســازمان  اسناد ملي 
ايران، اســناد حزب توده ايــران )1330ـ1320( 
ناشــر: ســازمان اســناد ملي ايــران، محاکمات 
سياسي ايران، ناشــر: نشر علم، نامه هاي مهندس 
حسيبي، ناشر: گام نو، نامه هاي آيت اهلل زنجاني،  
ناشــر: صمديه، ســخنراني هاي احمدآباد، ناشر: 
نشر علم، صورتجلسات کنگره جبهه ملي ايران، 
ناشر: گام نو، روزشــمار روابط ايران و امريکا، 
ناشر: دفتر مطالعات سياسي وزارت امورخارجه.

منابع
- احمــدي روحاني، حســين، ســازمان مجاهدين 

خلق، مرکز اسناد انقاب اسامي، تهران ، 1384.
- جمعي از پژوهشــگران، سازمان مجاهدين خلق، 
پيدايــي تا فرجــام، جلد اول،  مؤسســه مطالعات و 

پژوهش هاي سياسي، تهران، 1384.
- جمعي از پژوهشــگران، سازمان مجاهدين خلق، 
پيدايــي تا فرجــام،  جلد دوم، مؤسســه مطالعات و 

پژوهش هاي سياسي، تهران، 1384.
- حق جــو، ع،  تحليلــي بــر ســازمان مجاهديــن 

خلق، تهران انتشارات اوج، 1358.      
- ســازمان مجاهديــن خلــق، بيانيه تغييــر مواضع 
ايدئولوژيک ســازمان مجاهدين خلق ايران به نقل 

از سايت انديشه و پيکار.
مبــارزه  پرچــم  خلــق،   مجاهديــن  ســازمان   -
ايدئولوژيک را برافراشته تر سازيم،  1353،  به نقل 

از سايت انديشه و پيکار.
- ســازمان مجاهدين خلق،  جزوه ســبز، 1353، به 

نقل از سايت انديشه و پيکار.
- ســازمان مجاهدين خلق ايران، تحليل آموزشي 
بيانيه اپورتونيســت هاي چپ نما، انتشارات سازمان 

مجاهدين خلق، تهران، 1358.
- ســايت انديشــه و پيکار، اطاعيه ها و بيانيه هاي 
ســازمان مجاهديــن خلــق، بخش مارکسيســت ـ 

لنينيست.

پيکار منتشــر شــد عمًا بر ضرورت برخورد با 
حزب جمهوري اسامي تأکيد کرده بود. طرح 
شعار: »تعرض خود را بر روي حزب جمهوري 
اسامي متمرکز کنيم« صرف نظر از محتواي آنها 
حکايت از اشــتباه بودن تحليل هاي پيکار درباره 
اوضاع سياســي ـ اجتماعي ايران داشت. در پي 
اين تحليل بود که شــعار استراتژيک سرنگوني 
جمهوري اسامي ســرلوحه برنامه هاي سازمان 
پيکار قرار گرفــت و با همين تحليل، پيکاري ها 
بعد از بيش از دو ســال ليبرال خواندن مجاهدين 
و مخالفت با فعاليت هاي آنان، در تظاهرات 30 
خرداد60 شرکت کردند و به مقابله با جمهوري 

اسامي برخاستند.

پيــش از حــوادث خرداد ســال60 تشــکيات 
پيــکار از ســوي نيروهاي ســپاه و ســاير مراکز 
امنيتــي شناســايي و مورد مراقبت قرار داشــت. 
در فروردين ماه، محســن فاضل يکي از اعضاي 
قديمي پيکار به هنگام خروج از ايران بازداشت 

و محاکمه شد. 
در پــي اعــام و اجراي سياســت و اســتراتژي  
جديــد، طي يــک برنامــه از پيش تعيين شــده 
ارگان هــاي  و  تيمــي  خانه هــاي  از  تعــدادي 
تشــکيات پيکار در 21 تيرماه 60 مورد هجوم 
قــرار گرفــت. در اين برخوردها تعــداد زيادي 
از اعضــا و هواداران پيکار بازداشــت و مقادير 
زيادي دستگاه هاي چاپ، ساح و... ضبط شد. 
اين بازداشــت موجب افت شــديد فعاليت هاي 
پيکار و ازجمله تعطيلي پنج هفته اي نشريه پيکار 

شد. 
بعد از اين ضربه، پيکار تاش کرد تا با بازسازي 
تشــکياتي و ســازماندهي جديد بــار ديگر به 
فعاليت بپردازد ولي ضربات واردشــده که به از 
دســت دادن تعدادي از نيروها و امکانات منجر 
شده بود و نيز بروز و ظهور اختافات تحليلي و 
نظري موجبات بروز اختال در امور تشکياتي 
را فراهم ساخت. اين اختافات به حدي بود که 
به نوشــته حســين روحاني عضو مؤثر مرکزيت 

کمونيســت ايــران و چنــد مســئله ديگــر بود. 
برگزاري اين کنگره از نهم خرداد تا نهم مرداد 
به طول انجاميد. در اين کنگره 26 نفر شــرکت 
داشــتند. در بحث پيرامون سوســيال امپرياليسم 
شــوروي کنگره ضمــن رويزيونيســت خواندن 
حزب کمونيســت شــوروي از بعد از استالين، 
اروپــاي  سوسياليســتي  حکومت هــاي  همــه 
شــرقي، ويتنام و کوبا را رويزيونيست و داراي 
سياســت هاي امپرياليســتي معرفي کرده و تنها 
کشور سوسياليســتي را حکومت آلباني معرفي 
 کــرد. در مورد تحليل طبقاتــي جامعه ايران هم 
مصوبــه کنگره همان تحليل هاي پيشــين درباره 
ليبرال هــا و خرده بــورژوازي را تکــرار کــرده 
بود و افــزوده بود که ايــن خرده بورژوازي که 
داراي ويژگي هــاي مترقي بــود اکنون به دامان 
ليبرال ها سقوط کرده است و هر دو يک نيروي 
ضدانقابي محســوب مي شــوند. از نظر کنگره 
دوم ليبرال ها و نماينــدگان خرده بورژوازي دو 
جناح حاکميت هســتند و ايــن رژيم يک رژيم 
ضدانقابي ارزيابي شــده بود. به لحاظ ارزيابي 
تاکتيک هاي مناسب براي برخورد با جمهوري 
اســامي، کنگره تاکتيک مسلحانه را براي همه 
نقاط ايــران تجويز نمي کرد و فقــط در نقاطي 
که توده هاي آنها از لحــاظ ذهني آماده مبارزه 

مسلحانه هستند تجويز مي کرد. 
در کنگــره دوم تغييراتــي در ترکيــب اعضاي 
مرکزيــت ســازمان ايجــاد شــد. در حالي که 
عليرضا سپاســي، حســين روحاني و محمدعلي 
رحمانــي بر جا باقــي ماندنــد، دو عضو جديد 

جايگزين عابديني و محمديان شدند. 
چنــدي پــس از پايــان کنگــره دوم، بــا حمله 
نيروهاي بعث عراق به کشور، بار ديگر سازمان 
پيکار تاش کرد با اتخاذ موضع ماوراي انقابي 
به تحليــل جنگ بپــردازد و صرف نظر از آنکه 
عراق ابتدا تجاوز را آغــاز کرده، اين جنگ را 
جنگي ضدخلقــي معرفي مي کــرد. آنها مدتي 
تاش کردند شــعار تبديل جنــگ ارتجاعي به 
جنگ انقابي را در نشريات خود مطرح سازند 
ولــي بعد از آنکــه آن را عمــًا ناممکن ديدند 
به تدريج آن را به فراموشــي سپردند. غرق شدن 
در آثار کاســيک مارکسيستي و بي توجهي به 
شــرايط زماني و مکاني تحوالت موجب شــده 
بود تا تحليلگران پيکار، کورکورانه تجويزهاي 
لنين و ســاير متفکــران مارکسيســت را به مثابه 
نسخه شفابخش خود براي ايران و مسائل مبتابه 

جامعه ارائه کنند. 
هميــن برخــورد دگماتيــک و جزم انديش در 
تحليل هاي بعدي پيکار نيز به چشــم مي خورد. 
از اواخر ســال 59 و با باالگرفتن اختافات ميان 
بني صــدر و حزب جمهوري اســامي و به ويژه 
بعــد از واقعــه 14 اســفند 59 به تدريــج تحليل 
پيکار نيز تغيير کرد. پيکار که تا نيمه دوم ســال 
59 خطــر اصلي را ليبرال ها قلمــداد مي کرد، از 
ابتداي ســال60 موضع خــود را عوض کرد. در 
بيانيــه مفصل پيکار که در شــماره 110 نشــريه 

با حمله نيروهاي بعث عراق 
به کشور، بار ديگر سازمان 

پيکار تالش کرد با اتخاذ موضع 
ماوراي انقالبي به تحليل جنگ 
بپردازد و صرف نظر از آنکه عراق 

ابتدا تجاوز را آغاز کرده، اين 
جنگ را جنگي ضدخلقي معرفي 
مي کرد. آنها مدتي تالش کردند 
شعار تبديل جنگ ارتجاعي به 

جنگ انقالبي را در نشريات خود 
مطرح سازند ولي بعد از آنکه آن 
را عماًل ناممکن ديدند به تدريج 

آن را به فراموشي سپردند
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خانبابــا اردالن، احمد گيفاني، اکبــر ايزدپناه و 
کــوروش يکتايــي6 را به ســازمان رهايي بخش 
وصل مي کند. ايرج ابراهيمي که در فعاليت هاي 
نداشت،  فعالي  ســازمان رهايي بخش شــرکت 
کناره گيــري مي کنــد و به زندگي غيرسياســي 

مشغول مي شود.7
در سال 1346، در آغاز فعاليت، نظريه »محاصره 
شــهرها از طريق روستاها« )روش انقاب چين( 
نظريه حاکم بر ســازمان رهايي بخــش بود، اما 
اعضاي ســازمان پس از حضور در روســتاها و 
تحقيقات ميداني و کار در کارگاه هاي رنگرزي 
و کوره پزخانه ها به اين نتيجه مي رســند که اين 
نظريــه با شــرايط ايران مطابقت نــدارد و آن را 
کنار مي گذارند.8 در اوايل ســال 1347، رهبري 
ســازمان رهايي بخــش به اين نتيجه مي رســد با 

را ـ ابوالفضل موســوي، عيسي موسوي، ابراهيم 
موســوي، عبداهلل موســوي، سيديوسف اسدي، 
پســر خواهر يوسف اسدي4 و شــخصي با اسم 
مستعار مراد که ساالمبورسازي داشته و قبًا عضو 
ســازمان جوانان حزب توده بوده است - جذب 
مي کنــد. مراد يکي از اعضاي کليدي ســازمان 
رهايي بخش است و اســلحه و امکانات اساسي 
را بــراي ســازمان تهيه مي کند. بيــژن و کامران 
رفيعي، مســعود موالزاده و افراد نزديک به آنها 
هــم از طريق داود جذب ســازمان رهايي بخش 
مي شــوند. يوسف اسدي هم يک کارگر معدن 
به نام حســين ُکه فر را جذب مي کند.5 ســيروس 
نهاونــدي نيــز، منوچهر نهاوندي )پســر عموي 
سيروس(، ســيمين نهاوندي )خواهر سيروس(، 
محمود جاير، اسکندر جاير )برادر محمود(، 

در ســال 1352 يکــي از زندانيان عــادي که از 
زندان زنجان به زندان همدان منتقل شــده بود، 
خبر فرار ســيروس نهاوندي را به من داد. وقتي  
مي خواســتند او را به زندان همدان منتقل کنند، 
پرويــز يعقوبي بــه او مي گويد: دوســت ما در 
زندان همدان است. به او بگو سيروس نهاوندي 
از زنــدان فــرار کرد. فــرار او را به تــو تبريک 

مي گويم.
ســيروس نهاونــدي از اعضاي هيئــت اجرائيه 
ســازمان انقابي منتخب کنفراس تيرانا بود که 
پس از گذرانــدن دوره آموزشــي در چين، به 
همراه ايرج ابراهيمي )در ســال 1346( به ايران 
آمــد تا در چارچوب تز ســازمان هاي پراکنده، 
هســته متکي بــه خود ســازمان انقابــي را در 
ايــران تشــکيل دهــد. آن دو با کســاني که از 
قبل مي شــناختند تماس مي گيرند. ابراهيمي که 
از اهالــي فارس بود، رحيم بناني را به ســيروس 
نهاونــدي معرفي مي کند. رحيــم بناني هم داود 
ايوزمحمــدي را بــه نهاوندي معرفــي مي کند.1 
پــس از مدتي، ســيروس نهاوندي از ســازمان 
انقابي جدا مي شــود2 و به همــراه رحيم بناني 
رهايي بخــش  »ســازمان  ايوزمحمــدي  داود  و 
خلق هاي ايران«3 را تشــکيل مي دهند و شروع به 
عضوگيري و فعاليت مي کنند. آنها، رحيم بناني، 
مجيد بناني )برادر رحيم( و هادي گرامي فرد را 
عضوگيــري مي کننــد. از طريق  هــادي، حميد 
گرامي فــرد، محمدکريم ُحميــري، محمدامين 
ُحميري )پسرعموي کريم( و محمود باقري نژاد 
جذب مي شوند. داود ايوزمحمدي که به طالقان 
رفت و آمد داشــت، عده اي از بچه هاي طالقان 

ماجراي سازمان رهايي بخش خلق هاي ايران
شاخه داخلي سازمان انقالبي حزب توده در ايران 

سيامك لطف  اللهي

بخش سوم 

سازمان انقالبي حزب توده ايران در خارج از كشور در حقیقت از اواخر سال 
1346 رو به تالشــي گذاشت و در سال 1347 عماًل متالشي و به چند قسمت 
تقسیم شد. بخشــي از جريان رهبري سازمان كه در كردستان عراق مستقر 
شده بود خط مشي كوبا و امريكاي التین را با پرچم مائوتسه دون و چیني ها 
دنبــال  كرد. جريان »كادرها« كه در همان ســال اعالم موجوديت كردند به 
فعالیت سیاسي معتقد بودند، بخشي از اعضا كه »روسوفیل« )طرفدار روسیه( 
و بیشــتر لنینیست- استالینیســت بودند در گروه هاي چند نفري، فعالیت 

پراكنده انجام دادند.
در ايران گوشه اي از سازمان از سال 1346 به نام سازمان رهايي بخش خلق هاي 
ايران و از سال 1351 به نام سازمان آزاديبخش خلق هاي ايران ادامه فعالیت 
داد. شرح فعالیت ســازمان آزاديبخش را از زبان دوستان زنداني )محمدي، 
هادي گرامي فرد، ابوالفضل موسوي، مسعود موالزاده و كامران رفیعي( و ساير 
زندانیان اين ســازمان در زندان شــنیدم و پس از سال 1352 ادامه فعالیت 
سازمان را كه توسط ســیروس نهاوندي هدايت شد به طور مفصل از ابراهیم 
ابراهیمي، علي حســیني و رضا نعمت اللهي شــنیدم كه تا حد توانم آنها را 
در كتــاب خاطراتم آورده ام كه عینًا اين بخش از كتاب خاطراتم را در اختیار 
نشريه چشم انداز قرار مي دهم. الزم به يادآوري است كه كتاب خاطرات من 
با عنوان »از سازمان انقالبي تا انقالب« به كوشش و ويراستاري محمدحسین 

خسروپناه نوشته شده و پي نوشت هاي آن مربوط به تحقیقات او مي باشد.
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از اواخر ســال 1348 بحث هايــي درباره اعام 
موجوديــت در رهبــري و کادرهاي ســازمان 
مطرح مي شــود. چون در ســازمان رهايي بخش 
روحيــه و گرايش هاي متفاوتي وجود داشــته، 
در ايــن رابطه هم پيشــنهادهاي متفاوت و حتي 
متضادي ارائه مي شــود. مثًا، کوروش يکتايي 
که روحيه ماجراجويي داشــته است، مي گويد: 
براي اعــام موجوديت، يک بمب در مقابل در 
ورودي شــرکت نفت در خيابان تخت جمشيد 
منفجر کنيــم. داود و چند نفر ديگر که گرايش 
سياســي داشتند، به شدت با او مخالفت مي کنند 
و بــه اعتــراض مي گويند: مــرد حســابي، اين 
چه پيشــنهادي است. ما آدم بکشــيم که اعام 
موجوديت کنيم؟ ما از اين قبيل کارها نمي کنيم. 
ســرانجام، در ســال 1349، رهبــران ســازمان 
رهايي بخــش دربــاره نحوه اعــام موجوديت 
به توافق مي رســند که ســفير امريکا در ايران- 
دوگاس مــک آرتــور دوم )پســر ژنرال مک 
آرتــور(- را بربايند و او را با زندانيان سياســي 
مبادله کنند. چنين عملي بازتاب گســترده اي در 
جهان داشــت و ســازمان رهايي بخش را نه تنها 
در ايران بلکه در سراســر جهان معرفي مي کرد. 
بچه هاي سازمان رهايي بخش مي گفتند: ربودن 
سفير آلمان يا سفراي ديگر کشورهاي اروپايي 
بسيار راحت تر از ربودن ســفير امريکا بود. اين 
موضــوع هم مطرح شــد اما ســيروس نهاوندي 
گفت: فقط ســفير امريکا؛ هم جنبه تبليغاتي آن 
بســيار زياد است و هم حرکتي است عليه سلطه 

امريکا بر ايران.
پــس از تصويب ربودن ســفير امريکا، امکانات 
الزم را بــراي انجــام اين عمليــات و نگهداري 
ســفير امريکا فراهم مي کنند. با شناسنامه جعلي 
يک اتومبيل لوکس و گرانقيمت امريکايي که 
قبًا متعلق به اشرف پهلوي بود و به فروش رفته 
بود، خريداري مي کنند. براي نگهداري ســفير 
امريــکا، رحيم بناني بــا شناســنامه جعلي منزل 
ويايي مجللي را در شــمال تهــران )در داوديه 
به مبلــغ ماهيانــه 2200 تومان( اجــاره مي کند. 
رحيــم بنانــي و يوســف اســدي در آن منــزل 
مســتقر مي شوند و اتومبيل گرانقيمت را به آنجا 
مي برند. يوسف اسدي نقش مستخدم و دربان را 
برعهده داشته اســت. هنگامي که رحيم از خانه 
خارج مي شده يا به خانه برمي گشته، يوسف در 
حياط را براي او باز و بســته مي کرده. همچنين 
در اتومبيل را بــراي رحيم باز مي کرده و بعد از 
اينکه رحيم سوار يا پياده مي شده، در را مي بست 
و... آنهــا در آن خانه به صورتي رفتار و زندگي 
مي کردند که همسايه ها تصور مي کردند رحيم 

بناني يکي از رجال مملکت است. 
يکي ديگر از اقدامات تدارکاتي، تماس گرفتن 
با ســفارتخانه يکي از کشورهاي جهان سوم در 
تهران بوده است تا پس از ربودن و مخفي کردن 
سفير امريکا از آنها حمايت کند و يک فرستنده 
راديويي را در اختيارشان بگذارد. ابتدا سيروس 

در روز پنجشنبه )23 تير 1348( ، ساعت 11:55، 
يعنــي پنج دقيقه مانده به تعطيلي بانک، عمليات 
آغاز مي شود. انتخاب اين ساعت براي آن بوده 
که فرصــت کافي براي تخليــه 9 ميليون تومان 
موجودي گاوصندوق را داشته باشند. در ضمن، 
پس از ســاعت 12 چــون بانک تعطيل اســت 
کسي مراجعه نمي کند. وقتي آن چهار نفر وارد 
بانک مي شــوند به غير از کارمندان بانک، يک 
مشــتري زن هم در بانک بوده کــه پول گرفته 
و قصد خارج شــدن از بانک را داشــته اســت، 
به او اجازه خارج شــدن از بانــک را نمي دهند. 
برخاف برنامه ريــزي، گيفاني فراموش مي کند 
پــرده را بکشــد. چــون روبروي بانــک در آن 
سمت خيابان ساختماني در حال ساخت بوده و 
کارگراني که در آن ســاختمان کار مي کردند 
مي توانستند داخل بانک را ببينند، بچه ها مجبور 
مي شــوند کاري به گاوصندوق نداشته باشند و 
موجــودي باجه را که بعداً معلوم مي شــود 290 
هزار تومان بوده، بردارند و فرار کنند. ســازمان 
رهايي بخش به مناســبت اين عمليات اعاميه اي 
منتشــر نمي کنــد و نمي خواهند پليــس متوجه 
شود چنين ســازماني وجود دارد و اين عمليات 
هدف سياســي داشته است. با اين حال، پليس به 
علت يک نکته مشکوک مي شــود که احتماالً 
اين سرقت سياســي بوده است نه سرقت عادي. 
آن نکته هم اين اســت که گيفاني به آن خانمي 
که از بانک پول گرفته بود نزديک مي شود که 
پول او را بگيرد و داود مي گويد: خسرو10 )اسم 
مســتعار گيفاني( پول خانم مال خودش اســت، 

شخصي است.

ســرقت از بانک ايران و انگليس اولين ســرقت 
مســلحانه از بانک هــاي ايران با هدف سياســي 
بــود. با 290 هزار تومان سرقت شــده، ســازمان  
رهايي بخــش کشــت و صنعــت و گاوداري را 
تأســيس مي کند. در هــر دو واحــد اقتصادي، 
عــده اي از اعضــاي ســازمان مشــغول بــه کار 
مي شــوند، مثــًا در گاوداري اروميه، کوروش 
يکتايي11 که در آلمان در رشــته کشــاورزي و 
دامپروري تحصيل کرده بود، حميد گرامي فرد 
و ابوالفضــل موســوي کار مي کردند و در عين 
حــال، مناطــق روســتايي را مــورد مطالعه قرار 

مي دادند. 

گروه اسماعيل شــريف زاده - عبداهلل معيني که 
در کردستان به طور مسلحانه با رژيم شاه مبارزه 
مي کردند، تماس بگيرد. هادي گرامي فرد براي 
برقراري تمــاس با آن گروه بــه مهاباد مي رود. 
هــادي موقعي به مهاباد مي رســد کــه مدتي از 
کشته شــدن معينــي، شــريف زاده و مــاآواره 
شلماشــي مي گذشــت و جســد ماآواره را در 
ميدان شــهر به نمايش گذاشته بودند. در نتيجه، 
ارتباط گرفتــن بــا آنها منتفي مي شــود و هادي 

برمي گردد.
رهبــري ســازمان رهايي بخش به منظــور تأمين 
مالي ســازمان و امرار معاش کادرهاي حرفه اي 
تصميــم مي گيــرد بــا توجــه بــه توانايي هــا و 
امکانــات اعضاي ســازمان به فعاليــت انتفاعي 
بپردازد و تأســيس دو مرکــز انتفاعي را مدنظر 
قــرار مي دهند: يکي ايجاد کشــت و صنعت در 
شــمال استان خراسان )در تربت جام( و ديگري 
راه انــدازي يک گاوداري در اروميه براي توليد 
شير. در انتخاب اين دو محل، موضوع نزديکي 
به مرز نيز در نظر گرفته شده بود. براي تهيه پول 
به فکر ســرقت از بانک مي افتند و بانک ايران و 
انگليس )در خيابان تخت جمشيد( را به سه دليل 

انتخاب مي کنند:
بانک جنب کانتــري بود. ســيروس نهاوندي 
مي گويد: پليس به نقاط دورتر بيشتر توجه دارد 
تا به همســايگي خويش و نزديــک را نمي بيند. 
در ضمن، ســازمان مي خواســت نشان بدهد که 
توانايي انجام عمليــات در کنار گوش پليس را 

هم دارد.
بانک، وابسته به استعمار انگليس است و سرقت 

از آن تأثير تبليغاتي در بين مردم دارد.
مبلــغ 9 ميليون تومــان )که در آن ســال ها مبلغ 
بســيار هنگفتــي بــود( در گاو صنــدوق بانک 

موجود است.
براي ســرقت از بانک، آنها يک اسلحه کمري 
ناقــص9 و تعــدادي بمب دست ســاز داشــتند. 
بمب ها را بــا لوله هاي مقوايي وســط طاقه هاي 
پارچــه و بــاروت ســاخته بودند. قبــل از انجام 
عمليــات هم يــک اتومبيــل پيــکان در خيابان 
ويا ســرقت مي کننــد که بــا آن فــرار کنند. 
برنامه ريزي عمليات و وظايف کادرهايي که در 
آن شــرکت داشــتند به اين صورت بوده است: 
رحيم بنانــي، داود ايوزمحمــدي، اکبر ايزدپناه 
و احمــد گيفاني صورت خود را مي پوشــانند و 
وارد بانک مي شوند. احمد گيفاني پرده جلوي 
پنجره بانک را مي کشد و با تهديد رئيس بانک، 
در گاوصندوق را باز کــرده و موجودي آن را 
برمي دارند و از بانک خارج مي شــوند. محمود 
جاير و ســيروس نهاونــدي در نزديکي بانک 
مراقب اوضاع هســتند و در صــورت لزوم بايد 
از چهار نفري که وارد بانک شــده اند پشتيباني 
کننــد. بــا فاصله بيشــتر، کــوروش يکتايي در 
پوشش دستفروش آماده است که اگر الزم شد 

بمبي را منفجر کند.

سرقت از بانک ايران و انگليس 
اولين سرقت مسلحانه از 
بانک هاي ايران با هدف 

سياسي بود. با 290 هزار 
تومان سرقت شده، سازمان  

رهايي بخش کشت و صنعت و 
گاوداري را تأسيس مي کند
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در اواخــر ســال 1349، ســازمان رهايي بخش 
دچار بحران تئوريک مي شــود و جلسه کادرها 
را تشــکيل مي دهند. در اين جلســه، ســيروس 
نهاونــدي، اکبــر ايزدپنــاه، منوچهر و ســيمين 
نهاوندي، رحيم بناني، داود ايوزمحمدي، احمد 
اسماعيل زاده، کورش يکتايي و هادي گرامي فرد 
و ... شرکت داشتند. موضوع اصلي اين بوده که 
آيا جامعه ايران نيمه مستعمره- نيمه فئودالي است 
يا نه؟ پاســخ اين ســؤال خط مشــي و استراتژي 
سازمان را مشــخص مي کرد و آنها مي توانستند 
به پرســش هاي ديگــري که در مقابلشــان قرار 
داشــت، پاســخ دهند. يعني، فعاليــت اصلي ما 
بايد در روســتاها باشــد يا در شهرها؟ خط مشي 
ما سياسي بايد باشــد يا مسلحانه؟ و... دو طرف 
اصلي بحث، اکبــر ايزدپناه و داود ايوزمحمدي 
بودند و ســايرين هم در جريان بحث مشارکت 
داشــتند. تصميــم مي گيرند براي اينکــه بتوانند 
بحــران داخلــي را برطرف کنند، به پرســش ها 
پاسخ عيني و مستدل بدهند و خط مشي سازمان 
را تعييــن کنند و بار ديگر به مطالعه و بررســي 
تاريــخ و جامعه ايــران بپردازنــد. در حالي که 
آنها مشــغول مطالعه و بررســي مجدد روستاها 
و حاشــيه شــهرها بودند،14 در آذرمــاه 1350، 
ســازمان رهايي بخش ضربه مي خورد و اعضاي 

آن دستگير مي شوند. 
چگونگــي ضربه خوردن و دســتگيري اعضاي 
سازمان رهايي بخش خلق هاي ايران از اين قرار 
اســت: يکي از منازلــي که کادرهاي ســازمان 
رهايي بخــش در آن ســکونت داشــتند، منزل 
ويايي بود کــه احمد اســماعيل زاده در کوي 
کــن اجاره کــرده بــود و دو اتومبيلــي که در 
عمليات ربودن سفير امريکا از آنها استفاده شده 
بود به ايــن منزل آورده و در حيــاط روي آنها 
چــادر کشــيده بودند و به هيچ وجــه از اين دو 
اتومبيل اســتفاده نمي کردند. در اين منزل عاوه 
بر اسماعيل زاده، هادي گرامي فرد و محمدکريم 
حميري ســکونت داشــتند. حضور چند جوان 
مجرد که با کوله پشتي به کوه مي روند، در محله 
با کسي رفت و آمد ندارند و نحوه زندگي آنها 
با بقيه متفاوت اســت، همســايه ها را مشکوک 
مي کنــد و گزارش هايــي دربــاره ايــن خانه به 
پليس مي رسيد. در سال 1350، فعاليت مسلحانه 
چريک هاي فدايي حساســيت هاي ســاواک و 
شــهرباني را افزايش داده بــود و هر وضعيت و 
حرکت غيرمعمول و غيرمتعارف، از جمله چنان 

خانه هايي، توجه پليس را جلب مي کرد. 
ســاواک مدتي اين خانه را زيــر نظر مي گيرد. 
هادي بــه دو مورد مشــکوک برخــورد کرده 
بود کــه به قول خودش در رابطه با آن دو مورد 
ســهل انگارانه رفتار کرده اســت. مورد اول اين 
بوده کــه صبح وقتي بــراي خريد نــان از خانه 
خارج مي شــود يک اتومبيل پيکان پارک شده 
که چهار زن در آن نشســته اند توجه او را جلب 
مي کنــد. هــادي مي گفت: هيچ گونــه توجيه و 

اکبر ايزدپناه با تبر شيشــه پنجره را مي شــکند12 
و داود ايوزمحمــدي اســلحه را روي شــقيقه 
ســفير مي گذارد و از او مي خواهــد از اتومبيل 
پيــاده شــود. در همين حيــن، راننده ســفير که 
آموزش ديده و بسيار زبردست بوده، دنده عقب 
مي گيرد، به شــدت به اتومبيل منوچهر نهاوندي 
مي کوبد، به روي پل مي رود و با سرعت از بين 
دو اتومبيــل فرار مي کند.13 داود به طرف راننده 
تيرانــدازي مي کند اما گلوله به ســتون اتومبيل 
مي خورد. تا زمان دســتگيري اعضاي ســازمان 
رهايي بخش و روشن شدن قضايا، بچه ها به داود 
اعتــراض و انتقاد مي کردند کــه چرا تيراندازي 
نکــرده اســت؟ داود هم مي گفت من شــليک 
کردم اما به علت ســر و صدا، شــما صداي آن 
را نشــنيديد. در جريان بازجويي معلوم مي شود 
داود درســت مي گفته و شليک کرده است. در 
زندان داود براي من تعريف کرد: راننده ســفير 
را بــا ما روبــرو کردند، بافاصله مرا نشــان داد 
و گفت: ايــن بود ولي آن شــب موهاي بلندي 
داشت. داود مي گفت: نمي دانم يارو، ساعت 12 
نصفه شــب و در آن هير و وير با چه دقتي به من 
نگاه کرده بود که يکي، دو سال بعد من را بدون 

گاه گيس ديد و بافاصله شناخت.

نهاونــدي به ســفارت تانزانيــا مــي رود اما در 
سفارتخانه متوجه مي شــود منشي يا رئيس دفتر 
ســفير که خانمــي آفريقايي بوده، نســبت به او 
کنجکاو و مشکوک است. نهاوندي از ماقات 
با سفير منصرف مي شــود و سفارتخانه را ترک 
مي کند. باالخره، با سفارت يمن تماس مي گيرد 

و سفير يمن به او قول پشتيباني مي دهد.
در نهــم آذر 1349، هنگامي که حدود ســاعت 
12 نيمه شب سفير امريکا به همراه خانواده اش از 
خانه امير اســداهلل علم )وزير دربار( برمي گشته، 
در خيابان ظفر، سيمين نهاوندي با اتومبيل راه را 
مي بندد و منوچهر نهاوندي که اتومبيل ســفير را 
تعقيب مي کرده، از پشــت سر خيابان را مسدود 
مي کند. اتومبيل منوچهر تقريباً نيم متر با اتومبيل 
سفير فاصله داشته است. اتومبيل سفير در جايي 
متوقف مي شود که پشــت چرخ عقب آن يک 
پــل )بين خيابان و پياده رو( قرار داشــته اســت. 
موقــع برنامه ريــزي عمليات، به ايــن فکر افتاده 
بودند به محض متوقف شدن اتومبيل سفير يک 
ســطل رنگ روي شيشــه جلو بپاشــند تا راننده 
نتواند اتومبيل را حرکت بدهد اما اين کار انجام 
نمي شــود. )بعدها اين روش در امريکاي التين 
به کار رفت( اتومبيل سفير که متوقف مي شود، 

طرح از سيمين هدايت منفرد
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دليلــي براي حضــور اين اتومبيــل و چهار زني 
کــه در آن نشســته بودنــد در آن وقــت  روز 
وجود نداشــت. زن ها کنجکاوانه من را برانداز 
مي کردند. احساس بدي به من دست داد. مورد 
دوم، هنــگام برگشــتن مدت زيــادي در کنار 
خيابان منتظر تاکســي شــدم. در فاصله 50-60 
متري من، يک جيپ ايســتاده بود. پس از تقريباً 
يک ربع ساعت، جيپ حرکت کرد و کنار من 
ايســتاد. راننده به من گفت: مســير من مســتقيم 
است، اگر مي خواهيد سوار شويد. تشکر کردم 
و سوار شدم. نزديک منزل ما راننده توقف کرد 
و من پياده شــدم. بعدها در زنــدان که قضايا را 
در ذهنم مرور مي کردم متوجه شــدم که راننده 

جيپ مي دانست من به کجا مي روم.
عصــر روز نهــم آذر 1350، هنگامي که هادي 
مي خواســته به کوه برود، زنگ در خانه به صدا 
درمي آيــد. به محــض اينکه در را بــاز مي کند 
چند نفر روي سرش مي ريزند و او را مي گيرند. 
هادي مي گفت: بعد از اينکه دســتگيرم کردند، 
يک مأمور همراه من بود، به قصد فرار ضربه اي 
به گلوي او زدم. البته، خيلي محکم ضربه نزدم، 
شــايد به اين علت که نسبت به آن مأمور کينه و 
نفرت شــخصي نداشــتم. هر دو به زمين افتاديم 
و بقيــه مأمورها بر ســر من ريختند و به شــدت 
کتکم زدند. بعد هم من را بســتند. محمدکريم 
ُحميــري را در خيابان توانيــر موقعي که به خانه 
برمي گشــت، دســتگير کردند. بعدها فهميديم 
از افــرادي که بــه خانه کوي کــن رفت و آمد 

داشتند، عکسبرداري و فيلمبرداري کرده اند.
مســئله مهم و در عين حال مبهم اين اســت که 
ســازمان رهايي بخش از جا يــا جاهاي ديگري 
هــم لورفته بود. چــون بازجوهاي ســاواک از 
هادي ســراغ شهرام )اسم مســتعار رحيم بناني( 
را مي گرفتند و نشــاني خانه او را مي خواســتند. 
در هر حال، پس از مدتي هادي تحمل نمي کند 
و مأمــوران را به منزل رحيم بناني مي برد. رحيم 
موقع بازکردن در خانه دســتگير مي شود. همان 
شــب، منوچهر، سيمين و ســيروس نهاوندي را 

دســتگير مي کننــد15 و متعاقــب آن، بقيه اعضا 
از جملــه اکبر ايزدپناه دســتگير مي شــوند16 و 
ســازمان رهايي بخش متاشــي مي گــردد. در 
بيــن دستگيرشــده ها، محمدکريــم حميري از 
افرادي بود که نمي دانســته از بچه هاي ســازمان 
چه کساني دستگير شــده و چه کساني دستگير 
نشــده اند. بازجوها بــه او گفته بودند: دوســت 
مو فرفري تو کشــته شده اســت. منظور آنها از 
دوســت مو فرفري، هادي بــوده. کريم و هادي 
با هم بســيار صميمي و نزديک بودند. کريم به 
شدت شکنجه مي شــود تا اعتراف کند. با کابل 
خيلــي او را زده بودنــد، به طــوري که مدت ها 

پاهايش باندپيچي شده بود.
سيروس نهاوندي مدتي در زندان اوين و پس از 
آن، در قزل قلعه زنداني بود. در قزل قلعه، در يکي 
از اتاق هاي ســاختمان بازجويي به ســر مي برده 
است. در اواخر تابستان 1351، علي پاينده يک 
روز ســيروس نهاوندي را مي بينــد که در کنار 
ســيم خاردار محوطه قزل قلعه قــدم مي زند. آن 
طرف سيم خاردار، خيابان و خانه هاي مسکوني 
بود. علي مي گفت: از ديدن نهاوندي کنار سيم 
خــاردار تعجب کــردم. فقط مأمــوران و افراد 
مورد اعتماد ساواک مجاز بودند و مي توانستند 
تا کنار ســيم خاردار بروند نه زنداني. آن طرف 
ســيم خاردار خيابان بود و خانه هاي مسکوني و 
زنداني به راحتي مي توانست فرار کند. علي حق 
داشــت متعجب شــود و به نهاوندي شک کند. 
همان طور که قبــًا توضيح دادم، وقتي من را از 
ســلول انفرادي قزل قلعه به ســاختمان بازجويي 
منتقــل کردنــد، ســاقي به مــن هشــدار داد از 
ساختمان بازجويي خارج نشوم. گفت: سربازها 
اجازه تيرانــدازي دارند، اگر از اين ســاختمان 
خارج شــوي به طرف تو تيرانــدازي مي کنند. 
هشــدار ســاقي مربوط به ســال 1348 است نه 
ســال 1351 که بيش از يک سال از آغاز مبارزه 
مســلحانه مي گذشت، فضاي امنيتي تشديد شده 
بود و ســاواک خيلي خشن تر و سختگيرانه تر از 

سابق عمل مي کرد.

سيروس نهاوندي، موقعي که زير بازجويي بوده 
به مسئوالن ســاواک پيغام مي دهد که حاضر به 
همکاري اســت. از چگونگي و داليل اين اقدام 
نهاونــدي اطاعي نــدارم. گفته مي شــود چون 
عــده اي از کادرهــاي ســازمان رهايي بخش از 
جمله ســيمين و منوچهر نهاوندي به علت اقدام 
براي ربودن ســفير امريکا در ايــران در معرض 
اعدام قرار داشــتند، ســيروس نهاونــدي براي 
نجات جان آنها با ســاواک معامله کرد. رهبران 
ســازمان رهايي بخش اين نظر را قبــول ندارند. 
نحوه زندگي و فعاليت هاي سيروس نهاوندي در 
سال هاي 1355ـ1352، که بعداً توضيح مي دهم، 
نشــان مي دهد که همکاري او با ســاواک عليه 
مخالفان رژيم شاه نه از روي اکراه و اجبار بلکه 

کامًا صادقانه و فداکارانه بوده است. 
در پاييز 1351، ســيروس نهاوندي از بيمارستان 
شــماره دو ارتش فرار کرد.17 بعدها معلوم شــد 
اين فرار يکي از صحنه سازي هاي ساواک بوده 
اســت و براي اينکه فرار را واقعي نشــان دهند، 
اوالً، در حضــور پزشــک و پــس از بي حســي 
موضعــي، گلولــه اي به دســت چــپ نهاوندي 
شــليک مي کننــد و همان جا زخم را پانســمان 
مي کننــد. ثانياً، بعد از به اصطــاح فرار، پدر و 
مادر ســيروس نهاونــدي را دســتگير مي کنند 
و مدتــي در قزل قلعــه نگه مي دارنــد، نهاوندي 
به عنــوان مبارز واقعي و قهرمانــي که از زندان 
فرار کرده بــا پرويز واعظ زاده )مســئول کميته 
داخل کشور سازمان انقابي( تماس مي گيرد و 
گويا مهوش جاسمي مدتي از نهاوندي مراقبت 
مي کرده اســت. پــس از بهبودي زخــم گلوله، 
نهاوندي بــه عراق مي رود و در بخش فارســي 
راديــو عــراق )راديــو ميهن پرســتان( صحبت 
مي کند. از عــراق به اروپا مي رود و با محســن 
رضوانــي تماس مي گيــرد. شــنيده ام بعضي از 
اعضاي هيئت اجرائيه ســازمان انقابي نسبت به 
نهاوندي شــک و ترديد داشــته اند و مي گويند 
بايد احتياط کنيم اما رضواني مي گويد نهاوندي 
مبارزي بزرگ است و به او کامًا اطمينان دارد. 
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از آن به بعد، سازمان انقابي به طور جدي و همه 
جانبه از سيروس نهاوندي حمايت مي کند،18 در 
جرايد خود عليه کســاني که نسبت به نهاوندي 
شــک و ترديد داشــتند واکنش نشان مي دهد19 
و جزوه اي را که نهاونــدي به عنوان جمع بندي 
تجربه زندان خود نوشــته بود، )تجاربي چند از 

مبارزه در اسارت( منتشر مي کند. 
سيروس نهاوندي پس از قرار و مدار با رضواني 
به ايران بازمي گردد و براي پيشــبرد هدف هاي 
ساواک شــروع به فعاليت مي کند. يک روز بر 
حســب تصادف، ايرج ابراهيمي را در تجريش 
مي بينــد و به ابراهيمي مي گويد اگر کســاني را 
مي شناسي که مايل به همکاري با من باشند، آنها 
را به من معرفي کن. ايرج، رضا نعمت اللهي، علي 
حســيني و ابراهيم ابراهيمي را که در ارســنجان 
محفلي داشــتند، به نهاونــدي معرفي مي کند و 
ارتباط نهاوندي با آنها برقرار مي شــود. اين بار 
ايرج ابراهيمي بــا نهاوندي همکاري نمي کند و 

به زندگي غيرسياسي خود ادامه مي دهد. 
ســيروس نهاوندي بــه همراه آن ســه نفــر بار 
ديگر ســازمان رهايي بخش خلق هــاي ايران را 
به رهبري خودش تشــکيل مي دهد20 و شــروع 
بــه عضوگيري و فعاليت مي کند. دســتورالعمل 
فعاليت اعضاي سازمان رهايي بخش عبارت بود 
از: تماس گرفتــن با گروها جهت ايجاد وحدت 
بيــن آنها و تشــکيل جبهــه واحــد. نهاوندي به 
اعضاي ســازمان مي گويد: ما بايــد براي مبارزه 
با رژيم شــاه جبهه واحد تشــکيل بدهيم. به اين 
منظور بايد گروه ها، ســازمان ها و افرادي را که 
در ايــران فعاليــت مي کنند شناســايي کنيم، با 
آنهــا ارتباط بگيريم و همــه آنها را متحد کنيم. 
اعضاي سازمان رهايي بخش موظف بودند افراد 
و گروه هــا و محفل هايي را که عليه رژيم شــاه 
موضع داشــتند يــا فعاليت مي کردند شناســايي 
کننــد و به طور منظم دربــاره آنها گزارش هاي 
کتبي دقيق بنويسند و به مرکزيت سازمان بدهند. 
اين گزارش ها به دســت نهاوندي مي رسيد  و او 
هم گزارش ها را در اختيار ساواک مي گذاشت. 
الزم به توضيح و تأکيد است، برخاف سيروس 
نهاونــدي که کامــًا در خدمت ســاواک قرار 
داشــت و عليــه جنبــش انقابي ايــران فعاليت 
مي کرد، کســاني کــه به ســازمان رهايي بخش 
مي پيوســتند افــراد خــوب، ســالم و معتقــد به 
مبــارزه با رژيم شــاه بودند که از بــد حادثه به 
تور ســيروس نهاوندي مي خوردند. علت اينکه 
اعضــاي ســازمان رهايي بخــش و نزديکتريــن 
اعضاي ســازمان يعني ابراهيــم ابراهيمي، رضا 
نعمت اللهي و علي حســيني، کمترين شــک و 
ترديدي بــه نهاوندي نداشــتند نحــوه زندگي 
و فعاليت هــاي او بــوده اســت. در ســال هاي 
1355ـ1352، سيروس نهاوندي به شيوه مبارزان 
صادق که با تمام وجود عليه رژيم شــاه مبارزه 
مي کردند و همه مشــکات و مصائب را در اين 
راه به جان مي خريدند، در خدمت به ســاواک 
و رژيم شــاه رفتــار و فعاليت مي کرده اســت. 

رضا نعمت اللهــي نمونه هايي از نحوه زندگي و 
فعاليت ســيروس نهاوندي را بــراي من تعريف 
کــرد. مثــًا مي گفــت: مــن و ســيروس براي 
جلســه اي از شــيراز تا تهران به نوبت رانندگي 
مي کرديم. پــس از خاتمه جلســه، بافاصله به 
شــيراز برمي گشــتيم. به شــيراز که مي رسيديم 
بــه اهواز مي رفتيــم، در اهواز تــا نزديک صبح 
جلســه و بحث داشتيم. جلســه که تمام مي شد 
بافاصله به شيراز برمي گشتيم. اين جريان ادامه 
داشــت. بارها پيــش مي آمد کــه در يک هفته 
بيش از هفت ـ هشــت ســاعت نمي خوابيديم و 
براي رســيدگي به کارهاي سازمان از اين شهر 
به آن شــهر در حرکت بوديــم. رضا مي گفت 
نهاوندي دائماً در تقا و تکاپو بود و دلسوزي و 
از خودگذشتگي هاي زيادي نشان مي داد. يک 
روز من، ابراهيمي، حسيني و نهاوندي در منزلي 
در کــرج بوديم. يک مرتبــه گفت: به نظرم هم 
اين خانه و هم خانه ديگر )سازمان رهايي بخش( 
در خطر اســت. من بايد به آن خانه ســر بزنم تا 
خيالم راحت شود. شما با کمال دقت و مراقبت 
گــوش به زنگ باشــيد. رفــت و نزديک صبح 

برگشت و گفت خوشبختانه موردي نبود.
به نظر مي رســد ســيروس نهاوندي بــا اين قبيل 
آرتيســت بازي ها به لحاظ رواني ارضا مي شــده 
است. وي با اسم مستعار بيژن افشار و علي الظاهر 
به صــورت مخفي زندگي مي کرده اســت و از 
زندگي مرفهي برخوردار بوده است. با شورلت 
کاپريس رفت و آمد مي کرده و... در توجيه آن 
به اعضاي ســازمان مي گفته اين پوشش است تا 
ساواک من را نشناسد. در اين مرحله، نهاوندي 
»شــرکت ســاختماني ويدشــت« را براي تأمين 
مالي ســازمان رهايي بخش و کادرهاي حرفه اي 
سازمان رهايي بخش در شيراز تأسيس مي کند و 

اعضاي سازمان آن را اداره مي کردند.  
در سال هاي 1355ـ1352، سازمان رهايي بخش 
و کميته داخل کشور ســازمان انقابي به لحاظ 
تشــکياتي از هم مســتقل بودند و فعاليت هاي 
خود را دنبال مي کردند اما در رهبري، از طريق 
سيروس نهاوندي و پرويز واعظ زاده با هم ارتباط 
تنگاتنگي داشتند و گزارش فعاليت هاي خود را 
رد و بــدل مي کردند. پس از مدتي، نهاوندي از 

واعظ زاده براي تشــکيل کاس هــاي تئوريک 
در ســازمان رهايي بخــش کمــک مي خواهد. 
معصومه )فاطمه( طوافچيان و مهوش جاســمي 
از کادرهاي ســازمان انقابــي در ارتباط با علي 
حســيني قرار مي گيرند و با حســيني در تشکيل 
کاس هاي تئوريک همــکاري مي کردند و بر 
روند آموزش در ســازمان رهايي بخش نظارت 

داشتند.
در بهــار 1355، )16 ارديبهشــت( روزنامه هــا 
نوشتند: گرســيوز برومند و خســرو صفايي در 
درگيري مسلحانه کشته شــدند.21 اين در حالي 
بود که مي دانســتيم خســرو صفايي و گرسيوز 
برومند22 بــا ســازمان انقابــي کار مي کردند، 
خط مشي مســلحانه را قبول نداشتند و مسلح هم 
نبودند. عاوه بر ايــن، از بچه هايي که از کميته 
مشترک به زندان قصر آمدند، شنيديم شخصي 
به نام گرسيوز را در کميته مشترک ديده اند که 
براي رفتن به دستشــويي خودش را روي زمين 
مي کشــيده اســت. به حدي شــکنجه اش کرده 

بودند که نمي توانست بايستد يا راه برود.
بعد از انقاب، از رضا سلحشــور و رحيم پيوان 
شــنيدم ماجــرا از چه قرار بوده و چرا ســاواک 
گرسيوز و خسرو صفايي را کشت. رضا و رحيم 
گفتنــد: ما با گرســيوز ارتباط داشــتيم و با هم 
فعاليت مي کرديم. يک روز گرسيوز به ما گفت: 
مــن درباره هر گروهي که به ســازمان گزارش 
مي دهم پس از مدتي آن گروه ضربه مي خورد. 
حتماً يک گوشــه کار ما ايــراد دارد. اينکه آنها 
دســتگير مي شــوند ولي من را نمي گيرند نشان 
مي دهد بين ما پليس هست و گزارش ها به دست 
او مي رســد. ما هر چه به گرسيوز گفتيم خودت 
را کنار بکش، اين جريان ســالم نيســت. گوش 
نکرد. گرسيوز برومند و خسرو صفايي موضوع 
را با واعظ زاده در ميان مي گذارند و واعظ زاده 
هم به ســيروس نهاوندي مي گويــد. مدتي بعد، 
در اوايل بهار 1355 ساواک، گرسيوز و خسرو 
را دســتگير مي کند. هر دو را به شدت شکنجه 
مي کنند تا بگويند به چه کســي مشکوک اند و 
اگــر اطاعات ناگفته و گزارش نداده اي دارند، 
آن اطاعات را به دســت آوردند. رضا و رحيم 
در مــورد خســرو صفايي اطاعي نداشــتند اما 
مي دانستند گرسيوز شــکنجه ها را تحمل کرده 
و حرفي نزده اســت. چون مقاومت و ســکوت 
گرسيوز موجب شده بود رحيم پيوان و کساني 
کــه با گرســيوز مرتبط بودند در امــان بمانند و 
دستگير نشــوند. در ارتباط با گرسيوز تنها رضا 
سلحشــور و جواد شريفي دســتگير مي شوند.23 
علــت آن هم اين بــوده که رضــا و چند نفر از 
بچه هاي ســاکا در کار لوله کشــي و تأسيسات 
ساختمان بودند و گرسيوز برومند پيش آنها کار 
مي کرد. رضا را به شدت شکنجه کرده بودند تا 
بگويد گرسيوز درباره شک خود به او چه گفته 
اســت، در ايــن باره چه مي داند و به چه کســي 
مشکوک اســت. رضا سلحشــور که مي دانسته 
بازجوها از او چــه مي خواهند و اگر درباره آن 

در سال هاي 1355ـ1352، 
سيروس نهاوندي به شيوه 

مبارزان صادق که با تمام وجود 
عليه رژيم شاه مبارزه مي کردند 
و همه مشکالت و مصائب را در 
اين راه به جان مي خريدند، در 
خدمت به ساواک و رژيم شاه 
رفتار و فعاليت مي کرده است
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حرفي بزند کشــته مي شود، شکنجه ها را تحمل 
مي کنــد.  با تجربــه اي که از بازجويي از ســال 
1350 داشــته، موفق مي شود بازجوها را متقاعد 
کند که فقط با گرســيوز دوست و همکار بوده، 
از قضايا و روابط سياسي گرسيوز اطاعي ندارد 
و خــودش هم پــس از آزادي از زندان فعاليتي 
نداشــته اســت. با اين حــال، ســاواک محض 
احتيــاط، رضا را به حبس ابــد محکوم مي کند. 
رضا سلحشــور تنها بازمانده افرادي است که به 
علت شک و ترديد به سيروس نهاوندي دستگير 
و شکنجه شدند. ســاواک بقيه بچه ها، گرسيوز 
برومند، خسرو صفايي و محمدتقي سليماني و... 
را يا در زير شــکنجه يا پس از تحمل شــکنجه 
کشت. رضا سلحشــور در زندان حتي از اشاره 
به اين ماجرا ـ چه رســد بــه توضيح آن ـ واهمه 
داشــت. حق هم بــا او بود چون اگــر به گوش 
ساواک مي رسيد مطمئناً رضا سلحشور را سر به 

نيست مي کردند. 
... در بين بچه هاي کميته داخل کشــور سازمان 
انقابــي، عاوه بر گرســيوز برومند و خســرو 
صفايــي، محمدتقي ســليماني نيز بــه نهاوندي 
مشــکوک مي شود. ســاواک او را هم دستگير 
مي کند و پس از بازجويي، مي کشــد. در ســال 
1355، بعضي از کادرهاي سازمان رهايي بخش 
بــه ســيروس نهاونــدي مشــکوک مي شــوند. 
نهاوندي و ســاواک به اين نتيجه مي رسند که به 
اين شيوه ديگر نمي توانند ادامه بدهند. نهاوندي 
خواستار تشکيل کادرهاي سازمان رهايي بخش 

