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مقاومت فلســطينيان ســاکن غزه در برابر حمله 
ددمنشــانه اســرائيل، در مــاه مبــارک رمضان 
امسال، حادثه اي فرازمان بود. در شوراي امنيت 
ســازمان ملل قطعنامه هاي زيادي عليه اســرائيل 
تصويب شــده1 و در آن از اســرائيل خواســته 
شده که ســرزمين هاي اشغالي در سال 1967 را 
تخليه کند؛ ولي دولتمردان اســرائيل با حمايت 
صهيونيزم جهاني و دولت امريکا هيچ گاه به اين 
قطعنامه ها تن نداده اند. حتي سعي کردند لبنان را 
هم به اشغال خود درآورند که با مقاومت مردم 
آن ســرزمين روبه رو شــدند. آقاي آبــا ابان که 
خود يکي از شــخصيت هاي صهيونيست است، 
اظهــار کرد تاريخ يهود هيــچ گاه متحمل چنين 
شکست خفت باري نشده است. او گفت بين بد 
و بدتر و بدترين، ما بد را که خروج از لبنان باشد 
انتخاب کرده ايم. خط مشي دولتمردان اسرائيل، 
محو مقولــه اي به نام ملت فلســطين و مقاومت 
آنهاســت و معتقدند تا چنين کاري انجام نشود 
امنيت اســرائيل تأمين نخواهد شــد؛ اما عمليات 
اشــغالگرانه اســرائيل در لبنــان نه تنهــا به محو 
سازمان هاي فلســطيني و لبناني منجر نشد، بلکه 
باعث تولد سازمان هاي مقاومت جديدي شد که 
قوي ترين آنها حزب اهلل لبنــان بود. در آخر هم 

اسرائيل ناگزير به عقب نشيني شد.
صداي امريکا در تحليلي با اشاره به اين اشغال و 
عقب نشيني گفت که مردم لبنان در ابتدا با اشغال 
اسرائيل مخالفت کردند؛ ولي ازآنجاکه محافل 
صهيونيستي از اين اشغال حمايت کردند، مردم 
لبنان، ضدصهيونيست هم شدند و چون در ادامه 
اشغال، امريکا و فرانســه نيز به حمايت اشغالگر 
آمــده و ناوگان هــاي خود را به منطقه گســيل 
داشــتند، مردم لبنان ضدامپرياليست هم شدند و 
سپس در يک پروسه تعميق و گسترش، خواهان 

سازمان دهي اسالمي شدند.
مردم لبنــان بــا اراده اي مبتني بر حيــات خود، 

نقمت اشغال اسرائيلي را به نعمت اميد و زندگي 
تبديل کرده و در پرتو اين آزمايش بزرگ به دو 
دستاورد مهم و حياتي رسيدند و برگ زريني به 
تاريخ لبنــان و منطقه افزودند؛ يکــي از اين دو 
دستاورد، دانش راهبردي به منظور دفاع در برابر 
تجاوز اسرائيل بود و ديگري دانش سازمان دهي 
به منظور دفاع، دانشي که با ياري خدا و رعايت 
قوانين تکامل، پيروزي انــدک بر انبوه متجاوز 
را تضمين مي کند. دانشي که توانست چهارمين 
ارتش دنيا را شکست دهد، شکستي که آبا ابان 

هم آن را پذيرفت. 
از ســوي دين ملهم از توحيد و همچنين از علي 
)ع( در نهج البالغه به ما توصيه شده که مي توان 
مصيبت هــاي وارده را به آزمايش تبديل کرد و 
تحمل آن را ممکن و سپس آسان گردانيد. اين 
کاري بــود که ملت لبنان انجــام دادند و پيروز 
شــدند. اين بار مردم فلســطين در سرزمين هاي 
اشغال شده در پي پيروزي مردم لبنان بر اسرائيل 
از دانش »پيروزي اندک بر انبوه متجاوز« درس 
گرفتنــد و درحالي کــه اجالس ســران عرب، 
ايران و نه اسرائيل را دشمن اصلي قلمداد کرد، 
انتفاضه اول را بــه وجود آوردند که دولتمردان 
اسرائيل اين انتفاضه را اصلي ترين دشمن بيروني 
و دروني خود اعالم کردند. فلســطينيان با الهام 
از داود نبي که با پرتاب ســنگي جالوت متجاوز 
را کشــت و بر لشگريان او پيروز شد،2 با پرتاب 
ســنگ در برابر يــورش ارتش تادندان مســلح 
اســرائيل از خود دفاع کردند. خشونت اسرائيل 
به حدي شــديد بود که چهره کريــه آنها را به 
دنيا نمايان ســاخت و افکار عمومي جهان به نفع 
فلسطين و به ضرر اسرائيل تغيير کرد. اين اتفاق 
نشان داد که قدرت مردم کم نيست و لشگريان 
عــدل و داد و انصاف هم در جهان کم نيســتند 
و بنابراين فلســطينيان هم اندک نيســتند. چندي 
بعد از انتفاضه اول، انتفاضه دوم شــکل گرفت 
و فلســطينيان نشان دادند که به هيچ وجه خواهان 
فراموش کــردن هويت ملت خود نبوده اند، بلکه 
خواهان بازگشت به سرزمين هاي خود و استقرار 
حکومتي مرکب از مســلمان و يهود و مســيحي 

هستند.

اســتاد جمعيت شناسي دانشــگاه تل  آويو اعالم 
کــرد کــه يک ميليــون و پانصــد هــزار نفر از 
شهروندان اســرائيل، عرب تبار فلسطيني هستند 
و خطرناک تر اينکه اين شــهروندان خط  مشــي 
انتفاضــه را هــم قبــول دارند. بر اســاس قاعده 
»پرورش دالدل اضداد« اســرائيل به منظور فرار 
بــه جلو تهاجــم به لبنــان را انجــام داد، ولي به 
ضد خود و به اصلي ترين خطر دروني اســرائيل 
تبديل شــد؛ يعني 1/5 ميليون شهروند، آن هم با 
پذيرش خط مشي انتفاضه. همان طور که جنگ 
ويتنــام بــا 55 هزار کشــته امريکايــي به درون 
امريکا کشــيده شــد و به تظاهرات مــردم عليه 
جنگ طلبان انجاميــد، تجاوز اســرائيل به لبنان 
نيز با همين مکانيزم به درون اســرائيل کشــيده 
شــد. اين، قاعده جاودانه پيروزي جبهه راستي، 
منطــق و قانون بر جبهه دروغ، جهل و بي قانوني 
اســت. نقطه عطف ديگر ملــت لبنان در جنگ 
33 روزه در مصاف با اســرائيل در ســال 2006 
بود که دســتاوردهاي راهبردي و ســازمان دهي 
زيــادي را به دنبال داشــت. دولت اســرائيل در 
اين جنگ، چه در کشــتن بيــش از هزار نفر از 
مردم بي گنــاه لبنان و چــه در هزينه هاي نظامي 
که پرداخت، حاضر نشــد گزارشــي که گروه 
بازرســي تهيه کرد را منتشر کند. در جنگ 33 
روزه اولين بار بود که ارتش اســرائيل در جنگ 
با اعراب ضربات سنگيني را تحمل کرد و براي 
اسرائيلي ها به عنوان شکست محسوب شد. يکي 
از دســتاوردهاي اين جنگ اين بود که با روش 
کالســيک صرف نمي تــوان با ارتــش متجاوز 
اســرائيل درگير شد؛ بلکه با جنگ غيرمتقارن يا 
ترکيبي از جنگ کالســيک و غيرمتقارن است 
کــه مي توان بــا آن ارتش روبرو شــد و جرأت 
رويارويي پيدا کرد. استراتژيســت هاي منطقه و 
جهان پيش بينــي کردند کــه در آينده نزديک 
مــردم عرب کــه در قهوه خانه ها هرروز شــاهد 
حماســه مقاومت هســتند، پيامشــان را در کف 
خيابان ها به سران کشورهاي عرب خواهند داد، 
ســراني که در اين جنــگ 33 روزه ابتدا متحد 
اســرائيل و خواهان محو حــزب اهلل بودند؛ ولي 
در انتها شرمسار شــدند. برخي بهار عربي را در 

لطف  اهلل ميثمي

ريشه يابي داعش
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کشورهاي مصر و تونس در اين راستا مي ديدند.
مقاومت هاي هشــت روزه، 22 روزه و 50  روزه 
فلسطينيان غزه در برابر اسرائيل معادالت امنيتي-
نظامي را به ضرر اسرائيل در منطقه تغيير داد. در 
اين رويارويي اسرائيل به هيچ کدام از هدف هاي 
خــود نرســيد جز اينکه غــزه را به يــک منطقه 
سوخته تبديل کرد و 2200 نفر از اهالي بي گناه 
را به کشــتن داد. قدرتمندان جهان و رسانه هاي 
مطرح کــه در بدو امر از اســرائيل جانبداري يا 
سکوت کردند، شرمنده شدند و قدرت مردمي 
در جهــان درباره اين فراواقعيــت حرف اول را 

زد.3
به لحاظ اقتصاد سياسي، بارها يادآوري شده که 
امنيت عرضه نفت بــراي امريکا اولويت حياتي 
است و موجوديت اسرائيل براي امريکا اولويت 
استراتژيک؛ بنابراين آيا امريکا در برابر اين خأل 
امنيتــي و تغيير معادله امنيتــي- نظامي در منطقه 
بيکار خواهد نشســت و واکنشــي نشان نخواهد 
داد؟ فلســطيني هاي غزه در اين مقاومت يادشده 
بــا ترکيب کردن ســه اســتراتژي يعني »شــعار 
محــدود، مقاومت نامحدود«، »اســتراتژي موج 
انساني« و »استراتژي فوج موشکي« موفق شدند 
براي 50 روز يک چهارم جمعيت اســرائيل را به 

زندگي در پناهگاه ها بفرستند.4
پرسش مطرح اين اســت که پس ازاين مقاومت 
50 روزه رســانه ها و استراتژيســت هاي جهــان 
دربــاره آن ســکوت کردند. محمــود عباس با 
صداي بلند چنين اعتراضي را مطرح کرد و اين 
در حالي بود که بعد از جنگ 33 روزه هفته ها، 
ماه ها و حتي چند ســال درباره دستاوردهاي اين 
جنــگ در رســانه ها و محافل صحبت مي شــد. 
مســلماً تســري چنين راهبردي براي اسرائيل و 
حاميانش ســم مهلکي به شمار مي رود؛ بنابراين 

امريکا نمي تواند به آن واکنش نشان ندهد.
پــس از حمله بــه عــراق و فاجعه دانســتن آن 
توســط اوباما و فجايعي کــه در ليبي اتفاق افتاد 
و انصــراف اوباما نســبت به جنگ با ســوريه، 
خانم ســوزان رايس، مشــاور امنيت ملي اوباما، 

اعالم کرد کــه از اين به بعد ارتــش امريکا در 
خاورميانــه دخالتي نخواهد کرد؛ مگر در ســه 
مورد؛ نخســت اينکه امنيت عرضه نفت به خطر 
بيفتد. دوم اينکه حمله مســتقيمي به امريکا شود 
و سوم اينکه حمله اي به مؤسسات و منافع امريکا 
انجــام گردد. به نظر من در پي چنين خط مشــي 
اعالم شــده اي، وقتي امريکا نســبت به تصرفات 
داعش حســاس شــد کــه آنها بعــد از تصرف 
موصل به منطقه نفتي اربيل وارد شــدند. به نظر 
مي رســد ائتالف 40 کشــور به رهبــري امريکا 
بــراي مقابله با داعــش پيش از آنکــه مقابله با 
داعش باشد، براي اين بود که معادالت امنيتي-

نظامي به ضرر اســرائيل و هم پيمان ها ادامه نيابد 
و حضــور نظامي امريــکا و متحدانش در منطقه 
ايــن خأل امنيتــي را پر کرده و مشــروعيت پيدا 
کنــد. بعد از آمدن داعش به اربيل 10 شــرکت 
بزرگ نفتي امريکا کــه در اربيل فعاليت دارند 
به دولت امريکا فشار آوردند که بايستي اقدامي 
انجام شود. مالحظه مي کنيم چنين حساسيتي که 
نسبت به اربيل و کردهاي اقليم عراق بود نسبت 
به سرکوب و نسل کشي کردهاي کوباني وجود 
نداشــت. گويا از نظر امريکا و ترکيه، هم ُکرد 

خوش خيم وجود دارد و هم ُکرد بدخيم.
ترکيه سه شرط در برابر کمک خواهي کردهاي 
ســوريه گذاشــت تا اجازه ندهد توسط داعش 
سرکوب شوند. نخست اينکه خودگرداني خود 
را لغو کنند تا به ديگر مناطق کردنشــين سرايت 
نکند؛ دوم اينکه کردهاي کوباني نيروهاي خود 
را در اختيار ارتش آزاد سوريه قرار دهند؛ سوم 

اينکه متحداً به رويارويي با بشار اسد بپردازند.
دولتمردان ترکيه ســه شــرط نيز براي همکاري 
با امريکا قرار دادند. نخســت اينکه براي سوريه 
منطقه حائــل امنيتي مرزي به وجــود آيد؛ دوم 
اينکه مانند ليبي منطقه پروازممنوع ايجاد شــود؛ 
ســوم اينکه تربيت و ســازمان دهي چريک هاي 
معتدل براي مبارزه با بشــار اســد صورت گيرد. 
اين در حالي اســت که ترکيــه بهترين روابط را 
با اقليم کردســتان داشــته، بخشــي از نفت آنها 

را بــه قيمــت ارزان مي خرد و بخشــي از آن را 
از طريــق بندرهاي خود صــادر مي کند. داليل 
زيــادي وجود دارد که ترکيه از داعش حمايت 
مي کند. براي نمونــه صحبت هاي جو بايدن که 
گفت متأســفانه هم پيمانان امريکا يعني عربستان 
و قطــر و ترکيــه، داعــش را پــرورش دادند و 
تجهيز کردند. او گرچه از ســران اين سه کشور 
معذرت خواهــي کرد ولي حرف هــاي خود را 
تکذيب نکــرد.5 اوباما نيز اظهار کــرد که به ما 
اطالعات نادرســتي رســيده بود و نمي دانستيم 
که داعش تا اين حد خطرناک اســت. اوباما در 
مبارزات انتخاباتي خود حمله امريکا به عراق را 
فاجعــه ناميد و رأي آورد و رئيس جمهور شــد. 
يکي از عــوارض ايــن حمله پيدايــش داعش 
به رهبــري ابومصعب الزرقاوي بــود. در عراق 
تضادهــا و چالش هاي بالقوه اي وجود داشــت 
ولــي حملــه امريــکا به عــراق ايــن تضادهاي 
بالقوه را بــه خصومت هاي بالفعــل تبديل کرد 
و اختالفات به فرقه بندي تبديل و به بدنه شــيعه 
و سني کشــيده شــد و اين در حالي بود که در 
150 ســال گذشته بدنه شــيعه و سني همزيستي 
مسالمت آميزي داشتند و حتي با هم ازدواج هم 
مي کردند. حجت االســالم ســيد محمد خاتمي 
رئيس جمهور وقــت ايران پيش بيني کرد که در 
عراق القاعده اي وجــود ندارد؛ ولي اگر امريکا 
به آنجا حمله کند القاعده به وجود خواهد آمد 
و ديديم پيش بيني او به واقعيت پيوســت. مسائل 
فکــري گرچه مهم اند؛ اما نبايــد در تحليل هاي 
سياســي به آنها اولويــت دهيم، بلکــه اولويت 
با ظلم آشــکاري اســت که اوباما آن را فاجعه 
خواند. ظلمي که امريکا به رهبري بوش پســر و 
نئوکان هــا بدون دليل منطقــي و قانوني و بدون 

مجوز سازمان ملل به عراق حمله کردند.
اخيراً نوام چامسکي6 طي مصاحبه اي به ريشه يابي 
پيدايش داعش پرداخته و در پاســخ خبرنگاري 
که از او مي پرسد چرا محرک حرکت هاي دنيا 
مذهبي اســت؟ توضيح مي دهد مذهب افراطي 
است که اين حرکت ها را به وجود آورده است 
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از آِن قانــون اساســي و قانون گرايي اســت. در 
گفت وگوهايي که با صاحب نظران درباره قانون 
اساســي در چشم انداز ايران شــده همه اعتراف 
دارند که اجراي مواد قانون اساسي اعتبار ندارد، 
مگر به آراي مردم. حتــي اصل 5 که مربوط به 
واليت فقيه اســت مشروط به پذيرش عامه مردم 
اســت. اين سندي اســت که متفکران ما بايد از 
آن پاســداري کنند، البته متأسفانه برخي که در 
قدرت هم هستند آن را يک سند برانداز قانوني 
مي دانند. قانون اساسي جمهوري اسالمي سندي 
است که اجراي نسبي آن در خرداد 76، 80، 84 
و 88 آراي چشــمگير مردم را به دنبال داشــت. 

تجربه خرداد 92 هم از يادمان نرفته است.
آنچه مي ماند بــاروري 120 ســال تجربه قانون 
اساسي و قانون گرايي است، آيت اهلل منتظري در 
کتاب حقــوق خود7 با الهام از آيه 126 ســوره 
بقره، حق شــهروندي را به صــورت بندي فقهي 
درآورده انــد که مي تواند کمــک بزرگي براي 
قانون گرايي شــود. در شــرايطي که 1 ميليارد و 
200 ميليون مسلمان جهان به سند قرآن وفادارند 
بنابراين مي توان به کمک شکل و محتواي قرآن 
همه چالش ها را حل کــرد. براي نمونه يکي از 
چالش هــاي مهــم دنياي اســالم اين اســت که 
عده اي خدا را قبول دارند و عده اي خدا را قبول 
ندارنــد. برخي هــم در ديدگاه هاي فقهي شــان 
افراد بي خدا را کافر و نجس مي دانند. ما چه در 
جهان و چه ايران، هزينه هــاي اجتماعي زيادي 
را بابت چالــش »باخدا- بي خــدا« پرداخته ايم. 
حتي جنگ ســرد که رســماً از 1945 تا 1991 
طول کشــيد بر يک فرض ايدئولوژيک استوار 
شــده بود که يک طرف نه خــدا را قبول دارد و 
نــه مالکيت و نه آزادي را و طرف دوم هم خدا 
را قبول دارد، هــم مالکيت و هم آزادي را. چه 
هزينه ها و کودتاهاي ســهمگيني در بســتر اين 

تضاد روي نداد.
قــرآن آب پــاک و صــاف را روي دســت ما 
مي ريــزد و مي گويد فرعون، نمــرود، ملک در 
ســوره يوسف، مشــرکان و منافقان و کافران و 
حتي شيطان خدا را به عنوان خالق آسمان و زمين 
پذيرفته اند و وقتي شيطان که در رأس کافران و 
ملحدان و منافقان جهان اســت، خالقيت خدا را 
قبــول دارد، بنابراين چه جاي درگيري قهرآميز 
بيــن باخــدا و بي خدا اســت؟ اصــوالً در قرآن 
بي خدايي مطرح نيســت و موضوعيــت ندارد. 
قران همه بشــريت را مخلوق خــدا مي داند و از 
اين بابت همه ابناي بشر با هم برادر و برابرند. در 
قرآن خطاب به اهالي حجاز آمده که شما با هم 
دشــمن بوديد ولي به نعمت خداوند همه برابر و 

برادر شديد و نجات يافتيد.8
آري مشــرکان هم اگر بتي را مي پرســتند بنا به 
ادعاي خودشــان اين بت ها را شفيعاني نزد خدا 
تلقي مي کردند و اينکــه آنها را به خداي خالق 
نزديک کند؛ بنابراين وقتي يک معيار مشترکي 
بين همه ابنای نوع بشــر وجود داشته باشد جايي 

حرکت هاي راديکال تري به وجود بيايد.
بيشــتر اعضاي فعلي داعش، پــدران خود را در 
فلوجه و انبار و... زير بمب هاي 10 تني و فسفري 
از دســت دادند. امروز فرزندان آنها هســتند که 
نطفه اصلي داعش را تشــکيل داده اند. باشد که 
دانشمندان و صاحب نظران به همه عوامل توجه 

داشته باشند و نه فقط به عوامل فکري.
بــراي نمونه برخي از متفکران ما در ريشــه يابي 
پيدايش داعش مشــابهت هاي فقهي کالمي اهل 
ســنت را با فقه و کالم شــيعه مطــرح مي کنند. 
آنگاه راه برون رفت را تمســک به حقوق بشــر 
مي دانند. واقعيت اين اســت که جامعه قانوني-

مدني ايران بيش از صد ســال اســت که از فقه 
و کالم فردي عبور کرده اســت و روند اولويت 
احــکام اجتماعي قرآن بر احکام فردي و فرعي 
فقــه را طي کــرده اســت. تجربــه نهضت ملي 
ايــران که به لحــاظ آراي عمومي مردم تا عمق 
روســتاهاي ايــران فراگير شــد، درواقع احياي 
قانون اساســي انقــالب مشــروطيت بــود و اين 
مطلبي اســت کــه مرحوم مصدق بــه آن اذعان 
داشت. شعار »جمهوري اسالمي آري، حکومت 
خودکامه هرگز« 98/2 درصد آراي مردم ايران 
را بــه دنبــال خود داشــت. تجربــه پيش نويس 
قانون اساســي از نظر بنيانگــذار انقالب مغايرتي 
با اصول اســالمي نداشــت. انتخابــات خبرگان 
قانون اساســي و قانون اساسي مصوب 58، هر دو 
آراي مردم را به دنبال خود داشــت و نبايد آنها 
را به فراموشــي سپرد. به عالوه فقه و کالم فردي 
و فرعي با ســند قرآن که همه فرق اســالمي آن 
را قبــول دارند تفاوت زيادي دارد. آيا درســت 
است از سند قرآني که همه مسلمانان آن را قبول 
دارند عبور کرده و حقوق بشري را مطرح کنيم 
که امثال داعشــي ها و سلفي ها به هيچ وجه آن را 

قبول ندارند؟
آيت اهلل آذري قمي که دو دوره رياســت جامعه 
مدرســين حوزه علميه قم را داشــتند در رساله 
مختصري نوشــتند که در انتخابــات خرداد 76 
مملکــت با بحراني روبرو شــد، بديــن معنا که 
اجماع فقها حجت االســالم ناطق نوري را تأييد 
کــرده بودند؛ ولي رأي اکثريت مردم به خاتمي 
تعلــق گرفــت. در پي آن بود کــه مقام رهبري 
قانــون اساســي و آراي مردم را تنفيــذ کردند. 
ايشان نتيجه گرفته بودند که در اين نقطه عطف، 
قانون اساســي و آراي مردم بر ايدئولوژي سنتي 
تفوق پيدا کرده اســت. مرحوم امام که اولويت 
احــکام اجتماعي قرآن بر احکام فردي و فرعي 
رســاله ها را مطــرح کردند درواقع پشــتوانه اي 
براي تحکيم قانون اساســي جمهوري اســالمي 
بود. عبارت »فقه مصطلح کافي نيســت«، »ميزان 
رأي مردم اســت« و »حق الناس باالتر از حق اهلل 
است« گواه بر روندي است که در حال طي شدن 
اســت و نتيجه مي گيريم که ملت ايران از خيلي 
چيزها عبور کرده و اين عبور مطلق هم نيســت، 
ولي روندي است که ادامه خواهد داشت. آينده 

و منشأ اين حرکت ها و پيدايش داعش را حمله 
امريــکا به عــراق در ســال 2003 مي داند. وي 
معتقد اســت نئوکان هاي امريــکا، حرکت هاي 
ملي گرايــان ســکوالر را نه تنها تحمــل نکرده، 
بلکه در محو آنها نيز کوشــيده اســت؛ بنابراين 
آلترناتيو چنين وضعيتي گســترش حرکت هاي 
افراطي مذهبي خواهد بود و متأســفانه افراطيون 
مذهبــي نيز نه تنهــا با ناسيوناليســت هاي مذهبي 
و ســکوالرها و ناسيوناليســت هاي غيرمذهبــي 
مخالف اند بلکــه با آنها برخوردهــاي قهرآميز 
نيز دارند که شــاهد آن هســتيم؛ اما حاصل اين 
کارها آيا به نفع فرامليت هاي نفتي نيست؟ مگر 
فرامليت هاي نفتي با ناسيوناليســم، سکوالريسم 
و ناسيوناليســم غيرمذهبــي در دنيــا مخالــف 
نيستند؟ آيا تجربه مصدق و سرنگوني او توسط 
فرامليت هــاي نفتي و به قــول آيزنهاور مجموعه 
 military-industray( صنعتــي   – نظامــي 

complex( را فراموش کرده ايم؟
اســتيون کينــزر در کتــاب »همه مردان شــاه« 
آورده است که شــرکت هاي فرامليتي امريکا و 
انگليس، مصــدق را با آن روابط دموکراتيکش 
برنتافته و سرنگون کردند و در 11 سپتامبر 2001 
حمله به برج هاي تجاري و پنتاگون انجام شــد. 
نوام چامســکي هم مانند کينزر مي خواهد نتيجه 
بگيرد کــه عملکرد امريکا بود کــه به پيدايش 
امثال داعش منتهي شد. جورج سوروس هم در 
کتاب »رؤياي برتــري امريکايي« به بنيادگرايي 
بــازار و بنيادگرايي مذهبــي در امريکا پرداخته 
اســت که توضيــح آن در ســرمقاله اي به همين 
نام در شــماره 86 چشم انداز ايران آمده است و 

تفصيل آن در خود کتاب آمده است.
براي نمونــه و فهم بيشــتر بنيادگرايــي بازار به 
صحبت هــاي خانم ســارا پلين معاون ســناتور 
مک کيــن رقيب انتخاباتي اوبامــا، در انتخابات 
رياســت جمهوري امريــکا اشــاره اي خواهــم 
داشــت. ســارا پليــن، اوبامــا را بــه خيانت در 
بيت المــال متهــم کــرد و گفــت او پــروژه اي 
را دربــاره انــرژي خورشــيدي تعريــف کرده 
کــه موجبات اشــتغال دو ميليون نفــر را فراهم 
مي کنــد. ما نبايد هزينه اي در ايــن راه بپردازيم 
چراکه بودجه نظامي امريکا حدود 700 ميليارد 
دالر و ارتش امريــکا داراي حدود 750 پايگاه 
نظامي در دنياست. ما مي توانيم به کمک نيروي 
نظامي مان نخست امنيت عرضه نفت و دوم نفت 
ارزان و پايــداري به دســت آوريــم و نيازي به 

انرژي خورشيدي نيست.
بنيادگرايي بازار به هيچ وجــه تن به رقابت آزاد 
و عرضه و تقاضا نمي دهــد و با اقدامات نظامي 
ســعي دارد اين معادله را برهم بزنــد. عالوه بر 
تجربــه مصدق بايد به تجربه آربنز در گواتماال، 
ســوکارنو در اندونــزي و آلنــده در شــيلي نيز 
توجه کــرد. وقتي امريکا برقراري دموکراســي 
توســط اين رهبران را تحمل نکرد و با کودتاي 
نظامــي آنها را ســرنگون کرد، طبيعــي بود که 



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 4

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 5

وحي کرد که اين کار درســت نيست و کشتن 
فرزند حتي در راه خدا هم درســت نيست. اين، 
بنيانگذاري حقوق بشــر آن هــم در اوج دوران 
جاهليت است. چون قرآن دليل اول و سرچشمه 
وحي است بنابراين ما بايد صحت وسقم ميراث 
فقهي و کالمي فقها و کالميون را با محک قرآن 
بسنجيم. از اين راه اجازه ندهيم اختالفات بالقوه 
فعليت يافته و يا به خصومت، قهر و جنگ تبديل 
شــود. پيشــنهاد مي کنيم که کنگره هاي مستمر 
قرآني در ســطح فرق اسالمي و متفکران جهان 
برگزار شــود و بدون پيش فرض هاي فرقه اي يا 

ناسيوناليستي به دستاوردهاي آن تن دهيم.

پي نوشت
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که دراين باره صحبت هاي زيادي شــده و حتي 
در قانون اساسي ما که توسط مراجع و مجتهدان 
جامع الشرايط امضا شــده، اجراي قانون اساسي 
را مشــروط به آراي مردم مي دانند. مرحوم امام 
حتــي دراين بــاره مي گويند اگــر اکثريت يک 
ملتي استبداد را بخواهند نمي توان کاري کرد.12 
يک چالــش ديگر »دين و تکامل« اســت. اگر 
قرآن را به عنــوان يک متن موجــود نگاه کنيم 
خواهيم ديد کــه احکام مختلفــي حتي درباره 
يک موضوع مانند حرمت شــراب در آن وجود 
دارد؛ کــه اگر به عنصر زمــان و تکامل در متن 
دين توجــه نکنيــم، حتمــاً هزينه هــاي گراني 
خواهيــم پرداخــت. بــراي نمونه پيامبــر اکرم 
طي 23 ســال آن هم با اتصال بــه وحي ملهم از 
توحيد توانســت حرمت مطلق شراب را نهادينه 
کنــد؛ ولــي متأســفانه در بعضــي انقالب ها و 
پيروزي هــا مثل انقالب الجزايــر يا نهضت ملي 
ايران گروه هايي ســعي داشتند يک شبه و بدون 
توجه به سيري که جامعه صدر اسالم طي کرده 

تغييرات ناگهاني ايجاد کنند.
چالش بعد چالش »کالم خدا -کالم بشر« است. 
برخي معتقدند قرآن در محتوا پيام خداســت اما 
در شــکل و ترتيبات لفظــي کالم محمد)ص( 
اســت. برخي هــم محتوا و هم  شــکل آيات را 
کالم محمد مي دانستند به نظر مي رسد ازآنجاکه 
هر دو نحلــه خداي خالق را قبول دارند آيا بهتر 
نيســت تک تک آيات را به خداي خالق تأويل 
کنند و باب مغفول تأويل را رونق دهند؟ مرحوم 
طالقانــي دراين باره بدين مضمــون گفته اند که 
قرآن گرچه کالم خداســت ولــي ازآنجاکه به 
لفــظ آمده نبايد اســير لفظ شــويم و بلکه بايد 
الفاظ قرآن را به خالق آيات قرآن تأويل کنيم. 

دراين باره آيات زيادي وجود دارد.
چالش بعد »چالش دين – حقوق بشــر« اســت. 
برخي معتقدند دين تأکيدي بر حقوق بشر ندارد. 
مي بينيم کــه حضرت ابراهيم خواب مســتمري 
مبنــي بر ذبــح فرزند ديدنــد. اين خــواب را با 
فرزندشــان مطرح کرده و نظر او را مي خواهند. 
او بــه پــدر مي گويد به آنچه امر شــده اي عمل 
کن. وقتي آن دو تسليم خدا شدند؛ خدا به آنها 

براي قهر و جنــگ و خونريزي باقي نمي ماند و 
در پرتــو گفت وگو، همه مي توانند همزيســتي 
در  متأســفانه  باشــند.  داشــته  مســالمت آميز 
آموزش هاي جاري 90 درصد بحث هاي کالمي 
ما مربوط به اثبات خداست که ضروري نبوده و 
با آموزه هاي قرآن نيز همخواني ندارد. قرآن نه 
به اثبات خدا پرداخته و نه انکار آن. بلکه خدا را 

در هر گزاره اي مي توان مشاهده کرد.
دوميــن چالش، چالش »بي دين- با دين« اســت 
و يا چالــش بين اديان مختلف اســت و اين در 
حالــي اســت که قــرآن در اين مــورد هم آب 
پاک و صاف را روي دست ما مي ريزد. چراکه 
بي ديني را منتفي دانســته و براي آن موضوعيتي 
قائل نيست، در سوره کافرون آمده که آنها دين 
دارند و ما هم دين داريم. در ســوره يوســف به 
دين پادشاه بت پرست اشاره مي شود، فرعون به 
پيروانش مي گويد که موسي آمده که دين شما 

را تغيير دهد.
بنابراين هر فرد يا جماعتي مجموعه بايدونبايدي 
دارد که دين ناميده مي شود. قرآن با آن برخورد 
تعالي بخش کرده و خالص کردن دين براي خدا 
را مطرح مي کند. خدايي که همه حتي شــيطان 
هم آن را قبــول دارد »... َواخلصــُوا ِدينَُهُم هلل«9 
يا »مُخلصيَن لَهُ  الديــن«10 قرآن تورات و انجيل 
را هم کتــاب هدايت و نور ناميده و پيامبر اکرم 
بارهــا يهوديــان و مســيحيان را بــه کتاب هاي 
خودشــان ارجاع داده؛ بنابراين به کاربردن واژه 
کفر و کافــر در قرآن براي اديــان ديگر جايي 
ندارد. کفر شــيطان در آيــه 34 بقره هم به دليل 
برنتافتــن و تن ندادن به واقعيت يعني برتري آدم 
و استکبار و خودبزرگ بيني آن است نه به دليل 

بي خدايي و بي ديني.
چالش ســوم، چالش »باايمان- بي ايمان« است؛ 
که ايــن چالش نيــز در قرآن رســميت ندارد؛ 
چراکه برخــي به جبت و طاغوت ايمانشــان را 
افزايش مي دهند11 و برخي ايمانشان را به خدا و 
به کمــک خدا افزايش مي دهند. آنچه در قرآن 
مطرح اســت اين اســت که همه ايمان دارند و 
خود را مخلــوق خدا مي دانند منتها قرآن جهت 
ايمان و فزايندگي آن را توصيه مي کند. درواقع 
مي توان گفت قرآن کتاب ايمان نوشونده اي در 

راستاي خداوند است.
 چالش بعدي »چالش ملي گرايي و دين« است. 
برخي ايــن دو را مغاير هم دانســته درحالي که 
قــرآن با ملي گرايي برخــورد تعالي بخش دارد. 
در ســوره قريش آمده اســت راه الفت قريش، 
الفتي که در سرماي زمســتان و گرماي تابستان 
همبستگي بيشــتري پيدا کند اين است که خالق 
خانــه خدا را عبــادت کنند و نه خــود خانه را. 
متأسفانه در تاريخ معاصر مشاهده کرديم رهبران 
اخوان المسلمين حتي ناسيوناليسم رزمنده عرب 
بــه رهبري جمال عبدالناصر را تکفير کردند که 

عوارض منفي بسياري به بار آورد.
چالش بعدي چالش »دين و آراي مردم« اســت 
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قانون بيش از هر چيز و هر کسي احترام 
قائل هســتم. دکتر فاطمــي در آن روز با 
عصبانيــت از اتاق بيــرون مي آيد، براي 
اينکه مي دانســت اين جريان ادامه دارد. 
در بيرون از اتاق هم به دکتر غالمحسين 
مصدق مي گويد پدر تو با اين احترام به 
قانونش همه ما را به کشــتن خواهد داد. 
منظورش هم اين بود که امروز بايد يک 
انقالبي حاکم شود و دکتر مصدق  قانون 
نمي خواست عمل  قانوني  مسير  به جز  هم 
کند. البته شــايد عــده اي بگويند اگر او 
مرد قانون نبــود هرگز محمدرضا پهلوي 
توفيق پيــدا نمي کرد با چند فاحشــه و 
چاقوکش نهضت مردم ايران را سرنگون 

کند.«
درواقــع مي تــوان گفــت گفت وگوي 
بين مصدق و فاطمــي گفت وگويي بين 
قانون و انقالب اســت و اينکه در شرايط 
بحراني مي تــوان عملــي انقالبي انجام 
داد. در اســناد آمده اســت کــه لويي 
هندرسون، سفير امريکا در ايران، در روز 
27 مرداد، در منزل مصدق حاضر شده و 
با او مالقات مي کند. به مصدق پيشــنهاد 
مي کنــد که اگر فعاليت حــزب توده را 
غيرقانونــي کند تحريم فروش نفت پايان 
مي پذيرد و شيرهاي نفت باز خواهد شد 
و بقاي حکومت شــما تضمين مي شــود. 
ولي مصدق، به دليــل اينکه قانون گرايي 
با وجود او عجين شده بود به سفير پاسخ 
نه مي دهــد و مي گويد اين کار برخالف 
قانون اساســي اســت، البته مصدق نيک 
مي دانســت که به لحاظ اســتراتژيک نيز 
غيرقانوني کردن حزب توده به نفع حزب 
توده بوده و موجب مي شود که تشکيالت 
زيرزميني آنها گســترش يابد. اميدواريم 
که شما اين مقطع حساس را براي ما بيشتر 

بشکافيد. 

تا او با تمام قدرت مخالفان قســم خورده 
نهضت ملي ايران را به ســزاي اعمالشان 
برســاند. دکتر مصدق گفته بود طبق چه 
قانونــي؟ دکتر فاطمي جواب داده بود با 
قانون انقالب و براي نجات ملت ايران که 
مرحوم مصدق پاســخ داده بود اين کار 
را وزير دادگســتري، رئيس ديوان عالي 
کشور و چند تن از روحانيون قم و کساني 
که مورداحترام مردم هســتند بايد انجام 
دهند و قوانين را به گونه اي شــکل دهند 
که بر اســاس آن بتوان مخالفان نهضت 
ملي را مورد تعقيب قرار داد. شــادروان 
دکتر فاطمي گفته بود اين مسير طوالني  
است و تا آن وقت ريشــه ما را کنده اند. 
دکتر مصدق در پاسخ گفته بود من به جز 
قانون راه ديگري ســراغ ندارم و براي 

هرگاه شما را مالقات مي کنيم روحيه  ■
مي  گيريــم؛ چراکه شــما هميشــه فعال 
نهضت ملي بوده و به شــادروانان مصدق 
و فاطمــي وفــادار مانده ايــد. علي رغم 
مشــکالت هم مولد و هم مبارز بوده ايد. 
نسل گذشته و حاضر درباره گفت وگويي 
بين مرحوم مصدق و شــهيد فاطمي  که 
در روزهــاي 26 تا 28 مــرداد رخ داد، 
پرســش هايي دارند. اميد اســت که شما 
ابعــاد آن  را بيشــتر توضيــح دهيد. در 
گفت وگويي که با دکتر سعيد فاطمي در 
ارديبهشــت ماه 1380 داشتيم و در شماره 
8 چشــم انداز درج شــده اســت، ايشان 
دراين بــاره گفتنــد: »در روز 25 مرداد، 
به مرحوم مصدق  شادروان دکتر فاطمي 
پيشنهاد کرده بود که او را وزير دفاع کند 

گفت و گوي قانون و انقالب
بين مصدق و فاطمي در سه روز کودتا چه گذشت؟

گفت وگو با حسين  شاه  حسيني
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دکتر فاطمي رفيــق صميمي مکي بود. ضربه اي 
کــه فاطمي خورد بــه علت نپذيرفتــن نظريات 
مکي و خانواده شــاه بود. دکتر فاطمي سفارت 
انگليــس را بســت و کينه عجيبي نســبت به او 
داشــتند. بعد از بستن سفارت در مقاله اي نوشت 
کالغ هــا روي درخت هاي ســفارت انگليس از 
شــادي قارقار مي کردند و به سفير مي گفتند که 
قطع ارتباط با انگلستان تحقق پيدا کرده و ايران 
به آزادي رســيده اســت. وقتي فاطمي آزاد شد 
مســتقيم به خانه دکتر مصدق آمد. زيرک زاده 
و حق شــناس هم آمدند و مسائلي که بر سرشان 
آمــده بــود را طــرح کردند. دکتــر صديقي به 
مــن گفت در اين روز به دســتور مصدق کابينه 
تشکيل شد و تعدادي از افراد فراکسيون نهضت 
ملي هم در آن جلسه حضور داشتند. امثال دکتر 
شــايگان، دکتر کريم ســنجابي و... بعدازاينکه 
اين ســه نفر شــرح واقعــه را در کابينه  گزارش 
مي دهنــد، دکتر فاطمــي همان طور که اشــاره 
کرديد به مصدق پيشــنهاد مي دهد به جاي وزير 
خارجــه، وزير دفاع شــود و برنامه خود را اجرا 
کند کــه گفت وگوي معروف فاطمي و مصدق 

يا گفت وگوي انقالب و قانون پيش آمد.
در توصيــف روحيــه مصــدق خوب اســت به 
حادثه 9 اســفند اشــاره کنم. در آن روز شعبان 
جعفــري و عواملش ابتدا به در خانه شــاه رفتند 
و از آنجا به خانه دکتــر مصدق حمله کردند و 
ضرباتي نيز به در وارد کردند. عده اي از اوباش 
هــم در کنار افســران و قضات بازنشســته براي 
جلوگيري از مســافرت شــاه تظاهراتي کردند. 
تعــدادي از روحانيــون بــه سرپرســتي آيت اهلل 
سيدمحمد بهبهاني و آيت اهلل بهاءالدين نوري بنا 
به توصيه آيت اهلل کاشــاني به دفتر شــاه مراجعه 
کردند و خروج ايشان را از ايران براي مسافرت 

را به وسيله سرهنگ نصيري تنظيم کرد. سرهنگ 
نصيــري با تانک و تجهيزات نظامي نامه اي را به 

خانه نخست وزير مصدق برده و به او مي دهد.
نامه اي که بين امضا تا آخرين ســطرش، فاصله 
زيــادي بــوده و نشــان مي دهــد که شــاه نامه 
ســفيدي را امضا کرده اســت. در اين نامه شــاه 
مصدق را از نخســت وزيري برکنــار کرده بود. 
اين برکنــاري قانوني نبوده و بــر مبناي ذهنيت 
شاه و سياســت هاي خارجي تنظيم شده بود، تا 
منافع ارباباني چون انگليس و امريکا تأمين شده 
و قانون ملي شــدن صنعت نفت در سراسر ايران 

مخدوش شود. 

چرا اين عزل خالف قانون بوده است؟ ■
بــراي اينکه نخســت، بــه نظر هيئت رئيســه  □

مجلس نرســيده بود. دوم اينکه، کار بايد علني 
باشد نه مخفي و نيمه شب آن هم با تانک و يک 
ســرهنگ ارتش. اين نشــان مي دهد که شاه به 
نهضــت ملي و رهبري مصــدق اعتقادي  ندارد 
و خداوند خواســت اين حرکت افشــا شود. در 
همان شــب 28 مــرداد عــده اي از آقايان چون 
دکتــر فاطمــي و زيــرک زاده و حق شــناس را 
دســتگير کردند و پس ازاينکه کودتا خنثي شد 

نزديک صبح آزادشان کردند.
زيرک زاده و حق شناس متأهل نبودند و با فاطمي 
در يک مجموعه مسکوني زندگي مي کردند. با 
تلفن رياحي را به ستاد ارتش احضار کرده بودند 
وگرنه او هم دســتگير مي شد. البته دکتر فاطمي 
را در منزل خودش وقتي از جلســه هيئت دولت 
به خانه برگشــته و درحالي که دست و صورت 
خود را مي شسته، دستگير کرده و جسارت هايي 

به او و همسرش کردند. 
مکي از طريق حائــري زاده و عبدالقدير آزاد با 
شــاه توافق کرده بــود و اين در حالــي بود که 

من به چشــم انداز ايران ارادت خاصي دارم.  □
احســاس مي کنــم در راهي که انتخــاب کرده 
تالشي پايدار دارد. اميدوارم نشريه بقاي بيشتري 

بيابد. 
مقطــع 25 تــا 28 مــرداد مقطع ســاده اي نبوده 
اســت؛ بلکه تبلور توطئه هايي بوده که سال هاي 
ســال عليه نهضت ملي به رهبــري دکتر مصدق 
ترتيب داده بودند و اين توطئه ها در هر شــرايط 
زماني تراوشات تازه اي پيدا کرده است. ازجمله 
ســرکوب قيام 30 تير، توطئه 9 اسفند 31 و قتل 
تيمســار افشاردوســت رئيس پليس مصدق در 

ارديبهشت 32 و...
مــردم  رضاشــاه و محمدرضاشــاه، منصــوب 
نبودنــد؛ بلکــه کشــورهاي خارجــي آنهــا را 
حمايت مي کردند. هر دو با کودتا و ســرکوب 
و خانه نشــين کردن افراد خوب سرکار آمدند. 
بااينکه محمدرضا، بعد از شــهريور بيســت در 
مجلس شــوراي ملي قســم يــاد کــرد و تعهد 
داد کــه اشــتباهات گذشــته تکــرار نشــده و 
تعدي ها و تجاوزات پــدرش را جبران کند؛ اما 
به مجرداينکــه مردم ســلطنت او را قبول کردند 
تغيير رويه داد. کارش به جايي رسيد که در سال 
53 گفت هرکس مــرا نمي خواهد گذرنامه اش 
را بگيــرد و از ايــران برود. بنابرايــن اين پدر و 
پســر به حاکميت مردمي اعتقاد نداشتند و سعي 
داشــتند حاکميت خانوادگي را بــر مردم ايران 
استوار ســازند. در ســال هاي 39 تا 42 شرايطي 
پيدا شــد کــه بايــد حکومت هاي ملي مســتقر 
شوند. من عضو شــوراي 35 نفره مرکزي جبهه 
ملي بودم. با بســياري از اين بــزرگان در زندان 
بوديم. مي شنيديم که مسائلي در خارج از زندان 
مي گــذرد و رژيم با بعضي از رهبران جبهه ملي 
مذاکراتي را شــروع کرده است. استوار ساقي، 
زندانبان قزل قلعه، افرادي چون داريوش فروهر، 
اصغر پارســا، کريم آبادي، محمود مانيان، من و 
چند نفر ديگر را صدا کرد. ما اعضاي شــوراي 

مرکزي جبهه ملي در زندان قزل قلعه بوديم. 
ما را به ســالني در خــارج از زنــدان بردند که 
اللهيار صالح تشــريف داشــتند. اللهيــار صالح 
گفت پنج بــار از طريق همايــون صنعتي زاده با 
شاه گفت وگو داشتيم. در اين جلسه که مهندس 
بازرگان و آقــاي طالقاني هم حضور داشــتند. 
صالح گفت اعلي حضرت فرموده اند اگر آقايان 
مي خواهند فعاليت سياســي داشــته باشــند بايد 
رهبري و ليدري من را بپذيرند و پس ازآن است 
که نظرات آنها مي تواند اعمال شــود. شــاه در 
اينجا ماهيت خودش را نشــان داد که مي خواهد 
خود و خانواده اش حاکم شوند و کاري به منافع 
ملي نداشت. مي خواهم بگويم با اين پيش فرض 
اســت که مي توان توطئه 28 مــرداد32 را حس 

کرد.
بدين سان بود که در شب 25 مرداد32 برنامه اي 
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او را گرفــت. در روز 26 مــرداد آن ســال در 
تجمعــي که در ميدان بهارســتان برگزار شــد، 
مصدق دســتوري نداده بود. کســي هم حرف 
تندي نزد؛ اما برخي آن  حرف ها را به تندي تعبير 
کردنــد. قطعنامــه آن روز را زنده يــاد مهندس 
رضــوي قرائت کــرد. در آن چيــزي در تأييد 
جمهوريت و ضديت با سلطنت نبود. فاطمي هم 
بااينکه از وقايع شــب قبل و برخوردهاي زشتي 
که بــا او کرده بودند عصباني بــود، تنها حرف 
تندي که زد از شــاه با عنوان پســر عاقد قرارداد 
1933 نــام برد. تندترين حرفــي که در آن روز 
زده شد را حاج محمدحسين راسخ افشار گفت. 
وی کــه نماينــده ســازمان اصناف بــود  گفت 
پدر ايشــان با قرارداد وثوق الدوله مي خواســت 
مملکت را به يک عباســي به انگليس بفروشد، 
بدانيــد که اين ها فرزندان آن پدر هســتند که به 
شــما حکومت مي کردند. چيز اضافه  اي نگفتند 
منتها جريــان چپ به منظور بهره برداري ســعي 
مي کــرد شــخصيت ملي گرايي را به هر شــکل 
که شــده منکــوب کند. البتــه مقايســه اي بين 
فاروق و شــاه هم کرد. گفت فاروق به مسافرت 
رفت و شــاه هــم از طريــق شــمال از مملکت 
خارج شــد. صحبت از جمهوريت نبود چراکه 
دکتــر مصدق در همان روزها ســيدجالل الدين 
تهراني و نجم الملک و دهخدا را براي تشــکيل 
شوراي ســلطنت فراخواند. آقايان هم از دعوت 
مصدق استقبال کردند. مصدق با قانون سروکار 
داشــت و تا آخر عمر به قانــون وفادار ماند. چه 
در روزهــاي 25 تا 27 مرداد و چــه در دادگاه 
نظامــي از قانون ســخن راند. البتــه بعضي ها در 
کادر قانــون تندتــر و بعضي هــا ماليم تر بودند. 
بــراي نمونه مهندس رضــوي در قطعنامه اي که 
قرائت کرد اســمي از جمهوريت نبــرد ولي از 
حاکميــت مردم دفاع کرد کــه اين آراي مردم 
در قانون اساسي هم آمده بود. حتي سلطنت نيز 
به موجب آراي مردم به شــخص پادشاه واگذار 
مي گرديد. مصدق فقط 28 ماه حکومت کرد و 
در اين مدت کم علي رغم فشــارهاي داخلي و 

خارجي اصالحات زيادي انجام داد.
 دکتــر فاطمــي بعــد از عصبانيت و خــروج از 
خانه مصدق، يک بــار ديگر قبل از اينکه کودتا 
رخ دهــد، مصدق را مالقات کــرده بود. احمد 
توانگر قبل از اينکه خانه مصدق را ويران کنند، 
فاطمي را در آنجا مشــاهده کرده بود. پنج شش 
ساعت قبل از حمله به خانه، آنجا حضور داشته 
اســت. مهندس رضوي، دکتر شايگان، مهندس 
حســيبي، دکتــر صديقــي و احمــد توانگر نيز 
حضور داشــته اند. البتــه فاطمي بعــد از ترور و 
جراحي مريض بود و پس از دستگيري مريضي 
او شــدت يافته بود. من مسئول تدارکات کميته 
بازار بــودم. در روز 26 مرداد در مقابل پله هايي 
که به دفتر ســيدمحمدعلي حجازي مي رســيد، 

راستاي شايسته ساالري بوده است. دکتر مصدق 
مانده بــود چه بکند. بيات هــم ديگر دنبال کار 

دولتي نرفت و آدميت استاندار ماند. 
دکتر مصدق بــراي اولين بار رأي مردم را براي 
نمايندگي مجلس شوراي ملي به همراه داشت؛ 
ولي هنوز 29 ساله بود. سن الزم براي نمايندگي 
30 سال بود. به او گفتند مي توان اين مسئله را با 
تفاوت سال هاي شمســي و قمري اصالح کرد؛ 
ولــي او به دليل پايبندي به قانــون گفت بايد به  
نيــت قانون گذار توجه کــرد. او با چنين روحيه 
قانون گرايــي  در روز 25 مــرداد هــم بــه دکتر 
صديقي مي گويد به قوانيني که در مورد اين کار 
هســت مراجعه و تصميم گيري شــود. آن وقت 
کار انقالبــي مي کنيم. انقالب هم قانون خودش 
را دارد. در خاطــرات دکتــر صديقي آمده که 
مصدق به فاطمــي گفت خواهش مي کنم چون 
حاال عصباني هســتيد عصايتان را به در آويزان 
کنيد و کمي استراحت کنيد تا آرامش پيدا کنيد 
و تصميمات بر مبناي قانون باشد. مصدق صريح 
و قاطع بود. متأسفانه جريان چپ سعي دارد اين 
اتفاق را بزرگ نمايي کند و ابهت و شــخصيت 
مصدق را در قانون گرايي از بين ببرد تا برنامه هاي 
خــودش را اجرا کنــد. مصدق اين شــخصيت 
قانون گراي خــود را در دادگاه هم حفظ کرد. 
حتي دکتر صديقي در دادگاه خطاب به مصدق 
مي گويد جناب نخست وزير اجازه مي فرماييد؟ 
اين مطلب را در حضور تيمســار آزموده رئيس 
دادگاه مي گويــد، يعنــي وزراي مصــدق او را 
نخست وزير قانوني مي دانستند. اين براي مصدق 
اهميت بســزايي دارد کــه از قانون عدول نکند. 
در انتخابــات دوره هفدهم، اللهيار صالح، وزير 
کشــور دکتر مصدق بــود. با کمــال عالقه بين 
دو طرف، مصدق وســط انتخابات وزير کشور 
را عــوض و انتخابــات را متوقف مي کند. دکتر 
مصدق احســاس مي کند ليستي که از انتخابات 
درمي آيد بيشــتر کساني هســتند که عوامل شاه 
هستند که از طريق ژاندارمري ارتش مي خواهند 
به مجلس راه يابند و اگر 30 نفر ديگر به اين 80 
نفر فعلي اضافه شــوند مصدق با يک استيضاح 
کوچک کارش متوقف شده و مسئله ملي شدن- 
نه به خاطر جهات مــادي آن به خاطر مبارزات 
ضداســتعماري- از بيــن خواهد رفــت. اين در 
حالي اســت که حمايت سراسري مردم از قانون 
9 ماده اي ملي شــدن نفت از انقالب مشروطيت 
نيز عميق تر بوده اســت. مصدق در چنين حالتي 
دوست ارزشمند خود را کنار مي گذارد. صالح 
تنها کسي بود که از مصدق خواست تا اعتصاب 
غذاي خود را پايــان دهد و مصدق به حرف او 
گــوش داد. آن وقت بــراي بقيــه انتخابات فرد 
ديگري را وزير کشــور مي کنــد و انتخابات را 
متوقــف مي کند. مدت کوتاهــي مهندس بياني 
وزير کشور شــد؛ ولي بعد دکتر صديقي جاي 

به مصلحت ندانستند. شاه با اين پيشنهاد موافقت 
کرد. آيت اهلل بهبهاني بر سر در کاخ حضور پيدا 
کرد و اعالم کرد که شــاه از مســافرت پشيمان 
شده اند و دکتر مصدق از در ديگر کاخ به طرف 
منزل رفت و معترضاني که جلوي دربار ايستاده 
بودند به سرپرستي شعبان جعفري به طرف خانه 
مصدق و ساير همراهان حرکت کردند. براي از 
بين بردن دکتر مصدق در خانه او را شکســتند و 
وارد خانه شدند. نيروي انتظامي ممانعت کرد و 
عده اي از آقايان را دســتگير کردند. اين توطئه 
نشــان مي دهد که شــاه به دکتر مصــدق و ملي 
شدن صنعت نفت اعتقادي نداشت و براي بقاي 
خود و خانواده اش تالش مي کرد. دکتر شايگان 
پيشــنهاد کرده بود که چون به نخســت وزير و 
خانه او حمله شده بايد دادگاهي انقالبي تشکيل 
شود و به اين امر رســيدگي کند. دکتر مصدق 
در پاســخ به شــايگان و دکتر ســنجابي و دکتر 
پارســا گفته بود ببينيد آيا قانوني داريم که اگر 
به خانه نخســت وزير حمله کردنــد و در آن را 
شکســتند مي توان دادگاه انقالبي تشــکيل داد؟ 

مصدق با قانون بزرگ شده بود. 

نمونــه ديگــر اينکــه در يادداشــت هاي دکتر 
صديقــي ديدم که  درباره آقــاي خواجه نوري، 
مديرعامــل تأميــن اجتماعــي، انحــراف مالي 
مختصــري پيدا شــده بــود. مصــدق به محض 
شــنيدن، او را برکنــار کرد. بالفاصلــه مکي به 
سراغ مصدق آمد و گفت خواجه نوري خانواده 
دارد و عائله مند اســت. مصدق در پاسخ گفت 
قانون به من مي گويد اين فرد بايد کنار گذاشته 
شــود. ولي براي رفع حوائج مادي او، به رئيس 
دفترش گفت ماهيانه از حقوق شخصي خودش 

خانواده  خواجه نوري تأمين شوند. 
نمونــه ديگر اينکه دکتــر صديقي در مقام وزير 
کشــور، آقاي بيات، اســتاندار اراک را عوض 
مي کنــد. ازآنجاکه بيات از اقوام مصدق بود، به 
او شکايت مي کند. مصدق هم به دکتر صديقي 
مراجعه مي کنــد. دکتر صديقي فريدون آدميت 
را به جاي او گذاشــته بود. صديقــي به مصدق 
مي گويد من از دانشگاه به وزارت کشور آمدم 
که به آن آبــرو بدهم، نه اينکه از طريق وزارت 
بــراي دانشــگاه آبرو بگيــرم. ايــن کار من در 

دکتر فاطمي به مصدق 
پيشنهاد مي دهد به جاي وزير 

خارجه، وزير دفاع شود و برنامه 
خود را اجرا کند که گفت وگوي 

معروف فاطمي و مصدق يا 
گفت وگوي انقالب و قانون پيش 

آمد
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نداشــت؛ ولي يک ماه بعد مي توانســت اقدامي 
انجــام دهد. چراکــه 400 نفر از افســران عضو 
شــبکه نظامي آنــان بودند. در خاطــرات آقاي 
نادري يکي از اعضاي شــوراي مرکزي حزب 
توده به چنين امکاناتي اشــاره شــده اســت. در 
زمــان نهضت مقاومت ملي چنــد نفر از اعضاي 
باالي حزب توده بــا آيت اهلل زنجاني در ارتباط 
بودند. در يکي از جلسات نهضت مقاومت ملي، 
که در آن جلسه آقايان بازرگان، رحيم عطايي، 
عباس سميعي و مهندس قشقايي حضور داشتند. 
آيت اهلل زنجاني شــرح مالقات خــود با يکي از 
اعضــاي حزب توده را توضيــح داد. به او گفته 
بود شما که اين همه امکانات داشتيد و درنهايت 
شــبکه افســران حزب توده هم لــو رفت، چرا 
دســت به اقدامــي نزديد؟ او گفته بــود رهبري 
تصميمي نگرفــت. رهبري حمايــت نکرد؛ اما 
بدنه مي خواســت حمايت کند. درواقع رهبري 
حزب در اختيار شوروي بود. دکتر صديقي هم 
در آن روزها طرفدار جنبه هاي قانوني حکومت 
مصــدق بود. مي گفت بعضي در قالب دوســتي 
با مصدق مي خواهنــد کار خالف قانون بکنند. 
درعين حــال مصدق نخواســت کاري برخالف 
قانون بکنــد. در جريان اعتصاب غذاي ســران 
جبهه ملي در ســال 41 و پس از تشکيل کنگره 
مصدق طي نامه اي به آن ها مي نويســد که من بر 
مبناي گزارش هايي که شما داديد نظر مي دهم؛ 
ولي شــما بايد بر اساس آنچه بايد بشود تصميم 
بگيريد و از اين بابت مختاريد. نمي گويد آنچه 
من مي گويم بايد اجرا شود. وقتي قانون جوابي 
نمي دهد مي گويد، من دخالتي در آن ندارم. ■

 

يک انقالب بود چرا با يک قانون انقالبي 
نمي شد چنين کاري را انجام داد؟ 

چون انقالبي رخ نداده بود و نظام ســلطنتي  □
توسط مردم عوض نشده بود.

نهضت ملي درواقع احياي قانون اساسي  ■
انقالب مشروطيت بود و فراگيري آن در 
عمق روســتاها از شهرها از مشروطيت هم 
بيشــتر بود. قانون 9 ماده اي ملي شــدن 
صنعت نفت فراگيــري اش از نهضت ملي 
بنابراين  بود.  بيشــتر  انقالب مشروطيت  و 
قانون  اعتبار  به  نمي توانســت  آيا مصدق 
ملي شدن نفت اقدامي را انجام دهد؟ مگر 
مصدق به اعتبــار فراگيري اين قانون که 
انقالبي به بار نشست و اراده مردم، ترتيب 

رفراندم را نداد؟ 
مأموريــت مصدق از طرف ملــت چه بود؟  □

اجــراي اصل قانون 9 ماده اي ملي شــدن نفت و 
خلع يد به اضافــه اصالح قانون اساســي به ويژه 
قانون انتخابات. مأمور چيز ديگري نبود. مصدق 
بر مبناي اين دو مؤلفه بود که مسئوليت دولت را 
قبول کرد. در ايــن دو مؤلفه صحبتي از انقالب 

نمي شود. 

مگر قانون اساسي مظهر ارده مردم نبود  ■
و مردم نمي خواســتند که کودتاچيان به 

سزاي اعمال خود برسند؟
به اين ســرعت نمي شــد؛ چراکه جامعه در  □

حال تشنج و التهاب بود و در آن شرايط نمي شد 
بــه چنين اقدامي جنبه قانوني بدهند. شــايد پنج 
يا شــش ماه بعد امکان داشت دادگاهي تشکيل 
بدهند و به توطئه ها رسيدگي کنند. حزب توده 
تشکيالت قوي داشــت. گرچه در کودتا نقشي 

زير بغل او را گرفتيم و او را باال برديم. حاج آقا 
ضيا حاج ســيدجوادي هم در دفترخانه حجازي 
حضور داشــت و بــا فاطمي شــوخي مي کرد. 
مي گفــت جــز يکي، بقيــه بالهايي که ســرت 
آورده انــد را  بگو. به جاللي موســوي، نماينده 
دماونــد مي گفت تو در ســخنراني خود نگفتي 
چــه کردند حاال فاطمي خواهــد گفت. اين دو 
نفر  سربه ســر فاطمي مي گذاشــتند تا او سرحال 
بيايد و در سخنراني خود مسائل را بگويد. مردم 
واقعاً در ميدان بهارستان حضور فراموش نشدني 
داشتند. قطعنامه آن  روز دست من بود و در بدو 
امر توافق شده بود که آقاي ابراهيم کريم آبادي 
رئيــس جامعه اصناف آن را قرائت کند. چراکه 
اين تظاهرات به دعوت جامعــه اصناف و بازار 
انجام شــده بود. هنوز دانشــگاه پيشتاز حرکت 
نبود و قدرت تشکيالتي و تجمع نداشت. آقاي 
کريم پــور، مديــر روزنامه شــورش، مطالبي را 
مطــرح کرد و همان جا افراد حاضر در دفترخانه 
تصميم گرفتند که مهنــدس رضوي قطعنامه را 

قرائت کند.
 برگرديم به قانــون و انقالب. مصدق گفته بود 
ببينيــد از قانون مي توان چيزي اســتخراج کرد، 
ولــي فرصتي براي چنيــن کاري به وجود نيامد. 
حرکت ها مســير تندي داشــتند که قابل وصف 
نبود. بااينکه قانون اساســي انقالب مشــروطيت 
قانون اساســي انقــالب بود؛ ولي چــون انقالب 
جديدي نشــده بود که نظام ســلطنتي را عوض 
کنــد، نياز بود کــه از درون قانون بــه نتيجه اي 

برسند. 

قانــون اساســي در آن روز قانــون  ■
اساسي انقالب مشــروطه و درواقع قانون 
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بــه دقــت تحليل و بازبيني شــده اســت. کتاب 
براي کســاني که مي خواهند شــناختي اجمالي 
از مناســبات جامعه اوليه اسالمي به دست آورند 
مفيد اســت و نگاهــي تــازه از رويدادهاي آن 

دوران ارائه مي کند. 
نويســنده بــا توضيــح و تبييــن رفتــار و روش 
پيامبــر و اهل بيــت ايشــان، نگاهي انتقــادي به 
مناســبات جــاري در ميــان مســلمين مي افکند 
و در مقايســه نتيجــه مي گيرد: »شــايد بي جهت 
نبود که ســيدجمال الدين  اســدآبادي گفته بود 
بزرگ ترين خدمت مسلمانان به اسالم اين است 

که به دنيا اعالم کنند ما مسلمان نيستيم«. 
براي نمونه به ماجراي جا ماندن عايشه از کاروان 
و طرح اتهامات بــه وي و اعتراض قرآن به اين 
رويه اشــاره مي کند، آيات سوره نور را بررسي 
کرده و مي گويد: »در ادامه دو آيه مربوط به زنا 
و بيش از 17 آيه درباره مســئله بهتان و شــايعه 
است، آيا حساسيت هاي جاري در جامعه ما هم 
بدين منوال اســت؟ ... چگونه اســت که عرش 
خدا براي پايمال شــدن کرامت يک زن به لرزه 
درمي آيد، اما پيــروان پيامبرش به لکه دارکردن 

اين کرامت و حرمت عادت مي کنند؟«  
نويسنده نشان مي دهد پيامبر علي رغم مقام قدسي 
و پيامبــري همــواره براي مردم حــق اظهارنظر 
و انتقــاد و آزادي بيــان قائل بــود و علي)ع( و 
فاطمه)س( در جهت تــداوم همين رويه تالش 
و ايســتادگي کردنــد و در مقابــل جريان هايي 
کــه حق انتخــاب آزاد براي مــردم قائل نبودند 
دســت به اعتــراض و انتقاد زدنــد. در نيمه دوم 
کتاب که مربوط به نهضت حسيني است با ذکر 
مرحله به مرحلــه حرکت امام حســين)ع( نشــان 
مي دهد ايشان در مقابل جرياني که مي خواست 
حاکميت اســتبدادي را بر مــردم تحميل کند و 
نظر مخالفي را تحمل نمي کرد، ايستاد  و ميراث 
پيامبــر و امام علي)ع( را احيا کرد. کتاب شــور 
و شــعور درواقع روايتي ساده و مستند از تاريخ 
صدر اســالم است که به صورت موجز و فشرده 
خواننده را بــا فرهنگ ازيادرفتــه رهبران اوليه 
اسالم آشنا مي کند. چشم انداز ايران مطالعه اين 
کتاب را به هموطنان و خوانندگان عزيز توصيه 

مي  کند. ■

ايشــان با مردم چگونه رفتــار مي کردند؟ آيا به 
مخالف و منتقد اجــازه اظهارنظر مي دادند؟ آيا 
در حکومت داري، جايگاه و ارزشــي براي رأي  
و نظــر مردم قائل بودند؟ آيــا از نظر آنان مردم 
حق داشتند متفاوت از حاکميت ديني بينديشند 
و عمل کنند؟ اساســاً آزادانديشــي با دينداري 

جمع شدني است؟ 
اين پرســش ها  و مانند آن اين روزها در محافل 
سياسي و مذهبي بسيار شنيده مي شود و هرکس 
به فراخــور ديــدگاه خــود پاســخ هايي به آن 
مي دهد. آقاي غني در اين کتاب با عنوان: »شور 
و شــعور« يا )دين، مردم، آزادي( ســعي  کرده 
اســت به اين گونه پرسش ها پاسخ دهد. نويسنده 
کوشيده با مراجعه به متون ديني و تاريخي رابطه 
دين را با مردم و آزادي بيان و عقيده دريابد، اما 
اين کتاب به جاي پرداختن به بحث هاي کالمي 
و نظري، کوشــيده با مروري مســتند به رفتار و 
شــيوه هاي پيامبر و ائمه اطهار به ويــژه اباعبداهلل 
الحسين پاسخ پرسش هاي مزبور را روشن کند. 
در اين کتاب بخشــي از برخوردهــاي  پيامبر با 
مردم با اســتناد به قرآن، مشــي سياسي حضرت 
فاطمه)س( و علي)ع( در برابر رقيبان و مخالفان 
با زباني ســاده و روشــن بررســي شــده است. 
همچنين رفتار امام حســين)ع( از ابتداي نهضت 
تا انتها با مــردم، منتقدان، مخالفــان و همراهان 

چشــم انداز ايران هرساله در آســتانه سالگشت 
شهادت ســرور آزادگان درس هايي از قيام امام 
حســين)ع( مي  گرفت، براي نمونه »اســترات  ژي 
پيــروز«، از صلح تا قيــام، زمينه هاي مردمي قيام 
امام حســين)ع( و... که در شــماره هاي پيشــين 
منتشــر شــده و بعضي از آنها به صــورت کتاب 
در آمده اســت. امسال در آســتانه محرم کتابي 
با نام »شــور و شــعور« نوشــته آقاي سيدمهدي 
غني توسط نشر صمديه منتشــر شده است. اين 
کتــاب درباره توشــه گيري از نهضت حســيني 
است و سعي شــده به بهترين وجه دستاوردهاي 
ايــن نهضت را بــه زباني ســاده و اثرگذار براي 

خوانندگان توضيح دهد. 
همان طور که مي دانيم در اصل 56  قانون اساسي 
جمهوري اسالمي که توسط مراجع، انديشمندان 
و مجتهدان جامع الشرايط منتخب مردم امضا و به 
رأي مردم گذاشــته شد، آمده است که خداوند 
انســان را بر سرنوشــت اجتماعي خويش حاکم 
ساخته است و هيچ کس نمي تواند اين حق الهي 
را از انسان سلب کند يا  در خدمت منافع فرد يا 
گروهي خاص قرار دهد. اين درحالي است که 
مي شنويم کساني از دين مداران و اسالم گرايان 
بــر ايــن باورنــد کــه مــردم حــق اظهارنظر و 
آزادانديشــي ندارند و قادر به تشــخيص ســره 
از ناســره، حق از باطل و  ورق زدن سرنوشــت 
خويــش نيســتند. بنابرايــن عالمان دينــي بايد 
تکاليف فردي و سياســي و اجتماعي آدميان را 
از متن دين استخراج و بيان کنند و مردم نيز حق 
چون وچرا نداشته و تنها بايد اطاعت کنند. آنان 
مردم ساالري و انتخابات آزاد را نافي دينداري، 
شــريعت مداري دانســته و جمهوريت را شرک 
قلمــداد مي کنند، اما عالمــان ديني ديگري هم 
هســتند که براي مردم حــق انتخاب و اظهارنظر 
و تعييــن سرنوشــت قائل اند. در آثــار مکتوب 
به جامانــده از امــام خميني، آيــت اهلل منتظري، 
آيت اهلل صالحي نجف آبــادي و... اين نظريه را 
مشــاهده مي کنيم، اما اين مســئله و پرسش هاي 
مشــابه همچنان موضوع مورد مناقشــه اي است 
که نياز به تحقيق و پژوهش دارد. پرســش هايي 

مانند: 
آيــا در يــک نظــام ديني مــردم حق انتقــاد به 
عالمــان و مســئوالن را دارنــد؟ پيامبــر و ياران 

وقتي دين داريم مردم چکاره اند؟ 
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دموکراســي گنجانده نشــده بود؛ ولــي بعدها 
ايشــان تأکيــد مي کنند کــه جمهوريــت بايد 

جزئي از نظام باشد.
البتــه در کتــاب واليت فقيه قانون را  ■

مطرح کرده بودند.
ببينيد قانوني بودن بــا دموکراتيک بودن دو  □

مطلب متفاوت است.
از اصول  ■ مشــروطيت خيلــي  قانون 

دموکراتيک را داشــت و امام در طول 
مبارزه با شــاه تا قبل از سال 57 با استناد 

به قانون اساسي مبارزه مي کردند.
بلــه، منتها قانون اساســي هم فقط شــرايط  □

از  بيشــتر  و  دارد  را  نمايندگــي  دموکراســي 
اين مطرح نمي کند. شــما اگر به تفاســيري که 
آقاي مطهري در اوايــل انقالب از جمهوريت 
داشــتند نگاه کنيد معلوم مي شود که موضوع، 
خيلــي در ميــان روحانيــون جا نيفتــاده بود و 
آقاي مطهــري به عنوان يک پيشــتاز در مورد 
جمهوريت و اســالميت و حضــور فقها درون 
حاکميــت اظهارنظــر مي کرد و تفســير آقاي 

آيــا قانون اساســي در 
ايــران فرصتي براي پياده ســازي دموکراســي 
ايجاد کرده اســت يــا خير؟ من فکــر مي کنم 
نويســندگان و خبرگان اول که راجع به حقوق 
ملت در قانون اساسي فکر مي کردند ذهنيتشان 
اين بود کــه يک نظــام دموکراتيک در ايران 
به وجود بياورند و مرحوم امام هم تأکيدشــان 
اين بود که اصاًل الزم نيســت لفظ دموکراسي 
را به کار ببريد، بلکه خود جمهوري اســالمي 
دموکراسي را همراه خود دارد؛ يعني مفروض 
اين بود که جامعه به سوي يک نظام دموکرات 

پيش خواهد رفت.
امام جمهوريت را وارد فقه کردند و  ■

اين خيلي مسئله مهمي بود.
اين نو آوري امــام بعد از کتاب واليت فقيه  □

بود؛ يعني شــما در کتــاب واليت فقيه اثري از 
با شــرايط  جمهوريــت نمي بينيــد، ولي وقتي 
جامعه روبرو شدند و شرايط نيروهاي متفاوت 
را ديدند، بحــث جمهوريت را مطرح کردند؛ 
يعنــي در نظريــه اوليــه امــام چارچوب هــاي 

بحــث  ■ نشــريه  در  اســت  مدتــي 
دموکراســي  و  نمايندگي  دموکراســي 
مشارکتي را بازکرده ايم. نظر شما درباره 
تمام ظرفيت هاي دموکراسي  از  استفاده 
چيســت؟  مــا  جامعــه  در  نمايندگــي 
ديگر اينکه دموکراســي مشــارکتي چه 
به  است؟  داشته  ما  براي  دســتاوردهايي 
نظر شما ظرفيت هاي خالي قانون اساسي 
ما چيســت که بيشــتر مردم بتوانند بسيج 

شوند؟
فرصــت  □ اساســي  قانــون  فرصــت  آيــا 

دموکراسي هست يا نيست و امکان بروز نوعي 
دموکراســي ايراني در چارچوب قانون اساسي 
وجود دارد يا نه. دموکراسي عنواني کلي است 
و در کشورهاي مختلف و بسته به فرهنگ هاي 
مختلــف ممکــن اســت نمودهــاي متفاوتــي 
پيــدا کنــد. ضرورتاً مدلي که در يک کشــور 
دموکراتيــک غربي وجود دارد شــايد قابليت 
پياده ســازي در يک کشــور درحال توســعه يا 
عقب افتاده را نداشــته باشد؛ بنابراين بايد ببينيم 

قرائتي از دموکراسي مشارکتي

گفت وگو با عبداهلل رمضان زاده

عبداهلل رمضان زاده 1340 در شهر بيجار متولد شده 
و در 1350 همــراه با خانواده بــه تهران مهاجرت 
مي کند. وی در ســال 1361 به دانشگاه امام صادق 
مي رود و تا ســال 1366 فوق ليســانس خود را در 
رشــته علوم سياسي از اين دانشــگاه مي گيرد و در 
ســال 69 براي ادامه تحصيل در مقطــع دکترا به 
کشــور بلژيک مي رود. بعد از اتمــام تحصيالت به 
کشــور بازمي گردد و در دانشــگاه تهران مشغول به 
تدريس مي شود. رمضانزاده در دولت اول محمد 
خاتمي استاندار اســتان کردستان و در دولت دوم 
خاتمي دبير و ســخنگوي دولت بــود. بعد از اتمام 
دوران رياســتجمهوري خاتمي، به دانشگاه تهران 
برگشــت. وي بعــد از انتخابــات 1388 در روز 23 
خرداد بازداشت شد و تا خرداد 93 در زندان دوران 

محکوميت خود را گذراند.
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درباره انتخابات 84 چيســت؟ چرا از دل 
آن شــرايط، دولتي ماننــد احمدي نژاد 

بيرون آمد؟ 
شــما اگر به نــوع مقابله اي کــه با دولت و  □

اصالح طلبان شــد نــگاه کنيــد مي بينيد طرف 
مقابل کار عمده اي را با اســتفاده از قدرتي که 
در اختيار داشــت توانســت انجام بدهد. بعد از 
ســال 78 و انتخابات مجلس ششــم که متوجه 
اقبــال عمومــي جامعه به اصالح  طلبان شــدند، 
راه هــاي ارتباطــي جامعــه را بــا اصالح طلبان 
قطــع کردنــد. اول شــروع کردنــد به بســتن 
فلــه اي مطبوعات، بعد کم کــم محدود کردن 
جلسات. صداوســيما هم برنامه منظمي را عليه 
اصالحــات و اصالح طلبــان و دســتاوردهايي 
که داشــتند تنظيــم کرد بــا بزرگ نمايي نقاط 
ضعفــي که داشــتند. همــه اين ها شــرايطي را 
به وجــود آوردند کــه امکان ارتباط مســتقيم 
اصالح طلبان با مردم قطع شــد. شما اگر به ياد 
بياوريد در انتخابات 84 کار به جايي رســيد که 
جوانــان اصالح طلب تصميم گرفتند مســتقيماً 
ســراغ مردم بروند و سينه به سينه با مردم حرف 
بزننــد انگار که بــه عصر حجر برگشــته ايم و 
مي خواهيــم کار انتخاباتي انجــام دهيم. چون 
بــه روزنامه ها اجــازه انتشــار نمي دادند، يعني 
به محض اينکه روزنامه اي به تيراژ 50 هزارتايي 
مي رسيد، فوري مي بستند. سخنراني ها را به هم 
مي زدنــد. کتک مي زدند. شــما کتک خوردن 
بهــزاد نبــوي در قم يــا ميردامــادي در يزد را 
حتماً به خاطر مي آوريد. وقتي شــما نمي توانيد 
مطالب خــود را به مردم منتقل کنيد و وســيله 
نداريــد چگونــه مي خواهيــد رأي  ارتباطــي 
بياوريــد. در دنياي مــدرن مهمترين ابزار يک 
سياســتمدار وســيله ارتباطــي آن اســت؛ اگر 
وســيله ارتباطي را از يک سياستمدار بگيريد، 
سياســتمداري که معتقد بــه روش صلح آميز و 
مســالمت آميز اســت، چکار بايــد بکند؟ مگر 
ارتباط سينه به ســينه چقدر قابليــت انتقال پيام ها 
و مفاهيــم را دارد. اينجا يک نکته ديگر وجود 
دارد؛ وقتي شما وســيله ارتباط نداريد، امکان 
انتقــال برنامه هــا براي آينــده را نمي بينيد. اگر 
خوب دقــت کنيم، در جامعه ايراني يک اصل 
عدم اعتماد به حکومــت وجود دارد و عده اي 
هــم اين را تقويــت مي کنند. بعضــي تحليل ها 
نشــان مي دهد که مــردم بســياري از خبرهاي 
منفي را از صداوســيما مي گيرنــد. يعني وقتي 
صداوســيما روي نقــاط مثبت تأکيــد مي کند 
کســي توجه نمي کند ولي وقتــي نکات منفي 
را مطرح مي کند اين خيلــي در جامعه بازتاب 
دارد و بــه عدم اعتمــاد جامعه دامــن مي زند. 
صداوســيما دربــاره اصالح طلبــان و دولــت 
اصالح طلب و شوراي اول اين کار را مي کرد. 
رفتار صداوســيما و اشتباهات برخي از دوستان 
خودمان باعث شد که امکان ارتباط کامل قطع 
شود. خب معلوم است در چنين شرايطي فردي 

اشــاره کردند که حضرت علي درســت است 
که امام بود و حق خودشــان مي دانســتند و بنا 
بر اعتقادات ما حکومت حق الهي ايشــان بود؛ 
ولي تا وقتي که مردم نيامدند، دســت به شمشير 
نبردند و براي حکومت قدمي پيش نگذاشتند. 
وقتــي مردم خواســتند، حجت بر ايشــان تمام 
شــد و اين يعني بــدون رأي مــردم حکومت 
مشــروعيت ندارد؛ اگرچه منصب الهي باشــد. 
تفکر روحانيون نزديک به انقالب و روحانيون 
مبــارز قبــل از انقالب کامــاًل با دموکراســي 
ســازگار بود و خواهان اين بودند و برداشــت 
مردم هم از پيــروي از روحانيون اين بود. ولي 
تغييــرات بعد از انقالب شــرايط ديگري را به 

وجود آورد.
در پيش نويس قانون اساســي هم امام  ■

نوشتند: من مخالفت اصولي با آن ندارم.
بلــه، در پيش نويــس قانــون اساســي هــم  □

واليت فقيــه به شــکل کنونــي نبــود. البته در 
خطبه شقشــقيه اساســاً راجع به نخواستن بعدي 
مردم صحبت نشــده تا بدانيــم نظر امام )ع( چه 
بــوده ولي شــرايط را در صلح امام حســن هم 
اگر ببينيد، وقتي مردم جدا شــدند امام حســن 
اصــراري نکردند بــراي ادامــه حکومت باقي 
بمانند. حتي امام حســين علي رغم همه سخناني 
کــه در مورد حکومت فاســد يزيد دارند وقتي 
ديدنــد مــردم از ايشــان جدا شــدند و خيانت 
کردنــد و به هر دليلي منحرف شــدند ، اصرار 
نکردند به هر قيمتــي در حکومت بمانند و بعد 
از آن ها هم در ســيره ســاير امامــان نمي بينيم 
دســت به قيام مسلحانه زده باشــند، واال کسي 
کــه خودش را بدون رأي مردم حاکم مي داند، 
مي توانســت دســت به قيام مســلحانه هم بزند. 
مــا مي بينيــم ائمه از قيــام مســلحانه جلوگيري 
مي کردنــد. بااينکــه از زيــد بن علــي اين همه 
تعريف مي شــود و شخصيت برجســته اي بود،  
از قيام زيد خيلي حمايت نمي شــود و اين نشان 
مي دهد با زور نمي شود بر مردم حکومت کرد.

با توجه به فشــارهاي وارده بر حزب  ■
مشــارکت، اعــم از زنــدان و تهديد و 
ارعاب و بســتن دفتر و غيرقانوني کردن 
و... مشــارکت بــه بقاي خــودش ادامه 
داده، رمز اين چه بوده و اينکه نظر شــما 

مطهــري متفاوت از تفســيري بود کــه امروزه 
بعضي هــا از واليت فقيه دارنــد. آقاي مطهري 
خيلــي صريــح و روشــن مي گفتنــد کــه مــا 
روحانيــون به قــم برمي گرديــم و کار نظارت 
را انجام مي دهيــم. دخالت در قدرت را خيلي 
در شــأن روحانيــون نمي ديدند. امــروز برخي 
با اســتناد به نظريه واليت فقيــه همه امور را در 
اختيــار روحانيــون مي گذارند. شــما بايد بين 
قانون اساسي اول و دوم تفاوت قائل شويد. در 
قانون اساسي 58 شما اصول شورايي را مفصل 
مي ديديد. ذهنيــت مرحوم طالقانــي در مورد 
قانون 58 وجود دارد و در همه ارکان مديريتي 
هم بحث شوراها مطرح بود. مي خواهم بگويم 
تفکرات روحانيوني که بــا امام بودند متفاوت 
از روحانيوني بود که ســابقه انقالبي نداشــتند 
و نــوع ديگــري بــه انقــالب اســالمي و نظام 
نــگاه مي کردند. شــما حتي اگر تفســير آقاي 
مفتــح را در اختالف نظري که بــه وجود آمد 
بر ســر اينکه همه پرســي در مــورد جمهوري 
ببينيد،  اسالمي يا جمهوري دموکرات اسالمي 
آقاي مفتح که به روشــنفکران و دانشــگاهيان 
نزديک تــر بودنــد معتقــد بودنــد جمهــوري 
دموکراتيک اسالمي هم به همه پرسي گذاشته 
شــود. مي خواهم بگويم کــه دو جبهه تفکري 
در ميان روحانيون وجود داشت؛ جبهه انقالبي 
و جبهه ســنتي. جبهه ســنتي کــه به ناچار وارد 
انقالب شده بود تفکراتش کاماًل دموکراتيک 
نبود و نيروهايي که پيشروتر بودند، تفکراتشان 

به نيروهاي دموکراسي  خواه نزديک تر بود.
يعني  ■ اســالم  مي گفت  مطهري  آقاي 

بگوييم  نيســت  نيــازي  و  دموکراســي 
دموکراتيک اســالمي. آقاي بهشتي براي 
اولين بار روز دهم بهمن در بهشــت زهرا 
گفــت جمهوري دموکراتيک اســالمي. 
مهندس بازرگان هم  نظرشان همين بود. 
اينکه مثاًل نيروهاي جمهوري را به ليبرال 
و اصول گرا تقســيم مي کنند و بهشتي را 
بهشتي  آقاي  مي دانند،  اصول گراها  جزو 
هــم همان موقــع مي گفــت جمهوري 
ايشــان در  دموکراتيک اســالمي. نقش 
قانون اساســي بود که وقتي واليت فقيه 
مطرح شــد گفتند واليت فقيــه همه کار 
اداره مملکت  بکند و در حــد  مي تواند 
بايد مشــروط به رأي مردم باشــد. اين 
پافشــاري ها به اصل پنج تبديل شــد که 
ولي فقيه مي توانــد اجتهاد کند، منتها در 

مرحله اجرا مشروط به رأي مردم است.
آقــاي مطهــري کالس هايي در دانشــکده  □

الهيــات در ســال 58 داشــتند که مــن خودم 
دريکي از اين کالس ها حضور داشتم. يک بار 
پرســيدم که چگونه دموکراسي را با حکومت 
اســالمي جمع مي کنيد؟ اشاره کردند به خطبه 
شقشــقيه اميرالمؤمنين )ع( که اگر مردم نباشند 
و حجت تمام نشــود نمي شــود حکومت کرد. 

دو جبهه تفکري در ميان 
روحانيون وجود داشت؛ جبهه 
انقالبي و جبهه سنتي. جبهه 

سنتي که به ناچار وارد انقالب شده 
بود تفکراتش کاماًل دموکراتيک 

نبود و نيروهايي که پيشروتر 
بودند، تفکراتشان به نيروهاي 
دموكراسي خواه نزديك تر بود
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نمونه رفراندومي که اخيراً در اسکاتلند برگزار 
شد، معنايي در دموکراسي ندارد؛ چون معلوم 
اســت کــه اکثــر بريتانيايي ها مخالــف تجزيه 
اســکاتلند بودند. ولي وقتي دموکراســي معنا 
پيدا مي کند که به اســکاتلندي ها اجازه بدهند 
که تصميم گيري کنند و مکانيزم تصميم گيري 

را در اختيار اقليت هم قرار بدهيم.
همه پرســي  ■ همين  اگــر  مثــاًل  حاال 

درجاهاي ديگر اجرا شــود شــما قبول 
داريد؟ 

ايــن را نمي دانــم و نمي توانــم اظهارنظــر  □
کنم، ولي دموکراســي هاي نــو بايد درباره آن 
تصميم بگيرند. دموکراسي لوازمي دارد که تا 
پايين ترين ســطح جامعه را در برمي گيرد. اين 

را بايد جامعه ايراني بپذيرد يا نپذيرد. 
خب يــک جامعه هم بايــد راضي به  ■

جدايي باشد. 
پــس به نظر شــما هميشــه حق بــا اکثريت  □

اســت. من از شما مي پرســم باالخره آن اقليت 
مي تواند اظهارنظر کند يا هميشــه بايد تابع نظر 

باشد؟ اکثريت 
اين پروسه اي دارد به نظر من که هم  ■

مي توانــد اظهارنظر کنــد و هم رضايت 
بقيه مملکتش را در نظر بگيرد.

اين يعنــي اکثريت هميشــه تصميم گيرنده  □
است.

نــه، اصــل رأي مردم اســت ولي ما  ■
مي توانيــم اقليــت را در نظــر بگيريم، 
مثاًل اقليم کردســتان، اگر مســتقل شود 
درآمــد نفت و گاز دارد و حاال از طريق 
ترکيه بــه دريا هم راه پيداکرده اند ولي 
را يک طرف خودش  عرب  ناسيوناليســم 
ناسيوناليســم ترك طرف ديگرش  دارد، 
ناسيوناليسم ايراني هم يک طرف ديگر.  و 
بايد در مثلث نفت، اســلحه و ســرکوب 
برود و ايــن يعني يک زنــدان جديد. 
بايــد تمام درآمد نفت و گازش را صرف 

نظــر مي دهنــد. اين ها به هرحــال کار 
خودشــان را انجام مي دهنــد. حاال اين 
در  دموکراســي  از  که  تعريف جديدي 
دنيا شــده را چگونه مي توانيم در ايران 

بيندازيم؟ جا 
دموکراســي يک مفهوم اوليه تحت عنوان  □

حکومت اکثريت داشــته است؛ منتها بعدها در 
عمل، دموکراســي ملزم به قانون گرايي شــد، 
يعني دموکراســي در کنــار قانون، درعين حال 
رعايت حقوق عمومي جامعه که شامل حقوق 
اقليت هــاي مختلــف مي شــود؛ نه تنهــا حقوق 

اکثريت بلکه حقوق اقليت نيز.
حاال اگر اکثريــت اراده کند حقوق  ■

عموم يا حقــوق اقليت ها را رعايت نکند 
چه مي شود؟

ايــن پارادوکس دموکراســي اســت. اگر  □
بخواهيم دموکراســي را برحسب عدد بسنجيم 
دچار مشــکل مي شــود. در دموکراسي هاي نو 
رعايت حقوق مخالف وجود دارد؛ يعني شــما 
بايد اجازه ابــراز عقايد مختلــف را در جامعه 
بدهيد و مکانيزم هاي دموکراســي را در جامعه 
تعريــف بکنيد. شــما وقتي که از مــردم اجازه 
تصميم گيــري را مي گيريــد نمي توانيــد نظام 
را دموکراتيــک بناميــد که همان مســئله قبلي 
وســايل ارتباطــي را که گفتــم مي توان مطرح 
کرد:  1. همه بايد بتوانند نظراتشان را در جامعه 
ابــراز کنند؛ 2. وقتي که نظرات ابراز شــد بايد 
مکانيزم هــاي قانونــي اجرا شــود؛ 3. در عين 
اينکه نظرات اکثريت اجرا مي شــود - درست 
است که اقليت در قدرت شريک نيست- ولي 
بايد اجــازه ابراز عقيده داشــته باشــند. اين ها 
را که کنــار هــم بگذاريد اصاًل دموکراســي 
بــا ديکتاتــوري و تروريســم اکثريــت جــور 
درنمي آيــد؛ مخصوصــاً در دموکراســي هاي 
نو. طبيعي اســت وقتــي يک مفهوم بســيط از 
دموکراسي بگيريد )دموکراسي عددي(  دچار 
اين مشــکالت مي شــويد. شــما اگر بخواهيد 
دموکراســي عددي را در نظر بگيريد، به عنوان 

که وعده هاي پوپوليســتي به مــردم مي دهد و 
تمام ابزارهــا را هم در اختيــار دارد، مي تواند 
رأي بياورد. بگذاريد به خاطره اي اشــاره کنم. 
در ســال 83 دکتر عــارف قرار بــود کارخانه 
ســاخت توربين هاي جديد نيروگاهي در ايران 
را افتتــاح کند کــه 200 ميليارد تومــان هزينه 
ساخت آن کارخانه شــده بود و ايران به يکي 
از 10 کشور سازنده اين توربين هاي نيروگاهي 
تبديل مي شــد. همان روز آقــاي احمدي ن ژاد 
به عنوان شــهردار، پل عابرپياده مکانيزه ميدان 
هفــت تير را افتتــاح مي کرد. بــراي افتتاح آن 
پــل حدود 400 ميليون تومان هزينه شــده بود. 
ببينيد صداوســيما با اين دو برنامه چگونه رفتار 
کــرد. در هفــت برنامه خبــري افتتــاح پل را 
نشــان داد و افتتاح نيروگاه را در برنامه خبري 
ســاعت 12 به عنوان خبر دهم يا يازدهم نشــان 
داد. يعنــي القاي ناکارآمــدي اصالح طلبان و 
القــاي کارآمدي تيپ احمدي نــژاد؛ اين يک 
نمونــه بود. مــردم بايد با ايــن چگونه برخورد 
کننــد و اين مدام تکرار مي شــد. صداوســيما 
براي نشان دادن ناکارآمدي دولت اصالحات 
بحث گوشــت هاي آلوده را مطــرح کرد و تا 
ورشکســتگي صنف بــزرگ توليــد غذاهاي 
آمــاده پيش رفت، درحالي که اصل خبر دروغ 
بود. مي خواهــم بگويم وقتي وســيله ارتباطي 
قطع مي شــود از مــردم هم انتظاري نمي شــود 
داشــت. در پايان دولت اصالحــات اين اتفاق 

افتاد.
خب، اين وســايل ارتباطــي که در  ■

دست دولت اســت، ولي آنهايي که در 
بدنه جامعه هســتند مانند مساجد، محافل 

و هيئت ها، اين ها چطور؟
در محافــل و مســاجد که بــه اصالح طلبان  □

اجــازه حضــور نمي دادنــد. کتــک مي زدند، 
جلســات را بــه هم  مي زدنــد. روزنامــه را هم 
کــه به محض افزايــش تيراژ مرتب مي بســتند. 
صداوســيما هم که در اختيار طرف مقابل بود. 
بنابرايــن امــکان ارتباطي بايد چگونه باشــد؟ 
يعني اصالح طلبان بايد چگونه پيام خودشان را 
منتقل مي کردند. يکي بايد به اين ها پاسخ دهد 
تا بعد بتــوان روي نقاط ضعــف اصالح طلبان 

بحث کرد.
برخــي از بحــث اکثريت اســتفاده  ■

کردند و آن را به ســرکوب و تروريسم 
بعضي ها  مي کنند.  مربــوط  دموکراتيک 
گرچه  مي گويند  دموکراســي  دربــاره 
ولي  است؛  اکثريتي  ترتيبات  دموکراسي 
يک اصل دوم هم به آن اضافه مي کنند 
که اقليت هم بايد امکان رشــد داشــته 
باشد و ســرکوب نشــود. ما ديديم عماًل 
در ايران هم کســاني که اکثريت هستند 
قانــون وضع مي کنند يا راجع به مجلس، 
صالحيتشــان  به  راجع  نگهبان  شــوراي 
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جاي دنيا اين مســائل هست و خيلي پوپوليستي 
وارد مي شــوند چــون مســائل کوچک محلي 
درگير اســت. بحث شــوراي شــهر جدا است 
و اين پارادوکس دموکراســي اســت. وقتي به 
مردم اجــازه انتخاب مي دهي اين حق را دارند 
که هر شــخصي را مي خواهنــد انتخاب کنند. 
مشــکل ديگري کــه ما داريم تصــور مي کنيم 
کــه تقاضاهاي عمومــي مــردم و دغدغه هاي 
روشنفکران و سياستمداران يکي است ولي در 
واقعيت اين گونه نيست. مخصوصاً در شرايطي 
که فشار اقتصادي در جامعه زياد مي شود طبق 
هــرم مازلو نيازهاي ثانويــه مردم عقب مي  رود 
و مــردم بــه نيازهاي اوليه شــان فکــر مي کنند 
و به کســاني که وعده فوري مي دهند، پاســخ 
مي دهنــد. من در يکــي از تحليل هــاي خودم 
از انتخابــات 84 ايــن را گفتــه ام. در مطالعــه 
نگرش ســنجي ايرانيان يکي از اصول مهم اين 
است که اکثريت جامعه ايراني به هم بي اعتماد 
هســتند و اين اکثريت، عدد زيادي را شــامل 

مي شود.
فــرض کنيــد شــما به عنــوان فــردي عاقل و 
اخالق مدار مي گوييد من يک برنامه 20 ســاله 
دارم. من هم به عنوان يک پوپوليست مي گويم 
مردم، اين ها بلد نيســتند، من شش ماهه مشکل 
شــما را حــل مي کنم و نفر ســوم کــه نماينده 
جامعــه و مردم اســت و بــه هــر دو بي اعتماد 
اســت، چه کســي را انتخاب مي کند. مردم به 
شــخصي که زودتر وعده هايش نقد مي شــود 
بــه  مــردم   84 انتخابــات  در  مي دهنــد.  رأي 
کســي رأي دادند که گفت زودتر برايتان نقد 
مي کنم. چرا؟ چون به راحتي بعد از شــش ماه 
شــروع مي کنيم به انتقاد کــردن. من نمي توانم 
20 سال صبر کنم. اين خصلت جامعه اي است 
که در آن اعتماد رخت بربسته است و متأسفانه 
اعتماد به سياستمداران کمتر از اعتماد به عموم 
جامعه اســت. مــا زيربناي مشکل ســاز اعتماد 
اجتماعــي يا ســرمايه اجتماعي داريــم و بايد 
براي آن فکــري کنيم؛ بنابرايــن در انتخابات 
مجلس کســاني که وعده هــاي نقدتر مي دهند 
زودتــر رأي مي آورنــد و دغدغه هاي عمومي 

مردم هم اقتصاد و معيشت آنان است.
راه برون رفت از نظر شما چيست؟ ■
ايجــاد ســرمايه و  □ بــراي  کار درازمــدت 

اعتماد اجتماعي؛ اين را نظريه پردازان ســرمايه 
اجتماعــي هم مطــرح کرده انــد. واقعيت اين 
اســت که دموکراسي پروســه اي طوالني مدت 
اســت و ما با يــک تجربه 35 ســاله نمي توانيم 
به کشــورهايي کــه 100 ســال اســت تجربه 
دموکراســي دارند برســيم. مــا در بحث هاي 
خود در نقد گذشــته حزب مشــارکت داشتيم 
که ارتبــاط اجتماعي خود را بايد گســترده تر 
کنيم و ايــن از طريق حلقه هاي کوچک اتفاق 
مي افتــد. نظريه ســرمايه اجتماعي مي گويد در 

دانشجويي درباره فدراليسم سؤالي پرسيد. من 
جواب دادم به عنوان يک کارشــناس در ايران 
مخالف فدراليسم هستم. سروصدا شد وعده اي 
شــلوغ کردند که شما همگي ديکتاتور هستيد. 
در دانشــگاه تبريز دانشجويان کردزبان زيادي 
هســتند. من از همه دانشــجويان ســؤال کردم 
به نظــر شــما اروميــه در تقســيم بندي فدرال 
ايران به کجا مي رســد. جلسه به خاطر دعواي 
دانشجويان کردزبان و ترک زبان به هم خورد. 
مي خواهــم بگويــم به خاطر جلوگيري بيشــتر 
از کشــتار بشر اســت که بايد اين اصول را در 
نظــر بگيريم و نبايد فراموش کنيم. راه حلي که 
مي توانيــم به کار ببريــم 1. بايد رعايت حقوق 
شــهروندي را کار کنيــم و 2. بايــد بگوييــم 
همه شــهروندان حقوقي دارند که بايد توســط 
حکومت ها رعايت شــود و 3. همه شهروندان 
فارغ از قوميت، جنســيت، مذهب، نژاد، زبان، 
فرهنگ و... حقوقي دارند و اگر اصول حقوق 
شهروندي را پياده کنيم، شايد راه حلي و نوعي 
دموکراســي را بايد بتوانيم پيدا کنيم که بتواند 

منطبق با حقوق همه باشد.
عقالي بشر به اين نتيجه رسيدند که در شرايط 
موجــود راه بهتري وجــود ندارد ولــي بايد با 
شــرايط بومي تطبيــق داده شــود درعين حال، 
حقــوق همه بايــد رعايت شــود، نه تنها حقوق 
فــردي، که حقــوق گروهي هم بايــد رعايت 

شود.
برگرديــم بــه بحــث دموکراســي  ■

ظرفيت هاي  چقــدر  ببينيم  و  نمايندگي 
خالــي در قانون اساســي داريم. وقتي 
انتخابــات برگزار مي شــود، مردم توجه 
و  قانون گذاري  مهارت هــاي  بــه  کمي 
نماينده در  مــالك  دارند.  افراد  تقنيني 
مجلس چيست؟ چقدر مهارت دارد؟ چقدر 

قانون مي داند؟

در تمام دنيا اين مشــکل وجــود دارد. مثاًل  □
در ايتاليــا يک رقاصــه نماينده مي شــود. اين 

مشکل دموکراسي در تمام دنيا است.
مثاًل در شــوراي شــهر تهــران پنج  ■

ورزشکار حضور دارند.
يکــي از پارادوکس هــاي دموکراســي در  □

دنيا همين اســت. حتي در شــوراي شــهر همه 

خريد اسلحه کند تا با اين سه ناسيوناليسم 
بجنگد.

من درعين حال که با کل حرف شما موافقم  □
يعني استدالل شــما را قبول دارم مي گويم چه 
کســي بايد تصميم بگيرد که اين حرف شــما 
را بپذيــرد يا نپذيــرد؟ اصاًل جوابــي براي آن 

نمي توان پيدا کرد.
در اســکاتلند بــه نظــر مي آيد يک  ■

ســطحي از توســعه يافتگي وجود دارد؛ 
ولي اگر مــا بخواهيم همين سيســتم را 
در کشــورهاي درحال توسعه پياده کنيم 
شــايد نصف کشورهاي دنيا تجزيه شوند، 
چون اســتقالل، خودش به گونه اي براي 
آدم ها جذاب هســت، ولي در اسکاتلند 

اين اتفاق نمي افتد.
اينکه شــما دموکراســي را منــوط کنيد به  □

فهم عمومي مردم همان مشــکل اول را دوباره 
ايجاد مي کند و دور باطل ايجاد مي شــود. چه 
کسي تشــخيص مي دهد مردم فهم دارند يا نه. 
همــه ديکتاتورها از ايــن اســتفاده مي کنند و 
مي گويند مردم ما خوب نمي فهمند. تشــخيص 
درســتي ندارنــد، در نتيجــه ما به جــاي آن ها 
تصميم مي گيريم . خب گــروه پايداري هم به 

همين گونه عمل می کند.
بريتانيــا با ايرلند دچار مشــکل اســت. حاال با 
اسکاتلند هم مشکل دارد. من کتابي در زندان 
ترجمــه کرده ام دربــاره بحث هاي فدراليســم 
کــه انشــاهلل چــاپ مي شــود. در آن کتاب به 
ايــن وضعيــت ايرلند و اســکاتلند هم اشــاره 
شده اســت. اين حرف شــما درست است که 
اگر بخواهيم اجازه تجزيه به کشــورها بدهيم، 
همين طور زنجيره  اي از تجزيه ها اتفاق مي افتد. 
پطروس غالي، دبيرکل پيشــين ســازمان ملل، 
جــزوه اي دارد به نام »منشــور صلــح« و آنجا 
اشــاره مي کند که مــا 5000 قوميــت و مليت 
داريــم و 200 کشــور و اصــاًل امکانات مادي 
بشــر اجــازه نمي دهنــد مــا 5000 حکومــت 
مســتقل تشــکيل بدهيم. جنگ و خشــونت و 
کشــتاري کــه از اين ناشــي مي شــود زندگي 
را براي بشــريت به خاطر مســئله ناسيوناليســم 
جهنم مي کند. در مقابل عده اي اين اســتدالل 
را دارند که اگر قرار بوده يوگســالوي تجزيه 
شــود چرا مردم بوســني را مجبور مي کنيد در 
يک حکومــت بمانند. خب، بوســنيايي ها هم 
همــان ترکيب جمعيتي يوگســالوي ســابق را 
دارند. در مقابل اين اســتدالل را بيان مي کنند 
که تا کجا تجزيه امکان پذير اســت. مخصوصاً 
با ايــن موج جديد مهاجرت کــه اتفاق افتاده، 
اآلن ديگر کشــور خالصي وجود ندارد. زماني 
در دنيا کشــورهاي خالصي وجود داشت. اآلن 
همه کشورها ترکيبي شده اند و کشور خالصي 
وجود نــدارد و جابجايي جمعيــت داريم. من 
زمانــي در دانشــگاه تبريز ســخنراني داشــتم. 

پطروس غالي، دبيركل پيشين 
سازمان ملل، جزوه اي دارد به 
نام »منشور صلح« و آنجا اشاره 
مي كند كه ما 5000 قوميت 
و مليت داريم و 200 كشور و 
اصاًل امكانات مادي بشر اجازه 
نمي دهند ما 5000 حكومت 

مستقل تشكيل بدهيم
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که مــردم بــه برنامه هــا رأي بدهند. مــا هنوز 
نتوانسته ايم به مردم منتقل کنيم که به اشخاص 
رأي ندهنــد، به برنامــه رأي بدهند و از طرفي 
برنامه هاي کاملي از طرف احزاب ارائه نشــده 

و اين نقد به خود احزاب وارد است.
باالترين  ■ تــا  مرموز  دســت هاي  گاه 

ســطوح روي حزب نفــوذ کردند مانند 
حزب توده.

به غيــراز نفــوذ، خيلي هــا بــراي اينکه کار  □
سياسي فرصت طلبانه کنند حزب گريزي دارند. 
مــا اگر در جامعه اي جــا بيندازيم که هر کس 
مي خواهد کار سياسي بکند بايد درون احزاب 
باشد، برنامه داشته باشد و مسئوليت پذير باشد، 
بخشي از مشکل را حل کرده ايم. بايد نهادهاي 
مدني کوچک شکل بگيرد و شبکه اين نهادها 
به شــکل گيري حزب منجر شود و جز اين هم 
راهــي نداريم. ما فعــاًل نمي توانيــم جمع هاي 
بزرگ را شــکل بدهيم. هم اجازه نمي دهند و 
هم اعتماد براي شــکل گيري جمع هاي بزرگ 
نيست. درنتيجه بايد از نهادهاي مدني کوچک 
و حلقه هــاي کوچک شــروع کنيــم. حلقه ها، 

نهادها، شبکه ها و بعد احزاب.
بازرگان در نوشته هاي خود معتقد بود  ■

دموکراســي که در غرب باعث پيشرفت 
آن ها شــده متأثر از روح مسيحيت بوده 
و اخوت و برادري و اعتمادي که به هم 
دارنــد آن ها را جلو برده. اين را شــما 
هم در صحبت هــاي خود گفتيد که اگر 
اعتماد نباشــد پروســه دموکراسي شکل 
نمي گيــرد و در قرآن هم آمــده » ُکْنُتْم 
أَْعَدآًء َفَألَّف بَْيَن ُقُلوبُِکْم« مي گويد شــما 
دشــمن بوديــد ولي چون اســالم آمد 
دشــمني به برادري تبديل شــد. با اين 
روحيه اخوت که اديان به ما دادند بايد 

چکار کنيم؟
مــن خيلي بــا اين گفتــه مرحوم بــازرگان  □

موافق نيســتم. ايــن بحث با حــدود 10 ميليون 
کشــته در دو جنگ اول و دوم درســت به نظر 
نمي آيــد. بازهــم تأکيــد مي کنم بايــد تمرين 
اعتمادسازي کنيم. در جامعه ما اعتماد نيست.

با چه مکانيزمي؟ چگونه؟ ■
با مکانيســم ايجاد نهادهاي کوچک. زمان  □

الزم اســت. در تحوالت اجتماعي هيچ کاري 
فوري انجام نمي شــود. بايد شــروع کنيم و به 
خودمان فشــار بياوريم. نهادهــاي کوچک را 
ايجــاد کنيم. حلقه هــاي کتاب خواني و مطالعه 
داشــته باشــيم. حلقه هاي محيط زيســت داشته 
باشــيم و شــبکه اي از ايــن نهادهــا بــه وجود 
بياوريم. اگر بتوانيم ايــن کارها را انجام دهيم 
البته اگر اشتباه نکنيم و در مسير، اعتمادسوزي 
نکنيــم، در ميانه راه شــايد بتوانيم يک جريان 
طوالني مدت اعتمادسازي را در ايران به وجود 

بياوريم.

قيموميــت مادر بر طفل صغيــر که بر قيموميت 
جد پدري ترجيح دارد از نظر ايشــان را ببينيد. 
اين هــا فتواهاي جديد هســتند کــه کم کم راه 

مي افتند.
اين زمان زدگي است، زمانه مسائلي را  ■

جلو برده و علما هم متأثر مي شوند و اين 
زمان زدگي غير از پيشتاز بودن است.

خب ما چکار مي توانيم بکنيم. زمان زدگي  □
يعني چه؟ يعني انتظار داريد مجتهدان ما بدون 
اينکه با مســئله اي روبرو شوند و کنکاش کنند 

مطابق نظرات روشنفکران نظر دهند؟
احزاب چرا در ايــن زمينه کم کاري  ■

کرده اند.
ببينيد احــزاب هم نياز بــه پختگي دارند و  □

پختگي هم از گفت وگوي درون حزبي شــکل 
مي گيــرد. مــا موفق تريــن حزبي که داشــتيم 
حزب توده بوده اســت و بعــد از حزب توده، 
حزب مشــارکت در کار تشــکيالتي و جذب 
نيرو  منســجم کارکــرده و موفق تريــن تجربه 
بوده اســت. وقتي ما تجربه مشارکت را شروع 
کرديم، تجربه کار حزبي نداشــتيم. کسي هم 
به ما تجربــه اي را منتقل نکــرد. تجربه آموزي 
کرديــم. جامعه بايد به ســمتي بــرود که براي 
کار حزبــي نيازمند اين باشــد که بــه احزاب 
اجازه فعاليت بدهد و البته اجازه اشــتباه کردن 

هم بدهد.
مهندس ســحابي مي گفــت که الزمه  ■

توســعه قبل از انباشت ســرمايه، انباشت 
تجربه اســت و مــا اين انباشــت تجربه 
را نداريــم و اين ها سينه به ســينه منتقل 
شــدند. ما پرونده حزب تــوده نداريم. 
احزاب  نداريم.  مجاهدين  از  پرونده اي 
بايد تجربيات خود را در اختيار ديگران 

بگذارند.
ما بايــد اصرار کنيم کار حزبــي ادامه پيدا  □

کنــد. آن بحث اعتماد اجتماعــي بايد برگردد 

جامعه اي توســعه ســريع تر اتفــاق مي افتد که 
اعتماد اجتماعي بيشــتري وجود داشــته باشد و 
مهم ترين شــاخصه اش نهادهاي مدني کوچک 
اســت. ما درنهايت بايد برويم به ســمت ايجاد 
نهادهاي مدني کوچک و ايجاد شــبکه هايي از 
ايــن نهادهاي مدني تــا از دل اين ها احزاب به 

بيايد. وجود 
شما اگر تجربه انگلســتان را ببينيد اين احزاب 
از دل اتحاديه هــا بيرون آمده انــد درحالي که 
ما در ايــران احزاب را از باال شــکل مي دهيم 
و بعــد اين نهادهــاي کوچــک را مي خواهيم 
از دل احــزاب بيــرون بياوريــم. ايــن مکانيزم 
برعکس، مشــکالتي را ايجــاد مي کند. چون 
برنامه هاي درازمدت  کم تحمل هســتيم، روي 
کار نمي کنيــم. مــا مجبوريــم روي نهادهاي 
مدنــي کوچک کار کنيم و اعتماد را به جامعه 
برگردانيم تا بتوانيم به رشــد و توســعه جامعه 

کمک کنيم.
قانون مدني قانون پيشــرويي است و قابل دفاع 
اســت؛ ولي ما تا االن نزديک به صدسال است 
که از مشــروطه مي  گذرد، نتوانســته ايم قانون 
خون بس را در عشــاير لر و عرب از بين ببريم 
و شما مي دانيد که اين چه ظلم فاحشي در حق 

زنان جامعه ماست.
ما،  ■ نوانديش  روشــنفکر  درمجمــوع 

دموکراسي خواهي را تبليغ مي کند ولي 
دموکراســي موانعي هــم دارد. ما روي 

موانع کم کارکرده ايم. 
کمي هــم عجله داريم. واقعيت اين اســت  □

نظر علما به شکل دستوري تغيير نمي کند. علما 
بايد با شرايط مختلف جامعه روبرو شوند، مثاًل 
همين چند روز پيــش فتوايي از آيت اهلل وحيد 
خراســاني درباره اســتفاده از ماهواره داشتيم. 
اين نشــان مي دهد تحوالت جامعه اثر خود را 
مي گــذارد و اين روند تدريجــي را بايد دنبال 
کنيم و اين تغييرات اتفاق افتاده اســت. شــما 
فتاواي آيــت اهلل صانعي را درباره حقوق زن و 
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متوجه مي شــويد فقط در برنامه 20:30 هفتادتا 
هشــتاد درصد محتوي آن نقد دولت روحاني 
است. مشکل آقاي روحاني اين است تيمي که 
از اهدافش دفاع کند و مقاومت کند کم دارد.

شــما فکر مي کنيد ممکن اســت يک  ■
جريان پوپوليســت جديد وارد معادالت 
شود براي انتخابات مجلس و همه چيز را 

به هم بريزد؟
به نظر من شرايط جامعه هنوز اجازه تشکيل  □

يــک جريــان پوپوليســتي را نمي دهــد. هنوز 
حافظه تاريخي مردم جريان پوپوليســتي دولت 
قبلــي را فراموش نکرده و ضربه اي که کشــور 
از اين پوپوليســم خورده، فراموش نشده. خدا 
کند کــه مردم فراموش نکننــد و کمک کنيم 
ايــن دوره تاريخــي به عنــوان فاجعه آميزترين 
دوران 100 ســاله اخيــر در ذهن مــردم ايران 
بماند. ديگر امکان بازگشــت پوپوليسم وجود 
ندارد. ما به اين دوران پوپوليســتي نياز داشتيم 
کــه در حافظه تاريخي ملت ايــران بماند. فکر 
کنم مدت ها طول خواهد کشــيد تــا نمونه اي 

مانند دولت قبلي بتواند به کشور بازگردد.
قدرت  ■ مافياي  شعار  آمد  احمدي نژاد 

و ثروت را داد يعني شعار مشارکت را داد 
و رأي آورد. شعار عليه راست افراطي و 
راست وحشــي داد. اين نقد بر مشارکت 
وارد است که چرا مشارکت پيشتاز افشاي 
فساد اقتصادي نشــد. به هرحال شايعه اي 
است که اين همه رانت خواري بوده ولي 
اشاره اي توسط مشارکت نشد و افشا نشد.

شــايد درست باشد اين گونه اشاره کنم. در  □
اولويت بندي مســائل جامعه شايد اشتباه کرده 
باشــيم ولي واقعيت اين اســت که تا آن زمان 
مــا نشــرياتي در اختيــار داشــتيم و آنجاهايي 
که احســاس مي کرديم فســادي وجــود دارد 
دســتورالعمل کاري ما اين بــود که درباره آن 
افشــاگري کنيم. ولي اينکه چقدر موفق بوديم 

را نمي دانم.
به نوعي موفق ترين  ■ آقاي دکتر شــما 

استاندار کردستان بوديد. اآلن شرايط را 
مي بينيد؟  چگونه 

گرايش هاي سياســي کردها با گرايش هاي  □
مرکز کاماًل هماهنگ اســت. در انتخابات 76 
مردم ســقز بيشــتر از مردم يزد به آقاي خاتمي 
رأي داده بودنــد. در هميــن انتخابــات اخيــر 
رأي آقــاي روحاني در کردســتان از باالترين 
رأي ها بــوده. البته گاليه هايي وجود دارد ولي 
با توجه به اين ترکيب جمعيتي و اين ســاختار 
من خيلي اعتقاد ندارم نشــان از وجه واگرايي 
داشــته باشــد. من با همه کردهــا ارتباط دارم. 
گرايش هــاي واگرايانه را در کردســتان ايران 
غالــب نمي دانم. گاليه هاي جــدي به وضعيت 
اجتماعــي و اقتصــادي در کردهــاي ســني و 
شــيعه وجود دارد که حل شــدني است و نبايد 

مردم خيلي بسامان نيست.
مــن فکــر مي کنم امــکان ارتباطــي آقاي  □

روحانــي از امــکان ارتباطــي دولــت آقــاي 
خاتمي با مردم بيشتراســت؛ ولي شــرايط فرق 
کــرده و نيروهاي طــرف مقابــل از تجربيات 
خــود اســتفاده کردنــد ولــي مــا از تجربيات 
خودمان اســتفاده نکرديم. مــن به دولت آقاي 
روحاني پيشــنهاد مي کنم کــه حتماً به فکر راه 
ارتباطي با مردم باشــند و بــا توجه به ابزارهاي 
جديد – زمان آقاي خاتمي امکان اســتفاده از 
ابزارهــاي جديد و اينترنت بســيار محدود بود 
و تعداد کاربــران اينترنت هم کم بود- دولت 
جديد بايد امــکان ارتباطي جديدي را تعريف 
کنند. آقاي خاتمي يک تشکيالت گسترده اي 
را پشــت ســر داشــت و نيروهاي فعال سياسي 
کــه امکان ديالــوگ برقرار کردن بــا مردم را 
داشــتند. ما روزنامه صبح امروز را داشــتيم که 
تيــراژ باالي 800 هزار نســخه اي داشــت. اين 
توانايي هــا وجــود داشــت ولي در تيــم آقاي 
روحاني متأســفانه اين توانايي ها وجود ندارد و 
تنها وسيله ارتباطي صحبت هاي آقاي روحاني 
با مردم شــده و نه ديگران. آقاي روحاني بايد 
تيم ارتباطي با مردم را شــکل بدهد که بتوانند 

اهداف خودشان را پيش ببرند.
جامعه از دو طيف تشکيل شــده اســت. طيف 
نخبــه تجربــه از دســت دادن خاتمي برايشــان 
تجربه بدي بــود و نمي  خواهنــد تجربه دولت 
بعــد از خاتمی تکرار شــود و کامــاًل از آقاي 
روحاني حمايت مي کنند. ولي اکثريت جامعه 
منتظر دســتاورد اقتصادي دولت هســتند؛ مانند 
طرح ســالمت که در حــوزه اقتصاد معيشــتي 
مــردم بود و درد عموم مردم بــود. دولت بايد 
به اين طرح ها ادامه دهــد و هم پيام خود را به 
مــردم منتقل کند کــه دارد چه کارهايي انجام 
مي دهد. اين پيام خوب منتقل نمي شــود. شــما 
اگر صداوســيماي امــروز را با صداوســيماي 
چهــار ســال اول دولــت قبلــي کــه تــا حد 
مجيز گويــي پيش مي رفــت را مقايســه کنيد، 

شما چه راهي را پيشنهاد مي کنيد که  ■
دموکراسي نمايندگي از ظرفيت خودش 
اســتفاده کند. حزب شما چه ابتکاري در 
دموکراسي مشــارکتي براي بسيج مردم 

داشت؟
مــا  □ اســت.  ســخت  پيشــنهاددادن  اآلن 

در مشــارکت از ابتــدا ســعي کرديــم نظــام 
جــا  تشــکيالت  درون  در  را  دموکراتيــک 
بيندازيــم. يعني ســعي کرديم کامــاًل از نظام 
ســانتراليزم دموکراتيک که در ايران مرســوم 
بود دور شــويم و دموکراســي عــددي را در 
شــکل گيري ســاختار حزبي به وجود بياوريم، 
يعني شــوراي مرکــزي حزب کامــاًل انتخابي 
برگزار شــود. در استان ها، شهرســتان ها، همه 
نهادهــاي درون حزبــي، دفتــر سياســي، دفتر 
اجرايــي شــاخه هاي مختلف حــزب، همه بر 
اســاس نظام دموکراتيک انتخاب شوند و همه 
اين ها بــراي ما تجربــه خوبي بــود. در درون 
حزب ما توانستيم تشکيالتي را ايجاد کنيم که 
هنوز هم علي رغم فشــارها اگــر اجازه فعاليت 
داده شــود، ده ها هــزار عضو حــزب را جمع 
مي کنيم، تجربه اي که حزب ديگري در ايران 

نداشته است.
مــا معتقديــم اگر حــزب همين امــروز اجازه 
فعاليت داشــته باشــد و فعاليــت علني خودش 
را آغــاز کنــد در تمــام اســتان هاي کشــور 
بالفاصله تشــکيالتمان فعال مي شــود  و بازهم 
بزرگ ترين حــزب فعال در ايران مي شــويم. 
بــه دليل اينکه توانســتيم قوانيــن دموکراتيک 
را درون حــزب نهادينه کنيم. عــالوه بر اينکه 
توانستيم کادرسازي کنيم، خيلي از افرادي که 
در نهادهاي مدني ديگر فعال هســتند از حزب 
مشارکت شــروع کردند. ما توان سياسي سازي 
نيروهاي تشــکيالتي مان را داشتيم و اين تجربه 

را قابل انتقال براي ديگران مي دانيم.
در دولــت آقاي خاتمــي آن اواخر  ■

ديگر شرايط اعتمادسازي نبود. در دولت 
آقــاي روحاني هم رابطــه بين دولت و 



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
8

دوران ناامنــي در کردســتان امنيــت برقرار و 
روند توســعه آغازشــده بود و دو استان آلوده 
ازنظر مصــرف مواد يعني همدان و کرمانشــاه 
در همســايگي کردســتان باعث افزايش اعتياد 
شده بودند. يک روز خبرنگاري پرسيد دولت 
مي خواهــد جوان ها معتاد باشــند. گفتم فرض 
کنيــد که دولت مي خواهــد چنين کاري کند. 
من هم مأمور دولتــم مي خواهم اعتياد افزايش 
پيدا کند. شــما که مي گوييد کردهاي باغيرت 
هستيد بياييد جلوي ما را بگيريد. ستاد پيشگيري 
از اعتيــاد را در کردســتان راه انداختيم. تجربه 
استان هاي ديگر را داشتيم. مرکز درمان اعتياد 
»خودمعرف ها« را راه اندازي کرديم، 10 هزار 
عضو نهاد مدني پيشگيري از اعتياد شده بودند. 
رده استان ازلحاظ اعتياد بيست و هشتم شد. ما 
سه سال پياپي موفق ترين استان در پيشگيري از 

اعتياد شديم.
بــه نظر من اعتياد باليي فراگير اســت و جز از 
راه درگيرکــردن همه مــردم و همه خانواده ها 
در امــر پيشــگيري نمي تــوان آن را حل کرد. 
بايد به اين ســمت رفــت. نبايــد مخفي کاري 
کرد. اعتياد خطري اســت کــه هيچ فرد و هيچ 

خانواده اي از آن در امان نيست.
انقالب هيچ وقت  ■ از  بعــد  دولت هاي 

مســئوليت مبارزه با مواد مخدر را قبول 
نکردند. بعد از انقالب مسئوليت آن را به 

خانواده ها واگذار کرده اند.
در واقعيت، راه هم همين است. دولت بايد  □

کمک کند. صداوســيما مي تواند نقش مهمي 
داشــته باشــد. من معتقــدم در ايــن زمينه بايد 

استان ها را تقويت کرد.
ولي در زمان احمدي نژاد پروژه هاي  ■

ملي مانند آب، جاده ها و... که اســتانی 
شدند، ضربه سختي خوردند.

اينکه چقدر اجرايي شد بايد مطالعه شود و  □
اين نياز به مطالعه مستقلي دارد. 

زمــان  ■ تجربيــات  کــه  اميــدوارم 
اســتانداري خود را در بحث مستقلي در 

اختيار خوانندگان ما قرار دهيد.
انشــااهلل در فرصت بعــدي به ايــن تجربيات  □

مي پردازيم. ■

کــرد ولي اينکه از دل آن بيرون آمد درســت 
نيست.

احمدي نژاد در اواخر دولتش از اصل  ■
کيهان  دفاع مي کرد.  اساسي  قانون   113
ســرمقاله اي نوشت که اين راه ادامه راه 
فتنه است؛ يعني برگشت به قانون مساوي 

فتنه است.
حرف کيهان که حجت نيســت. ما به عنوان  □

شهروند ايراني به قانون اساسي رأي داده ايم و 
موظف هســتيم علي رغم کاستي هايي که دارد 
خواســتار اجراي آن شــويم و اجــراي اصول 
قانون اساســي مرحله اول پيشــرفت در کشور 

ماست.
آقاي دکتر شــما در زمان استانداري  ■

با  مبــارزه  براي  برنامــه اي  کردســتان 
گسترش اعتياد داشتيد. کمي از تجربيات 
آن را براي خوانندگان ما توضيح دهيد.