در شــب يلدا، 30 آذر 1355، مي شود. همه در 
ســاعت مقرر در خانــه اي در )خيابــان وثوق( 
نارمک جمع مي شــوند و براي شــروع جلســه 
منتظر نهاوندي مي شــوند که مأموران ســاواک 
آن خانــه را محاصره مي کنند و همــه را - مينا 
رفيعي، ماهــرخ فريال، رحيم تشــکري، جال 
دهقان، مسعود صارمي،24 محمدحسن زکي زاده 
و محمدعلــي پارياب- با اينکه مســلح نبودند، 
مي کشــند.25 همزمــان با حمله به خانه ســازمان 
رهايي بخش، مأموران ســاواک بــه منزل پرويز 
واعظ زاده در شهرآرا حمله مي کنند، واعظ زاده 
کشــته مي شــود اما معصومه طوافچيان )همسر 
پرويز واعظ زاده( فرار مي کند. چند روز بعد، او 
را در محلي که با نهاوندي قرار داشــته دستگير 
مي کنند. مهوش جاســمي نيز دستگير مي شود. 
جاســمي و طوافچيــان را بــه شــدت شــکنجه 
مي کنند تــا اطاعات آنها را به دســت آورند. 
در زمســتان همان سال، )هشت اســفند 1355( 
روزنامه ها نوشــتند: مهوش جاســمي و معصومه 
طوافچيــان در يــک برخورد مســلحانه کشــته 
شــدند. حال آنکه چنين چيزي واقعيت نداشت 
و آنها زير شــکنجه کشــته شــدند يا اينکه پس 
از بازجويي آنها را کشــتند. رضــا نعمت اللهي 
مي گفت من با واعظ زاده و مهوش جاســمي و 
معصومــه طوافچيان خيلي نزديــک و صميمي 
بــودم و مي دانم آنها نه تنها مســلح نبودند بلکه 
اعتقادي هم به داشــتن اســلحه نداشتند. در آن 
مقطع، رژيم شــاه بــه اين نتيجه رســيده بود که 

بازداشــت مخالفان موجب تبليغــات در خارج 
از کشــور و برانگيختــن افکارعمومي در اروپا 
و امريــکا عليه رژيم شــاه مي شــود. از اين رو، 
کشــتن بدون محاکمه مبــارزان را در دســتور 
کار قرار دادنــد و اعام مي کردند »خرابکاران« 
در درگيــري مســلحانه کشــته شــدند. پس از 
جنايت شــب يلدا، ســاواک طي يکي، دو روز 
همه اعضاي ســازمان رهايي بخش و کســاني را 
کــه به نحــوي از انحا با اين ســازمان يا اعضاي 
آن ســروکار داشتند دســتگير مي کند. سيروس 
نهاوندي به همراه اعضاي شــعبه شيراز دستگير 
مي شود. ساواک شــيراز که از ماهيت نهاوندي 
اطاع نداشــته او را به همراه بقيه اعضا بازجويي 
و گويا شــکنجه مي کند. نهاونــدي را به تهران 
مي برند و او به اعضاي ســازمان مي گويد ماندن 
در زندان بي فايده است. ندامت نامه مي نويسند و 
در سال 1356، از زندان آزاد مي شوند و عده اي 

هم ندامت نامه ننوشتند و در زندان ماندند. 
در ســال 1356، ســروکله نهاوندي در شــيراز 
پيدا مي شــود و با بعضــي از بچه هاي ســازمان 
مانند حميــد گرامي فــرد تماس  رهايي بخــش 
مي گيرد. پس از دستگيري هادي گرامي فرد در 
سال 1350، حميد به همراه برادر ديگرش مهدي 
گرامي فرد دســتگير شدند و يک سال در زندان 
بودند. پس از آزادي، حميد بار ديگر در ارتباط 
با ســيروس نهاونــدي قرار مي گيرد و در ســال 
1355، که اعضاي سازمان رهايي بخش دستگير 
شدند، حميد و همسرش هم دستگير مي شوند و 

طرح از سيمين هدايت منفرد
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بعد از چند ماه، هر دو آزاد مي شــوند. حميد از 
بچه هاي سازمان رهايي بخش که در سال 1350 
دســتگير شــده بودند، شــنيده بود که سيروس 
نهاوندي پليس است. وقتي نهاوندي با او تماس 
مي گيرد بــه نهاوندي مي گويد: دربــاره تو اين 
حرف ها مطرح است. نهاوندي بافاصله کلتش 
را درمــي آورد و به حميد مي دهــد، مي گويد: 
اگــر يک در هــزار به من شــک داري، وظيفه 
انقابي تو اســت که من را بکشــي. نهاوندي به 
حميد پشــت مي کند و مي گويد: اگر نمي تواني 
تــوي روي من نگاه کني، از پشــت بزن. حميد 
تحت تأثير قرار مي گيرد، نهاوندي را مي بوســد 
و مي گويد: نه آقــا، قربونت برم، اين چه حرفي 

است. 
در سال 1356 تا 1357، گويا سيروس نهاوندي 
بيشــتر به کارهــاي اقتصادي مشــغول بوده و از 
طريق کســاني که دور خودش جمع کرده بود 
شرکت ساختماني ويدشت را اداره مي کرد. آنها 
از طريق محي الدين )ســعيد( حدائق با نهاوندي 
1357ـ1352،  ســال هاي  در  داشــتند.  ارتبــاط 
سيروس نهاوندي با خدمت صادقانه به ساواک، 
ضربــات جدي به افــراد و گروه هــاي مخالف 
رژيم شــاه زد، حداقل 16- 15 نفــر از اعضاي 
ســازمان انقابــي و ســازمان رهايي بخش را به 
کشــتن داد و احتمال دارد در کشته شدن حميد 
اشــرف و رهبران ســازمان چريک هاي فدايي 
خلق ايران )هشــت تيــر 1355( نقش داشــته و 
ده ها نفر براســاس گزارش هاي اعضاي سازمان 

دستگير و زنداني شدند و...
پس از انقاب، به قصد ديدن ايرج کشکولي به 
منزل خسرو خان قشقايي در شيراز رفتم. ايرج و 
خسرو خان نبودند. به بستگان آنها آشنايي دادم 
و گفتــم به دنبال ســيروس نهاوندي مي گردم و 
به هر قيمتي شــده بايد دستگيرش کنم. بستگان 
خسروخان اعتماد کردند و گفتند پول، اسلحه، 
نفــر، امکانــات، هرچــه بخواهــي در اختيارت 
مي گذاريــم. نهاوندي را پيــدا کن.26 در تهران، 
کاظم بجنوردي من را به مهدي هادوي دادستان 
انقاب معرفي کرد. سوابق و عملکرد نهاوندي 
را بــراي هــادوي توضيــح دادم و او هم حکم 
دســتگيري نهاوندي را به مــن داد. خيلي دنبال 
نهاونــدي گشــتم، حتي يک برگــه چک از او 
به دست آوردم که تاريخ 19بهمن 1357 داشت 
امــا نهاوندي را پيدا نکردم. بعدها شــنيدم در 9 
آبان 1357، از ايران خارج شده و به امريکا رفته 

است و پمپ بنزين دارد. 
کليه افرادي که از فعاليت هاي سيروس نهاوندي 
و ســازمان آزاديبخــش اطــاع داشــتند از بين 
رفتند ولي جســته و گريخته اطــاع پيدا کردم 
که ســازمان با بهروز ارمغانــي )فداييان( ارتباط 
داشــت. بــا کادرهــاي مجاهدين هم توانســته 
بودنــد ارتباط برقرار کنند و مطمئناً ســاواک از 
اين طريق ســرنخ هايي در ســازمان مجاهدين و 

فداييان پيدا کرده بود. 
انقابــي  ســازمان   1357 تــا   1342 ســال  از 

فعاليت هايي داشت که ســعي کردم خاصه اي 
از آن را در حــدي که تاريخچه را گفته باشــم 
روشــن شده باشــد و تا حد ممکن از بحث هاي 
داخلــي و به خصــوص خصلت هــاي عناصــر 
تشکيل دهنده ســازمان که در عملکرد آن نقش 
اساسي داشــت امتناع کنم و آن را به بحثي غير 
از تاريخچــه موکول کنم. چــون نظر کلي من 
اين اســت که دانشجويان خارج از کشور به جز 
استثنائاتي مثل گرســيوز برومند، قادر به مبارزه 
در ايران نبودند. گرسيوز جزو اولين کساني بود 
که متوجه شــده بود ســاواک در سازمان رخنه 
کــرده و اين را به رحيم پيوان که او را لو نداد و 
رضا سلحشــور گفته بود. رضا سلحشور و جواد 
شــريفي را بــه خاطر همکاري گرســيوز با آنها 
در يک مجموعه تأسيســاتي دســتگير کردند و 
رضا شاهد بود که گرسيوز را بارها به بازجويي 
بردنــد و زندانيان به ياد دارند که گرســيوز در 
حالي که دســتانش در دمپايي بود با نشــيمن در 
راهرو به طرف توالت خودش را مي کشيد. او را 
جهت گرفتن اطاعاتي که احتماالً به ســيروس 
نهاوندي نرســيده در حد مرگ شکنجه کردند 
يــا پس از اينکــه مطمئن شــدند از او اطاعات 
حاصل نمي شود کشتند. کشتن يا از طريق دادن 
قرص سيانور به عنوان مســکن يا شليک گلوله 
)اعدام( انجام مي شد. همين مورد را براي خسرو 
صفايي، مهوش جاســمي، معصومه طوافچيان و 
تعداد ديگري ـ طبق شــهادت تهراني )بازجو( ـ 
اجــرا کردند. آرامگاه آنهــا و صدها نفر از نوع 
آنهــا در قطعــات 33 يا 34 بهشــت زهرا يادگار 
دوران سياه ســلطنت پهلوي است. به قول حاج 
مهــدي عراقي که از ســال هاي قبــل از 32 در 
زندان ها شاهد شــکنجه ها بود. شکنجه هايي که 
فدائيان اســام مثل بخارايي، واحدي و... دادند 
وحشــتناک بــود ولــي هيچ وقت قابل مقايســه 
با شــکنجه هاي ســال هاي 1351 تــا 1355 نبود 

)کتاب ناگفته ها و خاطرات حاج مهدي عراقي(.
در اين ســال ها براي ساواک فرق نمي کرد، فرد 
بازداشت شده چريک فدايي )بهروز دهقاني( يا 
توده اي  )هوشنگ تيزابي( يا مذهبي باشد )مراد 

نانکلي(.
بي مناسبت نيســت که يادي از انسان هايي کرده 
باشيم که با صداقت در اين دايره قرار گرفتند و 
شرافتمندانه تا آخر دوره محکوميت يا باز شدن 
در زندان هــا در ســال 1357 در زندان بودند. از 
دوره اول رهايي بخش ها عاوه بر تعدادي کادر 
رهبري؛ هــادي گرامي فرد، مســعود موالزاده، 
ابوالفضل موســوي، کامران و بيــژن رفيعي، در 
زندان قصر بودند و از دور دوم فعاليت ســازمان 
آزاديبخش؛ علي حســيني، ابراهيــم ابراهيمي، 
رضا نعمت اللهي، حميد گرامي و تعداد ديگري 

در زندان ساواک بودند.
در مقابــل، کادرهــاي بــاالي ســازمان انقابي 
مثل پرويز نيک خواه- محمد جاســمي- فيروز 
فــوالدي- هاشــم قوچانــي و تعــداد ديگر در 
خدمت ســاواک قرار گرفته و کوروش الشايي 
و ســيروس نهاوندي به عامان حکومت شاه و 
ســاواک تبديل شدند. در شــماره آينده تجربه 
ســفر گروهي ســازمان انقابي بــه کوبا و چين 

تقديم خوانندگان مي شود.
پي نوشت

1. رحيم بنانــي و نعمت اهلل )داود( ايوزمحمدي در 
سال هاي 1342-1339 در حزب ايران ) از احزاب 
تشکيل دهنده جبهه ملي( فعاليت مي کردند. رحيم 
بناني در آخرين جلســه دادگاه هفت تن از اعضاي 
ســازمان رهايي بخش در اين باره گفته است: »من 
فعاليت خود را در جبهه ملي شروع کردم و از سال 
1330 تا 1335 چندبار بازداشــت شدم.« نعمت اهلل 
)داود( ايوزمحمــدي هــم در آن جلســه دادگاه 
مي گويد: »من در اوايل سال 1339، عضويت يکي 
از دســته هاي جبهه ملي را قبــول کرده و فعاليتم را 
شــروع کردم. در کوران مبارزات سه بار دستگير 
شــدم و زنداني شــدم و اين امر موجب شد که من 
درک عميق تري از اوضاع به دســت بياورم و چون 
جبهه ملي با درخواســت هاي اعضاي خود همگام 
نبود، اعضا به طور دسته جمعي و يا گروه ها انشعاب 
کردنــد. آنها گروه ها و محافل دوســتانه تشــکيل 
دادند و بــه بحث در مورد مســائل روز پرداختند، 
تــا اينکه در ســال 1341 در اثــر تضادهاي داخلي 
و شــرايط خارجي اين جبهه از هم پاشــيده شــد. 

)روزنامه کيهان، 20 خرداد 1352(
2. محسن رضواني در اين باره مي گويد: »سيروس 
نهاونــدي پــس از مدتي از ما جدا شــد. در ســال 
1346، مجيــد زربخش براي ماقات با نهاوندي به 
ايران رفت. زربخــش پس از تماس با نهاوندي، به 
اروپا بازگشت و ما را از نظرات نهاوندي و يارانش 
که بــه مبارزه چريکي شــهري تمايل پيــدا کرده 
بودنــد مطلع کرد. نهاوندي ظاهراً براســاس همين 
عقايد سياســي که با نظرات ســازمان انقابي مبني 
بــر جنگ توده اي و تدارک انقاب از راه روســتا 
تفاوت داشت، گروه جداگانه اي تشکيل داده بود.« 
)نگاهي از درون به جنبش چپ ايران، گفت وگو با 

در سال هاي 135۷ـ1352، 
سيروس نهاوندي با خدمت 
صادقانه به ساواک، ضربات 
جدي به افراد و گروه هاي 

مخالف رژيم شاه زد، حداقل 
16- 15 نفر از اعضاي سازمان 
انقالبي و سازمان رهايي بخش 
را به کشتن داد و احتمال دارد 

در کشته شدن حميد اشرف 
و رهبران سازمان چريک هاي 
فدايي خلق ايران )هشت تير 

1355( نقش داشته و ده ها نفر 
براساس گزارش هاي اعضاي 

سازمان دستگير و زنداني شدند
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3. در معدود پژوهش هايي که به اين سازمان اشاره 
شــده از آن با نام »ســازمان رهايي بخش خلق هاي 
ايران« ياد کرده اند. حال آنکه، ســيروس نهاوندي 
در جــزوه »تجاربــي چنــد از مبارزه در اســارت« 
)ارديبهشــت 1352( و روزنامــه ســازمان انقابي 
)روزنامه ســتاره ســرخ، ارديبهشــت 1352 و دي 
1352( از اين سازمان به عنوان »سازمان آزاديبخش 

خلق هاي ايران« نام برده اند.
4. وي با هادي ارتباط داشــته، پس از دســتگيري 
هــادي در آذر ماه 1350، به مدت يک ســال ســر 
قــرارش با هادي حاضر مي شــده اســت. باالخره، 
با انتشــار اســامي عده اي از اعضاي دستگيرشــده 
سازمان رهايي بخش در روزنامه ها، متوجه مي شود 

هادي گرامي فرد دستگير شده است.
5. حســين ُکه فر کم سواد بوده. در مدتي که هادي 
در معدن نــزد او کار مي کرده هــادي به او درس 
مــي داده اســت. در زندان درس خوانــدن را ادامه 
داد و پــس از مدت کوتاهي توانســت کتاب هايي 
مانند ژان کريستف نوشته رومن روالن را به راحتي 

بخواند.
6. اکبــر ايزدپنــاه و کوروش يکتايــي از بچه هاي 
ســازمان انقابي در آلمان بودند. ايزدپناه در ســال 
1345، جزو افرادي بود که بــراي گذراندن دوره 

آموزشي به چين رفت.
7. در آذرماه 1350 که افراد ســازمان رهايي بخش 

بازداشت مي شوند، ايرج ابراهيمي لو نمي رود.
8. در چهارمين جلســه دادگاه هفت نفر از اعضاي 
سازمان رهايي بخش، داود ايوزمحمدي مي گويد: 
علــت قطع رابطه با ســازمان انقابي، رد شــدن تز 
محاصره شــهرها از طريق روستاها بود. )بنگريد به 

روزنامه کيهان، 20 خرداد 1352(
9.  احمــد گيفاني در اولين جلســه دادگاه، درباره 
اســلحه اي  که در عمليات سرقت از بانک ايران و 
انگليس در اختيار او بوده، مي گويد: »اســلحه من 
با باروت ســياه پر شــده بود و فقط صدا داشــت.« 

)روزنامه کيهان، 6 خرداد 1352( 
10. بعداً پليس ســارقي را که اســمش خسرو بوده 
دســتگير مي کنــد و او را بــا اين تصــور که همان 

خسرو است به شدت شکنجه مي دهند.
11.  کوروش يکتايي پســر مجيــد يکتايي معاون 
شــجاع الدين شــف، معاون فرهنگي وزارت دربار 

بود.
12. اتومبيــل ســفير امريــکا ضدگلولــه بــوده و 
درهاي آن قفل مرکزي داشــته است. بچه ها چون 
نمي توانســتند در را باز کنند، به اين نتيجه رســيده 
بودند شيشه پنجره را بشــکنند و با تهديد، سفير را 

وادار کنند از اتومبيل پياده شود. 
13. امير اسداهلل علم درباره اين ماجرا نوشته است: 
ســفير امريکا ســاعت 12 شــب از منزل من رفت. 
ســاعت 12:30 تلفن کرد که ماشيني از ماشين من 
مي گذشت، جلو من ترمز کرد. دو نفر از آن بيرون 
پريدند و به ماشــين من تيراندازي کردند. به طوري 
که تمام شيشه ها شکسته است. خيلي باعث تعجب 
من شــد. فوري به شاهنشــاه تلفن کردم. شاهنشاه 
شديداً عصباني و نگران شدند. امر فرمودند رئيس 
شهرباني، رئيس ســاواک، رئيس رکن دو، رئيس 

ژاندارمــري را بخــواه و بگو بايــد اقدامات فوري 
در شناســايي و دستگيري اين اشخاص بکنند. همه 
را خواســتم، رســيدگي تا چهار صبح طول کشيد. 
معلوم شــد آنها که تيراندازي کرده به خيال اينکه 
شيشــه هاي اتومبيل ســفير ضدگلوله اســت با تبر 
خواسته اند شيشه را بشکنند و تبر هم داخل اتومبيل 
افتاده اســت. خوشــبختانه راننده سفير نوع ماشين، 
را که دوج قديمي بود و رنگ آن را شــناخته بود. 
راه هاي خروجي تهران را همان شب بستيم. ماشيني 
شــبيه به آن پس از ايســت پليس بــه طرف تهران 
برگشــته و فرار کرده بود. )يادداشت هاي علم، ج 

2، تهران، مازيار و معين، 1381، ص 140ـ139(
14.  منوچهــر نهاوندي در آخريــن دفاع خود در 
دادگاه نظامــي در اين رابطــه مي گويد: »در کمتر 
از چهار سال در 30 روستاي خراسان، آذربايجان، 
فارس، گيان، کرمان، در زمينه اقتصادي، زمين و 
آب، دامداري، درآمدهاي فرعي، بهداشت، سطح 
درآمــد و فرهنگ که هر کدام از يک تا ســه ماه 
طول کشــيد مطالعــه کردم. ما تصميم داشــتيم در 
ارديبهشــت 1351 يک تصوير کلي از وضع ايران 
طرح ريزي کنيم که قبل از آن دســتگير شــديم.« 

)روزنامه کيهان، 20 خرداد 1352( 
15.  ســيروس نهاونــدي در جــزوه تجاربي چند 
از مبارزه در اســارت نوشــته اســت در ساعت دو 
نيمه شــب 11 آذر ماه 1350 دستگير شده )ص 5(. 
طبق کيفرخواست دادستان نظامي براي هفت نفر از 
رهبران و کادرهاي ســازمان رهايي بخش آنها طي 

روزهاي 17 تا 24 آذرماه 1350 دستگير شده اند.
16.  پرويــز ثابتــي )مقــام امنيتــي( در مصاحبــه 
مطبوعاتي اعام کرد 35 نفر را دســتگير کرده اند 
که از اين عده 20 نفر آزاد شده  و 15 نفر در زندان 
به ســر مي برند. )روزنامه اطاعات 27 دي 1350( 
ســازمان انقابي حزب تــوده ايــران در خارج از 
کشور، در ارديبهشــت ماه 1351، طي اطاعيه اي 
اعام کرد 25 نفر از اعضاي ســازمان آزادي بخش 
خلق هــاي ايران در اوايل آذر ماه 1350، دســتگير 

شده اند و اسامي 20 نفر از آنها را منتشر کرد. 
17.  نهاوندي در جــزوه تجاربي چند از مبارزه در 
اسارت نوشته است: ســاعت شش صبح روز سوم 
آبــان 1351 از بيمارســتان شــماره دو ارتش فرار 

کردم.
18.  براي نمونه هايي از اين حمايت ها و واکنش ها 
بنگريد به مقاله پيگيري در مبارزه و کسب پيروزي، 
ستاره سرخ، شــماره 23، دي ماه 1351 و همچنين 
مقاله در دفاع از مبارزين، ستاره سرخ، شماره 28 و 
29 مرداد- شهريور 1352 و نيز مقاله خلق را متحد 
کنيم، دشمن را درهم شکنيم. )ستاره سرخ، شماره 

33، بهمن 1352(
19.  مثــًا، روزنامه ســتاره ســرخ در مقاله اســرار 
جنبش را حفظ کنيم، پس از اينکه توضيح مي دهد 
شــايعه پراکني و تهمت زدن اقدامي اپورتونيســتي 
و ســبک کار ضدانقابي اســت، درباره شــک و 
ترديدهايــي کــه فعاالن سياســي ايرانــي در اروپا 
نســبت به ســازمان آزاديبخش خلق هــاي ايران و 
فرار نهاوندي مطرح مي کردند، چنين مي نويســد: 
»بعضي ها هم به همين شــيوه در برخورد با سازمان 
آزاديبخــش خلق هاي ايران و فرار رفيق ســيروس 

نهاوندي عمل نمودند. آنها نه تنها وجود ســازمان 
آزاديبخــش خلق هــاي ايران را نفــي کردند بلکه 
فرار ســيروس نهاونــدي را از زنــدان زير عامت 
ســؤال قرار داده و حتي رذالت را تــا جايي بردند 
که گفتند خود ســازمان امنيت ايــن کار را کرده 
اســت تا کســاني ديگر را به دام بينــدازد. آنها از 
سازمان ما خواستند تا اطاعات در اين مورد را در 
اختيار جنبش بگذارد. به زعم آنها اطاعاتي که ما 
در نشريات خود انتشــار داده بوديم و نوشته رفيق 
سيروس نهاوندي براي آنها کافي نبود... سازمان ما 
عليه اين سبک کار ضدانقابي، خواه آگاهانه باشد 
و خــواه ناآگاهانه، به مبارزه خــود ادامه مي دهد. 
ســازمان ما هيچ گاه، بر سر اسرار مبارزين داخل به 
خاطر جلب توجه جنبش خارج، به خاطر کســب 
پرستيژ در اين جنبش معامله نخواهد کرد.« )شماره 

33، بهمن 1352(
20.  در نيمه دوم ســال 1352، سيروس نهاوندي با 
انتشار اعاميه اي، فعاليت مجدد سازمان آزاديبخش 
خلق هاي ايران و مواضع اعتقادي و خط مشي آن را 

اعام کرد.
21.  در گزارشــي کــه ســاواک در اختيار جرايد 
گذاشــت ادعا شــده اســت: در 1355/2/14، در 
پــي محاصره محل ســکونت گرســيوز برومند از 
سوي مأموران، گرســيوز برومند به سوي مأموران 
تيراندازي مي کنــد و در تيراندازي متقابل، برومند 
و خســرو صفايي کشته مي شــوند، »در برخورد با 
مأموران دو تروريســت کشــته شــدند.« )روزنامه 

کيهان، 1355/2/16(
22.  گرســيوز را در ســال 1349 دستگير کردند و 
به سه ســال زندان محکوم شــد. پس از آزادي از 
زنــدان، کميته داخل کشــور ســازمان انقابي )يه 
مســئوليت پرويز واعــظ زاده( با گرســيوز تماس 

مي گيرد و مجدداً شروع به فعاليت مي کند.  
23.  پــس از رضا سلحشــور، جواد شــريفي، علي 
ادياني، غــام کريمي و فرامرز کنــوزي، به دليل 

سروکارداشتن با رضا دستگير مي شوند.
24.  مســعود صارمي با چريک هاي فدايي ارتباط 
داشــته اســت. احتمــال دارد گزارش هــاي او به 
نهاوندي ســرنخي بوده که منجر بــه لورفتن محل 

زندگي حميد اشرف شده باشد.
25.  گويــا تعــداد حاضــران در آن خانــه بيش از 
هفت نفر بوده اســت. در روزنامه اطاعات چهارم 
دي 1355، اعام شــد: »طي دو درگيري مسلحانه، 
هشت نفر از تروريست ها از جمله پرويز واعظ زاده 
کشــته و 11 نفر ديگر دستگير شدند.« جمال الدين 
ســعيدي و بهرام نوروزي دو تن از دستگيرشدگان 
بودنــد. آنها به نهاوندي شــک داشــتند و در خانه 
خيابــان وثــوق زخمي و دســتگير مي شــوند. در 
زمستان 1355، ســعيدي و نوروزي به احتمال زياد 

زير شکنجه کشته شده اند.
26.  مدتــي بعد عطا کشــکولي را در خانه خواهر 
خسروخان در تهران ديدم و با هم صحبت کرديم. 
ضمن صحبت ها، جريان رفتن به خانه خســروخان 
در شــيراز و همکاري بســتگانش براي پيداکردن 

نهاوندي را به او گفتم.
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و ضداســتعماري بود. قصيــده اي که در دي ماه 
1332 ســروده شــد، بازگويي نقــش انگليس، 
امريــکا و عوامــل درباري بوده که شــرحي بر 

چگونگي شکل گيري کودتاست:
»]...[ به دستياري هم انگليس و امريکا

شدند يک دله در طرح گونه گونه صور

به دفع نهضت اين ملک هر دوان هم دوش

زدند دامن همت ز چابک به کمر

بر آن شدند که از خائنان گروهي را

کنند در پي اين کار اجير و فرمانبر]...[

ز بهر زير و زبر بناي اميد

کشيد خصم دغاپيشه نقشه آخر

کشيد خصم دغاپيشه نقشه آخر

بريخت طرح يکي کودتاي وحشتناک

به دست شاه و اميران خائن لشکر ]...[

به کام ملت آزاده ريخت زهر مالل

چنان که بر سر يگانه بيخت تنگ شر

به شر و مفسده کاري که کرد خواهد بود

هماره تا به ابد ننگ دودمان بشر«

)ذاکرحسين، 1379: 488-492(

اقدامــات کودتاچيــان کــه مبــارزه تبليغاتــي، 
کمک هــاي مالي و برانگيختن مخالفت عمومي 
عليه دکتر مصدق را دربر داشت )وطن دوست، 
گسســِت  و  درهم ريختگــي  بــا   )189  :1379
نيروهاي ملي همزمان شــد و اين مسئله، اتفاق و 
رويداد کودتا را با نوعي بي اعتمادي، دشمني و 
ترس عمومي همراه ساخته بود و فضاي حاکم، 
نيروهاي مسلط را در ميدان به صف کرد و بُهت 
و حيرت نيروهــاي حامِي حکومت با اختافات 

دروني در هم آميخته شد. 
ســرخوردگي شکل گرفته در ســروده هاي پس 
از کودتــا، حاصل ســرانجامي بــود که رهبري 
نهضت به آن دچار شــد؛ تنهايي و مطرودشدن. 
اين تنهايي براي پيرمردي که به هر نامي و لقبي 
از ســوي نيروهــاي خارجي خوانده شــد و هر 

ناکام مانــدن حکومتي داشــت کــه ملي کردن 
صنعــت نفت يکي از ابزارهاي آن در دســتيابي 
بــه ايراني مســتقل و آزاد و رهبــر آن نمادي از 
يک دموکراســي و حامي مشــارکت مردم در 

سرنوشت خود بود.
پيوند ميــان ادبيــات و رويدادهــاي اجتماعي، 
بازتاب همبستگي با اجتماع است. اشعار سياسي 
و اجتماعــي کــه در طي رويدادهــا و تحوالت 
سياسي و اجتماعي يک جامعه سروده مي شوند 
اوضــاع فکري جامعه را بــه نمايش مي گذارند. 
کودتــاي 28 مرداد 1332 نيــز يکي از حوادثي 
اســت که بر افکار و عمق احساســات عمومي 
تأثيــر گذاشــته و درونمايــه اي از احساســات 
نوميدانه، سرخوردگي و دلمردگي را به ارمغان 
آورد که گرماي مرداد را به ســردي زمســتاني 

بي روح مبدل کرد. 
مــرداد،   28 کودتــاي  از  پــس  ســال هاي  در 
نوشــته هاي بســياري در قالب داســتان و شــعر 
نگاشــته شــد که با پس زمينه اي از نااميدي پس 
از کودتا و مبارزه اي دوباره همراه بود. اشعاري 
که به دنبال »آرش کمانگيري« مي گشت تا پس 
از »زمســتاِن ناجوانمردانِه ســرد« بسوزاند »آنچه 
ناپاکــي اســت، ناخوبي اســت« و »دل فوالد را 
زنگ کند ديگرگون« چرا که »زمستان شکست 
و رفت«. بنابراين در تمام اشــعار پس از سقوط 
دکتر مصــدق و کودتاي 28 مــرداد، مضاميني 
از دلمردگي، نااميدي و ســرخوردگي مي توان 
يافت که گاهي از سيِر نوميدي به تزريق دوباره 
روِح زندگي و اميد بازگشــته و خواهان مبارزه 
بــه شــکلي ديگــر بودند.آنچه در اين نوشــتار 
مورد توجه قرار گرفته، اشــعار شــاعراني مانند 
نيما يوشــيج، احمد شــاملو، مهدي اخوان ثالث 
و ســياوش کســرايي اســت که تأثيــر عميق از 
کودتاي 28 مرداد در برخي از اشعارشــان، هم 
ســرخوردگي ناشــي از کودتا را به بطن جامعه 
وارد کرد و هم به شــهرت و ماندگاري اشعاري 

که در اين مورد سروده شد، افزود.
سروده هاي اين دوره، روايتي از نگرش هاي ملي 

بيست و هفتم اســفندماه 1378 مادلين آلبرايت 
وزيــر امور خارجــه دولــت وقت امريــکا در 
ســخنراني کنفرانــس روابــط ايــران و امريکا، 
درســت 46 ســال پس از ســقوط دکتر مصدق 
را  مــرداد   28 کودتــاي   ،1332 مردادمــاه  در 
منعي واضح بر تحوالت و توســعه سياسي ايران 
قلمداد کرد. توســعه سياســي در معنــا و مفهوم 
عمومي خود چيزي جز گســترش مشــارکت، 
تکويــن افکارعمومــي، ســازماندهي و فعاليت 
گروه هــاي مختلــف اجتماعي نيســت. درواقع 
نوعي تاش براي نوسازي اجتماعي و اقتصادي 
تلقي مي شــود و توقف آنها توسط عاملي چون 
کودتا، نيروهاي فعال سياســي و اجتماعي را به 
نوعي سرخوردگي، شکست يا تجديد قوا براي 

شروعي دوباره دچار مي کند.
نهضت ملي شــدن صنعت نفت و نخست وزيري 
دکتــر مصــدق آرمان هــاي ملــي را برانگيخته 
بــود و نيروهاي فعــال سياســي و اجتماعي که 
در ميــان آنها اهل قلم و سياســت کم نبوده اند، 
نهضــت  اهــداف  و  آرمان هــا  بــرآوردن  در 
نقــش داشــته اند. از ســخنراني ها و خطابه ها تا 
قلم زدن هــاي مطبوعاتي، همه آيينــه تمام نمايي 
از فضاي حاکم فکري بــر جامعه ايران بود. در 
واقع ســرعت و شــتاب انجام کودتــا به تنهايِي 
نخست وزيِر ســالخورده و خانه نشيني وي منجر 
شــد. اختاف ها، سوءظن ها و اقداماتي که خود 
ضربه نهايــي را به پيکره حکومت دکتر مصدق 
زد، در درونمايه هاي مضامين اشــعار اجتماعي 
نمــود پيدا کرد. اشــعاري که به عنوان بخشــي 
از ادبيات، بــه انعکاس افکار و عقايــِد متأثر از 
کودتــاي 28 مرداد پرداخت و همــه بازتابي از 

کودتاي 28 مرداد 1332
دلمردگي ادبيات اجتماعي

 شيدا صابري*
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اما اين ترانه ســروده حيدر رقابــي از طرفداران 
دکتر مصدق و از مخالفــان حزب توده بود که 

به طرفداري از دکتر مصدق نوشت:
»باز هم توده اي دق کند دق

باز هم زنده دکتر مصدق

از چه باشي ز بيگانه دلخوش

مرگ بر پرچم داس و چکش«

و در آســتانه خــروج از ايران، »مــرا ببوس« را 
ســرود و پــس از آن راهي آلمان شــد. )ترقي، 

)76 :1384
احمــد شــاملو نيز در شــعر »وارتــان« برخاف 
نوميدِي پايداِر اخوان، از دلمردگِي پايان پذير و 

مبارزه اي دوباره سخن گفت:
»]...[ با مرگ نحس، پنجه ميفکن!

بودن ِبه از نبود شدن، خاصه در بهار،

]...[ وارتان! سخن بگو! مرغ سکوت، جوجه مرگي 
فجيع را،

در آشيان به بيضه نشسته است.

ظالم  درين  دم  يک  بود؛  ستاره  وارتان   ]...[
درخشيد و َجست و رفت.

وارتان سخن نگفت، وارتان بنفشه بود، گل داد و 
مژده داد، زمستان شکست و رفت.« 

)شاملو، 1380: 65-67(
روايت کودتاي 28 مرداد آميخته اي از مضامين 
نوميدي، شکســت در شهِر سرد و ويران بود که 
»بــاز مي گويند فرداي دگر، صبر کن تا ديگري 
پيدا شود، نادري پيدا نخواهد شد اميد، کاشکي 
اســکندري پيدا شــود.« )اخــوان، 1381: 130( 
برخي ســروده ها اما به دميدن روح اميد دوباره 
براي از ســرگيري مبارزه پرداختند و در انتظار 
نجات دهنده اي بودند که پاسخي دهد و از اميد 

و ادامه راه سخن گويد:

ديري گذشت و چون تو دليري

کز بندت هيچ عار نيامد

در صف کارزار نيامد

آن رنج بي حساب تو

درداک چون هيچ در شمار نيامد

وز سفله ياوران تو در جنگ

کاري بجز فرار نيامد

من دانم و دلت که غمان چند

آمد ور آشکار نيامد«

)اخوان ثالث، 1385: 33 و 34(
نام بردن از پيرمرد، شــهر، يــاران، غم، اندوه و 
تنهايي در شــعر اخوان، نمادهايي از سرنوشــت 
کســاني اســت که در اين رويداد به ُکنجي پناه 
بردند و مطرود شدند و آرمان هايي که نيمه تمام 

ماند و در نيمه راه متوقف شد:
»]...[ صدايي بر نيامد از سري 

زيرا همه ناگاه سنگ و سرد گرديدند

از اينجا نام او شد شهرياِر شهِر سنگستان

]...[ بگو آيا تواند بود کورا رستگاري بنمايد؟

بگشايد؟  بسته  که اش طلسم  آيا  کليدي هست 
تواند بود، 

]...[ غم دل با تو گويم غار!

بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست؟

صدا نالنده پاسخ داد:

آري نيست!«

)اخوان ثالث، 1385: 136-146(
همه گيرشــدن ترانه »مرا ببوس« ســروده حيدر 
رقابــي بــا آهنگ مجيــد وفــادار نيــز متأثر از 
کودتاي 28 مرداد اســت که شايع بود اين ترانه 
درباره افســران توده اســت و گفته شد که شعر 
توسط سرهنگ مبشــري، يکي از همين افسران 
قبل از اعدام سروده شــد. )خطيبي، 1385: 77( 

ســماجت و تاشــي در جهت تحقق خواسته ها 
و باورهــاي او »لجبــازي« و »انعطاف ناپذيري« 
تلقي شــد، نوعي ناکامي بــود. گرچه خود وي 
همواره تأکيد داشــت ســختي هايي کــه در راه 
مردم متحمل شــده اســت بــر ارزش او افزوده 
و ايــن نصيحــت مادرانــه همــواره در بدترين 
شرايط سياسي بر زبان او جاري شده بود. سنت 
سياســي ايرانيان اين بوده که هويت و شخصيت 
ميزان محبوبيت اوست  تعيين کننده  سياستمدار، 
نــه هيچ چيز ديگر. بنابراين ســروده هاي پس از 
کودتا، متأثر از تمام اتفاقاتي اســت که در مورد 
شــخصيت هاي سياســي و مورد توجــِه مردمي 
صورت گرفته اســت و در نهايت حمله به خانه 
دکتر مصدق و محاکمــه وي در دادگاه نظامي 
و پايان بخشيدن به حکومت مردمي او، مضامين 
اشــعار اجتماعي پس از کودتا را شکل مي دهد 
تا روايتي باشد از دلمردگي اجتماعي و ناکامي 

عمومي.
از نگاه بســياري، کودتا، مُهــر تأييدي بر توقف 
سيِر دموکراســي و تحوالت سياسي ايران تلقي 
شــد. اشعار شاعران اين دوره يا گوياي شکست 
حماســه مردمي بود يا فارغ از سياست و مبارزه، 
به ســوي مضاميــن اروتيکي* ســوق پيدا کرد 
)زرقانــي، 1383: 370( و يا اينکــه پس از باور 
شکست و ناکامي به دميدن روِح زندگي و اميد 
و از ســرگرفتن مبارزه پرداخت. شعر »زمستان« 
اخــوان ثالــث از »حماســه شکســت« نهضت 
ملي ســخن مي گويد و بســياري از سروده هاي 
او مرثيه ســرايي اين شکســت بوده انــد که البته 
»زمســتان« از قــول اخــوان، داوري حال و روز 
اوست درباره زندگي و زمانه اي که در آن قرار 

دارد. )اخوان ثالث، 1381، مقدمه ص 9( 
»]...[ نفس کاين است پس ديگر چه داري چشم،

ز چشم دوستان دور يا نزديک؟ ]...[

سالمت را نمي خواهند پاسخ گفت، هوا دلگير، 
درها بسته، سرها در گريبان، دست ها پنهان،

زمين دلمرده، سقِف آسمان کوتاه،

غبارآلوده مهر و ماه، زمستان است« 

) اخوان ثالث، 1383: 107-109(
اخوان، شــعر »تسلّي و سام« را که در فروردين 
1335 ســرود به پير محمــد احمدآبادي )دکتر 
مصدق( تقديم مي کند که باز هم روايتي اســت 

از اوضاع و شرايط ايران پس از کودتا:
»ديدي دال که يار نيامد

َگرد آمد و سوار نيامد

بگداخت شمع و سوخت سراپاي

وآن صبح زرنگار نيامد]...[

آن کاخ ها ز پايه فروريخت

وآن کرده ها به کار نيامد

سوزد دلم به رنج و شکيب

اي شير بسته به زنجير
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ـ ترقي، بيژن )1384(، از پشــت ديوارهاي خاطره، 
تهران، بدرقه جاودان.

ـ خطيبي، پرويز )1385(، خاطراتي از هنرمندان، به 
کوشش فيروزه خطيبي، تهران، معين.

ـ ذاکرحســين، عبدالرحيــم )1379(، ادبيات ايران 
پيرامون استعمار و نهضت هاي آزاديبخش، تهران، 

انتشارات دانشگاه تهران.
ـ زرقاني، ســيدمهدي )1383(، چشــم انداز شــعر 

معاصر ايران، تهران، نشر ثالث.
ـ شــاملو، احمــد )1380(، گزينــه اشــعار، تهران، 

مرواريد.
ـ کسرايي، ســياوش )1383(، گزينه اشعار، تهران، 

مرواريد.
ـ لنگرودي، شمس )1377(، تاريخ تحليلي شعر نو 

)ج 2(، تهران، نشرمرکز.
ـ مجموعه کامل اشعار نيما يوشيج )1371(، تهران، 

نگاه.
ـ وطن دوست، غامرضا )1379(، اسناد سازمان سيا 
درباره کودتاي 28 مرداد و براندازي دکتر مصدق، 

تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

پي نوشت
* دکتراي تاريخ ايران - نشاني الکترونيک

sheida.abani@yahoo.com   
* ادبيات اروتيک يا تن کامگي، يکي از شاخه هاي 

ادبيات است که پس از نيمه قرن نوزدهم در اروپا و 
امريکا به مفهوم مدرن خود به کار گرفته شد.

مضاميـن و درونمايه هـاي اصلـي شـعر پـس از 
خودشـکنانه،  شـهوت آلود،  »عصيانـي،  کودتـا 
رمانتيک و عموماً سـياه بود. اشـعاري سرکشـانه 
و احساسـاتي کـه احسـاس غبـن و انتقام جويـي 
و  حکومـت  و  زندگـي  در  جامعـه  و  خـود  از 
مـوج مي زنـد و مجاتـي کـه  سياسـت در آن 
تـا پيـش از کودتـا و چنـدي پـس از آن، محـل 
شـرح حـال و کار هنرمنـدان سياسـي و انقابـي 
چـون ناظـم حکمـت، ماياکوفسـکي، پـل الوار، 
لوئـي آراگـون بـود، بـه ميـدان معرفـي شـاعران 
خوشـباِش نوميـِد جهـان بدل شـد« )لنگـرودي، 

)20  :1377
شـاعران  کودتـا،  از  متأثـر  شـعري  مضاميـن 
گروهـي،  مي کـرد:  تقسـيم  دسـته  چنـد  بـه  را 
مرثيه سـرايي و شـرحي از نوميـدي و شکسـت 
داده،  قـرار  خـود  سـروده هاي  درونمايـه  در  را 
مبـارزه اي  و  نتيجـه  بـه  بي تفـاوت  گروهـي 
و  مفاهيـم سياسـي  از  فـارغ  دوبـاره، مضامينـي 
بيشـتر برگرفتـه از احسـاس و عاطفـه، بـه دور از 
اخاقيـات را بـه کار بردنـد و در نهايت گروهي 
شـاعران کـه پـس از پذيرفتـن رويـداد و نتايـج 
دلمـرده  کالبـد  در  اميـد  روح  دميـدن  بـه  آن 
پرداختـه و خواسـتار از سـر گيري مبارزه شـدند.

منابع و مآخذ
ـ اخوان ثالث، مهدي )1381(، زمستان، تهران، نشر 

زمستان.
ـ همان )1383(، زمستان، تهران، مرواريد.

ـ همان )1385(، گزينه اشعار، تهران، مرواريد.

»روزگار تلخ و تاري بود،

بخت ما چون روِي ما تيره،

دشمنان بر جان ما چيره،

شهِر سيلي خورده، هذيان داشت، ]...[

 ]...[در تمام پهنه البرز، وين سراسر قله مغموم و 
خاموشي که مي بينيد، 

مي دانيد،  که  برف آلودي  دّره هاي  ندرون  و 
رهگذرهايي که شب در راه مي مانند،

نام آرش را پياپي در دل کهسار مي خوانند و نياز 
خويش مي خواهند،

با دهاِن سنگ هاي کوه، آرش، مي دهد پاسخ، 

مي کندشان از فراز و از نشيب جاده ها، آگاه]...[

سال ها بگذشت، سال ها و باز،

مي دهد اميد، مي نمايد راه.« 

)کسرايي، 1383: 58-70(
درواقــع مضاميــن شــعري، از طرفــي يــأس و 
مرگ انديشــي و از ســوي ديگــر حفــظ مباني 
اخاقــي و اميــدواري به بهبود اوضــاع را دربر 

داشت: 
»همه چيزم از کف من رفته به در،

 دل فوالدم با من نيست،

وين زمان، فکرم اين است که در خون برادرهايم، 

ناروا در خون پيچان، 

بي گنه غلتان در خون،

دل فوالدم را زنگ کند ديگرگون« 

)يوشيج، 1371: 509(

طرح از كيميا ملكيان



ظهــور تركیه به عنوان يک قدرت اقتصادی منطقه ای، در كنار موفقیت نســبی حزب 
اسالم گرای »عدالت و توسعه« در عرصه  سیاسی اين كشور طی دو دهه اخیر، امكان طرح 
اين كشور به عنوان الگويی از تلفیق اسالم و دموكراسی را در میان برخی صاحب نظران 
پديد آورده است. مقاله تحقیقی »تركیه؛ غولی ناآرام در دو سوی بُسفر« نوشته هیلتون 
ال. روت )كارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل و توسعه( با بیانی جذاب و خواندنی با طرح 
همین مسئله از زاويه ای جديد پرداخته و كار خود را با اين پرسش آغاز می كند كه »آيا 
می توان كشــور تركیه را يک جامعه مدرن تولیدی و الگويی بالقوه برای »میانه رو های 
مسلمان« در سراسر جهان تلقی كرد كه به دنبال ايجاد ملت هايی باثبات و ثروتمند، بدون 
از دست دادن هويت دينی خود هستند؟ يا تركیه، ديگ درهم جوشی از نارضايتی است، 
كشوری كه كشمكش  های تلخ قومی و مذهبی )اگر نخواهیم از جنگ طبقاتی نام ببريم( 
را زير نقابی از میانه روی و اعتدال پنهان كرده است؟«. او استدالل می كند جامعه و اقتصاد 
تركیه بر بنیان های شكننده ای بنا نهاده شدند و اين ديدگاه رايج كه تركیه يک حد میانی 

طاليی بین اسالم و مدرنیته را يافته است، عمدتاً بازتاب دهنده خیاالت واهی است.
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مقدمه
آيا مي توان کشــور ترکيه را يك جامعه مدرن 
توليدي و الگويــي بالقوه بــراي »ميانه رو هاي 
مسلمان« در سراسر جهان تلقي کرد که به دنبال 
ايجاد ملت هايــي باثبات و ثروتمنــد، بدون از 
دست دادن هويت ديني خود هستند؟ يا ترکيه، 
ديگ درهم جوشــي از نارضايتي است، کشوري 
که کشــمکش  هاي تلخ قومــي و مذهبي )اگر 
نخواهيم از جنگ طبقاتي نام ببريم( را زير نقابي 

از ميانه روي و اعتدال پنهان کرده است؟
پاسخ به واقع همه موارد باال است. ترکيه که نامزد 
عضويت در اتحاديه اروپا است، در عين حال در 
شاخص جهاني رفاه پشت سر لبنان، تونس، اردن، 
مراکش و عربستان سعودي )و بسياري کشورهاي 
ديگر( در رتبه 89 جاي گرفته است. نظام سياسي 
اين کشور که دموکراسي محسوب مي شود با اين 
وجود، در مورد زيرشاخص آزادي فردي جايگاه 
بسيار بد 127 را دارد. توليد ناخالص داخلي سرانه 
آن در مقيــاس برابري قدرت خريد 16000 دالر 
بوده و به سرعت در حال رشد است، در عين حال 
در رتبه بندي شاخص رفاه در زيرشاخص اقتصاد 
جايگاهي بهتر از ميانه جدول با رتبه 74 به دست 
نياورده است. ترکيه که بهشت گردشگري است، 
در عين حال در زيرشاخص ايمني و امنيت داراي 
رتبه نگران کننده 93 و در زيرشاخص سرمايه هاي 

اجتماعي رتبه فاجعه بار 133 را دارد.
هيلتون ال. روت ترديد دارد که ترکيه در آينده 
بتواند به همان خوبي که رسانه ها تبليغ مي کنند 
عمل کند. او اســتدالل مي کند جامعه و اقتصاد 
ترکيه بر بنيان هاي شکننده اي بنا نهاده شدند و اين 
ديدگاه رايج که ترکيه يك حد مياني طاليي بين 

اسالم و مدرنيته را يافته است، عمدتاً بازتاب دهنده 
خياالت واهي است و البته انتظار نداشته باشيد اتاق 
بازرگاني ترکيه بــه اين زودي ها از اين پژوهش 

روت نقل قول کند. 
با هــر معيار کلي موفقيت که نگاه کنيم، اقتصاد 
ترکيه در مســير خوبي پيش رفته است. ترکيه از 
شروع سده بيست  ويکم تا اينجا، درآمد متوسط 
خــود را تقريبــاً دو برابــر کرده اســت و حتي 
فقــر کاهش يافتــه و برابري درآمدي بيشــتري 
حاصل شــده اســت. افزون بر ايــن، اقتصادـ  به 
رغــم ضعف مداوم شــرکاي تجــاري اروپايي 
ترکيــهـ  در خــروج از رکــود اقتصادي قدرت 
قابل توجهي از خود نشــان داده اســت اما روند 
تکامــل ترکيه پس از جنگ جهاني دوم نشــان 
مي دهد که راه پيش رو براي رســيدن به ســطح 
کشورهاي با گروه درآمدي باال پر پيچ و خم و 
مستلزم سازگاري هاي دشوار سياسي، اجتماعي 
و اقتصــادي اســت. درواقع، بــراي درک نقاط 
قوت و آســيب پذيري هاي ترکيــه، بايد درک 
شــود چگونه اين کشور شــکاف هاي بين شرق 
و غــرب، بين دموکراســي و اقتدارگرايي و بين 
ناسيوناليسم سکوالر و محافظه کاري اسامي را 

به طور ناقص پر کرد.

ترکيه و غرب
از دهه 1980 اقتصاد ترکيه به اســتقبال بازارهاي 
آزاد حرکت کرد. حزب اکثريت پيروز عدالت 
و توســعه، که آشکارا با اسام گره خورده بود،  
روند ليبرال ســازي بازار را که تورگوت اوزال، 
آن  از  پــس  و   )1983-1989( نخســت وزير 
رئيس جمهــور )1993-1989( به عنــوان رهبر 
حزب راســت ميانه مام وطن)که اکنون از ميان 
رفته است( آغاز کرده بود، ادامه داد. در فاصله 
ميان ايــن دو دولت، ترکيه به ســرعت درهاي 
خود را بــه روي اقتصاد بازار باز کرد و تجارت 
خارجي )واردات به عاوه صادرات( از رقم 17 
درصد توليد ناخالص داخلي در ســال 1980 به 
رقم حدود 50 درصد تا به امروز افزايش يافت.

سياستگذاران و کارشناســان خارجي در غرب 
براي ريشه يابي اين تغيير، انتظار داشتند که رفاه 
ناشــي از ليبراليســم بازار، نزديکي و همبستگي 
ترکيه بــا امريکا و اروپا را تقويــت کند. با اين 
حال، رشــد ســريع اقتصادي به مــوازات خود، 
نوســازي اجتماعــي را آن طــور کــه در غرب 
رخ داده بــود ايجــاد نکرد. ترکيه به کشــوري 
محافظه کارتر و کم شــکيباتر تبديل شد. روابط 
بــا غرب از نقطه حضيــض خود در طول جنگ 
عراق بهبود يافت  اما شــور و شوق براي پيوستن 
به اتحاديه اروپا کاهش يافت و تعداد بيشــتري 
از مــردم، نگاه منفي تري نســبت بــه غرب ابراز 
داشــتند. عاوه بر اين، اگر چــه ترکيه يکي از 
اندک ملت هاي اســامي بدون جنبش جهادي 
داخلي اســت، ترک ها به طــور خودکار جانب 
اروپــا و امريــکا را نمي گيرند. همه اينها نشــان 
مي دهــد کــه ترکيــه در نظــم جهانــي ليبرال، 

بي دست و پا باقي مي ماند.

واگرايي از ليبراليسم
نياز فوري براي همکاري هاي امنيتي بين امريکا 
و اروپا در برابر توســعه طلبي هاي شــوروي، در 
ســاير مســائل نيز آنها را به هــم نزديک تر کرد 
و منجــر به ايجــاد نهادهــاي ليبرال شــد که با 
چشــم انداز مشــترک آنها همخواني داشت. با 
همين منطق، سياســتگذاران غربي فرض کردند 
کــه تمام ملت هاي مشــتاق بــه تأثيرگذاري در 
اقتصــاد جهاني، ارزش هــاي غربــي را اقتباس 
خواهنــد کــرد و تعامــل اقتصــادي منجــر به 

همگرايي در هنجارهاي سياسي خواهد شد.
اما اين اتفــاق در ترکيه روي نداد. جهت گيري 
ژئوپليتيــک ترکيــه در طرفــداري از غــرب، 
بــه همگرايي ديدگاه هــا، در مســائل مرتبط با 
اســتقال قضايي، حقوق بشر، شــفافيت قانوني 
يــا کنترل قــدرت دولت منجر نشــد. در ترکيه 
حقوق قدرتمنــدي بر مالکيت خصوصي وجود 
دارد، اما به وسيله يک نظام قضايي بي طرف که 
اجراي قراردادها و روند دادرســي ها را تضمين 

ترکيه؛ غولي ناآرام در دو سوي بُسفر

نويسنده: هيلتون ال. روت1 

برگردان: جعفر خيرخواهان* 
و  رضا عظيمي مروي**
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نقدينگي در چندين بانک منجر به از دست رفتن 
اعتماد به نظام بانکي گرديد و دولت مصمم شــد 
اوضاع را در دســت بگيرد. دولت متعهد به اتخاذ 
موضــع مالــي محتاطانــه  و پايان دادن وابســتگي 
ترکيــه به وام هاي ارزي شــد، بــه بانک مرکزي 
خودمختاري بيشتري داده شــد، اساسنامه جديد 
بانک مرکزي همچنين هدف اصلي بانک را ثبات 
قيمت ها تعريف کرد و دادن وام مستقيم به دولت 
براي تأمين مالي کسري بودجه را ممنوع ساخت.

از آن هنگام، ترکيه گام هاي بلندي در نوســازي 
امور مالي عمومي و خصوصي برداشته است. در 
بخش عمومي، اعتماد بيشتر به اينکه نرخ تورم از 
کنترل خارج نمي شود، به دولت اجازه داده است 
تا سررســيد اوراق بهادار دولتــي را تمديد کند 
و حتي اوراق قرضه 10 ســاله را بــه بازار داخلي 
معرفي نمايد، کــه از مدت ها قبل انتظار مي رفت 
بازارهــاي مالي دســت کم يک بــار در هر دهه 
فرو بپاشــد. عاوه بر اين، در حالي که هنوز هم 
نگهداري دارايي هاي مالي به دالر و ســاير ارزها 
قانوني اســت، با افزايش اعتمادي که ليره کسب 
کرده بود روند »دالري  شــدن« اقتصاد برعکس 
شــد. اينک خزانه داري بيشــتر به ليره و کمتر به 
دالر وام مي دهد. خانواده ها و شرکت ها در حال 
حاضر حدود 30 درصد از دارايي هاي نقدي خود 
را به دالر نگهداري مي کنند، در مقايسه با شروع 

اين قرن که اين ميزان تا 60 درصد رسيده بود.

ميراث جنگ سرد و ملي گرايي جمهوري 
ترکيه

جنگ ســرد به جناح راســت ميانه ترکيه اجازه 
داد تا به توجيه ســرمايه داري رفاقتي و سرکوب 
سياســي به عنوان ابزاري براي مقابله با خطرات 
ژئوپليتيک کمونيســم بپردازد. بــا همين منطق، 
اقتضائــات  بــا  کان  اقتصــاد  ســوءمديريت 
حفاظت از ميهــن در برابر تهديــدات خارجي 
توجيــه گرديد. اســتقرار جمهــوري در هر دو 
بعد اقتصادي و سياســي غيرليبــرال بود. عجيب 

تحت نظارت مدني بيشتري قرار دهد؛ براي اين 
منظور، يک شــوراي عالي نظامي تحت کنترل 
غيرنظاميان در ســال 2011 تأســيس شده است. 
اما شــوراي وزيران )نوعي »کابينــه فوق العاده« 
در دولت ترکيه( هنوز اقدام به اتخاذ تصميماتي 
بــراي نظارت بر نظاميان در شــرايط يکســان با 

غيرنظاميان نکرده است.

ارتباط اصالحات مالي و تغييرات سياسي
نظــام مالي کــه ترکيبــي از مؤسســات عمومي 
و خصوصي اســت، از نوســانات قابــل توجه و 
اختاالت مکرر رنج مي برد. ابرتورم و بحران هاي 
تراز پرداخت هاـ  که بانک مرکزي ارز الزم براي 
پرداخت صورت  حساب هاي کشور نداشت ـ در 
هر دهه از نيمه دوم قرن بيســتم روي داده است. 
ترکيه يک مراجعه کننده دائمي به اتاق اضطراري 
صندوق بين المللي پول شــده بود اما قرارداشتن 
دولت در خط مقدم نبرد عليه کمونيسم جهاني، 
ارفاق هاي قابل توجهي در بازپرداخت وام ها براي 

ترکيه به ارمغان آورد.
در سال 1980 بحران وخيم  تراز پرداخت ها ترکيه 
را مجبور به کاهش ارزش ليره کرد و تحت فشار 
وام دهندگان بين المللي، تجارت، سرمايه گذاري 
و امور مالي آزادسازي شد. در سال 1984 بود که 
ســاکنان ترکيه اجازه نگهداري دارايي هاي خود 
به پول هاي خارجي را يافتند. آزادســازي کامل 
حســاب سرمايه– که به کنترل ها بر تبديل ليره به 
ســاير ارزها پايان داد – تا ســال 1990 دنبال شد 
اما عادت هاي بد مالي ترکيه که از سوي متحدان 
ژئوپليتيک اين کشور به شکل محتاطانه برخورد 
شــده بود به ســختي فراموش مي شــود؛ کسري 
بودجــه دولت همچنان ادامه داشــت و اقتصاد بر 
جريان هــاي ناپايدار ســرمايه هاي مالي خارجي 
متکي بود. تورم مهارنشــدني شــد؛ در طول دهه 
1980 بــا ميانگين 50 درصــد و در دهه 1990 به 

80 درصد رسيد.
سرانجام در ســال 2001، پس از اينکه مشکات 

کند پشتيباني نمي شود. جامعه مدني تحت سلطه 
صاحبان کســب   و کارها و فرامين مذهبي است 
کــه روابط نزديکــي با دولت دارند. کســب و 
کارهاي بزرگ به مراتب از کســب  و کارهاي 
کوچک يا اتحاديه هــاي کارگري تأثيرگذارتر 
هســتند، در حالي که گروه هاي شــهروندي که 
همــه چيز را ـ از محيط زيســت گرفته تا حقوق 
نمايندگــي مي کنند، داراي  ـ  مصرف کنندگان 

کشش و جذبه اندکي هستند.

ميراث يك دولت امنيتي خشن
در چند دهه نخســت پس از جنگ جهاني دوم، 
نســخه ســرمايه داري خودي يا رفاقتي در ترکيه 
مستحکم تر شــد. ثروت صنعتي و تجاري هر چه 
بيشتر در دست بخشي از شرکت ها و خانواده هاي 
کامًا مرتبط با هم متمرکز شــد. شــرکت هاي به 
اصطاح »اســتراتژيک« با اعتبارات ارزان، انواع 
يارانه هــا و حمايــت در برابــر رقابــت  واردات، 
تغذيه شدند، در حالي که مصرف کنندگان ناچار 
بودند محصــوالت بي کيفيت را با قيمت هاي باال 
خريداري کنند. اســتاندارد زندگي طبقه متوسط 
رو به کاهش گذاشت، در حالي که موانع ورود به 
کسب  و کار، سرمايه گذاري و تحرک اقتصادي 
را ســرکوب مي کرد تا دسترســي بــه اعتبارات 
بانک هاي تحت کنترل دولت، همکاري کســب 
 و کارهاي بــزرگ را در هنگام انتخابات تضمين 
مي کرد تا هنگامي که انتظار مي رفت آنها با عرضه 
منابع و امکانات خود براي انتخاب مجدد ائتاف 

غالب، لطف دولتي ها در گذشته را جبران کنند.
از آن هنــگام چيزهاي زيادي تغيير کرده اســت 
اما چيزهاي خيلي زيادي هم تغيير نکرده اســت. 
فساد، در مناصب باال تا پايين، يک مشکل جدي 
اســت: ترکيه در شــاخص ادراک فساد در رتبه 
61 - بســيار بهتــر از آفريقا، بازارهــاي نوظهور 
آســيا و امريکاي التين، اما با فاصله بســيار پشت 
سر اروپا و امريکاي شمالي- قرار دارد. ميراثي از 
اقتدار خودسرانه و اجراي صاحديدي مقررات 
به ديوان ســاالري بزرگ و فاسد اجازه رشد داده 
اســت و رشــوه خواري هاي خرد مرســوم است. 
ترکيه فاقد قوانيني بــراي تنظيم گري منابع مالي 
انتخابات در راستاي استانداردهاي اروپايي است.

نظاميان تنها نهادي ديده مي شدند که مي توانستند 
از حقوق شــهروندان محافظت کرده و از فســاد 
جلوگيري کنند. تا هميــن اواخر، هر زمان ثبات 
سياسي به واسطه درگيري هاي بين راست و چپ 
يا ســکوالرها و مســلمانان تهديد مي شد، ارتش 
پــا به ميدان مي گذاشــت. پــس از روي دادن هر 
يک از ســه کودتاي نظامي، حکومت به سرعت 
به ســمت غيرنظاميان بازگشته اســت اما تهديد 
باورپذيــر مداخله نظاميان، اينکــه مخالفان تا چه 

حد مي توانستند پيش بروند را مشخص مي کرد.
منابع دولتي قابل توجهي در اختيار ارتش است 
و هزينه هايــش از حسابرســي هايي که مخارج 
معمولي دولت را پوشــش مي دهد مستثني شده 
است. دولت وعده داده است نيروهاي امنيتي را 

فتح اهلل گولن 
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متوجه شــد که جريان اصلــي جامعه ترکيه تنها 
در صورتي مي تواند اعتبــار خود را باز يابد که 
جنبش محافظه کار اســامي، خــود را از لحاظ 
سياســي و اقتصادي با غــرب )و به طور خاص 
با اياالت متحده( هم راســتا کند، حتي به قيمت 
ناخشــنودکردن هواداران اصلي خود در حزب 
عدالت و توســعه. بــراي اجتناب از سرنوشــت 
احزاب اسام گراي قبلي– حزب رفاه نجم الدين 
اربکان براي نخســتين بار در انتخابات ملي )در 
ســال 1995( پيروز شد اما در سال 1997 توسط 
نظاميــان از قدرت بيرون رانده شــد– اردوغان 
پايــگاه خود را گســترده کرد تا طبقه متوســط 

بي قرار و از نظر اقتصادي نااميد را دربرگيرد.
پيروزي حزب عدالت و توســعه در سال 2002 
اثبــات کرد که مي تــوان مذهــب را جايگزين 
ملي گرايي بــه عنوان ابزاري براي بســيج آحاد 
غيرفعال و تا آن زمان ناخشنودکرد اما اردوغان 
بــراي اطمينان از اينکه حزب عدالت و توســعه 
به سرنوشت احزاب پيشين اسامي دچار نشود، 
حزب را از حاشيه هاي بنيادگراي خود دور کرد. 
حزب عدالت و توسعه اردوغان، همان گونه که 
نامــش داللت دارد، به عنوان يک نيروي نســبتاً 
محافظــه کار، به دنبــال مشروعيت بخشــيدن به 
تغييرات و پيشــرفت هاي مادي بر آمد. اردوغان 
مي دانســت که براي تعميق بخشي تعهد ترک ها 
به اســام، حزب او نخســت بايد موفق به تأمين 
آب و نان مردم شــود. بنابرايــن به دنبال پل زدن 
بين تعلقات توده ســنتي محافظــه کار مذهبي و 
ســاير هواداران اصلــي حــزب در ترکيه يعني 
بنگاه هاي بزرگ برآمــد. اردوغان به البي هاي 
تجاري به ويژه بنگاه هاي واقع در مناطق دروني 

و دورافتاده کشور متوسل شد.
حزب عدالت و توســعه پس از به دســت آوردن 
تقريبــاً دو ســوم از کرســي هاي پارلمــان در 
انتخابات سال 2002، نخستين دولت تک حزبي 
را در 19 ســال گذشــته تشــکيل داد. حزب با 
توزيع کردن منافع اقتصادي ليبراليســم به تعميق 
پايــگاه اجتماعي خــود ادامــه داد و گروه هاي 
ديگر، از جملــه مدافعان حقوق اقليت کردها و 
مخالفان مداخله نظاميان در سياست را زير بال و 

پر خود گرفت.
آيــا دموکراســي بيانگر »پايــان تاريــخ« براي 
طرفداران حزب عدالت و توســعه است يا فقط 
وســيله اي براي يک هدف اســامي است؟ اين 
پرســش به شــدت در ذهن تحليلگران سنگيني 
مي کنــد زيرا بــه نظر مي رســد ارزش و اهميت 
احترام به حقوق بشــر يا آزادي ديني از ديدگاه 
اردوغان کاهش يافته است. دولت او مخالفان را 
– روزنامه نگاران، ژنرال ها و فعاالن دانشجويي- 
به خيانــت به کشــور متهم مي کنــد و منتقدان 
ادعــا مي کنند فهرســت متقاضيــان جديد براي 
پست هاي ادارات دولتي و استادي دانشگاه بايد 
از نظــر تعلقات مذهبي مــورد تأييد قرار گيرند. 
درواقع بســياري نگران اين هســتند که او وقتي 
به کنايه گفت: »دموکراســي مانند يک اتوبوس 

و تلفيق ســکوالر- جمهوريخواه را که به ملت 
ترکيه اجازه داده بود روي ويرانه هاي امپراتوري 
ترکيه ايجاد شــود به چالش کشيد. اتحاد اسام 
با منافــع گروه هــاي طرفدار کســب  و کار، به 
خصوص فرادستان تجاري در منطقه آناتولي، به 

فروپاشي ائتاف راست ميانه کمک کرد.

تغيير جهت محافظه کاران
اگرچه اقتصاد ترکيه تا حد زيادي با هنجارهاي 
رقابتي اقتصادهاي بازار غربي همگرا شده است، 
جامعــه و فرهنگش همگرا نشــده اســت. براي 
درک دليل اين امر بايد اندکي از تاريخ جنبش 
محافظه کار ترکيه بدانيم. منشــأ رويارويي ميان 
محافظــه کاران و ملي گرايــان جمهوريخواه به 
پيش از جنگ سرد باز مي گردد. اين رويارويي 
پيامد واگرايي ميان محافظه کاري ديني در مناطق 
روســتايي و ارزش هاي فرادستان شهري شده اي 
بود که زير نظر مصطفي کمال آتاتورک رشــد 
و نمو يافتند؛ کســي که جمهوري ترکيه مدرن 
را به عنوان يک دولت ســکوالر با جهت گيري 

غربي در سال 1923 تأسيس کرد.
سه دهه صنعتي شدن که در شهرها متمرکز شده 
بــود، ميليون هــا نفر را از حومه روســتاها بيرون 
کشــيد و نقــش فرهنگ روســتايي پيوندي که 
طبقه متوســط جديد خود را از آن باال کشــيده 
اســت تقويت کــرد. با اين حــال، در حالي که 
ملي گرايان جمهوريخواه از ســال 1923 تا سال 
2001 سياســت ترکيه را در اختيار داشتند، هيچ 
راه آســاني را بــراي گذار به يک دموکراســي 
ســکوالر ارائه نکردنــد. درواقــع، آنها جلوي 
شــکل گيري احزاب سوســيال دموکرات چپ 
ميانــه را گرفتنــد، بــه مانند آن احزابــي که در 
اروپاي غربي پيشــتاز واکنش هاي ســکوالر به 
عدم اطمينان گروه هاي تازه بســيج  شــده بودند. 
اسام سياســي اين خأل را پر کرد و راهي براي 

برون رفت از اين بن بست ارائه کرد.
در ســال 2001، در حالــي کــه رجــب طيــب 
اردوغــان، مؤســس و رهبــر حــزب عدالت و 
توســعه به عنــوان تهديدي بــراي جمهوري و 
قانون اساســي ســکوالر آن زنداني شــده بود، 

اينکــه– يا نه چندان عجيب با توجه به اينکه چه 
کسي منتفع مي شد– سرکوب اعتبار و سرکوب 

سياسي همراه با هم پيش مي رفتند.
دسترســي دولت ترکيــه به وام هــاي خارجي، 
وابستگي به قيمت هاي باثبات داخلي و بازارهاي 
ســرمايه منظــم را کاهــش داد و در نتيجــه از 
توانايي نهادها براي پاسخگو نگه داشتن رهبران 
بابت زياده  روي هاي مالي خود کاســته شد، در 
اصطاح معاصر، »هشــياران بازار اوراق قرضه« 

را خلع ساح کرد.
ائتاف راســت ميانه با ابراز نگراني از تهديدات 
خارجــي، تمايلي به اعطاي قدرت به نمايندگان 
انتخابي نداشت، تا امروز، پارلمان ترکيه، نقشي 
ضعيف در هر دو بخش سياستگذاري و نظارت 

بر قوه مجريه برعهده داشته است.
امــا هنگامي کــه تهديدات خارجــي از جانب 
جهان کمونيســت رو به کاهــش نهاد، واگرايي 
ترکيــه از ارزش هــاي ليبرالــي غربــي ناگهان 
خودنمايــي کرد، به ويــژه حمايــت ضعيف از 
حقوق بشــر و آزادي بيان و تجمعات. سياست 
عملــي حاال ديگــر بهانه کافي براي ســرکوب 

سياسي نداشت.

بازارهاي سرمايه و دموکراسي
حرکت )اغلب همراه با اکراه( به ســمت دولت 
دموکراتيــک مدرن که تا حد زيادي به دليل از 
دســت دادن اهميت ژئوپليتيک رخ داد، توانايي 
دولت براي جبــران بي کفايتي و بي انضباطي را 
با اســتفاده از منابع مالي واشــنگتن کاهش داد. 
ايــن اصاحــات پيامدهاي سياســي ناخواســته 
قابل توجهي داشــت؛ فرادســتان اقتصادي حاال 
ديگــر ابــزاري در اختيــار نداشــتند تا با بســته 
نگه داشتن بازار ســرمايه داخلي روي رقابت، به 

حضور خود تداوم بخشند.
گام هــاي اوليــه بــه ســوي بازکــردن اقتصاد، 
فرصت هايي براي کسب  و کارهاي جديد ايجاد 
کرد و شــبکه هاي »دوســتان قديمي« سکوالر/ 
ملي گــرا را بــه چالش کشــيد. برآمدن شــبکه  
کســب  و کار به ويژه اســامي نتيجه اصاحات 
بازکردن بازارها توسط تورگوت اوزال بود. اين 
اصاحات، درصــد بزرگتري از افراد را قادر به 
مشارکت در امور مالي و تجاري ساخت. اوزال 
پدر ليبراليسم اقتصادي ترکيه، همچنين نخستين 
رهبر ترکيه بود که براي سفر حج به مکه رفت. 
پيدايش اين طبقه جديد بازرگانان، چشــم انداز 

سياسي داخلي را تغيير داد.
به شکلي کامًا متناقض، در حالي که اصاحات 
بازار ســرمايه دسترسي تعداد بيشتري از افراد را 
فراهم کرد، موجب افزايش شکاف اجتماعي در 
جامعه ترکيه شــد. به محض اينکه بازار داخلي 
اوراق قرضه تأســيس شــد، کســب  و کارهاي 
جديد رونق يافتند و اين نهاد در خدمت تقويت 
صداي مســلمانان مذهبي در سياســت هاي ملي 
قرار گرفت. گروه هــاي تازه قدرت يافته ذينفع، 
شبکه هايي شکل دادند که ائتاف راست ميانه– 

جنگ سرد به جناح راست ميانه 
ترکيه اجازه داد تا به توجيه 

سرمايه داري رفاقتي و سرکوب 
سياسي به عنوان ابزاري براي 
مقابله با خطرات ژئوپليتيک 
کمونيسم بپردازد. با همين 
منطق، سوءمديريت اقتصاد 
کالن با اقتضائات حفاظت از 

ميهن در برابر تهديدات خارجي 
توجيه گرديد
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است و نرخ بيکاري تنها در سال 2012 توانست 

از دو رقم به يک رقم کاهش يابد.
ضعف هاي اقتصاد کان کشــور عمدتاً ناشــي 
از شــکاف رقابت پذيــري بــا نرخ هــاي مبادله 
بين المللــي کنوني اســت. بــا ورود ســرمايه به 
ترکيه، کــه بابت بســياري از کاالهاي مصرفي 
وارداتي پرداخت مي شــود، ايــن واقعيت را که 
ليــره ترکيه زيــاده از حد ارزش گذاري شــده 
اســت پنهان مي کند و باعث مي شود که ترکيه 
به ويژه در برابر نوســانات رو به افزايش تجارت 
جهاني و جابه جايي  سرمايه ها آسيب پذير باشد. 
اين امر توليدکنندگان داخلي را به سمت اقتباس 
فناوري هاي سرمايه بر هدايت مي کند که اميد به 

ايجاد اشتغال را تضعيف مي نمايد.
آن سوي ســکه وابستگي به ســرمايه خارجي، 
نــرخ پايين پس انــداز داخلي اســت. در تئوري 
گفتــه مي شــود که کشــورها در ســايه قدرت 
بــه طور  ســرمايه گذاري خارجــي مي تواننــد 
نامحدود رشــد کنند، درواقع، مدل هاي ســاده 
توســعه نشــان مي دهند اين يک شيوه جلورفتن 
است چون که بازده ســرمايه در کشورهاي در 
حال توسعه به طور کلي باالتر است اما به عنوان 
يک موضوع عملي، اين تئوري به ندرت به اين 
شــيوه کار کرده اســت؛ معجزه رشد در آسيا تا 
حد زيادي از محــل پس اندازهاي داخلي تأمين 
شد و بسياري از تحليلگران سابقه رشد اقتصادي 
اندک امريــکاي التين را به بازارهاي ســرمايه 
جهاني نســبت مي دهند که غيرقابــل اتکا بوده 
و اين کشــورها را در معــرض خطر چرخه هاي 

رکود و رونق قرار داد.

ساختار صنعتي
پيچيدگي هــاي فناورانه  و مديريتــي بنگاه هاي 
صنعتــي عظيــم و مختلــط ترکيــه – بــه ويژه 
هلدينگ هاي کوچ و ســابانجي کــه هر دو در 
کنترل خانوادگي قرار دارند – توضيحي کامل 
در مورد موفقيت ترکيه در مرحله اقتصاد جهاني 
در دهه گذشته اســت. با اين حال، در کنار اين 
بخــش ســرمايه بر مدرن و بــه شــدت رقابتي، 
شــرکت هاي ســنتي با ميــزان بهــره وري پايين 
قرار دارنــد. اين ميراثي از يک نظــام ناکارامد 
سياســي اســت که در آن خودي هاي ثروتمند 
امتيازات ترجيحــي از دولت دريافت مي کردند 
اما همچنين نشانه اي از سرمايه گذاري اندک در 
آموزش و پژوهش اســت؛ مجمع جهاني اقتصاد 
رتبــه 57 را در آموزش عالي بــه ترکيه در ميان 
ســاير اقتصادها داده اســت. تصادفي نيست که 
ترکيه در زيرشاخص آموزش، داراي رتبه پايين 

91 در ميان 142 کشور جهان است.
ترک ها حــاال ديگر به اتحاد اقتصــادي با اروپا 
با شــور و شــوق نــگاه نمي کنند امــا الحاق به 
اتحاديه اروپا، با الزامات آن براي سياســت هاي 
رقابت پذيــري نيرومنــد، بــه عنــوان نيرويــي 
قدرتمند براي نگه داشــتن ترکيه در مســير رشد 
عمل مي کند، اگــر نخواهيم جنبه جلوگيري از 

را به ارزش هاي اجتماعــي تثبيت مي کنند. آنها 
به دنبــال مقابله با کارگــزاران حامي رژيم هاي 
پيشــين هســتند که با گروه هاي جهانــي، براي 
همــکاري  کان  ثروت هــاي  به دســت آوردن 
مي کنند و از سرمايه داران رفاقتي مي خواهند که 

تعهدات اخاقي جامعه را رعايت کنند.
تکيــه کام حــزب عدالــت و توســعه )اگرچه 
هميشه به آن عمل نمي شود( تعهد به دموکراسي 
و هم راســتايي ژئوپليتيــک بــا ناتــو اســت که 
به نظر مي رســد در جهــت حمايــت از اين تز 
ليبرال انترناسيوناليســتي اســت که تجارت آزاد 
رژيم هاي سياســي باز را توليــد خواهد کرد اما 
به شــيوه اي اتفاق نمي افتد که کساني که معتقد 
به پايان تاريخ هســتند انتظــار دارند. اردوغان با 
منحرف نشــدن از ائتــاف با غــرب، مي تواند 
اهداف بزرگتر خود که ترکيب کردن اســام با 
مديريــت مدرن و ايجاد ثروت اســت ترکيه را 
به مرکز يک خاورميانه احياشــده و پويا تبديل 
نمايــد. موفقيت هاي انتخاباتــي حزب عدالت و 
توســعه، »ســايه بلندي از آينده« بر سياست هاي 
ترکيه خواهنــد افکند، که خواســتار همکاري 
حتي از جانــب گروه هاي مخالف بــا باورهاي 

اصلي خود است.

نقاط ضعف و قوت
گذار بــه ظاهــر غيرقابــل بازگشــت ترکيه از 
ناسيوناليســم ســکوالر به تکثرگرايي اسامي، 
پيامدهاي گســترده اي براي اقتصاد اين کشــور 
داشــته اســت. در زير برخي از اين حدس هاي 

قريب به يقين را مرور مي کنيم:

اقتصاد کالن
ترکيه توانست با چابکي از بحران جهاني بيرون 
آيد و توليد، اکنون از اوج پيش از بحران بيشتر 
شــده اســت اما همه چيز به اين خوبي نيســت. 
کســب  و کارهاي ترکيه به شدت با پول قرضي 
ســرمايه گذاري مي کنند، بنابراين به شــدت به 
هزينه  ســرمايه و دسترســي به ســرمايه وابســته 
هســتند. اشــتغال از رشــد اقتصادي عقب مانده 

اســت، هنگامي که ما را به ايستگاه رساند از آن 
پياده خواهيم شد« چه منظوري داشت.

بــا ايــن حال، حــزب عدالــت و توســعه هنوز 
بــه شــدت قهرمــان مدرنيتــه تلقي مي شــود. 
رهبــران آن سياســت صنعتــي را پذيرفتنــد، با 
صنايع خصوصي نشســت و برخاســت دارند تا 
راهبردهاي ســرمايه گذاري بخش خصوصي را 
بــا اولويت هاي ملي پيوند دهنــد و به بنگاه هاي 
بزرگ به منظور ارتقاي موقعيت رقابتي خود در 

اقتصاد جهاني کمک کنند.
بــراي درک تنش هــاي درون جامعــه ترکيــه 
امروزيــن، بايد جنبــش گولن )به نام مؤســس 
آن محمــد فتح اهلل گولن( را نيز در نظر داشــت 
کــه بزرگترين و تأثيرگذارتريــن گروه مذهبي 
در کشــور اســت. اين جنبش بدون هيچ گونه 
ساختار و سازماني رســمي، اتئافي از مدارس، 
اتحاديه هــاي  مالــي،  مؤسســات  دانشــگاه ها، 
کارگــري، ســازمان هاي خيريــه، روزنامه ها و 
ايســتگاه هاي راديويي اســت. گولن بــه دنبال 
تأثيرگــذاري نه فقط بــر جمعيــت ترکيه بلکه 
بر تمــام مســلمانان جهان اســت. ايــن جنبش 
تعــداد اعضاي دقيقــي ندارد اما حدود هشــت 
ميليــون طرفدار به ويــژه در ميان دانشــجويان، 

روزنامه نگاران، بازرگانان و متخصصان دارد.
جنبش گولن و حزب عدالت و توســعه مکمل 
يکديگر هســتند اما اجزاي جــدا از هم جنبش 
محافظــه کار ترکيه را تشــکيل مي دهند. گولن 
مدارســي را در سراســر جهان براي ايجاد يک 
طبقه متوسط جهاني با تمرکز بر اسام راه اندازي 
کرده اســت. وي بــه دنبال ادغام علــم غربي و 
کارايــي اقتصادي بــا هويت قومــي و فرهنگي 
اسامي است و هدف آموزش دهي به فرادستان 
تجاري و علمي مدرن اســامي را دنبال مي کند 
که مســتلزم آشتي دادن انگيزه هاي سودآوري با 
معيارهــاي اخاقي و ارزش هاي فرهنگي حاکم 
در اسام سنتي است. با اين حال واپس گرا نبوده 
و به عقب نگاه نمي کند. در حالي که ريشه هاي 
جنبش گولن ملي گرايانه است، رهبر آنـ  گولن 

ـ در اياالت متحده زندگي مي کند.
جناح راست سکوالر در ترکيه او را متهم کرده 
اســت که از اياالت متحده به عنوان يک پايگاه 
امن اســتفاده مي کند، در حالــي که منتظر افول 
ليبراليسم و پايان هژموني فرهنگي جهاني امريکا 
اســت. آنها در مــورد آرمان هــاي کان نگرانه 
جنبــش کــه خواهان ســروري بر جهان اســت 
در حالــي که غرب به انحطاط و تباهي ســقوط 

مي کند، هشدار مي دهند.
تفســيرهاي مايم تــري نيز وجــود دارد. گولن 
بــراي  و حــزب عدالــت و توســعه، هــر دو 
هماهنگ کردن تغييرات با تداوم و فراهم کردن 
امنيــت رواني و اجتماعي تــاش مي کنند. آنها 
قطعاً جنبش هايي نيســتند که بــه دنبال هم نوايي 
با نهادهاي غربي باشــند، بلکه تاش هاي جمعي 
بــراي ايجــاد جوامعــي اخاقــي و قانون مدار 
هســتند که اقدامات بازيگــران قدرتمند محلي 

تکيه کالم حزب عدالت و 
توسعه تعهد به دموکراسي و 
هم راستايي ژئوپليتيک با ناتو 
است که به نظر مي رسد در 

جهت حمايت از اين تز ليبرال 
انترناسيوناليستي است که 

تجارت آزاد رژيم هاي سياسي 
باز را توليد خواهد کرد اما به 
شيوه اي اتفاق نمي افتد که 

کساني که معتقد به پايان تاريخ 
هستند انتظار دارند
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مواجه است. اســتقال نهادهاي نظارتي ضعيف 
اســت و براي خنثي کردن مداخــات فراگير و 

فساد، نيازمند تقويت قابل ماحظه اي هستند.

بازار کار
عــدم انعطاف بــازار کار يک مانــع بزرگ در 
تشکيل شرکت هاي جديد و نيز تعطيلي آنهايي 
اســت که ورشکست شــده  اند. درواقع، مجمع 
جهاني اقتصاد، ترکيه را در رتبه افتضاح 133 در 
کارايــي بازار کار قرار مي دهد. بازار کار ترکيه 
منافع بســياري بــراي دروني ها فراهــم مي کند 
کــه بيروني ها را ناچار به ورود به اقتصاد ســايه 
مي کنــد. حداقل دســتمزدها در بخش رســمي 
بايد با کســاني که در کشــورهاي همسطح کار 
مي کنند تراز شود. انعطاف پذيري بيشتر ترتيبات 
کارگــري، همــراه با بيمــه ملي بيــکاري براي 

تشويق به تحرک شغلي مورد نياز هستند.

تجارت خارجي
ترکيــب و توزيع تجارت ترکيــه در حال تغيير 
اســت تا خــود را با جابجايي به ســمت شــرق 
همســاز کند. ســهم صادرات ترکيه به اروپا از 
55 درصد در ســال 2001 به 42 درصد در سال 
2011 کاهش يافته اســت. رهبــران فعلي ترکيه 
به درســتي ادعا مي کنند که ايــن تغيير صرفاً در 
نتيجه عرضه و تقاضاي جهاني اســت، چون که 
تجارت بين کشورهاي نوظهور نسبت به تجارت 
شــمال – جنوب به طور نامتناســبي رشد کرده 
اســت. تاش ترکيــه براي تبديل شــدن به يک 
کشور مسلمان که از غرب هم فاصله نمي گيرد 
در اينجــا مي تواند يک دارايي به حســاب آيد، 
بــه ويــژه اگــر مزيتي بــه اقتصاد آن نســبت به 
کشورهاي نفتي خليج فارس بدهد اما اين راهي 
دشوار و زيرکانه است؛ ترکيه به روابط نزديک 
اقتصادي با غرب نيازمند اســت، چــه به عنوان 
يک منبع دريافت فنــاوري و چه به عنوان يک 

عامل براي نوآوري.

ريســك ژئوپليتيك؛ ترکيــه و نظم جهان 
ليبرال

به رغم جهت گيري مســتحکم ليبرالــي بازار که 
ترکيه در پيش گرفته اســت، جامعه محافظه کار 
اين کشور موجب بيم و دلواپسي در ميان شرکاي 
غربي آن شــده اســت. اگرچه بازبــودن تجارت 
نشــان دهنده موقعيــت اجماع گونه همــه احزاب 
سياســي از جمله گروه هاي عمده مذهبي است، 
رونق و رفاه و جهاني ســازي، آگاهي نســبت به 
امپراتوري گذشته ترکيه را تجديد کرده است. در 
آن گذشته آرماني، امپراتوري ترکيه از آذربايجان 
تا اسپانيا را در اختيار داشت و ظرفيت هاي سياسي 
و نظامــي براي محافظت از مؤمنــان را دارا بود و 
افتخار به آن گذشــته ممکن اســت هويت ترکيه 
را به عنوان يک جمهوري سکوالر با ملي گرايي 

آتشين تحت الشعاع قرار دهد.
جهاني شدن هويت ملي را بازتعريف کرده است 

بازسازي کند، نگران کننده است.
توجه به شــکاف مهارت ها بســيار حياتي است 
کــه ترکيه بتواند بقاي بلندمــدت خود به عنوان 
يــک اقتصــاد پيشــرفته صنعتي را حفــظ کند. 
حتي دانشــجوياني که از دانشگاه فارغ التحصيل 
مي شــوند، درمي يابند که بين برنامه هاي درسي 
آموزش عالي و نيازهاي بــازار کار عدم تطابق 

وجود دارد.

مقررات گذاري
بازارهاي بــاز جهاني عامل نوســازي اقتصادي 
ترکيــه بــوده اســت. حمايت هاي تعرفــه اي به 
حداقل رســيده اســت؛ محدوديت ها کم شده 
و ســرمايه گذاري مســتقيم خارجــي از اوايــل 
دهه 1980 مــورد اســتقبال قرار گرفته اســت. 
برعکس اينها، کارآفريني اســت که به وســيله 
مقــررات غيرقابــل پيش بيني و مجريان فاســد 
بــا مانع روبرو اســت. ترکيه در رتبــه 71 بانک 
جهاني در شــاخص آســاني انجام کسب  و کار 
قرار دارد، پشــت سر کشورهايي نظير باروس، 
جمهوري قرقيزســتان و غنا، تنها توانســته است 
مکان 55 را در زيرشــاخص کارآفريني و ايجاد 
فرصت به دســت آورد؛ بســيار پايين تر از آنچه 
از يک کشــور با هدف گيري رسيدن به جايگاه 

درآمدي باال انتظار مي رود.
بــراي  عظيــم  دردســرهاي  معنــي  بــه  ايــن 
مديرعامل هاي شــرکت ها اســت، مگر اينکه به 
اندازه کافي خوش شانس باشند که از خودي ها به 
شــمار آيند. به طور ميانگين 70 روز زمان مي برد 
تا کاغذبازي هــاي اداري طي شــود و بتوانيد به 
شــبکه نيروي برق وصل شويد و تقسيم اموال در 
پي ورشکستگي بيش از سه سال زمان مي برد. به 
همين ترتيب، فرايندهاي ورود و خروج بنگاه ها 
به کسب وکار با محدوديت هاي به شدت سنگيني 

دورشدن از دموکراسي را در نظر بگيريم.
اگرچــه ترکيه يکي از بازيگــران برتر اقتصادي 
در دهه گذشــته بوده اســت، رقابــت جهاني از 
جانــب توليدکننــدگان کم هزينه کــه خطوط 
توليــد محصوالت مشــابه را عرضه مي کنند در 
حال رشد اســت. تنها راه بهترکردن اين رقابت 
حرکت به ســمت بــاال و توليــد محصوالت و 
خدمات پيشرفته تر اســت که نيازمند نهاده هاي 
بيشــتر از نيــروي کار کامــًا ماهر تــا تحقيق و 
توسعه مي باشد. دولت اين چالش را به رسميت 
مي شناسد؛ همکاري بين دانشگاه ها و بنگاه هاي 
توليــدي را تشــويق مي کند و از شــرکت هاي 
آتيــه دار در فنــاوري پيشــرفته حمايت مي کند 
اما تحقيق و توســعه بخــش خصوصي همچنان 

عقب مانده است.

سرمايه انساني
بي توجهي ترکيه در گذشــته به سرمايه گذاري 
جدي روي آموزش عالــي و بازآموزي نيروي 
کار قطعاً يک عامل مهــم در توضيح بهره وري 
پايين نيروي کار اســت اما چيزهاي ديگري نيز 
وجود دارد. شــاخص توســعه انســاني سازمان 
ملل متحــد داراي طيف وســيعي از داده ها اعم 
از ميــزان ثبت نام در مدارس ابتدايي، ســامت 
و نابرابري درآمدي اســت کــه آمادگي نيروي 
کار را تحت تأثيــر قرار مي دهــد و اگر چه اين 
کشــور نســبت به اواســط دهه 1990 بهتر شده 
اســت اما هنــوز تنهــا رتبــه 92 را در بين 187 
کشــور به دست آورده است؛ بســيار پايين تر از 
اقتصادهاي اروپاي غربــي. يکي از عوامل مهم 
در ايــن رتبه بندي نااميدکننــده ترکيه، نابرابري 
جنســيتي در آموزش عالي و مشارکت در بازار 
کار اســت،  هر دو مورد در کشوري که تاش 
دارد جامعه را براي ســازگاري بيشــتر با اسام 
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شــده اند. اگر ايــن تنش هــا عاقانــه مديريت 
نشــوند، به چرخه باطل واکنش هاي پوپوليستي 
و بومي گرايانه در هر دو ـ غرب و ترکيه ـ دامن 
مي زند که مي تواند بي اعتمادي را برجسته کرده 

و آشتي جويي را به هم زند.

پي نوشت
1. هيلتــون ال. روت کارشــناس اقتصاد سياســي 
بين الملل و توســعه و اســتاد سياستگذاري عمومي 
در دانشگاه جورج ميسون ايالت ويرجينيا است. او 
در حال حاضر هدايت يک پروژه پژوهشي درباره 
»دولت کارآمد« را در آن دســته از کشورهايي که 

اکثريت جمعيت شان مسلمان است برعهده دارد.
* پژوهشــگر و مترجم متــون اقتصادي و  دکتراي 

اقتصاد.
** کارشناس مديريت مالي و مترجم و  پژوهشگر 

مستقل.

منبع: مؤسسه لگاتوم

روش هاي رشــديافتن مورد استفاده غرب بدون 
برگزيدن ارزش هــا يا سياســت  خارجي غربي 
دست يازند. تجربه ترکيه حاکي است که تغيير 
اجباري رژيم ها به واســطه بهار عربي به هر حال 
ممکن اســت منجر به همگرايي آنها با ليبراليسم 
نشــود. برعکس، دموکراسي مســيري به سوي 
ارزش هاي فرهنگي را به خاورميانه ارائه مي دهد 
که احتماالً به همان اندازه که براي نســل پيشين 
حاکمان اقتدارگــرا و غيرمنتخب بيگانه باشــد 

براي غرب نيز بيگانه است.
هنگامي که جنگ سرد به پايان رسيد، واگرايي 
ترکيــه در انواع مســائل نظير حقــوق اقليت ها، 
آزادي بيان و اســتقال قضايي بــه نگراني هاي 
آشــکاري براي غرب تبديل شــدند کــه قابل 
چشم پوشــي نبودند و يکي از پيامدهاي بحراني 
مخالفت اروپا با الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا را 
تقويت کرده است. درواقع، ناشکيبايي اروپايي 
در برابر حزب عدالت و توســعه که ســرعت به 
انــدازه کافي بــراي اجراي اصاحــات نهادي 
نداشته است به ترشرويي متقابل منجر شده است 
که در آن ترک ها در مورد سرعت فرايند الحاق 
و نســبت دادن تأخير به تعصبات مذهبي ناشکيبا 

و جالب اينکه به آن نگاه محلي بيشتري مي دهد. 
در يک دنياي جهاني شــده، ترکيه مجبور نيست 
بين امنيت فوري )همان طور که در جنگ ســرد 
بــود( و هويت فرهنگي خود دســت به انتخاب 
بزند. درواقع بيــداري مذهبي پيوندهاي تجاري 

جديد را تسهيل مي کند.
ادغــام موفــق در شــبکه هاي تجــارت جهاني، 
نخبگان فکري کشــور– مدرنيست هاي متمايل 
به غــرب و همچنيــن ســنت گرايان– را تهييج 
کرده اســت تا تعهد خود بــه فرهنگ و هويت 
اســامي را تصديــق کنند. ايــن تجديد حيات 
مذهبي به شــدت در برابر تئوري مدرنيزاسيون 
قــرار مي گيرد، که فرض مي کند تجاري شــدن 
فرهنــگ بايد ديــن را امري مرتبط بــا انتخاب 
شخصي بسازد و به اين ترتيب در معرض اعمال 
نفوذ توسط رهبري سياسي قرار نخواهد گرفت.

خط ســير اخير ترکيه نشــان مي دهد که چگونه 
نظــم ليبرال جهانــي به امــري غيرمنتظره تبديل 
مي شــود؛ تغييــرات پيچيده اي که از حواشــي 
پيشين اقتصاد جهان ناشي مي شود. ظهور ترکيه 
نيز ممکن اســت منــادي يک واقعيــت جديد 
باشــد؛ که در آن اقتصادهــاي نوظهور به اتخاذ 

مروري بر شاخص هاي اصلي كشور تركیه
میانگین جهانيتركیه

-73جمعيت )ميليون نفر( )2010(

73/769/6اميد به زندگي )به سال( )2010(

1822نرخ زاد و ولد )به ازاي هر 1000 نفر در سال( )2010(

2/12/8نرخ باروري )تولد به ازاي هر زن( )2010(

5/35/5رضايت از زندگي )بين 0 و 10( )2011(

19/5 درصد14/2 درصدحضور زنان در مجلس )2011(

34/2 درصد42/9 درصددسترسي به اينترنت در خانه )2011(

73/3 درصد71 درصدرضايت شغلي )درصد بله( )2011(

85/1 درصد75 درصدرفتار محترمانه با مردم )درصد بله( )2011(

)PPP( )2010 15686/9014774/73سرانه توليد ناخالص داخلي )دالر

رتبه بندي منطقه اي رفاه- خاورمیانه و شمال آفريقا )منا(
89ترکيه 29امارات متحده عربي

100الجزاير38کويت

102ايران40اسرائيل

106مصر52عربستان سعودي

113 سوريه73مراکش

131عراق77اردن

134يمن78تونس

140افغانستان85لبنان
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شاخص رفاه: داده هاي اصلي 

میانگین جهانيتركیهرتبه در اقتصاد: 74

2/7 درصد1/9درصدنرخ رشد پنج ساله )2010(

61/9 درصد45/8 درصداعتماد به نهادهاي مالي )درصد بله( )2011(

59 درصد59/2 درصدرضايت از استانداردهاي زندگي؟ )درصد بله( )2011(

رتبه در كارآفريني و فرصت ها : 55

36/3 درصد11/2درصدهزينه راه اندازي کسب وکار ) درصد از درآمد ناخالص ملي( )2011(

88/798/7تلفن همراه )هر 100 نفر( )2011(

81/1 درصد63/8 درصدآيا سخت کارکردن شما را به جلو مي برد؟ )درصد بله( )2011(

رتبه در حكمراني: 46

53/7 درصد61/4 درصداعتماد به دولت؟ )درصد بله(

52/5 درصد58/7 درصداعتماد به قوه قضائيه؟ )درصد بله( )2011(

0/350/03اثربخشي دولت )73/-1 تا 2/25( )2010(

رتبه در آموزش: 91

24:125:1نسبت دانش آموز به معلم )2010(

66/6 درصد55/1 درصدرضايت از کيفيت آموزش؟ )درصد بله( )2011(

70/4 درصد47/9 درصدتصور درباره يادگيري کودکان؟ )درصد بله( )2011(

رتبه در سالمتي: 58

23/9 درصد18/8درصدخودگزارش دهي مشکات سامتي؟ )درصد بله( )2011(

2/53/2تخت هاي بيمارستاني )براي هر 1000 نفر( )2005(

78/8 درصد82/5 درصدرضايت مندي از سامت؟ )درصد بله( )2011(

رتبه در ايمني و امنیت: 93
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رتبه در آزادي هاي فردي: 127
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اساسي رسيدند. رابط افســران آزاد با حسن البنا 
کســي نبود جز انور ســادات که به نمايندگي از 

افسران با او ماقات مي کرد.
حســن البنا البتــه نتوانســت آن قدر زنــده بماند 
که شــاهد سقوط فاروق باشــد، چرا که در سال 
1949، گويا در طرح مشــترک فاروق، انگليس 
و امريکا ترور شــد. همــکاري دو گروه اما پس 
از البنــا و در دوره حســن  الهضيبي نيز که پس از 
ترور البنا به جانشــيني او انتخاب گشت همچنان 
ادامــه يافت تا اينکــه در 23 ژوئيه 1952 در طي 
يــک کودتاي موفــق، فاروق از قــدرت خلع و 
ژنرال نجيب به جاي او بر کرسي قدرت نشست. 
فاروق در يادداشــت هاي خود از نقش اخوان در 
کودتايي که عليه او انجام گرفت چنين ياد کرده 
است: »وقتي افسران کودتا براي بدرقه من 
وارد کشــتي محروسه شدند، دو نفر از آنها 
بودند و من  از اعضاي اخوان المســلمين 
فهميدم که کودتا زير نظر سازمان نظامي 
اخوان انجام گرفته است«)خسروشــاهي، 

.)232 :1392
پس از پيروزي کودتا تا مدتي روابط افســران و 
اخوان دوستانه بود و براي مثال علي رغم تصويب 
قانون انحال احزاب و گروه هاي سياسي، اخوان 
از اين ممنوعيت معاف گشــت و به طور آزادانه 
به گردهمايي و عضوگيري مي پرداخت. در اين 
دوران ماه عسل، شخصيتي مانند ناصر، اخواني ها 
را به مراســم افطار دعوت مي کــرد و خود نيز به 
مراسم افطار اخواني ها مي رفت و همچنين پشت 
سر هضيبي نماز مي گذارد. افسران آزاد به تعقيب 
قاتان البنــا پرداختند و شــخص ناصر و محمد 
نجيب در سالگرد ترور البنا به زيارت قبر او رفتند 
)خسروشاهي،1392: 118(. همگي اينها حکايت 
از روابط خوب اين دو گروه با هم داشــت ولي 
دوران ماه عســل چندان نپاييد و به خصوص پس 
از دوره ســقوط ژنرال نجيب توسط ناصر روابط 
دو گروه تيره گرديد. مســير آن دو متفاوت بود، 
ناسيوناليست ها در راه سربلندي اعراب و افتخار به 
خاک و ســرزمين حرکت مي کردند و حکومتي 
ســکوالر را ترجيح مي  دادنــد و اخواني ها بر اين 
نکته تأکيد مي کردند که مرزهاي اسام مرزهاي 
عقيدتي اســت نه مرزهاي سياســي و جغرافيايي 
و خواســتار برقراري حکومت اســامي در مصر 
بودند. از نظر اخواني ها ناسيوناليست ها انقاب را 
به انحراف کشانده اند. آنها در راه اسامي کردن 
حکومت و جامعه بي صبري نشان مي دادند و اين 
چيزي نبود که افسران بپذيرند. همچنين اخواني ها 
با انعقاد قــرارداد نظامي ســال 1954 بين ناصر و 

و رفــع پاره اي از تناقضات قوانين اجرايي با روح 
قانون اساسي يا روح اســام هشدار مي داد و در 
قالب نامه نگاري آن را مطرح مي کرد. منتهي البنا 
تدريجــاً از اصاح فاروق نااميد شــد و هنگامي 
که با درخواســت ها و پرسش هاي مکرر اعضاي 
اخوان در ارتباط با شورش عليه حکومت فاروق 
مواجه شــد، وسوسه ســرنگوني حکومت او در 
نظرش خوشــايند آمد. البتــه او برخاف جوانان 
اخوان در ايــن کار تعجيلي نداشــت و حرکت 
نظامــي و مســلحانه را منوط به فرارســيدن زمان 
مناسبش مي دانســت. البنا در سخنراني اي که در 
همايش پنجم اخوان المســلمين ايراد کرده است 
ايــن  نکته را اين چنين بيان کــرد: »آن هنگام که 
شــما اخوان المســلمين، 300 دســته}40 نفري{ 
داشــتيد که از لحاظ روحي، عقيدتــي، ايماني، 
فکــري، عملي، فرهنگــي، جســمي، تمريني و 
ورزشي به طور کامل مجهز بودند از من بخواهيد 
که فرمان سوارشــدن بر امــواج درياها را صادر 
کنم، به خواســت خداوند من اين کار را به انجام 

مي رسانم...« )بنا، 1388: 211(.
ذکــر اين نکته ضروري اســت کــه قضيه کانال 
ســوئز براي اخواني ها نيز اهميت بسياري داشت 
و آنهــا بــه فرماندهي محمد فرغلــي به عمليات 
چريکي بر ضد دولت انگليس در ارتباط با کانال 

مي پرداختند.
سه دغدغه اساسي قبل از سقوط فاروق هم براي 
اســام گرايان و هم براي ناسيوناليســت ها مطرح 
بود که عبارت بودند از مسئله سرکوب سياسي و 
استبداد، مسئله فقر و بيکاري و فساد و در نهايت 
مسئله فلسطين و يورش صهيونيست ها به آن. اين 
دو گروه که قبًا در جنگ با صهيونيســت ها در 
ســال 1948 و همچنيــن در نبــرد چريکي کانال 
سوئز همکاري کرده بودند، اين  بار بر سر هدف 
مشــترک ســرنگوني پادشــاهي فاروق به توافق 

يکي از وعده هاي انتخاباتي عبدالفتاح السيسي در 
دوران نامزديش براي رياست جمهوري اين بود 
که در دوران او اخوان المســلمين وجود خارجي 
نخواهد داشــت. مبناي اين نوشــته را بر اســاس 
تحليل ايــن ادعا قرار مي دهم و بر اســاس طرح 
يک روايت تاريخي از نســبت سکوالريســم و 
اسام گرايي در مصر سعي خواهم کرد به امکان 
تحقق آن ادعا بپردازم. براي بررســي اين مسئله، 
فعًا مصر کنوني و پرزيدنت السيسي را فراموش 
مي کنيــم و در تاريــخ معاصر مصر بــه عقب تر 
برمي گرديم. در اين بررســي برخي شــباهت ها 
بر ما آشــکار خواهد شــد که در قضاوت بر سر 
ادعاي السيسي به ما کمک خواهد کرد. در پايان 
بــار ديگر به مصــر کنوني و پرزيدنت السيســي 
برمي گرديم و جمع بندي و نتيجه گيري نهايي را 

ارائه خواهيم کرد. 
بهتر اســت روايت را از زمان ملک فاروق آغاز 
کنيــم. يعني از زمانــي که نه ناسيوناليســت هاي 
ســکوالر و نه اسام گرايان قدرت اصلي سياسي 
در کشــور بودند. در ميان مخالفان ملک فاروق، 
ناسيوناليســت ها به داليل ملي گرايانــه و به دليل 
ضعــف فــاروق در مقابــل قدرت هــاي غربــي 
به خصــوص انگليس – که در به تخت رســاندن 
فاروق نقشي مستقيم داشــت- مخالف او بودند. 
مســائلي مانند قضيه کانال ســوئز ـ که در اختيار 
انگليس بــود موجب ناراحتي شــديد آنها بود ـ 
عاملي براي تحريک اعراب به مبارزه چريکي با 
اســتعمار انگليس بود. در نهايت ميزان نارضايتي 
ناسيوناليست ها از فاروق به حدي رسيد که گروه 
افســران آزاد بــه رهبري ژنرال محمــد نجيب و 
سرهنگ جمال عبدالناصر نقشه کودتايي را عليه 

او طراحي کردند.
اصلي ترين نماينده اسام گرايان در زمان فاروق، 
ســازمان اخوان المســلمين به رهبري حســن البنا 
بود که در پي تشــکيل دولت اســامي در مصر 
و تجديــد حيات خافت اســامي در تمام عالم 
اســام در درازمــدت بودند. حســن البنا گهگاه 
فــاروق و حکومتــش را تأييد مي کــرد و براي 
مثال قانون اساســي مصر را نســبتاً مطابق با اسام 
مي دانســت منتهي در جهت اصاح برخي امور 

پرزيدنت السيسي و سه گانه مشروعيت زدا

محسن عبادي
پژوهشگر مسائل اجتماعي

سه دغدغه اساسي قبل 
از سقوط فاروق هم براي 
اسالم گرايان و هم براي 

ناسيوناليست ها مطرح بود که 
عبارت بودند از مسئله سرکوب 
سياسي و استبداد، مسئله فقر 
و بيکاري و فساد و در نهايت 

مسئله فلسطين و يورش 
صهيونيست ها به آن
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مدل اســامي، به طرح اين نکته پرداخته بود که 
سيستم سياسي- اجتماعي اســام از دموکراسي 
غربي و کمونيسم شرقي به يک ميزان دور است 
)البنا، 1388(. از لحاظ مسئله فلسطين نيز اخواني ها 
نقش پيشتاز نبرد با اسرائيل را همواره از آن خود 
مي دانند و اساساً هم در دوران حيات ناصر و هم 
در حال حاضر نيز ناصر را به علت محدود کردن 
و ممانعــت ايجادکردن براي مبارزان اســام گرا 
در نبرد با اســرائيل به خيانت متهم مي کنند. اين 
در حالي اســت کــه اخواني ها ايــن را افتخاري 
بــراي خود مي دانند که اوليــن گردان هاي مبارز 
که به فلســطين فرســتاده شــد تا جلوي پيشروي 
صهيونيســت ها را بگيــرد، گروه هــاي جهــادي 
اعزامــي در زمان حســن البنا بوده اســت و آنها 
معتقدند که اگر خيانت سايرين نبود پيشروي هاي 
جهادگرايان اخواني کار اســرائيل را تمام کرده 