ما تجربه جدي در مبارزه با اعتياد داشــتيم.  □
زمانــي که من به اســتانداري کردســتان رفتم 
گاليه هاي جــدي درباره اعتياد در کردســتان 
وجــود داشــت. با اين ديــد که دولــت برنامه 
جــدي دارد کــه جوان کــرد را معتــاد کند و 
اصاًل مشــهور شــده بــود که آرپي جــي را از 
دســت جوانان کرد گرفته اند و وافور به دست 
آن هــا داده اند. من يــک بررســي اوليه کردم 
ديدم اعتياد باال نيســت ولي نرخ رشــد بااليي 
دارد و دليل آن هم مشــخص بــود. بعد از يک 

با گرايش هاي واگرايانه يکي شــود مگر اينکه 
فشارها نسبت به گذشته زياد شود.

اآلن نســبت به دوران استانداري شما  ■
اهل  فرماندارهاي  است.  وضعيت چگونه 
سنت در شــهرهاي کردســتان منصوب 

شده اند؟
در بلوچستان فرماندار اهل سنت دارند ولي  □

در کردســتان اين گونه نيست و تعداد کمتر از 
دوره ما شده است.

ارزيابي شما به عنوان سخنگوي دولت  ■
آقاي خاتمي از آن دوره چيست؟ شرايط 

چگونه بود چه مشکالتي داشتيد؟
به نظر من موفق تريــن دولت اقتصادي بعد  □

از انقالب دولت آقاي خاتمي بود. همه آمارها 
نشان از رشد حوزه اقتصاد در کشور شده شما 
شاخص رشــد، کاهش بيکاري، توسعه، تورم 
و... را در نظــر بگيريد. باالترين شــاخص هاي 
بعد از انقــالب را دولت آقاي خاتمي داشــته 
اســت. آقــاي خاتمــي يــک دروغ بــه مردم 
نگفت. نه تنها آقــاي خاتمي بلکه بنده به عنوان 
ســخنگوي دولت يــک کلمه به مــردم دروغ 
نگفتم. شــايد جواب خبرنــگاري را نمي دادم 
ولــي يک کلمه دروغ گفته نشــد و اتفاقاً نقطه 
قوت دولت خاتمي همين بود؛ صداقت تجربه 
جديدي در سياست ايران بود که امروز جواب 
داده است. من يکي از داليل جدي رأي آوري 
آقاي روحاني را حمايت آقاي خاتمي مي دانم 
و پشــتيباني که آقاي خاتمي از آقاي روحاني 
کردند. اين نشــان از باقي ماندن جايگاه آقاي 
خاتمي در سياســت ايران است و اين علي رغم  
حرفي اســت که گفته مي شــود خاتمي باعث 
روي کار آمــدن احمدي نژاد شــد. اين نشــان 

مي دهد خاتمي باعث رفتن احمدي نژاد شد.
با  ■ جريــان احمدي نــژاد در ضديت 

خاتمــي از قبل کار مي کرد. نمي شــود 
از دل دولت خاتمي  احمدي نژاد  گفت 
آمــد. از اصالحــات دالدل اصالحــات 

نيامد. بيرون 
ايــن نقــدي اســت بــه اصالح طلبــان که  □

رأي آوري  باعــث  شــما  رفتــار  مي گوينــد 
احمدي نژاد شــد. البتــه اشــتباهاتي در دولت 
اصالحات وجود داشــت و مي شــد کارهايي 

به نظر من موفق ترين دولت 
اقتصادي بعد از انقالب دولت 
آقاي خاتمي بود. همه آمارها 
نشان از رشد حوزه اقتصاد در 
كشور شده شما شاخص رشد، 
كاهش بيكاري، توسعه، تورم 
و... را در نظر بگيريد. باالترين 
شاخص هاي بعد از انقالب را 

دولت آقاي خاتمي داشته است. 
آقاي خاتمي يک دروغ به مردم 

نگفت

با کمال تأسف، اطالع يافتيم مادر مجاهد شهيد ناصر صادق،  دارفانی را وداع گفتند. مصيبت وارده 
را به خانواده آن مرحوم تسليت گفته و از خداوند منان برای بازماندگان، صبر جميل آرزومنديم.

                                                                                            نشــريه چشــم انداز ايــران
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عملي اســت، آن گاه مي تــوان حکمي براي آن 
جست وجو نمود. 

مناقشــات جاري در مســئله قانون اساسي عمدتاً 
به شناخت متفاوت از ماهيت قانون برمي گردد. 
پاســخ هاي متفاوت براي چيســتي قانون اساسي 
از ابتــداي جنبش مشــروطه آغاز شــد. بيشــتر 
اختالف هــا هــم بر ســر هميــن چيســتي بود و 
متأثر از شــناختي که هر گروه از موضوع قانون 
داشــتند حکم به جواز قانون اساســي يا تحريم 

قانون اساسي مي دادند. 
معموالً در اين موضوع شناسي اشکاالت بسياري 
پيــش مي آيد؛ فقها موضوع شناســي را به عرف 
واگذار مي کنند و کمتر خود در موضوع شناسي 
وارد مي شوند. بااين حال، حتي در عرف سياسي 
کشــور هم، هنوز اجماعي روي موضوع شناسي 
»قانون اساســي« وجود ندارد. به تبع اختالف در 
موضوع، طبيعي است که فقيهان هم اختالف در 
حکم داشته باشــند؛ بعضي از فقها قانون اساسي 
را واجــب مي دانند، بعضي هم از باب ضرورت 
آن را پذيرفته انــد. بعضــي هــم آن را موضوع 
محدثه و جديــدي مي دانند که مي گويند حکم 
خــاص خــودش را دارد. اگــر مــن بخواهم به 
نخســتين مناقشه در اين زمينه اشاره کنم، بايد به 
اســتدالل هاي فقهاي مخالف و موافق مشروطه 

بپردازم. 
در زمان بحث از قانون اساسي مشروطه، مرحوم 

مواد قانون اساسي از مشروعيت و مقبوليت 
و آراي مردم برخوردار است.

ازآنجاکه حوزه کاري من رابطه فقه و مسائل  □
سياسي است من از اين زاويه سخن خود را آغاز 
مي کنم که در جغرافياي جهان اسالم، مهم ترين 
دانش ســنتي که به مديريت حــوزه عمل فرد و 
جمع از نظر اسالم مي پردازد، دانش »فقه« است. 
در هر بررسي فقهي دو مطلب وجود دارد؛ يکي 
تشــخيص موضوع و ديگري صدور حکم براي 

آن موضوع. 
 بنابراين، در مورد قانون اساسي هم اولين مطلب، 
بحث از موضوع شناســي و چيســتي آن خواهد 
بود. بايد ببينيم قانون اساسي چيست و بعدازاينکه 
فهميديم قانون اساسي چه چيزي يا از چه جنس 

شــما جايگاه قانون اساسي را در اسالم  ■
چگونه مي بينيد، عــده اي معتقدند قانون 
در اســالم مبتني بــر احکام جــاري در 
مســائل حرام و حالل است، گروهي هم 
معتقدند نظام ريش ســفيدي و واليت فقيه 
و فصل الخطــاب، مبناي قانون اســالمي 
نظام  اســت. عده اي هم گمان مي کنند 
قانون مداري مبتني بر قانون مدني پيامبر 
در مدينه اســت که براي تنظيم زندگي 
مســلمان و اهل کتاب و کفــار به وجود 
آمده بــود، مبتني بر همين آراي متفاوت 
ما مي  بينيــم که پس از انقــالب، مرحوم 
امــام خميني در مواجهه بــا آن بخش از 
روحانيــت کــه مخالف حــق رأي براي 
زنــان بودند گفتند اگر نظــر مخالفي در 
اين باب بدهيــد، من هم نظر خود را که 
موافق حق رأي براي زنان اســت خواهم 
داد و اين منجر به ســکوت آن افراد شد 
و حق رأي زنــان در حکومت اســالمي 
به وجود آمد. اکنون ســؤال اين اســت 
متضاد چگونه  فقهــي  نظريه هاي  اين  که 
شدند؟  مواجه  »قانون اساســي«  مفهوم  با 
چون حتي ما شنيده ايم که يکي از فقهاي 
شــوراي نگهبــان گفتند تک  تــک مواد 
قانون اساسي مشروط به اصل چهار است و 
اصل چهار هم مشروط به موازين اسالمي 
است که عماًل  فهم شوراي  محترم نگهبان 
مي شود و اين در حالي است که تک تک 

جايگاه قانون اساسي و قانون گرايي در اسالم

گفت وگو با داود فيرحي

دكتر داود فيرحي متولد سال 1343 و اهل يكي از روستاهاي زنجان است. حوزه 
و دانشگاه را باهم خوانده است و ازاين رو بين مسير حوزه قم و دانشكده علوم 
سياسي دانشگاه تهران در رفت وآمد است. كتاب »قدرت دانش و مشروعيت در 
اسالم« كه تا به امروز به چاپ 14 هم رسيده است تز دكتراي اوست. از ديگر آثار 
او مي توان به »انديشه هاي سياسي شيعه در دوره قاجار«، »تاريخ تحول دولت« 
و »روش شناسي انديشه سياســي« و »فقه و سياست در ايران معاصر«، »نظام 
سياسي و دولت در اسالم« اشاره كرد. به بهانه شرحي كه بر كتاب »تنبيه االمه و 
تنزيه المله«  نوشته گفت وگويي با وي انجام داديم، در اين گفت وگو سعي كرديم 

جايگاه قانون اساسي در اسالم را واكاوي كنيم.
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اين چند وزارتخانه ها حاکميتي اســت، اگر اين 
وزارتخانه هــا را منهــاي کل وزارتخانه ها کنيم 
بخش بزرگي از دولت و وزارتخانه ها کارشــان 
از جنــس نمايندگي مي شــود، البتــه همان طور 
که گفتم چون به نظر مرحوم شــيخ راهي براي 
نمايندگــي وجود نداشــت، قانون هــم احتياج 
نداشت. اين شــبهه مرحوم شيخ بود که مرحوم 
عالمه نائيني يا امام خميني هم در پاســخ به اين 

شبهه بود که پاسخ هايشان را دادند.
اگر ما به جاي اصــول فقه که به قول  ■

از  مرحوم آيــت اهلل آذري قمــي ملهم 
منطق ارسطو اســت، منبع استداللمان را 
خــود قرآن به عنوان دليــل اول بگيريم 
همه اين صغري کبري ها به هم نمي ريزد؟

نه، دســتگاه فقه مجموعه دانش هايي هستند  □
که از طريق شــبکه هايي از استدالل خودشان را 

به نصوص پيوند مي زنند. 
حتي به قرآن؟  ■
بله.  □
امــا در فقــه مي بينيــم مي گويند هر  ■

کــه خدا را قبــول ندارد نجس اســت، 
درحالي که در خود قرآن حتي شيطان و 
فرعون، خدا را قبول دارند و بي خدايي 

مطرح نيست.
چــرا وجــود دارد، آدم چيزهــاي متفاوتي  □

در آن مي بيند. فقها تنها دليلشــان قرآن نيســت. 
به عنوان مثــال در قرآن هســت  »َو َقاتِلُوُهْم َحتَّی 

ال تَُکوَن فِتْنٌَة«. 
ُخب، در مورد جنگ دفاعي است. ■
نه، جنگ ابتدايي و جهاد اســت. مي خواهم  □

بگويم دستگاه هاي فقهي اين طور نيست که ضد 
نص باشــد، اما باالخــره تأويل هايي روي نص 
دارد کــه با شــبکه دانش فقه ايــن را قاعده مند 
مي کنــد. بحث بنيادين شــما را فقها نمي پذيرند 
و فقهــا معتقدند که باالخره نــص بايد در قالب 
ادبيات اين دانش کم کم در عمل جاري شــود 

و اين ادبيات يا اين دستگاه، دستگاه فقه است.
نظر طرف مقابل در نقد آراي شيخ چه  ■

بود. 
يکــي از ايــن جواب هــا متعلق بــه نائيني و  □

آخوند خراســاني بــود، درک ايــن فقيهان اين 
بود که دولــت مدرن بيشــتر وظايفش وظايف 
نمايندگــي اســت، يعني دولت مدرن مدرســه 
تأســيس مي کند، کارهاي رفاهي انجام مي دهد 
و امثالهم. مرحوم نائيني از موضع استراتژيک به 
پرسش شــيخ حمله مي کند تا پاسخش نقدي به 

مرحوم شيخ باشد.
نائيني مي گويد اين اســت کــه دولت کارهاي 
خيلي بيشتري از واجبات و حرام ها دارد تا انجام 
بدهد، واجب و حرام محدود است، کار دولت 
عمدتاً روي حوزه مباح  اســت، يعني دولت در 
اينجاهاست که مي خواهد قانون و حد بگذارد. 

ندارد و اگر شــيخ به جريان هاي اســتبداد وصل 
مي شــود اين به خاطر اين است که وقتي جامعه 
دوگانه باشــد شــما با رد يک طــرف در طرف 
ديگر قرار مي گيريد. من کاري به اين حواشــي 
ندارم، اســتدالل مرکزي شــيخ يک اســتدالل 
فقهي است و اين استدالل فقهي يعني شبهه شيخ 
مسئله اي است که هنوز 100 سال است در حال 
پاســخ به آن هستند. درواقع شــبهه شيخ، مسئله 
قانون اساســي و انتخابات را به مســئله قرن فقها 
تبديل کرده اســت. براي اين شــبهه بايد راهي 
پيدا کرد، کل اســتدالل شــيخ در مورد حرمت 
مشروطه يک رساله کوتاه، حدود 20 صفحه اي 
فقهي اســت به نام »رساله در حرمت مشروطه« و 
ايشان استداللش را در آنجا به طور کامل آورده 

است. 

اســتدالل علماي موافق اين طرز تفکر، دو رکن 
داشــت: اول اينکه دولت وظيفــه رفاهي ندارد، 
بلکه وظيفه دولت ايجاد نظم و امنيت و شــباني 
است و الزامات شرعي موجود در اين زمينه هم 
ماننــد وجوب دفــاع و امثالهــم کفايت مي کند 
و نبايد قانون بنويســيم و مــردم را متعهد بکنيم 
که کار اضافــه اي انجام بدهنــد. آنها دولت را 
کوچک و حراســتي مي کردنــد و معتقد بودند 
بــراي چنين دولتي احکام حــرام و حالل کافي 
اســت. رکــن دوم اســتدالل آنها ايــن بود که 
مي گفتنــد در حوزه هايي که حاکميتي نيســت، 
چون راه وکالت بسته اســت دولت راهي براي 

ورود ندارد.
امــا در دولت مدرن دو شــأن وجود دارد، يکي 
شــأن نمايندگــي و ديگــري شــأن حاکميتي. 
براي مثــال اکثر وزارتخانه هــاي جديد، وظيفه 
نمايندگــي دارند و تنهــا چنــد وزارتخانه مثل 
وزارت کشــور، اطالعات، خارجه، دادگستري 
و نفت يا بعضي قســمت هاي وزارت ارشاد شأن 

حاکميتي دارند. 
البته عماًل اين طور اســت وگرنه طبق  ■

قانون اين وزارتخانه ها هم شأن نمايندگي 
دارند.

بلــه، از نظــر مرحوم شــيخ فضل اهلل اين جور  □
کارهــا حاکميتي قلمــداد مي شــد و مي گفتند 
در اين جــور جاهــا حاکميــت اعمال مي شــود 
و دولــت تصميماتــي مي توانــد بگيــرد که به 
رضايت مردم نياز نــدارد، مثاًل در حوزه امنيت 
تصميم مي گيــرد جلوي جدايي طلبان را بگيرد، 
ديگر بــه رأي نمايندگان آنجــا توجهي ندارد. 
يا مثــاًل دولت جلــوي فروش علني شــراب را 
مي گيرد و رأي کســي مهم نيست، چون جنس 

شــيخ فضل اهلل نــوري چــون تصور ســاده اي از 
دولت داشــت، مي گفــت قانون اساســي به چه 
دردي مي خورد؟ امور يا واجب اســت يا حرام، 
کــه همين هــا را دولت انجــام بايــد بدهد، در 
حوزه امــور مباح و آزاد هم اگر دولت بخواهد 
الزام ايجاد کند، اين اشــکال شرعي دارد چون 
نمي توان در امر مباح کسي را مجبور کرد. مثاًل 
نمي توان کسي را در مورد ويژگي هاي مسکنش 

يا مثاًل کارش و امثالهم مجبور کرد. 
دليل شــيخ فضل اهلل نوري براي اين نتيجه گيري 
اين بود که مي گفت ما دو منبع براي الزام داريم؛

يکي اينکه امر خداوند باشــد که کاري را انجام 
بده يا انجام نده، يعني همان حالل و حرام خدا، 
يا اينکه اين الزام ناشي از اراده خود انسان باشد. 
يعني خود انســان از طريق ورود به قراردادها يا 
جعاله يا ايقاعات، تعهــدي براي خودش ايجاد 
کند و بــه تعهدات در معامله اي که وارد شــده 
اســت عمل کند، مانند اينکــه عين پول کااليي 
را بپردازد يا کاري را بر اساس تعهدي که قبول 

کرده است انجام دهد. 
نظر شــيخ فضل اهلل اين بود کــه وکالي مجلس 
شــرايط الزام دوم را ندارند. چــون همه افراد به 
يک وکيل مجلس رأي نداده اند تا آن شــخص 
وکيل همه افراد باشــد، عالوه بــر آن وکيل در 
خيلــي امــور مداخلــه مي کند کــه موضوعش 
مشــخص نيســت، بنابراين ايشــان مي گفت که 
وکالت مجلس، شرايط وکالت اسالمي را ندارد 
و چون اين شــرايط را ندارد از سه جهت حرام 

است:
1- براي افــرادي الزام درســت مي کند که آن 
افراد براي آن کار رضايت ندارند و آن را اصاًل 

قبول ندارند. 
2- بــراي اين الزام قانون مکتوب مي کنند و اين 

قانون موردي نيست، بلکه عمومي است 
3- براي کســي که از اين الزام تخلف مي کند، 

مجازات نيز تعيين مي کند. 
به عنوان مثال فرد الف به نماينده اي رأي نداده، 
ولــي همان نماينده رأي مــي آورد و در مجلس 
مثاًل نرخ ماليــات را باال مي برد، حــاال اگر اين 
فــردي که بــه اين نماينــده رأي هم نــداده آن 
ماليات زيادشــده را نپردازد، جريمه مي شــود. 
بنابراين شــيخ فضل اهلل معتقد بود که در وکالت 
شرعي رأي اکثريت شرط نيست، بلکه رضايت 
مســتقيم هر فرد بايد وجود داشــته باشد و چون 
رضايت مستقيم افراد در نمايندگي مجلس قابل 
احراز نيست از اين زاويه مي  گفت چون اساس 
مشــروطه بر وکالت اســت و وکالــت مجلس 
هم قابل تحويل به وکالت هاي شــرعي نيســت 

بنابراين حرام است پس مشروطه حرام است.
اما يکي از اســتدالل مرحوم شيخ اين  ■

بود که مشروطه دست ســلطان اسالم را 
مي بندد.

اينها حواشــي حرف هاي شــيخ اســت، اما  □
اســتدالل فقهي و بنيادي شــيخ ربطي به سلطان 

در هر بررسي فقهي دو مطلب 
وجود دارد؛ يکي تشخيص 

موضوع و ديگري صدور حکم 
براي آن موضوع
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هم اين عهد را بشــکنند که معموالً چنين چيزي 
اتفــاق نمي افتد. در اســتدالل نائيني هم اگرچه 
دولت دو شــأن نمايندگي و حاکميتي دارد، اما 
مهمترين وظايف آن نمايندگي اســت و دولت 
نماينده حقوق نوعي مردم اســت و بخش اعظم 
اعمال دولت هم جزو حوزه نمايندگي اســت و 
ايشان براي اولين بار حقي به نام حق نوعي را در 

برابر حق شرعي معرفي مي کند.
پس اين ادعاي مسلمانان که مي گويند  ■

اسالم راهنماي عمل است چه مي شود؟
به نظر مرحوم نائيني امور نوعي يک شــرط  □

داشــت و شــرط اصلــي آن اين بود کــه نبايد 
مخالف شــرع باشــد، اما الزم نبود کــه موافق 
شرع باشد. ببينيد مثل اينکه شما هر قراردادي را 
مي تواني ببندي، اما مســلمان نبايد وارد قرارداد 

ربوي شود.
قانون اساســي مشروطه  ■ اينکه در  پس، 

نوشته شده بود که اين قانون نبايد مخالف 
موازين اسالم باشد همين بود؟ 

بله، اين را مي گفتند که فقهاي هيئت نظارت  □
حق قانون گــذاري را ندارند چــون قانون يک 
قرارداد اســت و قرارداد را يک شــهروند بايد 
ببنــدد، فقط اينها نبايد مخالف شــريعت باشــد 
و چون شــهروند ممکن اســت بــه ظرايف اين 
قراردادهــا آگاه نباشــد براي اين منظــور فقها 
حضور داشــتند و عدم مغايرت اين قراردادها يا 

قوانين با شرع را لحاظ و نظارت مي کردند. 
اما به نظر مي رســد در قانون اساســي  ■

امــروز مطابقت با شــرع مدنظر اســت 
همان طوري کــه فقهاي شــوراي نگهبان 

تفسير مي کنند.
نه، امــروز هم همان اســت و اگــر کس يا  □

کساني غير آن را مي گويند، البته تفسير خالف 
نص مي کنند. نائيني مي گفت: وقتي نمايندگان 
مجلس شکل گرفتند با همين مکانيسم انتخاب و 
شورا که در امور نوعي مشترک تصميم بگيرند، 

مقايســه کنيد آن وقــت دانشــگاه ها، خيابان ها، 
چراغ راهنما، پليس و... همه مي شــود مشــاعات 
يک شــهر که ربطي به مذهب نــدارد. اين امور 
از طريق هزينه هاي مشترکي که با ماليات تأمين 
مي شــود، مديريت مي شــود. مرحــوم نائيني از 
اينجــا وارد مي شــود، يعنــي از بــاب ضرورت 
مشــارکت نوع مــردم در حقوق و نوعي شــان 
و نه حقوق شرعي شــان. بنابراين ايشــان دولت 
ملي را از جنس حقوق نوعــي مي داند. مرحوم 
نائيني مي گويد چون مســلمان و غيرمسلمان هر 
دو پول مي دهند که اين خيابان آســفالت شــود 
پس هــر دوي آنها حق دارند وکيلي بگيرند که 
در مجلس مشخص کند با چه قيمتي  اين خيابان 
آســفالت شــود و کدام کارفرما براي اين کار 

مناسب تر است. 
بنابرايــن نائيني مي گفت نظــارت، کار مجلس 
اســت و وکيــل هم با پولــي کــه از طريق اين 
ماليات هــا مي گيرد روي هميــن کارها نظارت 
مي کنــد. نائينــي مي گفــت اين حق من اســت 
و چــون اين حــق جمعي اســت و کاري به اين 
بزرگي است بايد مکتوب شــود تا حقي از بين 
نــرود و اختالفــات هم از طريق آن حل شــود. 
نائيني از اينجا وارد حقوق شهروندي و تصويب 
قانون اساسي مي شــود. او مي گويد قانون اساسي 
ابتدا از اراده شــهروندان ناشــي مي شود، اما اين 
اراده شــهروندان وقتي به هم گــره مي خورد به 
قــرارداد تبديل مي شــود و بعد بالطبــع، عنوان 
شــرعي پيــدا مي کند، يعني شــما آزاد هســتيد 
قرارداد نبنديد، اما اگر عهد بستيد واجب شرعي 
است به عهدتان عمل کنيد. به اين ترتيب به عنوان 
اصل اوليه خودش يک واجب شــرعي نيست، 
بلکه از بــاب وجوب وفاي به عهد و به اصطالح 
فقهايي، ثانياً و بالعرض واجب شرعي مي شود. 

پس قانون اساســي در اين منظر يک  ■
عهد است.

بله و چون عهد اســت، ديگر شکســتن عهد  □
بر تک تک افراد جايز نيســت مگر اينکه همه با 

منظور همان منطقه  الفراغ است؟  ■
نه، در زمان مرحوم نائيني هنوز اين اصطالح  □

نيامده بود، ايــن اصطالح هم البته راه حلي براي 
هميــن معضــل بود کــه مرحوم صدر پيشــنهاد 
داد. مرحــوم نائيني مي گفت کار دولت بيشــتر 
در حــوزه مباحــات باالصل اســت کــه حوزه 
»ُرَخص«، يعني آزادي هاســت. مثاًل دولت بايد 
براي امنيت کشــور نظام وظيفه درســت کند و 
بــراي مدتي جــان و فرصت اشــتغال جوانان را 
در اختيار بگيرد. از طــرف ديگر دولت مجبور 
اســت براي اداره جامعه ماليات بگيرد، يعني هم 
در اموال مردم هم انفاس مردم، تصرف مي کند. 
دولت به شــهروندان ويزا مي دهد، دولت براي 
حمايت از توليد ملي، در گمرک مجبور اســت 
محدوديت هايــي را در ورود و خــروج کاالها 
ايجاد کند، يعني جلوي آزادي تجارت را که در 
قديم وجود داشــت مي گيرد. در قديم هر کس 
هر چه را از هر جايي مي خواســت مي توانســت 
بخرد و به هر کجا مي خواست مي توانست ببرد، 

فقط مجاز نبود احتکار کند.
يعني آيت اهلل نائيني واژه »ملي« را در  ■

فقه به کار مي برند؟
بله، آقاي نائيني واژه ملــي را به کار مي برد.  □

ايشــان معتقد بود که ما غير از وظايف شــرعي 
در يک جامعه، يک ســري وظايف نوعي داريم 
که ربطي به شــرع ندارد، مثاًل براي من مسلمان 
وظيفــه نماز، روزه، خمس و زکات اســت، اما 
در جامعــه اي مثــل تهران امروز کــه ترکيبي از 
مسلمان و غيرمســلمان دارد و جامعه اي مرکب 
اســت، نيازهاي نوعي دارد که غيــر از نيازهاي 
شرعي است. مرحوم نائيني مي گفت يک سري 
تکاليف و وظايف براي انســان از حيث مسلمان 
بودن اســت و يک سري وظايف نوعي از حيث 

ايراني بودن است.
 يک مثال بزنــم: اگر يک مجموعه مســکوني 
متشــکل از نصف خانوارهاي مسلمان و نصف 
ديگر متشــکل از غيرمسلمانان شــامل مسيحي، 
يهودي، زرتشــتي و... باشــد، بــراي اداره اين 
مجموعــه دو فــرض وجــود دارد: اول اينکــه 
براســاس رأي اکثريت که مثاًل تعداد مسلمانان 
در اين آپارتمان بيشــتر است، تصميم بگذاريم 
که مي شــود هر چه نظر مســلمانان اســت. يک 
شــيوه مديريتي ديگر اين است که اداره فضاي 
عمومي ايــن مجموعه ربطي بــه دين و مذهب 
نــدارد. بايد از همه پول مشــترک بگيريم و آن 
را اداره کنيــم و مســلمان بودن، يهودي بودن و 
چيني بــودن ربطي بــه اينها نــدارد. هر کس در 
خانه خود به ســبک خودش زندگــي کند، اما 
براي تأمين نيازهــاي آب و برق و نگهداري از 
تأسيســات عمومي و آسانســور و فضاي سبز به 
مشارکت همه نياز هست. مرحوم نائيني اسم اين 
امور را »امور نوعي« مي گذارد، يعني مشــاعات 
يک ســاختمان و همان طورکه گفتــم ربطي به 
مذهب ندارد. شــما يک شهر را اگر با آپارتمان 

عکس از مرشق
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غيرديني. ايشــان مي گويد دولت وظيفه دارد به 
مردم اين اطمينان را بدهد که اين اموال در جاي 
درستش خرج مي شــود اگر دولت اين اطمينان 
را داد آن وقــت مردم هم با اشــتياق مالياتشــان 
را مي دهنــد. مي گويــد: »اول و اهــم وظايــف 
مبعوثان ملت، تصحيح دخل وخرج ملت است«. 
بــه نظر نائيني دولت قديم در تمدن اســالمي به 
دو قســمت تقسيم مي شــود: از زمان هجرت تا 
آغاز جنگ هاي جهادي حدود سال 17 هجري 
قمري، يعني اواخر نيمه دوم خالفت خليفه دوم؛ 

و نيز از بعد از جنگ هاي جهادي تا  مشروطه.
نائيني معتقد اســت تا قبل از شــروع جنگ هاي 
جهادي خــود پيغمبر هم اگر نيــاز عمومي بود 
از ماليات هــاي نوعي اســتفاده مي کرد. ايشــان 
از بني نضير مثال مي زنــد و مي گويد آن دو نفر 
غيرمسلمان که توسط مسلماني کشته شده بودند 
و افــراد خاندان مقتوالن خون بها مي  خواســتند، 
پيامبر هم گفت ما در اين امر شــريک هســتيم، 
چون بر ســر مســائل امنيتي و محافظت از شهر 
اينها کشــته شــده اند، پس هم مســلمانان و هم 

يهودي ها بايد در تهيه خون بها شرکت کنند. 

زمانــي دولت اســالمي بــه منبع اليــزال خراج 
از  بــود  نداشــت، دولــت مجبــور  دسترســي 
ماليات هــاي نوعــي اســتفاده کند کــه الجرم 
مشــارکتي اســت و دولت مجبور بود از همه به 
تســاوي و منصفانــه پول بگيرد، امــا وقتي ابزار 
»خــراج« که مانند يک رانت اســت به دســت 
دولت هــاي مســلمان افتاد، بــراي دولت ها اين 
امــکان به وجود آمد کــه ديگر به شــهروندان 
خود نيازي نداشــته باشــند، لذا مردم هم بر آنها 
کنترلــي نمي توانســتند داشــته باشــند. احتماالً 
نائينــي اگر زنده بــود نفــت را جايگزين همان 
خراج مي دانســت که موجب مي شود دولت ها 
به شهروندانشــان نياز نداشــته باشند و برعکس 
شــهروند به دولت نياز داشته باشــند، لذا عموماً 
دولت هــا در کشــورهاي اســالمي ديکتاتــور 
مي شــوند. چون نفت را هم ماننــد خراج، خود 
دولت جمع مي کند و قسمتي را خودش مصرف 
مي کند و قسمت ديگر هم با عنوان بيت المال به 
مردم پول يا خدمت داده مي شود، اما مگر کسي 
کــه از دولت پول بگيــرد مي تواند بر آن دولت 
نظارت کند؟ کســي که پول مي گيرد نمي تواند 

فرد و جاهايي هم که بايد مصرف شــود از قبل 
مشخص است.

اين ماليات مدرن در هر جايي قابل هزينه شــدن 
اســت. خمــس و زکات ماليات هــاي شــرعي 
هســتند که داخل مال ما هستند، اما ماليات جزو 
کســب وکار اســت، يعني من ماليات مي دهم تا 
خودم خوب زندگــي کنم، اما خمس و زکات 
براي اين اســت کــه فقرا خــوب زندگي کنند 
يا تبليغ دين شــود. در اين ماليات هاي شــرعي 
هزينه شدن پول دست من نيست از قبل جاهايش 
مشخص است، اما ماليات بخشي از کسب وکار 
اســت، يعني به همان ميزان که من پول مي دهم، 
نــان بخرم به همــان ميزان هم پــول مي دهم که 
شهرم آسفالت بشــود. بنابراين ماليات بخشي از 
هزينه زندگي من است و هيچ کس بدون اجازه 
مــن حق تصرف در آن را ندارد و چون من اين 
پول را مي دهم بايد بر مصرف آن نظارت داشته 
باشــم و نظارت من هم از طريق مجلس و نظام 

وکالت است. 

ولي تأکيد مرحوم نائيني روي عبارت  ■
»شجره خبيثه اســتبداد« که اين همه در 
کتــاب آن را به کاربرده، يعنــي احتمااًل 
دغدغه بيشتري داشته و فقط بحث قوانين 
نوعي، مثل آســفالت کردن خيابان نبوده 

است.
پاشــنه آشــيل دولت مدرن ماليات اســت و  □

ماليــات بايــد از طريق نظارت باشــد. در فصل 
پنجم هميــن کتاب نائيني مي گويــد  ماليات به 
ترتيب صحيحي جمع شــود بــا دو قاعده: اوالً 
بين مسلمان و غيرمســلمان به طور مساوي وضع 
شــود. به اصطالح »اصل تسويه« و برابري، يعني 
عادالنه بودن آن مطرح اســت و دوماً بر اســاس 
تمکن و دارايي هر کس از او مطالبه شود، يعني 
منصفانه بودن آن، که به اصطالح »اصل تفضيل« 
نام دارد، يعني در آن از ثروتمند بيشتر و از فقير 

به نسبتي کمتر ماليات بگيرند. 
نائينــي معتقد بود براي اينکــه ماليات عادالنه و 
منصفانه جمع آوري بشــود و درعين حال به طور 
منصفانه اي هم بين کارگــزاران دولت به اندازه 
ميزان خدمت و نوع و کيفيت خدماتي که ارائه 
مي دهند تقســيم بشــود، فقط مجلــس مي تواند 
چنين موازنه اي را ايجــاد کند و اگر اين موازنه 
اتفاق بيفتــد دولت نمي توانــد غيردموکراتيک 

عمل کند. 
به نظــر او مشــکل اســتبداد از اينجــا به وجود 
مي آيد که اوالً، دولــت غيرعادالنه درآمدها را 
جمع آوري مي کند، ثانياً در توزيع نيز با عدالت 
رفتار نمي کند. نائيني معتقد بود اســتبداد هميشه 
با اين ظلم همراه اســت، لذا پاشــنه آشيلش هم 
ماليــات و تصحيــح ماليات اســت.  اســتبداد با 
براي  اســت،  امتيازدادن هاي غيرمنصفانه همراه 
توجيــه اين توزيــع ناعادالنه گاه اســتدالل هاي 
اســتدالل هاي  گاه  و  مي شــود  آورده  دينــي 
غيردينــي و لــذا اســتبداد هم يا ديني اســت يا 

با يک ســري اختياراتي که به  آنها داده مي شود 
هميــن کارهــاي حاکميتي دولــت را هم انجام 
مي دهند. بنابراين بدون تأســيس يک تعهدنامه 
مشترک، امکان کار در امور نوعي چون بزرگ 
است، نيســت. حتي در يک معامله دوطرفه هم 
اگــر مکتــوب نشــود، اختالف پيــش مي آيد، 
در مــورد خريدوفــروش يک خانــه مي گويند 

مستحب مؤکد است که اين مکتوب شود.
مورد  ■ در  قرآن  آيه  اصاًل طوالني ترين 

همين مکتوب کردن قراردادهاست.
قرارداد بــه اين بزرگي بايد مکتوب بشــود  □

وگرنــه نمي توانــد مورد رضايت همــگان واقع 
شــود و قرارداد قابل دوام نيســت و مدام در آن 
اختالف مي شــود. بنابراين نائيني معتقد است از 
باب مالزمــه و از باب مقدمه واجب، حفظ نظم 
عمومي و مشــارکت در امــور نوعي که ماليات 
برايش پرداخت مي شــود، اين کار واجب است 
و چون مقدمه واجب اســت، لذا واجب اســت، 
يعني اگــر بنا نبود ما در شــهر کارهاي عمومي 

انجام بدهيم به قرارداد هم نياز نداشتيم. 
اســتدالل ديگر نائيني اين اســت کــه در امور 
جمعــي به طــور خــودکار وکالت بــه اکثريت 
تحويــل داده مي شــود، يعني در امــور جمعي 
اجماع نمي شــود، يعني اگــر بخواهيم تصميمي 
10 نفره بگيريــم معموالً در تصميمات اجماعي 
نمي شــود، اما همه آن 10 نفر ته دلشــان به طور 
پيش فــرض مي پذيرند که نظــر اکثريت را بايد 
بپذيرنــد. بنابراين تمــام کســاني که وارد يک 
زندگي مدني مي شــوند احســاس مي کنند نظر 
اکثريــت ُطوعــاً يا ُکرهــاً تنها راه اســت و بايد 
قبــول کنند. مثالش همين خيابان 16 آذر اســت 
که مردم از يک طرف مي روند پايين و از  طرف 
ديگر بــاال مي آيند، بنابراين هــر عابري مجبور 
است به اين تقســيم بندي اعتنا کند وگرنه مدام 
تنــه مي خورد. کســي که مخالــف اکثريت هم 
مي شــود، به داليلــي، ازجمله عســروحرج، يا 
از ترس آبــروي خودش يا از اينکه شــايد نظر 
مــن خطا باشــد و از ترس در انــزوا قرارگرفتن 
توجيهاتــي براي خــود ايجاد مي کنــد که نظر 
اکثريت را بپذيرد. مرحــوم نائيني مي گويد که 
متعارف عرف جوامع اســت کــه عندالتعارض، 

باالخره طرف اکثريت را بگيريم. 
بنابراين اساس قانون اساسي توليد الزام در حوزه 
آزادي هاســت و نه در حــوزه واجب و حرام و 
اين آزادي ها از طريق رضايت شــهروندان براي 
رفع موانع زندگي عمومي و تأمين نيازمندي هاي 

مشترک نوعي است که صورت مي پذيرد. 
اســتدالل ديگــر مرحــوم نائينــي اين بــود که 
مي گفــت دولــت بــراي اداره جامعه بــه اموال 
احتياج دارد. دولت هاي جديــد، با ماليات هاي 
جديــد ايــن کار را مي کننــد و کســي هم که 
ماليات مي دهد آن را براي راحتي خود مي دهد 
و نه در راه خدا. ماليات هاي شــرعِي اسالمي يا 
در راه خدا، براي راحتي فقراســت و نه راحتي 

آنچه به ذهن ها خطور کرد 
اين بود که به انسان مقتدر نياز 
است که اراده خودش را اعمال 
کند و امنيت را به وجود بياورد، 

يعني در جامعه ما امنيت به 
قانون اولويت پيدا کرد. درنتيجه 
قانون تابع امنيت و درنتيجه تابع 

اراده حاکم شد
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را حل کند. مثــاًل يکي از معضالت اين بود که 
هرگز مجلس ايــران، توفيق پيدا نکرد که قانون 
دادگســتري تدوين کند و سرانجام زمان پهلوي 
اول به علي اکبر داور اجازه دادند بخشــنامه هاي 
دادگســتري را به قانــون موقت تبديــل کند و 
االن هم قانون مجازات اســالمي ما هنوز موقت 
اســت، يعني دولــت در ايران نتوانســت به طور 
دموکراتيک ايــن قوانيني را کــه مدنظر نائيني  

بود، تدوين کند. 
فشــارهاي انگليس و روس از شمال و  ■

جنــوب و تجزيه ايران نگذاشــت چنين 
بيفتد، ولــي در زمــان مصدق  اتفاقــي 

به خوبي قانون اساسي احيا شد.
بله، فشارهاي خارجي هم خيلي جدي بود. به  □

آن هــم خواهم پرداخت، اما همين مأنوس بودن 
جامعه با مســتبد و اســتبداد و ناآشــنايي با شيوه 
دموکراتيــک وضع و اجراي قانــون اجازه نداد 
جامعــه در زمينــه قانون گرايــي دموکراتيک و 
حقوق نوعي، تمرين خوبي داشــته باشد. آنچه 
بــه ذهن ها خطــور کرد ايــن بود که به انســان 
مقتدر نياز است که اراده خودش را اعمال کند 
و امنيــت را به وجود بياورد، يعنــي در جامعه ما 
امنيت به قانون اولويت پيدا کرد. درنتيجه قانون 

تابع امنيت و درنتيجه تابع اراده حاکم شد. 
دومين مشــکل در جامعه مــا رواج روايت چپ 
مارکسيســتي از قانــون بود. ايــن روايت تن به 
دموکراســي نمــي داد. درواقع يک روشــنفکر 
چپ فرضش بر اين بود که قانون، تعهد و اراده 
شهروندان نيست، بلکه قانون آن چيزي است که 
يک شــهروند را اداره مي کند، نه اينکه توســط 
شهروند وضع و تنظيم بشود. قانون روشنفکري 
مي خواست که قانون را از طبيعت و تاريخ يک 
جامعه کشــف کنــد، بنابراين قانــون از اختيار 
آراي مردم خارج شــد و به دســت روشنفکران 
و حاکمان افتاد و از سنت دموکراتيکش خارج 
شد. اين بحث خودش معضلي را در فقه شيعه و 
ايــران به وجود آورد. بعضي از متفکران ما مانند 
مرحــوم صدر متفکر همين دوره هســتند، يعني 
وقتي قانون مشــروطه نتوانســت کارش را انجام 
دهــد و تجربه دموکراســي در ايــران با بحران 
امنيــت روبرو شــد و تحت شــرايط بين المللي 
آن زمان مفهــوم قانون دموکراتيــک به مفهوم 
چپ قانون رســيد، يعني مفهومي از قانون براي 
اداره مردم موردتوجه واقع شــد کــه اين قانون 
را هم روشــنفکر بايد کشــف مي کرد نه اينکه 
شــهروند وضع کنــد. اين بحث ها کــه به وجود 
آمــد، اتوماتيک اين طرز تفکر شــيعي راه افتاد 
که گفت: چه کســي مي تواند غير از بشــر براي 
بشــر قانون وضع کند؟ و اگر قانون قرار اســت 
از اراده مــردم ناشــي نشــود و از تشــخيص و 
عماًل از اراده روشــنفکر باشــد، پس بهتر است 
که قانون از اراده شــارع ناشــي بشود. متفکران 
مسلمان درواقع مبناي چپ قانون که منبع قانون 
مردم نيست، بلکه ايدئولوژي است را پذيرفتند، 

فرض کنيد دولت زمان مشروطه باشد که در آن 
حرف واليت فقيه هم نبــود، آن وقت چه دليلي 
است که يک سلطاني دستش در جيب تک تک 
افراد باشــد؟ و بگويد من نياز دارم و پولشان را 
بگيــرد؛ مرحوم نائيني مي گويــد اين غيرمعقول 
اســت و مي فرمايد: »لهذا در حال حاليه، وظيفه 

در تصحيح ماليات منحصر است«.
 مرحوم نائيني مي خواهد به شــهيد شيخ فضل اهلل 
نــوري بگويد اگــر از ماليــات نتوانيــم جامعه 
را بچرخانيــم آن وقــت يک اســتبداد درســت 
مي شود، يعني اســتدالل شما، استداللي درست 
با نتيجه نادرست است، يعني شما به دولت حتي 
براي کمترين کار که اعمال حاکميت هم هست 
اگر نياز داشــته باشي و آن دولت درآمد نداشته 
باشد، ولي اختيار داشــته باشد، آن وقت دستش 
باز است که هر کاري مي خواهد بکند پس شما 
بايد يک چيزي بنويســي که آن دولت محدود 

بشود. اين نخستين پاسخ به شيخ فضل اهلل است. 
اســتدالل آخوند خراســاني در برابر  ■

شبهه شيخ در مورد قانون اساسي چه بود؟
مرحــوم خراســاني هــم همين اســتدالل را  □

مي گويــد ولــي اســتدالل او تفصيلي نيســت. 
مي خواهــم بگويــم که درک شــيخ فضل اهلل از 
قانون، درک ليبرال يــا دموکراتيک بود، يعني 
قانون چيزي نيســت جز الزامــات و قاعده هاي 
دست ســاز بشــر بــراي اداره زندگي بشــر، اما 
به تدريج ما شــاهد دو بحران در ايران هســتيم. 
اول اينکه، به هرحال دولت مشــروطه نتوانســت 
روي پايش بايســتد و ايده هــاي خود را اجرايي 
بکنــد، به همين خاطر بســياري گفتنــد قانون و 
مشــروطه به درد نمي خورد، يعني ديدند جامعه 
ايران به طور دموکراتيک نمي تواند مشــکالتش 

نظارتي داشته باشــد، اين هم عيناً در مورد نفت 
و خراج يکسان است. آن موقع خراج رانت بود 

االن نفت رانت است.
دولت هــاي قديم از طريق خــراج بر زمين هاي 
مفتوحــه اي کــه بــا ســالح در جنگ هــا فتح 
مي شــد و از طريق جزيه اي که بر غيرمســلمان 
بــه خاطر زندگي در امنيت ســرزمين اســالمي 
داشــت، دارايي کســب مي کردند. اين دو منبع 
مالياتي مانند نفت امروز، در دســت دولت هاي 
قديــم بود و دولت ها هم به واســطه اين دو منبع 
نيازي به شهروندانشــان نداشتند. لذا نظارتي هم 
شهروندانش بر کار اين دولت ها نداشتند، چون 
از شهروندشــان پولي نمي گرفتند که نظارتي بر 

آن پول باشد.
حرف  نائيني حرف اين اســت که امروز- يعني 
عصر مشــروطه- ديگر دولت هاي قديم نيستند 
و پــول موردنياز دولــت مــدرن، از منابعي که 
دولت هاي قديم از آن اســتفاده مي کردند، قابل 
حصول نيست و آن منابع نيز وجود ندارد. ديگر 
کسي جزيه نمي گيرد و بيشتر زمين هاي مفتوحه 
هم ديگر يا نامعلوم است يا ملک خصوصي شده 
است و دست دولت ها نيســت. ايشان مي گويد 
شــايد اين انتقال هم شرعاً درست باشد. بنابراين 
دولت امروز يا بايد از ماليات مدرن استفاده کند 
و نظــارت مردم را هم بپذيرد يا به زور نيازش را 
برخالف اراده مردم از اموال مردم بردارد. حال 

کدام يک از اين دو کار مشروع است؟
يک ســري از فقهــا ماننــد حضــرت آيــت اهلل 
مؤمن، مي گوينــد اختيارات حاکــم در عرض 
اختيارات مالک است. اگر نياز داشت مي تواند 
به سان مالک از ســهم آنها بردارد، اما اين يک 
ديکتاتــوري درســت مي کنــد، البته ايــن نظر 
آيت اهلل مؤمن در مورد واليت فقيه اســت، ولي 

آخوند خراسانی
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نــدارد، چون قانون اساســي درواقــع تعهد يک 
مجتهد بر خودش مي شــود و درســت به همين 
دليل اســت که فقهاي متأخــر از بحث اولويت 
فقيه بر قانون يــا فراقانوني بودن مجتهد صحبت 
کرده انــد. ايــن يک دگرگوني اســت که دارد 
پيــدا مي شــود که باز هم پاســخي براي شــبهه 
شــيخ فضل اهلل اســت، اما اين بار از طريق دادن 
اختيارات بيشــتر بــه مجتهد، آن نقــص را رفع 

مي کند.
نظــر شــما دربــاره قانون گرايــي و  ■

قانون اساسي چيست؟ 
اين گونه اظهارنظرها نياز به فرصت علي حده  □

دارد. اجمال مطلب آنکه ما به انقالب در مفاهيم 
سياســي نياز داريم يا بهتر است بگوييم اصالح 
مفاهيــم. مــا نيازمند بــه يک اصــالح مفهومي 
در موضوعاتــي مثل قانون، حــزب، انتخابات، 
مجلــس، نمايندگي و... هســتيم. بايد از مفهوم 
چپ گرايانــه قانــون به مفهــوم قــراردادي آن 
برگرديم و به لحاظ ســاختار مالــي درآمدها و 
هزينه هــاي دولت هم نياز بــه اصالحات جدي 
داريم. بايد مثل ســاختار مالي بعضي کشــورها 
که شيوه بســيار خوبي اســت ما هم اصالحاتي 
در برنامه وبودجه داشــته باشيم و درآمد نفت را 
از اداره دولت جدا کنيم. امکانات فقه و ســنت 
فکــري ما نيــز اســتعداد ايــن را دارد که چنين 
اصالحاتي را ايجاد يا حداقل  پشتيباني کند.■

خالي از شــريعت، مبتني بر شــريعت و نصوص 
قانونــي پيدا کند و در اين جــاي خالي بگذارد. 
بنابراين در دولت مــدرن مجتهد جايگاه بااليي 
پيــدا کــرد و از وضعيــت نظارتي بــه وضعيت 
قانون گذار و ســپس مجري تبديل شــد و وقتي 
مجتهــد بــه قانون گــذار تبديل شــد، خودش 
مي تواند بخشــنامه بنويســد و خودش هم آن را 
لغو کند. در اينجا قانون اساســي چندان اعتباري 

اما گفتند اســالم بهترين ايدئولوژي است. اينجا 
اسالم راه حل يا راهنماي عمل مطرح شد. اينجا 
بــا واژه »منطقه الفراغ« و رابطه قانون و شــريعت 

روبرو مي شويم. 
اين انديشــمندان معتقد بودند کــه همه چيز در 
شرع هســت، اما يک سري از امور مشخصاً بيان 
شــده و ديگر امور که ظاهراً چيزي در مورد آن 
بيان نشده است، بايد مجتهد براي آن حوزه هاي 

کتاب بخوانيد و هديه دهيد
نشر صمديه افتخار دارد که در مدت چهارده سال چندده کتاب 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 که عالقه مند به تهيه اين 

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

متقاضيان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.

کتاب فروش هاي سراسر کشور نيز مي توانند براي سفارش کتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 

»کتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگيرند. 
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قانون مطبوعات در اســفندماه سال 1364 در زمان 
رياست هاشــمي رفسنجاني بر مجلس و همچنين 
در مجلــس پنجم و زمان رياســت ناطــق نوري 
مــورد اصالح و بازنگري قــرار گرفت. در تيرماه 
1378 کليــات آن تصويب شــد و مجلس پنجم 
در آخرين روزهــاي کاري خود، پس از بحث و 
بررسي هاي فراوان طرح اصالح قانون مطبوعات 
را در 30 فرورديــن 1379 بــه تصويــب رســاند. 
مجلس ششم در مردادماه همان سال طرح اصالح 
قانون مطبوعات را در دســتور کار قرار داد که با 
حکم حکومتي مقام رهبري متوقف شــد. مهدي 
کروبــي رئيس وقــت مجلــس در مصاحبه خود 
گفت پيام مقام رهبــري اين بود که قانون کنوني 
مدتي اجرا و عمل شــود و عيب هايش پيدا شــود 
و ســپس قانون اصالح گردد. در نامه مقام رهبري 
به مجلس آمده که اگر دشــمنان اسالم و انقالب 
و نظام اســالمي مطبوعات را در دست بگيرند يا 
در آن نفوذ کنند، خطــر بزرگي امنيت، وحدت 
و ايمان مردم را  تهديــد خواهد کرد و افزوده اند 
سکوت خود و دست اندرکاران در اين امر حياتي 
را جايز نمي دانند. در ادامه نامه ايشان گفته اند قانون 
مطبوعات کنوني تا حدي توانســته مانع اين آفت 
بزرگ شود و تفسير آن و امثال آنچه در کميسيون 
مجلس پيش بيني شده مشروع و به مصلحت کشور 

تصويب رســيد و در ســال هاي 1301 و 1331 و 
1332 و 1334 دچــار تغييرات و اصالحاتي شــد. 
پس از پيروزي انقالب اســالمي، شوراي انقالب 
در مردادمــاه 1358 قانــون مطبوعات را تصويب 
کــرد. ناصر ميناچي در مصاحبه خود در آن زمان 
لزوم وجــود قانون مطبوعات را به منظور تفکيک 
روزنامه هاي متعهد از روزنامه هاي وابسته به رژيم 
گذشــته دانســته و گفته بود هدف اين است که 
نويسندگان مبارز و متعهد و مسئول، دست اندرکار 
مطبوعات شــوند و از نويســندگان وابسته خبري 
نباشد و عناصر توطئه گر از مطبوعات طرد شوند، 
اما اين طور نشد و مجبور به تنظيم اليحه مطبوعات 
شــديم. نگراني آنان، فعاليت مطبوعاتي نشرياتي 

بود که از رژيم گذشته به جا مانده بود.
آيت اهلل طالقاني پيش از انتشــار متن قانون اساسي 
خواستار اين شد که مطبوعات جهت گيري نداشته 
باشــند و واقعيات اجتماع را منعکس کنند و اگر 
نويسندگان موضع خاص سياسي و ايدئولوژيک 
داشته باشند در انعکاس مسائل، جهت گيري هاي 
آنها بروز نکند. ايشان پيشنهاد مي کنند براي عقايد 
و ايدئولــوژي و بحث آزاد ســتوني را اختصاص 
دهند، اما اگر بخواهند در خالل نوشــته هاي خود 
جايي را بکوبند و جهت بگيرند برخالف وظيفه و 

آزادمنشي روزنامه هاست.

پس از استيضاح وزير علوم، انتخاب نماينده ناظر 
در هيئــت نظارت بــر مطبوعــات از موضوعات 
حاشــيه اي مجلس شــد. مروري بر جلســه علني 
مجلس شوراي اســالمي، نه از باب تکراري بودن 
آن، که توجه به شــيوه هاي جرياني است که اين 
بار براي قرارگرفتن در موقعيتي دورخيز کرده بود 
که در رويارويي با مطبوعات و روزنامه ها به عنوان 

چشم تيزبين جامعه قرار مي گيرد.
اين جريان به منظور کسب آرا براي نماينده خود، 
برخوردهــاي غيراخالق حرفــه اي، تهمت زدن و 
ســخنان تهديدآميز را اتخاذ کــرده و با دورزدن 
قانون، سعي در حذف نماينده هاي ديگري داشت 
که با جبهه پايداري زاويه داشــتند. شــناخت اين 
جريــان ازآن رو اهميت مي يابد که برخورد با آن 
جز با تدبير و اســتناد به قانــون، به جاي تندروي و 
برخورد واکنشي، راهي ندارد. چنان که در موضوع 
انتخاب نماينده ناظر در هيئت نظارت بر مطبوعات، 
وحدت و همگرايي فراکســيوني به جاي برخورد 
جناحي و باندگرايي کارســاز شد و نشان داد که 
در صورت رعايت قواعد کنش سياســي مي توان 
برنده شد. حميد رسايي نماينده جبهه پايداري نيز 
ظاهراً انتخاب حسن کامران را پيروزي خود تلقي 
کرد. ازاين رو مي توان در تحليل حرکت آن را برد 
ـ برد تلقي کرد. ســرانجام رسايي آن را برنتافت و 
در مخالفت با جريان اصالحي و اعتدال گرا اظهار 
داشــت که آنان، اين حرکــت را به عنوان ابزاري 

براي انتقام گيري به کار خواهند برد. 
شــرايط مطبوعات و رسانه ها طي ســاليان اخير با 
فرازوفرودهاي بسياري همراه بوده است. مطبوعاتي 
کــه از آن به عنوان رکن چهارم دموکراســي ياد 
مي شود، نهادي است که بدون هزينه براي دولت، 
نظرات کارشناسان را در اختيار دولت قرار مي دهد 
و از سوي ديگر با نقد عملکرد دولت، ابزاري براي 
اصالح عملکرد دولت به شمار مي آيد. دولت هم 
مي توانــد اقداماتــش را زير ذره بيــن مطبوعات 
ارزيابــي کند و ديدگاه هاي مطــرح را محکي بر 

درستي کار يا اشتباهات و نقايص قرار دهد.
نخســتين قانون مطبوعات در بهمن مــاه 1286 به 

شيوه هاي تحميلي اقليت
درباره انتخاب نماينده ناظر در هيئت نظارت بر مطبوعات

فائزه حسني
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اقليت بدتر است. زاکاني نيز الريجاني را ديکتاتور 
خطــاب کرده و رئيس هم در واکنش به او گفت 
کسي ديکتاتور است که نظر نمايندگان مجلس را 
قبول نکند. کوچک زاده نيز درباره اين رأي گيري 
اخطار داده و گفت رئيس مجلس استمزاج خود را 
ترجيح دادند و ادامه داد آيا اين ديکتاتوري نيست. 
وي معتقد بود بايد از مجلس استفساريه گرفت که 
قانون  دارد نه استمزاج. قابل ذکر است که در جلسه 
علني پيش از تعطيالت تابستاني مجلس رأي گيري 
دربــاره انتخاب نبويان و رســايي از دســتور کار 
خارج شــده بود. در آن جلســه علي مطهري که 
نماينده ناظر در هيئت نظارت بود نســبت به عدم 
معرفي خود از سوي کميسيون فرهنگي اعتراض 
کرده بود و با وجود توزيع کارت ها براي انتخاب 
يــک نماينده، رئيــس مجلس مانــع از برگزاري 

انتخابات شد.
مــاده 218 آيين نامه داخلي در مجلس هشــتم به 
تصويب رســيد. پيش از تصويب اين قانون روال 
انتخــاب ناظران به اين شــکل بــود که در صحن 
علني مجلس هر نماينده اي که تمايل به عضويت 
در يکــي از هيئت هــاي نظارت داشــت خود را 
کانديدا مي کرد. در اين شــکل کميســيون هاي 
تخصصــي نقــش چندانــي در معرفــي ناظــران 
نداشــتند و احتمال راهيابي نماينده اي غيرمرتبط 
با يک حــوزه تخصصي با البي کــردن و رايزني 
وجود داشــت. نمايندگان مجلس هشتم به منظور 
رفع اين اشــکال طرحي را تهيــه کردند تا معرفي 
کانديداهاي عضويت در يک جايگاه نظارتي از 

کانال کميسيون تخصصي عبور کند.
برخي نمايندگان مي گويند گرچه علي الريجاني 
متهم به کارشکني شد، اما اگر تدبير افزودن يک 
کانديدا انجام نشــده بود پايداري ها با اســتفاده از 
خأل قانوني، نماينده خــود را به جامعه مطبوعاتي 
تحميــل مي کردنــد. حرکت رئيــس مجلس با 
تهديدهايــي روبرو بــود ازجمله بيــژن نوباوه که 
آن را بدعت و باب نادرســتي دانســته و گفته بود 
کميســيون فرهنگي در برابر هر اعمال نظري عليه 
رأي کميســيون تمام قد مخالفت و حتي اگر نياز 
باشــد عليه هيئت رئيســه شــکايت خواهد کرد. 
کميسيون فرهنگي که از آن به حياط خلوت جبهه 
پايداري ياد مي شود تالش خود را کرده بود تا از 
طريق کاناليزه کــردن رأي نمايندگان، کانديداي 
موردنظر خود را به هيئت نظارت بفرســتد، تقريباً 
تمامي اعضاي  فراکسيون اصول گرايان از رسايي 
و نبويــان حمايــت کــرده بودند و بــا اين روش 
کانديداهاي فراکســيون رهروان واليت و مستقل 

از گردونه رقابت خارج شده بودند.
علي مطهــري که دو ســال پيش با فاصلــه زياد، 
رســايي را بــراي عضويــت در انتخابــات هيئت 
نظارت بر مطبوعات پشــت ســر گذاشــته بود و 
106 رأي نماينــدگان را از آن خــود کــرده بود 
اين بار براي آنکه بهانه را از دست تندروها بگيرد، 
اعــالم انصراف کرده بــود. وي به عنــوان گزينه 
فراکسيون رهروان واليت در کميسيون فرهنگي 

مطبوعات به يکــي از پرچالش  ترين موضوعات 
سياسي تبديل شــد و مرزبندي بين اصول گرايان 

داخل مجلس را شفاف تر کرد.

ايــن موضوع از مدت ها پيــش در مجلس مطرح 
بود تا آنکه کميسيون فرهنگي مجلس به رياست 
حجت االسالم سالک که اکثر 12 عضو آن همسو 
با جريان سياسي جبهه پايداري هستند، ابتدا اقدام 
به معرفي حميد رســايي و محمود نبويان کردند. 
اين حرکت با واکنش هــاي اعتراضي نمايندگان 
در صحن علني مواجه شــد و سرانجام با استناد به 
ماده 218 آيين نامه داخلي و ابهام در آن، بررســي 
موضوع به هيئت رئيسه کشيده شد. در جلسه علني 
مجلس، علي الريجانــي رئيس مجلس توصيه به 
معرفي کانديداهاي بيشتري کرد تا امکان حضور 
نمايندگان از طيف هاي ديگر سياســي نيز وجود 
داشته باشد. در پي اظهارنظر رئيس مجلس مبني بر 
رأي استمزاجي از نمايندگان، فضاي جلسه دقايقي 
متشنج شد و رأي گيري در اين خصوص در دستور 
قرار گرفت. ابتداي جلسه تعدادي از نمايندگان به 
اقدام کميســيون فرهنگي در انتخاب دو نفر براي 
هيئت نظارت بر مطبوعات، طي تذکراتي اعتراض 
کردند. استدالل آنها اين بود که بر اساس آيين نامه، 
کميسيون فرهنگي مي تواند بيشتر از دو نفر را براي 
نظارت به صحــن علني معرفي کنــد و اين گونه 
معرفي کردن، ضايع کننده حق نمايندگان است و 
لذا خواستار رأي استمزاجي مجلس نسبت به اقدام 
کميسيون فرهنگي بودند. با وجود مخالفت رئيس 
کميســيون فرهنگي، الريجاني با قســم به اعالم 
بي طرفــي در مورد حمايــت  از کانديداي خاص 
عنــوان کرد که آيين نامه داخلي در اين خصوص 
ابهام دارد و رأي اســتمزاجي مجلس را گرفت و 
نمايندگان بــا 100 رأي موافق و 94 رأي مخالف 
و 11 رأي ممتنــع از مجمــوع 205 نماينده حاضر 
اعالم کردند که با نظر کميسيون فرهنگي مخالف 
بوده و خواستار معرفي تعداد بيشتري از نمايندگان 
به صحن علني شــدند. الريجانــي اعالم کرد اين 
موضــوع در هيئت رئيســه بحث شــده اســت و 
جمع بندي اين بوده که افراد ديگري هم به صحن 
علني معرفي شوند. نطق رئيس مجلس با فريادهايي 
از سوي نمايندگان مخالف روبرو شد و بار ديگر 
مجلس متشنج شــد. پس از رأي گيري پژمان فر و 
آقاتهراني از اعضاي کميسيون فرهنگي و زاکاني 
و حســينيان از اعضاي فراکسيون اصول گرايان با 
صداي بلند به اين رأي اعتراض کردند، الريجاني 
هم در پاسخ گفت اســتبداد اگر بد است استبداد 

و نظام نيست. پيش ازاين هم مقام رهبري گوشزد 
کرده بودند که بعضي از مطبوعات پايگاه دشمن 
شــده اند و رد پاي منافقان را در برخي مطبوعات 

مي بينيم، مشکل با نصيحت حل نمي شود.
قانون مطبوعات در هشت فصل تنظيم شده است. 
مــاده 10 قانــون مطبوعات اختصــاص به هيئت 
نظارت بر مطبوعات دارد. اين هيئت از هفت عضو 
تشکيل شده که اعضاي آن عبارت اند از: يکي از 
قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه، وزير فرهنگ 
و ارشاد اســالمي يا نماينده تام االختيار وي، يکي 
از نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي به انتخاب 
مجلس، يکي از اســاتيد دانشگاه به انتخاب وزير 
فرهنگ و آموزش عالي، يکي از مديران مســئول 
مطبوعات به انتخاب آنان، يکي از اســاتيد حوزه 
علميه به انتخاب شــوراي عالي حوزه علميه قم و 
يکي از اعضاي شــوراي عالي انقالب فرهنگي به 

انتخاب آن شورا.
بر اساس قانون مطبوعات مصوب سال 1364، در 
تمامي مواردي که هيئت نظارت اختيار توقيف يا 
لغو پروانه نشــريات را دارد قبل از هرگونه اتخاذ 
تصميم موارد تخلف را کتباً به مديرمسئول نشريه 
با قيد حداقل يک هفته مهلت پاســخگويي ابالغ 

مي نمايد.
ســعيد مرتضــوي در دهــه 70 به عنــوان قاضــي 
مطبوعــات منصوب شــد. توقيــف 120 روزنامه 
و نشــريه در کارنامه مطبوعاتــي قاضي مرتضوي 
است. او براي بيشــتر توقيف ها يک اصل داشت 
و آن هم قانون مصوب ســال 1339، پيشگيري از 
اقدامات مجرمانه ترجيع بند بيشتر احکام توقيفي او 
بود. با اين وصف مطبوعات، دوراني را پشت سر 
گذاشتند که از آن به توقيف فله اي مطبوعات ياد 

مي شود.
همچنين بر اســاس مــاده 11 قانــون مطبوعات، 
رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص 
صالحيت متقاضي و مديرمســئول به عهده هيئت 
نظارت بر مطبوعات است. بار ديگر اين قانون در 
آذرماه 1388 در جلســه علني مجلس اصالح شد 
و به موجب آن، هيئت نظارت بر مطبوعات از آن 
به بعد بر خبرگزاري هاي داخلي هم نظارت يافت.

علي مطهري عضو پيشــين ناظر مجلس در هيئت 
نظارت بر مطبوعات گفته بود که سعي هيئت اين 
است که بيشــتر به تخلفات اخالقي در مطبوعات 
پرداخته شود و نسبت به اظهار عقيده ها در مسائل 
اجتماعي و سياســي ســخت گيري نشود. وي که 
ترکيب اعضا را در دوره پيشــين خوب توصيف 
کرده بــود، به گونه اي که افراد تندرو، تنگ نظر و 
افراطي در هيئت وجود ندارند، عملکرد آن دوره 
از هيئت نظارت را براساس نگاه تخصصي ارزيابي 
کرده و گفتــه بود عملکرد هيئت با نقطه مطلوب 
فاصله دارد و به برخي حساسيت ها از سوي بعضي 
نهادهــاي امنيتي و اطالعاتي کــه البته آنها هم بر 
اساس مصالح کشــور عمل مي کنند، اشاره کرده 

بود. 
انتخاب نماينــده ناظر مجلس در هيئت نظارت بر 

آيت اهلل طالقاني پيش از 
انتشار متن قانون اساسي خواستار 
اين شد كه مطبوعات جهت گيري 
نداشته باشند و واقعيات اجتماع 

را منعكس كنند
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نمايندگان را بــراي عضويت در هيئت نظارت بر 
مطبوعات کسب کند. آرايي که نشان دهنده اتحاد 
اصول گرايان رهرواني در مقابل آراي فراکسيون 
اصول گرايان اقليت با کمتــر از 100 رأي بود و با 
وجود انصراف نبويان، ســهم حميد رسايي فقط 
88 رأي شد و به گفته برخي از نمايندگان، اين بار 
دوپينگ رسايي اثر نکرد. رسايي پيش از انتخابات 
نامه اي درباره سوابق کاري خود در مجلس توزيع 
کــرد. وي در آن نامه با تأکيد بر نقش مهم هيئت 
نظارت، آورده بود که برخي روزنامه ها و رسانه ها 
کــه گرايش هايي به جريان اصالح طلب دارند در 
مطالب خــود توهين هاي ناروايي بــه نمايندگان 
به خصوص در موضوع اســتيضاح نسبت داده اند. 
اين انتخاب را مي توان خروجي نشســت اعضاي 
شــوراي مرکزي رهروان واليت محسوب کرد. 
نشست رهرواني ها نشان داد که در صورت توافق 
درون فراکسيوني، مي توانند در معادالت سياسي 
در مجلــس تعيين کننده باشــند. قابل ذکر اســت 
تالش اقليتي براي انشــعاب در درون رهرواني ها 
و رايزني هاي آنــان در جريان مقابله با دولت،  در 
جريان استيضاح وزير علوم زنگ خطري براي اين 

فراکسيون بود.
جبهه پايداري ها با رســاندن تعــداد آراي خود به 
145 نفر در برکناري وزيــر علوم دولت روحاني 
اين گمان را تقويت کردند که در صف آرايي هاي 
مجلــس تغييراتــي رخ داده و پايداري ها به يک 
گروه تأثيرگذار در مجلس تبديل شده اند، اما اين 
رأي گيري نشان داد که وزن جبهه پايداري کمتر 
از آن چيزي اســت که تبليغ مي شــود و تحوالت 
مجلس به گونه اي که در روز استيضاح وزير علوم 
بود، ثابت نيســت و به نوعي رقابت فراکســيوني 
و وزن کشــي آنها را در پــي دارد و بدين ترتيب، 
مجلس دســت رد به کانديداي آنها زد. همچنين 
انتخاب دو نفر از اعضاي اين فراکســيون به عنوان 
عضــو ناظر بر صداوســيما و رأي نــدادن به بيژن 
نوباوه از چهره هاي شاخص جبهه پايداري وزن و 
جايگاه واقعي آن را نشان داد. برخي از نمايندگان 
هم مي گويند پايداري هــا در تصميم هاي صحن 
تأثيرگذارند، ولي اين تأثيرگذاري از جهت تعداد 
آرا و تأثيرگذاري کيفي محدود است. دراين باره 
آنها به رفتارهاي افراطي پايداري ها و درگيرشدن 
با رئيس مجلس و عدم مشورت و رايزني با بزرگان 

ميانه روي اصول گرايي اشاره مي کنند.
به گفته علي مطهري رفتارهــاي ردگم کني آنها 
نيز باعث کاهش جايگاه و تأثيرگذاري شان شده 
است. مثاًل سالک گفته بود در انتخاب نامزدهاي 
عضو کميســيون فرهنگي بر ســايرين تقدم دارد 
درحالي که رسايي از کميسيون اصل 90 و نبويان 
از کميسيون آموزش و تحقيقات انتخاب شدند و 

معلوم شد که حرف هاي او واقعيت نداشته است.
درون  در  وحــدت  و  همگرايــي  بدين ترتيــب 
فراکســيون رهــروان واليت باعث شــد که حق 
اکثريــت توســط اقليــت مجلس پايمال نشــود، 
اما حميــد رســايي حرف هاي مطهــري را تأييد 

در کميسيون فرهنگي، رسايي هشت رأي و نبويان 
شــش رأي و مطهري پنــج رأي آورده اســت و 
هروي و کامــران در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. 
به گمان مطهري اگر کميســيون با توجه به اينکه 
آيين نامه داخلي دســت او را باز گذاشته يک نفر 
ديگر را به صحن معرفي کرده بود اعتراضي وجود 
نداشــت، زيرا انتخاب بين دو تفکر سياســي بوده 
و از حالت تحميلي خارج مي شــد. مطهري علت 
اعتراض خود را نه به دليل آنکه نام او اعالم نشده، 
بلکه در اين دانســت که خــالف اخالق حرفه اي 

عمل شده است.
ســرانجام فراکســيون رهروان واليت، کامران را 
به عنوان گزينه فراکســيون خود بــراي عضويت 
در هيئت نظــارت بر مطبوعات برگزيد و اعضاي 
کميســيون فرهنگي هم توافق کردند تا عالوه بر 
رسايي و نبويان، حســن کامران نيز به عنوان يکي 
ديگر از کانديداهاي خود براي عضويت در هيئت 
نظارت معرفي شــود و به درخواست هيئت رئيسه 
مبني بر معرفي تعداد بيشــتري از کانديداها جامه 
عمل بپوشــانند. در جلســه رأي گيــري چنان که 
پيش بيني مي شد نبويان به نفع رسايي کناره گيري 
کــرد و در رقابــت بين دو نامزد فراکســيون هاي 
رهروان واليت و جبهه پايداري، حســن کامران 
توانســت 108 رأي از مجموع 203 آراي مأخوذه 

نامزد شــده بود، اما کميســيون او را براي حضور 
در هيئت انتخاب نکرد. مطهــري مي گويد مايل 
بــه کانديداتوري نبوده، بلکه بــراي جلوگيري از 
ورود افراد تندرو به هيئت نظارت کانديدا شــده 
اســت،  اما ظاهراً سالک و آقاتهراني و دوستانشان 
در کميسيون از قبل تصميم خود را گرفته بودند. 
علــي مطهري کار کميســيون فرهنگي را خالف 
تدبير و اخالق حرفه اي تفســير کرد. به گفته وي 
کميســيون فرهنگي مجلس را بــراي انتخاب در 
تنگنا قــرار دادند، زيرا رســايي و نبويان هر دو از 
نظر تفکر و مشــي سياســي يکي هستند و درواقع 
انتخابي در کار نيست، مطهري مي افزايد کميسيون 
بايد دســت کم يک گرايش سياســي ديگر را در 
اين انتخابات شــرکت مي داد و دست مجلس را 
باز مي گذاشت تا نماينده واقعي قوه مقننه انتخاب 
شــود، اما با انتخاب دو نفر از ســوي کميســيون 
فرهنگي، نماينده اي که انتخاب شود نماينده جبهه 
پايــداري در هيئت نظارت بر مطبوعات اســت نه 

نماينده قوه مقننه. 
مطهري در توضيحاتــي گفت اقليت  ناچيز جبهه 
پايداري در مجلس نبايد با اســتفاده نادرســت از 
اختيار قانوني کميســيون فرهنگــي حق اکثريت 
مجلس را پايمال کند. وي اين کار را نه برخالف 
قانون که خالف اخالق توصيف کرده و مي افزايد 

حسن کامران
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و توهين به مسئوالن و کشــيدن کاريکاتور وزير 
ارشاد، درحالي که دست در دست شيطان داشت، 
 از مــواردي بود که به دليل آنها هفته نامه 9 دي از 
هيئت نظارت بر مطبوعــات تذکر دريافت کرده 

بود.
علــي مطهــري پيش ازاين به يــک دوگانگي در 
نظارت بر مطبوعات اشــاره کرده بود. به گونه اي 
که گاهاً دادســتاني به طور مستقيم و بدون اطالع 
هيئت نظارت، روزنامه اي را توقيف مي کند. وي 
به تنظيم اليحه اي از ســوي دولت درباره اصالح 
قانون مطبوعات اشــاره کرده بود. از ســوي ديگر 
هيئت نظارت مي تواند بر اســاس قانون مطبوعات 
نســبت به توقيف مطبوعات عمل کنــد. در ماده 
شش قانون مطبوعات آمده که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي مي تواند يا رأساً يا به تقاضاي دو نفر 
از اعضاي هيئت نظارت، تخلفات منجر به توقيف 
را اعالم و نشريه را توقيف و پرونده آن را به منظور 
پيگيري به دادگاه ارســال کند. اين امر از ديدگاه 
برخي حقوقدانان مغاير با اصل 24 قانون اساســي 
اســت، زيرا توقيف نوعي مجازات است و تعيين 
مجازات جز از طريق محاکم صالح آن هم پس از 

طي مراحل قانوني صورت نمي گيرد.
ازآنجاکه روزنامه نگاران به مثابه چشم بيدار جامعه، 
رابط بين مردم و نظام هســتند، دفتــر مطالعات و 
برنامه ريزي رســانه ها وابسته به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، اقدام به انتشــار پيش نويس قانون 
»سازمان نظام رســانه اي جمهوري اسالمي ايران« 
کــرد. هــدف از تدوين ايــن قانــون، حمايت از 
حقوق و آزادي هاي مشروع رسانه هاي همگاني، 
تنظيم مناســبات و روابط حکومت و شهروندان، 
روزنامه نــگاران بــا يکديگر و زمينه ســازي براي 
حضور فعال و مؤثر روزنامه نگاران در عرصه هاي 
بين المللي عنوان شــده اســت. گفته مي شود اين 
ســازمان جايگزين انجمن صنفي روزنامه نگاراني 
خواهد شــد که در مردادماه ســال 1388 با حکم 
ســعيد مرتضوي پلمپ شــد. اين طرح که قبل از 
ارائه به مجلس براي اظهارنظر انتشــار يافته است 
در راســتاي احياي روزنامه نگاري و بهبود فضاي 
رســانه اي و با هدف بالندگي رسانه ها تدوين شده 
اســت و اصالح قانون مطبوعات را دربردارد. اين 
سازمان گرچه سازماني غيردولتي عنوان شده، اما 
در بخش مربوط به بودجه و اعضاي آن، بر نقش 
دولت در آن ســازمان داللت دارد و نمي توان آن 

را غيردولتي و مستقل تلقي کرد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا نماينده وي، يک 
نفر نماينده مجلس، قاضي که عضو هيئت نظارت 
بر مطبوعات باشد و نماينده اي از حوزه علميه قم 
ازجمله 15 نفر اعضاي شــوراي مربوطه هســتند. 
اين ســازمان با عنوان غيردولتي، اما با پيشــنهاد و 
تصميم دولت تأسيس مي شود درحالي که سازمان 
غيردولتــي بايد خودجوش باشــد. انجمن صنفي 
روزنامه نگاران در نامه اي به رئيس جمهور نســبت 
به اين اقدام اعتراض کرده و آن را نقض استقالل 

حرفه اي روزنامه نگاري دانست. ■

و کامران همه اين جماعت دســت به دســت هم 
دادند تا کامــران رأي نياورد و مي افزايد همين که 
الريجانــي و دوســتانش در فراکســيون رهروان 
واليــت و اصالح طلبــان مجلس مجبور شــدند 
کامران را کانديداي خود کنند و به او رأي بدهند 
يعني ما پيروز شــديم و باز هم دوپينگ اثر نکرد 
)اصطالحي که او در استيضاح وزير علوم در مورد 

الريجاني به کار برد(.

رســايي مي گويد: در پايان جلســه بــه الريجاني 
گفته است که با نرفتن او به هيئت نظارت،  جريان 
رســانه اي افراطي و همســو با فتنه را خوشــحال 
کرده انــد، هر چنــد هر دو جريــان از کامران دل 

خوشي ندارند.
رسايي مي افزايد: به آقاي الريجاني گفتم که اينها 
کينــه کنفرانس برليني کــه در دوران اصالحات 
امريکايــي از ســيماي الريجانــي پخش شــد و 
کمرشــان را شکست در دل دارند، هر چند مدتي 
اســت شــما را تيتر مي زنند و صــداي الريجاني 
مجلــس را برجســته مي کننــد، امــا روزي انتقام 
برنامه چراغ و کنفرانس برلين را که شما در دوره 
مديريت بر صداوســيما پخــش کرديد، خواهند 
گرفت. رســايي در ادامه نوشته است: کيست که 
ندانــد و نفهمــد بخش مهمــي از اصالح طلبان و 
رســانه هاي آنها که امروز با پرچم اعتدال به ميان 
آمده انــد به صداي الريجاني دلبســته شــده اند تا 
ســيماي الريجاني را تخريب کنند. شــايد اشاره 
رســايي به تحليل کرباسچي و عطريانفر در مورد 
حمايت از رياست الريجاني بر مجلس و همچنين 
تحليل حجاريان در همراهــي الريجاني با دولت 

باشد.
رســايي مي نويســد: به الريجاني گفتــم مدعيان 
اعتدال در آينده با شــما همان گونه رفتار خواهند 
کــرد کــه روزگاري مدعيان اصالحــات وقتي 
به مجلس ششــم راه يافتند با هاشــمي رفسنجاني 
کردند. برخي نمايندگان تحليل رســايي را نوعي 
فرافکنــي محســوب مي کنند، زيــرا وي پيش از 
اين تذکرات هيئت نظارت بــر هفته نامه 9 دي را 
مســخره ناميده بود. مطهري عضو پيشــين هيئت 
نظــارت بر مطبوعــات گفته بــود هفته نامه 9 دي 
مستحق توقيف بود، اما به تذکرات بسنده شد. نشر 
اکاذيب، سياه نمايي، انتشار مطلبي عليه امنيت ملي 

قبيله گرايي و باندگرايــي در برابر قانون گرايي و 
تعقل گرايي توصيف کرد و نوشــت آيا آيين نامه 
داخلي ابهام داشــت يا رفتــار رئيس مجلس. وي 
رفتار رئيس مجلس را مؤاخذه کميسيون فرهنگي 
بــه خاطر عمل به قانون دانســت و افزود تفکيک 
قانونــي کميســيون ها از بُعد حداقلي مشــخص 
شــد، ولي در بُعد حداکثري يعني معرفي بيش از 
دو برابــر، قانون گذار براي کميســيون ها تکليفي 
مشــخص نکرده است. رســايي معتقد است متن 
ماده 218 روشــن اســت و جايي براي استفســار 
نــدارد و رأي مثبت مجلس به آن را نشــانگر اين 
مي دانســت که تصويب مــاده 218، کاري عبث 
بوده و روال انتخاب به شــيوه قبل بازگردد و اين 
را لغو قانون فعلي، يعني ماده 218 ارزيابي مي  کرد. 
وي همچنين انتخاب فرد خارج از کميســيون را 
نشانگر تخصص گرايي مي داند و مي افزايد شايد 
دليل اينکه کميســيون به مطهري رأي نداده است 
مواضع ضعيف او در نظارت بر جريان رســانه اي 
فتنه در دو سال گذشته بوده است. رسايي انتخاب 
مطهــري در دوره قبل را به دليــل آنکه ماده 218 
مسکوت گذاشته شده درحالي که ابالغ شده بود، 
همراه شــبهه و غيرقانوني دانسته و درنتيجه تمامي 
آراي مطهري )در دوره مجلس نهم( را در هيئت 

نظارت بر مطبوعات نامشروع تلقي مي کند. 
رسايي به اشکال قانوني حضور دوساله مطهري در 
هيئت نظارت بر مطبوعات اشاره کرده و در پاسخ 
به نمايندگاني که گروه فرهنگي را متأثر از جبهه 
پايداري ها مي دانند مي نويسد: تقريباً تمام اعضاي 
گروه به غير از آقاتهراني عضو اين جبهه نيســتند. 
چنان که کميسيون فرهنگي با همين اعضاي کنوني 
در مردادماه ســال 1391، علي مطهري را به عنوان 
نماينده موردنظر خود به صحن علني پيشنهاد کرد 
و يک تصميم سياســي هم نبود، چگونه است که 
اکنون اين تصميم از سوي آنان سياسي و جناحي 
تلقي مي شود. رسايي اين ابهام را منتسب به رفتار 

الريجاني دانست نه در آيين نامه.
روايت رســايي از انتخاب نماينــده ناظر مجلس 
در هيئــت نظارت بــر مطبوعات در وب ســايت 
شخصي اش به اين گونه اســت که انتخاب عضو 
ناظر در هيئت نظارت در دستور کار مجلس نبود 
و به همين دليل اعضاي کميسيون فرهنگي به نشانه 
اعتراض به رفتار رئيس مجلــس و بي احترامي به 
تصميم هاي کميسيون، صحن علني را ترک کرده 
و پيغام دادند که کميسيون جلسات خود را تشکيل 
نمي دهد. وي مي نويسد بالفاصله الريجاني حذف 
اين انتخاب را بدون اطالع خود و اشــتباه ناميد و 
قول داد که در جلســه علني بعدي در دستور کار 

قرار گيرد.
رســايي در مــورد انتخــاب کامــران از ســوي 
رهرواني ها مي نويســد: فراکسيون رهروان که در 
تمام انتخابات گذشته سايه حسن کامران را با تير 

مي زد حاضر شد از کامران حمايت کند.
رسايي نتيجه اين انتخاب را پيروزي خود مي داند 
و مي نويســد: در دو دوره قبل در رقابت مطهري 

علي مطهري عضو پيشين 
ناظر مجلس در هيئت نظارت 

بر مطبوعات گفته بود كه سعي 
هيئت اين است كه بيشتر به 
تخلفات اخالقي در مطبوعات 

پرداخته شود و نسبت به اظهار 
عقيده ها در مسائل اجتماعي و 

سياسي سخت گيري نشود



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 2
8

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 2
9

بــا تشــکر از اينکه وقت خــود را در  ■
اختيار نشريه چشم انداز ايران قرار داديد، 
لطفًا در آغاز، گزارشي در مورد مجموعه 
حوزه هاي کــردي در عــراق، ترکيه و 

سوريه به صورت مختصر بيان کنيد.
آگاه هستيد که در سه دهه گذشته در بخش  □

جنوبي و شرقي کشور ترکيه حزب پ.ک.ک 
يــا پارت کارگران کردســتان ترکيــه، فعاليت 
گســترده اي را در حوزه هاي سياسي، نظامي و 
فرهنگي آغاز کرد. احتمــاالً خوانندگان مجله 
آگاهند کــه در کشــور ترکيه تــا پيش ازاين، 
کردهــا با انواع تبعيضات سياســي، فرهنگي 
بردن  به نحوي که  بوده اند،  روبرو  و هويتي 
نام »کرد« ممنوع بود و به اين مردم، ترك 
کوهي و در مثبت ترين کالم و بنا بر تعاريف 
قانوني »شــهروندان محترم جنوب شــرقي 
کشــور« مي گفتند. يک مســافرت معمولي 
به حوزه کردهاي ترکيه، گردشــگران را با 
مي کند.  روبرو  شگفت انگيزي  واقعيت هاي 
هنگام ورود به بخش هاي کردنشــين ترکيه  
متوجه مي شــويد که در مهمترين شهرهاي 
از  بسياري  دياربکر،  مثاًل  ترکيه،  کردنشــين 
مردم حتي از ســخن گفتن به زبان ديرين 
خودشــان که کردي کرمانجي و گروهي 
ناتوان هســتند،  ديگر که زازاکي اســت، 
به عبارت ديگر اعضاي خانواده به داليل امنيتي 
و محدوديت هــاي اعمال شــده در چنــد دهــه 
گذشــته چنان عــادت کرده اند کــه در روابط 
خصوصي، شــخصي و عمومي بــه زبان ترکي 
صحبــت مي کننــد و البتــه زبان کــردي را نيز 
فرامــوش کرده انــد، تا جايي که حتي بخشــي 
از رهبــران پ.ک.ک ازجملــه آقــاي عبداهلل 
اوجــاالن نيــز به زبــان ترکي تکلــم مي کند و 

توانايي زيادي در کردي سخن گفتن ندارد.
البتــه در مقابــل ايــن سياســت هاي هويتي در 
ترکيه، برخي جنبش هاي سياســي مثل »جنبش 
کميتــه تعالــي کردســتان« و »خووي بــون« يا 
»مســتقل بــون« به رهبري احســان نوري پاشــا 
شــکل گرفت کــه ماهيتــي ايران دوســتانه هم 

داشــت و البته شکســت خورد يا »جنبش شيخ 
ســعيد پيران«، »جنبش شــيخ رضا ُدرســيمي« 
که هــر دو رهبر سياســي اعدام شــدند. بعدها 
در دهــه 70 ميــالدي، پ.ک.ک فعاليت خود 
را بــا رويکــرد سوسياليســتي، مارکسيســتي و 
گرايش هــاي کردي آغــاز مي کنــد. طي اين 
تحوالت به تدريــج بخش هايي از ترکيه درگير 
جنــگ و خونريزي مي شــود و ده هــا هزار نفر 
در دو تا ســه دهه گذشــته کشــته مي شوند. بنا 
به يک آمــار، بيش از 60 هــزار نفر تلفات در 
درگيري هاي ميــان پ.ک.ک و ارتش ترکيه 
وجــود دارد که اين کشــته ها شــامل نيروهاي 
طرفين و مردم عادي مي شــود. در برخي مقاطع 
هم شــاهد بــه آتش کشيده شــدن روســتاها و 
اســتفاده از ســالح هاي ممنوعه بوده ايــم. بنا به 
آمارها در حــال حاضر بيش از 10 هزار نفر 
کرد در ترکيه به اتهام همکاري يا ارتباط با 
تروريسم يعني پ.ك.ك ـ که طبق قوانين 
آنجا ممنوع است ـ در زندان به سر مي برند 
و به نظر مي آيد بعد از اســرائيل بيشــترين 
رقم زنداني سياســي و امنيتي در دنياست. 
در ميان اين زنداني ها از شهردار و شوراي شهر 
و تحصيلکردگان دانشگاهي گرفته تا روستايي 

و جماعــت کشــاورز و نيــروي پ.ک.ک و 
امثالهم وجود دارنــد. در ترکيه هنوز در مورد 
عفــو زنداني ها يا عفو عبداهلل اوجاالن تصميمي 

گرفته نشده است.
در گفت وگويــي که با رهبر پيشــين  ■

حزب دموکــرات ترکيه کــرده بوديد، 
او خيلــي از آزادي هــاي آنجا صحبت 
مي کــرد و اينکه ايــن آزادي ها بيش از 

ايران است؟
جداي از فضاي سياســي  نســبتاً بــاز ترکيه  □

در حــوزه عمومــي و فعاليــت آزادانه احزاب 
سياسي و رسانه ها که محدوديت بسيار کمتري 
نســبت به ايران دارند، اما در خصوص مباحث 
قومي و ازجمله کردها به هرحال شــرايط ايران 
قابل مقايســه با ترکيه نيســت. به ايــن دليل که 
آنچه کردهاي ترکيــه براي آن مي جنگند 
در ايران جزو امور بديهي زندگي روزمره 
اســت. هيــچ گاه در تاريخ معاصــر ايران 
سخن گفتن ميان مردم و محاوره و مکالمه و 
برقراري ارتباط مردم در شهرها و روستاها 
و... بــه زبان کــردي يا هر زبــان ديگري 
ممنوع نبوده اســت. با زبان محلي مي شود 
درخواســتي رسمي از ادارات داشت يا در 

گفت وگو با احسان هوشمند

نظري به چالش ها و راهکارها در کردستان
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با کشــورهاي  ترکيه  روابط دولت  امروزه 
دور و نزديک زيادي سرد شده و حتي گاه 

با چالش روبرو شده است.
در مســئله ســوريه که به تدريج شــکاف ميان 
حاکميت و گروه مخالف مســلح بيشــتر شــد، 
در کنــار ارتش آزاد ســوريه گروه هاي جديد 
مذهبي هم شروع به فعاليت مي کنند؛ سلفي ها، 
جريان احرار شــام، النصــره و داعش و چندين 
گروه کوچک تر؛ با توجه به اينکه بســياري از 
رهبران پ.ک.ک ســوري هســتند و از سوي 
ديگــر پ.ک.ک از گذشــته با بشــار اســد و 
پــدرش حافظ اســد، رابطــه خوبي داشــتند و 
در دهــه 80 و 90 ميــالدي بخــش عمده اي از 
مقرهــاي پ.ک.ک و مراکز آموزششــان در 
ســوريه يا بقــاع لبنان و زير نظر ارتش ســوريه 
بوده و شــخص اوجاالن هــم روابط نزديکي با 
مقامات سوري داشــت، عماًل اين فرصت مهيا 
مي شــود کــه پ.ک.ک در بخش کردنشــين 
همســايه ترکيه، يعني در شــهرهاي کردنشــين 
ســوريه دســت به فعاليت بزند و حزب اتحاديه 
دموکراتيــک بــه رهبــري صالــح مســلم در 
کردســتان ســوريه در چند شــهر ســوريه مثل 
کوبانــي، قاميش لو و حلب شــروع بــه فعاليت 
کنند و به تدريج سيطره شعبه سوري پ.ک.ک 
را بر حوزه هاي کردي بگســترانند. به اين ترتيب 
نه تنهــا اتفاقي که دولــت ترکيه منتظر آن 
بود، يعني ســقوط فوري و ســريع دولت 
بشار اسد رخ نداد، بلکه شاخه سوري گروه 
مخالف دولت ترکيه يعني پ.ك.ك موفق 
مي شود که در درون مرزهاي سوريه بر مرز 
ترکيه سيطره پيدا کند. به عبارت ديگر دولت 
ترکيه در جنوب با اقليم کردستان همسايه شد؛ 
و در مرز ســوريه هم دولت ترکيه با سه کانتون 
خودگردان کردي هم  مرزي پيداکرده اســت. 
به اين دليل که مناطق کردنشــين هم به صورت 
مناطق پيوســته به هم متصل نيســتند، عماًل سه 
شــهر اعالم خودگرداني کردند و به اين ترتيب 
ترکيــه بــا چالش جديــدي در حــوزه کردي 

مواجه مي شود. 
از ســوي ديگر، داعش هم با کردهاي ســوريه 
در حال جنگ اســت. نکته ديگر اين است که 
به دليل رقابت هــاي ميان پ.ک.ک و احزاب 
کرد عراقي ازجمله حزب دموکرات کردستان 
عراق، شاخه ســوري پ.ک.ک به گروه هاي 
حامــي آقــاي بارزاني در کردســتان ســوريه 
اجــازه فعاليت نــداده و ورود رهبــران آنها را 
به کردســتان ســوريه ممنوع کرده است. يعني 
عمــاًل هيــچ صدايي به جز صــداي پ.ک.ک 
در کردســتان ســوريه به گوش نمي رسد. پس 
کردستان سوريه هم شاهد دو تحول مهم است؛ 
حــوزه کردي ســوريه که کم  ســروصداترين 
حــوزه کــردي در ميان ســه کشــور عــراق، 
ســوريه و ترکيه بوده به کانوني بــراي فعاليت 
گروه هــاي کردي يعني هــواداران پ.ک.ک 

جريان هايــي کــه معتدل ترند يا نــگاه به بيرون 
دارنــد براي نمونه حزب دموکرات کردســتان 
ترکيــه کــه به حــزب دموکــرات کردســتان 
عراق نزديک تر اســت و نگاهشــان نســبت به 
پ.ک.ک در مــورد تحــوالت داخلي ترکيه 
متفاوت اســت، فضا مقداري طي يکي دو سال 
گذشــته بازتر شده اســت. همچنين اتفاق مهم 
ديگري را بايد موردتوجــه قرار داد. در حال 
حاضر عبــداهلل اوجاالن کــه در جزيره و 
زندان امرالي زنداني است با رئيس سازمان 
جاسوســي ترکيه  و مســئوالن اين سازمان 
در حال گفت وگو اســت. در دولت جديد 
ترکيه، آقاي داوود اوغلو، نخست وزير فعلي 
و وزير خارجه پيشــين، سکان دار مسئوليت 
پيش بردن اين گفت وگوهاســت. البته اين 
گفت وگو هنوز به مذاکره اي رسمي تبديل 
نشده و صرفًا گفت وگويي ميان زندانبانان و 
در  است.  اوجاالن  با  اطالعاتي  دستگاه هاي 
سه سال گذشــته ترکيه در موضوع ديگري که 
به مســائل کردي مربوط مي شود وارد چالشي 

در سوريه  شد. 
به تدريــج بعــد از اعتراضاتــي که در ســوريه 
شکل گرفت، دولت ترکيه وارد منازعه سوريه 
مي شــود و کم کــم کار به جايي مي کشــد که 
ترکيه به يکــي از طرف هاي درگيــر با دولت 
ســوريه تبديل مي شــود و گروه هــاي مخالف 
دولت ســوريه ازجمله فرماندهــان ارتش آزاد 
و نيــز ديگر گروه هــاي معــارض را در ترکيه 
مســتقر مي کند. ارزيابي ترکيه اين بود که کار 
بشار اســد ممکن است به ســرعت تمام شود و 
حکومــت اســد ســاقط شــود و به اين ترتيب، 
ترکيــه از موقعيت راهبردي بهتري در ســوريه 
برخــوردار شــود. چــرا کــه در ليبــي و مصر 
هــم ترکيــه سياســت هاي اين چنينــي در پيش 
گرفــت که البتــه در ليبــي دير وارد شــد؛ اما 
مخالفــان قذافــي را به ترکيه دعــوت کرد. در 
حال حاضر بعد از گذشــت چند سال شاهديم 
کــه دولــت ترکيه و دولــت امريــکا که نقش 
مهمي در تحوالت ليبي داشــتند، مجبور شدند 
ســفارتخانه هاي خود را در ليبــي تعطيل کنند. 
در مصر هم با روي کارآمدن دولت السيســي و 
بــا توجه به حمايت تــام و تمام ترکيه از دولت 
اخوان المســلمين و مرســي، دولت ترکيه عماًل 
در ماه هــاي اخير، روابط تيره وتــاري با دولت 
جديد مصر برقرار کرده و عربستان هم به دليل 
حمايت هايــي کــه از نظاميان مصــر در مقابل 
اخوان المســلمين مي کنــد، روابطش بــا ترکيه 
ســرد و گاه تنش زا شــده اســت. به طورکلي 
در سال هاي گذشته و برخالف نظر راهبرد 
اعالمي آ.ك.پ که توســط معمار سياست 
خارجي حزب و نخســت وزير کنوني، يعني 
داوود اوغلو که سياست خارجي ترکيه بايد 
به ســمت تنش صفر با کشورهاي همسايه و 
منطقه ســير کند نه تنها چنيــن نبوده، بلکه 

دادگاه بــه کردي يا هر زبــان ديگري در 
مناطق چندزبانه ســخن گفــت و حتي در 
کالس هاي درس مي شــود کردي صحبت 
کرد و هيــچ گاه در ايــران درگيري هاي 
سنگيني که بخواهد به نسل کشي يا استفاده 
از سالح هاي کشتارجمعي منجر شود وجود 
نداشته است. انتشار کتاب و نشريات به زبان 
کردي يا پخش برنامه هاي کردي از راديو  
و تلويزيون، دهه هاست که امري عادي در 
ايران اســت، درحالي که همــه اين موارد 
تنها در ســال هاي اخيــر در ترکيه مجالي 
محدود براي نشــر پيدا کرده اند. اين نکته 
اهميت دارد که بخشــي از درخواست هايي که 
کردهاي ترکيــه و قبــل از آن کردهاي عراق 
داشــته اند و خواهان دسترســي به يک سري از 
حقوق فرهنگي  بوده انــد اتفاقاً همان چيزهايي 
اســت که در ايران ميان همه ايراني ها مشترک 

است؛ ازجمله رسميت نوروز. 
نکته مهم ديگر اين اســت که اقمار پ.ک.ک 
در برخي استان هاي مهم ترکيه مثل »دياربکر«، 
»وان« و »حکاري« در انتخابات اخير به صورت 
مشــخص با رأي بااليي موفق بوده و توانسته اند 
شــهرداري ها را تصاحب کننــد. هر چند ميزان 
رأي آنها نســبت به ســال هاي گذشته تنزل پيدا 
کرده و در بسياري از استان هاي کردنشين بيش 
از 50  درصد از حوزه هاي کردي به آ.ک.پ، 
يعني حزب حاکم عدالت و توسعه رأي آورده 

است. 
در ســال هاي گذشــته دولتمــردان ترکيــه بــه 
گفت وگــو روي آورده انــد؛ امــا معتقدند که 
اين گفت وگو براي خشــکاندن ريشه تروريسم 
اســت که اولين گام آن  هم خروج پ.ک.ک 
از خــاک ترکيه و برگرداندن نيروهاي مســلح 
بــه کوه هــاي قنديل در کردســتان عــراق در 
نقطه مرزي ســه کشــور ايران، عــراق و ترکيه 
و اعــالم آتش بس اســت.  آتش بــس تابه حال 
و طــي يک ســال گذشــته، اگرچــه در موارد 
محدودي شکسته شــده؛ اما برقــرار بوده به اين 
معنــا که جنگ مســلحانه رســماً متوقف شــده 
اســت، هر چند گاه وبيگاه برخي درگيري هاي 
نظامــي روي داده اســت؛ امــا در مورد خروج 
نيروهــاي پ.ک.ک از درون ترکيه علي رغم 
اينکه شروع شــد؛ اما ميانه راه، دولت ترکيه و 
پ.ک.ک هر دو با بدگماني هايي که نسبت به 

يکديگر داشتند، اين روند را متوقف کردند. 
به حزب  ■ ترکيه  آيا آزادي هايي کــه 

براي  داده  ترکيه  کردســتان  دموکرات 
رويارويي با پ.ك.ك است؟

يکي از سياست هاي اصلي دولت ترکيه اين  □
است که نشــان دهد جامعه کرد چندصداست 
و بــه همين ترتيــب براي اينکه صــداي رقباي 
کردي اين جريان شــنيده شــود و تک صدايي 
بــراي  عمــاًل  شــود،  شکســته  پ.ک.ک 
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و... پرداخت نمي شــود. ادعــاي دولت مالکي 
اين است که قرار بوده در بودجه 2013 عراق، 
کردهــا روزانه حــدود 400 هزار بشــکه نفت 
بفروشــند و آن بودجــه به خزانــه دولت عراق 
واريز شــود. به اين ترتيب همين طــور از عوايد 
فروش نفت کردستان هم برخوردار شوند. اين 
اتفاق بــه دو دليل مورد اعتراض کردهاســت؛ 
نکتــه اول اينکه آنهــا مدعي هســتند که هنوز 
توانايــي صادرکــردن روزانه رقمــي را که در 
بودجه تعيين شده بود، ندارند و نکته دوم اينکه 
مي گويند که تابه حال نفتي به صورت غيرقانوني 
نفروخته اند. البته دولت عراق هم اصرار داشت 
که ما بايد از قراردادهاي نفتي که در کردستان 
عــراق بســته مي شــود، اطالع داشــته باشــيم. 
درعين حــال ميــزان و چگونگــي دريافت آن 
بودجــه و نهايتاً واريز آن بــه بانکي در امريکا، 
طبق قطعنامه ســازمان ملل و بعد اختصاص 17 
درصد آن به اقليم کردستان عراق بايد صورت 
بگيــرد؛ درحالي که تالش کردهــا اين بود که 
وقتي اين نفت فروخته مي شــود در بانک خلق 
ترکيه ذخيره شــود و ترکيه هم اعالم کرد که 
17 درصد ســهم کردهــا را داده و باقي آن را 
به دولت عراق تحويل مي دهد. هنوز بيان نشــده 
که ترکيه چيزي به عراق پرداخت کرده باشد؛ 
دولــت عــراق و ترکيه چيــزي در ايــن مورد 
نگفته اند، بــه نظر مي آيد تا ايــن اواخر چيزي 

داده نشده است.
زماني کــه بودجه اقليم کردســتان قطع شــده و 
به تدريج تنش ها باال مي گيرد، اقليم کردســتان 
از نماينــدگان هم پيمان کردســتاني، يعني همه 
گروه هاي کــرد که در پارلمان عــراق نماينده 
داشــتند، مي خواهد که به اربيــل برگردند و به 
 هميــن  ترتيب از اعضاي کابينــه مي خواهد که 
جلســات پارلمان را همــراه با ســني ها تحريم 
کننــد و مــا در دوره اي چنديــن  ماهه شــاهد 
بوده ايــم که پارلمــان عراق هيچ گونه نشســتي 
نداشــته و از ســوي ديگر با فراخواندن وزراي 
خود، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه و 
ساير وزرايي که داشتند، عماًل دولت عراق را، 
هم نيروهاي اهل ســنت و هــم کردها بايکوت 
کردنــد و چالــش عميق شــد. در اين وضعيت 
داعش هم بــه  وجود مي آيد و موفق مي شــود 

موصل را بگيرد.
نوري مالکي ابتدا حمالت شــديدي به کردها 
داشــت که اگــر هماهنگي مســعود بارزاني و 
باقي کردها نبود داعش موفق نمي شــد موصل 
را بگيــرد؛ درحالي که اســتدالل بارزاني و بقيه 
نيروهاي سياســي در اقليم کردستان عراق اين 
بود که ارتشــي که دولت عراق تشــکيل داده، 
ميلياردهــا دالر براي آن خــرج کرده و بااينکه 
چند صد هزار نيرو در شــهر موصــل بوده اند، 
نتوانسته اند در برابر چند هزار نفر نيروي مهاجم 
ناکارآمدي  داعش مقاومت کنند نشــان دهنده 
سيســتم سياســي،  نظامي و بي اعتمادي ارتش 

در عراق وضعيــت کردها چه روندي  ■
را طي کرده است؟

از طرف ديگر در عراق هم تحوالت مهمي  □
رخ داد؛ به خصوص در انتخابات پيشين. در پنج 
ســال پيش شــاهد بوديم که ائتالف العراقيه به 
رهبري آقاي ايادعالوي موفق مي شود باالترين 
رأي را به دســت آورد؛ اما با ائتالف مجدد سه 
جريان عمده شــيعه؛ صــدر و حکيم و مالکي- 
ائتــالف دولت قانون- و نهايتاً همراهي کردها، 
العراقيــه کنــار گــذارده مي شــود و در اينجا 
تنش هاي حــوزه اهل ســنت و دولت مرکزي 
عــراق و فعاليــت گروه هاي مســلح روزبه روز 
بيشتر شد. شايد يکي از علل آن هم اين بود که 
در ميان اهل سنت اين باور شکل گرفت که از 
طريق صندوق رأي نمي توانند بر مقدورات خود 
در عراق اثر الزم را داشــته باشــند. جامعه اهل 
ســنتي که در طول سده گذشته بيشترين قدرت 
را در عراق در اختيار داشــته و بخش زيادي از 
ساختار نيروهاي مسلح، دســتگاه هاي امنيتي و 
ســاختار قدرت اقتصادي عراق در اختيار اهل 
سنت بوده اســت. افزون بر تعميق شکاف ميان 
دولت عراق و جريان هاي سني و قدرتمندشدن 
نيروهــاي مســلح به خصوص در اســتان انبار و 
به تدريج در اســتان نينوا، استان بابل و ديالي و 
ســاير مناطق که شــهرهاي فلوجه، تکريت و... 
را شــامل مي شــد؛ دولت آقــاي مالکي يک 
اينکه عالوه  انجام داد؛  خطاي محاســباتي 
بر اهل سنت چالش هايشان با حوزه کردي 
هم بيشتر شد. يکي از چالش هاي بعد از 2003 
ميــان دولــت اقليم کردســتان عــراق و دولت 
عــراق، مربــوط به قانون اساســي اســت، يعني 
چگونگي اجرايي شــدن ماده 140 قانون اساسي 
که مي خواهد تکليف مناطق مورد مناقشه ميان 
کردها با دولت در بغداد را در خصوص الحاق 
ايــن مناطــق به يکــي از دو طــرف معين کند. 
ايــن مناطق بنا به ادعاي کردهــا اکثر آنها کرد 
بودند؛ اما در تحوالت ســده قبــل به خصوص 
از 1980 به بعــد دولت بعثي عراق با کوچاندن 
کردها به جنــوب و صحراهاي جنوبي عراق و 
به جاي آن آوردن عرب ها به اين مناطق ســعي 
در عربي کردن اين مناطق داشــته که مهمترين 
آنها شــهر کرکوک اســت. البتــه مناطق مورد 
مناقشــه جاهاي ديگري هم در استان موصل تا 
اســتان ديالي را شامل مي شود که گفته مي شود 
اين مناطق 40 درصد از خاک اقليم کردســتان 
را شــامل مي شــود؛ به عبارت ديگر به جز ســه 
استان ســليمانيه، اربيل و دهوک که در اختيار 
دولت اقليم کردســتان اســت، ايــن دولت در 
مورد ســاير مناطق که ويژگي هاي راهبردي و 
اســتراتژيکي هم دارد با دولت مرکزي چالش 
داشته است. اين چالش ها سبب مي شود که در 
دولت آقاي مالکي بودجه اقليم کردســتان در 
يک ســال گذشته قطع شــود؛ حدود يک سال 
اســت که حقوق کارمندان، معلمان، پزشــکان 

بــه رهبري صالح مســلم، تبديل مي شــود و از 
ســوي ديگر شــاهديم که موضــوع کردهاي 
منطقه ابعاد بين المللي تــري پيدا مي کند. به اين 
دليل عالوه بر ترکيه و عراق، کردهاي ســوريه 
هــم وارد بازي هاي سياســي اثرگذار در منطقه 
شــده اند. در اين وضعيت به دليل حمايت هاي 
دولت ايران از دولت ســوريه به نظر مي آيد که 
بايــد تنش هاي ميان ايران و پ.ک.ک کاهش 

يابد.
شــاهديم که در دو سال گذشــته شاخه ايراني 
فعاليــت  عمــاًل  پــژاک  يعنــي  پ.ک.ک، 
مســلحانه اي در منطقــه نداشــته و حتــي گفته 
مي شــود که برخــي از نيروهايشــان به کمک 
نيروهاي کرد ســوري رفته انــد. از طرف ديگر 
يک نوع هم پيماني نانوشــته و شــايد هم نوشته 
بيــن ايــران و شــاخه ســوري پ.ک.ک عليه 
سياســت هاي مقابل بشــار اســد مثل داعش و 
باقي جريان هاي مخالف هم به چشم مي خورد. 
شــاهد اين مدعا هم ســفر آقاي صالح مسلم به 
تهران در ســال گذشــته اســت که با مقام هاي 
امنيتــي کشــور مالقات هايي داشــتند. در اين 
روزهــا و در چنــد صدمتري مرزهــاي ترکيه 
رويارويــي داعــش و اتحاديــه دموکراتيــک 
کردستان ســوريه به رهبري صالح مسلم مبدل 
به يکــي از مهمترين اخبار رســانه هاي جهاني 
شــده است و ترکيه تحت فشــار جامعه جهاني 
و کردهــاي ترکيه قــرار گرفته تــا اجازه دهد 
از طريــق دروازه مــرزي ترکيــه، يعنــي تنهــا 
راه دسترســي به اين شــهر )کوبانــي اينک در 
محاصره داعش اســت و تنها راه دسترسي مرز 
ترکيه اســت( کمک هايي به کوباني يعني شهر 
کردنشــين مرزي سوريه ارســال شود. مقامات 
ترکيه به صراحت گفته اند کــه از نظر آنها 
هم داعش و هم شــاخه سوري پ.ك.ك 
هر دو تروريست به شــمار مي روند. البته در 
روزهاي گذشــته ترکيه اعالم کرد به 150 نفر 
از نيروهــاي پيشــمرگه دولت اقليم کردســتان 
اجازه مي دهــد براي کمک بــه نيروهاي کرد 
به کوباني وارد شــوند. ضمن آنکه ترکيه اعالم 
کرده به ارتش آزاد ســوريه هم اجازه مي دهد 
تــا از طريق خاک ترکيه بــه کوباني نيرو اعزام 
کند تــا با داعــش بجنگند. برخــي تحليلگران 
مدعي انــد ترکيــه در تالش اســت تــا از اين 
طريق نيروهاي همســو با سياســت هاي خود را 
در منطقه کردي مســتقر کند و بدين ترتيب از 
اقتدار پ.ک.ک در سوريه بکاهد. اعتراضات 
مردمي در شهرهاي مختلف ترکيه در چند 
مناطق کردنشين  در  به ويژه  هفته گذشــته 
راه هاي  ترکيه که  سياست هاي دولت  عليه 
کمک به کوباني را بسته موجب شد تا بيش 
از 40 نفر کشــته و صدها نفر زخمي و بيش 
از هزار نفر بازداشــت و صدها مرکز دولتي 

موردحمله قرار گيرد.
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را  شده؛ هر دســتگاه، سياســت هاي خود 
از سياست هويتي کشور مي دانست،  بخشي 
اساســًا به برخي از عناصر و شــاخص هاي 
انقالب  از  بعــد  ملــي و ديني  هويت هاي 
بي مهري صورت گرفت؛ در منابع درســي، 
آموزشــي، رســانه اي و راديوتلويزيون و 
به عبارت ديگــر، تأکيد بر مليت و ايرانيت به 
حداقل خود مي رســد، مگر از سر ناچاري 
در وقــت انتخابات کــه از نمادهاي ملي و 
استفاده  براي کسب رأي  ايراني  حماسي و 

مي شود. 
نبايــد فرامــوش کــرد کــه هنــگام تصويــب 
قانون اساســي  پيش نويــس  در  قانون اساســي 
جمهــوري اســالمي ايــران بســياري از اصول 
موردبحث در آن جلســات بــا کمتر از نصف 
روز، دو ســاعت، يــک ســاعت و حتي بعضي 
از اصــول بــدون کمترين بحثــي و تنها با يک 
رأي گيري ســاده بله و خير به تصويب رســيد، 
امــا در خصوص رنــگ پرچم ايــران اين قدر 
جلســات متنــوع و متعدد اســتمرار پيــدا کرد 
کــه نهايتاً در جلســه آخر بررســي پيش نويس 
قانون اساسي مجبور شدند آن را تصويب کنند 
يا در برابــر اين که ما لفظ ملت ايران را به کار 
ببريــم يا امــت، يعني در تعارض ديــدن ايران 
و اســالم، بحث هــاي متعددي بــود. حاکميت 
از همــان روزهــاي اول پــس از انقــالب تا به 
امــروز، عمدتاً سياســت هاي هويتي کارآمدي 
الزم را نداشــته  اســت. بنگريد به آثار تاريخي 
در کتب درســي ما؛ از چهارم ابتدايي بچه هاي 
مــا با درســي به نــام تاريخ آشــنا مي شــوند تا 
دوره دبيرســتان و پس از آن در دانشــگاه؛ در 
کتاب هــاي تاريخ مــا به جز ســياه نمايي دوران 
گذشــته و خالصه کردن تاريــخ ايران به تاريخ 
شاهان و حرمسرا و برجســته کردن شکست ها، 
اثــري از برجســتگي هاي تاريخــي و تمدن ما 
نيســت. براي نمونه ما مي توانســتيم کتاب هايي 
را به گذشــته سياســي ايران اختصــاص بدهيم 
از تاريخ هنر، تاريخ اجتماعي، تاريخ سياســي، 
تاريخ معماري، تاريخ نقاشــي، تاريخ انديشه، 
تاريخ ورزش، تاريــخ فرهنگي، تاريخ قنات و 
آبياري، صنايع دستي، سنت ها و... غافل شديم؛ 

داعــش همزمــان در کردســتان ســوريه هم با 
پ.ک.ک در حال جنگ است، البته با النصره 
و باقي گروه هاي رقيب هم، در خاک ســوريه 
و ارتش آزاد مي جنگد. اين وضعيت منجر شد 

که موازنه نيروها در عراق به هم بخورد. 
ايــران هــم اولين کشــوري بــود که از 
کردهــاي عــراق در برابــر تهاجم داعش 
حمايت کرد. اين کمک بــه گفته مقامات 
رســمي ما مستشــاري بوده و مقامات کرد 
عراقي از ارسال دو هواپيماي ايراني با بار 
اســلحه و مهمات در همان شب اول حمله 
داعش خبر داده اند. آقاي مســعود بارزاني 
نوبت  اقليم کردســتان عــراق يک  رئيس 
به صورت رسمي نامه اي براي تشکر به آقاي 
روحاني نوشــت و يک نوبت هم در حضور 
آقاي ظريف که به اربيل ســفر کرده بود، 
از اينکه دولت ايران اولين کشــوري بوده 
که به ســرعت به ياري آنها شتافته و اسلحه 
و مهمات و ســاير نيازمندي هاي آنها را در 
مقابل داعش برطرف کرده به ابراز تشــکر 

پرداخت. 
از ســوي ديگر در عرصه سياسي هم تحوالت 
تــازه اي در عراق رخ داد؛ آقــاي عبادي براي 
نخست وزيري معرفي مي شود و پارلمان جديد 
عراق شــکل مي گيرد و اميد بــه يافتن راه حل 
تازه اي زنده مي شــود و به تدريج اميد مي رود 
که مشــکالت ميان دولت و اقليم کردستان در 
موضــوع نفت و بودجه و مناطق مورد مناقشــه 
به تدريج حل شده يا کاهش يابد. اين تحوالتي 
که در کردستان عراق و سوريه رخ داده طبيعتاً 
نمي تواند از چشــم تحليلگران داخل هم غافل 
بمانــد چراکه مي تواند در حــوزه کردي ايران 

هم داراي اثراتي باشد.  
مي خواهم تصويــري کلي از وضعيت ايران در 
بحث هــاي قومي به صورت عام و بخش کردي 
به صــورت خاص بدهــم تا به طــور جدي تر به 
مســئله کردستان برسيم؛ نکته اول اين است که 
بعد از انقالب به طور عام قلمرو سياست هاي 
بوده است؛  نامشــخص  بسيار  هويتي کشور 
سياست گذاري هاي  بر  متنوع  ســليقه هاي 
هويتي از سوي دستگاه هاي مختلف اعمال 

به دولت عراق اســت که هيچ ارتباطي به اقليم 
کردســتان ندارد و ايــن هزيمت نشــان دهنده 
شکســت سياســت هاي دولت مالکي در اداره 
کشــور عراق اســت. در ايــن ميان و با انتشــار 
اوراقي پ.ک.ک مدعي شــد کــه هماهنگي 
بيــن ترکيــه، اردن و اقليم کردســتان عراق و 
چند کشــور حوزه خليج فارس وجود داشــته؛ 
امــا شــواهد روشــني از ايــن نداريم کــه آيا 
آنچــه پ.ک.ک يا دولت مالکــي مي گويند، 
صحيح اســت. نبايد فراموش شود که به هرحال 
دولتمــردان اقليم کردســتان عــراق به خوبي به 
ايــن آگاه هســتند که عناصر بعثي در ســاختار 
داعــش وجود دارنــد و چه تفکر ســلفي، چه 
بعثــي و چــه تفکري کــه تلفيق اين دو باشــد 
دشــمن آشــتي ناپذير با هويت کردهاي عراق 
اســت و آنها تجارب بسيار خونيني در حمله به 
کردهاي عراقي در حاکميت بعثي ها داشــته اند 
و من بعيد مي دانم که رهبران کردســتان عراق 
اين را محاســبه نکرده باشــند و البته مالکي هم 
نتوانست مدارک روشني در خصوص اتهامات 

خود ارائه دهد.
وقتي کــه داعش موفق شــد موصــل را بگيرد، 
ســخنگوي داعــش در گفت وگــو بــا شــبکه 
تلويزيونــي رووداوکــه متعلق به دولــت اقليم 
کردســتان اســت، اعالم کرد که ما به ســمت 
بغداد مي رويم و جنگي با کردها نداريم. شايد 
اين برداشــت که داعش نمي خواهد همزمان با 
دو جبهــه، کردها و دولت عــراق، مقابله کند، 
ســبب شــد که اقليم کردســتان عراق مســئله 
داعش را دســت کم بگيــرد و در اين موقعيت 
اعالم کردند که ما شکاف مان با بغداد تا حدي 
پيش رفته که قابل برگشــت نيست و اگر بغداد 
مشــکالت ما را حــل نکند ما از عراق مســتقل 

خواهيم شد. 
در اين وضعيت داعــش به تدريج متوجه منطقه 
مخمور شــد و به دنبال آن در منطقه جلوال و تا 
نزديکي مرزهاي ايران پيشــرفت هايي داشت و 
در اوج اين داســتان حمله بسيار سريعي به شهر 
شــنگال داشــت و عماًل موج جنگ داعش در 
جبهه جنوبي با دولت عراق و در جبهه شــمالي 
با کردها ابعــاد تازه اي پيدا کــرد؛ درحالي که 

راهپياميي طرفداران پ.ک.ک - لندن
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بيجار کردستان و استان کرمانشاه و استان ايالم 
و جامــه ياري يا جامعه اهل حق هم در اســتان 
کرمانشــاهان در شــهرهاي کرند و کرمانشــاه 
و صحنــه و چنــد نقطــه ديگــر. نکتــه بعدي 
اســت  زباني در حوزه کردي  تفاوت هاي 
که بخشــي از کردهاي ايران گوراني زبان 
هستند يا هورامي، گروهي ديگر سوراني و 
مکري و بخشــي ديگر کرمانجي و شکاك، 
ســوراني در مهاباد و اردالن در ســنندج. 
اين به جز لک هاســت که گروهي از لک ها 

مدعي اند قوم متفاوتي هستند.
مناطق کردنشــين ايران مثل ساير مناطق مرزي 
ايران به خاطر مرزنشــيني با سلسله چالش هايي 
مرزها در همه جــاي دنيا  روبــرو هســتند. 
نســبت  توســعه اي کمتري  شــاخص هاي 
بــه داخل کشــور دارند؛ حتــي در ايالت 
متحده امريکا يا در ســوئيس. البتــه کمربند 
توســعه نيافتگي مــرزي در جاهــاي مختلــف 
يک کشــور، متفاوت اســت. منطقه هاي حوزه 
کــردي در ايران هــم از منظر توســعه نيافتگي 
داراي مســئله هســتند. منطقه کــردي ايران 
مثل ســاير مناطق مرزي ايــران مهم ترين 
فراگيرترين  و  و اصلي ترين خواسته   چالش 
مطالبات عمومي که دارند، مسئله توسعه در 
حوزه هاي متنوع آن اســت. شاخص هاي 
توسعه در حوزه کردي به نسبت کل کشور 
بسيار پايين است. در استان کردستان و جنوب 
استان آذربايجان غربي شاخص توسعه از معدل 
کشوري پايين تر است و در برخي از شاخص ها 
رتبه هــاي آخــر ماقبل بلوچســتان و خراســان 
جنوبي را بــه خود اختصــاص مي دهد. در هر 
کــدام از شــاخص ها اعــم از صنعــت، معدن، 
کشاورزي، خدمات، اشــتغال، راه و بزرگراه، 
و  بهداشــت  و  راه آهن،آمــوزش  فــرودگاه، 
امثالهم، ما با مشکالت پيچيده اي روبرو هستيم.

براي  ■ جامعــي  برنامه  تاکنــون  آيــا 
ايــن مســائل و رفــع اين شــکاف ها و 
مناطق  اين  توســعه  شــاخص هاي  رشد 
به جــز برنامه هاي پنج ســاله کشــوري و 
بودجه هاي ساالنه کشــور صورت گرفته 
بررسي  مأمور  کارآمد،  ستادي  آيا  است؟ 
مناسب  يافتن راهکارهاي  و  اين موضوع 
براي افزايش شــاخص هاي توسعه يافتگي 
مناطق کردنشين کشور شده است؟ آيا به 
آمايش سرزمين و استفاده از ظرفيت ها و 
توسعه  براي  منطقه  بي شمار  استعدادهاي 
به طــور جامعي پرداخته شــده اســت؟ 
موضوع  بــه  توجه جدي  آيا ضــرورت 
حوزه هاي کردي و اهميت توسعه پايدار 
و مــوزون ايــن مناطق براي مســئوالن 
کشــوري جايگاه شايسته و بايسته خود را 

يافته است؟
روندهــاي موجود نشــان مي دهد علي رغم  □

به همراه مشــکالت و فرصت هــا و نقاط قوت، 
واقع بينانــه مطرح مي شــود. به عبارت ديگر هم 
هزينه ها و فرصت ها ديده مي شــود و هم فوايد 
و دســتاوردها و احيانــاً خســاراتي کــه ممکن 
اســت از اين حوزه متوجه شــود. پس هم بايد 
وضع مطلوب ديده مي شــد و هم وضع موجود 
را بررســي و پيش بيني مي  کرديم که متأســفانه 
در اين حــوزه دولتمردان نتوانســتند اهداف و 
رويکردها را تعريف کننــد که با اين وضعيت 
کــه سياســت گذاري و تجــارب ايــن ملت و 
تجارب ســده قبل اين مملکت و حتي تجارب 
کشورهاي مشابه استفاده شود، هر چند احتماالً 
نهادهايي مانند مجمع تشــخيص مصلحت نظام، 
شــوراي عالي امنيت ملــي و امثالهم، مصوباتي 
در رابطــه بــا اقوام داشــته اند؛ اما بــه اين دليل 
کــه از اين ويژگــي برخوردار نبــوده تابه حال 
نتوانســته اند به صــورت مطلوبي در ايــن زمينه 

راهگشاي حل وفصل مسائل باشند.
بخشي از اين مصوبات بر همبستگي ملي تأکيد 
داشــته، بدون اينکه راهکارهاي آن نشان داده 
شود. تأکيد بر اينکه حساسيت ها در نظر گرفته 
شــود يا از زبان و رســوم اقوام استفاده شود از 
ديگر موارد هســتند. براي نمونه 30 سال است 
که در مورد اذان اهل ســنت که مسئله  ساده اي 
اســت بحــث مي شــود و نهايتاً در ســال 88  با 
ســفر مقام رهبري به کردســتان اين مسئله حل 
شــد. با اين وضعيت در حوزه کردي در ســده 
گذشــته ما شــاهد برخــي چالش هــا بوده ايم، 
نظير شــکل گيري جمهوري مهابــاد و همچنين 
هجوم گروه هاي مارکسيســت و چپ در سال 
57 ازجملــه فدائيــان اقليت، اکثريــت، پيکار 
و نيــز احزاب کمونيســت ايران و نيــز کومله، 
دموکرات و باقي احزاب سياســي در کردستان 
ايران موجب مي شود  که ما چالش هاي نظامي 
و سياسي در منطقه کردي داشته باشيم که البته 
بعد از پرداخــت هزينه هاي بي شــمار و تلفات 
بسيار باال و اثرگذاري نامطلوب بر روند توسعه 
اقتصادي و اجتماعي اين مناطق بعد از يک دهه 
به تدريج آرامش بــه اين منطقه بازمي گردد که 
شاهد وضعيت تازه اي در منطقه و در مقايسه با 

کردستان سوريه، ترکيه و عراق هستيم.
اگــر بخواهيم وضع موجود را در حوزه کردي 
نــگاه کنيم چند نکته حائز اهميت اســت؛ نکته 
اول؛ هــر نوع نگاه به حــوزه کردي بدون 
توجه به اينکه جامعه کرد ايراني يک جامعه 
واقع بينانه اي  و  کارآمد  نگاه  اســت،  متکثر 
منطقه  در  مذهــب  ســه  نيســت. حداقل 
کردنشــين ايران ساکن هســتند؛ کردهاي 
شــيعه، اهل حق يــا يارســان و کردهاي 
ســني مذهب. بخش ســني از پشــت ماکو، 
از آذربايجان غربي شــروع مي شــود تا بخش 
نازکي در اســتان کرمانشــاه بعد از اورامان که 
تا نزديکي هاي قصر شــيرين را شامل مي شود. 
بخش شــيعه در شــاهين دژ آذربايجــان، قروه، 

براي اينکه هويت ايراني فروکاسته شود، جا را 
براي هويت اســالمي البته در قرائت رســمي و 
دولتــي آن بازتر و فراخ تــر کرده اند که به نظر 
مي آيد اســتراتژي چندان موفقي نبوده و سبب 
خأل و خالي شدن فضا و درنتيجه در حوزه هاي 
قومي و محلي براي بازيگــران قوم گرا و امثال 

آن فرصت مهيا مي شود. 
در سياســت هاي هويتي در کنار تأکيد بر 
آموزه هاي ديني، اســاس اين سياســت ها 
رويکردهاي شيعي بود که طبيعتًا مي توانست 
حساسيت هايي را در جوامع اهل سنت که 
شــامل بخشــي از اقوام ازجمله بخشي از 
کردهاي ما اســت به وجود بياورد. در همان 
پيش نويس قانون اساسي تأکيد بر اينکه مذهب 
رســمي کشــور شيعه اســت، حساســيت هايي 
ايجــاد کرد به جز آيت اهلل خمينــي که گفتند با 
رأي مردم مي شود شــيعه را هم برداشت، باقي 
مراجع ازجمله آيت اهلل شــريعتمداري، منتظري 
و گلپايگاني و... مخالفان سرســخت اين وضع 
بودنــد و مي گفتند با توجه بــه اينکه اکثر مردم 
شــيعه هســتند، حتمــاً بايــد اين اصــل هم در 
قانون اساسي گنجانده شود. تنها آيت اهلل خميني 
بــود که در جواب نامه آقاي دکتر يزدي که از 
ايشــان در مورد مسائل سيستان و بلوچستان نظر 
خواســته بود، ايشــان گفتند که اين قانون يعني 
رسميت شــيعه در قانون اساســي پذيرفته شود، 
منتها در متمم قانون اساســي اگر مردم مخالف 

بودند مي توان آن را با رأي تغيير داد. 
برگرديم به کردســتان ايران؛ بايــد بر اين نکته 
تأکيد کنم که در سياســت گذاري هاي قومي، 
در حوزه هــاي فرهنگي، اجتماعــي، اقتصادي، 
نه سياســت گذاري هاي  بين المللي،  سياســي و 
سياســت گذاري  نــه  و  داشــتيم  روشــني 
راهبــردي چندبعــدي داخلــي و خارجي. در 
مشــخص  بايــد  قومــي  سياســت گذاري هاي 
کنيــم مســائل اصلي مــا در اين حوزه شــامل 
چه چيزهايي اســت؟ در مســئله قومــي ما چه 
مســائلي داريم؟ علل بروز و تداوم اين مســائل 
چيســت؟ در صورت تداوم ايــن وضعيت بايد 
انتظار چــه عواقب، پيامدهــا و رويدادهايي را 
داشــته باشــيم؟ در کنــار اين وضــع موجود و 
اســتمرار روندهــاي آن وضع مطلــوب در اين 
حوزه به چه معناســت؟ وضعيت مطلوب داراي 
چه ويژگي هايي اســت و براي رســيدن به اين 
وضع مطلوب چه فعاليت هايي بايد در دســتور 
کار قــرار بگيرد؟ چه موانعي بر ســر راه تحقق 
ايــن فعاليت ها قــرار دارد؟ ايــن وضع مطلوب 
و ارزش هــاي مقبــول در اجــرا با چــه موانعي 
روبرو هســتند و نهايتاً براي رفــع اين موانع چه 
راهکارهايي توصيه مي شــود؟ به سخن ديگر، 
در سياســت گذاري قومي ارزش هــا و اهداف 
کالن ملــي، تعريف، روش ها و ســازوکارهاي 
رسيدن به اين اهداف مشخص مي شود و نهايتاً 
محدوديت ها، نگراني ها و مخاطرات اين حوزه 
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در حال افزايش اســت. برخي مسئوالن شهري 
مدعي انــد کــه حــدود نيمي از جمعيت شــهر 
و  ســنندج حاشيه نشــين محســوب مي شــوند 
در مکان هــاي بســيار کوچک بــا تراکم زياد 
حاشــيه هاي  جمعيــت زندگــي مي کنند که 
شــهرها مستعد چند آســيب هستند؛ آسيب 
اول آسيب هاي اجتماعي است. آسيب دوم 
آسيب سياسي است، براي نمونه گسترش و 
نفوذ جريان هاي سلفي به خاطر فقر سياسي، 
فرهنگي و آموزشي در اين مناطق، در اين 
حوزه ها هيچ يک از دســتگاه هاي رســمي 
کشــور براي مناطق حاشيه اي شهرها برنامه 
مشــخصي ندارند. طبيعتــاً بايد نگران باشــيم 
که روند يارگيري جريان هاي ســلفي و برخي 
جريان هاي ديگر در اين مناطق روزبه روز بيشتر 
مي شود که مي تواند بســيار مخاطره آميز باشد. 
آيا در گستره مناطق مرزي کشور و ازجمله در 
مرزهاي غربي برنامه ها و سياســت اجتماعي و 
فرهنگي ويژه اي تعريف شــده است؟ آيا براي 
اجراي چنين برنامه هايي مقدمات اجرايي الزم 

تدارک ديده شده است؟
کردنشــين  مناطــق  از  ديگــري  بخــش  در 
ناموســي،  آســيب هاي ديگري مثــل قتل هاي 
خودســوزي و خودکشــي دختــران و طالق، 
رقم هاي بيشــتر از ميانگين کشــوري را تجربه 
مي کننــد. نــه جامعه مدني و نــه دولتمردان در 
اين خصوص حساسيت مشهودي از خود بروز 
نداده انــد. امروزه شهر مهاباد يا شهر کرمانشاه 
يا مريوان آمار طالق بسيار بااليي و گاه 50 
درصــد باالتر از معدل کشــوري را تجربه 
مي کننــد. آيا به انــدازه اهميت موضوع و 
اين مباحث دستگاه هاي ذي ربط  حساسيت 
و نيز مســئوالن ملي و محلي و روشنفکران، 
نخبــگان و محققــان به اين آســيب هاي 
اجتماعي و داليل ظهور و بروز و گســترش 
آن و نيــز  راهکارهاي کاهش و کنترل آن 

پرداخته اند؟
البته اين بدان معنا نيســت که برنامه هاي توسعه 
تابه حــال در حوزه کردي به اجــرا درنيامده يا 
تقريبًا  خوشــبختانه  نداشــته؛  دســتاوردهايي 
کردنشين  اســتان هاي  روســتاهاي  تمامي 
باالي 20 خانوار از سيم کشي برق، لوله کشي 
آب آشاميدني سالم، تلفن ثابت يا همراه و 
اينترنــت و خانه هاي بهداشــت برخوردار 
شده اند و گازرساني به تمامي شهرها و بخشي 
از روســتاهاي مناطق به ســرانجام رسيده 
است. سبک زندگي در اين مناطق در حال 
تغيير اســت. تقريبًا همه روستاها جاده هاي 
مناسبي دارند و روند ارتباطات تقويت شده 
اســت. حتي مقايسه اي ميان وضعيت توسعه 
حوزه کردنشــين ايران با وضعيت توســعه 
انســاني و اقتصادي اقليم کردستان عراق و 
حتي مناطق کردنشــين ترکيه مانند استان 
وان يــا دياربکر، بدليس و حکاري نشــان 

امور خارجه با مانعي قانوني روبرو هســتند 
به عنوان  نخبگان سني مذهب  از  تعدادي  تا 
سفير، کنســول و... به نمايندگي  ايران در 
کشــورهاي دور و نزديک اعزام کنند؟ آيا 
بعد از گذشت 37 ســال از وقوع انقالب و 
اســتقرار حاکميت جديد، دولت نمي تواند 
تني  سني نشين  مناطق  شايســتگان  ميان  در 
چند را به عنوان مديران عالي رتبه کشوري 

به کار گيرد؟
نکتــه اي کــه بســيار  اهميــت دارد توجــه به 
تســهيل  و  عمومــي  مشــارکت  راهکارهــاي 
مشــارکت و کاهش موانع مشــارکت در سطح 
ملي و لزوم تغيير رويکردهاي امنيتي است. اگر 
مسئله مشارکت در کشــور به صورت عام حل 
نشود و راهکارهايي براي تعميق مشارکت مردم 
ايران در روندها و مناســبات سياســي انديشيده 
نشــود، فعاليت احزاب ملي تضمين نشود و فضا 
بيش از گذشــته براي فعاليت آنها مهيا نشــود، 
طبيعتاً شــکاف حاکميت و ملت به خصوص در 
همــه مناطق مرزي و ازجملــه در حوزه کردي 
مي توانــد به هميــن صــورت باقي مانده و حتي 
تشــديد شــود و البته چنين رونــدي پيامدهاي 
غيرقابل پيش بينــي خود را خواهد داشــت. در 
حوزه استان هاي کردســتان و آذربايجان غربي 
هم بيش از ســاير نقاط کشور بايد رويکردهاي 
امنيتي تغيير کرده و با انعطاف الزم زمينه تعميق 

مشارکت سياسي را فراهم سازد.
در کنار فعاليت احــزاب در منطقه فعاليت هاي 
رســانه اي هــم از اهميت بااليــي برخوردارند؛ 
شــبکه هاي  ماهــواره اي و اينترنتــي به صورت 
انبوهــي توليــِد داده مي کننــد و همــه مــردم 
ازجمله شهروندان حوزه کردي امکان استفاده 
از ايــن شــبکه ها را دارنــد. ايــن نکتــه مهمي 
اســت که روزبه روز ميزان ســواد شــهروندان 
ســني مذهب کرد در ايران مثــل باقي ايراني ها 
رشــد مي کند و دسترســي آنان به فرصت هاي 
اقتصــادي تازه و مواردي ازاين دســت موجب 
مي شــود تا ســبک زندگــي تغيير کنــد و در 
نتيجه در اين مناطق »سياســت زندگي« جانشين 
رويکردهاي ايدئولوژيک پيشــين شــده است. 
در ايــن موقعيــت ايــن جامعه باســواد که نوع 
نگاهــش مشــارکت طلبانه و امروزي اســت و 
نســبت به رويکردهاي خشــن و مســلحانه هم 
چندان همراهي ندارد، تشــنه مشــارکت بيشتر 
در عرصه هــاي تصميم گيري ملي اســت و اگر 
بــه اين امــر بي توجهي شــده و ناکامــي ايجاد 
شــود ســرخوردگي و حتي موضع گيري عليه 
منافع ملي شــود. آيا به صورت ويژه اي در اين 

خصوص راهبردهايي تدوين شده است؟
نکات ديگري هم هســت که بايــد موردتوجه 
قــرار بگيرد؛ گســترش مهاجرت از روســتاها، 
در  و  دارد  به دنبــال  را  حاشيه نشــيني  تشــديد 
نتيجه  ســکونت هاي غيررســمي در حوزه هاي 
کردي همچون ديگر مناطق کشــور روزبه روز 

برنامه هاي اجراشده و در حال اجرا، شوربختانه 
اهميت توجه ويژه به ايــن مناطق هنوز جايگاه 
شايســته و بايسته خود را در سطح کالن و ملي 

نيافته است.
نکتــه بعــدي داراي اهميت اين اســت که در 
حوزه هــاي کردي گروهــي از هموطنان 
متأســفانه  مي کنند،  زندگي  ســني مذهب 
سياست هاي جذب در نظام ملي براي اين 
گروه ها از کارآمدي الزم برخوردار نبوده 
اســت. اگرچه ما امروز در استان کردستان 
و آذربايجان غربي و حتي کرمانشــاه شاهد 
افزايش شــمار اســتفاده از نيروهاي سني 
کرد در ميان مقامات محلي هســتيم و بيش 
از 70 درصد از مديريت هاي اين حوزه ها 
بومي هســتند، اما در ســاختار کالن ملي و 
مديريت هاي عالي کشــوري ازجمله وزرا، 
شــوراي  نگهبان،  رئيس جمهور،  معاونــان 
فرماندهان عالي رتبه لشــگري و کشوري و 
معاونان وزرا، مديران ستادي وزارتخانه ها، 
متأســفانه تابه حال از نخبه هاي سني مذهب 
نگرفته است  اســتفاده شايســته اي صورت 
و اين مي تواند بســيار نگران کننده باشــد. 
فرامــوش نکنيم که ســهم نخبــگان در قدرت 
در فرآينــد توســعه- چــون توســعه در ايران 
برنامه محــور نبوده و بيشــتر قائم به اشــخاص 
بــوده- مؤثر اســت. وقتــي اســتان اصفهان يا 
کرمان مي توانند تعداد قابل توجهي وزير داشته 
باشــند، خودبه خود اين وزرا در توسعه يافتگي 
استان هاي خود مي توانند بسيار اثرگذار باشند. 
وقتــي آقاي رمضان زاده از اســتان کردســتان 
ســخنگوي دولت  مي شود، حضور ايشان منجر 
به واريز بخشــي از بودجه ها به استان کردستان 
مي شــود که پيــش از آن امکان پذيــر نبود. از 
منظر ديگر احســاس غيرخودي شــدن مديران 
و نخبــگان کرد و ســني مذهب کــه نمي توانند 
در ســاختار کالن کشــور نقش بازي کنند آن 
هــم درحالي کــه در منطقه تحــوالت تازه اي 
رخ مي دهــد ايجاد نااميدي و احســاس ناکامي 

خواهد داشت. 
آيا دولت آقاي روحاني تاکنون براي  ■

اســتفاده از نيروهاي کرد ســني مذهب 
به عنوان وزير، معاون وزير، سفير، استاندار 

و... اقدام شايسته اي انجام داده است؟
از اين نظر کارنامه دولت اصاًل مثبت نيست  □

و اقدامــي جدي در دســتور کار قرار نداشــته 
اســت. آيا واقعًا مانعي جدي و قانوني براي 
مســئوالن در اين خصوص وجود دارد که 
در  ســني مذهب  شايســتگان  و  نخبگان  از 
کشــوري  عالي  مديران  و  مقامات  ســطح 
استفاده نمي شود؟ اگر چنين موانعي وجود 
نيســت( چرا براي  البتــه چنين  دارد )که 
رفع ورجــوع قانونــي آن اقدامي صورت 
نمونه آيــا وزير محترم  بــراي  نمي گيرد؟ 
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بوده اند. استفاده از توان فرهنگي و معنوي اين 
جامعه همچــون ديگر ذخاير فرهنگي و معنوي 
ايران بسيار ضروري است. مردم اهل حق در 
دوره جنگ در دفــاع از ايران نقش مهمي 
ايفــا کرده اند.  در مرزهاي غربي کشــور 
در حوزه موســيقي معنوي و اصيل ايراني 
نيز ســهم هنرمندان اين گــروه از ايرانيان 
قابل توجه است. بايد بيش از گذشته در اين 
خصوص توجه داشت و براي احقاق حقوق 

اين گروه نيز بيش از گذشته حساس بود. 
از ســوي ديگر تمرکززدايي از ساختار اداري 
بســيار حائز اهميت اســت؛ دســت فرمانداران 
و اســتانداران در حوزه هاي توســعه بايستي از 
گذشته بازتر بشود. بخشي از مشکالت موجود 
نــه ناشــي از نيــت برنامه ريزان، بلکه ناشــي از 
ناکارآمدي مســئوالن محلي اســت و بخشــي 
ديگــر ناشــي از تمرکــز اداري و اقتصادي در 

کشور.
را  ■ توســعه  احمدي نــژاد  زمانــي 

استاني کردن جاده ها، آب و... مي دانست.
بله، اما بــدون برنامه ريزي بــود، اگر بدون  □

به جــز  انجــام بگيــرد  ايــن کار  برنامه ريــزي 
ضربــه بــه منابع ملــي کاري انجــام نمي گيرد؛ 
اگر مــا بي رويه ســد بزنيم نتيجه اش مي شــود 
خشکسالي و گردوغبار و امثالهم. اگر برنامه ها 
را کارشناســان بنويســند و قبــل از نوشــتن از 
محققان، پژوهشــگران و آکادميسين ها دعوت 

کنند طبيعتاً اين بالها بر سر مملکت نمي آيد. 
بســياري در کردســتان يا آذربايجان گله 
مي کنند که ســطح توسعه مثاًل شهر تهران با 
استان کردستان قابل مقايسه نيست. چرا اين 
شکاف توســعه وجود دارد؟ پرسش درست، 
کارشناســانه و حق طلبانه اي اســت و بايد 
براي آن پاســخ هاي درخور يافت و براي 
حــل آن نيز برنامه هاي ويــژه اي تدارك 
ديده شود، اما ســؤال ديگري نيز مي توان 
بر آن پرســش افــزود چرا بين ســنندج و 
ديواندره شــکاف توســعه اي وجود دارد؟ 
ســنندج و دزلي؟ ســنندج و بانه؟ سنندج 
و ســقز؟ چرا بين ســقز و ايرانشــهر شکاف 
عميق توســعه اي وجــود دارد؟ پس نتيجه 
مي گيريم اين نظــام برنامه ريزي ناکارآمد 
است. به اين ترتيــب مشخص مي شــود که بايد 
بــراي برنامه ريزي عمراني، اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي و توســعه مملکت ابعــاد تازه اي در 
نظر گرفته شــود؛ با ايــن توضيحات ما در حال 
حاضــر در زمينــه توســعه پايــدار در مناطق با 
مشــکالت زيــادي مواجه هســتيم. هنوز خط 
آهن ـ به جــز مهاباد که از آذربايجان غربي 
واردشده ـ در بخش عمده اي از حوزه هاي 
کردي وجود ندارد و به نظر مي رســد که 
يکــي از اولويت هاي دولت آقاي روحاني 
بايد توجه به ريل باشــد. در همه جاي دنيا 

مشخصًا دو جريان عمده نقشبنديه و قادريه 
زيادي  بي مهري هاي  انقالب  از  بعد  هستند. 
نسبت به مشايخ صورت گرفته است. فراموش 
نکنيم که انديشه هاي صوفيانه و انديشه هاي 
مشــايخ اغلــب در برابر خشک انديشــي و 
قرار  ســلفي ها  ازجملــه  جزم انديشــي ها 
مي گيرد. هر جا که ســلفي ها رشد مي کنند 
اولين آمــاج خود را در برابــر گروه هاي 
نقشبنديه و قادريه و... قرار مي دهند و تکايا، 
عبادتــگاه و مراکز بــزرگان آنها را هدف قرار 
مي دهند. بعد از انقالب فضاي رسمي نتوانست 
پذيراي دراويش نقشــبنديه و قادريه شود. البته 
تندروي گروه هاي چپ  و مارکسيســت مستقر 
در منطقــه را در اين بخش هــم نبايد از ياد برد 
که حمــالت ســازمان يافته و گاه خونيني عليه 
اين گروه ها داشــتند. علي رغم اهميتي که اينها 
در مقابله با ســلفي گري دارند- البته گروه هاي 
مختلف قادريه و نقشــبنديه بــا يکديگر رقابت 
دارند- اما در غرب و شــرق کشور نفوذ  دارند 
و هميــن بــود که طي سياســت هاي رســمي و 
محدوديت هايــي کــه در آن حــوزه صورت 
گرفت، عمــاًل طريقت هاي مذهبــي در منطقه 
بلوچســتان هم با محدوديت هاي زيادي هم از 
ناحيه دولتمردان و هم از ناحيه مولوي ها روبرو 
شدند که روزبه روز نقش آنها کمرنگ تر شد. 
بحــث مربــوط بــه اختصاصــات مذهبــي در 
مــورد جامعه يارســان يــا اهل حق هــم که در 
کرمانشاه ساکن هســتند، داراي اهميت است؛ 
کــه عناصر ناب ايراني هــم در آموزه هاي آنها 
وجــود دارد و مــا در اين زمينه هم حساســيت 
به خــرج نداده ايم و نه توليــد دانش کرده ايم. 
تصميم گيري هــا ســليقه اي بــوده و بايد مراکز 
متعــدد ايــن حوزه هــاي متنــوع را بــه لحاظ 
فرهنگي موردتوجه قرار دهيم. جامعه ياري و 
اهل حق در غرب ايران نيــز اگرچه نه به 
ميزان سني مذهبان، اما در خصوص مناسک 
و آداب، گاه بــا محدوديت هايــي روبرو 

مي دهد از نظر شاخص هاي توسعه، وضعيت 
در حوزه کردستان ايران مثبت تر از مناطق 
کردنشــين ترکيه و عراق اســت و از نظر 
کردستان  توســعه،  شاخص هاي  از  بسياري 
ايران وضعيت بســيار مطلوب تري را نسبت 
به کردستان عراق و ترکيه نشان مي دهد و 
بر اين  اساس در کنار دستاوردهاي ديگري 
نظيــر تأســيس دانشــگاه ها و مراکز علمي 
جديد هم بايد گفــت ميان آنچه انتظارات 
توســعه اي مردم در مناطق مرزي و به ويژه 
مردم کردســتان اســت و آنچه روي داده 
هماهنگي نيست، يعني شکافي برجسته ميان 
مطالبــات و واقعيات وجــود دارد. به ديگر 
ســخن علي رغم تالش هاي خوبي که براي 
توســعه اين مناطق از ايران صورت گرفته، 
بسيار  به وضعيت مطلوب شکاف  اما نســبت 
انتظارات مردم براي  عميقي وجود دارد و 
توسعه اين مناطق هنوز به صورت شايسته اي 

برآورده نشده است.
بــه ميزاني کــه تنش هاي منطقــه اي ما با 
عربســتان و کشــورهاي منطقه يا در سطح 
بين المللــي با غربي ها به قــوت خود باقي 
يا  ابزار مذهب  از  باشــد، طبيعتًا اســتفاده 
مســئله اقوام براي آنها در دست کار است 
که بتوانند به دولت ايران فشار وارد کنند، 
امــا در همين سياســت هاي مذهبــي در دولت 
جمهوري اســالمي بايد به اين نکته ظريف هم 
اشــاره کرد؛ مي دانيم که مردم کردســتان، 
آن بخشي که ســني مذهب هستند، جامعه 
يک صدايي نيست؛ گروهي گرايش مذهبي 
دارند و گروهي ســکوالر هســتند. آنها که 
گرايش مذهبــي دارند، گروهي گرايش به 
طيف آقاي مفتــي زاده دارند که خود آنها 
هم دو دســته هســتند که باهم رقيب اند. 
گروه ديگر که بسيار قابل توجه است و طي 
دهه هاي بعد از انقالب از آنها غفلت شــد، 
مشــايخ و طريقت هاي مذهبي هســتند که 
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گاه به صورت مخفيانه وارد کشــور مي شــوند، 
شــبکه هاي ماهواره اي هم برنامه هايي را پخش 
مي کننــد و در عرصه هايــي هم شــاهد برخي 
فعاليت هــاي اجتماعي آنهــا بوده ايم. يکي دو 
برخــورد نظامي نيــز در ماه هاي گذشــته روي 
داده اســت. همچنين برخي جريان هاي ســلفي 
نيز فعاليت هايي در بخشــي از مناطق کردنشين 
دارند. اساساً رويکردهاي هويتي کشور اگر در 
قالب سياست گذاري هاي قومي مشخص نشود 
و اين مشــکالت ادامه داشته باشد ما بايد شاهد 
اين باشيم که به تدريج گروه هاي سلفي بتوانند 

برخي از مقاصدشان را پيش ببرند.
همچنيــن در خصوص مســائل حــوزه کردي 
نــکات ديگــري وجــود دارد کــه بايــد بدان 
به صورت کارشناســي و فني و  طبق منافع ملي 
نگريســته شــود. ازجمله اين موارد، حل وفصل 
ديگر مســائل سياســي مبتالبــه منطقه اســت. 
با گروه هاي ُکرد عراقي  ايران  آگاهيم که 
به صورت سنتي روابط مطلوبي داشته است. 
پيوندهاي ايران بــا گروه هاي کرد عراقي 
در نيم ســده گذشــته و حضــور چند صد 
هزار کرد عراقــي در ايران در اين دوران 
نمونه اي از روابط خوب ايران با کردهاي 
با اســتقرار دولت منطقه اي  عراق اســت. 
کردســتان عراق نيز روابط ايــران با اين 
دولت منطقه اي رو به رشــد بوده است. در 
ماه هاي گذشته به ويژه پس از حمله داعش 
به اقليم کردســتان عراق و کمک فوري و 
بدون فوت وقت ايران بــه مردم و دولت 
کردستان عراق براي مقابله با داعش روابط 
ايران با اقليم کردستان وارد مرحله تازه اي 
شد.  مسعود بارزاني هم از اينکه ايران نخستين 
کشــوري بوده که با ارسال ســالح، مهمات و 
مستشار به ياري اقليم شــتافته از آقاي روحاني 
تقدير کرد. همچنيــن در جريان هجوم داعش 
به شهر کوباني ســوريه )عين العرب( نيز برخي 
گزارش ها حاکي از ارســال اسلحه ايران براي 
نيروهاي کرد مســتقر در شــهر است تا از خود 
در برابر داعــش محافظت کنند. به اين ترتيب به 
نظر مي رســد روابط ايران با کردهاي منطقه 
اين  بيشتر است.  نزديکي  درحال توســعه و 
در حالي اســت که رقيب منطقه اي ايران 
در برابر هجوم داعش به اقليم کردســتان 
عراق تنها به نظاره گري بسنده کرد و براي 
يــاري اقليم کردســتان اقدامــي در پيش 
نگرفت! اينجا پرسشــي طرح مي شــود. وقتي 
ايران کمک و ياري احزاب کرد منطقه اي 
در عراق و ســوريه را به عنوان بخشــي از 
راهبردهاي خود قلمداد مي کند و به عنوان 
عمق راهبردي خود به اين جريان ها توجه 
مي کند آيا وقت آن نرسيده تا در خصوص 
نوع مواجهه با احزاب کرد ايراني مستقر در 
خارج از کشــور هم تجديدنظري صورت 
گيرد؟ در هفته هاي گذشــته وزير اطالعات 

زندانيان اقداماتي صورت گيرد شــکاف ها هم 
کم مي شــود. تدبير سياســي کمــک مي گويد 
عقالني ترين روش ها بــا کمترين هزينه ها براي 
حل وفصل مســائل در پيش گرفته شــود. دادن 
عفــو به بســياري از اين محکومــان و زندانيان 
مي تواند در حل اين مسئله ياريگر باشد. برخي 
نيــز نيمي از طول دوره محکوميت شــان را طي 
کرده انــد و به لحــاظ قانوني راه بــراي آزادي 
مشروط شــان باز اســت. ضمن آنکه روندهاي 
پيشــين امنيتي هم موردبازنگــري قرار گيرد و 

فضاي منطقه بيش ازپيش تلطيف شود. 
يکــي ديگــر از مســائل موجــود بــه وضعيت 
اســتان  در  بازمي گــردد.  غربــي  آذربايجــان 
آذربايجان غربي حدود نيمــي از جمعيت کرد 
و نيمــي ديگــر آذري هســتند. البتــه اقليتي از 
ديگر اقوام، مذاهب و اديان هم در اين اســتان 
مســتقر هســتند. پس از پيروزي انقــالب و به 
دنبال درگيري هاي احزاب چپ و مارکسيست 
همچون احــزاب فدايي خلــق )اقليت( کومله، 
دموکــرات و... بــا نظــام سياســي فضايي در 
اســتان آذربايجان غربي به وجود آمد که عرصه 
را بــراي مشــارکت نخبگان کرد ســني مذهب 
در ســاختار مديريت اســتان تنــگ کرد. طي 
 1376 خــرداد  دوم  از  پــس  ســال هاي 
براي  راه  تــا  تالش هايي صــورت گرفت 
مشارکت بيشــتر کردهاي آذربايجان غربي 
در ســاختار مديريت اســتاني بازتر شود و 
در ايــن خصوص تحوالت تــازه و خوبي 
هم روي داد، هر چنــد تا وضعيت مطلوب 
فاصله زياد بود. متأســفانه در دولت جديد 
استفاده  يعني گسترش  رويکرد  اين  اهميت 
از نخبگان کرد ســني مذهب در ســاختار 
اداري استان )و نه صرفًا شهرستان ها( يعني 
در سطح اســتاندار، مديران کل، معاونان و 
رؤســاي اســتاني توجه جدي و مناسبي به 
اســتفاده از نيروهاي کرد صــورت نگرفته 
اســت و براي اين موضوع دولتمردان بايد 
چاره اي بينديشــند و با بررسي دقيق وضع 
موجــود و دادن آمــار و تحليل روندهاي 
موجود، به فکر طراحِي ســازوکاري باشند 
کــه اين نقيصــه مهم برطرف شــود. انتظار 
اين اســت در دولت آقاي روحانــي پيامدهاي 
چنيــن سياســتي، يعني محدوديت در اســتفاده 
از نخبگان شايســته کرد ســني مذهب در استان 
آذربايجان غربي در ســطوح مديريت اســتاني 
بيش از گذشته موردتوجه و بازبيني قرار گيرد.

 ارزيابي شــما در حوزه سياســي از  ■
فعاليــت احزاب سياســي کــه اينک در 

خارج کشور هستند چيست؟
االن برخــي احزاب قوم گــراي کردي مثل  □

دموکــرات، کوملــه و شــعب آن و بــه همين 
ترتيب شاخه ايراني پ.ک.ک در حال فعاليت 
هســتند. فعاليت آنها در کمپ هايشــان است و 

ارتباطات يکي از زيرســاخت هاي توســعه 
است، هم ارتباطات داخلي و هم خارجي، 
حتي براي توسعه خطوط ريلي به پيرانشهر 
يا سردشــت و از آنجا به اقليم کردســتان 
عراق بايد برنامه ريخت. اين نگاه مي تواند 
فرصت هاي قابل  توجهي براي توسعه کشور 

مهيا سازد.
در مرزهايمان در حــوزه کردي مثل همه 
مرزها در حوزه هاي جنوبي و غربي کشور 
با مشکلي افزون بر مشکالت پيشين مواجهيم؛ 
مسئله مين. مين هاي به جاي مانده از دوره 
ايجاد مي کنند،  جنگ هرازگاهي مشکالتي 
کودکان و زنان و ديگر شهروندان  را قرباني 
مي کند؛ هم مين زدايي از اين مناطق و هم 
توجه جــدي و فوري براي ثبت اين افراد 
به عنوان جانباز در نهادهاي حمايتي بســيار 
حائز اهميت است که طي فرايندي پيچيده 
و ســخت در بنياد شــهيد اين کار صورت 

مي گيرد؛ اين فرآيند بايد تسهيل شود.
مشــکل ديگر، کولبري  و تجارت غيررســمي 
است، که ســاماندهي آنان بايد به سرعت انجام 
بگيرد. نبايد ايــن موضوع اجتماعي و اقتصادي 
که دهه هاســت راه امرارمعاش بخشي از مردم 
مرزنشــين را مهيا مي کند و البته آن هم ناشي از 
ناکارآمدي برنامه هاي توســعه کشور، بيکاري 
و فقر اســت که با راهکاري انتظامي و امنيتي و 

نهايتاً شليک محدود شود.
در يکي دو سال  گذشته شهر سردشت و دو 
شهر همسايه شمالي و جنوبي آن؛ پيرانشهر، 
بانــه، مهابــاد و بخشــي از خانه  باغ هــاي 
سردشــت، کانوني  شــده براي ورود مواد 
شيشه  ازجمله  روان گرداني  داروهاي  اوليه 
که گســترش فوق العاده اي داشته؛ افرادي 
ميلياردر شده اند و شهر صلح، سردشت، در 
معرض آســيب هاي جدي قرار دارد و دور 
دروازه  شــرق کشور  که  همين طور  نيست 
ورود مواد مخدر شــده بود، اين منطقه هم 
دروازه ورود مــواد مخدر صنعتي از بيرون 
شــود که هــم در آشــپزخانه هاي مســتقر در 
کوچه باغ هاي سردشــت يا ساير نقاط اين شهر 
ارجمنــد کــه در جنگ مورد هجوم شــيميايي 
صدام حســين قــرار گرفــت، توليــد و منتقل 
مي شود. فعاالن مدني و نيز مسئوالن شهرستاني 
و اســتاني بايد بيش از گذشته در اين خصوص 
تــالش کننــد تا منطقــه را از دســت اين بالي 

هولناک رهانيد.
مشــکل ديگر روند برخورد با فعاالن سياســي 
اســت؛ که به نظر مي رســد بايد سياســت هاي 
چند سال گذشــته تعديل شود. امروزه تعدادي 
از کســاني کــه در حوزه هاي کــردي فعاليت 
سياسي داشــته اند اعم از اينکه قوم گرا يا سلفي 
بوده انــد يا فعاالن رســانه اي با احکام ســنگين 
زندان روبــرو هســتند، اگــر تجديدنظري در 
اين زمينــه انجام بگيرد و براي حل مســئله اين 
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دربــاره کردهاي ايران که در مــورد کردهاي 
خــارج از ايــران ايــن نکتــه مطرح اســت که 
کردهــا با همــه ايراني ها پيوندهــاي فرهنگي، 
اســطوره اي، زباني و تاريخــي عميقي دارند و 
اگر بتوانيم روايت ايراني را در مســائل کردي 
مطرح کنيم به نظر مي رســد کــه بتوانيم بر اين 
نوع از روايت هاي غيرتاريخي و ايران ســتيزانه  
غلبــه کنيم. به زبان ديگر اين درســت نيســت 
که کردها مثاًل در حوزه سني نشــين ها خواهان 
جدايي از ايران هســتند. اگــر اين گونه بود در 
دوره جنــگ بايــد بخش هايــي از کردســتان 
و بــا همراهــي کردســتاني ها به اشــغال عراق 
درمي آمد. درحالي که کمترين ميزان پيشــروي 
در منطقه کردســتان بوده همچنيــن کردها در 
برابــر دعوت هاي گروه هــاي تجزيه طلب  براي 
جهت گيري هاي سياســي در ســال هاي گذشته 
همراهــي نکرده اند اين نشــان از اميد به داخل 
کشــور اســت. چرا در موفقيت هاي ورزشــي 
ايران، مردم کردنشــين جشــن مي گيرند؟ البته 
گروه هاي قوم گــرا و تجزيه طلب هم فعاليت ها 
و حوزه نفوذ خودشــان را دارنــد، اما اين بدان 
معنا نيست که غلبه گفتماني در دست آنهاست. 
مــن فکر مي کنم اگر گفتمان سياســي مبتني بر 
حقوق بشر و برابري همه انسان ها باشد، بيش از 
گذشته شاهد مشارکت مردم کرد در روندهاي 

سياسي خواهيم بود.
مرحــوم امــام گفتند »ميــزان رأي  ■

ملت اســت« و مقام رهبــري هم گفتند 
»حق الناس باالتر از حق اهلل اســت«. اگر 
به همين جامه عمل پوشانده شود و روح 
فکر  اعمال شود  قانون اساســي  بر  حاکم 

نمي کنيد نتايج مثبتي خواهد داشت؟
حتمــاً همين طور اســت؛ تعميــق وحدت و  □

همبســتگي ملــي و حفظ حقوق شــهروندان و 
احتــرام به جــان، مــال و آبروي مــردم، يعني 
همين؛ يعني به مردم احتــرام بگذاريد و اجازه 
بدهيد مردم در سرنوشــت خود مؤثر باشــند و 
فضاي سياســي را به فضايي امنيتي تبديل نکنيم  
البته نه به اين معنا که دستگاه هاي امنيتي تعطيل 
شــوند، بايد در نظر داشــته باشــيم کــه اگر از 
طرفي توســعه و برنامه ويژه اي براي آن باشــد 
و در حوزه مذهب موانع عدم مشارکت برداشته 
شــود، در عرصه بين المللي تنش زدايي داشــته 
باشــيم، رويکردي که نهايتاً آخرين کار است، 
يعني برخــورد و زندان در جــاي قانوني خود 
گذاشته شود و مشــارکت ها را تسهيل کرد. به 
نظر مي رســد که در کردســتان مشارکت طلبي 
شــايد بيش از نقاط ديگر کشــور است. وقتي 
آقــاي خاتمي در برخي شــهرهاي کردنشــين 
باالتريــن ميزان رأي را مي آورنــد نتيجه چنين 

تحليلي است.
مدعي  ■ کــردي  جريان هاي  برخــي 

هســتند در ماجــراي ميکونــوس کــه 

است. شرايط منطقه اي و فرامنطقه اي را بررسي 
مي کند تا روندهاي آتي را کشــف کرده و بر 
اســاس آن راهبردهايي را بــراي آينده تدوين 

کند.
تاکنــون موردتوجه تحليل هاي کســاني  آنچه 
چون من بوده، بيشــتر متمرکــز بر تحليل علمي 
و تاريخــي چگونگي ظهــور و فعاليت احزاب 
بوده،  همچون حــزب دموکــرات کردســتان 
نه راهبردســازي بــراي اينکه در آينــده با اين 
احــزاب چگونه مواجهه داشــت! اگــر جايي 
هم نــکات تازه يا تحليل هــاي تاريخي تازه اي 
طرح شــده برخي ايدئولوژي پــردازان حزبي يا 
متعصبين سياسي شــان را برآشفته کرده است و 
حتي با فرض بازگشــت اين افراد و جريان ها به 
داخل کشور، براي هميشــه راه تحليل تاريخي 
و جامعه شــناختي چگونگي ظهــور و بروز اين 

جريان ها باز است و خواهد بود.
امــا رويکــرد حقوق بشــري و انســان محور و 
نيــز ضرورت هــاي ملي و منافع ملي بر اســاس 
تحليل تاريخي و جامعه شــناختي صرف تدوين 
نمي شــود. فراتــر از اينکــه حزبي چگونه ســر 
بــرآورده و به حيات خود ادامه مي دهد، نکات 
مهم ديگري نيز وجود دارد که اهميت آنان را 
منافع ملي و رويکردهاي انســان محورانه تعيين 

مي کند.
از اين منظر فکــر مي کنم زمان آن فرارسيده 
تا براي احزاب کــرد ايراني که در خارج 
از کشــور مســتقر هســتند ايــده و فکر و 
راهبردهاي تازه اي تدوين شود و دولت و 
حاکميت راه را براي گفت وگوي بيشــتر با 
اين جريان ها بگشايند و براي بازگشت آنان 
و خانواده هايشان به کشور اقدامات تازه اي 

در پيش گيرند.

در کردستان دو ديدگاه حاکم است؛  ■
يکي اينکه مي گويند نقشه کردستان واحد 
در گروهي از خانه ها نصب  شده بنابراين 
اســتراتژي نظامي آنجا بايد امنيتي باشد. 
برخوردي  بايد  که  معتقدند  هم  يک عده 
سياســي ـ قانوني شــود، حتي در دوره 
مصدق که ارتش، فئودال ها و روحانيون 
درباري و کالن، عليــه دولت بودند، اما 
در اوج آزادي، استقالل و عدالت بود و 

تجزيه طلبي رخ نداد.
من هــم رويکــرد دوم را انســاني، منطقي  □

و درســت مي دانــم چرا کــه اگر گــزاره اول 
درســت بود بايــد االن وضعيت کردســتان ما 
از کردســتان ســوريه، عراق و ترکيه بدتر  بود. 
علي رغــم اينکه مجموعــه اي از جريان ها 
انتخابات دعوت کردند،  مردم را به تحريم 
امــا مي بينيم کــه در حوزه هــاي کردي 
بيــش از معدل کشــوري مردم بــه آقاي 
در  رأي مي دهند. کردها همواره  روحاني 
داشته اند  مشارکت  کشور  سياسي  روندهاي 
نه فقط  همچنين  بوده اند.  مشــارکت طلب  و 

بدون ورود به جزئيات در مجلس اعالم کرد 
که وزارت مطبوع وي با احزاب دموکرات 
است.  داشــته  نيز گفت وگوهايي  و کومله 
برخي از شعب احزاب مذکور نيز اين خبر 
را تأييد کردند. هر چند اين گزارش وزير 
اطالعات در رســانه ها مورد تحليل و توجه 

شايسته اي قرار نگرفت.
منافــع ملــي ايجــاب مي کنــد از چنين 
بــاب  گشوده شــدن  يعنــي  رويکــردي 
گفت وگوي دولت با احــزاب کرد ايراني 
خارج از کشــور استقبال شــود و راه براي 
گفت وگوي دولت با ايــن احزاب بيش از 
گذشته هموار شــود. سال هاست که گروهي 
از فرزندان اين مملکت، به داليلي که بررســي 
آن را بايــد جداگانــه پي گرفــت، به عضويت 
گروه هاي سياسي همچون کومله يا دموکرات 
يــا شــعب مختلــف آن، درآمــده و برخي از 
آنــان همــراه خانواده هايشــان سال هاســت از 
خانه و کاشــانه خود دور هســتند. فکر کنم که 
يافتن راهي براي بازگشــت اين دســته به خانه 
و مملکت شــان يعنــي ايــران کاري انســاني و 
البته در راســتاي منافع ملي همه ايرانيان باشــد. 
البته احزاب سياســي کرد ايرانــي هم با درک 
موقعيــت و نيز ارائه تحليل هاي تازه و راهبردي 
بايد از فرصت ايجادشده استفاده کنند و با نفي 
جنــگ مســلحانه و روش هــاي نظامي گري از 
ســاختار سازماني خود  راه را براي فرصت هاي 

تازه بگشايند.
از  ■ پيشــيني  تحليل هــاي  در  شــما 

خطاهاي سياسي و راهبردي اين گروه ها 
تحليل هايــي ارائه داده ايد و البته از اين 
رهگذر هم احــزاب دموکرات و کومله 
عليه شــما داشــته اند،  حمالتي شــديد 
چگونه مي شــود که امــروزه از ضرورت 
گفت وگوي دولت با اين احزاب ســخن 

مي گوييد؟
 به نکته مهمي اشــاره کرديــد. بايد ديد از  □

چه منظــري به بحث مي پردازيــم. گاه محققي 
در مقــام تحليــل تاريخــي و جامعه شــناختي 
از چرايــي ظهــور يــک گــروه سياســي يــا 
مکانيســم ها و ديناميســم هاي حاکــم بر ظهور 
و گســترش فعاليت آن جريان و حزب ســخن 
مي گويد. در اين مقام محقق در پي آن اســت 
تا نــوري بر ابهام هــا و تاريکي هاي موجود در 
خصــوص پديــده موردبررســي بيفکنــد تا به 
درک درســت تري از واقعيت دســت يازد. در 
اينجــا محقــق در پي توصيف، تحليــل و تبيين 
چگونگي ظهور و بروز پديده اســت و ممکن 
اســت در اين مقام نکات تازه  اي طرح شــود و 
برخي از آنچه تاکنون بديهي شمرده مي شد نيز 

مورد پرسش قرار گيرد.
از نظر اســتراتژي نيز ممکن است از رويکردي 
ديگــر به تحليــل روي آورد.  ايــن نوع تحليل 
در پــي برآورد تــوازن ميان نيروهاي سياســي 
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عراقــي تهديــد کرده انــد کــه اگر عبــادي به 
خواسته هايشان جامه عمل نپوشاند ممکن است 
بعد از ســه ماه در روابطشــان تجديدنظر کنند.  
جريان داعش اين مســائل را تحت الشعاع قرار 

داده است. 
برخي از برادرهــا و خواهرهاي کرد  ■

ما شــايد به ايــن دليل که به نژادشــان 
به  نتوانند  مي دهنــد  زيــادي  اصالــت 
جمع بنــدي خوبي برســند. مــا بيش از 
صدسال اســت نفت داريم اما چرا ميزان 
فقر اين قدر زياد است؟ ما صدسال است 
بــراي حفاظت  و  فروخته ايم  نفــت  که 
از منابــع نفتي مان اســلحه خريده ايم و 
يا جنگ و ســرکوب بوده. ما در زندان 
اين مثلث بوده ايم حال اگر کردســتان 
عراق بخواهد مســتقل شــود از طرفي با 
ناسيوناليسم عرب مواجه است، از طرفي با 
ناسيوناليسم ترك و اينکه ايران آن منطقه 
را جــزو خودش مي دانــد. راه دريا هم 
منوط بر اجازه ناسيوناليســم ترك است. 

اين به چه سرنوشتي مي رسد؟
قطعاً در کردســتان عــراق صداها و احزاب  □

مختلفــي وجــود دارد، امــا همه آنها در ســده 
گذشــته ايــن تلقــي را داشــته و دارنــد که از 
ابتدا قــرار بوده اقليم کردســتان عراق و حوزه 
کــردي ترکيه يک کشــور واحد باشــند طبق 
پيمان نامه هــاي جنگ اول جهانــي که عثماني 
تجزيه شــد )ازجمله پيمان سور( اما انگليس به 
آنهــا خيانت کرده و آنها را به عراق چســبانده 
تا نســبت ســني و شــيعه در عراق به نفع شيعه 
تمام نشود و خانواده فيصل را به عنوان خانواده 
پادشاهي برگزيده از طرف ديگر در کردستان 
عــراق همواره جنبش وجود داشــته، اما به نظر 
مي آيد بين آرمان خواهــي و تصميم مدبرانه و 
کارشناسي شده تفاوت هايي وجود دارد؛ موانع 
متعــدد سياســي، بين المللي، حتــي اقتصادي و 
سرزميني براي اســتقالل اقليم کردستان وجود 
دارد و بــه نظر مي رســد کــه ناديده گرفتن اين 

عوامل چالش هايي را در پي داشته باشد. 
هوشياري دولتمردان عراق هم مهم است؛ بايد 
برخورد ملي کنند نــه فرقه اي که اگر اين گونه 
نگاه کنند مســئله حل مي شــود، چون مي دانيد 
که کردها و شــيعيان همواره با يکديگر روابط 
نزديکــي داشــته اند. اگــر شــيعه ها بتوانند اين 
هم پيمانــي را حفــظ کننــد برخي مشــکالت 
حل خواهد شــد. مســئله ســوريه هــم مطرح 
اســت؛ تحــوالت آتي در ســوريه هــم بر اين 
وضعيت اثرگذار اســت اگر ســوريه به دولتي 
دموکراتيک تبديل شــود بخشي از چالش هاي 

امروزي خاورميانه مرتفع مي شود.■

نخســت وزيري او رخ داده. جالب اســت که با 
همين ميزان رأي که دولت جمهوري اســالمي 
رسماً اعالم کرده مردم مهاباد به آقاي مهندس 
موســوي رأي بسيار بااليي دادند و ايشان برنده 

انتخابات در آن مناطق بود.
سردبير کيهان متوجه بودند که کريمه  ■

از اوکراين در اثــر رفراندوم با رأي باال 
جدا شــد و الحاق آن را به روسيه تأييد 
کــرد درحالي که درباره عــراق موضع 
ديگري بود. آيا با توجه به وضعيت کشور 

چنين رويکردي را درست مي دانيد؟
مــا مي دانيم داســتان اســکاتلند و اوکراين  □

با کردســتان متفاوت اســت. کردستان ايران از 
شــکل گيري تمــدن ايراني در چند هزار ســال 
گذشــته جزئي از ايران بوده؛ همه کردها سهم 
مهمــي در شــکوفايي تمدن ايرانــي و دفاع از 
ايــران داشــته اند، اما رويکردي کــه کيهان در 
پيش گرفتــه يا حتــي تلويزيــون در حمايت از 
رويکرد روســيه در رابطــه با اوکراين اساســاً 
مطابــق با منافع ملي ما نيســت. نمي توان با يک 
بــام و دوهــوا زيســت. نمي توان در عــراق از 
تماميــت ارضي دفاع کرد، امــا در اوکراين از 
تجزيه؛ اينها تعارضات دســتگاه هاي سياسي ما 
توســط گروه هاي تندرواســت، البته دولت در 
ايــن زمينه هوشــيارانه عمل کرده اســت. اينها 
مســئوالنه و مطابق با منافع ملــي عمل نکرده اند 
و اين مي تواند اثرات نامطلوبي در پيش داشــته 
باشد و موجب ايجاد پيامدهايي در کشور شود.

موج اســتقالل طلبي بعد از حمله داعش به اقليم 
کردســتان عراق تقريبــاً مسکوت شــده. گفته 
مي شــود که امريــکا به کردهاي عراقي فشــار 
آورده کــه در دولــت عراق مشــارکت کنند 
و قــول حمايــت داده به نظــر مي آيد در حفظ 
يکپارچگــي عراق بيــن ايــران و ايالت متحده 
امريکا نوعــي هماهنگي آگاهانه يــا ناآگاهانه 
وجــود داشــته و هــر دو از يکپارچگي عراق 
حمايــت کرده انــد، البتــه جريان هــاي کــرد 

شــرفکندي رهبر حزب دموکرات کشته 
شد، قتل شــرفکندي کار مقامات ايراني 
است و آقاي هاشمي رفسنجاني را مورد 
اتهام قــرار مي دهند کــه در آن زمان 
رئيس جمهــور و آقــاي فالحيــان وزير 

اطالعات بود.
قبل از داســتان ميکونوس نارضايتي کردها  □

به گونه اي بود کــه در دور دوم انتخابات آقاي 
هاشــمي، مردم اســتان کردســتان تنها اســتان 
کشور بودند که به آقاي هاشمي رأي ندادند و 
به آقاي توکلي رأي دادند، اما هشــت سال بعد 
و در دوره اصالحات، آقــاي توکلي در مقابل 
آقاي خاتمي 30 هــزار رأي آورد، پس معلوم 
بود کــه رأي مردم به آقــاي توکلي در رقابت 
با آقاي هاشــمي رفســنجاني رأي سلبي بوده نه 

ايجابي.
با پيش آمدن داســتان ميکونوس  و بازتاب هاي 
گسترده رســانه اي آن انتظار برخي تحليلگران 
ايــن بود کــه آقاي هاشــمي ديگــر در حوزه 
کــردي رأي بااليي نداشــته باشــد، اما در دور 
دوم انتخابــات 84 کــه آقاي هاشــمي و آقاي 
احمدي نژاد رقيب بودند احــزاب کردي تبليغ 
مي کردنــد که مــردم کرد يــا رأي ندهند يا به 
خاطر قضيه ميکونوس به هاشــمي رأي ندهند، 
اما تنها اســتاني که به هاشــمي رأي داد اســتان 
کردســتان بود. برخــالف رأي اعالمــي تمام 
کشــور که احمدي نــژاد پيــروز انتخابات بود 
در کردســتان اين هاشمي رفســنجاني بود که 
توانست بيشترين رأي را کسب کند، يعني اگر 
نگاه هاي تجزيه طلبانه نفوذ داشــتند نبايد در آن 
سال  هاشمي در کردستان باالي 50 درصد رأي 
را بياورد. در انتخابات اخير هم  رأي بسيار باالي 
آقاي روحاني وجود داشــت و در انتخابات 88 
در اســتان آذربايجان غربي احزاب کرد تالش 
داشــتند که مردم در انتخابات مشارکت نکنند 
و وقتي ديدنــد به نتيجه نمي رســند گفتند اگر 
هــم رأي مي دهيد به ميرحســين موســوي رأي 
ندهيــد، چــون جنگ هاي کردســتان در دوره 
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76-1368 بود، نقش کاتاليزورگونه در راستاي 
تشــديد و تعميــق ايــن تحــوالت داشــت. در 
برهه هايــي از مقطع مذکور با رونق و گســترش 
مطبوعــات کردي مســتقل و انجمن هاي جامعه 
مدنــي و انتخاب افــراد مورداطمينــان مردم در 
شــوراهاي شــهر و روســتا و مناصــب اداري و 
مديريتــي  باعنــوان و پارادايــم »اصالح طلبانه« 
مديريــت بومــي، گام هايــي جــدي در جهت 
کاهش شــکاف ملــت – دولــت در اين خطه 
برداشته شد که به غايت مي توانست زمينه را براي 
رونق تلقي هاي  خاکســتري و کمتر راديکال از 
سياست فراهم کند. اين دوره اما دولت مستعجل 
بود و قبل از بارور شــدن بذر هاي جامعه مدني، 
دولت محمــود احمدي نژاد بر ســر کار آمد تا 
از ارزش هــاي »جامعه تــوده اي« و »مردم« دفاع 
کند. اندک مطبوعات مســتقل کردي »توقيف« 
شــدند، تا به تعبيــر يکــي از صاحب نظران اين 
حوزه  باعــث »توقــف« رونــد روزنامه نگاري 
کردي شــود. مقوله مديريت بومي هم  آن چنان 
در چنبــره قيدوبندهــاي امنيتي گرفتــار آمد تا 
اصل شايسته ســاالري و حسن مديريت به تمامي 
به محاق  رود. مقابله دولت موســوم به اصولگرا 
بــا جامعه مدني و دفاع از مــردم به عنوان کليتي 
يکپارچه درواقع رجعتي به گذشته و ارزش هاي 
نوعــي  قبيلــه اي در چارچــوب  جمع گرايانــه 
اقتدارگرايــي مــدرن بود. يک نتيجــه فوري و 
عيني اين دوربرگردان رونق دگرباره تلقي هاي 
راديکال از سياســت بود. بــا اين تفاوت که اين  
بــار در غياب حضور عيني و انضمامي حاميان و 
حامالن آن عموماً وجهي فانتزي و خيال پردازانه 

و برآيندي انفعالي داشت. 
از سويي فساد ســاختاري و رانت خواري حاکم 
در دوره احمدي نژاد براي اولين بار در 35 سال 
اخير، گروهي اجتماعي بــا گرايش هاي فکري 
و سياســي  گوناگــون پديــد آورد  کــه مبناي 
اتفاق و اجماعشــان نه باور هاي مشــترک بلکه 
منافع مشــترکي بــود که آن را از راه نادرســت 
تحصيل کــرده بودنــد. همســويي ايــن شــبکه 
اجتماعــي باعث همســويي آنهــا در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي و سياســي و اقتصادي شده که 

و صرف به مســائل و پديده ها از دريچه سياست 
و تلقي خاصي از آن، ويژگي ديگر اين گفتمان 
بــود  که راه را بر ابتکارات فردي، خالقيت هاي 
مدني و راه حل هاي موقت و ميانه مي بســت. در 
کنار اينها مطلق انگاري گفتمان قرار داشــت که 
نگاهــش به پديده ها تک بعدي و حداکثري بود 
به گونه اي که دنياي سياست کردي در آن زمان 
دو رنگ و دو رقم بيشــتر نداشت: سياه وسفيد، 

صفر و صد.
جالب اينجاست که اين تلقي راديکال در تقابل 
با قــوه قاهره قدرتــي قرار گرفته بــود که خود 
دقيقــاً از اين ارزش ها تبعيــت و تغذيه مي نمود. 
غياب اپوزيســيون مســلح از اوايل دهــه 70  به 
بعــد، در کنار تحــوالت زيرپوســتي جامعه در 
تمامي ابعاد فرهنگــي، اقتصادي و اجتماعي آن 
گرچه زمينه هاي اقتصــادي و اجتماعي گفتمان 
مذکــور را تا حد زيادي تضعيف نمود، ولي آن 
را کاماًل از ميدان خارج نکرد. چراکه زمينه هاي 
اجتماعــي و دســتور کارهاي آن هنــوز حي و 
حاضر و دولت هاي متوالي هم از پاســخ دادن به 
آن ناتوان بودند. رشد فردگرايي آهسته و تحول 
در شــيوه هاي توليد اقتصادي و برخي تغييرات 
جمعيتــي و افزايــش نرخ ســواد و شهرنشــيني 
علي رغم ماهيت بطئي و تدريجي شــان موجب 
پديدآمــدن اشــکالي از جامعه مدنــي و حوزه 
عمومي در کردســتان شــدند که بعضــاً تصوير 
متنوع و متفاوت تــري از جامعه اي را به نمايش 
گذاشتند که راديکاليسم دهه 60 بيشتر مايل بود 

آن را به عنوان »کلي« منسجم و يکپارچه ببيند. 
بر ســر کار آمدن دولت اصالحــات در فاصله 
محصــول  خــود  کــه   1376-84 ســال هاي 
رفســنجاني دوره  اقتصــادي   سياســت هاي 

تجربيــات ويژه تاريخــي و برهم کنــش آنها با 
ســاختارهاي اقتصــادي، فرهنگــي و اجتماعي 
خاص، عامل اصلي شکل گيري حافظه تاريخي 
و ذهنيــت و نگرش سياســي گروه هــا و جوامع 
انســاني اســت. همه ايــن عوامل چــه در مقام 
زيرســاخت و چه روساخت با تأثير بر يکديگر، 
نقش انکار ناپذيــري در آفرينــش و بازپروري 
چارچوب ها و کليشــه هاي ذهني و زباني مقوم 
و موجد »ديدگاه سياسي« دارند. تلقي راديکال 
از امر سياســي در جامعه کــردي نمونه گوياي 
اين وضعيت است. اين امر از يک سو ريشه هاي 
حــاد  درگيري هــاي  و  بحران هــا  در  عميقــي 
کردســتان در اواخر دهــه 50  و اوايل دهه 60 
داشته و از سويي در تناظر دقيقي با ساختارهاي 
تــداوم آن در ارزش هــاي  قبيلــه اي و  ســنتي 
جمع گرايانــه گفتمان  چپ– گفتمان سياســي 
مسلط و حامي و حامل نگره هاي راديکال-  در 

بازه زماني پيش گفته قرار دارد.
گفتمان سياســت راديکال در سراســر دهه 60 
حاکم بالمنــازع حوزه هاي فکــري و فرهنگي 
بــود و اکنون نيــز علي رغــم دگرديســي هاي 
فکــري و معرفتي فراوان هنوز يکــي از عقبه ها 
و آبشــخور هاي برخي گفتمان هاي رايج است، 
داراي چندين پيش فرض و مبناي مشخص بود.

نخست، اين گفتمان با الهام از انديشه هاي چپ 
مارکسيســتي و بــاروري آنها در ســاختار  هاي 
مناســب يــک جامعــه قبيلــه اي داراي نوعــي 
احســاس خودپنداري مطلق بود و عماًل به نشــو 
و نماي خوانش هاي متفاوت از سياســت ميدان 
نمي داد. پيونــد جمع گرايي حاضر در انديشــه 
مارکسيســتي بــا کل گرايــي قبيلــه  اي در کنار 
ضعف مفرط فرد گرايي، موجب خلق مفاهيمي 
چــون مصلحت عمومي و منافع خلق و... شــده 
بود که کمتر کســي يــاراي مقابله با فرادســتي 
فکري و فرهنگي آنها را داشت.  نگريستن مطلق 

رقص ميانه ميدان
يک دست جام باده و يک دست جعد يار        رقصي چنين ميانه ميدانم آرزوست

صالح الدين خديو  

رأي باالي مردم کردستان در 
سال گذشته به دولت اعتدال گرا، 

»نه« بزرگي به سياست هاي  
دولت قبلي و نوعي آرزوي قلبي 
براي احياي دوره اصالحات بود
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را در برابر وضعيت ســختي قرار داده  اســت. از 0

يک  ســو ماننــد باورمندان به سياســت راديکال 
نمي تواننــد تا آينده اي نامعلوم به انتظار نشســته 
و آرزوي مــردم خود را براي توســعه متوازن و 
زيســت برابر و صدها مسئله ريزودرشت مرتبط 
بــا آن ناديده بگيرند و از ســوي ديگر در جناح 
راســت خود بــا چالش هاي به وجــود آمده از 
جانب قبيله اي همسو و منفعت طلب مقابله نمايند 
که منفعت شــخصي و تحصيل مقام و مال ومنال 
را بــر هر مصلحت جمعي ترجيــح  داده و بعضاً 
علــم »کردايتي« را نيز بر دوش مي کشــند. اگر 
در گذشــته جامعه مدني تنها ضعيف و نوپا بود، 
اين بار بــا رانت و ويژه خواري آلوده هم شــده 
اســت. نبرد در دو جبهه چپ و راســت، عزمي 
جــدي و حوصلــه اي پوالديــن مي خواهد که 
ويژگي تحوالت اساســي، زيربنايــي و زمان بر 
اســت. اگر مبــارزه دولت فعلي با پديده فســاد 
اولويتي مهم و اســتراتژيک است، روشن است 
کــه اين کارزار بدون همراهــي مطبوعات آزاد 
و پشــتيباني مردم در قالب انجمن ها و نهادهاي 
جامعــه مدني به فرجــام نمي رســد و اين همان 
داستان تالزم توســعه سياسي با توسعه اقتصادي 
اســت که اجبار و ناگزيري آن هم در کشور ما 
و هم تجربه ممالک ديگر به اثبات رسيده است.

گويا ترم ز بلبل اما ز رشک عام      
 مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست■

با چالش هايــي از ناحيه اين گروه روبروســت. 
صدالبته قراردادن اين دســته در جناح راســت 
طيف سياست در کردســتان نه به خاطر  مواضع 
محافظه کارانه يا احيانــاً اصول گرايانه اين افراد، 
بلکه به دليل قرارگرفتن در نقطه مقابل منزه  طلبان  
و منفعالني اســت که بــا خوانــش راديکال از 
سياست عماًل در حاشــيه قرار گرفته اند. چراکه 
فقط مي تــوان از منظر اقتصاد سياســي به تعيين 
مواضــع و اقدامــات افــرادي پرداخــت که در 
کسوت نماينده مجلس يا عضو شورا، فرماندار، 
رئيس اداره و...  اصالح طلبي و اعتدال گرايي را 
از فرداي پيروزي روحاني به فرصت طلبي تعبير 
کرده  و از آن به عنوان مستمســکي براي رسيدن 
به منويات شخصي اســتفاده مي کنند. به جرأت 
مي توان گفت که بســيار دشوار خواهد بود که 
اين گونه افراد را در دايره يک ســنت سياســي 

مشخص قرار داد. 
اگــر اصالح طلبي کردي چــه ازلحاظ نظري و 
چه پراتيک آن در ســال هاي گذشــته مفهومي 
منطقي انتقادپذير به نظر مي رســد. اصولگرايي 
کردي به دليــل هستي شناســي ويژه خوارانه آن 
و نيــز تناقضــات فکري و فلســفي و معرفتيش، 
نا  سازه اي آن قدر مغشــوش است که بدون مدد 
از ابزارهــاي مفهومــي اقتصاد سياســي قادر به 
توضيح آن نباشــيم.  مي توان گفت که در کنار 
عــزم نه چندان جــدي دولتمردان بــراي تحقق 
وعده هايشــان، موازي کاري و چالش برانگيزي 
ايــن مردان از جنس دولت نهم و دهم  در طلب 
پست و منفعت اســت که باعث تلخکامي مردم 
کردستان از مشــارکت بااليشــان در انتخابات 
گذشــته شــده اســت. اين وضعيــت، قائالن به 
سياســت نهادي و فعــاالن واقعــي جامعه مدني 

آثار آن هنوز هــم ادامه دارد. قبيله اي مدرن که 
عامــل خويشاوندي شــان نه تبار و خــون و نژاد 

بلکه رانت و نفت و فساد بود.
دامنــه اين پديده تا حدي بود که کردســتان که 
در دهه هاي گذشــته عمدتاً بــه دليل تجربه هاي 
ويــژه تاريخــي و فرهنگــي و نيــز اســتلزامات 
حاصــل از رابطه مرکز- پيرامــون کمتر در متن 
اين گونه تحوالت سياســي و اجتماعي سراسري 
قــرار مي گرفــت، اين  بــار بي نصيــب نمانده و 
شــاهد برآمدن طيفي نســبتاً وســيع و گوناگون 
از مديــران اجرايــي، رؤســاي ادارات و برخي 
پيمانکاران و کار آفرينان شد که از رهگذر فساد 
گسترده ســال هاي اخير به امتيازات اقتصادي  و 
منزلت هاي اجتماعي فرضي رسيده بودند. رأي 
باالي مردم کردســتان در سال گذشته به دولت 
اعتدال گرا، »نه« بزرگي به سياســت هاي  دولت 
قبلي و نوعــي آرزوي قلبي بــراي احياي دوره 
اصالحات بود. با اين تفاوت که گفتمان جامعه 
مدني و خواســت تغييرات تدريجي و گام به گام 
و تحــوالت جامعه محور غيــر از رقباي قديمي 
خــود در جنــاح چــپ  سياســت – حامالن و 
مدافعان سياست راديکال – اين بار در منتهي اليه 
جناح راست، دشمني سرســخت و داخلي پيدا 

کرده است.
طبقه اي که در دولت قبلي به مدد رانت و فســاد 
بي ســابقه به موقعيت هاي مديريتــي و اقتصادي 
ميانه روي هــاي  ســايه  در  رســيده اند،  ممتــاز 
بيش ازحــد دولــت به خصــوص در حوزه هاي 
سياســي و فرهنگي هنوز حضوري ســنگين در 
بيشــتر حوزه هــاي پيش گفتــه دارنــد و احياي 
تئــوري مديريــت بومــي به منظــور واگذاري 
مناصب مديريتي به افراد شايسته کرد اهل سنت 

عکس از مونا هوبه فکر-ايسنا
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ستوده، 1391(. فارس ها بعد از کردها بيشترين 
اعضاي جماعت را بــه خود اختصاص داده اند. 
در کميته مرکزي کنوني 11 نفري جماعت نيز 
نســبت حضور اقوام گوناگون بــه اين صورت 
اســت: 5 نفر کــرد، 4 نفر فــارس، 1 نفر بلوچ، 

1 نفر تالشي.
تمام اعضاي جماعت دعوت و اصالح ايران از 
اهل سنت هســتند. دراين بين حدود 80 درصد 
اعضــاي جماعت را شــافعي مذهب ها تشــکيل 
مي دهند و 20 درصد باقي مانده نيز ســهم حنفي 
مذهب هاســت. در شــوراي مرکــزي 11 نفره 
جماعت، 8 نفر از اعضا شــافعي مذهب و 3 نفر 

ديگر حنفي مذهب هستند )همان(.
دربــاره نحــوه ورود جريــان اخوان بــه ايران 
اطالعات کافــي وجود ندارد و حتي بســياري 
از خــود اعضاي رهبــري جماعت نيــز به طور 
دقيق از کــم و کيف ورود ايــن تفکر به ايران 
اطالع ندارند. ظاهراً تعدادي از کردهاي ايراني 
همزمان با هم و گاهاً بــدون اطالع از يکديگر 
با انديشه اخوان آشنا شده اند و سپس به تبليغ و 
فعاليت در ايــران پرداخته اند. ابراهيم مردوخي 
که از قديمي ترين اعضا و از مؤسســان جماعت 
اســت نيز در مرور خاطرات خود مي گويد که 
در اواخر ســال 1971 )در کردســتان عراق( از 
طريق کتــاب و جزوه و تعدادي از دوســتان و 
همراهانش با انديشــه اخوان آشــنا شده است و 

آرمانــش را »نيل به رضوان الهي و رســيدن به 
رفاه و ســعادت فردي و اجتماعي« اعالم کرده 
اســت )مرامنامه و اساســنامه جماعت دعوت و 

اصالح ايران، 1389(.
مانند ســاير گروه هاي اخواني در جهان اسالم، 
انديشــه هاي حســن البنا و اصــول بيســت گانه 
اعتقادي او، نقش محوري در آرا و انديشه هاي 
تربيتي و سياســي - اجتماعِي اين سازمان دارد. 
البتــه جماعــت اين ادعــا را که آنهــا در حال 
حاضر بخشي از سازمان جهاني اخوان المسلمين 
هســتند، انکار مي کنند، اما به اين نکته اشــاره 
دارنــد که آنهــا متأثر از اصــول فکري جنبش 
اخوان المســلمين هستند. اين سازمان تا سال 81 
شمسي رســماً با نام »اخوان المســلمين« فعاليت 
مي کرد، ولي از آن تاريخ تاکنون نام »جماعت 
دعوت و اصالح ايــران« را براي خود برگزيده 

است.
در ترکيــب جنســي ايــن گروه مــردان حدود 
65 درصــد و زنــان 35 درصد اعضاي رســمي 
را تشــکيل مي دهند. درباره ترکيــب قومي نيز 
بايــد گفت که کردها از ابتدا تاکنون بيشــترين 
اعضــا و هــواداران جماعت دعــوت و اصالح 
را در سراســر ايران تشــکيل داده انــد. در حال 
حاضر حــدود 50 درصد از اعضاي جماعت را 
کردها تشــکيل مي دهند و 50 درصد بقيه ساير 
اقوام ايراني را شامل مي شود )مصاحبه با لقمان 

جريان اخوان المسلمين، انديشه اي پرهوادار در 
جهان اسالم است که در زمان حيات حسن البنا 
و پس از ترور او، در تمام کشــورهاي اسالمي 
ريشــه دوانيــد. در هريــک از اين کشــورها، 
ســازمان هاي اخواني مختلفي چــه با نام اخوان 
و چه بــا نام هاي متفاوت ديگري ظاهر شــدند. 
ايــران هــم از ايــن قضيــه بي نصيــب نماند و 
در ســال هاي آخــر حکومت پهلــوي و اوايل 
انقالب ايران، اخواني هاي ايران نيز پا به عرصه 
وجــود گذاشــتند. جالب آن اســت که عمده 
ايراني که درباره اخوان المسلمين  نويســندگان 
مطلــب مي نويســند، هنگامي کــه بــه بحث از 
ايــران مي رســند از جريان »فداييان اســالم« به 
رهبــري »نواب صفوي« اســم مي برند و پيروان 
آن ســازمان را به انديشــه هاي اخواني نزديک 
مي داننــد و درباره جريان اخواني اصلي موجود 
در ايران بي اطالع اند. در اين نوشــتار کوشــش 
مي کنــم حتي المقدور به تحليلي از اخواني هاي 
ايران کــه اکنون با عنــوان »جماعت دعوت و 

اصالح ايران« به فعاليت مشغول اند بپردازم.
جماعت دعوت و اصالح ايران، سازماني است 
که در حدود 16 استان کشور به فعاليت مشغول 
اســت. الگوهاي فکري اعضاي اين ســازمان، 
عمدتــاً همان شــخصيت هاي مشــهور اخواني 
هستند و کســاني چون حسن البنا، محمد قطب، 
يوســف قرضاوي، راشد الغنوشــي، سيد قطب 

و... 
به طورکلــي هماننــد خــوِد  را  ايــن ســازمان 
مــادر مي توان جــزو جريان  اخوان المســلمين 
اســالم گرايي ميانــه رو ناميــد. آنها خــود را از 
اســالم گرايان راديــکال تفکيــک مي کنند و به 
نفي خشــونت مي پردازند. اعضــاي اين گروه 
کوشــيده اند کــه در ابعاد گوناگون اســالمي ، 
اجتماعــي، سياســي و... بــه فعاليــت بپردازند. 
جماعــت دعــوت و اصالح ايران، شــعار خود 
را »آزادي، عدالــت و بــرادري« قــرار داده و 

محسن عبادي
پژوهشگر مسائل اجتماعي

نگاهي به جريان اخوان المسلمين در ايران
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علني، آنها به اين فکر افتادند که شکل جماعت 
را از حالت ســنتِي انتصابات داخلي تغيير دهند 
و زمينه را بــراي انتخابي بودن اعضا فراهم کنند 
)مصاحبه بــا عبدالرحمن پيرانــي، 1391(. آنها 
در ســال 81 اولين کنگــره را در تهران برگزار 
کردند. در ســال 85  نيز دومين کنگره برگزار 
شــد. کنگره آخر هم در ســال 89 برگزار شده 
است. در هر ســه کنگره نيز عبدالرحمن پيراني 
به عنوان دبيرکل جماعت برگزيده شــده است. 
نامگــذاري جماعــت هــم همان گونــه که در 
پيــش گفتيم بــه ســال 81 و هنــگام برگزاري 
کنگــره اول برمي گردد. تا پيــش از آن، آنها با 
عنوان »اخوان المســلمين« فعاليت مي کردند، اما 
درنهايــت به اين فکر افتادند که اســم تشــکل 
را عوض کننــد تا براي حکومــت ايران ايجاد 
حساسيت نکند. البته »اصالح« نيز، اصطالحي 
اخواني اســت و تعدادي از تشکل هاي اخواني 
در ســاير کشــورها با عنوان جمعيت اصالح و 
جماعت اصــالح و... فعاليت مي کنند. جماعت 
در دوره هايي توانســته با حمايت از برخي افراد 
در انتخابات مجلس و شــوراي شــهر و روستا، 
زمينه پيــروزي نماينــدگان موردنظــر خود را 
فراهــم کند. اکنون آنها چند ســالي اســت که 
درزمينه NGOهــا نيز فعاليــت مي کنند و در 
تمام اســتان ها چند مؤسســه دارنــد. آنها عضو 
مؤســس اتحاديــه NGOهــاي جهان اســالم 
هســتند که چند سال پيش در ترکيه تشکيل شد 

و در سازمان ملل به ثبت رسيده است. 
جماعت دعــوت و اصالح ايــران روي تربيت 
تأکيــد زيــادي دارد. تربيــت در نظــر آنهــا 
داراي مراحــل گوناگوني اســت کــه درواقع 
هر کــدام به مثابه ســکوي پرتابي بــراي گذار 
به ســطوح باالتر سازمان مي باشــد. در گذشته 
مراحــل تربيتــي جماعت به اين صــورت بود. 
1- تعريــف؛ 2-تکويــن؛ 3- تنفيــذ )بــا يک 
بررســي ساده مشخص مي شــود که اينها همان 
مراحل ســه گانه اي اســت که البنا براي اعضاي 
اخوان المســلمين تدارک ديده بــود تا به يک 
اخواني درجه يک تبديل شــوند(. هر کدام از 
ايــن مراحل نيز خود به مراحل ديگري تقســيم 
مي شــدند. به صورتي که مرحله تعريف، خود 
بــه دو قســمت تعريف کلــي و جزئي تقســيم 
مي شــد. مرحلــه تکويــن نيــز خود بــه چهار 
قســمت نصير، مجاهــد، نقيب و نايب تقســيم 
مي شــد. مرحله تنفيذ نيز کــه همان مرحله اجرا 
بود، مختــص اعضاي کاماًل آزمــون پس داده 
و معتمــد جماعت بود. در اين چند ســال اخير 
شــيوه کار جماعت و تقســيم بندي هاي داخلي 
آن تا حــدودي دگرگون گشــته و تغييراتي را 
از سر گذرانده است. در شيوه تربيتي جديد نيز 
همان سه مرحله تعريف، تکوين و تنفيذ وجود 
دارد، اما تقســيم بندي هاي داخلي آن با گذشته 
تفاوت دارد و زيرشــاخه هاي ديگري را شامل 
مي شــود که عبارت اند از عالقه منــد، طرفدار، 
مرتبط، ملتزم، تالشــگر و پيشــگام. گذار از هر 

نيز به مکتب اخوان المســلمين راغب گردانيدند 
)سيوه يلي، 2009(.

البتــه عالوه بر نقش پررنــگ کردهاي عراقي، 
خود کردهــاي ايراني نيز بعضاً به طور مســتقل 
بــا آن انديشــه در کشــورهاي مختلــف مانند 
به خصــوص عــراق آشــنا  و  اردن  و  کويــت 
شــده بودند و در فکر فعاليــت در ايران بودند. 
رســول پور دراين ارتباط چنين نوشــته اســت: 
»اخوان المســلمين عــراق در دهه 50 شمســي، 
شــاخه اي از تشــکيالت اخــوان عالمــي بود، 
بنابرايــن هــر فرد بيعت کــرده با اخــوان عراق 
به شــکل غيرمســتقيم درواقع با اخــوان عالمي 
بيعــت مي کرد، بنابرايــن افراد اخوانــي ايراني 
نيز جزئــي از افراد تشــکيالتي اخــوان عالمي 
محســوب مي شدند« )رســول اهلل، 1392(. گويا 
اوليــن جرقه هاي آشــنايي کردهــاي ايراني با 
جريان اخوان به حول وحوش سال هاي 54-55 
برمي گردد. بعد از تشــکل يافتــن اخواني ها در 
ايران، اين ناصر ســبحاني بود که در تعميق فکر 
اخوان در ايران تأثير زيادي داشــت و همراه با 
صالح الدين محمد بهاءالدين به يکي از رهبران 

اصلي اخواني هاي ايران تبديل شد. 
اخواني ها با فرســتادن افرادي به مناطق مختلف 
ايــران، حــدود 10 ســال بــه فعاليــت مخفيانه 
پرداختنــد تا اينکه در ســال 67 ناصر ســبحاني 
در ســنندج دســتگير و يک ســال بعــد اعدام 
شــد. مدتي پس از اعدام ســبحاني جلسه اي با 
عنوان »تحويــل و تحول« تشــکيل و کميته اي 
ايجــاد شــد و از طــرف اخواني ها با دادســتان 
دادگاه ويــژه روحانيت )محمد ري شــهري( و 
وزيــر اطالعات وقت )علــي فالحيان( و رئيس 
دادســتاني کل کشــور )مقتدايــي(  مالقات به 
عمــل آمــد. اخواني ها خواســتار آن بودند که 
اعــالم موجوديت کنند. آنهــا در گفت وگوي 
خــود با مســئوالن به بيــان اين نکتــه پرداختند 
کــه داراي انديشــه اخواني هســتند، اما ارتباط 
تشــکيالتي با اخوان المســلمين مصــر نخواهند 
داشــت. حکومت ايــران نيز بنا را بــر پذيرفتن 
آنها گذاشــت. بنابرايــن اخواني ها مرگ ناصر 
سبحاني را مبدأيي براي اعالم موجوديت خود 
قرار دادند. يک دهه پــس از اعالم موجوديت 

نيز در ســال 1972 با چند شخصيت اخوان آشنا 
شــده و قول فعاليــت و همکاري بــه آنها داده 
اســت و تا زماني که در کردســتان عراق بوده 
است برحسب شرايط فعاليت هاي الزم را انجام 

مي داده است )مردوخي، 1385(.
با توجه به اين نکته که هواداران اخوان در ايران 
ابتدا عمدتاً کردها بودند، براي درک چگونگي 
ورود اين انديشــه به ايران بايد رد پاي آن را در 
ميان کردها جســت وجو کرد. همچنين بايد اين 
نکته را در نظر داشــت که عــالوه بر کردهاي 
ايراني، اخواني هاي کرد عراقي نيز ســهم بسيار 
مهمي در ورود و گسترش اين انديشه به داخل 
مرزهــاي ايران داشــته اند و بنابرايــن براي فهم 
درست مسئله بايد نقش آنها را نيز موردبررسي 
قرار داد. براي نمونــه دراين ارتباط بايد در نظر 
داشت که پيمان صلح الجزاير بين ايران و عراق 
در سال 1975 و نيز شروع جنگ ايران و عراق 
بعــد از انقــالب، تعــدادي از مردم کردســتان 
عراق را به ســمت روستاها و شــهرهاي مرزي 
ايران فــراري داد که برخــي از آنها از اعضاي 
اخوان المســلمين عــراق بودنــد. صالح الديــن 
محمــد بهاءالديــن – از رهبــران اصلي اخوان 
در کردســتان عراق- يکي از آنهــا بود که در 
طــي دوره جنگ ايران و عراق به ســمت ايران 
فــرار کرد. در دو ســال اول جنگ، تعدادي از 
اخواني هــاي کرد عراق که آواره شــده بودند 
بــه ايران آمدنــد و تعدادي از آنها در شــهرها 
و نيــز تعدادي در اردوگاه ها مســتقر شــدند و 
در آنجــا با هــدف آغاز به  کار مجدد، شــروع 
به ايجــاد ارتباط بــا همديگر در داخــل ايران 
کردنــد. عالوه بر آن در 1987، حلبچه شــاهد 
برگزاري تظاهراتــي مردمي بود. اين تظاهرات 
عليه سياست جابه جايي اجباري شهروندان کرد 
از جانب بعثي ها صــورت گرفته بود. حکومت 
صدام به شدت به ســرکوب تظاهرات پرداخت 
کــه منجر به کوچ تعداد زيادي از ســاکنان آن 
شــهر به ايران شد. شيخ عثمان عبدالعزيز که در 
ســال 1985 مســئول اصلي اخوان در کردستان 
عراق شــده بود سرقافله آنهايي بود که به ايران 
کوچ کردند)که البته بعداً به خاطر عدم حمايت 
اخوان المســلمين عــرب از تالش شــيخ عثمان 
براي مبارزه مســلحانه عليه حکومت بعث، او از 
اخوان جدا شد و در  قالب جرياني که با عنوان 
»بزوتنه وه ي ئيســالمي له کوردســتان/ عيراق« 
)جنبش اسالمي در کردستان/ عراق( به رهبري 
او ايجاد شــده بود، به طور مســتقل از اخوان به 
فعاليت هاي خود ادامه داد(.اخواني ها تا خيزش 
مارس1991، در ميان پناه جويان حاضر در ايران 
به گرمي مشــغول به  کار شدند و به فعاليت هاي 
روشــنفکري، تربيتــي و خدماتــي پرداختند و 
برخــي از آنها کــه در مســاجد و کتابخانه هاي 
دينــي به فعاليت مشــغول شــده بودنــد )خود 
صالح الديــن محمــد بهاءالدين به عنــوان امام 
جماعت مســجد پاوه فعاليت مي کرد( عالوه بر 
جذب کردهاي عراقي، بســياري از ايراني ها را 

جماعت دعوت و اصالح ايران 
روي تربيت تأکيد زيادي دارد. 

تربيت در نظر آنها داراي مراحل 
گوناگوني است که درواقع هر 

کدام به مثابه سکوي پرتابي براي 
گذار به سطوح باالتر سازمان 
مي باشد. در گذشته مراحل 

تربيتي جماعت به اين صورت 
بود. 1- تعريف؛ 2- تکوين؛       

3- تنفيذ
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جزوه نگاهي بيندازيم با نوشــته هايي اين چنيني 
مواجه مي شويم: »اســالم بزرگ ترين پرچم دار 
آزادي اســت و اساســاً مهم ترين فلســفه بعثت 
انبيا و به ويژه پيامبر خاتم، آزادســاختن انسان از 
قيدوبندها بوده و بر همين اســاس حقوق انسان 
موردتوجه ويژه دين مبين اســالم قــرار گرفته 
اســت... ما معتقــد به قرائتي از دين هســتيم که 
با بســياري از مباني فکري و حقوق بشــر مدرن 
سازگار اســت و اساســاً نقش دين اسالم براي 
بشــريت تنهــا در فضايــي آزاد، آرام و توأم با 

احترام به کرامت انسان متبلور مي شود«.
جماعت در جزوه اش اســالم را داراي دو جنبه 
ثابت و متغير دانسته و نوگرايي را در جنبه متغير، 
قابل پذيرش مي داند. آنها در اشاره به پيشرواني 
که سعي در ايجاد تحولي در عالم اسالم کردند 
به اين موارد اشاره مي کنند: عمر بن عبدالعزيز، 
اورنــگ زيــب، ســيداحمد بن عرفان شــهيد، 
امام محمد غزالي، ابن تيميه، سيدجمال و عبده، 
وهابيت و جنبش اخوان المسلمين. در اين جزوه 
در بيان تفاوت نوگرايي ديني اخوان المســلمين 
نسبت به ساير کوشش هاي گذشته چنين نوشته 
شده اســت: »براســاس اين قرائت }اخواني{، 
نگاهــي کاماًل انعطاف پذير و روادار نســبت به 
مقوله هــاي مطرح شــده در گذشــته و حال در 
سطح جهان اســالم و جهان مدرن ارائه شد. در 
اين نگاه، هرچند فعاليت هاي سازماني معطوف 
به اجراي عملي اســالم در ســطوح سياســي و 
اجرايي اســت، اما قضيه بيــش از آنکه ناظر بر 
مسائل و فروع جزئي و متغير باشد، مسائل کالن 
و کلي موردنظر اســت و به ويژه هويت ســازي 
براي امــت اهميتي درخــور و روزافزون دارد. 
فعاليــت  حــال،  و  گذشــته  کوشــش هاي  در 
اصلــي انديش وران و متجــددان، گرفتار توالي 
بي حاصل انديشــه ها و فاقــد نوآوري هاي الزم 
بوده و مقوله اي به نــام نوگرايي در آنها مطرح 
نبوده اســت، درحالي که در نگــره اخوان، اين 

مقوله از اولويت ويژه برخوردار است«.

سياســي- اجتماعي بيان کرده است. اين جزوه 
که در 67 صفحه نوشته شده بيانگر رويکردهاي 
اساســي جماعت دعوت و اصالح ايران درباره 
مسائلي چون آزادي، عدالت، حقوق بشر و... و 
نيز راهکارهاي آنها بــراي تأمين و تضمين اين 
ارزش هاي اساسي اســت. در اين جزوه  اعالم 
 شــده که مفاهيم بنيادين جماعت عبارت اند از 
»توحيد در جهان بيني، اخالق در زندگي 
فــردي و آزادي و عدالــت در زندگي 

اجتماعي«.
جزوه پس از يک مقدمه به رويکردهاي اصلي 
مدنظر خود مي پــردازد که به ترتيب عبارت اند 
از معنويت، شورا، حقوق بشر، آزادي، عدالت، 
نوگرايــي، همبســتگي و پرهيــز از خشــونت. 
همان گونه که مشــاهده مي شود اولين رويکرد 
اصلي که جماعــت در اين جزوه مطرح کرده، 
معنويت اســت که نشــان از اصلي ترين دغدغه 
اعضــاي جماعــت دارد کــه همان بازگشــت 
معنويت و اخالق ديني به زندگي بشــر اســت. 
همچنين عالوه بر اين مــورد، آنچه جلب توجه 
مي کند اين است که هم در جزوه رويکردها و 
راهکارها و هم در اساسنامه و مرامنامه جماعت، 
آزادي )و نيز شــورا و حقوق بشر، که مفاهيمي 
هســتند در جهت جلوگيري از استبداد و تحقق 
آزادي براي مردم( قبل از عدالت آمده اســت 
کــه نشــان از اولويت نســبي آزادي بر عدالت 
نزد نويســندگان جزوه اســت. جالب است که 
در دوراني که اوج فعاليت هاي مارکسيســت ها 
بــود و همه جــا صحبــت از عدالــت و برابري 
بــود و درواقع تا پيش از فروپاشــي کمونيســم 
روســي، برخي از انديشــمندان اسالم گرا براي 
اينکه برتري اســالم را در زمينه تضمين و تأمين 
عدالت براي بشــريت بر مارکسيسم نشان دهند 
و اثبــات کنند که اســالم برتر از سوسياليســم 
اســت کتاب هاي بســياري در زمينــه اقتصاد و 
عدالت اســالمي به رشــته تحرير درآوردند تا 
آنجا که حتي متفکر مشــهور سوري، مصطفي 
الســباعي که رهبر اخوان المسلمين سوريه بود، 
کتابــي در ارتبــاط با اقتصاد اســالمي نوشــت 
و در آن مفهوم »سوسياليســم اســالمي« را 
مطــرح کرد که در زمان خود بــا مخالفت هاي 
بسياري از جانب ساير اسالم گرايان مواجه شد. 
اکنون که از کمونيســم روســي جــز خاطره اي 
بــر جــاي نمانده اســت و جهــان، تک قطبي و 
تحت ســيطره هژموني سرمايه داري و ليبراليسم 
غربي اســت که بــر آزادي سياســي، اقتصادي 
و... تأکيد دارد، موضع گيري اســالم گرايان نيز 
تغيير کرده اســت و بــر آزادي پيش و بيش از 
عدالــت تأکيــد مي کنند. درواقع هــر زمان که 
مکتــب يا تئوري توانســت طرفداران وســيعي 
در جهان و به خصوص در جوامع اســالمي پيدا 
کند، برخي از اســالم گرايان بــه تکاپو مي افتند 
تا نشــان دهند که اســالم خوبي هاي آن مکتب 
را دارد، ضمــن اينکه ضعف ها و کاســتي هاي 
آن را نيــز ندارد. به هرحال اگر به درون مايه اين 

مرحلــه اصلي يــا فرعي به مرحله بعد، مســتلزم 
گذراندن آزمون هاي خاص گفتاري، ديداري، 
شــنيداري و... اســت. فرد درصورتي که از اين 
آزمون ها ســربلند بيرون بيايد به مرحلة فرعي يا 
اصلي بعد منتقل مي شــود. بنابراين فرايند ورود 
يک فرد عــادي به جماعت دعوت و اصالح تا 
پذيرفته شدنش به عنوان يک عضو رسمي، چند 
سال طول مي کشــد )البته براي افراد خاص اين 
بــازه زمانــي مي تواند کاهش يابــد و يا حذف 
شود( )مصاحبه با کيهان روشني مقدم، 1391(.

مکانيسم هاي تحقق اين اهداف تربيتي نيز خود 
شامل موارد مختلفي مي شود ازجمله:

اسره: که شــامل دور هــم نشستن  وجمع شدن 
متربيــان حول مربــي و بحث از مســائل ديني، 

سياسي، اجتماعي و... است. 
ليلــه الکتيبه: که بــراي تربيت روحيــه افراد 
اســت. به اين صورت که افراد بعد از نماز عشا 
مي خوابند و دو ســاعت قبل از نماز صبح بيدار 
مي شوند و به نيايش، ذکر، فکر و... مي پردازند. 
حداقِل انجام اين عمل ماهي يک شــب است و 

حداکثرش بستگي به ظرفيت افراد دارد.
اردو: کــه بــر اســاس آن مربيــان و متربيان به 
اردوهــاي مختلــف مي رونــد و هنــگام اردو، 
کالس ها و جلســات بحث و بررسي و آموزش 

و... تشکيل مي شود.
با پيشرفت فرد در اين مراحل تربيتي، کيفيت و 
عمق و اهميت کالس ها و آزمون ها هم افزايش 
خواهــد يافت تا اينکه فــرد به يک عضو کاماًل 
مورد اعتماد جماعت دعــوت و اصالح تبديل 
شود، همان طور که گفتيم اين فرايند براي يک 
فــرد عادي احتماالً چند ســال بــه طول خواهد 
انجاميد. در تمام اين مراحل ســه محور اساسي 
وجــود دارد که عبارت اند از محــور اعتقادي، 

تزکيه و دعوت )همان(.
در زمينه توليد متــون مختلف ديني، اجتماعي، 
سياســي و... مي توان گفت که جماعت دعوت 
و اصالح ايران با کمبود اساســي مواجه است. 
به طوري کــه مي توان بــا وام گيــري از اوليويه 
روآ، اصطالح »بحران متــون« )روآ، 1378( را 
براي توصيف وضعيت جماعت به کار برد. آنها 
بيشــتر به متون توليدشده توسط متفکران عرب 
مصــري و غيرمصري مانند قرضــاوي، غزالي، 
غنوشــي، احمد راشد و... اکتفا مي کنند و خود 
- جز اندکي- چيزي توليد نمي کنند. بعضي از 
اعضــاي جماعت به ترجمه آثار متفکران عرب 
به فارسي مي پردازند. براي نمونه آثار قرضاوي 
به طور وســيع در ايران و به زبان فارسي ترجمه 
مي شــود و مورد اســتناد اعضاي جماعت قرار 
مي گيــرد. درواقع قرضاوي از طرف بســياري 
از اخواني هــاي ايران به عنوان يکي از الگوهاي 
فکري اصلي يــا حتي اصلي تريــن الگو مطرح 

است.
جماعــت، جزوه اي بــا عنــوان »رويکردها و 
راهکارهــا« )1384( منتشــرکرده که در آن 
اصلي ترين ديدگاه هايش را در ارتباط با مسائل 

حسن البنا
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بودنــش را، امــا به هرحال همگــي آنها بر لزوم 
مردمــي حاکــم  مشــروعيت  و  انتخابي بــودن 
تأکيــد دارند. برخــي دفاع خــود از حکومت 
دموکراتيــک را بر پايه داليل برون ديني توجيه 
مي کننــد و برخي ديگر دفاعشــان را براســاس 
آيــات قرآن و احاديث پيامبر مســتند مي کنند. 
از نظــر گــروه اخيــر )جماعــت(، برخــالف 
بنيادگراي دموکراســي  برخــي مخالفان  آنچه 
مي پندارنــد کــه دموکراســي حکومــت مردم 
بر مردم و بنابراين نوعي شــرک اســت، داليل 
مشــروعيت حکومــت دموکراتيک اساســاً در 
خود منابع اصيل اســالمي موجود اســت. آنها 
مثال هايي از صدر اسالم و زمان پيامبر و خلفاي 
راشــدين مي آورند که از نظر آنها داليلي است 
مبنــي بر حجيت رأي مــردم در انتخاب حاکم. 
بنابر اســتدالل اين گروه، منابع اسالمي پتانسيل 
مشروعيت بخشــي به خواســت و رأي اکثريت 
مــردم  کــه در حکومت هــاي دموکراتيــک 

موردتوجه است را داراست. 
در ارتباط با مســئله نســبت اسالم و دموکراسي 
تاکنــون مباحــث بســياري از جانــب محققان 
صورت گرفته اســت. برخي معتقدند که اسالم 
و دموکراســي با يکديگر همخوانــي ندارند و 
نمي تــوان بين آن دو جمع بســت. بــراي نمونه 
ســاموئل هانتينگتون بر اين باور است که تمدن 
اســالمي و برخــي تمدن هــاي ديگــر پذيراي 
ارزش هايــي چون دموکراســي، حقوق بشــر، 

حاکميت قانون و... نيستند. 
امــا برخي ديگــر از محققــان معتقدند که دين 
اســالم هيچ تعــارض ذاتــي با دموکراســي و 
احتــرام بــه خواســت اکثريت مردم  نــدارد و 
مي تــوان از آموزه هاي اســالم بــراي توجيه و 
مشروعيت بخشــي بــه حکومــت دموکراتيک 
و مبتني بــر رأي اکثريت مردم اســتفاده نمود. 
بــراي نمونــه از نظر اســپوزيتو و وال، ســنت 
اســالمي دربرگيرنده دو مفهوم بزرگ اســت 
که به شــکل اثباتــي داراي ظرفيت هاي مهمي 
براي دموکراتيک سازي هســتند که عبارت اند 
از »اجمــاع« و »شــورا«. همچنيــن از نظــر آنها 
حاکميت محدود حاکم، ايده قرارداد اجتماعي 
در چارچــوب اجمــاع مبتني بر قانون اساســي 
و تفکيــک مؤثر قوا در دولت، همگي بخشــي 
از گنجينه اســالمي مفاهيم سياســي هستند که 
مي تواننــد در اختيار کســاني قــرار بگيرند که 
درگيــر فراينــد دموکراتيک ســازي در جوامع 
اســالمي معاصر هســتند. بنابراين آنها معتقدند 
که اســالم ذاتاً با دموکراســي ناسازگار نيست. 
اسالم سياسي در برخي مواقع اساساً نه برنامه اي 
براي به راه انداختن جنگ مقدس يا تروريســم، 
بلکه برنامه اي در راستاي دموکراسي بوده است 
)اســپوزيتو و وال، 1390(. جماعــت دعــوت 
و اصــالح ايران نيز بــه نوبه خود ســعي کرده 
اســت تا در اين راســتا گام بردارد و تفســيري 
دموکراتيــک و غيرانحصارطلبانه از اســالم به 
دســت دهد. البته بــا توجه به اينکــه اين گروه 

همچنين اين نکته جالب توجه اســت که ترتيب 
اقشــاري که جماعــت در جــزوه رويکردها و 
راهکارهــا به عنــوان حاميــان خود نــام برده به 
اين شکل است: اســاتيد دانشگاه، انديشمندان، 
بازاريــان،  فرهنگيــان، دانشــجويان، طــالب، 
کارگران و... آنچه مشــهود است اين است که 
ترتيب يادشــده از طبقه متوســط شهري شروع 
مي شود و در ادامه به طبقه متوسط سنتي )طالب 
و بازاريان( مي رســد و درنهايت به طبقه کارگر 
ختم مي شــود. مي توان حدس زد که تهيدستان 
شــهري و روستايي در مقايســه با طبقه متوسط 
شــهري و نيازهايــش براي جماعــت دعوت و 
اصالح در حاشــيه هســتند. تحقيقــات آصف 
بيات در ايران و مصر نيز نشــان داده، اين فرض 
که  تهيدســتان شــهري متحد طبيعي جريانات 
اســالم گرا هســتند فرض غلطي است. او ضمن 
آنکه اتحاد بديهي پنداشته شده بين تهيدستان و 
اسالم گرايان در ايران را با بررسي سياست هاي 
متفاوِت در پيش گرفته شده توسط هر دو گروه 
رد مي کند اين فرض را در مصر نيز که جريانات 
اســالم گرا بســيار فعالند )که ازجملــه يکي از 
فعال ترين اين جريانات، اخوان المسلمين است( 
به چالش مي کشد. از نظر او از جانب تهيدستان 
چنين متحد طبيعي براي اســالم سياســي وجود 
نــدارد. او با اشــاره به تحقيقــات خود در مصر 
مي نويســد که تهيدســتان نمي توانند يک طبقه 
سياســي ـ ايدئولوژيــک باشــند، بلکــه چنين 
طبقــه اي متشــکل از دانشــجويان، معلمــان و 
ديگر بخش هاي روشــنفکري جامعه هستند که 
پيشروان و رهبران اکثر سياست هاي راديکال و 
مخالف ازجمله حرکت هاي اسالمي را تشکيل 

مي دهند. )بيات، 1391: 282(
ريچارد ميشــل نيز که ســال ها پيش بــه مطالعه 
اخوان المســلمين مصــر پرداختــه بــود متوجه 
پايگاه طبقه متوســِط اکثر اعضاي آن شده بود. 
او به بيان اين نکته مي پردازد که بيشــتر اعضاي 
اخوان مصــر در دهه 60 که او بــه مطالعه آنها 
پرداخت از طبقه افندي ها و درواقع دانشــجو و 
کارمند دولت و آموزگار و منشــي و تکنســين 
بودند)ميشــل،)2( 1390: 354( کــه مي تــوان 
گفت به نوعي طبقه متوســط شــهري محسوب 
مي شــدند. جماعــت دعــوت و اصــالح ايران 
نيز از اين لحاظ مانند اخوان المســلمين و ســاير 
گروه هاي اسالمي است و تمايز چنداني با آنها 

ندارد.
جماعــت دعــوت و اصــالح ايــران و 

دموکراسي
درباره نحوه حکمراني سياسي، جماعت دعوت 
و اصالح ايران، دموکراســي را سيستم سياسي 
مفيــدي مي دانــد و آن را به ســاير شــيوه هاي 
حکومت داري ترجيح مي دهد. اگرچه برخي از 
اعضاي جماعت، نوعي دموکراســي اسالمي را 
ترجيح مي دهند و برخــي ديگر يک حکومت 
دموکــرات، فــارغ از اســالمي يا غيراســالمي 

ذکــر ايــن نکته ضروري اســت کــه جماعت 
دعوت و اصالح ايران، ســازماني يک دست و 
همگون نيســت و اگرچــه به طورکلي مي توان 
اين جريــان را با صفت نوگرا مشــخص کرد، 
امــا بايد توجه داشــت کــه درون آن تيپ هاي 
فکري متفاوتي حضــور دارند که برخي داراي 
ديدگاه هــاي ســنتي تر و برخــي ديدگاه هــاي 
نوگرايانه ترند. اين قضيه حتي در سطح رهبري 
و اعضاي اصلي جماعت نيز مشــاهده مي شــود 
به نحوي که مي توان مســئوالن و  اعضاي اصلي 
جماعت را به سه گروه نوگراي سنتي، نوگراي 
ميانــه رو و نوگــراي نوگــرا تقســيم بندي کرد 
)عبادي، 1391(. بنابراين نبايد انتظار داشت که 
در زمينه مسائل متفاوت، مواضع و ديدگاه هاي 

يکساني از اخواني هاي ايران مشاهده کرد. 
بــراي اينکــه بتوانيــم تصويــر شــفاف تري از 
جماعت دعوت و اصالح ايران داشــته باشــيم 
بهتــر اســت برخــي از ويژگي هاي مهــم اين 

سازمان را به شيوه اي دقيق تر بررسي کنيم.

جماعت دعوت و اصالح ايران، ســازمان 
طبقه متوسط شهري

جماعت دعــوت و اصــالح ايران ماننــد اکثر 
جريانات اســالم گراي ديگر حرکتي است که 
بيشــتر با طبقه متوسط شــهري در ارتباط است. 
درواقع گروه هدف جماعــت و بخش بزرگي 
از پايگاه اجتماعي اش، طبقه متوســط شــهري 
است. اگرچه اين واقعيت به معناي عدم حضور 
افراد زيادي از طبقات باال و پايين اجتماعي در 
صفوف جماعت نيســت. به هرحال با نگاهي به 
جزوه رويکردهــا و راهکارهــا درمي يابيم که 
دغدغه هــاي جماعت دعوت و اصــالح ايران 
اساســاً دغدغه هايي شــهري و طبقه متوســطي 
اســت. آنچه در اين جــزوه به عنوان آرمان ها و 
راهکارهاي جماعت مطرح شــده است اموري 
اســت از قبيــل آزادي، حقــوق بشــر، جامعه 
مدنــي، پرهيز از خشــونت، نوگرايي، تأکيد بر 
گفت وگــو، پذيرش تکثرگرايي، آزادي بيان و 
قلم، لزوم داشتن تفکر انتقادي و... که همه اين 
موارد به نحوي دغدغه هاي شــهري هستند که 
هم احســاس نياز و خواستشــان از طبقه متوسط 
شــهري ناشي مي شــود و هم تحققشــان در هر 
جامعه اي نياز به يک طبقه متوســط شهري قوي 

دارد. 

برخالف آنچه برخي مخالفان 
بنيادگراي دموکراسي مي پندارند 

که دموکراسي حکومت مردم 
بر مردم و بنابراين نوعي شرک 

است، داليل مشروعيت حکومت 
دموکراتيک اساسًا در خود منابع 

اصيل اسالمي موجود است
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است چنين مي گويد: »شــايد بخشي از آن 
برمي گردد به عدم توجه عمومي به زنان 
از  ايده مردساالري بخشي  و خواهران و 
بدنه جماعت و بخش عمده آن به اعمال 
تبعيض نــاروا در کليه ســطوح جماعت 
)محمودنژاد،  برمي گردد«  زنان  به  نســبت 

.)1391
جماعت دعوت و اصالح ايران و شکست 

اسالم سياسي
نکته آخر اينکه جماعت دعوت و اصالح ايران 
به تدريج  همانند جريان جهاني اخوان المسلمين 
در حــال نزديک شــدن به احــزاب و جريانات 
غيراسالم گراســت و درواقــع تفاوت هايــش با 
اين جريانات تا حدودي در حال کمرنگ شدن 
اســت. جريانات اخواني عمدتاً در دسترسي به 
اهداف بلندپروازانه اوليه خود موفقيت چنداني 
کسب نکردند و از اتوپيا و مدينه فاضله سال هاي 
گذشــته خود فاصله گرفته اند. اين جريانات که 
ابتــدا همگــي خــود را در ســطح فراملي و در 
عرصــه تمام امت اســالم معرفــي مي کردند، با 
گذر زمــان فعاليت هاي خود را به ســطح ملي 
فروکاســتند. حال آنکــه بــراي نمونــه يکي از 
اهداف اساسي تشــکيالت اخوان المسلمين در 
آغــاز، تجديد حيات خالفت اســالمي بود که 
دربرگيرنــده تمــام اقوام و مليت هاي مســلمان 
باشــد. آنها به تشــکيل يک حکومــت جهاني 
اسالمي به عنوان غايت مي انديشيدند، اما اکنون 
اخواني ها آن بلندپروازي هاي ســال هاي دور را 
تا حدودي فرونهاده اند و بيشــتر به سازمان ها و 

نهادهاي ملي تبديل شده اند. 
اين وضعيت در مورد تشکيالت اخوان المسلمين 
در کشــورهاي مختلــف بــه چشــم مي خورد. 
بــراي نمونــه در زمان حملــه بوش )پــدر( به 
عــراق در دهه 90، مواضع شــاخه هاي مختلف 
اســتراتژي  موقعيت  مبناي  بر  اخوان المســلمين 
کشورهايشــان بود، براي نمونــه بخش کويتي 
اخوان دعوت به لشکرکشــي امريکا را حمايت 
کردنــد درحالي که بخش اردنــي اخوان آن را 
محکوم کردند )روآ، 1378(. بنابراين مشــاهده 
مي شــود کــه ترجيح منافــع ملت بــر امت نزد 
اســالم گرايان اخوانــي به يــک واقعيت تبديل 
شــده اســت. حال آنکه اخواني ها معتقد بودند 
مرزهاي اســالم عقيدتي است و نه جغرافيايي و 
در صورت مورد هجوم واقع شدن ملت اسالمي 
توســط بيگانگان، دفاع از آن ملِت مورد هجوم 
واقع شده بر تمامي مسلمانان جهان واجب است.     
اوليويه روآ مي گويد که تقريباً تمام جنبش هاي 
بزرگ اســالمي، خشــونت هاي سياسي را کنار 
گذاشــته اند، زمينــه فعاليت آنان بيشــتر به يک 
کشــور خاص محدودشــده و بيشــتر از اينکه 
اسالمي باشند، ملي شده اند. از نظر او ملي کردن 
و عادي شــدن و ترجيح سياست، همزمان با هم 
بــه پيــش مي رونــد )روآ، 1387(. روآ بــراي 
توضيح ايــن وضعيت از اصطالح »شکســت 

جايــگاه زن به جز در موارد ضــروري فقط در 
خانه اســت( به هيچ وجه حاضر نيســتند حتي در 
مــورد آنها فکــر کنند. ازجمله ايــن  موارد که 
بســياري از گروه هــاي اســالم گرا به هيچ وجه 
حاضــر به پذيرش آن نيســتند، حــق وزارت و 
حتي رهبري و زمامداري سياســي زنان در يک 
حکومت اسالمي اســت )البته برخي از اعضاي 
جماعت قائل به حق رهبري سياســي براي زنان 
نيستند و نهايت حقوق سياسي زن را براي نمونه 
تا حد وزيرشــدن مي دانند(؛ اما علي رغم چنين 
گام هــاي فکــري مثبت و غيرقابل چشم پوشــي 
جماعــت دعوت و اصالح نســبت بــه حقوق 
زنان، آنچه در عمل مشــاهده مي شــود با آنچه 
جماعت به طور نظري از آن دفاع مي کند داراي 
تفاوت هايي است. در عالم واقع، شکاف ها بين 
زنان و مردان هنوز پابرجاست که به چند مورد 

اشاره مي کنيم.
ـ در هر ســه کنگره اي که تاکنون تشکيل شــده 
حضور زنان بســيار کم بوده اســت. در کنگره 
اول که با حضور  74  نفر تشکيل شــده تنها سه 
زن حضور داشــته اند، در کنگره دوم و سوم نيز 
که با حضور 100 نفر تشکيل شده، تنها پنج زن 

حضور داشته اند.
ـ در هر سه کنگره برگزارشده تاکنون هيچ زني 
نتوانسته به شــوراي مرکزي جماعت راه يابد و 
اعضاي اين شــورا همــواره از مــردان انتخاب 
شده اند. تنها در کنگره اول يک زن به عضويت 
علي البدل در شــوراي مرکزي رســيده اســت. 
باالتريــن مقامي کــه يک زن تاکنون توانســته 
در جماعت دعوت و اصالح به آن دست يابد، 
مقام معاونت دبير کل در امور زنان بوده است. 
ـ از لحــاظ نســبت جنســي نيــز همان گونه که 
پيش ازاين گفتيم تعداد مردان حدود 65 درصد 
و تعــداد زنــان 35 درصد اعضــاي جماعت را 
تشــکيل مي دهــد )مصاحبــه با لقمان ســتوده، 

.)1391

دربــاره وجــود مســئله مردســاالري در درون 
جماعــت نيز هيچ چيــز بهتــر از مصاحبه خوِد 
گردانندگان ســايت اينترنتِي جماعت با »حنيفه 
محمودنژاد« - مســئول کميته خواهران اســتان 
کرمانشــاه جماعت دعوت و اصالح - قضيه را 
روشن نمي کند. او در جواب اين سؤال که چرا 
در طول برگــزاري ســه دوره کنگره جماعت 
هيچ زني به شــوراي مرکزي جماعت راه نيافته 

تاکنــون در موقعيتي قرار نداشــته که ســهمي 
از قدرت سياســي را در اختيار داشــته باشــد، 
نمي تــوان در مورد ميزان پايبنــدي اش به چنين 
ادعاهــاي دموکراتيکــي قضــاوت عيني کرد. 
تجربه نسبتاً ناموفق حکومت اخواني ها در مصر 

را از اين لحاظ بايد در نظر داشت.  
جماعت دعوت و اصالح ايران و علم

بســياري از اعضاي جماعت دعوت و اصالح، 
بخشــي از وقت خود را به مطالعه علوم مختلف 
اختصــاص مي دهنــد. برخي از آنهــا اطالعات 
تحسين برانگيزي درباره مســائل مختلف دارند 
و در تحليــل علمي و عيني مســائل سياســي و 
اجتماعي توانا هســتند. منتهــا اکثريت اعضاي 
صرفــاً  و  ندارنــد  علمــي  دغدغــه  جماعــت 
دغدغه هــاي عمل دينــي دارند. درواقع شــايد 
بتوان گفت که براي بيشــتر آنها اهداف عملِي 
سياســي و اجتماعي نســبت به اهداف نظري و 
علمــِي بنيــادي در اولويت قرار دارد. شــايد به 
ســبب همين تقدم عمل بر نظر اســت که تقريباً 
بعــد از ناصــر ســبحاني تاکنــون هيــچ متفکر 
قابل ذکــري در جماعــت دعــوت و اصالح و 
حتي در ســطح رهبري اش ظهور نکرده است. 
برخــي اين ضعف را در خود اخوان المســلمين 
عــرب نيــز قابل مشــاهده مي داننــد و آن را به 
آغــاز بنيان گــذاري اخوان توســط حســن البنا 
بازمي گردانند. براي مثال ريچارد ميشــل معتقد 
اســت که البنا در انديشــه هاي ديني و صوفيانه 
غــرق بــود و ويژگي هاي انديشــه غيرعلمي را 
به اخــوان منتقل کرد. اين نکته مهم اســت که 
البنــا يکي از عوامل انحطاط جامعه اســالمي را 
»آســان گيري در زمينه علــوم تطبيقي يا عملي« 
بــه ســود تحقيقــات وســيع در دانــش نظري 
مي دانســت. ميشــل که خود چند سال در ميان 
اخواني هــا به تحقيق پرداخته، معتقد اســت که 
آنان تــالش را برتر از کار فکري مي دانســتند 
و به اصــالح اخالقي و معنوي بهــا مي دادند و 
به همين دليل اســت کــه اتفاقي نيســت که نه 
البنــا و نه جنبش اخــوان، اثر باارزشــي- مگر 
بســيار کم و به ندرت- در فلسفه يا دين شناسي 
و   )1390:348  ،)2( )ميشــل  نياوردنــد  پديــد 
البتــه در تحقيقــات صرف ِاســالمي نيز پس از 
آثار ســيد قطب، مصطفي الســباعي و چند نفر 
انگشت شمار ديگر، آثار مهم و اساسي ديگري 
از ســوي اخواني ها ارائه نشده است. اين همان 
معضلي اســت که روآ از آن باعنوان »بحران 
دامنگير  و  )روآ، 1378(  مي بــرد  نــام  متون« 

اخواني هاي ايران نيز شده است.
جماعت دعوت و اصالح ايران و مســئله 

زن
نکتــه بعدي کــه بايــد در ارتباط بــا جماعت 
دعوت و اصــالح به آن پرداخت مســئله زنان 
اســت. در انديشــه برخي از اعضاي جماعت، 
حقوقــي براي زنان پذيرفته شــده کــه برخي از 
جريانات و تفکرات ديگر )که معتقدند اساســاً 

از نظر اسپوزيتو و وال، سنت 
اسالمي دربرگيرنده دو مفهوم 
بزرگ است که به شکل اثباتي 
داراي ظرفيت هاي مهمي براي 
دموکراتيک سازي هستند که 
عبارت اند از »اجماع« و »شورا«
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حتي المقــدور عيني از واقعيــت بود تا وضعيت 
جماعــت  و  اخوان المســلمين  سياســت ورزي 
دعــوت و اصالح ايران از اين لحاظ روشــن تر 
شــود. قضــاوت در مورد نکات مثبــت و منفي 
اين نوع تغييرهاي تاکتيکي و بعضاً استراتژيک 
در جهت گيري هاي اســالم گرايان را به ســاير 

عالقه مندان و محققان واگذار مي کنيم. 
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اواخر دهه 70 شمســي يک نوع فضاي انقالبي 
و راديــکال بــر گفتمــان جماعــت و اصــالح 
حاکــم بــود )رســول پور، 1392(. به خصوص 
در دهــه 50 و 60، مخالفت هــاي صريــح آنها 
بــا حکومت مرکــزي به خاطر دفــاع از حقوق 
اهل ســنت ايران موجــب برخــورد حکومت 
بــا آنها و دســتگيري برخي از فعــاالن اخواني 
شد. ناصر ســبحاني به عنوان شخصيت مرکزي 
اخوان المســلمين ايــران و کســي کــه در بيان 
مخالفت با حکومت مرکزي و سياســت هايش 
بي پــروا بود نيز توســط حکومت اعدام شــد.« 
اين گونه زدوخوردهــا و ضرباتي که بر اخوان 
ايرانــي وارد آمــد موجب برخــي بازنگري ها 
در رويکرد اخواني ها شــد و آنهــا را به تعديل 
در اقداماتشــان واداشــت. بنابراين آنها تصميم 
گرفتند کــه فعاليت خــود را علني کــرده و با 
موافقــت حکومت به فعاليت بپردازند. در دوره 
فعاليت علني، آنها نام »اخوان المســلمين« را که 
تداعي گر اخوان الســلمين مصر است را حذف 
کردند و نــام »جماعت دعوت و اصالح ايران« 
را براي خــود برگزيدند تا بــراي دولت ايجاد 
حساســيت نکنند. ضمن اينکه آنها به حکومت 
ايران تضميــن دادند که رابطــه اي ارگانيک و 
تشکيالتي با »تنظيمات عالمي« اخوان المسلمين 
کــه تشــکيالتي جهاني و مرکــب از جريانات 
اخوانــي کشــورهاي مختلف اســت نخواهند 
داشــت. در عمل هم آنچه مشاهده مي  شود اين 
است که جماعت دعوت و اصالح ايران قواعد 
دولت - ملــت ايران را پذيرفته و در چارچوب 

آن به فعاليت مي پردازد.
ايــن عوامل و برخي نکات ديگر ســبب شــده 
تا بــراي جماعت دعــوت و اصالح ايــران، تا 
حــدودي »سياســت« نســبت بــه »ايدئولوژي« 
از اولويت برخوردار باشــد. قضاوت ارزشــي 
در مــورد اين چنيــن رويــه اي کــه برخــي از 
گروه هاي اســالم گرا در پيش گرفته اند )دست 
از ادعاهاي فراملي ســاليان گذشــته برداشتن و 
در چارچوب ملي فعاليت کردن و قواعد ميدان 
سياســت را براي باقي مانــدن در آن پذيرفتن( 
در حيطــه تمرکز اين نوشــتار نيســت. آنچه ما 
در پي آن بوديم صرفاً به دســت دادن تصويري 

اســالم سياســي« اســتفاده مي کند. اگرچه 
حــوادث ســاليان اخير و رشــد اســالم گرايي 
راديــکال و به خصوص گســترش دامنه فعاليت 
داعش همراه با آن ادعاهاي جهان شمول خود، 
تز روآ را از جنبه هايي بي اعتبار کرده اســت اما 
به نظر مي رســد که اين ديدگاه در مورد برخي 
از گروه هــاي اســالم گراي ديگر و به خصوص 
جريانات اخواني، همچنان کاربرد دارد، چراکه 
اخوان المسلمين مانند بسياري از ديگر جريانات 
اســالم گرا، در زمان تأسيس، خواستش آن بود 
که به سياست رنگ الهي و ديني زند، اما آنچه 
در گذر اين 80 سال رخ نمود، اين بود که لزوم 
حفظ موقعيت سياســي باعث شــد که سياست 
براي اخوان المســلمين در اولويت قرار بگيرد و 
درواقع آنچه رخ داد اين بود که سياســت الهي 
به الهيات سياســي تبديل شد که خود مي تواند 

به مثابه قدمي در راه سکوالرشدن باشد.
اســحاق موسي حســيني در قســمتي از کتابش 
درباره اخــوان که بي ارتباط با بحث ما نيســت 
چنين نوشته اســت: »در حدود نيم قرن پس 
از سيدجمال الدين اسدآبادي و تحوالت 
ناشي از دو جنگ جهاني، به نظر مي رسيد 
که بايد مکتبي به وجود آيد که افکار اين 
دو مصلح }ســيدجمال و محمد عبده{را 
تکميل کرده، براي مســائل جديد دنياي 
اســالم پاســخي بيابد. به نظر مي رســيد 
اخوان المســلمين موجد آن مکتب باشد. 
ولي درگيري با مسائل سياسي و اقتصادي 
و اجتماعي، آنان را از تأکيد روي مذهب 
برکنار داشــت و ديــن را در مرتبه دوم 
اهميت آنــان قرار داد« )حســيني، 1387: 

 .)185
جماعــت دعــوت و اصــالح ايران نيــز از اين 
وضعيت کلي مســتثني نيســت. اين ســازمان از 
ســاليان اوليه تأســيس خــود تاکنــون تغييرات 
زيــادي را در رويکردهاي سياســي- اجتماعي 
خود شــاهد بوده اســت. آنهــا در دوره اي که 
به صــورت مخفيانــه عمــل مي کردنــد بــا نام 
»اخوان المســلمين« بــه فعاليــت مي پرداختنــد. 
رســول پور به نقل از روشني مقدم- از مسئوالن 
جماعت دعوت و اصالح ايران -  نوشــته که تا 
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اسيدپاشي و قلدرهاي سه گانه
)سايت جماران(

حجت االسالم محمد مطهري فرزند شهيد مطهري طي نامه اي باعنوان »نظام 
اسالمي، اسيدپاشي و قلدرهاي سه گانه« به بررسي اين قلدرها مي پردازد:

الف ـ قلدر نوع اول که زورگويان خارجي هستند؛
ب ـ قلدر نوع دوم مجرمين پارتي دار هستند؛

ج ـ قلدرهاي نوع ســوم مانند زورگيرها و اسيدپاش ها، متجاوزين به عنف 
و... 

ايشان ضمن توضيح مبسوطي درباره نحوه برخورد نظام جمهوري اسالمي 
و صداوســيما بــا قلدرهاي نــوع اول، دوم و ســوم، گله مي کنــد که چرا 
صداوســيما با  قلدرهاي نوع ســوم برخورد جدي نمي کنــد و بر اين باور 
اســت که اگر اخبار قلدرهاي نوع ســوم توسط صداوســيما منتشر شده و 
برخورد جدي با آنها بشــود، اين کارها تکرار نخواهد شــد. آقاي مطهري 
به نحوه عمل پيامبر اکرم)ص( در فتح مکه با ابوســفيان )قلدر نوع اول( و 

امثال قلدرهاي نوع سوم به شرح زير مي  پردازد:
... آيا ما پيروان آن پيامبري نيستيم که در جريان فتح مسالمت آميز مکه، به 
ابوســفيان اين دشمن قسم خورده اسالم امان داد، ولي در مورد فردي به نام 
هباربن اســود فرمود او را بيابيد و حتي اگر به پرده کعبه چسبيده بود او را 
بکشيد؟ جرم او چه بود؟ هباربن اسود به اين دليل مهدورالدم شده بود که 
با پرتاب نيزه، خانمي را ترسانده و سبب سقط جنين شش ماهه او شده بود؛ 
نيزه اي که به ســمت کجاوه اين خانم پرتاب شــده و اساســاً  به او برخورد 
نکــرده بود. باري رحمت عالميان آنجا که پاي مســئله امنيت مردم به ميان 

مي آمد چنين قاطع عمل مي کرد... 
***
تعجب و تأملي بر گزارش »سيا«

به تازگــي رســانه هاي خارجي نوشــتند اوباما از رئيس ســازمان ســيا طي 
نامه اي درخواســت کرده که آيا از ابتداي تأســيس اين ســازمان در سال 
1947، پرورش نيروهاي شــبه نظامي در نيکاراگوئه و آنگوال و... توســط 
اين سازمان، در راســتاي منافع امريکا بوده يا خير که پاسخ رئيس سازمان 
ســيا منفي بود. تعجب اينکه با توجه به اين پرسش و پاسخ مهم، متفکران، 

خبرنگاران و مردم  برخورد منفعالنه کردند.
***

بررسي وحدت بين اصول گرايان 
)ايران، 93/8/7(

ســايت الف: »آيت اهلل مصباح اســتاد فرزانه و عالم مبرز و زحمت کشــيده 
در جرگــه روحانيت صاحب نظر اســت، امــا به ياد داريــم جرياني که در 
انتخابات هاي اخير وحدت در ميان اصول گرايان را سخت، پرهزينه و حتي 
ناممکن ساخت، تحت پشتيباني ايشان بوده است. بنابراين وحدت امروز ذيل 
اين اســتاد معزز سؤال برانگيز است و قابل فهم نيست. هنوز چند ماهي بيشتر 
از رقابت هاي انتخابات اخير نگذشــته اســت که آيت اهلل مصباح با استناد به 
روايات و تاريخ انبيا تأکيد داشتند که وحدت هايي ازاين دست غيرضروري 
و بي معناست. اين برداشت آيت اهلل مصباح درست يا نادرست، براي جريان 
اصول گرايي هزينه هاي قابل مالحظه اي داشــته اســت. چگونه ممکن است 
امروز رأس جريان ضدوحدت در ميان اصول گرايان محور وحدت شود.«

رأي آوردن روحاني بهترين تقدير براي جمهوري اسالمي بود
گزيده اي از گفت وگــوي مهدي نصيري  با خبرنــگار روزنامه 

اعتماد منتشرشده در تاريخ 1393/6/8
مهــدی نصيــری تأکيد مي کند که هميشــه ديــن برايش مهمترين مســئله 
بوده و در اين مســير در دوره اي به شــريعتي عالقه مند مي شــود: »در يک 
مقطعي فکر مي کردم شــريعتي حرف دين را مي گويد. خب، به هرحال به 
او هــم يک زماني عالقه داشــتم. او را عنصر ضددين نمي دانســتم و االن 
هــم نمي دانم ... در مجموعه علوم انســاني که مــا روي آن بحث داريم و 
غربي اش مي دانيم بايد به دنبال نقد و جايگزين آن باشيم ... فلسفه اسالمي 
اساســاً به معناي اســالميزه کردن فلسفه نبوده و نيســت... ما يک بحثي در 
روايات مان داريم که حق شناسي مالزم با باطل شناسي است، توحيد شناسي 
مالزم با شرک شناســي اســت، رشد شناســي مالزم با  غي شناســي است...