بود. 
به هر حال شکســت ناصر جســارت بيشــتري به 
اسام گرايان در طرح ادعاي خود مبني بر کفايت 
راه حل اســامي داد. پس از مرگ ناصر در سال 
1970 باز هم نوبت به اســام گرايان نرسيد تا تز 
مرکزي خود را عينيت بخشــند. اين بار هم يک 
فرمانــده نظامي ديگر، يعني محمد انور ســادات 
به قدرت رســيد. همان گونه که در پيش اشــاره 
کردم، زماني رابط ســازمان افسران آزاد و حسن 
البنا و زماني ديگر رئيس دادگاه نظامي اي بود که 
اخواني ها در آن به زندان و اعدام محکوم شدند.  
با مــرگ ناصر و روي کارآمدن ســادات، مدتي 
اعراب، براي شکســت اسرائيل به او اميد بستند و 
او حتي توانســت در جنگ رمضان )يوم کيپور( 
1973 اســرائيل را شکســت دهــد، امــا تصميم 
ســادات براي صلح و به رسميت شناختن اسرائيل 
و امضاي قــرارداد کمپ ديويد، بــراي خيلي از 
اعراب و به خصوص مصري ها ضربه اي سنگين تر 
از شکســت ژوئن 1967 بود و براي بســياري از 
بنيادگرايــان که پيــش از اين هم سياســت هاي 
ســادات را ضدديني مي دانستند به معناي خروج 
ســادات از دين اسام بود. از اين پس تکفيري ها 
و جهادي ها تدريجاً فعاليت خود را افزايش دادند 
و در نهايت خالد اســامبولي از گروه »الجهاد«، 
در ششــم اکتبر 1981، انور سادات را هنگام رژه 
نظامي اي که هر ساله به يادبود پيروزي بر اسرائيل 

در جنگ رمضان برگزار مي شد، ترور کرد.
تــرور ســادات يک بــار ديگــر اهميت مســئله 
فلســطين بــراي اســام گرايان را نشــان داد و 
اينکــه وانهــادن اولويت ايــن قضيه بــه تنهايي 
بــراي مشــروعيت زدايي از حکام مصر توســط 
اســام گرايان کافي اســت. گروه الجهاد که به 
ترور ســادات دســت زد نيز در پي ارائه بديلي 
اسامي براي الگوي سياسي- فرهنگي سکوالر 
حاکم بر مصر بود و در همين راســتا انورسادات 
را مانع اصلي تحقق اين ايده آل مي دانست. خالد 
اسامبولي که راه حل اسامي را بر سينه سادات 
حک کرد در دادگاه خود را قاتل فرعون و تابع 
دين خدا دانست. متصف کردن سادات به صفت 

نيز، سوسياليســم عربي او نتوانســت انتظارات را 
برآورده نمايد. اصلي تريــن برگ برنده ناصر اما 
همان مسئله فلســطين بود که در ارتباط با آن، او 
به عنوان برادر بزرگ همه اعراب، پيشتاز تهديد 
و خط و نشان کشــيدن براي اسرائيل بود و همين 
بــه محبوبيت فوق العــاده او در ميان بســياري از 
کشــورهاي عرب منجر شــده بــود. در اين ميان 
شکست مفتضحانه ژوئن 1967 اعراب به رهبري 
جمال عبدالناصر از اســرائيل فاکتور بسيار مهمي 
بــود که توهم ناسيوناليســم عــرب را زدود و به 
اســام گرايان در عرضه کردن خود به عنوان تنها 
آلترناتيو موجود براي ناسيوناليست هاي سکوالر 
جســارت بيشــتري داد. با توجه بــه اينکه جمال 
عبدالناصر از محبوبيت بسيار بااليي در بين اعراب 
برخوردار بود و در دوراني به مثابه بت پرســتيده 
مي شــد، نيز با توجه به نقــش پراهميتي که مصر 
همواره براي ساير کشورهاي عرب داشته است، 
شکست مصري ها از اسرائيل ضربه سنگيني براي 
حيثيت بســياري از اعراب و مسلمانان به حساب 
آمد. شکســت ناصر در هر سه مسئله محوري و 
به خصوص شکســت در قضيه فلســطين، راه حل 
اســامي را براي خود اســام گرايان نيز رنگ و 
بوي ديگري بخشيد. از جنبه اقتصادي- اجتماعي 
کتاب هاي متعددي توســط اسام گرايان مصري 
نوشــته شد که قرائت اســامي عدالت اجتماعي 
را در برابر نســخه هاي ليبراليستي و سوسياليستي 
آن زمان تشــريح مي کردند و برتري هاي نســخه 
اسامي را نشان مي دادند. ضمن اينکه از قبل هم 
کتاب مهم »عدالت اجتماعي در اســام« را سيد 
قطب نوشته و در آن سيستم اقتصادي، اجتماعي 
و اسامي را با ارجاع به نمونه هاي صدر اسام، به 
عنوان الگويي مطلوب و شايسته پيروي در جهان 
معاصر مطرح کرده بود. از لحاظ سياست داخلي 
نيــز اخواني ها معتقد بودند که سيســتم سياســي 
مد نظر آنها که به تبعيــت از احکام قرآني مانند 
لزوم توجه به شــورا و نيز دخالــت دادن مردم در 
امور جامعه و منع حاکم اســامي از خودرأيي و 
انحصارطلبي و... مطرح مي شــود سيستمي کامل 
است که برتر از هر دو مدل شرقي و غربي است. 
حتي ســيد قطب هم در کتاب »عدالت اجتماعي 
در اســام« در ارتباط با لزوم توجه به خواست و 
تأييد مردم چنين نوشــته بود: »حاکم اسالمي، 
سلطنت مطلقه اي همچون برخي از حکام 
در قديم نــدارد، بلکه با اختيــار کامل و 
آزادي مطلق مسلمانان حاکم مي شود، که 
نه معاهده حاکم قبلي گردن گير آنهاست و 
نه وراثت خانوادگي و همين مقدار سلطه 
و حکومت خود را هــم از قيام به اجراي 
شرع مي گيرد و هر وقت مسلمانان راضي 
به حکومت او نبودند، حکومتش ســقوط 
خواهد کرد و اگر نخســت راضي بودند 
و او خود دســت از متابعــت قوانين دين 
برداشــت، اطاعتــش الزم نخواهد بود« 

)قطب،1390: 163(.
پيش از اين هم حســن البنا ضمن بيان مزيت هاي 

دولت انگليس مخالف بودند. به فاصله يک هفته 
پس از انعقاد اين قرارداد تاشي ناموفق براي ترور 
ناصر درگرفت و ناصريست ها اخوان را عامل اين 
قضيه دانستند. به هر حال حقيقت هر چه بود ناصر 
به قلع و قمع اخواني ها پرداخت و زندان هاي مصر 
از اعضــاي اخوان پر شــد و اين در حالي بود که 
انور سادات يکي از رؤساي دادگاه هاي نظامي اي 
بود کــه اخواني هــا در آن محاکمه  مي شــدند.  
برخي شــاهدان عيني و نيز برخي اســناد تاريخي 
از شــکنجه دهشــتناک اخواني ها در زندان هاي 
ناصر خبر مي دهند. شــخصيت هاي مهمي چون 
عبدالقادر عوده و محمد فرغلي نيز در اين ســال 
اعدام شــدند. در نهايت ناصر ضربه اصلي را نيز 
در ســال 1966 وارد آورد و مغــز متفکر اخوان 
و مشــهورترين انديشمند اســام گراي جهان در 
آن هنگام )ســيد قطب( و برخي ديگر از رهبران 
اصلي اخوان چون صالح عشماوي را اعدام کرد. 
بســياري از رهبــران ديگــر اخوان نيز بــا احکام 

سنگين حبس ابد و 15 سال زندان مواجه شدند.
دوران محنت اخواني ها به قدري سنگين بود که 
آنها را واداشــت تا در مسير دستيابي به خواست 
اصلي که همان برقراري حکومت اســامي باشد 
روش ميانه روانه تــري در پيــش بگيرند. به همين 
ســبب اخواني ها تدريجاً مســير خود را از راهي 
که سيد قطب نشانه هايش را نشان داده بود، جدا 
کردند. هدف اصلي اما هچنان پابرجا و تأکيد بر 
راه حل اسامي همچنان ورد زبان اخواني ها بود. 
هم قبل و هم بعد از سقوط فاروق، اسام گرايان 
و ناسيوناليست ها هر دو مدعي بودند که خواهند 
توانســت جامعه هــاي خــود را به رفــاه، ثروت، 
قــدرت، بهداشــت، نظــام آموزشــي کارآمد، 
فرهنگ غني، سياست خارجي قوي و... برسانند. 
نکتــه مهم در اين ميان اين بود که آن ســه عامل 
اساســي که از دوره فاروق مد نظر اسام گرايان 
و ناسيوناليســت ها بــود، در دوره قدرت گيــري 
ناسيوناليســت ها نيز به همــان وضعيت باقي ماند، 
چرا که حکومت ناصــر حکومتي دموکراتيک 
نبــود و در دوره او ســه گــروه ســلطنت طلبان، 
کمونيســت ها و اســام گرايان با ســرکوب هاي 
زيادي مواجه شدند. از لحاظ رفاه و معيشت مردم 

ناصر به قلع و قمع اخواني ها 
پرداخت و زندان هاي مصر از 
اعضاي اخوان پر شد و اين در 
حالي بود که انور سادات يکي 

از رؤساي دادگاه هاي نظامي اي 
بود که اخواني ها در آن محاکمه  
مي شدند.  برخي شاهدان عيني 

و نيز برخي اسناد تاريخي از 
شکنجه دهشتناک اخواني ها در 

زندان هاي ناصر خبر مي دهند
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»االسام هو الحل« به گونه اي کمرنگ تر استفاده 
کند و حتي در انتخابات پارلماني ســال 2010 از 
شــعار »نحمل الخير المصر« اســتفاده کرد اما در 
ميان شعارهايي که هواداران گروه هاي اسام گرا 
به طور عام و اخوان المســلمين به طور خاص طي 
فرايند انقــاب در خيابان ها فريــاد مي زدند و بر 
پاکاردها حمل مي کردند، شــعار »االســام هو 
الحل« بــه وضوح خودنمايي مي کرد. ســرانجام 
لحظــه اي که اخواني ها 80 ســال بــراي آن صبر 
کردند فرارسيد. سلسله طوالني اي که از حسن البنا 
و حســن الهضيبي و عمرالتلمساني و محمد حامد 
ابونصــر و مصطفي مشــهور، مأمــون الهضيبي و 
محمدمهدي عاکف به عنوان مرشــدهاي متوالي 
اخوان امتداد يافته بود و فرماندهان نظامي اي چون 
محمد فرغلــي و زنداني ها و شــکنجه ديده هاي 
مقاومــي چون زينب غزالــي و قرباني هايي چون 
ســيد قطب را چونان ســمبل هاي اســام گرايي 
معاصر عرضه کرده بود سرانجام در دوره محمد 
بديع – مرشد هشتم- به نتيجه رسيد و گويي روح 
همه درگذشتگان اخوان به يک باره رستگار شد. 
محمد مرسي به عنوان جايگزين خيرات شاطر که 
رد صاحيت شد در انتخابات شرکت کرد و در 
نهايت به عنوان رئيس جمهور مصر جاي سلســله 
حاکمان نظامي مصر را اشغال کرد. اکنون ديگر 
نوبت به رقيب اسام گرا رســيده بود تا برنامه اي 
که 80 ســال اســت چون گنجي مخفــي با خود 
حمل کرده اســت را به همگان عرضه کند. براي 
نخستين بار اسام گرايان مصر توانستند سکوالرها 
اعم از ناسيوناليســت و غيرناسيوناليست را پشت 
سر گذارند و اين حادثه کم اهميتي نبود. فرصتي 
تاريخي براي به حرکت درآمدن شــعار »االسام 
هوالحــل« در ميدان هــاي سياســي، اقتصادي و 
فرهنگي فراهم شد و امکان تبديل آن از مفهومي 

انتزاعي به سياستي انضمامي پيش آمد. 
در آن يک ســال حضور مرســي در قدرت البته 
نه تنها هيچ چيزي از مشکات مردم مصر کاسته 
نشد بلکه بر مسائل و مصيبت هاي آنها افزوده نيز 
شد. همان ســه گانه اي که از زمان فاروق موجب 
مشروعيت زدايي از حکام متوالي مصر بود اين بار 
دامنگير خود اخوان شد و مشروعيت 80 ساله آن 
را با خطري جدي مواجه کرد. از لحاظ وضعيت 
معيشــت، مصري ها در بدتريــن دوران زندگي 
مي کردنــد و بــراي تأميــن نيازهــاي اوليه خود 
ناچار به صف بستن و ساعت هاي طوالني انتظار 
بودند. از لحاظ سياســت داخلي نيز اخواني ها در 
راستاي انحصارگرايي و بازي ندادن ديگر احزاب 
و گروه هــاي سياســي و همچنيــن تحت فشــار 
قراردادن شــخصيت هاي مســتقل در قوه قضاييه 
حرکت مي کردند، آزادي انتقاد از رئيس جمهور 
و به طــور کلي آزادي بيان بــا محدوديت مواجه 
بود، در زمينه حقوق زنان و اقليت ها نيز علي رغم 
اينکه اخوان المسلمين پس از پيروزي انقاب عليه 
مبارک، در جهت جلب نظــر مصريان تغييراتي 
در اساســنامه خود ايجاد کرد و بــر حقوق زنان 
و اقليت ها تأکيد بيشــتري کرد، در عمل چندان 

احــزاب »احرار« و »عمل« در انتخابات شــرکت 
کردنــد و شــخصيت هاي مهمــي چــون مأمون 
الهضيبي، محمد مهدي عاکف و سيف االســام 
البنا را به مجلس فرســتادند. شــعار »االسام هو 
الحل« همواره در ارتباط با هرگونه نقص و کمبود 
سياســي، اقتصادي و فرهنگي که در جامعه مصر 
وجود داشت از طرف اسام گرايان مطرح مي شد 
و ادعا بر اين بود که در صورت حاکميت اسام 
تمام اين مشــکات رفع خواهد شد. اخواني ها تا 
آنجا که شرايط اجازه مي داد سعي بر آن داشتند 
که در انتخابات  مختلف شرکت کنند و گاهاً نيز 
علي رغم فشارهاي زيادي که روي آنها بود نتايج 

قابل توجهي گرفتند.
همچنين از لحاظ اقتصادي- اجتماعي شــکاف 
و فاصله طبقاتي فزاينــده در مصر دوران مبارک 
که همزمان شــده بود با فســاد اقتصادي گسترده 
در بســياري از ارکان حکومت جاي اميدي براي 
بســياري از مصريان باقي نگذاشته بود. در نهايت 
بزنگاه اصلي فرا رســيد، ميليون ها نفر به خيابان ها 
ريختنــد و طومــار حکومت مبــارک را درهم 
پيچيدند. اخوان المسلمين در فرايند انقاب نقش 
پيشتاز نداشت، اما در ادامه با توجه به سازماندهي 
بســيار کارآمد و دارابودن تشــکيات منسجم و 
منظم در سرتاسر مصر که از اين لحاظ هيچ حزب 
سياســي مصري با آن قابل مقايسه نبود، توانست 
به ســامان دهنده اصلي اعتراضات و برنده نهايي 
انقاب تبديل شــود. اگر چه اخوان المسلمين از 
ســال 2000 به بعد در مبــارزات انتخاباتي اش و 
به طور کلي در حضورش در عرصه سياست مصر 
به دليل برخي مخالفت ها ترجيح داد که از شعار 

فرعون از جانب اسام گرايان به خوبي مرزبندي 
موجود بين دو ايدئولوژي اسامي و سکوالر را 
در مصر نشان مي داد. عاوه بر رسوايي در مسئله 
فلسطين، از لحاظ دو جنبه ديگر نيز سياست هاي 
ســادات چندان قريــن موفقيت نبــود. عاوه بر 
اقتصادي، فرهنگــي، اجتماعي و...  مشــکات 
که ســادات نتوانســت آنها را حل کند، مشکل 
سرکوب و سانسور نيز همچنان بر جاي ماند. اين 
در حالي بود که سادات در مقابله با کمونيست ها 
و همچنين ناصريســت هاي دو آتشه که براي او 
مشکل ســاز شــده بودنــد، ابتدا بــه آزادکردن 
اخواني هــا از زندان پرداخت. اخوان  المســلمين 
نيز به رهبري »عمر التلمساني« - مرشد سوم- از 
اين فرصت استفاده کرد و به ترميم و ساماندهي 
تشکيات و افشــاگري اقدامات حکومت ناصر 
و دوران حاکميت وي  پرداخت )خسروشاهي، 
1390(. ولي انتقادات و اعتراضات شديدي که 
اخواني ها از صلح ســادات با اســرائيل به عمل 
آوردند موجب ســرکوب و زنداني شدن مجدد 
تعداد زيادي از آنها شد. مخالفين قرارداد کمپ 
ديويد اعم از اســام گرا و سکوالر در حکومت 
ســادات دچار خفقان، اذيت و آزار بودند و از 
اين لحاظ کارنامــه او از نظر تعداد قابل توجهي 

از مصري ها چندان موفق نبود. 
البته گروه الجهاد از ترور فرعون طرفي برنبست و 
جاي خالي او را نه نيروهاي اسام گرا بلکه معاون 
ســادات يعني حســني مبارک پر نمود و بنابراين 
يک بــار ديگر نظامي هاي ســکوالر بــه قدرت 
رسيدند و بار ديگر فرصت از اسام گرايان گرفته 
شــد و راه حل اســامي باز هم نتوانست از قالب 
شعار به قالب سياست گذاري درآيد. دوره حسني 
مبارک هم از لحاظ ســه عامــل اصلي که محور 
فعاليت و دغدغه بســياري از سياسيون اسام گرا 
و ســکوالر مصر بود نتوانســت جهشي نسبت به 

دوره هاي پيشين داشته باشد. 
در ارتباط با قضيه فلســطين، مبــارک به قرارداد 
کمپ ديويد وفادار ماند و همچنين ممانعت هاي 
بســياري براي مبارزه گروه هاي مسلح فلسطيني 
عليه اســرائيل ايجاد کرد و اسرائيل هم از حضور 
مبارک در عرصه قدرت مصر استقبال مي کرد. از 
لحاظ سياست داخلي نيز کارنامه مبارک به هيچ 
وجه موفق نبود. ســه دهه حکومت او در مصر با 
سيستم انتخاباتي غيرسالم و نيز سرکوب نيروهاي 
اپوزيســيون اســامي و غيراســامي و حذف و 
فيلترکردن بســياري از سياســتمداران مســتقل و 
جلوگيري از مشارکت مؤثرشان در ميدان سياست 
مصر و... کارنامه تيره اي از لحاظ سياســي براي 
مبارک به جاي گذاشــت. در دوران مبارک نيز 
اخوان المسلمين مانند دوره هاي پيشين غيرقانوني 
بــود و اجــازه حضــور شناســنامه دار در عرصه 
سياســت مصر را نداشــت. منتهي شخصيت هاي 
وابســته به اخوان معموالً خود به صورت مستقل 
در انتخابات شــرکت مي کردنــد. اخواني ها در 
انتخابات ســال 1987رسماً با شــعار »االسام هو 
الحل« )اســام تنها راه حل است( و در ائتاف با 

 حسن البنا
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دستاوردهاي آن به داوري نشست و آنگاه حکم 
به عقيم بودن آن سيستم داد. يکي از کارکردهاي 
انتخابات دوره اي و ســازوکارهاي دموکراتيک 
نيز همين اســت که اين فرصِت داوري در پايان 
و با نگاه به راه طي شــده را به توده مردم مي دهد 
امــا آنچه در پي کودتــاي ارتش رخ داد اين بود 
که پيشــاپيش و با پيش بيني دورنماي راهي که تا 
نيمه طي شده بود و درواقع با نگاه به آينده، حکم 
به شکست راه حل اسامي دادند و از اين لحاظ، 
ســازوکار دموکراتيــک را دور زدند و قضاوتي 
کــه در پايان راه بايــد انجام مي شــد را در نيمه 
راه گرفتنــد. به هر حال کودتاي ژنرال السيســي 
قضاوت پيش بينانه و اجــراي حکم را يکي کرد 
و طومــار اســام گرايان را درهــم پيچيد. منتهي 
همان گونه که گفتم از آنجا که راه حل اســامي 
به تمامي عينيت نيافته بــود، اين کودتا ناآگاهانه 
يا ناخواسته ســبب تداوم حيات پروژه اي شد که 
شــايد اگر مســير طبيعي خود را طي مي کرد در 
پايان راه ديگــر به عنوان يک آلترناتيو جدي در 
مقابل پروژه ســکوالرها به آن نگريسته نمي شد 
و از ايــن لحاظ کودتاي ارتــش مصر بزرگترين 
خدمت را به راه حل اسامي کرد چرا که موجب 
تداوم مشروعيت آن نزد هوادارانش شد. شواهد 
اين تداوِم حياِت راه حل اســامي را مي توان در 
شهرهاي آشوب زده مصر مشــاهده کرد. جالب 
اســت که تقريباً اکثر معترضيني که در کوچه ها 
و خيابان هــا در مقابل ارتش و پليس به تظاهرات 
دست مي زنند نه از موفقيت دولت مرسي در آن 
دوران يک ســاله بلکه از کوتاه بــودن فرصتش 
و غيرقانوني بــودن کودتــا ســخن مي گويند که 
ايــن اجــازه را به اخواني هــا نداد تــا دوره و نيز 
برنامه هايشــان را تکميل کننــد. عاوه بر آن اگر 
نگاهي به دوران بعد از سقوط مرسي و حکمراني 
عبدالفتاح السيسي به جاي او بيندازيم خواهيم ديد 
که آن ســه عاملي را که به عنوان علل رســتاخيز 
و گسترش اســام گرايي در مصر بيان کرديم با 
قوت همچنان در کارند تا ســبب تداوم جنبش ها 
يا گروه هاي اسام گرا به عنوان آلترناتيوي براي 
وضعيت موجود باشــند. بنابرايــن مي توان گفت 
نحوه حکمراني السيســي همانند حاکمان نظامي 
پيش از خود بــه نحوي ديالکتيکــي، معارضين 
اصلي خود که همان اسام گرايان يا بنيادگرايان 

باشد را گسترش خواهد داد. 
از لحاظ مسئله فلســطين، پرزيدنت السيسي قطعاً 
همان حمايت نصف و نيمــه اي که اخواني ها از 
حمــاس مي  کردند را نيز  نخواهد کرد و بنابراين 
هيچ گونه تاشي بر ايجاد تخاصم با دولت اسرائيل 
نخواهد داشت. اسرائيل نيز از زمان کودتا تاکنون 
مشــکلي با السيسي نداشــته و قطعاً حضور کسي 
چون السيسي را به يک رئيس جمهور اخواني که 
به هر حال از دور يا نزديک احســاس مسئوليت 
يا تعلق نسبت به مسئله فلســطين مي کند ترجيح 
مي دهد و اين خود همان نقطه حساســي اســت 
که سبب مشروعيت زدايي از دولت هاي پي درپي 
مصر شده است و فرصتي در اختيار اسام گرايان 

از ارائــه برنامه هاي جزئــي و مفصل برگ برنده 
اســام گرايان در اين 80 ســال بود و اين نکته اي 
اســت که محققان ديگر نيز از سال ها پيش آن را 
بيان کرده اند: »اين واقعيت که اســام گرايان در 
اعام جرم خود عليه حکومت بسيار دقيق هستند 
اما در ارائه برنامه خود بســيار بســيار عام و کلي 
سخن مي گويند به نفع آنهاست. اين موضع آنها 
را قادر مي ســازد تا به نقد کاستي هاي دولت، از 
بيکاري و مسکن گرفته تا فساد و توزيع نامتوازن 
ثروت بپردازند بدون آنکــه راه حل هاي خود را 
براي اين مشکات ظاهراً حل نشدني ارائه کنند. 
آنها از تعابير و نمادهاي اســامي براي ارائه يک 
راه حل اســامي و اجراي شريعت بهره مي گيرند 
اما دقيقاً نمي گويند که اينها در قالب سياست هاي 
عيني به چه معناســت« )اســپوزيتو و وال، 1390: 
359(. ورود بــه عرصه قدرت امــا زماني بود که 
ديگر اين گونه کلي بافي ها نمي توانســت راهگشا 
باشــد و برنامه ها و راهکارهاي مفصل مي طلبيد.

آنچه  اخوان در آن يک ســال از خود نشــان داد 
حاکي از شکستي بزرگ در عرصه هاي مختلف 
سياســي، اقتصادي و فرهنگي بــود و اخواني که 
ده ها ســال به بهانه هــاي مختلــف از دولت هاي 
سکوالر سلب مشــروعيت کرده بود خود داخل 
قمــار بزرگي شــده بود که تماميت مشــروعيت 
80 ســاله آن را هــدف گرفته بــود. در اين ميان 
کودتاي ارتش مصر اگرچــه اخوان را از عرصه 
قدرت سياســي حذف کرد ولي ناخواسته سبب 
حفظ مشــروعيت تاريخي آن در چشم بسياري 
از هواداران راه حل اســامي شــد. چرا که با اين 
کودتــا اين فرصت از اســام  گرايان دريغ شــد 
کــه تمام عيب و هنر خــود را بنمايانند و بنابراين 
منطقاً کســي نمي توانســت ادعا کند کــه برنامه 
اســام گرايان با شکست خاتمه يافت. اين برنامه 
هنوز تمامي عناصر و اجزاي خود را محقق نکرده 
بود و کليت ايده ها هنوز عينيت نيافته بود تا بتوان 
در خاتمه، شکســت سيســتم اســامي را نتيجه 
گرفــت. درواقع يک سيســتم فکري يا سياســي 
زماني شکســت خواهد خورد که بتوان با نگاهي 
به پشــت ســر و نظاره بر راه طي شــده، در مورد 

موفــق نبود و ايــن دو گــروه نيــز از زمامداري 
اخواني ها به شدت ناراضي بودند. 

و در نهايت در ارتباط با مســئله نزاع فلســطين و 
اســرائيل که اخوان همواره به نقش تاريخي خود 
در آن افتخــار کرده نيــز ناچار به عقب نشــيني 
شــد. قبل از انتخاب مرســي به رياست جمهوري 
مصر، اخواني ها اعام کردنــد که به مفاد قراداد 
کمپ ديويــد وفادار خواهند ماند، بعد از انتخاب 
او نيز حرکتي اساســي در راســتاي نقض عملي 
آن پيمان برنداشــتند و اجــازه تحرک آن چناني 
به جهادگرايان مصري و فلسطيني ندادند. اکنون 
اخوان راه درازي از شــور و حرارت ايده آليستي 
سال هاي قبل تا رئاليســم کنوني پيموده بود. اين 
در حالــي بود که در اکتبر 1976 به بعد ســتوني 
تحت عنوان »اسرائيل اليوم و غدا« )اسرائيل امروز 
و فردا( در نشريه »الدعوه« ارگان اخوان المسلمين 
به چاپ مي رسيد که به رسوايي و افشاي اسرائيل 
مي پرداخت. در اين ستون يادآوري شده بود که 
تمام يهوديان ســاکن در فلسطين همانند مناخيم 
 بگين خون اعراب را ريخته و ســرزمين هاي آنان 
را غصــب کرده اند... تمايل بــه خيانت و تجاوز 
در اعمــاق روح هــر يهودي نهفته اســت و ميان 
بن گوريون و بگين تفاوتــي وجود ندارد )کپل، 
1375: 131(. در تمــام مدت آن ســال هاي دور 
و درازي کــه اخوان در موضع اپوزيســيون قرار 
داشــت چنين رويکــرد خصمانه اي به اســرائيل 
نشــان مي داد و براي آن شــاخ و شانه مي کشيد. 
از لحاظ عملي هم عاوه بر جهادگرايان اعزامي 
زمان حســن البنا، بعدها حماس را به عنوان شاخه 
فلســطيني اخوان المســلمين راه اندازي کردند تا 
مقاومت اســامي را نمايندگــي کند. مقتضيات 
حضــور رســمي در عرصه قــدرت سياســي و 
نمايندگــي تمامــي مصري هــا بــا ديدگاه هــا و 
گرايش هــاي گوناگــون اما چيــزي ديگر بود و 
اخوان که خود طي ساليان دراز از تمام حاکمان 
سياســي مصر از فاروق تا مبارک به دليل خيانت 
به فلسطينيان ســلب مشروعيت کرده بود، اندک 
اندک در راســتاي تفکيک نهادن ميان خيانت و 

رئاليسم سياسي حرکت مي کرد. 
بنابراين همان گونه که گفتم هر سه عامل محوري 
که تأکيــد بر آنها و نقد حاکمان مصر به ســبب 
عدم موفقيــت در حل آنها موجب مشــروعيت 
اخوان شــده بود دوباره به راه افتاده بود تا اين بار 
از اخوان نيز سلب مشروعيت کند. شعار »االسام 
هــو الحل« که اخوان پرچمــدار اصلي آن بود و 
ساير گروه هاي اسام گرا نيز آن را پذيرفته بودند 
اندک اندک آزمون خود را پس مي داد. درواقع 
از آنجا کــه اخواني هــا تاکنــون تجربه حضور 
در عرصه قدرت سياســي را نداشــتند، از لحاظ 
الگوهــاي مديريت جامعه صرفاً به بيان شــعار و 
ديدگاه هاي کلي بسنده کرده بودند و به واقع هم 
از زمان حســن البنا تا پيش از راهيابي مرســي به 
قدرت، هيچ متن مفصــل و جامعي از برنامه هاي 
سياسي- اقتصادي خود عرضه نکرده بودند. البته 
بــه يک معنا مي تــوان گفت که هميــن اجتناب 

در يک سال حضور مرسي در 
قدرت البته نه تنها هيچ چيزي از 
مشکالت مردم مصر کاسته نشد 

بلکه بر مسائل و مصيبت هاي 
آنها افزوده نيز شد. همان 

سه گانه اي که از زمان فاروق 
موجب مشروعيت زدايي از حکام 
متوالي مصر بود اين بار دامنگير 

خود اخوان شد و مشروعيت 
80 ساله آن را با خطري جدي 

مواجه کرد
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اســام چنين اســت: »ما بر ايــن باوريم که 
احکام و آموزه هاي اســالم، فراگير است 
و همه امــور دنيوي و اخــروي مردم را 
سامان مي دهد و آنان که مي پندارند اين 
آموزه ها فقط شــامل جنبه هاي عبادي يا 
روحي است اشتباه مي کنند. اسالم اعتقاد 
است و عبادت، ميهن اســت و نژاد، دين 
اســت و دولت، روحانيت است و عمل و 

قرآن است و شمشير« )بنا، 1388: 200(.
همچنين مودودي در کتاب »المصطلحات االربعه 
في القرآن« )اصطاحــات چهارگانه در قرآن( به 
تفســير چهار اصطاح قرآني الــه، رب، عبادت 
و ديــن مي پردازد و نتيجه مي گيــرد که هرگونه 
زندگــي اي – و از جمله هــر نوع حکومتي- که 
مبتني بر حاکميت خدا نباشد محکوم است. براي 
مثــال مودودي ضمن تفســير واژه الــه در آياتي 
که اين واژه در آنها به کار رفته مي نويســد: »در 
تمامي اين آيات يك محور اصلي و کلي 
وجود دارد و آن اين اســت که: الوهيت 
و ســلطه، الزمه يکديگرند و از حيث معنا و 
روح کلمه، هيچ تفاوتي با هم ندارند، زيرا 
کسي که سلطه و نفوذ ندارد نه ممکن است 
و نه ســزاوار است که اله و معبود باشد، اما 
کسي که داراي سلطه و قدرت است، فقط 
اوســت که جايز است اله باشد و شايستگي 
معبودبودن را نيز داشته باشد، زيرا هيچ يك 
از نيازهايي که انسان براي رفع نمودن آنها 
ناچار است کسي را اله و فريادرس خويش 
بگيرد، بدون وجود ســلطه قابل رفع شدن 
»الوهيت   .)82  :1389 )مــودودي،  نيســت« 
مشــتمل بر معاني حکومــت و فرمانروايي 
اســت و از ديگر سو الزمه توحيد الوهيت 
خداوند آن اســت که ذات مبارک او در 
اين مورد نيز شريکي نداشته باشد« )همان، 
86(. مودودي به همين نحو، به تفسير سه اصطاح 
قرآنــي ديگر نيز مي پــردازد و از همه آنها الزمه 
حکومت و فرمانروايي مطلق خداوند را در تمام 
عرصه هــا اســتخراج مي کند و تعهد به اســتقرار 
چنين سلطه خداوندي را شرط ايمان هر مسلماني 

مي داند.
در ديدگاه هــاي اســامي، اســام خــود تنهــا 
آلترناتيو مکاتب سياســي و فکري غربي اســت 
و در راه اصاح جامعــه، به طور عمده به کمک 
هيچ مکتب و ايدئولوژي غربي نياز ندارد. ســيد 
قطب در »نشــانه هاي راه« چنين امري را گوشزد 
مي کند، او ضمن بيان اســتقال اسام، نسبت به 
نزديک شدن اسام و جاهليت به همديگر هشدار 
مي دهد: »اوليــن گام هايي که بايد در اين 
راه برداريم آن اســت که هميشه در قبال 
جامعه جاهلي و ارزش ها و ايده هاي آن، 
احســاس برتري داشته باشيم و از ارزش ها 
و ايده هايمان کم يا زياد عدول نورزيم که 
در ميانه راه به همديگر برسيم. زنهار، اصواًل 
راه ما و راه جماعت جاهليت کاماًل از هم 
جداســت و لذا اگر حتي يك قدم هم با 

مشــروعيت زدا در مصــر حذف شــود. البته هيچ 
تضميني بــراي اين رخداد وجود نــدارد چرا که 
توســعه اقتصادي و رفاه مردمي پيش از هر چيز به 
ثبات و آرامش نياز دارد و اين هم فاکتور گمشده 
مصر در چند ســال اخير بوده اســت. به هر حال 
در بهتريــن حالت، وضعيت اقتصادي مردم بهبود 
خواهد يافت و از اين لحاظ السيســي گامي مهم 
به جلو برخواهد داشت اما دو عامل ديگر همچنان 
با قوت برجاي خويش خواهند ماند و در راستاي 

تخريب مشروعيت دولت او عمل خواهند کرد.
نکته خيلي مهم در اين ميان اين اســت که عاوه 
بــر آن ســه گانه مشــروعيت زدا که جنبه ســلبي 
جنبش هاي بنيادگرا را نشــان مي دهد بنيادگرايي 
يک جنبــه ايجابي نيز دارد که بخــش زيادي از 
کنش ســلبي بنيادگرايان هم از آن ناشي مي شود 
و اينکه در آراي تمام بنيادگرايان اسامي، اساساً 
مســئله اصلي، برقراري حکومت شــرع خداوند 
اســت و بنابراين حتي رفع و مديريت مناسب آن 
سه گانه نيز اگرچه موجب کاهش نفوذ و حمايت 
از بنيادگرايي اسامي و در واقع حذف جنبه سلبي 
فعاليــت آنها خواهد شــد اما به هيچ وجه ســبب 
حذف جنبه ايجابي حرکت آنها نخواهد گشت. 

بهتر است اين نکته را نيز اندکي شرح دهيم.
درواقع در ديدگاه بسياري از بنيادگرايان، اسام 
بــه عنوان يــک سيســتم مطرح اســت که خود 
پاســخگوي تمام مسائل و معضات بشري است 
و تمام اجزا و عناصرش بايد با هم محقق شــوند. 
مهمترين نمايندگان چنين درک سيستماتيکي از 
اسام را مي توان حسن البنا، ابواالعا مودودي و 
ســيد قطب دانست. در واقع حســن البنا اسام را 
به صورت يــک نظام کامل مي ديــد و تعاريف 
محــدود از اســام که دايره شــمول آن را پايين 
مي آورد نمي پســنديد. بيان مشــهور البنا درباره 

قــرار داده تا خود را بــه عنــوان آلترناتيو اصلي 
وضعيت موجود مطرح کنند. پرزيدنت السيســي 
نيز از همين ابتدا گرفتار اين ســلب مشروعيت از 
جانب اسام گرايان شده است. از لحاظ سياست 
داخلي نيز حجم گســترده ســرکوب و خفقاني 
که السيســي از صبح کودتا تاکنــون راه انداخته 
ديگر اميدي بــراي ظهور دموکراســي در دوره 
او برجاي نگذاشته اســت. بسياري از کساني که 
جزو مخالفين اصلي دولــت اخواني ها و درواقع 
از محرکيــن اصلــي قيــام بر ضددولت مرســي 
بودنــد از تأييد السيســي نيز خــودداري نمودند 
و او را نيز شايســته حمايت ندانســتند. السيسي به 
سردبيران روزنامه ها درباره تحريک کردن فضاي 
جامعه هشــدار داد و قانــون منع هرگونه تجمعي 
بدون مجوز دولت به تصويب رســيد. چهره هاي 
مهمي چون البرادعي بــه علت اعتراض به حجم 
ســرکوب هاي گســترده ارتش از همــکاري با 
السيســي خودداري کردند و کساني چون احمد 
ماهــر، رهبر گروه ششــم آوريــل و هوادارانش 
همانند اخواني ها شــرکت در انتخابات را تحريم 
کردند. احــکام متعدد حبس، اعدام و زندان هاي 
مملــو از اعضا و هــواداران اخوان خــود يادآور 
دوران محنت اخواني ها در دوره جمال عبدالناصر 
اســت. در دوره ناصر نيز حکم اعدام براي مرشد 
عام – هضيبي- صادر شــد که در ادامه به حبس 
ابد تقليل يافت و از اين لحاظ صدور حکم اعدام 
براي مرشــد کنوني - محمد بديــع- نيز يادآور 
همان دوره اســت و از اين لحــاظ چيز تازه اي با 
خود نــدارد. اگر از لحاظ نســبت مواجه ناصر و 
السيســي با اخواني ها بخواهيم قضايا را بررســي 
کنيم شــايد عمل هواداران السيسي که تصوير او 
را در کنار تصوير ناصــر در تجمعات خياباني با 
خود حمل مي کنند و سعي دارند که آن دو را با 

هم تداعي کنند چندان هم بي معنا نباشد.
ميــزان نارضايتي مــردم از السيســي اين واقعيت 
را نشــان مي دهد کــه در انتخاباتي کــه منجر به 
رياســت جمهوري او شد تنها 47 درصد واجدين 
شــرايط شــرکت کردند )مخالفان معتقدند که 
حــدود 11 درصد مــردم در انتخابات شــرکت 
کرده انــد( و از اين لحاظ ميزان مشــارکت مردم 
در اين انتخابات، نسبت به دور دوم انتخابات بين 
مرســي و احمد شفيق که 52 درصد مردم در آن 
شــرکت کردند کمتر بود. به هــر حال از اکنون 
مشخص اســت که دموکراسي در دوره السيسي 

نيز چندان قدر نمي بيند و بر صدر نمي نشيند.
از لحــاظ اقتصاد و رفاه نيــز وضعيت بدي که در 
دوران انقاب عليــه مبارک به وخامت گراييد و 
در دوره مرسي نيز تشديد شد در دوره السيسي نيز 
به حيات خود ادامه داده اســت. صف هاي طويل 
براي اقام اساســي همچنان به چشم مي خورد و 
فقــر و بيکاري جوانان يکي از مشــکات دولت 
جديد است. اين احتمال وجود دارد که اين عامل 
ســوم در اثــر حمايت هاي مالي برخي کشــورها 
به خصوص عربستان سعودي و امارات تا حدودي 
مرتفــع شــود و از اين لحــاظ يکي از ســه گانه 

اسرائيل از زمان کودتا تاکنون 
مشکلي با السيسي نداشته 
و قطعًا حضور کسي چون 

السيسي را به يک رئيس جمهور 
اخواني که به هر حال از دور يا 
نزديک احساس مسئوليت يا 

تعلق نسبت به مسئله فلسطين 
مي کند ترجيح مي دهد و اين 

خود همان نقطه حساسي است 
که سبب مشروعيت زدايي 
از دولت هاي پي درپي مصر 

شده است و فرصتي در اختيار 
اسالم گرايان قرار داده تا خود را 
به عنوان آلترناتيو اصلي وضعيت 

موجود مطرح کنند
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کـه همان گونـه کـه گفتيـم به طـور ديالکتيکـي 
و  السيسـي  دولـت  از  مشـروعيت زدايي  عامـل 
موجب رسـتاخيز اسـام سياسـي اسـت. بـا توجه 
مي تـوان  هم اکنـون  از  گفتيـم  آنچـه   تمـام  بـه 
دوران  در  را  السيسـي  پرزيدنـت  گرفتاري هـاي 
زمامـداري اش بـر مصـر در پيـش چشـم مجسـم 
کـرد. گرفتاري هايـي کـه موجـب خواهد شـد تا 
منطـق ديرپايـي کـه ده ها سـال اسـت در راسـتاي 
تـداوم و گسـترش اسـام گرايي در مصـر عمـل 
کـرده همچنـان اثر خـود را بر تاريـخ مصر حک 
کنـد. در ايـن ميان اخوان المسـلمين چـه به عنوان 
يـک سـازمان چـه بـه عنـوان يـک مکتـب نقش 
مهمـي خواهـد داشـت چرا کـه تأکيد بـر راه حل 
پيـش  البنـا  حسـن  زمـان  از  آنهـا  کـه  اسـامي 
نهادنـد، از طرف اسـام گرايان موافـق يا مخالف 
اخـوان پذيرفته شـده اسـت و درواقـع همان گونه 
کـه گفتيـم گروه هـاي متعـدد اسـام گرا در آن 
راسـتا حرکـت مي کنند و ايـن خود يعنـي تداوم 
قابـل  نيـز  هم اينـک  نکتـه  ايـن  اخـوان.  منطـق 
مشـاهده اسـت، بـا اندکي دقـت متوجـه خواهيم 
قاهـره،  خيابان هـاي  در  هم اکنـون  کـه  شـد 
اسـکندريه و سـاير شـهرهاي پرآشـوب مصر در 
ميـان فريادهـاي اعتراضـي مخالفيـن عبدالفتـاح 
السيسـي صداي شـعاري آشـنا به گوش مي رسـد 
کـه بـر پاکاردهايـي کـه در دسـتان معترضيـن 
حمـل مي شـود نيـز نقـش بسـته اسـت: االسـام 

الحـل... هو 
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اسـامي حـذف نخواهنـد شـد، بلکـه بـا توجـه به 
نيـز هـدف  تـداوم آن سـه گانه مشـروعيت زدا و 
غايـي برقـراري حکومـت خداونـد روي زميـن، 
ايجابـي در  از جنبـه  از جنبـه سـلبي و هـم  هـم 
آينـده بايـد هر چه بيشـتر منتظر ظهور و گسـترش 
بنيادگرايي اسـامي باشـيم. افزايش قدرت جريان 
راديکال »دولت اسـامي عراق و شـام« )داعش( و 
اضافه شـدن نامـش به ليسـت مجموعـه گروه هاي 
بنيادگـراي مهـم خاورميانـه در چنـد سـال اخيـر 
خـود نشـاني از ايـن حقيقـت اسـت کـه آينـده 
خاورميانـه آبسـتن گسـترش بنيادگرايـي خواهـد 
بـود و ايـن قضيـه دامن مصـر را نيز که همـواره از 
لحـاظ وجـود جريانات اسـام گرا نقـش تاريخي 

مهمـي برعهـده داشـته اسـت، خواهـد گرفـت.  
اسـام گرايِي  مسـئله  از  فـارغ  حـال  هـر  بـه 
بـه  و  به سـاکن  ابتـدا  خـود  کـه  سيسـتماتيک 
در  قـدرت  کسـب  بـراي  ايجابـي  انگيزه هـاي 
حکومـت و جامعـه خيـز برخواهـد داشـت، اگـر 
بخواهيـم صرفـاً در ارتبـاط بـا موضوعـي کـه از 
ابتـدا بـر آن متمرکـز شـده بوديـم سـخن بگوييم 
بايـد توجه داشـته باشـيم کـه تمام آن سـه عاملي 
کـه از زمان ملک فـاروق در جامعه مصر حضور 
داشـتند و سبب خيزش اسـام گرايان در واکنش 
بـه آنها شـده بودنـد، در دوره پرزيدنت السيسـي 
بـا قـوت حضـور خواهنـد داشـت و تخـم  نيـز 
بنيادگرايـي يـا اسـام گرايي را در دوره او نيز در 
جـاي جـاي مصـر خواهنـد کاشـت. السيسـي در 
بهتريـن حالـت مي توانـد اخوان را بـه عنوان يک 
»سـازمان« حـذف کنـد و همان طـور کـه خـود 
وعـده داده اسـت بـه وجـود خارجـي آن پايـان 
دهـد )کـه البتـه بسـيار بعيد اسـت که تـوان چنين 
اقدامـي را داشـته باشـد(. حذف اخوان بـه عنوان 
يـک »سـازمان« بـه معنـاي حـذف آن بـه عنـوان 
اخـوان  مدرسـه  بـود.  نخواهـد  »مکتـب«  يـک 
از  مختلـف  کشـورهاي  در  بسـياري  هـواداران 
مصـر و تونـس تا عـراق و ايـران دارد که همگي 
از زيـر شـنل حسـن البنـا بيـرون آمده انـد. ضمـن 
اينکـه هرگونه عملي در راسـتاي حذف سـازمان 
اخوان، افتادن در چاه اسـبتداد و سـرکوب اسـت 

آن همراه بشــويم، تمام برنامه را از دست 
مي دهيم و راه را به کلــي گم مي کنيم!« 

)قطب، 1390 : 20(.
از نظــر طيبــي، آنهايي کــه با اظهارات رســمي 
بنيادگرايان آشنا هستند و نوشته هاي سيد قطب و 
مودودي را خوانده اند مي دانند که اين جنبش هاي 
سياســي صرفاً از يک نوســتالژي براي گذشــته 
طايــي يا براي تحريک يک شــورش سياســي  
عليه هژموني غــرب برنخاســته اند. در حقيقت، 
مفهــوم نظم جهاني که به وســيله اين بنيادگرايان 
مطرح شــده است، با جهاني بودن غربي به رقابت 

مي پردازد )طيبي، 1998: 15(.  
بــا توجه به چنيــن ديدگاه هايي اســت که پايپ 
)pipe( ضمن مقايسه چالشي که کمونيسم روسي 
در گذشــته و بنيادگرايان اسامي در حال حاضر 
براي غــرب ايجاد کرده اند چالش بنيادگرايان را 
مهمتر مي داند چون اولي با سياست هاي غربي ها 
مخالف بود اما نه با تمام ديدگاه هاي آنها نســبت 

به جهان )کاظم زاده، 1998: 53(
درواقع نکته مهم اين است که بنيادگرايي اسامي 
اساســاً نه در پي ايجاد حکومت مردمي يا رفاه و 
پيشرفت اقتصادي يا حتي آزادي فلسطين بلکه به 
دنبال خوشــنودي خداونــد و برقراري حکومت 
او بــر روي زمين اســت و ارزش آن ســه عامل 
پيش گفته هم تا زماني اســت که در مسير تحقق 

حاکميت اهلل به صورت مانعي جلوه نکند.  
البتـه اخواني هـا همان گونـه که گفتيم در سـاليان 
اخيـر سـعي کردنـد تـا چهـره اي انعطاف پذيرتـر 
ديدگاه هـاي  بتواننـد  تـا  دهنـد  نشـان  خـود  از 
مختلـف را پوشـش دهنـد و ميـزان حاميـان خود 
را افزايـش دهنـد امـا به هـر حال جايـگاه کليدي 
دسـتورات و تعاليم اسـام در خط مشـي سياسـي 
آنهـا برجسـته اسـت و هميـن ارجـاع بنيادگرايانه 
بـه تعاليـم اسـام از آغـاز تاکنـون منشـأ بسـياري 
از تعارض هـا و مخالفت هـاي آنهـا با کشـورهاي 

غربـي بوده اسـت.
نشـان  آورديـم  کـه  مثال هايـي  و  نقل قول هـا 
نه تنهـا  السيسـي  ادعـاي  برخـاف  مي دهـد 
بنيادگـراي  جريانـات  سـاير  و  اخوان المسـلمين 

طرح از الشرق االوسط
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حزب در جامعه روشنفکری کشور ما، موضعش 
عبرت آموز اســت( پيشــنهاد کردند که پارلمان 
آلمان با تصويب قانونى، از ســخنرانى های علنى 
شــرودر درباره بحران اوکراين جلوگيری کند و 

او را از اين کار منع نمايد!؟
البتــه رويکرد انتقادی شــخصيت های برجســته 
سياســى غربى نســبت به تندروی هــای ناتو در 
اشــتهای فزاينــده اش برای گســترش به ســمت 
مرزهای روســيه، مدت ها پيــش از بحران فعلى 
اوکراين رسانه ای شده است. شايد يکى از موارد 
جالب توجــه آن اظهارنظر انتقادی جورج کنان، 
ســفير جنجالى امريکا در شوروی پس از جنگ 
باشــد که خــودش، اگرچه نه يکــى از معماران 
جنگ ســرد ولى از ســخنگويان و ســينه چاکان 
مؤثــر در گرم کــردن تنــور آن، در مراحل اوليه 
و سرنوشت ســاز شــکل گيری آن بــود. توماس 
فريدمن خبرنگار معروف نيويورک تايمز در دوم 
مه 1998، از جورج کنان 94 ســاله در واکنش به 
عضويت تازه لهســتان، چک و مجارستان چنين 
نقل مى کنــد: »فکر مى کنم اين عضويت ها يعنى 
آغاز جنگ ســرد جديــد... هيچ نيــازی و هيچ 
توجيهى برای اين کار وجود نداشته است... کسى 
کس ديگر را تهديد نمى کرده است... به نظر من 
اشتباه تأسف آوری است... روس ها به تدريج ولى 

مطمئناً واکنش متقابل نشان خواهند داد.« 

دايــی جــان ناپلئــون يا سياســت های 
راهبردی 

پوتين در 18 مارس يعنى دو روز پس از رفراندوم 
کريمه، در کرملين و در برابر کل اعضای پارلمان، 
سران و برجستگان دو دولت روسيه و کريمه، نطق 
مهمى ايراد کرد که به لحاظ اهميت آن در توجيه 
تصميم ســريع و به نســبت غيرمترقبه روسيه برای 
ادغام مجدد کريمه به خاک آن کشــور، بسياری 
از نشريات سنگين سياسى متن کامل آن را انتشار 
دادند. درواقع در توجيه، تعليل و تبيين اقدام روسيه، 
ســه محور عمده در اين ســخنرانى به صراحت و 

روشنى، برجسته و نمايان است: 
1. اهميت تاريخــى کريمه به مثابه جزو الينفک 
روســيه و جايگاه پرنمود آن، نه فقط در پيشــينه 
افتخارات ملى ـ نظامى و مراحل حساس تاريخى 
بلکه در ســاختار اقتــدار اســتراتژيک و نظامى 
معاصر اين کشــور: »کريمه در قلب و روح ملت 
ما همواره جزو الينفک روســيه بود و...  به مانند  

باره صريح اللهجه تر ظاهر شــده است به روزنامه 
»فرانکفورترآلگماينه« گفته است که بدون مجوز 
شــورای امنيت هواپيماهای خود را به صربستان 
فرستاديم و به همراهى ناتو يک کشور مستقل را 
بمباران کرديم. او هشدار داد بايد »انگشت امر و 
نهى« را پايين بياوريم و اينکه همه پرسى کريمه در 
واقع کپى بــرداری از تاش های آن زمان کوزوو 

برای جداشدن از صربستان است. 
اعترافات يا افشــای برخى اطاعات به اصطاح 
»ســوخته« توســط شــرودر، شــايد در شــرايط 
مســاعدتری مى توانست در بســيج يک جنبش 
گســترده  ضدجنــگ و طرفــدار تنش زدايى در 
روابــط روســيه و اتحاديــه در آلمــان بينجامد؛ 
به ويژه و دست کم به خاطر تعاطى نقش شخصى 
کسانى مثل خود شــرودر در گسترش و تحکيم 
ايــن روابط، اما چنان که اعترافات خود او نشــان 
مى دهــد، وی نه زمــان صدراعظمــى و نه حاال 
چشــم انداز اســتراتژيکى از قدرت هــای ديرينه 
و ريشــه داری ندارد که حداقــل در 200 يا 250 
ســاله اخير، تا آنجا که نفوذ و ســيطره داشته اند 
مانع ايجــاد و در صــورت ايجاد مقطعــى، مانع 
اتحاد اســترتژيک و از لحاظ فرصت زمانى مؤثر 
ميان آلمان و روســيه ـ چه تزاری و چه در هيئت 