اغلــب اســتداللي بودن با عقالني بــودن خلط مي شــود وقتــي مي گوييم 
چيــزي عقالني اســت معنايش درســت بودن و منطبق بــودن آن با واقع و 
نفس االمر است ... ما 20 سال پيش مي توانستيم به برخي از حذف کردن ها 
و ايزوله کردن ها در عرصه فکر و فرهنگ بينديشــيم و مي توانســت نتايج 
مثبتي داشــته باشــد، اما با گســترش ابزارهاي ارتباطي امروز ديگر اغلب 
نمي تواند مؤثر و نتيجه بخش باشد و بايد به شيوه هاي ديگري انديشيد. البته 
اين را هم بگويم که اين بي دروپيکري اي که در عرصه ارتباطات مشاهده 
مي کنيــم، حتماً در برآيند نهايــي اش به نفع فرهنــگ، فضيلت و حقيقت 
نيســت و کمترين نتيجه اش سطحي شدن آدم هاست... مفسر قرآن انحصاراً 
اهل بيت عليهم السالم هستند و هر جا پاي متشابهات يا ابهام در معاني آيات 
مطرح است بايد به تفسير اهل بيت مراجعه کرد و اين خود رافع بسياري از 

اختالفات است....
 مــواردي اســت که به نظر مــن بايد دربــاره آن تســاهل ورزيد و ضمن 
رهانکردن بحث هاي نظري و علمي بايد از تکفير و تخطئه نيت و شخصيت 

افراد صالح اجتناب ورزيد.... 
امروز ديگر گريزي از بسياري از وجوه مدرنيته نيست و ما به حکم اضطرار 
و ناچــاري به اين وجوه ازجمله علــم و تکنيک مدرن تن مي دهيم چراکه 

تن ندادن منجر به عسروحرج و اختالل در نظام معيشتي مي شود....
تنها در يک حد نســبي و محدود ما مي توانيم سخن از تحقق جامعه و نظام 

و دولت ديني بزنيم....
چرخش قدرت بين دو جناح کشــور را از عوامل ثبات جمهوري اسالمي 

مي دانم.
حتي وجــود دولت اصالحات و آقــاي خاتمي را هم با همه مســائلي که 

داشت، درمجموع به نفع نظام مي دانستم....
رد صالحيت آقاي هاشمي را که مي خواستيم با آن امکان به قدرت رسيدن 
تأييد  با  البته  که  نمي دانستم  مصلحت  به  کنيم  سلب  را  جناح  يک 
بهتري  نحو  به  خطر  اين  ايشان  رأي آوردن  و  روحاني  آقاي  صالحيت 
مثبت  روحاني  آقاي  دولت  يک ساله  عملکرد  از  من  ارزيابي  شد.  رفع 
جامعه  براي  رواني  و  روحي  آرامش  و  ثبات  منشأ  ايشان  دولت  و  است 
ما ـ که سخت بدان نياز دارد ـ بوده است اگر چه ممکن است انتقادهايي 
پختگي  همين  روحاني  آقاي  مي خواهد  دلم  واقعاً  باشد...  وارد  ايشان  به 
چراکه  بدهند  ادامه  را  داشته اند  درمجموع  االن  تا  که  سنجيدگي  و 
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معتقدم مي تواند به الگوي جديدي از دولت و قوه مجريه تبديل  شود...
بيش  نبودم و آن را  مناظره آقاي احمدي نژاد موافق  با سبک  به هيچ وجه 
از آنکه عليه آقاي هاشمي يا موسوي بدانم، عليه کليت نظام مي دانستم...

بلــه. من خــودم از منتقدان جدي و اساســي آقاي هاشــمي هم در دوران 
»کيهان« و هم در دوران »صبح« بودم. اما انتقاد و مخالفت، حدومرز دارد. 
به هرحال هر چيزي حساب وکتابي دارد و اين طور نيست که حاال چون من 
منتقد هستم هر نوع حرفي را مي توانم بگويم و هر نوع برخوردي مي توانم 
داشته باشــم. ما همان موقع که منتقد آقاي هاشمي بوديم سعي مي کرديم 
حدومرزها را حفظ کنيم، يعني بنده در انتقاداتي که داشــتم هيچ گاه آقاي 
هاشمي را خارج از نظام ندانســتم که مي توان هرگونه برخوردي با ايشان 
داشت. تازه با فرد خارج از نظام هم نبايد از مرز انصاف و راستي و اخالق 
خارج شــد. جالب است بدانيد که در همان موقع چندين بار از سوي مقام 
معظم رهبري به خاطر برخي انتقادات از آقاي هاشــمي موردايراد و تذکر 
قرار گرفتم و از تذکر ايشــان اســتنباطم اين بود که ايشــان به حفظ آقاي 

هاشمي براي نظام اهتمام دارند.
فکر مي کنم سياســت ما بايد به ســمت التيام بخشي از جراحتي که در سال 
88 به وجود آمد حرکت کند و نه تحريک و تشــديد بيشــتر آن. البته دو 

طرف ماجرا بايد براي اين مسئله تالش کنند.
منبع: روزنامه اعتماد

ازآنجاکــه همه چيز در حال تغيير و در بســتر تحول اســت ضمن آوردن 
گزيــده اي از ايــن گفت وگو )مديرمســئول و ســردبير ســابق کيهان( از 
خوانندگان تقاضا داريم که متن کامل اين گفت وگو را در سايت روزنامه 

اعتماد يا در سايتmeisami.net  مطالعه فرماييد.
***

علم بهتر است يا نفت؟
توماس فريدمن، 22 مرداد 91، سايت الف

گاه و بيگاه از من مي پرســند: »به جز کشــور خودت  به کدام کشور ديگر 
عالقه داري؟« 

هميشه يک جواب داشته ام: تايوان. 
مردم مي پرسند »تايوان؟ چرا تايوان؟«

جواب خيلي ساده اســت. چون تايوان صخره اي لم يزرع در دريايي پر از 
امواج توفانــي و بدون منابع طبيعي براي زندگي کردن اســت. حتي براي 
ساخت وســاز بايد از چين، شــن و ريــگ وارد کند و باوجــود همه اينها 
چهارمين ذخاير کالن مالي دنيا را در اختيار دارد، زيرا به جاي کندن زمين 
و اســتخراج هر آنچه باال مي آيد،  تايوان ذهــن و افکار 23 ميليون تايواني 
را مي کاود ، استعدادشان را، انرژي  شان را و هوش و ذکاوتشان را، چه زن 
و چه مرد. هميشــه به دوســتانم در تايوان مي گويم:  شــما خوشبخت ترين 
مردم دنيا هســتيد، چطور اين قدر خوشــبخت شــده ايد؟  نه نفت داريد،  نه 
ســنگ آهن، نه جنگل،  نه الماس،  نه طال،  فقط مقــدار کمي ذخاير ذغال 
ســنگ و گاز طبيعــي  و به خاطــر همين هم اســت که فرهنــگ تقويت 
مهارت هايتان را توســعه داده ايد؛ کاري که امروزه ثابت شده باارزش ترين 
و تنها منبع تجديدپذير واقعي در جهان است. حداقل اين برداشت شهودي 
من بود، اما ما در اينجا داليلي نيز داريم که اين موضوع را ثابت مي کند. 

***
هاشمي رفسنجاني  ناگفته هاي ديگري را فاش کرد

)ستاره صبح، 93/7/26(
رئيــس مجمع تشــخيص مصلحــت نظــام: در دولت هاي نهــم و دهم در 
جلسه اي  دوساعته در هر اســتاني که مي رفتند بيش از 150 طرح و مصوبه 
داشــتند. در ظاهر آن مصوبــات لطف به مردم آن اســتان ها بود، ولي در 
حقيقت ظلم به آنها بود، چون اول مردم اميدوار و ســپس نااميد مي شدند. 
ثانياً، طرح هاي بدون پشتوانه هاي کارشناسي دوامي ندارد. ثالثاً، اکثر قريب 
به اتفاق آن طرح ها فقط روي کاغذ بودند يا کلنگ عمليات اجرايي آنها به 
زمين مي خورد و به همان شــکل باقي مي ماند. هم اکنون يکي از مشکالت 
دولــت آقاي روحاني هزاران طرح غيرتوجيهــي و نيمه تمام و وجود افراد 

غيرکارشناس در جايگاه هاي اجرايي است.
***

بيداري اسالمي و انساني در تونس
در اين ماه در تونس انتخاباتي انجام شد که به لحاظ محتوا و شکل، بسيار 
چشــمگير بود. حزب النهضه به رهبري راشد الغنوشي که اکثريت پارلمان 
را داشــت انتخاباتي را برگزار کرد و رقيب سکوالر او يعني حزب »نداي 
تونس« اکثريت کرســي هاي پارلمان را به دســت آورد و پيروز شد. نکته 
جالب اين بود که راشد الغنوشي به رهبر حزب نداي تونس تبريک گفت 
و او هــم گفت منابع ملي اصل اســت و از همه نيروها در کابينه اســتفاده 
خواهد شد. ســنت الهي همچون از پي هم درآمدن شب و روز )اختالف 
ليل و نهار( بر جايگزيني نيروهاســت. حزب  النهضه که اين سنت الهي را 

به اجرا درآورد.

***
هزينه هاي نظامي و بدهکاري دولت ها

برگرفته از مقاله وزين دکتر محســن مسرت با عنوان »امپرياليسم 
نفتي با محوريت دالر«

»داويد گريبر« انسان شــناس امريکايي که با کتابش »بدهکاري« معروفيت 
جهاني کســب کــرد، معتقد اســت بدهــکاري دولت هــا از جنگ طلبي 
سرچشــمه مي گيرد... زيرا دولت ها براي تأميــن منابع مالي جنگ ترجيح 
مي دهند به جاي افزايش ماليات ها که مي تواند ســبب خشــم مردم بشود و 
در حقيقــت جنــگ را ناممکن کند رو به قرضــه مي آورند و بازپرداخت 
بدهکاري منتج از جنگ را به نسل هاي آينده واگذار مي کنند که در حال 
حاضر در صحنه نيســتند و قــادر به مقاومتي هم نمي توانند باشــند. به نظر 
گريبر بدهکاري هاي دولت امريکا از ســال 1790 تاکنون بدهکاري هاي 
جنگي است در دوران زماني 1950 تا به امروز هم بودجه نظامي امريکا و 
هم بدهکاري هاي دولت هر دو رشــد سريع و موازي داشته است. در اين 
زمان بودجه ساالنه نظامي امريکا از حدود 40 ميليارد دالر به بيش از 800 
ميليارد دالر يعني بــه 20 برابر افزايش يافت و بدهکاري هاي دولتي نيز از 
حدود 400 ميليارد دالر با رشــد تصاعدي به بــاالي 16000 ميليارد دالر، 
يعني به ســطح 40 برابر رسيد. در حال حاضر بودجه نظامي امريکا مساوي 

با کل بودجه نظامي ديگر کشورهاي جهان است. 
***

آيا علماي يک دين عين آن دين هستند
محمد مجتهد شبســتري در سالگرد آيت اهلل طالقاني، 20 شهريور 

1393 در کانون توحيد
تفکــر علمــاي يک دين اگــر دچار بحران شــود، آن دين دچــار بحران 
مي شــود. دين در نظر مردم منهاي آنچــه علماي دين مي گويند چيزي در 
هوا و فضا نيســت. دين براي عامه مردم همان اســت کــه آنها مي گويند. 
سده هاي متمادي است که در کشورهاي مسلمان هر چه گفته اند و هر چه 

کرده اند همه را به حساب خدا گذاشته اند.
يک وقتي مي گفتند علم همان اســت که طرفداران نيوتن مي گفتند. وقتي 
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اينشــتين نظريه نســبيت را مطرح کرد همه دانشــمندان علم با آن مخالفت 
کردند، ولي بعدها با تالش هاي اينشــتين همه دانشــمندان آن را پذيرفتند. 
کاخ علم هم چندين بار فروپاشــي شــده ولي دانشــمندان دستيابي به علم 
را رها نکردند، البته مقايســه روند علم و روند دين درســت نيســت، ولي 
نمي تــوان گفت هر چه علماي يک دين و بــه عبارتي احبار و رهبان يک 
دين مي گويند عين آن دين است. در قرآن آيه اي داريم که مي گويد واي 
بر کساني که دستاوردهاي خود را به صورت يک کتاب مي نويسند و آن را 

از سوي خدا تلقي مي کنند.
***

در چه دنيايي هستيم؟
در حال حاضر نمي فهمم در چه دنيايي دارم زندگي مي کنم. ويتگنشــتاين 
فيلســوف بزرگ عصر حاضر مي گويد: مشکل انساني من اين است که در 
عصر حاضر خود را نمي توانم بازبشناسم که کي هستم و چه هستم و کجا 
هستم؟ بسياري از ملت ها و اشخاص در حال حاضر همين وضعيت را دارند 
و ما مســلمان ها هم پس از رويارويي با جهان جديد به شــدت دچار همين 

سرگيجه ها شده ايم. 
***

ناطق نوري به دليل ظلم و کم معرفتي اصول گرايان از ما دور 
شده است

)روزنامه اعتماد، 93/7/29(
محسن کوهکن: اگر کسي به نام شيخ علي ناطق نوري نبود قطعاً احمد ي نژاد 
نه اســتاندار اردبيل مي شد، نه شهردار تهران و يقيناً رئيس جمهور ايران هم 
نبود... البته اصول گرايان هم اين گونه نيســت که با کسي عقد اخوت بسته 
باشــند. اصول گرايان هم آ قاي ناطق را کنار گذاشــتند اما امروز که آقاي 
احمدي نژاد براي دلجويي به ديدن آقاي ناطق مي رود دير شــده است. آن 
روزها که به ايشــان توصيه مي شد آقاي ناطق نوري خيرخواه انقالب است 

احمدي نژاد گوش نمي داد.
***

يک بام و دو هوا
چشــم انداز ايران: جالــب اين اســت درحالي که امريکايي هــا باصراحت 
مي گويند عربســتان، قطــر و امارات تأميــن مالي و تســليحاتي داعش را 
برعهده داشته اند، اعالم مي کنند که ائتالف ضدداعش با محوريت امريکا، 
کشــورهاي عربســتان، قطر، امارات کنار امريکا حضور دارند... امروز در 
ســوريه آن نيرويي که تحرک دارد و مي تواند تا حدي يک تهديد امنيتي 
عليه نظام سوريه باشــد، داعش است که به طور عملي بخش هاي عمده اي 
از دو اســتان ديرالزور و رقه را در ســوريه در دســت دارد، کمااينکه اين 
ســازمان بخش  هاي عمده اي از سه اســتان غربي عراق را در سيطره دارد. 
مجموعه ســرزمين  تحت اشغال آنان در عراق و سوريه به حدود 300 هزار 
کيلومترمربع مي رســد. جمعيت اين اســتان ها که عمــاًل  گروگان داعش 

هستند حدود هشت ميليون نفر مي شوند.
***

وحدتي شکننده در کابل
چشــم انداز ايران: دومين انتخابات رياست جمهوري افغانستان با مشکالتي 
روبرو شــد و شش ماه طول کشيد تا دولت وحدت ملي اعالم شد. درسي 
که از اين توافق که شــش ماه طول کشــيد مي توان گرفت اين اســت که 
پشــتون ها حاضر نيســتند قدرت را به غيرپشــتون ها انتقال دهنــد و متقاباًل 
غيرپشــتون ها نيز حاضر به پذيرش انحصار پشــتون ها نيستند. اين در حالي 
اســت که امريکا حتي کرزاي رئيس جمهور مــورد تأييد خود را دور زده 
و بــا طالبان وارد مذاکره شــده و ســران مهم آنها را از زنــدان گوانتاناموا 
آزاد کــرد و طالبان به تدريج تالش دارند تا خود را به کابل نزديک کنند. 
به هرحال يکي از درس هاي اين وحدت اين اســت که بتوانند با طالبان هم 
به مصالحه اي برســند. حال اين پرسش مطرح مي شود که اگر دولت بوش 

پســر به جاي اينکه حمله به برج هاي تجــاري و پنتاگون را کار يک گروه 
تروريســتي تلقي مي کرد که واکنشي پليسي را مي طلبيد و نه گسيل داشتن 
ارتش خود به افغانســتان و خليج فارس را بهتر نبود؟ و آيا اگر امريکا پيش 
از حملــه نظامي و اين همه تلفات و فاجعه، مســالمت با طالبان را به عنوان 
يک واقعيت مي پذيرفت کار به اينجا مي کشــيد؟ مالحظه مي شــود همين 
کاري که امريکا با طالبان کرد و آنها را تربيت کرد و بودجه داد و تجهيز 
نمود، همين کار را نيز با داعش مي کند، آيا سرنوشت امريکا با داعش هم 

به مصالحه اي نمي انجامد؟

***
پاسخ دکتر علي مطهري به آيت اهلل جنتي

)روزنامه جمهوري اسالمي، 93/7/27(
در برنامه شناســنامه مورخ 93/7/25 شــبکه سه ســيما در خصوص آقايان 
موســوي و کروبي فرموده ايد: »مســئله، براندازي نظام بود به اسم تقلب.« 
ســؤال مي کنم اگر مردمــي بعد از يــک انتخابات به نتيجــه آن اعتراض 
داشــتند و احساس کردند که مســئوالن با برگزاري جشن ملي براي پيروز 
انتخابات مسئله را تمام شده تلقي کرده اند، چگونه بايد رفتار کنند که متهم 
به براندازي نشــوند؟ آنهــا راهپيمايي آرام ميليوني انجــام دادند، اما اينکه 
چگونه پايان آن به خشونت کشيده شد معلوم نيست و مورد مناقشه است.

فرموده ايــد »اگر بنا بــه محاکمه اينها بود هيچ قاضي عــادل و آگاهي جز 
حکــم اعدام براي آنهــا صادر نمي کــرد.« اوالً، چرا بنا بــه محاکمه اينها 
نيســت؟ چرا اين قدر از محاکمه اينها هراس داريد؟ آيا جز اين اســت که 
نگران روشن شــدن برخي حقايق هســتيد و تبليغات چندساله نقش بر آب 
خواهد شــد؟ ثانياً، جناب عالي بدون آنکه دفاعيات آنها را بشنويد برايشان 
حکم اعدام صادر کرده ايد. آيا اين امر عدالت شــما را زير سؤال نمي برد 
و مخل عضويت شــما در شــوراي نگهبان نيست؟ اکنون که آنها اصرار به 
محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمي کنيد و عالقه مند به حصر شبيه 
حبس هســتيد که توجيه قانوني و شــرعي و اخالقي ندارد و خالف اصول 

متعدد قانون اساسي است.
جالب تر اين اســت که آقايان موســوي و کروبي را با موسوليني ديکتاتور 
و فاشيســت ايتاليــا قياس کرده ايد کــه همان طور که موســوليني را بدون 
محاکمــه و فقط با شــناختن او اعدام کردند، اينها نيــز بايد بدون محاکمه 
اعدام شوند. قطع نظر از اين قياس مضحک که »از قياسش خنده آمد خلق 

را« اساساً مگر معيار قضاوت ما عدالت نيست؟
***

خاطره هاشمي از خبرسازي وزارت خارجه دولت سابق
)روزنامه ايران، 93/7/26(

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در گفت وگو با نشريه انديشه پويا تعريف کرد 
کــه: )در دوران احمدي نژاد( من به دعوت ملک عبداهلل براي شــرکت در 
کنفرانس گفت وگوي اديان به مکه رفتم و در خالل سفر تفاهمات خوبي 



براي کم کردن اختالف ها داشــتيم... وقتي برگشــتم ناگهان وزير خارجه 
دولــت احمدي نژاد اعالم کرد از آقاي ري شــهري کــه نماينده ولي فقيه 
در ســازمان حج و زيارت بود در فرودگاه جده انگشــت نگاري شــد و به 
ايشــان توهين کردند. من موضوع را از آقاي ري شــهري پرسيدم و گفت 
اصاًل چنين چيزي نبود. خود ايشــان به آقاي متکي زنگ زد که چرا چنين 
خبري را پخش کرده ايد و در پاسخ گفت تحت فشار بودم که چنين چيزي 
را بســازم و بگويم. وي ادامه داد: »مصالح جهان اســالم و منافع کشور را 
فداي اختالف هاي سياســي خويش کردند و پس ازآن ديدند که عربستان 
چــه رويکردي با ايران داشــت و چه زيان هايي که بــه خاطر اين تخاصم 

ساختگي متوجه جهان اسالم به ويژه کشورهاي اسالمي در منطقه شد.
***

روايت دعايي از دوران احمدي نژاد
)روزنامه آرمان، 93/7/27(

شنيده شــد که سرپرست مؤسســه اطالعات گفت که سخت ترين دوران 
اين مؤسسه مطبوعاتي دوران رياســت جمهوري محمود احمدي نژاد بوده 
اســت. نامه نيوز نوشت: ســيدمحمود دعايي که از ســال هاي اوليه پس از 
انقالب سرپرستي مؤسسه اطالعات را برعهده دارد در گفت وگو با شماره 
اخير انديشــه پويا افزود که مي خواســتند به دليل همراهي ام در سال 88 با 
کانديداي رقيب، آقاي احمدي نژاد از من و مؤسسه  اطالعات انتقام بگيرند 
و مي گفت: آن زمان ســالن همايش هاي مؤسســه اطالعــات را به يکي از 
کانديداهاي انتخاباتي داديم که البته ستاد ايشان آن سالن را کرايه کردند. 
زمان رياست محمدعلي رامين بر معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد سهميه 
يارانه اطالعات را  به حداقل رساندند و اطالعات را از پذيرش آگهي  هاي 
دولتي تحريم کردند. دعايي افزود: در ســه سال مسئوليت رامين، نزديک 

چهار ميليارد تومان به اطالعات خسارت وارد شد.
***

چوب حراج بر موازين فقاهت و قضاوت!
)روزنامه اطالعات، 93/7/29(

ســيدمصطفي محقق داماد: اگر فقيهان به ســيره عمل مي کنند منظورشان 
سيره متشرعه است و نه رويه قضايي دادگاه موسوليني ديکتاتور ايتاليا. آيا 
منصب رســمي فقاهت اين حق را بر ايشان ايجاد کرده که منبعي جديد بر 
منابع فقاهت بيفزايند؟ آيا اين گونه ســخن گفتن چوب حراجي نيست که 
بر پيکر فقاهت و قضاوت وارد مي شــود؟ ...ايشان مجازات بدون محاکمه 
آن هم مجازات اعدام را چگونه مي تواند به فقاهت اسالمي  منتسب کند؟ 
... در ايــن جمله هــا معيار »عدالت و آگاهي قضايــي« را هم معين فرموده 
و الگوي کامل را قاضي دادگاه صحرايي موســوليني دانســته و به قضات 
دســتگاه قضا آموزش داده اند که از ســنت حسنه و رويه قضايي معزي اليه 

پيروي نمايند؟!
***

فروپاشي اصول گرايان با استمرار باج دادن به تندروها
)روزنامه اعتماد، 93/7/8(

امير محبيان تحليلگر سياسي اصول گرا در جديدترين اظهارات خود گفته 
اســت که نشانه هايي از انشعاب ميان جبهه پايداري ديده مي شود. او با بيان 
اينکه مشــخص اســت نوعي از تعارض يا عدم همگرايي بين نگاه آرماني 
آيت اهلل مصبــاح و نگاه عمل گرايانه پايداري هاي مجلس رخ داده اســت 
پيش بينــي کرده کــه اين اختالف دير يــا زود خود را نشــان خواهد داد. 
محبيان کــه با تدبير گفت وگو کرده، افزوده: با وجود بروز اختالف، آنها 
در تالشــند اين تعارض را پنهان کنند و درعين حال در تالشــند جداشدن 
پايداري ها از پدر معنويشــان در قم را فعاًل به تعويق بيندازند. نشــانه هايي 
از انشــعاب ميان شــاخه قم و تهران جبهه پايداري  به چشــم مي خورد، اما 
اينکه چقدر بروز و ظهور پيدا کند بســتگي به شــرايطي دارد که به وجود 
مي آيد. محبيان همچنين درباره وحدت اصول گرايان اظهار داشــت: اگر 

اصول گرايــان معتدل کــه بدنه اصلي را تشــکيل مي دهند براي رســيدن 
به نوعي وحدت يا هماهنگي جبهه پايداري دست به دادن باج بزنند، يعني 
ســهم يا کرسي هاي زيادي به آنها بدهند، هر چند ممکن است در مقطعي 
شــکلي از وحدت را نشــان بدهد اما در درازمدت طغيان کرده اســت. با 
اين کار اصول گرايان اساســاً نشــان مي دهند که هر کسي عليه تشکيالت 
اصول گرايــي قيــام کند به او امتيــاز خواهيم داد و درنهايــت عماًل باعث 

فروپاشي جريان اصول گرايي مي شوند که خطرناک است.
***
حقوق پرسنل ناجا و فروش نفت؟

)شرق، 93/7/20(
نعمت احمدي حقوقدان: بايد گفته سردار احمدي مقدم را مالک درستي 
موضوع دانســت. جايي که مي گويند: »تنها اشتباه نيروي انتظامي اين بوده 
کــه بايد پول حاصل از فروش نفت را اول به حســاب خزانه دولت واريز 
مي کرده و ســپس دولت از خزانه، کســري بودجه نيروي انتظامي را براي 
پرداخت حقوق کارمندانش پرداخــت مي کرد.« نمي دانم چرا اين مطلب 
ساده اما قابل حل را دولت احمدي نژاد در نظر نگرفت که تابع قانون اساسي 
باشــد و دست هر نهادي را در خريدوفروش سرمايه ملي بازنگذارد... کار 
نيروي انتظامي فروش نفت و تسويه حساب ديون و مطالبات خود با دولت 
نيست، اساســاً نبايد چنين دغدغه اي براي تأمين حقوق پرسنل خود داشته 
باشد. تعجب آور اينکه چگونه حقوق نيروي انتظامي که حساس ترين نهاد 

تأمين امنيت کشور است پرداخت نمي شده است؟
***

در سفارت سابق امريکا چه گذشت؟
)شرق، 93/7/20(

در جمع ميهمانان با آيت اهلل مصباح که در ســالن اجتماعات سفارت سابق 
امريکا برگزار شــد حجت االسالم تقوي با اشاره به اينکه پس از انتخابات 
بعضي از دوســتان آمدند و گفتند بســياري از اصول گرايان ســرخورده و 
نااميــد شــده  و تعداد زيــادي از آنها از مناصب خود خلع شــده اند و بهتر 
اســت فکري براي جمع کردن اصول گرايان کنار هم داشته باشيم، گفت: 
»خيلي ها به من مي گفتند هدفت از برگزاري جلســات همگرايي چيست؟ 
و پشــت پرده با چه کسي بسته اي؟ من اينجا عرض مي کنم که پشت صحنه 
هيچ کس نيســت و همه ما مقلــدان مقام معظم رهبري هســتيم. ما به دنبال 
دغدغــه رهبر انقالب راه افتاديم و اگر قرار باشــد گزارشــي از جلســات 
همگرايي بدهيم، فقط و فقط به جامعه روحانيت مبارز و مجمع مدرســين 

حوزه علميه قم ارائه خواهد شد.«
***

حاصل دخالت نظامي و تجاوز غيرقانوني امريکا در منطقه چه 
شد؟

1ـ اوباما گفت حمله به عراق يک فاجعه بود و اين در حالي اســت که به 
زلزله باالتر از هشت ريشتر فاجعه مي گويند.

2ـ پيدايــش داعــش در بمباران هاي بي رحمانه و فســفري فلوجه و مناطق 
ديگر عراق.

3ـ نابودي زيرســاخت هاي ليبي و افتادن آن به دست عشاير و تروريست ها 
به طوري که حتي يک خبرنگار غربي از آنجا گزارشي تهيه نمي کند.

4ـ حمايــت و تجهيز از مبارزان مســلح و برانداز ســوريه که به ضدغرب 
تبديل شــده اســت و کشــورهاي غربي معتقدند ما کاري کرديم که عليه 
خودمان شــده است. جو بايدن گفت متأســفانه هم پيمانان ما مانند ترکيه، 
عربســتان و قطر، داعش را تجهيز و تشويق کردند، گرچه از تک تک آنها 

معذرت خواهي کرد ولي حرف خود را تکذيب نکرد.
5ـ سکوت امريکا در برابر اشغال نظامي بحرين توسط عربستان.

6ـ تقويت انگيزه مبارزه با اســراييل به دليل حمايت کامل اســراييل از اين 
تجاوزها، بــراي نمونه مقاومت هشــت روزه، 22 روزه و 50 روزه غزه در 
برابر اسراييل. حتي متفکران غرب مي گويند علت پيدايش القاعده چيزي 
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جــز حمايت امريکا از اســراييل و ســکوت در برابر تجاوزهاي اســراييل 
نيست.

7ـ از دســت رفتن تدريجــي يمــن از جرگه عربســتان ســعودي محصول 
دخالت هاي نظامي و تجاوزهاي غيرقانوني است که انگيزه شهروندان يمن 

را براي مقابله با عربستان تقويت کرده است.
چرا بعد از مقاومت 50 روزه نامي از غزه و ائتالف عليه داعش نيست. آن 
هم عليه محور سوريه و مقاومت به نظر مي رسد مي خواهند مدل استراتژي 
موج انســاني و فوج موشکي و »شــعار محدود؛ مقاومت نامحدود« تسري 

پيدا نکند و جنگ غيرمتقارن باب نشود.

***
نزاع سياسي از مصاديق بي اخالقي است

)روزنامه شرق، 93/7/15(
آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني: سست شــدن پايه هــاي جامعه اســالمي در 
نزاع هاي مذهبي و تضعيف پايه هاي کشور در نزاع هاي سياسي از مصاديق 
ضداخالقي اســت. پيروان ديني که 60 کشور دنيا را با يک ميليارد و 700 
ميليون جمعيت جهان، دارند همديگر را مي کشــند و اين بهترين معنا براي 

»فشل« بودن است. )ايسنا(
***

حق نداريم رئيس جمهوري را بکوبيم
)روزنامه شرق، 93/7/15(

آيت اهلل خاتمي عضو مجلس خبرگان: ديدار رئيس جمهوري با نخست وزير 
انگليس به درخواســت کامرون بــوده و در آن ديدار حرف هاي محکمي 
زده شــده. حق نداريم به بهانه اينکه نخســت وزير انگليس حرف نامربوط 

زده، رئيس جمهوري را بکوبيم. من اين مظلوميت را مي بينم. )مهر(
***

حمايت از چرخش سانتريفيوژهاي ايران
)روزنامه شرق، 93/7/3(

جک استراو وزير خارجه پيشــين انگليس: استفاده ايران از بخش بزرگي 
از ســانتريفيوژهاي کنوني اش ضروري است. گروه 1+5 بايد مراقب باشند 
که با خواســته هاي دور از دسترس ممکن اســت کار خود را بدون توافق 
پايان دهند. شکســت در توافق با ايران مي تواند بزرگ ترين اشتباه تاريخي 

اين دهه باشد. )ايسنا(
***

دو سال مذاکره مخفيانه
)روزنامه اطالعات، 93/7/1(

ابوطالبي، معاون سياســي دفتر رئيس جمهور در صفحه شــخصي خود در 
توئيتر با اشــاره به اينکه در دولت قبل به مدت دو سال مذاکرات مخفيانه با 
امريکا انجام مي شد، نوشت: از زماني که در دولت جديد تعامالت ايران و 

امريکا علني شد، خبرشدگان نگران شدند و اعتراض ها شروع شد.
***

خبر ويژه
)روزنامه کيهان، 93/7/2(

به گزارش رجانيوز: »...ابوطالبي در بخشــي از نوشته هاي خود مدعي شد، 
مذاکرات قبلي دولت ايران و امريکا تنها از حالت »مخفي« خارج شــده و 

شکل علني به خود گرفته است...«
***

پيروي »پايداري «ها از مصباح مشروط به کسب قدرت است
)روزنامه شرق، 93/6/29(

اميــر محبيان در گفت وگو با شــرق: رفتــار مرحوم عســگراوالدي را به 
يادآوريد، مالک کار درســت از نظر او آن نبود که در عمل چقدر موفق 
اســت يا چقدر هوادار پيدا مي کند، بلکه در پي آن بود که آيا براي عمل 
خود حجت الهــي دارد و مي تواند در داوري نهايي الهي از آن دفاع کند 
يا خيــر. براي همين واقعاً معتقدم سياســت دينــي و دغدغه هاي آن هنوز 
نزد اصول گرايان زنده اســت و در مقابــل اصول گرايان تندرو که به جاي 
رضايــت الهي، انتقام از رقيب و کينه جويي را دنبال مي کنند به رقبايي که 
موفقيــت در جلب آرا را اصل مي دانند و نه انجام تکليف را، نزديک ترند 

و شايد بيش از آنها از مسير سياست الهي دور!...
اتحاد به دليل يک اشتباه موجب نگراني و امتيازدادن مستمر اصول گرايان 
و دنياگران و کينه جريان پنهان شــده در لباس اصول گرايي شده... ممکن 
اســت در مقطعــي يا در ســوژه اي يــک اصالح طلب عاقل بــه اصول ما 
نزديک تر باشــد تا يک اصول گــراي تند... پس وحــدت، فرآيند پويا و 
دروني اســت نه پروژه اي مکانيکي و مصنوعي... اگر جريان اصول گرايي 
بتواند ســتون هاي عقيدتي خود را اســتوار کند افراد براي  قرب به جريان 
بايــد خود را با آن اصول تنظيم کنند وگرنه ما بايد براي کســب اعتبار در 

پي افراد بدويم و اين ذلت آفرين خواهد بود.. 
وقتي وزنه هاي تعادل بخش اصول و باورهاي خويش را از دســت بدهيم، 
چون برگ افتاده از درختي با هر نسيمي جابه جا خواهيم شد. هيچ تندرويي 
نبايد بتواند يک اصول گرا را از مســير خارج کند، ولي واقعيت آن اســت 
که فعاًل تندروها به راحتــي اصول گرايي را از تعادل خارج مي کنند و اين 
دليل آن اســت که معتقدم اشــکالي وجود دارد. ما بايــد بازنگري کنيم. 
عقالنيت جزو اصول است. تندروي خالف عقل، برخالف اصول  ماست. 
اگر با يکي دو شــعار سطحي احساس مي کنيم عقب مانده ايم و شعارهاي 
تندروانه مي دهيم دليل آن اســت که مالک و معيار را از دست داده ايم... 
آيــت اهلل مصباح آرمان گرايي اســت کــه از ظرف عمل و کســاني چون 
پايداري براي پيشــبرد و باورهايش بهــره مي گيرد درحالي که پايداري ها، 
عمل گراياني هســتند که از ديدگاه هاي آيت اهلل مصباح به عنوان پوشــش 

ايدئولوژيک استفاده مي کنند.
***

زورمان به قرارگاه خاتم االنبيا نمي رسد
)روزنامه آرمان، 93/6/31(

اکبر ترکان، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اشاره به 
پروژه  هاي مهم عمراني در مناطق آزاد، گفت: در حال حاضر بزرگ ترين 
پروژه اي که ســازمان مناطق آزاد مجري آن شــده، پروژه پل خليج فارس 
جزيره قشــم اســت. اين پروژه شــامل 4 پروژه در يک طرح 860 ميليون 
يورويي و ســاخت راه آهن و بزرگراه اتصالي بندرعباس به قشم و توسعه 

بندر کاوه اين جزيره است.
اکبــر تــرکان در گفت و گو با ايلنا، بــا بيان اينکه قــرارگاه خاتم با ادعاي 
جذب فاينانس توانســت در مناقصه برنده شود، گفت: پيمانکار اين پروژه 
  EPCFقرارگاه خاتم االنبيا اســت،  قرارگاه خاتم وقتي پروژه را به صورت
گرفت که خودش هم طراحي کند و هم تأمين مالي و فاينانس را خودش 
بيــاورد و وقتي جذب فاينانس خارجي را بر عهده گرفت بســياري از رقبا 

که توانايي جذب فاينانس را نداشتند ، حذف شدند و قرارگاه برنده شد.
وي در پاســخ به اين ســؤال که پروژه پل خليج فارس که قرار بود سال 92 
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به بهره برداري برســد را با چند درصد پيشــرفت فيزيکي به دولت تحويل 
داده شــد،   اظهار کرد: دولت در موعد مقرر ســهم خود را براي ســاخت 
به پيمانــکار پروژه پرداخت کرد، قرارگاه خاتم براي اين پروژه يک 150 
ميليارد تومان و يک 30 ميليارد تومان ســهم دولت از فاينانس را گرفت و 

خرج کرد و حاال که بايد پول فاينانس را بياورد مي گويد نمي توانم.
ترکان ادامه داد:  اين پروژه يک پروژه 860 ميليون يورويي است  که قيمت 
امــروز آن معــادل 3 هزار و 500 ميليارد تومان اســت که از 3 هزار و 500 
ميليــارد تومان در دولت قبل و اين دولــت قرار گاه خاتم فقط 180 ميليارد 

تومان هزينه کرده که اين مبلغ تنها 5 درصد از کل سرمايه گذاري است.
تــرکان افزود: اينکــه دولت قبل مدعي بــود پروژه را تا پايــان عمر خود 
تحويــل مي دهد، تعارف و آرزوهاي دولت قبــل بود و ما هم اين آروز ها 
را نفــي نمي کنيم اما وقتي پروژه را به ما تحويل دادند که تنها 120 ميليارد 

تومان براي آن هزينه شده بود.
به عبارت ديگر اين 120 ميليارد تومان 3 درصد پيشــرفت فيزيکي را نشــان 
مي دهد يعني پروژه اي که قرار بود ســال 92 به پايان برسد را با پيشرفت 3 

درصدي به دولت جديد تحويل دادند.
وي ادامه داد:   ما هم در اين مدت نتوانســتيم به پيشــرفت پروژه ســرعت 
ببخشيم چراکه موضوع،  جذب فاينانس است که فاينانس را بايد پيمانکار 
بياورد و پيمانکار هم قرار گاه خاتم اســت که زورش زياد اســت و ما هم 

زورمان به قرار گاه خاتم نمي رسد.
***

نگراني سعودي ها از سردار سليماني
)شرق، 93/6/30(

ســعداهلل زارعي: ســعودي ها بســيار نگرانند که با شــروع تحوالت يمن و 
افزايش مخالفت ها در عربستان، پرونده عربستان به سردار سليماني واگذار 
شــود و شــايعه پراکني ها مبني بر اينکه پرونده عراق از ســردار ســليماني 
فرمانده ســپاه قدس گرفتــه و به فرد ديگري واگذار شــده، درواقع نوعي 

پيش دستي به شمار مي آيد. )دفاع پرس(
***

بايد دختران را به سالح بصيرت مجهز کرد
)شرق، 93/6/30(

محسن رفيق دوست: بايد دختران و پسران را به سالح بصيرت و تقوا مجهز 
کرد. مرحوم عسگراوالدي گفت هدف از تأسيس مؤسسه شهداي مؤتلفه 
اســالمي نه مدرسه علوي و نه رفاه است. هدف تربيت دختر و پسري است 

که انقالب اسالمي و امام)ره( را بشناسد. )فارس(
***

عدم ارسال اطالعات به وزارت خارجه
)شرق، 93/6/30(

حميدرضا آصفي: سازمان انرژي اتمي برخي اطالعات را در اختيار وزارت 
خارجــه قرار نمي داد. اين نگراني به حق وجود داشــت که وزارت خارجه 
نتواند پرونده هســته اي را اداره کند. بخشــي از آن بــه وزارت اطالعات، 
بخشــي از آن به نيروي نظامي و برخي به سازمان انرژي اتمي برمي گشت. 

)خبرآنالين(
***

افزايش مشاغل غيرقابل طبقه بندي
)شرق، 93/6/27(

فرشاد مؤمني: بين سال هاي 85 تا 90 حدود 716 هزار فرصت شغلي خالص 
به مشاغل غيرقابل طبقه بندي )مشاغل انگلي( افزوده شده است. در مهرماه 
ســال 92 هم  مرکز پژوهش هاي مجلس اعالم کــرد در دوره احمدي نژاد 

براي دستيابي به رشد اقتصادي پنج برابر بيشتر هزينه شد. )ميزان(

عملکرد دولت تاکنون مطلوب بوده
)شرق، 93/6/26(

آيت اهلل سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي: عملکرد دولت تاکنون مطلوب و 
مورد رضايت بوده اســت. برخي فقط انتقــاد مي کنند. اينها گمان مي کنند 
اگر خودشــان در رأس کار باشند کارها خوب پيش مي رود حال آنکه نقد 
بايد ســازنده باشد نه مخرب، يعني نقد در کنار حمايت و کمک به دولت 

بيان شود. )ايرنا(
***

رئيس جمهوري با رهبري زاويه ندارد
)شرق، 93/6/26(

آيت اهلل محمد يزدي، رئيس جامعه مدرســين: دولت موردحمايت رهبري 
اســت و يکي از کارهاي اساســي دولت رابطه گرم و صميمي با مرجعيت 
است. تاکنون اظهارات رئيس جمهوري اظهارات مناسب و همراه با رهبري 
بوده و صحبت هايي که با رهبري زاويه داشــته باشــد از ايشان شنيده نشده 

است. )ايسنا(
***

امريکايي هــا به خوبــي مي دانند حرکتي کــه کمر داعش را 
شکست اقدام امريکا نبود

)شهروند، 93/6/25(
رهبر انقالب اســالمي با تأکيد بر اينکه ضربــات نيروهاي مردمي و ارتش 
عراق به داعش ادامه خواهد داشــت خاطرنشان کرد: واقعيت آن است که 
امريکايي ها به دنبال بهانه اي هســتند تا همان کاري را که در پاکستان انجام 
مي دهند و با وجود دولت مســتقر و ارتش قــوي، بدون اجازه وارد خاک 
اين کشور مي شوند و نقاط مختلف را بمباران مي کنند، در عراق و سوريه 
انجام دهند. ايشــان تأکيد کردند: امريکايي ها بداننــد اگر چنين کاري را 
انجام دهند، همان مشکالتي که در 10 سال گذشته بر سر راهشان در عراق 

به وجود آمد، بار ديگر به وجود خواهد آمد.
***

دستاورد قابل توجه مذاکرات هسته اي
)ايران، 93/6/25(

»فيليپ کراولي«، معاون ســابق وزير خارجه امريکا، تأکيد کرد: هيچ کس 
پيروز »شکســت مذاکرات« نخواهد بود. ســخنگوي سابق وزارت خارجه 
امريکا با اشــاره به مذاکرات هســته اي ايران و 1+5 به انتخاب گفت: »من 
معتقدم دولت اوباما به شدت ســعي در اجتناب از درگيري نظامي ديگري 
در خاورميانه دارد. اگر اين مذاکرات موفقيت آميز باشد و از يک درگيري 
جلوگيري شــود اتفاق خوبي براي امريکا، ايران و منطقه قلمداد مي شود و 

اين مسلماً دستاورد قابل توجهي است.«
***

به ديندار بي عقل اعتنايي نيست
)شرق، 93/6/23(

علــي الريجاني: »دينــداري که عقل ندارد، اعتنايي به او نيســت.« يکي از 
مســائلي که غرب و اسالم با هم در آن تقابل دارند آزادي بيان است. نبايد 
امربه معروف از طريق خشــونت باشد، چراکه امروز تندروها در منطقه در 
قالب امربه معروف اقداماتي نظير سربريدن انسان ها انجام مي دهند.) فارس(

***
اصول گرايان بحران رهبري سياسي دارند

)آرمان، 93/6/26(
امير محبيان: واقعيت موجود اين اســت که دولت پيشين با نوع مديريت و 
رفتاري که داشت ناخواسته سطح انتظارات و مطالبات مردم را بسيار پايين 
آورد و مردم فعاًل همين که جنجال نيست احساس آرامش مي کنند... نقطه 
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قوت دولت آن بود که پروژه محوري اش، يعني مذاکرات هسته اي، پروژه 
اصلي نظام اســت، ازاين رو در حاشيه امنيت سياســت هاي کالن نظام بود 
و مخالفان در هجوم به اين سياســت  ها، محدوديت  داشــتند. واکنش هاي 
ظريف هم جز در چند مورد اوليه هوشــمندانه بود. همچنين الزم به اشاره 
است که از مهمترين نقاط قوت به گمانم عملکرد خوب و بدون سروصدا 
و البتــه موفق وزير بهداشــت بود. مردم نتيجه يــک مديريت تخصصي و 
بدون جنجال را احســاس کردند... ضعفي که نبايد گرفتار آن شــد افتادن 
در گرداب دامن زدن به مطالبات فزاينده از طريق دادن شــعارهاي فريبنده 
اســت... هر چه مشکالت دولت پيشــين بيشتر باشــد دولت پسين شرايط 
دشوارتري خواهد داشت، اما من شخصاً معتقدم هر دولتي مشکالت خود 
را دارد و بايد بر اســاس راه حل هايش ارزيابي شــود نه مسائل فرارويش... 
الريجاني نگاه مثبتي به شــخص روحاني و منش معتدل او دارد. همين امر 
منجر به هدايت امور به نحوي شــده که اکثريــت مجلس فضاي تعاملي با 
دولــت را گســترده تر کردند. ضمــن آنکه اکثريــت اصول گراي مجلس 
مايل نيســتند با تندروهاي مجلس هم موضع باشــند... درگذشــت مرحوم 
عسگراوالدي و بيماري آيت اهلل مهدوي و موقعيت خاص آقاي ناطق نوري 
عماًل رهبري سياسي معتدل را تضعيف کرد و اکنون درواقع به نحوي علي 
الريجاني محور معتدالن شــده اســت. او را نيز تيــم ايثارگران و رهپويان 
و پايداري ها قبول ندارند... اتحاد در محيط هاي دموکراتيک ســخت رخ 

مي دهد، در محيط دموکراتيک ائتالف رخ مي دهد.

***
روي خاتمي شرط بستم

)شرق، 93/6/23(
حسن غفوري فرد: حيات سياسي  خود را مديون آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
هســتم. ايشان براي نخستين بار مرا اســتاندار کردند. ما همه تالش خود را 
کرديم که آقاي خاتمي رئيس جمهور نشــود. يقين هم داشــتيم که ايشان 
رئيس جمهور نمي شــود. حتي جايي گفتم يک ميليون شــرط مي بندم که 

آقاي ناطق، رئيس جمهور مي شود، ولي اين اتفاق نيفتاد. )نامه نيوز(
***

نگاهي به کتاب »درآمدي انتقادي درباره خميني«
دانشــگاه کمبريج ازجمله مراکز آموزشي است که کتاب هايي را در قالب 
مجموعــه مقاالت با عناويني مانند »بررســي آرا و افــکار« و »درآمدهاي 
انتقادي« منتشــر مي کند و به معرفي متفکران، سياستمداران، نويسندگان و 

چهره هاي دوران ساز مي پردازد.
چنين مجموعه هايي شامل مقاالت فراگيري از متخصصان يک حوزه است 
که از زواياي مختلف، يک انديشــه يا انديشمند يا سياستمدار تأثيرگذار يا 

حتي تاريخ يک کشور را بررسي مي کند.
يکي از ايــن مجموعه ها، کتاب معرفي آيــت اهلل روح اهلل خميني بنيانگذار 
جمهوري اسالمي است که وجوه مختلف زندگي، آراي فقهي و سياسي و 

راهبري معنوي او را به قلم محققان متعدد معرفي کرده است.
 A Critical »اين کتــاب با عنــوان »درآمــدي انتقادي دربــاره خمينــي
Introduction to Khomeini بــه زندگــي او قبــل از انقالب، دوران 
حضورش در مدرســه فيضيه قــم، دروس فقهي او در حــوزه، اعتراضات 
علنــي اش به حکومت پهلوي، زندگي او در تبعيد و ســپس در ســال هاي 
56 و 57 و همچنين به شــخصيت او بعد از انقالب و رويدادهاي پس ازآن 
و درگذشــت آيــت اهلل خمينــي و درنهايــت ميراثي کــه از او به جامانده 

مي پردازد.
ويراســتار و گردآورنده اين مجموعه آرشــين اديب مقدم است که استاد 

دانشگاه مطالعات شرق شناسي و آفريقا )سواس( در لندن است.
»آيــت اهلل خميني با يک طرح تضمينِي از پيش موجود، وارد انقالب نشــد 
تــا نظريه حکومتداري خود را نهادينه کنــد. او محصول روند انقالبي بود 
که ايرانيان را در مبارزه عليه نيروهاي امنيتي شــاه به خيابان کشاند.« وقتي 
نظام پهلوي سرنگون شد، آيت اهلل خميني و يارانش به دنبال استقرار »نظام 

اسالمِي آرماني شان در ايران« بودند.
... اين انقالب، به رهبري مردي که نســلي را مفتون خود کرده بود، »يکي 

از زمين لرزه هاي انقالبِي مدرنيته« بود.
»دوره آيت اهلل خميني، در قياس با تأثير رهبران انقالبي قرن بيستم مثل لنين، 
مائو، کاســترو، هم زندگي خصوصي مردم را و هم مســير سياست جهاني 
را تحت الشــعاع قرار داد. ويژگي چنين رهبراني تغيير تاريخ بوده است، به 

همين صفت ادعاهاي فراگير براي نوع بشر مطرح کرده اند.«
... »نظم سياســي و اجتماعي که آيت اهلل خميني مدعي آن بود، فقط براي 

ايرانيان نبود.«
آيت اهلل خميني با تأکيد بر دين اســالم به عنوان دين رهايي بخش، آن را از 
ديگر جنبش هــاي قبلي خود در ايران متمايز کرد و اين گفته از او را ذکر 
مي کند که »مردم مســلمان از تاريخ درس آموختند زيرا دريافتند که دليل 
اصلي شکست آن جنبش ها اين بود که جنبش هاي ديني نبودند.« اشاره اي 
که به نظر مي رســد به انقالب مشــروطه و نهضت ملي شــدن صنعت نفت 

است.
... رهبري که عموم مردم او را نپذيرند، نامشــروع است، حتي اگر »صالح« 
باشد، بنابراين از يک سو، حکومت بايد يک مشروعيت مقدس داشته باشد 

از سوي ديگر يک مشروعيت عامه.
***

ماکتي از دفتر رئيس جمهور در شمال شهر
)آرمان، 93/6/30(

جلســه اي با حضور جمعي از اعضاي هما )هواداران محمود احمدي نژاد( 
و محمدرضا رحيمي برگزار شــد. در اين جلســه رحيمي به تشريح فرايند 
طي شــده در ماجــراي پرونده قضايي خــود پرداخت. وي در اين جلســه 
گوشــه اي از پشــت پرده پرونده يادشده و دســت هاي پنهان را بازگو کرد 
و وعــده داد پس از انتشــار قطعــي حکم دادگاه که بيــش از 100 روز از 
مهلت صدور آن گذشــته بخش هاي ديگري از پشــت پرده را بازگو کند. 
رحيمي در اين جلســه از صداوسيما خواســت براي روشن شدن ماجرا در 
افکارعمومي تمام جلســات دادگاه خود را که به طــور کامل فيلمبرداري 

شده، پخش کند.
***

آقاي روحاني! وعده احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را 
فراموش نکنيد

دکتر فرشــاد مؤمني، عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در تاريخ 
93/5/26 در روزنامه اعتماد توصيه هاي مشفقانه اي به دولت يازدهم کرده 

است که چکيده اي از آن در زير مي آيد: 
کليدي تريــن تعهــد و پيمان رئيس جمهــور با مردم يعني احياي ســازمان 
برنامه ريزي و تعهد به اجراي برنامه هاي انديشــيده تحت  تأثير امور روزمره 

قرار گرفته است.
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اگــر مالحظه مي شــود کــه دقيقــاً در همان زمانــي که فريــاد دولت 
از کمبــود منابــع براي پرداخت نقدي به آســمان اســت، اما تعهدات 
جديدي تحت عنوان بســته حمايتي به تعهدات پيشــين اضافه مي شود. 
... توصيه مشــفقانه اين جانب به دولت آن است که از رويکرد شکلي 
و البته مطلوب اتخاذشــده بــراي تدوين اليحه بودجــه 1393 اندکي 
عبــور کننــد و بيشــترين اهتمام خود را به طراحي بودجه ســال 1394 
در کادري کــه عالوه بر حفــظ ظاهر و رعايت زمــان تنظيم اليحه به 
مجلس دربــاره محتــواي جهت گيري هاي برنامه يک ســاله آتي خود 
به اندازه اهميتي که دارد، وقت و انرژي بگذارد... مســئله بســيار مهم 
بعدي آن اســت که ســال جاري، ســال آمادگي براي تدويــن برنامه 
ششم توسعه اســت. تا آنجايي که اين جانب توفيق داشتم و در جريان 
پيشــرفت امــور مربوط به برنامه ششــم قرار دارم، چيزي که مشــاهده 
مي شــود آن اســت که بالغ بر 75 درصد اشکاالت ســاختاري موجود 
در نظام برنامه ريزي کشــور همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين 
بخش بســيار بــزرگ ديگري از اوقــات دولت بهتر اســت که صرف 

ارتقاي کيفيت برنامه ششــم توسعه شود... 
پيش نيــاز اساســي چنيــن اقداماتي آن اســت کــه ســهل انگاري هاي 
يک ساله گذشــته درزمينه احياي ســازمان برنامه ريزي هر چه سريع تر 
جبران شــود و با مددگيري از ســران ســاير قوا و نماينــدگان مجلس 
شــوراي اســالمي هر تمهيدي که بــراي شــکل گيري چارچوب کلي 

احياي سازمان برنامه ريزي نياز اســت، هرچه سريع تر تأمين شود.
دولــت محتــرم و رئيس جمهور گرامي بايد بدانند که برنامه داشــتن و 
برنامه اي عمل کردن، فقط به شــعار نيســت، لوازم، ســازمان مناسب و 
اراده جــدي مي خواهــد. اميدواريم توانايي هاي ايــن دولت از اين به 

بعد در اين مســير فعال شود.
*** 

امروز عليــه روحاني  شــرکاي حيف وميل دولت ســابق، 
مي کنند کارشکني 

)شرق، 93/6/23(
آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني: »به قانوني که مصوب مجمع و مورد تأييد 
رهبــري بــود و از آن انتظار انقالب اقتصادي داشــتند به گونه اي عمل 
کردند که حتي در واگذاري ها از دولت به شــبه دولتي ها رســيديم... 
کســاني که از دولت ســابق تا روز آخر حمايت کردند و شــريک آن 
دولــت در حيف وميل از درآمدهاي کشــور در آن ســال ها هســتند، 

امروز عليه دولت مردمي کارشــکني مي کنند.«

***
شود بازگو  بايد  حقايق 

گزيده اي از ســخنان دکتر حميد انصاري قائم مقام مؤسســه 
تنظيم آثار امام به مناســبت ســالگرد دفاع مقدس، اول مهر 

1393، در قم
حميــد انصــاري به بخشــي از صحبت هــاي مرحوم امام اشــاره کرد 

و گفت: »شــما بايد نشــان دهيــد که در جمود حوزه هــاي علميه آن 
زمــان که هــر حرکتي را متهــم به حرکــت مارکسيســتي يا حرکت 
انگليســي مي کردند، تني چند از عالمان دين باور دســت در دســت  
مردم کوچه و بازار، مردم فقير و زجرکشــيده گذاشــتند و خود را به 

آتش و خون زدنــد و از آن پيروز بيرون آمدند... «
انصاري گفت: اين مطلب بخشــي از رويکرد امام به عنوان مأموريت 
انقــالب اســالمي را ترســيم مي کند.  پژوهشــگران عرصــه تاريــخ 
بازگوکردن رنج هــا و فرازوفرودهــاي آن دوران، جرياناتي که در 
آغاز نهضــت، امام را همراهي کردند و گروهي بعدازاينکه شــور و 
شــوق قيام سراسري شد، عالوه بر قم در تهران، شيراز و... به نهضت 
پيوســتند. بســياري آمدند ولي وقتي ساواک درفش نشان داد، عقب 
نشســتند و عافيت طلبــي اختيــار کردند و مبارزه را کنار گذاشــتند و 
امــام را همراهي نکردند تا روزهاي آخر کــه انقالب اوج گرفت و 

در بهمن 1357 سراســري شــد. اين حقايق بايد بازگو شود.
... بعضــي در آن دوران، اولويت را مبارزه با مارکسيســت ها و کار 
فرهنگــي مي دانســتند، بعضــي هــم اولويت را بــه مبارزه بــا بهائيت 

مي دادند، اينها جريان هايي هســتند که امروز مدعي شــده اند.

***
خالصه اي از ســخنراني نويد کرماني در پارلمان آلمان

... اســتقبال جامعــه از قانون اساســي به گونــه شــرم آوري کــم بود. 
ســال 1951 در يک نظرســنجي دربــاره اينکه بهتريــن دوران براي 
آلماني هــا چه زماني بوده، 45 درصــد از دوران امپراتوري دوم نام 
بــرده بودند، هفت درصد از جمهوري وايمار و 42 درصد از دوران 
تنها دو درصد شــرکت کنندگان  »ناســيونال سوسياليســم«.  حکومت 
در نظرســنجي، جمهــوري فــدرال را بهترين دوران بــراي آلماني ها 
مي دانســتند. مــا بايــد خوشــحال باشــيم از اينکــه در آغــاز دوران 
جمهــوري فدرال، سياســتمداراني زمام امور را در دســت داشــتند 
که نه براســاس نظرســنجي ها، بلکه در راســتاي اعتقادات خود عمل 

■ مي کردند.
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عکس از فرج صمدي-ايرنا



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 5
4

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 5
5



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 5
6

فهرست پيشــنهادي مجموعه هاي دوم خردادي 
براي نمايندگي مجلس ششم قرارگرفته و واجد 
رأي الزم براي ورود به مجلس ششــم نيز شدند 
)علي اکبر موسوي خوئيني ها، فاطمه حقيقت جو 

و ميثم سعيدي(. 
اما در کنــار ويژگي هاي مثبت مذکور و به ويژه 
متأثــر از هم پيونــدي و هم نشــيني فــوق ميــان 
فعاالن دانشــجويي و نيروهاي سياســي، در اين 
برهــه به نوعي شــاهد انتقــال هنجارهاي عرصه 
سياســت ورزي حرفــه اي به فضاي دانشــجويي 
بوديم؛ هنجارهايي نظير بده ـ بســتان، چانه زني، 
البي کردن، ســهم خواهي و رقابت براي کسب 
قــدرت که در مــدار فعاليت سياســي حرفه اي 
امــوري رايــج و متــداول بــه شــمار مي روند، 
به شــکل خواســته يا ناخواســته وارد فضاهاي 
دانشجويي شــد و همين انتقال هنجار مسائلي را 
در برهه بعدي رقم زد که در ادامه به آن خواهيم 

پرداخت. 
برهه موردبحث با ترکش هاي حاصل از رخداد 
18 تيــر 1378 و ســپس تعطيلــي مطبوعات در 
ارديبهشت 1379 پرونده اش بسته شد و از اواخر 
دهه هفتاد و در آغاز دهه هشتاد، فضاي ديگري 
بر دانشــگاه و مناسبات دانشــجويان با نيروهاي 

فکري ـ سياسي برون دانشگاهي حاکم شد. 

2. دوران انســداد و شکاف )برهه 1380 تا 
)1384

با شــرايطي که در سال 1378 براي دانشگاه رقم 
خــورد و رخدادهاي ســال 1379 کــه به نوعي 
واکنش تند جريان راست به پيشروي جنبش دوم 
خرداد بود، نشانه هاي انســداد و سختي هاي راه 
به تدريج بر اهالي سياســت و جنبش دانشجويي 
رخ نمود و اميدهاي بلندپروازانه سه سال نخستين 
براي گذار پرشــتاب به عصر توســعه سياســي 
را کمرنــگ کــرد. از هميــن دوران، به تدريج 
شــکاف و اختالف درون جبهــه اصالحات از 
يک ســو و ميان جريان هاي دانشجويي همسو با 
گرايش هاي مختلف درون جنبش دوم خرداد از 
سوي ديگر، آغازيدن گرفت تا اينکه در اسفند 

فرهنگي ـ هنري، شــوراهاي صنفي، تشکل هاي 
جديــد دانشــگاهي، نشــريات و... جملگي در 
هميــن برهه فراهم شــد و نوعي تکثر و تنوع در 
اشکال فعاليت هاي دانشجويي پديد آمد. فضا از 
انحصار انجمن هاي اســالمي و جامعه اسالمي و 
بسيج دانشجويي ـ دو تشکلي که متأخر و متعلق 
بــه همان ســال هاي دهه 70 بودندـ  خارج شــد 
و طيف وســيعي از امکانات بــراي ايفاي نقش 
و مشــارکت اجتماعي و فرهنگي دانشــجويان 
تدارک ديده شــد. در اين برهه، دانشگاه ميزبان 
بسياري از متفکران و اهالي سياست بود و کمتر 
ديده مي شــد کــه مضيقه اي از جانب دانشــگاه 
براي ســخنراني گرايش هــاي مختلف فکري و 

سياسي ايجاد شود. 

عــالوه بــر دو ويژگي نخســت )تأســيس ها و 
بناگذاري ها؛ گشــودگي فضاي دانشگاه( آنچه 
در ايــن برهه کاماًل عيان بــود نوعي هم پيوندي 
ميان دانشــجويان و نيروهاي فکري ـ سياســي، 
به ويژه اصالح طلبان دوم خردادي بود؛ به گونه اي 
که دفتر تحکيم وحدت که اتحاديه انجمن هاي 
اســالمي دانشگاه هاي سراســر کشور محسوب 
مي شد، در کنار انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه 
در مجموعــه هجده گانه احزاب و تشــکل هاي 
دوم خــردادي قــرار گرفتنــد و نمايندگانــي از 
جنبش دانشجويي ـ به همين صفت و عنوان ـ در 

جمع بنــدي تجربيات 16 ســال متأخــر جنبش 
دانشجويي )از 1376 به اين سو( کمتر در دستور 
کار فعاالن دانشــجويي و سياســي بوده اســت. 
ايــن فقدان جمع بندي در کنــار محدوديت ها و 
گسســت هاي بين نســلي در پنج ســال اخير که 
مايه عــدم گفت وگو و انتقــال برخي تجربيات 
شــده، زمينه ســاز نگرانــي از بازتوليــد برخي 
مناسبات و روندهاي خطاي گذشته شده است. 
اگــر بخواهيم جمع بنــدي تجربيــات متأخر را 
در دســتور کار قــرار دهيم، ناگزيــر از مروري 
تاريخي بر اين برهه زماني هســتيم. در پايان اين 
مرور، محورهايــي را پيش روي مي نهيم که در 

رقم زدن جمع بندي مذکور مي تواند مؤثر افتد. 

چهار برش زماني دانشــگاه در 16 ســال 
متأخر

اگر بخواهيم 16 ســال متأخر جنبش دانشجويي 
را بــا توجــه بــه نقــاط عطــف و ويژگي ها و 
روندهاي حاکم بر هر برهه از آن تقســيم بندي 
کنيــم، مي توان از چهار برش ســخن گفت که 

يکايک به بحث پيرامون آنها مي پردازيم. 

1. دوران اميد و بناگذاري ها )برهه 1376 
تا 1379(

ســال هاي آغازين اصالحات، دوران پرنشاطي 
در جامعه ايران و به تبع آن، دانشــگاه محسوب 
مي شــود. در ايــن برهــه اميدهــاي زيــادي به 
گشــودگي فضــاي سياســي، بهبــود وضعيت 
جامعه مدني و تثبيت دموکراســي در ايران ميان 
نيروهاي سياسي و دانشگاهي ايجاد شد. تنوع و 
تيراژ باالي مطبوعات، سرزندگي و نشاط فضاي 
دانشــگاه به واســطه برنامه هاي سياسي و فکري 
مستمر، شــکل گيري احزاب سياسي و نهادهاي 
اجتماعــي جديد و... شــاخص هايي از وضعيت 
اين دوران است. اين دوره براي دانشگاه، به جز 
فضاي نشــاط و گشــودگي، دوره تأسيس ها و 
بناگذاري ها نيز به شــمار مي رفت. بستر حقوقي 
و مادي الزم بــراي اکثر قريب به اتفاق نهادهاي 
دانشجويي در اين برهه پي ريزي شد. زمينه الزم 
بــراي فعاليــت انجمن هاي علمــي، کانون هاي 

زماني براي بحث و گفت وگوي فعاالن دانشجويي

در سال هاي آغازين اصالحات 
شاهد انتقال هنجارهاي عرصه 

سياست ورزي حرفه اي به فضاي 
دانشجويي بوديم؛ هنجارهايي 
نظير بده ـ بستان، چانه زني، 

البي کردن، سهم خواهي و رقابت 
براي کسب قدرت... به شکل 

خواسته يا ناخواسته وارد فضاهاي 
دانشجويي شد
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ديده بــان تلقي نمايند. از ديگــر گزاره هايي که 
در ايــن دوران بــراي کم اعتبارکــردن جريان 
راديــکال درون جنبــش دانشــجويي از جانب 
اصالح طلبان طرح شــد، ايــده بالموضوع بودن 
جنبش دانشــجويي بدون پيوند بــا يک جنبش 
سياســي بود. بر اين اســاس، جنبش دانشجويي 
تنهــا در صورتي امکان بــروز و ظهور دارد که 
بــه يک جنبــش سياســي عام تر پيونــد خورده 
باشــد. تالي ناگفته اين گــزاره اين بود که چون 
جنبــش دانشــجويي اصرار به جداکردن مســير 
خــود از اصالحــات به عنــوان جنبش سياســي 
مــادر را دارد، طبعاً شــرايط حيات خــود را از 
دســت داده و ديگــر نمي توان از چيــزي به نام 
جنبش دانشــجويي ســخن گفت. صورت بندي 
فعاليــت دانشــجويي به مثابــه تمريــن مدنــي و 
شهروندي، در سســت کردن ايده پيش برندگي 
و مســئوليت پذيري فعاالن دانشجويي مؤثر واقع 
شد و بيش ازپيش حس مسئوليت در قبال جامعه 

و پيرامون را در دانشجويان تنزل داد.  
ايــن برهه بــا ناکامــي و شکســت در انتخابات 
رياســت جمهوري نهــم تکميل شــد و به نقطه 
نهايي خود رســيد. جريان دانشــجويي راديکال 
سمت وسوي تحريم انتخابات را پيش گرفت و 
جريان هاي دانشجويي نزديک تر به اصالح طلبان 
نيز به ســبب اختالفــات درونــي اصالح طلبان 
کــه منجر بــه معرفــي ســه کانديــداي متمايز 
شــد )مصطفي معيــن، مهدي کروبي، هاشــمي 
رفســنجاني( هر يک به ســوي ســتاد انتخاباتي 
يکي از کانديداها گرايش يافتند. درنهايت نيز، 
شکست در انتخابات، پرونده اين دوره از حيات 

جنبش دانشجويي ايران را بست. 

3. فشــار و تحديد فزاينده )برهه 1385 تا 
)1388

در  شکســت  از  حاصــل  رخــوت  و  انفعــال 
انتخابات و روي کار آمدن دولت راست گراي 
بــراي  بيش ازپيــش  را  عرصــه  احمدي نــژاد، 
فعاليت هــاي دانشــجويي تنــگ کــرد. هرچند 

متعاقب آن انتظار معطل مانده دانشــجويان براي 
اقدام جدي تــر و فوري تر دولت و اصالح طلبان 
براي آزادي دانشــجويان زنداني، زمينه را براي 

شکاف و فاصله گيري بيشتر تقويت کرد. 
چنان که در بررســي برهه نخســت گفته شــد، 
هم نشــيني و هم پيوندي جريان هاي دانشــجويي 
بــا نيروهاي سياســي بيرون دانشــگاهي و عدم 
حساســيت و بي توجهي نسبت به مشخص کردن 
حدومــرز ايــن مصاحبــت، زمينه ســاز انتقــال 
هنجارهاي فضاي سياسي به درون مجموعه هاي 
شــاهد  جــاري  برهــه  در  شــد.  دانشــجويي 
پيشــي گرفتن هنجارهــاي مذکور بــر آرمان ها 
و اهداف مشــترک جنبش دانشــجويي هستيم. 
رقابت ها و البي ها و چانه زني ها بر کســب سهم 
بيشتر، اصالت پيدا کرد و نقش و هويت تاريخي 
جنبش دانشــجويي در ســايه اين رقابت ها قرار 
گرفــت. گاه مشــاهده مي شــد در اصولي ترين 
اهداف نيز توافقي ميان جريان هاي دانشــجويي 
حاصل نمي شــد و منازعات قبلي، سايه خود را 
بر هرگونه همگرايي و عمل مشــترک مستولي 

مي کرد. 
در ايــن برهه، صورت بندي جديــدي به ويژه از 
جانب احــزاب اصالح طلب بــراي فعاليت هاي 
دانشــجويي ترســيم شــد: فعاليت دانشــجويي 
به مثابــه تمريــن مدني و شــهروندي و نه چيزي 
بيش از آن. اين صورت بندي درواقع، واکنشــي 
ديرهنــگام بــود، به تســري هنجارهــاي عرصه 
سياســي به درون جنبش دانشــجويي که سبب 
شــده بود برخي نيروهاي دانشجويي راديکال، 
ســاز ناکوک »عبور از اصالح طلبان حکومتي« 
و »عبــور از خاتمــي« و »ديده باني جامعه مدني« 
را ســر دهند. درواقع اين صورت بندي، تالشي 
بــراي مهار فعاليت هاي دانشــجويي بــود؛ قرار 
بود به دانشــجويان راديکال تفهيم شود که آنان 
صرفاً در مقام تمرين شــهروندي هستند و نبايد 
در جاي نيروهاي سياســي قــرار گرفته و براي 
آنهــا تصميم بگيرند يا خــود را در مقام ناظر و 

1380 بــا بروز انشــقاق در دفتر تحکيم وحدت 
به عنوان تأثيرگذارترين نهاد جنبش دانشــجويي 
جنبه کاماًل تحققي يافت. نشســت دفتر تحکيم 
در دانشگاه صنعتي شيراز از سوي تعداد زيادي 
از انجمن هاي اســالمي دانشگاه ها تحريم شد و 
دو هفته بعد، نشستي در دانشگاه عالمه طباطبايي 
از سوي انجمن هاي اسالمي معترض برگزار شد 
و همين دو نشســت عنــوان دو طيف جديد در 
درون جنبش دانشجويي را مشخص کرد: طيف 
شــيراز با جهت گيري بيشتر به چپ سنتي و خط 
امامي و مواضــع درون نظامي تر؛ و طيف عالمه 
بــا جهت گيري بيشــتر به اصالح طلبان موســوم 
به پيشــرو و جريان هاي دانشــجويي که خود را 
در کادر اصالح طلبــان برون حکومتــي تعريف 
مي کردنــد. در درون طيف عالمــه نيز به زودي 
تقســيم بندي دوگانه اي پديد آمد: طيف موسوم 
به ســنتي يا روشنگري که به اصالح طلبان درون 
ســاخت قدرت مواضــع نزديک تري داشــتند 
و طيف موســوم به مدرن که خود را نســبت به 
جهت گيري اصالح طلبــان درون بافت قدرت، 
منتقد مي پنداشــتند و مواضــع راديکال تري پي 

مي گرفتند. 
در فاصله شــکل گيري دو طيــف، اختالف نظر 
و درگيري طيف شــيراز و طيف عالمه بر ســر 
ســاختمان دفتر تحکيــم، زمينــه مداخله نيروي 
انتظامــي را فراهــم کرد و ســبب پلمپ شــدن 
اين دفتر شــد. چندي بعد نيز ايــن دفتر به يک 
نهــاد حکومتي ديگر منتقل شــد و دفتر تحکيم 
وحــدت از امکانات پيشــين خود نيــز محروم 
شد. برشــمردن نمونه ها و پيامدهاي رقابت ها و 
منازعات مخرب درون جنبش دانشــجويي آن 
برهه، خارج از حوصله اين نوشتار است. هر چه 
بود، متأثر از اين منازعــات، در درون نهادهاي 
دانشــجويي هر دانشــگاه نيز همين اختالفات و 
رقابت ها رشد يافت و توان تأثيرگذاري و عمل 
هماهنگ جريان دانشــجويي را به حداقل ميزان 

خود رساند. 
به موازات شکاف درون جريان هاي دانشجويي، 
ميــان نيروهاي سياســي اصالح طلــب و جنبش 
دانشــجويي نيز به تدريج اختالف نظرها عميق تر 
شــد تا جايــي که بحــث »عبــور از خاتمي« به 
محافل دانشجويي راه يافت. اين اختالف نظرها، 
برخي احزاب اصالح طلب را به ســمت تقويت 
شاخه هاي دانشــجويي در دانشــگاه ها رهنمون 
ساخت و شکل گيري اين شاخه هاي دانشجويي 
و ورود و برنامه ريــزي برخــي از آنها براي در 
اختيارگرفتن نهادهايي چون انجمن اســالمي بر 

پيچيدگي مسائل افزود.
ناآرامي هاي شمار زيادي از دانشگاه ها در خرداد 
1382 که در کوي دانشــگاه تهران قريب به 10 
روز تداوم يافت و بازداشــت گســترده بسياري 
از فعاالن دانشــجويي و اعضاي شوراي عمومي 
دفتــر تحکيم طيــف عالمه را در پي داشــت و 

عکس از جواد هادي-خبرگزاري مهر
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موقعيت تشــکل هاي دانشــجويي احياشــده در 
يک ســال اخير، فضاي کاماًل متفاوتي را نسبت 
به ســال هاي آغازيــن جنبش دوم خــرداد رقم 
زده و چه بســا بستري براي بازتوليد آن مناسبات 
نتوان متصور بود. اما سربسته ماندن مسئله نسبت 
فعاليت هاي دانشــجويي و عرصه سياسي و عدم 
جمع بنــدي از نارســايي هاي مناســبات جريان 
دانشــجويي با نيروهاي سياسي بيرون دانشگاهي 
در هشــت ســال اصالحات، همچنــان مي تواند 

زمينه ساز تکرار مسيري پراشتباه باشد. 
امکان دوم، رقــم زدن يک تجربه نو و فرارونده 
از رهگذر بازخواني مسئوالنه دوران قبل است. 
بــراي تحقــق چنين امکانــي لوازمــي مي توان 

متصور بود: 
بازگردانــدن اخالق و منش سياســي به متن  ●

جريــان دانشــجويي و فرونشــاندن رقابت هاي 
مخرب، منازعات و سهم خواهي ها. 

خــروج از مــدار مصرف گرايــي فکــري ـ  ●
تشــکيالتي صــرف و احيــاي عنصــر خلــق و 

نوآوري نزد فعاالن دانشجويي. 
برخــورد نقادانه با فضاي سياســي و تفکيک  ●

مدار جريــان دانشــجويي از نيروهاي سياســي 
در عيــن همگرايــي و هم راســتايي راهبردي و 

درازمدت. 
احيــاي حــس مســئوليت جمعــي در امور  ●

ريزودرشــت فعاليت هــاي علمــي و فرهنگي و 
سياسي دانشجويان. 

جمع بندي نانوشــته  اي که در پايان برهه پيشــين 
به مدد نيروهاي سياســي آمد، طبعــاً نمي تواند 
پاســخگوي پيچيدگي و چندبعدي بودن مسئله 
دانشگاه و جريان دانشــجويي باشد. الزم است 
فعاالن دانشــجويي به شــکل منظم و مســتمر به 
بازخواني تجربيات پيشين و ارائه جمع بندي هاي 
مــدون بپردازند. در همين راســتا بر آن شــديم 
محورهاي چندي را ميان فعاالن سابق و اکنونين 
دانشــجويي به بحث و تبادل نظــر بگذاريم. اين 

محورها عبارت بودهاند از: 
نسبت جريان دانشجويي و نيروهاي سياسي  ●
نسبت مطالبات صنفي و مطالبات سياسي ●
لوازم اقدام مشترک جريان هاي دانشجويي ●
جريان دانشــجويي و حل و تعديل منازعات  ●

دروني
در اين شماره، برخي از دانشجويان فعال در اين 
بحث مشــارکت کرده اند که در ادامه محصول 
تأمل ورزي آنهــا را مالحظه مي کنيم. پرانتز اين 
بحث گشــوده اســت و در آينده نيــز آن را پي 
خواهيــم گرفت، تــا جايي که بتــوان با ترتيب 
مباحث جمعي، به نقاط مشترک و دستاوردهاي 
روشن تري رســيد. از تمامي فعاالن دانشجويي 
متقــدم و متأخر دعــوت مي کنيم با مشــارکت 
در ايــن مباحثــه انتقال تجربيــات و بازخواني و 

جمع بندي گذشته را تسهيل نمايند. ■

نياورد و از اواخر ســال 1389 با امنيتي ترشــدن 
فضاي دانشــگاه ها و افزايش هزينه بســياري از 
فعاليت هــا، دوران جديدي از ســکون و انفعال 
بــراي دانشــگاه رقم خورد. گام هــاي تدريجي 
دولت راست گراي احمدي نژاد براي تغيير بافت 
دانشگاه و محدودکردن جريان هاي دانشجويي 
منتقد، در اين برهه با ســرعت و شــدت بيشــتر 
پــي گرفتــه شــد و انســداد و محدوديت هاي 
کم ســابقه اي را براي دانشــگاه رقم زد. سياست 
طبقه سازي در دانشگاه با هدف مهار درازمدت 
جريــان دانشــجويي ناهمخوان با سياســت هاي 
اقتدارطلبانــه در ايــن برهه در صــدر اقدامات 

دولت در مواجهه با دانشگاه قرار گرفت. 
انجمن هــاي اســالمي دانشــگاه ها، شــوراهاي 
و  هنــري  ـ  فرهنگــي  کانون هــاي  صنفــي، 
... يک به يــک هــدف تعطيلــي و انحــالل يــا 
محدوديت قرار گرفتند و اين امر فرســايش در 
روند فعاليت هاي دانشــجويي را به نهايت خود 
رساند. همين عوامل سبب شد که کم نشاط ترين 
فضــاي دانشــجويي در ماه هــاي باقي مانــده به 
نســبت  به  يازدهم  انتخابات رياســت جمهوري 

دوره هاي پيشين رقم بخورد. 
امــا در پس ايــن ســکون، جمع بنــدي ناگفته 
و نانوشــته اي از انشــقاق و تنازعــات قبلي نزد 
نيروهــاي سياســي اصالح طلــب و جريان هاي 
دانشجويي حامي آنها سبب شد عمل هماهنگي 
در جريــان ايــن انتخابــات رقــم بخــورد کــه 
هم افزايــي تــوان در ســتادهاي انتخاباتي دکتر 

روحاني، محصول آن بود. 

امروز جريان دانشجويي و دانشگاه
امــروز، جريــان دانشــجويي از پس 16 ســال 
تجربــه اي که نه به شــکل مــدون درآمده و نه 
آن چنان که بايــد در اختيار نســل هاي امروزين 
دانشگاه قرار گرفته، با دو امکان متفاوت مواجه 

است: 
امکان اول، بازتوليد مناســبات دو برهه نخست 
موردبحــث )دوران تصــدي دولت اصالحات( 
ميان نيروهاي سياسي و جريان دانشجويي است. 
غياب احــزاب اصالح طلب شــاخص و لرزاني 

دولت جديد در سال هاي آغازين استقرار خود 
به ســر مي برد و هنوز موفق به ايجاد محدوديت 
براي بسياري از فعاليت ها نشده بود، اما از همين 
برهــه به تدريج فشــار بــر انجمن هاي اســالمي 
و ديگــر نهادهاي دانشــجويي نظير شــوراهاي 
صنفي، کانون هاي فرهنگي ـ هنري و نشــريات 
دانشجويي آغاز شد و سبب رکود و کم تحرکي 
جريــان دانشــجويي شــد. بازبينــي بســترهاي 
حقوقــي فعاليت هاي دانشــجويي )آيين نامه ها و 
دانشجويي  نهادهاي  اجرايي  دســتورالعمل هاي 
مذکور( و دخل و تصرف در حقوق دانشجويي 
کــه سمت وســوي تحديــد و مضيقه بيشــتر را 
داشت، کاستن از بودجه و امکانات فعاليت هاي 
فرهنگي نهادهاي دانشــجويي مســتقل و منتقد 
در دانشــگاه ها و حذف زمينه هــاي گردهمايي 
جشــنواره هاي  نظيــر  دانشــجويان  سراســري 
سراســري نشريات دانشگاه ها )که از سال 1384 
به بعد تعطيل شد( و همچنين اعمال محدوديت 
براي برگزاري نشســت هاي ساير تشکل ها نظير 
دفتر تحکيم وحدت در مجموع، فضايي تنگ، 
سنگين و فرسايشي براي دانشگاه و فعاليت هاي 
دانشــجويي ايجاد کرد. از همين دوران بود که 
بحث ستاره دار شــدن دانشجويان و بازنشستگي 
اجباري اساتيد نيز در فضاهاي دانشجويي عينيت 
يافت و به مثابه شــتاب دهنده ديگري بر انفعال و 
ســرخوردگي جريــان دانشــجويي ايفاي نقش 

نمود. 
در پايــان اين برهــه، متأثر از شــرايط انتخاباتي 
درون جامعه، فضاي دانشــگاه ها نيــز با آزادي 
نســبي همراه شد و گونه اي نشــاط و همگرايي 
ميان جريان هاي دانشــجويي ايجاد شد؛ اما اين 
همگرايــي عمدتاً جهت گيري ســلبي داشــت 
و همــه دانشــجويان منتقــد يک صــدا خواهان 
رفتــن احمدي نژاد بودند. در ايــن برهه صدايي 
کــه خواهــان تحريــم انتخابات بــود در درون 
جريان دانشــجويي کم پژواک تر شد و رويکرد 
مطالبه محوري در دستور کار بسياري از حاميان 
سابق رويه تحريم قرار گرفت، اما سمت وسوي 
رويدادهــاي پــس از انتخابــات، معــادالت را 

به گونه اي بنيادين تغيير داد. 

4. از احياي آرمان گرايي تا تسري دوباره 
انفعال )1388 تا 1392(

رخدادهاي پس از انتخابات رياســت جمهوري 
دهــم، ســبب همگرايــي بســياري از نيروهاي 
سياســي تحول خواه شــد و طبعــاً گرايش هاي 
مختلف دانشــجويي را نيز کنــار يکديگر قرار 
داد. در يک ســال آغازين اين برهه، شــاهد سر 
برآوردن دوباره آرمان گرايي در فضاي دانشگاه 
هســتيم؛ گونه اي مقاومــت و آرمان  خواهي که 
طبعــاً هزينه هــاي خاص خود را داشــت. چنين 
فضايي در ميان نيروهاي دانشــجويي بي ارتباط 
با آرايش نيروهاي سياســي تحول خواه نيز نبود، 
امــا اين فضــا بيش از يک ســال و انــدي دوام 

در حال حاضر، سربسته ماندن 
مسئله نسبت فعاليت هاي 

دانشجويي و عرصه سياسي و 
عدم جمع بندي از نارسايي هاي 
مناسبات جريان دانشجويي با 

نيروهاي سياسي بيرون دانشگاهي 
در هشت سال اصالحات، 

همچنان مي تواند زمينه ساز تکرار 
مسيري پراشتباه باشد
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پيرامون جنبش هاي اجتماعي و... از ســاده ترين 
راه هاي رسيدن به عناصر هويتي فعال دانشجويي 
اســت. ميزان موفقيــت فعاالن دانشــجويي در 
دســتيابي به اهداف و آرمان ها نيز نسبت مستقيم 

با آگاهي آنها از هويت دارد.
بررســي اجمالي هويت دانشــجو و دانشــگاه، 
برخي مؤلفه هاي مشــترک را نمايان مي کند که 
فصل مشترک سليقه ها و تفکرات مختلف است. 
»آزاديخواهــي«، »عدالت طلبي«، »آرمان گرايي« 
و... بخشــي از هويت دانشجويان است که همه 
گروه ها به آن اذعان دارند، که البته هر کدام از 
گروه هــا تعريف خود را از اين واژه ها و مفاهيم 
ارائه مي کنند. آنچه در اين ميان به نظر مي رســد 
ايجــاد تفــاوت مي کند، همين ارائــه تعريف از 
مفاهيم مشــترک اســت. در کنار ايــن  مفاهيم 
مشترک، اتخاذ رويکرد انتقادي هم که به نوعي 
بخشي از هويت دانشجو شده، در بين گروه هاي 
دانشــجويي مشــترک اســت. البته در رويکرد 
انتقادي نيز روش نقد و حدودوثغور آن موجب 

ايجاد تفاوت بين تفکرات مختلف مي شود.
براي مطالعه در مورد هويت فعاالن دانشــجويي 
و به طور خاص انجمن هاي اســالمي دانشجويان 
به عنــوان اصيل تريــن و قديمي تريــن مجموعه 
دانشــجويي منابعي موجود اســت که مراجعه به 
آنها پاسخي به بخشي از پرسش هاي دانشجويان 

فعاالن دانشــجويي را نقد کنيــم و عليه موقعيت 
فعلي دانشــگاه اقامه دعوي کنيم. دعوي اصلي 
که در اينجا بدان خواهيم پرداخت، فاصله گرفتن 
دانشــجويان از مؤلفه هاي هويتي و فعاليت  بدون 

تحليل دقيق و منطقي از وضعيت موجود است.
1. پرسش از هويت

پرسش از »هويت« دانشجو و فعاالن دانشجويي، 
همواره پرسشــي تازه و در جريان است. به دليل 
عمر کوتاه دانشــجويي )حدود چهار تا هشــت 
ســال( و پيونــد فعاليت دانشــجويي بــا زمان و 
مکان همواره تعريف از هويت، تعريفي ســيال 
و زمان منــد اســت. هر چند فعاالن دانشــجويي 
همواره اصولــي ثابت و خط مشــي هايي کلي، 
براي خود در نظر مي گيرند، اما گويي وضعيت 
اجتماعي اثري مستقيم بر تعريف از هويت دارد. 
اگر فرض مطرح شــده را پذيرفته شــده بدانيم، 
همواره فعاالن دانشــجويي بايد در تالش باشند 
تا پاسخي براي پرسش مطرح شده از هويت شان 
بيابند و اين پاسخ را قطعي و هميشگي مفروض 

نکنند.
تالش براي يافتن هويت اصيل دانشجو و فعاليت 
دانشجويي بايد مهمترين دغدغه براي دانشجوي 
آگاه باشــد. مطالعــه تاريــخ دانشــگاه و تجربه 
انباشت شــده نســل هاي قبل، بحث و گفت وگو 
با چهره هــاي فعال در گذشــته، مطالعه و تفکر 

 بــا تحليل وضعيــت اجتماعي- سياســي به اين 
نتيجه مي رسيم که جنبش دانشجويي در يکي از 
مهمترين دوره هاي زماني خود قرار دارد. اکنون 
پس از يک دوره هشت ســاله رخوت، دانشگاه 
در موقعيتي پيچيده قرار گرفته اســت. موقعيتي 
که حاصل از اتفاقات رخ داده در دولت ســابق 

و تغييرات انجام شده در يک سال اخير است.
تشــکل هاي  از  توجه برانگيــزي  بخش هــاي 
دانشــجويي بــه علــت کج ســليقگي و تطابــق 
نداشــتن با نــگاه دولــت گذشــته، يــا تعطيل 
شــده اند يا عده اي وابســته به دولت گذشــته و 
به دست  همفکرانش تشکل هاي دانشــجويي را 
آورده اند. فعاالن دانشــجويي به دليل فشارها و 
محدوديت هايي که دولت گذشــته به دانشگاه 
وارد کــرد يا با پســوند ســتاره دار از دانشــگاه 
دورمانده انــد يــا با مشــکالت و موانــع فراوان 
مواجه اند. دولت ســابق و مديران دانشــگاه ها با 
تغييــر قوانين و ورود نيروهــاي همفکر خود در 
دانشــگا ه ها تــالش کردند تا دانشــگاه را به هر 

صورت مطابق با خواست خودشان تغيير دهند.
در اين شرايط، دولت منتخب مردم در انتخابات 
92، مدعي اســت بــا تفکرات دولت ســابق در 
رابطه با دانشــگاه ها تفاوت هــاي عميقي دارد و 
قصد دارد شرايط دانشــگاه را به حالت ايده آل 
نزديــک کند. در اين شــرايط، حالــت ايده آل 
آن اســت کــه تفکراتي که بــه دليــل تضاد با 
دولت سابق از دانشــگاه حذف شده اند، امکان 
فعاليت دوباره در دانشگاه را بيابند و بااين وجود، 
دانشجويان فاصله خود با دولت حاضر را حفظ 
کننــد و در قامــت منتقد تالش کننــد تا وضع 

موجود بهبود يابد.
در ايــن نوشــته ابتدا بــه دنبال بررســي هويت، 
تاريخ و مؤلفه هاي جنبش دانشــجويي هستيم و 
درنهايت تالش خواهيم کــرد تا موقعيت فعلي 

اقامه دعوي عليه فعاالن دانشجويي

 عضو سابق انجمن اسالمي
دانشجويان دانشگاه تهران

محمدمهدي نجفي خواه

چشــم انداز ايران: در يادداشت پيش رو، محمدمهدي نجفي خواه، دبير سابق 
انجمن اســالمي دانشکده  علوم اجتماعي دانشــگاه تهران، پس از مروري بر 
ســه مؤلفه هويت، تحليل گري و پيوند با روشــنفکري ديني در فعاليت هاي 
دانشجويي، به نقد از درون فعاالن دانشجويي پرداخته است. دبير سياسي سابق 
انجمن اسالمي دانشگاه تهران معتقد است که »دوري از مطالعه«، »ضعف در 
سازمان دهي فضا و نيروهاي تشکيالتي« و »هويت ضدي« سرفصل مهمترين 
مســائل قابل نقد در فضاي فعلي فعاليت هاي دانشــجويي است. نجفي خواه 
معتقد اســت اختالفات دروني تشــکل هاي دانشــجويي و طيف بندي هاي 
نامتعارف در ميان نيروهاي تشــکيالت و رقابت بر سر رسيدن به جايگاه هاي 
تشکيالتي موجب ضعف و فروپاشي برخي تشکل هاي دانشجويي شده است و 
براي يافتن راهکار خروج از اين وضعيت، نياز به جمع بندي فعاالن دانشجويي 

و رويکرد به درون براي حل مسائل مبتالبه، ضروري مي نمايد.



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 6
0

کــه رويکردي انتقادي نســبت بــه ديدگاه هاي 
پذيرنــده  و  ميزبــان  و  داشــتند  روشــنفکران 
محــض نبوده اند. رابطه ديالکتيک دانشــجويان 
فعاالن  و روشــنفکران، ســبب گفتمان ســازي 

دانشجويي شده است.
کتــاب »جامعه شناســي روشــنفکري ديني در 
ايــران« به قلــم دکتر عباس کاظمي که توســط 
انتشــارات »طرح نو« منتشــر شده اســت، رابطه 
دانشجويان و جريان روشنفکري ديني را به طور 
اجمالي بررســي مي کند. علي ميرسپاسي نيز در 
نوشــته هاي خود پيرامون نهاد روشــنفکري در 
ايران اشاراتي به دانشگاه و جريانات دانشجويي 

در ايران دارد.
4. نقدي از درون

موقعيت کنوني دانشــگاه و فعاالن دانشــجويي 
بــا مشــکالت و موانــع فراواني مواجه اســت. 
فارغ از اين مشــکالت، به عملکرد دانشجويان 
نيــز نقدهاي جدي وارد اســت. بخشــي از اين 
نقدها حاصــل محدوديت هاي موجــود در راه 
فعاليت سياســي در دانشــگاه است، اما مهمتر از 
محدوديت هاي موجود، کم کاري و تحليل هاي 
غلط فعاالن دانشجويي است. در ادامه به صورت 
مختصــر برخــي از انتقادهايــي که بــه فعاالن 
دانشــجويي وارد اســت را موردبحث و بررسي 

قرار مي دهيم.
نــگاه امنيتي به دانشــگاه و فعاليت دانشــجويان 
در دوره گذشــته، موجــب ايجــاد فاصلــه بين 
دانشــجويان و متفکران اجتماعي- سياسي شد. 
اثرات اين فاصله در لحظاتي که دانشــجويان به 
تحليل هاي منطقي و جدي نياز داشته اند، نمايان 
شده است. قطع ارتباط دانشــجويان و متفکران 
و غالب کــردن تفکــرات اصولگرايان بخشــي 
از برنامه هاي دولت ســابق بود. در همين راســتا 
بسياري از نشريات و کتاب هايي که انديشه هاي 
متفکران را در اختيار دانشجويان قرار مي داد نيز 
يا حذف شــدند يا با مشــکالت فراواني مواجه 

شدند.
دوري از مطالعــه، يکي از انتقادهايي اســت که 
به فعاالن دانشجويي مي شود. فعاالن دانشجويي، 

معلمانــي داشــتند کــه دانشــجويان را به لحاظ 
فکري تغذيه مي کردند. شاخص ترين چهره هاي 
مورد وثوق و در دســترس جريانات دانشجويي 
منتقــد در پيــش از انقالب، مهنــدس بازرگان، 
آيــت اهلل طالقاني، مهنــدس ســحابي، آيت اهلل 
منتظري، دکتر شــريعتي، دکتر بهشتي، آيت اهلل 
مطهري و امام خميني بودند و پس از انقالب نيز 
چهره هايي همچون سيدمحمد خاتمي، مهندس 
ميرحسين موسوي، زنده ياد هدي صابر و برخي 
از چهره هــاي اصالح طلب بودنــد. در مقابل نيز 
جرياناتي که پيش و پس از انقالب، پيوندهايي 
با نهاد قدرت داشتند، از مباحث متفکران دولتي 

بهره مند مي شدند.
در اينجــا نيز بــراي رجوع به تاريخ دانشــگاه و 
فعاليــت دانشــجويي منابعي موجود اســت که 
رجوع به آنها براي دانشــجويان راهگشا خواهد 
بود. کتاب »جنبش دانشجويي در دو دهه 1320 
و 1330« به قلم دکتر ابراهيم يزدي که توســط 
شرکت انتشــارات قلم منتشر شده است، تالشي 
در جهت بررســي رونــد شــکل گيري جنبش 
دانشجويي اســت. عماد الدين باقي نيز در کتابي 
که با عنوان »جنبش دانشــجويي ايران« توســط 
انتشــارات »جامعه ايرانيان«، منتشــر شده است، 
تاريخ جنبش دانشــجويي در ســال هاي پيش از 
انقــالب را واکاوي کرده اســت. عباس عبدي 
نيــز در کتابي کــه به تازگي با عنــوان »جنبش 
دانشــجويي پلي تکنيک تهران« توســط نشر ني 
منتشــر شده است، بخشــي از تاريخ اين جنبش 
را بررســي و تدوين کرده است. با رجوع به اين 
کتاب ها، مقاالت منتشرشده در نشريات مختلف 
و گفت وگو با فعاالن دانشــجويي سابق، تاريخ 

جنبش دانشجويي را مي توان بررسي کرد.
3. پيوند متقابل با روشنفکري ديني

فعاالن دانشــجويي در دوره هاي مختلف پيوند 
متقابلي با جريان روشنفکري ديني داشته است. 
در اين رابطه روشــنفکران به عنوان منبعي براي 
تغذيه فکري دانشــجويان محســوب مي شدند. 
البتــه ذکر اين نکته قابل توجه و تأمل اســت که 
اين رابطه زماني براي دانشــجويان سودمند بوده 

خواهــد بود. برخــي مطالب نوشته شــده و متن 
ســخنراني هاي به جامانــده از زنده يــاد »هــدي 
صابــر«، در اين مورد، راهگشاســت. براي مثال 
سخنراني ايشان در جمع اعضاي انجمن اسالمي 
دانشجويان دانشگاه شهرکرد در سال 1385 که 
متــن کامل آن بــا عنوان »هويت فــّرار، گذري 
بر ســير تحول هويتي انجمن هاي اســالمي« در 
شــماره 41 نشريه »چشم انداز ايران«، ارديبهشت 

و خرداد 1386 منتشر شده است.
2. تحليل گري

فعــاالن  اصلــي  مؤلفه هــاي  از  تحليل گــري 
دانشــجويي اســت کــه تــوان اين فعــاالن در 
تحليل گــري، جايــگاه آنهــا را در تحــرکات 
تحليل هــاي  مي کنــد.  مشــخص  اجتماعــي 
دانشجويان از وضعيت اجتماعي، عمدتاً مبتني بر 
عناصر هويتي، دانش اجتماعي، رابطه جريانات 
دانشــجويي با نهادهاي قدرت، توان تشکيالتي 
و... اســت. قدرت تحليل وضع موجود به قدري 
براي دانشجويان مهم اســت که کنشگري آنها 

را شکل مي دهد.
نــگاه به تاريخچه فعاليت دانشــجويي در ايران، 
فــراز و فرودهاي بســياري را نمايان مي کند که 
گوياي تغييرات دانشجويان همراه با متن جامعه 
و متأثر از تغييرات اجتماعي و سياسي است. در 
طول تاريخ دانشگاه، لحظه هايي وجود دارد که 
جنبش دانشــجويي، نقش پيشرو را به خوبي ايفا 
کرده اســت و جلوتر از بدنه اجتماعي پايه گذار 
تغيير شــده اســت، اما در مقابل نيــز لحظه هايي 
وجود دارد که دانشــجويان تحليل مناســبي از 
شرايط نداشته اند و از متن جامعه عقب افتاده اند. 
تحليل هــاي دانشــجويان از وضعيــت موجــود 
ارتباط مستقيمي با زمان دارد. براي مثال تحليل 
فعاالن دانشــجويي از وضعيت سياسي موجود و 
درک آنها از رابطه دولت انقالبي با دولت هاي 
خارجي در آبان ماه ســال 1358 منجر به تسخير 
ســفارت امريــکا مي شــود و در نقطــه مقابل، 
جريان ديگر فعال در دانشگاه، انقالب فرهنگي 
را راه انــدازي مي کنــد. امــروز پس از ســال ها 
دانشــجويان اين نســل نگاه منتقدانه اي به هر دو 
واقعه مذکور دارند و فعاالن آن روز دانشگاه را 
به کنشگران بدون تحليل منطقي متهم مي کنند.

رجــوع بــه صاحب نظــران يکــي از مهمترين 
راه هايي اســت که دانشــجويان بــراي افزايش 
قدرت تحليــل و درک از موقعيــت موجود از 
آن اســتفاده مي کنند، اما براي ايــن منظور نياز 
اســت دانشــجويان رويکردي انتقادي به مسائل 
اجتماعــي و مطرح شــده توســط صاحب نظران 
داشته باشند. اتخاذ رويکردي که در آن دانشجو 
تنها به آنچه مي شــنود، اکتفــا مي کند، موجب 
خواهد شد توان انديشيدن دانشجويان به مسائل 
اجتماعي و سياســي ضعيف شــود. تشکل ها و 
به خوبي  فعاالن دانشــجويي اگــر مي خواهنــد 
تحليــل خود را از وضعيــت موجود انجام دهند 
بايد بياموزند که با نگاه انتقادي ســراغ متفکران 

بروند.
جريانــات دانشــجويي در دوره هــاي مختلف 

عکس از هوشنگ رفيعي- ايسنا
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اغلــب به دليل درگير شــدن با مســائل مختلف 
از مطالعه دور مي شــوند. به ميزان فاصله گرفتن 
دانشــجويان از مطالعه و تفکــر راجع به نظرات 
مختلف، جنبش دانشــجويي نيز تضعيف شده و 

مي شود.
يکي از مهمترين ضعف هاي فعاالن دانشجويي، 
ضعــف تشــکيالتي اســت. فعــاالن حاضر در 
تشــکل هاي دانشــجويي در زمينه سازمان دهي 
فضا و نيروهاي تشــکيالتي مشــکالت فراواني 
دارند. اختالفات دروني تشــکل هاي دانشجويي 
و طيف بندي هــاي نامتعــارف در ميان نيروهاي 
تشکيالت و رقابت بر سر رسيدن به جايگاه هاي 
تشــکيالتي موجــب ضعف و فروپاشــي برخي 

تشکل هاي دانشجويي شده است.
هويــت ضــدي از ديگر مشــکالت موجود در 
فعاليت هاي دانشجويي است. فعاالن دانشجويي 
به جاي انديشــيدن به مســائل اجتماعي- سياسي 
و اتخــاذ رويکردي که ريشــه در هويت شــان 
داشــته باشد، ســاده ترين راه را انتخاب مي کنند 
و هويت خود را در تقابل با ديگري مي ســازند. 
ايــن رويکرد ناشــي از ضعف دانشــجويان در 

تحليل گري و فاصله با مطالعه است. 
نوعي بي توجهي به مسائل صنفي در ميان فعاالن 
سياســي- اجتماعي در دانشــگاه ها وجود دارد. 
فعاالن دانشجويي به قدري درگير مسائل سياسي 
مي شــوند که مسائل صنفي برايشــان بي اهميت 
مي شــود. ايــن بي توجهي به مســائل صنفي در 
مــواردي هويت دانشــجويان را تحت تأثير قرار 
مي دهــد و موجب بروز مشــکالت فــراوان در 

دانشگاه مي شود. 
5. ضعف گفتمان سازي

پيش ازايــن به صورت گــذرا وضعيــت اکنون 
جنبش دانشــجويي را موردبررســي قرار داديم. 
ازآنچــه مطرح شــد با توجه بــه نقدهايي که به 
فعاالن دانشــجويي مطرح است، چنين برمي آيد 
کــه جنبــش دانشــجويي در ســال هاي اخير با 
ضعف گفتمان ســازي مواجه است. دانشگاه در 
حــال حاضر قادر بــه بازتوليد گفتمــان خود بر 
نيســت. مجموع  مبناي ارزش هاي مطرح شــده 
عوامل دروني و بيروني سبب شده اند که فعاالن 
دانشــجويي در نقطــه نامطلوبــي قــرار بگيرند. 
نگارنده در اين متن تالش کرد تا عليه وضعيت 
موجود فعاالن دانشــجويي اقامــه دعوي کند تا 
فضايي براي گفت وگو پيرامون اصالح وضعيت 

موجود ايجاد شود.
در حال حاضر دانشجويان فعال در دانشگاه بايد 
راهکاري براي برون رفت دانشگاه و دانشجويان 
از وضع موجود بيابند. اين راهکار بايد مبتني بر 
ارزش هــاي دانشــگاهيان و محصول تالش هاي 
خود دانشجويان باشد. دانشــجويان بايد دولت 
حاضــر را مجاب به ايجاد تغييرات در دانشــگاه 
به ســوي دانشــگاه مطلوب کنند و تالش کنند 
تــا رويکردهاي خــود را بــر مبنــاي انتقادات 

مطرح شده اصالح کنند. ■

در جست وجوي زمان حال دانشگاه؛ 
گذر از »ما« به »من«

حميد مسعودي

چشــم انداز ايران: حميد مســعودي و مرصاد دربندي از فعاالن دانشــجويي 
سال هاي اخير بر آن هســتند که طي قريب به دو دهه اخير، روايت تکراري 
و غيرتاريخــي »سرکوب/شکســت« در درون جريان دانشــجويي به گفتمان 
مســلط بدل شــده و همين امر زمينه ســاز بروز انفعال و بي عملي نزد فعاالن 
دانشجويي بوده اســت. بنابراين روايت، دانشگاه و جنبش دانشجويي همواره 
با سايه سنگين فشــارهاي بيروني مواجه بوده است و تصوير دانشجوي مظلوم 
کتک خورده به تصويري ثابت و کليشــه اي از دانشجو، تبديل شده است و در 
چنين شرايطي است که افرادي در نقش دانا و آگاه در بين فعاالن دانشجويي 
به مثابه پدرخوانده، متکفل هدايت و رهبري جريان دانشــجويي مي شوند. از 
منظر اين دو فعال دانشــجويي، تنها از طريق آشــنايي زدايي از اين روايت و 
به چالش کشــيدن آن اســت که مي توان از اين گفتمان هژمونيک رها شد و 
وضعيــت نوين را رقم زد. نگاه اين فعاالن را مي تــوان گونه اي نقد از درون 
بر گفتمان جاري جنبش دانشــجويي تلقي کرد که طبعــًا از جهات متعددي 

مي تواند موردبحث و مناقشه قرار گيرد.

در نوشــته هاي جنبش دانشــجويي قيد »امروز« 
و ضمير »مــا« به طور مــداوم تکرار مي شــوند. 
به نظر مي رســد چنــان اين ضميــر و آن قيد در 
ايــن نوشــته ها جاافتاده اند که ديگــر چندان به 
چشــم کســي نمي آيند. اکثراً در تحليل جنبش 
دانشــجويي مي کوشــند تا به بررســي مطالبات 
اين جنبــش بپردازند، آرمان هــاي تاريخي آن 
را بکاونــد، انحرافات آن را بر آفتاب بيفکنند و 
درنهايــت نقش اين جنبش را در تحوالت ايران 
بررســي کنند. ازاين رو شــايد به عقيده ايشــان 
توجه به تکرار بي وقفه »امروز« و »ما« در سراسر 
نوشته هاي جنبش دانشــجويي امري حاشيه اي، 
فرعي و پيش پاافتاده به نظر رسد، اما اتفاقاً توجه 
به هميــن امر پيش پاافتاده اســت کــه مي تواند 
شاخصي را براي تمييز نوشته هاي دانشجويي از 
غير آن به دســت دهد. توجه به ســؤاالتي نظير 
اينکــه چرا »امروز« و »ما« به طرز ديوانه واري در 

گفتار جنبش دانشــجويي تکرار مي شوند و اين 
»ما« شامل چه کساني است؟ چه کسي از جانب 
اين »ما« صحبت مي کند؟ و اين »امروز« چگونه 

زمان حال دانشجويان را روايت مي کند؟
اما در نوشــته هاي دانشــجويي مي توان عبارات 
تکــراري ديگــري نيــز نظيــر »آزاديخواهي«، 
»شهداي راه آزادي«، »دفاع از آرمان ها«، »مقابله 
با اســتبداد«، »مطالبه قانون«، »اســتبداد، استثمار 
و اســتحمار«، »آگاهي بخشــي« و مهم تر از همه 
»ســرکوب و خفقــان« را پيدا کــرد. بااين حال 
تکــرار بي امان اين عبارات را بايد در نســبت با 
تکرار قيد »امروز« و ضمير »ما« فهميد: »امروز ما 
همچنان از آرمان هاي خود يعني آزاديخواهي، 
مطالبه قانــون و مقابله با اســتبداد دفاع خواهيم 
کرد و آگاهي بخشــي را تنها راه حل رخت بستن 
استبداد، استثمار و استحمار مي دانيم«. اين جمله 
درواقع مي تواند چکيده اصلي همه نوشــته هاي 

 مرصاد دربندي
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از طريق فعاليت هاي مداوم حقيقتاً مانع از انجام 
هرگونه کنشــي شود و ازاين رو شبان در روايت 
ســرکوب/ شکســت، منفعل بودن دانشــگاه را 

تضمين مي کند.
در روايت ســرکوب/ شکست، »ما« تجربه »من« 
را ناممکن کرده اســت و ناخــودآگاه هر آينده 
ممکِن بــدوِن ســرکوب را از دســترس خارج 
مي کنــد. ازاين رو اين روايت پيشــاپيش امکان 
هرگونه کنش را از دانشجويان گرفته است. زيرا 
در اينجا هر حرکتي از قبل محکوم به شکســت 
است و پيروزي نيز خالف آمد عادت اين سنت 
اســت. شــرايط »امروز ما«ي دانشــگاه شرايط 

آچمز است که نه راه پيش دارد نه راه پس.
بنابرايــن وضعيت منفعل جنبش دانشــجويي در 
ســال هاي اخير را بايد به واسطه هژمونيک شدن 
روايت ســرکوب/ شکســت فهم کــرد. به نظر 
مي رسد هرگونه کنش رهايي بخش به واسطه به 
چالش کشــيدن اين روايت و اخالق توليدشده 
به واســطه آن ممکن خواهد شــد. بايد بکوشيم 
تا از اين روايت آشــنايي زدايي کنيم و بپرسيم: 
چــرا »امــروز، مــا« بيــش از هر زمــان ديگري 
روايت ســرکوب را امري بديهي و پيش پاافتاده 
مي دانيــم؟ يا به عبارت ديگر چــرا »ما«ي جنبش 
دانشــجويي همواره ذيل سرکوب، محدوديت، 
ناتوانــي و ضعــف روايــت مي شــود و آيا اين 
روايت، تنها روايت ممکن از دانشــگاه اســت؟ 
هيچ مقطع زماني ديگر از دانشــگاه را نمي توان 
به نحوي ديگر روايــت کرد؟ آيا 16 آذر و 18 
تير و 24 خرداد هيچ گونه تفاوتي با هم ندارند؟

البتــه مي تــوان بــه پرســش هاي بــاال اين گونه 
پاســخ داد که اين روايت ما را از شــّر مواجهه 
با حال راحت مي کنــد و مي گذارد ما از طريق 
تبديل شــدن بــه بره هاي دوست داشــتني، همان 
موجودات پاک و معصومي باشــيم که همواره 
آن را آرزو داريــم. بنابراين روايت ســرکوب/ 
شکســت کار خود را به درســتي انجام مي دهد. 
اين روايت بــا ناممکن کردن تجربه زمان حال، 

ما را از شّر آن خالص مي کند.

مي تواننــد خود را قهرمان شکســت خورده »راه 
آزادي« بنامنــد. تــا در غــم از دســت دادن اين 
آزادي، انفعــال خــود را قهرمانانه تريــن فعل و 
کنــش ممکن تفســير کنند. تصوير دانشــجوي 
مظلــوم کتک خــورده و بــه زندان رفتــه را که 
تابه حــال بــه تصويــري ثابــت و کليشــه اي از 
دانشــجو، تبديل شده است، بايد در قالب همين 
روايت فهميد. دانشجو به جاي آنکه با اکنونيت 
خــودش درگير شــود و بکوشــد تــا تنش هاي 
موجــود در زمــان حالــش را روايــت کند، از 
صحنه مبــارزه کناره گيري مي کند و خودش را 
با تصويري خيالي ســرگرم مي کند تا اين چنين 
شــانه خالي کردن از حضور در ميدان فعاليت و 

کنش و مبارزه را توجيه کند.
روايت ســرکوب/ شکســت بــا تحويــل همه 
حرکات محتمل و بالقوه جنبش دانشــجويي به 
شکست هاي قبلي، همان »ما« يا بره هاي حقيري 
را مي ســازد که عادت کرده ايــم، آن را از زبان 
افراد مختلفي در اين ســال ها بشــنويم. اين افراد 
همان شباناني هستند که مي کوشند به نمايندگي 
از بره هــا و در مقــام گوينده »مــا«، اين بره هاي 
»جداجــدا« را از »کايــن درد مشــترک« نجات 

دهند.
 در اين روايت شبان کسي است که نقش »دانا« 
و »آگاه« را به عهده دارد. او خود را »پاسدار« و 
»چشم نگران جامعه« معرفي مي کند و از همين رو 
دارد، صاحب امتيــاز  اختيــار  در  را  تريبون هــا 
برگزار کننــده  اســت،  دانشــجويي  نشــريات 
مراســم دانشجويي اســت، تاکتيک هاي جنبش 
دانشجويي را مشــخص مي کند و اهل چانه زني 
نيز هســت. او رهبــري بره ها را بــر عهده دارد، 
مصالح ايشــان را تشــخيص مي دهــد و از امور 
»پشــت پرده« نيز خبردار است. شبان همواره از 
طريــق کميته هاي پيگيري حقيقت، در پي يافتن 
علل شکست هاي گذشــته است. براي »شهداي 
راه آزادي« دائمــاً يادبودهاي مختلفي را برگزار 
مي کند و جز ناله و حســرت نداي ديگري ســر 
نمي دهد. او درواقع کســي است که مي کوشد 

دانشــجويي در تمامــي ســال هاي اخير باشــد. 
نکته جالــب در اينجا اين اســت که به واســطه 
تکرار »امروز«، دانشــگاه همواره همان دانشگاه 
استبداد زده اي اســت که بايد زنده باشد. ساعت 
همواره »امروز« را نشان مي دهد و فرداي آزادي 
مدت هاست که پشــت در دانشگاه مانده است. 
در جملــه باال، »امــروز« همواره خــواب ماندن 

ساعت جنبش دانشجويي را نشان مي دهد. 
مي توان ادعا کرد، نوشته هاي جنبش دانشجويي، 
روايتي غيرتاريخي و ايدئولوژيک از دانشگاه را 
به دســت مي دهند که در آن نسل هاي مختلفي 
که به طور مشــخص از ســال هاي پاياني دهه 80 
به دانشگاه آمده اند، همان گونه روايت مي شوند 
که ورودي هاي دهه 40 و 50. در روايت جنبش 
دانشــجويي، »دانشــگاه« همچون »خدايان« که 
بر ايشــان زمان نمي گذرد همواره زنده است و 
تکرار مکرر مطالبــات داللت بر بي توجهي اين 
روايت بــه دانشــگاه انضمامي و دم دســتي اي 
مي کنــد که ما هــر روز آن را تجربــه مي کنيم. 
به عبارت ديگر در ايــن روايت، تاريخ به حالت 

تعليق درآمده و گذر زمان بي معنا شده است. 
مدت مديدي اســت که اذهان »ما« عادت کرده 
اســت، جنبش دانشــجويي را تنها در سايه اين 
روايت فهم و صورت بندي کند. حتي گاهي هر 
دانشــجو براي آنکه جزئي از اين »ما« به حساب 
آيد، مي کوشــد تا در حرکتي که درنهايت نيز 
خنــده دار از آب درمي آيد، لباس دوخته شــده 
براي ديگران )يا همان »ما«ي جنبش دانشجويي( 
را به تن کند تا دانشجويي با آرمان هايي رفيع به 

نظر رسد. 
بنابراين روايت، دانشــگاه و جنبش دانشــجويي 
همواره با سايه سنگين سرکوب و خفقان مواجه 
بوده اســت. به زبانــي ديگر ســرکوب همواره 
ضدقهرمان روايت جنبش دانشــجويي بوده که 
به واســطه آن، تاريخ جنبش دانشجويي، تاريخ 
شکســت هاي متوالــي در تحقــق بخشــيدن به 
آرمان هاي خويش است. اين روايت را »روايت 

سرکوب/ شکست« مي ناميم.
در ايــن روايت، دانشــجويان معصــوم همچون 
بره هايي مي مانند که همواره و از هر ســو مورد 
هجــوم گرگ هاي درنــده اي قرارگرفته اند. در 
اينجا اين بره هاي پاک و معصوم مي کوشــند تا 
از شــّر گرگ ها خالص شــوند، اما همه از قبل 
مي دانيم که بره ها در برابر گرگ ها سرنوشــتي 
جز »خورده شــدن« و »له شدن« ندارند. بنابراين 
در روايت ســرکوب، خالصي يا بي معني است 
يا از طريــق فرارهاي بي امان حاصل مي شــود. 
زيرا سرنوشــت ما از قبل مشــخص شده است: 
از هميــن رو تنها بايــد »فرار« کرد. ايــن »فرار« 
مي تواند فراري به آن سوي مرزها باشد يا فراري 
به زندگي روزمره و غايب شدن از صحنه تاريخ. 
به زباني ديگر، در اين روايت شکســت يا همان 

دريده شدن سرنوشت محتوم همه بره هاست. 
اما ايــن سرنوشــت تغيير ناپذير منجر بــه توليد 
اخالقياتي براي بره ها مي شــود که به واسطه آن 
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ازاين رو جنبش دانشــجويي بايد از سه تايي بره/ 
شــبان/ گرگ دســت بکشــد و خود به مبارزه 
با روايت ســرکوب بپــردازد؛ بايــد اين جنبش 
از ســايه ســنگين گذشــته خارج شــود و همه 

يادبودهاي شکست را دور بريزد. 
شــايد التفات بــه »من«هاي دانشــجويي که در 
تجارب هر روزه خود با آن ها به طور مشــخص 
و جزئــي مواجــه مي شــويم، »مــا« را از تاريخ 
تکرارهــاي مکــرر عبــور دهــد و از اين طريق 
فرصتي را براي ديده شدن اين »من« ها به وجود 
آورد. شــايد توجه به وضعيت »حاِل من« بتواند 

روايت ديگري را از دانشگاه ممکن کند. 
مي توان ردپاها و آثــار حضور »من« را به خوبي 
در تجارب اخير مشــاهده نمود. در لحظاتي که 
در کف دانشگاه شعاري سر داده مي شود، »من« 
نيز مي کوشــد  تا از طريق ســردادن شعارهايي، 
طــرف مقابلــش را خامــوش کنــد. در اينجــا 
محتواي شــعارهاي »من« و آنچــه او مي گويد، 
هيچ اهميتي ندارد. بلکه آنچه مهم اســت، خود 
عمل شــعار سردادن و گفتن است. به واسطه اين 
عمل، »صدايي« فضــا را قبضه مي کند که بازي 
را به هم زده و از اين طريق همه شعارهاي ديگر 
را خفه مي  کند. مثاًل »من« ممکن اســت »ســالم 
بر مصدق، درود بر خاتمي« بگويد، بدون آنکه 
»ملي گــرا« يا »اصالح طلب« باشــد. بــاز هم در 
اينجا اين »صدا« اســت که مهم اســت، ازاين رو 
که »مــن« را به عرياني در معــرض ديد همگان 

قرار مي دهد.
در اينجا گويي با يک »بازي« مواجه هســتيم که 
در آن »من« کاماًل بازيگوشــانه بــدون آنکه به 
»نتيجــه بازي« فکر کند، تنهــا »بازي« مي کند و 
از بــازي کردن خود و تعليق نهفته در اين بازي، 
لذت مي بــرد. به عبارت ديگر آنچه براي او مهم 
اســت، خود بازي کردن است. زيرا او مي تواند 
به اين واســطه خود را به نمايش بگذارد. نزد او 
همه چيز در يک لحظه و به ميانجي کنشي متولد 
مي شــود و در لحظه اي بعد نيز مي ميرد تا نوبت 
به لحظه اي ديگر رسد. همين »لذت معلق گونه« 
اســت که شــکلي از »با هــم بــودن« را ممکن 

مي سازد.
بااين حــال همان طور که در باال گفته شــد، اين 
»من« که به واســطه روايت ســرکوب بازنمايي 
نمي شــود، حتي در صورت آشکار شدن، امري 
مازاد تلقي مي شــود، که يا حاصل »خوشي هاي 
جوانانه« اســت، يا جــدي نگرفتــن آرمان هاي 
جنبش دانشجويي؛ اما دقيقاً توجه به همين »من« 
است که شايد جنبش دانشــجويي را از شرايط 
انفعال خارج کند. البته فعاًل جنبش دانشــجويي 
بيــش از هرچيــزي در انتظار معجزه اســت. او 
کناري نشسته و هر آنچه را که قباًل کرده است، 
دوبــاره تکرار مي کنــد،   همــان برنامه ها،   همان 
ســخنراني ها،   همان آدم ها تا شايد فرجي شود و 
گرگ ماجرا دلش بــه رحم بيايد و قيد بره هاي 

خوشمزه را بزند. ■ 

فعاليت دانشجويي در تقابل با فعاليت سياسي؟

 ابوالفضل فربد

 دانشجوي پزشکي- عضو سابق
انجمن اسالمي دانشگاه تهران

چشم انداز ايران: پرسش از نسبت فعاليت دانشجويي با فعاليت سياسي، پرسش 
مركزي يادداشت پيش رو است. ابوالفضل فربد معتقد است كه روايتي كه قائل به 
برقراري افتراق ميان اين دو گونه فعاليت بوده و يكي را بديل ديگري مي شمارد، 
به خطا تصور مي كند »آرمان« و »قدرت« هيچ گاه به هم نمي رسند و چونان دو 
خط موازي در فضا ســير مي كنند و هيچ گاه با هم تقاطع و هم پوشاني ندارند؛ 
حال آنكه دانشــجويان منفرد و منفِك از فضاي سياســي، محيِط اجتماعي و 
سازوكارهاي قدرت نيســتند. دانشجو محاط به اين سه گانه و تخته بند اين سه 
عنصر است. فربد در انتها پاگرفتن ســازوكار حزبي را به عنوان حلقه  مفقوده  
اتصال دانشــجويان به ساحت سياسي تلقي مي كند و بر آن است كه از رهگذر 
اين سازوكار حزبي، سرمايه هاي دانشجويي به فعاليتي سياسي هدايت مي شود 

كه آرمان خواهانه هم باشد. 

»در عصِر ما پا از سياست بيرون کشيدن، معنا 
ندارد. همه مسائل، سياسي  است و سياست 
دروغ،  از  اســت  توده اي  به خودي خود 
حيله، حماقت، تنفر و اســکيزوفرني«. اين 
تعريف پادآرمانشــهري و ســياه از سياست را، 
جورج اورول نويســنده انگليســي سال ها پيش 
نوشــته اســت. تعريفي که عمدتاً بخش دوم آن 
بــه لحاظ فنــي و نظــري در نــزد متخصصان و 
روشنفکران و انديشمندان شايد مقبوليتي نداشته 
باشد، اما در افکارعمومي براي ساده سازي رونِد 
تفکر و اســتمداد از تئوري توطئه و برســاختن 
تئوري هــاي ذات گرايانه هنــوز رواج دارد؛ اين 
را هنوز از محافــل خانوادگي، بحث هاي درون 

وسايل نقليه عمومي و غيره مي توان دريافت.
ســؤال اينجاســت وقتي هنوز تفکري اين چنين 
در مورد سياســت رواج دارد، نسبِت »دانشجو« 
با »سياســت« چيست؟ آيا دانشــجو مي تواند به 
همين گونــه سياســت پايبند باشــد و در فضايي 
سياســي که اين گونه تصوير مي شــود، فعاليت 
کند؟ در ســال هاي اخير به حســب تجربه ناچيز 

نگارنــده در فضاهاي تشــکيالتي دانشــگاهي، 
مفهومي به نام »فعاليت دانشــجويي« ايجاد شــد 
که بديلي براي »فعاليت سياسي« بود. بحث هاي 
مختلفــي هم حول محــور تفاوت هاي اين دو و 
يا احياناً هم پوشــاني هاي آن صورت گرفت؛ اما 
به نظر مي رســد قائالن به افتــراق اين دو به اين 
موضــوع معتقد بودند که »فعاليت دانشــجويي« 
پيوندي وثيق با »آرمان« و فعاليت سياســي دارد 
که در قامــِت پيونِد به »قدرت« تبلــور مي يابد. 
گــو اينکه »آرمــان« و »قدرت« هيــچ گاه به هم 
نمي رســند و چونان دو خط موازي در فضا سير 
مي کنند و هيــچ گاه با هم تقاطع و هم پوشــاني 
ندارند. اين چنين مي تــوان دريافت که در ذهن 
دانشــگاهيان ما هم دوگانــه »آرمان« و »قدرت« 
پررنگ است و سابقه اين موضوع برمي گردد به 
جمله اي که از جورج اورول نقل شد؛ گو اينکه 

سياست و سياهي با هم مرزي ندارند. 
به نظر مي رســد کــه اينجا مغلطــه اي در جريان 
اســت، بدين سان که سياست به ذاِت خود واجد 
ارزش هــاي مثبت يا منفي نيســت. سياســت در 
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بازتر باشــد، احزاب در ســطح جامعــه فعال تر 
باشند، نشــريات و انجمن هاي گوناگون پوياتر 
و متکثرتر باشــند، »دانشــگاه« از سياست زدگي 
فاصله گرفته و به آرمان خواهي نزديک مي شود 
و هــر چه فضاي جامعه بســته باشــد، باِر فشــاِر 
فعاليِت صرِف سياسي به دانشگاه و دانشگاهيان 
تحميل مي شود. اين تجربه در برهه هاي تاريخي 
مختلف آزموده شده است. از ديگر سو بازبودن 
فضاي سياسي و گســترده بودن فعاليت سياسي 
در ســطح جامعه، دانشــجويان را پــس از پايان 
تحصيل به احزاب ســوق مي دهــد و نه به پيونِد 
مســتقيم با قدرت اجرايي و حکومتي. نمونه اي 
که در انتخابات اخير هم شاهد بوديم که با تغيير 
دولــت، عده اي از دانشــجويان در تالش بودند 
که بــه دولت بپيوندند و آينده سياســي خود را 
در پرتــوي آن رقم بزنند ، چه بســا اگر احزاب 
امکان فعاليت بيشتري داشتند و محدوديت هاي 
کمتــري وجود داشــت، به جاي پيونــد آنها به 
قدرِت مســتقر، احــزاب، پذيراي دانشــجويان 
مي شدند و بدين ســان نظارت بر قدرت افزوني 
مي گرفت و فضاي سياســي پرنشاط تر مي شد و 
فعاالن سياسي آينده، سازوکار حزبي را بهتر فرا 

مي گرفتند. 
ســازوکار حزبي اگر در جامعه پا بگيرد منجر به 
کاناليزه شدن شور و نشــاط و انرژي دانشجويي 
و هدايــت آرام و بطئــي آن به فضاي سياســي 
مي شــود که اين خــود مانِع تنــدروي و افراط 
مي شــود. جامعــه اي که حــزب در آن رشــد 
کرده باشــد، کمتر دســتخوش امواِج سياســي 
مي شــود و بازي هاي سياســي، قاعده مندتر و با 
انطباق بيشــتري با اصول رخ مي دهند. اين گونه 
مي توان ســرمايه هاي دانشــجويي را به فعاليتي 
سياسي هدايت کرد که آرمان خواهانه هم باشد. 
دانشــجو مي تواند تجربــه فعاليت دانشــجويي 
خود را به احزاب منتقــل کند و آنگاه در قالب 
احزاب، در فضاي سياســي به مطالبه آرمان هاي 

خويش دست بزند.  ■

»عدالت« و »آزادي« اســت که هــر دو منجر به 
جامعه اي اخالقي تر از حيِث کاهش رنج و ظلم 

مي گردند.
تــا بــه اينجا اين گونه تصوير شــد کــه مي توان 
تعريفــي ارائــه داد کــه »فعاليــت دانشــجويي 
آرمان خواهانه« و »فعاليت سياسي قدرت مدارانه« 
بــا هــم منطبق باشــند و بر ســر اصول اساســي 
»عدالــت« و »آزادي« اتفاق داشــته باشــند؛ اما 
آيــا هميشــه و در عمــل اين گونه اســت؟ آيا 
تعريفي اين گونه، فقط در مقــاِم تئوري توانايي 
تحقــق پذيرفتن ندارد؟ مســلماً اين گونه اســت 
و اينجاســت که نقــِش دانشــجويان در تقريِب 
ايــن دو تعريــف پررنگ مي شــود. نقشــي که 
به واسطه کارويژه و اِلمان هاي خاص دانشجويان 
بيش ازپيش مهم مي گــردد، ولي دراين بين بايد 
نکتــه اي مهم را از يــاد نبرد که در اين مســئله 
دانشــجويان منفرد و منفِک از فضاي سياســي، 
محيِط اجتماعي و ســازوکارهاي قدرت نيستند. 
دانشــجو محاط به اين ســه گانه است و تخته بنِد 
اين ســه عنصر اســت. هــر چه فضاي سياســي 

تعريفي حداقلي مي تواند »علِم کســِب قدرت« 
قلمداد شــود و در اين راستاســت که مي تواند 
چونان ظرفي از ارزش ها و روش ها و منش هاي 
مختلــف پر گــردد. اين گونه اســت که جورج 
اورول سياســِت عصر خــود را آن گونه تصوير 
مي کنــد و از لحاظ منطقي مي توان سياســتي را 
تصــور کرد که واجــد ارزش هــاي متعالي تر و 

اخالقي تري باشد.
دانشــگاه به اقتضاي ســن، تجربيــات و محيِط 
کنشگران دانشگاهي – در اوج سال هاي جواني 
– واجد پتانســيل هاي بسياري است. دانشجويان 
در ســنين دانشــجويي نوعــاً به لحــاظ وجدان 
اخالقي، ارزش هاي اخالقي محفوظ مانده تري 
دارند، هنوز آن چنان در محاســبات بده بســتان 
براي منافع شــخصي وارد نشــده اند و نگاهي به 
خير جمعــي و اجتماعي دارند. اين گونه اســت 
که دانشگاه و دانشگاهيان پتانسيل بسياري براي 
تزريِق اخالق به ظرِف سياســت دارند. اخالق، 
نســبتي نزديک و تنگاتنگ با آرمان دارد. نقطه 
کانونــي آرمان هــاي دانشــجويان علي االصول 

عکس از مهدي قاسمي-ايسنا

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست
وز رفيقـان ره استمـداد همـت مي كنم

با توجه به درخواست خوانندگان محتـرم نشـريه چشـم انداز، با وجود مشـکالت عديده مالي، 

اقدام به چاپ رنگي و تغييراتي در طراحي نشريه نموديم. از شما خوانندگان عزيز تقاضا داريم 

  meisami40a@yahoo.com نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره تغييرات نشريه به آدرس ايميل

ارسال نموده يا با شماره تلفن هاي 66433207 و 66936575 تماس حاصل فر ماييد. 

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.
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نفي مناسبات تبعيض آميز اجتماعي است.
جنبش دانشــجويي، نخســتين نمونه و مصداقي 
اســت که براي جنبش اجتماعي ذکر مي شــود، 
به آن دليل که: جنبش دانشجويي از ويژگي ها و 
مؤلفه هاي موجود در جنبش اجتماعي برخوردار 
اســت. کوشــش جمعــي بــراي دگرگوني يا 
جنبش هاي اجتماعي، داراي خصوصياتي است 
کــه آن را از ســاير کوشــش هاي جمعي براي 

تحول و تغيير متمايز مي سازد: 
اوالً، ايــن عمــل جمعــي، يک شــبکه تعاملي 
غيررسمي است. ثانياً، اين عمل جمعي مبتني بر 
مجموعه مشــترکي از اعتقادات و تعلقات خاطر 
اســت. ثالثاً، اين عمل جمعي بــر نوعي منازعه 
سياسي يا مناقشه فرهنگي با نظم حاکم و مستقر، 
تمرکــز دارد. رابعاً، اين عمل جمعي از اعتراض 
و اعتراض عمومي براي پيشبرد اهداف خويش 
بهــره مي گيردکه در تعريف دالپورتا به چشــم 
مي خــورد: جنبش هــاي اجتماعي، شــبکه هاي 
غيررســمي مبتنــي بــر اعتقــادات مشــترک و 
همبستگي اســت که از طريق استفاده مداوم از 
اشــکال گوناگون اعتراض، حــول موضوعات 
منازعهآميز، بســيج مي شوند. اين چهار ويژگي، 
جنبش هاي اجتماعي را از ديگر اشکال گوناگون 
عمل جمعي چون: احزاب سياســي، گروه هاي 
ذي نفع، فرقه هاي مذهبي، وقايع اعتراض آميز يا 
متمايز مي کند، همان گونه  ائتالف هاي سياسي، 

گفته است: »جنبش دانشجويي، جنبش مستقلي 
اســت که از خاســتگاه طبقاتي مردم متوســط 
شــهري يعنــي از دل همان درســت کاري ها و 
صداقت ها برمي خيزد، جنبشي مدرن که اهداف 
اصلي اش را مقابله با نهادهــا، افکار و بنيان هاي 
سنتي موجود در جامعه قرار مي دهد، لذا جنبش 
دانشــجويي را مي توان جنبــش مقاومت ناميد.« 
اساســاً جنبش دانشــجويي، پديــده اي خاص، 
جديد و جهاني اســت، ازاين رو، هانا آرنت در 
کتاب خشــونت خود در ارائه تعريفي از جنبش 
دانشــجويان  »طغيــان  دانشــجويي مي نويســد: 
اوالً، پديــده اي جهاني اســت و تجليات آن در 
کشورهاي گوناگون و دانشــگاه هاي مختلف، 
صورت هــاي متفاوتي داشــته اســت. ثانياً، دو 
ويژگي اساسي، جنبش دانشــجويي را از ديگر 
جنبش هــاي اجتماعــي عمومــي نظيــر جنبش 
کارگــري و جنبش هاي اجتماعــي خاص نظير 
جنبــش حمايت از حقــوق زنــان و... تفکيک 

مي کند. اين دو ويژگي عبارت اند از:
 الف. ويژگي پرسش گري و روحيه چون وچرا 
کردن در قبال هر قضيه اي که منافع کوتاه مدت 
يا بلندمدتي را براي جامعه داشته باشد، يا چنين 

منافعي را به خطر اندازد. 
ب. داراي ويژگي آرمان خواهي، اصول گرايي و 
کمال پرستي و درعين حال، برخوردار از ويژگي 

جنبــش دانشــجويي ماننــد ديگــر اصطالح ها 
داراي تعريفي مشــخص اســت کــه متمايز از 
ديگر واژگان مشــابه اســت. جنبش دانشجويي 
به معنــاي عمل جمعــي، اختيــاري، داوطلبانه 
بــراي ايجــاد تغيير و  و جهــت دار دانشــجويي
تحول سياســي و اجتماعي اســت، حتي جنبش 
دانشــجويان  دانشــجويي بــه کوشــش جمعي
براي پيشــبرد يــا مقاومت در برابــر دگرگوني 
از آن  اجتماعــي در جامعه اي که خــود جزئي
هستند هم اطالق مي شود. پس، هر عمل جمعي 
بلکه  دانشــجويي، جنبش دانشــجويي نيســت،
جنبش دانشجويي، به يک حرکت جمعي گفته 
مي شود که افراد آن، به قصد ايجاد تغيير و تحول 
سياسي اجتماعي پا پيش مي گذارند. البته ممکن 
برخي تغييرات  است، گاهي بخواهند در مقابل
و تحوالت سياسي اجتماعي بايستند. اين افراد، 
جمع خود برانگيخته اي هستند که تغيير و تحول 
سياســي اجتماعي را جســت وجو مي کنند. اين 
تغييــر و تحول، مي تواند دامنه وســيعي داشــته 
باشــد که از تحــول در فکر و انديشــه تا ايجاد 
اجتماعي، اقتصادي، سياســي،  تغييــر در نظــام
فرهنگي و... را در برگيرد. به بيان ديگر، جنبش 
دانشــجويي يعني مجموعه اي از دانشجويان که 
در روند تغييردادن يا ندادن، سياســي اجتماعي 
قــرار مي گيرند. جنبش دانشــجويي به آن دليل 
که از جنبش اجتماعي ناشــي مي شود، مي توان 
آن را به مؤلفه هاي تعريف جنبش اجتماعي گره 
زد. همچنين، دانشجويان جزو قشر روشنفکر و 
جنبــش دانشــجويي جزو جنبش روشــنفکري 
محسوب مي شــود، لذا، دانشــجويان و جنبش 
دانشــجويي از عناصري کــه در تعريف جنبش 
روشــنفکري بــه کار مــي رود، برخوردارند و 
چون دانشــجويان از طبقه متوسط جامعه هم به 
شــمار مي رونــد، مي توان از قواعــد، مباحث و 
مصاديق مربوط به طبقه متوســط هم در جنبش 

دانشجويي، سخن گفت. 
تام هايدن در تعريف جنبش دانشــجويي چنين 

رسالت نقاد جنبش دانشجويي

احسان پورنجاتي

چشم  انداز ايران: جنبش دانشجويي چيست و چه نسبتي با جنبش هاي اجتماعي 
و روشــنفكري دارد؟ احسان پورنجاتي در يادداشــت پيش رو، بحث خود را با 
پرســش باال آغاز كرده و پس از تمهيدي نظري پيرامون اين مسئله، وارد بحث 
نسبت جنبش دانشــجويي و فعاليت هاي سياسي مي شود. به عقيده  اين فعال 
دانشجويي، جنبش هاي اجتماعي، ازجمله جنبش دانشجويي، به لحاظ محتوايي 
نمي توانند به توافقي راهبردي با احزاب سياسي نائل آيند و احزاب سياسي، به 
دليل همگرايي در منافع اعضاي خود، حاضر به تحمل جنبش هاي مســتقل در 
دوران پساقدرت  گيري نيســتند. بدين ترتيب، تمايز هاي بارزي ميان اين نوع 
فعاليت و فعاليت هاي سياســي وجود دارد. وي استحاله  جنبش دانشجويي از 
سوي احزاب سياسي را از آســيب هاي جدي تشكل هاي دانشجويي خوانده و 
معتقد اســت بر اثر اين روند، جنبش دانشــجويي  به مرور دچار نوعي انحراف 
از مقصود غايي از تشكيل خود خواهد شــد كه نتيجه  طبيعي آن ريزش بدنه  

اجتماعي و عدم توان اثرگذاري بر معادالت اجتماعي در بلندمدت است. 
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عقب  ماندگي هــاي اقتصــادي، فرهنگي و... در 
چارچوب ايجاد جنبش هاي دانشجويي پيش قدم 
بوده اند؛ به طوري که جنبش دانشــجويي بازتاب 
آگاهــي و گســترش کمــي و کيفــي آموزش 
در جامعــه ايران تلقي مي شــود. حــال اگر اين 
تشخيص جمعي در اثر غرض ورزي هاي سياسي 
و حزبي مورد خدشــه قرار بگيرد و نتواند منافع 
ملي و عمومــي را که باروحيه اي مطالبه محور و 
نقــاد از اصالح و حفظ و ترقي آن دفاع مي کند 
بر منافع حزبي و گروهــي ترجيح دهد، به مرور 
دچار نوعي انحراف از مقصود غايي از تشــکيل 
خود خواهد شد که نتيجه  طبيعي آن ريزش بدنه  
اجتماعــي و عدم توان اثرگــذاري بر معادالت 

اجتماعي در بلندمدت است. 
در بررســي جنبش هــاي اجتماعــي بر اســاس 
شــاخصه هايي نظير تعداد اعضا و گستره فعاليت 
جغرافيايــي و دامنه فعاليت زمانــي، بايد گفت 
جنبش دانشــجويي از مزيت هاي فراواني نسبت 
به ســاير جنبش هاي اجتماعي برخوردار است؛ 
به طوري که حرکت نسبتاً وسيع با دربرگيرندگي 
جغرافيــاي ملي، »نفوذ« و »مقبوليت اجتماعي« و 
دوره زمان طوالني فعاليت، حرکت دانشجويي 
را از ساير جنبش هاي سياسي  ـ  اجتماعي متمايز 
کرده اســت. حــال اگر چنين ظرفيتي بنا باشــد 
در اختيار احزاب سياســي قرار بگيرد، بي ترديد 
هيــچ کارکــردي جــز طراحي و آماده ســازي 
سازمان رأي براي موفقيت احزاب در انتخابات 
نخواهد داشــت. موضوعي که اساســاً جايي در 
کارکردهاي مطروحه براي جنبش دانشــجويي، 
به عنــوان جنبشــي مســتقل و صنفــي، نخواهد 
داشــت؛ چراکه جنبش هاي دانشجويي اساساً به 

دنبال کسب قدرت نيستند. 
ماهيــت  از  کلــي  جمع بنــدي  يــک  در  لــذا 
جنبش هــای دانشــجويي بايــد گفت قــادر به 
همراهي احزاب سياســي در فرآيندي بلندمدت 
نيســتند؛ چراکه ماهيتاً از ذات متفاوتي بهره مند 
هســتند و هر يک دغدغه ها و اهداف متمايزي 
را دنبــال مي کننــد. از ســوي ديگــر، جنبــش 
دانشجويي به دليل مزيت هاي ساختاري آن نظير 
انســاني مستعد  نيروي  گســتردگي جغرافيايي، 
و خالق، ماهيت مردمــي و مقبوليت اجتماعي، 
همواره مورد طمع احزاب سياســي قرار داشــته 
است. لذا عناصر گرداننده اين جنبش مي بايد، با 
توجه به رســالت نسلي خود، در حفظ و صيانت 
از اســتقالل ايــن جنبــش از نهادهــاي قدرت 
سياسي کوشــا باشــند و اخالق اصالح محور و 
مطالبه گر ذاتي جنبش هاي دانشــجويي را حفظ 
و به نســل هاي بعــد منتقل کنند. بــه معنايي که 
اگر از اين اصول منفک  ناپذير حراست به عمل 
نيايــد فصل خود را از دســت مي دهد و ماهيتي 
متفــاوت به خود مي گيرد و جنبش دانشــجويي 
به مفهوم تام خود اســتحاله مي شود و سندرمي 

بازگشت ناپذير را به وجود مي آورد. ■

اجتماعي، ازجمله جنبش دانشــجويي، به لحاظ 
محتوايــي نمي تواننــد بــه توافقي راهبــردي با 
احزاب سياســي نائــل آيند و احزاب سياســي، 
بــه دليــل همگرايــي در منافع اعضــاي خود، 
حاضــر به تحمل جنبش هاي مســتقل در دوران 
تمايز هاي  بااين وجود  نيســتند.  پساقدرت  گيري 
بــارزي ميان ايــن نــوع فعاليــت و فعاليت هاي 
سياســي وجــود دارد. حــال پرسشــي مطــرح 
مي شــود که نهاد سياســت به معناي نهاد قدرت 
حتي در مفهوم اجرايي و بازوي سياست گذاري 
خود نســبتش را بــا جنبش هاي دانشــجويي به 
معنــاي اخــص نهاد هــاي اجتماعــي چگونه و 
بر چــه اصولي بايد بنــا نمايد؟! اين پرســش با 
کمــي تأمل در مقدمات ذکرشــده به راحتي در 
اذهان شــکل مي گيرد و آن لزوم نگاه مســتقل 
به تشــکل هاي دانشــجويي به معناي اســتقالل 
عمــل و آزادي منش مطالبه محور و ايفاي نقش 
نقــاد محرک اصالح گري اوســت. بــه تعبيري 
ديگــر و بــه باور ايــن قلم جايگاه تشــکل هاي 
دانشــجويي و نهاد هاي مطالبه محور دانشجويي 
بايــد جايگاهي مســتقل از نهاد هــاي حاضر در 
مناسبات قدرت و سياســت باشد تا در صورت 
بيان صريح نظرات از سوءنيت هاي منفعت محور 
دور باشــد و به رسالت مطالبه گري و خوي نقاد 
خود به کامل ترين شــيوه در دامنــه امن آزادي 
بيان بپردازد. پس سياســت به معناي بخشــي از 
قدرت حق ايجاد محدوديت در بستر کنش هاي 
جنبش هاي دانشــجويي را نه تنها ندارد، بلکه به 
باور اين قلم ســعي در حفظ اســتقالل و آزادي 
کنش را از اهداف خود بايد قرار دهد زيرا نفي 
اصالح گري مســتقل، به خود او نيز بازمي گردد 
و کنش اصالح طلبانه جنبش هاي دانشــجويي از 
بهترين شــيوه هاي نقاد موجود در ســاختار هاي 

اجتماعي است. 
يکي از آسيب هاي جدي جنبش ها و تشکل هاي 
دانشجويي استحاله آنها به وسيله احزاب سياسي 
در راســتاي تبليغ حزبي اســت که بــه دنبال آن 
تغييــر کنــش اصالح طلبــي و اصالح گــري به 
کنشــي سياسي حزبي در راســتاي جذب اذهان 
براي کاري ســتادي و وابســته بــه منافع حزبِي 
شخصي است. واقعيت آن است که دانشجويان 
و قشــر فرهيخته جامعه، به دليل برخورداري از 
سطح دانش و آگاهي باالتر نسبت به کل جامعه، 
همــواره در شــناخت و تــالش به منظــور رفع 

که باتامور هــم تأکيد مي کند: جنبش اجتماعي 
نســبت به حــزب سياســي، کمتر ســازمان يافته 
اســت. به عبارت ديگــر جنبش هــاي اجتماعي، 
ســازمان و حتي نوع خاصي از ســازمان نيستند، 
بلکه جنبش هاي اجتماعي تعامل ميان بازيگران 
مختلفــي اســت و لذا پديده اي ســيال اســت و 
درنتيجه در آنها، ممکن است هيچ گونه عضويت 
منظم قابل تشخيص و رؤيتی وجود نداشته باشد. 
به قول دياني جنبش هاي اجتماعي عضو ندارند، 
بلکه مشارکت کننده هايي در تظاهرات خياباني 
و ميتينگ به همراه مي آورند. مشارکت کنندگان 
در جنبش اجتماعي داراي آرمان مشــترک اند، 
امــا چنيــن آرمانــي در گــروه ذي نفــع وجود 
ندارد. ازجمله گروه هــاي اجتماعي که جنبش 
دانشــجويي، در ذيل موردمطالعه و بررسي قرار 
مي گيــرد، روشــنفکران و جنبش روشــنفکري 
اســت، زيرا روشــنفکري يک منزلت اجتماعي 
است که در درون خود، طبقات اجتماعي چون 
دانشــجويان را دربردارد، پس، قواعد حاکم بر 
رفتارهاي روشنفکري و روشنفکران، قابل تعميم 
بــر رفتارهاي فردي و يا جمعي دانشــجويان نيز 
خواهــد بود. اين قواعــد و ويژگي ها عبارت اند 
از: روشــنفکر بــه تحصيلکرده متعهــدي گفته 
مي شــود که با دغدغه هاي انســاني، اجتماعي، 
ارزش فرهنگي و سياسي، اقدام به موضع گيري 
در مباحــث و مســائل حســاس و مهــم جامعه 
خويش و جامعه جهاني مي نمايند. اين ارزش ها 
و تعهدها مي تواند انســاني يا ديني باشد، همانند 
آنچــه در بخشــي از روشــنفکران جامعه قبل و 
به ويــژه پس از انقــالب اســالمي روي داد. در 
ايــن صورت روشــنفکري تابــع مجموعه اي از 
خصلت هايي اســت که مي توان از آنها با عنوان 
سنت روشنفکري ياد کرد. در سنت روشنفکري 

اين اصول ديده مي شود:
 الف( روشــنفکر بيرون از سياســت اســت و به 
موضع گيري نســبت بــه آن مي پــردازد، اما به 
جانبداري از يک حزب نمي پــردازد و باز بايد 
گفت: روشــنفکر ديني ايراني پــس از انقالب 
اسالمي، داخل در سياست است و سياست را از 
جنبه انطباق با آموزه هاي ديني، مراقبت مي کند. 
ب( روشنفکر دائماً در حال ترديد و نيز، همواره 
در حال رفت وبرگشــت بين اميــد ازيک طرف 
و بدگماني از ســوي ديگر اســت و ترديدها و 
بدگماني هاي روشنفکر ديني، نسبت به روش ها 
و سياســت هاي غيرديني است که ناخودآگاه يا 

آگاهانه در جامعه اسالمي بروز مي کند.
 ج( روشنفکر مبارزي است که با عقب ماندگي 
و جهل مي ستيزد و براي توسعه و رشد اجتماعي 

تالش مي کند.
 د( روشــنفکر منتقد است و با نقد وضع موجود 
فرهنگــي، اجتماعي و...، دگرگوني مثبت را در 

سر مي پروراند و ...
با اين مقدمه تفاوت نگاه جنبش هاي دانشجويي 
و فعاليت هــاي سياســي بي چون وچــرا روشــن 
و تبيين شــده محســوب مي شــود. جنبش هــاي 

جنبش هاي دانشجويي قادر 
به همراهي احزاب سياسي در 
فرآيندي بلندمدت نيستند؛ 

چراکه ماهيتًا از ذات متفاوتي 
بهره مند هستند و هر يک 

دغدغه ها و اهداف متمايزي را 
دنبال مي کنند
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آقــاي آموزگار مي گويــد 40 درصد  ■
اقتصاد کشــور قاچاق اســت، شــما آمار 

ديگري داريد؟
دکتر رفيعــي: بلــه آماري اســت کــه آقاي 
پورمحمــدي رئيس وقت بازرســي کل کشــور 
گفته انــد، 20 ميليــارد دالر کاالي قاچاق وارد 
کشور مي شود، يعني 25 درصد واردات. قاچاق 
از داخل به خارج هم هست، مانند سوخت، دارو 

و...
سومين عامل، فســاد مالي اداري است. چهارم، 
دخالت نظاميان در اقتصاد است. يعني زماني که 
مي گوييد مشــارکت آحاد جامعه، آحاد جامعه 
بايد در مشــارکت در فعاليت اقتصادي احساس 
آزادي کنند نه اينکه فردا رقبايي داشته باشند که 
از قدرت نظامي، اطالعاتي و امنيتي برخوردارند 
و مانع مي شــوند. پنجمين مانع واردات رســمي 
کاالهاي مصرفــي قابل توليد در داخل اســت. 

يعني باندهاي تجاري قدرتمندي وجود دارند.
آقاي دکتــر مظهــري، جنابعالي نظر  ■

و نحــوه برخورد خود را بــا اين 24 بند 
بگوييد.

دکتر مظهري: اگر اجازه بدهيد طبق بندها جلو 
برويم. بنــد اول همان طور که آقاي دکتر رفيعي 
خواندند تأکيد بر طبقه متوســط و پايين دارد و 
مي خواهد مشــارکت اينها را در برگيرد. در بند 
اول سياســت هاي اقتصاد مقاومتي به فعال سازي 
کليه امکانات مالي و انســاني در جهت توســعه 
کارآفرينــي و تأکيد بر مشــارکت آحاد جامعه 
و نه يک طبقه خاص اشــاره دارد. امروزه وقتي 
مي گويند مشارکت براي سرمايه گذاري معموالً 
يک طبقــه خاص را در نظــر مي گيرند چون ما 
در هــر جامعه اي معموالً يک طبقه خاصي به نام 
طبقه سرمايه داري داريم که به آن صاحبان سود 

مي گويند.
دليل شما براي اينکه طبقه خاص اشاره به 

سرمايه داران است چيست؟
دکتــر مظهري: از نظــر اقتصاد سياســي وقتي 
به جامعــه به نگاه مي کنيــم، دو طبقه تأثيرگذار 
داريــم. صاحبان ســود که همان ســرمايه دارها 
هســتند و صاحبان دســتمزد و حقوق بگيران که 
اکثريــت مطلــق را در جوامع صنعتي تشــکيل 
مي دهند. از نظر اقتصاد سياسي، در تمام مباحث 

آنهــا را عملياتي کنند. مي تــوان هرکدام از اين 
بندها را به سه بخش تقسيم کرد: 1. پيش فرض؛ 

2. بستر الزم؛ 3. هدف.
آيــا در اين مــواد بيســت  وچهارگانه  ■

مطلبي فراي قانون اساسي هم هست؟
دکتر رفيعي: خير، مي توان اين بندها را از قانون 

اساسي استخراج کرد.
آيا تعدد در برنامه و شــعار به مقاومت  ■

ختم مي شود؟
دکتر رفيعي: االن تمامــي مراکز تحقيقاتي دنيا 
مي گويند که مســائل يک مملکت به هم پيوسته 
اســت، يعنــي نمي شــود اقتصــاد را گرفــت و 
فرهنــگ، امنيت مردم و قوه قضاييه را رها کرد. 
مؤسســه لگاتوم که در ميزگرد قبلي مطرح شد 
و جدول هايش در چشــم انداز ايران شــماره 84 
چاپ شــد،142 کشور را مورد مطالعه قرار داده 
بودند و 89 متغير اقتصادي، اجتماعي، سياســي 
و فرهنگي را شناســايي کردند و بعد کشــورها 
را بــر پايــه اينها ارزيابــي مي کننــد. مثاًل فرض 
کنيد ســرمايه اجتماعي، تفاهم اجتماعي، شبکه 
اجتماعــي، شــبکه خانوادگي، اعتمــاد مردم به 
حکومت، مشــارکت مدنــي و... اين داده ها، در 
مراکز تحقيقاتي کشورهاي پيشرفته کاماًل لحاظ 

مي شود.
من جدولي تنظيم کردم و در اين جدول 24 بند 
را به پيش فرض، بستر و هدف تفکيک کرده ام. 
در جدول شــماره دو، موانع هر بند را مشــخص 

کرده ام و در انتها راه حل ارائه داده ام.
ماده اول: پيش فرض: عبارت اســت از تســهيل 
و تشــويق همکاري جمعي و تأکيــد بر ارتقاي 
درآمــد و نقــش طبقــه کم درآمد و متوســط. 
بســتر: تأمين شرايط و فعال سازي کليه امکانات، 
منابــع مالي، ســرمايه انســاني و علمي کشــور. 
هدف: توســعه کارآفريني و به حداکثررساندن 
مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، 
که هم حرف بســيار خوبي اســت و هم درست 
اســت؛ يعني اگر کشــوري بخواهد توسعه پيدا 
کند، اقتصاد مقاومتي داشــته باشد و همچنين در 
برابر عوامل خارجي ضربه پذير نباشــد به اين امر 
نياز دارد. من موانع اين کار را درآورده ام، اولين 
مانع »داللي« اســت که در ايران بســيار گسترده 

است. دومين مانع قاچاق کاالي مصرفي است.

با ســالم و تشــکر از حضورتان در اين 
همان طور  مقاومتــي  اقتصــاد  ميزگرد 
کــه مي دانيــد از 29 بهمن ماه، مســئله 
اقتصاد مقاومتي مطرح شــده و هر کس 
برداشتي از آن دارد. بعضي ها مي گويند 
در  مقاومتي  اقتصاد  شــکل  سخت ترين 
دوران دکتر مصدق بود که نفت به طور 
مطلق تحريم بود. دکتر مصدق توانست 
28 ماه بدون نفت کشور را اداره کند و 
توازن بودجه هم مثبت باشــد. بعضي ها 
اســت،  مقاومتي  اقتصاد  اگر  مي گويند 
بايد قانون اساســي بــدون تنازل اجرا 
شود، چراکه اين قانون اساسي ثمره يک 
انقالب توحيدي، اسالمي و مردمي است 
و باوجــود انتقادهايي که به آن اســت 
توانسته خرداد 76، 88 و 92 را نيز ايجاد 
کنــد؛ يعني عينيت هــم دارد. بعضي ها 
منظور  مقاومتي  اقتصاد  اگر  معتقدند  نيز 
اســت مقاومــت از اراده مردم حاصل 
مي شــود؛ »اذا شعب يوم اراد الحيات«، 
بنابرايــن اگر اراده مردم و همبســتگي 
ملي نباشــد و نيروها حذف شوند، ديگر 
مقاومتي وجود نــدارد، مقاومت زماني 
است که همبســتگي ملي وجود داشته 
باشــد و بتوانيم مقاومــت کنيم و موانع 
را از بيــن ببريم. بعضي هــا مي گويند 
اگر همين حرف مقــام رهبري که روز 
24 خــرداد 92 گفتند که »حق الناس به 
حق اهلل مقدم اســت و اگر کسي رژيم 
جمهوري اســالمي را قبــول ندارد به 
مملکت، ملــت و منافع ملي رأي دهد« 
را تحقــق دهيم که همــان روح قانون 
اساسي اســت و عميق تر از »ميزان رأي 
ملت است« نيز هست، به اقتصاد مقاومتي 
مي رسيم. تعريف هاي ديگري هم هست: 
اقتصاد مقاومتي، شــعار عليه امپرياليسم، 
صهيونيســت و مقاومت هــاي نظامي و 
به اصطالح تقابل در برابر آنهاســت و... 
به نظر شما قرار اســت اقتصاد مقاومتي 

چگونه تحقق يابد؟
دکتر رفيعي: 24 بند بــراي اقتصاد مقاومتي از 
طرف مقام رهبري به دولت ابالغ شد که دولت 
نيز از معاونت اول رئيس جمهوري خواســت تا 

اقتصاد  مقاومتي
ميزگردي با حضور دکتر رفيعي، دکتر مظهري و دکتر ديني ترکمان
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نه تنها طبقه متوســط، بلکه تمام قشــرها که کار 
مولــد و توليدي مي کردند، چــه نيروي کار چه 
صاحبان سرمايه، همگي در اين هشت ساله ضربه 
خوردند، مخصوصاً زماني که قيمت ارز سه برابر 
شد و اين امر براي توليدکننده داخلي يک ضربه 
بود، به خاطراينکــه صنايع ما به طورکلي ارزبري 
بااليي دارند. قطعات، ماشــين آالت و کاالهاي 
واسطه اي مان همگي وابسته به خارج است، پس 
وقتي دالر ســه برابر مي شــود؛ يعني اين نيازهاي 
صنعتي ســه برابر گران تر وارد مي شــود و براي 
توليــد کاال، مورد مصرف قــرار مي گيرد و اين 
باعث مي شود کاال گران شود، پس يا از يک سو 
تورم رخ مي دهد و از ســوي ديگر، وقتي قيمت 
اين کاالها باال مي رود و چندبرابر مي شــود همه 
نمي توانند کاالهايشــان را بفروشند )به خصوص 
وقتي کمبــود تقاضاي مؤثر وجــود دارد(. پس 
بخشــي از کارخانه ها زير ظرفيت توليد مي کنند 
و بخشــي نيز تعطيل مي شوند و بيکاري به وجود 
مي آيد، يعني همان رکود همــراه با تورم و اين 
ضربــه بزرگــي بــود. مصرف کننــده و طبقات 
کم درآمد ضربه  خوردنــد. البته دهک هاي باال 
نه تنها ضربــه نخوردند، بلکه ايــن روند، ارزش 
مســتغالت و ديگر دارايي هاي آنهــا را باال برد 
و ســود فراوان بردند. من فکــر مي کنم يکي از 
نکات خيلي مهمي که مقام رهبري به اين سمت 
رفتند اين بود که قشــر توليدکننده يا کارآفرين 
خيلي ضربه خوردند؛ اما اين سؤال پيش مي آيد 
که چرا در چند سال اخير مقام رهبري در بيانات 
نوروزي خود هميشه تأکيدشان بر اقتصاد است. 
من فکر مي کنم نظام در ســال هاي اخير دريافته 
اســت بزرگ ترين نقطه ضعفش اقتصاد است و 
اگر آن را ســامان بدهد، مي تواند تأثير مثبتي بر 
ديگر مشکالت بگذارد. ارزبري کارخانه ها يکي 
از مشــکالت مهمي است که نظام تابه حال با آن 
درگير بوده است و امريکا هم فهميده که بايد به 
کجا فشار وارد کند؛ اما چرا چنين وضعيتي براي 
روســيه بعد از تحريم اخير پيش نيامد؟ در زمان 
شوروي ســابق زيرساخت هاي اقتصادي، خوب 
ريخته شده بود و روي صنايع سنگين خوب کار 
شــده بود. هرچند بخش مهمي از بودجه دولت 
و درآمدهاي ارزي روســيه از نفت و گاز است 
که در اين زمينه تا حدودي شــبيه به ايران است، 
ولي چون مثل کشــور ما صنايعش ارزبر نيست 

متوســط يا باالتر وجود داشته باشد و بيايد يک 
واحــد ايجــاد کند تا آنهــا هم بياينــد. آن وقت 

خالقيت همه نشان داده مي شود.
دکتــر مظهري: اگــر دولت در اختيــار همين 
طبقــه اي که کار مي کند و امکانات مالي ندارد، 
امکانات بگذارد )کارگران( آيا اينها خودشــان 
نمي تواننــد کارآفرينــي کننــد؟ مديريت مهم 

است، نه مالکيت.
دکتر رفيعي: مي توانند، االن بحث بر ســر اين 
اســت که يک عــده امکانــات دارنــد و آن ها 

مي توانند کارآفريني کنند.
دکتر مظهري: به اين گــروه اجتماعي نيز بايد 
فرصت داده شــود و دولت بايــد به آنها کمک 
کند تا خالقيت هاي خود را نشــان دهند. منظور 
اين نيست که اينها کارآفرين نيستند يا خالقيت 
ندارند؛ بلکه حرف من اين است که کارآفريني 

در انحصار هيچ طبقه اي نيست.
دکتر رفيعي: االن مســئله اين نيســت؛ مهم اين 
اســت که اوباما هم گفت که مــا بايد در امريکا 

طبقه متوسط را گسترش دهيم.
دکتر مظهري: اين تفکر دموکرات هاســت که 
در مقابل جمهوريخواه ها که به طبقات باالدستي 

تأکيد دارند، به طبقه متوسط تکيه مي کنند.
دکتر رفيعي: نه بحث تفکر نيســت، همه جاي 

دنيا اين گونه است.
انجــام مي گيرد که  ■ بســتري  اين در 

طرح ماليات بــر ارزش افزوده در مجلس 
تأييد شــد و بالفاصله دولت هم آن را به 
نگهبان  بااينکه شــوراي  اجرا گذاشــت، 
هم مخالف اين کار بــود. اين ماليات بر 
ارزش افزوده هم درواقع ماليات بر فروش 
يا ماليات افزوده بر ارزش کاالست. يعني 
نه  به ارزش کاال يک چيــزي مي افزايند؛ 
ابتکاري در آن اســت و نه ارزش اضافي 
به معناي ريــکاردو و الســال. وقتي اين 
طرح در بستر ماليات بر ارزش افزوده است 
که خودش يک نوع داللي اســت چطور 
مي تواند ابتــکار و کارآفريني ايجاد کند؟ 
ماليات بــر ارزش افزوده طبقــه مولد را 

تضعيف مي کند.
دکتر مظهري: با تعريف شــما جلو برويم. شما 
يــک تعريفي از کارآفرينــي داريد که خيلي ها 
در ايــران هــم اين تعريــف را قبــول کرده اند. 

بيکاري، تورم، رشــد يا توزيع مــازاد اقتصادي 
اين دو گــروه تأثيرگــذاران اصلــي در اقتصاد 
هســتند. االن هم اگر توجه کرده باشــيم خيلي 
از کارشناســان نه تنها در دولت نهم و دهم، بلکه 
در دولت يازدهم هم وقتي مي گويند کارآفرين 
منظورشــان صاحبان سود يا ســرمايه هستند که 

مي توانند کارآفرين باشند.
مي گويند کارآفريني را تقويت کنيم. ■

دکتر مظهري: پس نيروي کار چه مي شود؟

ُخب، ببينيد اينجا منظورش نيروي کار  ■
نيست. يعني شما مي گوييد کارآفريني در 

کشاورزان و کارگران امر مأنوسي است؟
دکتر مظهري: يک تقســيم بندي از نيروي کار 
اين است؛ نيروي کار ماهر و نيروي کار نيمه ماهر 
و نيروي کار غيرماهــر. کارگر ماهر و نيمه ماهر 
که مي تواند هم کارآفرين باشد، خالقيت داشته 

باشد و هم جزو کارگران محسوب شود.
کار کارگر اصاًل نيروي مولد است و با  ■

کارآفريني فــرق مي کند. يک نوع ابتکار 
بايد در کارآفرين باشــد و اين نوع ابتکار 

فقط در طبقه متوسط است.
دکتر مظهري: ولي تئوري اقتصادي اين موضوع 
را قبــول نــدارد. اوالً واژه کارآفريــن واژه اي 
اســت که در ايران بيشــتر براي جايگزيني واژه 
سرمايه دار به کار مي رود و بعد اينکه هنگامي که 
يک کارگر کار مي کند، آيا نمي تواند خالقيت 

داشته باشد؟
کارگر کار يکنواخت و تکراري دارد. ■

دکتر مظهــري: االن در کارگاه هاي کوچک 
مي بينيــم که شــاگرد بــه مراحلي مي رســد که 
استادکار که امروزه به آن به اصطالح کارآفرين 
مي گوييم به شــاگردش نمي رسد، با اين تفاوت 
کــه او امکانــات مالــي نــدارد. کارآفرين کار 
مي آفريند و کسب وکار جديدي را که البته بايد 
مولد و با توليد مرتبط باشــد، راه اندازي مي کند. 
البته ممکن است زمين بخورد ولي اهل مخاطره 
است. يک صاحب ســرمايه ممکن است خالق 
باشــد يا نباشد، ممکن اســت کارآفرين باشد يا 
نباشــد، از طرف ديگر يــک کارآفرين، ممکن 
است نيروي کاري باشد که دستش خالي است، 
ولي اگــر دولت به او وام دهــد يا يک صاحب 
ســرمايه با او شريک شود، مي تواند کسب وکار 

جديدي را راه اندازي کند.
دکتر رفيعي: نگفتند خالقيت، گفتند ايجاد کار.

اين موضوع از تشخيص مصلحت نظام  ■
در آمده است.

دکتر مظهري: وقتي که ما بحث علمي مي کنيم 
تشــخيص مصلحــت و نهاد و اشــخاص مالک 
نيســتند، بلکه فقــط متون علمي مالک هســتند 
و اشــخاص و نهادهــا بــا متون علمي ســنجيده 

مي شوند.
دکتــر رفيعي: آقــاي دکتر فرض کنيد شــما 
ميليون هــا کارگر فعــال در ايران داريــد، اينها 
نمي تواننــد کار ايجــاد کننــد، بايد يک قشــر 
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صدهزار تومان درآمد دارم. يک چاه آب زده ام 
و چند استخر دارم که هزينه  زيادي ندارد«. يک 
ســرمايه دار يا کارآفرين هنگامــي آينده نگري 
مي کند کــه به يک وضعيت باثبات نياز داشــته 
باشــد. مشــکالت ديگر ما کهنگي ماشين آالت 
و تکنولوژي صنايع اســت و ضعــف مديريت، 
فقدان سيستم نظارتي کارا و قدرتمند. مؤسسات 
اســتاندارد در تمام دنيا قدرتمندترين مؤسسات 
مديريتي هســتند، اســتاندارد فقط با عالي ترين 
مقــام مملکتي کار مي کند. مثــاًل در ژاپن اداره 
اســتاندارد فقط بــا وزيــر MITI )مانند وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت ما( کــه وزارتخانه 
بســيار قدرتمندي اســت کار مي کند، پس هيچ 
کاالي نامرغوبي چه وارداتي باشــد چه مصرفي 
چه توليدي، از دســت اســتاندارد رد نمي شود. 
در ايران مشــکل فقــدان اســتانداردهاي علمي 
است. فســاد مالي اداري نيز يک مشکل است و 
از همه مهم تر دولت جمهوري اســالمي در اين 
36 سال يک اســتراتژي اقتصادي نداشته است. 
دليل آن هم اين اســت که هــر رئيس جمهوري 
کــه آمده هر کاري که مي خواســته انجام داده. 
10 سال اول که 10 سال جنگ است، بعد آقاي 
هاشــمي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول 
را پذيرفت. آقاي خاتمي هم در چهار ســال اول 
همين روند را پي گرفت و در چهار ماه سال دوم 
حرکت هايي کرد. احمدي نــژاد هم گفت همه 
اين ها آشغال و طرح هاي امريکايي است، کيسه 
گوني ها را پــر از پول کرد و رفت که اقتصاد را 
شکوفا کند. پس نشان مي دهد که استراتژي هم 
نيســت. اين است که شــما مي بينيد چين راحت 
بازار ايــران را در هر بخشــي مي گيرد حتي در 
نفت که ما 100 ســال ســابقه داريم و آن ها 50 
سال و با اين اختالف امروز ما فنّاوري استخراج 

و پااليش را از چين مي خريم.
دکتر ديني ترکمان: من ابتدا چند نکته خدمت 
شــما عرض مي کنم. اوالً خيلي ها مي پرسند که 
اساساً اين مفهوم اقتصاد مقاومتي معنايي دارد يا 
نه. با توجه به شــرايط خاصي که هر کشــور در 
آن قرار مي گيرد ازجمله شــرايط جنگي که هر 
کشوري ممکن اســت درگير آن شود مي تواند 
معنايي داشته باشد يعني به لحاظ متدولوژي امر 
بي معنايــي نيســت. البته به نظر من شــايد عنوان 
مديريــت اقتصادي در شــرايط خــاص عنوان 
بهتري باشــد، کما اينکه همه کشورها وقتي در 
شــرايط جنگي قرار مي گيرند طبعاً سياست هاي 
عرضه و تقاضايشــان متفاوت با شــرايط عادي 
اســت. سهميه بندي شــکل مي گيرد، نظام ارزي 
و پولي شان ترجيحي مي شــود، ساختار تعرفه ها 
بســيار متفاوت مي شــود، موانع مقداري شديد 
مي شــود و به نوعي سعي مي شــود توليد داخلي 
جايگزين واردات خارجي شــود، چون اساســاً 
امکان تنظيم بازارها از طريق واردات خارجي به 
دليل کمبود ارزي يا اختالالت ناشــي از شرايط 
جنگي وجود ندارد. به اين اعتبار خود اين مفهوم 
امر بي معنايي نيســت، اما نکته اي که وجود دارد 
اين اســت که در ابالغيه اي که آمده اين اصول 
بيست وچهارگانه چيز جديدي هم نيست، يعني 

به سياست هاي جايگزيني واردات توجه کنيد.
افزايش صادرات چطور؟ ■

با  دکتر مظهري: اين سياســت هيــچ مغايرتي 
افزايش صادرات مازاد مصرف داخلي ندارد.

دکتــر رفيعي:  ببينيد افزايــش توليد داخلي که 
در ايــن بنــد آمده مشــکل دارد. بنــد دو از 24 
بند ابالغي رهبري عبارت اســت از دســتيابي به 
رتبه اول اقتصــاد دانش بنياد در منطقه. در منطقه 
کشورهايي مثل ترکيه، مصر، عربستان و اسرائيل 
اســت. اگر اقتصــاد بخواهــد دانش بنياد شــود 
اولين مشــکل اين اســت که فرار مغزها مغاير با 
اين موضوع اســت. کشوري که نخبگانش فرار 
مي کنند معموالً توليدش شکوفا نمي شود. چاپ 
مقاالت غيرکاربردي که بــا توليد ارتباط ندارد 
مغايــر با اين امر اســت. االن در دنيــا در صنايع 
ديگــر تحقيق به خاطر علم نمي شــود. تحقيق به 
خاطــر کاال و بازار مي شــود، يعني دانشــگاه ها 
به طور مســتقيم با بازار رابطه دارند. فرض کنيد 
مي خواهند دارويي براي ســرطان بسازند و براي 
توليــد آن به 20 تحقيق نياز داشــته باشــند. اين 
تحقيقات را تفکيک مي کنند و به دپارتمان هاي 
ايــران  امــا در  شــيمي دانشــگاه ها مي دهنــد؛ 
دانشــگاه ها تنها مقاله چاپ مي کننــد؛ کارخانه 
چاپ مقاالت هستند بدون ارتباط با بازار. مشکل 
ديگر سطحي نگري فعاالن اقتصادي است. فعال 
بلند مدت  اقتصادي هنگامي که يک اســتراتژي 
نداشــته باشــد مي خواهد زود به پول برسد. من 
ســال ها پيش يک مهنــدس را در ورامين ديدم. 
خاک هاي ورامين مقدار زيادي سولفات سديم 
روي زمين دارد. اين مهندس چند کارگر گرفته 
بود و هفتـ  هشت حوضچه معمولي ايجاد کرده 
بود. کارگران خاک را در اين حوضچه هاي آب 
مي ريختند و سولفات سديم در آب حل مي شد، 
سپس خاک را دور مي انداخت و آب را جدا و 
به حوضچــه ديگري منتقل مي کرد. آب در اين 
حوضچه تبخير مي شد و سولفات سديم در کف 
آن رســوب مي کرد. به او گفتم که کارخانه اي 
بزند و چنــد تانک در اختيار بگيــرد. او گفت: 
»در ايــران و از ايــن کارها؟! من هميــن االن با 
چهار کارگر و بدون هيچ سرمايه گذاري روزي 

و به واردات کاالهاي واســطه اي وابسته نيست، 
مي توانــد ورود کاالهــاي کشــاورزي اروپا را 
تحريم کند و امريکا را در همکاري هاي فضايي 

تحت فشار قرار دهد.
دکتر مظهري: اجازه بدهيد به بند دوم بپردازيم.

اگر برخورد شما نســبت به ماده اول  ■
تمام شــده اســت، نتيجه اش را موردي 

بگوييد.
دکتــر مظهري: 1. مشــکالتي کــه در اقتصاد 
وجود داشــته، مخصوصاً سه برابر شــدن ارز در 
سال 1391 باعث شد مقامات باالي مملکت بهتر 
متوجه خطر شــوند که اقتصاد نســبت به مسائل 
ديگــر بزرگ تريــن ضربه پذيري را بــراي نظام 
دارد؛ 2. براي کاهش فشــارهايي که بر طبقات 
متوســط، نيروهاي تحصيلکرده و آســيب پذير 
جامعه وارد شــده اجراي اين فرمان ها در دستور 
کار قرار گرفت، البته طرح اقتصاد مقاومتي يک 

طرح بنيادي است، اگر به آن عمل شود.
بهمني، رئيس  ■ چند وقت پيش آقــاي 

ســابق بانک مرکزي، در مورد سال 1391 
توضيح داد و گفت که در آن سال درآمد 
نفت ما 40 درصــد کاهش يافته بود و طال 
هم تحريم شده بود، مجبور بوديم قيمت 
ارز را از 1200 به 2600 تومان تغيير دهيم، 

يعني اين کار تصميم نظام بود.
دکتر مظهري: بند دوم: افزايش توليد داخلي و 
کاالهاي اساســي به ويژه اقالم وارداتي و رهايي 
از وابســتگي از ديگر سياســت هاي مهم اقتصاد 

مقاومتي قلمداد مي شود.
به نظر شما کشــور چگونه مي تواند به  ■

اين هدف دست يابد؟
دکتر مظهري: ايــن به ضرر واردات اســت و 

مي تواند به نفع توليدکنندگان داخلي باشد.
وارداتي  ■ جايگزيني  سياست  مانند  اين 

است که در دوران مهندس موسوي اجرا 
شد؟

دکتر مظهري: بله، دقيقاً سياست هاي جايگزيني 
واردات مطرح مي شــود. وقتي شــما مي گوييد 
رهايي از وابستگي از اقتصادي خواه ناخواه بايد 
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کمک مي کنــد و از اين لحاظ شــرايط بهتري 
براي انباشــت ســرمايه هم ايجاد مي شــود. شما 
به بحث ســرمايه گذاري اشــاره کرديد و اينکه 
اگر اطمينان بااليي به آينده وجود نداشــته باشد 
ســرمايه گذاري افت مي کند کــه اين هم بحث 
کينــزي اســت. از اين منظر مي شــود گفت که 
اگر در جامعه به دليل توزيع غيرعادالنه درآمد، 
ثبــات از بين رود ريســک ســرمايه گذاري نيز 
افزايش مي يابد و بر عملکرد اقتصادي تأثير منفي 
مي گذارد، لذا تأکيد درســتي است، منتها اينجا 
هــم به همان نکته مقدماتي که گفتم برمي گردم 
اينکه چرا هنوز به رغم تأکيــد بر توزيع عادالنه 
درآمد ضريب جيني 0/43 اســت، البته در دهه 
60 ضريب جيني ناگهــان از 0/51 افت مي کند 
که تحت تأثير چند اتفاق بوده است: 1. مصادره 
اموال مردمــي که جزو ثروتمندان جامعه بودند؛ 
2. سياست هاي بازتوزيع درآمدي که در دهه 60 
اجرا شد و 3. شکل گرفتن يک طبقه نوکيسه اي 
که ره صدســاله را يک شــبه رفته بود، اين طبقه 
عمدتــاً بعــد از دوران جنگ اســت که شــکل 
بازتوليد  سياســت هاي  مي گيــرد. درعين حــال 
درآمــد نيز به انتها مي رســد و ضريب جيني در 
حــد 0/42 ـ 0/41 باقي مي ماند درحالي که طبق 
هدف گذاري هــاي برنامــه توســعه بايد ضريب 
جيني به 0/35 ـ 0/32 کاهش يابد. در ريشه يابي 
اين موضوع مي رســيم به اينکه بايد نظام مالياتي 
پيشــرفته شــود ولي مي دانيم که متأســفانه نظام 
مالياتــي مــا توانايــي برخــورد بــا پرونده هاي 
دانه درشــت، بازتوزيع ثروت و درآمد نهايي را 
ندارد، لذا اگر عزم جدي وجود داشته باشد بايد 

سراغ اصالح نظام مالياتي رفت.
در رابطه با سؤال دوم اينکه توليد داخلي افزايش 
يابد، آقــاي دکتر رفيعي ريشــه ها و موانعي که 
باعث مي شــود توليــد داخلي افزايــش نيابد را 
به خوبي بررسي کردند. من مي خواهم به مفهوم 
و نظريــه اي کــه خــودم روي آن کار کــرده ام 
و ســعي دارم تئوريزه شــود اشــاره کنم. مفهوم 
ظرفيت جذب و از اين محــل همه اين موانع را 
يک کاســه کنــم و توضيح دهم که چــرا توليد 
ما توليد ضعيفي اســت يا مزيــت رقابتي اش در 
بازارهاي جهاني در ســطح پاييني قــرار دارد يا 
به طور مشخص چرا توليد صنعت خودروسازي 
مــا به عنوان يک شــاخص در مقايســه با همتاي 
خــودش در کــره جنوبي فاصلــه اش از زمين تا 
آســمان اســت. به نظر من اين به ظرفيت جذب 
ضعيف در اقتصادمان برمي گردد. ظرفيت جذب 
به معنــاي توانايي ما در مقام بنگاه يا در ســطح 
کالن در پيشــبرد فرآيند انباشــت سرمايه است. 
ايــن توانايي تابعي از موجــودي دانش علمي و 
فني است که از گذشته شــکل گرفته موجودي 
دانــش علمي و فني اســت کــه در دوره حاضر 
شــکل مي گيرد. مهارت هاي مديريتي، مديريت 
پروژه هاي سرمايه گذاري و همکاري هاي علمي 
و فني در ســطح منطقه و جهان اســت وقتي اين 
عوامــل به خوبي از دوره زماني گذشــته شــکل 
گرفته باشــد زمينه و بستر را براي بروز تحوالت 
فناورانه فراهم مي کند يعني اگر آن بستر تاريخي 

بنابراين در ريشــه يابي مشکالت اقتصادي ايران 
براي مثــال به نبود تخصص گرايــي و احترام به 
حريــم خصوصي مي رســيم. اگــر مي خواهيم 
صادرات دانش بنياد داشــته باشيم يک وجه آن 
اين اســت که بايد ســرمايه انساني تقويت شود، 
براي تقويت آن بايد جلو فرار مغزها گرفته شود 
و براي اين کار نيز سيستم بايد تخصص گرا شود 
و حريم خصوصي هم رعايت شــود، لذا همين 
يک مورد دال بر اين است که اگر ما مي خواهيم 
مشــکالت اقتصادي خود را به صورت ريشه اي 
حل کنيم و اقتصادي داشــته باشــيم که در برابر 
شوک هاي خارجي ضربه پذيري کمتري داشته 
باشــد، اقتصادي داشته باشــيم که در چارچوب 
اصل وابستگي متقابل همان طور که از کشورهاي 
ديگــر کاالها و خدمات دانش بنياد وارد مي کند 
به جاي صادرات مواد خــام مانند نفت و معدني 
بتواند کاالها و خدمــات دانش بنياد صادر کند. 
بــراي اينکه بتوانيم به اين موقعيت برســيم الزم 
است که اصالحات نهادي به سيستم کمک کند 
هم تخصص گرا شــود و هم حريم خصوصي را 
رعايت کند انجام شود. از اينجا مي توان موضوع 
را بــه مقولــه الگــوي حامي پــروري دولــت و 
دولت ها بسط دهيم. اينکه منابع در اختيار کدام 
نيروهاي اجتماعي در ســاختار اقتصاد سياسي ما 
قرار مي گيرد اگر در اختيار نيروهايي قرار گيرد 
که کارآمد، متخصص و شايســته نباشــند اتفاق 
اقتصادي خاصي صــورت نمي گيرد، تحوالت 
فناورانــه به پيش نمي رود و انگيزه اي براي ماندن 
و فرارنکردن مغزها به وجود نمي آيد، لذا الگوي 
حامي پــروري دولت بايد تغيير کنــد يعني بايد 
نيروهاي متخصص تحت حمايت بيشــتري قرار 
گيرنــد و منابع مالي و بانکي هم در اختيار آن ها 

قرار گيرد.
حــال به طــور مشــخص بــه ســؤال اول و دوم 
مي پردازم. در بحث توزيع درآمد، طبيعي است 
بــراي اينکه اقتصــادي درگير بحــران و رکود 
نشود يک راهکار ازنظر کينزي عادالنه ترکردن 
توزيع درآمد اســت. يعني وقتــي توزيع درآمد 
به خصوص در ســاخت هاي اقتصــادي مانند ما 
خيلي نابرابر اســت بخشــي از تقاضــاي داخلي 
به واردات لوکس خارجي معطوف مي شــود و 
اين به جاي اينکه نفعي به چرخ توليدات داخلي 
برســاند عمدتاً در اختيــار بنگاه هــاي خارجي 
اســت. حال اگر توزيع درآمد عادالنه تر شــود 
و به بيشتر شــدن مصــرف اليه هــاي پايين نظام 
اجتماعــي کمــک کند چــون مصــرف اين ها 
بيشــتر معطوف بــه توليدات داخلي اســت، اين 
بــه ســريع تر چرخيدن چرخ توليــد ملي کمک 
مي کنــد. لذا از ايــن منظر اينکــه توزيع درآمد 
عادالنه شود و سهم گروه هاي کم درآمد جامعه 
از درآمد ملــي افزايش يابد يــک جهت گيري 
بسيار درست است، نه تنها از منظر اخالقي، بلکه 
يک پشــتوانه فني اقتصادي ازنظر کينزي دارد. 
اينکــه چگونه کمــک مي کند تــا تقاضاي کل 
جامعه به گونه اي باشــد که عرضه کل به فروش 
رود و مازاد عرضه به وجــود نيايد، درعين حال 
به تأمين شدن همبستگي اجتماعي و ثبا ت جامعه 

اگر نگاه کنيم در سال هاي گذشته در چارچوب 
برنامه هاي توسعه يا سند چشم انداز يا خود قانون 
اساســي به نوعي هميشــه مورد تأکيد بوده است 
که از وابســتگي به نفت رهايي يابيم، صادرات 
دانش بنياد داشته باشــيم، توسعه درآمد تا جايي 
که ممکن است عادالنه تر باشد. بيکاري و تورم 
کاهش يابد و... اين ها درواقع اصول کلي اســت 
که هميشــه ما دنبال مي کرديم، لذا ســؤالي که 
در اينجا مطرح مي شــود اين اســت که چگونه 
مي توان به اين ها رســيد و اينکه اگر درگذشــته 
مــورد تأکيد قرار گرفته چرا به آن ها نرســيديم. 
با پاســخ به اين پرسش اســت که مي توانيم آن 
ســازوکار دروني که در نظام اقتصادي و اقتصاد 
سياســي ايران وجود دارد و مانع از تحقق چنين 
اهدافي مي شــود را شناسايي کنيم و از آن محل 
آسيب شناســي کنيــم و راهکاري ارائــه کنيم. 
به بيان ديگــر مي خواهــم بگويــم با حلــوا حلوا 
گفتن دهان شــيرين نمي شــود، يعني بايد ببينيم 
چه سازوکارهايي در درون نظام اقتصاد سياسي 
ايران وجــود دارد که بــراي مثــال نمي گذارد 
توليد به ســمت توليد دانش بنياد برود. برخي از 
اين ها را آقاي دکتر رفيعي اشــاره کردند، وقتي 
يــک اقتصادي درگيــري جدي با فــرار مغزها 
داشته باشــد طبيعي است که نمي تواند صادرات 
دانش بنياد داشته باشد. فرار مغزها شاخص مهمي 
است که نشــان مي دهد سرمايه انســاني در اين 
اقتصاد به خوبي شکل نمي گيرد. سرمايه گذاري 
هســت، ولي پرورش پيدا مي کنــد و در اختيار 
دولت ديگري قرار مي گيــرد، يعني ما نه تنها بر 
موجودي و ذخيره سرمايه انساني و دانش علمي 
و فني اضافــه نمي کنيم بلکه روزبــه روز نيز آن 
را از دســت مي دهيم. موج هــاي پي درپي فرار 
مغزها دال بر اين موضوع اســت حال اگر اين را 
ريشه يابي کنيم که چرا اين وضعيت وجود دارد 

به آن سازوکارهاي دروني که گفتم مي رسيم.
دربــاره فــرار مغزها يــک دليل آن اين اســت 
کــه سيســتم مــا مبتنــي بــر تخصص گرايي و 
شايسته ســاالري نيســت و وقتــي نيروهايي که 
فکر مي کنند سرشــان به تنشــان مــي ارزد مورد 
قدرشناســي الزم قــرار نمي گيرند بــراي رفتن 
انگيزه پيدا مي کنند، زيرا فکر مي کنند در خارج 
فضاي بيشــتري براي شکوفاشــدن وجود دارد 
و بيشــتر موردحمايت قــرار مي گيرند. واقعيت 
اين اســت که در کشــور ما اين شــرايط وجود 
ندارد و اين موضوع در هرم نظام اداري کشــور 
به خوبي ديده مي شــود يعني اين هــرم مبتني بر 
نيروهاي شايســته و متخصص نيست و درنتيجه 
اين افراد حس مي کنند جايــگاه الزم را ندارند 
و از کشــور مي روند. بحث ديگر مســئله حريم 
خصوصي اســت که اين باعث مــوج مهاجرت 
به صورت خانوادگي مي شــود، افــراد در اينجا 
حس مي کنند آرامش اجتماعي الزم را ندارند، 
حريم خصوصــي زندگي شــان به نوعي ممکن 
اســت تحت کنتــرل و زير ذر ه بين باشــد. حتي 
اگر در خارج به لحاظ اقتصادي و مالي موقعيت 
پايين تري داشــته باشــند بــه اين اعتبــار ترجيح 

مي دهند از کشور خارج شوند.
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ازنظــر شــما هم نکتــه مهــم، موانع  ■
اجراست.

دکتر رفيعي: خود 24 ماده درســت اســت در 
قانون اساســي، برنامه توسعه فرمان امام و... بوده 

است.
مورد  ■ در  مظهري شــما  آقاي دکتــر 

ضــرورت ايــن موضــوع بگوييــد، آيا 
بوروکراسي را بيشتر نمي کند؟

انقالب  با  دکتر مظهري: اغلب نظام هايــي که 
ســر کار آمده انــد در عرض حداکثر دو يا ســه 
دهه با عبور از مرحله نهضت به نظام، نظامشــان 
را تثبيــت کردند. تنها کشــوري که انقالبش در 
قرن بيستم به وقوع پيوسته و هنوز با تغيير دولت 
 ممکن است سياست هايش تغيير ماهوي پيدا کند 
ما هســتيم؛ يعني قوانيني که خود نظام تصويب 
کــرده با تغيير دولــت دور زده  مي شــود. هنوز 
بخش مهمي از قانون اساسي در بخش آزادي و 
اقتصاد جنبه عمل به خود نگرفته است. در قانون 
اساسي دولت موظف است که براي افراد بيکار 
کار ايجــاد کند. مطابق قانون اساســي آموزش 
در دوره ابتدايــي رايگان اســت. دولت يازدهم 
که براي اجراي بخش هاي فراموش شــده قانون 
اساســي از مردم رأي گرفــت در پي واگذاري 
آموزش ابتدايي به بخش خصوصي اســت البته 
به بهانه کســري مالي. از ســوي ديگر عوارض 
صادراتي بخشيده مي شــود. يارانه به طور فله اي 
ادامه پيدا مي کند و ماليات از بخش کشــاورزي 
همچنــان صفر باقي مي ماند. بــه نظرم بايد بحث 
قانون اساســي و نهادهاي متعدد و تودرتويي که 

وجود دارد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
من در اينجــا بزرگ ترين مشــکل اقتصاد ايران 
را ارزبري صنعــت يا همان صنعت مونتاژ عنوان 
کردم. ما بايد مانند هشت ساله جنگ که مهندس 
ميرحسين موسوي نخســت وزير بودند به سمتي 
حرکــت کنيم و صنايعي ايجاد کنيم که ارزبري 
کمتــر و ارزش افــزوده و اشــتغال زايي بااليــي 
داشته باشند، اما سياســت هاي بعد از جنگ اين 
جهت گيــري را تغييــر داد، يعني سياســت هاي 
تعديل حرکت ما را به سمت يک اقتصاد مستقل 
بــه هم زد. مــن فکر مي کنم يکــي از مهم ترين 
بحث هــا همين ارزبري بــاالي صنعت يا صنعت 
مونتاژ است. البته تا زماني که سرمايه داري مالي 
قدرت دارد اين امکان پذير نيســت. وقتي دولت 
يازدهم به قدرت رسيد حجم نقدينگي 450000 
ميليارد تومان بود که يک ســوم آن از ديد بانک 
مرکزي پنهان بود. اين قدرت مالي بخش مهمي 
از قدرت سياســي کشــور را به دنبال خود دارد. 
پــس ارزبري باالي صنايع و ســرمايه داري مالي 

بزرگ ترين موانع هستند.
که  ■ مي توان گفت  به عبارت ديگر  يعني 

اين 24 ماده در برابر سياست هاي تعديل 
هاشــمي و تا حــدي خاتمــي و اکنون 

روحاني است.
دکتر رفيعي: تيتــروار موانــع را مي گويم. من 
بــه اقتصاد دانان ايران انتقادي دارم که مســئله را 
تنها اقتصادي مي بينند درصورتي که مســئله فقط 

حتي اگر يک سياست راهبردي هم روي کاغذ 
تعريف شــود چون در عرصه عمل اجزاي نظام 
حاکميت با هم هماهنگ نيســتند و ما دســتگاه 
در دســتگاه، سازمان در ســازمان و نهاد در نهاد 
داريــم، عماًل مانع از اجراي خــوب يک برنامه 

مي شود.

به نظر مي آيد چــون موضوع اقتصاد  ■
مقاومتي است شــما معتقديد اين 24 ماده 
ابالغي چيز جديدي نيست و بوروکراسي 
کشــور را زياد مي کند اگر مي فرماييد در 
قانون اساسي، برنامه چشــم انداز و برنامه 
توسعه پنجم آمده واقعًا جا دارد روي آن 

بحث کرد؟
دکتر رفيعي: جا دارد که براي مشخص شــدن 
موانع روي آن بحث شود و من در اينجا 30، 40 

مورد از اين موانع را درآورده ام.
ديني ترکمان: با توجه به اينکــه اقتصاد ما در 
شــرايط خاصي قــرار گرفته و بحــث تحريم ها 
تشــديد شــده، اين بحث اقتصاد مقاومتي پيش 
آمده، من به اين بحث از اين زاويه نگاه مي کنم 
که وجودش دال بر اين است که اقتصاد ما تحت 
تأثيــر تحريم ها قرار گرفته اســت. اگر به خاطر 
آوريد چهار پنج سال پيش در فضاي کارشناسي 
بعضي از نخبگان نظام معتقد بودند که تحريم ها 
هيچ تأثيري نخواهند داشت اما به گمان من خود 
بحث اقتصاد مقاومتي به اين معناســت که ما در 

موقعيت خاصي قرارگرفته ايم.
درواقع ضرورت آن اين اســت که تحريم ها اثر 
داشته است و حال راه برون رفت از آنها چيست؟

دکتر رفيعي:  فقط بحثي که بــه وجود مي آيد 
اين است که آيا بدون اصالحات نهادين و بدون 
رفع آن عوامل ضدتوسعه که در ساختار اقتصاد 
سياســي ايران وجود دارد مي شود به اين اهداف 
بيســت وچهارگانه دســت يافت يا نه. پاسخ من 
اين است که ســخت است براي اينکه به هرحال 
ما اين اصول بيســت وچهارگانه را در ســال هاي 
گذشــته هم داشــتيم، ولي در پرتو درآمدهاي 
نفتي مشــکالت خيلي برجســته نمي شد وگرنه 
ازنظر هدف گذاري بحث جديدي نيســت و ما 
هميشــه اين بحث ها را داشــتيم. پس بحث بايد 
روي ســازوکارهاي درونــي، موانــع دروني و 

راهکارهاي رفع اين موانع متمرکز شود.

شکل گرفته باشــد يک بنگاه يا در سطح کالن 
يک اقتصاد مي تواند خيلي سريع فناوري هايي را 
که در مرزهاي پيشــرو جهاني وجود دارد منتقل 
کنــد، روي آن کار کنــد، آن را اقتباس کند و 
ســپس جذب و نهادينه اش کند و به جايي برسد 
که بتواند نمونه هاي پيشرفته بعدي آن فناوري را 
خودش به صورت بومــي وارد بازارهاي جهاني 
کند. کاري که ژاپن و کره جنوبي کرده و االن 

چين نيز اين کار را مي کند.
االن در صنايع تسليحاتي خودمان اين  ■

کار را مي کنيم.
ديني ترکماني: تا حدي اين بحث هست، يعني 
ما االن در بحث فناوري هســته اي يا تســليحاتي 
مي شــود گفت بــه ايــن مرحله رســيديم، ولي 
نکتــه اي که در اينجا وجود دارد اين اســت که 
بايــد ديد با چه ســرمايه و هزينــه اي )جداي از 
هزينه هاي سياســي( به اينجا رسيده ايم. منظورم 
نســبت ســرمايه بــه توليــد اســت که مــا براي 
توليد يــک واحــد از اين محصول چــه مقدار 
ســرمايه گذاري مي کنيم. ما ممکن اســت دو تا 
چهــار برابر اســتاندارد جهاني ســرمايه گذاري 
کنيــم، دليلش چيســت؟ اين اســت که ظرفيت 
جذب در اقتصاد ما خوب شکل نگرفته است که 
آقاي دکتر رفيعي هم به عواملش اشاره کردند. 
ما از 20، 30 ســال پيش به دليل اينکه تخصص 
براي ما جايگاه الزم را نداشــت نه تنها موجودي 
دانش علمي و فني را به خوبي شکل نداديم، بلکه 
به همين دليل بخشــي از نيروهاي فني مان را هم 
از دست داديم. آن موجودي دانش علمي و فني 
را هم که در دانشــگاه سرمايه گذاري مي کنيم و 
شــکل مي گيرند را هم که در بحث فرار مغزها 
از دســت مي دهيــم، مديريــت و مهارت هــاي 
مديريتي هم براي ما خيلي اهميت نداشته، يعني 
مديريت ما به اصطــالح مديريت هيئتي بوده که 
فقــط کاري را انجــام دهيم و برويم. سياســت 
اســتراتژيک صنعتي و تجاري هم نداشتيم يعني 
ما 30 ســال پيش برنامه اي مبني بــر اينکه امروز 
بايد در کجاي تحوالت فنّاورانه دنيا باشيم، حتي 
امروز هم با يک رويکرد آينده پژوهي اين برنامه 
را نداريم که 30، 40 ســال بعد دنيا کجا خواهد 
بود و جايگاه ما کجا بايد باشد و چه کارهايي را 

بايد انجام دهيم.
البته ايــن را هم بگويم که گاهي ممکن اســت 
اين ها را روي کاغذ داشــته باشــيم مانند ســند 
چشم انداز، منتها آن سازوکارها را نداشته باشد، 
يعني مشــکلي که اقتصاد ما دارد و مانع ارتقاي 
توليد داخلي مي شود شکست در هماهنگ سازي 
سياســتي اســت يعني اجزاي نظــام حاکميتي به 
دليل تو درتو بودن نهادي آن ســازگاري الزم با 
يکديگر را ندارند. بنابراين به نظر من سه مشکل 
بــزرگ در اقتصاد ما به وجــود آمده و اگر اين 
تودرتويــي نهــادي رفع نشــود اين مشــکالت 
همچنان وجود خواهند داشــت: مــوازي کاري 
بسيار زياد، مسئوليت پذيري و پاسخگويي بسيار 
ضعيف و بي ثباتي شديد ســاختارهاي سازماني 
و درنتيجــه شکســت برنامــه. مي خواهم بگويم 



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 7
2

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 7
3

مصرف گرايــي بيش ازاندازه را تشــويق مي کند 
و افتــادن در ايــن دور مصرف گرايــي خــود 
استرس زاست و افســردگي ايجاد مي کند. يک 
نظريه اين اســت که ميزان ناشادي در اقتصاد ما 
به مراتب بسيار بيشتر از اقتصادهاي سرمايه داري 
ديگر است. بنابراين اين تفاوت در ميزان ناشادي 
بيش ازانــدازه ما نياز به فرضيــه ديگري دارد که 
در آن مطلــب من اين موضــوع را به حکمراني 
ضعيف ربط دادم. ارتبــاط اين موضوع با بحث 
شما اين اســت که وقتي قواعد نهادهاي رسمي 
حاکم بر جامعه با تحوالت دنياي مدرن سازگار 
نيســت، اين خود بــه قواعد ضد توســعه تبديل 
مي شود. شــما مثاًل بحث ممنوعيت ورود بانوان 
به اســتاديوم ها را در نظر بگيريد، همه جاي دنيا 
بانوان بــه اســتاديوم مي روند و اينجــا هم يک 
چنين مطالبه اي شــکل مي گيرد. وقتي ما به دليل 
قواعد نهادي رســمي مي خواهيم با آن مخالفت 
کنيم عماًل به افســردگي تبديل مي شــود و بايد 
مقدار زيادي بودجه و انــرژي بگذاريم که اين 
موضوع را کنترل کنيم، درحالي که مي توان اين 
بودجه را در جايي ديگر ســرمايه گذاري کرد، 
يا مثاًل نيروي انتظامي مــا به دليل کمرنگ بودن 
مســئله حريم خصوصي درگير مسائلي است که 
در آن هــا کلي انرژي و بودجه صرف مي شــود 
و نه تنهــا بازدهي اجتماعي مثبتــي ندارند، بلکه 
بازدهــي اجتماعــي منفي هم دارنــد. اين تضاد 
بيــن پليس و مردم را هم تشــديد مي کند، يعني 
مــردم پليس را به عنوان نهادي که مواظب حريم 
خصوصي آن هاســت نمي بينند، بلکــه به عنوان 
نهــادي مي بينند که ممکن اســت تعرض کند و 

بنابراين از آن مي ترسند.
يا در بحث گردشــگري. االن ترکيه ســاالنه 20 
تــا 25 ميليارد دالر درآمد از محل گردشــگري 
دارد. اســتانبول آن همــه ظرفيت هــاي جــذب 
گردشــگر دارد کــه در کل ايــران ايــن مقدار 
ظرفيت وجود ندارد. ازنظر ظرفيت گردشگري 
اگر از ترکيه بيشــتر نباشــيم کمتر هم که نيستيم 
پــس مي توانيم 20 تــا 25 ميليــارد دالر درآمد 
از محل گردشــگر خارجي داشــته باشيم، منتها 
گردشــگر خارجي در هر شــرايطي نمي آيد و 
وقتي که يک جانشين خيلي خوب در همسايگي 
ماست به آنجا مي روند به جاي آمدن به ايران که 
ممکن اســت با مشکل و ريسک همراه باشد. ما 
تصوير خوبي از خودمــان به دنيا ارائه نکرده ايم 
اگر مي خواهيم به اين اصول بيست و چهارگانه 
برسيم و صادراتمان تقويت شود بايد اين تصوير 
را اصالح کنيــم و راهکار اصــالح اين تصوير 
هــم اصالحات نهــادي و قواعد نهادي رســمي 
حاکم بر جامعه اســت. منظورم از قواعد نهادي 
رســمي اين اســت که ما به لحاظ غيررسمي در 
سطح نهادي مشکلي نداريم، آيين، رسوم، سنن. 
مشــکل ما قواعد نهادهاي رســمي است که در 
برابــر آن ها قرار مي گيرد و به نظر من اصالحش 

هم کار سختي نيست.
انشااهلل بحث اصالح را در جلسه ديگري  ■

بررسي مي کنيم.  

کند که حکومتش تداوم يابد ولي حضرت علي 
)ع( ارزش هــا را مالک قــرار داد نه حفظ نظام 
را. حتي بعضي از خلفا مانند خليفه دوم و ســوم 

ارزش هاي اسالمي را مالک قرار دادند.
موانع قانوني..7
موانع مذهبي. انتظــار ظهور عاجل امام زمان. .8

اين ضدتوسعه اســت. يک زماني ديد شما مانند 
دکتر شــريعتي است که مي گويد ما بايد هرروز 
خود را بــراي ظهور امــام زمــان آماده تر کنيم 
کــه هنگامي که ظهور کردنــد بتوانيم همراهش 
شــويم. يک زمان اين است که امام زمان مي آيد 
پــس ما هيچ کاري نکنيم پــس ديگر هيچ کس 
ســرمايه گذاري نمي کند اين دو با يکديگر فرق 

مي کند.
ظاهرگرايي. حال که مداحان در يک کشور .9

حاکم شــده اند، خيلي از فقها و مراجع اعتراض 
دارنــد. هنگامي کــه مداحــان و ادبيــات غالب 

مذهبي مي شود ديگر اميد توسعه نداشته باشيد.
مــا ســني ها و قوميت هــاي  10. سني ســتيزي. 
ســرمايه دار هم داريــم. هنگامي کــه يک کرد 
در  مــي رود  دارد  مشــکل  ايــران  در  مي بينــد 
کردستان عراق ســرمايه گذاري مي کند. زماني 
که يک ترک مي بيند در آذربايجان ما مشــکل 
دارد مي رود در کشور آذربايجان سرمايه گذاري 
مي کند. نيــرو کار و متخصص هر دو مي روند؛ 

فرار سرمايه و مغز باهم اتفاق مي افتد.
11. در هميــن 24 بنــد آمــده شفاف ســازي و 
سالم ســازي اقتصاد. شــروع آن بايد از نهادهاي 
حکومتي باشد، وزارتخانه هاي مختلف که اتفاقاً 
ماليــات هم نمي دهنــد و... اينها همــه نهادهاي 
اقتصادي دارنــد. مي گوينــد 61 درصد اقتصاد 
ايــران ماليات نمي دهند. پس شفاف ســازي اين 

است که همه ماليات بدهند.
12. بنــد ديگــر در اين 24 بنــد صرفه جويي در 
هزينه هاي عمومي کشــور و حذف دستگاه هاي 
موازي اســت. اوليــن کار اين اســت که همين 
نهادهايــي که خدمات اجتماعي مي دهند در هم 
ادغام شــوند. وزارت رفاه درست کرديم کميته 
امداد هم داريم، اين ها عمدتاً کارکرد سياســي 
دارند تــا کارکــرد خدماتي صــرف. اگر قرار 
است که همه اين سازمان ها کارايي داشته باشند 
همــه اين هــا را در وزارت تعاون و رفــاه ادغام 
کنيد. ســپاه و ارتش در هم ادغام شــوند. آقاي 
هاشــمي هم مي گويد که يکــي از کارهايي که 
امام مي خواســت انجام دهد ادغام اين دو بود و 
پيش ازاين نيروهاي ژاندارمري و شهرباني را در 
هــم ادغام کرديم و نيــروي انتظامي را به وجود 

آورديم.
دکتر ديني ترکمان: من صورت بندي ديگري 
از بحثي کــه آقاي دکتر رفيعــي مطرح کرد را 
مي خواهم بگويم. ســال گذشته بعد از انتخابات 
در مطلبــي بــا عنوان »گشــايش هاي سياســي- 
ورزشــي و اميد به ارتقاي شادي« که در روزنامه 
دنياي اقتصاد منتشــر شــد، ســعي کردم به اين 
پاســخ دهم که چرا جامعه ما درگير افســردگي 
بيش ازاندازه است؟ يک فرضيه اين است که نظام 
صنعت-فرهنــگ برآمده از نظام ســرمايه داري 

اقتصادي نيســت. اقتصاد مظلوم اســت و مسئله 
ايران فکري، ايدئولوژيک، فرهنگي و مديريتي 

است. اقتصاددانان اين مسائل را بايد ببينند.
دکتر مظهــري: کاًل در اقتصاد يــک ديدگاه 
مهم وجود دارد که مســائل اقتصادي را جداي 

از مسائل سياسي، فرهنگي و... تحليل مي کند.
دکتر رفيعــي: انتقاد مــن هم به هميــن گروه 
اســت. مثاًل يک اقتصــاددان عزيز مــا که آدم 
نيک نفســي اســت و فکر نمي کنم اگر اسمي از 
ايشــان در اينجا ببريم اشکالي داشته باشد، آقاي 
دکتر مؤمني اســت که کتاب هاي اقتصادي زياد 
نوشته اند. اين کتاب ها را که مي خوانم صحيح اند 
ولي راه حل نيستند. من براي اقتصاد مقاومتي اول 

موانع را اين گونه مي بينم.
اينهــا . 1 کــه  رانت خــواران  و  رانت خــواري 

نمي گذارند اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد.
قاچــاق و ترانزيت مواد مخــدر. حدود 4/8 . 2

ميليارد دالر ترانزيت آن مي شــود و حدود 4 تا 
5 ميليارد دالر فروش داخل آن است.

قاچاق کاالهاي غيرمخدر.. 3
ماليات گريــزي. در حــال حاضر شــرکت ها . 4

به جاي دو دفتر، سه و حتي پنج دفتر دارند. فساد 
گسترده مالي اداري وجود دارد.

موانع قضايي.. 5
موانع سياسي. االن جامعه ما جامعه استالينيستي . 6

نيســت. استالين حاکم شد، شروع کرد به توسعه 
و درست کردن زيرساخت ها، جامعه را هم بست 
و ديکتاتــوري ايجاد کرد و چنــد ميليون نفر را 
هم کشــت. ولي کارهايي کرد. اينجا نمي شود، 
ببينيد آزادي هاي صنفي و ســنديکايي، رعايت 
حقوق بشر، ما االن يک دستگاه تبليغاتي خارجي 
داريم که مرتب مســائل ايران را تجزيه وتحليل 
مي کند و اين قشــر متوسط که به آن کارآفرين، 
مدير و... مي گويند هر شــب اين مسائل را دنبال 
مي کنند. اوباما فهميده که قشــر متوسط امريکا 
ضربــه خورده. چند وقت پيــش جمله اي گفت 
کــه خيلــي جالب بــود، مي گفت ما بايد قشــر 
متوســط امريکا را گســترش دهيــم. يعني طبقه 
اشــرافي امريکايي فهميده اند که دارند مملکت 
را بــه نابــودي مي کشــند. وقتي توزيــع درآمد 
بيش ازانــدازه ناعادالنه باشــد جامعــه دوقطبي 
مي شــود. کســي ديگر به اين نظام سرمايه داري 
اعتماد ندارد و اين جز بدبختي و فالکت حاصل 

ديگري ندارد.
موانــع ضداخالقــي در جامعه ما وجــود دارد. 
دروغ و تزويــر، تبليغــات ضداخالقي در مورد 
انسان ها و... است. زماني که کسي را مي گيرند، 
به زندان مي برند. تلويزيون فيلم نشــان مي دهد، 
برنامه هويت، مــن روحاني هســتم )فيلم راجع 
به رئيس جمهور درســت مي کنند( مي ســازند، 
اين مسائل روي کارآفرين، ســرمايه دار و افراد 
خــالق تأثير مســتقيم دارد. تقابل حفــظ نظام با 
ارزش هاي اســالمي؛ آيا ارزش هاي اسالم اصل 
اســت يا حفظ نظام؟ ما در اســالم که دو نمونه 
حکومت بيشتر نداريم، 10 سال حکومت پيامبر 
و پنج سال حکومت حضرت علي )ع(. حضرت 
علي )ع( هم به عقلش مي رسيد به گونه اي رفتار 
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جدول شماره 1- تفکيک گزاره هاي بندهاي 24 گانه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي
هدفبستر الزمپيش فرضشماره

تســهيل و تشــويق همکاري جمعي و تأکيد 1
بر ارتقاي درآمــد و نقش طبقه کم درآمد و 

متوسط

تأمين شــرايط و فعال ســازي کليــه امکانات و منابــع مالي و 
سرمايه انساني و علمي کشور

بــه  و  کارآفرينــي  توســعه 
حداکثررســاندن مشارکت آحاد 

جامعه در فعاليت  هاي اقتصادي
پياده ســازي و اجراي نقشه جامع علمي کشــور و ساماندهي پيشتازي اقتصاد دانش بنيان2

نظام ملي نوآوري
دســتيابي بــه رتبــه اول اقتصــاد 

دانش بنيان در منطقه
به کارگيــري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در 3

جغرافياي مزيت هاي مناطق کشور
تقويــت عوامــل توليد،  توانمندســازي نيــروي کار، تقويت 

رقابت پذيري اقتصاد...
بهره وري  قراردادن رشــد  محور 

در اقتصاد
ارتقاي شاخص هاي عدالتافزايش توليد، اشتغال و بهره وري،  کاهش شدت انرژياستفاده از ظرفيت هدفمندسازي يارانه ها4
ســهم بري عادالنه عوامل در زنجيره توليد تا 5

مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش
افزايش سهم ســرمايه انساني در ارتقاي آموزش، مهارت و خالقيت، کارآفريني و تجربه

توليد
افزايــش توليد داخلــي نهادهــا و کاالهاي 6

اساسي )به ويژه در اقالم وارداتي(
اولويت دادن به توليد محصوالت و خدمات راهبردي و ايجاد 

تنوع در مبادي کاالهاي وارداتي
به کشورهاي  وابســتگي  کاهش 

محدود و خاص
تأميــن امنيت غذايــي و درمان و تأکيد و افزايش کّمي و کيفي توليد )مواد اوليه و کاال(__7

ايجاد ذخاير راهبردي
ترويــج برنامه ريزي براي ارتقاي کيفيت و رقابت پذيري در توليدتأکيد بر اجراي سياست هاي الگوي مصرف8 و  مصــرف  مديريــت 

مصرف کاالهاي داخلي
اصــالح و تقويت همه جانبه نظام پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد مليايجاد ثبات در اقتصاد ملي9

مالي کشور
به تناســب ارزش افــزوده، خالص ارزآوري 10

مثبت
تسهيل مقررات، گسترش مشوق ها،

گســترش خدمات تجــارب خارجي و ترانزيت ديپلماســي، 
اســتفاده از ظرفيــت ســازمان هاي بين المللــي و منطقــه اي 
زيرســاخت  هاي موردنياز، تشــويق ســرمايه گذاري خارجي 
براي صادرات، برنامه ريزي ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، 
شــکل دهي بازارهاي جديد، تنوع  بخشي پيوندهاي اقتصادي 
با کشــورها به ويژه منطقه، ســازوکار تهاتــري، اثبات رويه و 

مقررات صادرات

از  هدفمند  همه جانبــه  حمايــت 
صادرات کاال و خدمات

انتقال فناوري پيشرفتهگسترش توليد، صادرات و تأمين منابع مالي و خارجتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد ويژه اقتصادي11
همکاري و مشارکت با منطقه و جهان، استفاده از ديپلماسي و __12

استفاده از ظرفيت سازمان هاي بين المللي و منطقه اي
افزايش قدرت مقاومت و کاهش 

آسيب پذيري اقتصاد کشور
پتروشــيمي، 13 برق،  افزايش صــادرات گاز، 

صادرات فرآورده هاي نفتي
انتخاب مشــتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روش هاي فروش، 

مشارکت بخش خصوصي در فروش
مقابلــه يــا ضربه پذيــري درآمد 

حاصل از صادرات نفت و گاز
حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز به ويژه در مخازن __14

مشترک
افزايش ذخايــر راهبردي نفت و 

گاز
توســعه توليد کاالهايي بــا بازدهي بهينه )بر 15

اســاس شــاخص شــدت مصرف انرژي(، 
برداشت هاي صيانتي از منابع

افزايش ارزش افزودهتکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز

منطقــي ســازي انــدازه دولــت و حــذف 16
و  غيرضــروري  و  مــوازي  دســتگاه هاي 

هزينه هاي زائد

هزينه هــاي تحول اساسي ساختارها در  صرفه جويــي 
عمومي کشور

اصالح نظام درآمدي دولتافزايش سهم درآمدهاي مالياتي__17
قطع وابستگي بودجه از نفتصادرات نفت و گازافزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي18
جلوگيــري از اقدامــات، فعاليت هــا و زمينه هاي فســادزا در وجود فساد و عدم شفافيت19

حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و...
شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد

توليد ثروت، بهره وري کارآفريني، ســرمايه گذاري و اشتغال __20
مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص برجسته

تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد 
ارزش افزوده

تبييــن ابعاد اقتصــاد مقاومتي در در محيط هاي علمي، آموزش و رسانه ايتبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي21
گفتمان سازي آن

دولــت موظف اســت ظرفيت هاي علمي، فنــي، اقتصادي را __22
براي دسترس به توان آفندي و اقدامات مناسب شناسايي کند.

برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن را رصد کند

تحقق سياســت هاي کلي اقتصاد 
مقاومتي

شــفاف و روان سازي نظام توزيع ____23
و قيمت گذاري و نظارت بر بازار

اســتاندارد ____24 پوشــش  افزايــش 
محصوالت داخل و ترويج آنها
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جدول شماره 2- موانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
موانعهدفشماره

توســعه کارآفرينــي و بــه حداکثررســاندن 1
مشارکت آحاد جامعه

1 ـ داللي 2 ـ قاچاق کاالهاي مصرفي 3 ـ فســاد مالي ـ اداري 4 ـ دخالت نظاميان در اقتصاد 
5 ـ واردات رسمي کاالهاي مصرفي قابل توليد در داخل

دســتيابي به رتبــه اول اقتصــاد دانش بنيان در 2
منطقه

1 ـ اولويــت محض به چاپ مقاالت ISI 2 ـ فرار مغزها 3 ـ ســطحي نگري فعاالن اقتصادي 
که زود به پول بايد رسيد. 4 ـ فقدان يک استراتژي حکومتي در زمينه هاي مختلف علمي 5 

ـ فقدان روحيه علمي در فرايندهاي تصميم گيري
1 ـ کهنگي ماشــين آالت و فنّاوري ها و عدم ســرمايه گذاري در به روزکردن آنها 2 ـ ضعف محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد3

مديريت 3ـ  فقدان سيســتم نظارتي کارا و قدرتمند 4ـ  فقدان اســتانداردهاي علمي 5ـ  فساد 
مالي ـ اداري

1 ـ  رانت  خــواران 2 ـ هدايت بودجه هاي دولتي به نهادهاي خــاص )به ويژه بعضي نهادهاي ارتقاي شاخص هاي عدالت4
مذهبي( 3 ـ تورم 4 ـ بيکاري 5 ـ ماليات گريزي

1 ـ  فقــر 2 ـ فنّاوري و ماشــين آالت قديمي 3 ـ ضعف مديريت دولتــي 4 ـ اقتصاد نفتي 5 ـ افزايش سرمايه انساني در توليد5
خودي و غيرخودي بودن شهروندان

کاهش وابســتگي بــه کشــورهاي محدود و 6
خاص

1ـ  فساد ماليـ  اداري 2ـ  اختالف فنّاوري غرب با چين و روسيه 3ـ  تحريم ها 4ـ  غرب ستيزي 
کور و عدم تعامل سازنده با جهان

تأميــن امنيت غذايي و درمــان و ايجاد ذخاير 7
راهبردي

1ـ  مشکل قانوني در مالکيت زمين 2 ـ  فقدان تعاوني هاي توليدي و سهامي زراعي کشاورزي 
3ـ  مافياي داللي در محصوالت کشــاورزي 4ـ  عدم تحقيقات در داروســازي 5ـ  بهره وري 

پايين آب 6 ـ تحقيقات ناچيز در کشاورزي
مديريت مصــرف و ترويج مصرف کاالهاي 8

داخلي
1 ـ مصرف زدگــي مديران حکومت و خانواده هاي آنهــا 2 ـ تبليغ مصرف زدگي 3 ـ  مافياي 

واردات رسمي و قاچاق
1 ـ فساد مالي ـ اداري 2 ـ فساد مديران 3 ـ عدم شفافيتاصالح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور9

حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات کاال و 10
خدمات

1 ـ بوروکراســي اداري 2 ـ ارزش کم اقالم صادراتي 3 ـ فقدان اســتراتژي پايدار 4 ـ داللي 
و فساد

1 ـ تحريم ها 2 ـ ســودآوري واردات 3 ـ قاچاق 4 ـ فقدان يک اســتراتژي پايدار صنعتي 5 ـ انتقال فناوري پيشرفته11
سدهاي سياسي

کاهــش 12 و  مقاومــت  قــدرت  افزايــش 
آسيب پذيري اقتصاد کشور

1 ـ رانت خواري 2 ـ شرايط سياسي جامعه 3 ـ تبعيض 4 ـ  فقدان استراتژي اقتصادي

مقابلــه بــا ضربه پذيــري درآمــد حاصــل از 13
صادرات نفت و گاز

1 ـ تحريم هــا 2 ـ ســرمايه گذاري 3 ـ فنّــاوري 4 ـ فقــدان مديريت ســالم و کارا 5 ـ فقدان 
استراتژي ثابت

1 ـ سرمايه 2 ـ تحريم ها 3 ـ فرار مغزها 4 ـ مديريت سالم و کارا 5 ـ فقدان استراتژيافزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز14
1 ـ سرمايه 2 ـ فنّاوري هاي کهنه 3 ـ مديريت 4 ـ فقدان استراتژيافزايش ارزش افزوده15
1 ـ مديران ناسالم 2 ـ رانت خواري مذهبي 3 ـ کهنگي ساختارها و روش هاصرفه جويي در هزينه هاي عمومي کشور16

1 ـ ماليات گريزي 2 ـ مديران ناســالم 3 ـ فســاد مالي ـ اداري 4 ـ افتراق مردم ـ حکومت 5 ـ اصالح نظام درآمدي دولت17
اقتصاد نفتي

1 ـ ماليات گريزي 2 ـ رانت خواري 3 ـ تحريم ها 4 ـ مديريت ناسالمقطع وابستگي بودجه به نفت18
1ـ  فســاد مالــيـ  اداري 2ـ  رانت خــواري 3ـ  اقتصاد زيرزميني و باندهاي مالياتي 4 ـ  فســاد شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد19

مديران حکومتي
1 ـ داللي و رانت خواري 2 ـ ناامني اقتصادي 3 ـ فنّاوري هاي کهنه 4 ـ مديريت 5 ـ تحريم  ها تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده20

6 ـ فقدان مباني نظري
1 ـ  فقدان آزادي رسانه ها 2 ـ فقدان آزادي ها 3 ـ افتراق در بين مردم و حکومتتبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي21
تمام مواردي که در ديگر بندها گفته شدتحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي22
و 23 توزيــع  نظــام  روان ســازي  و  شــفاف 

قيمت گذاري و نظارت بر بازار
1ـ  حصــر اطالعــات 2ـ  فقدان آزادي هاي رســانه اي و مدني 3ـ  وجــود باندهاي تجاريـ  

داللي در قدرت
استاندارد محصوالت داخلي 24 افزايش پوشش 

و ترويج آنها
1 ـ قاچاق 2 ـ واردات 3 ـ فقدان آزادي هاي مدني 4 ـ مقابله باندها با توليد داخلي 5ـضعف 

نهاد استاندارد
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سرمايه در قرن بيست ويکم
به قلم توماس پيکتي

استاديار مؤسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

علي ديني تركمان

بيســت ويکم«  قــرن  در  »ســرمايه  کتــاب 
پرفروش تريــن اثــر غيرادبــي جهان اســت. به 
همين صورت، نويســنده آن توماس پيکتي هم 
به فوق ســتاره علمي جهان تبديل شــده اســت. 
کتــاب در ســال 2013 به زبان مــادري پيکتي 
يعني فرانســوي و سپس در ســال 2014 ترجمه 
انگليســي آن در امريکا منتشر شد و خيلي زود 
موردتوجه نهادهاي دانشگاهي و رسانه اي جهان 
قرار گرفت. چند نفر از مطرح ترين اقتصاددانان 
جهــان ازجمله »جــوزف اســتيگليتز« و »پاول 
کروگمن« و »رابرت سالو« در سويي و چند نفر 
از مطرح تريــن نظريه پــردازان راديکال ازجمله 
ديويد هــاروي و جيمــز گالبرايــت و آلکس 
کالينيکوس درباره آن به نقد و نظر نشســته اند. 
آنچه در ادامه مي آيد تالشي است براي معرفي 

اين کتاب و ديدگاه هاي نويسنده آن.
توماس پيکتي کيست؟

تومــاس پيکتــي اقتصاددان فرانســوي اســت. 
تحصيــالت دوره ليسانســش را در فرانســه و 
تکميلــي فوق ليســانس و دکترا را در »مدرســه 
اقتصــادي لندن« گذرانده اســت. در ســن 22 
سالگي دکترا مي گيرد و به امريکا مي رود و در 
دانشــگاه ام آي تي به تدريــس مي پردازد. اين 
سوابق تا همين جا نشان مي دهد که او اقتصاددان 
نابغه اي اســت. در امريکا نمي ماند و بعد از چند 
سال به پاريس بازمي گردد و »مدرسه اقتصادي 
پاريــس« را با اقتباس از مدرســه اقتصادي لندن 
تأســيس مي کنــد. چنــد ســال نيز رئيــس اين 
دانشــگاه بــوده اســت. مطالعــات وي ازجمله 
پايان نامــه دکترايش در حــوزه توزيع درآمد و 
نابرابري است. با توني اتکينسون که اقتصاددان 
برجســته اي در اين حوزه است و شاخص »فقر 
اتکينســون« هم به نــام او در متون اقتصاد فقر و 
نابرابري ثبت شــده، مطالعات مشترکي را انجام 
داده اســت. اســتاد راهنماي پيکتي در مدرسه 
اقتصــادي لندن هم اتکينســون بوده اســت. با 

اتکينســون و چند نفــر ديگر مطالعاتــي را در 
اين حوزه ســامان داد و نتايج ايــن مطالعات را 
در قالب کتاب ها و مقاالتي منتشر کرده اند، اما 
کتاب اخير پيکتي با اســتقبال خاصي در عرصه 
جهاني مواجه شــده اســت که داليــل مختلفي 

دارد.
تحصيالت دوره ليسانس وي در سنت متعارف 
اقتصــادي قــرار دارد. در ايــن دوره اقتصاد و 
رياضيــات را با هــم گذرانده اســت؛ بنابراين 
پيش زمينــه رياضياتي قــوي دارد، اما در ادامه، 
مطالعاتــش از ادبيــات رايج اقتصــادي فاصله 
مي گيــرد و ابعــاد بين رشــته اي پيــدا مي کند. 
رويکردش را مي توان تاريخي- استنتاجي ناميد 
که با رويکرد روش شناختي متعارف اقتصادي، 
يعني قياســي- رياضي، تفاوت زيادي دارد. در 
اولي حقايق تاريخي پايه نظريه پردازي محسوب 
مي شــود و در دومــي اصول موضوعه پيشــيني 
چون انسان اقتصادي و حداکثرسازي مطلوبيت 
مبناي اساســي نظريه پردازي است. درعين حال، 
زباني کــه اولي به کار مي گيــرد تفاوت زيادي 
بــا زبان رويکرد قياســي- رياضي گــراي رايج 
در اقتصــاد دارد. پيکتي از برخي روابط ســاده 
رياضي اســتفاده مي کند تا مباحثش را در قالب 
قوانين بيان کند؛ اما اين اســتفاده بســيار ساده و 
ابتدايي اســت براي همين از خواننده مي خواهد 

با ديدن اين روابط فرار نکند و کتاب را نبندد.
همچنيــن بــراي قوت بخشــيدن بــه فرضيه ها و 
اســتخراج داده ها از رجوع به آثــار ادبي چون 
رمان هــاي انــوره بالزاک و جين آســتين ابايي 
نــدارد که هيچ، از آن اســتقبال هم مي کند. در 
هميــن چارچــوب و با نگاه بين رشــته اي اعالم 
مي کند که انديشــمنداني چــون فرناندو برودل 
مورخ و پي ير بورديو جامعه شــناس را بيشتر از 
رابرت ســولو اقتصاددان مي ســتايد. اين کتاب 
شورشي عليه اقتصاد متعارف از زواياي مختلف 
اســت. دعوتي اســت جدي به بازگشت به نوع 
تجزيه وتحليــل اقتصــادي کــه نظريه پــردازان 
کالســيکي ماننــد اســميت، اســتوارت ميل و 
مارکــس داشــته اند و به اقتصاد سياســي يا نقد 

اقتصاد سياسي معروف است.
در مورد خاســتگاه اجتماعي و آموزشي فکري 
وي بايد به چارچوب رشته هاي علوم انساني در 
فرانسه و آلمان اشاره کرد که داراي رويکردي 

کل نگرانه  تــر در مقايســه بــا نظــام آموزشــي 
آنگلوساکسون است. در ضمن مدرسه اقتصادي 
لندن را هم نبايد ناديده گرفت. اين دانشگاه بسيار 
معتبر جهاني از ديرباز ســنت فکري بين رشته اي 
را دنبال کرده اســت. وي قطعــاً از اين فضا هم 
تأثير گرفته اســت. درعين حــال گمان مي کنم 
 French( »تحت تأثير »مکتب تنظيم فرانســوي
Regulation School( هم بايد بوده باشــد 
که داراي رويکرد مارکســي تجديدنظر شــده 
اســت. رويکردي که معتقد است هرچند نظام 
ســرمايه داري در دوره هاي زماني بلندمدت 60 
ـ 50 ســاله درگير بحران هاي ادواري مي شــود 
و اين ذاتي آن اســت، اما توانايــي عبور از اين 
بحران هــا را از طريق انطباق نهادي و تأســيس 
نظام نهادي جديد نيز دارد. اين رويکرد، همتاي 
امريکايي به نام »ساختار نهادي انباشت سرمايه« 
 Institutional Structure of Capital(

Accumulation( دارد.
نکتــه نهايي اينکــه، اين کتــاب در چارچوب 
رويکرد سوســيال دموکراتيــک راديکال قرار 
دارد. چپــي کــه هم تحت تأثيــر مارکس و هم 
تحت تأثير اسميت است. توجه جدي به اهميت 
توزيع درآمد را از مارکس و مانيفســت او وام 
گرفته است. باوجوداين، تعريف وي از سرمايه 
بــا قرائــت مارکس تفــاوت زيــادي دارد، اما 
درهرحــال از او اثر گرفته و ايــن اثر در عنوان 
کتاب بازتاب پيدا مي کند. درعين حال، مالکيت 
خصوصي و بازار را مي پذيرد و دغدغه بازتوزيع 
درآمــدي در چارچــوب همين نظــام را دارد؛ 
بنابرايــن راهکارهايــش برخالف مارکسيســم 
اصول گــرا، حذف مالکيــت خصوصي بر ابزار 
توليــد و نظــام بازار نيســت. معتقد نيســت که 
مشــکالت را نمي شــود حل کــرد، مگر آنکه 
نظام اجتماعي مبتني بر مالکيت اجتماعي شکل 
بگيرد. از اين منظر هم رويکردش شبيه رويکرد 
آمارتيا ســن اســت کــه مي گويد بــراي خلق 
جامعه اي بهتر نمي توان به انتظار تغييري اساسي 
و بنيــادي نشســت. در پــي جايگزينــي نظمي 
اجتماعي به جاي نظم مبتنــي بر بازار و مالکيت 
خصوصي نيســت، بلکه اين بنياد را مي پذيرد و 
در چارچوب آن به دنبال پيشگيري از نابرابري 
فزاينده درون زاد از طريق نظام مالياتي پيشــرفته 

به ويژه ماليات بر ثروت جهاني است.
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افــراد ثروتمند قــرار دارد. ازاينجا پيکتي دولت 
اجتماعــي و نظام مالياتــي پيشــرفته را تئوريزه 
مي کنــد که بــراي مدافعان ديــدگاه نئوليبرالي 
چالــش بزرگي محســوب مي شــود. ازنظر وي 
چنيــن دولتــي نه تنها بــا نظام انگيزشــي جامعه 
منافاتي ندارد، بلکه مقوم آن هم است، اما ازنظر 
رويکرد نئوليبرالي چنيــن دولتي تضعيف کننده 
حق مالکيت خصوصي و نظام انگيزشــي است. 
همين طــور تالشــي بــراي نقــد جــدي فرضيه 

کوزنتس است.

فرضيه ســايمون کوزنتس، برنــده نوبل اقتصاد، 
مي گويد در مراحل اوليه توســعه، توزيع درآمد 
نابرابــر و در مراحــل بعــدي به تدريــج برابرتر 
مي شود. چرا؟ زيرا در گذر زمان با افزايش رشد 
اقتصادي و ســرمايه گذاري، تقاضا براي نيروي 
کار باال مي رود؛ دستمزدها افزايش پيدا مي  کند 
و ســهم نيروي کار از درآمد بيشــتر مي شود و 
اين موجب همگراشــدن سهم اين دو از درآمد 
ملــي مي شــود؛ بنابراين کوزنتس معتقد اســت 
اگر نموداري رســم کنيم که محور عمودي آن 
توزيــع نابرابر درآمدي )ضريب جيني( و محور 
افقي آن زمان باشــد، نمودار حاصله به صورت 
U معکوس اســت، يعني در طول زمان، ضريب 
جيني ابتــدا افزايش و ســپس به تدريج کاهش 
مي يابــد. در تحليــل نهايــي، معنــاي فرضيــه 
کوزنتس اين است که نبايد نگران توزيع درآمد 
بود. ايــن توزيع، در گذر زمان، به طور خودکار 
از طريق سرريزشــدن آثار رشد اقتصادي بهبود 
پيدا مي کند. پيکتي نشــان مي دهــد اين نمودار 
به صورت U اســت، يعني ابتدا در قرن نوزدهم 
نابرابــري زياد بوده و ســپس در دهه هاي مياني 
سده بيستم کم شده و باز طي سال هاي 1970 به 
بعد افزايش يافته است. فقط داده ارائه نمي کند، 
بلکه اين موضوع را تئوريزه هم مي کند. اگر اين 
کار را نکرده بود کتابش صرفاً ازنظر تاريخي و 
داده پردازي مهم مي شد. در توضيح اين نمودار 
به رابطــه ميان نرخ بازدهي ثروت و نرخ رشــد 
اقتصادي مي پردازد و نشان مي دهد که اگر نرخ 
رشد اولي بيشــتر از دومي باشد، نابرابري بيشتر 
مي شــود. براي اينکــه چنين اتفاقــي نيفتد بايد 

مداخله اي صورت بگيرد.
به اين اعتبار، پيکتي نه تنها دست نامرئي بازار را 
نمي پذيرد، بلکه به شدت ديدگاه هاي نئوليبرالي 
مبتنــي بــر بــازار آزاد را نقد مي کنــد. توصيه 
وي اين اســت کــه ماليات بر ثــروت جهاني را 

در آينده از دست خواهد رفت.
اهميت کتاب در چيست؟

ايــن کتاب از چهــار زاويه مختلــف اثر مهمي 
اســت. اول، برحسب نوع استداللي که مي کند؛ 
دوم، برحســب منابعي که براي استخراج داده ها 
به کار مي برد؛ ســوم، برحسب موضوعي که در 
کانون توجه قرار مي دهد و ســرانجام، برحسب 
نتايجي کــه ارائه مي کند. کتــاب پيکتي ازنظر 
تاريخــي-  رويکــرد  داراي  روش شــناختي، 
بلندمدت  تاريخي  اســت. تحوالت  اســتنتاجي 
گذشــته را مبنا قرار مي دهد و تغيير و تحوالت 
در توزيــع درآمد را تابعــي از موقعيت تاريخي 
مي داند و از صدور حکمي واحد پرهيز مي کند؛ 
درعين حال سعي مي کند اين تغيير و تحوالت را 
در قالب روابطي دقيق صورت بندي کند. ازنظر 
داده ها، با روش خاص و منحصربه فردي دســت 
به توليد داده هايي جديد مي زند و به جاي استفاده 
از داده هــاي جــاري مبتني بر نمونــه محدود و 
کوتاه مدت موجود در مطالعات بودجه خانوار، 
به ســراغ پرونده هاي مالياتي فرانسه از 1880 به 
اين سو و انگلســتان و امريکا از 1910 به اين سو 
مي رود و با استفاده از آنها به برآورد درآمدهاي 
ســرمايه اي مي پردازد و پايگاه داده اي جديدي 
را بــراي چنيــن مطالعاتي بنا مي گــذارد. ازنظر 
موضوعــي، موضوع توزيع درآمــد که به عنوان 
موضوعي اخالقــي و دســتوري از دايره توجه 
اقتصادي خارج شــده بود را دوبــاره در کانون 
توجــه قرار مي دهــد. درنهايت اينکــه، با آنچه 
درباره توزيع درآمد اســتنتاج مي  کند دو فرضيه 
رايــج و متعارف مرســوم را زير ســؤال مي برد: 
اولــي، فرضيه کوزنتس که معتقد اســت توزيع 
درآمد در گذر زمان بهتر مي شود و دوم فرضيه 
ربط ثروت به بهــره وري صاحبان ثروت که در 
چارچوب »قضيه اولر« صورت بندي شده است.

اين نکته را هم در اهميت کتاب عرض کنم که 
تاکنون پرفروش ترين کتاب غيرادبي جهان بوده 
است. اقتصاددانان نوبليستي چون رابرت سولو، 
رابرت شيلر، پاول کروگمن و جوزف استيگليتز 
درباره آن نظر داده و آن را ستوده اند. همين طور 
نظريه پردازان مارکسيســتي چون ديويد هاروي 
ضمــن نقــد خوانش نادرســت وي از ســرمايه 
آن را از زاويــه داده هايي که به دســت مي دهد 
ســتوده اند. کروگمن بر اين باور اســت که اين 
کتاب مســير مطالعات اقتصــادي ما در آينده را 

تحت تأثير قرار خواهد داد.
تأثير کتاب بر ديدگاه هاي رايج اقتصادي 

چيست؟
 کتاب »ســرمايه در قرن بيســت ويکم« تالشــي 
براي فروپاشي فرضيه هاي رايج اقتصادي است. 
قضيــه اولر مي گويد درآمد ملي توليدشــده، بر 
مبناي بهره وري عوامل توليد کار و سرمايه، ميان 
اين دو توزيع مي شود. اگر سرمايه سهم بيشتري 
داشته باشــد دليل آن بهره وري بيشتر اين عامل 
توليد است. پيکتي با استناد به داده هاي تاريخي 
نشــان مي دهد که اين باور نادرســت است. اين 
ثروت موروثي اســت که پشــت موفقيت مالي 

نگاهي بر چارچوب کتاب
کتاب از چهار بخش و يک مقدمه مفصل تشکيل 
شــده اســت. در مقدمه به داســتان شکل گيري 
کتاب، ســابقه تاريخــي بحث و منابــع داده اي 
مورداســتفاده پرداخته اســت. در بخش اول که 
دو فصل دارد به ادبيات موضوع رشد و نابرابري 
مي پــردازد. نظريه هــا و ديدگاه هاي اســميت، 
ريــکاردو، مارکس، هــارود ـ دومار، کوزنتس 
و... را بررســي مي کند و مي گويــد مارکس و 
کوزنتس بيشترين دغدغه را دراين باره داشته اند 
باوجودايــن به دليل عدم دسترســي به داده هاي 
تاريخي بلندمدت و امکانات نرم افزاري موجود 
نتوانستند پيشــبرد نظري قابل توجهي دراين باره 
داشــته باشــند. در بخش دوم به حسابداري ملي 
و تعاريف توليد، ســرمايه و نســبت ســرمايه به 
درآمد و ســهم ســرمايه از درآمد مي پردازد و 
ضمن استخراج روابط يا سه قانون نشان مي دهد 
که اگر نرخ رشد بازدهي ثروت )سرمايه( بيشتر 
از نرخ رشــد اقتصــادي باشــد در اين صورت 
توزيع درآمد نابرابرتر مي شود. در همين بخش، 
منحني هــاي بلندمدت تاريخي توزيع درآمد در 
فرانسه، انگلستان، سوئد و امريکا را ارائه مي کند 
و نشــان مي دهد که برخالف فرضيه کوزنتس، 
اين منحني به شــکل U معکوس نيســت، بلکه 
به صورت U اســت. در اين بخــش، به يکي از 
مباحــث مهم اقتصاد متعارف، يعنــي تابع توليد 
کاب – داگالس مي پردازد و آن را نقد مي کند. 
از نظر وي، دليل پذيرش عام آنچه رابرت کاب 
و پاول داگالس در سال 1928 طي مقاله اي ارائه 
کردند و موردپذيرش عــام قرار گرفت، تمايل 
اقتصاددانان به پذيرش داســتان هاي ساده است. 
در چارچــوب ايــن تابع توليد، فرض مي شــود 
که ســهم ســرمايه از درآمد در بلندمدت ثابت 
و بنابراين توزيع درآمد نيز يکنواخت اســت. به 
همين صورت در چارچوب »قضيه اولر« نشــان 
داده مي شــود که نيروي کار و سرمايه هرکدام 
بــه ميزان بهره وري شــان، از درآمد توليدشــده 
ســهم مي برند. پيکتي فرض هــاي مذکور را رد 
مي کنــد و نشــان مي دهد درجايي که کشــش 
جانشــيني ميان ســرمايه و نيروي کار بزرگ تر 
از يک اســت، نسبت ســرمايه به توليد در گذر 
زمان افزايش مي يابد و اين موجب افزايش سهم 
ســرمايه از درآمد ملي مي شــود. بخش ســوم، 
تغييرات توزيع درآمد را به تفکيک درآمدهاي 
ســرمايه اي و انواع نيروي کار بررســي مي کند 
و نشــان مي دهــد که برخــالف تصــور رايج، 
افزايش در ســهم ثروت بيش از آنکه ناشــي از 
بهره وري صاحبان ثروت باشــد ناشي از ثروت 
موروثي به ارث رسيده است. ثروت موروثي در 
غياب نظام مالياتــي تصاعدي بر ثروت، توانايي 
بازتوليد خود را دارد. در بخش چهارم و پاياني 
کتاب، به دولت اجتماعي و نظام مالياتي پيشرفته 
مي پردازد و از اين منظر راهکار ماليات بر ثروت 
جهاني را پيشــنهاد مي دهد. استدالل مي کند در 
غيــاب چنين دولت و نظام مالياتي پيشــرفته اي، 
دستاوردهاي دموکراتيک نظام سرمايه داري نيز 

پيکتي از برخي روابط ساده 
رياضي استفاده مي کند تا 

مباحثش را در قالب قوانين بيان 
کند؛ اما اين استفاده بسيار ساده 

و ابتدايي است براي همين از 
خواننده مي خواهد با ديدن اين 
روابط فرار نکند و کتاب را نبندد
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ثروت، مي توان نابرابري را کاهش داد. اگر نظر 
پيکتي صحيح باشد در اين صورت نقد مذکور 

تا حد زيادي ضعيف مي شود.
ســرمايه داري  نظــام  اســت  معتقــد  پيکتــي 
دستاوردهاي قابل توجهي هم داشته است. اين را 
خود مارکس هــم تأييد مي کند و مي گويد اين 
نظــام در نوک تکامل ابزارهــا و نيروهاي توليد 
قرار دارد. نقد مارکس اين است که اين تکامل 
با تضادهاي دروني بحران زا به ناچار همراه است 
و از ايــن منظر بحران و ســقوط را در پيشــاني 
ايــن نظام مي خوانــد و از آن اســتقبال مي کند. 
پيکتي با تغيير ريشه اي مناسبات اجتماعي توليد 
کاري نــدارد، چراکه معتقد اســت مي شــود از 
طريق دولت اجتماعي و نظام مالياتي پيشــرفته، 
کژکارکردي هاي نظام سرمايه داري را تا حدي 

اصالح کرد.
در تحليل هاي اصول گراي مارکسي، براي دولت 
چنين جايگاهي قائل نمي شوند. به جمله معروف 
مارکس استناد مي شــود: »دولت کميته اجرايي 
طبقه بورژوازي اســت«. در اين برداشت، دولت 
تابع منافع طبقه حاکم اســت و توانايي تأســيس 
نظام مالياتي پيشرفته را ندارد. درحالي  که تجربه 
تاريخي دهه هاي مياني قرن بيستم نشان مي دهد 
کــه دولت ها مي تواننــد نقش  هــاي بازتوزيعي 
درآمــدي قابل توجهــي داشــته باشــند. من هم 
معتقدم که کشــورهاي اســکانديناوي مصاديق 
بارز و مشخص اين موضوع هستند، يعني در اين 
کشــورها دولت ها با نظام هاي مالياتي پيشرفته و 
سنت هاي قوي اتحاديه هاي کارگري توانسته اند 
توزيع درآمد را بهتر کنند. ضريب جيني در اين 
اقتصادها بيــن 20 تا 25 صدم اســت که معادل 
اين ضريب در کشــورهاي سوسياليستي بلوک 
شرق ســابق است؛ بنابراين دولت مي تواند نقش 
ميانجي گرانه اي ميان سرمايه و نيروي کار داشته 
باشــد. در آغــاز بحث به تأثيرپذيــري احتمالي 
پيکتي از مکتب تنظيم فرانسوي اشاره کردم. اين 
مکتب فرانســوي در تحليل اقتصادي و نقد نظام 
ســرمايه داري ريشه هاي مارکســي دارد، اما در 
تحليل نهايي معتقد اســت که نظام سرمايه داري 
اين قابليت را دارد که در شــرايط سخت دست 

نقدهاي وارد بر کتاب
دو نوع نقد بر کتاب وارد شــده اســت؛ يکي از 
ســوي راديکال هاي مارکسيســت که معتقدند 
پيکتــي برداشــت نادرســتي از مفهوم ســرمايه 
مارکس دارد. در اين ميــان ديويد هاروي قرار 
دارد. نقد هاروي درســت اســت، اما اين نقدي 
بيرونــي اســت و نه درونــي، يعني ايــن اثر در 
چارچوب رويکرد مارکســي اصول گرا تأليف 
نشــده اســت تا با آن معيار، ســبک و ســنگين 
بشــود. البته چون پيکتــي عنوان کتابــش را به 
اقتباس از »ســرمايه« مارکس، »ســرمايه در قرن 
بيست ويکم« گذاشــته افرادي مانند هاروي اين 
نقــد را وارد مي کنند که ميــان قرائت مارکس 
و پيکتي از ســرمايه تفاوت از زمين تا آســمان 
است. از نظر مارکس سرمايه ابژه بي جاني نيست 
که در ماشــين آالت و ســاختمان خالصه شود، 
بلکه مناسبات اجتماعي پويايي است که ارزش 
اضافي را به طور مســتمر و پيوسته خلق مي کند. 
پيکتــي در مقدمه کتاب و همين طور در تعريف 
سرمايه مشــخصاً اعالم مي کند که برداشتش از 
سرمايه همان چيزي است که موردنقد مارکس 
است. اگر عنوان کتاب را براي مثال مي گذاشت 
تحوالت توزيــع درآمد در نظام ســرمايه داري 
اساســاً چنين نقدي موضوعيت پيــدا نمي کرد. 
درهرحال بــه گمانم چنين نقدي قوي نيســت، 
مگــر آنکه فرض را بر اين بگذاريم که رويکرد 
مارکســي اصول گرا هم در تبييــن علل موجده 
افزايش نابرابري در ساخت نظام سرمايه داري و 
هم در ارائه راهکار براي غلبه بر چالش نابرابري 
معتبرتر اســت. ايــن راهکار چيزي نيســت جز 
گذار از شيوه توليد مبتني بر مالکيت خصوصي 
به شــيوه توليد مبتني بر مالکيت اجتماعي، يعني 
فرض مي شود مادامي که ســرمايه بازتاب دهنده 
مناســبات اجتماعــي نابرابــر ميان مالــک ابزار 
توليد و صاحب نيروي کار است، راهکاري در 
درون نظام ســرمايه داري براي کاهش نابرابري 
وجود ندارد. منطق انباشــت ســرمايه در جهت 
افزايش نابرابري طبقاتي عمل مي کند. پيکتي با 
اســتناد به داده هاي تاريخي معتقد است باوجود 
ســازوکاري بــراي کنترل ميزان رشــد بازدهي 

اعمال کنيد. اين پيشــنهادي راديکال اســت. به 
همين دليل اســت کــه به نظر مــن پيکتي يک 
سوســيال دموکرات راديکال است. اين پيشنهاد 
از منظر اخالقي صورت نمي گيرد، بلکه از منظر 
ثبات اجتماعي و زمينه ســازي براي رشد پايدار 
ارائه مي شــود. آنچه پيشنهاد مي دهد حتي فراتر 
از نظــام مالياتي تصاعدي اســت کــه در دوره 
دولت رفاه وجود داشــته و براثر يورش ديدگاه 
نوليبرالــي و ســيطره مباحــث اقتصادداني چون 
آرتور الفــر )منحني الفر(، در چنــد دهه اخير 

کمرنگ شد.
ايــن نکته هم گفتني اســت که کتاب ســرمايه 
از دو نظر شــبيه کتــاب کينز، »نظريــه عمومي 
اشــتغال، پول و بهــره«، اســت. اول از اين نظر 
که هــر دو کتاب بعد از بحراني بزرگ منتشــر 
و نظريه رايج را به چالش مي کشــند. دوم ازنظر 
راهــکاري که ارائــه مي کنند. کينز نيــز بر اين 
باور بود کــه نابرابري موجب بي ثباتي اقتصادي 
مي شــود. کينــز برخالف ديــدگاه متعارف که 
معتقد اســت نابرابري موجب افزايش منابع مالي 
براي انباشت سرمايه و رشد مي شود معتقد است 
نابرابــري موجب کمبود تقاضاي مؤثر در قياس 
با ظرفيت هاي توليدي شــکل گرفته مي شــود، 
يعنــي نابرابــري مي تواند موجب بــروز بحران 
شود؛ بنابراين سياست هاي بازتوزيع درآمدي را 
پيشنهاد داد. جيمز توبين در راستاي انديشه کينز 
در دهه 1970 ماليات بر دارايي هاي مالي را ارائه 
کرد که به »ماليات توبين« معروف است. ماليات 

پيکتي نسخه راديکال تر اين پيشنهاد است.
آنچه پيکتي مي گويد اين است که سهم نيروي 
کار و سرمايه از درآمد حالت يکنواخت ندارد. 
در طول زمان بســته به اينکه نرخ رشد بازدهي 
ثروت بيشــتر يا کمتــر از نرخ رشــد اقتصادي 
اســت نتايــج مختلفي به دســت مي آيــد. اگر 
بيشــتر باشــد نابرابري در توزيــع درآمد کمتر 
مي شــود و برعکس. نرخ رشــد بازدهي ثروت 
هــم تحت تأثير نظــام مالياتــي و حوادثي مانند 
جنگ هاســت. ماليات تصاعدي بر ثروت مانع 
از تمرکز ثــروت موروثي مي شــود و بنابراين 
نرخ رشــد آن را کمتر از نرخ رشــد اقتصادي 
مي کنــد. همين طور جنگ ها موجب ازبين رفتن 
ثــروت و کاهش ميــزان رشــد بازدهي آن در 
مقايســه با نرخ رشــد اقتصادي مي شود. به اين 
اعتبار، بايد شــرايط تاريخي را ديد. براي مثال، 
طي سال هاي مياني قرن بيستم توزيع برابرتر شد 
کــه ازنظر وي دليل آن از ســويي نظام مالياتي 
پيشرفته دولت رفاه کينزي بود و از سوي ديگر 
ازبين رفتن ثروت ثروتمندان در طول دو جنگ 

جهاني.
اگر امکان دسترسي به داده هايي بلندمدت تر از 
اين وجود داشــت قطعاً طــول دوره به بيش از 
200 ســال افزايش مي يافت؛ بنابراين کل دوره 
موردبررســي در کتاب تابعي از امــکان توليد 
داده هاست. کل اين دوره خود به چند دوره بر 
مبناي تحوالت توزيع درآمد قابل تقســيم است 

که وي آن را به طور مستند نشان مي دهد.
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منحني الفر

تغيير وضع موجود در چه حدي اســت؟ پيکتي 
در فصــل پاياني کتاب هشــدار مي دهد که در 
غياب چنين تغييراتي دستاوردهاي دموکراتيک 
حاصله به باد خواهد رفت. معني اين هشدار اين 
است که قبل از آنکه دير بشود بايد کاري کرد. 
اين به افزايش آگاهــي جمعي جامعه جهاني از 
روندهاي خطرناک موجود و همين طور افزايش 
آگاهــي بر آگاهي کاذبي کــه موجب هژموني 
باورهاي نادرســت مي شــود، کمــک مي کند. 
ايــن افزايش آگاهــي به جنبش هــاي اجتماعي 
مســاوات گرا انرژي بيشــتري تزريــق مي کند. 
به اين اعتبــار، به گمان من رونــد آينده، رو به 
اســتفاده از ســازوکارهاي تنظيم گرايانه خواهد 

بود.
درس هاي کتاب براي ما

چنــد نکتــه در مورد مــا وجود دارد؛ نخســت 
اينکــه کتــاب پيکتــي درس مهمــي را از نظر 
روش اســتخراج داده ها نشــان مي دهــد. براي 
تجزيه وتحليلي عميق و بلندمدت تر بايد ســراغ 
توليد داده ها به روش هاي غيررسمي رفت. اگر 
در فرانســه، امريکا و انگلستان نتوان به داده هاي 
نمونه اي به دست آمده از مطالعات بودجه خانوار 
استناد کرد، در ايران چگونه مي توان به آن استناد 
کرد که نظام آماري وضع چندان خوبي ندارد؟ 
اگــر وزارت اقتصاد پرونده هــاي مالياتي را در 
اختيار بگذارد شايد بتوان در ايران نيز با استفاده 
از روش پيکتي سهم سرمايه از درآمد را محاسبه 
و بر مبناي آن تحوالت توزيع درآمد را از جايي 
که سابقه مالياتي موجود است بررسي کرد. اين 
ايده ارزشــمندي اســت که البته عملياتي کردن 
آن نيــاز به عزم جــدي و حمايت مالــي دارد. 
دوم، بحــث کيک رشــد و اثر رخنه بــه پايين 
رشد توسط برخي از اقتصاددانان و همکاران ما 
مانند نقل ونبات به کار گرفته مي شــود و ساخت 
فکري دولت ها را شــکل مي دهد. به گمانم اين 
دوستان خوب اســت حتماً اين اثر را بخوانند تا 
واقع بينانه تر با مســائل برخورد کنند. سوم، پاسخ 
به اين پرســش داراي اهميت است: ثروتمندان 
از چه طريقي به ثروت دست يافته اند؟ از طريق 
اتکا به اســتعدادهاي خالقانه خاصشان يا ثروت 
موروثي يا ثروت رانتي؟ اگر ارث و رانت منشأ 
اصلــي ثروت اندوزي باشــند در ايــن صورت 
مي توان بحث نظام مالياتي پيشــرفته را در ايران 
هــم جدي تر از قبل مطرح کــرد. ارزش دارايي 
ملکي افرادي براثر طرح هاي عمراني به يک باره 
چند برابر مي شــود بدون آنکه مالياتي بپردازند. 
افرادي براثر رانت جويي يک شــبه ره صدســاله 
مي رونــد و به ثروت هــاي نجومي دســت پيدا 
مي کننــد. در غيــاب شــفافيت و نظــام مالياتي 
کارآمــد و پيشــرفته، نظــام مالياتــي به ناچار بر 
ماليات بر حقوق و دستمزد و ماليات غيرمستقيم 
متکي مي شود. اين ساخت بايد اصالح شود در 
غير اين صــورت همان طور که پيکتي مي گويد 
بيش ازانــدازه و غيرقابل قبول مي تواند  نابرابري 

براي نظم اجتماعي خطرناک باشد.■

ايــن نکته اي اســت کــه اقتصاددانــان منتقــد رويکرد 
نئوليبرالــي، به کــرات طي ســال هاي گذشــته آن را به 
بحث گذاشــته اند. ميزان رشد اقتصادي در عصر طاليي 
ســرمايه داري )ســال هاي 1945 تا 1970( کــه همراه با 
دولت رفاه کينزي بود نه تنها کاهش نيافت، بلکه چه در 
تک تک کشورها و چه در کل جهان بيشتر از اين ميزان 
در دوره حاکميــت رويکــرد نئوليبرالي طي ســال هاي 
1970 به بعد بود. از نظر پيکتي اگر جلوي تمرکز ثروت 
گرفته شود، نظام انگيزشي کل جامعه تقويت مي شود و 

درنتيجه رشد هم بيشتر مي شود.