کمونيستى و چه پس از فروپاشىـ  مى شده اند. 
با وجود اين، همين چند فقره انتقادات و از جمله 
انتقاد هلموت کهل از ارائه تصوير بسيار مخدوش 
پوتين در رسانه ها و برخى محافل سياسى و ترسيم 
او به مثابه ديکتاتوری خشــن ســبب شد تا شعبه 
 NDRشــمالى و پرنفوذ شبکه سراسری و رسمى
طــى رپرتاژ پربيننده ای با عنوان »هميشــه بر عليه 
پوتين: انتقاد گسترده از رسانه های جمعى آلمان« 
از اشــاعه نادرســت همين تصوير انتقاد کند و به 
بازگويى ايميل هــای وارده زيادی از بينندگانش 
در همين ارتباط بپردازد که البته اصحاب و اربابان 
رســانه ها واکنش عبرت آموزی نشــان دادند که 
درخور توجه کسانى است که همچنان نوشته های 
بر ديوار رسوايى فزاينده ليبرال دموکراسى غرب 
را نخوانده مى گيرند و از نسل کشى تقريباً روزانه 
فرماندهان و سياســتمداران ليبرال دموکرات در 
اين چند ســال اخير )در افغانســتان، عراق، ليبى، 
ســوريه و آفريقا( بــه عنوان تلفات ناخواســته با 
سهل انگاری درمى گذرند. فعاالن برخى احزاب 
سياســى و مدرن آلمان به ويژه از حزب ســبزها 
)که به تبع و احتســاب ميزان شهرت و اعتبار اين 

شانزدهم مارس امسال مردم جمهوری خودمختار 
کريمــه و همچنين اهالى شــهر از لحــاظ اداری 
مستقل سواستوپل، طى يک همه پرسى و به اختيار 
خود به روسيه پيوستند. در کريمه از 83/1 درصد 
صاحبان رأی 96/77 درصد و در سواســتوپل از 
89/5 درصــد صاحبان رأی 95/60 درصد به اين 
الحاق رأی مثبــت دادند. ميزان باالی آرا اگرچه 
با توجه به مداخــات نامتعارف و فضاحت آميز 
اتحاديــه اروپا و امريکا در امور داخلى اوکراين، 
به ويژه در همين چند ماه پيش از همه پرسى، خيلى 
دور از انتظار هم نبود اما تأثير نســبتاً بهت آوری 
بر رسانه های بزرگ و هدايت شده غرب داشت. 
انــگار نظرســنجى های اســتراتژيک از مقطع يا 
مراحل معينــى از خط خارج شــده و به قرائن و 
نشانه ها توجه کافى نشان نداده و در خوانش نيات 
و افکار مردم شــرق اوکراين و همچنين رهبران 
روســيه به اصطاح دچار خطای محاســبه شده 
بودند! انتشــار نوع ماحظات و انتقادات کسانى 
مثل کيســينجر )در روزنامه واشنگتن پست( مبنى 
بر اشتباه غرب در عدم توجه کافى به ماحظات 
و بلکه منافع مشروع استراتژيک روسيه )از جمله 
مانند شــتاب زدگى مفرط برای  گسترش ناتو به 
اوکراين و خود مرزهای باواسطه روسيه( ظاهراً 
دال بر همين خطای محاســبه است. کيسينجر در 
اين مقاله نوع رابطه غرب با فناند را مدل مناسبى 
برای اوکراين مى داند که عضو ناتو نيســت و در 
عين داشتن روابط حسنه با روسيه و غرب در واقع 
جزو مناطق نفوذ استراتژيک اقتصادی و بنابراين 

سياسى غرب هم هست.
انتشــار اظهارنظرهای هلموت اشــميت، هلموت 
کهل و گرهارد شــرودر، صدراعظم های ســابق 
آلمان در همين زمينه و انتقاد صريح تر و گزنده تر 
آنها از سياســت های نادرست اتحاديه اروپا برای 
تحميل گزينه انتخاب ميان روســيه يا اتحاديه به 
اوکراين و بــه قول شــرودر »حمايت يک جانبه 
اتحاديــه اروپا از اوکراين در قبال روســيه«، جو 
و فضای مامت از سياســت های اتحاديه اروپا را 
به راه انداخــت ولى از قرار اربابان افکار عمومى 
از گسترش و تقويت آن به شيوه های معهود مانع 
شده اند. شرودر که نسبت به اشميت و کهل در اين 

بحران اوکراين؛ منطقه اي يا جهاني؟

علي بهادري
پژوهشگر سياسي
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کوشــش کرده و مى کنند تا با طــرح ترفندهای 
پيچيــده مقرراتــى، ديگــر ســخنى از برگزاری 
رفرانــدم عمومى نســبت به اساســنامه در ديگر 
کشورهای عضو به ميان نيايد. به ويژه مردم آلمان 
نبايد فرصت چنين رفراندومى پيدا کنند که تقريباً 
همه اذعان دارند نتيجه اش منفى خواهد بود.)1(  

درواقع دستگاه حکومتى روسيه در سال های اخير، 
به موازات رشد سرخوردگى از عدم تفاهم غرب 
در قبال پيشــنهادات مکررش برای تنش زدايى و 
رســيدن به راه حل های مرضى الطرفين به ويژه در 
خصوص برقراری سيســتم دفاع ضدموشکى در 
اروپا، عائم فزاينده ای از نارضايتى به غرب ارسال 
کرده است و در هفته های منتهى به رفراندوم کريمه 
هم بر محتوای اســتراتژيک آنها، شــايد به هيئت 
اتمام حجت، بسيار بار مى کرده است. از جمله در 
اقدام نسبتاً معنى داری، شبکه های تلويزيونى »روسيا 
1-« و »روســيا 24-« ســه بار در هفتــه اول مارس، 
ليندون الروش، فيلســوف و اقتصــاددان معروف 
امريکايى را که در افشــای طرح های استراتژيک 
ـ سياســىـ  اقتصادی به قول خــودش »امپراتوری 
انگلو - داچ – سعودی« تخصص خاصى دارد، در 
سه شب متوالى به پرده آوردند تا ماهيت فاشيستى 
»بخش راســت« اوکرايــن و ارتباطات تنگاتنگ 
آن را با ســيا، اينتليجنت سرويس و سازمان امنيتى 
اطاعاتى آلمان برما کند و ماهيت اصلى بحران 
کنونى را به مثابه خيز خطرناک اوليگارشــى مالى 
ورشکســته امپراتــوری غرقه در بحــران مالى دو 
سوی آتانتيک، به قصد خاصى خود از راه ايراد 
فشار و اجبار به روسيه و چين برای تمکين آنها به 

خواسته های خودش معرفى کند.)2( 
اما يکى از مسئوالن و تحليلگران »مؤسسه سلطنتى 
خدمات امنيتى و نظامى«  لندن به نام »جاناتان ايال« 
در ســايت اين مؤسسه تحليلى با عنوان »استراتژی 
روســيه در اوکرايــن؛ رؤيای اروپا فرومى پاشــد« 

انتشار داد.
نظر به همان راهبردهای حداقل 200 ساله يادشده و 
نزديکى اين مؤسسه به عالى ترين سطوح مشاوران 
سياســتگذاری بريتانيا و اينکه شــخص پوتين هم 
در ســخنرانى مذکور داليل اصلى اقدام روسيه را 
به صراحت تمام تشــريح کرده است، نتيجه گيری 
تحليلگر اين مؤسسه گويايى خاصى پيدا مى کند: 
»روســيه به اهدافــى بزرگ تر از اوکراين چشــم 
دوخته و مى خواهد وضعيت موجــود اروپا را که 
پس از فروپاشى شوروی ايجاد شده از هم بپاشد... 
سياســتمداران غربى چــاره ای جــز کنارآمدن با 
واقعيت جديــدی که پوتين عامل آن بوده ندارند، 
اين واقعيت که آينده شــاهد رويارويى بيشتر و نه 
کمتر غرب با شرق خواهد بود... اتفاقات هفته های 
اخير تنها يک وقفه ناگهانى اما زودگذر در مناسبات 
شرق و غرب نيست. اين اتفاقات به معنى پايان يک 
دوره است. پايان اين اميد که روسيه را مى توان در 

يک قاره اروپای متحد و آرام ادغام کرد.«)3( 
بيــش از يــک قــرن و نيــم پيش تــر، اســاف 
ايدئولوژيــک و تحليلگــران بريتانيايى هم نحله و 
هم طراز جاناتان ايال، نيز شکست روسيه در جنگ 

نقض مى کنند اما قوانين و حقوق بين المللى را نه«... 
خودشــان اين را نوشــته و در سراسر جهان پخش 
کرده و همه را به قبول آن ترغيب کرده اند اما حاال 

از اجرای همين عصبانى مى شوند.« 
پوتين با اشاره به سياست »سه قرنه« تهديد و انزوای 
روســيه و همچنين تأکيد بر اينکه »ايمان دارم که 
اروپايى ها و اول و مهم تر از همه آلمانى ها انگيزه 
مرا درک خواهند کرد« درواقع نشان مى دهد که 
خاستگاه اســتراتژيک فشارها و تهديدات نسبت 
به منافع اســترتژيک روســيه را از کجا و در چه 
مى بيند. چون در ادامه بــه ياد آلمانى ها مى آورد 
که هنــگام مذاکرات بر ســر اتحــاد دو آلمان، 
برخــى کشــورها با ايــن اتحاد مخالــف بودند، 
اگرچه هم آن موقع و هم حاال با آلمان هم پيمان 
و دوســت بوده اند! البته با توجه به خروج برخى 
از اســناد محرمانه از ممنوعيت انتشار، حاال همه 
مى دانند که انگلستان و فرانسه و به ويژه انگلستان 
ماحظات جدی در قبال اتحاد دو آلمان داشته اند 
و فقط با شــرط و شــروط خاصى به آن رضايت 
داده اند. اتحادی که به قول دستيار ارشد آن موقع 
مارگارت تاچر، ريســکى بود که مى توانست به 
تشکيل »رايش چهارم« يعنى يک آلمان ابرقدرت 
و غيرقابل مهــار بينجامد. البته بعداً هلموت کهل 
در خاطراتش به طور ضمنى از بعضي از اين شرط 
و شــروط ها پرده برداشــت که يکى از مهم ترين 
آنهــا پذيرش »يورو« پول واحد اروپايى توســط 
آلمان متحد و گردن نهادن به تبعات بعدی آن بود 
کــه از جمله مى توان به تفويض تدريجى قدرت 
و اختيارات تصميم ســازی و سياســتگذاری های 
اساســى مالى و پولى و به تبع اقتصادی، از دولت 
مستقل و فدرال آلمان به نهادهای عمدتاً انتصابى 
و غيرانتخابى اتحاديه اروپا اشاره کرد. نهادهايى 
که حاال يعنى بيش از يک دهه پس از آغاز پروژه 
»يورو«  معلوم شــده است که تحت نفوذ سياسى 
ـ ايدئولوژيــک انگلســتان و امريکا قــرار دارند 
و دســت در دســت صندوق جهانى پول و ديگر 
سازمان های همسو، مجری سياست های امريکا و 
انگليس و محافل بانکى وابســته به آنها هستند .و 
به همين خاطر هم سياستگذاران اتحاديه، به ويژه 
پس از رأی منفى مردم فرانسه و هلند به  اساسنامه 
در حقيقت ضداســتقال و حاکميــت ملى آن، 

روسيه... جايگاه همزيستى فرهنگ ها و سنت های 
مختلف بوده اســت... آرامگاه سربازان شجاعى 
که با رشادت و فداکاری خود، کريمه را در پيکر 
امپراتوری روســيه ادغام کردند... و سواستوپول 
بزرگ! شهری با شــهرتى افسانه ای در تاريخ ما، 
دژ استوار! و محل تولد وجايگاه استقرار ناوگان 

ما در دريای سياه...« 
2. توسعه و گسترش ناتو به سمت شرق و مرزهای 
روسيه: »شــرکای غربى ما به رهبری امريکا... در 
مقابل تاش های ما برای تفاهم و همکاری... بارها 
به ما دروغ گفته اند و ما را مقابل عمل انجام شده 
قرار داده اند. در مورد مسئله توسعه ناتو به سمت 
شرق و همچنين ايجاد زيرساخت های نظامى در 
کنار مرزهای ما چنين بوده است. در مورد نصب 
سيســتم دفاع ضدموشــکى هم همين طــور بوده 
است... دليل کافى وجود داردکه بگوييم سياست 
ناميمون و ديرينه محاصره و انزوای روســيه، که 
در قرن های هجدهــم، نوزدهم و بيســتم اعمال 
مى شــد، امروز هم ادامــه دارد... امــا هر چيزی 
حدی دارد و با بحران اوکراين، دوستان غربى ما 
از هر حدی عبور کردند؛ با عصبيت، نامســئوالنه 
و در واقع نابه جا و غيرحرفــه ای عمل کردند. به 
هر حال آنها مى دانســتند که ميليون ها روسى در 
اوکراين و کريمه زندگى مى کنند. شــخص بايد 
واقعاً فاقد عقل و احساس متعارف و معمولى باشد 
تا در چنين شــرايطى نتواند نتيجه اعمال خود را 
پيش بينى کند... اگر فنری را تا حد ممکن در هم 
فشار دهيد به شــدت و با ضربه پس مى زند. اين 

حقيقت را بايد هميشه در نظر گرفت.«. 
3. مقــررات و حقوق بين المللى: »دوســتان غربى 
به رهبری امريکا، ترجيــح مى دهند که در اجرای 
منويات خود قانــون زور را رعايت کنند نه قانون 
و حقــوق بين المللــى را. آنهــا به حــق انحصاری 
و اختصاصــى خويــش در اين مــورد اعتقاد پيدا 
کرده انــد و هر طور که بخواهنــد عمل مى کنند... 
مى گويند ما به اوکرايــن و کريمه حمله و تجاوز 
کرده ايم... مى شــود به جايى تجــاوز کرد و حتى 
يــک برخورد نظامــى يا مســلحانه روی ندهد؟... 
شورای عالى دولت خودمختار کريمه طبق منشور 
ســازمان ملل که حق تعيين سرنوشت و حاکميت 
و اســتقال ملت ها را به رسميت مى شناسد، اعام 
اســتقال کرد و برای الحاق به روســيه رفراندوم 
برگــزار نمود... کاری کــه اوکراين خودش برای 
جدايــى از اتحاد شــوروی انجــام داد... مقامات 
کريمه به مورد مستقل شدن کوزوو رجوع کردند 
که اتفاقاً خود دوســتان غربى ترتيبش را داده اند... 
يعنى جدايى يک جانبه و داوطلبانه از صربســتان... 
ديوان بين المللى ســازمان ملــل در رأی 22 ژوئيه 
2010 خــود طبق ماده دو، فصل اول منشــور تأييد 
کرد که اصوالً حقوق بين الملل به طور کلى و به تبع 
آن، شورای امنيت، در انجام وظايف خود هيچ منع 
و مخالفتى با خواســت و اعام استقال هيچ ملتى 
ندارد... در  بيانيه رسمى خود دولت امريکا )هنگام 
طرح مســئله کوزوو در 2009( هم آمده اســت... 
»اعاميه های استقال اگر چه بعضاً قوانين داخلى را 

درواقع دستگاه حکومتي روسيه 
در سالهاي اخير، به موازات رشد 
سرخوردگي از عدم تفاهم غرب 

در قبال پيشنهادات مکررش براي 
تنشزدايي و رسيدن به راهحلهاي 
مرضيالطرفين بهويژه در خصوص 
برقراري سيستم دفاع ضدموشکي 

در اروپا، عالئم فزايندهاي از 
نارضايتي به غرب ارسال کرده است
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گوشزدکردن برخى مشکات و همچنين برخى 
موفقيت های تاکنونى اتحاديه بحث چشــم انداز 
آينده آن را پيش مى کشد و يکى يکى به مهم ترين 
چالش هاي احتمالى پيش روی آن اشاره مى کند. 
معلوم نيســت به چه منظور برای تشــريح نظرات 
خــود موقعيتى فرضــى را در 50 ســال آينده در 
نظــر مى گيرد و از آن منظر به شــرح تحوالت و 
حوادثــى مى پردازد که انگار در فاصله اين پرش 
50 ساله واقعاً رخ داده اند. قصد طنز و شوخى در 
کنار مراسم شيرينى خوران به اصطاح پنجاهمين 
ســالگرد تولــد اتحاديه داشــته يــا از آن طعن و 
کنايه ای مراد کرده است... يا شايد خواسته است 
ردگــم کند يا به »عاقان« پيام بدهد... به هر حال 
حال معلوم شــده که حداقل در مــورد اوکراين 
هيچ طنز و شــوخى در کار نبوده اســت! تفصيل 
قضيه از اين قرار اســت که نويســنده مى نويسد 
فرض کنيم که االن در سال 2057 ميادی هستيم 
و مى خواهيم به مناسبت صدمين سال موجوديت 
اتحاديــه، درباره تحوالت و سرنوشــتش بيان و 

گزارشى ارائه کنيم. در آن صورت و از آن منظر 
100 سالگى چنين خواهيم نوشت: 

»جشن 100 سالگی در 2057«  
»اتحاديــه اروپا اکنون 100 ســالگى خــود را با 
رضايــت کامل جشــن مى گيــرد. کســانى که 
هنــگام 50 ســالگى اتحاديه مى گفتنــد اتحاديه 
اروپا در برابر گســترش نفوذ و قــدرت امريکا، 
چيــن و هند محکوم به انــزوا و تضعيف خواهد 
شــد، پيش بينى شــان غلط از آب درآمده است. 
نقطه عطف اين تغيير جهت مثبت ترکيدن حباب 
ســهام رهنى ـ مســکن امريــکا در اوايــل دوره 
رياســت جمهوری اوباما در 2010 بود. مهم تر از 
تأثير اوضاع امريکا؛ تاش های فرانســه و آلمان 
بــه رهبری ســارکوزی و مــرکل بــرای اجرای 
اصاحــات اقتصادی بود. اين اصاحات ســطح 
بيــکاری را به شــدت کاهــش داد در حالى که 
اروپــا وارد دوره ای از افزايش بهره وری از طريق 
گســترش تکنولوژی اطاعاتى گرديد. در نتيجه 
اروپا در کل با کمبود نيروی کار مواجه شــد که 

سوســيال دموکــرات و حتى حــزب دموکرات 
مسيحى آلمان، حاال ديگر کامًا تحت قيموميت 
و هدايت ليبراليســم انگليسى قرار دارد، گزارش 
ويژه ای درباره 50 سال موجوديت آن تهيه و فردا 

يعنى روز 15 مارس آن را منتشر کند. 
فردای آن روز يعنى 15 مارس سال 2007 گزارش 
که چاپ شــد چنان مشــحون از پيشــگويى ها و 
پيش بينى های عجيب و غريب بود که برخى حتى 
آن را منتسب به نفوذ افکار دايى جان ناپلئونى در 
هيئت تحريريه تريبون پرآوازه ليبرال دموکراسى 

غرب دانستند.
به عنوان مثال: در ايــن گزارش مورخ 15 مارس 
2007، پيش بينى مى شــود که پوتين در انتخابات 
سال 2012 برای سومين بار رئيس جمهور روسيه 
مى شــود! در حالى کــه پوتين بــرای اولين بار و 
فقــط پــس از اصاح قانون اساســى روســيه در 
سپتامبر2011، که دوره رياست جمهوری روسيه 
را از چهار سال به شــش سال افزايش داد، اعام 
کــرد که بــرای انتخابــات ســال 2012 کانديدا 

خواهد شــد! گزارش همچنين پيش بينى مى کند 
که سارکوزی در انتخابا ت فرانسه پيروز مى شود 
که البته شــايد هر دوی اين پيش بينى ها اتفاقى و 
تصادفى بوده اند. چندان بعيد هم نيســت، چه بسا 
که در طــرح آنها تحليل های دقيق کارشناســانه 
به کار رفته باشــد يا گزارش نويس به گزارشات 
کامًا سری اطاعاتى اتکا کرده باشد ولى انصافاً 
ترتيب و توالــى برخى تحوالت مورد پيش بينى، 
چنان مطابق حوادث و اتفاقات پنج يا شــش سال 
بعد اســت که غير از انبان تحليل های دايى جان 
ناپلئونى معلوم نيســت خواننده برای درک منطق 
مورد اســتفاده گزارش نويس بايــد به چه منبع يا 
مأخــذی رجوع کند. مثــًا گزارش نويس مجله 
اکونوميست در 15 مارس 2007 علم غيب داشته 
اســت که با دقتى باورنکردنى مهم ترين محورها 
و روند ســير بحران اوکراين در دو ماه آخر سال 
2013 )يعنى نوامبر و دســامبر( و ســپس تقريباً تا 
هميــن روزهای اول ماه مه جاری را  پيشــگويى 

کرده است؟
نويســنده گــزارش مــورخ 2007، ابتــدا ضمن 

کريمه ) 1856-1853 ( را پايان يک دوره - دوره 
رقابت تنگاتنگ و ســر به ســر روســيه بــا رقبای 
اروپايى و به ويژه با بريتانيا- و آغاز دوره افول اقتدار 
روســيه و تنزل آن به قدرتى دســت دوم در اروپا 
ارزيابى مى کردند. حس تاريخى مؤسسه سلطنتى  
بريتانيای سنتاً رقيب روسيه بر ذهن تحليلگر آشنا 
فشــار مى آورد که الحاق مجدد کريمه »قهرمان« 
درام های نظامى روسيه، چه بســا آغاز دوره ای از 
تجديد عظمت گمشده آن کشــور بشود! اين در 
حالى است که روســيه برخاسته و زخم خورده از 
فاجعه دردناک فروپاشــى، برای بازسازی اقتصاد 
فرومرده و جامعه به شدت آسيب ديده خود سخت 
به تکنولوژی غرب و گسترش همکاری های علمى 
و فرهنگى با تمام مراکز و کشورهای مهم در اين 
عرصه هــا )چه در ســطح جهانى و چه در ســطح 
منطقه ای( نيازمند است. از چين، ژاپن، کره، هند و 
پاکستان، ايران و کشورهای عربى تا اتحاديه اروپا، 
امريکا، کانــادا، امريکای التين، برزيل و آفريقا و 
درواقع مثل هر کشــور متعارف ديگری به تعاون 
و همکاری صلح آميز با همه مردم و کشــورهای 
دنيا نياز دارد. اتفاقاً در برخى از محافل ضدمطامع 
امپرياليســتى در خود روسيه يا در ديگر کشورها، 
هستند کسانى که رويکرد همگرايانه پوتين را در 
جهت حتى همکاری های بســيار گسترده سياسى 
با غرب )همکاری هــای اقتصادی و فنى که جای 
خود دارند و اساساً به نفع روسيه هستند(، ناشى از 
تمايات پنهانى او برای کنترل روسيه آسيب ديده از 
غارتگری های سال های بافاصله پس از فروپاشى 
و وادادگى های گورباچف و يلتســين مى دانند تا 
به اين ترتيب از رشــد وگســترش راديکاليسم در 
صحنه مستعد سياست آن کشور جلوگيری کند... 
همين محافل در اثبات مدعای خود ضمناً به سابقه 

همکاری وی با يلتسين هم اشاره مى کنند. 

دايی جان ناپلئون از نمايی نزديك تر
فرض کنيــم االن که ايــن نوشــته را مى خوانيد 
14 مارس 2007 ميادی اســت. والديمير پوتين 
در آخرين ســال از دوره دوم رياست جمهوری 
خويش اســت و جز چند اشاره و کنايه به امکان 
ضعيف داوطلبى ســه بــاره او درانتخابات آينده 
2012، اطاع موثقى درباره خواست احتمالى او 
برای شرکت در انتخابات آن سال وجود ندارد و 
بايد يک سال ديگر از مقام خود کنار برود. جورج 
بوش پسر، رئيس جمهور امريکا و ژاک شيراک 
رئيس جمهور فرانســه اســت. نيکا ســارکوزی 
اگــر چه در انتخابات دو ماه آينده کانديداســت 
ولى کســى نمى تواند با اطمينــان روی پيروزی 
او شــرط ببندد. همين طور احتمال پيروزی اوباما 
حتى بــرای نمايندگى از جانب حزب دموکرات 
حداکثــر 50-50 بــود. در ايــن احــوال  مجلــه 
اکونوميســت چاپ لندن که ســخنگوی آشکار 
سرمايه داری مالى و از مبلغان ليبراليسم اقتصادی 
است، مى خواهد به مناســبت پنجاهمين سالگرد 
اتحاديه اروپا، که پس از دوگل و آلدومورو و به 
تحليل رفتن سنت های ريشه دار سوسيال در حزب 
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 Nord( »خط لولــه موســوم بــه »جريــان شــمالي
Stream( بــه بهره برداري رســيد. ايــن خط لوله 
48 اينچي از بســتر درياي بالتيــک عبور مي کند 
و در مســير 1222 کيلومتري خــود گاز را از بندر 
»وايبورگ« )Vyborg(  روســيه مســتقيماً به بندر 
»گريفس والــد« )Greifswald( در آلمــان منتقل 
مي کند و کشورهاي مسير را دور مي زند. ظرفيت 
اين خط  لوله 55 ميليارد مترمکعب در ســال است 
که مي تواند نيمي از گاز صادراتي روســيه به کل 
اروپا را تأمين  کند و فازهاي توسعه اي نيز براي آن 
در نظر گرفته شــده است. )تصوير الف( همچنين 
در سال 2005 خط  لوله موسوم به »بلو  استريم« که 
از بستر درياي سياه  گاز روسيه را به کشور ترکيه 
منتقل مي کنــد به ظرفيت 16 ميليارد مترمکعب به 

بهره برداري رسيد. 
بنابراين ماحظه مي شــود کــه در جريان جنبش 
اخير ريســک قطــع گاز اروپا  ناشــي از بحران 

اوکراين بسيار کمتر شده است. 

شيل هاي گازي در اوکراين
پديده شيل هاي گازي  به عنوان منابع غيرمتعارف 
از آن،  بهره بــرداري  فنــاوري  گازي و توســعه 
پديــده جديدي اســت و در ســال 2004 به هيچ 
وجه به شــکل فعلي مطرح نبــود. اياالت متحده 
در چند ســال اخير توليد گاز خود از اين منابع را 
به شــدت افزايش داده است و شايد مهمتر اينکه 
ســرمايه گذاري عظيمي روي توسعه اين فناوري 
در امريکا انجام شده است و توسعه دهندگان اين 
فناوري به دنبال بازارهاي جديد و کســب درآمد  
از آن هســتند. بســياري از کشــورهاي اروپايي 
برخــاف اينکه فاقد منابع متعارف گاز هســتند، 
از ذخاير فــراوان شــيل هاي گازي برخوردارند. 
البتــه بهره برداري از اين منابع نيازمند اســتحصال 
اراضي گسترده )گســترده تر از منابع متعارف( و 
نيز داراي تبعات زيســت محيطي است در کشور 
اياالت متحده که تراکم جمعيتي بســيار کمتر از 
اروپا است اين دو مشکل کمتر خودنمايي مي کند 
اما در آنجا هم مخالفت گســترده اي در اين زمينه 
خصوصــاً از طرف حاميان محيط زيســت وجود 
دارد و طبعاً در اروپا اين مشــکات و مخالفت ها 
بسيار شديدتر است. اما تنگنا، اجبار و نياز مي تواند 
راه را براي توســعه اين منابــع در اروپا باز کند و 
اروپا را به بازار گسترده اي براي فناوري امريکايي 

مقدمه 
بحران اوکراين از ســوي بسياري از تحليلگران، 
بزرگترين چالش بين شرق و غرب بعد از دوران 
موسوم به جنگ ســرد )که با فروپاشي شوروي 
پايان يافت(، شناخته شده است همان گونه که هر 
جابه جايي و نقل و انتقالي نياز به سوخت و انرژي 
دارد گويا  تحوالت سياسي و حداقل بسياري از 
اين تحوالت نيز نياز به سوخت و انرژي دارند. به 
عبارت ديگر مسائل انرژي موتور محرکه بسياري 
از تحوالت سياســي هســتند. قصد ندارم  چالش 
مهم اوکراين را به مســائل انــرژي تقليل دهم اما 
ترديــد هم نبايد کــرد که ربط وثيقــي ميان اين 
بحران و مسائل انرژي و خصوصاً گاز اروپا وجود 

دارد که  مورد توجه قرار گرفته است.

مسيرهاي جايگزين براي گاز اروپا 
اولين جنبش گرايش به غرب و ضد وابستگي به 
روســيه در اوکراين در سال 2004 ميادي شکل 
گرفــت و به انقاب نارنجي موســوم شــد. اين 
جنبــش مورد حمايت امريکا و اروپاي غربي بود 
ولي شــدت اين حمايت مانند حمايت از جنبش 
اخير که از ماه نوامبر سال گذشته ميادي )2013( 
آغاز شد و ادامه دارد، نبود. جنبش اخير از اولين 
روزها مورد حمايت شديد، آشکار و علني غرب 
و به ويژه اياالت متحــده قرار گرفت تا حدي که 
برخي از سناتورهاي امريکايي و مقامات غربي از 
روزهاي اول علناً در جمع تظاهرکنندگان حضور 
يافتند و به تشويق و دلگرمي آنها پرداختند. شايد 
يکي از داليل اين ميــزان تفاوت در حمايت در 
اين دو مقطع را بتوان در مسيرهاي گاز  انتقالي از 

روسيه به اروپا جست وجو کرد. 
بيــش از 30 درصــد از گاز وارداتــي اتحاديــه 
اروپا  از کشــور روسيه تأمين مي شــود، در  زمان 
وقوع انقاب نارنجي بيشــترين مقدار  اين گاز از 
کشــور اوکراين عبور مي کرد و مســير جايگزين  
مهمي وجود نداشــت اما در ســال  2012 ميادي 

آن هــم با ورود ترکيــه و اوکراين به اتحاديه در 
ســال 2025 از ميان رفــت... دليل ديگر رضايت 
يادشــده سياســت خارجى اتحاديه بوده اســت. 
در دوميــن دهه خطرنــاک قرن )منظــور همين 
دهــه 2020-2010( که پوتين برای ســومين بار 
رئيس جمهور روســيه شــده بــود و مى رفت که 
اوکراين را مورد حمله و تجاوز قرار دهد، اتحاديه 
اروپا بود که به اوباما فشار وارد آورد تا روسيه را 
با تهديد به تافى سهمگين اتم عقب براند. بحران 
اوکراين تبديل به پيروزی و موفقيت )کارل بيلت 
وزيرخارجه فعلى ســوئد کــه در اتحاديه نفوذ و 
شــهرت فزاينده ای پيدا کرده است( وزيرخارجه 
اتحاديه )مثًا جای خانم اشتون را گرفته است( و 
سبب انگيزش بيشتر برای دور تازه ای از گسترش 
آن گرديد. از طنز روزگاربود که يک دهه بعد، 
خود روســيه اولين تقاضای رسمى عضويت در 

اتحاديه را تسليم مقامات آن کرد.«)4(
سادگى و حتى ساده لوحى گاه مترادف فضيلت 
هم قرار مى گيرد اما گاهي شک موجب بيداری 

مى شود. مخصوصاً وقتى حديث مفصل باشد.

پی نوشت
1. پــس از رأی منفــى هلندی هــا و فرانســوی ها 
به قــرارداد ماســتريخت، سياســتگذاران اتحاديه 
قرارداد ليســبون را تدوين و پيــش آورده اند که با 
تعبيه مقررات و ضوابط بســيار پيچيــده در فرايند 
پذيرش آن توســط اعضــا و درج مــواد بى اندازه 
زيــاد و پيچيده تر در متــن و همچنين ارجاع آن به 
کميســيون های موقــت و انتصابى بــرای مطالعه و 
بررســى آن هم به دور از طرح در مجامع عمومى 
و دانشگاهى و حتى بدون لزوم طرح آن در صحن 
علنى پارلمان ها، عمًا همــه را، هم دولت ها و هم 
مردم کشــورهای عضو مقابل عمل انجام شده قرار 
داده انــد. ظاهراً دموکراســى ناب برقرار اســت اما 
ديگر کســى از حق مردم برای برگزاری رفراندوم 

نسبت به پذيرش اساسنامه دم نمى زند.
2. مانند موارد مشــابه در گذشــته، همچون شرايط 
منتهــى بــه جنــگ جهانــى اول و دوم، آلترناتيو 
ديگر جنگ اســت که البته اين بــار جنگ ظاهراً 
جنــگ آخر خواهد بود اما بــه قول آقای الروش، 
امپراتــوری نه فقط باکى از ايــن جنگ ندارد بلکه 
ظاهــراً به وقوع آن حتى دامن هم مى زند و اال چرا 
از ملکه و پرنس فيليپ گرفته تا عمده ترين مراجع 
فکری - اســتراتژيک و رســانه های شناخته شــده 
وابسته به آن برای کاهش جمعيت جهان به زير دو 
ميليارد نفر دائماً تبليغ مى کنند و برای تحقق عملى 
آن مرتــب برنامه هــا و اســتراتژی های اقتصادی، 
و  تدويــن  و...  شــبه علمى  فرهنگــى،  تکنيکــى، 
طراحى مى کنند: ...باشگاه رم، طرح های کميسيون 
ســه جانبه، مانع تراشــى بر ســر راه توســعه صنعتى 
جهان ســوم به بهانــه گرمايش زميــن و ترويج و 
تبليغ تکنولوژی های دوران غارنشينى بشر همچون 

انرژی های بادی! خورشيدی! و...
3. سايت فارسى بى  بى سى، سه شنبه 26 فروردين 1393. 
4. www.economist.com/node/8808182  

بحران اوکراين از نظر انرژي

سيد غالمحسين حسن تاش
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اروپـا را از دسـترس روس هـا دور خواهـد کرد و 
روس هـا طالب چنين چيزي نيسـتند. ضمن اينکه 
وابسـتگي  روسـيه  اقتصـاد  نيـز  کوتاه مـدت  در 
شـديد بـه درآمـد صـادارت انـرژي دارد و قطـع 

صـادرات بـه اروپـا يک شمشـير دولبه اسـت. 
 LNG جــدول زير ظرفيت ترمينال هــاي واردات

اروپا را منعکس مي کند. 
همان طور که ماحظه مي شود در حال حاضر 23 
ترمينال فعال واردات LNG در اطراف اروپا وجود 
دارد و چهار ترمينال نيز بــه  زودي به بهره برداري 
مي رســند و عاوه بر اينها يــک ترمينال غيرفعال 
نيز در کشــور ســوئد وجود دارد و برنامه ساخت 
چند ترمينال ديگر نيز در ايتاليا، کرواسي، آلباني و 
ايرلند وجود دارد و بعضي از ترمينال هاي موجود 
نيز برنامه افزايش ظرفيت دارند. اما نکته قابل تأمل 
اين است که ظرفيت واردات LNG در اروپا کمتر 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. اگر دو جدول 
فوق الذکر مورد مقايســه قرارگيرند اين مسئله به 
خوبي مشخص مي شود. بر اساس گزارش اتحاديه 
جهاني گاز در سال 2012 به طور متوسط کمتر از 
 LNG 30 درصــد از ظرفيت ترمينال هاي واردات
اروپا مورد استفاده قرار گرفته است که نمودار زير 

به خوبي اين مسئله را  بازتاب مي دهد.

ارقامــي کــه ذکــر شــد  و  اعــداد  دقــت در 
نشــان مي دهــد کــه حداقــل بــه انــدازه کل 
واردات گاز اروپــا از روســيه ظرفيــت بــراي 
وجــود   LNG بصــورت  بيشــتر  گاز  واردات 
هم اکنــون  کــه  حالي اســت  در  ايــن  و  دارد 
واحدهــاي توليــد LNG بــه ظرفيــت 18 ميليــون  
ــت  ــاخت اس ــال س ــده در ح ــن در اياالت متح ت
کــه در دو فــاز در ســال هاي 2015  و 2016 
پروژه هايــي  و  مي رســد  بهره بــرداري  بــه 
بــه ظرفيــت کل حــدود 270 ميليــون تــن در 
اياالت متحــده و  حــدود 80 ميليــون تــن در 
ــري اســت. مســلم اســت  ــادا در دســت پيگي کان
 LNG کــه بــازار اروپــا بهتريــن مقصــد صــادرات

امريــکا و کانــادا محســوب مي شــود.
بــه ايــن نکتــه هــم بايــد توجــه کــرد کــه  
ــيه  ــن گاز از روس ــداوم تأمي ــا از ت ــي اروپ نگران
ــدود  ــن مح ــوالت اوکراي ــه تح ــدت، ب در بلند م
غربــي  مناطــق  در  گاز   توليــد  نمي شــود. 
روســيه در حــال کاهــش اســت و اکتشــافات و 

بودند زير بار فشــار امريکايــي نرفتند و حرکت 
اتحاد شــوروي به ســمت فروپاشــي نيــز مجال 
بهره گيري از  اهرم گازي را به آن کشــور نداد. 
امريکايي ها از ديرباز مشوق  توسعه تجارت گاز 
از طريق مايع سازي )LNG( در مقابل تجارت از 
طريق خط  لولــه بوده اند تا  اگر نمي توانند  امتياز 
ذخاير عظيم را از روســيه بگيرنــد حداقل امتياز 
پهناوري اين کشــور براي توسعه خطوط  لوله را 
کاهش دهنــد و در مقابل مســيرهاي گاز را نيز 
روي کشــتي هاي LNG  به آب هــا منتقل کنند 
که مانند نفت  در کنترل خودشان باشد. اما اينک 
به  هر حال اروپا به گاز روســيه وابسته است و در 
صورت تشديد بحران ميان اروپا و روسيه ريسک 
انرژي براي اروپا بسيار باالست ولي ممکن است 
اياالت متحده چندان هم  از چنين چيزي ناخشنود 
نباشــد. اولين محموله هــاي LNG اياالت متحده 
قرار اســت از ســال آينده )2015( ميادي وارد 
بازار جهان شــود و فناوري امريکايي شــيل هاي 
گازي نيز پشــت در اروپا منتظر ورود اســت. در 
صورت تشــديد بحران، اروپا چندســال فشار و 
محدوديت را بايد تحمل کند و اين خصوصاً در 
شرايط بحراني و رقابتي  اقتصاد جهان مي تواند  از 

همه جهت براي اياالت متحده فرصت باشد. 
جدول زير وضعيــت واردات گاز اروپا و مبادي 
آن چــه به صورت خــط لوله و چه بــه صورت 
LNG را را نشــان مي دهد. همان طور که ماحظه  
مي شود: در سال 2012 ميادي حدود 15 درصد 
واردات گاز اروپــا به صورت LNG و 85 درصد 
از طريق خط  لوله بوده اســت. کشور روسيه 30 
درصــد از ســهم کل واردات گاز اروپا و حدود 
35 درصد از ســهم واردات از طريق خط  لوله را 

به خود اختصاص داده است. 

LNG احتمال جايگزين گاز روسيه با
در صورت تشــديد بحران احتماالت ديگري نيز 

قابل مرور و بررسي است:
روسـيه اوکراين را تحت فشـارگازي قـرارداده و 
تهديـد نيـز کـرده اسـت امـا  اروپـا را نـه و به نظر 
هـم نمي رسـد کـه اينـکار را انجـام دهـد چراکه 
بـا توجـه بـه آنچـه که ذکـر شـد چنيـن تهديدي 
بـراي روسـيه کارسـاز  هرچنـد در کوتاه مـدت 
باشـد و  امتيـازي را  از آن بگيرد اما در بلندمدت 
تمامـاً بـه نفـع امريـکا خواهد بـود و بـازار انرژي  

استخراج شيل هاي گازي تبديل کند. 
نقشــه زيــر کــه توســط اداره اطاعــات انرژي 
اياالت متحده امريکا منتشــر شــده است پتانسيل  
شــيل هاي نفتي و گازي را در ســطح کره زمين 
در مناطقي که تاکنون مورد بررســي قرار گرفته 
اســت، نشــان مي دهد. گــزارش اداره اطاعات 
انــرژي امريــکا )2013(، نشــان مي دهــد که در 
مجمــوع اروپــاي غربي و شــرقي حــدود 137 
تريليــون مترمکعــب ذخاير »درجاي« شــيل گاز 
وجــود دارد که حدود 25 تريليون مترمکعب آن 
قابل برداشت است. فرانسه و انگلستان در اروپاي 
غربي و کشورهاي لهستان، اوکراين و روماني در 
اروپاي  شــرقي، باالترين پتانسيل شيل گاز را دارا 

هستند. )تصوير ب(
بنابراين کشور اوکراين از جمله کشورهايي است 
که از منابع قابل توجه شيل هاي گازي برخوردار 
اســت و فشــارهاي گازي روســيه به اين کشور 
که به دنبال بحران اخير واقع شــده است مي تواند 
اوکراين را به دروازه ورود فناوري گاز شــيل به 
اروپــا تبديــل  کند. طي همين چنــد ماهي که از 
آغاز بحران مي گذرد، چندين مقاله در نشــريات 
امريکايي به اين مضمون انتشــار يافته اســت که 
تحول انرژي موســوم به انقاب شيل هاي گازي 
کــه در اياالت متحــده رخ داده،  مي توانــد در 

اوکراين تکرار شود. 

نياز اروپا به واردات گاز 
 مواضع اروپا و خصوصاً آلمان در مقابل روســيه 
در جريــان تحوالت اوکراين قــدري مايم تر از 
مواضع اياالت متحده اســت. دقت در اين چالش 
مهــم جهاني نوعي تعــارض يا حداقــل تفاوت 
منافع ميــان اتحاديه اروپا و اياالت متحده  در اين 
بحران  و خصوصاً در زمينه مسئله گاز و تجارت 
آن را آشــکار مي سازد.  اين تفاوت منافع، ريشه 
ديرينه تــري دارد. از ابتــداي تجــارت  گاز ميان 
اروپــاي غربــي و روســيه کــه در دوران قبل از 
فروپاشــي شــوروي آغاز شــد، اياالت متحده با 
خريد گاز روسيه توســط آلمان و اروپا مخالف 
بــود و آن را عامل وابســتگي اروپا به شــوروي 
مي دانســت که در بلندمدت به يک اهرم فشــار 
سياسي براي شــوروي روي اروپا تبديل خواهد 
شــد. ولي اروپايي ها که به ســهم خــود نيازمند 
متنوع سازي مبادي و مسيرهاي تأمين  انرژي خود 

تصوير الف تصوير ب
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ضمــن اينکــه اگــر اضافــه  عرضــه اي نيــز در بازار 
ــد  ــا کاهــش تولي ــيه ب ــته باشــد روس وجــود داش
خــود بــه راحتــي مي توانــد آن را جبــران کــرده 

و قيمت هــا را حفــظ کنــد. 
احتمــال کامــًا معکــوس، قطــع  يــا کاهــش 
صــورت  در  روســيه  گاز  و  نفــت  صــادرات 
تشــديد بحــران و بــروز جنــگ اســت کــه بــازار 
جهانــي نفــت را بــا کمبــود مواجــه خواهــد کــرد 
ــد داد  ــش خواه ــدت افزاي ــه ش ــا را ب و قيمت ه
ــن  ــز اياالت متحــده کمتري ــن صــورت ني و در اي
آســيب و رقبــاي عمــده اقتصــادي آن يعنــي 
اتحاديــه اروپــا، ژاپــن و چين بيشــترين آســيب را 
ــه نظــر نمي رســد کــه روســيه،  ــد، ب ــد دي خواهن
ــته  ــل داش ــزي تماي ــن چي ــه چني ــا ب ــن و اروپ چي

باشــند. 
گذشــت زمان تصوير روشــن تري از سياست ها و 
حساسيت هاي انرژي طرفين را آشکار خواهد کرد.

ــور  ــن کش ــاد اي ــش داده و اقتص ــيه را کاه روس
را تحــت فشــار قــرار دهنــد ايــن تجربــه در 
ــوک  ــن ش ــا اولي ــي ي ــوم نفت ــوک س ــان ش جري
ــادي  ــال 1986 مي ــت در س ــت نف ــقوط قيم س
ــت  ــق سياس ــر  از طري ــه  در ظاه ــود دارد ک وج
ــت  ــازار از نف ــباع ب ــتان و اش ــازار عربس ــهم ب س
ــا  ــي بعده ــد ول ــال ش ــور دنب ــن کش ــط اي توس
ــيله اي  ــا وس ــت تنه ــن سياس ــه اي ــد ک ــوم ش معل
ــراي  ــي نفــت ب ــراي ســاقط کردن قيمــت جهان ب
ــه درآمــد  تســريع فروپاشــي شــوروي )وابســته ب
نفــت و گاز( و وادارکــردن جمهــوري اســامي 
ايــران بــه پايــان دادن بــه جنــگ و فشــار بــه ليبــي 
ــد   ــر مي رس ــه  نظ ــه ب ــت. البت ــوده اس ــي( ب )قذاف
در حــال حاضــر شــرايط بــازار نفــت اجــازه 
ــازاد  ــان ظرفيــت م ــن  کار را ندهــد. در آن زم اي
توليــد عربســتان کــه بــه کار گرفتــه شــد و نفــت 
را ســرازير بــازار کــرد بســيار بيشــتر از حــاال بــود 

پتانســيل هاي جديــد گازي روســيه عمدتــاً در 
ــرار  ــرقي ق ــيبري ش ــور و در س ــن کش ــرق اي ش
دارد. قــرارداد منعقــده اخيــر ميــان چين و روســيه 
فــروش  بــراي  دالر  ميليــارد   400 ارزش  بــه 
ــه  ــيه ب ــب گاز روس ــارد متر مکع ــاالنه 38 ميلي س
ــک  ــد از ي ــه بع ــال ک ــدت 30  س ــراي م ــن ب چي
مذاکــرات 20 ســاله تحقــق يافــت نيــز رويکــرد 
ــن  ــي اي ــدي و نااطمينان ــه شــرق و ناامي روســيه ب
کشــور از بــازار غــرب را بازتــاب مي دهــد. 

تبعات احتمالي تشديد بحران 
گازي  رقابت هــاي  بــر  عــاوه  نهايــت  در 
ــه  ــد ک ــرح باش ــد مط ــز مي توان ــال ني ــن احتم اي
ــد  ــازه ده ــت اج ــي نف ــازار جهان ــرايط ب ــر ش اگ
متحديــن  از  بعضــي  طريــق  از  امريکايي هــا 
ــي  ــاي جهان ــش قيمت ه ــه کاه ــبت ب ــود نس خ
نفــت بــراي مدتــي اقــدام نماينــد تــا درآمدهــاي 

LNG واردات گاز اروپا از طريق خط لوله و به صورت

سهم هر كشور
) درصد( كل LNG خط لوله صادركننده

2012 2012 تغيير 2012 2011 تغيير 2012 2011 سال

اروپا

24.24 108.81 12.30% 3.31 2.95 14.30% 105.5 92.33 نروژ

12.14 54.51 8.10% 54.51 50.41 هلند

2.67 11.98 -24.90% 11.98 15.96 انگلستان

0.66 2.98 -4.90% 2.98 3.13 دانمارک

4.73 21.23 15.60% 21.23 18.37 ساير

199.51 12.30% 3.31 2.95 8.90% 196.2 180.2 کل

30.03 134.81 -7.60% 134.81 145.82 روسيه

CIS0.75 3.35 -12.10% 3.35 3.81 آذربايجان

138.16 -7.70% 138.16 149.63 کل

10.47 47.01 -13.30% 13.95 16.1 2.10% 33.6 32.38 الجزاير

آفريقا

1.44 6.47 0 0.08 176.50% 6.47 2.34 ليبي 

2.56 11.49 -24.20% 11.49 15.16 نيجريه

0.62 2.78 -35.10% 2.78 4.29 مصر

67.75 28.22 35.63 39.53 34.72 کل

6.71 30.11 -28.30% 30.11 41.99 قطر

خاورميانه
1.83 8.21 0.02% 8.21 8.19 ايران

0.00 0 0 1.16 يمن

38.32 30.11 43.15 8.21 8.19 کل

0.55 2.46 -32.50% 2.46 3.64 ترينيداد و توباگو

0.59امريکای جنوبى 2.65 -16.50% 2.65 2.27 پرو

5.11 5.11 5.91 کل

448.9 -20.89% 66.75 87.64 9.36% 382.1 372.74 کل

14.9 19 85.1 81 سهم خط لوله و LNG در کل واردات

مأخذ: شرکت سدی گاز فرانسه
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مشخصات ترمینال های دريافت LNG و تبديل آن به گاز در اروپا

ف
نام ترمینال كشور ردي

سال  
بهره برداري

ظرفیت اسمي دريافت )ساالنه(
شركت مالک

میلیارد متر مكعبمیلیون تن 

1

نيا 
سپا

ا

196912.416.9ENGAS 100%بارسلونا

2Huelva 19888.411.4ENGAS 100%

3Cartagena19897.610.3ENGAS 100%

BBG(20035.16.9ENGAS 40% , EVE 30%, PREEF 30%( بيلبائو4

5Saggas )Sagunto(20066.99.4
 PREEF 30%, ENI 21.25% GN Fenosa 21.25%, Osaka gas 20%,

Oman oil 7.5%

6Mugardos LNG )El Ferrol(20072.63.5
 Grupo Tojeiro 36.5%,GN Fenosa 21%, Others 32.5%,

Sonatrach 10%

7El Musel)Gijon(*1.72.3نامشخصENAGAS

201434.1ENGAS 40% , EVE 30%, PREEF 30%** توسعه بيلبائو 8

9

سه 
فران

Fos Tonkin197245.4GDF Suez 100%

10Montoir-de-Bretagne19807.39.9GDF Suez 100%

11FosMax LNG )fosCavaou(201068.2% GDF Suez 71.97%, TOTAL 28.03

12 ** Dunkirk LNG20151013.6EDF 65%, Fluxys 25%, TOTAL 10%

13

تان
لس

انگ

Grain LNG 20051520.4National Grid Transdco 100%

14 ***Teesside Gas Port200734.1Excelerate Energy 100%

15Deragon LNG 20094.46.0BG 50%, petronas 30%, 4GAS 20%

16South Hook200915.621.2Qatar Petroleum 67.5%, ExxonMobil 24.15, TOTAL 8.35

17

اليا
ايت

Panigaglia)La Spezia(19712.53.4ENI  100%

Rovingo/ LNG  ***20095.87.9ExxonMobil 46.35%, Qatar Petrolume 46.35, Edison 7.3%  آدرياتيک18

19 ***Livorno/ LNG Toscana20132.73.7EON 46.79%, IREN 46.79%, others $.42

20

کيه
Marmara Ereglisi19944.46.0Botas 100%تر

LNG 20064.46.0Egegas 100% علي آقا21

Gate LNG20118.812.0Gasunie 40%, Vopak 40%, others 20%هلند 22

Klaipeda LNG20142.23.0Klaipedos Nafta 100%** ليتواني 23

SwinoujScie201545.4GAZ-SYSTEM 100%** لهستان 24

Zeebrugge19876.69.0Publigas 89.97% Fluxys 10.03%بلژيک25

Revithussa20003.34.5DEPA 100%يونان26

Sines LNG20045.87.9REN 100%پرتغال 27

163.5222.4ظرفيت کل 

 اين ترمينال)مورد 7( در سال 2013 به بهره برداری رسيد اما در *
همان ابتدا دچار مشکل فنى شده و در حال رفع مشکل است

درحال ساخت هستند ولى بسيار نزديک به بهره برداری**

بخشى از تاسيسات بارگيری يا ذخيره سازی شان در دريا واقع ***
شده است

)IGU( اتحاديه بين المللى گاز LNG مآخذ: گزارش جهانى

ظرفیت ترمینال های واردات LNG در كشورهای اروپايی  در سال 2013 و پیش بینی 2018 
و میزان بهره برداری از ظرفیت
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پوينــت اعام کــرد که پنج ميليــارد دالر براي 
همکاري هاي ضدتروريستي در نظر گرفته شده 
که بيشــتر اين پول براي حمايت از شورشــيان 
در ســوريه صرف مي شود. اگرچه دولت اعام 
کرده که اين پول فقط صرف شورشيان ميانه رو 
در ســوريه مي شــود، به طور دقيق توضيح نداده 
که منظــور آن از »ميانه رو« چه گروهي اســت. 
واقعيت اين اســت که ســاح هاي فرستاده شده 
براي »ميانه روها« در سوريه اغلب و درنهايت به 
دست تندروها مي رســد. اين پنج ميليارد دالر ـ 
که از ماليات امريکايي ها و قرض از چين ناشي 
مي شــود ـ ادامه جنــگ در ســوريه را تضمين 

مي کند.
موارد نااميدکننده زيادي در ســخنراني سياست 
خارجي اوباما وجود دارد. اين ســخنراني ادامه 
سياســت »به آنچه مي گوييم عمل کنيد، به شما 
کمک مالــي مي کنيم، نافرماني کنيد، شــما را 
بمباران مي کنيم«، مي باشــد. اين سياســت يک 
شکست محسوب مي شود و تنها نئوکان ها از آن 

پشتيباني مي کنند.
منبع: سايت Anti War، 9 ژوئن 2014 

)19 خرداد 1393(

اوکراين رخ داد، جايي که پترو پروشنکو مورد 
حمايت امريکا اندکي باالتــر از 50 درصد آرا 
را به  دســت آورد، درحالي که ميليون ها نفر در 
بخش شرقي کشــور توانايي رأي دادن نداشتند. 
هــر چند چنيــن انتخاباتــي از نظر جــان کري 

به عنوان »پيروزي براي دموکراسي« اعام شد.
جان کري به طور مشابه کودتاي سال 2013 عليه 
مرسي، رئيس جمهور منتخب مصر را »بازگشت 
به دموکراســي« ناميد درحالي کــه انتخابات ماه 
گذشــته را تأييد کرد که منتخــب آن رهبر اين 