امکان عملياتي شــدن راهــکار ماليات بر 
ثروت جهاني چقدر است؟

همان طــور که پيش تر ذکر کــردم، جيمز توبين در دهه 
1970 ماليــات بر معامالت ســهام و ســاير دارايي ها در 
بازار بورس را پيشــنهاد داد، اما تا چند سال اخير چندان 
جدي گرفته نشد که دليل آن بيشتر سيطره ديدگاه هاي 
دست راســتي اقتصادي معتقد به کارکرد کارآمد بازار 
بود. حــال که بحــران، برخــالف خوش بيني هاي آنان 
رخ داده، بحــث ماليــات توبيــن و همين طــور طراحي 
نظام پولي نويني، بيشــتر از قبــل موردتوجه قرار گرفته 
اســت. گروه 20، ماليات توبين را در دســتور کار قرار 
داده و در پــي عملياتي کــردن آن در مقياســي وســيع 
اســت. باوجوداين، طبيعي اســت در برابر اعمال چنين 
ماليات هايي مقاومت هايي وجود داشــته باشد. صاحبان 
ثروت در برابر آن مي ايســتند همان طور که رســانه هاي 
وابسته به آنان چنين مي کنند. عملياتي کردن اين ماليات 
نياز بــه اراده قــوي سياســي جهانــي دارد. بحران هاي 
مختلــف از بحران مــواد غذايي گرفته تــا بحران مالي 
2008 و بحــران يونــان و اروپا، بحران گرســنگي چند 
ميليارد نفر از مردم جهــان و اعتراضات اجتماعي چون 
جنبش وال اســتريت همگي دال بر شکل گيري موقعيت 
جديدي اســت کــه به عنوان نيــروي فشــار دروني در 
جهــت تغييراتي جدي در ساخت نظام حکمراني 
اقتصــاد جهاني عمل خواهد کــرد. در اين نکته 
ترديدي نيست که چنين تغييراتي بدون مقاومت 
اجتماعي ممکن نخواهد شــد. کتاب سرمايه در 
قرن بيســت ويکم به گمانم انــرژي جنبش هاي 
اجتماعــي مســاوات گرا را بيشــتر خواهد کرد. 
مشــکل بــر ســر ســازوکارهاي عملياتي کردن 
ايده هايــي چون ماليات توبين يــا ماليات پيکتي 
نيســت، بلکه مقاومت هايي اســت کــه در برابر 
آنها وجــود دارد. آيا درون نظــام امکاني براي 
غلبــه بر مقاومت هــاي صاحبان ســرمايه وجود 
دارد؟ پاســخ اين پرســش به دو مؤلفه مرتبط به 
هم وصل اســت: آگاهي ما از شــرايط موجود 
چيســت؟ پتانســيل جنبش هــاي اجتماعي براي 

به پوســت اندازي بزند و شرايط نهادي جديدي 
را با هدف عبور از بحران تأســيس کند. يکي از 
اين شرايط نهادي، شــيوه توليد فورديسم است 
که وجه مشخصه اساســي اش نقش قوي دولت 
در بازتوزيــع درآمد و نقش قــوي اتحاديه هاي 
کارگري در تأمين موازنه قدرت ميان نيروي کار 
و سرمايه اســت، يعني دولت اجتماعي مي تواند 
بخشــي از مازاد خصوصي که در تجزيه وتحليل 
مارکســي منشــأ اصلــي نابرابــري اســت را به 
مــازاد اجتماعي تبديل کنــد. خدمات عمومي، 
بهداشت، آموزش وپرورش، حمل ونقل عمومي 
مصاديقــي از مــازاد اجتماعي اســت. رويکرد 
پيکتــي درمجمــوع در ايــن چارچــوب قــرار 
مي گيرد؛ بنابراين طبيعي است که ميان پيکتي و 
مارکسيسم اصول گرا تفاوت زيادي وجود دارد. 

من خودم با نگاه وي همدل تر هستم.
نقد دوم مربوط به جريان نئوليبرال است. طبيعي 
است که اين جريان از ظهور اين کتاب برآشفته 
شــود. به تــالش روزنامــه معتبر دست راســتي 
فايننشــنال تايمز نگاه کنيد که ســعي کرد اعتبار 
داده هاي کتاب را زير ســؤال ببــرد، اما در اين 
راه موفق نشــد. هر چه مباحث اين کتاب مورد 
اقبــال قرار بگيــرد به معنــاي پنبه شــدن تمامي 
اســتدالل هايي است که طي چند دهه گذشته به 
دست مکاتب دست راستي اقتصادي پول گرايي، 
اتريشــي، طرف عرضــه، انتظــارات عقاليي و 
انتخاب عمومي، در جهت تئوريزه کردن دولت 
حداقل، بافته شــده بودنــد. البته بحــران 2008 
به عنوان يک پديــده تاريخي تا حد زيادي کار 
خــود را در پنبه کــردن اســتدالل هاي نئوليبرالي 
صــورت داد. براي مثــال آرتور الفــر از نظريه پردازان 
طــرف عرضه مي گويد که اگر نرخ ماليات بهينه باشــد 
)بهينه يعني نبايد تصاعدي باشــد و از حدي فراتر برود( 
درآمدهاي مالياتي دولت هم بيشــتر مي شود. اين بحث 
هــم مانند بحث کوزنتــش بنام منحني الفــر در ادبيات 
اقتصــاد کالن معروف اســت. رابرت لــوکاس، برنده 
نوبل اقتصاد و يکــي از بنيان گــذاران مکتب انتظارات 
عقاليــي، بر اين باور اســت که موضــوع توزيع درآمد 
موضوعي نيســت که در اقتصاد بتواند جايگاهي داشته 
باشد. همين طور چنين افرادي سعي کردند ريشه مشکل 
تورم را در قــدرت اتحاديه هاي کارگري و تالش آنان 
براي افزايش دســتمزد جســت وجو کننــد. از اين منظر 
راهکارشــان ســرکوب اتحاديه هاي کارگــري بود که 
نمونه آن سرکوبي است که در دهه 1980 به دست تاچر 
و به تأسي از هايک در انگلستان صورت گرفت. کتاب 
پيکتي بر بســتر واقعيــت رخ داده بحــران مالي 2008، 
تمامــي ايــن اســتدالل ها را نقش بــر آب مي کند. اگر 
اعتبار داده هاي اين کتاب مخدوش نشود، استدالل هاي 
نئوليبرالــي مثــل فرضيه کوزنتس و فرضيــه الفر و نظم 
خودانگيختــه بــازار و مارپيچ دســتمزد – تــورم به هوا 

مي روند.
ليبرال هــا نگران حــق مالکيت خصوصي هســتند. اين 
نگراني را در چارچوب مقوله انگيزش، توجيه مي کنند. 
مي گويند نظام مالياتي پيشرفته انگيزه سرمايه داران براي 
ســرمايه گذاري را کم مي کند. درنتيجه رشد اقتصادي 
کاهش مي يابد. پيکتي نشان مي دهد وقتي توزيع درآمد 
بهتر مي شود نرخ رشــد اقتصادي کاهش پيدا نمي کند. 
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باشــد که روي چگونگي انديشــيدن کل جامعه 
درباره خودش سلطه پيدا مي کند. به محض اين که 
تحقيــق در انواع حوزه هــا را از اين زاويه بنگريد، 
روشــن مي شــود که براي مهار قــدرت عظيم و 

نامتناسب وال استريت بايد کاري کرد.
خيز فاينانس به سمت سلطه گري

تا پيش از بحران بزرگ دهه 1930، جايگاه و نفوذ 
صاحبان سرمايه آن چنان زياد بود که وقتي تئودور 
روزولت نخستين شکايت حقوقي مهم ضدانحصار 
را عليه شــرکت راه آهن جــي پي مورگان مطرح 
کرد، مورگان به وي گفت، »اگر ما کار اشــتباهي 
کرديــم، آدم خودت )مدعي العموم( را بفرســت 
تــا بــا آدم من مشــکل را حل کنند«، امــا پس از 
سقوط بازار سهام در 1929، امريکا، قانون گلس- 
استيگال و ساير قوانين را براي مهار بخش مالي و 

افزايش ثبات اقتصاد به تصويب رساند.
طي چند دهه گذشته، اين قوانين عمدتاً بالاستفاده 
مانــده بــود. مشــهودترين نتيجه اين کار، رشــد 
وحشتناک بخش مالي بود. در 1970 سهم صنايع 
فاينانس و بيمه به 4/2 درصد توليد ناخالص داخلي 
امريکا رســيد که نســبت به 2/8 درصد در 1950 
حــدود 50 درصد افزايش يافته بود. در 2012 اين 
نسبت به 6/6 درصد رسيد. ماجرا براي سودها نيز 
مشــابه است: در 1970 سود صنايع فاينانس و بيمه 
برابر با 24 درصد سود مجموع بخش هاي ديگر 
بود. در 2013 با وجودي که در دوره پس از اثرات 
بحران مالي به سر مي برديم اين عدد به 37 درصد 

رشد يافته بود.
اين ارقام سلطه واقعي فاينانس را واقعاً کمتر برآورد 
مي کنند چون بيشتر بنگاه هاي غيرمالي نيز واحدهاي 
مالي مهمــي دارند. دارايي چنيــن واحدهايي در 
ابتداي دهه 1980 به شدت رو به افزايش گذاشت. 
در ســال 2000 ايــن دارايي هــا به انــدازه يا حتي 
بزرگ تر از دارايي مرئي شرکت هاي غيرمالي بود. 
براي مثال طي دهه 2000 شــرکت خودروسازي 
فورد از فروش وام هاي خود پول بيشتري نسبت به 
فروش خودروهاي توليدي خود به دســت آورد، 
درحالي کــه تقريباً نيمــي از درآمــد کل جنرال 
الکتريک از شرکت سرمايه جنرال الکتريک عايد 
شد. اگر شــرکت هاي غيرمالي را شامل کنيم در 
1980 ارزش کل دارايي هاي مالي امريکا پنج برابر 
توليد ناخالص داخلي کشــور بــود. در 2007 اين 

نسبت به 10 برابر رسيد.

کاهش هزينه و عملکرد مالي متمرکز شده بود. 
درنهايت، فرهنگ مک دانل داگالس بر شــرکت 
ادغام شده مسلط شد؛ بنابراين با وجود مخالفت هاي 
مهندسان باســابقه بوئينگ با توليد مدل 787، اين 
هواپيما با ميزان غيرمنتظره  اي از برون سپاري توسعه 
يافت. برون سپاري، دارايي ها را از ترازنامه بوئينگ 
حذف کرد، اما زنجيره تأمين 787 را چنان پيچيده 
ســاخت که شرکت نمي توانســت کيفيت باالي 
موردنياز يک شــرکت هواپيمايــي را حفظ کند. 
دقيقاً همان طور که مهندسان پيش بيني کرده بودند، 
نتيجه امر تأخيرهاي عظيم و هزينه هاي هنگفت از 

دست دررفته بود.
کاليتون کريستنسن، در مقاله اي استدالل مي کند 
که پذيرفتن ســنجه هاي موردپسند وال استريت از 
ســوي مديريت، جلوي نوآوري را گرفته اســت. 
نفــوذ بخش مالي بر مديريــت، آن چنان قدرتمند 
شده است که يک نظرسنجي اخير از مديران ارشد 
مالي نشــان داد 78 درصد آنهــا حاضرند »ارزش 
اقتصادي بنگاه را فدا کننــد« و 55 درصد مديران 
 Present( نيز قبول مي کنند، پروژه با ارزش حال
Value( خالــص مثبت را لغو  کنند يعني عامدانه 
به شرکت خود آسيب بزنند تا اهداف وال استريت 
را برآورده کرده و به اشتياقش براي »هموارسازي« 

عايدي ها پاسخ دهند.
اما چرا مديران انتخاب هايي مي کنند که مي دانند 
اشتباه است؟ چرا اين همه افراد به چيزي که خيلي 
ســاده درست نيســت باور دارند )به گونه اي عمل 
مي کنند کــه گويي بــاور دارند(؟ من دانشــمند 
علوم سياســي هســتم؛ يعني دقيقــاً همان طور که 
اقتصاددان ها درباره کميابي يا يک ســرباز درباره 
ارتش فکر مي کند من درباره قدرت فکر مي کنم. 
وضعيت هاي زيــادي پيش مي آيد کــه مردم- و 
کشورها- عليه منافع خويش عمل مي کنند. يکي 
از مهم ترين اين موارد- و خطرناک ترينش- زماني 
اســت که يک بخش يا گــروه آن چنان قدرتمند 

چشم انداز ايران: از زمان بحران مالي سال 2009 
به اين ســو مقاالت مختلفي در مورد چرايي اين 
رکود عظيم اقتصادي منتشر شده است. در اين 
مقاالت ازيک طرف سعي شــده ريشه هاي اين 
بحران شناسايي شوند و از سوي ديگر تالش شده 
با ارائه سياست هاي محدودکننده، از بروز دوباره 
اين واقعه جلوگيري به عمل آيد. مقاله »قدرت 
وال اســتريت...« نيز در همين راستا پيامدهاي 
منفي بزرگ شــدن بيش ازاندازه بخش مالي را 
در يک اقتصاد به تصوير مي کشــد. نويسنده در 
اين نوشــتار نشــان مي دهد چگونه يک بخش 
مالي بزرگ شــده مي تواند قــدرت اقتصادي 
را در اختيــار بگيرد و اين قــدرت درنهايت به 
تضعيف بخش مولد اقتصاد منجر مي شود. اگرچه 
داده هاي ايــن پژوهش مربوط به اقتصاد امريکا 
مي شــود، اما آنجا که به تبعات نفوذ بخش مالي 
بر بخش توليد اختصــاص دارد تا حد زيادي به 
وضعيت اقتصادي ايران نيز شبيه است و مي تواند 
هشداري براي مسئوالن اقتصادي کشور باشد تا 
با ايجاد قوانين الزم، رشــد بيش ازاندازه بخش 
مالي را محدود کرده و يک ارتباط معقول بين 
اين بخش و بخش حقيقي اقتصاد به وجود آورند. 
آنچه در ادامه مي  آيــد خالصه اي از مهم ترين 
بخش هاي اين مقاله است. اين مقاله ارزشمند را 
دکتر جعفر خيرخواهان از هاروارد بيزنس رويو 
صفحات 71 تا 78، به فارسي برگردانده و کامل 
آن در سايت meisami.net قابل دريافت است. 
رونمايــي شــرکت بوئينگ از هواپيمــاي 787 به 
کابوسي از اضافه هزينه هاي سنگين و آتش گرفتن 
باتري ها براي اين شرکت تبديل شد. هر محصولي 
دچار مشــکالت فني مي شــود، امــا نکته عجيب 
دربــاره بوئينگ 787 اين اســت کــه اين اتفاقات 
دقيقاً از نوع تصميماتي ناشــي شد که وال استريت 

به مديران ديکته مي کرد.
بوئينگ تا پيش از اينکه در سال 1997 با مک دانل 
داگالس ادغام شــود، فرهنگي مهندســي مدار و 
پيشينه اي از شــرط بندي روي سرمايه گذاري هاي 
جســورانه در هواپيماهاي جديد داشت. از سوي 
ديگر، مک دانل داگالس ريسک گريز بوده و روي 

قدرت وال استريت چه هزينه هايي دارد
يا چگونه نفوذ غيرعادي بخش مالي، بخش مولد اقتصاد را تضعيف مي کند؟

برگردان: جعفر خيرخواهان- تلخيص: سمانه گالب

گوتام موکوندا * --- هاروارد بيزينس رويو، ژوئن 2014
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بخش هاي اقتصــاد حقوق مي گرفتنــد، اما براي 
مديران عالي مالي، اين تفاوت وحشتناک بود. آنها 
250 درصد بيشتر از همتايان غيرمالي خود دريافت 
مي کردند. براي مديران عالي در وال استريت، اين 
تفاوت حتي بزرگ تر بود: آنها 300 درصد بيشتر از 
همتايان خود در اقتصاد حقيقي مي گرفتند. تفاوت 
دســتمزد در بخش مالي را بســته به اينکه چگونه 
محاسبه کنيد، افزايش کلي در نابرابري اقتصادي 
در امريــکا از 1980 تاکنون را بــه ميزان 15 تا 25 

درصد توضيح مي دهد.
منظور من از وال اســتريت چيســت؟ وقتي که من 
دربــاره وال اســتريت صحبت مي کنــم منظورم 
بانک هاي بزرگ يونيورســال و ســرمايه گذاري 
اســت. اين مقاله و اصالحاتي که پيشنهاد مي دهد 
عمدتاً معطوف به اينها اســت و تنهــا ربط فرعي 
به ســاير بخش هاي آن مثل صندوق هاي ســرمايه 
خصوصــي و مديــران دارايي هــاي بــزرگ پيدا 

مي کند.

پيامدهاي قدرت بخش مالي
اينک به بخشــي نگاه مي کنيم کــه کارکردهاي 
حياتي براي اقتصاد دارد )هيچ اقتصاد مدرني بدون 
بانک امکان وجــود ندارد(، امــا هنگامي که اين 
بخش زيادي بزرگ مي شــود، ميل به کندکردن 
رشــد اقتصادي، افزايش نابرابــري و تجربه کردن 
ســقوط هاي مالي دارد که خســارات سنگيني بر 
جامعه وارد مي ســازد )بحران مالي 2008، بيش از 
2 تريليون دالر به شکل درآمد مالياتي ازدست رفته 
و افزايــش مخــارج، بــراي دولت امريــکا هزينه 
برداشــت.( اين بخش باوجود چنين اشــکاالتي، 
نفوذ زيادي بر بقيــه اقتصاد اعمال مي کند اگرچه 
بيشتر مديران مي دانند که تقاضاهاي وال استريت به 
شرکت هايشان صدمه مي زند؛ بنابراين ما به پرسشي 
بازمي گرديم که مقاله را شروع کرديم. چرا جوامع 

)و مردم( عليه منافع خويشتن عمل مي کنند؟
پاسخ را مي توان با دو کلمه داد: »قدرت نامتوازن«

دقيقاً همان طــور که جاذبه يک ســياه چاله، مدار 
ســتارگان در فواصــل ســال هاي نــوري را تغيير 
مي دهد، قدرت و اعتبار زياد، رفتار هرکســي در 
اطراف صاحبان قدرت را مســتقيم يا غيرمستقيم 
تغييــر مي دهد. روش مســتقيم از طريــق اجبار و 
اغواکردن اســت: اگر آنچــه را مي خواهم انجام 
بدهي پاداش خواهي گرفت؛ از دستورم سرپيچي 
کني تنبيه خواهي شد. هر بار که کمک هاي مالي، 
رأي به سياســتمدار را از اين ســو به آن سو مي برد 

قدرت مستقيم خود را نشان مي دهد.
روش غيرمســتقيم کمتر آشکار است اما به مراتب 

به محض اينکه اين بخش زيادي بزرگ مي شود- 
وقتي اعتبار بخش خصوصي به 80 تا 100 درصد 
توليد ناخالص داخلي مي رسد- اين نظام واقعاً مانع 
رشد شده و بي ثباتي را افزايش مي دهد. در امريکا 
در ســال 2012 اعتبار بخش خصوصي به 183/8 
درصد توليد ناخالص داخلي رســيد. مالي ســازي 
جداي از اثراتي که بر بنگاه هايي مثل بوئينگ دارد، 
با دو روش مهم ديگر اقتصادها را تضعيف مي کند. 
نخســت، نظام هاي مالــي بزرگ تــر و پيچيده تر 
اســتعداد بيشتري براي سقوط مالي دارند؛ نکته اي 
که انــواع اقتصاددانان ازجمله هايمن مينســکي، 
چارلز کيندل برگر و راگورام راجان اشاره کردند 
)نفر آخر در ســال 2005 استدالل مشهوري کرد 
که ريسک بي ثباتي مالي، بسيار بيشتر از آن چيزي 
اســت که اقتصاددانان تصور مي کنند و از ســوي 
لري ســامرز به خاطر بدبيني اش نسبت به نوآوري 

مالي به عنوان »خرابکار« طرد گرديد.(
دوم اينکــه يک نظام مالــي زيادي توســعه يافته 
باعــث تخصيــص غيربهينــه منابع مي شــود. در 
ســال هايي دور يعني 1984 بود کــه جيمز توبين 
اقتصاددان برنده جايزه نوبل اظهار داشت »صنعت 
اوراق بهادار، کمک بســيار اندکي به تأمين مالي 
ســرمايه گذاري هاي حقيقي مي کند.« او با گفتن 
اين جمله خود را به دردســر انداخت که »ما منابع 
هر چه بيشتري، ازجمله بهترين استعدادهاي جوانان 
خــود را صرف فعاليت هاي مالــي مي کنيم که با 
توليد کاالها و خدمات فاصله دارند و پاداش هاي 
خصوصــي بااليي به آنها مي دهيم که تناســبي با 

بهره وري اجتماعي آنها ندارد.«
امــا همان طور که توبين اظهار داشــت تخصيص 
غيربهينه منابع، از ســرمايه هم فراتــر مي رود. اين 
قضيه بــه مردم نيز مربــوط مي شــود. راجر بوتل 
اقتصاددان انگليســي اســتدالل مي کنــد که همه 
فعاليت هــاي اقتصــادي را مي تــوان به دو دســته 
»خالق« و »توزيعي« تقســيم کرد. کارهاي خالق 
باعث افزايش ثــروت جامعه مي شــود. کارهاي 
توزيعي در عوض ثروت را از دستي به دست ديگر 
جابجا مي کند. در هر صنعتي هر دو فعاليت وجود 
دارد، امــا در بخش مالي، فعاليت اصلي توزيعي و 

نه خالق است.
عالوه بر اين صنعت خدمات ســطح بسيار بااليي 
از يــک نوع فعاليت توزيعي بــه نام »رانت جويي« 
دارد که مســتلزم تالش براي کسب ســود از راه 

دست کاري سياست هاي دولتي است.
وال استريت در حال جذب بهترين و درخشان ترين 
نيروهاي انســاني کشور امريکا اســت و بسياري 
از آنهــا در توزيع ثروت به جاي خلق آن مشــغول 

مي شوند.
مبالــغ پرداختي بــه بخش مالي نشــانه ديگري از 
کشــش و جذبــه خارق العاده اين صنعت اســت. 
اقتصاددانان توماس فيليپون و آريل رشف دريافتند 
که پيش از بحران بزرگ، کارکنان بخش فاينانس 
حتي پس ازاينکه ســطح باالتر تحصيالت آنها را 
در نظر بگيريم، حقوق به مراتب بيشتري نسبت به 
ساير بخش ها مي گرفتند. در سال 2006 کارکنان 
بخــش فاينانس به طور ميانگيــن، 50 درصد بيش 
از کارکنان با همان ســطح تحصيالت در ســاير 

جهش در اندازه بخش مالي و سودهاي آن، نفوذ 
فاينانس بر دولت را نيز افزايش داده است. در فاصله 
1998 تا 2013 صنايع فاينانــس، بيمه و امالک و 
مستغالت تقريباً 6 ميليارد دالر صرف البي کردن 
نمودند؛ تنها بخشــي که مبلغ بيشتري صرف کرد 
بهداشت و درمان بود. به دنبال بحران 2008، بخش 
مالي واقعاً فشار خود را بر دولت شدت بخشيد. به 
چرخه انتخابات 2014-2013 نگاه کنيد: تا مارس 
2014 فاينانس، بيمه و امالک و مســتغالت تقريباً 
485 ميليون دالر صرف البي گري کردند که بيش 
از هر صنعت ديگري بود و تقريباً 149 ميليون دالر 
به کارزار انتخاباتي نامزدهاي فدرال کمک کردند 
که تقريباً سه برابر بيشتر از کمک مالي بهداشت و 

درمان بوده است.
نماينــدگان و البي گران بخش مالــي آن چنان با 
ارگان هايي که قرار اســت آنهــا را نظارت کنند، 
قاطي شده اند که در واشنگتن جمعا   ً به آنها کلوب 
»The Blob« مي گوينــد. اين وضعيت در رزومه 
کاري مقامات دولتي حال و گذشــته قابل مشاهده 
اســت. وزير خزانه داري مهم ترين تنظيم گر مالي 
اســت. بياييد به شــش نفر آخري که اين پست را 
در اختيار داشــتند نــگاه کنيم. جک لئــو، وزير 
خزانــه داري کنوني پيش ازاين در ســيتي گروپ 
کار مي کــرد. تيموتي گايتنر، فرد پيــش از وي، 
اکنــون رئيس واربــورگ پينکوس يــک بنگاه 
ســهامي خاص وال استريت است. هانک پائلسون 
پيش ازاين سمت، رئيس اجرايي شرکت گلدمن 
ســاکس بود. قبل از او جان اســنو بود که اکنون 
رئيس شرکت سربروس يک بنگاه سهامي خاص 
اســت. پيش از اسنو، الري ســامرز بود که پس از 
ترک خزانه داري بيــش از 5 ميليون دالر از بنگاه 
خدمات تأميني دي شــاو دريافت کرد و پيش از 
وي رابرت روبين بود که او نيز گلدمن ساکس را 
رهبري کرده و پس از ترک دولت، يک پســت 

عالي در سيتي گروپ گرفت.
تحقيق من نشان مي دهد مسيرهاي رسيدن رهبران 
به قدرت، بر تصميم ها و اقدامات آنها در محل کار 
به شدت تأثير مي گذارد. کساني که مشاغل کاري 
خود را در بخش مالي گذرانده اند احتمال بيشتري 
مي رود که در جهان بيني آن سهيم باشند. آن طور 
که شــيال باير، رئيس پيشين شــرکت بيمه سپرده 
فدرال مي گويد »بحث بر ســر فســاد مالي نيست. 
مسئله اين است که با پديده تسخير شناختي روبرو 
هســتيم؛ يعني اين افراد تا حــد زيادي به نهادهاي 
بزرگ مالي و کساني که آنها را نمايندگي مي کنند 
گوش فرا مي دهند و توجه کافي به کساني که در 

بخش توليد هستند ندارند.«
مالي سازي چيست و چه معني مي دهد

مالي ســازي به معناي افزايش نفوذ بازارها، نهادها 
و فرادستان مالي بر اقتصاد و ساير نهادهاي جامعه 
شامل دولت است. امريکا تنها کشوري نبوده است 
که درگير مالي ســازي شده است. در يک اقتصاد 
مالي سازي شــده، امور دنيا وارونه مي شــود. براي 
مثال يک بررسي صندوق بين المللي پول نشان داد 
درحالي کــه در مراحل اوليه و مياني توســعه يک 
کشــور، نظام مالي قوي براي رشــد اهميت دارد 

صنعت خدمات سطح بسيار 
بااليي از يک نوع فعاليت توزيعي 

به نام »رانت جويي« دارد که 
مستلزم تالش براي کسب سود 
از راه دست کاري سياست هاي 

دولتي است
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دارد تخفيف هــاي مالياتــي در پرداخــت بهره را 
محدود کنيد درحالي که نرخ ماليات بر شرکت ها 
را پايين مي آوريد. در اين حالت انگيزه شرکت ها 
براي وام گيري کاهش مي يابد و ريسک مالي نيز 

کم مي شود.
ماليات بندي بر معامالت مالي

هزينه پايين معامله کردن ســهام، ســرمايه گذاران 
را تشــويق مي کند تا آنهــا را به عنــوان ابزارهاي 
مالــي کوتاه مدت و نه ســرمايه گذاري بلندمدت 
بنگرند. ماليات بر معامالت مالي، نوسان پذيري را 
کاهش داده، ســرمايه گذاران را به سمت اهداف 
بلندمدت تر هدايت مي کنــد و منبع ديگر قدرت 

بخش مالي را تضعيف مي کند.
با درآمد سرمايه گذاري مثل درآمد معمولي 

برخورد شود
يک يارانــه اثربخش ديگر براي عده  اي در بخش 
مالي، از نــرخ ماليات پايين تر بر عايدي ســرمايه 
ناشــي مي شــود. در تئــوري، اين باعث تشــويق 
ســرمايه گذاري و بنابراين رشد اقتصادي مي شود. 
در عمل پيوندي برقرار نيســت. بررسي ها توسط 
اقتصــاددان لئونــارد بورمــن و واحــد تحقيقات 
غيرحزبي کنگره نشــان مي دهد هيچ رابطه اي بين 
رشــد اقتصادي امريکا و نرخ ماليــات بر عايدي 
سرمايه وجود ندارد. چرا بايد دولت به سرمايه داران 
و مديران عالي به زيان دانشمندان و سربازان يارانه 
دهد هنگامي که هيچ منفعت اقتصادي در انجام اين 

کار وجود ندارد؟
نتيجه

به مدت يک نســل بخش مالي امريکا به شــدت 
رشد کرد، قدرتمندترين اعضاي خود را ثروتمند 
ســاخت و کســب وکارها و دولت را تسليم خود 
نمود. مالي سازي امريکا درعين حال، فعاليتي حياتي 
را کــه عده بســياري در اين بخــش از بانکداران 
خرده فروش و تجاري تا سرمايه داران خطرپذير و 
تعديل گران بيمه انجام مي دهند پنهان کرد و حتي 

مانع شد.
نياز به کسب وکارهاي غيرمالي است تا بازگرداندن 
توازن را در اولويت قرار دهند. تنها از طريق قدرت 
اســت که مي توان باقدرت به مقابله برخاســت و 
هراندازه وال استريت قوي باشد، بنگاه هايي که بقيه 
اقتصاد را تشکيل مي دهند بايد قوي تر باشند. باور 
بر اينکه بيشتر بازارها زياده از حد مقررات گذاري 
شــدند و بازارهــاي مالي کمتــر مقررات گذاري 
شدند- که مقررات زدايي شرکت هاي هواپيمايي 
يک ايده عالــي بود، امــا مقررات زدايي بانک ها 
ايــده اي فاجعه بــار بود- کاماًل ســازگار اســت. 
بازارهــاي مالي با ســاير بازارها تفــاوت دارند و 
بنابراين بايد به نحو متفاوتي با آنها برخورد شــود. 
فعاالن اقتصادي امريکا با علم به اينکه مالي سازي، 
ترمزي بر ســر راه موفقيتشان است بسيج خواهند 
شد و نيرويي خوانده بود که بتوان روي آن حساب 

کرد.■
ــي هــاروارد  *)اســتاديار اقتصــاد مدرســه بازرگان
ــران  ــي رهب ــر: وقت ــاب »گريز ناپذي و نويســنده کت

ــد.«( واقعــاً اهميــت دارن

باعث شد آلمان منابع عظيمي را روي يک دارايي 
هزينه کند که نه تنها ارزشي نداشت بلکه پيامدهاي 
منفي هم داشت چون انگلستان و اياالت متحده را 

به سمت دشمنان آلمان کشانيد.
البتــه در اياالت متحــده، بخــش مالــي )به ويــژه 
وال اســتريت( و نه بخش نظامي است که قدرتي 
نامتناسب دارد. يک بخش مالي قوي براي حيات 
اقتصادي ضروري است. نظام مالي به مثابه گردش 
خون اقتصاد اســت. بدون آن، ســرمايه نمي تواند 
درجاهايــي که بــه آن نياز اســت جريــان يابد. 
بانک هاي بزرگ که باعث رشد افسانه اي فاينانس 
شدند قلب نظام مالي هستند، اما يک قلب ممکن 
است آن چنان بزرگ شود که بدن را ضعيف کند. 
قلبي که قرار بود حافظ بدن باشــد، بدن را حتي از 
انجام وظايف اساسي خود ناتوان مي کند. اقتصاد 

امريکا از يک قلب بزرگ شده رنج مي برد.
رفع مشکل

نظــام مالي بايد به توازن برســد. چــون قدرت و 
اعتبار بخش مالي، محصول اندازه و ســودآوري 
فوق العاده آن اســت. نياز به اصالحاتي داريم که 
اندازه و سودآوري را به ميزان صحيح خود برساند 
بدون اينکه مانع وظايف اساســي اين بخش شود. 
کليد آن هم انتخاب اصالحاتي است که اختالالت 
ايجادشده توســط قدرت فاينانس را خنثي کند- 
اصالحاتي کــه به داليل کاماًل اقتصــادي ارزش 
اجراکردن دارند. با اين اصالحات مخالفت خواهد 
شد چون که آنها سودآوري و قدرت عده اي را در 
بخش مالي کاهش مي دهد، اما نکته همين جا است. 
اصالحاتي که اين کار را نکند نتيجه اي دربرندارد.

اينجا چند رويکرد بالقوه به اين نوع اصالحات را 
آورده ايم :

عملياتي  اهــرم  و  انــدازه  محدودکردن 
بانک ها

در کتاب »13 بانکدار«، ســيمون جانسون و جيمز 
کواک پيشــنهاد مي دهند کــه دارايي بانک هاي 
يونيورســال )که بانکداري تجاري را با بانکداري 
ســرمايه گذاري تخصصــي ترکيــب مي کننــد( 
نبايد هرگز بيشــتر از چهار درصد توليد ناخالص 
داخلي افزايش يابد و اين ســقف براي بانک هاي 
ســرمايه گذاري بايد در 2 درصد تعيين شود. اين 
شرط تنها بر چند شرکت تأثير خواهد گذاشت، اما 
همين چند تا سلطه و نفوذ عظيمي اعمال مي کنند.

اقتصاددانــان آنات آدماتــي و مارتين هلويگ در 
کتاب »لباس جديد بانکدارها« نشــان مي دهند که 
اگر براي اهرم عملياتي بانک ها سقفي به نسبت 3 
به 1 گذاشته شود- يعني اگر حقوق صاحبان سهام 
دست کم يک چهارم از کل بدهي هاي بانک ها را 
تشــکيل دهد- هيچ اثري بر توانايي بانک ها براي 
وام دادن نخواهد داشت درحالي که ثبات نظام مالي 

را به شدت بهبود خواهد بخشيد.
بدهي و ســرمايه را در زمين بازي هموار 

)شرايط رقابتي( قرار دهيد
بازارهاي بدهي، بسيار بزرگ تر از بازارهاي سرمايه 
اســت و بدهي ريســک هايي ايجــاد مي کند که 
سرمايه نمي کند. هرچقدر شرکت بدهکارتر باشد، 
بيشتر در معرض هوي و هوس بازارهاي مالي قرار 

مهم تر است. قدرت واقعي نه از مجبورکردن مردم 
به انجام آنچه مي خواهيد بلکه از تغييردادن شــيوه 
فکرکردن مردم ناشي مي شــود، به طوري که آنها 
حاضرند کاري را انجام دهند که شما مي خواهيد. 
لرد اکتون جمله مشهوري دارد که »قدرت ميل به 
فســاد دارد و قدرت مطلق قطعاً فساد مي آورد.« ما 
معموالً فکر مي کنيم ايــن اظهارنظر درباره اثرات 
قدرت بر کساني است که صاحب قدرت هستند؛ 
اما اکتون واقعاً درباره اثرات قدرت بر قضاوت ما از 
قدرتمندان صحبت مي کرد. تمايل طبيعي به سمت 
اين باور اســت که کســاني که در قدرت هستند 
افرادي خوب و منصف بوده و کارهاي درســت 
انجام مي دهند. قدرت و اعتبار باعث مي شود رفتار 
کســاني که قدرت دارند به نظر خيرخواهانه تر از 

آنچه آنها واقعاً هستند به نظر برسد.
توانايــي يک گــروه قدرتمنــد در پاداش دهي به 
کســاني که بــا وي موافــق هســتند و تنبيه کردن 
کساني که موافق نيستند نيز بازار انديشه ها را دچار 
اختالل مي کند. اينجا بحث فســاد نيســت، بلکه 
باورها به طور طبيعي در مســير منافع تغيير مي کند. 
آن طور که آپتون ســينکلير گفت »کار دشواري 
اســت به يک نفر چيزي را بفهمانيم که حقوق و 
منافع وي بســتگي به نفهميدن آن دارد.« نتيجه امر 
جامعه اي خواهد بود که در جهت خدمت به منافع 
قدرتمندترين گروه ميل مي کند و قدرت آن گروه 

را در يک دور باطل بيشتر افزايش مي دهد.
ايــن اتفاق مي افتد حتي زماني که ســود و زيان ها 
به شــدت باال هســتند. يک مثال تاريخي در اينجا 
مي آوريــم: قبل از جنگ جهاني اول، اساســاً هر 
جنبــه اي از جامعه آلمان تحت ســلطه نظاميان و 
صنايعي بود کــه نيازهاي آنها را تأمين مي کردند. 
تشــکيالت نظامي آلمان نســبت به مستعمرات و 
اعتبار انگلســتان که ناشي از برتري نيروي دريايي 
سلطنتي انگليس بود حسادت مي ورزيدند. اگرچه 
دو ملت بــا هم دوســت بودند، نظاميــان آلماني 
خواهان ايجاد يک نيروي دريايي بودند که ناوهاي 
جنگي کافي براي به چالش کشيدن انگلستان داشته 
باشد. کشــور آلمان براي رســيدن به اين هدف، 
به مجمع نيروي دريايي که ســازماني اختصاصي 
براي فشارآوردن جهت دريافت بودجه هاي باالتر 
نيــروي دريايي بود، يارانه عظيمي داد و يک دفتر 
خبري براي تأثيرگذاري بر مطبوعات ايجاد کرد. 
نيروي دريايي نيز تعداد زيادي از درخشــان ترين 
استعدادهاي دانشگاهي )شامل ماکس وبر، احتماالً 
بزرگ ترين جامعه شناس و اقتصاد سياسي دان عصر 
خود( را براي سفر به اطراف کشور و سخن گفتن 
از جانب خود اســتخدام کرد. نتيجــه امر افزايش 
شــديد بودجه نيروي دريايي بود که نفوذ نيروي 

دريايي بر صنايع آلمان را بيشتر تقويت کرد.
نتايج فاجعه بار بود. انگلستان نيروي دريايي آلمان 
را به عنوان تهديدي غيرقابل قبول ديد و با فرانســه 
و روســيه متحــد شــد. وقتي جنــگ جهاني اول 
آغــاز گرديد، ناوهاي جنگــي گران قيمت آلمان 
هيچ نقشــي ايفا نکرد و نيروي دريايي کشــور به 
زيردريايي ها متوسل شــد تا انگلستان را تضعيف 
کند که اياالت متحده را به جنگ کشاند و شکست 
آلمان را تضمين کرد. عدم توازن در ساختار قدرت 
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است درســت هم نباشــد- آيا درست است که 
اســم آن را دينداري بگذاريم و در همان نظريه 
بطلميوســي بمانيم؟ آيــا ايــن راه مطلوبي براي 

ماست؟ 
مدرنيته به عنوان يک حرکت انســاني، بر علم و 
تحقيق و سکوالريســم تأکيد دارد. سکوالريسم 
هم واکنشــي اســت به مشــکالتي کــه دين در 
آنجــا ايجاد کرده بود. مدرنيته، مجموعه اي قابل 
نقد و بررســي اســت که بايد با آن برخورد فعال 
و گزينشــگرانه کرد. طرد و پذيــرش کامل آن 
درســت نيست. درواقع خود غربي ها هم پذيرش 
کاملي از مدرنيته ندارند و مشــغول بحث و نظر 
روي آن هســتند. پســت مدرنيته هــم که غربي 
اســت، نقدهايي به مدرنيتــه دارد. اگر منظور از 
ديني کــردن، شناســايي کامل ايــن روند و طرد 
کامل آن و جايگزيني اســالم ناب است، شدني 
نيست، نشــده اســت و چه بســا که مطلوب هم 
نيســت. اکنــون در جامعه خودمــان درحالي که 
عده اي غرب را کامــاًل بد مي دانند، پارک »علم 
و فناوري« درســت کرده ايم. اين يکي از مظاهر 
قابل نقد کشــورهاي غربي اســت که مي گويند 
علم را بــه ثروت نزديک کــرده و آن را تبديل 
به ابزار ثروت و توليد کاال کنيم. درحالي که اين 
رويکــرد، بازاري کردن دانش اســت. به هرحال 
اين نظري اســت که طرفداران و مخالفاني دارد. 
از يک ســو اين شــعار و اين مفهوم با فرهنگ ما 
همخواني ندارد و علم در جامعه ما ارزش بااليي 
دارد و مي گوييم که علم بهتر اســت يا ثروت؟ و 
بعــد »يا« را هم برمي داريــم و مي گوييم که علم 

بايد ثروت شود.
بنابراين حذف مدرنيته، نشــده، شدني و مطلوب 
هم نيســت؛ چراکه دينــداري ما به ســنت گره 
خورده درحالي که خود سنت نياز به نقادي دارد. 
گاهي سنتي بودن را با دين اصيل يکي مي گيريم. 
آنچه داريــم را هم »دين« ناميــده و با دين يکي 
مي گيريم و معلوم نيســت که چقدر با خود دين 
همخواني دارد. آيا قرآن، از نظريه زمين محوري 
حمايــت مي کنــد؟ بنابراين بايد انديشــمندانه و 
نقادانه، هم با مدرنيته و هم با سنت ديني خودمان 
– ديني که از آِن ما شــده اســت- برخورد فعال 

بيگانه وارد کشور شده اســت. وقتي صحبت از 
تحــول بنياديــن در آموزش وپرورش مي شــود، 
ايــن گــروه معتقدند بايــد آنچه از غــرب وارد 
ايران مي شــود را شناسايي کرد و کنار گذاشت. 
مدرنيته که سيستم آموزش وپرورش جديد ما نيز 
بخشــي از آن است، پديده اي است که در جهان 
اتفــاق افتاده و نمي توانيــم آن را ناديده بگيريم. 
خواه ناخواه پديده اي است که وارد زندگي بشر 
شده است. جامعه ما نيز حداقل از زمان اميرکبير 
وارد اين دادوستد شده است. منفي ديدن مدرنيته 
و کوشــش براي حذف کامــل آن و بدين معنا 
ديني کردن، مشــکالتي دارد. اول اينکه، مدرنيته 
ماننــد خيلي از امور ديگر دنيا، بِد مطلق نيســت. 
بد و خــوب در دينداران هم وجــود دارد و اين 
به خصوصيات انسان برمي گردد. در مدرنيته هم 
به عنوان يک نوع فکر و زندگي و مشــرب، اين 
دو جنبه را مي بينيم. به نظريه هاي زمين محوري و 
خورشيد محوري اشاره اي مي کنم. زمين محوري 
بــه نظريــه بطلميــوس و ريشــه ارســطويي آن 
برمي گــردد. ولي جالب اســت کــه در ايران ما 
تا زمــان ناصرالدين شــاه، نظريــه زمين محوري 
طرفداران سرســختي داشته است. در غرب حتي 
به آن صبغــه ديني هم مي داده اند و برداشتشــان 
از انجيــل، مبتني بــر زمين محوري بــود. برخي 
از علمــاي ما نيز به آن صبغــه ديني مي داده اند و 
مي گفتند نمي شــود زمين محور نباشــد و برخي 
هم مخالف آن بوده اند. اگر قرار اســت همه چيز 
مدرنيتــه را دور بريزيــم، بايــد در همــان نظريه 
بطلميوس و زمين محوري هم بمانيم. ممکن است 
ما مفهومي از دين داشــته باشيم که ترکيبي باشد 
از آموزه ها و برداشت هاي  ما از دين – که ممکن 

موضوع بحث اين مصاحبه، نسبت بين  ■
آموزش وپرورش و دين است. مي خواهيم 
ميزان ديني بودن آموزش وپرورشــمان را 
ارزيابي کنيم.کســاني هستند که نيروهاي 
آموزش وپرورش بعد از انقالب را -آن گونه 
که بايدوشــايد- دينــي نمي دانند. آن ها 
معتقدنــد که همه مباني بايد ديني شــود 
غربي  فعلي،  آموزش وپرورش  درحالي که 
است. در مقابل اين افراد، برخي مي گويند 
که آموزش وپــرورش فعلي، کاماًل ديني و 
بسته است، اجازه پرسشگري به دانش آموز 
و معلم داده نمي شود و نمي تواند با دنياي 

بيرون ارتباط برقرار کند. 
در کنار اين دو جريــان، جريان ديگري 
هم هســت که مانند ديگر کشورهاي دنيا، 
معتقد اســت بايد به جــاي ديندارکردن 
دانش آمــوزان، بــه دين شناســي همت 
گماشت. معلم جانب يک دين را نمي گيرد 
تا خود دانش آموز انتخــاب کند. معلم به 
تاريخ دين مي پــردازد و دانش آموز حق 
دارد هر ديني داشــته باشد و معلم در اين 
لطفًا  نمي کند.  عمل  جانبدارانه  گفت و گو 
در اين مورد نظرات خود را توضيح دهيد. 

اينکــه آموزش وپــرورش ما ديني هســت يا  □
نيســت، بــه اين برمي گــردد که منظــور از دين 
چه باشــد. همان طور که گفتيد، برخي معتقدند 
آموزش وپــرورش مــا ميراث گذشــته اســت. 
آموزش وپرورش ما در گذشته حوزوي و سنتي 
بــود ولي از زمان اميرکبيــر، نظام غرب هم وارد 
ايران شــد و به صورت کالس درس و رشته هاي 
مختلف و ســبک فعلي درآمد. اينها معتقدند که 

تربيت ديني در آموزش و پرورش
راهبرد گفت وگو، رمز پيشرفت

گفت وگو با خسرو باقري

دکتر خسرو باقري از ســال 1365 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در رشته 
فلســفه تعليم و تربيت است. ايشــان عالوه بر دانشگاه تهران، در دانشگاه هاي 
مشــهد، اصفهان و شيراز نيز تدريس داشته اند. او در سال 1373 موفق به اخذ 
دکتراي فلسفه خود از استراليا شد. جلسه اي با حضور ايشان و آقايان مهدوي، 
نيک نژاد و بهلولي در نشــريه چشم انداز ايران برگزار شد و به بحث پيرامون 

تربيت ديني در آموزش وپرورش پرداختند که تقديم خوانندگان مي شود.
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مي تــوان به يک تعــادل وحدت بخش و 
تعالي بخش برســيم؟  در تحولي که منجر 
به آراي چشــمگير مردم در خرداد 92 و 
انتخابات  پيروزي دکتر حسن روحاني در 
شــد، مســئله تعامل با دنياي مدرن هم از 
جانب ايشان مطرح شــد. اين تعامل رأي 
آورد و در باالتريــن ســطوح تنفيذ مقام 

رهبري را هم همراه خود داشت. 
سؤال مهمي اســت. ممکن است رابطه سنت  □

و مدرنيتــه را تقابلي بدانيم کــه در صحبت هاي 
قبلي هم گفتم شــدني نيست، نشــده و مطلوب 
نيســت. تقابل و تعارض اصاًل شدني نيست. شق 
دوم گذار از سنت به مدرنيته است که به نظر من 
اين هم مطلوب نيست، زيرا ما مدرنيته را سرانجام 
مطلوبــي تلقي کرده ايــم که گويــا مقصد تمام 
جوامع و مدينه فاضله است و بايد به آنجا برسيم. 
درحالي که مدرنيته يک ســرانجام اجتناب ناپذير 
نيســت. ايــن در جوامع غرب، هــم طرفداران و 
هم مخالفانــي دارد. آنها مدرنيتــه را قابل بحث، 
ارزيابي و نقد مي دانند. حتي »مدرنيته ها« به جاي 
»مدرنيته« نيز به کار رفته است. در جوامع مختلف، 
مدرنيتــه گونه هاي مختلفي پيدا مي کند. اين طور 
نيســت که آن را پايان قطعــي بگيريم و بگوييم 
ما تا چــه درجه اي به آن نزديک شــده ايم و در 
ايستگاه چندم هســتيم. به نظر من بايد بين سنت 
و مدرنيتــه گفت وگويي برقرار کنيم. گفت وگو 
ممکــن اســت در بين طرفيــن، ترديد يــا توافق 
ايجاد کند. سنت و مدرنيته بايد گفت وگو کنند 
که مي تواند در مدرســه هم آشــکار شــود و در 
کتاب هاي درســي هم بيايد. الزمه اش اين است 
کــه ببينيم چه عناصري از ســنت، خوب و مفيد 
است و بايد نگهداري شود و چه عناصري از آن 
بد است. يکي از کمک هاي مدرنيته اين بود که 
نظريه زمين محوري را که در ســنت ما بود کنار 
بگذاريم. اين گفت وگو ســنتزي خواهد داشت 
که نه سنت است و نه مدرنيته. موجودي خواهد 
شــد که ويژگي هاي خاص خــود را دارد. بدين 
معنا که نقاط مثبت ســنت و مدرنيته را شناسايي 
مي کنيــم و آنها را در يــک مجموعه، هماهنگ 
مي کنيم. خود اين، يک امر پوياســت و موجود 
زنده اي اســت که بايد مدام در حال رشد باشد. 
هرچنــد در بعضــي بازشناســي ها ممکن اســت 
اشتباهي کرده باشــيم، اما به نظر من به طورکلي 
مطلوب اســت. حاميان ســنت و حاميان مدرنيته 
به جاي اينکه با هم دعوا کنند، بهتر آن اســت که 
با هم بحث و گفت وگوي عالمانه و نقد داشــته 

باشند و مشکالت را برطرف کنند. 
اکنون در بين متفکران عالم اســالمي، از هر سه 
دســته اي که ذکرشــان رفت، نماينده اي وجود 
دارد. برخي فقط سنت گرا هستند و مدرنيته را بال 
و انحراف مي دانند. دکتر سيدحســين نصر همين 
نظر را دارد که مدرنيته را ســاز ناجوري مي داند 
و معتقد است که سنت هاي بشري هميشه خوب 
بوده اند و مدرنيته عليه اين روال ســنت، شورش 

اوليه، فرزندان پذيرش بيشــتري دارند و بنابراين 
فرهنگ پذيــري به طور قوي اتفــاق مي افتد. اين 
مربوط به مرحله خاصي اســت، امــا بچه ها بايد 
کم کم آماده شــوند که اگر فرهنگ، مشکالتي 
داشــته باشــد و مثاًل خرافــات و بدآموزي هايي 
داشته باشــد، آنها را نقد کنند. آموزش وپرورش 
به عنــوان يک کانون تربيت چــه بايد بکند؟ آيا 
بايد ترفندي بينديشــد کــه دانش آموزان در اين 
خصــوص موفق باشــند و بتوانند اين مســائل را 
بازشناسي و حذف کنند؟ آموزش وپرورش بايد 
به نحوي اين فرهنگ پذيري را ســامان دهي کند 
که امکان بررسي فرهنگ نيز براي بچه ها فراهم 

شود.
فــرض کنيم که مــن، پدر، مادر يا معلم هســتم. 
نمي دانم که در فرهنگ ما اشــکالي هست يا نه، 
ولي احتمال آن را مي دهم. براي چنين احتمالي، 
چه فکــري بايد کرد؟ فرزندان خــود را چگونه 
بايد تربيت کنيم که اگــر چنين امکاني واقعيت 
يافــت، بتواننــد فعال شــوند؟  ممکن اســت هر 
جامعه اي بگويد که ما بازتوليد فرهنگي مي کنيم 
و مي خواهيم فرزندان ما مانند خود ما باشــند. به 
نظر شــما اين امر مطلوبي است؟ اينها تکرار نسل 
گذشته مي شــوند و اين آموزش وپرورش فلجي 
خواهد بــود. برنامه ريزي بايد طوري باشــد که 
حتي اگر ندانيم فرهنگمان چه مشــکالتي دارد، 
فرزندان قابليت هايي داشته باشند که بتوانند با اين 

امور برخورد مناسبي داشته باشند.
اگر به سؤال شما برگردم، مشکل ما اين نيست که 
مدرســه بايد جوانان را ديندار کند يا دين شناسي 
را آموزش دهــد. چراکه اگر فرهنگ هر جامعه 
را درنظر بگيريم، به دانش آموزان منتقل خواهد 
شــد. مشــکل، چگونگي دينداري اســت. يک 
نوع دينداري هســت که فقــط پذيرش و قبول و 
بازتوليد فرهنگ گذشته را محور قرار مي دهد و 
نوع ديگري از دينداري هست که مي گويد آدم 
ديندار بايد عاقل باشد و با عقل خود دين را فهم 
کند و اگر بدفهمي در دينداري شد،  آن را بتواند 
بازشناسي و نقادي کند؛ بنابراين معناي ديگري از 

دينداري پيدا مي کند.

شما از ارکان کارشناسي، تصميم سازي  ■
ايران  آموزش وپــرورش  برنامه ريــزي  و 
هســتيد و بــراي ســند تحــول بنيادين 
زيادي  تالش هاي  نيــز  آموزش وپرورش 
در  مي دانيد  کــه  همان طور  کرده ايــد. 
که  هســتند  افرادي  ما،  آموزش وپرورش 
ســنت و مدرنيته را جدا دانسته و به تقابل 
آنها باور دارند. کســاني هم هستند که به 
تعامــل آن دو باور دارند. برخي هم گذار 
از سنت به مدرنيته را مطرح مي کنند. شما 
که سال ها در آموزش وپرورش بوده ايد، به 
چه جمع بندي و تعادلي بين اين سه جريان 
جامعه  وحدت  هم  به طوري که  رسيده ايد 
حفظ شود و هم تعالي و رشد در آن باشد 
و به حيات طيبه برســيم؟  با چه مکانيزمي 

داشته باشــيم؛ بنابراين پشــت کردن به مدرنيته و 
ســنت، کار درستي نيســت. دين را هم نبايد در 

باورهاي سنتي خودمان محدود کنيم.
آيا مدرســه جاي ديندارشدن است يا  ■

دين شناسي؟ 
اين سؤال هم مطرح است که آيا مدرسه جاي  □

دانش است و بايد با دين هم برخورد علمي کنيم 
يا اينکه جاي متدين شــدن اســت؟ اگر بخواهيم 
تعريف وســيع تري از اين مقوله داشــته باشيم و 
به جاي دين، بگوييم »فرهنگ جامعه« -به اين معنا 
که دانش آموزان بايد از فرهنگ جامعه برخوردار 
شوند، نه اينکه فقط از آن مطلع شوند، بلکه واجد 
آن فرهنگ شوند و آن فرهنگ و آداب ورسومي 
کــه در جامعه وجــود دارد را بپذيرنــد- اين نيز 
اشکالي ندارد که بگوييم دست کم فرهنگ ما از 
آموزه هاي ديني برخوردار است و يک فرهنگ 
ديني است. به هرحال نقش اسالم و ساير اديان در 

فرهنگ ما حضور دارند.

شــاعران ما که افتخار ملي ما هســتند،  ■
فرهنگشان ديني است.

بلــه، درنتيجه اگر آمــوزش و پرورش ما هم  □
از اين فرهنگ برخوردار باشــد، دينداري را هم 
شامل مي شود؛ يعني دانش آموزان در کالس بايد 
درباره دين صحبــت کنند. نه اينکه لزوماً ديندار 
هم بشوند، بلکه در اين حد که فرهنگ جامعه به 
آنها منتقل شود؛ بنابراين اگر فرهنگ ما آموزش 
داده شــود، ديندارشدن هم جزو آن خواهد بود. 
مشــکل تنها اين نيســت که فرزندان ما بايد دين 
را مطالعه کنند يا ديندار هم باشــند، ســؤال اين 
است که چگونه ديندار شــوند؟ چون به هرحال 
ديندارشــدن به معناي بخشي از فرهنگ تا حدي 

اجتناب ناپذير است.
وقتي کودکي در يــک خانواده مذهبي پرورش 
يابد، به هرحال يک فرهنــگ را تمرين و تکرار 
مي کند. اين مســئله اي است که حداقل در سنين 
اوليــه در مدرســه به طور بارزي انجام مي شــود. 
منتها مشــکل اين اســت که ايــن فرايند چگونه 
انجــام شــود؟ اين خــود، اقتضائــات و مراحلي 
دارد کــه بايد آنهــا را در نظر گرفت. در مراحل 

اکنون در جامعه خودمان 
درحالي که عده اي غرب را 

کاماًل بد مي دانند، پارک »علم 
و فناوري« درست کرده ايم. 
اين يکي از مظاهر قابل نقد 
کشورهاي غربي است که 

مي گويند علم را به ثروت نزديک 
کرده و آن را تبديل به ابزار ثروت 

و توليد کاال کنيم
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جامعه. وقتي روالي ايجاد مي شود و ادامه مي يابد، 
تبديل به ســنت مي شــود. بنابراين به جاي جنگ 
ســنت و مدرنيته، بايد بگوييم دو سنت اجتماعي 
وجــود دارند کــه با هم چالش هايــي دارند و به 
گفت وگو بنشــينيم؛ مانند خيلي از فرهنگ هاي 
ديگــري که در جامعه وجود دارد و بايد در برابر 
ايــن اصطکاک ها تفاهم فرهنگي به وجود آورد. 
درنتيجــه ما اين را به يک جنــگ تبديل نکنيم، 
بلکــه بايد آن را بــه يک تفــاوت تبديل کنيم؛ 
تفاوتي که اصطکاک ايجاد مي کند و خوب هم 

هست.
خوب اســت ولي مکانيسم پياده کردن  ■

آن در سطح مدارس چگونه است؟  منظور 
توصيه به گفت وگو هر شکلي است. 

براي اجرايي کردن بايد بدانيم که مســئوالن  □
ما تأثيرگذارند. مســئوالن ما بايد به اين امر توجه 
کرده و گفت وگوي ســنت ما با غرب را مطرح 
کنند و يا بگويند که ما اين را نمي فهميم. ما فکر 
مي کنيم از اين حرف مي توان دفاع کرد. چراکه 
نــه خيلي متعصبانه اســت و نه خيلــي متجددانه. 
گفت وگو حالت بينابيني دارد. اگر چنين چيزي 
معقول نيســت، بايد در جامعه به بحث گذاشــته 
شــود و متفکــران جامعــه، روي آن نظر بدهند. 
بــراي نمونه اينکــه مي گوييــد رئيس جمهور ما 
مسئله تعامل را مطرح کرده است، مطلوب است 
و در ســطوح باال هم بايد اين مسئله روشن شود، 
چراکــه ممکن اســت معلم بگويد مــن اين کار 
را نمي کنم مگر اينکه بگويند و بخشــنامه شود. 
اين يک واقعيت اجتماعي اســت کــه برخي از 
معلم هاي ما ممکن است اين گونه باشند. بنابراين 

برخــي معلم هــا آن حالت طرد کامــل را دارند. 
واکنــش شــديد آن همين اســت کــه خيلي از 
دانش آموزان، غرب گرا شده اند. متأسفانه اکنون 
در ايــران، غرب گرايي شــديدي مي بينيم که از 
خود غربي بودن هم غربي تر است. خود غربي ها 
اين قدر غربي نيســتند که فرزندان ما مي خواهند 
غربي باشــند. به نظــر من اين واکنشــي در برابر 
مواضع تقابلي اســت. اگر بخواهيــم آن را طرد 

کنيم، معکوس خواهد شد.
بــا ايــن وصــف، بــه چــه نتيجه اي  ■

رســيده ايد که باوجوداين سه جريان در 
آموزش وپرورش ما، هم رشد و هم وحدت 
وجود داشــته باشــد؟  چه تعادلي را بايد 

دنبال کرد؟ 
دارد.  □ خــود  در  را  همه چيــز  »گفت وگــو« 

گفت وگو، سنت را طرد نمي کند چراکه سنت ما 
را به هم گره زده است؛ بنابراين حالت همبستگي 
که در سنت وجود دارد، بايد محفوظ باشد. مثل 
بدن و ارگانيزم ماســت که همه اجزاي آن به هم 
متصل اند. بايد اين اتصال را حفظ کرد. ولي اگر 
بــه فرض در روده عفونتي باشــد، چه بايد کرد؟ 
بايــد آن را برطرف کرد، يعني اگر گفت وگو به 
آنجا برسد که اين عفونت ها را شناسايي کنيم و 
آنها را حذف کنيم، خوب است ولي اصل سنت 
بايد محفوظ و تصحيح و تکميل شــود. از طرف 

ديگر، مدرنيته هم يک سنت است.
مدرنيته  ■ که  معتقدند  هم  پست مدرن ها 

يک سنت است. 
پســت مدرنيته هم يک سنت است. منظور ما  □

از ســنت، عبارت است از يک روال جاافتاده در 

کــرده اســت. ايــن را در مصاحبه اي کــه اخيراً 
داشتند، گفتند. اگر سنت گرا باشيم، بايد سنت هاي 
اجتماعي بشر را گرامي داشته و مدرنيته را هم جزو 
ســنت بدانيم. نبايد مدرنيته را استثنا کرد، چراکه 
نقض سنت گرايي به شــمار مي رود. سنت گرايي 
يعني انسان ها موجوداتي هستند که در زندگي شان 
راه و رســم هايي پديد مي آيد که اســم آن سنت 
اســت و در آن اصول ثابتي وجود دارد. اين بايد 
درباره مدرنيته هم صادق باشد؛ اما اگر معني سنت 
اين باشــد که بايد مدرنيته را کامــاًل انکار کنيم، 
درست نيست. من مقاله اي دراين باره به انگليسي 
نوشــته و نظر دکتر نصر را در آن بررسي کرده ام 
که زير چاپ اســت. در آنجا گفته ام مفهوم شرق 
و مفهوم غرب، ســازه )construct( هستند که 
ما آنها را ســاخته ايم. سازه ها را بايد ارزيابي کرد؛ 
چراکه گاهي ســازه هاي خوبي نيستند. هم اکنون 
سازه »شرق« را برخي متفکران مانند ادوارد سعيد 
نقد کرده اند. او در بحث شرق شناسي گفته است 
شــرقي که ما از آن سخن مي گوييم، شرقي است 
که برســاخته غربيان اســت و بدجوري هم آن را 
ساخته اند؛ يعني کج ومعوج ساخته شده است. به 
نظر من درباره غرب هم همين طور است. غرب يا 
مدرنيته را هم برخي به نحو خاصي برساخته اند که 
آن هم بدجوري ساخته شــده است. بدي آن دو 
وجه دارد؛ نخست اينکه مدرنيته را از همه سنت ها 
مســتثني مي کنيم. دوم اينکه وحــدت کاذبي به 
»شرق« مي دهيم. به راستي در آنچه »شرق« ناميده 
مي شــود در مقابل »غرب«، مگــر وحدت نظري 
هســت که بگوييم شرق خوب است و غرب بد؟ 
در شرق و در خود اسالم، نسبت به ساير سنت ها، 
مگر موضع انتقادي وجود ندارد؟  در خود قرآن به 
برخي سنت ها که به نام »دين« معروف شده اند – 
مانند رويکردهاي تثليثي و اين مقوله ها- نقدهاي 
زيادي ديده مي شود. نبايد شرق را ظرف واحدي 
تلقي کنيم. در شــرق، »دوگرايي« داريم، توحيد 
داريم، تثليث داريم، حتي شرک هم داريم. شايد 
اگر به هندوستان برويد و ببينيد کسي در برابر فيل 
کرنش مي کند، بگوييد شرک است. حداکثر اين 
است که بگوييم اينها هم خدا را عبادت مي کنند 
بُونَــا إِلَي اهلَلّ ُزلَْفي« يعني اينها را  و مي گويند »لِيَُقِرّ
وســيله نزديکي به خدا مي دانند و مي گويند اينها 

شفعاي ما نزد خدا هستند.
منظورم اين اســت که در ســازه شرق هم که آن 
را در برابــر غرب قرار مي دهيــم، همگني وجود 
ندارد؛ بنابراين چرا چيزي درست کنيم و آن را در 
برابر غرب قرار دهيم و دوباره تقابلي ايجاد کنيم. 
مشکالت دو ايده تقابل و گذار از سنت به مدرنيته 
را گفتــم. فقط ايــن مي ماند که ايــن دو ره آورد 
بشــري – يعني سنت و مدرنيته- با هم گفت وگو 
کننــد و نقد و بررســي متقابل داشــته باشــند. از 
خالل ايــن گفت وگو اگر چيزي به دســت آيد، 
خوب اســت. اين را بايد در دانشگاه ، دبيرستان و 
کالس هاي آموزش وپــرورش  خود وارد کنيم و 

ببينيم چگونه برخورد مي شود.
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يک مفهوم ديني است. عالمه طباطبايي در تفسير 
الميزان درجايي مي گويد قرآن که اين همه ما را 
به تعقل دعوت کرده، روش تعقل را نگفته است. 
چرا نگفته است؟ براي اينکه در خود عقل وجود 
دارد. درواقع عقل، روش سرخود است. به همين 
خاطر اســت که قرآن فقط مي گويد عقل ورزي 
کنيد. به ما نگفته است که عقل چگونه بايد چنين 

کاري بکند.

البته در جلد دهم الميزان )چهل جلدي(  ■
روش عقل را هم مي گويد که همان قياس 
برهاني است. الف با ب مساوي است، ب با 
ج مساوي است، بنابراين ج با الف مساوي 

است.
منظور اين است که روش در خود عقل وجود  □

دارد. قرآن، روش شناسي عقل را نمي گويد و تنها 
به عقل ورزي انســان ها اهميت مي دهد؛ بنابراين 
اگــر عقــل خودبنياد بــه اين معناســت که عقل 
در خــود معيارهايي دارد که خودش تشــخيص 
مي دهد، کاماًل ديني است. به نوعي اجتناب ناپذير 
هم هست، اما اگر اين يک عقل خودخواه است 
که نمي خواهد به هيچ سخني توجه کند –که اگر 
درست بود، بپذيرد- ديگر عقالني نيست. چنين 

عقلي، خود را بسته است.
من فکر مي کنم آقــاي باقري از عقل  ■

هدايت شــده تا خرد نقاد خودبنياد سيري 
داشته اند.

عقــل هدايت شــده اگر بــه اين معنا باشــد  □
که از بيرون هدايت شــود، ديگــر معناي مثبتي 
نــدارد منظور مــن از عقل هدايت شــده، عقلي 
اســت که بــه هدايــت راه مي برد؛ يعنــي وقتي 
عقل به هدايت راه يافت، مي شــود عقل. صرف 
فکرکردن مي تواند به هر جهتي بچرخد. مي تواند 
روش مند و متعصبانه باشــد يا نباشد؛ مانند کسي 
که اجيرشده تا براي سازماني کار کند. مالحظه 
مي کنيم آدم هــاي متفکري را که خريده و اجير 
مي کننــد، آنها هم فکر مي کنند، اما در راســتاي 
منافــع کارفرما. اين فکر، به حق نمي رســد. فکر 
مي کند ولي جهت گيري اش متفاوت اســت. در 
َر َو  قرآن، اسم چنين فکري، عقل نيست. »إِنَُّه فََکّ
َر« )مدثر: 19 ـ 18( آن کســي  ر فَُقتَِل َکيْف قََدّ قََدّ
که از فکرش استفاده مي کند تا پيامبري را بکشد 
که منصفانه ســخن مي گويد و صحبــت از »قُْل 

خودبنياد، چه نسبتي برقرار مي کند؟  عقلي 
که مباني خــود را از خودش مي گيرد، نه 
اينکه از بيرون بگيرد. پســت مدرن ها اين 
خرد نقاد خودبنياد را بنيادگرايي عقل نيز 
مي گويند. در جاي ديگر اشــاره کرده ايد 
که تعقل و تعبد دو روي يک ســکه است. 
در کتاب شــما خواندم کــه تعقل، تفکر 
هدايت شده اســت. تا چه اندازه مي توان 
گفت که تفکر هدايت شــده، تعقل است؟ 
اگر بخواهيم عقلي را متناســب، متعادل و 
هدايت شده بناميم، ديگر تا چه حد پايبند 

به پروژه خودش است؟
اگر منظــور از عقل خودبنياد اين باشــد که  □

خودش قواعدي دارد و براســاس آن قواعد کار 
مي کند، بــه نظر من عقل فقط خودبنياد اســت؛ 
نمي توانــد خودبنيــاد نباشــد. چــون عقل، يک 
دستگاه سرخود اســت و همه چيز را همراه خود 
دارد. اگر قرار باشد عقل از جاي ديگري بپرسد 
کــه من چه کنم، ديگر به چــه کاري مي خورد؟ 
ترازو هم در خودش سيســتمي دارد که تعادل را 

برقرار مي کند.
اگر منظور از عقل خودبنياد اين باشد که به دين 
توجهي ندارد و به وحي نيازي ندارد و مستغني از 
دين اســت، به اين معنا به نظر من هرجا که عقل، 
چيــزي را پيدا مي کند و خوراک مناســبي براي 
اوســت، بايد آن را جذب کند و اين خود جزو 
عقالنيت اســت. اگر من بگويــم به حرف وحي 
گوش نمي کنــم؛ اصاًل به هيچ چيز ازجمله وحي 
گوش نمي کنــم، درواقع اين عقــل خودمحور 
اســت –به معني منفي کلمه و به معني خودخواه 
و خودســر- عقل خودبنياد نيســت. به عقل بايد 
افزوده شــود، با علم اســت که به عقــل افزوده 
مي شــود و علم بايد عقــل را غني تر کند. برخي 
ديندارهــا مي گويند که عقل بايد تأييديه خود را 
از وحي بگيرد. حتي اگر در ســير علم هم چيزي 
را تشــخيص داديم، بايد به ســراغ قرآن برويم و 
تأييديــه بگيريم. گويي عقل خــودش نمي تواند 
تشــخيص دهد که چه چيزي درست و چه غلط 
است. اين ســخن، خودش را دور مي زند؛ چون 
اگر عقــل را به وحي هم عرضه کنيــم، باز بايد 
خودمان تشخيص دهيم که آيا سازگاري دارد يا 
نه. خداوند طوري عقل را خلق کرده که خودبنياد 
باشــد. به اين معنا که براي تشــخيص درست و 
نادرســت، در خــودش معياري خودکفا داشــته 
باشــد. حتي سخن خدا را هم بايد عقل خودبنياد 
تشــخيص دهد؛ يعني خدا براي اينکه انســان ها 
سخن خدا را تشخيص دهند، به آنها دستگاهي به 
نام عقل عطا کرده است که درستي ها را تشخيص 
دهد و درســتي خود قــرآن و پيامبر نيز موردنظر 
اســت. شما فکر کنيد که اگر انسان نمي توانست 
حــرف پيامبر را بفهمد و ارزيابــي کند، چگونه 
مي خواســت به پيامبر ايمان بيــاورد؟ پيامبر بايد 
بــا تهديد و اجبــار پيش مي رفت کــه هيچ کدام 
عقالني نيســت. درنتيجه به نظرم عقل خود بنياد 

يکي از مکانيســم ها اين اســت که مسئوالن رده 
باالي جامعه، روشن کنند که اين کار متيني است 
که درواقــع امنيت گفت وگو را برقــرار کنند و 
معلمان احساس کنند که اين چيز غريبي نيست. 
معلم هاي ما گاهي مثل سرباز مي شوند که ببينند 
اگر دســتوري آمده، انجام دهند. تا حدي هم به 
اين مربوط مي شــود که انتظــارات را از معلم ها 
باال ببريم و ببينيم نظرشان نسبت به دانش آموزان 
چيست و اين واکنش شــديد را چگونه ارزيابي 
مي کنند. اين يک مسئله جدي است و نمي توان 
ناديــده گرفت کــه نوجوانان مــا در برخورد با 
غرب، راه افراط را برمي گزينند. درســت اســت 
که در غرب، نگهداري سگ، همجنس بازي و... 
وجــود دارد، اما نوجوانان ما با اين پديده چگونه 
برخــورد مي کنند؟ عده اي درگير اين حواشــي 
غرب مي شــوند. براي نمونه دوست دختر و پسر 
داشــتن در غرب وجــود دارد، اما نه اين طور که 
در ايران هســت، هرگز اين طور نيست که جوان 
15 ساله، دوست دختر يا پسر داشته باشد؛ مذموم 
و زشــت است، چرا اين طور شده ايم؟  همين طور 
درباره پديده هايي کــه از غرب وام مي گيريم و 
با آنها بدفهمي و برخــورد بد داريم. براي نمونه 
به پارکي رفته بودم، جواني با ســگي در دستش، 
آمد. ناگهان ســگ را رها کرد و ســگ به دنبال 
گربه هــاي پارک دويد. بــراي گربه هاي بيچاره 
دلم مي سوخت که با سرعت عجيبي مي دويدند. 
در غرب اگر کســي ســگ را اين طور رها کند، 
حتماً پليس صاحبــش را جريمه مي کند. جوانان 
ما با غرب، رابطه کج ومعوجي برقرار کرده و اين 
کار بدون گفت وگو و خودســرانه در حال انجام 

است که مطلوب هم نيست.
پرســش قبلي ما درباره فرهنگ پذيري  ■

در  دانش آمــوزان  جامعه پذيــري  و 
اشــاره داشتيد که  بود.  آموزش وپرورش 
در کنــار فرهنگ پذيــري بايــد به نوعي 
پرســش گري هم توجه کرد تــا تکرار و 
بازتوليــد فرهنگي صــورت نگيرد. برخي 
از  آموزش وپــرورش،  انديشــه ورزان 
اين پديــده با عنــوان »فردي ســازي« 
ســخن گفته و درکنــار »جامعه پذيري« 
مي کنند  نيــز صحبت  »فردي پذيري«  از 
که از مقوالت پســت مدرن اســت. آيا ما 
مي خواهيم به فردي سازي بپردازيم يا در 
رويکردي کالن تر، فرضًا با يک سنت ديگر 
به گفت وگو بپردازيــم؟ در اينجا به نوعي 
عقالنيت نياز است؛ شــما درعين حال که 
نمي زنيد، دربســت  را کاماًل پس  مدرنيته 
بنابراين از عقل  هم آن را نمي پذيريــد؛ 
متناســب و متعادل صحبت مي کنيد. فکر 
مي کنــم با همين عقل متعادل اســت که 
چه دانش آمــوز و چه معلم، بايد وارد اين 
عقل  شوند.  شــما  پيشنهادي  گفت وگوي 
متناســب و متعادل يا عقــل منصفانه چه 
پيش نيازهايي دارد؟  اين عقل، با خرد نقاد 

قرآن، روش شناسي عقل را 
نمي گويد و تنها به عقل ورزي 

انسان ها اهميت مي دهد؛ بنابراين 
اگر عقل خودبنياد به اين معناست 
که عقل در خود معيارهايي دارد 
که خودش تشخيص مي دهد، 

کاماًل ديني است
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معاد جزو اصول دين است.
پس ما دين را طوري درنظر نگيريم که قسمتي از 
آن خارج از عقل است. البته اگر عقل ما حدودي 
دارد، اين يک بحث ديگر اســت. بعضي چيزها 
را نمي توانيم زير مهميز عقــل دربياوريم. کانت 
هــم مي گويد کــه اين به حــدود و ناتواني عقل 
مــا برمي گردد. به دنبال ايــن بود که بگويد عقل 
چه کارهايــي مي توانــد و چه کارهايي نمي تواند 
انجام دهد. نبايد نســبت دين و عقل را اين گونه 

ترسيم کنيم.
اما درباره اينکه ســند تحــول بنيادين چه از آب 
درآمد، مطلب شــما درســت اســت. به ياد دارم 
زماني که درباره تهيه ســند صحبت مي کرديم، 
به من گفتند چه بنويسيم، گفتم يک چيز مختصر 
بنويســيد، نه يک چيز مفصل. چراکه ســند يعني 
يک مقوله اجرايي. ولي آنها خواهان يک ســند 
تفصيلي بودند. گفتم درســت نيست؛ بررسي ها 
بايد جاي ديگري انجام شــود کــه در آنجا قابل 
بازرسي و بازبيني هم باشد. فقط نتيجه اجرايي آن 
را اعالم کنيم. سند را که باز مي کنيم، بحث هاي 
فکــري در آن هســت؛ مانند اينکــه حيات طيبه 
چيســت و... بعد همين هــا مي خواهد به صورت 
دستور، اجرا شــود و اينجاست که مشکل ايجاد 
مي شود. اگر مي گفتيم که يک سند اجرايي براي 
اجرا داريم که ممکن اســت اشکاالتي هم داشته 
باشد و مباني فکري آن هم بايد در جاي ديگري 
بحث شــود، بهتر بــود، اما حــاال همان طور که 
مي گوييد اين مشــکل هست که ممکن است به 
سمت تحکم برود. عرصه اجرا مانند قانون است 
کــه بايد اجرا شــود و با فکر فــرق مي کند. فکر 
را کــه نمي توان قانون کــرد. فکر بايد در عرصه 
فکري باقي بماند و همواره درباره آن بحث شود. 
مفهــوم حيات طيبــه را ابتدا من مطــرح کردم و 
متأســفانه االن اين طور درک نمي شود که بخش 
اصلي حيات طيبه اين است که مسائل را بفهمد، 
درک کند و به نتيجه برســد. حيات طيبه، خمره 

حتي مقدســات را پيدا مي کنــد. مباني 
ايدئولوژيکي که شما براي تعليم و تربيت 
تهيه مي کنيد، درواقع در راستاي اهداف 
از پيش تعيين شــده است. شــاهد مثال، 
ســند تحول بنيادين اســت که وقتي آن 
را مي خوانيم، مي بينيم بحث هاي فلســفي 
عميقي آنجا انجام شــده است، اما وقتي 
محصول اين ســند از قيف بيرون مي آيد، 
مي بينيم کــه بندبند آن، عقل خودبنياد را 
زير پــا مي گذارد و کاماًل ابزاري اســت. 
براي مثال حيات طيبه، مدرســه صالح و... 
تمام راهکارها، به دنبال اين است که يک 
فرد ديندار واليتمدار و مقيد بســازد. ديگر 

پرسشگري در اين سند ديده نمي شود.
من از سخنان شــما اين طور فهميدم که عقل  □

خودبنياد يعني دســتتان را از آسمان قطع کنيد و 
همه چيــز و حتي دين را مي توان زير ســؤال برد. 
درنتيجه، آدم مي ترســد چيزهايي را زير ســؤال 
ببرد که از قبل تعيين شــده است. سؤال اين است 
که آيا دين، تحميلــي بوده؟پيامبر مي گويد »قَد 
« )بقــره: 256(. يک غايتي  ْشــُد مَِن الَْغِيّ تَّبَيََّن الُرّ
هست، مي توانيد آن را انتخاب کنيد. البته هشدار 
هم مي دهد که نتيجه آن چه خواهد شــد. چنين 
نيســت که در دين، چيزهاي از قبل تعيين شــده 
وجود داشــته باشــد؛ بگويد که اينها قابل سؤال 
نيســت، درباره بقيــه اش صحبت کنيــم. پيامبر 
همه ســخنانش را در معرض ارزيابــي افراد قرار 
مي دهــد. اگر آن را متقاعدکننده يافتيم، به دنبال 

آن حرکت مي کنيم.
من فکر نمي کنم که ديــن بگويد بخش هايي از 
دين، جاي ســؤال ندارد و انجام شده و تمام شده 
است. کانت هم که پرسشگري را در همه زمينه ها 
جايز مي داند، مي گويد بحث کنيد. بايد ديد که 
نتيجه بحث چه مي شود. بحث کردن در قرآن هم 
اشکالي ندارد. مگر خود حضرت ابراهيم درباره 
مکانيسم معاد با خدا بحث نمي کند؟ درحالي که 

َهاتُــواْ بُْرَهانَُکْم« )انبيــا: 24( مي کند؛ يعني يک 
آدم صالح و مصلــح را مي خواهد از بين ببرد. او 
هم براي اين کار، فکــر مي کند اما آيا اين عقل 
است؟  اصطالح عقل در قرآن، در مواردي آمده 
که فکر به جاي درستي منتهي مي شود، يا فکري 

که حقيقت جوست و به دنبال حقيقت مي رود.
همان طور که يک متفکر اجير مي شــود، متفکر 
ديگري نيز به دنبال حقيقت اســت. فکري که به 
دنبال درســتي است، آن عقل است. البته به نتيجه 
هم مي رســد. منظور من از فکر هدايت شــده که 
عقل اســت، فکري اســت که به دنبــال حقيقت 
اســت و به شــيوه رســيدن به حقيقت هم دقت 
مي کند. اين را عقــل ورزي مي گويند. نتيجه آن 
هم مي شــود علم، اما اين عقلــي که حقيقت جو 
است معيار حقيقت را در خود دارد و بنابراين به 

اين معنا خودبنياد نيز هست.
ما معلم ها سال هاســت که با چارچوبي  ■

درگير هســتيم. در بخشــي از آثار شــما، 
فلســفه غرب نمودار است. ما با دوستانمان 
مباني  بــا  آموزش وپــرورش چــون  در 
آشــنا نيســتند، نمي توانيم ديالوگ داشته 
باشــيم، بيشــتر در چارچوب بخشــنامه ها 
عمل مي کنند. در خدمت شــما، راحت تر 
مي توانيم مســائل را مطــرح کنيم. بعد از 
کانت، مــا با عقلي طرفيم کــه اين عقل، 
به نوعــي از پيش بيني ها و هدف گذاري ها 
دين،  در  درحالي کــه  مي گيــرد.  فاصله 
اهداف از پيش مشخص مي شود. در تعليم 
و تربيت ديني معلوم است که بايد به کجا 
برسيم. آموزش وپرورش نوين در ايران که 
به آن اشاره کرديد و ما هم با آن همدلي 
مي کنيــم، از جاي خوبي شــروع کرده 
اســت. اينکه با آشــنايي از دستاوردهاي 
فّناورانه غربي، سعي کرد زندگي را براي 
مردم راحت تر کند. انصافًا تأثيرات خود را 
هم گذاشت؛ مانند دارالفنون. حقيقت اين 
اســت که ما با دو نوع عقل مواجه هستيم. 
يک عقل خودبنياد است که از نگاه ديني 
فاصله مي گيرد. البته عقل خودمحور نيست 
چون از اصولي تبعيت مي کند که حاصل 
مشارکت و خردجمعي است و صحت وسقم 
آن  وقتي معلوم مي شــود که به اشتراك 
گذاشته شــود. درحالي که خودمحوري، 
يک نوع ارزش گذاري منفي اســت. عقل 
خودبنياد، محصول مدرنيته اســت. حال 
بايد اين سنت را در ترازوي نقد خودمان 
بگذاريــم. عقــل خودبنياد، دســت عقل 
را از آســمان کوتاه مي کنــد و آن را به 
انسان هاي هم سطح معطوف مي کند. مقابل 
چنين عقلي، عقل مســتند به دين است که 
اهداف آن از قبل معلوم است. ما در آثار 
شما مي بينيم که فلســفه غرب را به خوبي 
مي شناســيد. واقعيت اين است که غرب با 
عقل خودبنيادش، قدرت انتقاد به همه چيز، 
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حکومت ديني بدي باشــد، حتماً به سکوالريسم 
منجر مي شــود، اما اينکــه چرا ايــن انتقادات و 
صحبت ها شــنيده نمي شــود، نمي دانم جوابش 

چيست.
به نظر مي رســد که صبــر جميل الزم  ■

اســت. در ابتــداي انقــالب، گفتند که 
درحالي که  اســت.  کفــر  ملي گرايــي، 
همه شــعرا، از افتخارات ملــي ما بودند و 
مضامينشــان کاماًل ديني است. حاال بر سر 
شعار منافع ملي رقابت است که چه کسي 
منافع ملي را بهتر رعايت مي کند. طي اين 
35 سال، خيلي از مسائل تغيير کرده است. 
براي نمونه، ابتداي انقالب، اســالم رو در 
روي دنياي مدرن و غرب بود و حاال تعامل 
با دنياي مدرن در سطح رياست جمهوري 
مطرح مي شــود، رأي مردم و تنفيذ مقام 
رهبري را هــم به دنبــال دارد. راه هاي 
خشن و دخالت نظامي خارجي مثل ليبي 
و افغانســتان و عراق که درست نيست؛ تنها 
راه، برخوردهاي صبورانه و قانوني اســت 
که خرداد 76، 80 و 92 از آن نتيجه شد که 
دستاوردهاي بزرگي است و به تدريج اين 
مفاهيم وارد آموزش وپرورش هم مي شود.

روش هــاي نادرســت بايــد در يــک روند  □
تدريجي اصالح شــود. اگر خودمــان هم اقدام 
نکنيــم، خودبه خود دوام نمي آورد، ولي مســئله 
اين اســت که چــرا تاريــخ بايد مرتــب تکرار 
شــود و چرا نبايد به »فَاْعتَبُِروا يَا أُولِــي اْلَبَْصاِر «
)حشر: 2( توجه داشته باشيم. بايد تجزيه وتحليل و 
جمع بندي داشته باشيم که راه ها را نزديک کنيم. 
مــا نبايد هزينه هاي اضافه بدهيم و تجربه شــده ها 
را تجربه کنيــم: »َمن َجَرَب الُمَجــَرب، ِحلَت بِِه 
النِداَمــه« بايــد پيش گيــري کرد چــرا که غلط، 

نمي تواند دوام بياورد.
وقتــي چيزي دوام نمــي آورد، معلوم  ■

نيســت آلترناتيو آن چيز بهتري باشد. اگر 
برخورد فعال داشته باشــيم، مي توانيم به 

نتايج بهتري برسيم.
مــا خوش بينانــه اش را گفتيم. اگــر خودمان  □

درســت نکنيــم، ما را درســت مي کننــد و البته 
هزينه هاي آن خيلي سخت است.

به نظر شما اگر مثلث خانواده، حکومت  ■
و آموزش وپــرورش را در نظــر بگيريم، 
نظرتان درباره رابطه اينها چيســت و نقش 
هرکدام از اينها چقدر اســت؟  پدر و مادر 
است،  مي گويند فالن شخص آدم خوبي 
صداوســيما مي گويد بد اســت، معلم هم 
دانش آموز  تکليــف  بگويد.  چه  نمي داند 

چيست؟ 
معلــم، خانــواده و حکومــت هــر ســه در  □

آموزش وپرورش دخيل هستند. به نظر من هر سه 
بايد دخيل باشند. تربيت فقط کار مدرسه نيست و 
خانواده نبايد خوش خيال شود. درنتيجه بايد تعليم 

وارد مي شود، چيست؟ ما چگونه بايد با آنها 
برخورد کنيم ؟ به عنوان يک انديشمند در 
آموزش وپــرورش اينها را چگونه مي بينيد 
و ارزيابي مي کنيد؟ هرچند مسئله پااليش 
مدرنيته را مطرح مي کنيد، اما بايد شفاف تر 
روي آن صحبت کرد. ديگر اينکه با توجه 
به موقعيت و کتاب هاي شما و اينکه استاد 
دانشگاه هستيد و درحالي که 11 سال پيش 
ايــن هشــدار را داديد و همه اســاتيد ما 
و  مهرمحمدي  آقاي  مانند  صاحب نظراني 
فاني و... نيز گفته اند که اين نگاه اشتباهي 
است و جامعه به سمت وسوي بدي مي رود، 
چــرا با وجود همه ايــن انتقادات، گوش 
شنوايي در ميان ســطوح باالي مديريتي 
نيست؟ چرا مطرح کردن بحث حقوق بشر 
در آموزش وپــرورش، به صورت يک تابو 
درآمده؟ شايد بخش هايي از آن با فرهنگ 
ما همخواني نــدارد، ولي وقتي مي گوييم 
جهاني بينديشــيم و بومي عمل کنيم، چرا 
از آن خوش بين  به بخش هايــي  حداقل 

نبوده و وارد کتاب ها نمي کنيم.
به نظر من به عنوان يک معلم، آموزش در 
کشور ناکارآمد اســت؛ چون تأکيدش بر 
سنت اســت که در آن معلم، متکلم وحده 
است و بقيه، شــنونده. دانش آموزان بايد 
گوش بدهنــد و انجام دهنــد. اين نگاه 
در همه جاي کشــور وجــود دارد و در 
محيط هــاي کاري هم ادامــه مي يابد. به 
نظر شــما به عنوان انديشمندي که درون 
نظام در جايگاه مناســبي هســتيد، چرا به 
گره کوري تبديل شده و در فضايي قدم 
مي زنيم که يا ديوار اســت يا دست انداز و 
به لحاظ آموزشي گام مثبتي برنمي داريم؟ 

بله، ممکن اســت سکوالريســم از يک نظام  □
ديني هم نتيجه شود. اصوالً سکوالريسم واکنشي 
در برابر مؤسســات ديني بد بــود. البته حکومت 
ديني خوب لزوماً به سکوالريسم منجر نمي شود؛ 
سکوالريســم خاطره بدي از دين دارد. البته اگر 

رنگرزي نيســت که فــردي را وارد آن بکنيم. ما 
مي خواســتيم منطق حيات طيبه فهميده شــود و 
بعد وارد قسمت هاي ديگر شويم؛ بنابراين حيات 
طيبه را نمي شــود آيين نامه کرد؛ بايد با اليه هاي 

متناسب خودش انجام شود.
دست اندرکاران اين ســند که مي خواهند آن را 
در آموزش وپرورش اجرا کنند، نبايد يک سويه 
و بخشنامه اي به آن نگاه کنند. من بعضاً با معلم ها 
صحبت کردم و خيلي از اين بحث شکوه دارند. 
عجوالنه چند معلم را يــک جا جمع مي کنند و 
آمــوزش مي دهنــد، بي آنکه توجه شــود چقدر 
زمان و متخصص داريم. اين به کجا منجر خواهد 
شد؟  به نظر من ســند را بايد در مقياس کوچک 
اجرا کرد. چرا يک مرتبه در سطح کشور اجرايي 
مي کنيــم؟ بايد در يک شهرســتان آن را به اجرا 
درآورد و عملي بــودن آن را ارزيابي کرد. بايد 
نظر معلمان را پرســيد تا پويا باشــد. اگر بخواهد 
ايستا باشــد و بخشنامه اي شــود، مفاهيم خراب 

مي شود.
پاسخ برخي پرســش ها را داديد، ولي  ■

مي خواهم وارد فضاي ديگري شــوم. در 
گفت و گويي که با آقاي مرادي داشتيد و 
در شماره 86 چشم انداز منتشر شده است، 
از شما پرســيده مي شــود که آيا ممکن 
اســت که تلقي از دين، به سکوالريســم 
منجر شود؟  لذا وقتي شــما مي خواهيد با 
همه تــوان همه چيز را ديني کنيد، ممکن 
اســت از دل آن سکوالريســم درآيــد. 
شــما ســال 1382 اين را مطرح کرديد و 
به هرحــال بعد از 11 ســال، ما ديديم که 
به  آموزش وپــرورش  ســخت گيري هاي 
کجا انجاميده اســت. در دبيرســتان، در 
فرزندانمان و در کوچــه و خيابان ديده 
مي شود. نسبت شــما با ارزش هاي جهاني 
مانند حقوق بشر يا مفاهيمي مانند شهروندي 
کــه حاال رئيس جمهــور و وزرا هم آن را 
مطــرح مي کنند و بخواهيــم يا نخواهيم 
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آنجــا نخوابيدي؟ يعني ضوابطي را قبول دارند و 
به کمک آنها نقــد مي کنند، اين يک نوع تفکر 
انتقادي در چارچوب است، ولي در مرحله ديگر 
فرد به ســني مي رســد که با خــود ضابطه ها هم 
برخــورد دارد و ضابطه ها را هم نقد مي کند. اين 
از مقوله تفکر بر فراز است. هر دو را داريم، يک 
کودک چه چيز را مي تواند نقد کند؟ مادرش را 
نقــد کند؟ اگر معلم بگويد مرا نقد کنيد، من هم 
اشکال دارم، آيا کودک مي تواند او را نقد کند؟ 
نقد براي اين نيســت که همبستگي جامعه، يعني 
حيات جامعه را از بين ببرد، اگر از بين ببرد جامعه 
با فروپاشي مواجه خواهد شد. نبايد استفاده هاي 
نابه جا کرد. ممکن اســت کسي بدون ارزيابي و 
نسنجيده بگويد تفکر انتقادي مهم است و شروع 
کند به نقدکردن؛ بنابراين بايد هر چيزي به بحث 
گذاشته شــود و از خالل اين بحث هاي پي درپي 
بهترين محصول ممکن که تدريجي هم اســت، 
به دســت آيد. خدا عجله نــدارد، اما ما داريم، او 
برنامه اي ريخته براي چند هزار سال که آرام آرام 
انسان ها رشــد کنند، چون يادگيري يک پروسه 
تدريجي دارد و يک شــبه نمي شــود همه چيز را 
دانســت. خدا همه چيــز را مي داند؛ اگر انســان 
باشــيم در يک جاي تاريخ و جغرافيا قرار داريم 
و طبيعي است که محدود مي شويم؛ بنابراين بايد 
رشــد تدريجي داشت البته اشــتباه هم مي کنيم، 
ولي اشتباهات خود را مي شناسيم و همين هاست 
که به ما رشد مي دهد و غير از اين هم راه ديگري 

نيست.

از  ■ شــنونده،  يــک  به عنــوان  مــن 
صحبت هــاي شــما يــک جمع بندي و 
پرســش دارم، فکر مي کنم نبود گفت وگو 
از آســيب هاي آموزش وپرورش  يکي  را 
مــا مي دانيد. پس از گذشــت 35 ســال 
داشــته ايم،  ديني  آموزش وپــرورش  که 
مهم ترين آسيب شناســي شــما چيست؟ تا 
چه اندازه کساني مانند شما که در مناصب 
تصميم گيري حضور دارند با معلمان وارد 
نمونه در فضاي  براي  گفت وگو شده ايد؟ 
مجازي که اين قدر گســترش پيدا کرده 
اســت تا چه اندازه فعال بوده ايد؟ ما در 
رسانه ها نقدي از امثال جنابعالي نديده ايم. 
در هشت ســال دوران دولت هاي نهم و 

مدارس دخترانه حضور دارند که معتادها 
را بشناسند و پسرها مزاحم دخترها نشوند؛ 
ظاهراً از نظر مِن معلم تأثير خوبي نداشته 
بااينکه  پنهــان کاري مي کننــد،  و بچه ها 
دلســوزي حکومت را نشــان مي دهد، اما 
وضع بهتر نشده است، بنابراين به نظر شما 
تعامل سه گانه حکومت، مدرسه و خانواده 

چگونه ممکن مي شود؟
در بخش عقالني قضيه متخصصان نظر دارند  □

و بايد با آنها گفت وگو شود، فاز اجرايي آن هم 
بايد بررســي شــود. در فاز اجرايــي، براي نمونه 
در کشــورهاي خارجــي ظاهراً پليس به چشــم 
نمي خورد و گاهــي افراد جديدالــورود نگران 
مي شوند که آيا امنيتي وجود دارد و بعد مي بينند 
که امنيت فراهم اســت؛ اين ســؤال پيش مي آيد 
که با امنيــت چگونه برخورد مي شــود؟ بعضي 
شــيوه هاي اجرايي وجود دارد که خوب اســت. 
پليس با شــيوه هايي کار مي کند که لزومي ندارد 
هميشه در محل باشد، براي نمونه براي بليط دادن 
در قطار يــا اتوبوس کنترلي وجــود ندارد، ولي 
پليس گاهي اتفاقي کنتــرل مي کند و اگر مورد 
خالفي مشاهده کرد جريمه اي مي کند که تا آخر 
عمر، مجرم به ياد آن باشد، بنابراين اين شيوه در 
افراد خودکنترلي ايجــاد مي کند و روش پليس 
اين طور نيســت که همه او را ببينند و بترســند. ما 
در ايران تعداد زيادي روانشــناس و جامعه شناس 
داريم کــه هم حرف و هــم روش دارند که در 
وجه عقالني بايد بررســي شود. در وجه اجرايي 
هم بايد از روش هاي شناخته شده در دنيا کمک 

گرفت.
شــما تفکر انتقادي را مطــرح کرديد،  ■

ولي در آموزش وپرورش ما از اين روحيه 
پرسشگري اســتقبال نمي شود، چه معياري 

براي اصالح وجود دارد؟
ما معيار مشخصي نداريم، اين معيار در خالل  □

گفت وگــو و ايجاد اعتماد پيدا مي شــود. بايد با 
هم صحبت کننــد و اصول گفت وگو را رعايت 
کنند و حرف هايشان منطقي باشد، به تدريج اين 
معيار مشخص مي شــود. اگر پديده اي در غرب 
هســت بايد ببينيم ما هم داشــته باشــيم يا نداشته 
باشيم. مسلماً برخي موافق و برخي مخالف اند. نه 
اينکه وارداتي عمل کنيــم بلکه راهي بومي پيدا 
خواهد شــد. من اخيراً کتابي نوشتم به نام »فبک 
در ترازو« مربوط به فلســفه بــراي کودکان، در 
آنجا پيشنهاد کردم دو جور تفکر انتقادي داريم؛ 
يــک تفکر »در« و يــک تفکر »بــر«. يک وقتي 
هســت کــه در چارچوب يک تفکــر اجتماعي 
صحبت مي کنيد و يک وقت هســت که بر فراز 
آن صحبــت مي کنيد. ما هــردوي آن را داريم، 
ولي مي تواند در زمان هاي مختلفي باشــد، يعني 
در ســنين پايين هم بچه ها انتقــاد مي کنند، ولي 
انتقادهايشــان در داخــل چارچوب اســت، مثاًل 
مي گوينــد چرا ليوان را اين گونــه گرفتي يا چرا 
چاقــو را اين گونه گرفتي؟ چرا اينجا خوابيدي و 

و تربيت رســمي، با خانواده ارتباط فعالي داشته 
باشــد. ديدار بــا والدين، فقط اقتصادي نيســت. 
سياســت گذاري هاي مدرســه را بايد خانواده ها 

بدانند.
به نظر شما چه کنيم که ديدگاه ها به هم  ■

نزديک شود؟ معلم درباره مسائل مثاًل رابطه 
دختر و پســر يک ديدگاه دارد و خانواده 

ديدگاه ديگري.
حداقل اين است که بايد ارتباط متقابل باشد.  □

خانواده هــا در نشســت در مدارس بايد مســائل 
بچه هــا را مطرح کنند. گاهي خانــواده مي تواند 
مدرســه را تصحيح کند. گاهي برخورد خانواده 
با بچه هــا، ملتهب اســت. مثل التهــاب جراحي 
که مي خواهد فرزند خــودش را جراحي کند و 
دستش مي لرزد؛ بايد کس ديگري جراحي کند. 
اين التهاب را مدرســه مي تواند تعديل کند. البته 
يک طرفه هم نيســت. بايد گفت وگو شود و اين 
بحث و گفت وگو لزوماً به اجماع منجر نمي شود. 
حداقل اين است که ما نظر ديگري را شنيده ايم و 
ديد ما را توســعه مي دهد. پس ما در قاعده مثلث 
تعاملي الزم داريم امــا رأس باالي حکومت هم 
بايد در اين دادوستد شرکت داشته باشد. ما يک 
انســان ايده آل داريم و حکومت نبايد خودش را 
حداقلي بداند؛ مثل حکومت هاي ليبرال که نقش 
آن اين اســت که کســي به کســي زور نگويد. 
برخــي مي گويند حکومت اســالمي مي خواهد 
انسان را به سعادت برساند و نه اينکه پاسبان باشد. 
اين خوب اســت که حکومــت دغدغه اصالح 
داشته باشد اما اگر درست عمل نکند، هزينه هايي 
به بار مي آورد. مثل اينکه حکومت بگويد انســان 
مطلوبي را تعريــف کرده ايم و نهادها بايد آن را 
اجرا کنند، نه فقط نگاه مشــورتي و نظرخواهي. 
باالخره اگــر ســطحي از حکومت، انســاني را 
مطلــوب مي داند، بايد معلم هــا هم روي آن نظر 
بدهند. خانواده هم بايد نظر بدهد. چون همه شان 

دغدغه دارند.
حکومت دو بعد دارد؛ بعد عقالني و اجرايي. بعد 
اجرايي آن که بايد اجرا شود و همه حکومت ها 
دارنــد. ولــي بعــد عقالنــي، معلوم نيســت که 
عقل کل باشــد و مثل هر فــرد عاقل ديگري، به 
همفکري و هم ســنجي نيــاز دارد. درنتيجه مانند 
قرآن که مي گويد »َو شاِورُهم فِي االَمر« اين بعد 
عقالني است. »فَاِذا َعَزمت فَتََوَکل َعلَي اهلل« اينجا 
ديگر اجرايي است، حتي اگر غلط هم باشد بايد 
اجرا شود تا مدارس بچرخد. بُعد اجرا، يک وجه 
حکومت است که مشکالت خودش را هم دارد. 
بعــد عقالني اش نبايد تعطيل شــود يا خودمحور 
شود و بگويد که معلم و خانواده نبايد نظر دهند. 
در وجه عقالني اگر ارتباطات يک طرفه باشــد، 
مشکل ايجاد مي کند. باالخره عقل حکومت هم 
عقل چند نفر است و حتماً بايد روي آن مشاوره 

صورت گيرد.
جديداً نيــروي انتظامــي در نزديکي  ■

ممکن است کسي بدون 
ارزيابي و نسنجيده بگويد تفکر 
انتقادي مهم است و شروع کند 
به نقدکردن؛ بنابراين بايد هر 
چيزي به بحث گذاشته شود و 
از خالل اين بحث هاي پي درپي 

بهترين محصول ممکن که 
تدريجي هم است، به دست آيد
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که مي تواند در ســطح آموزش وپرورش 
مورد استفاده و الهام قرار گيرد، براي نمونه 
خداونــد وقتي به مالئکه خبر از جعل آدم 
مي دهد آنها به گونه اي اعتراض مي کنند، 
ولي خداوند آنها را عتاب و خطاب نکرده، 
بلکه گفت وگــوي خود را بــا آنها ادامه 
مي دهد. ديگــر اينکه خداوند اصرار دارد 
در گفت وگو با شــيطان، گفتمان شيطان 
کاماًل منعکس شود و انسان ها انتخاب خود 
را داشته باشــند. نمونه ديگر اينکه مؤمن 
آل فرعون بــا فرعون گفت وگو مي کند و 
به او مي گويد تو مگر اهلل را خالق آسمان 
و زمين نمي داني؟ پــس چرا مي خواهي 
موسي را بکشي درحالي که او اهلل را نه تنها 
مثل تو خالق آســمان و زميــن مي داند، 
بلکــه ربوبيت و پرورش دهندگي او را هم 
قبول دارد. اين گفت وگو در حالي انجام 
مي شــود که مؤمن آل فرعــون و فرعون 
از دو طبقه متمايز هســتند و جالب اينکه 
اين گفت وگو اثرگذار هم شــد و جلوي 
قتل موســي گرفته شــد. حضرت ابراهيم 
نيز با نيت خوب دربــاره عذاب قوم لوط 
با خداوند مجادلــه دارد »ُيَجاِدلَُنا ِفي َقْوِم 
لُوٍط« )هود:74( و همچنين در جاي ديگر 
خدا به ابراهيــم مي گويــد »ِإنَّ ِإبَْراِهيَم 
...« )هود: 75( و جالب  ِنيــبٌ اٌه مُّ لََحِليٌم أَوَّ
اينکه خداوند بعد از اين مجادله به ابراهيم 
ســه درجه مي دهــد: اَواُه، ُمنيب َو َحليم. 
باباطاهر عريان هــم از تبعيض طبقات در 
جامعه به خداوند شکوه مي برد و مي گويد:

اگر دستم رسد بر چرخ گردون               

 از اين پرسم که اين چين است و آن 
چون

يکي را مي دهي صد ناز و نعمت              

يکي را نان جو آلوده در خون     

و طبيعي است که از چنين پرسش گري هايي 
حکمت هايي زاييده مي شود و خداوند در 
قرآن جواب اين پرسش را داده است که 
اراده اش بر امت واحد و جامعه اي بدون 
تبعيض قرار گرفته و اين انسان ها هستند که 
بايد با انفاق و مبــارزه و با اختيار خود به 

چنين جامعه اي دست يابند.            
ابراهيم در جاي ديگر درباره مکانيزم معاد از  □

خدا ســؤال مي کند و خداوند بــدون مالمت او، 
جوابي تجربي به او مي دهد.

ما از حضور شــما در ايــن گفت وگو  ■
بهــره برديــم و اميدواريــم کــه چنين 
گفت وگوهايــي که در ســطح جامعه هم 

منتشر خواهد شد، تداوم يابد.■

روستا با کامپيوتر مشکالت را حل کرد. من فکر 
مي کنم که بايد در ســطح آکادميک کار کرد، 
البته اين نظر من است و ممکن است اشتباه کنم. 
اين طور نيســت که به اين مســائل حساس نباشم 
و نقدهاي من در مقاالت منعکس نشــده باشــد، 
بخشي از آن معطوف به شناسايي مشکالت است 
و نه نقد مــوردي، گفت وگوهاي غيررســانه اي 

زياد داشته ام؛ چه با معلمان و چه با صاحبنظران.
مهم ترين آسيب شناسي  آموزش وپرورش  ■

ما چيست؟
مقالــه اي دربــاره »تربيت دينــي در آموزش  □

عالي« دارم که در ســطح دانشــگاه مشکالت را 
مطرح کرده ام که چند مقوله نادرست در تربيت 
ديني ما وجود داشــته اســت، يکي از آن موارد 
تعريف دين در برابر عقل است که در جايي هم 
به تعقل و تعبد اشــاره کــرده ام که دو روي يک 
سکه هســتند. گاهي براي گريز از تعقل به تعبد 
پرداخته ايم درحالي که درســت نيست. برخي از 
صاحب نظــران گفته اند دين با عقالنيت نســبتي 
نــدارد، چراکــه اگر همه چيــز را با عقــل بتوان 
فهميد نيازي به دين نيست گويا که دين از مقوله 
نفهميدن است و خارج از چنگ ماست. درست 
اســت که عقل هميشه احاطه ندارد، ولي باالخره 
عقل اســت و دامنه اش وسيع است و انسان نسبت 
به چيزهايــي هم که احاطه ندارد انديشــه ورزي 
مي کند. باور خدا را چگونه معقول يابيم؟ به خاطر 
گريــز از عقل خودبنياد اين قــدر عقب رفتيم که 
عقل را تعطيل کرديم و اين مشکلي است آفت زا 
و امروزه همه بچه ها اهل بحث و مطالعه هســتند. 
آسيب شناســي ديگر اينکه به قشــر دين و وجه 
مناســکي دين زياد مي پردازيم، ولي به اليه هاي 
عميق دين پرداخته نمي شــود. قشــري گري در 
زمانــه اي کــه عقالنيت و تحصيالت باالســت، 
کارآمــدي نــدارد و ايــن در حالــي اســت که 
پرسش گري دانش آموزان هرروز بيشتر مي شود.

نتيجه و سنتز بحث شما »گفت وگو« بود.  ■
ما مي بينيــم در قرآن ديالوگ هايي آمده 

دهم که دوران شتاب زدگي بود و هرروز 
تصميم هاي عجوالنه اي گرفته مي شد نقدي 
نديديم. يک روز شــنيديم که پنج شنبه ها 
مقاطع  تعطيل است، روز ديگر جابه جايي 
تحصيلــي بــراي نمونــه 3، 3، 6، در يک 
ماهي سه بار حکم کارگزيني براي معلمي 
زده اند. براي تشويق معلمان براي شرکت 
در انتخابات مجلس به عنوان بدي آب وهوا 
نفــري 120 هزار تومان بــه حقوق اضافه 
شد، ولي بعد از انتخابات آب وهوا دوباره 
خــوب شــد. در اين دوران هشت ســاله 
از افــراد شناخته شــده آموزش وپرورش 
نقــدي نديديم، درحالي که کارشناســان 
محيط زيست در رسانه ها فعال بودند، چرا 
ارتباط با رسانه ها آن طوري که بايدوشايد 

فعال نيست؟
اين به تفاوت افراد برمي گــردد، براي نمونه  □

من خود را خيلي رسانه اي نمي دانم، چون نگران 
پيامدهاي ژورناليســتي آن هســتم، ولي اجتناب 
کامــل هم ندارم و اشــکاالت آموزش وپرورش 
را در ســطح آکادميک دنبال مي کنم. مقاله هاي 
داخلي و خارجي دارم، اخيراً در مشــهد در يک 
سمينار ساالنه درباره تحول در آموزش وپرورش 
مقاله اي نوشتم و اينکه تعامل چگونه مي تواند اين 
تحول را به وجــود آورد و چه خطاهايي تاکنون 
وجود داشته اســت. آيا ما مي خواستيم تحول را 
با شــاگردمحوري يا معلم محوري شروع کنيم؟ 
حدود 10 مورد را شــمردم. روش مناســب اين 
نيســت که يقه يک وزير را بگيريم، اما شــيوه ها 
را مي توان نقد کرد. در همين دوران هشت ســاله 
مقاله اي نوشــتم که در مجله »رشــد معلم« منتشر 
شد و مدارس هوشمند را نقد کردم؛ گفتم معلوم 
نيســت کامپيوتر مشکل مدرســه ما را حل کند، 
اين  درحالي که برداشت وزير آموزش وپرورش 
بود که با داشــتن کامپيوتر مشــکل مدارس حل 
مي شود. درواقع اين پروژه در مالزي با هزينه هاي 
زيادي اجــرا و با ناکامــي مواجه شــد، بنابراين 
چطور مي شــود ارزيابي نکرده در مدرســه يک 
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بهتر و مشخص ســاختن جايگاه ويژه اين طيف 
در نظام اجتماعي، آموزشــي و فرهنگي کشور 
تدوين شود. حال آنکه مجموعه قوانين و حقوق 
مربــوط به اين طيف وســيع هيچ گاه گردآوري 
نشــده اســت که در صورت گــردآوري، اين 
مجموعه حقوق و تبيين جايگاه فردي و جمعي 
دانش آموزان در مناســبات فرهنگي، اجتماعي، 
حقــوق دانش آموزان روشــن تر خواهد شــد و 
برنامه ريــزي جهت به کارگيــري توانمندي ها و 
ظرفيت هاي دانش آمــوزي در برنامه هاي کالن 

کشور بهتر ديده خواهد شد«.
اگــر از چرايــي کنارگذاشــتن ايــن منشــور و 
ناديده گرفتن آن در دولت هشت ساله اصولگرا 
بگذريم، امروز و با روي کار آمدن دولت »تدبير 
و اميــد« و ديدگاه هــاي رئيس جمهور روحاني 
درباره آموزش وپرورش، شايد وقت آن رسيده 
باشــد که درون مايه هاي اين منشــور ارزشــمند 
بــه گفتمــان روز آموزش وپرورش بازگشــته و 
آموزش وپــرورش و وزيــر آن، خــود را براي 
فراهم کردن زمينه هاي اجراي مواد اين منشــور 
آماده کنند. ناگفته پيداســت که ورود گفتمان 
حقوق محور و ارزشــمند اين منشور با مانع هاي 
ســاختاري و اجرايي همراه اســت، اما بي گمان 
براي نهادينه کردن حقوق شــهروندي و پرورش 
شــهرونداني در تراز جهان کنوني- به سفارش 

ـ آموزشــي خويش با آن روبرو شــده اســت. 
يکي از تالش هاي شايســته در ايــن زمينه، تهيه 
منشور حقوق دانش آموزي بود که در سال هاي 
پاياني دوران هشت ســاله اصالحات در مجلس 
دانش آموزي نوشته شد و البته با برآمدن دولت 
اصول گرا کنار گذاشته شد. متني که در مجلس 
دانش آموزي نوشته شــد و قرار بود نقشه راهي 
آمــوزگاران،  دانش آمــوزان،  بــراي آشــنايي 
دولتمــردان و... با حقوق دانش آموزي باشــد، 
داراي مفاهيــم و گزاره هــاي ارزشــمندي بود 
که مي توانســت دانش آموزاني را پرورش دهد 
که در آينده ســنگ بناي جامعــه اي حقوق مدار 
باشند. در بند پنجم مقدمه اين منشور مي خوانيم: 
»بي ترديد مســير ســعادت يک جامعــه از ميان 
افــکار، انديشــه ها و ميــزان پايبندي افــراد آن 
جامعه بــه ميثاق هــاي ملي مي گــذرد، با توجه 
بــه اينکه مهم تريــن رســالت آموزش وپرورش 
آماده ســاختن  مي بايســت  کشــور  يــک  در 
دانش آموزان براي پذيرفتن نقش هاي اجتماعي 
و حضــور فعال و مشــارکت جويانه در جامعه و 
تعيين کننــده حــدود روابط انســاني، اجتماعي 
و مشــخص کننده ســازوکارهاي اين روابط در 
هر کشــور قانون اساسي آن کشــور است، اين 
منشور بر آن است زمينه هاي الزم براي پذيرش 
و آشــنايي با حقوق فــردي و اجتماعــي را در 
دانش آموزان در غالــب عناوين حقوقي مربوط 
به آنها عالوه بر پذيرش و آشنايي دانش آموزان 
با آيين نامه هــا و مصوباتي که مســتقيماً مربوط 
به آنهاســت، )در قالب حقوق خود( زمينه هاي 
مناسب را جهت پذيرش و عملي ترشدن هر چه 
بيشــتر اين مصوبات ايجاد کند. از ديدي ديگر 
منشــور درصدد آن اســت که دانش آموزان را 
به عنوان شهروندان جامعه جهاني با پيمان نامه ها، 
تعهدنامه هــا و قوانين بين المللــي مربوط به آنها 
آشــنا کنــد تــا دانش آمــوزان با ديــدي فراي 
محدوده هــاي مکاني و جغرافيايــي در رابطه با 

حقوق خود بينديشند.«
همچنين در بند ششــم مقدمه آن آمده است که 
»با توجه به جمعيت عظيم دانش آموزي کشــور 
و نيــروي بالقــوه و بالفعل اين طيــف از جامعه 
ضــروري مي  کنــد، قوانيني در جهــت معرفي 

نزديک به يک قرن از برپايي آموزش وپرورش 
نوين در ايران مي گذرد و ده ها ســال اســت که 
مهرمــاه آغــازگاهِ جنبِش يادگيــري و ياددهي 
در کشــور ماســت. مهرماه همواره دربردارنده 
حســي نوســتالژيک و آکنده از خاطرات تلخ 
و شــيرين از دوران مدرســه اســت. دوري از 
خانــه و خانواده و نخســتين گام هــاي زندگي 
اجتماعي، حس دگرگونه اي است که کودکان 
مي آموزند و تجربــه مي  کنند. اين حس، گاهي 
شــادي زا و زمانــي دردآور و آزار دهنــده بوده 
و خاطره هــاي تلخ و شــيرين، پيامد آن خواهد 
بود. کودِک دردانه پــدر و مادر و خوگرفته به 
زندگي حق  مدار، در مدرسه، وادار به همزيستي 
تکليف مدار شــده و درمي يابــد که گاهي براي 
رعايت حقــوِق ديگران بايد از حِق به رســميت 
شناخته شــده  خويــش! در خانواده گذشــت تا 
ســنگ زندگي اجتماعي، روي ســنگ زيست 
فردي بند شود. برهم کنش هاي اجتماعِي دوراِن 
کودکي در مدرسه، زيربناي رفتارهاي اجتماعي 
در جامعه هاي بزرگ تري مانند روســتا، شــهر، 
کشــور و جهان خواهد بود. مدرســه، به عنوان 
دوميــن خانه کودک، محلي بــراي يادگيري و 
تمرين زندگي گروهي، همياري براي رســيدن 
به هدف هاي کالن اجتماعــي، مدارا با ديگران 
در اوج تفاوت در انديشــه، فرهنگ و... اســت. 
اجتماعــي،  زندگــي  مهارت هــاي  آمــوزش 
جامعه پذيري، آشنايي با حقوق فردي و جمعي، 
نهادينه کردن رفتارهاي شــهروندي و شناخت و 
رعايت مفاهيم جهاني ـ انساني مانند حقوق بشر، 
خشــونت پرهيزي،  و  مــدارا  دموکراســي، 
جهان شــهروندي و... اگــر مهم تريــن هــدف 
آموزش وپــرورش نباشــد، دســت کم يکي از 
پايه اي تريــن هدف هــاي آن در جهــان کنوني 
است. پيگيري اين هدف ها در آموزش وپرورش 
ايران بــا فرازوفرودهــا و افت وخيزهايي همراه 
بوده و هر دولتي به فراخور ديدگاه هاي سياسي 

توپ منشور حقوق دانش آموزي در زمين دولت تدبير

محمدرضا نيک نژاد

ده ها سال است که مهرماه 
آغازگاِه جنبِش يادگيري و 
ياددهي در کشور ماست. 

مهرماه همواره دربردارنده حسي 
نوستالژيک و آکنده از خاطرات 
تلخ و شيرين از دوران مدرسه 
است. دوري از خانه و خانواده 

و نخستين گام هاي زندگي 
اجتماعي، حس دگرگونه اي است 

که کودکان مي آموزند و تجربه 
مي  کنند
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از  دارنــد  حــق  دانش آمــوزان  ـ   17 مــاده 
آموزش هــاي اجباري و رايگان تــا پايان مقطع 

متوسطه بهره مند شوند.
مــاده 18 ـ دانش آموزان حق دارنــد با فرهنگ 
بومي و ملي و همچنين فرهنگ ساير ملل، آشنا 

شوند.
مــاده 19 ـ دانش آمــوزان حــق دارنــد از منابع 
کمک آموزشــي از قبيل کتابخانه ها، اينترنت و 
فناوري هــاي جديد علمي و آموزشــي مطابق با 

شرايط روز و قوانين جاري بهره مند شوند.
ماده 20ـ  دانش آموزان حق دارند از آموزش هاي 

مربوط به حقوق جنسي برخوردار شوند.
در  دارنــد  حــق  دانش آمــوزان  ـ   21 مــاده 
آموزش هاي رســمي نظام آموزش وپرورش از 
فراگيري اصول حقوق شهروندي و مهارت هاي 

زندگي اجتماعي بهره مند شوند.
در  دارنــد  حــق  دانش آمــوزان  ـ   22 مــاده 
آموزش هــاي رســمي نظــام آموزش وپرورش 
از فراگيري اصول حقوق بشــر و ســاير اسناد و 
مقررات بين المللي در مــورد حقوق کودک و 

دانش آموز بهره مند شوند.
فصــل ســوم: حقــوق ضمن آموزشــي 

دانش آموز
ماده 23 ـ دانش آموزان حــق اطالع از مقررات 
آموزشــي را دارند. مراکز و مؤسسات آموزشي 
موظف انــد دانش آمــوزان را از مقــررات آگاه 

نمايند.
مــاده 24 ـ دانش آمــوزان حــق دارنــد آزادانه 

اجتماعات و تشکيالت آموزشي داشته باشند.
مــاده 25 ـ دانش آموزان حق انتشــار نشــريات 

دانش آموزي را دارند.
مکلفنــد  دانش  آمــوزان  والديــن  ـ   26 مــاده 
هماهنگ با مقامات آموزشي بر فرايند آموزش 

فرزندانشان نظارت نمايند.
ماده 27 ـ دانش آموزان حق دارند از فعاليت هاي 

فوق برنامه بهره مند شوند.
مــاده 28 ـ دانش آمــوزان داراي حق شــادي و 

ماده 7ـ  دانش آموز از حق تناسب محيط آموزش 
با فعاليت هاي آموزشي برخوردار است. رعايت 
نســبت مطلوب معلم به شــاگرد و سرانه فضاي 
آموزشي به منظور تأمين کليه امکانات آموزشي 
و پرورشي توســط ســازمان آموزش وپرورش 
الزامي اســت. تشخيص نسبت هاي مطلوب فوق 

بايد از نظر متخصصان آموزشي لحاظ گردد.
ماده 8 ـ دانش آموزان حق دارند به طور يکســان 

از امکانات آموزشي بهره مند شوند.
مــاده 9 ـ دانش آمــوزان غيرفارســي زبان حــق 
دارند پيش از ورود به دبســتان از امکانات ويژه 

فراگيري زبان فارسي بهره مند شوند.
ماده 10 ـ دانش آموزان حق دارند به طور آزادنه 
درباره مســائل و امکانات آموزشــي اظهارنظر 
نمايند. تذکرات آنها مي بايست در حدود قوانين 
و مقررات مورد احترام قــرار گيرد و به موقع به 

اجرا گذارده شود.
مــاده 11 ـ دانش آمــوزان اســتثنايي )نيازمنــد 
حمايت هاي ويژه( حق برخورداري از آموزش 
ويژه و متناسب با توانمندي هاي جسمي و رواني 

را دارا هستند.
ماده 12 ـ دانش آموزان از حق زبان هاي خارجي 

به انتخاب خود برخوردار مي باشند.
تناســب  به منظــور  دانش آمــوزان  ـ   13 مــاده 
آموزش هــا و توانمندي ها بايد قبــل از ورود به 
دبســتان مورد ســنجش توانايي هاي جســمي و 

ذهني قرار گيرند.
مــاده 14 ـ دانش آمــوزان حق برخــورداري از 
آموزش معطوف به رشــد کامل شــخصيت را 

دارند.
ماده 15 ـ دانش آمــوزان اقليت هاي مذهبي حق 
دارند از آموزش هاي متناسب با باورها و عقايد 
مذهبي و فرهنگي مربوط به خودشــان بهره مند 

شوند.
ماده 16ـ  دانش آموزان حق دارند از آموزش هاي 
ويژه جهــت رويارويي با باليا و حوادث طبيعي 

بهره مند شوند.

سند بنيادين آموزش وپرورش- راهي جز نوشتن 
و پيگيــري مفاهيــم چنين منشــورهايي نداريم. 
اين منشــور در هفــت فصل - حقوق اساســي 
دانش آموز، حقوق آموزشي دانش آموز، حقوق 
ضمن آموزشــي دانش آموز، حقــوق مربوط به 
آزمون دانش آموز، حقوق بهداشتي دانش آموز، 
حقوق دادرسي دانش آموز و حمايت هاي خاص 
دانش آموزي - و 54 ماده تهيه شد و در دسترس 
شــوراي عالي آموزش وپرورش آن دوران قرار 
گرفت، ولي با پايــان دوران اصالحات، پرونده 
آن با برآمدن دولت يازدهم بســته ماند. تا اينکه 
مدتي پيش دبير شوراي  عالي آموزش وپرورش 
از گشوده شــدن ايــن پرونــده ســخن بــه ميان 
آورد. ايشــان با اشــاره به اينکه منشــور حقوق 
دانش آمــوزي پيشــين، پايــه تالش هــاي تازه 
قــرار گرفته، تأکيد کرد که بــا دگرگوني هايي 
نيز همراه بوده اســت. بي گمان اين منشــور در 
ســنجش با آموزش وپرورش نويــن داراي مواد 
پيشرفته و به روزي اســت که اجرا و پياده سازي 
درســت آن مي تواند زمينه اي بــراي پديدآمدن 
جامعه اي حقوق محور و مردم ساالر باشد. برخي 
از کنشــگران سياســي- اجتماعي کشور بر اين 
باورند کــه دولت »تدبير و اميــد« و رئيس آن، 
بــراي کاميابي و پيشــروي به ســوي هدف هاي 
مدنــي ـ سياســي خويش چــاره اي جز حرکت 
در راســتاي نهادسازي و گســترش آموزه هاي 
شــهروندي نــدارد. ازاين رو منشــورهايي مانند 
حقوق دانش آموزي مي توانند ابزاري باشــند تا 
جامعه و کشــور را بهتر و بيشتر به سوي کاميابي 
در ايــن زمينــه پيش ببرنــد. در پايان بــا اميد به 
نهادينه شدن حقوق مدني و پرورش شهرونداني 
آگاه بــه حقوق خويش و دردمند و مســئول در 
برابــر گرفتاري هــاي جامعــه و کشــور، برخي 
از مــواد منشــور حقوق دانش آمــوزي را با هم 

مي خوانيم.
فصل اول: حقوق اساسي دانش آموز

ماده 1 ـ دانش آمــوز داراي حق آزادي عقيده، 
بيان و مصونيت پس از بيان است.

ماده 2ـ  دانش آموز مصون از تعرضات جسماني، 
رواني و حيثيتي است و کرامت واالي شخصيت 

انساني وي بايد مورد احترام قرار گيرد.
مــاده 3 ـ دانش آمــوز از حــق حريم شــخصي 
برخوردار است. هيچ دانش آموزي را نمي توان 
بي دليــل نســبت به مکالمــات تلفني و وســايل 
شخصي از قبيل کمدها و لباس ها مورد تجسس 

قرار داد.
مــاده 4 ـ دانش آمــوز از حــق رفتــار منصفانه 
برخــوردار اســت. اصــل انصــاف بــا وي در 

برخوردها بايد دقيقاً رعايت گردد.
نيازهــاي  اســت  مکلــف  دولــت  ـ   5 مــاده 
دانش آموزان بي بضاعت و بي سرپرست را تأمين 

نمايد.
فصل دوم: حقوق آموزشي دانش آموز

ماده 6ـ  دانش آموز حق دارد از مدرسين توانمند 
و برجسته در ابعاد علمي و اخالقي بهره مند شود.
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خود و مانعي براي رشــد و بالندگي مي يابد که 
تــواِن رهايــي از آن را نيز نــدارد چراکه ازقضا 
براي حياِت خود به آن وابســته اســت؛ و چه بسا 
براي تعريِف هويــِت خود. مارکس جمله اي در 
»کاپيتــال« دارد که با بازتعريــِف يک جزء آن 
مي توان اندکــي از صبغه ضدســرمايه داري اش 
کاســت و آن را به شاه کليدي تبديل کرد. براي 
توضيِح بيگانگي از کار در عصر و جامعه کنونِي 
ما؛ »اين کارگر نيســت که }با کاِر خود{ وسيله 
گذران زندگي و توليد را به دست مي آورد، اين 
وسيله هاي معيشتي هستند که کارگر را مي خرند 
تا نيروي کارش را با وسيله هاي توليد درآميزند.« 
آن جــزء، طبقه »کارگر« اســت کــه مي توان به 
تعريفي جديد از آن با دايره شــمولي متناسب با 

زمانه خود رسيد.
تقســيم بندي طبقاتي بــر مبناي الگوي شــغلي، 
شــيوه هاي گوناگوني دارد اما يکــي از آنها که 
شــايد به نگاه مارکس هم نزديک تر باشــد، بر 
اســاس ســهم افراد از ســه معياِر »مالکيت منابع 
توليد«، »اقتدار ســازماني« و »توانايي و مهارت« 
است. با تحوالتي که در پِي صنعتي شدن جوامع، 
در ســاختارهاي اقتصــادي و اجتماعي رخ داد، 
ماهيت بسياري از مشاغل هم تغيير کرد و مبناي 
آنها کمتر قدرت يدي و بيشتر، توانايِي فکري و 
اجرايي شــد. اگر طبقات اجتماعي را بر اســاس 
سهمي که از آن سه معيار دارند بازتعريف کنيم، 
دامنه تعريف »طبقه کارگر« وسيع تر خواهد بود 
و مي توان سطحي از مشاغلي چون فروشندگي، 
بازاريابي، کارمنــدي ادارات و دفترداري را هم 
ذيل نوعي رابطه »مزدبگيري« تعريف کرد. علت 

وقتي مارکس جوان قلم به دســت، به زعم خود، 
آينده ناگوار دنياي ســرمايه داري را روي کاغذ 
مي آورد، شــايد فکر نمي کرد يکي از مفاهيمي 
که به آن مي رســد، بيش از دو قــرن بعد، براي 
توصيــف يکــي از دردهــاي جامعــه اي کــه 
سرمايه داري هم نيســت- اگر ضد آن نباشد- تا 
ايــن حد به کار مي آيد؛ مفهوم »بيگانگي از کار« 
و تبلوِر آن در ميِل روزافزوني به کمتر کارکردن 
و بيشــتر دريافت کردن از محيط هاي شــغلي در 

ايران.
مارکس در بخشي از دست نوشته هاي اقتصادي- 
فلســفي 1844 خــود، ابتدا تحــت تأثير هگل به 
مفهوم »بيگانگي از خود« رســيد و بعد بيگانگي 
اجتماعــي،  واقعيت هــاي  از  بخــش  آن  در  را 
ســاختارها و نهادهايي جست وجو کرد که تمام 
عمر مهم ترين دغدغه اش بود؛ اقتصاد و به تبِع آن 
مناســباِت شغلي. او براي انســان ها ويژگِي ذاتِي 
ســازندگي و آفرينندگــي قائل بــود و به همين 
جهــت هم باور داشــت که انســان ها در جريان 
زندگي اجتماعي، توانايي ها و قابليت هاي درونِي 
خود را بيروني مي کنند و همين فرآيند است که 
ابتدا به پيدايش نهادها و ســاختارهاي اجتماعي 
منجر مي شود و پس ازآن، حاصِل کار را به شکل 
شيء مســتقل و بيگانه از کارگر در برابر او قرار 
مي دهد. به اين معنا که کارگر، بخشــي از وجوِد 
خود را در آنچه ســاخته اســت مي بيند، اما اين 
بازتاب به جاي حس رضايت و خرسندي، در او 
حس بيگانگي نســبت به آن شيء ايجاد مي کند 
چراکه از شرايط شغلِي نامناسبي برخوردار است. 
بيگانگي از خــود، از طبيعت و از جهاِن پيرامون 
البتــه مفاهيمــي بودند کــه جامعه شناســان هم 
اغلب، آن را نه در فرد که در نهادها ريشــه يابي 
مي کردند، اما »بيگانگي از کار« بيش از هرکس، 
ذهِن مارکس را مشــغول کرد. در فرهنگ لغاِت 
هم  او هم به زبان ســاده تر شايد بتوان اين مفهوم 
را شــرايطي دانســت که کارگر در آن، کار را 
نــه جزئي از خــود و عاملي براي پــرورش بلکه 
واقعيــت ناخوشــايندي جدا و مســتقل در برابر 

شــادبودن مطالب آموزشــي و اجراي متنوع و 
شادي بخش آنها مي باشند.

فصل پنجم: حقوق بهداشتي دانش آموز
مــاده 33 ـ دانش آمــوزان حق برخــورداري از 
امکانات و تسهيالت بهداشتي و درماني الزم در 

محيط آموزشي را دارند.
مــاده 34 ـ دانش آمــوزان حق برخــورداري از 
مراقبت هــاي بهداشــتي و معاينات پزشــکي و 
بهداشــت روانــي مســتمر به منظور تشــخيص، 

پيشگيري، پيش بيني و درمان را دارند.
مــاده 35ـ  دانش آموزان حــق دارند در محيطي 
با تراکم فضايي متناســب با ســن و مرحله رشد 

خود، تحصيل نمايد.
مــاده 36 ـ دانش آمــوزان حق برخــورداري از 
محيــط ســالم و ايمن آموزشــي به منظور تأمين 

بهداشت رواني و سالمت جسماني را دارند.
مــاده 37 ـ دانش آمــوزان در محيط آموزشــي 
حق برخورداري از پرونده بهداشتي و شناسنامه 

سالمت را دارند.
مــاده 38 ـ دانش آمــوزان حق برخــورداري از 
فرصت هاي برابر و رايگان در امور ورزشــي و 

تربيت بدني را دارند.
ماده 39ـ  دانش آموزان از حق تغذيه متناســب با 
نيازهاي سنين رشد برخوردار هستند. در صورت 
ناتواني خانــواده او ســازمان آموزش وپرورش 

موظف به تأمين تغذيه مناسب براي وي است.
خــاص  حمايت هــاي  هفتــم:  فصــل 

دانش   آموزي
مــاده 47ـ  دانش آموزان حــق دارند از بيمه هاي 
مناســب در مقابل حــوادث و بيماري ها چه در 
محيط آموزشي و چه خارج از محيط آموزشي 

برخوردار باشند.
مــاده 48 ـ دانش آمــوزان حق دارنــد در مقابل 
اقدامات تروريستي و ســاير جرايم سازمان يافته 

مورد مصونيت قرار گيرند.
مــاده 49 ـ دانش آمــوزان حق دارنــد در مقابل 
کليه بهره کشي هاي اقتصادي و سوء استفاده هاي 

جنسي مورد حمايت هاي ويژه قرار گيرند.
مــاده 50 ـ دولــت مکلــف اســت از حضــور 
دانش آمــوزان کمتر از 15 ســال در مخاصمات 
مســلحانه بين المللــي يــا درگيري هــاي نظامي 

داخلي جلوگيري کند.
مــاده 51 ـ دانش آمــوزان داراي حق برابري در 
مقابل قانون هســتند و نمي توان آنها را بر اساس 
مذهب، زبان، قوميت، وجاهت اجتماعي و سن 

مورد تفکيک و تبعيض قرار داد.
مــاده 52 ـ دانش آمــوزان اقليت هــاي دينــي و 
مذهبي حق دارند از شــرايط يکسان با توجه به 

نيازهاي ويژه آنها بهره مند شوند.
مــاده 53 ـ دانش آموزان مهاجــر داراي تابعيت 
غيرايرانــي حق دارند از کليــه حقوق مربوط به 

يک دانش آموز ايراني بهره مند شوند.
مــاده 54 ـ دانش آمــوزان حق دارنــد با اصول 
حفاظت از محيط زيست و استفاده بهينه از منابع 

طبيعي آشنا شوند.■

سندرم بيگانگي
يا چرا از زيِر کار َدر مي رويم؟

ندا سالميان

اين کارگر نيست که }با کاِر 
خود{ وسيله گذران زندگي و 
توليد را به دست مي آورد، اين 
هستند  معيشتي  وسيله هاي 

تا نيروي  که کارگر را مي خرند 
توليد  با وسيله هاي  را  کارش 

درآميزند
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با عــراق ابعاد وســيع تري هم پيدا کــرد چراکه 
باوجود حمايت لفظــِي از بخش خصوصي، در 
عمل و براي از سر گذراندِن شرايِط ويژه جنگ، 
نيــاز به دولتي بزرگ و قدرتمند وجود داشــت. 
دولتــي که از يک ســو و در داخل جبهه ها، بايد 
قواي نظامي کشــور را حفظ و تقويت مي کرد و 
از ديگر ســو، در خارج از جبهه ها وظيفه سامان 
دادن بــه وضعيِت اقتصادي را بر عهده داشــت. 
اين قيِّم تازه  از راه رسيده، براي رسيدگي به همه 
امور، نيروي کافي نداشــت و به همين جهت، از 
همان ايام، دولتمردان به صرافت افتادند تا نيروي 
انســانِي موردنياز خود را در داخل تربيت کنند. 
دانشــگاه هاي کشــور، تعداد و توان آموزشــِي 
محــدودي داشــتند، درحالي که نياز بــه مراکز 
آموزشــِي بيشتري حس مي شد و به همين دليل، 
آرام آرام شکل هاي متفاوتي از مراکز آکادميک 
و آموزشي ايجاد شدند. اولين نام، دانشگاه آزاد 
اسالمي بود که به واسطه حمايِت اعضاي دولِت 
سازندگي و اقباِل گســترده جامعه براي ورود به 
دانشــگاه، پُرشتاب پيش رفت و از ابتداي کار تا 
ســال 90، بيش از 440 واحد دانشگاهي تأسيس 
کــرد و بيش از چهار ميليون دانشــجو هم از آن  
فارغ التحصيل شدند. فلسفه تأسيس دانشگاه آزاد 
با اين رشد سريع را همان روزها آيت اهلل هاشمي 
رفسنجاني در يکي از خطبه هاي نماز جمعه گفته 
بود: »... اگر امروز امکانات ما کافي نيســت که 
هر کــس طالب تحصيالت عالي اســت و دوره 
دانشــگاه را بخواهد بخواند، اگــر نمي توانيم در 
اين دانشــگاه هاي محدود جذبشــان کنيم، فکر 
کنيــم يک راهي را انتخاب کنيم که هيچ طالب 
علمي مجبور نباشد که دست از تحصيل بکشد. 
ما اين طور فکر کرديم يکي از راه ها اين اســت 
که از همين امســال در هر جا که دستمان رسيد 
و شــايد کم کم به روســتا هم بکشــد - البته به 
شــهرهاي کوچک به آساني مي رسد - مراکزي 
درســت کنيم به نام دانشگاه آزاد، اما نه دانشگاه 
آزاد رژيم گذشته، دانشگاه آزاد واقعي که مواد 
تحصيلي دانشــگاهي را با روش تحصيلي که در 

کنيم کــه يکي، در محيــط آکادميک تحصيل 
کرده اســت و ديگري، با تحصيالتــي ابتدايي، 
دانش شــغلي خــود را تجربــي و سينه به ســينه 
آموخته اســت، ما در اين مقاله با گروه نخســت 
ســروکار داريم و همچنان نه بــا تماِم آنها. با آن 
بخــش از شــاغالن تحصيلکرده اي کــه از کار 
خــود رضايت ندارند و بــا آن و هرچه متعلق به 
آن اســت، احساس بيگانگي مي کنند. پس بيماِر 
اصلِي سندرم بيگانگي از کار، طبقه متوسط است 
و البته طبقه کارگر با تعريف به روز آن. نيروهاي 
اجتماعي کــه از پيش از انقالب تا امروز، بخش 
عمــده اي هــم از جمعيــت ايــران و هم حجــم 
فعاليت هاي اقتصادي، مدني و سياســي جامعه را 
به خود اختصاص داده اند و ســازمان هاي دولتي 
نيز محل اصلي اشتغالشــان بود چراکه به گواهي 
آمــار، در دهه اول انقــالب، تعداد کارکنان اين 
طبقه در بخش خصوصي 37/2 درصد کم شد و 

در بخش دولتي 88/8 درصد افزايش پيدا کرد.
در همــان ماه هــاي نخســت انقــالب بــود که 
انقالبيــون، بــا دولــت و وزارتخانه هايي خالي 
از نيرو روبرو شــدند. يک ســوي قصــه، اموال 
و امــالک مســکوني و تجارِي نزديــکان دربار 
بود که بخش خصوصِي نظاِم پيشــين به حســاب 
مي آمد و حاال با گريختِن صاحبان آنها به خارج 
از کشــور، محکوميت يا گوشه نشيني، صاحباِن 
تــازه اي پيداکــرده بودند. اين بخش به دســت 
دولت نيفتــاد و به »مالکيت عمومي« رســيد که 
مديريت آن را »بنيادها« بر عهده داشــتند ازجمله 
بنياد مستضعفان و جانبازان که سال 58 به دستور 
رهبر انقالب تأسيس شــده بود، اما ســوي ديگر 
قصه؛ بانک  ها، شــرکت هاي بيمه و بســياري از 
مؤسســات، ســازمان ها و کارخانه هــاي بزرگ 
بودند که در آن ايام با حداقِل نيروها به مالکيت 
دولت درآمدند. حال، کارگــزاراِن نظاِم جديد 
مانده بودند و دولِت هرروز فربه تر و جاي خالِي 
نيروهاي باتجربه، متخصص و البته سازگار با نظام 
ارزشِي تازه. کمبود نيروهاي اجرايي و مديريتي، 
سه ســال بعد از پيروزي انقالب و با آغاز جنگ 

هم آن اســت که افراد در اين سطوح از مشاغل، 
جز بر خــود به عنوان نيــروي کار، بر منبع توليد 
ديگري مالکيت ندارند، اقتدار و اختيارشان بسيار 
محدود اســت و در طبقــاِت انتهايِي هرم قدرت 
قرار دارد و از ديگر ســو، به تعبير اُلين رايت، از 
»رانت مهارتي« نيز مانند طبقه متوسط برخوردار 
نيستند؛ يعني چنان تخصص و مهارتي ندارند که 
کارفرما ناچار باشد براي حفظ آن افراد، بخشي 

از قدرت و اقتداِر خود را به آنان تفويض کند.
امــا ارتبــاِط نظريــه بيگانگــي از کار بــا از زيِر 
کار َدررفتن هايــي کــه اين روزهــا به غايت در 
محيط هاي حرفه اي در ايران مي بينيم چيســت؟ 
اگــر قالبي را که آن روزها، مارکس ســاخت تا 
رنِج کارگراِن جوامع صنعتي را نشــان دهد روي 
نقشه کشورهاي کمتر توسعه يافته اي چون ايران 
قــرار دهيم، به موقعيت هايي مشــابه ميان اين دو 
جامعه، بــا ريشــه هاي متفاوت خواهيم رســيد. 
عدم رضايت از کار، کاهــش راندمان نيروهاي 
کاري و درنتيجــه بــده بســتان هاي نامتوازن در 
محيِط حرفه اي. تالش بــراي خرج کردِن انرژي 
کمتر و کســب مزايــاي هر چه بيشــتر. اگر در 
ميانه قرن نوزدهم، آن زمان که از صنعتي شــدِن 
جهان مي گذشــت، مارکس دغدغه قرباني شدن 
کارگران و توانمندي هايشان را در ازاي دريافت 
پول از سرمايه داران داشت، امروز همان دغدغه 
را بــا تفاوت هايــي، مي تــوان دربــاره بيگانگِي 
طبقه کارگر )با تعريِف جديد( و طبقه متوســط 
ايــران از حرفه خود، محيــط حرفه اي، محصوِل 
کار و همکاران داشــت. بيگانگي  که هرروز به 
شــکلي تازه و در قالب کنش هــا و واکنش هاي 
پذيرفته شــده شــغلي در اطراف خود مي بينيم و 
از کنارشــان مي گذريــم؛ ميِل بــه فرارکردن از 
زيــر بار مســئوليت هاي تــازه، اولويــت دادن به 
منفعت شــخصي، بي اعتنايي به منفعت گروهي، 
تالش براي کمترماندن در محيط کار، اســتفاده 
و  امکانــات  از  غيرضــروري  و  بيش ازانــدازه 
در اوِج خــود شــايد دزدي هــاي کوچــک و 
اختالس هــاي بزرگ. در مقابل امــا کارفرمايان 
براي جلوگيري از تکــراِر مکرر چنين اتفاقاتي، 
ســاده ترين راه را انتخــاب مي کنند کــه ازقضا 
بيراهه است؛ پيچيده ترکردن بوروکراسِي اداري 
نمونــه اي  در  نظــارت.  ســختگيرانه ترکردِن  و 
کوچــک، کارِت ورود و خــروج جاي خود را 
به اثرانگشــت مي دهد و دوربين ها براي نظارِت 
بيشتر نصب مي شوند بي خبر از اينکه آنچه اهميت 
دارد، تفکِر پشِت اين کنش ها و واکنش هاست: 
»آنچه به من مي دهند، بسيار کمتر از چيزي است 
که اليِق آن هســتم«، اما اين ميــزان نارضايتي و 
ايــن افزايش تصاعدِي انتظاراِت شــغلي از کجا 
آمده اســت؟ طبقه کارگري که مارکس از آنها 
سخن مي گفت در شــرايطي دشوار و با رعايت 
حقوق حداقلــي کار مي کردند، امــا نارضايتِي 
طبقه کارگِر جديد و طبقه متوســط تحصيلکرده 

ريشه در کدام زمين دارد؟
اگر جمعيت شــاغل ايران را به دو گروه تقسيم 
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درِد نارضايتي، ســخت هم دور از توســعه است 
و »آزادي«، شــرِط اصلِي رســيدن به توســعه را 
به تعبيِر آمارتيا ســن ندارد چراکــه اعضاي آن 
در هراس از پيوســتن بــه موِج بيــکاران، تن به 
موقعيت هاي شغلِي پيش آمده مي دهند و آزادي 
و فرصت به فعل درآوردِن قابليت ها و تبديِل آن 

به کارکردهاي زندگي شان را نمي يابند.
منابع:

ـ کارل مارکس، دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفي، 
1844، ترجمه حسن مرتضوي، نشر آگاه، 1382.

محمــد  ترجمــه  »مارکــس«،  ســينگر،  پيتــر  ـ 
.1379 نــو،  طــرح  نشــر  اســکندري، 

معاصــر  »ابزارهــاي  مقالــه  دوران،  پيــر  ژان  ـ 
ازخودبيگانگي کار«، ترجمه ب.کيوان.

ـ ســهراب بهــداد و فرهــاد نعماني، »طبقــه و کار در 
ايران«، ترجمه محمود متحد، نشر آگاه، 1387.■

و به ويژه »بيگانگي از کار« به وجود مي آيد. عدم 
تناسِب فرصت هاي شغلي با خيِل عظيم متقاضياِن 
مدرک به دســت، باعث مي شود بخشي از آنها 
در مشــاغل بي ربط با تحصيالتشــان مشــغول به 
کار شــوند و بخِش ديگر، تن بــه موقعيت هايي 
دهند بسيار پايين تر از ســطح انتظاراتشان. اولي، 
کژکارکردي را به همراه دارد و دومي، احساس 
بيگانگــي که مبتاليانــش آن را به شــکل هايي 
گوناگون به نمايش مي گذارند و انگار که طلِب 
کمک مي کنند. به سادگي پيشــونِد »سندرم« را 
مي توان بــراي اين پديده انتخــاب کرد چراکه 
نشــانه و عالمتــي اســت کــه نشــان از درد، از 
اختــالل در بخش هايي از نهادها و ســاختارهاي 
اقتصادي و اجتماعي دارد و نيازمنِد درمان است، 
امــا جامعــه اي اين چنين، در حال دســت وپنجه 
نرم کــردن بــا بيمــارِي رو به رشــدش و درگيِر 

حوزه هــاي علميه علوم ديني مي خوانند، خوانده 
شود.« در کنار دانشــگاه آزاد، دانشگاهِ پيام نور 
هم در سال 67 به صورت رسمي آغاز به گرفتِن 
دانشــجو کرد که آن هم تــا امروز، بيش از 500 
شعبه تأسيس کرده است. استقبال جامعه از شعِب 
جديد دانشــگاه ها در گوشه و کنار کشور چنان 
زياد بوده اســت که امروز حدود 2500 مؤسسه 
آموزشــي در حاِل فعاليت هســتند، اما علت اين 
حجم از تقاضا براي ورود به دانشگاه و دريافت 
مدرک در اين سال ها را شايد بتوان با دو گزاره 

اندکي روشن کرد:
1 ـ افزايش زادوولد دهه 60 که باعث شــده بود 
ســال هاي 85-75 جمعيت 20 ســال بــه باال که 
آماده ورود به دانشــگاه هســتند، حــدود 38/1 

درصد رشد پيدا کنند.
2 ـ ميــل بــه اشــتغال در مراکز و ســازمان هاي 
دولتي که به دليل امنيت شــغلي، نظم و ثبات در 
پرداخت ها و مزاياي جانبِي آن بســيار زياد بود. 
حضور در دولت از پيش از انقالب تا پس ازآن، 
کعبه آماِل بســياري از جوينــدگاِن کار بود، اما 
رســيدن به آن، نيــاز به ســطحي از تحصيالت 
داشت آنچنان که در سال هاي ابتدايي جمهوري 
اســالمي، کارکنــان دولــت، تحصيلکرده ترين 
گروه در ميان مشــاغِل ديگر به شمار مي آمدند 
و حدود 58 درصد آنها مدرک ديپلم و باالتر از 
آن را داشــتند که در آن سال ها، سطح بااليي از 

تحصيل به حساب مي آمد.
با گــذر زمان، ســال هايي کــه يا شــرايِط مالي 
و فرهنگــِي خانواده  هــا به ســادگي، نرفتــن بــه 
دانشــگاه را توجيه مي کرد و يا دانشــجوها براي 
ادامه تحصيل بايد به خارج از کشــور مي رفتند، 
جاي خود را به ســال هايي دادند که مؤسســات 
آموزشــي در داخل، با شــتاب در حال رشــد و 
توســعه بودند و دريافت مدرک دانشگاهي هم 
بســيار آسان تر ميســر مي شد و هم دســتيابي به 
مشــاغل دولتي، نيازمند آن بــود. غافل از اينکه 
رقابت براي موقعيت هاي شــغلِي دولتي بســيار 
زياد بود و جاهاي خالِي آن، بسيار کم و محدود. 
به اين ترتيــب الگوي تحصيل و البته اشــتغال در 
ايران، به تدريج تغيير کرد و »مدرک« نيز ماهيت 
و کاربردي تازه يافت. اگر تــا پيش ازاين، افراِد 
معدودي، از دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شدند و 
مدرکشان، مُهر تأييدي بود بر دانش و مهارتشان 
در يــک زمينه، ديگر با وفوِر دانشــگاه هايي که 
اگرچــه ورود به آنها ســخت بود امــا خروج از 
آنها آسان، نداشتِن مدرک، نوعي فقداِن هويت 
اجتماعي به شمار مي آمد، امروز هم همين طور. 
کاربرِد تازه مدرک به کسب هويت اجتماعي يا 
ارتقاي پايگاه اجتماعي تبديل شده که اغلب هم 
به شکلي کاذب اتفاق مي افتد. به رشته تحصيلي 
و کارايــِي آن در جامعه کمتر توجه مي شــود و 
نفِس ايفاي نقش »دانشجو« و رسيدن به مدرک 
اهميت پيدا مي کند و در چنين شرايطي که رشِد 
جمعيِت تحصيلکرده، با رشد فرصت هاي شغلي 
همراه نيست سه پديده »بيکاري«، »کژکارکردي« 
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دعا براي طلب آگاهي
چشــم هايم را باز کردم. چند متــر جلوتر، روي 
چمن ها، تصوير محو مــردي را ديدم. پلک باال، 
هنوز به آخر نرسيده، آوار شد روي پاييني. سرم 
را گذاشــتم روي زانوهايم. گردنم طاقت اين بار 
سنگين را نداشت. دو نفر از کنارم رد  شدند. انگار 
چيزي گفتند. ســعي کردم يادم بيايد کجا هستم. 
مي دانستم زمستان است. مي دانستم سوز مي آيد. 

يادم نيامد کجا هستم.
دانه هاي برف روي صورتم دســت کشــيدند و 
بيدارم کردند. هوا روشن بود. مردي روي چمن، 
زانوهايــش را بغــل کــرده و دراز کشــيده بود. 
لباس هايش سفيد شــده بود. رفتم نزديک، رضا 
بود. ديشب براي گرفتن مواد با هم رفتيم. بعد از 
آن را يادم نبود. تکانش دادم. صورتش برگشت 

سمت من. خيره شد به چشمانم. پلک نمي زد.
رضا وقتي وارد محل مي شد، با همه سالم وعليک 
مي کــرد. همين کــه خانــه ات در آن محل بود، 
براي دوست شــدن با رضا کافي بود. مي ايســتاد. 
احوال پرســي مي کرد. دوباره راه مي افتاد. گاهي 
هــم حرف زدنش طول مي کشــيد. قدبلند بود و 
چهارشانه. موقع راه رفتن، سرش را باال مي گرفت.
دو نفر با هم حرف مي زنند. »عاقبت اعتياد همين 
اســت، کنار خيابــان جان کندن... ايــن آدم ها نه 
شخصيت دارند، نه اراده...« خواستم بگويم رضا 
مغرورترين آدم محل اســت... محــل بود. خيال 
کــردم هنوز در رضا آن قدر غيرت مانده که بلند 
شــود و بگويد همين اراده آشوبگر به اين روزم 

انداخته... همين منيت.
همه آن حرف هايي که به جنازه رضا زدند، شش 
ســال شنيده بودم. »يه جو غيرت و اراده«. بيماري 
مــن، مهلک تر از آن بود که فقط با اراده بشــود 
درمانش کــرد. فکر مي کردم کســي مرا درک 

نمي کند. نگاه همه به من به عنوان مقصر بود.
روزهــاي اول مصــرف، مواد مخــدر در ظاهر، 
خألهاي روحــي من را از بين مي بــرد. دردهاي 

احمد هاشمي

نقطه عطف بيداري      

بخش ششم

تا چند ســال پيش، وقتي صحبت از مواد مخدر مي شد، تقريبًا هميشه منظور 
ترياک بود؛ اما امروز اســتفاده از مواد مخدري رايج شده كه سرعت تخريبشان 
چندين برابر ترياک اســت و در كوتاه مدت، عوارض برگشــت ناپذير جسمي 
و روانــي ايجاد مي كند. هر فرد معتاد، چندين نفر را با مشــكالت خود درگير 
مي كنــد. همچنين، معضل اعتياد، هزينه هاي سرســام آوري را به اقتصاد ملي 

تحميل مي كند.
نشريه چشم انداز ايران، در شماره هاي گذشته، در گفت وگو با افرادي كه نجات 
يافته اند و نگاه به فرازونشــيب هاي زندگي آنها، سعي در شناسايي نقطه عطف 
بيداري افراد معتاد دارد و در پي پاســخ به اين پرســش است كه آيا مي توان 
الگويي يافت تا فرد قبل از رسيدن به نقطه اســتيصال، بيدار شود؟ بازخواني 
زندگي اين افراد تلنگري است براي كســاني كه با اعتياد درگيرند و نيز چراغ 
راه خانواده هاست براي پيشگيري از گرفتار شدن فرزندان. نكات پندآموزي در 

صحبت هاي اين افراد وجود دارد كه مي تواند آموزنده باشد.

من را تسکين مي داد. احساس مي کردم مي توانم 
کامل باشم و در اجتماع زندگي کنم. چند وقت 
بعــد، همان چيزي که فکر مي کــردم درمان من 
است تبديل شــد به بزرگ ترين مشکل من. مواد 
مخدر، خيلي سريع، شروع کرد به پس گرفتن وام 
پربهــره اي که به من داده بود. اگر کســي از من 
مي پرسيد چکار مي کني، مي گفتم منتظر مرگم. 

حتي جرأت خودکشي نداشتم.
بيکار بودم. براي تهيه مواد پول نداشتم. کمدهاي 
خانه را گشــتم. يک قوري چينــي نو پيدا کردم. 
صبح زود بود. مــادرم در خواب بود. موقعي که 
داشتم بيرون مي رفتم صورتش را ديدم. از کاري 
که کــرده بودم شــرم کــردم. مادرم با شــنيدن 
صداي پاي من از خــواب پريد. گفت صبر کن 
برايت صبحانه درســت کنم. تنــد از خانه بيرون 

رفتم. ديگر روي برگشتن به خانه را نداشتم.
شــب ها در پــارک مي خوابيــدم. با دلــه دزدي 
روزگارم را مي گذرانــدم. در آن مــدت شــاهد 
مرگ سيزده چهارده نفر از معتادان بودم تا اينکه 

يک روز موقع دزدي گير افتادم.
تجربــه تحول روحاني بــراي هرکس، يک جور 
اتفاق مي افتد. بارها شده يک حادثه باعث بيداري 
فرد شــود و زندگــي اش را متحول کنــد. بارها 
بستري شدم. چندين بار پيش روانشناس رفتم، اما 
اين تحول را از زمان ورود به برنامه »دوازده قدم« 

حس کردم.

وقتي از زندان آزاد شــدم، جواني 23 ساله بودم. 
شش سال اعتياد فعال داشتم. سابقه دزدي داشتم. 
آدم هــا به خاطر ظاهرم از مــن دوري مي کردند. 
دوستان و آشــنايان از من قطع اميد کرده بودند. 
در همان ايام به صــورت اتفاقي با انجمن معتادان 
گمنام آشــنا شــدم. راهنمايم به من گفت اينجا 
اينکه چه نژاد و ســن و جنســيت و مذهبي داشته 
باشــي مهم نيســت، فقط کافي اســت تمايل به 
مصرف نداشته باشي نه حتي قطع مصرف. اولين 
بار بود که درباره مــن قضاوت نمي کردند. همه 
اعضا از جنس خودمان بودند. قدم به قدم با گروه 
پيش رفتم. به محض اينکه مواد مخدر از زندگي 
من رفت بيرون، تازه مشــکالت من شــروع شد. 
مشکل اصلي، نواقص اخالقي و خألهاي روحي 
خــودم بود. شــرکت در جلســات انجمن به من 
کمک کرد ناراحتي هاي روحي ام را درمان کنم. 
وقتي مدتي در جلسات شــرکت نمي کنم دچار 
لغزش معنوي مي شوم. لغزش معنوي يک مرحله 

قبل از لغزش و مصرف مواد مخدر است.
13 سال است که حتي سيگار هم نمي کشم. بعد 
از ترک مصرف، چون تجربه هيچ کاري نداشتم، 
از شــاگردي در يک مغازه شروع کردم. گاهي 
به دوستانم مي گويم همه »موج سواري« مي کنند، 
من »معجزه سواري« کردم. حاال مغازه اي خريده ام 
و روزبه روز اوضاع کاري ام بهتر مي شود. هرروز 
در دعاهايم از خداوند طلب آگاهي مي کنم.■
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وحي« و... شرکت داشتم. بعد هم که در زندان با 
ايشــان مأنوس بودم، کتاب »باد و باران در قرآن« 
و »ذره بي انتها« را نوشــتند. وقتي به برازجان تبعيد 
شديم سخنراني »نيک نيازي« را مطرح کردند که 
به صورت کتابي منتشر شد و مهمتر از همه کتاب 
»بعثت و ايدئولوژي« ايشــان و بعد هم سير تحول 

قرآن بود.
اين کتاب را در زندان برازجان نوشتند؟ ■
چنــد روز قبل از تبعيد به برازجــان در زندان  □

شــماره چهار قصر با هم قدم مي زديم، ايشــان از 
من پرسيد امســال براي جشن مبعث در مورد چه 
موضوعــي صحبت کنيم؟ من بــدون تأمل گفتم 
درباره ايدئولوژي. کمي ناراحت شــد، ولي بعد 
از دو ســه روز گفتند مي خواهــم درباره بعثت و 
ايدئولوژي صحبت کنم. به برازجان رفتيم شــش 
يا هفت روز مانده به جشــن مبعث در همين باره 
ســخنراني کردند. در برازجان بــه کتاب »تاريخ 
نظريات سياســي« جــورج ســاباين برخوردند و 
آن را تورقــي نمودند و بــه من هم گفتند که اين 
کتــاب را به طور کامل خالصــه کنم. من هم آن 
را در دو نســخه خالصه کردم که معلوم نشد چه 
بر سر نســخه مهندس آمد. نسخه من هم در سال 
51 وقتي دســتگير شدم به دست ســاواک افتاد. 
درباره سخنراني ايشان درباره بعثت و ايدئولوژي 
جروبحث هاي زيادي در زندان شد، در همين راستا 
کتاب هاي مختلفي از تهران تهيه کرديم مانند جلد 
اول و دوم کتاب »صوت العدالت االنسانيه« تأليف 

بوديد، لطفاً ســير تحول فکــري مرحوم 
بــراي خوانندگان  را  بــازرگان  مهندس 

چشم انداز ايران توضيح دهيد.
به يــاد دارم کــه در ســال 35 يــا 36 انتهاي  □

خيابــان ناصرخســرو تقاطــع بوذرجمهري چند 
کتاب فروشي ســيار بود که کتاب هاي دست دوم 
را بــه قيمت ارزاني مي فروخــت. اولين بار کتاب 
راه طي شــده را آنجــا خريــدم. معلم مــن آقاي 
مرزبــان از اين کتاب خيلــي تعريف مي کرد. در 
اين کتاب بازرگان، ســه منزل »توحيد« و »نبوت« 
و »معــاد« را توضيــح داده بودند. همان جا بود که 
کتاب »نزاع کليســا و ماترياليســم« تأليف محمد 
نخشب را خريدم. اين دو کتاب در جواني خيلي 
روي من اثر گذاشــت. بعدها در سال 37 و 38 با 
کتاب »مالکيت در اسالم« و کتاب مرحوم نائيني2 
آقاي طالقاني آشــنا شدم. البته قبل از آن زمان نيز 
به ســخنراني هاي مرحوم راشــد عالقه مند بودم. 
عالوه بر جلسات نهضت آزادي و انجمن اسالمي، 
ســخنراني هاي ماهانه در منزل آقــاي نويد هم از 
منابع فکري من به حساب مي آمد. البته در حاشيه 
اين کتاب ها، کتاب هاي سيد قطب، محمد قطب و 
ابوالعال مودودي را نيز مطالعه مي کردم. مجموعه 

اين کتاب ها شاکله فکري مرا ساختند.
منظور ما ســير فکري مهندس بازرگان  ■

بود.
من در ســخنراني هاي مهندس بازرگان مانند  □

»انسان و خدا«، »خودجوشي«، »مسئله دعا«، »مسئله 

در آســتانه بيســتمين ســالگرد رحلت  ■
مرحوم مهندس بازرگان بر آنيم که با شما 
در وجه انديشــه اي ايشان گفت وگو کنيم 
درياســت  يک  به ســان  بازرگان  مرحوم 
که نمي دانيم از کجا در مورد آن ســخن 
بگوييم، اثر وزيــن مهندس بازرگان کتاب 
»راه طي شده« اســت که در سال 1326 
طي چند جلســه سخنراني به صورت کتاب 
منتشــر شــد و چندين بار چاپ شــد. اين 
کتاب خــوراك اصلي بچه هــاي انجمن 
نوانديشان  بيشــتر  و  اســالمي، مجاهدين 
ديني آن زمان بود. بين ســال هاي 39 تا 
42 کتاب هاي ديگري مثل »انسان و خدا«، 
»مسئله وحي«، »خودجوشي«، »مذهب در 
اروپا« و... نيز به کتاب هاي ايشــان افزوده 
شــد و جزو کتاب هاي آموزشي در آمد، 
به طوري کــه حنيف نــژاد از اين کتاب ها 
استقبال زيادي مي کرد و در توزيع آن در 
تهران و شهرستان ها فعال بود. مهندس در 
سال 41 توسط ساواك بازداشت مي شود و 
در زندان کتاب هايي چون »کوبا«،1 »اسالم 
مکتب مبارز و مولد«، »ذره بي انتها«، »باد و 
باران در قرآن« و... را مي نويسند که منتشر 
شد. در زندان برازجان نيز مقدمات نوشتن 
کتاب »بعثــت و ايدئولــوژي« را فراهم 
مي کرد، ازآنجاکه شما در تمامي آن سال ها 
چه قبل و چه بعد از انقالب با ايشان مأنوس 

قرائت بازرگان از دموکراسي

گفت وگو با محمد بسته نگار

محمد بســته نگار 13 شهريور 1320 در تهران متولد و در سال 1339 به دانشكده حقوق دانشگاه تهران وارد شد. ابتدا عضو 
انجمن اسالمي و سپس عضو جبهه ملي دوم و آنگاه در ارديبهشت 1340 عضو نهضت آزادي ايران شد. پس از قيام ملي 15 
خرداد در 25 خرداد 42 توسط ساواک دستگير و پس از مدتي آزاد و دوباره دستگير و به چهار سال زندان محكوم شد و به 
جمع زندانيان نهضت آزادي در زندان قصر پيوســت. وي همراه سران نهضت آزادي مدتي به برازجان تبعيد و در سال 1346 
آزاد شــد. ازآنجاكه اخراجي دانشگاه بود پس از پيروزي انقالب توانست مدرک ليسانس خود را در رشته حقوق از دانشگاه 

تهران بگيرد.
در سال هاي 46 تا پيروزي انقالب در شركت هاي زير مشغول به كار بود: سهامي ياد، سهامي انتشار و سهامي فوالد كشور و 
انتشارات قلم. وي در سال 51 مجدداً بازداشت و به مدت يك سال محكوم شد. پس از پيروزي انقالب نيز زماني كه مهندس 
عزت اهلل سحابي مديرعامل شركت سهامي انتشار بود، بسته نگار در كنار او در همان شركت فعال بود و همان جا بازنشسته 

شد.
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خود و حق وکيل گرفتن مي دهد دليلي ندارد که 
آنها در انتخاب و اظهارنظر درباره متصديان امور 
حق شرکت نداشــته باشــند. کما اينکه در زمان 
حضرت رســول اکــرم )ص( و در صدر اســام 
هم طــرف بيعــت قرارگرفته و اعتــراض و ايراد 
مي گرفتند و به ميل خود در جنگ ها با شــوهران 
و مردان همکاري مي کردند. اين مطلبي است که 
در زنــدان برازجان در ســال 45 و 44 گفتند و در 
سال 46 در کتاب »بعثت و ايدئولوژي« آمد. محور 
جديدي هم کــه به تازگي يافتــه ام درباره مقوله 
مالکيت است. برخاف آنچه مي گويند مهندس 
در مســائل اقتصادي ليبرال بــود، در همين کتاب 
بعثت و ايدئولوژي به مسائلي مي پردازد که نشان 
مي دهد در مسائل اقتصادي ديدگاه ليبرالي نداشته 
اســت. براي نمونه اصل اســتخاف و خافت را 
مطــرح مي کند که مالکيت مطلــق را از آن خدا 
و انســان را خليفه و امانتــدار خداوند روي زمين 
مي داند. بدين ســان مهندس »خدا مالکي« و »کاال 
امانتي« را مطرح مي کند؛ اعراف: 3128 و نور: 4.33
ايشــان اصل اکتســاب و توليد را مطرح مي کند 
که قــرآن نصيب و بهره هرکــس را روي کار و 
اکتســاب مي داند. »لَيَس لِاِنســاَن ااَل ما َسعي« و 
ا اْکتََســُبواْ َولِلنَِّســاء  َجاِل نَِصيٌب مِّمَّ ِّلرِّ همچنيــن »ل

ا اْکتََسبَْن«. نَِصيٌب مِّمَّ
ايشــان همچنيــن »الَضــَرَر َو الِضــرار« را مطرح 

مي کند.
چهارمين اصل او حقوق کارگر است.

 اصل پنجم، انفاق ها و حقوق واجبه است.
 اصل ششــم، اختيارات حکومت اســامي است 
کــه مي گويد زمامدار عــادل و منتخب مردم که 
در اصطاح شــرع، امام ناميده مي شود و دستگاه 
اجرايــي، قضايي و فتوايي وابســته به حکومت يا 
دولت ملي اسامي را تشکيل مي دهد به نمايندگي 
از طرف خــدا که صاحــب اصلي اموال اســت 

طرفي هم در آن زمان مي گفت روحانيت که وارد 
سياست مي شــود نبايد حق ويژه اي براي خودش 
قائل شود و اين از روشن بيني هاي او در سال 40 و 

41 بود و در سال 46 هم روي آن تأکيد داشت.
مهندس■عبدالعلي■بازرگان■گفته■اند■که■■■

در■جريان■پيروزي■انقالب■دکتر■بهشــتي■از■
نهضت■آزادي■خواست■تا■با■هم■متحد■شده■
و■با■هم■يک■حزب■تشکيل■دهند.■البته■ايشان■
مي■خواســت■حرف■آخر■را■روحانيت■بزند■
که■نهضت■آزادي■اين■شرط■را■قبول■نکرد.■
بعدها■در■يکي■از■ســالگردهاي■17■شهريور■
در■بهشت■زهرا■حاج■علي■بابايي■گفته■بود■که■
شايد■اگر■اين■کار■را■کرده■بوديم■به■مصلحت■
بود،■چراکه■در■خيلي■موارد■همفکر■بوديم.

آقاي بازرگان در ســخنراني آخر خود »خدا  □
آخرت تنها هدف انبيا« مي گفتند که روحانيت به 
صفت روحانيــت نبايد براي خودش حق ويژه اي 
قائل شــود و از همان ابتداي نهضت هم قرار بود 
که حق ويژه اي براي کســي قائل نشوند چنان که 
مرحــوم طالقاني هم که وارد نهضت شــدند حق 
ويــژه اي براي خود قائل نبود. محور ســوم کتاب 
بعثــت و ايدئولــوژي، دفاع از حقــوق زنان بود، 
مهنــدس بــازرگان دربــاره حقوق زنــان چه در 
نفي و چه در اثبات هيچ مطلبي نگفته اســت، اما 
در اين کتاب مي گويــد همان طور که زن مالک 
اســت و صاحب دسترنج خود است چرا نبايد در 
انتخاب کارگزاران نقش داشــته باشد؟ بايد حق 
انتخاب کردن داشــته باشد، اين حرف اول و آخر 

را درباره حقوق زنان در سال 46 زد.
درباره حقوق اجتماعي زنــان چنان که حکومت 
را به طوري که پيش تر ديديــم يک عمل واليت 
و مباشــرت در امور و اموال متعلقــه به مردم و به 
وکالت از آنها بگوييم، نظر به اينکه اسام به زنان 
و مردان حق مالکيــت و تصرف در اموال و امور 

جورج جرداق و ترجمه سيدهادي خسروشاهي. 
در آن زمان مســئله دموکراســي مقوله خوبي به 
شــمار نمي رفت، ولــي مهندس بــازرگان روي 
آن نظر داشــت. مي توانم بگويــم کتاب بعثت و 
ايدئولوژي برآيند نظرات جمع زندان برازجان بود 
مانند مهندس بازرگان، سحابي ها، جعفري و... که 

تبلور آن توسط بازرگان به رشته تحرير درآمد.
محورهاي■اين■سخنراني■چه■بود؟■■■
در اين سخنراني درباره رسيدن به دموکراسي  □

از طريق متون اســامي، به خصوص نهج الباغه و 
ســيره و روش امام علي )بر اساس کتاب هايي که 
در برازجان داشــتيم( به همراه مرحوم بازرگان به 
اين نتيجه رسيديم که بايد به دو پرسش پاسخ داد، 
نخســت اينکه مالک حکومت بعــد از خدا يعني 
حاکم کيســت و دوم اينکه عمــل دولت درباره 
ملت چيست؟ مهندس بازرگان در پاسخ پرسش 
اول چنين مي گويد »بنا بر مفهوم و محتواي آيات 
و احاديــث و بنا بــر منطق صريح پيــام حضرت 
مولي الموالــي علي بــن ابي طالــب )ع(، صاحب 
حکومت و برگزيننده زمامدار، خود مردم هستند 
و حکومت اســامي يک حکومت دموکراســي 
اعا يا عامه اســت« در پاســخ به پرسش دوم نيز 
مي نويســد: »عمل دولت هيچ چيزي جز واليت 
يعني سرپرســتي و توليت در امــوال و اموري که 
مردم به صــورت امانت در اختيار او گذاشــته اند 
نيســت، حکومت حق تعيين سرنوشت و وظايف 
اعطا و سلب حقوق و وضع قوانين اصلي را نداشته 
و به وکالت و مأموريت از طرف ملت و با نظارت 
او البته به دستور خدا و مسئوليت در پيشگاه خدا، 
سرپرستي کارها را مي نمايد.« در محور دوم حق 
ويژه اي در امر حکومت، براي شخص يا گروهي 
قائل نبودنــد. در اينجا او مي گويد پيشــنهاد ما با 
اصل تبعيت دولت ها از مؤسسات مذهبي تفاوت 
آشکاري دارد ما مي گوييم ايدئولوژي انسان بايد 
از مباني خداپرستي الهام بگيرد و از دريچه الهي به 
دنيا نگاه کرده و مردم را اداره کند نه اينکه اختيار 
حکومت را به دست متوليان مؤسسات مذهبي به 
هر کيفيت و درک و رفتاري که دارند بسپاريم و 
اطاعت کورکورانه را باب کنيم. البته ايشان چند 
سال زودتر در سخنراني »مرز بين دين و سياست« 
که در مدرســه کمال انجام داد، تأکيد داشت که 
چرا روحانيت وارد مسائل سياسي نمي شود؟ اما در 
همان سخنراني هم مي گويد روحانيت حق ويژه 
ندارد همان طور که دربــاره معامات، موازين و 
حدودي را مشخص مي کند مي گويد بنا بر احتياج، 
رضايــت و صداقت بوده از غــش، ربا، احتکار و 
ضرار خالي باشد، ولي ديگر وارد اين نمي شود که 
خيار را عددي بفروشيد يا وزني. همين طور است 
هم انتخاب متصديان و طرز کار امري نيســت که 
ديانت در آن نظر مستقيم داشته باشد و روحانيت 
بتواند در انتصاب ها و دستورالعمل ها به استناد مقام 

ديني خود دخالت کند.
در آن دوران، ما و مهندس به قم مي رفتيم و با مراجع 
تماس مي گرفتيم که چرا وارد سياست نمي شويد 
مهندس هم بيشتر از همه تأکيد مي کردند، ولي از 
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بنابراين■به■نظر■شما■مقوله■دموکراسي■در■■■
انديشه■بازرگان■اساساً■سوغات■غرب■نبوده،■
بلکه■برگرفته■از■متون■ديني■و■راه■و■رسم■انبيا■

بوده■است؟
مهندس بازرگان در دفاعيات خود در دادگاه  □

مي گويد: دو مســئله روي من اثر گذاشت: يکي 
اينکه پــاي درس مرحــوم ميرزاابوالحســن خان 
فروغي مي رفتم و ايشان براي اولين بار آيه »اَنّ الَلَّ 
ال يَُغيُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا ما بِأَنُْفِسِهْم« )رعد:11( 
را براي من تفسير کردند و روي من اثر گذاشت.

حميــد عنايت نيز در کتاب خود »ســير انديشــه 
سياسي« مي گويد يکي از ويژگي هاي نوانديشان 
دينــي در قرن حاضر اســتناد به اين آيه اســت و 
همه بدون آنکه با هم تماســي داشــته باشند اين 
آيه روي آنها تأثير گذاشــته از سيدجمال تا اقبال 
و شــيخ محمد عبــده و مرحوم نائينــي تا مرحوم 

طالقاني، دکتر شريعتي، بازرگان و...
بنابراين بازرگان برخاف آنهايي که رفتند اروپا 
مانند تقي اراني که ضدمذهب و الئيک شدند، با 
اين تفکر به اروپا رفت و شــکفته شد و عاقه اش 
به مذهب بيشــتر شــد. ايشــان نيز تکرار مي کند 
کــه دومين موضوعي که روي من اثر گذاشــت 
ايــن بود که در مدرســه ســانترال فرانســه درس 
مي خواندم، بر ديواري که کنار راه پله بود نوشــته 
بود: »فقط با گذشته مي توان آينده را ساخت، يک 
سرزمين بدون مردگان يا ميراث گذشتگان، زميني 
غيرقابل ســکونت است.« مقوله اول قبل از اروپا و 

مقوله دوم در اروپا روي او تأثير گذاشته بود.
در■خاطرات■آمده■حنيف■نژاد■معتقد■بود■■■

مهندس■بازرگان■در■کتاب■راه■طي■شــده■
تلويحاً■جواب■دکتر■تقي■اراني■را■داده■است■
و■بدون■اينکه■اسمي■از■او■ببرد■با■ماترياليسم■
برخورد■کرده■و■به■جــاي■نظم■موردقبول■
ماترياليســت■ها■ناظم■يعني■خــدا■را■مطرح■

کرده■است.
دکتر ارانــي کتاب هاي فيزيک و شــيمي را  □

بررســي کرده بود و گفته بود به اين دليل و به آن 
دليل خدا نيست، درحالي که بعدها آقاي اوپارين 
کــه يکي از مارکسيســت ها و ماترياليســت هاي 
شــوروي بــود در کتاب »منشــأ حيــات« به اين 
مطلب رســيده بود که با قوانين شــيمي و فيزيک 

مقدم صاحبان زر و زور را شــکافته و سرنوشــت 
هــر قــوم را در قلوب مــردم و چگونگــي افراد 
جست وجو مي کند و ريشه دموکراسي را پيش از 
آنکه حکومت ظاهري مردم به دست مردم بيفتد 
در يــک آيه خاصه کرده و مي فرمايد: »اَنّ الَلَّ ال 

يَُغيُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا ما بِأَنُْفِسِهْم«.
حتي قبل از راه طي شده در کتاب »از خداپرستي 
تــا خودپرســتي«، ايشــان دموکراســي را معلول 
تعليمات و تمرينات مسيحيت مي داند و مي گويد 
»حتي آزادي و دموکراسي نيز محصول و مرهون 
همان تعليمات و تمرينات مســيحيت است و در 
امريــکا و اروپا چون به يکديگــر اعتماد دارند به 
خودشــان آزادي داده انــد و در جــاي ديگر اين 
کتاب مي گويد اگر مللي مانند هلندي، سوئيسي و 
سوئدي با صداقت و در وضع آباد زندگي مي کنند 
اين همــان دنبالــه و بقاياي تعليمات مســيحيت 
اســت. اينها فرزندان وحشــي هايي هستند که در 
دامن مســيحيت تربيت شــدند« و در جاي ديگر 
مي گويد »تمدن امروز ممکن است فراموش کرده 
باشــد، ولي نمي تواند منکر شود که جيره خوار و 
وارث تعاليم انبياي خداپرســت بوده است«، يعني 
مهندس بازرگان محور صحبت هايش دموکراسي 
بوده اســت، منتها به جاي اينکه دموکراسي را در 
انديشــه هاي جان الک، مونتسکيو، هابز و روسو 
بداند يا در گذشته چون افاطون پيدا کند در مباني 
ديني جســت وجو مي کرد و اين سير دموکراسي 
در اکثــر قريب به اتفاق نوشــته هاي بــازرگان به 
چشم مي خورد که در کتاب »انديشه هاي سياسي 

بازرگان« آن ها را آورده ام.
براي نمونه دموکراســي و حقوق بشــر در کتاب 
انســان و خدا، دموکراســي و حقوق بشر هنگام 
تأســيس نهضــت آزادي ايــران، در دادگاه هاي 
نظامي شاه، دموکراســي و حقوق بشر در دوران 
انقــاب، در مجلــس بزرگداشــت طالقاني، در 
مقاله هاي »بعثت و دولت«، »ايران و اسام«، »دين 
و آزادي«، »رسالت انبيا و انقاب ملت ها« »ابراهيم 
امام و امت« »پادشــاهي خــدا«، »آخرت و خدا و 
هدف بعثت انبيا« و »جشــن مبعث سال 73 بعثت 
و آزادي«، ســير تحول فکــري مهندس بازرگان 
درباره دموکراسي مشاهده مي شود که دموکراسي 
نشأت گرفته از روح اسام و اديان توحيدي است.

اختيارات وسيعي در دادن و گرفتن اموال، خراج ها 
و ماليات ها، حقوق و حدود را دارد.

اين شــش اصل را در کتاب »بعثت و ايدئولوژي« 
مطــرح مي کند و اين چند محوري بود که من در 

اين کتاب به نظرم رسيده است.
در■زندان■روي■قرآن■هم■کار■مي■کرديد؟■■
در زنــدان برازجــان کــه بوديم هفته اي ســه  □

شــب تفســير قرآن داشتيم و از ســوره عنکبوت 
توشــه گيري مي کرديم و به ياد دارم که مهندس 
مي  گفــت ما عادت داريم يا از اول قرآن شــروع 
مي کنيم يا از آخر آن و سر سوره هاي وسط قرآن 
بي کاه مي ماند. ســوره عنکبوت که از نظر شأن 
نزول هم جزو سوره هاي وسط قرآن است. ابتداي 
ســوره عنکبوت مي گويد آيا صرف اينکه ايمان 
آورديد همه چيز تمام شد؟ بلکه بايد مورد فتنه ها 
و آزمايش ها قرار بگيريد تا خدا بداند شما راست 

مي گوييد يا نه.5
از هميــن مطالعــات قرآنــي بود کــه مهندس به 
کار اساســي روي قرآن يعني »سير تحول قرآن« 
مي رسد. بعدها که به زندان قصر منتقل شديم سير 
تحول قرآن را طي چند ســخنراني ارائه مي دهند. 
سپس ايشــان چند آيه اي را که از نظر تاريخي و 
زمان نزول مسجل شــده بود در يک منحني قرار 
مي دهد و بقيه آيات را نيز در داخل همان منحني 
قرار مي دهد و به اين نتيجه مي رســد که قرآن به 
لحاظ علمي نمي تواند دســت پخت بشــر باشد، 
بلکه همان کســي که کوه، دشت و بيابان را خلق 
کرده قرآن را هم خلق کرده اســت. جالب است 
در نقشــه اي که کشــيده بود وقتي مي خواســت 
اولين آيه از ســوره علق را که در سال سوم بعثت 
نازل شــده بود، در اين منحني قرار دهد با منحني 
هماهنگي نداشت و در سال سوم قرار گرفته بود. 
ما اعتراض کرديم و ايشان گفتند اگر اولين کلمه 
آيه يعني »اِقرأ بِسِم َربَِک الَذي َخلَق« را که توسط 
جبرئيل ســه بار تکرار شــده در منحني بگذاريم، 
درست مي شــود و بدين سان سير تحول قرآن در 

زندان تکميل شد.
به■طور■خالصــه■نظر■مهندس■بازرگان■را■■■

درباره■دموکراسي■شرح■دهيد.
مــن در دي مــاه 84 مقاله اي دربــاره مهندس  □

بــازرگان در روزنامه شــرق داشــتم به نام »ســير 
دموکراسي در انديشه بازرگان« که از همان سال 
25 و 26 که کتاب »از خداپرستي تا خودپرستي«، 
»اســام يا کمونيســم« و ســپس »راه طي شده« را 
نوشــت تا آخرين ســخنراني و نوشــته هايش که 
ازجملــه کتــاب »آيا اســام يک خطــر جهاني 
اســت« در تمام اينها محور اصلي اش دموکراسي 
بود. براي نمونه در کتاب راه طي شــده چنين بيان 
مي کند که »در آن روزگاري که ُسّکان کشورها 
به دســت ناخدايان دربــاري و معــدودي رجال 
و اعيان بود و زمام امور در تيول مشــتي شــيوخ، 
اشــراف و روحانيون قرار داشــت و چيزي که به 
حساب نمي آمد افراد ملت يا امت بود و پيشاپيش 
تمام حوادث، خيل ســاطين و بــزرگان ديده و 
گفته مي شــد، قــرآن پرده را عقــب زده و صف 
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اســاس■■■ همان■طــور■کــه■مي■دانيــد■
آموزش■هــاي■مجاهديــن■بنيانگذار■روي■
دور■ بي■انتهــا«■ »ذره■ و■ طي■شــده«■ »راه■
مــي■زده.■در■اين■کتاب■مهنــدس■مطرح■
مي■کند■که■راه■انبيا■با■راه■بشــر■تفاوت■هايي■
دارد■و■اين■تفاوت■هــا■را■در■کتاب■آورده■
اســت،■ولي■مي■گويد■درنهايت■راه■بشر■به■
راه■انبيا■خواهد■رســيد.■بر■اساس■آنچه■در■
خاطرات■آمده■بنيانگذاران■براساس■همين■
تقســيم■بندي■کتاب■»راه■انبيا■ـ■راه■بشر«■را■
نوشــتند■و■در■آموزش■هاي■رسمي■سازمان■
قرار■دادند■که■از■راه■طي■شده■الهام■گرفتند،■
منتها■با■آيات■قرآني■بيشتر.■آموزش■هاي■آنها■
نيز■متأثر■از■همين■اسکلت■و■تقسيم■بندي■بود.■
به■اين■معنا■که■در■زمينــه■راه■انبيا■تدبر■در■
قرآن،■مطالعه■تفاسير■قرآن■به■ويژه■پرتوي■از■
مطالعه■کتاب■هاي■آيت■اهلل■طالقاني■ قرآن،■
و■مطهــري■و■ديگر■کتاب■هــاي■مذهبي■را■
داشــتند■و■در■زمينه■راه■بشر،■مطالعاتشان■به■
تقسيم■مي■شــد،■نخست■مطالعات■ سه■شعبه■
علمي■که■بيشتر■کتاب■هاي■اينشتين■و■پالنک■
به■ويژه■علم■به■کجا■مي■رود■و■تصوير■جهان■
در■فيزيک■جديــد■و■کتاب■هايي■در■مورد■
تکامل■را■مي■خواندند.■دوم■در■زمينه■تحليلي■
ديالکتيــک■محصول■علــم■را■قبول■کرده■
بودند■و■سوم■در■زمينه■اقتصادي،■نظر■ارزش■
اضافي■را■قبول■کرده■بودند■که■دانشمنداني■
چون■الســال،■ريکاردو■و■مارکس■روي■آن■
کارکرده■بودند.■آنها■مي■گفتند■اين■رشــته■
مطالعات■مربــوط■به■راه■انبيا■و■آن■رشــته■
ديگر■مربوط■به■مطالعه■راه■بشــر■است■و■راه■
بشــر■نيز■درنهايت■به■راه■انبيا■خواهد■رسيد.■
گرچه■آثار■مهندس■نقش■زيادي■در■آموزش■
سازمان■دهي■و■خط■مشي■مجاهدين■داشت،■
ولي■شايد■بتوان■آسيب■شناسي■آن■ها■را■هم■
در■همين■آموزش■ها■يافت.■براي■نمونه■در■
ســال■هاي■53■و■54■زمزمه■هايي■در■سازمان■
شــده■بود■که■مي■گفتنــد■باالخره■مارکس■
هم■بشري■بوده■اســت■و■اگر■ماترياليسم■و■
ديالکتيک■را■بپذيريــم■و■بر■ماده■متحرکي■
سوار■شــويم■اگر■قيامتي■بود■که■فبها■و■اگر■
نبود■ضرري■نکرده■ايم.■آيا■اين■آسيب■شناسي■
مي■توانــد■زمينــه■اي■دروني■بــراي■تغيير■

ايدئولوژيک■باشد؟
بــا چند مقدمه وارد مي شــوم، نخســت آنکه  □

مهندس بــازرگان آگاهانــه يــا ناآگاهانه بدون 
اينکه اسمي از اراني ببرد راه طي شده را در پاسخ 
او نوشــته اســت. توجه کنيــد در آن زمان يک 
هجمه اي وجود داشــت که هرکسي کاس دوم 
يا ســوم متوسطه را طي کند و فيزيک و شيمي را 
بخواند ديگر نمي تواند خدا را قبول داشته باشد. در 
کتاب »تاريخ بيداري ايرانيان« نوشته ناظم االسام 
کرماني، شيخ فضل الل نوري به کرماني مي گويد 
ببين اينها مدارس را باز کردند و فيزيک و شيمي 
درس دادنــد و بچه هــا را بي ديــن کردند و حاال 

را■انجام■داده■اند■و■تأکيد■زيادي■روي■اين■
کتاب■داشــته■اند.■آن■طور■که■در■خاطرات■
آمده■بنيانگــذاران■مجاهدين■از■کتاب■راه■
طي■شده■سه■رشته■سؤال■و■جواب■در■سطح■
مقدماتي،■متوسطه■و■عالي■درآورده■بودند■
و■وقتي■در■ســال■47■در■مالقات■با■مهندس■
بازرگان■دستاوردهاي■خود■را■نشان■دادند،■
مهندس■به■حنيف■نژاد■و■دوستانش■مي■گويد■
شما■شاگرداني■بوديد■که■حاال■استاد■شده■ايد■
و■اين■نشان■مي■دهد■که■بنيانگذاران،■کتاب■
راه■طي■شــده■و■ذره■بي■انتهــا■را■به■خوبي■
فهميده■و■حالجــي■کرده■بودند■و■باز■گفته■
مي■شود■که■حنيف■نژاد■26■بار■اين■کتاب■را■

در■جلسات■مختلف■آموزش■داده■بود.
البتــه آيت الل مطهــري هم درباره جهان ســه  □

عنصري که مهندس بازرگان از طريق آيات قرآن 
به آن دست يافته بود گفته بود ما از طريق فلسفي 
به آن دســت يافته بوديم، ولــي راه قرآني آن را 
نمي دانستيم اما مهندس بازرگان اين نقيصه را در 
ذره بي انتها جبران کرده بود و اين مطلبي است که 
به نقل از مهندس سحابي از آقاي مطهري شنيدم. 
من خودم راه طي شــده را در دبيرســتان خوانده 
بــودم و اين کتاب را به دوـ ســه نفر از دوســتانم 
که ماترياليست بودند دادم تا بخوانند، ولي جوابي 
براي آن نداشتند. مسائل فکري و ايدئولوژيکي من 
از طريق مهندس بازرگان در آن زمان حل مي شد. 
اگر ديدگاه اســام را درباره مالکيت يا حکومت 
مي خواســتم بدانم طبيعي بود ســراغ کتاب هاي 
طالقانــي مي رفتــم. طالقاني هــم در بعضي جاها 
وارد فضاهايي که مهندس بازرگان شــده، نشده 
بود، ولي اين دو با هم تعامل داشتند و تعامل اينها 
بود که ما دنبال آنها راه افتاديم. شايد اگر مهندس 
بازرگان به تنهايي نهضت آزادي را تشکيل مي داد 
يا آقاي طالقاني به تنهايي تشکيل مي داد بعيد بود 
که چنين اســتقبالي از آن بشــود و ما به دنبال آن 
برويم و مجموعه اينها بود که روي حنيف و سعيد 
محسن و بچه هاي بنيانگذار سازمان تأثير گذاشت.

بعــد■از■15■خــرداد■42■حنيف■نژاد■در■■■
ريشــه■يابي■هاي■خود■به■اين■نتيجه■رسيده■
بود■که■آثار■بازرگان■عمدتاً■علم■االشياســت■
و■در■مقوله■علم■االجتماع■کمتر■مطلب■دارد،■
درحالي■که■مبارزه■و■مســائل■اجتماعي■هم■
علم■خاص■خود■را■مي■طلبد.■شــعار■او■اين■

بوده■که■مبارزه■هم■»علم«■است.
ايــن نقيصــه را طالقاني و شــريعتي تا حدي  □

برطرف کردند.

نمي توان مســئله حيات را حل کرد، بلکه قوانين 
هدايت شــده ديگري الزم است. آن زمان مکتب 
ماترياليســم رواج داشــت و اوليــن ســخنراني 
بازرگان نيز از خداپرستي تا خودپرستي، يعني از 
اسام تا کمونيســم بود، به نظرم طبيعي است که 
دومين ســخنراني او که در ســال 26 برگزار شد 
نيز در همين رابطه باشــد، من با مهندس بازرگان 
دراين باره صحبتــي نکردم، مي توان گفت در آن 
زمان انديشــه هاي بازرگان نقد ماترياليســم بوده 

است.
ســال■51■در■زنــدان■شــيراز■مهندس■■■

ســحابي،■آقاي■علي■بهپــور،■دکتر■ميالني،■
شهيد■اکبري■آهنگر■و■زين■العابدين■حقاني،■
يک■گروه■ايدئولوژيک■ترتيب■داده■بودند■
و■به■اين■نتيجه■رسيده■بودند■که■کتاب■هاي■
بازرگان■در■حد■»نفي■انکار«■هســت،■يعني■
نمي■شود■با■مطالعه■اين■کتاب■خدا،■قيامت،■
نبوت■يــا■انبيا■را■انکار■کــرد،■ولي■در■وجه■
راهنماي■عمل■چندان■مطلب■راهگشــايي■
ندارد.■مرحوم■طالقاني■هم■در■سال■52■در■
همين■مورد■گفته■بودند■که■جنبه■طريقيت■
کتاب■هاي■بازرگان■ضعيف■اســت■و■آقاي■
رجايي■نيز■در■سال52■گفته■بودند■که■آثار■
مرحوم■بازرگان■در■همان■حد■نفي■و■انکار■
مي■باشد■و■نياز■به■کتاب■هاي■جديدي■است■
که■تا■حدي■شــريعتي■اين■نقيصه■را■جبران■
کرد.■نياز■آن■زمان■اين■بود■که■نقش■خدا■و■
قيامت■در■اعمال،■خط■مشي■و■اعمال■صالح■
ما■روشن■شود■و■به■نظر■مي■رسد■که■مرحوم■
طالقاني■هم■در■پرتوي■از■قرآن،■اين■نقيصه■
را■برطرف■کرده■اند■و■طريقيت■و■راه■و■روش■

در■آن■زياد■به■چشم■مي■خورد.
در آن زمــان چــون هــم بــا بــازرگان و هم  □

طالقاني تماس داشــتم مجموعه تفکر اين دو نفر 
ـ نــه جدا از همـ  بود کــه روي من و امثال من اثر 
مي گذاشت. در کنار آن هم جلسات ماهانه ديني 
با ســخنران هايي چون آيت الل مطهري، بهشــتي، 
کمره اي، سيدموسي صدر، جزايري و ديگران بود 
که شالوده فکري ما را مي ساخت. من از مجموعه 
تفکر آقايان به جايي رسيدم که مذهب هم مي تواند 
راهنماي عمل باشد، هم مي تواند طريقيت داشته 
باشــد و هم مي تواند بســياري از پرســش هاي ما 
را در آن زمان پاســخ دهد، امــا در اين زمينه که 
ببينم نوشــته هاي بازرگان آيا طريقيت دارد يا نه، 
کاري نکرده ام و بار ديگر تکرار مي کنم که تفکر 
طالقانــي و بازرگان مکمل يکديگــر بوده و بايد 

مجموعه اين دو را با هم موردمطالعه قرار داد.
در■ســال■42■بعد■از■قيــام■15■خرداد،■■■

حنيف■نژاد■و■يکي■از■دوستانش■به■قم■به■ديدن■
آيت■اهلل■بهشــتي■و■ديگران■مي■روند.■آقاي■
بهشتي■در■پاسخ■چه■بايد■کرد■و■سؤال■هاي■
حنيف■گفتــه■بودند■الحق■و■االنصاف■کتاب■
راه■طي■شده■کتابي■بود■که■مهندس■بازگان■
يک■تنــه■کار■يک■دايره■المعارف■آن■هم■در■
زمينه■اصول■دين■آن■هم■به■زبان■فارســي■

مهندس بازرگان در آثارش 
نشان داد نه تنها علم ضدمذهب 
نيست، بلکه سازگار است. هر 
چيزي را بايد در سير و زمان 

خودش ارزيابي کرد
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ميردال■و■کتاب■طبقه■جديد■و■هرکتابي■که■
تا■آن■زمان■چاپ■شده■بود■را■خوانده■بودند.■
درواقــع■نظريه■ارزش■اضافــي■يک■مقوله■
علمي■محض■تلقي■شده■بود■که■دانشمندان■
مذهبي■چون■الســال■و■ريکاردو■روي■آن■
کار■کرده■بودنــد■و■مارکس■به■عنوان■يک■
دانشــمند■اقتصاد■آن■را■تکميل■کرده■بود■
و■ايــن■نظريه■هيچ■ربطي■بــه■ايدئولوژي■
مارکسيســم■نداشت،■يعني■اگر■هزينه■توليد■
يک■مداد■يک■ريال■بود■و■آن■را■پنج■ريال■
مي■فروختند■اين■چهار■ريال،■ارزش■اضافي■
بود■چراکه■هزينه■مزد■کارگران■و■کارمندان■
و■مديران■در■آن■يک■ريال■منظور■شده■بود،■
همچنين■هزينه■اســتهالک■کارخانه■و■سود■
کارفرما■نيز■در■آن■يک■ريال■لحاظ■شــده■
بود.■خالصه■همه■چيز■در■يک■ريال■وجود■
داشت.■از■آن■زمان■به■بعد■هم■علماي■اسالم■

نقدي■به■آن■ننوشته■اند.
منظــور مــن ايــن اســت که جــا داشــت به  □

کتاب هاي ديگر طالقاني و... اســتناد کنند، چون 
وقتي بنيانگذاران شهيد شدند، بچه هاي نسل دوم 
سراغ آن کتاب ها نرفتند. در زندان که بودم يک 
نفر از اعضاي مجاهديــن چند جزوه مي خواند و 

خود را عامه دهر مي دانست.
آنچه■مســلم■اســت■بنيانگــذاران■همه■■■

کتاب■هاي■بازرگان،■طالقاني،■مطهري،■دکتر■
صادقــي■و...■را■خوانده■بودنــد.■تا■قبل■از■
شهادت■ترديدي■روي■کتاب■راه■طي■شده■
و■ذره■بي■انتها■و■پرتوي■از■قرآن■نداشــتند.■
آشنايي■نسل■دوم■با■نوشته■هاي■مارکسيستي■
يک■مقوله■اســت■و■آنچه■از■شما■سؤال■شد■
درباره■محتوا■و■آسيب■شناسي■راه■طي■شده■
بود■کــه■يک■زمينــه■دروني■بــراي■تغيير■
ايدئولوژيــک■بود.■بحث■مــا■روي■آدم■ها■
نيست■روي■متون■است.■از■محتواي■کتاب■
کسي■مي■توانست■به■اين■نتيجه■برسد■که■راه■
بشر■به■راه■انبيا■خواهد■رسيد■و■مارکس■هم■
يک■بشــر■بود.■اين■آسيب■شناسي■کاري■به■
حنيف■نژاد■ ندارد.■ غيربنيانگذار■ و■ بنيانگذار■
کتــاب■»تبييــن■جهــان«■که■جهان■ســه■
عنصــري■را■توضيح■مي■داد■از■همين■کتاب■
ذره■بي■انتها■نتيجه■گرفته■بود.■دانشــمندان■
تجربي■قبول■داشتند■که■جهان■يک■جهان■
آنتروپيک■اســت■و■بايد■به■سمت■کهولت■و■
نتيجه■ بازرگان■ برود،■ولي■مهندس■ يکساني■
گرفته■بود،■چرا■علي■رغم■اين،■جهان■رو■به■
تکامل■است.■ايشــان■در■کنار■ماده■و■انرژي■
عنصــر■اراده■را■هم■مطرح■کــرده■بود■و■به■

جهان■سه■عنصري■رسيده■بود.
نکته اي هم درباره تکامل دارم؛ ســميناري در  □

جامعه اســامي زنان درباره استراتژي و تاکتيک 
برگزار شــده بود، آقاي علوي تبار در ســخنراني 
خــود گفته بــود، ايدئولوژي ملــيـ  مذهبي ها و 
نهضت آزادي به دموکراســي نمي رســد، چراکه 
اصــل تکامل را قبــول دارند. بعــد از فوت دکتر 

نفــر از اعضاي مجاهدين نزد مــن آمد وقتي ديد 
کتاب »احياي فکر ديني« نوشــته اقبال الهوري را 
مي خوانم گفت که خوش به حالت که هر کتابي 
را مي تواني بخواني، ولي ما هر کتابي را نمي توانيم 
بخوانيم. طبيعي است که چنين خواندن هايي ذهن 
بشر را محدود مي کند. مهرنامه مصاحبه اي درباره 
کتــاب اقتصاد به زبان ســاده با من کــرد، به آنها 
گفتم کتاب هاي زيــادي در آن تاريخ دراين باره 
نوشــته شــده بود، مانند کتاب »اسام و مالکيت« 
طالقاني و کتاب هاي آقاي گلزاده غفوري، آقاي 
موسي صدر در »مکتب اسام« مقاالتي مي نوشت، 
مرحوم سيدمحمدباقر صدر کتاب »اقتصاد ما« را 
تأليف کرده بودند، ولي مجاهدين هيچ مراجعه اي 
به اينها نکردند و فقط اقتصاد نيکيتين يا نوشين را 
مي خواندند و آن را خاصــه کردند و اقتصاد به 

زبان ساده شد.
البته■در■خاطــرات■آمده■که■حنيف■نژاد■■■

دو■ســال■در■مؤسســه■تحقيقات■اقتصادي■
دانشــکده■حقــوق■کار■مي■کــرد■و■اکثر■
کتاب■هاي■اقتصادي■غرب■مانند■ســاموئل■
سون■و■کتاب■هاي■توســعه■اي■چون■گونار■

هــم دم از مشــروطه، قانون و مســاوات مي زنند. 
امثال تقي اراني مي گفتند اساســاً مذهب و دين با 
علم ناسازگار اســت و علم ضدمذهب است. در 
آن شــرايط مهندس بازرگان در آثارش نشان داد 
نه تنها علم ضدمذهب نيست، بلکه سازگار است. 
هر چيزي را بايد در ســير و زمان خودش ارزيابي 
کرد. من شــاهد بودم که مهندس بازرگان بعدها 
چه در مســئله وحي، انسان و خدا، خودجوشي و 
همچنين جهان ســه عنصري و... تحول پيدا کرد؛ 
بنابراين آثار بازرگان را بايد در يک پروسه دنبال 
کرد نه اينکه بخشــي از آن را انتزاع کنيم و روي 
يک موضوع تمرکز کنيم، همه جاي دنيا رســم 
اســت وقتي افکار کسي را بخواهند بررسي کنند 
انديشــه هايش را در يک پروسه موردمطالعه قرار 
مي دهنــد نــه اينکه يــک بخــش آن را. باوجود 
تمام احترامي کــه براي مجاهدين بنيانگذار قائلم 
فکــر مي کنم آنها روي بخشــي از افکار مهندس 
به خصوص راه طي شده متمرکز شدند کما اينکه 
26 بار راه طي شــده را خوانده اند. در سال 51 که 
در زندان بــودم مجاهدين روي ديالکتيک مانور 
مي دادند و ذهــن ما را محــدود مي کردند. يک 
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مبارزه مســلحانه را قبول داشت، اما بازرگان قبول 
نداشت. من صحبتي که در ســال 46 از بازرگان 
مســتقيماً شــنيده بودم را براي آن نشريه فرستادم 
و نقل قول مهندس ســحابي را هــم گفتم که در 
زمســتان 48 مهندس بازرگان به مهندس سحابي 
گفته بود اگر الزم باشــد خانه ام را مي فروشــم و 
خرج مشــي مسلحانه بچه هاي مجاهدين مي کنم. 
البته انتقاداتي از مجاهدين داشــت و در جلد دوم 
خاطــرات مهندس ميثمي هم آمده اســت که در 
ســال 51 دکتر سحابي در زندان شيراز به ماقات 
مهندس ســحابي مي رود. دکتر سحابي مي گويد: 
ساواک، من و مهندس بازرگان را احضار کرده و 
از ما خواسته بود که عليه مبارزه مسلحانه مجاهدين 
بيانيه بدهيم که آنها نپذيرفته بودند و در پاسخ گفته 
بودند اگر رژيم به قانون اساســي عمل کند مبارزه 

مسلحانه کمرنگ و بي رنگ خواهد شد. 
ضمن■تشکر■از■وقتي■که■باوجود■کسالت■■■

براي■اين■گفت■وگو■گذاشــتيد■دو■ـ■ســه■
مطلب■ديگر■باقي■مانده■است،■درواقع■چند■
نقد■آشکار■به■مهندس■بازرگان■وجود■داشته■
يکي■نقد■جبهه■ملي■در■تأسيس■نهضت■آزادي،■
ديگــري■نقد■آقاي■نخعي■مؤســس■کانون■
تشيع■که■ايشان■را■جوان■■فريب■آخوندکوب■
معرفــي■کرده■بود■و■ســومي■نقدي■که■در■
بيانيه■تغيير■ايدئولوژي■مجاهدين■در■ســال■
54■به■مهندس■شد■و■بحث■مفصلي■مي■طلبد■
و■آخرين■نقدي■که■دکتر■سروش■در■مراسم■
روز■هفتم■درگذشــت■مرحوم■بازرگان■به■
آثار■ايشان■در■حسينيه■ارشاد■مطرح■کردند■و■
بحثي■که■درباره■آخرين■سخنراني■مرحوم■
بازرگان■درباره■آخرت■و■خدا■هدف■بعثت■
انبياست■که■اميد■است■در■وقت■ديگري■به■

توضيح■آنها■بپردازيد.

پي■نوشت:
1. اين کتاب خاصه کتاب »جنگ شــکر در کوبا« اثر 
ژان پل سارتر است که در سال 42 در زندان قصر نوشته 

شده است.
2. ايــن شــرحي بــود که مرحــوم طالقاني بــر کتاب 

»تنبيه االمه و تنزيه المله« عامه نائيني نوشت.
ِ يُوِرثُها َمْن  ِ َو اْصبُِروا إِنَّ اْلَْرَض لِلَّ 3. قاَل مُوسى  لَِقْومِِه اْستَعينُوا بِاللَّ

يَشاُء مِْن ِعباِدهِ َو الْعاقِبَُة لِلُْمتَّقيَن. )اعراف: 128(
ُ مِن فَْضلِِه  َو  ُم اللَّ ُدوَن نِکاًَحا َحتىَ  يُْغنِيَهُ َِّذيَن اَل يَجِ 4. َو لْيَْستَْعِفِف ال
ا َملََکْت أَيَْمانُُکْم فَکاَتِبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم فِيِهْم  َِّذيَن يَبْتَُغوَن الِْکتَاَب مِمَّ ال
َِّذى َءاتَئُکْم  َو اَل تُْکِرُهواْ فَتَيَاتُِکْم َعلَى  ِ ال ا  َو َءاتُوُهم مِّن مَّاِل اللَّ َخيْرً
نْيَا  َو َمن يُْکِرههُّنَّ  يَوةِ الدُّ ِّتَبْتَُغواْ َعَرَض الْحَ نًا ل صُّ الْبَِغــاِء إِْن أََرْدَن تَحَ

ِحيٌم/ )نور:33(  َ مِن بَْعِد إِْکَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ فَإِنَّ اللَّ
5. عنکبوت: 3ـ  2: أََحِسَب النَّاُس أَن يُتَْرُکوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم 
َِّذيَن َصَدقُوا  ُ ال َِّذيَن مِن قَبْلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ اللَّ اَل يُْفتَنُــوَن )2( َولََقْد فَتَنَّا ال

َولَيَْعلََمنَّ الَْکاِذبِيَن )3(■

مهندس بازرگان در سخنراني خودجوشي به  □
مطلبي اشاره کرد که به دهر فحش ندهيد که دهر 
خداست، فرداي آن روز آقاي مطهري در جشن 
مبعث در کوي دانشگاه اميرآباد به مهندس جواب 
داده بود که اين نظريه وحدت وجود اســت و من 
يادم مي آيد که حنيف نــژاد از نقد آقاي مطهري 

ناراحت بودند.
هرچند■امروز■براي■ارزيابي■انديشه■هاي■■■

بازرگان■آمده■بوديم،■ولي■ازآنجاکه■خيلي■
با■ايشــان■مأنوس■بوديد■ممکن■اســت■نظر■
مهندس■بازرگان■را■درباره■مبارزه■مسلحانه■
با■رژيم■شاه■و■قانون■اساسي■مشروطيت■ذکر■

کنيد؟
در يکي از روزهايي که در شرکت ياد بودم،  □

مهندس بــازرگان به من گفت بعدازظهر بيا منزل 
مي خواهم با شما صحبت کنم، وقتي رفتم، از من 
ســؤال کرد، علت پذيرش تفکر چپ در يکي از 
بچه هاي نهضت آزادي چيســت؟ زمان اين ديدار 
قبل از واقعه ســياهکل بود. گفتم برداشــت هاي 
اريــک فروم درباره انســان را از مارکس خوانده 
و جذب نظرات او شــده است. همچنين گفتم در 
جامعه شايعه است که با تفکر مذهبي نمي توان با 
رژيم مبارزه مسلحانه کرد او در پاسخ گفت چرا 
نمي شود، مگر فداييان اسام يا مؤتلفه که منصور 
را به قتل رساندند، مســلمان نبودند؟ بنابراين چرا 
مي گويند با دين و مذهب نمي توان مبارزه مسلحانه 
کرد؟ بدين سان مبارزه مسلحانه را تأييد مي کرد. 
عاوه بر آن در سال 44 که به زندان برازجان تبعيد 
شديم، در کنار بحث بعثت و ايدئولوژي جلسات 
ديگري را نيز داشتيم که درباره خط  مشي و مسائل 
سياســي صحبــت مي کرديم. در آنجــا بازرگان 
مطرح کرد که جامعه ما به بن بست رسيده و تنها راه 
آن، مبارزه مسلحانه است، ولي اين خط مشي از ما 
برنمي آيد، بلکه بايد نسل جوان تري بيايد و مبارزه 
مســلحانه با رژيم را هدايت کند. اين چيزي بود 
که خودم با گوش خودم شــنيدم. البته در دادگاه 
نظامي هم در ســال 43 گفتند که بعد از ما گروه 
ديگري روي کار مي آيند که ديگر با زبان قانون 
با شــما صحبت نخواهند کــرد. آقايي چند وقت 
پيش در يکي از نشــريات نوشته بود که طالقاني 

ســحابي، آقاي حجاريــان دربــاره بحث تکامل 
دکتر سحابي، مطلبي در نشريه آفتاب درج کرده 
بود، او نتيجه گرفته بود که تکامل زيست شناسي 
همان تکامل داروين است که به تکامل اجتماعي 
يعني داروينيسم اجتماعي مي رسد. در داروينيسم 
اجتماعــي عنصر اعــا عنصر ضعيــف را از بين 
مي بــرد و به نوک پيکان تکامل مي رســد که در 
رأس آن احزاب هســتند و به فاشيسم و نازيسم و 
انســان مافوق مي  انجامد. در پاسخ به آن، مقاله اي 
نوشتم که در بهمن 81 در نشريه »نامه« چاپ شد. 
عنوان آن مقالــه »آزادي و توحيد؛ مســير نهايي 
تکامــل« بــود در آن مقاله گفتم کــه اوالً، دکتر 
ســحابي و مهندس بازرگان اصل تکامل را قبول 
داشــتند. يکي از نظرات تکامل اصل تبديل انواع 
بود که هم مهندس بازرگان و هم دکتر ســحابي 
با صراحت در کتاب خلقت انســان و در جاهاي 

ديگر گفتند تکامل داروينيسم را قبول ندارند.
آيت■اهلل■طالقاني■هم■در■تفســير■صراط■■■

مســتقيم■و■چند■جاي■ديگــر■نقدهايي■به■
داروينيسم■زده■است.

مهندس بــازرگان وارد مســائل اجتماعي که  □
مي شود عنصر ســوم يعني اراده را مطرح مي کند 
يعنــي آزادي اراده و اختيــار. آيــت الل طالقاني 
در ســال 24 در ســخنراني خود با عنوان »انســان 
و خلقــت«، به آيه اي اســتناد مي کند آيا در زمين 
سير نمي کنيد که ببينيد خلقت از کجا شروع شده 
است؟ و در آنجا تکامل داروينيسم را رد مي کند. 
در سال 52 که آيت الل طالقاني از تبعيد بازگشت 
يک سري جلســات تفســيري با اعضاي خانواده 
داشــتند که به تازگي مجموعه تفسيري ايشان غير 
از پرتوي از قرآن چاپ شــده است. ايشان معتقد 
اســت روند تکامل که به انســان مي رسد به جاي 
اصل تنــازع بر بقا، اصل تعــاون در بقا را بايد در 

پيش گرفت که شرح مفصلي دارد. 
از■طريق■شــهيد■رجايي■نقل■شــده■که■■■

در■ســال■52■در■انجمن■اسالمي■مهندسين،■
سخنراني■به■توشه■گيري■آيت■اهلل■طالقاني■از■
سوره■مطففين■اشاره■مي■کند■و■نفي■اسثتمار■
انسان■از■انســان■را■نتيجه■مي■گيرد.■مهندس■
بازرگان■به■اين■نتيجه■گيري■اعتراض■کرده■
و■مي■گويد■اين،■حرف■هاي■توده■اي■هاست.■
ســپس■دکتر■بهشــتي■پاي■تريبون■رفته■و■
مي■گويــد■به■لحاظ■صــرف■و■نحو■و■اصول■
فني■توشــه■گيري■طالقاني■با■ضوابط■قرآني■

هماهنگ■است.
 من يا نبودم يا به ياد ندارم، البته مهندس بازرگان  □

ديدگاه هاي خاصي داشته اند، ولي در مجموع به آن 
شکلي که مي گويند ليبرال بوده، نبوده. شايد به آن 
شدت آقاي طالقاني هم نبوده است، ولي به هرحال 
معيارهايي داشته که ابتداي صحبت به آن اشاره شد؛ 

مانند مالکيت خدا و امانتداري بشر.
شــما■نقدي■به■آثار■بازرگان■داريد■يا■از■■■

بزرگان■و■دانشمندان■کسي■به■ايشان■نقدي■
کرده■است؟

مهندس بازرگان وارد مسائل 
اجتماعي که مي شود عنصر سوم 
يعني اراده را مطرح مي کند يعني 

آزادي اراده و اختيار. آيت اهلل 
طالقاني در سال 24 در سخنراني 
خود با عنوان »انسان و خلقت«، به 
آيه اي استناد مي کند آيا در زمين 
سير نمي کنيد که ببينيد خلقت از 
کجا شروع شده است؟ و در آنجا 
تکامل داروينيسم را رد مي کند
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15 خــرداد 42 شــد و ســرکوب بي رحمانه آن 
قيام را لمس کرده اند به طوري که اگر قيام گران 
براي نماز و نهــار به خانه نرفته بودند و نيروهاي 
مسلســل به دســت در خيابان هــا ســنگر نگرفته 
بودند، قيام پيروزي بود، به ويژه آنکه شــاه هم به 
خانه ســرهنگ نعمت الل نصيري فرار کرده بود. 
وي مي گفــت مــردم دفاعيــات قانوني مهندس 
بازرگان و ســران نهضت آزادي را شــنيدند و از 
احکام بي رحمانه دادگاه هاي نظامي عليه ســران 
نهضــت، مؤتلفه، حزب اســامي ملــل و جاما 
آگاهنــد. حنيف نژاد مي گفت مــردم از آگاهي 
عمومــي خوبي برخوردارنــد به طوري که دربار 
و رژيم شاهنشــاهي را در يــک کلمه در فريب 
و نيرنــگ معاويــه خاصــه مي کننــد؛ بنابراين 
در کنــار اين آگاهي سياســي آنچه مــردم نياز 
دارند، دانش اســتراتژيک و دانش سازمان دهي 
اســت. »دانش اســتراتژيک يا راهبردي« به اين 
معناســت که مبارزات بايد مرحله بندي داشته و 
از مرحله سوزي پرهيز شــود، به طوري که مردم 
در معــرض يورش نيروي اســتبداد قرار نگيرند 
و هزينه هــاي اجتماعي زيــادي نپردازند. به طور 
خاصه مبارزه بايد قانونمند و سازمان مند باشد. 
دانش ســازمان دهي به اين معناست که مي گفت 
روحيــه مردم از ايــن امر حکايــت مي کند که 
آنها مرتب توســري خورده و سرکوب شده اند 
و نياز آنها يک ســازمان دهي و تشــکل و يک 
چتر دفاعي اســت تا مانع ســرکوب شود، رژيم 
شــاه به قانون اساســي تجــاوز کــرده و مبارزان 
قانونــي را به زندان انداخته و انســان  هاي صالح 
را خانه نشــين کرده اســت. مســلماً در آن زمان 
دانش اســتراتژيک و دانش سازمان دهي را جزو 
کارهــاي فرهنگي به شــمار نمي آورده اند، ولي 
بنيان گذاران در کنار ديگر کارهاي فرهنگي در 

اين زمينه ها هم دستاوردهاي زيادي داشتند.
امتيــاز ديگري کــه کار فرهنگــي مجاهدين با 
کارهــاي فرهنگي همزمان خود داشــت، مقابله 
با فقــر روش و روش مندي بود و در اين راســتا 
روش  و  متدولــوژي  روي  زيــادي  کارهــاي 
شــناخت انجام دادند. در آن زمان حتي علماي 
مذهبي مــا در عرصــه روش مندي و اســتدالل 
معتقــد بودنــد که حتــي قرآن کتــاب روش و 

کساني که ســابقه مبارزات سياســي و فرهنگي 
داشــتند و با ايــن آموزش هــاي فرهنگي مواجه 
مي شــدند نســبت به عظمت کارهاي انجام شده 
خودکم بين مي شدند و همين نقطه قوت به يکي 
از نقيصه هــاي کار مجاهدين تبديل شــد؛ يادم 
مي آيد که سعيد محسن در بند يک از ساختمان 
شماره يک زندان اوين يکي از علت هاي ضربه 
شــهريور 50 به مجاهدين را اين مي دانســت که 
دانشــجوياني کــه عضوگيري مي شــدند وقتي 
در برابــر اين تعليمــات مدون قــرار مي گرفتند 
خودکم بيــن شــده و بنابرايــن قــادر نبودند به 
مسئوالن باالتر از خود يا به مرکزيت انتقاد کنند. 
سعيد مي گفت پروسه انتقاد به طور سيستماتيک 
کمرنگ يا بي رنگ مي شــد و از انتقادات اعضا 
محروم مي شــديم. حنيف نژاد مي گفت اگر اين 
کار فرهنگي ـ مکتبي که شروع کرده ايم، تداوم 
نيابد مسلماً سازمان با بن بست هايي روبرو خواهد 
شد. پيش بيني او نيز به واقعيت پيوست. اين گفته 
او درجــه اهميــت کار فرهنگــي را در نظر او و 

يارانش نشان مي دهد.
به نظر من شــايد علت اينکــه برخي از نيروهاي 
فرهنگي کار فرهنگي مجاهدين را قبول نداشته 
و فرهنگي نمي دانند اين اســت که در آن زمان 
ديــدگاه بنيانگــذاران مجاهدين نســبت به کار 
مکتبــي و فرهنگي با آنچه روشــنفکران مذهبي 
معتقــد بودند تفاوت داشــت؛ دراين بــاره به ياد 
دارم کــه حنيف نــژاد مي گفــت ملت ايــران از 
آگاهي هاي سياســي زيادي برخوردارند، براي 
نمونه از ارزش  هاي مثبت دوران دکتر مصدق به 
نيکي و در کنار آن از ارزش هاي منفي کودتاي 
28 مــرداد 32 به بدي يــاد مي کننــد. مبارزات 
قانوني ســال هاي 32 تا 42 را که باعث قيام ملي 

در شــماره 87 چشــم انداز ايران )شهريور و مهر 
93( اشاره شــد که بعضي از ژورناليست هاي ما 
هرازگاهي به نقد مبارزه مســلحانه دهه 40 و 50 
مجاهدين مي پردازند. مســلماً از اينکه مبارزات 
آن دو دهــه موضوعيــت پيــدا کــرده و نقد و 
بررسي و گاهي نفي مي شود پديده خوبي است، 
ولــي از اين بابت که گاهي با ســطحي نگري و 
احيانــاً وارونه ســازي توجهي به دســتاوردهاي 
آنها نمي شــود و حتي به کتاب هــاي خاطراتي 
که تاکنون منتشرشده اشــاره نمي شود يا با آنها 

برخورد گزينشي مي شود، نگران کننده است.
به نظر من يک اشــتباه اين اســت که گفته شده 
و مي گويند مبارزات مســلحانه آن دو دهه کار 
يک مشــت قداره بنــد بوده که بــه کار فرهنگي 
اعتقادي نداشــتند. اينها معتقدند که بايد به جاي 
مشــي مســلحانه، کار فرهنگي انجام مي شــد و 
گاهي هم مي گويند مبارزه مســلحانه جاي کار 
فرهنگي را گرفت و مبارزه مسلحانه راديکاليزمي 
بود که کارهاي فرهنگي را مخدوش کرد يا آن 
را بــه تأخير انداخــت. به نظر مي رســد يکي از 
موارد ســياه و سفيدکردن امور، همين تقابل بين 
کار فرهنگي و مشــي مسلحانه يادشده است که 
دراين باره در شــماره قبل تا حدي توضيح داده 

شد.
برخي هم گفته اند و مي گويند مبارزه مســلحانه 
مبارزان بنيانگذار در دو دهه 40 و 50 يک مشي 
چريکــي جداي از تــوده مردم بــود که جلوي 

حرکت هاي مردمي را هم گرفت.
در شــماره قبل »نقد همزمــان« را بهترين روش 
موجــود براي بررســي تاريــخ ـ به ويــژه تاريخ 

معاصرـ پيشنهاد کردم.
همچنيــن اشــاره شــد کــه مبــارزه مســلحانه 
بنيانگــذاران دو صفــت مکتبــي و درازمدت را 
همراه خود داشت که تا حدي وجوه مکتبي آن 

را برشمردم.
مجاهدين بنيانگذار تاش هاي مکتبي و فرهنگي 
خود را از سال 1339 آغاز کرده و تا سال 1350 
به طور بي امان آن را ادامه دادند به طوري که حتي 

تالش■هاي■فرهنگي■و■مبارزه■مسلحانه؟
ارزيابي■مبارزه■مسلحانه■بنيانگذاران■مجاهدين

بخش■دوم

حنيف نژاد مي گفت مردم از 
آگاهي عمومي خوبي برخوردارند 

به طوري که دربار و رژيم 
شاهنشاهي را در يک کلمه در 
فريب و نيرنگ معاويه خالصه 

مي کنند

لطف  اهلل ميثمي
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ندارد. اين درحالي اســت که در قرآن، مي بينيم 
کــه فرعون، نمرود، کفار، مشــرکين، منافقين و 
حتي شــيطان هم خدا را به عنوان خالق آسمان و 
زمين، قبول دارند. ماحظه کردند تعريف جاري 
از کفر، با آموزه هاي قرآني همخواني نداشــت؛ 
بنابراين الزمه شــناخت کفر و کافر، اين اســت 
که تعريفي از رشــد و تکامل يک جامعه داشته 
باشــيم، آنگاه ببينيم چه نيروهايي مانع و سد راه 
تکامل آن جامعه شــده اند. مســلم است که اين 
کار آســاني نيست و کارشناسي گروه زيادي از 

کارشناسان را مي طلبد.
در آن زمان ارزيابي بنيانگــذاران از کفر، همانا 
دربار ســلطنتي و حاميان امريکايي و انگليســي 
آن بود. حنيف نــژاد، دربار، امريکا و انگليس را 
نه تنها مانع رشــد و تکامل ملت ما مي ديد، بلکه 
تعدي و تجاوز آنها به رشد ملت آشکار بود. در 
آموزش هاي جاري نه تنها کسي که خدا را قبول 
نداشــت، کافر تلقي مي کردند، بلکه او را نجس 
نيز مي دانســتند و همين مقوله باعث شــد که در 
ســال 1355 در زندان ستمشاهي يک جابه جايي 
اضداد و جابه جايي اســتراتژيک انجام شود که 
عــوارض منفي زيادي به بار آورد و ســنگ بناي 
حذف هــاي قبل و بعــد از انقاب شــد. اين در 
حالي بود که حتي شــيطان – که پــدر منافقين، 
کافران و ملحدان است- خدا را قبول داشته و به 

نمي توان برشمرد- جزو حوزه ايمان و اهل باور 
به شــمار مي رود. پانک در کتــاب علم به کجا 
مــي رود، در مقاله »آيــا جهان خــارج واقعيت 
دارد؟« توضيــح مي  دهد که هيچ کس نمي تواند 
وجود جهان خارج را اثبات کند و اين از مقوله 
ايمان، بــاور و پذيرش اســت؛ البته روش قرآن 
اين اســت که ايمان ها و باورها را افزايش دهد و 

مقوله ايمان نوشونده را مطرح مي کند.2
حنيف نــژاد به دليل ممارســت با قــرآن، تبصره 
ديگــري دربــاره کفــر و مصداق آن داشــت. 
ازاين رو در ســال 1342 به ماقات دکتر بهشتي 
و چند نفر از علماي قم رفت. از ايشــان پرســيد 
مصــداق کفر، نفــاق و ايمان در شــرايط فعلي 
چيســت؟ به عبارت ديگــر، کافــران، منافقين و 
مؤمنين چه کساني هســتند؟ ايشان اين سؤال را 
تأمل برانگيز دانســتند، ولي حنيف نژاد پيگير بود 
تا تعريــف واقعي کفر را بداند. پس از ســال ها 
ممارست با قرآن و ماقات با کساني که با قرآن 
و ســنت قطعيه پيامبر اکــرم )ص( مأنوس بودند 
به اين نتيجه رســيد که کفر، ســد راه خدا و راه 
تکامل است و کفار کســاني هستند که مانع راه 
خــدا و راه تکامل مي شــوند و احياناً به تعدي و 
تجاوز دست مي زنند. حنيف نژاد و يارانش تن به 
تعريف سنتي و جاري از کفر ندادند. در تعريف 
سنتي و جاري، کافر کسي است که خدا را قبول 

اســتدالل نيســت و اين عرصه روش و استدالل 
بــه بيرون از دين واگذار شــده بود، به هرحال به 
اعتــراف بزرگان، شــناخت و متدولــوژي باب 
جديدي بــود که توســط بنيانگذاران گشــوده 
شــد، هر چند که بي نقص نبود، ولي حنيف نژاد 
و يارانش تبصره هايي داشــتند که رهگشــا بود. 
يکي از اين موارد تبيين تاريخ با انسان با ويژگي 
پايدار »بي نهايت طلبي« بــود، درحالي که تحليل 
تاريخــي مســلط در آن زمان بر مبنــاي تکامل 
ابــزار توليد بود و انســان فرع بر ابــزار تعريف 
مي شــد و انســان ها يا برده دار بودند يا فئودال يا 
ســرمايه دار يا بــرده و دهقــان و خرده بورژوا و 
بــورژوا و پرولتر و در اين منظومه انســان بماهو 
انســان تعريفــي نداشــت. حنيف نژاد به انســان 
بي نهايت طلــب، اصالت مي داد و ادوار تاريخ را 
بــا چنين ويژگي اي تبيين مي کــرد. در آن زمان 
يکي از مقــوالت مبهم، علــت پيدايش تبعيض 
طبقاتي در جامعه اوليه بود؛ مارکسيست ها معتقد 
بودنــد که علت اين پيدايش تضاد بين کار يدي 
و فکري بود و گاهي هم در ريشــه يابي عميق تر 
مي گفتند تضاد بين ماده و معنا بود، وقتي پرسيده 
مي شد مکانيزم پيدايش دوگانه )کار يدي/ کار 
فکري و همچنين ماده و معنا( چيست، توضيحي 
داده نمي شــد. حنيف نژاد، اما در کتاب شناخت 
آورده بــود کــه در جامعه اوليه همــه با هم کار 
مي کردنــد و همين امر موجب شــد که توليد بر 
مصرف فزوني يابد، آنگاه گروهي از انســان ها، 
بي نهايت طلبي شان در قالب فزون طلبي گل کرد 
و توليــد اضافه بــر مصرف را بــه انحصار خود 
درآوردند و اين انحصار بود که موجب پيدايش 
ظلم و تبعيض طبقاتي شــد. باز اين سؤال مطرح 
مي شــد که باوجود وفور توليد در جامعه اوليه و 
نبــودن فقر مادي، چرا تبعيــض طبقاتي به وجود 
آمد که حنيف نژاد آن را با انسان بي نهايت طلب 
تبيين مي کرد. آيا منصفانه اســت کــه به فرد يا 
جمعــي که حــل معما کــرده و گره گشــايي و 
باب گشــايي کرده اســت و با انسان حق طلب و 
بي نهايت طلب تاريخ را تبيين مي کند، برچســب 

ناچسب مارکسيست اسامي زده شود؟1
يکي ديگر از تبصره هــا يا نکاتي که حنيف نژاد 
و يارانش وارد پروسه علم و شناخت کردند اين 
بــود که اهل ايمان و باور را گســترش دادند که 

نتايج راهبردي خوبي را هم به دنبال داشت.
توضيــح اينکه وقتــي ايمان به نظــم واحد جزو 
ارکان شــناخت و مقدم بر علم و شــناخت قرار 
گيــرد دانشــمندان نيز به حــوزه ايمــان و باور 
وارد مي شــوند يا وقتي گفته مي شــود ايمان به 
واقعيت داشــتن جهــان خــارج يکــي از ارکان 
شناخت است موجب مي شــود که واقعيت هاي 
غير از خود را به رسميت شمرده و آنها را مشروط 
به وجود خــود نکنيم و دســتاورد راهبردي اش 
اين اســت کــه اوالً، نســبت به خشــونت پرهيز 
خواهيم کرد و ثانياً هر فرد يا جمعي که واقعيت 
جهان خارج را بپذيــرد -که دليلي هم براي آن 
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و حاميانش روبرو شــويد، بنابراين نبايد انســان 
از يک اطمينان نســبي برخوردار باشد تا هنگام 
هزينه دادن ترديد نکند؟ حنيف نژاد در پاســخ به 
من گفت ما ســعي داريم با اين دستاوردهايمان 
نخســت جهــان را و ســپس تاريــخ را تبييــن 
کنيــم، چــرا که جهــان و تاريــخ، واقعيت هاي 
انکارناپذيري هســتند و تاريخ مي تواند ســنگ 
محکي براي يک مکتب يا ايدئولوژي راهنماي 
عمل باشد. وقتي وارد تاريخ شديم و تاريخ انبيا 
و صدر اســام را تبيين کرديم و تاريخ ايران را 
هم در مقاطعي چون مشروطيت و نهضت ملي و 
قيام ملي 15 خرداد تبيين کرديم، آنگاه مي توانيم 
دســتاوردهاي خود را راهنمــاي عمل کرده و با 
اطمينــان هزينه هــاي جاني و مالــي را پرداخت 
کنيم. چقدر خوب بــود اگر تمام متفکران ما تا 
اين حد مانند حنيف نژاد مسئوليت پذير بودند که 
وقتي ســعي دارند نظريه اي را ارائه دهند حداقل 
درســتي و نادرســتي آن را بــا محــک جهان و 
تاريخ بسنجند، آن گاه آن را وارد جامعه کنند تا 

هزينه هاي اجتماعي کمتري پرداخت شود.
اگر اين روش واقع گــرا و پويا را با روش منطق 
و روش صوري و استاتيک مقايسه کنيم خواهيم 
ديــد تفاوت ره از کجا تا کجاســت. منطقي که 
معتقد است وارد مصاديق عيني نمي شود و آينده 
را پيش بينــي نمي کند و کاري بــا عمق قضايا و 
امور ندارد چگونه مي تواند امروز راهنماي عمل 
شود؟ اميد است کساني که آنچه تاکنون درباره 
مجاهدين بنيانگذار منتشر شده مطالعه نکرده اند 
يا برخورد گزينشــي بــا مکتوبــات و خاطرات 
دارند تا به ايده اي که در نظر دارند دست يابند و 
خط مشي موردنظر خود را ثابت کنند، دراين باره 

تأمل و تعامل بيشتري داشته باشند.
آيا مجاهدين بنيانگذار به گمان اينها با تکفيري ها 

تفاوت فاحشي ندارند؟

پي■نوشت:
1- پــس از پيــروزي انقــاب به ويژه در ســال هاي 
اخيــر برخــي از هموطنان مارکسيســت بــا توجه به 
دست نوشــته هاي مارکس و کشــفيات علمي درباره 
دي ان اي به اين نتيجه رسيدند که انسان وقتي صاحب 
دو دست شد ابزارساز شــد و طبيعت را تغيير داد و با 
چنين انساني بايد تاريخ را تبيين کرد و اميدواريم اين 
هموطنان پنج دوره تاريخ را با همين ويژگي برشمرده 
انســان تبيين کنند که خدمــت بزرگي به وفاق ملي و 

عدم حذف متقابل نيروها مي باشد.
2- در قــرآن 85 آيه بــا »يا ايهالذين امنوا...« شــروع 
مي شــود که ســعي دارد بر ايمــان مؤمنين به کمک 
روش هايي که در ادامه آيه ها آمده افزوده شــود. در 
اين زمينه مطلب مفصل منتشرنشــده اي از سوي راقم 
اين سطور با عنوان »پيام اثرگذار وحي« موجود است 

که اميد است به زودي منتشر شود.
 .3خلقتني من نار و خلقته من طين )اعراف: 12(.

 .4طالقاني، محمود، پرتوي از قرآن، جلد يکم، تهران: 
شرکت سهامي انتشار، 1390، صفحات 73 تا 74.■

انکار، برنتافتن و پوشاندن واقعيت، برتري طلبي، 
خودبزرگ بيني، خودخدابيني و... که برشمردن 
مصاديق و معاني آن، مطلب مســتقلي مي طلبد. 
گفتني است مائوتســه تونگ –رهبر و بنيانگذار 
انقاب چين- در ســال 1355 منشأ امپرياليسم و 

توسعه طلبي را برتري طلبي انسان دانست.
همان طــور کــه در شــماره قبــل اشــاره شــد، 
بنيانگذاران مجاهدين، تکامل را به ســان علماي 
طبيعي چون المارک و داروين قبول نداشتند و با 
استناد به توشه گيري مرحوم طالقاني - در پرتوي 
از قرآن درباره »صراط مستقيم«- مي گفتند اگر 
قرار اســت موجــود متکامل از طريــق تطابق و 
تطبيــق با محيط به تکامل خــود ادامه دهد، اين 
چيزي جز پســرفت و ارتجاع نيســت، بلکه اين 
حرکــت ذاتــي و جوهري اســت کــه موجود 

متکامل را رشد و گسترش مي دهد.
دراين باره آيت الل طالقاني مي گويند:

»علماي■طبيعــي■مانند■المــارک■و■داروين■و■
پيروان■آنها،■مبدأ■و■منشــأ■تکامل■را■احتياجات■
طبيعي■و■تنازع■در■بقا■و■انطباق■با■محيط■و■بقاي■
اصلح■معرفي■کرده■اند■و■به■اين■نتيجه■رسيده■اند■
که■اين■عوامل،■صــورت■و■اعضاي■موجودات■
را■تغيير■مي■دهند■و■قابل■را■کامل■مي■ســازند■و■
ناقابل■را■فاني■مي■گردانند.■اينها■چون■حرکت■
و■تکامل■را■از■احتياج■و■تنازع■شروع■کرده■اند،■
پس■با■انتخاب■طبيعي■و■انطباق■با■محيط■}ســير■
تکامــل■را{■پايان■يافته■مي■داننــد.■پس■اصول■
فرضي■تکامــل■اينها،■نقض■}اصــل{■تکامل■را■
انقراض■ مي■نماياند■و■مي■نگرنــد■پس■ازآنکه■از■
نوعي■قرن■ها■گذشــته،■نوع■ديگري■ظاهرشده■
که■از■جهتي■شبيه■به■نوع■سابق■است■و■از■جهات■
بسياري■کامل■تر■اســت...■حق■همين■است■که■
تکامل■از■باطن■و■ذات■موجودات■به■ظاهر■آنها■
مي■رسد...■آن■دسته■هايي■که■از■صراط■مستقيم■
تکامل■منحرف■شدند■يا■خود■را■منطبق■با■محيط■
ســاختند،■متوقف■مي■گردنــد■و■از■»ظالين«■يا■
»مغضوب■عليهم«■قرار■مي■گيرند■و■محکوم■به■فنا■
مي■شوند.■پس■چنان■که■انحراف■از■سير■تکاملي■
منشأ■فنا■و■انقراض■اســت،■انطباق■با■محيط■هم■
موجود■زنده■را■متوقف■مي■دارد■و■بر■اثر■توقف،■
منقرض■مي■شود؛■يعني■به■عکس■آنچه■بعضي■از■

علماي■طبيعي■مي■گويند«.4
متأســفانه برخي در مقاله هاي خود ســعي دارند 
بنيادگرا و داروينيســم  جريان هــاي تکفيــري، 
اجتماعي را به نوانديشــان ديني نسبت دهند که 

وصله نچسبي است.
 مميــزه ديگر حنيف نــژاد و يارانش اين بود که 
ســعي داشــتند به مکتب يا ايدئولوژي واقع گرا 
دســت پيدا کنند. توضيح اينکه در اواسط سال 
1348 از حنيف نــژاد پرســيدم از کجــا معلــوم 
دســتاوردهاي شــما ما را به راه درستي رهنمون 
کنــد؟ شــما مي خواهيد دســتگاه فکــري خود 
را راهنمــاي عمل قرار دهيــد و از اين طريق به 
يک اســتراتژي دست يابيد و با رژيم شاهنشاهي 

خــدا مي گويد که تو مرا از آتش خلق کردي و 
آدم را از خــاک3 يعني خالقيت خداوند را قبول 
دارد؛ بنابرايــن طبق آموزه هاي قرآن، بي خدايي 
اصوالً موضوعيت نداشــته و منتفي است. جالب 
اينکه دانشــمندان و بشريت امروز نيز به تکافوي 
ادله رســيده و معتقد که نه مي توان خدا را اثبات 
و نه انکار کرد و بدين وســيله گامي در راستاي 

قرآن برداشته اند.
يکــي از ويژگي هاي حنيف نــژاد و يارانش اين 

بــود که شــعار حوزه هاي علميــه – يعني قرآن، 
ســنت، عقل و اجمــاع- را قبــول و همزمان، به 
اولويــت قرآن بر ســنت، عقل و اجمــاع تأکيد 
داشــتند. آنها هر روايتي که مي شنيدند، به قرآن 
ارجاع مي دادند که يکــي از موارد آن، تعريف 
کفر بود. براي نمونه در آيه 34 سوره بقره آمده 
اســت که همه مائکه، برتــري آدم را پذيرفتند 
و در خدمــت او درآمدند، ولــي ابليس، برتري 
آدم را انــکار کرد و برنتافت و اســتکبار ورزيد 
و کافر شد؛ يعني کفر شيطان، به دليل بي خدايي 
نبود، بلکه علت آن برنتافتــن واقعيات، برنتافتن 
برتري ها و اســتکبار ورزيدن و خودبزرگ  بيني 
بود. همچنين طبق آيه 47 ســوره ياســين، وقتي 
به کفار گفته مي شــود از آنچه خــدا روزي تان 
کرده، انفاق کنيد، در پاســخ مي گويند اگر خدا 
مي خواست، فقرا را اطعام مي کرد. در اينجا کفر 
به معني عدم انفاق و اطعام آمده اســت. در آيه 
15 سوره ياسين، کفار به رسوالن خدا مي گويند 
شما حجت و تأييديه اي از جانب خداي رحمان 
نداشــته و دروغ مي گوييــد. در اينجا هم کفار، 
خداي رحمان را قبول دارند؛ بنابراين در سراسر 
قــرآن، کافر به معني بي خدايي نيســت و کافر، 

کسي نيست که خدا را قبول ندارد.
مجاهديــن، تعريــف کفر را از حالــت ذهني و 
مــن درآوردي و تکفير ديگران، خــارج کرده 
و به آن جنبــه عيني و واقعي دادنــد و اين نکته 
بسيار مهمي اســت. امروزه يکي از ويژگي هاي 
کســاني که به بنيادگرا معروف شــده اند، تکفير 
ديگران بر پايه عقايد و باورهاست. در اين رابطه 
مرحــوم طالقانــي مي گفتنــد درحالي که جمال 
عبدالناصر – رئيس جمهور مصــر- بار مبارزات 
ضدصهيونيســتي را بر دوش مي کشــيد، ســيد 
قطب، او و ناسيوناليســم عرب را تکفير کرد که 
اين روش، مورد پيــروي القاعده قرار گرفت و 

ايمن الظواهري، شاگرد محمد قطب بوده است.
بنابراين ماحظه مي کنيم که کفر، مرادف است با 

مجاهدين، تعريف کفر را از 
حالت ذهني و من درآوردي و 

تکفير ديگران، خارج کرده و به 
آن جنبه عيني و واقعي دادند و 

اين نکته بسيار مهمي است



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
08

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
09

چنيــن وظايفي را از بيرون بــه آنها تحميل کنيم 
و از آنها مکاتب اخاقي يا ايدئولوژي بســازيم؛ 
نظير ايدئولوژي علم گرايي )سيانتيسم(. در جهان 
مدرن تمامي ايــن نظام هاي فرهنگي )اعم از تام 
يا غيرتــام( در کنار هم قرار دارنــد و آدمي در 
مراحــل مختلف زندگــي خويش با آنها آشــنا 
مي شــود و عناصري از هر يــک را مي پذيرد و 
وارد دســتگاه فکري خود مي کند، لذا در ذهن 
انسان معاصر، به ويژه در ذهن دينداران، بسياري 
اوقــات ترکيب هايي از اين معرفت هاي مختلف 
ساخته وپرداخته مي شود که چه بسا اين ترکيب ها 
در اساس و در درون خود ناهمخوان و ناهمساز 
هستند. ازاين رو، در شــرايطي که اين معرفت ها 
کنار هــم حضــور دارند، دادوســتد بيــن آنها 

اجتناب ناپذير مي نمايد.
 يکــي از جالب تريــن ايــن نــوع دادوســتدها 
و ترکيب هــا، دادوســتد اديــان از يک ســو و 
ايدئولوژي هاي نيرومند و تأثيرگذار دوران مدرن 
نظير مارکسيسم و سيانتيسم از سوي ديگر است. 
تأثيرگذاري متقابل ادياني نظير مسيحيت و اسام 
از يک سو و ايدئولوژي هايي نظير مارکسيسم از 
سوي ديگر، بســيار موردتوجه متفکران معاصر 

دارنــد و از راه خــاص خــود ســاخته وپرداخته 
مي شــوند. به عبارت ديگــر، جنــس مفاهيــم و 
گزاره هــا و منطقي که براي موجه ســازي خود 

به کار مي گيرند با آن ديگري متفاوت است.
 چارلــز ديويس، متأله انتقادي مســيحي از ســه 
ســاحت انســاني و متناظر با آنها، از سه ساحت 
فرهنگي ســخن مي گويد: »شــناختي، هنجاري 
و ابــرازي« )ديويــس، 1387: 131(. نظام هــاي 
فرهنگــي تــام نظيــر اســطوره، ديــن، عرفان و 
ايدئولوژي به اين هر ســه ســاحت وجود آدمي 
پاسخ مي دهند و در هر سه ساحت فرهنگي نقش 
ايفا مي کنند: زيرا هم به ما نوعي تصوير و تصور 
از عالــم و آدم مي دهند و نوعي جهان بيني ارائه 
مي کنند )ســاحت شــناختي(، هم احساسات و 
عواطف ما را برمي انگيزند و مي پرورند و جهت 
مي دهند )ســاحت إبرازي يا ساحت احساسات 
و عواطف( و هم به ما شــيوه زندگي مي دهند و 
اخاق و عمل ما را مي سازند و بايدها و نبايدهاي 
ما را شکل مي دهند )ساحت هنجارين(، اما علم 
يا فلسفه صرفاً به ساحِت شناختي پاسخ مي دهند 
و نه مي توانند به احساســات ما پاسخ بدهند و نه 
مي توانند شــيوه زندگي ارائه کننــد؛ مگر آنکه 

مقدمه
پديــده فرهنگي جالبي کــه در عصر مدرن رخ 
داده اســت و به نحوي جدي قابل مطالعه اســت، 
دادوستد و امتزاج نظام هاي فرهنگي تام )مرتبط 
با سه ساحت شناختي، ابرازي و هنجارين انسان( 
يا غيرتام )نظير علم و فلسفه( در اثر هم حضوري 
و فعال بودن هم زمان آنهاســت که درنتيجه آن، 
ترکيب هــاي متنوعي از افکار و انديشــه هاي از 
نظر خاســتگاه ناهم زمان و از نظــر مباني، ماهيتاً 
متباين هستند: ترکيب هايي از تفکر اسطوره اي، 
تفکــر ديني، تفکــر عرفانــي، ايدئولوژي )هاي 
مــدرن(، فلســفه و علم. اين معرفت هــا به لحاظ 
تاريخي ناهم زمان اند و هر يک در درون بستري 
نضــج يافته کــه ديگري بــراي آن فراهم کرده 
اســت: ظاهراً نخســت تفکر اســطوره اي باليده 
اســت و دين در درون بستر اســطوره اي بروز و 
ظهور يافته و سپس در دل فرهنگ ديني، عرفان 
باليــده اســت و ايدئولوژي نيــز در قرون جديد 
پس از ظهور و بســط آن سه نظام معرفتي ديگر 
)اسطوره، دين و عرفان( و در قرون جديد پديد 
آمده اســت. لذا هر يک از آنهــا عناصري را از 
يکديگر اخذ کرده اند؛ دين از اســطوره، عرفان 
از ديــن و ايدئولوژي از همه آنها به ويژه از دين. 
بارها بحث شــده است که حتي ايدئولوژي هاي 
معاصــر نظيــر مارکسيســم، ليبراليســم و غيره 
برخــي از مهمتريــن عناصــر خود را از ســنت 
يهودي- مســيحي اخذ کرده اند؛ البته طي يک 
فراينــد تدريجي تحوِل آن عناصر ديني که بدان 
مي شود،  گفته   )transposition( فراگشــت 
به معني انتقــال از قلمروي به قلمــروي ديگر با 
از دست دادن برخي معاني و داللت هاي پيشين. 
اين نظام هاي فرهنگي تام از نظر مباني متباين اند، 
چــون هر يک منطــق و مفاهيم خــاص خود را 

حسن محدثي گيلوائي
استاديار    دانشگاه  آزاد اسالمي

نسبت■دين■و■مارکسيسم
وارسي■■داغ■مارکسيسم■بر■الهيات■رهايي■بخش
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و عمــل صالح را آزمــون گاه اعتقــادات ديني 
مي داننــد و ايمان را با عمل تعريف مي کنند نه با 
اعتقادات، مي پذيرند که اديان توحيدي ازجمله 
مسيحيت و اســام از يک ســو و مارکسيسم از 
ســوي ديگر واجد نوعي قرابت هستند و هر دو 
بــر پيوند نظر و عمــل تأکيد دارنــد و به لحاظ 
counter-( مبانــي فکري، پادلوگوس محــور

logocentrist( هســتند. گفت وگويــي کــه 
بين هيئــت کوبايي و آيــت الل طالقاني در باب 
حرکت هــاي مارکسيســتي و حرکت اســامي 
درگرفــت، مصــداق جالبــي از ايــن قرابت را 
نشــان مي داد کــه هر دو طرف ايــن گفت وگو 
بدان اذعان کردند. وانگهي، دادوســتد دو نظام 
فکري بــا يکديگر امر غريبي نيســت، چنان که 
هنوز بسياري از افکار و مفاهيم فيلسوفان يوناني 
در ســخنان و متــون عالمــان مســلمان همچنان 
تکرار مي شــود. ديگــر آنکه نســبت متفکران 
دينــي معاصر نظيــر متألهــان رهايي بخش و نيز 
متفکري چون دکتر علي شــريعتي با مارکسيسم 
نسبتي پيچيده است و نمي توان چنين نسبتي را با 
برچسب ساده مارکسيسم مسيحي يا مارکسيسم 
اســامي توضيــح داد. عمدتــاً پيــروان اســام 
مْدَرســي – اســامي که التقاطي است از فلسفه 
يونانــي و مفاهيم اســامي- چنيــن اتهاماتي را 
بــراي اعتبارزدايي از الهيات رهايي بخش مطرح 
مي کننــد. اتخــاذ چنين روشــي به ساده ســازي 
بيش ازحد افکار و انديشه ها و نهضت هاي ديني 
رهايي بخِش معاصر منتهي مي شود. اوالً، هر نوع 
وام گيري مفاهيم و انديشــه ها بــه التقاط ناموجه 
منتهي نمي شــود. ثانياً، اگر اخذ برخي مفاهيم و 
انديشه هاي مارکسيســتي توسط برخي متفکران 
ديني معاصر به التقاط منتهي شــده باشــد و اگر 
التقــاط به طورکلــي امري مذموم اســت، به چه 
دليل التقاط کهنه –اخذ مفاهيم و افکار يوناني و 
درآميختن آنها با مفاهيم قرآني در فلسفه  و کام 

موسوم به اسامي- از التقاط نو برتر است؟!