کودتا بود.
بــه همين ترتيب وقتــي رفراندومــي در کريمه 
برگزار شــد که اکثريت مطلق خواهان پيوستن 
به روســيه به جاي اوکراين بودند، دولت امريکا 
از به رسميت شــناختن نتايــج آن اجتنــاب کرد. 
از نظر واشنگتن، جداشــدن کريمه از اوکراين 
»غيرقانونــي« بود، اما تظاهرات مردم عليه دولت 

منتخب در کيف غيرقانوني نبود.
ترويــج  در  امريــکا  نقــش  مــورد  در  اوبامــا 
دموکراســي در جهان صحبت کــرد، اما چرا به 
نظر مي رسد دولت امريکا فقط انتخاباتي را آزاد 
و منصفانــه مي داند که نامزد مورد عاقه امريکا 
در آن برنــده باشــد؟ رئيس جمهور در وســت 

ســخنراني اخير سياســت خارجي اوباما که در 
مراسم فارغ التحصيلي »وست پوينت« انجام داد،  
از نظــر هر فردي که اميد داشــت رئيس جمهور 
تغيير رويه دهد باعث نااميدي شــد. اين احتمال 
وجود داشــت که شکســت هر مداخله امريکا 
در قــرن 21 الهام بخــش اندکي واکنش شــود. 
هرچنــد رئيس جمهور به طور واضح نشــان داد 
که مداخلــه و اســتثناگرايي امريکايــي در دو 
سال پاياني همچنان راهنماي سياست او خواهد 
بود. رئيس جمهــور در اين زمينه گفت: »با تمام 
وجود به اســتثناگرايي امريکايي اعتقاد دارم« و 
با اين ســخنان قابل ترديد ادامه داد که »به علت 
ديپلماســي امريکا و فداکاري هاي سربازان ما، 
مردم بيشــتر از هر زمان ديگري در تاريخ بشــر 

تحت حکومت هاي منتخب زندگي مي کنند.«
اشــاره او به انتخابــات امري مضحــک به نظر 
مي رســد. هفته گذشــته مردم ســوريه نخستين 
انتخابات رياســت جمهوري را بــا حضور چند 
کانديــدا در 50 ســال گذشــته تجربــه کردند. 
حدود ســه چهــارم افــراد واجد شــرايط رأي 
شــرکت کردنــد و 88 درصــد بــه اســد رأي 
دادند. پس از ســه سال شــورش مورد حمايت 
خارجي ها، شرايط رأي دادن بهينه نبود. هر چند 
برخاف نظر وزارت خارجه، ديگر نمي توان از 
عدم محبوبيت اســد در کشورش سخن گفت. 
حتي مايکل هيدن رئيس سابق سازمان سيا اعام 
کرد که اسد در انتخابات منصفانه اي در سوريه 
برنده شده اســت اما دولت امريکا به طور کامل 
رأي گيري در ســوريه را رد کرد و جان کري، 
وزيــر امورخارجه آن را يک صفر بزرگ ناميد 
چرا کــه »در حالي کــه ميليون ها نفــر از مردم، 
قدرت رأي دادن در ســوريه ندارند، نمي توانيد 

انتخاباتي داشته باشيد.«
هر چند اين اتفاقي است که دقيقاً ماه گذشته در 

عدم هماهنگي گفتار اوباما با سياست خارجي امريکا

نويسنده:  ران پارل

برگردان: هادي عبادي

مايكل هيدن رئيس سابق سيا
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ســازمان هاي اصلي که البي اســرائيل را تشکيل 
مي دهند شناخته شــده هســتند: AIPAC يا کميته 
روابط عمومــي امريکايي ـ اســرائيلي،  ADL  يا 
گروه ضد افترا، AJC  يا کميته يهوديـ  امريکايي 
و CUFI يــا کنفرانس ســران ســازمان هاي مهم 
يهودي و مســيحي براي اسرائيل. همه اين موارد 
شناخته شده هستند و از بودجه و کارکنان زيادي 
بهره  مي برند. آنها اثرگذاري زيادي دارند و براي 
ترويج ديدگاه خود به رســانه ها و سياستمداران 
بســياري دسترســي دارند و به عنوان يک گروه 
به طور مرتب از کاخ ســفيد ديدار مي کنند. بدون 
شــک AIPAC قوي ترين البي در اياالت  متحده 

است که تمرکز آن سياست خارجي مي باشد.
اين حاميان سازماني اســرائيل توسط مجموعه اي 
از انديشــکده ها و مؤسساتي پشــتيباني مي شوند 
که هوادار سياســت هاي حزب ليکود هستند. آنها 
شــامل بنياد دفاع از دموکراسي، کميته اضطراري 
براي اسرائيل، مؤسسه »امريکن اينترپرايز«، مؤسسه 

هادســن، بروکينگز و مؤسســه واشــنگتني براي 
خاورنزديــک، مي شــوند. مقاله اخير در ســايت 
»نشنال اينترست« با نام »چرا اسرائيل از ايران اتمي 
مي هراسد؟« که توســط دو اسرائيلي با پيوندهاي 
دولتي نوشته شده، نشــان مي دهد که سخنگويان 
تل آويو تا چه حد براي بيان نظرات خود به رسانه ها 
دسترسي دارند، درحالي که براي نظرات مخالف 
به ندرت چنين فضايي فراهم مي شود. بسيار دشوار 
است که تصور شود نوشته مشابهي در مورد نظرات 
ايران نســبت به اســرائيل منتشر شــود و شايد فرد 
به خوبي از خود بپرســد که سايت نشنال اينترست 
با ترويج نظرات مقام هاي کنوني يا ســابق دولتي 
از چه چيزي دفاع مي کند. انديشــکده ها انتقادات 
نســبت به اســرائيل را خنثي مي کنند و همواره از 
مطالبي پشــتيباني مي کنند که به نفع سياست هاي 
تل آويو باشــد. سفراي اسرائيل به طور مرتب براي 
نشرياتي همچون واشنگتن پست و نيويورک تايمز 
مطلــب مي نويســند. از ميــان رســانه هاي هوادار 

وال اســتريت جورنال  اســرائيل، واشنگتن پست، 
مربوط به رابرت مرداک هســتند و منصفانه است 
که اعام کنيــم جريان اصلي رســانه  اي تا حدي 
نسبت به صدمه زدن به جايگاه اسرائيل و پشتيبانان 

آن محتاط است.
دوســتان اســرائيل به درســتي کنگره را به  عنوان 
هم پيمــان اصلــي خــود در مورد حفــظ روابط 
دوســتانه اســرائيل و امريکا در نظر مي گيرند تا 
جايي که »پت بيوکانن« زمانــي قوه مقننه امريکا 
را به عنوان »ســرزمين اشــغالي اســرائيل« ناميد. 
کاخ ســفيد نيز به طرز عجيبي اسرائيل را به عنوان 
هم پيمان اصلي در نظــر مي گيرد، با وجود اينکه 
تل آويو به طور دائم در امريکا جاسوسي مي کند، 
به فرايند صلح با فلســطيني ها عاقه مند نيســت و 

مخالف منافع حقيقي امريکا عمل مي کند.
منبع: سايت Unz Review، 3 ژوئن 2014 
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البي اسرائيل چگونه عمل مي کند
نويسنده: فيليپ جيرالدي

برگردان: هادي عبادي

بنيادهاي معيوب استثناگرايي امريکايي نويسنده: رابرت مري

برگردان: هادي عبادي

اســتثناگرايي امريکايــي بنيادي مســتحکم براي 
سياســت خارجي، به ويــژه در خاورميانــه که به 
کلي فرهنگي بيگانه دارد، نيســت. اين مأموريتي 
احمقانه است که با سرنگوني ديکتاتورها به دنبال 
دموکراسي باشــيم. بنيادگرايي اسامي در جوامع 
خاورميانه، قدرتمند و گســترده اســت و تا حدي 
بــه علت تهاجم امريکا به اين کشــورها تحريک 
مي شود. ديکتاتوري هاي شرقي لزوماً دشمنان ذاتي 
غرب نيســتند در حالي که رژيم هاي اسام گراي 
راديکال خطري به مراتب جدي تر به شمار مي آيند. 
توازن ماحظات قدرتـ  مثًا ميان ايران و عراقـ  

هرگز نبايد ناديده گرفته شود.
مشکل نيســت که درک کنيم سياستگذاري پس 
از 11 ســپتامبر بايد با آگاهي از اين موارد شــکل 
مي گرفت. مشــکل تر اين اســت که چگونه امروز 
از چنين سياســت هايي بــراي اين منطقه خطرناک 
اســتفاده کنيم. اياالت متحده تا زماني که با ترکيب 
ايدئولوژيک اســتثناگرايي امريکايــي، مداخله و 
سياســت  خارجي مبتکرانه دو دهه گذشته هدايت 
مي شود، هيچ مزيتي نيست. همان طور که اتفاق هاي 
اخيــر در عراق نشــان مي دهد از دســت دادن اين 

نگرش ها از همه موارد مهمتر است.
منبع: نشنال اينترست، 13 ژوئن 2014 

)20 خرداد 1393(

تجهيزات نظامي موجــود در پايگاه هاي پليس و 
ارتش و 2500 مبارز آزادشده از زندان هاي محلي 
براي تقويت ظرفيت مالي و نظامي خود اســتفاده 

خواهند کرد.«
»گروه هاي ســني افراط گرا« دقيقاً موردي بود که 
دولت اياالت متحــده تاش مي کرد پــس از 11 
سپتامبر )و حمله گروه هاي افراطي سني به امريکا( 
آنها را محدود کند. اکنون به نظر مي رســد چنين 
گروه هايي در بخش هاي بزرگي از خاورميانهـ  در 
عراق، ســوريه و ليبي ـ  گسترش يافته  اند. اشتباه در 

کدام بخش بود؟
ايراد اساسي ايدئولوژي بود. ايده اي که بر مبناي آن، 
امريکا خاص است، اينکه هنجارها و رويه  ما بايد 
به خارج صادر شــود ، اينکه ما حق و وظيفه داريم 
و رژيم ها را مبتني بر سطحي ترين بهانه هاي مربوط 
به منفعت ملي نابود کنيم تا بر اساس استانداردهاي 
ما شکل بگيرند. اين نيروي استثناگرايي هدايت گر 
امريکا باعث حمله به عراق شد، همين امر بود که 
باعث تصميم اوباما به استفاده از نيروي نظامي عليه 
معمر قذافي شد و همين موضوع بود که خواستار 
مداخله امريکا در سوريه براي سرنگوني بشار اسد 
شــد. در تمام اين موارد وضعيت قبلي نســبت به 
وضعيتي که بعدها پيش آمد براي امريکا بهتر بود.

درس هــاي ناشــي از ايــن اتفاق ها کدام اســت؟ 

هرج و مرج پس از صدام که توسط مداخله امريکا 
در ســال 2003 ايجاد شد، به سطح بحران نزديک 
مي شــود. اکنــون دومين شــهر بزرگ کشــور و 
نخستين شهر بزرگ نفتي يعني موصل مورد تاخت 
و تاز شورشــيان ســني قرار گرفته است. بر اساس 
نوشته نيويورک تايمز، اين شهر اکنون تحت کنترل 
يکي از افراطي ترين گروه ها يعني داعش )دولت 
اسامي عراق و شــام( قرار گرفته است. مقام هاي 
محلي اظهار مي دارند که بسياري از مبارزان سني 
ازجمله جهادي هايي هســتند که جايگاه آنها مرز 

ميان عراق و سوريه است.
شورشيان سني تاکنون بر شهر فلوجه و بخش هايي 
از رمادي در استان االنبار تسلط يافته اند. آنها اکنون 
در موقعيتي هســتند که مي توانند منابع کنترل شده 
در موصــل را بــراي تقويت نيروي خــود در انبار 
به کار گيرند و تأثير خود بر نقاط ديگر کشــور را 
گســترش دهند. »ايهام کامل« که استراتژيستي از 
گروه مشاوران استراتژيک اوراسياست، در نشريه 

تايم چنين اظهارنظر کرده است:
»تسلط گروه هاي سني افراطي بر استان االنبار اين 
ديدگاه را تقويت مي کند که شورش اسام گرايان 
در دو ســال آينده بــراي نيروهــاي امنيتي دولت 
مرکزي چالش به شــمار مي آيد. احتماالً نيروهاي 
شورشي از پول نقد موجود در بانک هاي موصل، 
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هم ايــران در آرزوي عراقي واحد هســتند که 
در آن، ميان طوايف تعادل برقرار باشــد. ترکيه 
و ايــران نمي خواهند کــه گروه هاي جهادي در 
عــراق حکومت کنند و حتــي نمي خواهند آنها 
در مناطق سني نشــين مسلط باشــند. تنها قدرت 
مخرب منطقه ، عربســتان ســعودي و شبکه هاي 
ماهواره اي آن اســت کــه از گروه هاي جهادي 
افراط گرا هم در ســوريه و هم در عراق حمايت 

مي کنند.
عــراق بايد به کمک دو همســايه خــود )ايران 
و ترکيــه( بــر ايــن بحــران داخلي غلبــه کند. 
فرقه گرايــي سرنوشــت محتــوم عراق نيســت. 
در حــال حاضر هويت قوي فرقــه اي بازتابي از 
ناامني ها و تــرس از جامعه پيچيده داراي بحران 
و انعکاســي از انتقال سياسي و اجتماعي در اين 
کشــور اســت. مداخله امريکا که زماني فاجعه 
آفريــد، فقــط مي تواند در برابــر موضوعي که 
عراقي هــا بايد با آن روبرو شــوند، تأخير ايجاد 
کند. ما قــادر به درمان اين بحران نيســتيم. اين 
مســئله بيش از آنکه به ما مربوط باشــد، به اين 

منطقه تعلق دارد.
منبع: هانتينگتون پست، 16 ژوئن 2014 
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شــيعه اسد در همســايگي اين کشــور حمايت 
مي کرد.

اکثريت سني هاي عراق موافقت اندکي نسبت به 
ايدئولوژي و تاکتيک هاي افراط گرايانه داعش 
احســاس مي کنند. اما آنها اين گروه را به عنوان 
ابزار مهم براي قدرت ســني ها مي دانندـ  اگرچه 
نه بــراي حکومت بر کل کشــور، بلکه حداقل 
به عنــوان صدايــي در حکومــت. ســني ها باور 
دارند اگرچه ظهور داعــش مالکي و حکومت 
او را آزرده خاطــر مي کند، شــايد باعث شــود 
که مالکي براي جلوگيــري از چنين گروه هاي 

افراطي، دولتي فراگيرتر تشکيل دهد.
بهتر اســت تا امريکا براي ورود دوباره به عراق 
تاش نکنــد. اياالت متحده تاکنــون زيربناهاي 
سياســي، اجتماعــي و اقتصادي عــراق را نابود 
کرده و آن را به محيطى پر از هرج ومرج تبديل 
کرده که هر طايقــه اي براي مقاصد خود تاش 
مي کند. ما در غرب تاش مي کنيم تا پيامدهاي 
نادرســت اقدام هــاي خويش را انــکار کرده و 
اشــاره کنيم کــه عراقي ها »همــواره طايفه اي« 

بوده اند. 
درواقــع دو بازيگــر منطقه اي با اعتبــار در اين 
ناحيــه وجود دارد، ترکيه و ايــران. هم ترکيه و 

توانايي تعجب برانگيز نيروهاي شبه نظامي دولت 
اســامي عراق و شــام )داعش( در مورد اشغال 
چندين شهر عراق،  بيش از آنکه ناشي از قدرت 
نظامــي آنها باشــد به ضعف و تــرس در عراق 
بازمي گــردد. اين قــدرت نظامي اســتراتژيک 
داعش نيست که بايد از آن ترسيد. آنچه بايد از 
آن ترسيد، باورهاي ايدئولوژيک تعداد زيادي 
سني مذهب اســت که براي دولتي که هنوز در 

اختيار آنها نيست مي جنگند.
داليــل اين وضعيت ســني ها به خوبي شــناخته 
شــده اســت. آنها پس از حمله امريکا به عراق، 
ســرنگوني صدام حســين و از بين رفتن حزب 
بعــث ـ پايگاه کنترل ســني ها ـ بازنــده بزرگ 
بودنــد، ضمن اينکــه امريکا ارتش عــراق را به 
عاملــي تــا حدي خنثــي تبديل کــرد. اکثريت 
مظلوم شيعه، قدرت را در دست گرفت. سني ها 
در کنار بعضــي از گروه هاي شــيعي، مقاومت 
در برابــر امريکايي ها را هدايــت مي کردند. در 
کشوري که توسط احساسات ملي گرايانه شديد 
اداره مي شــود، حتي بعثي هاي سابق و سکوالر 
داراي داليل مشــترکي با اســام گرايان سني و 
جهادي ها براي بيرون راندن اشغال گرايان بودند. 
اکنــون در حال دروکردن ويرانه اي هســتيم که 

آن را ايجاد کرده ايم.
نوري مالکي نخســت وزير عــراق، اجماع ملي 
جديــدي مبتني بــر »ملي گرايي عراقــي« ايجاد 
کرده اســت، اما شــيعيان به تازگــي اوج گرفته 
همــواره از اين مي ترســيدند که ســني ها تاش 
کنند تا معادله سياسي را معکوس کرده و دست 
باال را در قدرت داشــته باشــند. اهانت آشــکار 
عربستان ســعودي نســبت به قدرت اخير شيعيان 
در بغــداد ترس هاي اين گــروه را تقويت کرد، 
به ويژه وقتي رياض با تمام امکانات از نيروهاي 
سني به شــدت راديکال براي ســرنگوني رژيم 

نويسنده: گراهام فولر

برگردان: هادي عبادي

چرا امريکا بايد اجازه دهد تا خود عراق بحران را 
حل کند؟

آموزش نيروهاي داوطلب در عراق براي مبارزه با داعش



كتاب »چرا ملت ها شكســت می خورند؛ سرچشمه های قدرت، ثروت و فقر« نوشته 
»دارون عجم اوغلو« كه در نمايشــگاه كتاب امسال با دو ترجمه متفاوت و توسط دو 
ناشر مختلف عرضه شده و در روزهای آغازين نمايشگاه خبری مبنی بر گردآوری يكي 
از ترجمه هاي آن از سطح نمايشگاه منتشر شد، پژوهشی است در چارچوب اقتصاد 
سیاسی كه می خواهد ثابت كند رشــد اقتصادی زمانی رخ می دهد و تداوم می يابد 
و يک كشور را به ســطح درآمد باال و توسعه يافتگی می رساند كه همزمان نهادهای 
سیاسی و اقتصادی فراگیر داشته باشیم. اين نهادها، مشوق سرمايه گذاری، بهترين 
استفاده از اســتعدادها، مهاركننده قدرت بازارها، ورود بنگاه های كاراتر و مشاركت 
گسترده همگانی می شوند. معرفی اين كتاب در كنار معرفی دو كتاب ديگر، اجزای 

چشم انداز كتاب اين شماره را تشكیل می دهند. 
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دارون عجـم اوغلـوي ترک تبار به همـراه جيمز 
 MIT رابينسـون انگليسـي که اولي اسـتاد اقتصاد
دانشـگاه  در  سياسـي  علـوم  اسـتاد  دومـي  و 
هـاروارد اسـت پس از انتشـار کتاب »ريشـه هاي 
اقتصـادي ديکتاتـوري و دموکراسـي« در سـال 
علـي سـرزعيم  و  نگارنـده  توسـط  )کـه   2006
سـال  در  کويـر  انتشـارات  و  گرديـد  ترجمـه 
مشـترک  کتـاب  دوميـن  کـرد(  منتشـر   1390
خـود را در سـال 2012 بـه بـازار عرضه داشـتند. 
پيشـين،  کتـاب  برخـاف  آنهـا  جديـد  کتـاب 
و  رياضـي  گزاره هـاي  و  فرمول هـا  از  خالـي 
بيشـتري  عـام  مخاطبـان  و  نظريه بازي هاسـت 
اينجـا  در  کتـاب،  آن  مشـابه  آنهـا  امـا  دارد؛ 
تيـغ  دارنـد.  دسـت  در  را  اوکام«  »تيـغ  هـم 
مفيـدي  غالبـاً  اصـل   )Occam’s Razor( اوکام 
اسـت کـه بـراي سـاختن مدل هـاي پديده هـاي 
اجتماعـي اسـتفاده مي شـود. طبـق ايـن اصل که 
بـه يـاد ويليـام اوکام فيلسـوف انگليسـي سـده 
چهاردهـم ميادي شـهرت يافت، تعـداد اجزاي 
وجـودي يـک مـدل را نبايد بيـش از آنکه براي 
توضيـح يـک پديده الزم اسـت افزايـش داد. به 
پاسـخ ها  فرموله کـردن  هنـگام  ديگـر،  عبـارت 
خّسـت  بسـيار  بايـد  پيچيـده،  پرسـش هاي  بـه 
ورزيـد. نويسـندگان کتـاب بـا توجه بـه پيچيده 
بـودن موضوعـات علـوم اجتماعـي، بـه کـّرات 
از ايـن اصـل اسـتفاده کردنـد و ايـن کار نه تنهـا 
سـاده  را  پيچيـده  پرسـش هاي  بـه  پاسـخ دادن 
کـرده، بلکه جسـورانه تر از آن، حتي پرسـش ها 
را نيز سـاده مي سـازد. اتخاذ چنين روشـي، يعني 
اصـل  از  متهورانـه  و  بي رحمانـه  بهره بـرداري 
از جزئيـات  تـا  باعـث شـده اسـت  تيـغ اوکام، 

جالـب زيـادي صرف نظـر کـرده و بسـياري از 
پرسـش هاي بـه هميـن انـدازه مهـم را بيـرون از 
بررسـي خـود نگـه دارنـد، امـا فوايـد آن ايـن 
اسـت که پاسـخ هاي نسـبتاً روشـن و مشخص به 
برخـي از پرسـش هاي جالـب از جملـه پرسشـي 
کـه در عنـوان کتـاب جـاي گرفتـه اسـت )چـرا 

بدهنـد. مي خورنـد؟(  شکسـت  ملت هـا 
حـوزه اقتصاد سياسـي از پيوند پژوهشـي اين دو 
دانش آموختـه اقتصـاد و سياسـت جـان و آوازه 
بيشـتري يافتـه اسـت. عجـم اوغلو بـه تازگي در 
جايـي گفتـه بـود حدود 15 سـال پيـش هنگامي 
علمـي  هيئـت  در  عضويـت  درخواسـت  کـه 
برجسـته در زمـان  اسـاتيد  MIT دادم  دانشـگاه 
وارد  اين قـدر  دادنـد  هشـدار  مـن  بـه  مصاحبـه 
ممکـن  چـون  نشـو،  سياسـي  اقتصـاد  رويکـرد 
اسـت بـراي جذب شـدنت در دانشـگاه مشـکل 
بـه دنبـال اسـتفاده  امـا حـاال همـه  ايجـاد کنـد 
و  پژوهش هـا  در  سياسـي  اقتصـاد  رويکـرد  از 

مقـاالت خـود هسـتند. 
ســعي کتاب »چرا ملت ها شکســت مي خورند« 
اين اســت که يک تئــوري از نهادها ارائه دهد. 
نويســندگان در يک دســته بندي کلــي، نهادها 
را به دو دســته نهادهاي فراگيــر و بهره کش در 
دو حوزه اقتصاد و سياســت تقســيم مي کنند. به 
تعبيري ديگر وجود شــرايط رقابــت، به فراگير 
بودن و وجود شــرايط انحصاري به بهره کشــي 

نزديک است.
نهادهــاي اقتصادي بهره کــش عبارتند از: موانع 
ورود و وضع قوانيني کــه مانع کارکرد آزادانه 
بازارها شــده و زميــن بازي اقتصــاد را ناهموار 
مي کنند، مثل نبود نظم و قانون و حقوق مالکيت 

نامطمئن.
نهادهاي سياسي بهره کش عبارتند از: حکومت 
مطلقه و اقتدارگرا، نهادهاي سياســي که قدرت 
را در دســتان عده اي معــدود متمرکز مي کنند، 
نظــام حکومتي که قــدرت در آن مهار نشــده 
است و حاکميت قانون و شاقول و ترازي وجود 

ندارد.
نهادهــاي اقتصادي فراگيــر عبارتند از: مالکيت 
خصوصي مطمئــن، نظام هاي حقوقي بي طرف، 
وجود بازارها و پشــتيباني دولت )ارائه خدمات 
و مقررات عمومي( بــراي مبادله و معامله افراد، 
ورود و خروج آزاد بنگاه هاي جديد، پاسداشت 
قراردادها، دسترســي به تحصيات و فرصت ها 

براي همه شهروندان.
نهادهاي سياســي فراگير عبارتنــد از: نهادهاي 
سياسي که اجازه مشارکت گسترده مردم را در 
تعيين سرنوشــت خويش مي دهند، تکثرگرايي 
و وضــع محدوديت و کنترل بر سياســتمداران، 
حاکميت قانون که مرتبط با تکثرگرايي اســت 
و مقداري تمرکز سياســي بــراي اجراي نظم و 

قانون.
کتــاب »چــرا ملت هــا شکســت مي خورنــد«، 

راهکار مشکالت اقتصادي را در حوزه سياست بجوييد
به بهانه معرفي کتاب »چرا ملت ها شکست مي خورند؛ سرچشمه هاي قدرت، ثروت و فقر« 

جعفر خيرخواهان

سعي کتاب »چرا ملت ها شکست 
مي خورند« اين است که يک 
تئوري از نهادها ارائه دهد. 

نويسندگان در يک دسته بندي 
کلي، نهادها را به دو دسته 

نهادهاي فراگير و بهره کش در دو 
حوزه اقتصاد و سياست تقسيم 
مي کنند. به تعبيري ديگر وجود 
شرايط رقابت، به فراگير بودن 
و وجود شرايط انحصاري به 

بهره کشي نزديک است
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مي خواهد ثابت کند رشــد اقتصادي زماني رخ 
مي دهــد و تــداوم مي يابد و يک کشــور را به 
ســطح درآمد باال و توسعه يافتگي مي رساند که 
همزمــان نهادهاي سياســي و اقتصــادي فراگير 
داشته باشيم. اين نهادها، مشوق سرمايه گذاري، 
بهترين استفاده از استعدادها، مهارکننده قدرت 
بازارهــا، ورود بنگاه هــاي کاراتر و مشــارکت 

گسترده همگاني مي شوند.
موتور اصلي رشد تحت نهادهاي فراگير عبارت 
است از سرمايه گذاري در فناوري هاي جديد و 

.)Creative Destruction( تخريب سازنده
ايـن پرسـش را مطـرح  آنهـا در کتـاب خـود، 
مي کننـد بـا اينکـه نهادهـاي فراگيـر در خدمت 
در طـول  هسـتند، چـرا  رونـق جوامـع  و  رشـد 
تاريـخ و حتـي امـروز، نهادهـاي بهره کـش غلبه 

دارنـد؟
ايـن  در  نويسـندگان  اسـتفاده  مـورد  منطـق 
مـورد بسـيار سـاده اسـت. تـز اصلـي کـه بـه کار 
مي گيرنـد ايـن اسـت کـه گرچه رشـد اقتصادي 
حالـت  از  بيشـتر  فراگيـر  نهادهـاي  حالـت  در 
نهادهـاي بهره کـش اسـت امـا رشـد اقتصـادي، 
پـس  مي کنـد.  خلـق  برندگانـي  و  بازنـدگان 
بـراي  منطـق  يـک  رشـد،  بازنـدگان  سـوي  از 
پشـتيباني از نهادهـاي بهره کـش و گرفتارکردن 
وجـود  رخـوت  و  رکـود  شـرايط  در  اقتصـاد 
هسـتند  کسـاني  اقتصـادي  بازنـدگان   )1 دارد. 
مي دهنـد  دسـت  از  را  خـود  درآمدهـاي  کـه 
بـراي مثـال انحصارات که بـا تغييـر در نهادها يا 

معرفـي فناوري هـاي جديـد )تخريـب سـازنده( 
از بيـن مي رونـد، 2( بازنـدگان سياسـي آنهايـي 
هسـتند کـه جايـگاه ممتـاز سياسـي خـود را از 
دسـت مي دهنـد، يعنـي انحصـار قـدرت بـدون 

مـي رود.  بيـن  از  محدوديـت 
هسـتند  مهـم  عمـل  در  بازنـده  گـروه  دو  هـر 
امـا بازنـدگان سياسـي مانـع مهمتـري در برابـر 
فراگيـر  نهادهـاي  پيدايـش  بـراي  اصاحـات 
نهادهـاي  در  البتـه  هسـتند.  اقتصـادي  رشـد  و 
بهره کـش هـم رشـد رخ مي دهـد امـا اين رشـد 

مانـدگاري نـدارد چـون تخريب سـازنده وجود 
نـدارد و فعاليت هـاي بـا بهره وري باال در دسـت 

اسـت.  فرادسـتان 
امريـکاي  تاريخـي  بررسـي  بـه  ابتـدا  کتـاب 
دو  ايـن  تفـاوت  و  پرداختـه  و شـمالي  جنوبـي 
منطقـه را از حيـث چگونگـي کسـب ثـروت و 
درآمـد توسـط مهاجمـان اسـپانيايي و انگليسـي 
نشـان مي دهـد. بـه ايـن نحـو کـه مهاجمـان در 
جنـوب مجبـور بـه بهره کشـي از سـاکنان محلي 
و منابـع معدنـي و طبيعـي و در شـمال مجبـور به 
خلـق درآمد و انباشـت ثروت شـدند و از همين 
مقطـع اسـت کـه مسـير توسـعه نيافتگي امريکاي 
شـمالي  امريـکاي  توسـعه يافتگي  و  جنوبـي 

مشـخص گرديـد.
نويسـندگان سـپس در ادامه کتاب بـا مثال آوردن 
از انـواع کشـورها و تمدن هـا در طـول تاريـخ، 
مي خواهنـد ثابـت کننـد کـه سـه عامـل جغرافيا، 
سياسـت هاي  بـه  )نسـبت  جهـل  يـا  فرهنـگ 
درسـت( داليـل فقـر و ثـروت کشـورها نيسـتند 
بلکـه ايـن نهادهـاي سياسـي و اقتصـادي فراگيـر 
سرنوشـت  و  مسـير  کـه  هسـتند  بهره کـش  و 
توسـعه يافتگي و توسـعه نيافتگي آينـده کشـورها  

مي کننـد. تعييـن  را 
و  قـوي  بينش هـاي  کـه  کتـاب  ايـن  مطالعـه 
بـه  متقـن  و  قانع کننـده  پاسـخ هايي  و  گسـترده 
ريشـه هاي فقـر و مکنـت کشـورها مي دهـد بـه 
تمـام عاقه منـدان به رشـد و پيشـرفت اقتصادي 

مي شـود. توصيـه  ايـران  کشـور 

از سمت راست، جيمز رابينسون و دارون عجم اوغلوي

کتاب »چرا ملت ها شکست 
مي خورند«، مي خواهد ثابت کند 
رشد اقتصادي زماني رخ مي دهد 
و تداوم مي يابد و يک کشور را به 
سطح درآمد باال و توسعه يافتگي 
مي رساند که همزمان نهادهاي 

سياسي و اقتصادي فراگير 
داشته باشيم. اين نهادها، مشوق 
سرمايه گذاري، بهترين استفاده 
از استعدادها، مهارکننده قدرت 
بازارها، ورود بنگاه هاي کاراتر 
و مشارکت گسترده همگاني 

مي شوند
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پرتاطـم  دهه هـاي  ايـن  در  ديگـر  سـوي  از 
همـواره  دغدغـه ارزش هـاي دينـي و اخاقـي 
بـا جـان و دلـش همـراه بـوده و او را بـه مطالعـه 
و تحقيـق در ايـن وادي واداشـته اسـت. عنـوان 
ايـن  بـه  »فضايـل فراموش شـده« خـود اشـارتي 
از  يکـي  مقدمـه  در  وي  امـا  دارد،  دغدغه هـا 
انگيزه هـاي خـود را از تدويـن ايـن کتـاب 740 
و  دينـي  مسـائل  کـه  مي دانـد  ايـن  صفحـه اي 
اخاقـي را نـه بـه زبـان تخصصـي فقهـي، بلکـه 
بـا زباني آسـان و همه فهـم و سـبکي خواندني و 
مأنـوس جامعـه بيـان کنـد تـا فرزنـدان و جوانان 
مـا مشـکل دسترسـي بـه ايـن حـوزه را نداشـته 
بـه عبارتـي  او هـر جـا  اسـاس  ايـن  بـر  باشـند. 
خـاص برخـورده بـه تشـريح و توضيـح لغات و 
سـاده کردن آن پرداختـه تا ناآشـنايان بـا ادبيات 

دينـي نيـز از آن بهره منـد شـوند. 

نکتـه مهـم در تدويـن کتـاب اسـتفاده از منابـع 
شـيخ  مکاسـب  چـون  فقهـي  کتـب  و  دينـي 
انصـاري، تبصـره عامـه ِحلـي، انيس التجـار ما 
احمـد نراقـي و رسـاله هاي مراجـع تقليـد چـون 
صادقـي  آيـت اهلل  مرحـوم  سيسـتاني،  آيـت اهلل 
تهرانـي و... بـوده اسـت. مهمتـر اينکـه، جـا بـه 
جـا بـا طـرح مسـائل، مسـتندات قرآنـي و فقهي 
تـاش  گاه  همچنيـن  اسـت.  آورده  نيـز  را  آن 
کـرده  داليـل و ضرورت هاي مسـائل بيان شـده 
را نيـز توضيـح دهـد، به طـوري کـه کتـاب جنبه 

بـه نظـر طبيعـي مي آيـد کـه دسـت انـدرکاران 
چندانـي  آشـنايي  توليـدي،  و  اقتصـادي  امـور 
بـه مسـائل دينـي و اخاقي نداشـته باشـند. حتي 
برخـي از آنها ادعـا دارند اقتصاد سـازوکارهاي 
و  دينـي  ضوابـط  و  دارد  را  خـودش  خـاص 
در  نيسـتند.  تحقـق  قابـل  واقعيـت  در  اخاقـي 
آن سـو هم کسـاني هسـتند کـه بـه کار فکري و 
نظـري مشـغولند و از لزوم  رعايـت قواعد ديني 
و بايـد و نبايدهـاي اخاقـي در حـوزه اقتصـاد 
خـاص  مسـائل  بـا  بي آنکـه  مي گوينـد،  سـخن 
حـوزه اقتصـاد و توليـد آشـنا باشـند؛ امـا اينکـه 
يـک کنشـگر اقتصـادي و درگيـر امـر توليـد و 
صنعـت، خـود تبيين کننـده و معـرف حـدود و 
اقتصـاد  حـوزه  در  اخاقـي  و  شـرعي  ضوابـط 
انتشـار  بـا  اخيـراً  اسـت.  غريبـي  پديـده  باشـد 
کتـاب »اخـاق دينـي يـا فضايـل فراموش شـده 
در مناسـبات اقتصـادي« گامي نـو در اين عرصه 
نويسـنده  عبدالصمـدي  محمـد  شـد.  برداشـته 
کتـاب کـه قبـًا سـه جلـد خاطـرات و تجربيات 
او در عرصـه توليـد و صنعـت منتشـر شـده، بـر 
اقتصـادي  مناسـبات  در  کـه  اسـت  بـاور  ايـن 
موجـود ابتـدا بايـد ارزش هـاي اخاقـي را احيـا 
کـرد تـا ضوابـط ديني و شـرعي بـرآن بنا شـود. 
در غيـر ايـن صـورت دانسـتن احـکام فقهـي يـا 
قوانيـن براي کسـي کـه پايبنـدي بـه ارزش هاي 
اخاقـي نـدارد همچون شمشـير بر کـف زنگي 

مسـت دادن اسـت. 
نويسنده که بيش از 50 سال در عرصه اقتصادي 
فعـال بـوده و از شـاگردي بـازار تـا مديريت در 
مديريـت  چـون  خصوصـي  و  دولتـي  بخـش 
و...  سـازمان دخانيـات  ملـي،  کارخانـه کفـش 
را تجربـه کـرده اسـت بـا پيچيدگي هـا و رمـز و 
رمـوز بـازار، توليـد و رويه هاي رايج آشناسـت. 

تالشي براي احياي ارزش هاي فراموش شده

سيدمهدي غني

ويژگي ديگر کتاب بيان داستان، 
حکايت و تمثيل هاي گوناگون در 
البه الي مطالب است که نوشتار 
را از خشکي درآورده و خواندن 
و فهم مطالب را براي خواننده 
شيرين و خواستني مي کند. 
همچنين فرارفتن از پوسته و 
ظاهر احکام و مناسک ديني و 

پرداختن به حقيقت امور از نکات 
برجسته اين نوشتار است

آموزشـي پيداکـرده و صرفـاً بيـان دسـتورالعمل 
و احـکام نيسـت. نويسـنده بـر ايـن بـاور اسـت 
مـا  جوانـان  اغلـب  کـه  فعلـي  شـرايط  در  کـه 
تحصيـات دانشـگاهي دارنـد و بـراي هرکاري 
دليلـي منطقـي مي جوينـد تنهـا بـا بيـان احـکام 
بلکـه  داشـت،  انتظارعمـل  آنهـا  از  نمي شـود 
الزم اسـت داليـل منطقـي و علمـي مسـائل نيـز 
بيـان شـود و اقناع صـورت گيرد. کتـاب فضايل 
فراموش شـده ضمـن بيـان موضوعـات اخاقـي 
و شـرعي، هـر جـا الزم بـوده بـه قوانيـن مربوطه 
نيـز اشـاره کـرده و خواننـده را بـا ايـن قوانيـن و 

مقـررات نيـز آشـنا مي کنـد. 
ويژگـي ديگـر کتـاب بيـان داسـتان، حکايـت و 
تمثيل هـاي گوناگـون در البـه الي مطالب اسـت 
کـه نوشـتار را از خشـکي درآورده و خوانـدن 
و  شـيرين  خواننـده  بـراي  را  مطالـب  فهـم  و 
خواسـتني مي کنـد. همچنيـن فرارفتـن از پوسـته 
پرداختـن  و  دينـي  مناسـک  و  احـکام  ظاهـر  و 
بـه حقيقـت امـور از نـکات برجسـته اين نوشـتار 
اسـت. برخـي چنـان در ظواهـر غـرق مي شـوند 
کـه هـدف را از يـاد مي برنـد و برخـي صرفـاً از 
عرفـان، ديانـت و معنويـت سـخن مي گوينـد امـا 
از  بخشـي  در  نمي آفريننـد.  ارزشـي  عمـل  در 
دانسـتن  »بـا  مي خوانيـم:  عرفـان  دربـاره  کتـاب 
عرفـان، مـا عارف نمي شـويم، بـا گفتن ذکـر، از 
مـا معجـزه اي سـرنمي زند، بلکه با عمل کـردن به 
فضايل انسـاني اسـت که مـا به عرفان دسـت پيدا 
مي کنيـم....« اينکـه هـدف از عمـل به مناسـک و 
دسـتورات دينـي تقويت ارتباط با خـدا و تقويت 
ايمـان باشـد و ايمان به خـدا در روابـط ما با خلق 
خـدا نمـود پيـدا کند حقيقتي اسـت کـه کمتر به 
آن توجـه شـده اسـت. اغلـب خـود انجـام عمل، 
هـدف مي شـود بي آنکـه تحولـي در خلقيـات، 
کـردار و نيـات فـرد حاصـل شـود امـا نويسـنده 
رويکـردي ديگـر را پي گرفته اسـت. براي نمونه  
در توضيح واژه »ذکر« آمده اسـت: »بارها شـاهد 
بوده ايـم کـه لبـان مـردم در حـال تکرارکلماتـي 
اسـت کـه مـا اصطاحـاً بـه آن ذکـر مي گوييـم، 
کـه البته بهتـر از گفتـن کلمات لغو بي معناسـت، 
...امـا بـزرگان ديـن مـا ذکـري را ذکـر مي داننـد 
کـه عمـًا شـما را در خدمـت مـردم قـرار دهد.« 
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کتـاب شـامل 14 فصـل اسـت کـه همـه مسـائل 
مبتابـه يـک فعـال اقتصـادي را دربرمي گيـرد. 
چـون  مالـي  موضـوع  هرگونـه  آن  بـر  عـاوه 
و  ديـه  بـورس،  وام هـا،  انـواع  مهريـه،  ارث، 
و  معـروف  بـه  امـر  بـه  مربـوط  مسـائل  حتـي 
ايـن کتـاب مشـاهده  نيـز در  را  منکـر  از  نهـي 
مي کنيـم. کتـاب همچنان کـه از نامش پيداسـت 
رويکـردي انتقـادي بـه وضعيت موجـود دارد و 
تـاش مي کنـد خواننـده را به تأمـل وادارد تا به 
علـل پيدايي مناسـبات غلط اخاقـي و اقتصادي 

بينديشـد. 
امـا ويژگي نـادر ديگري در اين کتاب مشـاهده 
مي خوانيـم:  شناسـه  صفحـه  در  کـه  مي شـود 
)قيمـت: هديـه(. ايـن مسـئله بيانگر ايـن واقعيت 
اسـت کـه نويسـنده کتـاب احيـاي ارزش هـاي 
اخاقـي و دينـي را بـراي خـود يـک فريضـه و 
تکليـف دانسـته و هزينه سـنگين تهيـه کتاب در 
وضعيـت موجـود را خـود پرداختـه تـا مشـکل 
مالـي بـراي خواننـدگان عاقه منـد به آشـنايي با 

ايـن مسـائل، مانعـي ايجـاد نکند. 
بـه اميـد آنکـه ايـن تاش هـا و انگيزه هـا بـه بـار 
نشسـته و شـاهد پاکسـازي رويه هاي نادرست و 
غيراخاقـي از مناسـبات اقتصـادي و اجتماعـي 
و  علميـه  حوزه هـاي  همچنيـن  باشـيم.  خـود 
نـوآوري  ايـن  فقاهـت  امـر  دسـت  اندرکاران 
غيـر روحانـي  فـردي  از جانـب  هـر چنـد  ـ  را 
کـه موجـب آشـنايي عمـوم بـا مسـائل دينـي و 
اخاقـي مي شـود ـ بـه فـال نيـک گرفتـه و در 
ويرايـش  بکوشـند.  رويکردهـا  ايـن  تقويـت 
دوم کتـاب فضايـل فراموش شـده نوشـته محمد 
رشـد  آرمـان  انتشـارات  توسـط  عبدالصمـدي 

در1000 نسـخه بـه چـاپ رسـيده اسـت.
منتشرشـده  کتـاب  ويرايـش،  ايـن  از  قبـل 
روحانيـون  برخـي  و  صاحبنظـران  اختيـار  در 
خواسـت  آنهـا  از  نويسـنده  و  قرارگرفـت 
پيشـنهادات  و  نقدهـا  کتـاب  مطالـب  پيرامـون 
خـود را ارائـه دهنـد. ايـن درخواسـت صـوري 
و نمايشـي نبـود و نويسـنده با گـردآوري نقدها 
و نظريـات ديگـران در مطالـب کتـاب تغييراتي 
داده و مطالبـي بـر آن افـزوده يـا بخش هايـي را 
حـذف کـرده اسـت. ويرايـش دوم کـه اکنـون 
در دسـترس خواننـدگان قـرار گرفتـه محصـول 
ايـن تعامل نويسـنده و خوانندگان کتاب اسـت، 
و  يافـت  تـداوم خواهـد  تعاملـي کـه همچنـان 
نويسـنده جويـاي نقدها و اصاحات پيشـنهادي 
جديـد اسـت. از ايـن رو به جاسـت بـه يکـي از 
کاسـتي هاي ويرايش دوم اشـاره کنيـم. با توجه 
بـه اينکـه نقـل قول و اسـتناد بـه سـخنان بزرگان 
مي خـورد،  چشـم  بـه  کتـاب  جـاي  جـاي  در 
کمتـر اسـناد و منابـع مربوطـه ذکـر شـده اسـت 
مي کاهـد.  مطلـب  اعتبـار  از  کاسـتي  ايـن  کـه 
اميـد اسـت در ويرايش هـاي بعـدي ايـن نقيصـه 

رفـع شـود. 

با اضافه شدن ابعاد جديد به پرونده هسته اي ايران 
و حل نشــدن مــوارد قبلي،  ايران به ناچــار در اين 
موضــع تســليم خواهد شــد، اما بــا برخوردهاي 
مناســب فني و حقوقي با آژانس اين اميد آنها به 
يأس تبديل شد تا جايي که در جلسات گروه هاي 
کاري و مذاکــرات جانبي )برمبناي توافق پاريس 
در آبان 83( تقريباً روشــن شد که توقف يا تعليق 
بلندمدت صرفاً ترجيح اروپاست نه موضع قطعي 
آنها )به اصطاح خط قرمز( و اين موضوع در سفر 
به پاريس و مذاکرات روحاني با شيراک از قرينه 
به قطعيت مي رســد. )ص 457( ســؤالي که اينجا 
مطرح مي شــود اين اســت که چرا ايــران توقف 
يــا تعليق بلندمــدت غني ســازي را به هيچ عنوان 
نمي پذيــرد و به اصطــاح آن را خــط قرمز خود 
مي داند؟ روحاني در مذاکرات خود با شــيراک 

)83/12/6( در اين باره مي گويد:
1ـ مغاير با حق غيرقابل انتزاع ماست.

2ـ ايران از قابليت توليد و عرضه سوخت و منافع 
اقتصادي آن محروم مي شود آن گونه که فرانسه، 
آلمــان و انگليس حاضــر نيســتند از منافع خود 
صرف نظر کنند، ايران هم حاضر نيســت از منافع 

خود چشم پوشي کند.
3ـ از نظر مردم پذيرش اين عمل تحقيرآميز است 

و غرور ملي ما را خدشه دار مي کند.
4ـ ايــن يک تبعيض اســت و در اجراي مقررات 

بين المللي تبعيض پذيرفته نيست.
5ـ  بدعتــي خطرناک اســت که بــا حقوق تمامي 

کشورهاي  در حال توسعه مباينت دارد.
6ـ متضمــن عنصــر رضايــت ايران نيســت پس 

نمي تواند پايدار باشد.
موارد ديگري که در بحث لزوم غني سازي مورد 

استناد ايران قرار گرفته اند عبارت است: 
الف ـ برنامه متنوع ســازي منابع توليد انرژي يکي 

قطعنامه نوامبر شوراي حکام
در تاريخ 83/8/25 توافقنامــه پاريس امضا و دوم 
آذرماه از سوي ايران تعليق آغاز مي شود. قطعنامه 
نشست نوامبر )آذر( شوراي حکام هم در 83/9/8 
به تصويب مي رســد. در نگاه روحاني اين بهترين 
قطعنامه دوران مســئوليت اوست که حاوي نکات 
مثبــت زيادي بــوده اســت. )ص 354( »مهمترين 
مــوردي که در اجــراي توافق پاريــس بايد عمل 
مي شد و در قطعنامه آمده بود اين بود که وضعيت 
پرونده ايران به حال عــادي بازگردد.« )ص 352( 
منظور ايشان درواقع بند هفتم قطعنامه است که »از 
مديرکل مي خواهــد يافته هاي خود را عنداالقتضا 
گزارش دهــد.« )ص 814( در ايــن قطعنامه عدم 
انحــراف فعاليت هــاي هســته اي ايران به ســمت 
فعاليت هــاي ممنوعه  اعام و با اســتناد به گزارش 
مديرکل آژانس اقدامات اصاحي ايران براي رفع 
قصور گذشــته را مورد تأييد قــرار داده، همچنين 
تأکيد مي کنــد تعليق اختياري و داوطلبانه اســت 
نه الزامي و حقوقي. )ص 355( با اين مشــخصات 
»اروپايي ها تا حدي نخســتين تعهد خود را ]مطابق 

توافق پاريس[ عمل کرده بودند.« )ص 354(
علي رغم اين پيشرفت نسبي بايد توجه داشت که 
مسئله اصلي و همچنان چالش برانگيز بين ايران و 
اروپا موضوع غني ســازي و تعريف تضمين هاي 
عيني بوده اســت. براي آگاهي بيشــتر از مواضع 
و اســتدالالت دوطرف اندکي در اين خصوص 

تمرکز مي کنيم.

کانون مناقشه
دکتر روحاني تصريح مي کنــد گرچه در ابتداي 
مذاکرات ســال 82  با اروپايي ها، آنها مايل بودند 
شرط حل و فصل مسائل ايران در آژانس را توقف 
برنامه غني سازي ايران قرار دهند و فکر مي کردند 

توافق پاريس؛ در تکاپوي راه حل جامع
بررسي کتاب »امنيت ملي و ديپلماسي هسته اي« 

بخش پنجم 

در شماره هاي  78، 79، 81 و 85 نشريه چشم انداز ايران بخش هاي اول، دوم، سوم 
و چهارم بررســي و معرفي كتاب »امنیت ملي و ديپلماسي هسته اي« نوشته حسن 
روحاني با عناوين »از تعامل تا تقابل«، »سايه روشــن مذكرات تهران«، »از بیانیه 
سعدآباد تا توافق بروكسل« و »از بروكســل تا پاريس« از نظر خوانندگان گذشت. 
در اين شماره بخش پنجم باعنوان »توافق پاريس؛ در تكاپوی راه حل جامع« تقديم 
خوانندگان عزيز مي شود. باشد كه با برخورد فعال، اين بررسي و ارزيابي ها بارور شود.
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گفت اين کافي نيســت پس بهتر اســت ابتدا آنها 
پيشنهاد خود را به جلسه ارائه دهند.« )ص 375(

اروپايي ها هم گرچه از طرق مختلف پيام ايران را 
در خصوص اينکه عدم ارائه پيشنهاد از سوي آنها 
مي تواند مذاکرات را به بن بست بکشاند، دريافت 
کرده بودند، اما پاسخ روشني نمي دادند. مديرکل 
وزارت امور خارجه انگليس )ســاورز( در زمستان 
83 به تهران سفر مي کند تا درباره موضوعات عراق 
و فلسطين بحث  کند. دکتر روحاني به او مي گويد 
کليد حل اين گونه مسائل حل مسئله هسته اي است 
و تا آن حل نشــود نمي توانيم در ساير مسائل وارد 
گفت وگوي جدي با شما بشويم. ساورز مي گويد: 
پيشنهاد اوليه ما در تضمين عيني، توقف است. )ص 
375(. نظريه مذاکره کنندگان اروپايي در کارگروه 
هسته اي اين بوده اســت که: »توقف غني سازي و 
منتفي شــدن کامل خــروج از NPT نوعي تضمين 
عيني تلقي مي شود.« )ص380( در تداوم اين کش 
و قوس هــا و عدم تفاهم بر ســر مصــداق تضمين 
عيني، دبيــر شــوراي عالي امنيت ملــي در تاريخ 
83/11/29  ماقاتي با پوتين برگزار مي کند »نکته 
اساسي در ماقات اين بود که مي خواستيم روسيه 
را آمــاده کنيم تا در صورتي که احتماالً مذاکره به 
بن بست رسيد و پرونده به شوراي امنيت ارجاع شد 
از ايران حمايت کند. البته پوتين در اين زمينه هيچ 
قولي به من نــداد و گفت در قايق شــما نخواهيم 
نشست.« )ص 395( در جلسه خصوصي، پوتين دو 
سؤال از روحاني مي کند يکي اينکه »چون به زودي 
با بوش ماقات خواهم داشت اگر پيامي داريد که 
مي خواهيد منتقل کنم، بگوييد.« در پاسخ روحاني 
مي گويد پيام خاصي ندارم ولي شــما از قول خود 
بگوييد فشــاري  که امريکا بر اروپا وارد مي کند تا 
مذاکرات آنها با ايران ناموفق باشد چيزي عايد آنها 
نمي سازد. ايران از شــوراي امنيت هراسي ندارد و 
موفقيت اين مذاکرات به نفع همه اســت. ســؤال 
دوم دربــاره تعليق بوده که آيا ايران حاضر اســت 
آن را ادامه دهد؟ پاســخ داده مي شود که حداکثر 
چند ماه و بيشــتر از آن ادامه نخواهد يافت. پوتين 
از روحاني مي پرسد آيا نظر شما همين طور است؟ 
ايشــان مي گويد آري، او تعجب مي کند و اظهار 
مي دارد شکســتن تعليق را به تأخيــر بيندازيد زيرا 
پيامدهاي آن سنگين است و ما هم نمي توانيم براي 
شما کاري بکنيم، اگر تعليق را بشکنيد پرونده شما 

به شوراي امنيت مي رود. )ص 396(
يک هفتــه بعد از ماقات با پوتين، دکتر روحاني 
با شــيراک، فيشــر، شــرودر و مرکل ماقات و 
مذاکــره مي نمايد که جزئيــات آن به تفصيل در 
کتاب آمــده اســت. )ص 424ـ396( نقطه عطف 
اين ديدارها همان توافق با شــيراک بر سر تعيين 
آژانــس به عنــوان مرجــع فني تعريــف »تضمين 
عيني« اســت که از ديد روحاني پنجره اي را براي 
حل مســئله هســته اي گشــود که البته با مخالفت 

امريکايي ها به فرجام نرسيد.

انتخاب مجدد بوش
انتخابــات  دوره  دوميــن  در  بــوش  پيــروزي 

هرچند درســتي اين خط مشــي در آينده و بستر 
زمان معلوم خواهد شد.

اروپايي ها هم گرچه بر پايان دادن غني ســازي در 
ايران هم نظر با امريکا، روسيه و چين بوده اند )ص 
402( به خصوص در مورد اينکه ايران، دست کم 
در کوتاه مدت شــروع به غني ســازي نکند )ص 
437( موضع کامًا همسويي با امريکا داشته اند اما 
به عقيده روحاني »آنها )اروپايي ها( با غني ســازي 
با اطمينان از عدم انحراف قاعدتاً مشکل نداشتند.« 
)ص 373( و همان طور که ذکر شد توافق شيراک 
و روحاني نشــان داد که توقف يا تعليق بلندمدت 
غني سازي صرفاً  ترجيح اروپا بوده است نه موضع 
قطعي آنها )به اصطاح خط قرمز(. )ص 457( اگر 
اروپايي ها هــم در برابر ما خط قرمز خود را عدم 
غني سازي قرار مي دادند طبيعتاً امکان شکل گيري 

و پيشرفت مذاکره به وجود نمي آمد.

تحرکات ديپلماتيك
دو هفتــه پس از تصويب قطعنامه در نوامبر )آذر(  
دکتر روحاني در تاريخ 23 آذر با سفر به بروکسل 
مذاکرات چهارجانبه خود را با ســه وزير اروپايي 
به همراه سوالنا آغاز مي کند. ايشان در مذاکرات 
خصوصي سه مطلب را بيان مي دارد؛ اول اينکه با 
شــروع تعليق )البته ايران در دوم آذرماه موافقت 
خود را با تعليق اعام داشته بود( پذيرش آن براي 
افکارعمومي داخل کشور دشوار خواهد بود لذا 
در قبــال آن بايد امتيازي داده شــود تا فضا براي 
ادامه مذاکــره آماده باشــد، )ص 372( موضوع 
دوم آنکه مذاکرات نبايد طوالني شــود،  دســت 
آخر درباره بحــث تضمين عينــي اعام مي کند 
که از لحاظ حقوقي همان NPT و دســت باال هم 
پروتکل الحاقي است، به لحاظ ديني و اجتماعي 
هم فتواي رهبري است. از نظر سياسي و اقتصادي 
هم ارتقاي روابط ايران و اروپا به چنان ســطحي 
اســت که ســاختن بمب براي ما به صرفه نباشد. 
)ص 373( جک اســتراو )به شــوخي( مي گويد 
يعنــي اينکه: »عاوه بر غني ســازي همه امکانات 

ديگر را هم به ما بدهيد.« )ص 373(
در بخش عمومي مذاکرات، بر سِر سطح سازماني 
مديران کارگروه ها و دوره تشــکيل آنها به توافق 
مي رسند. قرار مي شود کارگروه ها ماهيانه و گروه 
راهبري هر ســه ماه يک بار تشــکيل جلسه دهند. 
همان شــب، جلســه کميته راهبري مرکب از تيم 
مذاکراتي ايران به اضافه مســئوالن کارگروه هاي 
ســه گانه با مديران کل سه کشور اروپايي تشکيل 
ميگردد. براســاس گــزارش کتــاب، مذاکرات 
در ســطح دو کارگــروه )سياســي ـ امنيتــي( و 
)همکاري ـ تکنولوژي( پيشــرفت نســبي خوبي 
داشــته، امــا در اصلي ترين کارگروه )هســته اي( 
در مــورد محوري ترين موضوع يعنــي تفاهم بر 
سر »تضمينات عيني« پيشرفتي حاصل نمي گردد. 
مســئول کارگروه )دکتر سيروس ناصري( معتقد 
بوده که ما نبايد ابتدا به ســاکن پيشــنهاد خود را 
دربــاره تضمين عينــي بدهيم زيرا »اگــر ما ابتدا 
طرحمــان را ارائــه دهيم آنها در پاســخ خواهند 

از اجــزاي سياســت هاي کان انرژي اســت که 
برمبناي آن بخشــي از انرژي کشور بايد از طريق 

برق اتمي تأمين شود. )ص 380(
ب ـ قيمت و شرايط سوخت اتمي خريداري شده 
از روسيه مناســب نيست و به نوعي تحميلي تلقي 
مي شــود، تأمين سوخت از کشــورهاي خارجي 
قابل اطمينان نيست و بازگشت پسماند سوخت به 
روسيه و بازفرآوري آن با هزينه ايران غيرضروري 

است. )ص 380(
جـ  مي خواهيم در مورد سوخت هسته اي، مستقل و 
خوداتکا باشيم و از منظر اقتصادي و فناوري به دنبال 

غني سازي هستيم نه از نگاه امنيتي. )ص 405(
دـ  40 کشــور به دنبال توليد سوخت اتمي هستند و 
نمي توان يک کشــور را از ســوخت محروم کرد. 

)ص 424(
هــ  طبق نظرسنجي ها، 96 درصد مردم ايران از برنامه 

غني سازي کشور حمايت  مي کنند. )ص 424(
و ـ توليد ســوخت اتمي به غرور ملي تبديل شده 

است. )ص 417(
در مقابل اروپايي ها هم مواضع و روش هاي خود 
را در برابر استدالالت ايران به شرح زير داشته اند:

الف ـ فرايند غني سازي اورانيوم و چرخه سوخت 
اتمي در ايران غيراقتصادي است. )ص 379(

بـ  اگر ســوخت را براي نيروگاه مي خواهيد آن 
را براي کدام نيروگاه مي خواهيد؟ تأمين سوخت 
نيروگاه بوشــهر را که روس ها به مدت 10 ســال 
تعهد کرده اند، نيروگاه ديگــري هم که نداريد، 
پس اصرار توليد سوخت بدان معناست که دنبال 

برنامه ديگري هستيد. )ص 453(
ج ـ در مقطعي نظر اروپايي ها اين بوده است که »با 
اعطاي امتيازاتــي در زمينه هاي اقتصادي، فناوري،  
سياسي،  امنيتي و هسته اي )بدون غني سازي( ايران 
را به چشم پوشــي از بخشــي از چرخه ســوخت، 
دست کم براي چند سال ترغيب کنند.« )ص 362(

خانــم مرکل در ديدار بــا روحاني مي گويد »چه 
مي شود کرد براي اينکه ايران دست از غني سازي 
بردارد؟ مثًا منافع ايران در عراق تأمين شــود؟ يا 
تضمين ســوخت براي ايران قطعي گردد؟ ورود 
به ســازمان تجارت جهاني يا امتيازات سياســي ـ 
اقتصادي...؟ يا اينکه هدف شــما تنها غني سازي 
است و مي گوييد ما فقط غني سازي مي خواهيم و 

دست از آن برنمي داريم.« )ص 424(
دـ  در مــورد غــرور ملــي و حمايــت مردمــي از 
غني سازي شــرودر به روحاني مي گويد »با کمال 
احتــرام به ملت ايران، معتقدم مردم شــما اطاعي 
از مســائل اتمي ندارند. مردم آلمان هم نمي دانند 
که منظور از غني ســازي و بازفرآوري چيســت و 
اگر رهبــري خردمند به مردم خود بگويد امري به 
لحاظ سياسي يا اقتصادي به صاحشان نيست آنها 
خواهند پذيرفت. اگر مردم شــما بدانند که از نظر 
سياســي ـ اقتصادي چه مزايايي نصيبشــان خواهد 
شــد بي ترديــد مي پذيرنــد.« )ص418( در نــگاه 
کلــي، ايران در مذاکره با اروپا دســتيابي به دانش 
غني سازي و توليد سوخت را خط قرمز خود قرار 
داده و به هيچ وجه حاضر نبوده دست از آن بردارد. 
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تهران، توافق بروکسل و در آخر سر توافق پاريس 
برجسته تر مي شود، اين سؤال اساسي بوده که آيا 
توافقــات ايران با اروپا اوالً عادالنه اســت يا نه و 
در ثاني قابليت )ضمانت( اجرا دارد يا خير؟ )ص 
259( مثًا در توافق بروکســل در جلســه سران، 
يکي از مســئوالن مي گويد شــما تعهد روشني از 
طرف ايران داده ايد )منظور تعليق ســاخت قطعه 
و مونتاژ سانتريفيوژ اســت( اما آنها مي گويند »ما 
تاش مي کنيم تا پرونده بســته شــود يعني تعهد 
دو طرف در توافق يکســان نيست. پاسخ روحاني 
اين اســت که مذاکرات ما با آژانــس يا اروپا از 
موضــع دو طرف با شــرايط مســاوي نبــوده که 
تعهدات مساوي براي طرفين به وجود آورد، زيرا 
ســه کشور اروپايي نمي توانند از طرف 32 کشور 
ديگر به مــا قولي بدهند. بنابرايــن غير از عبارت 
»مــا تاش مي کنيــم« چه مي تواننــد بگويند؟ در 
ثانــي، در توافق پاريــس در آن بخش که خود، 
طرف ايران قرار دارند در برابر »تضمينات عيني«، 
»تضمينــات محکم« و »تعهــدات محکم« مطرح 
اســت اما براي خروج پرونده از حالت اضطراري 
که مربوط به تصميم جمعي 35 کشــور اســت از 
همان واژه »از مديرکل آژانس حمايت مي کنند« 

)ص 783( استفاده مي شود.
در خصــوص قابليــت اجرايي تعهــدات نيز بايد 
گفت اوالً اين انتخاب ايران بوده است که با اروپا 
در چارچوب تفاهم سياســي پيش بــرود زيرا از 
يک طرف نظام، مذاکره با امريکا را قبول نداشته 
و از طرف ديگر نمي خواسته اقدامات خود را در 
چارچوب قطعنامه هاي شــوراي حکام انجام دهد 
زيــرا در آن صورت به معناي رسميت بخشــيدن 
به قطعنامه هاي مذکور بوده اســت. بنابراين براي 
انجام فعاليت هاي داوطلبانه و اعتمادســاز خود و 
جلب حامي در ميان بلوک هاي قدرت در آژانس 
ً  ممکن تريــن انتخاب  و صحنــه بين الملل ظاهــرا
مناســب گزينش ســه کشــور اروپايــي به عنوان 
طرف مذاکره بوده اســت. روحانــي در اين باره 
مي نويســد: »مذاکره با اروپا بهتريــن گزينه براي 
همــکاري نبود ولي انتخاب بهتري نداشــتيم... ما 
بيــن دوچرخه و خــودروي پيــکان مخير بوديم، 
دوچرخــه غيرمتعهدها بودند، پيکان هم که همان 
انگليس به اضافه فرانسه و آلمان، بنز هم )امريکا( 
بود ولي ما اجازه نداشتيم از آن استفاده کنيم پس 
ناچار شــديم بين اين دو، پيــکان را انتخاب کنيم 
در اين حالت ديگر نبايد توقع بنز را از ما داشــته 
باشــيد.« )ص 251( بنابرايــن آنهايي  که ضمانت 
اجرايــي تعهدات اروپا را مطــرح مي کردند بايد 
پاسخ دهند با شرايط آن مقطع چه راه جايگزيني 

را پيشنهاد داشته اند؟
روند صــدور قطعنامه هــا در دوره مذاکرات نيز 
نشان مي دهد که اروپايي ها تاش مقدور خود را 

انجام مي داده اند.

آغاز ترديدها
اواسط بهمن 83 گزارشي از پيشرفت کارگروه ها 
تهيــه و به همراه متــن مذاکرات براي مســئوالن 

رقابت انتخاباتي در اين حوزه بودند؟«
دوم اينکه مســئول پرونده از ابتدا زماني را که نظام 
بــراي مذاکره تعيين کرده بود بســيار کم و کوتاه 
مي دانســته »فرصتي که در اختيار ما قرار داشــت 
محدود بود. مــا مکرراً مي گفتيم کــه اين پرونده 
ظرف چند ماه حل نخواهد شــد و نيــاز به مهلتي 
چندســاله دارد.« )ص 344( سومين مطلب وجود 
نگاه بسيار بدبينانه اي در بخشي از حاکميت نسبت 
به تعامــات خارجي و رفتار آژانــس و در مقابل 
خوش بيني مفــرط تعدادي از مســئوالن در مورد 
برنامه ها و قول هاي سازمان انرژي اتمي کشور )ص 
344( بــراي راه اندازي اصفهان و نطنز )که البته در 
عمل با تأخيرهاي مکرر سازمان در اجراي وعده ها 

به تدريج اين خوش بيني کمرنگ مي  گردد(.

چهــارم، روحاني از چنــد مخالف عمــده توافق 
پاريس نام مي برد؛ اول افراطي هاي جناح راســت 
که گمان مي کردند با اين توافقنامه به لحاظ حيثيتي 
خســارتي جدي مي بينند به ويژه با نگاه به انتخابات 
آتي رياســت جمهوري که اهميــت  آن دوچندان 
مي شد. برخي اصولگرايان که به طور جدي تمايل 
نداشتند موضوع در دوره رياست جمهوري خاتمي 
به نتيجه برســد و برخــي از اصاح طلبان از موضع 
ديگر ـ کندي حرکت و عدم حل مســئله هسته اي 
در مدت زمان کوتاه ـ و ســازمان انرژي اتمي هم 
به دليل نگاه بخشــي با تعليق مخالف بود و خواسته 
و ناخواسته تا حدي به جو مخالفت با توافق پاريس 

دامن مي زد. )ص 340(
در کنــار اين عوامِل داخلي،  عدم اســتقال اروپا 
از امريکا در تصميمات مهــم و نياز به هماهنگي 
بــا آنها، حل موضوع هســته اي را پيچيده  کرده و 

آسيب پذيري توافق پاريس را ا فزايش مي داد.

يك سؤال اساسي
موضوع بســيار مهمي که از بــدو مذاکره با اروپا 
مطرح بــوده و به خصــوص با اجرانشــدن کامل 
توافقــات در مراحل مختلف مذاکره همانند بيانيه 

رياســت جمهوري امريکا در نوامبــر 2004 تأثير 
به ســزايي بــر روند مذاکــرات هســته اي ايران با 
اروپــا برجاي مي گــذارد. بــه گفتــه روحاني با 
انتخاب مجدد بوش، اروپايي هــا )که گرايش به 
دموکرات هــا داشــتند(  اميد خود را بــه تغيير از 
دســت دادند و به ناچار به فکر بازســازي روابط 
خود بــا امريــکا برآمدند. در اين ميــان موضوع 
هســته اي ايران مهمترين ابزار آنها براي بازسازي 
روابــط بود. )ص 350( با انتخــاب رايس )دي و 
بهمن 83( اطمينان بوش به وزارت خارجه افزايش 
يافته و با انتقال جان  بولتنـ  که مســئوليت مستقيم 
پيگيري موضوع هسته اي ايران را به عهده داشت ـ 
به سازمان ملل، رايس رأساً موضوع هسته اي ايران 
را با ســه کشور اروپايي پيگيري و دنبال مي کندـ  
از نظر روحاني انتخاب رايس نوعي تغيير سياست 
امريکا با اروپا در حوزه هسته اي بود ـ )ص 384( 
رايس تاشــي را براي همراه کــردن اروپا و تغيير 
معادلــه آغاز نمود.)ص 350( پس از ســفر بوش 
بــه اروپا مجموعه مذاکراتي بيــن اتحاديه اروپا و 
امريکا شــکل مي گيرد که درنهايــت به نگارش 
نامه اي توسط سه کشور اروپايي EU3 و سوالنا به 
وزراي امورخارجه اروپا مي  انجامد. به درخواست  
امريکايي  ها رونوشت آن نامه نيز به ايران تحويل 
مي گــردد. )83/12/20( )ص 417( متن اين نامه 
پس از هشت بار ردوبدل شدن بين اروپا و امريکا 
به تصويب مي رســد. »در اين نامه اروپا به امريکا 
تعهد داد در صورتي که ايــران تعليق را نپذيرد با 
ارجاع پرونده هســته اي به شوراي امنيت موافقت 
خواهد کرد«.)ص 350( پس از اين توافق اســت 
که امريــکا موافقت خــود را با بحــث عضويت 
ايران در ســازمان تجارت جهانــي و رفع تحريم 
قطعــات هواپيما اعــام مــي دارد. )ص 427( به 
گفته روحاني »اگرچه در تهران کسي به اين نامه 
توجهي نداشت« اما در تيم مذکراتي اختاف نظر 
بود که مفاد اين نامه را آيا بايد عقب نشيني امريکا 

دانست يا اروپا؟ )ص 427(

عوامل اثرگذار در توافق پاريس
در ســطح کان عاوه بر تحــول فوق چند عامل 
تأثيرگــذار ديگــر بر رونــد مذاکــره و توافقنامه 
پاريــس مطــرح بوده اســت. اول اينکــه از جنبه 
جــو داخلــي پس از توافــق پاريــس »وارد روند 
جديدي شــديم که رقابت هاي داخلي به مســائل 
ملي ارجحيــت پيدا کــرد.« )ص 371( اين روند 
در پايان ســال 83 و آغاز سال جديد که همزمان 
بــا انتخابــات رياســت جمهوري دوره نهم بوده 
چنان شــتاب مي گيرد که مسئول پرونده هسته اي 
با لحــن گايه آميــزي مي نويســد: »بــا توجه به 
اينکه شــعارهاي نامزدهاي انتخابات گاهي حتي 
مشــروعيت مذاکرات را زير ســؤال مي برد و از 
خطرناک بودن غني ســازي تا خــروج از NPT را 
شامل مي شــد، چرا تاش نمي شد مسئله هسته اي 
کــه مهمترين موضــوع امنيت ملي ايــران بود از 
رقابت هاي انتخاباتي خارج شــود؟ موضع ســران 
نظام در اين رابطه چــه بود؟ آيا آنها موافق ورود 

روحاني: »مذاكره با اروپا بهترين 
گزينه براي همكاري نبود ولي 

انتخاب بهتري نداشتيم... ما بين 
دوچرخه و خودروي پيكان مخير 

بوديم، دوچرخه غيرمتعهدها 
بودند، پيكان هم كه همان 

انگليس به اضافه فرانسه و آلمان، 
بنز هم )امريكا( بود ولي ما اجازه 
نداشتيم از آن استفاده كنيم پس 
ناچار شديم بين اين دو، پيكان 
را انتخاب كنيم در اين حالت 

ديگر نبايد توقع بنز را از ما داشته 
باشيد.«
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بـ  مونتــاژ و نصــب 3000 ســانتريفيوژ در نطنز 
)پايلوت( در برابــر تقديم اليحه پروتکل الحاقي 

به مجلس.
جـ  راه انــدازي پايلــوت نطنــز در برابر اســتقرار 

بازرسان در تأسيسات هسته اي ايران.
دـ غني ســازي صنعتــي نطنــز در برابــر تصويب 

پروتکل الحاقي در مجلس.
درواقــع محتواي اصلي پيشــنهاد ايــران اين بوده 
اســت که تضمين عيني يعنــي تصويب پروتکل 

الحاقي در مجلس شوراي اسامي.
البته در طرح پيشنهادي موارد بسيار زيادي از قبيل 
انعقاد قرارداد دفاعي، ســاخت نيروگاه هسته اي، 
احــداث رآکتــور تحقيقاتــي، تضميــن عرضه 
سوخت به ايران و... به عنوان اقدامات اروپا لحاظ 
شــده که از نظر طراحان وســيله اي جهت »ابزار 
مذاکراتي و چانه زني و اعمال فشــار براي گرفتن 
حداکثر امتيــازات ممکن در زمينه غني ســازي« 
)ص 448( و اينکــه  نشــانگر جديــت ايــران در 
توسعه روابط همه جانبه و درازمدت با اروپا باشد. 
لذا به نظــر روحاني »اينکه مــواردي که به عنوان 
تعهد اروپا ذکر شــده بود عمل شود يا نه، چندان 
مهــم نبود... مهم نبود که اروپا چه اقدامي خواهد 
کرد. مهم اين بود که اصفهان راه اندازي شــود و 
اينکه در مقابل آن اقدام ما چه باشــد.« )ص 452( 
در اين طرح به صراحت گفته شــده که »به سمت 
غني سازي صنعتي حرکت مي کنيم اما تدريجي«، 
)ص 451( زيرا اوالً، اساساً توان فني کشور اجازه 
نمي داده که طي زمان کوتاه به غني سازي صنعتي 
بپردازيم، ثانياً، به اروپا اين اطمينان داده شــود که 
هر مرحله پيشرفت به سمت توليد با مذاکره با آنها 

عملياتي خواهد شد. 
نکتــه ديگر هم در ترتيبات مرحله اي ايجاد تعادل 
ميان فشــار داخلي و فشــار خارجي )اروپا( به تيم 
مذاکره کننــده بــود. )ص 450( بدين معنا که در 
هر مرحلــه با راه انــدازي بخشــي از فعاليت ها به 
نگراني هاي داخلي در خصوص تعليق پاسخ داده 

ادعــا کنيم کــه مذاکرات به طور کلي پيشــرفت 
نداشــته است، به هر صورت بايد توجه داشت که 
اگــر طرح توافق جامع مبناي مذاکره بوده اســت 

بايد پذيراي تبعات و الزامات آن هم باشيم.
بديهي اســت با تعطيلي دو کارگروه و »بن بســت 
در کارگروه هسته اي« )ص 430( انتظار پيشرفت 
بي معنا بوده يعني اساســاً در اين وضعيت زمينه اي 
براي تداوم و تحرک بيشــتر در مذاکرات متصور 
نبوده اســت. بنابراين »چاره اي نداشتيم جز اينکه 
مجموعه راه حل ها و نظرات را روي ميز بگذاريم.« 
)ص 436( لذا توسط تيم مذاکراتي طرحي براي 
تضمين عيني تدوين و با نظرات مسئوالن تکميل 
و جدول مرحله بندي )چهار مرحله( آن نيز تنظيم 
مي گردد )83/12/25(. اين طرح براي سران نظام 
ارســال مي شــود و در تاريــخ 83/12/27 پس از 
تأييد آنها در اختيــار تيم مذاکراتي قرار مي گيرد 
تا در دومين جلســه کميتــه راهبري )84/1/3( در 
پاريــس در حضور اروپايي ها مطرح گردد. ضمناً 
در اين جلســه قرار بوده اســت که مصوبه جلسه 
ســران نظام )83/12/15( مبني بر پيشنهاد تعطيلي 
دو کارگروه، بــه طرف اروپايي اعام شــود. به 
گفتــه روحاني »طرح چهــار مرحلــه اي درواقع 
يک تاکتيــک مذاکراتي نبود بلکــه حرکتي در 
اين جهــت بود کــه از آخرين فرصت اســتفاده 
کرده، راه جديدي را باز کنيم.« )ص 444( مبناي 
فکري اين طرح »مطالبي بود که از خال سخنان 
دانشمندان مختلف غربي به آن رسيده بوديم... ما 
بر اســاس مطالب آنها و نظر کارشناســان داخلي 
خودمــان مراحــل را تنظيم کــرده بوديم.« )ص 
451( از ويژگي هاي طرح پيشــنهادي ايران، ارائه 
چارچــوب مرحلــه اي و زمانبندي شــده در آن 
است که اقدامات متقابل طرفين در هر مرحله آن 
مشخص گرديده اســت، چهار مرحله به اختصار 

عبارتند از:
الــفـ  راه اندازي UCF اصفهان در برابر تصويب 

پروتکل الحاقي در هيئت دولت.

عالي رتبه کشــور ارسال مي گردد. )ص 384( 15 
اسفند در جلسه کميته عالي هسته اي در خصوص 
فعاليــت کارگروه ها بحث هاي زيــادي صورت 
مي گيرد. متعاقب آن در جلســه ســران که همان 
روز تشکيل مي شود رئيس ســازمان انرژي اتمي 
و وزيرخارجه پيشــنهاد مي کنند که دو کارگروه 
اقتصادي و سياســي تعطيل شــوند. آنها استدالل 
مي کردند کــه مباحثي که در ايــن دو کارگروه 
صــورت مي گيرد شــايد بــراي اروپايي ها چنين 
برداشتي را به وجود آورد که ايران براي دستيابي 
به مشــوق هاي آنها حاضر اســت غني ســازي را 
مورد معاملــه قرار دهد بنابراين دو کارگروه فوق 
مضر هســتند و بايد تعطيل شوند. در نهايت جلسه 
ســران تصميم مي گيرد کــه فعاليت دو کارگروه 
متوقف شــود، برخي اعضاي جلسه معتقد بودند 
که اين تصميــم عامت خوبي به اروپاســت که 
نشــان مي دهد ما حاضر نيســتيم بر سر غني سازي 
معاملــه اي انجام دهيم. گرچه دکتــر روحاني در 
کتاب، نظر و تصميم جلســه را بيــان مي دارد اما 
خود با طرح اين مطلب که »گويي برخي اعضا به 
فلسفه اصلي اين مذاکرات چندان توجه نداشتند، 
ما معتقــد بوديم بايد نوع روابط مــا با اروپا تغيير 
کند.«)ص450( به طور ضمني مي رساندکه اساس 
مذاکــرات بر توافق جامع بوده اســت کــه نهايتاً 
بايســتي به تغيير ماهيت روابط ايران و اروپا منجر 
گردد، لــذا تشــکيل کارگروه ها از ابتدا فلســفه 
مشــخصي داشــته اســت. اگر هم اروپايي ها در 
عمل به دنبال ايجاد انحراف از مســير اوليه بودند 
شــايد غير از تعطيلي دو کارگروه، راه حل بهتري 
براي ارسال پيام وجود داشته است مثل طرح الزام 
دولت به غني ســازي در مجلس. )ص 429( البته 
ايشــان درباره تــداوم دو کارگــروه مورد بحث، 
نگرانــي ديگــري هم مطرح مي کنــد که اگر در 
زمينه سياســي و اقتصادي جلو برويم اما در بخش 
کارگروه هسته اي پيشــرفتي نداشته باشيم در آن 
صورت براي خــروج از توافق پاريس نمي توانيم 
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دستيابي به توافق سريع با اروپا مأيوس شده بودند 
و مي گفتنــد به کارگيري اين گونه شــيوه ها براي 
اتــاف وقت اســت.« )ص 484( روحاني از ديد 
خود نيز مي نويسد: »به نظر مي رسيد هدف آنها از 
ارائه اين پرســش ها اين بود که ببينند ما چقدر در 
مورد اين طرح جدي هستيم. در عين حال هدف 
ديگر آنهــا هم اين بود که اتــاف وقت کنند و 

زمان بخرند.« )ص 485(
گفتني اســت کــه پيــش از اجــاس کارگروه 
هســته اي در 84/1/30  سفير ژاپن گفته بود طرح 
ايران مي تواند مبناي مذاکره باشد. اروپايي ها هم 
که پيشــتر، بحث دربــاره آن را پذيرفته بودند لذا 
فضــاي کلي براي توافق، مثبت به نظر مي رســيد. 
)485( روحانــي دربــاره ذهنيــت خــود از طرح 
چهار مرحله اي مي نويســد: »اگرچه در فروردين 
84 تصــور من به هيچ وجه خــروج از مذاکرات و 
راه انــدازي بدون توافــق UCF اصفهان نبود بلکه 
ذهنيت مــن اين بود که با طــرح چهار مرحله اي 
که در جلسه پاريس ارائه داديم در اجاس بعدي 
يــک گام جلوتر مي رويم و بــه همين ترتيب در 
جلسه بعدي راجع به اين طرح وارد مذاکره جدي 
مي شــويم. فکر مي کردم در ماه هاي خرداد و تير 
و در ادامه مذاکرات مي توانيم دست کم راجع به 
اصفهان با اروپايي ها به توافق برسيم.« )ص 499(

ديدار سرنوشت ساز
»اما در ارديبهشــت 84 شرايط سياسي کشور تغيير 
کرد و تصميم ديگري اتخاذ شــد.« )ص 452( اين 
تصميم مربوط به ديدار بسيار مهم دبير شوراي عالي 
امنيــت ملــي در ارديبهشــت مــاه با مقــام رهبري 
مي باشــد که عيناً  نقل مي گردد: »در تاريخ 84/2/6 
مصادف با 17 ربيع االول در کنار ديدار مســئوالن 
با مقام معظــم رهبري، ديدار خصوصي کوتاه ولي 
سرنوشت ســازي با ايشان داشتم. در آن جلسه مقام 
 UCF معظم رهبري فرمودند نظرشان اين است که
اصفهان راه اندازي شــود. درواقع حرکت جديد از 
اينجا آغاز شــد.« )ص 484( دکتــر روحاني براي 
توضيح نظرات خود تقاضاي جلسه مي نمايد. يکي 
دو روز بعد اين جلســه برگزار مي شــود، »استدالل 
عمده ايشان اين بود که اروپايي ها زير بار شکستن 
تعليق نمي رونــد و تنها وقت تلف مي کنند و ما هر 
وقت بخواهيم تعليق را بشکنيم با آنها دچار مشکل 
خواهيم شــد. همچنين بحث شد که اگر بخواهيم 
تعليق را بشــکنيم آيا براي فضاي انتخابات مشکل 
ايجاد مي شــود يا نه؟ ايشان فرمودند مشکلي ايجاد 
نمي شــود و اين مســئله ربطي به انتخابات ندارد و 
حتي فضاي انتخابات را گرم تر مي کند.« )ص 484( 
روحانــي مي نويســد »يکي از داليلــي که رهبري 
معظم نظام مصمم شدند تا اصفهان زودتر راه اندازي 
شود اين بود که معلوم نبود چه کسي رئيس جمهور 
مي شــود و ممکن بود بــراي رئيس جمهور بعدي 
در ابتداي تصدي، شکســتن تعليق مشــکل باشد. 
رهبري معظم مي دانستند اگر تصميمي اتخاذ و آن 
را اباغ کنند در دوره دولت هشــتم اجرا مي شود، 
بنابراين ايشــان فرمودنــد که در تيرمــاه، اصفهان 

ملــي در تاريــخ 84/1/23 ـ  يک هفتــه پيش از 
برگزاري نشســت کارشناســان در ژنو ـ داشــته، 
اشــاره مي کنيم. ســفير فرانســه در رابطه با طرح 
چهــار مرحله اي اظهــار مــي دارد »متخصصان ما 
مي گويند پرســش هاي مــا جدي اســت... توقع 
موافقت قطعي و يا توقع گشايش فوري در رابطه 
با طرح خودتان نداشــته باشــيد. پرسشــنامه هاي 
خوبي در جلســه 16 آوريــل )84/1/30( مطرح 
خواهــد شــد. در مــورد خــط توليــد مجموعه 
ســؤاالتي وجود دارد... UCF  شــما براي تغذيه 
حدود 30 تا 50 هزار ســانتريفيوژ طراحي شــده، 
پرسش اين است که اگر با ظرفيت کامل کار کند 
براي حدود 10 برابر 3000 ســانتريفيوژ ]پايلوت[ 
توليد خواهد داشت. شــما براي اين توليد اضافه 
چــه برنامه اي داريــد؟ چطــور مي خواهيد آن را 
نگه داريــد؟ انبارکردن ايمــن توليدات را چگونه 
تضمين مي کنيــد و ظرفيت همــه مراحل چرخه 
سوخت براي چيست؟ آيا مي خواهيد آن را صادر 
کنيد؟... شــما در طرح چند فــاز داريد مثًا يک 
فاز براي 3000 سانتريفيوژ، تا چه زماني روي اين 
فاز مي مانيد، از چه زماني مي خواهيد به فاز بعدي 
مثًا 10 هزار ســانتريفيوژ برويد؟ آنها نمي پذيرند 
که شما پيش از راه اندازي نيروگاه هسته اي جديد 
از پايلوت عبور کنيد... سؤال ديگر درباره امکان 
خروج از طرح NPT اســت... هرگاه شما به 3/5 
درصد برســيد، 50 درصد راه را براي غني سازي 
90 درصد طي کرده ايد. چه تضميني وجود دارد 
که اين مســير ادامه نيابــد؟ نبايــد در انبار حجم 
قابل توجهي از اورانيم 3/5 درصد داشــته باشــيد 
که بتواند براي غني ســازي باالتر اســتفاده شود... 
شــما تصويب پروتــکل ]الحاقي[ را بــه فاز آخر 
موکول کرده ايد، بايــد تصويب پروتکل پيش از 
آغاز طرح پايلوت باشد... بايد نخست پرونده در 
آژانس بسته شود تا شــما بتوانيد پايلوت را آغاز 
کنيد... براي تعداد پايلوت در ابتدا تعداد چندين 
دستگاه را با شما مطرح خواهند کرد اما در پايان 
حداکثر بين 500 تا 1000 ســانتريفيوژ بيشــتر را 

نخواهند پذيرفت.« )ص 481 ـ 480(
طرح 100 ســؤال تأثيرات بســيار منفي در داخل 
کشــور برجــاي مي گــذارد. »فکــر مي کنم پس 
از طرح 100 ســؤال... بيشــتر مســئوالن نسبت به 

مي شــد و همچنين با ايجاد فاصلــه زماني معقول 
در مراحــل طــرح و هماهنگي بــا اروپايي ها در 
اجــراي مراحل نگراني آنها تــا حد زيادي مرتفع 
مي شــده است. در جلســه 84/1/3 گروه راهبري 
در پاريس )دومين نشســت گروه راهبري( طرف 
ايراني پيشــنهاد تعطيلي دو کارگــروه را به  دليل 
عدم پيشــرفت مطــرح مي نمايد ولــي اروپايي ها 
مصــر بودند که اين دو کارگروه  تعطيل نشــوند. 
هر يــک از طرفين داليل خود را براي پيشــرفت 
يا عدم پيشــرفت در کارگروه ها را بيان مي دارد و 

سپس جلسه متوقف مي شود.
در خــارج جلســه طــرف ايرانــي مي گويــد ما 
به هيچ وجــه نمي توانيــم جلســات کارگروه هاي 
اقتصادي و سياســي را ادامه دهيــم. اگر بر تداوم 
دو کارگروه اصــرار کنيد مذاکرات تمام شــده 
و توافــق پاريــس متوقــف مي شــود، تــاش ما 
)طرف ايراني( براي احياي مذاکراتي اســت که 
از ديــد مقامات ايران مرده اســت. )ص 446( به 
گفتــه روحاني »البته برداشــت اروپايي ها از عدم 
ادامــه مذاکــرات در دو کارگــروه توقــف کل 
مذاکرات نبود.« )ص 443( بر اين اســاس جلسه 
ادامــه مي يابد و طرح چهــار مرحله اي ايران ارائه 
و مفصًا درباره آن توضيح داده مي شــود. دقت 
شــود علي رغــم پيشــنهاد تعطيلــي دو کارگروه 
مصوب توافق پاريس به داليلي که قبًا بيان شــد 
باز مشاهده مي شــود که در طرح چهار مرحله اي 
ايران دوباره تشــکيل گروه هــاي کاري مبارزه با 
تروريســم و کنترل صادرات مواد شــکافت پذير 
و همکاري هاي اســتراتژيک لحاظ شــده اســت 
)ص 448( گرچــه اين امر نامفهــوم مي نمايد اما 
در کتاب توضيحــي درباره آن نيامده اســت. به 
هر صــورت در پايان جلســه پاريــس اروپايي ها 
مي پذيرند که طرح ايران در کنار طرح خودشان 
ـ تضمين عيني يعني توقف غني سازي ـ روي ميز 
مذاکره قرار داشــته باشــد و همچنين پرسش ها و 
ســؤاالت خود را در زمينه طرح پيشنهادي ايران 
در کارگروه هســته اي که تنها کارگروه باقيمانده 

از توافق پاريس است، مطرح نمايند. 
به عقيده دکتر روحاني همين که هر دو نظر روي 
ميز قــرار گرفت از نظــر ايران مثبت بــود، »اگر 
فرصت کافي باشــد و بتوانيم دو، سه دور مذاکره 
کنيم اگر بر کل طرح هم توافق نشــود دست کم 
بتوانيــم در مورد مرحلــه اول طــرح )راه اندازي 
اصفهان( به توافق برســيم... قاعدتاً تا اوايل ســال 

86 هم به همه مراحل مي رسيديم.« )ص 452(

صد سؤال اروپا
در نشســت 84/1/30 کارگروه هســته اي در ژنو، 
کارشناســان اروپا طرح ايران را به عنوان تضمين 
عيني نمي پذيرند )ص 451( و حدود 100 ســؤال 
کارشناسي شــده و جدي )ص 486( را که عمدتاً 
فني بودند )ص 484( مطرح مي کنند. براي اينکه 
زمينه ســؤاالت اروپايي ها بيشتر مشخص شود به 
ماقاتي که ســفير فرانســه در تهران با دبير کميته 
امنيت  دبيرخانه شــوراي عالي  سياســت خارجي 

اتحاديه اروپا: هرگاه شما به 3/5 
درصد برسيد، 50 درصد راه را 
براي غني سازي 90 درصد طي 

كرده ايد. چه تضميني وجود دارد 
كه اين مسير ادامه نيابد؟ نبايد 
در انبار حجم قابل توجهي از 

اورانيم 3/5 درصد داشته باشيد 
كه بتواند براي غني سازي باالتر 

استفاده شود... 
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مقامات سياسي عيناً از کتاب نقل مي  گردد.
دکتر روحاني: در مــورد اصفهان هم که تصميم 
گرفتند بدون توافق با اروپا راه اندازي شود من در 
جسله گفتم... به عنوان کارشناس به شما مي گويم 
که به احتمال 80 درصد پرونده به شــوراي امنيت 

ارجاع مي شود، نگوييد بلوف است. )ص 454(
نگراني  »اظهار  هاشــمي رفســنجاني )84/2/18( 
کردند و گفتند: راه انــدازي اصفهان بدون توافق 
با اروپايي ها به معني رفتن به شوراي امنيت است. 

)ص 501(
ســه وزير اروپايي در نامه )84/2/21(: ايران نبايد 
هيچ گونه ترديدي داشته باشــد که چنين تغييري 
در تعليــق،  تخطي آشــکار از توافقنامــه پاريس 
و قطعنامه هــاي آژانــس بين المللي انــرژي اتمي 
خواهــد بود. اين مســئله  فرايند مذاکــرات را به 

پايان خواهد رساند. )ص 503(
وزيــر امورخارجه روســيه در نامــه )84/2/22(: 
چنيــن اقداماتــي به عنــوان نقــض توافقنامه هاي 
شــوراي حــکام آژانــس بين المللــي انــرژي و 
خروج يک جانبه ايران از توافقات اين کشــور با 

اروپايي ها تلقي خواهد شد. )ص 506(
معــاون وزيــر امورخارجــه روســيه در ماقات 
حضــوري )84/3/22(: اگــر يک جانبــه اصفهان 
را راه اندازي کنيد پرونده شــما به شوراي امنيت 

ارجاع مي شود. )ص 507(
کوفي عنــان، تماس تلفنــي )84/2/24(: اميدوارم 
قدري حوصله به خرج دهيد و بافاصله بر تبديل 
UCF اصرار نکنيد و مذاکرات را ادامه دهيد تا به 

يک رويکرد مرضي الطرفين برسيد.
سفير آفريقاي جنوبي در ايران، ماقات حضوري 
)84/2/17(: درخواست نمود تعليق شکسته نشود 
و گفت اگر تعليق شکسته شود پرونده به شوراي 

امنيت ارجاع خواهد شد. )ص 502(
تمــاس  جنوبــي،  آفريقــاي  در  ايــران  ســفير 
تلفنــي )84/2/22(: امبکي رئيس جمهور آفريقاي 
جنوبي گفته اســت اصفهــان را راه اندازي نکنيد 
و به من فرصت دهيد تا بــا تماس با اروپايي ها به 

راه حلي برسيم.
عــاوه بر واکنش هاي مذکور مجدداً به نامه ســه 
کشور اروپايي و سوالنا به 25 عضو اتحاديه اروپا 
اشــاره مي نماييم. نامه اي که پس از پيروزي بوش 
در دوره دوم انتخابات رياســت جمهوري امريکا 
پس از هشــت بــار رد و بدل شــدن بــه تصويب 
مي رسد و رونوشــت آن نيز در تاريخ 83/12/20 
تحويــل وزارت امورخارجه ايــران مي گردد. در 
اين نامه تصميم مشــترک اروپــا و امريکا داير بر 
ارجاع پرونده هســته اي ايران به شوراي امنيت در 
صورت شکست تعليق از جانب ايران قيد گرديده 
است. نکته اساسي اين است که گرچه ايران پس 
از توافــق بروکســل در فروردين 83 تأسيســات 
اصفهــان )UCF( را راه انــدازي مي کند و باعث 
اعتراض اروپا مي شــود اما ايــن حرکت حداکثر 
مخالفت با روح توافق بروکســل تفسير مي گردد. 
لکن راه انــدازي يک جانبه اصفهــان )UCF( در 
ســال 84 عملي در جهت نقض توافقنامه پاريس 

اينکه همه چيز را به هم بزنيم و دوباره از اول شروع 
کنيم، بنابراين شکســت تعليق به مصلحت نيست.« 
منتهي بحثي مطرح بوده مبنــي بر اينکه با توجه به 
انتخابــات و تغيير دولت اگر »راه انــدازي را آغاز 
نکنيم به پروســه اي وارد مي شويم که قاعدتاً 9 ماه 

ديگر شاهد تحرکي نخواهيم بود.«
به نوشته دکتر روحاني به نظر اکثر اعضاي جلسه 
اشکال اصلي اين است که اروپايي ها فکر مي کنند 
اگر قرار است امتيازي به ما بدهند خوب است آن 
را بــه دولت بعدي بدهند و تصور مي کنند دولت 
بعدي کوتاه مي آيد پس بهتر است اصل شکستن 

تعليق را به نحوي شروع کنيم. )ص 492(
نشســت کميته راهبري در تاريــخ 84/2/9 بدون 
اعــان خبري و در مکاني خارج از محل وزارت  
امور خارجه لندن تشکيل مي شود. تيم مذاکراتي 
پيــش از ارائــه متن جديــد »توضيحاتــي درباره 
روند و محورهاي توافق پاريس و عدم پيشــرفت 
ملموس مذاکرات ارائه مي دهد و سپس »علي رغم 
اينکــه راه اندازي يک جانبه اصفهــان را به نوعي 
کنارگذاردن طرح چهار مرحله اي مي دانسته« متن 
جديد را ارائه و به تشــريح آن مي پردازد و اعام 
مي دارد کــه براي تفاهم، فرصتي 15 روزه وجود 
دارد، در غيــر اين صــورت اصفهــان يک جانبه 
راه اندازي مي شــود. در آخر جلســه کــه متن را 
بين اعضا توزيع مي کنند ســاورز جلسه را متوقف 
مي کند و پس از مشــورت سه کشــور، با شروع 
جلســه، آنها متن پيشــنهادي ايران را پس داده و 
»اظهــار مي دارند آن را به عنــوان اولتيماتوم تلقي 
کــرده و نمي پذيرنــد.« )ص 498( دکتر روحاني 
ســاعت چهار صبح روز )84/2/10( از شکســت 
مذاکرات لندن مطلع مي شود و همان روز پس از 
بازديد از فرودگاه امام در حضور رســانه ها بدون 
اشاره به جلســه لندن ـ چون قرار نبوده آن جلسه 
خبري شــود ـ اعام مي دارد »اصفهان را به زودي 

راه اندازي مي کنيم.« )ص 498(

بر لبه تيغ
پس از اين مصاحبه ســيل تماس هــا و تحرکات 
سياسي آغاز و پيام هاي متعددي ارسال مي گردد. 
در اينجــا بــراي اينکــه درک بهتري از شــرايط 
به وجــود آمــده حاصل شــود به طــور خاصه و 
محور وار در زيــر نظرات افراد،  شــخصيت ها و 

راه انــدازي شــود.« )ص 495( همچنين »در ضمن 
مســئله انتخابات مطرح بود از اين رو رهبري معظم 
مي خواســتند پيش از آغاز بــه کار دولت جديد و 
در دولت هشــتم تعليق شکسته شــود.« )ص 484( 
روحاني از شکستن تعليق در دولت هشتم به عنوان 

يک اصل ياد مي کند. )ص 485(
از آنجــا کــه قرار بــوده اســت نشســت کميته 
راهبري در تاريخ 84/2/9 در لندن برگزار شــود، 
جلســه کميته عالــي هســته اي دو روز قبل از آن 
)84/2/7( تشــکيل مي گردد. هيچ يــک از اعضا 
از مفــاد سياســت اباغــي مقام رهبــري به دکتر 
روحاني در ماقات 6//842 مطلع نبوده است. در 
اين جلســه دکتر روحاني با اشــاره به 100 سؤال 
مطرح شــده از ســوي اروپايي ها مي گويد »اينها 
ســؤاالتي کارشناسي شــده و جــدي بودنــد اين 
شبهه هم مطرح است که آنها مي خواهند با طرح 
پرسش هاي مختلف روند مذاکرات طوالني و در 
جلســه 84/2/9 بر ادامه تعليق به عنوان نظر اصلي 
خودشــان تأکيد نمايند.« )ص 486( ايشان تأکيد 
مي کنــد در مذاکرات دو روز بعد بايد پيشــرفت 
ملموســي مشاهده شــود و نشانه پيشــرفت را اين 
مي داند که اروپاييان کليات طرح چهار مرحله اي 
را به عنــوان مبناي مذاکره قبــول کنند يا فعًا فاز 
اول طرح را بپذيرند تا اصفهان راه اندازي شــود. 
در غيــر آن ادامه مذاکــرات براي مــا پذيرفتني 
نيست. در اين صورت بايستي طرح جامعي داشته 
باشــيم تا بر اساس آن تعليق را يک جانبه بشکنيم. 
ســپس طرحي را که دبيرخانه شوراي  عالي امنيت 
ملي تهيــه و دکتر روحانــي آن را اصاح نموده 
بــود را به بحــث مي گذارند. عمــده محور طرح 
اين بوده که در فرايند شکستن تعليق اوالً، کاري 
نشــود که پرونده به شــوراي امنيت ارجاع شود، 
در آن صورت اجماعي دوباره عليه ايران شــکل 
مي گيرد. ثانياً، تاش شــود تــا مراحل بعدي کار 
و غني ســازي با يک نوع هماهنگي با ســه کشور 
انجام گيــرد. پس بايد تعليق، مرحله اي شکســته 
شــود )چهار مرحله براي آن تعيين شــده بود( در 
هر مرحله هــم بايد وضعيــت بين المللي ارزيابي 
شود ســپس وارد مرحله بعدي بشــويم. همچنين 

نبايد انجام مراحل را تبليغاتي کرد. )ص 489(
درباره راه اندازي زودهنگام اصفهان بدون توافق با 
اروپا دو مخاطره مد نظر  قرار داشــته اســت، »اول 
اينکه ممکن اســت همه زحمات ما در مذاکرات 
و طرح چهار مرحلــه اي از بين برود و دوم ممکن 
بود به طور کلي موجب شکســت مذاکرات شود 
و حتي زمينــه ارجاع پرونده به شــوراي امنيت را 
فراهم آورد.« )ص 485( در اين جلســه هم ضمن 
گفت وگوي اعضا درباره مزايا و معايب شکســتن 
تعليق حداقل دو نظر ابرازشده توسط يکي از اعضا 
و يکــي از معاونــان وزارت خارجه )ص 492( هم 
دال بر اين بوده که »نبايد با تخريب شرايط موجود، 
عدم پايبندي به تعليق را اعام و فضا را مغلوبه کنيم. 
اين به نفع ما نيســت.« يــا »در حال حاضر به لحاظ 
سياسي و بين المللي در بهترين شرايط قرار داريم... 
اکنــون زماني اســت که بايد به نتيجه برســيم... نه 

دكتر روحاني: در مورد اصفهان 
هم كه تصميم گرفتند بدون 
توافق با اروپا راه اندازي شود 

من در جسله گفتم... به عنوان 
كارشناس به شما مي گويم كه 
به احتمال 80 درصد پرونده به 
شوراي امنيت ارجاع مي شود، 

نگوييد بلوف است
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به زمان دارد. حل مسئله هسته اي مي تواند اساسي 
براي بهبود روابط آينده دو طرف باشــد. پيشنهاد 
مي کنيــم تا زمان ماقات هيــچ اقدامي که باعث 
تضعيف فرايند مذاکره شــود انجام نگيرد.« )ص 
504ـ503( روحانــي مي گويد به آنهــا پيام دادم 
که اگر بــا راه اندازي اصفهــان مخالفند ماقات 
نخواهيم داشــت )احتماالً اين پيام شفاهي است(. 
آلمان ها گفتــه بودند در مورد اصفهان مشــکلي 
نيســت. دکتر روحاني در پاســخ مکتوب خود به 
نامه ســه وزير به نکات زير اشاره مي نمايد: »همه 
پذيرفتيــم کــه زمان عنصري اساســي اســت، ما 
عملي ترين و امکان پذيرتريــن تضمين هاي عيني 
را ارائه داديم، توافق پاريس صرفاً وسيله اي براي 
دســتيابي به توافــق درازمــدت و مرضي الطرفين 
اســت و... تنها نقض توافق پاريس عدم پيشرفت 
در مذاکرات اســت، هــدف ما قطــع مذاکرات 
نيســت بلکــه امکان پذيرکردن تداوم آن اســت، 
پيش نياز جلســه )آتي( اراده صميمانه و آمادگي 

براي احراز تصميم است.« )ص 506(
در نشســت کميتــه عالــي هســته اي در تاريــخ 
84/2/24 دکتر روحاني بــه پيام هاي متعددي که 
از کشورهاي مختلف اروپايي، آفريقاي جنوبي، 
کانادا و روســيه دريافت داشــته اشاره مي نمايد و 
مي گويــد »همگــي توصيه کرده اند کــه فعاليت 
اصفهــان را فعاً  آغاز نکنيم و گفته اند با شــروع 
اصفهان، جلســه فوق العاده شوراي حکام تشکيل 
مي شود و در ادامه پرونده به شوراي امنيت ارجاع 

خواهد شد.« )ص 509(
تهديد ارجاع پرونده به شوراي امنيت در نامه سه 
وزير اروپايي نيز به چشم مي خورد. در اين جلسه 
رئيس ســازمان انرژي اتمي )آقــازاده( مي گويد 
»حتمــاً مذاکره با وزرا، بايد صــورت گيرد. بهتر 
اســت هرگونه اقدامي را به بعد از مذاکره با اروپا 
موکول کنيم... حاال که ســه وزير اروپايي از دبير 
شورا تقاضاي ماقات کرده اند بعيد است تصميم 
آنها اين باشــد که ماقاتشــان به شکســت منجر 
شــود.« )ص 514( جمع بندي اين جلســه عبارت 
اســت از اينکه اصل تصميم در مورد آغاز بخشي 
از فعاليت هســته اي )راه انــدازي اصفهان( قطعي 
است، لکن اجراي اين تصميم به بعد از مذاکرات 

با سه وزير اروپايي موکول گردد.
در 84/2/31 دکتر روحاني قبل از عزيمت به ژنو 
براي ماقات با سه وزير اروپايي، ماقاتي با مقام 
رهبري داشــته اند »تأکيد ايشان هم بر اين بود که 
در ماقات با سه وزير اروپايي در مورد راه اندازي 
اصفهان به توافق برســيم، نظــر بر اين بود که اگر 
مخالفــت کردند، اقدام خــود را يک جانبه انجام 

دهيم.« )ص 515(

راه سوم در آخرين مذاکرات
بــا اســتقبال گســترده  نشســت ژنــو )84/3/4( 
خبرنگاران )بيش از 70 گــروه خبري( با حضور 
ســه وزير اروپايي و سوالنا و مديران کل سياسي 
وزارت امــور خارجــه از يک طــرف و دکتــر 
روحانــي و تيــم همــراه از طرف ديگر تشــکيل 

امنيت ملي با مديران کل ســه کشــور اروپايي به 
منظور تدارک و ترتيب ماقات دکتر روحاني با 
ســه وزير اروپايي )آخرين ديدار( پس از اعان 
موضــع ايــران در راه اندازي يک جانبــه اصفهان 

داشته موارد زير قابل توجه است:
»شــفر مديرکل وزارت امورخارجه آلمان تماس 
گرفت )84/2/23(.. رايزني ها بين سه کشور ادامه 
دارد و ما تاش مي کنيــم اصفهان در قالب طرح 

روسيه شامل توافقات باشد.«

»ساورز مديرکل سياست وزارت خارجه انگليس 
تمــاس گرفــت )84/2/23(... ما طــي چند روز 
آينده عازم واشنگتن هســتيم ما مي رويم که آنها 
)امريکايي هــا( را در مــورد موضوع مــورد نظر 

)راه اندازي اصفهان( راضي کنيم.« )ص 511(
شــفر از ليســبون تماس گرفت و گفت: جلسه ]با 
روحاني[ براي دوم يا سوم خرداد قطعي شده است 
اما پيــش از آن ما بايد با امريــکا گفت وگو کنيم 
تــا در مورد موضوع مورد نظر شــما يعني اصفهان 
آنها را راضي کنيم... تمام تاش ما اين اســت که 
نظرات شما تأمين شود و آنها )سه کشور اروپايي( 
براي توافق در مورد اصفهان کار مي کنند... اگر ما 
بتوانيم امريکايي ها را در مورد اصفهان راضي کنيم 

خود معجزه بزرگي است.« )ص 512(
مشــاور امنيت ملي فرانسه در تماس با سفير ايران 
در فرانســه مي گويد: »... اســتراو براي قانع کردن 

امريکايي ها عازم واشنگتن شده.« )ص 513( 
از جمع بندي مباحث مطرح شده به خوبي مشاهده 
مي شــود که اروپا درصدد هماهنگي و جلب نظر 
امريکايي ها بــراي راه اندازي اصفهــان بوده، در 
ثاني احتماالً شروطي براي ديگر موارد )نطنز( در 
نظر داشــته است اما آنچه مهم است اينکه از فراز 
همــه اين مباحث به نظر مي رســد امکان راه حلي 