بــا ديگــر ايدئولوژي هاي  »ايدئولــوژي ديني« 
تأثيرگــذار زمانه بود و نه تنها چنين دادوســتدي 
را تأييــد مي کــرد، بلکــه آن را الزمــه پويايي 
»ايدئولوژي ديني« مي دانســت: »بي شک نه تنها 
مي توان )از مارکسيســم( سود جســت که بايد 
سود جست و اينجاست که فرق يک ايدئولوژي 
منجمد و يک ايدئولوژي متحرک را از يکديگر 
باز مي کند و مشــخص مي ســازد. مــا در تبيين 
هدف ها و تحقــق آرمان هاي اســامي خويش 
همچنان که از علم مي آموزيم از مارکسيسم نيز 

مي آموزيم« )شريعتي، 1372: 102(.
 حــاال برخي از روزنامه نگاران ايراني و برخي از 
متفکران و نويســند گاني که نســبت به متفکري 
چون شــريعتي نوعي خصومت ورزي را نمايان 
ســاخته اند او را متهــم به پرورش »مارکسيســم 
اســامي« نموده انــد )قوچانــي،1393،  الف( و 
برآنند که اســتاد اعظم شــان مرتضــي مطهري 
از  خطرناک تــر  را  اســامي«  »مارکسيســم 
»مارکسيســم الحادي« دانسته است زيرا »مشکل 
مطهري با مارکسيسم اسامي بيش از مارکسيسم 
الحادي بود. تا جايي که از آزادي مارکسيست ها 
در بيــان و تدريس دفاع مي کرد، امــا با ترويج 
مارکسيســم اســامي مخالــف بــود« )همــان: 
14(. محمد قوچاني ســردبير محتــرم مهرنامه از 
ضرورت ائتاف عليه مارکسيسم اسامي سخن 
گفته  است؛ ائتافي که هدفش »نقد شرافتمندانه 
مارکسيسم اســامي و اثبات آزاديخواهي ديني 
است«  )همان: 18(؛ يحتمل آزاديخواهي از نوع 
آزاديخواهي مرتضي مطهري که در حد »آزادي  
انديشــه« )يعنــي آزادي انديشــيدن در خلوت 
شــخصي( و عــدم »آزادي  عقيــده« )يعني عدم 
ترويج انديشه( و آزادي تدريس مارکسيسم در 
دانشگاه و عدم امکان تشکيل حزب مارکسيستي 
و عدم آزادي انتشــار آثار علي شريعتي محدود 
مي مانــد و نيــز يحتمــل، شــرافتمندي  در حد 
شــرافت روزنامه نگاران وطني که تاريخ معاصر 
را وارونه خوانــي مي کنند و )از بــاب مثال( نامه 
آيــت الل مرتضــي مطهــري ضد »مارکسيســم 
اســامي« را به اســتادش )آيــت الل خميني( که 
حاوي انواع توهين ها و تهمت ها به علي شريعتي 
و شــکرگذاري به خاطــر مرگ او اســت، براي 
مميزي آثار يک روشنفکر ديني )علي شريعتي( 

به آساني فراموش مي کنند. بگذريم!
 به راســتي، مارکسيسم اسامي چگونه پديده اي 
است؟ نســبت دين و مارکسيســم چيست؟ آيا 
قرابتــي و شــباهتي بين آنها وجــود دارد؟ و آيا 
ايــن روزنامه نگار وطنــي و نيــز رئيس جمهور 
محترم اســبق درک درســتي از چنين پديده اي 
دارنــد يا در حد تکرار برچســب و بازتوليد داغ 

)stigma( متوقف مانده اند؟

دينــي،■دين■ مارکسيســم■ مســئله:■ طرح■
مارکسيستي،■يا■دين■ملهم■از■مارکسيسم؟

به نظر مي رســد■همــه متفکراني که بــراي دين 
وظيفه رهايي بخشــي خلق را نيز منظور مي کنند 

بوده است. پديده هايي چون اسام مارکسيستي 
يا مســيحيت مارکسيســتي در جوامعي که دين 
و ايدئولوژي به طــور هم زمان در آنها حضوري 
جدي و فعال داشــته اند، همــواره محل بحث و 

مناقشه بوده است.
 بــدون ترديــد الهيــات رهايي بخــش در قرن 
بيســتم يکي از درخشــان ترين لحظــات تاريخ 
ديــن در جهــان معاصر اســت. درحالي که دين 
توســط مارکسيســت ها در همــه جــاي جهان 
به عنــوان »افيون توده« در معــرض اتهام بود، در 
امريکاي التين با کوشــش برخــي از پاک ترين 
کشيشــان و متفکران ديني، نهضتي ديني پديدار 
شــد که در کنار مردم قرار گرفــت و در مقابل 
حکومت هاي ديکتاتــوري موجود در امريکاي 
التين و نيز ســلطه اســتعماري ايســتادگي کرد 
و تعــداد قابل توجهي از اين کشيشــان و متألهان 
شــريف، جــان خــود را در راه آزادي خلق از 
دست دادند يا از بســياري از امتيازات اجتماعي 
محروم گشــتند. کشيشــان و متفکــران الهيات 
رهايي بخش نظير گوســتاو گوتيــه رز )از پرو(، 
لئونــاردو بف، کلودويــس بُف، روبــن آلوز، 
هوگو آْســمان، کارلوس ماســترز )از برزيل(، 
جان سوبرينو، ايگناسيو االکوريا )از السالوادور( 
سگوندو گاليلئا، رونالدو مونوز )از شيلي(، پابلو 
ريچارد )از شــيلي و کاستاريکا(، خوزه ميگوئل 
بونينو، خوئن کارلوس اســکانون )از آرژانتين(، 
انريک داســل )از آرژانتين و مکزيک(، خوئن 
لوئيس ســگوندو )از اروگوئه( در چندين نسل 
نقدي ديني را عليه دين مســلط و توجيه گر نظام 
ســرمايه داري جهاني و کليســاي واتيکان آغاز 
کردند و کوشــيدند کليســا را از درون اصاح 
کننــد. آنهــا از جنبش هاي انقابــي چپ زمانه 
الهام گرفتنــد و جنبش چپ را نه دشــمن بلکه 
رقيب خــود تلقي کردند و به دادوســتد فکري 
با آنها در مســير مبارزه پرداختنــد. مايکل لوي 
بر آن اســت که ظهور الهيــات رهايي بخش در 
امريکاي التين آن قدر تأثيرگــذار بود که لزوم 
تجديدنظر در باب دين را به مارکسيســت ها که 
دين را صرفاً افيون توده تلقي مي کردند، يادآور 
شــد: الهيــات■رهايي■بخش■»نارســايي■هاي■
برداشــت■مارکسيستي■»کالسيک«■از■دين■را■
نمايان■ساخت – به ويژه در نســخه عاميانه اش 
که به ماترياليســم و ضدروحاني گري فيلسوفان 
بــورژواي قرن هجدهم تقليــل يافته بود« )لوي، 

ص 3(.
 در ايران نيز علي شريعتي متفکر ديني انقابي – 
برخاف آيت الل مرتضي مطهري که مارکسيسم 
را دشمن اسام مي دانست- نيز تأکيد داشت که 
مارکسيســم رقيب ايدئولوژي اســامي است نه 
دشــمن. او يکــي از بزرگ تريــن و جدي ترين 
منتقــدان مارکسيســم در زمانــه خــود بــود و 
مارکسيســت ها نيز از جدي ترين منتقدان وي – 
خواه در زمان حياتش و خواه در زمان مماتش- 
مايکل لويبوده اند. به رغم اين، شــريعتي قائل به دادوســتد 
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بهره مي برد و آن  را در وســاطت هاي الهياتي فرا 
مي افکند« )بوف و بوف، 1984: 13(. اگر عشــق 
مســيحي بخواهد عملــي شــود و معنايي واقعي 
داشــته باشد، نمي توان در برابر فقر فقرا بي طرف 
بود و به تسليم و رضا رضايت داد. اگر اين عشق 
بخواهــد از اخاق گرايي احساســي کــه صرفاً 
خوشايندي دروني مي آورد و تغييري در وضعيت 
فقرا ايجاد نمي کند فراتر برود )مين، 1989: 21(، 
به دانشــي نياز اســت که به تحقق هــدف تغيير 
جهان اجتماعي به نفع فقرا ياري رســاند. متألهان 
رهايي بخــش در توجيــه روي آوري خــود بــه 
مارکسيسم و اخذ افکار مارکسيستي – و نه ديگر 
رويکردهاي موجود در تفکــر اجتماعي- براي 
تحليل شــرايط امريکاي التين به داليل متعددي 
اشــاره مي کنند. نخســت آنکه تفکــر اجتماعي 
معاصر تفکر خنثايي نيســت. ديدگاه  هاي متعلق 
به اردوگاه ســرمايه  داري وضع موجود را توجيه 
مي  کنند و از جنبه  هــاي تضادآميز، تبعيض  آميز 
 و غيرانســاني موجود غفلت مي  نماينــد يا آن  را

اجتناب  ناپذيــر مي نماياننــد و يا علــل آن  را در 
ويژ گي  هاي شخصي مردمان محروم و حاشيه اي 
مي  جويند و عملکرد ســاختارهاي مســلط را که 
پديدآورنده  چنين وضعي اند، مد نظر قرار نمي -
دهند: »در ايــن وضعيت براي مســيحيان متعهد 
روشن مي  شود که عشق به فقرا مستلزم جانبداري 
در ايــن تضاد تاريخي اســت. جانــب طرفي را 
گرفتــن قطعــاً موضــوع پراکســيس و انتخاب 
اخاقي اســت، امــا همچنين ســويه  اي فکري يا 
نظري نيز براي آن وجود دارد: تصميم به مدنظر 
قراردادن جامعه و تاريخ از نظرگاه ستم ديدگان، 

از پايين تاريخ« )همان(.
 به همين دليل است که آنان ديدگاه مارکسيستي 
را واجد چنين ويژ گي  هايي شناخته اند و معتقدند 
که مارکسيســم مي  تواند به آنان در شــناخت و 
توضيح وضعيت امريکاي التين و جست وجوي 
راه حلــي بــراي رهايي فقرا کمک کنــد. بونينو 
يکــي از متألهان معروِف اين رويکــرد الهياتي، 
دربــاره  اســتفاده از مارکسيســم مي  گويــد: »به 
بســياري از ما ثابت شــده و هنوز ثابت مي  شــود 
که مارکسيســم بهترين ابزار در دســترس براي 
تحقق مؤثر و عقاني امکانات انســاني در حيات 
تاريخي است... . وقتي ما در اين نقطه از پذيرفتن 
تحليل و ايدئولوژي مارکسيستي سخن مي  گوييم 
اين به معناي قدسي  ســازي يک ايدئولوژي، ميل 
به »الهياتي ســاختن« مقوله هاي جامعه شــناختي، 
اقتصــادي يا سياســي نيســت. مــا به طورکلي و 
فقط در قلمــرو عقانيت انســاني حرکت مي-

 کنيم– قلمرويي که خدا انســان را دعوت کرده 
اســت که براي خودش )لنفسه( باشــد. لذا تنها 
پرسش درســت اين اســت که آيا اين تحليل و 
اين فرافکني اي کــه انجام مي  گيــرد درواقع، با 
واقعيت هاي تاريخ انســاني مطابقــت دارد يا نه« 
)بنينو، 1975: 98 ـ 97، به نقل از اسميت، 1991: 

.)29

الهيات■رهايي■بخش■بپــردازم تا بلکه با طرح 
بحــث از آن، مدخلي تأمل برانگيــز براي طرح 
درست نســبت اســام و مارکسيســم در ايران 

معاصر نيز بگشايم.

■الهيات■رهايي■بخش■و■سنت■مارکسي
يکي از انتقاداتي که به الهيات رهايي بخش وارد 
شــده اين است که بنيان هاي فلسفي مارکسيستي 
واتيکان■ اصلي■ اتهام■ مارکسيستي■بودن،■ دارد. 
به■الهيات■رهايي■بخش■اســت. به عبارت ديگر، 
واتيــکان مي گويــد کــه الهيــات رهايي بخش 
الهياتي مســيحي نيست، مارکسيســتي است. در 
باب خلوص ديني آن تشــکيک کرده اند يا آن 
را التقاطي دانســته اند. در اينجا مجال اين نيست 
که به جزئيات چنين بحثي پرداخته شود و درباره 
مجاز و مشروع بودن يا نبودن وام گيري فکري و 
يا اخذ مباني فلسفي و امکان يا عدم امکان از آِن 
خودسازي انتقادي، سخني به ميان آيد. در اينجا 
فقط مي خواهم به پرســش هاي زير بپردازم: چرا 
الهيات رهايي بخش به سراغ مارکسيسم مي رود؟ 
از مارکسيســم چه چيزي را اخذ کرده است؟ و 
نيز الهيات رهايي بخش چه نوع مارکسيســمي را 
از آنِ  خود ســاخته است؟ و سرانجام، آيا الهيات 

رهايي بخش مباني فلسفي مارکسيستي دارد؟
 متألهان رهايي بخــش ازجمله گوتيه رز، برادران 
بف، سگوندو و ديگر متألهان رهايي بخش بر اين 
نکته تأکيد دارند که الهيات بايد به نحوي آگاهانه 
الهيات زمانه باشد و درباره مسائل انساني زمانه از 
منظري الهياتي موضع گيري کند و بکوشد الهيات 
را واجد مدخليت ســازد. براي انجام دقيق تر اين 
وظيفه، شــناخت جهان اجتماعي ضرورت دارد. 
اين ضــرورت، بهره گيري از علــوم اجتماعي را 
اجتناب ناپذير مي ســازد. حال پرسشي که مطرح 
مي شــود اين اســت که کدام نظريه يا نظريه ها، 
جهان معاصــر را به نحو دقيق تــر و جامع تري به 
تصوير مي کشد و مي توان افکار و انديشه هايي را 
از آن براي منطقه امريــکاي التين وام گرفت و 
واقعيت اجتماعــي چنين دنيايي –دنيايي مملو از 
ناشــخص هايي که در فقر و گرسنگي مي زيند و 
پيش از موعد مي ميرند- را توضيح داد؟ »الهيات 
رهايي بخــش درصــدد پــروردن خوانشــي از 
واقعيــت از ديدگاه فقرا، از حيث توجه به رهايي 
آنان اســت. برانگيخته شــده با اين ايستار پايه  اي 
اســت که اين الهيات از علوم انساني و اجتماعي 

 چه بسا از ژورناليســت هاي وطني چندان انتظار 
 نرود که ايــن ظرايف را درک کننــد، اما حاال 
اتهامي که واتيــکان و عامان دســتگاه تفتيش 
عقايد واتيکان نظير کاردينــال راتزينگر )همان 
پاپ بنديکت شــانزدهم( به الهيات رهايي بخش 
مي زدند، از زبان سيد محمد خاتمي تکرار شده 

است:
»در کشــورهايي نظير ما و کشــورهاي ديگري 
کــه هم افــق ما بودند يــک نوع گرايــش ديني 
کــه مدعي بــود صاحب چنين بينــش و نگرش 
انقابي اســت پيدا شــد. تئوريســين ها و مبلغان 
رژيم شــاه يک اصطاحي را به نام مارکسيســم 
اســامي در آوردند. البته درواقع مي خواســتند 
انحراف و بي بنيــادي همه حرکت هايي که عليه 
رژيم شاه بود نشــان دهند و اتهام بزنند و تهديد 
و تخريــب کننــد، اما هر قصدي که داشــتند به 
نظرم تعبير مارکسيســم اســامي تعبير بي جايي 
نبــود؛ يعني جرياني که ظاهر اســامي داشــت 
ولي باطن خودش به قول خودشــان مارکسيسم 
بــود. اگر بخواهيــم نمونه هايي را در دنيا نشــان 
دهيم الاقل در عرصه عمــل آنچه به نام الهيات 
آزاديبخــش که به خصــوص در امريکاي التين 
مطرح شد- دست کم در عمل- از همين قماش 
بود. در کشور خود ما مجاهدين خلق را به عنوان 
جريان التقاطي داشــتيم؛ يعني بندکردن اســام 
و مارکسيســم به هم؛ که ما حاصل کارشــان را 
ديديم و عاقبت بد آنها را شاهد بوديم. اين يک 
نوع تلقي اسامي بود که در جوان هاي پرشور ما 
رايج بود و بخش هايــي از جامعه به آن گرايش 
داشــتند يعني باطن مارکسيسم و ظاهر اسامي« 

)خاتمي، 1393(.
 ســيدمحمد خاتمي اوالً، الهيــات رهايي بخش 
را ســهل انگارانه در کنار گرايش ديني سازمان 
مجاهديــن خلق قــرار داده و هــر دو را از يک 
قماش دانســته اســت. ثانياً، ســهل انگارانه تعبير 
ســاواک را براي توصيف اين جنبش هاي ديني 
معاصر به کار برده اســت. البته، اين نوع مواجهه 
آســان گيرانه براي روزنامه نگاراني چون محمد 
قوچاني سردبير محترم مهرنامه که در دو شماره 
پياپي به همين نحو انديشــه هاي روشــنفکر ديني 
معاصر علي شــريعتي را با توليد چند برچســب 
درنورديده است و برچســب هاي نکاويده را به 
جاي تفکر جا زده اســت و تاريخ معاصر را طي 
دو مقالــه بارها تحريف نموده اســت )قوچاني، 
1393، الف و ب(، دور از انتظار نيست، اما براي 
متفکري چون ســيدمحمد خاتمــي که در کنار 
سياســت ورزي اهل انديشه نيز بوده است، چنين 
سخن گفتني مطلوب نيســت. باري، بزرگان نيز 
اشــتباه مي کنند و اين خيلي عجيب نيســت، اما 
ازآنجاکه چنين اتهامي بــه الهيات رهايي بخش 
از زبان ايشــان به عنوان شــخصيتي معتبر تکرار 
شــده است و ممکن اســت ديگران نيز از ايشان 
تأســي کنند، الزم مي بينم در اينجا اندکي به اين 
کژفهمي يعني مارکسيســتي■بودن■»باطن«■

شريعتي قائل به دادوستد 
»ايدئولوژي ديني« با ديگر 

ايدئولوژي هاي تأثيرگذار زمانه 
بود و نه تنها چنين دادوستدي 

را تأييد مي کرد، بلكه آن را 
الزمه پويايي »ايدئولوژي ديني« 

مي دانست
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سرچشمه بيگانگي رد مي  کنند« )همان، 22(. نزد 
متألهان رهايي  بخش گناه، ريشه همه بيگانگي ها 
و برد گي  ها و نيز بيگانگي پايه  اي اســت. ريشــه 
تمامي بي  عدالتي  ها و هرگونه شر است. برخاف 
مارکسيست  ها، متألهان رهايي بخش به رستگاري 
اســتعايي باور دارند و همه چيز را به همين دنيا 
تقليــل نمي  دهند. آنــان هم از رهايــي  تاريخي 
سخن مي  گويند و هم از رهايي  استعايي. رهايي  
تاريخي نيز در معرض داوري رهايي  اســتعايي 
قرار دارد. وانگهــي، متألهان رهايي  بخش تأکيد 
دارنــد که »خود ماترياليســم تاريخــي به  لحاظ 
تجربي قابل وارسي نيست و بنابراين براي توجيه 
خود نيازمند ايماني فراتاريخي اســت« )همان(. 
به  عــاوه، آنان به نظام هــاي توتاليتر، نظير رژيم 
کمونيســتي شــوروي، عاقــه ندارنــد، بلکه به 
»مدل هــاي متفاوتي از سوسياليســم متناســب با 
شــرايط بومي امريکاي التين و مناطق متفاوتش 

نظر دارند« )همان(.
 مين مفاهيمــي اصلي  را که الهيات رهايي بخش 
از مارکسيســم اخذ کرده است، از قول دو متأله 
يعنــي کلودويس بــف و خوزه ميگوئــز بونينو 
 به  عنــوان »شــش مفهــوم پايه  اي به  هــم مرتبط«

 )همان: 22( چنين ذکر مي کند: 
)1( مفهــوم جامعــه به عنــوان يــک کليت که 
برحســب آن نســبت فرد و جامعه چنان تصوير 
مي شــود که فرد در عين اســتقال نسبي از کل 
)يعني جامعه(، وابســتگي نسبي به کل نيز دارد. 
متألهان رهايي بخش با اخذ اين نوع جامعه نگري، 
از گناه شــخصي، جماعتي و ســاختاري سخن 
مي گويــد و ابعاد مختلف گناه را در پيوند با هم 

قرار مي دهد.
)2( تفسير اقتصادي تاريخ که برحسب آن سپهر 
به عنوان اصــل وحدت بخش  اقتصادي جامعــه 
اجتماعي عمل مي کند. برحســب اين نوع تفسير 
از تاريخ گاه ممکن اســت يک متأله در تفســير 
تاريخي خــود امر اقتصادي را مبناي تحليل قرار 

به عنــوان نوعي ابزار اســت. مارکسيســم ارزش 
ابــزاري دارد؛ يعنــي في نفســه بــراي متألهــان 
رهايي بخــش اهميت ندارد. بــراي اين متألهان، 
فهم واقعيت ســتم و سازوکارهاي بازتوليد آن و 
شــناخت امکانات رهايي مهم است. مارکسيسم 
ابزاري اســت براي نيل به اين اهداف و به  همين 
خاطر هميشــه در معرض تصحيــح و بهبود قرار 
دارد، زيــرا شــناخت واقعيت با خــود آن يکي 

نيست )همان(.
 قاعده■پنجم يا آخرين قاعده،  ناظر به استفاده 
از مارکسيسم به  منزله وســاطت ايمان است و نه 
خود ايمان. اين وســاطت از ايمان آغاز مي  شود 
و با ايمان کنترل مي  گــردد. »ايمان به حاکميت 
مطلق خــدا و انجيل بايد هميشــه به منزله اصلي 
انتقادي و نســبي کننده براي همه وســاطت  هاي 
متناهي ايمان باقي بماند؛ همچنان که خدا سنجه 
مطلق هر چيزي اســت که متناهي اســت )علم، 
مارکسيســم، انقاب، تاريخ و غيــره(؛ بنابراين 
ايمــان قــدرت »الهيات زدايــي« از مارکسيســم 
توتم گرايانــه، »تماميت  زدايــي« از مارکسيســم 
تماميت خواه و »مطلقيت  زدايي« از مارکسيســم 

مطلق شده را داراست« )همان(.
 بدين ترتيب، متألهــان رهايي  بخش بر اين نکته 
تأکيد دارند کــه رابطه الهيــات رهايي  بخش با 
مارکسيسم رابطه اي انتقادي، گزينشي و ابزاري 
اســت )همان(؛ اما اين يک اصل است که آنچه 
در مقام ادعا مطرح مي  شــود لزومــاً با آنچه در 
عمل انجام مي  شود يکسان نيست. براي قضاوت 
دقيق دراين باره، مي  بايســت آرا و انديشــه  هاي 
هــر متألهِ رهايي  بخش را جداگانه بررســي کرد 
که مجالي مســتقل و پژوهشي گسترده مي طلبد. 
اکنون جاي آن اســت که ببينيم چــه مفاهيم يا 
بينش  هاي مارکسيستي بيشتر موردتوجه متألهان 
رهايي  بخش بوده اســت و آنان بيشتر از چه نوع 

مارکسيسمي متأثر شده اند.
 در پاســخگويي به اين پرســش  ها به چند نکته 
بايد توجه داشــت: يکي آنکه مارکسيســم نظام 
فکري يکپارچه و يک دستي نيست و جريان هاي 
مختلفــي دارد و آموزه  هــاي آن متناســب بــا 
جريان هاي مارکسيســتي تنوع دارد. ديگر آنکه 
هر يک از متألهــان رهايي  بخش به  گونه خاصي 
از مارکسيســم بهره برده انــد و نمي  توان حکمي 
کلي دراين باره صادر کرد. آنچه مي  تواند محل 
توجه باشد، مضامين و بينش  هايي است که اغلب 
متألهان رهايي بخش آنها را در انديشه  هاي خود 
وارد کرده و پذيرفته اند و نيز آن دسته از مضامين 

و بينش هايي که عموم آنها آن را طرد کرده اند.
 مين بر آن است که متألهان■رهايي■■بخش■الحاد،■
ماترياليسم■متافيزيکي■و■تعين■■گرايي■تاريخي■
مارکسيســم■را■رد■کرده■اند و اين دليلي است 
بر گزينشي بودن ارتباط آنان با مارکسيسم. آنان 
مارکسيســم را به  صورت يک »کليت نظام مند« 
نپذيرفته انــد و »تمايــل مارکسيســم جزمي را به 
تقليل همه اشــکال بيگانگي اقتصــادي به  عنوان 

 اين نظر که مارکسيسم براي الهيات رهايي  بخش 
همچون يک ابزار عمل مي  کند، توسط متألهان 
مختلف مطرح شــده اســت. آنان مي  گويند: ما 
از مارکسيســم همچون ابزار بهــره مي  گيريم نه 
به منزله  يک جهان  بيني يا ايدئولوژي. کلودويس 
بــف از قواعد اســتفاده الهيــات رهايي  بخش از 
مارکسيسم سخن گفته اســت. قاعده■■اول اين 
اســت که ايــن الهيات، مارکسيســم را همچون 
يک علم مي  بيند و نه همچون دين يا پيشگويي، 
عرفان يا متن مقدس. اين قاعده دال بر اين است 
که از هرگونه مطلق  سازي مارکسيسم و تلقي آن 
به  عنوان يک نظام جامِع بسته برحذر باشيم و آن 
را همچون دربردارنــده حقايق تغييرناپذير تلقي 

نکنيم.
 قاعده■دوم اين اســت که اين علــم را به منزله 
روشي علمي در نظر بگيريم. »روش در سرشت 
خــود چيــزي منعطف اســت و بــراي آزمون، 
صحت آزمايي و تدوين مجدد گشــوده اســت« 
)ميــن، 1989: 20(. پــس همــواره بايد چشــم 
بــه واقعيت اجتماعي داشــت و مارکسيســم را 
همچــون طرحــي نظري بــراي تبييــن واقعيت 
مدنظــر قرار داد. آنچه از مارکسيســم اخذ مي-
 شــود، محتــواي ايــن روش را شــکل مي  دهد. 
البته مارکسيســم در نوعي روِش تحليل خاصه 
نمي  شــود، بلکه نوعي تفسير فلســفي از حيات 
انساني و تاريخ به  منزله يک کل هم هست؛ يعني 
نوعي متافيزيــک، اما نبايد آن را نظامي مطلق و 
تغييرناپذيــر تلقي کرد. مارکسيســم در اين معنا 
نوعــي منظــر يا افق ديد اســت. با نگريســتن از 
اين منظــر، متألهِ رهايي  بخش مي  تواند به  صورت 
تازه  اي به متن مقدس و موضوعاتي »نظير معناي 
الهياتي ســتم، تضاد به  نحو تاريخــي پاياي ميان 
فقير و غني، هم راستا شــدن خدا و عيسي با مردم 
ستمديده جامعه، بينش مسيحي جامعه نجات  يافته 
مبتني بر عدالت، برابري و عشق، معني مخالفت 
عيســي با وضع موجــود براي مسيحاشناســي و 
بسياري موضوعات ديگر« )همان، 31(. نظر کند 
و به نکات تازه  اي برســد که قبــًا از منظرهاي 
ديگر آنها را درنمي  يافت و ازاين رو از کنارشان 

مي  گذشت.
 قاعده■■ســوم، اســتفاده از مارکسيســم به  منزله 
نظريــه  اي در بــاب واقعيــت تاريخي اســت نه 
به عنوان نظريه  اي جهان شمول. هر علمي موضوع 
خاص خــود را دارد. موضوع مارکسيســم »بعد 
اجتماعــي و تاريخــي واقعيت اســت و بنابراين 
صاحيتــش هــم محدود بــه همين بعد اســت. 
ادعــاي صاحيت جهان شــمول در همه  حوزه ها 
و ابعــاد واقعيت نشــانه نخوت اســت« )همان(. 
حتــي در مورد هميــن بُعد نيز مارکسيســم بايد 
حوزه هاي گوناگوني را موردپژوهش قرار دهد 
و مي  بايســت صاحيت آن در همين بُعد نيز در 
کنــار ديگر تفکــر اجتماعي موجود وارســي و 

ارزيابي شود.
■قاعــده■چهــارم،■در نظرگرفتن مارکسيســم 
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جان ميلبانک

برگزيده شــدند )ميــن، 1989، ص 29(. آموزه 
وحدت نظريه و پراکسيس به ارتوپراکسي )عمل 
صالح( در نظريه الهياتي منزلت تازه اي بخشــيد 
و آن را »بــه شــرط ضروري – اگــر نه کافي- 
اصالــت نظريه الهياتــي« بدل ســاخت )همان(. 
فکر کشمکش در عرصه اقتصادي نيز به الهيات 
رهايي بخش کمک کرد درک معنويت گرايانه 
محض از رستگاري را کنار بنهد و بدان محتواي 
تاريخي ملموس بدهد )همان( و سرانجام، روش 
ديالکتيکي جايگزين روش هاي ســنتي قياسي- 
متافيزيکي، استعايي و پديدارشناختي در الهيات 
شــد و به متألهان کمک کرد تــا »واقعيت را در 
کليت، پويايــي و تضادهايش بفهمند و بنابراين 
در وظيفه تاريخي شــان بيشــتر ذ ي مدخل و مؤثر 

شوند« )همان(.
الهيــات  بــراي  مارکسيســم  فلســفي  آورده   
رهايي بخــش در نوع تفســيري جــاي دارد که 
مارکسيســم از واقعيــت به عنــوان تاريــخ ارائه 
مي کند. مارکسيســم تاريــخ را به منزلــه فرايند 
مي بينــد؛ فرايندي کــه در آن واقعيــت متجلي 
مي شود. اين نوع نگاه به تاريخ تناسب تامي دارد 
بــا نگاه اديان ابراهيمي از جمله ســنت يهودي- 
مســيحي به تاريخ که تاريخ را تاريخ رستگاري 
مي  بيند و تاريخ در اين نگاه جايي است که خدا 
خود را در آن آشــکار مي ســازد و انسان ها بايد 
در آن در جهت رستگاري شــان تاش کنند. در 
اديان ابراهيمــي تاريخ فرايندي در حال شــدن 
است و آبســتن رويدادهايي است که وعده هاي 
خداوند با آنها در آينده نزديک تحقق مي يابند و 
آنچه هست جاي خود را به آنچه وعده داده شده 
است مي دهد. پس در اين تاريخ آدمي مي بايست 
در جهت تحقق وعده الهي و وفاداري به مسيري 
که آن وعده نشــان مي دهد، گام بردارد. در اين 
معنــا کنش  هــاي آدمي در جهــت تحقق وعده 
معنادار مي شــوند و بي ثمر و عبــث و بي ارزش 
نيســتند. ماترياليســم تاريخي )و نه ماترياليســم 
متافيزيکــي( نيــز مادي بــودن وجود انســاني را 

عدالت، معنايي اخاقي داد و به تعهدات اخاقي 
ما محتوايي تاريخي بخشيد. براي انجام اين کار، 
مارکسيســم درصــدد برآمد بــر دوگانه انگاري 
اخاق شخصي و پراکســيس سياسي فائق آيد: 
آدمــي بايد اکمال شــخصي را در پراکســيس 
سياســي بيابد و چنيــن پراکسيســي را از معناي 
اخاقي آکنده ســازد. با دادن معنايي انضمامي، 
ماترياليستي و سياســي به فقرا که اغلب قربانيان 
تقدير اجتناب   ناپذير و پيشامدهاي محض در نظر 
گرفته مي  شــدند، توجه را به علل ساختاري فقر 
جلب نمــود و بر تاريخ طوالني »معنوي شــدن« 
فقرا چيره گرديد: بينش آرمان شهري  اش به اميد، 
محتوايــي تاريخــي داد و بــراي مفهوم پردازي 
مجدد خدا به  عنوان قدرتــي در تاريخ، به  عنوان 
قدرت اتوپياي مؤثر، مناســب بود«. )همان، ص 
29(. حرکــت از معنويت ناظر بــه فقرا به مبارزه 
عليه فقر در الهيات رهايي بخش اهميتي اساســي 
دارد و درک دقيــق آن بــه درک بهتر اين نگاه 
الهياتــي جديد در مســيحيت کمــک مي کند: 
»توجه به فقرا يک ســنت کليســا براي تقريباً دو 
هزاره بوده اســت که به منابع انجيلي مســيحيت 
برمي گــردد. متألهــان امريکاي التيــن خود را 
در تداوم اين ســنت که آنها را بــه ارجاعات و 
الهاماتي مجهز مي ســازد، قرار مي دهند، اما آنها 
بر ســر يک نکته کليدي به نحو حادي از گذشته 
جدا مي شــوند: براي آنها مردم فقيــر ديگر ذاتاًً 
مفعوالن صدقه نيستند، بلکه فاعان آزاديبخشي 
خودشــان اند. کمک و ياري پدرساالرانه جاي 
خود را به همبســتگي با کش مکــش فقرا براي 

رهايي خود مي دهد« )لوي، ص 30(.
 در حيطــه معرفت  شناســي نيز نقــد ايدئولوژي 
حساسيتي نسبت به منافع پنهان نهفته در نظريه ها 
از جمله الهيات را برمي انگيزد. همچنين تأکيد بر 
اينکه از نظرگاه فرودستان يعني از پايين به تاريخ 
نظر کنيم نيــز الهام بخش الهيــات رهايي بخش 
براي نظرکردن بــه تاريخ از جايــگاه فقرا بوده 
اســت؛  »فقــرا به  عنوان کانــون تفســير الهياتي« 

دهد يــا فقط تحــوالت اجتماعي را برحســب 
تحــوالت اقتصــادي و ديگر امــور اجتماعي –

برحســب ميزان مدخليت هر يک- توضيح دهد 
و دست از تحليل هاي انتزاعي بکشد؛

)3( فهــم اجتماعي-تاريخي وجود انســاني که 
برحســب آن انســان يــک کليــت انضمامي و 
تاريخي است، لذا با اذعان به جنبه مادي وجود و 
حيات انساني، متألهان رهايي بخش با مدل سنتي 
انسان شناســي الهيات و فلسفه که انسان را ناطق، 
احســاس کننده، يا اراده کننده مي دانست و او را 
بر اســاس امور باطني اش تعريف مي کرد و بدان 

محدود مي نمود، مخالفت مي کنند؛
)4( مفهوم کش مکش طبقاتــي و نقش انقابي 
پرولتاريــا: الهيــات رهايي بخش با الهــام از اين 
انديشه مارکسيســتي، به جاي پرولتارياي صنعتي 
- متناسب با زمينه اجتماعي امريکاي التين- فقرا 

را قرار مي  دهد؛
)5( تفــوق پراکســيس در درون وحدت نظريه 
و پراکســيس: الهيات رهايي  بخش بــا اخذ اين 
مفهوم از مارکسيســم ميان امر اســتعايي و امر 
درون  ماندگار )آسماني و زميني(، دنيا و آخرت، 
تاريخ و رستگاري، ملکوت و ناسوت )شهر خدا 
و شهر دنيوي(، فرديت و جماعت پيوند مي  زند. 
اکنون بر اساس اين بينش نو، ارتوپراکسي )عمل 
صالــح( بر ارتدوکســي )عقيده ديني درســت( 
و عمل کــردن به ايمان بر شــناختن ايمان تفوق 
مي يابد؛ درســت همچون تفوق پراکســيس بر 

نظريه.
)6( بينش آرمان شــهري  ديالکتيک تاريخ: بينش 
آرمان شــهري )اتوپيايي( لحظــه اي را در تاريخ 
به تصوير مي کشــد که در آن انســان ها آزادي 
و رهايــي از زنجيرهاي ســلطه طبقاتي را تجربه 
مي کنند. انديشه مارکس درباره رهايي پرولتاريا 
اگرچــه رؤيايــي آرمان شــهري بود، امــا منبع 
بــراي جنبش هاي  الهام  بخش بســيار نيرومندي 
رهايي بخــش گوناگــون در سراســر جهان نيز 
بود. ايــن فکر به توده  هاي مأيوس اميد بخشــيد 
و اطمينان شــان را به »کنش تاريخي برانگيخت«؛ 
آن هــم در جايي که بي  اعتنايي و تســليم و رضا 
به عنــوان فضيلت معرفي مي  گشــت و نيروهاي 
انســاني  کــه در راه آزادي خود فعــال بودند به 
فراموشي سپرده مي  شد )همان، 28(. در امريکاي 
التين که مشــخصه مردم استثمارشده اش انفعال 
مأيوســانه اســت، اين فکر »منبعــي براي کنش 

اميدوارانه و اعتماد تاريخي است« )همان(.
 همچنين، ايگناســيو االکوريا به نحو ديگري از 
نســبت الهيات رهايي بخش و مارکسيسم سخن 
مي گويد. بــه نظر وي آورده مارکسيســم براي 
الهيات رهايي  بخش را در ســه موضوع مي توان 
دســته  بندي  کــرد: اخالق،■معرفت■شناســي■و■
فلســفه. در حيطه اخــاق، مارکسيســم نوعي 
»بيداري نســبت به بي  عدالتــي اجتماعي به عنوان 
مهمتريــن چالش اخاقــي امــروز« پديد آورد 
بــه پراکســيس تاريخي  )همان(. »مارکسيســم 
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انحرافي از ســنت دين بنمايانند. آنها تفســير از 
ديــن را در انحصار خــود درآورده اند و هر نوع 
تفســير جديد را به يکي از انواع انحرافات متهم 
مي کننــد و در اين کار هرگز به ســنجش ميزان 
قرابت تفســيرهاي الهياتي نوين با محتواي متون 
مقــدس و جنبش پيامبِر بنيانگــذار نمي پردازند؛ 
2( نيروهاي سکوالريســت که جريان هاي ديني 
رهايي بخش را رقيب خود در عرصه اجتماعي و 
فکــري مي بينند، در مواجهه با آنها به نحو ناگفته 
با جريــان ديني محافظه کار متحــد مي گردند و 
برداشــت ســنتي و مألوف از دين را تنها قرائت 
وفادارانه از دين معرفي مي کنند و برداشت هاي 
نوين از دين را انحرافي مدرن از دين مي نمايانند.
 لذا دست کم در برخي کاربردها، برچسب هايي 
نظيــر »مارکسيســم مســيحي« يا »مارکسيســم 
اســامي« برچســب هايي ايدئولوژيــک بــراي 
حذف رقيب ديني و فرهنگي نوخاســته اســت؛ 
برچسب هايي که به جنبش ها و جريان هاي ديني 
رهايي بخش در جهان مســيحي و جهان اسامي 
ازجمله ايران زده شــده اســت. اگــر مولدان و 
مصرف کننــد گان ايــن نوع برچســب ها ذره اي 
انصاف يــا اندکي دقت فکري داشــته باشــند، 
دست■کم مي بايست از تعابيري چون »مسيحيت 
مارکسيســتي« يا »اسام مارکسيســتي« استفاده 
کنند و تعابير ساواک و نيروهاي وابسته به رژيم 
پهلوي را تکرار نکنند. »مســيحيت مارکسيستي« 
يا »اســام مارکسيســتي« از آن جهت که حاکي 
از ترکيــب دو نظام فکري متفــاوت با يکديگر 
است مشــابه ترکيب هايي همچون اسام عرفاني 
)مرکب از دو نظام معرفتي دين و عرفان(، اسام 
يوناني )مرکب از دو نظام معرفتي دين و فلســفه 
يوناني( و از اين قبيل است. اگر اين مدعا معقول 
باشد، آنگاه مي توان پرسيد به لحاظ معرفتي يک 
نظام فکري تا چه حد مجاز است که از نظام هاي 
معرفتي ديگر وام بگيرد؟ مثًا تفکر اســامي تا 
چه حد مجاز است از عرفان، از فلسفه يوناني، از 
مارکسيســم و يا از علم )science( وام بگيرد؟ 
وقتي به اين نقطه مي رســيم تــازه درمي يابيم که 
موضوْع بســي پيچيده تر از آن اســت که با چند 
برچسب ساده سرهم بندي شود و درمي يابيم که 
مباحث ژورناليستي و حتي روشنفکرانه در ايران 
چقــدر آکنــده از اين نوع سرهم بندي هاســت، 
برچســب هايي  توليــد  از  اگــر بخواهيــم  امــا 
چون »مارکسيســم اســامي« )تعبير ســاواک(، 
مارکسيســتي«  »روضه  مارکسيســتي«،  »اســام 
)تعبير مطهــري( فراتر برويم و به نقد ريشــه اي 
بپردازيم، نخست  ترکيب هاي نظري مســئله دار 
مي بايســت بحثــي را در بــاب تلفيــق نظــري 
)theoretical synthesis( بگشاييم و انواع 
تلفيق هاي نظري را که بين نظام ها و دستگاه هاي 
معرفتي مختلــف رخ مي دهد شناســايي نماييم 
و تلفيق هــاي نظــري مســئله دار را از تلفيق هاي 
نظري غيرمسئله دار و موجه جدا نماييم. در ذيل 
چنين بحثي اســت که مي بايست نشان دهيم که 

مارکسيســتي را نه به همان صورتي که در سنت 
مارکسيســتي صورت بندي شــده اســت، بلکه 
فقط در کليت شــان به منزله افکار يا ديدگاه هاي 
پايه اي اخذ کرده است تا بتواند »حيات انساني و 
تاريخ انسان را به شيوه جديدي« مدنظر قرار دهد 
)همان، 1989، 39(. بااين همه، معناي اوليه اي که 
از اين پرســش به ذهن متبادر مي شود اين است 
که متألهان رهايي بخش بيشــتر از کدام رويکرد 
مارکسيستي – مارکسيسم کاسيک، مارکسيسم 
ساختاري آلتوسر و ديگران، مارکسيسم هگلي، 
يا انواع گوناگون نومارکسيسم- تأثير پذيرفته اند. 
پاسخگويي به اين پرسش مجال وسيعي مي طلبد 
زيرا مســتلزم بررسي دقيق آثار مهمترين متألهان 
رهايي بخش اســت، اما اســميت بر آن است که 
متألهان رهايي بخش از تحليل هاي نومارکسيستي 
بهره مي گيرند )اسميت، 1991، 29(. مايکل لوي 

نيز همين نظر را دارد )لوي، ص 30(.
 باري، اگر مجال بررســي انديشــه هاي يکايک 
متألهان رهايي بخش مي بود، دقيق تر مي توانستيم 
در باب نسبت الهيات رهايي بخش و مارکسيسم 
ســخن بگوييــم. از قِبَل ايــن بررســي خواننده 
مي توانســت بــه تشــخيص بهتــري ازاين گونه 
پيوندهاي فکري دست يابد و از پيشداوري ها و 

تعميم  هاي رايج احتراز کند.

نتيجه■گيري
در همه جــاي دنيا، مخالفــان فکري يک جريان 
اجتماعــي و انديشــگي، برچســب هايي بــراي 
ناميدن آنهــا برمي گزينند و بــا به کارگيري اين 
نوع برچســب ها، مي کوشــند داغي بر پيشــاني 
آن جريان فکري حک نماينــد و بدين ترتيب، 
حيثيت و اعتبــار اجتماعي آنــان را موردترديد 
و تشــکيک قرار دهند. در عالم روزنامه نگاري 
و روشــنفکري، ايــن نوع برچســب زني به ويژه 
رواج دارد. در جامعــه اي متشــکل از دينداران، 
مارکسيســتي ناميدن يــک جريان دينــي، داِغ 
)stigma( نيرومند و بســيار نادرستي است. هم 
در ايــران و هم در جوامع مســيحي، جنبش هاي 
اجتماعي و فکري ديني اي که با مارکسيسم وارد 
گفت وگويي انتقادي شده اند و از آن الهام گرفته  
يــا افکاري را اخذ کرده انــد و ديدگاهي پوياتر 
و امروزين نســبت به جهــان اجتماعي يافته اند و 
از الهيات ســنتي متأثــر از تفکــر يوناني فاصله 
گرفته اند، از دو ســو مورد اتهام واقع شــده اند: 
1( از پايگاه ســنتي ديني کــه مدعي اند خلوص 
الهياتي خود را حفظ کرده انــد. اين پايگاه هاي 
ديني محافظه کار، جنبش هاي ديني رهايي بخش 
را رقيب خود مي دانند و لذا مي کوشــند آنها را 

مطــرح مي ســازد و الهيات را »از وسوســه هاي 
سنتي براي معنويت گرايي کاذب و استعاگرايي 
کــه زماني طوالني در مشــروعيت بخشــيدن به 
بي عدالتي و ســلطه ســهيم بوده است، محافظت 
مي کند« )همان(، ضمــن آنکه نگاهي واقع بينانه 
به آدمي مي دهد تــا از »اخاق گرايي بي ربط و 
ايده  آليسم سترون« اجتناب کند )همان(. »بينش 
مارکس درباره انســانيت جديدي که با »تاريخ« 
دگرگون شــده پديد آمده اســت، آن هم بعد از 
شب ظلماني »پيش تاريخ« سلطه متقابل، مي تواند 
بــه ما در کشــف مجدد بينش مســيحي در باب 
اتوپيا، »آســمان جديد« و »زمين جديد« کمک 
کند و ديدگاه هاي جديدي براي پراکســيس و 
نظريه الهيــات باز کند و مــا را از بدبيني مفرط 
و فهم انفعالــي آموزه گناه اصيــل نجات دهد« 
)همان(. سرانجام، مارکسيسم با بحث از خصلت 
تضادآميز حيات اجتماعي تاريخي سبب شد که 
الهيات رهايي بخــش معناي اجتماعي و تاريخي 
گناه را مجدداً کشف کند و بتواند به کش مکش 
عليه گناه، بُعدي تاريخي بدهد درحالي که اغلب 
معنايي باطني داشت و در تاريخ انضمامي جايي 
نداشــت. در پرتو چنين فهمــي مفاهيم صليب، 
رنج، شکنجه و عشق همچون گذشته، معنوي و 
کمال گرايانه به تصوير کشيده نمي شوند و نوعي 
حساسيت نســبت به خشونت نهادي و ساختاري 
و تاش براي افشاي آن نيز پديد مي آيد )همان، 

30 ـ 29(.
 مي توان گفت که در اغلب موارد مارکسيســم 
براي الهيات رهايي بخــش الهام بخش بازخواني 
جديدي از ســنت ديني شان اســت؛ ضمن آنکه 
مي دانيــم و بارهــا توســط متفکــران مختلــف 
يــادآوري شــده اســت کــه مارکسيســم خود 
نيز بســياري از بينش هــا و ديدگاه هايــش را از 
ســنت يهودي-مســيحي اخذ کرده و در قالب 
جديــدي صورت بندي کــرده اســت. درواقع، 
آن عناصر وام گرفته شــده و به صورت جديدي 
صورت بندي شده در مارکسيسم را رويکردهاي 
الهياتي نظير الهيــات رهايي بخش اخذ کرده اند. 
به عبارت ديگــر، آن بصيرت هــاي اخذشــده از 
سنت يهودي-مســيحي در مارکسيسم در کنار 
بصيرت هــاي ديگــر، فحــوا و معانــي تازه تري 
يافتند و ســپس خــود الهام بخــش رويکردهاي 
جديد الهياتي گشتند، اما چنين قضاوتي اندکي 
ساده سازانه است و اگر به چنين قضاوتي در باب 
رابطه الهيات رهايي بخش و مارکسيســم بسنده 
کنيــم، اليه هاي ديگري از اين رابطه را نکاويده 
رها ساخته ايم و سويه هاي آسيب شناختي محتمل 
در چنين رابطه اي را ناديده گرفته ايم؛ سويه هايي 
که کساني چون جان ميلبانک کوشيده اند آن را 
آشکار سازند )ميلبانک، 2006( و در نقد الهيات 

رهايي بخش مي بايست بدان پرداخته شود.
 ميــن در پاســخ بــه ايــن پرســش کــه الهيات 
رهايي بخش چه نوع مارکسيسمي را اخذ کرده 
اســت، مي  گويد: الهيات رهايي بخــش مفاهيم 

در جامعه اي متشکل از 
دينداران، مارکسيستي ناميدن 

يک جريان ديني، داِغ نيرومند و 
بسيار نادرستي است
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مارکسيسم به طورکلي و مسيحيت و مارکسيسم 
به طور خــاص، يکي از نظريات موجود اســت. 
بااين حال، طرح چنين بحثي در اينجا دســت کم 
از ايــن نظــر که پيچيد گــي موضــوع را به طور 
نسبي بر مخاطبان مکشــوف مي سازد، مي تواند 
مفيــد باشــد. چنيــن بحثــي نشــان مي دهد که 
چه بسا مباحث ژورناليســتي و حتي روشنفکرانه 
در ايــران، در حد توليد و تکرار برچســب هاي 
نکاويده متوقف مي شوند و آگاهي کاذب توليد 
مي کنند. به راستي، بعد از مباحث سطحي  و البته 
بيشتر سياسي امثال بيژن جزني )مباحثي که طرح 
آنها در زمان خودش قابل احترام بوده اســت( و 
ادعاهاي نکاويده و کلي امثال مرتضي مطهري، 
چه کسي تاکنون در باب تلفيق ها و ترکيب هاي 
بيــن اســام و مارکسيســم مطالعــه اي جدي و 
قابل اعتنا انجام داده اســت و اين پديده را به نحو 

بنيادي موردبحث قرار داده است؟
 امــا غير از دو تعبير■مارکسيســم■ديني■و دين■
مارکسيســتي مي توانيم از تعبير ديگري نيز ياد 
کنيــم و آن تعبير■دين■ملهم■از■مارکسيســم■
اســت. ايــن مفاهيم چــه فرقي با هــم دارند؟ و 
الهيــات رهايي بخش مصــداق کدام يک از اين 

موارد است؟
 نخست الزم اســت بين مارکسيسم ديني و دين 
مارکسيستي تمايز قائل شويم زيرا برخي به خطا 
آنها را معادل هم گرفته انــد. به عنوان مثال، بيژن 
جزنــي در آغاز اثري تحت عنوان »مارکسيســم 
اسامي« مي پرسد: »مارکسيسم اسامي يا اسام 
مارکسيســتي، به مثابه يک ايدئولــوژي و به مثابه 
اســتراتژي و تاکتيــک چيســت و چــه نقش و 
اثري در جنبش انقابــي معاصر دارد؟« )جزني، 
1392(. فرقي جدي بين مارکسيسم ديني و دين 
مارکسيســتي وجــود دارد. مفهوم مارکسيســم■
ديني، به نســخه اي از مارکسيســم داللت دارد 
که در مباني انديشــگي اش مارکسيســتي است، 
اما پــاره اي از مفاهيم ديني را اخــذ کرده و در 
درون نظام فکــري اش بدان ها اهميت و جايگاه 
ويــژه اي داده اســت. مارکسيســم دينــي هــم 
بــراي مارکسيســت ها غريب به نظر مي رســد و 
هم بــراي دينداران. نمونــه جالب توجه اين نوع 
مارکسيســم را در آثار ارنســت بلــوخ مي توان 
يافت. او بســياري از مفاهيــم ديني و متافيزيکي 
را به نحوي جديد در درون قرائت خاص خود از 
مارکسيسم بازسازي کرده است. کوالکوفسکي 
درباره تفکــر بلوخ مي گويد: »فلســفه بلوخ در 
تحليل نهايي يک خداشناســي اســت، تاشــي 
شگفت انگيز براي بازنماياندن خدايي که خواهد 
بــود« )کوالکوفســکي، 1387، ج 3: 494(، اما 
مفهــوم دين■مارکسيســتي دقيقــاً برعکس 
مارکسيسم ديني، به نظامي از انديشه اشاره دارد 
که از نظر مباني، ديني است ولي پاره هاي مهمي 
از ايدئولوژي مارکسيستي را اخذ کرده و لذا از 
نظر تفسيري که از جهان، تاريخ، انسان و جامعه 
ارائه مي کند، مارکسيســتي اســت. دين■ملهم■

مرام سياسي سوسياليستي را پذيرفت.
3. »اين اتهام  که مســيحيت ايدئولوژي  ]در اينجا 
به معناي مارکســي آن به کار رفته، يعني آگاهي 
کاذب و افيــون توده[ اســت که به واســطه آن، 
ستمديدگان خود را با ستمشان آشتي مي دهند، 
در مــورد مســيحيِت عهِد جديد کاذب اســت، 
اگرچه درســت است که در عهِد جديد انقاب 
ناممکن اســت و مسيحيان نيز براي آن به درستي 
تاش نمي کنند« همان، 126(. اگرچه مســيحيان 
بارها از مسيحيت همچون يک ايدئولوژي ]يعني 
آگاهــي کاذب و افيــون توده[ بهــره گرفته اند، 
باوجودايــن در کتاب مقدس )Bible( »)به ويژه 
در ميان پيامبران دوره پيش از تبعيد( و در کليسا 
)هــم در ميان آباي بزرگ کليســا و هم در ميان 
راديکال هاي جنبش اصاح ديني( ســوابقي در 
جهت التزام سياسي به خاطر ستمديدگان وجود 

دارد« )همان، قاب ها افزوده من است(.
4. »ايــن ادعا کــه مســيحيت ذاتاً غيرخشــن و 
مارکسيسم ذاتاً خشــن است به تخاصم ناب بين 
اين دو نزديک تر اســت ]يعني با مصاديق واقعي 
همخواني ندارد[. من عجالتــاً نتيجه گرفته ام که 
مســيحيان مي توانند از انقاب مسلحانه حمايت 
کننــد به دليل اينکــه مطابق با انجيــل، امتناع از 
نجات بخشيدن زندگي نيز ]برابر با[ کشتن است. 
باوجوداين، مســيحيان بايد همچنين به سياســت 
صلح به مثابه اصلي مستقل متعهد باشند، حتي اگر 
اين به تنش با سياســت انقابي بينجامد – تنشي 
که مي بايســت در عمل حل گردد، اما نمي تواند 
خودبه خود برطرف شــود. درست همان طور که 
مســيحيان بايد به سياست طبقاتي با سْمت گيري 
به سوي فقرا وارد شوند، همچنين بايد به سياست 
صلح با سْمت گيري به سوي آشتي ورود نمايند. 
ايــن واقعيت کــه اين دو ســْمت گيري گهگاه، 
ممکن اســت ســبب تصادم گردد، برهاني عليه 
يکي از آنها نيست« )همان، 127 ـ 126(. اگرچه 
سياست صلح هيچ »سْمت گيري نظري در درون 
مارکسيســم ندارد، مارکسيســت ها اغلب بدان 

پرداخته اند« )همان، 127(.
 بنابرايــن، کوليــه معتقد اســت که مســيحيت 
حتي در ســطح برخــي از محوري ترين عناصر 
ســازنده  اش مي تواند از مارکسيسم عناصري را 
اخذ نمايــد. آراي کوليه در باب نســبت دين و 

آيــا هر نوع تلفيق نظري بين دين )مثًا اســام و 
مســيحيت( از يک ســو و ايدئولوژي هايي چون 
مارکسيسم يا ليبراليســم از سوي ديگر، ناموجه 
اســت؟ ورود به چنين بحثي، مقدمات و لوازمي 
)مثــًا ورود به مباحث معرفت شــناختي نســبتاً 
پيچيــده در بــاب قطعه اي بودن يــا غيرقطعه اي  
بودن معرفــت، ناب بودن يــا غيرناب بودن انواع 
معرفت هــا نظيــر فلســفه، ديــن و ايدئولوژي و 
نظايــر آن( دارد و بســياري از کســاني که فقط 
توليد برچســب مي کنند و انديشــه هاي متألهان 
رهايي بخش و متفکراني چون علي شــريعتي را 
التقاطي مي دانند، اگر نگوييم که با آراي متألهان 
رهايي بخش و متفکراني چون علي شريعتي آشنا 
نيســتند، دست کم مي توانيم بگوييم که مجهز به 
اين مقدمات نيســتند يا حتي اگــر مجهز به اين 
مقدمــات باشــند، صورت بندي موجــه و معتبر 
چنيــن بحثي را دشــوار مي يابند و لــذا به توليد 

برچسب و بازتوليد داغ بسنده مي کنند.
 بــاري، در ذيــل ارائــه چنين بحثي اســت که 
مي بايســت آراي گوناگــون را در بــاب تلفيق 
نظري بين دين و مارکسيسم موردتوجه قرار داد 
و آنها را مطرح نمود و نقد کرد. تازه اينجاســت 
که مــا درخواهيم يافت که برخــي از متفکران، 
نه تنها ســطحي از تلفيق بين دين و مارکسيسم را 
موجه مي دانند، بلکه آن را مهم و اساســي تلقي 
مي کننــد. به عنوان مثال، آنــدره کوليه در کتابي 
تحت عنوان »مســيحيت و مارکسيسم: آورده اي 
فلسفي براي آشتي آنها« )کوليه، 2001( از چهار 
محور سخن مي گويد که مسيحيت و مارکسيسم 
در آنهــا بــا هم تضــاد دارند. اين چهــار محور 

عبارت اند از:
1( ماترياليســم ديالکتيــک و ديدگاه مســيحي 

جهان به منزله آفرينش هبوط يافته خداوند؛
2( التزام مارکس به سياست سکوالريستي؛

3( توصيف مارکس از دين به  عنوان افيون توده؛
4( اخاق انقاب در مقايسه با اخاق موعظه بر 
ســر کوه )همان، صفحه آغازين و بدون شماره 

و عامت(.
او ســپس بحث مي کند که چگونه با تفسيرهايي 
ديگر، آشــتي بين مارکسيسم و مسيحيت بر سر 
همين محورهــا نيز ممکن اســت. به عنوان مثال، 
کوليــه در آخريــن فصل کتابش تحــت عنوان 
»آنچــه مســيحيان و مارکسيســت ها مي تواننــد 
از يکديگــر بياموزنــد« )همــان، 125(. در باب 
پذيرش ماترياليســم تاريخي توســط مســيحيان 
مي گويــد: 1. »آن طور که ماترياليســم تاريخي 
موردتوجــه قرار مي گيرد - چون ماترياليســمي 
منطقه اي اســت، مثًا ماترياليســم درباره تاريخ 
نه ماترياليســم به طور مطلق- به نحو ســازگاري 

مي تواند توسط مسيحيان پذيرفته شود« )همان(.
2. او همچنين در مــورد ملحدبودن مارکس نيز 
مي گويد که »الحاد مارکــس ]...[ هيچ اثر ذاتي 
بر عمل سياســي سوسياليســتي نــدارد« )همان(. 
منظورش اين اســت که مي توان مســيحي بود و 

مارکسيسم ديني، به 
نسخه اي از مارکسيسم داللت 
دارد که در مباني انديشگي اش 
مارکسيستي است، اما پاره اي 
از مفاهيم ديني را اخذ کرده و 

در درون نظام فکري اش بدان ها 
اهميت و جايگاه ويژه اي داده 

است
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 نکتــه آخر اينکه اتهام مارکسيســتي بودن الهيات 
رهايي بخش و اسام انقابي تا زماني که بر مبناي 
پايه هاي فکري و فلســفي معتبــري توضيح داده 
نشــود و تبيين نگــردد،  مي تواند داغ و برچســبي 
ايدئولوژيک براي بي اعتبارســازي حريف تلقي 
گردد. البته، افشــاي ايدئولوژيک بــودن اين داغ، 
به معناي بــري از ايرادبودن الهيات رهايي بخش يا 

اسام انقابي نيست.
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مي بايســت انواع »بندکــردن« دو نظــام فرهنگي 
مختلــف به هــم را از هــم تميز دهنــد و توضيح 
دهند که آيا همــه انواع »بندکردن« هاي نظام هاي 
فکري به هم غيرمجاز اســت؟ و اگرنه، کدام نوع 
از »بندکردن« نظام هاي فکري به يکديگر مجاز و 
کدام غيرمجاز است؟ آيا در اسام حوزوي موجود 
ترکيب هايي از نظام هاي فرهنگي متفاوت وجود 
ندارد و کدام يک از انواع گرايش هاي موجود در 
اسام حوزوي، خالص و کدام غيرخالص و »بند« 
شــده به غير است؟ از همه مهمتر، چگونه مي توان 
خلوص انديشــگي يک نظام فکري را ســنجيد؟ 
آيا اصًا برخــورداري از چنين خلوصي در روند 
تحول دائمــي نظام هــاي فکري ممکن اســت؟ 
به عاوه، کســاني که مدعي اند باطن الهيات هاي 
رهايي بخش مسيحي و اسامي، مارکسيستي بوده 
است و ظاهرش مسيحي يا اســامي، بايد روشي 
محققانه و بي طرفانه براي تمييز ظاهر و باطِن هر نوع 
نظام الهياتي به دست دهند تا معلوم شود که معيار 
و شيوه تشــخيص ظاهر و باطِن يک نظام الهياتي 
)نظير الهيات رهايي بخش مسيحي( چيست؟ چه بسا 
انواع نقدهــا به جريان هاي فکــري و جنبش هاي 
اجتماعي در عالم مســيحي و جهان اسامي وارد 
اســت، اما قلمرو انديشه را نبايد به اَغراض سياسي 
آلــود يا آن را با قضاوت هاي قالبي – ولو در باب 
خصم- مبتذل ساخت. من درباره انديشه ها و افکار 
نيروهاي »سازمان مجاهدين خلق« سخني نگفته ام، 
زيــرا به نحو تخصصي درباره آنان مطالعه نکرده ام 
و به اسناد و مکتوباتشان دسترسي نداشته ام. اگرچه 
عجالتاً ارزيابي شــخصي من از مجموع عملکرد 
سياسي اين سازمان، منفي است و نقدهايي جدي 
به الگوهاي فکري و شيوه هاي رفتاري رايج در اين 
سازمان از آغاز تاکنون دارم، بااين حال روا نيست 
که درباره هيچ گروهي قالبي يا مغرضانه و به  دور 
از انصاف و بدون تحقيق ســخن بگوييم. مگر نه 
اينکه انتظار داريم ديگران نيز در مورد ما با رعايت 

همين موازين سخن بگويند؟

از■مارکسيســم نيز به قرائتي از دين اشاره دارد 
که در آن انديشــه ها و مفاهيم مارکسيستي، نقشي 
الهام بخش براي فهم دين ايفا مي کنند. در اين معنا 
ايدئولوژي اي مثل مارکسيسم، امکانات فکري  در 
اختيار دينــداران مي نهد که به آنان اجازه مي دهد 
پرســش هاي جديدي را از دين بپرســند و از آن 
مطالبه پاسخ نمايند؛ پرسش هايي که تاکنون از دين 
پرسيده نشده بود. همچنين دين ملهم از مارکسيسم 
به قرائت ديني اشاره دارد که متفکران ديني در آن 
به وساطت تفکر مارکسيستي، به بخش هاي تاکنون 
مغفــول از ميراث ديني اعتنــا و رجوع مي کنند و 
امکان طرح قرائتي نوين از دين را که به طور نسبي 

پاسخگوي مسائل زمانه باشد، مي يابند.
 برحســب تمايــز ميان مارکسيســم دينــي، دين 
مارکسيســتي و ديــن ملهــم از مارکسيســم الزم 
اســت الهيات رهايي بخش در امريــکاي التين و 
قرائت هاي مدرن تر اســام انقابي اسام انقابي 
قرائت هاي واپس نگرانه نيز دارد و در جهان اسام 
و ايــران يک بار ديگر مورد ارزيابي و مطالعه قرار 
گيرند. قطعاً اين قرائت هاي ديني را نمي توان نوعي 
مارکسيسم ديني خواند، بلکه به نظر مي رسد الهيات 
رهايي بخش مسيحي و اسام انقابي موردبحث، 
بين دين مارکسيستي و دين ملهم از مارکسيسم در 
نوســان بوده اند. درهرحال، الزم است هر يک از 
مصاديق آنها به نحو جداگانه اي موردبررسي قرار 
گيرند، لذا مي توان به کساني که به توليد برچسب 
و تعبير بسنده مي کنند يادآوري کرد که مي بايست 
مسئوليت و وظيفه تحليل و بررسي مصاديق براي 
موجه ســازي برچســب ها و تعابير را نيــز برعهده 

بگيرند.
 بــه هر صورت، کســاني که مدعي انــد نيروهاي 
مولد اســام انقابي در ايران به »بندکردن اســام 
و مارکسيســم بــه هــم« پرداخته انــد يــا متألهان 
رهايي بخــش در امريــکاي التين بــه »بندکردن« 
مســيحيت و مارکسيســم به هم پرداخته اند )نظير 
رئيس جمهور محترم اسبق ســيدمحمد خاتمي(، 
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تلف کــردن را ندارند«. جامعه شناســي مبتني بر 
پرسش هاي تئوريک و جست وجوي پاسخ هاي 
تجربي، يک رفت وآمد مدام ميان ايده و ميدان، 
علم مطالعه امر اجتماعي و درعين حال کمک به 
تغيير آن است. بي سبب نيست که جامعه شناسي 

را يک علم تجربي مي خوانيم؛ يک پراتيک.
بــر اين ديــدگاه من امــروز و در اينجــا تأکيد 
بيشتري دارم به اين دليل که از يک سو مي بينيم 
مباحــث نظري به جاي آنکه به شــفاف کردن و 

وســواس، مســائل نظري و عملي را از يکديگر 
جدا مي کنيم و اســاس کار خود را بر مطالعات 
نظري قرار مي دهيم و نادرســت اســت چراکه 
اين جداســازي نه به دليل کم بهادادن به مسائل 
عملي است بلکه ازآن روست که بتوانيم به تعبير 
دورکيم مســائل عملي را بهتر »حل کنيم«. اين 
جمله دورکيم اســت که در آغاز آن به وضوح 
مي گويد: »اگر تحقيقات ما فقط فايده اي نظري 
داشــته باشند، حتي يک ساعت هم ارزش وقت 

از■اعــالم■عمومي■■■ طي■مدتــي■کــه■
مطالعاتي■جامعه■شناسي■ فعاليت■هاي■گروه■
تشيع■مي■گذرد،■شــما■در■چند■سخنراني■
و■مصاحبه■به■تشــريح■محتوا،■ضرورت■ها،■
محدوديت■هــاي■جامعه■شناســي■تشــيع■
در■ ســخنراني■ ازجملــه■ پرداخته■ايــد.■
کنفرانس■برگزارشــده■در■دانشکده■علوم■
اجتماعــي■در■29■آذر■1392■و■مصاحبه■با■
پايگاه■شــفقنا■و■گفت■وگو■با■مجله■انديشه■
پويا؛■اما■موضوعي■که■در■اين■سخنراني■و■
مصاحبه■ها■کمتر■به■آن■پرداخته■شده،■وجه■
تشيع■ جامعه■شناسي■ کاربردي■ و■ راهبردي■
نخســتين■سؤال،■در■يک■ به■عنوان■ است.■
تقســيم■بندي■کلي،■تحقيقات■اجتماعي■را■
به■دو■دسته■نظري■)يا■بنيادي(■و■کاربردي■
تقسيم■مي■کنند.■دسته■نخست■تحقيقات■نيز■
طبعًا■ضرورت■هــا■و■فوايد■درازمدت■خود■
را■دارند■و■به■شــکل■غيرمستقيم■مي■توان■
مزاياي■آنها■را■بــراي■تحقيقات■کاربردي■
نشان■داد.■اگر■اين■تقســيم■بندي■کلي■را■
بپذيريم،■جامعه■شناســي■تشــيع■عمدتًا■در■
کدام■يک■از■اين■دو■گونه■حوزه■تحقيقي■

مي■گنجد؟
اين تقســيم بندي هم درست و هم نادرست  □

اســت. درست اســت چون ما به دقت و حتي با 

جامعه■شناسي■تشيع:■از■نظريه■تا■راهبرد

گفت■وگو■با■سارا■شريعتي
جامعه شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

دکتر■سارا■شريعتي■چهره■■شناخته■شده■جامعه■شناسي■دين■در■ايران■است.■از■چند■سال■پيش■ايشان■هدايت■علمي■گروهي■
مطالعاتي■■را■بر■عهده■داشــته■که■عنوان■»جامعه■شناسي■تشــيع«■را■براي■کار■خود■برگزيده■اند.■اين■گروه■مطالعاتي■طي■
کنفرانسي■در■آذرماه■1392■بخشي■از■دســتاوردهاي■پژوهشي■خود■را■که■به■کتاب■شناسي■جامعه■شناسي■تشيع■اختصاص■
داشت،■در■دانشگاه■تهران■طرح■کرد.■ارديبهشت■سال■جاري■نيز■دو■کتاب■»مقدمه■اي■بر■مواجهه■با■علوم■اجتماعي■در■متن■
ســنت■هاي■شيعي«■و■»طلبه■زيستن:■پژوهشي■مقدماتي■در■سنخ■شناسي■جامعه■شناختي■زيست■طلبگي«■که■توسط■دو■تن■از■
محققان■اين■گروه■مطالعاتي■)آرمان■ذاکري■و■مهدي■ســليمانيه(■نگاشته■شده■و■مقدمه■■سارا■شريعتي■را■نيز■در■آغاز■خود■
دارند،■به■کمک■انتشــارات■نگاه■معاصر■روانه■■بازار■نشر■کرد.■کنفرانس■مذکور■و■انتشار■دو■متن■پژوهشي■مرتبط■زمينه■ساز■
طرح■بيشــتر■جامعه■شناسي■تشيع■در■فضاي■فکري■و■دانشگاهي■ايران■شده■است.■چشم■انداز■ايران■در■راستاي■جهت■گيري■
راهبردي■خود■کوشيده■به■موضوع■جامعه■شناسي■تشيع■از■دريچه■■کاربردي■و■عملي■بنگرد.■گفت■وگويي■که■با■دکتر■سارا■
شريعتي■مي■خوانيم■نتيجه■اين■کوشش■است■که■اميدواريم■در■دستيابي■به■جهت■گيري■مذکور،■توفيق■حاصل■کرده■باشد.■

آنچه■در■پي■نوشت■مصاحبه■افزوده■شده■توسط■»چشم■انداز■ايران«■و■براي■سهولت■استفاده■■عموم■مخاطبان■است.
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تاريخــي و فرهنگي گرفته تا هنــر و ادبيات( به 
نحوي و بــا درجاتي متفاوت به ديــن پرداخته 
يــا مي پردازند. کمتر جامعه شناســي را مي توان 
يافت که ديــن را از محدوده مطالعه و پژوهش 
خــود، کامًا حــذف کرده باشــد. چراکه اگر 
نقش مرکزي ديــن را در فرهنگ جامعه ايراني 
بپذيريم، چگونه مي توان اين جامعه را موضوع 

مطالعه قرار داد و به دين نپرداخت؟
اگر■نقــش■مســتقيم■يا■غيرمســتقيمي■■■

براي■»جامعه■شناســي■تشــيع«■در■حوزه■
به■طور■ باشــيم،■ قائل■ تحقيقات■کاربردي■
را■طرح■ اين■ســؤال■ دقيق■تر■مي■تــوان■
کرد■که■»جامعه■شناســي■تشيع«■قرار■است■
ايران■را■ از■مشــکالت■جامعه■ چه■گره■اي■
بگشايد؟■چه■مسئله■اي■قرار■است■توسط■اين■
حوزه■مطالعاتي■مورد■بررســي■و■پژوهش■
قرار■گيرد■که■در■کاســتن■از■مسائل■جامعه■
نسبت■ مشــخص■تر:■ به■طور■ اســت؟■ مؤثر■
جامعه■شناســي■تشيع■با■مســائل■اجتماعي■
ايران■چيســت؟■اگر■فهرستي■از■10■مسئله■
اجتماعي■اصلــي■ايران■فراهم■آوريم■)که■
في■المثل■آسيب■هايي■چون■اعتياد،■طالق،■

ممتاز جامعه شناسي ايران است. ديني که هم در 
نقش فرهنگ و هم در جايگاه سياست است، با 
گذشته تاريخي اين کشور پيوند خورده است، 
به عنوان يک فرهنــگ عمومي عمل مي کند، با 
قدرت سياسي در آميخته و در حقوق، اقتصاد، 
تعليم و تربيت و نهادهاي پايدار اجتماعي چون 
خانواده و مدرســه مؤثر و مداخله گر است. در 
اين حال جامعه شناســي ايــران چگونه مي تواند 
بــدون در نظرگرفتن نقــش هژمونيک دين در 
اين جامعه به مســائل اجتماعي ايــران بپردازد؟ 
در جامعه اي که از نوع ماهي مصرفي تا شــکل 
پوشــش افراد گرفته تا معماري و ورزشــش را 
ديــن تعيين مي کنــد، نمي توان نســبت به نقش 
مرکزي آن بي توجه ماند. درنتيجه مي توان ادعا 
کرد که در ايران، جامعه شناسي دين شاخه اي از 

جامعه شناسي نيست، خود جامعه شناسي است.
و اما در خصوص اجابت اين دعوت از ســوي 
جامعه شناســان کــه اشــاره کرده ايد، بــه نظرم 
مي رســد، نه الزاماً در پاســخ به دعوت ما، بلکه 
به شــکلي خودبه خــودي و گاه ناگزير، اغلب 
جامعه شناســان ايران، در همه گرايشــات خود 
)از خانواده گرفته تا انحرافات، از جامعه شناسي 

وضوح بخشــيدن به ســازوکار جهان اجتماعي 
که در آن زندگي مي کنيــم، کمک کند، فهم 
آن را پيچيده و ســخت تر مي کنــد و گاه چنان 
درگيــر ايــن مباحث مي شــويم که به مســائل 
اجتماعــي اصــًا نمي رســيم! و به اين ترتيب با 
اســتفاده از زباني مغلــق و رتوريکي بي پايه ـ به 
دليل ريشه نداشــتن در مشــکات عملي جامعه 
ـ جامعه شناســي را بــه علــم  »مانداران ها«1 بدل 

مي کنيم و نه دانشي رهايي بخش.
و از ســوي ديگــر مطالعــه جامعه شــناختي را 
به گرفتــن ســفارش تحقيق معطــل مي کنيم و 
چنــان درگير آمــار و ارقام و جــداول خود و 
رســيدن به نتايج زودرس عملي مي شــويم که 
ديگــر از نقــد و تحليــل مســائل اجتماعي باز 
مي مانيم. يا عامدانــه، با انتظارات نهاد کارگزار 
هماهنگ مي شويم يا اساساً درکي از مسئوليت 
جامعه شــناس نداريــم: مســئوليت نشــان دادن 
حقيقت، مسئوليت شناساندن واقعيت. چراکه به 
تعبير بورديو، علم جامعه شناســي تنها با افشــاي 
ســازوکار ســلطه و محتوم زدايي از آن اســت 
که مي تواند به يک فضيلــت رهايي بخش بدل 
شــود. جامعه شناسي درنتيجه، هم ابزار توصيف 
ســلطه و هم ابزار رهايي بخشي از آن است. اين 
ســخن را مايي که به نسل ديروز تعلق داريم که 
متأثر از شــريعتي به سراغ جامعه شناسي رفتيم و 
آمــوزه وي را که آگاهــي را پيش نياز هر نوع 
رهايي بخشي مي دانست، مشي خود قرار داديم، 

بهتر مي فهميم.
با ايــن نگاه مي تــوان گفت که جامعه شناســي 
تشــيع نيز کــه کار خــود را پيشــبرد تحقيقات 
نظــري در خصوص واقعيت اجتماعي تشــيع يا 
تشــيع زيسته قرار داده اســت، اين تحقيقات را 
پيش شــرط هرگونه مداخلــه اجتماعي مي داند. 
بدون فراهم ســاختن اين مبناي نظري، نمي توان 
و شــايد نبايد به »حل مســائل عملي« انديشيد. 
چراکه تاريخ ما نشــان داده اســت که هرگاه به 
اورژانس اجتماعي پاســخ قطعــي داده ايم، در 

درازمدت بهايش را سخت پرداخت کرده ايم.
آيــا■مي■توانيم■از■پاســخ■شــما■چنين■■■

برداشــت■کنيــم■کــه■اصــواًل■تمامــي■
جامعه■شناســاني■که■حتي■قرار■اســت■به■
مســائل■و■آســيب■هاي■اجتماعــي■ايران■
پرداختــه■و■راهکاري■براي■حل■آنها■ارائه■
کنند،■ناگزير■بايد■در■خصوص■دين■جاري■
در■جامعه■چيزي■بداننــد؟■آيا■اين■امر■به■
معناي■دعوت■تمام■جامعه■شناسان■به■مطالعه■
دين■جاري■در■جامعه■ـ■تشيع■ـ■نيست؟■فکر■
جامعه■شناسان■ علمي■ اجتماع■ در■ مي■کنيد■

چنين■دعوتي■اجابت■شود؟
دقيقــاً به هميــن معناســت! جامعه شناســي  □

ايــران در کليــت خــود، نمي توانــد از مطالعه 
ديــن به عنــوان مهم ترين خودويژگــي واقعيت 
اجتماعي مــا صرف نظر کند. از نظر من جايگاه 
آيين پياده روي شيعيان در اربعين حسينيو نقشــي که ديــن در جامعه ايــران دارد، وجه 
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مثال هايي از مسائل اجتماعي نظير فقر، خشونت، 
اعتيــاد و... بدون توجه و تحليل جايگاه و نقش 
اجتماعي دين و در اينجا تشــيع، ممکن نيست. 
دين برخاف نمونه هايي در برخي از کشــورها 
که از فرهنگ گسســته و حتــي در مواردي در 
برابر آن تعريف مي شــود، در ايران نقش هسته 
ســخت فرهنگي را ايفا مي کند و به عنوان يک 
ســنت تاريخــي و  فرهنگ عمومي، بــا زبان و 
باورها و رفتار و زندگي روزمره اقشار اجتماعي 
و همه افــراد جامعه، جدا از هــر نوع اعتقادي، 
درآميخته اســت. در اين حال به سختي مي توان 
عرصــه اي از زندگــي را بدون ارجــاع به دين 
تحليل کرد. در چند دهه اخير، به اين مشــاهده 
تاريخ فرهنگي مي تــوان جايگاهي که دين در 
حکومت، دولت و سياســت گذاري يافته را نيز 
افــزود. پــس از انقابي که در نســبتش با دين 
نام گذاري شد و تشــکيل نظامي که به نام نظام 
ديني ناميده مي شــود، ديــن در همه حوزه هاي 
اجتماعي در نقش سياســت گذار و قانون گذار 
معرفي شــد و درنتيجه خواســته و ناخواســته، 
مستقيم و غيرمســتقيم، در همه مسائل اجتماعي 
ما نقشــي تعيين کننده يافت و اگــر بخواهيم از 
تعبيــر مطهري اســتفاده کنيم، مي تــوان گفت 
کــه در دوگانه »قــدرت و حريــت«، قدرت و 
اقتدار را برگزيد. از قدرت بيشــتري برخوردار 
شــد، اما به همان اندازه مســئوليت بيشــتري نيز 
يافــت و ازاين رو در هر مســئله اجتماعي، نقش 
دين، نهاد دين يا سياســتي که به نام دين اعمال 
شــده بود، برجســته گرديد. ازاين رو مســتقيم 
يــا غيرمســتقيم، همــه پرونده هــاي اجتماعي، 
به نوعي درنهايت با ديــن پيوند خواهند خورد، 
يا مســتقيم به دليل نقشــي کــه در آن دين ايفا 
مي کنــد يا غيرمســتقيم بــه دليل سياســتي که 
بــه نام دين اعمال مي شــود و به طور مشــخص 
تشــيع به عنوان يــک تاريخ، فرهنــگ، دين و 
همچنين سياست، امروزه از موقعيت ويژه اي در 
تحليل مســائل اجتماعي ايران برخوردار است. 
جامعه شناسي تشيع به نوبه خود، هم در شناخت 
اين موقعيت مشــارکت خواهد داشت و هم در 
مداخله در آن. اين شــناخت از خــال مطالعه 
مهم ترين پرونده هاي جامعه شناســي تشيع که با 
باورها، اخاقيات، رفتارها، مناســک و آيين و 
نهادهاي جامعه ايران، درآميخته اســت، ممکن 
مي شود. ازاين رو به عنوان نمونه، مواردي چون 
روحانيــت، مناســک، زيــارت کــه در جامعه 
مــا از رؤيت پذيري بيشــتري برخوردارند و از 
خودويژگي هاي جامعه شيعي هستند و از سوي 
ديگر باورهايي چون اعتقاد به موعود، تاريخي 
کــه در ادبيــات و هنرهاي شــيعي و در زمان و 
مکان هاي تشــيع تبلور يافته است و وجوه مادي 
اين تاريخ نانوشــته را مي ســازند... از مهم ترين 
ســرفصل هاي اين جامعه شناســي است و حتي 
آنچــه »اخاقيات ما ايرانيان« ناميده مي شــود و 
در آن مــواردي چون تقيه، تــوکل، نذرونياز، 

زنگارها■ زدودن■ در■ دين«■ »جامعه■شناسي■
از■چهره■ديــن■مي■تواند■مؤثــر■افتد■که■
به■اصالح■دين■ امر■درنهايت■خدمتي■ اين■
اســت■و■درنتيجه■هر■اهميت■کارکردي■و■
ديني■ اصالح■ بــراي■ بتوان■ راهبردي■■که■
نيز■ تشيع■ جامعه■شناسي■ درباره■ برشــمرد،■
صدق■خواهد■کرد،■اما■آيا■کارکرد■عيني■
جامعه■شناســي■تشــيع■براي■جامعه■ايران،■
صرفًا■مشارکتي■ناخواسته■در■اصالح■ديني■
است■يا■سازوکار■دقيق■تر■و■روشن■تري■را■

مي■توان■نشان■داد■و■ارائه■کرد؟
به نظرم با تأکيد بر موضوع موردمطالعه اين  □

جامعه شناســي که »تشيع« اســت، نبايد آن را از 
بدنه کل جامعه شناسي جدا کرد. به عبارت ديگر 
و به تعبير شما، »اهميت کارکردي و راهبردي« 
اهميت کارکردي  جامعه شناســي تشــيع همان 
و راهبــردي جامعه شناســي اســت و کارکــرد 
ناخواســته جامعه شناسي همان اصاح فرهنگي. 
به عنوان نمونه مي توان به »وارثان، دانشــجويان 
و فرهنگ« بورديو اشــاره کرد که پژوهشي در 
حوزه آموزش عالي اســت، يا »عشــق هنر« که 
پژوهشي در باب موزه هاســت؛ اولي در تحول 
نظــام آموزشــي فرانســه و دومــي در تغييرات 
اساســي مديريت موزه ها نقــش تعيين کننده اي 

داشتند.
ايــن دســت ســؤاالت را از هــر شــاخه اي در 
جامعه شناســي مي توان پرســيد؛ امــا اغلب، به 
دليــل اهميــت و موقعيتــي که ديــن دارد، تنها 
زمانــي مطــرح مي شــوند کــه موضــوع مورد 
مطالعه را دين قــرار مي دهيم. چنان که به عنوان 
نمونه جامعه شناسي خانواده، کمتر در برابر اين 
پرســش قرار مي گيرد که آيا اين جامعه شناسي 
در جهت تحکيــم خانواده عمــل مي کند يا به 
تضعيف آن مي انجامد؟ مطالعاتش بنيادي است 
يــا راهبردي؟ کارکــرد عينــي اش به طور دقيق 
و روشــن چيســت؟... مطالعات جامعه شناختي 
مشــارکتي در جهــت آگاهي يافتــن از تعينات 
جهان اجتماعي است. اين آگاهي فرد را جهت 
مبارزه با آن مجهز مي ســازد و امــکان تغيير را 
فراهم مي کند. جامعه شناســي تشــيع نيز از اين 

قاعده آگاهي بخشي مستثني نيست.
امــا پاســخ بــه ســؤال شــما مبنــي بر نســبت 
جامعه شناســي تشيع با مسائل اجتماعي ايران در 

بحران■هاي■خانواده،■فقر،■کودکان■کار■و■
خيابان،■افول■ســرمايه■اجتماعي،■بيکاري،■
خشونت■عليه■زنان،■بحران■زيست■محيطي،■
ـ■ مذهبي■ خفته■ شکاف■هاي■ روسپي■گري،■
قوميتــي■ـ■فرهنگي،■مصرف■گرايي■و■...■را■
تشيع،■ آيا■جامعه■شناسي■ باشد(■ دربر■داشته■
مشــارکتي■در■تبيين■و■حل■اين■مســائل■
مي■تواند■براي■خود■قائل■باشــد؟■يا■مسئله■
اساسي■تري■وجود■دارد■که■مادر■تمام■اين■
آسيب■ها■و■مسائل■اســت■و■جامعه■شناسي■
تشــيع■قرار■اســت■در■حل■آن■مشارکت■
کند؟■شما■در■يکي■از■گفت■وگوهاي■قبلي■

اشاره■مي■فرماييد■که:

مطالعــات■ ناخواســته■ »کارکــرد■
جامعه■شــناختي■دين،■پااليش■ايمان■ديني■
است■و■نشــان■دادن■سهم■عوامل■غيرديني■
)فرهنگي،■قومي،■سياســي،■اقتصادي■و...(■
در■آنچه■به■نام■دين■مي■خوانيم.■آيا■به■نظر■
شما،■اينکه■با■مطالعات■تاريخي■و■اجتماعي■
دريابيم■کــه■مثاًل■خشــونت■ها■و■تعصبات■
کــوري■که■به■نــام■مســيحيت■در■قرون■
وسطي■اعمال■شد،■يا■ختنه■زنان■که■به■نام■
اسالم■در■برخي■از■کشــورهاي■آفريقايي■
و...■محصــول■آن■دوره■ اســت■ رايــج■
تاريخي■يا■آن■فرهنگ■به■خصوص■اســت■
که■در■پوشش■ديني■آشکار■مي■شود،■بيشتر■
به■نفع■دين■است■يا■حفظ■هاله■مقدسي■که■
ما■را■از■مطالعه■و■شناخت■باز■مي■دارد؟■اين■
درک■از■امر■قدســي■از■نظر■من،■اگر■در■
تاريخ■مسيحيت■و■در■دوره■هايي■در■تاريخ■
اسالم،■معنايي■داشته■باشد،■دست■کم■هيچ■
ربطي■به■پيام■اســالم■ندارد.■تاريخ■دين،■
واقعيت■و■نمودهــاي■اجتماعي■دين■را■با■
دين■يکــي■نبايد■گرفت.■نقــد■تاريخي■و■
اجتماعي■ديــن،■از■اتفاق■به■نفع■پيام■دين■
اســت.■نقد■آن■چيزي■که■خود■را■به■نام■
ديــن■مي■خواند،■مشــروعيت■و■بقايش■را■
از■ديــن■مي■گيرد،■اما■دين■نيســت،■عرف■
فرهنگي،■عــادات■قومي،■منافع■اقتصادي،■
مصلحت■سياسي■است■و...،■اما■دين■نيست■
و■البتــه■اگر■وجه■ممتاز■ديــن■را■ايمان■و■
پيامبران■براي■ابالغ■آن■ پيامي■بدانيم■که■

مبعوث■شده■اند«.

با■اين■توضيح■اين■طور■درک■مي■شود■که■
»جامعه■شناسي■تشــيع«■مشارکتي■ناگفته■و■
نانوشته■در■پروژه■»اصالح■ديني«■خواهد■
داشــت؛■به■اين■معنا■که■با■تفکيک■عوامل■
غيردينــي■)فرهنگــي،■قومي،■سياســي،■
اقتصادي■و■...(■و■نشــاندن■اين■عوامل■در■
جاي■خــود،■به■تعبيري،■بار■دين■ســبک■
مي■شــود■و■»تشــيع■تاريخي«■که■خود■را■
به■عنوان■»تشــيع■حقيقي«■نمايانده،■افشــا■
مي■شود■و■بدين■ترتيب،■به■شکل■ناگفته■اي■

جامعه شناسي ايران در کليت 
خود، نمي تواند از مطالعه دين 
به عنوان مهم ترين خودويژگي 
واقعيت اجتماعي ما صرف نظر 

کند. از نظر من جايگاه و نقشي 
که دين در جامعه ايران دارد، 

وجه ممتاز جامعه شناسي ايران 
است
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خود با عنوان »رساله جامعه شناسي رهايي بخشي« 
- دکســايDoxa( 2( جامعه شــناختي کــه بــه 
دانشــجوي اين رشته تدريس مي شــود، اغلب 
شکلي ساده سازانه از معرفت شناسي وبري است 
که خود را بر تفکيک ميان امر واقع و امر ارزشي 
مبتني مي داند، تمايزي که البته به جامعه شناسي 
امکان داد تا به عنوان يک علم شناخته شود، اما 
ايجاد ايــن تفکيک که بنا به تفســيري- لوران 
فلوري- ريشــه اي نيچــه اي و نوکانتي دارد، در 
عمل گاه ناممکن مي شود و خنثي بودن ارزشي 
را به يک چالش بدل مي کند. راه حل، چنان که 
مي دانيم، در تمايز ميان داوري ارزشــي و ربط 

ارزشي جست وجو شد.
درمجمــوع مي تــوان گفــت که تفــاوت اين 
جامعه شناســي با کار روشــنفکري نه در غيبت 
اولي در جامعه و حضور دومي در مباحث جاري 
اجتماعي اســت. از اين حيث، جامعه شناســي، 
فعاليــت  بــا  و  اســت  روشــنگرانه  پراتيکــي 
روشــنفکري اشتراک دارد. همه چهره هايي که 
ما امروز کاسيک هاي جامعه شناسي مي خوانيم 
و اين علم، وامدار نقش بنيان گذار آنان اســت، 
در زمــان و در جامعــه خــود نقشــي اجتماعي 
و حتي سياســي داشــته اند. دورکيــم، نه تنها در 
پرونده دريفوس، بلکــه حتي در مواردي چون 
امــور خيريــه و جمع آوري کمــک مالي براي 
ايتــام زمــان خود فعال بــود. وبر، در سياســت 
آلمان نقش پر مناقشــه اي داشت، مارسل موس 
به تعبيري هم دانشــمند و هم سياستمدار بود... 
يا در نمونه هــاي ديگر »فقر جهــان« بورديو را 
چگونه نام گذاري مي کنيد، يک اثر علمي يا به 

دليل »سوگيري« آن، جدلي روشنفکرانه؟
آنچــه کار علمي را با کار روشــنفکري صرف 
متمايز مي ســازد، در مرحلــه تحقيق و توصيف 
است، در الگوســازي و مفهوم پردازي، نه الزاماً 
در رويکــردي انتقــادي  کــه پس ازاين مراحل 
اتخــاذ مي شــود. تحقيق علمي، ضــرورت کار 
خــود را توصيــف واقعيت اجتماعــي مي داند، 
ضرورتــي که روشــنفکري الزاماً بــدان متعهد 

معرفي■و■تبليغ■مي■شــود،■با■نگاه■اجتماعي■
که■ضرورتًا■انتقادي■اســت،■مورد■مطالعه■
قرار■گيرد،■بــه■اختالف■متنــي■و■اصول■
اعتقادي■نمي■رســيم،■بلکه■شاهد■خواهيم■
به■عنوان■جنــگ■مذهبي■ بود■که■آنچــه■
بر■ســر■ معرفي■مي■شــود■درواقع■جنگي■
منافع■سياسي■و■اقتصادي■قدر■ت■هاست■که■
به■تعبير■شــريعتي،■استحمار■کهنه■و■نو■به■پا■

کرده■و■بر■آن■دامن■مي■زنند«.

اما■بــه■نظــر■مي■رســد■اين■پاســخ■نياز■
به■تفصيل■بيشــتري■دارد.■آيا■جامعه■شناسي■
تشــيع■امکان■مواجهه■نقادانه■با■اين■مسئله■
را■دارد؟■آيــا■»نــگاه■اجتماعــي■ضرورتًا■
آکادميک■ منظري■ از■ نمي■تواند■ انتقادي«■
و■از■نــگاه■خشــک■علمي،■محــل■ايراد■
ســوگيري■و■ارزش■داوري■پيشــين■قرار■
گيــرد؟■آيا■نگاه■انتقادي■به■تشــيع■جاري■
جامعه■شناسي■ سوگيري■ موجب■ جامعه■ در■
تشــيع■از■موضع■پژوهشــي■و■آکادميک■
آن■به■موضع■اصالح■گري■و■روشــنفکري■

مذهبي■نمي■شود؟

از■جنبه■اي■ديگر:■نسبت■جامعه■شناسي■تشيع■
با■پژوهش■هــاي■مردم■نگارانه■که■صرفًا■به■
توصيف■و■گاه■تمجيد■مناسک■و■رفتارهاي■
که■ پژوهش■هايي■ يــا■ پرداخته■ مذهبــي■
بــا■تأکيد■بر■تکثرگرايــي■فرهنگي،■منتقد■
مناسک■ با■آداب■ورسوم■و■ نقادانه■ برخورد■
رفتارهاي■ و■ مناســک■ )ازجمله■ اجتماعي■
شــيعي(■بوده■و■کار■علــوم■اجتماعي■را■
توصيف■و■نه■نقــد■رفتارها■و■عادات■رايج■

اجتماعي■عنوان■مي■کنند،■چيست؟
فکــر مي کنم به ايــن ســؤال در بخش اول  □

پرداخته ام. جامعه شناســي از نظر من ضرورتاً و 
بنا به تعريف، انتقادي اســت، اين جامعه شناسي 
به عنوان يــک علم ابزار توصيــف جامعه و در 
کارکرد انتقادي خــود، ابزار نقد نظم اجتماعي 
اســت. بااين حال، به تعبير بولتانســکي - در اثر 

ســازگاري، بي اعتمــادي به قــدرت و درنتيجه 
شــکل نگرفتن حــوزه عمومي در ايــن جوامع 
برجســته مي شــود، بدون در نظــر گرفتن نقش 
فرهنگ تاريخي شــيعي در ايــن جامعه، ممکن 

نيست.
مســئله■قطب■بنــدي■کاذب■شــيعه■و■■■

ســني■در■منطقه■امري■اســت■ريشــه■دار■
کشــورهاي■ براي■ زيادي■ هزينه■هاي■ که■
اسالمي■و■مســلمانان■در■پي■داشته■است.■
برخورد■حوزه■مطالعاتي■»جامعه■شناســي■
تشــيع«■با■اين■مســئله■چگونــه■مي■تواند■
العطــاس■در■کنفرانس■29■ باشــد؟■فريد■
نکاتي■ ميان■ در■ تشــيع■ آذر■جامعه■شناسي■
که■مطرح■کرد،■به■اين■مســئله■اشاره■کرد■
بايد■ تشيع■ اظهار■داشــت■جامعه■شناسي■ و■
به■اين■تضاد■حســاس■بوده■و■در■راستاي■
تعديل■آن■گام■بردارد.■در■بخش■پرســش■
و■پاســخ■نيز■برخــي■حاضــران■مايل■به■
روشن■شدن■نقش■اين■حوزه■مطالعاتي■در■
منازعه■صورت■بندي■شده■ذيل■قطب■بندي■
شيعه■ـ■سني■بودند■که■پاسخ■هايي■از■جانب■
شما■طرح■شد.■در■گفت■وگو■با■شفقنا،■اين■
پرسش■مطرح■شــده■که■»تأکيد■بر■عنوان■
»تشيع«■در■زمانه■اي■که■بيش■از■همه■خطر■
تفرقه■بين■سني■و■شيعه،■مسلمانان■را■تهديد■
مي■کنــد،■خود■حرکــت■در■جهت■منافع■
استعمار■نيست؟«■و■شــما■در■پاسخ،■تنها■به■
ذکر■همين■نکته■بسنده■فرموده■ايد■که■»با■
توجه■به■ملتهب■بودن■فضاي■سياسي■منطقه،■
اين■حساســيت■درستي■است■که■تأکيد■بر■
يــک■مذهب■آيا■منجر■بــه■تفرقه■افکني■و■
تشتت■نمي■شود؟■اما■توجه■داشته■باشيم■که■
در■مطالعه■علمي■يک■مذهب،■غرض■تأکيد■

بر■آن■نيست■بلکه■شناخت■آن■است«.

به■عبارتــي،■شــما■تنها■تأکيــد■مي■کنيد■
که■جامعه■شناســي■تشــيع■چون■در■مدار■
شــناخت■تشــيع■اســت■نه■تأکيد■بر■آن■
)يعني■در■پــي■تبليغ■يا■ترويج■فرقه■گرايي■
شــيعي■نيســت(■پس■نگراني■طرح■شــده■
در■ســؤل■مبنايي■نــدارد،■امــا■مي■توان■
ســؤال■را■از■زاويه■ديگري■طرح■کرد؛■با■
اين■فرض■که■جامعه■شناســي■تشــيع■قرار■
نيست■بر■قطب■بندي■شــيعه■ـ■سني■دامن■
از■ بزند،■چه■نقشــي■ايجابي■■در■کاســتن■
اين■قطب■بندي■و■منازعه■برساخت■شــده■
مي■توان■ايفا■کند؟■به■اين■پرســش■نيز■در■
يکي■از■گفت■وگوهاي■قبلي■از■يک■زاويه■
پاسخ■داده■ايد؛■جايي■که■تصريح■مي■کنيد:

»جــدا■از■ضــرورت■علمــي■و■اجتماعي■
تشيع■ مطالعه■جامعه■شــناختي■ پروژه،■ اين■
نيز■مي■يابد.■چراکه■ مناســبتي■ژئوپليتيک■
مثاًل■اگر■خشــونتي■را■که■در■کشــورهاي■
اســالمي■تحت■لواي■اختالف■شيعه■و■سني■

فرآيند ساخت ضريح امام حسين )ع(-خبرگزاري مهر
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جامعه شناســي تشــيع، همچــون هر شــاخه  □
ديگري در جامعه شناســي و حتي بيش از آنها، 
ازآن رو که با تشــيع که هم مذهب اســت و هم 
فرهنــگ و هم عامل ســازنده و تعيين کننده در 
ســنت تاريخي ما، ســروکار دارد، ازآن رو که 
به تشــيع زيســته مي پردازد و ميدان مطالعه اش، 
مشخصاً دين متن جامعه و مردم است، ضرورتاً 
هم مواد تحقيــق خود را از جامعــه مي گيرد و 
هم ميدان مداخله اش متن مردم اســت. درنتيجه 
اگــر در آغاز در اجتمــاع علمي مطرح و به آن 
محدود شــود، مستقيم و غيرمســتقيم در سطح 
جامعــه عمومــي تأثيرگذار خواهد بــود. ميزان 
اين تأثيرگذاري، اما به دو عامل بســتگي دارد: 
نخست استفاده از »زبان عمومي جامعه« تا قابليت 
انتقال بــه متن مردم را بيابد و ســپس حضور و 
»مشارکت در حيات اجتماعي« تا امکان مداخله 
داشته باشد؛ اما متأسفانه، به داليل بسيار، اغلب 
نه از زبان عمومي جامعه اســتفاده مي کنيم و نه 
در زيست اجتماعي مردم مشارکتي فعال داريم 
و ازاين رو کمتر آکادميسين و حتي روشنفکري 
را مي توان نام برد که به اين الزامات پايبند باشد 
و نظراتــش بــه ظهور يــک جريــان اجتماعي 
بينجامــد يا دســت کم الهام بخــش و مرجع آن 
باشــد. حتــي دانشــجويان مــا نيز کــه دغدغه 
اجتماعــي بيشــتري دارنــد و کمتر از اســاتيد 
گرفتار بوروکراســي نظام آموزشــي هســتند، 
اغلــب پس از گذشــت چنــد ســال از فعاليت 
تحصيلي، به زيســت دانشــگاهي خود محدود 
مي شــوند، از متن جامعــه و مســائل اجتماعي 
فاصلــه مي گيرند يا حتي اگــر همچنان دغدغه 
اجتماعي داشــته باشــند، به دليل مجهزشدن به 
زبان مغلق دانشــگاهي، تــوان گفت وگو با متن 
جامعه را از دست مي دهند. گاه با مطالعه متوني 
که دانشگاهيان يا روشنفکران ما توليد مي کنند، 
از خود مي پرســم: اينها را براي که مي نويسند؟ 

مخاطب اين نوشته ها کيست؟
در ايــن حــال بازمي گرديــم به همان پرســش 
قديمــي: جامعه شناســي بــه چــه کار مي آيد؟ 
پرسشي قديمي که تحصيل اين علم، گاه باعث 

فراموشي آن شده است!
پي■نوشت:

1. مانــداران به معنــاي نخبگان و اشــرافيت فکري 
اســت و اشــاره به جامعه درباري چين دارد. سيمون 
دوبوار از ايــن تعبير براي عنوان يکــي از رمان هاي 
خود اســتفاده کــرده اســت. رمــان »مانداران ها«ي 
دوبوار، داستان روشــنفکران فرانسه در قبل و بعد از 
جنگ جهاني دوم اســت. موضوع يا جان مايه اصلى 
و محورى اين رمان، سرگشــتگى و باتکليفى نسل 

روشنفکر فرانسه است.
2. دکســا )Doxa( کلمه اي است التين که به معناي 
نقطه نظر عمومي يا مســلط يا نقطه نظر جهان شــمول 

به کار مي رود.■

را صرفــاً در ويژگي هــاي ديني و مشــخصات 
مذهبي جســت وجو مي کنند کمرنگ ســازد تا 
بتوانيــم جدا از هياهوي تبليغاتي، ســهم مصالح 
سياســي، منافع اقتصادي و همچنين مشــکات 
اجتماعي کشــورهايي را که زمينه پيدايش اين 
جريانات هستند، در ظهور و رشد آنها شناسايي 
کنيم. در اين حال به نظر مي رســد، تبارشناسي 
فکري اين جريانات کمتر بــه کار ما مي آيد تا 
مطالعه جامعه شــناختي ظهور و رشدشان! پديده 
ابوبکر بغدادي را ابن تيميه بهتر توضيح مي دهد 
يا پول نفت، منافع سياســي، مســائل اجتماعي، 
بحران هويتي و ســردرگمي نســلي؟ واقعه 11 
ســپتامبر را با آيات جهــاد بهتر مي توان توضيح 

داد يا با تحليلي اجتماعي ـ سياسي؟

مقصود اغماض وجه نظري اي که اين پديده ها 
به خود مي گيرند يا دســت کم گرفتن ارجاعات 
فکري آنها نيســت، اما مي دانيــم که اين وجوه 
نظــري و ايــن ارجاعات دينــي، اغلب حجاب 
واقعيت اســت، نه منبــع ســازنده آن. ازاين رو 
نســبت به صورت بنــدي مذهبي بحــث و مثًا 
منســوب کردن اين جريانات به تســنن و تشــيع 
واکنش نشــان مي دهم. واکنش نشان مي دهم، 
اما هدفم موضع گيري يا پاسخ دادن نيست، بلکه 
مقصودم برجســته کردن »اهميــت و پيچيدگي« 
پاسخ است. به عبارت ديگر نمي خواهم از پاسخ 
درســت و غلط حرف بزنم، بلکه تاش مي کنم 
با برجسته کردن اهميت و پيچيدگي پاسخ، يک 
مسئله داغ سياســي را به يک مسئله سرد علمي 
و يک پاســخ صريح را به يک تأمل چندجانبه 

تبديل کنم.
آيا■جامعه■شناســي■تشيع■مي■تواند■افقي■■■

به■آگاهي■■ راه■يافتن■ براي■عمومي■شدن■و■
توده■هاي■مردم■براي■خود■قائل■باشــد■يا■
صرفًا■بناســت■در■محدوده■اجتماع■علمي■
جامعه■شناســان■يا■نخبــگان■فرهنگي■و■در■
محافل■دانشــگاهي■به■ايفاي■نقش■بپردازد■
و■مانند■ســاير■پژوهش■هاي■اجتماعي،■تنها■
به■شکل■غيرمستقيم■اميدوار■به■تأثيرگذاري■

در■سطح■اجتماعي■عمومي■باشد؟

نيست و اغلب در مرحله بعد از تحقيق است که 
با کار جامعه شناسي همراه مي شود.

يکي■از■اصلي■ترين■مســائلي■که■امروز■■■
ايران،■منطقه■و■تا■حــدودي■جهان■با■آن■
درگير■اســت،■خطر■نوعي■قشــري■گري■
کشــورهاي■ مختلف■ زمينه■هاي■ در■ ديني■
اسالمي■است.■گرچه■اين■مسئله■عمدتًا■در■
ميان■اهل■ســنت■به■مســئله■تبديل■شده■و■
شاهد■پيدايش■گرايش■هايي■چون■القاعده■
و■داعش■از■بطن■اين■کشورها■بوده■ايم،■اما■
تشيع■نيز■مسائل■و■شــرايط■خاص■خود■را■
دارد■و■از■يک■ســو،■حکومت■فقه■محور■در■
ايران■و■از■سوي■ديگر■برخي■گرايش■هاي■
تکفيــري■در■ميان■شــيعيان،■دو■چالشــي■
گونه■ توليدکننده■ مي■توانند■ که■ هســتند■
خاصي■از■قشري■گري■شيعي■و■نارواداري■
مذهبي■باشــند.■در■چنيــن■زمينه■اي■آيا■
جامعه■شناســي■تشــيع■حرفي■براي■گفتن■
دارد■و■مسائلي■ازاين■دست■آيا■در■دستور■
کار■جامعه■شناســي■تشــيع■مي■تواند■قرار■

گيرد؟
جامعه شناســي به عنــوان يــک علــم طبيعتاً  □

در برابــر هــر نوع قشــري گري و هر شــکل از 
دگماتيســم، چه ديني و چــه غيرديني تعريف 
و صورت بنــدي مي شــود و اصــوالً خصلــت 
آگاهي بخــش علــوم انســاني امــکان هرگونه 
قشــري گري را منتفــي مي کنــد. انســاني کــه 
مي انديشــد، جســت وجو مي کنــد و دغدغــه 
شــناخت دارد، به ميزاني که حرفي براي گفتن 
دارد، گوشي براي شــنيدن نيز دارد. انساني که 
مي توانــد فکر کنــد، مي تواند گوش بســپارد. 
من را در نســبتش با ديگــري تعريف مي کند، 
ديگــري اي که بيگانه نيســت، در من اســت و 
ســازنده بخشــي از هويت امروزي من اســت. 
درحالي که قشــري گري انســان را بــه موجود 
کــري بــدل مي کند کــه جز حــرف خودش، 

صداي ديگري را نمي شنود.
انســان علوم انساني به تعبير ســهراب سپهري با 
»همه افق هاي باز« نسبت دارد. اين گشودگي به 
معناي بي هويتي نيســت و اگر بخواهيم از سنت 
و چهره هاي ديني اســام استفاده کنيم مي توان 
گفت کــه در هر چهــره »ابــوذر«ي، به وجود 
»ســلمان«ي نيازمنديم، يا در هــر گرونده اي به 
وجود يک زائر، يک جســت وجوگر تا به تعبير 
پيامبــر، ابوذر با آنچه ســلمان مي دانســت کافر 

نشود!
علوم انساني با تقويت اين روح جست وجوگري، 
هر نوع توقفي در انديشــه را ناممکن مي سازد. 
بي جهت نيســت که پژوهش ها نشــان مي دهند 
که در ميان ايــن جريانات اصطاحــاً تکفيري 
که در کشــورهاي اسامي ســراغ داريم، کمتر 

با دانش آموختگان علوم انساني برمي خوريم.
مي توانــد  جامعه شــناختي  مطالعــه  طرفــي  از 
تحليل هاي ذات گرايانه را که منشأ اين جريانات 

اغلب نه از زبان عمومي جامعه 
استفاده مي کنيم و نه در زيست 
اجتماعي مردم مشارکتي فعال 

داريم و ازاين رو کمتر آکادميسين 
و حتي روشنفکري را مي توان نام 
برد که به اين الزامات پايبند باشد 

و نظراتش به ظهور يک جريان 
اجتماعي بينجامد يا دست کم 

الهام بخش و مرجع آن باشد
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خاصي را به اين دليل که از قرآن استخراج نشده 
است رد کنيد. اگر نظريه يا مفهومي مفيد است و 
توليــد دانش مي کند و به زبان ديگر قانع کننده و 
نياز حقيقت اســت بنا بر ميزان قطعيت و تعريفي 
که از دانش در اســام داريم بايد مورد اســتفاده 
قرار بگيرد، حتي اگر صراحتي مبني بر بودن اين 

نظريه يا مفهوم در قرآن وجود نداشته باشد.
بر■مبناي■شناســايي■شــما■به■عنوان■يک■■■

مسلمان،■چگونه■استعمارزدايي■از■دانش■را■
فهم■مي■کنيد؟

اســتعمار بر ذهن تحصيلکــردگان در مراتب  □
مختلف بر مبنــاي گرايش ها، حوزه هاي مختلف 
مطالعاتــي و روش هــاي مختلــف اولويت بندي 
مي تواند تأثير بگذارد. ممکن است مسائل مختلف 
و عناوين متفاوتي را که مســئله اجتماعي نيستند 
انتخاب کند؛ بنابراين او مسائل آن چناني را به اين 
دليل که در غرب شــيک و مــد روز و باب طبع 
است انتخاب مي کند. به انتخاب خويش وابستگي 
ندارد. ذهن او استعمارزده است. شخص ديگري 
ممکن اســت بر مبناي حوزه نظري اســتعمارزده 
باشــد. ما ممکن است چارچوب  هاي نامناسبي را 
که مشهور هســتند انتخاب کنيم به اين دليل که 
مســتقل فکر نمي کنيم. اســتعمارزدايي مي تواند 
معنايي چون ســاخت ذهني که بيشــتر مســتقل 
باشد، مستقل از تأثير دانشگاهيان و رويکردهاي 
ايشــان خواه تأثيري غربي يا تأثيري دولتي باشد. 
استعمارزدايي از دانش به معناي آزادسازي خود 
از رويکرد غربي چه دولتي و چه بين المللي است. 
يکي از اينها بايد ريشــه در فهم فضاي مسئله در 
جامعه داشته باشد و درعين حال بايد مستقل باشيد 
و به شما ديکته نشود و شما مي توانيد به صورتي 
خاق درگير اين پروســه شــويد و مفهوم و ايده 
و دانشــي جديد را مطرح کنيــد و پديد آوريد. 

بنابراين■مي■توانيم■شما■را■به■طور■مشخص■■■
به■عنوان■يک■شرق■شــناس■يا■غرب■شــناس■

بشناسيم؟
نــه، من اين دســته بندي ها را نمي پذيرم، زيرا  □

يکــي نقض کننــده ديگري اســت. کســي که 
شرق شناس و غرب شناس نيست؛ زيرا شرق شناس 
يا غرب شــناس خود مقصر ساخت فهمي غلط يا 
ساختاري گيج کننده از ديگري است و قطعاً من 
در هيچ  کدام از اين دسته بندي ها جاي نمي گيرم 
و عاقــه اي هم به اين کار نــدارم و فکر مي کنم 
مي توانيم به طور حقيقــي جهاني فکر کنيم، اگر 
به تمام انديشــه هاي نيک، صرف  نظر از اينکه از 
کجا آمده اند باور داشته باشيم. پس ما انديشه ها يا 
مفاهيم را بر اساس اينکه متعلق به چه نژاد، مليت 

يا حوزه تمدني هستند گزينش نمي کنيم.
قطعــاً ريشــه من در ســنت ويژه اي به نام ســنت 
اســامي اســت که بر مبناي ارزش ها و بر اساس 
عايقم اســت، امــا وقتــي وارد جامعه شناســي 
مي شــويد ارزش هاي شــما ممکن اســت براي 
عائق شما يا مباحثي که مطالعه مي کنيد تصميم 
بگيرند و شما را به سويي هدايت کنند که يافته ها 
و نتايج مطالعات شما در مسير تجاربي قرار گيرند 
کــه نتايج تغيير تــاش در راســتاي تأثيرات آن 
عائق و مسائلي مانند آن قرار بگيرد، اما از منظر 
علمي براي من در کليت، فرايند مســئله مذهب 
مشــخص کننده نيســت. حقيقت مشخص کننده 
اســت. منظور من اين اســت که وقتي به ســوي 
انتخــاب ايده هــا و مفاهيم مي رويــم نمي توانيم 
بگوييــم که خودمــان را به هويت اســامي يا به 
يک سنت مشخص محدود مي کنيم، زيرا مفاهيم 
ابزار هســتند و هر ابزاري که براي تحليل جوامع 
مفيد است بايد استفاده شود. اينکه مطلبي از قرآن 
استخراج شده يا از آن استخراج نشده مهم نيست. 
شــما نمي توانيد ابزار مفهومي خاصــي يا نظريه 

ابتدا■از■شــما■به■عنوان■يک■روشــنفکر■■■
مي■پرسم■آيا■خود■را■بخشي■از■گفت■وگوي■

سنتي■ميان■شرق■و■غرب■مي■دانيد؟
ايــن راه خوبــي براي شــروع بحث اســت.  □

همان طور که مي دانيد مــن در خانواده اي به دنيا 
آمدم که در آن همواره بحث هاي روشــنفکري 
بوده است. پدر من يک روشنفکر، جامعه شناس و 
يکي از پرچم داران جامعه شناسي در جنوب شرق 
آســيا و جهان سوم بود. همچنين يکي از منتقدان 
جدي امپرياليســم علمي و يکي از نقادان جدي 
ســلطه فکر غربي بــر فکر غيرغربي دانشــمندان 
اجتماعــي بود. براي او مســئله ذهن اســير کامًا 
جاافتاده و فهميده شده بود؛ بنابراين من در دوران 
رشــدم کامًا تحت تأثير اين مسئله بودم. از زمان 
نوجوانــي درباره ابن خلدون از پدرم مي شــنيدم. 
باوجوداينکــه من چيزي درباره او نمي دانســتم، 
مســئله ابن خلدون جالب و توجه برانگيز بود، اما 
بعدها زماني که به دانشگاه رفتم با عاقه اي جدي 
درباره ابن خلدون خواندم و کار به جايي رسيد که 
آغاز به نوشــتن و انتشار مقاالتي درباره او کردم. 
دو کتاب نيز در آينده دراين باره منتشــر خواهد 
شد. من درباره ابن خلدون کارهاي بسياري انجام 
داده ام و فکر مي کنم بخش اعظمي از آن به دليل 
تأثير پدرم بر من بوده است. بخشي از عاقه من به 
ابن خلدون به دليل تاش براي گسترش ايده سنن 
غيرغربي و آوردن آنها به علوم اجتماعي اســت. 
بدين معنا اين کامًا درســت اســت اگر بگوييم 
من به دنبال ايجاد پلي ميان تمدن ها هســتم، زيرا 
ســنت علوم اجتماعــي  را که از غــرب مي آيد، 
رد نمي کنــم. مــن ايــن کوته نظري کــه ادعاي 
جهاني بــودن مي کند را نقــد مي کنم و همچنين 
سنت روشنفکري ما در حوزه علوم انساني نياز به 
غني شدن بر اساس پيشرفت هايي که غرب در اين 
حوزه کرده است را دارد. کساني که سنت خود 
را به مانند ســنت غربي مي شناســند بايد به ايجاد 

امري جديد از ميان آن باشند.

برگردان: علي كالئي

آينده■روشنفکري■اسالمي

دكتر سيدفريدالعطاس اســتاد دپارتمان جامعه شناسي دانشگاه ملي سنگاپور 
است. در اين گفت وگو با موشين پاراري، دكتر فريدالعطاس در باب موارد بسياري 
ازجمله دوگانگي شرق و غرب، استعمارزدايي از علم، پروژه اسالمي كردن علوم، 

سنت روشنفكري اسالمي و... سخن مي گويد.
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تبديــل نشــده اند. آنهــا راه و انديشــه آموزش 
جامعه شناسي را تحت تأثير قرار نداده اند و تأثيري 
بر نوشتن مقدمات متون جامعه شناسي نداشته اند. 
اگر شما بخواهيد که دانشجوي جامعه شناسي در 
اسام باشيد به آثار طال اسد معرفي خواهيد شد 
و طال اســد روي شما تأثيري خواهد گذاشت، 
اما جريان اصلي و عمومي جامعه شناسي نيست و 
البته قطعاً برخي از گرايش هاي پساسکوالريستي 

نيز مانند آن خواهند بود.
اين■مفهــوم■و■ايده■بــه■صورتي■کاماًل■■■

تأييدشــده■وجود■دارد■که■اسالم،■پتانسيل■
حضــور■به■عنــوان■يک■دســته■بندي■مهم■
و■انتقــادي■و■مســتقل■را■دارد،■ابزارهاي■
خود■را■داراســت■و■تئوري■هاي■اجتماعي■
يــا■تحليل■هاي■سياســي■يا■فلســفي■خود■
را■دارد.■ادوارد■ســعيد■تأييــد■کــرده■که■
روشــنفکراني■چون■علي■شريعتي■و■محمد■
اتريشي(از■ اسد■)روزنامه■نگار■و■نظريه■پرداز■
پيشــگامان■اين■ايده■هستند.■آيا■شما■با■اين■

نظر■هم■عقيده■ايد؟
من با اين نظر همراهم، اما همچنان مي گويم  □

کساني که شما نام برديد نگفته اند که اسام بايد 
تنها منبع ســنت روشنفکري باشد يا آنکه اسام 
بايد تنها منبع فرم سازي باشد. آنچه مانند اين دو 
نفر گفته اند اين است که اين سنت به اندازه کافي 
بــراي توليد اين ايده ها قــدرت دارد، اما هرگز 
نگفته اند که منابع ما بايد تنها به اســام محدود 
بماند. در کار من درباره ابن خلدون، چارچوب 
نظــري بــر مبناي ابن خلــدون ايجاد کــردم که 
تــاش مي کند تا عصــر امپراتــوري عثماني و 
جريــان وهابيــت و دولــِت آن را مطالعه کند. 
گرچه چارچــوب مبنايي از آن ابن خلدون بوده 
است. من ادعا کرده ام که چارچوب ابن خلدوني 
از فقر مفهومي اقتصادي، از اقتصاد سياسي رنج 
مي برد. اينجا هيچ مفهوم سازي اقتصادي  نيست. 
او دربــاره دو نوع جامعه متفاوت ســخن گفته 
اســت، اما او در بــاب مباني اقتصــادي جوامع 
ســخن نگفته اســت. در رويکرد مارکسيســتي 
هيچ توليــد مضاعفــي در اين زمينه نيســت. به 
همين دليل من مارکس و ماکس وبر را در کنار 
هم آورده ام تــا با آوردن مفاهيم اقتصادي براي 
تکميل و بهبود از مارکس و وبر اســتفاده کرده 
باشم. پس هيچ سنتي خودبسنده نيست. مارکس 
و وبر را نمي تــوان براي توضيح اوج و فرود در 
آفريقاي شمالي اســتفاده کرد، زيرا آنان همان 
کمبــودي را دارنــد که ابن خلدون داشــت، اما 
ابن خلدون نيز کاســتي هايي دارد. اين يک مثال 
است. من فکر مي کنم حداقل در علوم اجتماعي 

هيچ سنتي نمي تواند مدعي خودبسندگي باشد.
اما مشکل اينجاست که امروز همه به سنت غربي 
به عنوان ســنت مبنايي و اصلي نــگاه مي کنند و 
کساني چون شريعتي مي گويند که اين، تنها سنت 
نيست و نبايد باشد. اسام نيز سنت خود را دارد، 
اما او خود نيز به شــدت تحت تأثير نويســندگان 

جهاني اند. ذهن افرادي که درگير تئوري پردازي 
و مفهوم سازي مي شود چه اسامي چه مسيحي از 
مفاهيم به مثابه ابزار اســتفاده مي کنند. براي نمونه 
وقتي ابن خلدون درباره صعود و سقوط دولت ها 
مطالعه مي کنــد، نظريه او ابزاري بــراي فهم در 
تاريخ اســت. به طور مثال او مي گويد که دولت 
توســط نظامي قبايلي حمايت مي شــود و قبايل 
به وسيله احساس مشترکي که او به آن »عصبيت« 
مي گويد همبسته مي شود. حاال در مورد عصبيت، 
چه بخشــي اســامي و چه بخشــي غيراسامي 
است؟