وجود داشته است.
در تاريــخ 84/2/21 نامــه ســه وزيــر اروپايــي 
بــراي ماقات بــا دکتر روحاني تســليم دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي مي گردد. محورهاي مهم 
اين نامه عبارتند از: »تغيير در تعليق تخطي آشکار 
از توافق پاريس است. ايران نيازي به اتخاذ چنين 
اقدامي ندارد، تمايل شــما را بــراي حل و فصل 
ســريع مسئله درک مي کنيم، مســائل پيچيده اند، 
حــل آنها هم با توجه به مواضــع اوليه طرفين نياز 

محســوب مي شــود هرچند اســتدالل ايران براي 
توجيــه اقــدام خود اســتناد به عدم پيشــرفت در 
مذاکرات پاريس بوده اســت ولي در هر صورت 
مضمون و پيام آن کمرنگ شــدن و کنارگذاردن 

توافق پاريس ارزيابي مي گردد.
معــاون وزارت خارجه روســيه  برداشــت  البتــه 
)کيســلياک( از ]اين حرکت[ ايــران در بدو امر 
حکايــت از ايــن دارد کــه او چنين واکنشــي را 
تاکتيکي براي فشــار در مذاکره تلقي مي کرده و 
مي گويد: »ايده آل ترين شــرايط، فعًا براي ايران 
فراهم شــده و حرکــت تاکتيکي شــما در مورد 
اصفهــان مؤثر واقع شــده... اما اگر بــدون توافق 
با اروپا شــروع کنيد در آن صورت شــرايط شما 
متفــاوت خواهد بــود، پرونده به شــوراي امنيت 
مــي رود، بعد ادامــه کار بوشــهر هم با مشــکل 
مواجه مي شــود، بعد هم ايــران نمي تواند با هيچ 
کشــوري در مورد نيروگاه هســته اي توافق کند 
و هيچ کشوري ســوخت را به شما نخواهد داد.« 
)ص 513( در اين مقطع روس ها فکر مي کرده اند 
حرکــت ايران يــک تاکتيک فشــار در مذاکره  
اســت حال آنکه با تصميمات نظــام درواقع اين 

خط قرمز و موضع ايران بوده است.
گفتنــي اســت بــا اعــام راه انــدازي يک جانبه 
اصفهــان طرح هــاي مختلفــي به ويــژه از جانب 
روس ها در مورد ايده تشــکيل شــرکت مشترک 
و صــدور محصــول UF6 اصفهــان به روســيه و 
ســپس غني ســازي در آنجــا و تحويل ســوخت 
به ايــران )ص 487 و 513( يا طرح مشــترک در 
مورد غني ســازيـ  تأسيس شرکت تجاريـ  )ص 
507( بــه ميان مي آيد. البته همان طور که روس ها 
نيــز متوجــه بوده انــد هرگونــه طرحــي چنانچه 
مي خواســته صورت اجرايي به خود بگيرد الزاماً 
بايــد در چارچوب توافق ايــران و اروپا گنجانده 
مي شــده زيرا محــور اصلي توافــق پاريس بوده 
اســت. با اين حال مجموعه پيشــنهادات روس ها 
به داليل خاص خود، راه بــه جايي نمي برد. نکته 
حائز اهميت اين اســت که به گفته مسئولين ايران 
ظاهراً اروپا با راه اندازي اصفهان مشــکل اساسي 
نداشــته است. در جلســه 77 کميته عالي هسته اي 
)84/2/7( رئيس ســازمان انرژي اتمي )آقازاده( 
 UCF اظهار مي دارد:  »اروپايي ها حرفي ندارند که
اصفهــان راه اندازي شــود، به شــرطي که درباره 
نطنــز تعيين تکليف شــود و 500ـ400 دســتگاه 
ســانتريفيوژ بيشتر فعال نباشــد و اين وضع تا سهـ  
چهار ســال ادامه پيدا کند تــا در مرحله بعد براي 

مرحله صنعتي به توافق برسيم.« )ص 491(
دکتــر روحاني هــم در بخش ديگــري از کتاب 
مي نويسد:  »فکر مي کردم در ماه هاي خرداد و تير 
و در ادامه مذاکرات مي توانيم دست کم راجع به 
]راه اندازي[ اصفهان با اروپايي ها به توافق برسيم. 
در مورد نطنز هم بر ســر عددي در مورد پايلوت 
به توافق مي رسيم و با تعليقي يک ساله يا حداکثر 
دوســاله در مورد بخــش صنعتي نطنز بــه توافق 

مي رسيم.« )ص 500(
در مذاکراتي که دبير کميته سياسي شوراي عالي 

آقازاده:  »اروپايي ها حرفي ندارند 
كه UCF اصفهان راه اندازي شود، 
به شرطي كه درباره نطنز تعيين 
تكليف شود و 500ـ400 دستگاه 
سانتريفيوژ بيشتر فعال نباشد و 

اين وضع تا سه ـ چهار سال ادامه 
پيدا كند تا در مرحله بعد براي 
مرحله صنعتي به توافق برسيم.«
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بــه گفته روحانــي تيم مذاکراتــي در بخش اول 
گفت وگو با اروپايي هــا راه حل دوم را به محک 
آزمون نهاد )اشاره به واکنش اروپا که متن  ايران 

را اولتيماتوم تلقي وآن را پس دادند(.
3ـ حضور وسيع خبرنگاران نشان از آن داشت که 
تصور عمومي در محيط بين المللي اين بوده که با 
کوتــاه نيامدن هر يک از طرفيــن از مواضع خود 

احتمال برخورد زياد است.
4ـ فلســفه اصرار ايران براي راه انــدازي اصفهان 
ايــن بوده که عمًا نشــان دهد تعليــق طوالني را 
نمي پذيرد و فقط هنگامي حاضر است بخش هاي 
حساس تر را براي مدت بيشتري در تعليق نگه دارد 
کــه بخش هايي با حساســيت کمتــر کار خود را 

شروع کنند.
5ـ پافشــاري ايــران بر اين امر که پيشــرفتي وجود 
نداشــته و چاره اي بايد انديشيده شود راه سومي را 
گشود که همان پيشــنهاد طرف اروپايي براي ارائه 
طرح جامع خود بود. ايران پذيرش اين پيشنهاد را با 
دو شرط، ممکن دانست، اول زمان چهار ماه به يک 
ماه تقليل يابد که باالخره بر ســر دو ماه توافق شد. 
دوم اينکه در طرح اروپا الزاماً عنصر غني سازي در 
ايــران )و نه براي ايران( لحاظ شــود. در اين مورد 
اروپايي ها گفتند امروز نمي توانند چنين خواسته اي 
را تضميــن کنند ولــي آن را رد نکردند و به روند 

تحرکات ماه هاي آتي موکول نمودند.
نتيجــه عملــي مذاکــرات ايــن شــد کــه براي 
نخستين بار ســقف زماني نهايي مورد توافق اروپا 
براي مذاکره، به دســت خود آنها تعيين شــود. از 
آنجا که قبًا چنين پيشــنهادي از ســوي اروپا در 
هيچ مرحله اي از مذاکرات ارائه نشده بود، هيئت 
مذاکره کننده چاره اي نداشــت جز آنکه پيشنهاد 

اروپا را براي اخذ تصميم به تهران منتقل نمايد.
آنچــه از لحاظ مبنايي در رفتــار مذاکراتي ايران 
مشــاهده مي شــود يک نوع آشــفتگي و تعجيل 
در ارائه پيشــنهادهاي متوالي و مداوم است که از 
نظر منطق مذاکراتي اشــتباه محسوب مي شود. ما 
در فرورديــن طرح چهار مرحلــه اي خود را ارائه 
داديم. يک ماه و شــش روز بعد در ارديبهشــت 
آن را کنار گذاشــته »)تيــم مذاکراتي راه اندازي 
يک جانبــه اصفهــان را بــه نوعــي کنارگذاردن 
طــرح چهار مرحلــه اي مي دانســت(« )ص 495( 
و پيشنهاد جديدي مطرح ســاختيم. به قول دکتر 
روحاني »مبنــاي تصميم گيري ها عمدتاً سياســي 
بود و چندان مبناي مذاکراتي نداشــت.« ايشــان 
آسيب شناسي دقيقي را از موضوع بيان مي دارد و 
حرکت سينوســي در سياست  خارجي را ناشي از 

فشارهاي داخلي مي داند.« )ص 532( 
»ارائه طــرح چهار مرحله اي در مارس )فروردين( 
بيشــتر به دليل فشــارهاي داخلي بــود، اينکه در 
آوريل )ارديبهشــت( خودمان طــرح خودمان را 
شکستيم از لحاظ منطق مذاکراتي مشکل ساز بود. 
در ژنو هم درواقع طرح ما کنار رفت و بنا شد آنها 
)اروپا( طرح بدهند. اين هم به دليل فشار زماني بود 
که از داخل کشور به ما وارد مي شد.« )ص 532(

525( اما تمامي اعضاي هيئت ايراني مصرانه از او 
مي خواهند در اين جلسه پيشنهاد اروپا را رد نکند، 
بنابرايــن او تصميم مي گيرد طرح اروپا را نه قبول 
کند و نه رد نمايد بلکــه تصميم گيري را به عهده 
تهران مي گذارد. اگرچــه مطابق تصميمات قبلي 
در تهران و نظر مقــام رهبري )ماقات84/2/31( 
علي القاعده بايستي پيشــنهاد اروپا رد مي شده اما 
تصميم دبير شوراي عالي امنيت ملي در آن شرايط 
ناشــي از خصلت پويايي مذاکره و ديناميزم آن و 
نشان دهنده قدرت مديريت در صحنه ايشان است 
و همان طور که اشــاره خواهد شد جلسه سران نيز 

درنهايت با اين پيشنهاد اروپا موافقت مي کند.
روحاني در نشست ژنو تاش مي کند درباره هسته 
اصلي طرح اروپا اين ســؤال کليدي را مطرح کند 
که آيا در پيشــنهاد آتي اروپا مسئله غني سازي در 
ايــران وجود خواهد داشــت يا خير؟ و مشــخصاً 
تصريــح مي کند که اگــر در طــرح اروپا چرخه 
سوخت وجود نداشته باشد قطعاً از طرف ايران رد 
خواهد شد. اســتراو مي گويد در زمينه غني سازي 
در داخل ايران و نه براي ايران از قبل هيچ تعهدي 
را نمي توانيــم بدهيــم. بــه نظر مي رســد ايده اي 
مانند غني سازي در کنسرســيومي خارج از ايران 
مدنظرش بوده اســت. اســتراو بــر دو نکته تأکيد 
 NPT مي کند؛ يکي تضميــن اينکه ايران نتواند از
خارج شــود و ديگر اينکه چرخه ســوخت بسيار 

حساس است و غني سازي قلب اين چرخه است.
ً  تأکيد مي کنــد اگر در  دکتــر روحانــي مجــددا
پيشــنهاد جديــد اروپــا مســئله توقف يــا تعليق 
بلندمــدت فعاليت هســته اي ايران در ميان باشــد 
از هم اکنون صددرصد رد شــده اســت و نيازي 
به مشــورت با تهران نيســت، در مورد زمان ارائه 
طرح جديــد اروپا فرصت يک ماهــه را در برابر 
پيشنهاد چهار ماهه آنها مطرح مي کند. استراو هم 
مي گويد در حال حاضر نمي توانيم تضمين دهيم 
که در پيشنهاد چه چيزي خواهد آمد و چه چيزي 
نخواهد آمد و در مــورد زمان ارائه هم درنهايت 

روي زمان دو ماه به توافق مي رسند.
دکتر روحاني جمع بندي ماقــات ژنو را از نگاه 
خــود بيان مــي دارد که به نکات مهم آن اشــاره 

مي شود: )ص 528( 
1ـ اروپايي ها سعي داشــتند با تنظيم فرمولي شبيه 
فرمول روس ها امکان راه اندازي اصفهان را فراهم 
کنند. مشــکل اين بود که از طــرف ايران ارتباط 
شــروع به کار اصفهان بــه ازاي تعليق ميان مدت 
غني ســازي ممکن نبود و از سوي اروپايي ها هم 
چگونگــي اقناع امريکايي هــا در برابر راه اندازي 
اصفهــان به گونه اي که نقض توافق اروپا ـ امريکا 

محسوب نشود مشکل اساسي بود.
2ـ  با ايــن زمينه دو انتخاب وجود داشــت؛  يکي 
اينکه از راه اندازي اصفهان به عنوان اهرم فشــار و 
تهديد اســتفاده شود تا اروپا مجبور گردد راه حل 
نهايي و جامع خود را ارائه کند  يا اينکه با پذيرش 
مخاطــره شکســت کل مذاکــرات، راه انــدازي 
اصفهان به عنوان بخشــي از کل برنامــه که الزاماً 

بايد محقق شود بهره گرفت.

مي شود. ايشان اين سطح از استقبال خبرنگاران را 
کمي تعجب برانگيــز مي داند. )ص 515( چکيده 
نظرات و مواضع طرفين را مي توان به صورت زير 

دسته بندي کرد:

موضع ايران
1ـ هدف از توافق پاريس ارائه تضمين هاي عيني 
بود، به گونــه اي که فعاليت غني ســازي همراه با 

اطمينان براي غرب باشد.
2ـ در طول مذاکرات پيشرفت ملموسي نداشتيم. 
ايران طرح چهار مرحلــه اي خود را که ايده هاي 
آن را از نظــرات کارشناســان بي طــرف اقتباس 
نمــوده بــود علي رغــم اينکــه از نظــر تاکتيک 
مذاکراتــي ارائه آن چندان درســت نبــود، براي 

خروج از بن بست پيشنهاد نمود.
3ـ در تداوم طرح خود براي حفظ فرايند مذاکره 
پيشــنهاد نموديــم بخشــي از برنامه هســته اي که 
حساســيت آن کم اســت و از ابتدا نيــز زير نظر 
آژانس بوده با ارائه تضمين هاي مناسب راه اندازي 
شود )سايت اصفهان( اکنون نيز آماده ايم نگراني 
غــرب را در اين  باره مورد بررســي و گفت وگو 

قرار دهيم. 

موضع اروپا
1ـ توافق پاريس براســاس اقدامات اطمينان ســاز 

به ويژه ازسوي ايران است.
2ـ راه انــدازي اصفهــان در قالــب يــک برنامــه 
غيرنظامــي توجيــه ندارد مگــر اينکــه بخواهيد 

غني سازي را پس از آن شروع کنيد.
3ـ برنامــه غيرنظامــي در يــک کليت معنــا پيدا 
مي کند نه تکه تکه )اين پاســخي است به پيشنهاد 
راه انــدازي مرحله اول )اصفهــان( از طرح چهار 

مرحله اي ايران(
4ـ ايــران در حال ســاخت يک چرخه ســوخت 
اســت بدون اينکه رآکتور ديگري غير از بوشهر 
داشــته باشــد. ســوخت رآکتــور بوشــهر را که 
روس ها تأمين مي کنند پس ايران اين ســوخت را 

براي چه هدفي مي خواهد؟
5ـ بر حق ايــران براي برنامه غيرنظامي هســته اي 
تأکيــد مي کنيــم و آنچه براي ما روشــن و مورد 

توجه است، مسئله غرور ملي است.
6ـ مي گوييد اصفهان را شــروع مي کنيم تا فرايند 
مذاکره حفظ شود، الزم است متوجه باشيد که اگر 

اصفهان راه اندازي شود اين فرايند پايان مي يابد.
7ـ پيشنهادات ايران نمي تواند پايه اي مناسب براي 
تضمين هــاي عينــي را فراهم کند، ما تا ســپتامبر 
)شــهريور( مجموعه اي از نظرات ســه کشــور و 
اتحاديه اروپا را با توجه به ايده هايي که هم اکنون 

مطرحند به شما ارائه خواهيم داد.
در ايــن نشســت اروپايي هــا طــرح ايــران براي 
راه انــدازي اصفهــان را  نمي پذيرنــد امــا متقابًا 
پيشــنهاد مي دهنــد که طرح خود را تــا چهار ماه 
ديگــر ارائه کنند. روحانــي مي گويد نظرش اين 
بوده که قاطعانه پيشــنهاد اروپــا را رد کند و نامه 
راه اندازي اصفهان را بــه آژانس ارائه کند. )ص 
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حزب اهلل در سوريه

تصاويـر برخـى فرماندهـان حـزب اهلل کـه در سـوريه کشـته شـدند نشـان 
مى دهـد سـن آنهـا بـاال بـوده و اکثـر آنهـا جنـگ بـا اسـرائيل را تجربـه 
نيـروی  »تحليل رفتـن  را  فرماندهـان  ايـن  کشته شـدن  ناظـران،  کرده انـد. 
انسـانى حـزب اهلل در خاک سـوريه« توصيـف کرده اند. اين ناظـران معتقدند 
حـزب اهلل فرماندهـان نظامـى بلندپايـه ای را کـه از برنامه ريـزان در عمليـات 
جديـد  اعضـای  ولـى  اسـت  داده  دسـت  از  مى شـوند  محسـوب  نظامـى 
فرامى  گيرنـد.  را  مهارت هـای جنگـى  واقعـى سـوريه  نبـرد  در  حـزب اهلل 

بـه گفتـه منابع لبنانى، عاوه بر فرماندهان حزب اهلل، شـمار زيادی از جنگجويان 
ايـن حـزب که شـمار آنها به حـدود 350 نفر مى رسـد در درگيری هاي سـوريه 
کشـته شـده اند. امـا سـازمان سـوری ديده بان حقـوق بشـر در تازه تريـن آماری 
کـه در 19 مـاه مـه منتشـر کـرد، شـمار کشته شـدگان حـزب اهلل در سـوريه را 
438 نفـر اعـام کـرد. مسـئله قابل توجـه، کشته شـدن برادرانى از يـک خانواده 
بـود مثـل رضـوان و علـى قاسـم العطار کـه در ريـف دمشـق کشـته شـدند و در 

روسـتای شـعث در منطقه بعلبک در شـرق لبنان تشـييع شـدند.
منبع: الشرق االوسط، 5 ژوئن 2014 )15 خرداد 1393(

در 24 ژوئـن و فقـط دو روز قبـل از ديـدار آويگـدور ليبرمـن، وزيـر امـور 
خارجـه اسـرائيل، از پاريـس، بـدون هيچ گونه اعام قبلى در سـايت وزارت 
عنـوان  بـا  فلسـطينى«  سـرزمين های  »اسـرائيل-  صفحـه  در  خارجـه  امـور 

»توصيه هايـى بـه مسـافران« بـه بازرگانـان فرانسـوی هشـدار داده شـد.
فعاليت هـای  بـا  ارتبـاط  بـود: »خطراتـى در  توصيـه شـده  ايـن سـايت  در 
اقتصـادی و مالـى در شـهرک های اسـرائيلى وجـود دارد. معامـات مالـى، 
سـرمايه گذاری، خريـد، تأميـن مالـى و نيـز فعاليت هـای ديگر اقتصـادی در 
شـهرک ها يـا معاملـه شـهرک ها بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت کـه طبـق قوانين 
بين المللـى سـاخت شـهرک های اسـرائيلى در سـرزمين های اشـغالى کـه بـه 
عنـوان بخشـى از سـرزمين اسـرائيل بـه رسـميت شـناخته نشـده اند، خطرات 

قضايـى و اقتصـادی در پـى خواهـد داشـت.«
بر اسـاس ارقام منتشـره از سـوی اداره مرکزی آمار اسـرائيل، سـاخت و ساز 
شـهرک ها در کرانـه باختـری در سـال 2013، 123 درصـد نسـبت بـه سـال 
2012 افزايـش يافـت. در طـول 9 مـاه رونـد مذاکرات به رهبری واشـنگتن، 
اسـرائيل سـاخت 13851 خانـه جديـد را در سـرزمين های اشـغالى فلسـطين 
تأييـد کـرد، آنچـه بنابـر ارقـام سـازمان غيردولتـى اسـرائيلى صلـح کنونـى 

بيانگر تسـريع »بى سـابقه« اسـت.
دولـت نخسـت وزير بنياميـن نتانياهو بـا قانونى کـردن واحدهای نظامـى جديد در 
کرانـه باختـری رود اردن و به ويـژه قانونى کردن شـهرک جديد در شـهر قديمى 
الخليل در 13 آوريل، گام جديدی را در سياسـت شهرک سـازی برداشـته است.

منبع: لوموند،  28  ژوئن 2014، )5 تير1393(
نويسنده: هلن سالون 

حمايت ترکيه از استقالل کردستان

بـه  ترکيـه  توسـعه  و  حسـين چليـک، سـخنگوی حـزب حاکـم عدالـت 
خبرنـگار فايننشـال تايمـز گفـت: »در گذشـته، ادعـای کردسـتان مسـتقل 
بـرای ترکيـه عاملـى بـرای آغـاز جنـگ بـود، امـا اکنـون کسـى حق نـدارد 

ايـن حـرف را بزنـد.«
او افـزود: »در ترکيـه حتـى کلمه »کردسـتان« مـردم را عصبـى مى کند، ولى 
بـه هـر حـال نـام ايـن منطقه کردسـتان اسـت. درسـت اسـت که عـراق چند 
شـاخه شـده اسـت و ايـن اجتناب ناپذيراسـت، بـا ايـن حال آنهـا بـرادران ما 
هسـتند ... متأسـفانه اوضـاع در عـراق خوب نيسـت و به نظرمى رسـد که اين 

کشـور تجزيه شـود. 
يکـى از ديپلمات هـای خارجـى ضمـن اشـاره به سـفر جـان کری بـه اربيل، 
مرکـز کردسـتان، در ايـن هفتـه کـه به منظـور اصرار بـر حفظ ايـن منطقه به 
عنـوان جزئـى از کشـور عـراق صـورت گرفت گفـت: »ترکيـه نمى خواهد 
کردسـتان را بـه اسـتقال ترغيـب کند و بر ضـد اين اقدامات شـتابزده اعام 

خطـر کنـد، امـا اگـر ايـن اتفاق بيفتـد، آنها بـا اين قضيـه کنـار مى آيند.« 
چنان کـه آنهـا پيش  بينـى مى کننـد، اگـر چنيـن تحولـى رخ دهـد، ُکردهـا 

تحـت نفـوذ و کنتـرل آنهـا خواهنـد بـود. 
ترکيــه ســرمايه گذار خارجــى بزرگــى در دولــت منطقــه ای کردســتان 
اســت، بــا توجــه بــه اينکــه دولــت ترکيــه مســتقيماً در ميدان هــای نفــت و 
گاز کردســتان ســهم دارد و اميــدوار اســت نيــاز فزاينــده خــود بــه انــرژی 
را از طريــق اقليــم کردســتان تأميــن کنــد. همچنيــن آنــکارا ارتبــاط مســتقيم 
کردهــا را بــا بازارهــای غربــى- خــط لولــه نفتــى بــه بنــدر جيحــان ترکيــه، 

ــد.  ــرل مى کن کنت
مصطفــى کــوک، رئيــس کــوک هولدينــگ، بزرگتريــن شــرکت ترکيــه 
ــه تازگــى در اظهارنظرهــای خــود گفتــه  و تنهــا پااليشــگاه ايــن کشــور، ب
اســت: »آنــکارا و دولــت منطقــه ای کردســتان، بــه گــروه او فشــار آوردنــد 
کــه نفــت کردســتان را بخــرد. امــا در حــال حاضــر نمى توانــد بــدون آنکــه 
خريــد فعلــى خــود از بغــداد را بــه خطــر بينــدازد، دســت بــه چنيــن کاری 

بزنــد.
همچنيـن مقامـات ترکيـه ابـراز اميـدواری کردند کـه بهبود روابـط با دولت 
منطقـه ای کردسـتان باعـث کاهـش تنش هـا در مناقشـات کردسـتان ترکيـه 
شـود. ايـن کشـور تـاش مى کنـد کـه ايـن مناقشـات را از طريق مذاکـره با 
حـزب کارگـران کردسـتان )پ.ک.ک( حـل کنـد. لـذا اين هفتـه، طرحى 
را بـه مجلـس ارائـه داد کـه مى تواند راه را بـرای عفو جنگجويان کردسـتان 

آورد. فراهم 
بـا وجـود نگرانى های سـال های پيش ترکيـه، مبنى بر اينکـه ُکردهای ترکيه 
کـه در سـوريه و ايـران نيـز زندگى مى کننـد، مى توانند با ادغـام با يکديگر، 
کردسـتان بزرگتـری را پديدآورنـد، حـزب کارگـران کردسـتان ديگـر بـه 

دنبال هدف رسـمى اسـتقال نيست.
منبع: فايننشال تايمز، 27 ژوئن 2014 )6 تير1393(

نويسنده: دانيل دمبی

در آيينه رسانه ها
ايران 

تبعات شهرک سازی در زمين های اشغالی
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اتحاد فتح و حماس

بــه نظــر مى رســد دولــت امريــکا کــه از بن بســت رونــد صلــح نااميــد شــده، 
بيشــتر از آن جهــت کــه از برخــى خطــوط قرمــز عبــور نکنــد، آمــاده اســت 
ــه  ــى ب ــای امريکاي ــردازد. ديپلمات ه ــش بپ ــد در اقدامات ــاش جدي ــه ت ب
ــش وابســته  ــه ای را کــه وزراي ــد؛ کابين ــاس اعــام کردن ــور عب رئيس جمه
ــته  ــن خواس ــى اي ــا حت ــند. آنه ــميت نمى شناس ــه رس ــد، ب ــاس باش ــه حم ب
خــود را ابــراز نمودنــد کــه »دولــت توافــق« بايــد از ادای ســوگند در برابــر 
شــورای قانونگــذاری فلســطين، کــه در ســال 2006 انتخــاب شــدند و تحــت 
ــکا  ــت امري ــد. دول ــودداری کن ــت، خ ــامى اس ــازمان اس ــن س ــلطه اي س
اميــدوار اســت بتوانــد قانونــى کــه آن را از هرگونــه ارتبــاط بــا حمــاس منــع 

ــد. ــاد کنگــره، دور بزن ــدون انتق ــد، ب مى کن
ايـن »آشـتى« غيرمنتظـره به طـور آشـکار گيـج  بـا  رهبـران اسـرائيلى کـه 
جامعـه  از  نتانياهـو  بنياميـن  کرده انـد.  اتخـاذ  را  انتظـار  حالـت  شـده اند، 
بين المللـى خواسـت تـا »بـرای بـه رسـميت شـناختن دولـت فلسـطينى کـه 
از  اينکـه  نکننـد«، ضمـن  اسـت، عجلـه  حمـاس عضـو تکميل کننـده آن 
»دوگانگـى« اروپـا ابـراز تأسـف کـرد. يـووال اسـتينز، وزيـر امـور راهبردی 
وی، محمـود عبـاس را متهم به نقض تعهدات سـازمان آزاديبخش فلسـطين 
در زمـان توافـق اسـلو و تضمين غيرنظامى کردن دولت خودگردان فلسـطين 
نمـود. او پرسـيد: »اکنـون کـه وی کنتـرل نـوار غـزه را به دسـت مى گيـرد، 
بـا 12000 راکـت و موشـک جمع آوری شـده توسـط حمـاس چـه خواهـد 

کرد؟«
بـه محض تشـکيل کابينـه جديد، اسـماعيل هنيه، نخسـت وزير اسـام گرای 
نـوار غزه، اسـتعفا داد، اما مشـکات متعـددی وجود دارد کـه مهمترين آنها 
آينـده همـکاری امنيتـى بيـن دولـت يهـود و دولـت خودگـردان فلسـطين 
اسـت. مصطفـى برغوثـى، نماينده فلسـطينى، هشـدار داد: »از ايـن پس توپ 
در زميـن اسرائيلى هاسـت. اگـر آنهـا تدابيـر تافى جويانه ای را اتخـاذ کنند، 
بـه احتمـال زيـاد ديگـر نخواهنـد توانسـت بـه کمـک دولـت خـود بـرای 

تضميـن امنيـت آنها اميد داشـته باشـند.«
منبع: فيگارو ، 2  ژوئن 2014 )12 خرداد 1393(

نويسنده: سريل لويی

ــه  ــراق، منطق ــدن ع ــم پاشيده ش ــورت از ه ــدار داد: »در ص الوروف هش
بــه معنــای واقعــى منفجــر خواهــد شــد، بى ثباتــى بــرای ســال های 
ــاور  ــه خ ــط ب ــه نه فق ــد ک ــد ش ــه خواه ــای منطق ــى از ويژگى ه طوالن
نزديــک و آفريقــای شــمالى، بلکــه مناطــق همجــوار نيــز ســرايت 

ــرد«. ــد ک خواه
ايـن وزيـر اوضـاع حاکـم در عـراق را بـا جـان کـری، وزيـر امـور خارجـه 
امريکا، بررسـى کرده اسـت. از سـخنان الوروف چنين برمى آيد که روسـيه 
خواهـان آن اسـت کـه اعضـای دائمـى شـورای امنيت سـازمان ملـل متحد، 
از جملـه چيـن و همچنيـن تمامى کشـورهای همسـايه عـراق نظير، سـوريه، 

دنبـال راهـى بـرای حفظ وحـدت عراق باشـند. 
امريـکا همچنين قصد داشـت، هواپيماهـای جنگنـده »اف – 16« را به بغداد 
ارسـال کند، اما اين معامله انجام نشـد و مالکى نيز از اين جهت از واشـنگتن 
انتقـاد کـرد. علـت اصلـى بـروز ايـن اختاف نظـر، واهمـه امريکايى هـا از 
دسـتيابى ايـران بـه اين هواپيماهـا بود. جمهوری اسـامى ايـران از هر جهت 
از نخسـت وزير ايـن کشـور کـه شـيعه مذهب اسـت، حمايـت مى کنـد. خبر 
رسـيده کـه از جملـه، تهـران هواپيماهای بدون سرنشـين توليـد داخلى خود 

را نيـز بـه عراق ارسـال کرده اسـت.
منبع: نزاويسيمايا گازتا ، 30 ژوئن 2014 )9 تير 1393(

نويسنده:  والديمير سکاسيريف

گسترش روابط روسيه و اسرائيل

در خبـری کـه رسـانه های روسـيه آن را پخـش کردنـد آمـده بـود دولـت 
مسـکو تصميـم گرفتـه پيشـنهادی را کـه مسـئوالن امنيتـى کشـور مطـرح 
کرده انـد بپذيـرد و بـا همـکاری وزارت امـور خارجـه خطـى امـن و سـری 
ايجـاد کننـد کـه از طريـق آن تمـاس مسـتقيم ميـان رئيس جمهـور پوتيـن و 

محـل اقامـت نتانياهـو برقـرار شـود.
از ايـن بيانيـه مى توان دو مسـئله را نتيجه گرفت. اول اينکه دو طرف روسـى 
و اسـرائيلى مذاکـرات الزم را بـرای ايجـاد ايـن خـط تلفنـى انجـام داده اند. 
دوم اينکـه امريـکا ـ متحـد اصلـى اسـرائيل ـ از اقـدام نزديک شـدن ايـن 
کشـور عبـری به روسـيه دشـمن سياسـى درجـه يک ايـن کشـور در عرصه 

بين المللـى احسـاس خشـم و نارضايتـى مى کنـد.
آشـکار اسـت اين توافق برای روسـيه و اسـرائيل فرصتى فراهم مى سـازد تا 
بـدون دخالـت امريکا راجع به مسـائلى بااهميت تـر به تبادل افـکار بپردازند. 
اگـر واشـنگتن و اسـرائيل چنيـن خط مشـابهى را دارند پس روسـيه نيز خط 
تماس هـای مسـتقيم زيـادی بـا رهبران کشـورهای مختلـف در اختيـار دارد. 
الزم بـه يـادآوری اسـت اوليـن خـط تمـاس مسـتقيم در سـال 1963 پس از 
بحـران موشـکى کوبا ميـان نيکيتا خروشـچف رهبر اتحاد جماهير شـوروی 

و جـان کنـدی رئيس جمهـور امريکا برقرار شـد.
در سـال 1966 مسـکو خـط تماسـى بـا شـارل دوگل رئيس جمهـور فرانسـه 
ايجـاد کـرد. طبـق اطاعـات، مسـکو خطـوط تمـاس مشـابهى بـا انگليـس، 
آلمـان، اسـپانيا، ايتاليـا و کره جنوبـى دارد. در پايـان مى توان گفـت روس ها 
از ايـده تبـادل افـکار بـا رهبـران اسـرائيلى بـدون اينکه احـدی بتوانـد آن را 

شـنود کنـد قويـاً اسـتقبال مى کنند. 
منبع: الوطن ، 3 ژوئن 2014 )13 خرداد 1393(

نويسنده: مازن حماد

پـس از چنـد مـاه ابتدايـى ترديدآميـز تـوأم بـا آمـار بـاالی تلفـات ارتـش، 
رژيـم،  قلـب  در دمشـق،  مـداوم  مخالفـان و حمـات  از  حمايـت غـرب 
پيشـرفت های يـک سـال اخيـر در عرصـه نظامـى، چهـره اسـد را تقويـت 

کـرده اسـت.
پارلمـان در مـاه مـارس مجموعـه ای از اصاحات را در قانـون انتخابات و به 
منظـور انطبـاق آن بـا اوضاع جديد و هموارترنمودن مسـير انتخاب مجدد او 
اجـرا کـرد. همـه کانديداهـا  بايـد از حمايت حداقـل 35 عضـو حزب بعث 
- کـه از سـال 1963 بـر سـر قـدرت بـوده و عالى تريـن مقـام آن خـود اسـد 
اسـت- برخوردار باشـند و در 10 سـال اخير در سـوريه زندگى کرده باشند، 
نمى تواننـد مليـت دوگانـه داشـته باشـند و در صـورت تأهـل، بايد همسـران 
سـوري داشـته باشـند، سـوری هايى که به شـکل غيرقانونى از کشـور خارج 
شـده اند نمى تواننـد رأی دهنـد )اکثـر دو و نيـم ميليـون پناهنـده(... تدابيری 
کـه امـکان را بـرای حضـور احتمالى هـر يک از مخالفان سياسـى خـارج از 

کشـور و مـورد حمايـت غـرب در انتخابات از بيـن مى برد.
بـه گفتـه پاتريک کاکبرن کارشـناس منطقه در يکـى از آخرين مقاالت وی 
در روزنامـه »اينديپندنـت«، انتخابـات چيـزی زيـادی را عـوض نخواهد کرد 
چـون »کشـور ويران شـده و اسـد ابـزاری بـرای کسـب پيـروزی تعيين کننده 
نـدارد. اگـر امريکا، عربستان سـعودی، ترکيـه و بقيه متحديـن مخالفان آماده 
جنگـى طوالنـى بـرای از پا انداختن دولت نباشـند، هيچ دليلى بـرای آنکه او 
را از ادامـه حکومـت بـازدارد وجود نخواهد داشـت.« شـرطى کـه هم اکنون 
ايجاد نمى شـود چرا که جناح مخالف منشـعب اسـت، جنگ شـديد داخلى 
ادامـه دارد و غـرب همچنـان بـه تاش هايـش ادامـه مى دهـد، بـدون آنکـه 
بتوانـد گروهـى ميانـه رو ايجـاد کند کـه جايگزينى واقعى برای اسـد باشـد. 

منبع: آ. ب. ث ، 3 ژوئن 2014 )13 خرداد1393(
نويسنده: مايکل آيستاران 

انتخابات سوريه

موضع روسيه در قبال بحران عراق
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ماندگاري فرهيختگان
برخي زمامداران مي آيند و مي روند

فرهيختگان مي آيند و مي مانند

اولي ها كه قصد ماندن دارند، الجرم مي روند

دومي كه شتاب در رفتن دارند، ولي مي مانند

با سالم و احترام حضور جناب آقاي مهندس ميثمي

از نائين زادگاه مرحوم ميرزاي نائيني و شــهيد دکتر حســين فاطمي و پس از 
قريب به دو سال عدم توفيق ديدار حضرتعالي به اميد ديدار به نمايشگاه کتاب 
آمــدم ولي کمبود وقت مانع از توفيق زيارت شــد با پوزش نکاتي را پيرامون 

نشريه وزين چشم انداز ايران ارائه مي کنم:
1ـ مجموعه مقاالت، مصاحبه هاي 30 خرداد 60 را در صورت امکان ادامه دهيد.

2ـ سياه کاري هاي بني اميه ادامه پيدا کند )به صورت کتاب چاپ شده(
3ـ  سرمقاله ها و مطالبي که به قلم حضرتعالي چاپ مي شود بيشتر شود.

4ـ پديده هاي اعتياد و زنان خياباني با حضور کارشناسان مختلف پيگيري شود.

با احترامـ  عزت و سربلندي فرزند راستين ايران را از درگاه احديت مسئلت دارم.
م. ج. از نائين

***

تقديم به دوست عزيزم 

و سيل اشك امانم نمي دهد
روح عاشــقي در مــن چنــان زنده و بي تاب حلــول مي کند که تمام شــهر از 

عاشق شدن من خبردار مي شود
من به نيروي عشق به تو، چنان نيرومند و قوي شده ام که کمترين هراسي ندارم

مرگ براي من گذرنامه اي است که مرا از اين خاکدان پست و حقير به جايي 
کوچ مي دهد که در آنجا کثافت و دروغ و گناه نيست.

تو مرا با آب حيات،  با ظرفي از عشــق، غســل  داده اي تا  به اوج آيه »اليمســه 
االالمطهرون« رهسپار شوم.

کــه مرا به صداقتي رهنمون کــن که مهر قبولي آن تنها با از دســت دادن نور 
چشمانت و قطع شدن يک دستت...

آري، شانه هاي مهربانت را به من ارزاني دار 
و آغوشت را به روي من باز بگذار

که ترانه هاي عاشقي ام را با يک بغل حماسه
فقط به تو تقديم کنم

اوحدي ـ تهران 
***

تسليت و تشکر

سالم و عرض ادب خدمت مهندس مجاهد و بزرگوار جناب ميثمي
تسـليت بـه خاطر فقـدان پـدر فکري مـا بچـه روشـنفکرها و دختـر زينب گونه اش 
)مهندس سـحابي( و يک دنيا بوسـه بر دسـتاني که به خاطر خلق حرکت مي کنند. 
از اينکه تمام شـماره هاي نشـريه را براي من معلم پسـت کرده ايد يک دنيا سـپاس.
سيفی

مديرمسئول محترم مجله چشم انداز ايران جناب آقای ميثمی
با سام

بر خود وظيفه مى دانم مراتب ســپاس و قدرشناسى خويش و پدرم را از شما و 
کليه همکاران گراميتان در دفتر مجله چشم انداز ايران اعام نمايم. 

شهرستان جهرم 
***

نقد سازنده
در شــماره 84 نشــريه، نقد و ارزيابي پيش نويس منشــور حقوق شهروندي از 
سعيد مدني به چاپ رسيده است. نويسنده تحقيقات وسيعي را پشتوانه ارزيابي 
خود قرار داده که زمينه را براي طرح ســؤاالت اساسي و همه جانبه مهيا کرده 
اســت. اين نوشــته ضمن محور قراردادن قوانين اساسي، سؤاالت راهبردي اي 
را مطرح کرده و نقد را از حالت جامد خارج کرده اســت، به طوري که نشــان 
مي دهد به راســتي محقق محترم در جست وجوي پاسخي براي رفع کاستي ها و 

کمبودهاي حقوقي و قانوني است.
نقدي را مي توان سازنده ناميد که صرفاً  حالت اشکال گيري نداشته باشد و متن 
موجود را تعالي داده و محتواي آن را غنا بخشد بدين جهت مي توان نقد سعيد 

مدني بر منشور حقوق شهروندي را مدلي براي نقد سازنده ناميد.
رسول ح. از تهران

چشم انداز ايران: در يادداشــت کوتاهي که يکــي از خوانندگان چشم انداز 
ايران براي ما ارســال کرده اند، مسئله نسبت دين، دنيا و آخرت مورد بحث قرار 
گرفته و از خال آن نقدي بر ديدگاه دکتر سروش در اين خصوص طرح شده 
است. نويسنده سه نسبت ممکن ميان دين و دنيا )عدم همپوشاني مطلق، بدترشدن 
وضعيت دنيا در صورت مداخله  دين، بهبود وضعيت دنيا توسط دين( را برشمرده 
و سپس استدالل کرده که دو نسبت نخست مستلزم تزاحم ميان دين و دنيا بوده و 

نمي تواند در چارچوب پروژه نوانديشي ديني مبنا قرار گيرد.

در نقد دينداري معيشت گراي دکتر سروش
1. ســروش مى گويد تقسيم دينداری به اصناف معيشت انديش، معرفت انديش 
و تجربت انديــش را در مقام توصيف آورده، نــه در مقام توصيه و تجويز؛ اما 
برخاف اين ادعا »دينداری معيشــت انديش«، خاصه »دينداری معيشت انديِش 
دنياگــرا« را، عمدتاً بــه تلويح و گاه نيز بــه تصريح، فروتــر از دينداری های 
معرفت انديش و تجربت انديش  مى نماياند و خود را نيز  در اِعداد صاحبان اين 

دو صنِف دينداری  مى گذارد.
2. ولــو به فرض بپذيريم که دين برای آبادکردن آخرت آمده، نه دنيا، آن گاه 
ســؤالى پيش  مى آيد: اين ديِن آخرت گرا با دنيا چه  مى کند؟ آری! طبق فرض 
مذکــور، دين »برای« آبادکردن دنيا نيامده، امــا در هر حال در اين دنيا وجود 

دارد و  مى توان پرسيد که »با« دنيا چه  مى کند؟ 
3. اگر امکان اين ســؤال را بپذيريم، آن گاه ســؤال ديگری هم مطرح  مى شود: 
منظور اين است که با دنيای باورمندانش چه  مى کند؟ يا با دنيا به طور کلى، اعم 
از دنيــای باورمندان و ناباوران؟ ما اينجا وجه دوم، يعنى دنيا به طور کلى را مراد 
 مى کنيم. وجه نخست  ـ اينکه »دين با دنيای شخص باورمند چه  مى کند؟« ـ هم 

سؤال مشروعى است، ولى فعًا موضوع بحث ما نيست.
4. برآيند آثار دين بر دنيا به حصر منطقى از سه حال خارج نيست: يا اصًا کاری به کار 
دنيا ندارد؛ يا وضع دنيا را از اين که هست، بدتر  مى کند؛ يا وضع دنيا را بهبود  مى بخشد.

5. حالت اول مســتلزم »تصوِر تــوازی« ميان دنيا و آخرت اســت. گويى ديندار 

چشم انداز خوانندگان
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هــم خواهد رســاند. به اين گونه، باز هــم مانند ديگر نوشــته های حوزه زنان، 
اين نويســندگان زن نيســتند که درباره خود و احقاق حقوقشان نظريه پردازی 
مى کنند؛ مگر در پى نوشــت ها! اگرچه، طرح مســئله  مقاومت زنــان در برابر 
عرف ها و ســنت های متعدِد خاورميانه ای و در ســطح جهــان، که محدوديت 
و تبعيض را برای آنها رقم مى زند، درخور و شــايان توجه اســت، اما تکيه بر 
پيشرفت هايى که به زعم نويسنده محترم، زنان ايرانى طى 50 سال اخير به دست 
آورده اند، در زمانى که هنوز ســلطه ی چنگک واِر سنت های نسلى و عرفى بر 
زنان ماســت، که حتي برآمده از خود زنان و مردان ايرانى اســت مقاله را در 

مجموع، باور ناپذير ساخته است.
 درباره صفحات دلنشيِن »چشــم انداز جامعه« نيز سخنانى هست برای شنيدن؛ 
اگر گوشــى باشــد که به نجواهای دلســوزانه دل دهد و زبانى باشــد مشتاِق 
گفت وگو و انديشــه ای مبتنى بر يادگيری متقابــل... آن گاه، اين کوچک هم 

نوشته هايى دارد در نقد تئاتر و فيلم ايرانى، اگر مقبول افتد.
با احترام بســيار برای لطف اهلل ميثمى، که جايگاه پدر، انديشــمند، جامعه شناس 
و بزرگ اهل قلم برای اوســت و برای تمامى نازنينانى که همراهى تان مى کنند 
و او کــه اين متن را خواند، صميمانه آرزوی ســامتى، انديشــه ورزی و ايرانِى 

ناب بودن را دارم.
آرزو علومی

***
آموزش و پرورش زيرساخت توسعه پايدار کشور است

جنــاب آقاي فاني وزيــر آموزش و پرورش به مناســبت روز معلم در 
پيش خطبه نمازجمعه )93/2/12( مطالبي درباره آموزش و پرورش ايراد 

کرد که به دليل اهميت آن، گزيده اي از سخنان ايشان را مي آوريم.

... فاني با بيان اينکه آموزش و پرورش فصل مشــترک حاکميت و ملت است، 
گفت کوچکترين تحوالت در آموزش و پرورش، تمامي جامعه را متأثر مي کند 
و لذا در ســال فرهنگ و اقتصاد، انتقال فرهنگ به نســل آينده از کارکردهاي 
جدي اين وزارتخانه بود. اين وزارتخانه بزرگترين دستگاه دولت است و به لحاظ 
کمي و کيفي از اهميت ويژه اي برخوردار است. اکنون حدود 12 ميليون و 500 
هزار دانش آموز در 105 هزار مدرسه مشغول تحصيل هستند و يک ميليون معلم 

و همکار فرهنگي امر تعليم و تربيت اين دانش آموزان را برعهده دارند.
فانــي افزود: خروجي هاي آموزش و پــرورش در حقيقت ورودي هاي جامعه و 
دانشــگاه هســتند و آموزش و پرورش يکي از مخاطبان اصلــي پيام مقام معظم 

رهبري در سال فرهنگ و اقتصاد است.
... وي بــه اصول تعليم و تربيت از ديدگاه شــهيد مطهري اشــاره کرد و گفت: 
هماهنگي با فطرت ازجمله اين اصول اســت، از اين رو دســتگاه تعليم و تربيت 
بايد اســتعدادهاي فطري مانند »خــردورزي«، »حقيقت جويــي«، »زيباگرايي«، 
»خداگرايي« و »عدالت طلبي« را رشد و پرورش دهد. ... وزير آموزش و پرورش 
اعتــدال را از ديگــر اصول داراي اهميت در تفکر اســتاد مطهري عنوان کرد و 
افزود: آموزش و پرورش بايد انســان هايي تربيت کنــد که اهل افراط و تفريط 
نباشــند. تربيت در دوران کودکي از ديگر اصول مدنظر اســتاد مطهري در نظام 
تعليم و تربيت اســت. دوران کودکي، پيش دبستاني و ابتدايي نقش عمده اي در 

شکل گيري شخصيت دانش آموزان دارد.
... فاني معلم را رکن اصلي تعليم و تربيت دانســت و گفت اين معلم اســت که 
نقشي ممتاز و منحصر به فرد در نظام تعليم و تربيت دارد و رفتار، سخن، سکوت 
و نوع پوشــش او مي توانــد در رفتار دانش آموزان تأثيرگذار باشــد و لذا توجه 
بــه معلمان گامي در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش اســت. اداره تعليم و 
تربيت فرزندان اين کشور از توان و عهده يک وزارتخانه خارج است و وزارت 
آمــوزش و پــرورش به تنهايي قادر بــه مديريت و اداره تعليم و تربيت نيســت. 
اگر ما به دنبال رشــد ســرمايه انساني در کشور هســتيم بزرگترين و پايدارترين 
ســرمايه گذاري همانا در آموزش و پرورش اســت. هزينه کــردن در آموزش و 

پرورش بهترين سرمايه گذاري براي نظام و مردم است.

در ايــن دنيــا دو کار بر عهــده دارد: آبادکردن دنيا و آبادکــردن آخرت و اين 
دو هــم ربطى به هم ندارند. اين تصــور على رغم ظاهر اوليه اش در عمل به علت 
ثابت بودن مهلت و فرصتى که در اين دنيا در اختيار ما نهاده شــده، مستلزم تزاحم 
دين و دنياســت: هر چه عمر يگانه را بيشــتر صرف آبادکردن دنيا کنيم، الجرم 
بايد از آبادکردن آخرت دســت برداريم و برعکس. بر اين اساس  مى توان آن را 
»تصور تزاحم خفى يا ضمنــى« خواند و چون، چنان که گفتيم، اين تزاحم صرفاً 

زمانى است، عنوان »تصور تزاحم زمانى« هم بر آن  مى برازد.
6. حالت دوم با وضوح و صراحت بيشتری بر اين تزاحم داللت دارد: اگر آبادی 
دنيا را  مى خواهيد، دســت از دين بايد شست و اگر آبادی آخرت را  مى خواهيد، 
آن گاه خرابى دنيا بهايى است که مجبوريد برايش بپردازيد. اين حالت را »تصور 
تزاحِم آشکار يا تقاطع«  مى توان ناميد. اين تزاحم، ديگر صرفاً زمانى نيست، بلکه 
متوجــه آموزه های دينى اســت که با آبادی دنيا تعــارض دارند. از اين رو عنوان 

»تصور تزاحم آموزه ای« را هم  مى توان بر آن نهاد.
7. تنها حالتى که مســتلزم تزاحــم دنيا و آخرت يا تزاحم دين و دنيا نيســت، 
حالت ســوم اســت که طبق آن، دين باور هر چه برای آبادی دنيا بکوشــد، به 
آبادی آخرت مدد  مى رســاند و متقابًا هر چه در عمل به دين خود بکوشــد، 
به علت ماهيت دنياســاز آموزه های دينش، دنيا را نيز آبادتر ســاخته است. اين 
تصور را  مى توان »تصور طولى« خواند: آخرت در طول و در ادامه دنياست، نه 

موازی با آن و نه متقاطع با آن.
8. بر اساس مقدمات باال ديِن صرفاً آخرت گرا – قرائات حوزه، بازرگان متأخر 

و سروش – به يکى از دو نحِو زمانى يا آموزه ای مزاحم دنياست. 
9. آيا ســروش، بازرگان متأخر و...  مى پذيرند و حاضرند با صدای بلند اعان 

کنند که دعوت آنها به دينى مزاحم دنياست؟!
10.  و آخرين سؤال که خود  مى تواند دستمايه بحثى ديگر و نقدی ديگر شود، اين 
است که آيا ديندارِی امثال سيدجمال، نخشب، بازرگان متقدم، شريعتى، مجاهديِن 
بنيانگذار، ســامى، پيمان، سحابى ها، ميثمى، عبدالعلى بازرگان، اشکوری و ديگر 

چهره های جنبش ملىـ  مذهبى را به راستى  مى توان »صرفاً« دنياگرا دانست؟!
س.م

عزيز قلم پرور
درود گرم خواننده ای را پذيرا هســتيد با زمينــه خانوادگى فرهنگى و نگاهى 
نقادانه. به پاس قلم شــيوا و روشــنگرانه شما که سال های زيادی نيست آشنای 
من اســت و بنا بر رســِم بزرگان، که نقادی از خود را مايه بهينگى و کمال قلم 
خود برمى شــمرند، جای آن بود که ضمن سام و ادب تلفنى، در باب آخرين 

شماره نشريه ارزشمند »چشم انداز ايران«، به نکاتى چند اشاره کنم.
1- در شــرايطى که جامعه ايران هنوز در کشاکش غرور ناشى از نيمه مدرنيزم 
و تعللى از ســِر ســنت مآبانگى است و در وضعى که همچنان از حرص و طمع 
آنانى در امان نيستيم که بايسته است به حال فرهنگ و درک و آگاهى مردمان 
دل بسوزانند، اما به دزدی 9 هزار ميلياردی از مال همان مردمى دست مى زنند 
که فرزندان خود مى نامند! وجود ســرمقاله ای صادقانه، همدالنه و روشنگرانه 
از شــمای پدر، تسکين مى دهد و بيشتر از تســکين، خواننده را به تکاپو برای 

احقاق حق و رفع فساد و دزدی وامى دارد... که اين، جای سپاس ويژه دارد.
2- در بــاب موضــوِع تحزب در ايران از اســتادم آقای دکتــر خانيکى عزيز، 
طرح مســئله را الزم و متن را درخور يافتم؛ هرچند شايد زمينه قبلى دارم! زيرا 
قلم ايشــان برای من، ضمن فرهيختگى در حوزه فرهنگ و ارتباطات، يادآور 

پايبندی به اصاحات است.
3- برای خواننده ای که گردن فرازِی شــادروان دکتر على اکبر سياســى را در 
مقابل وزيــر فرهنگ پهلوی دوم، هنگام اخراج بى منطق اســتادان وطن خواه، 
دلســوز و معترض، بــا خوانِش متون ديگر شــناخته اســت، تصويری هرچند 
کوچــک از اين بزرگ، روی جلد و متن مربــوط به او، به نرمى و دل انگيزِی 

نشريه شماره 84 افزوده است.
4- بســيار اميدوار و چشــم به راهم که مقاله آقای نصر: »زن؛ ســنت و تجدد؛ 
نهضت و انقاب«، از قالب کنونى درآيد: قالبى که هر دو مقوله مهِم کشاکش 
ســنت و مدرنيزم از يک ســو و نهضِت مقاومت زنان برای تحقق حقوق برابر 
را، از ديگر ســو، در بحثى کوتاه جمع کرده و شــايد به شــتاب)!( بحث را به 


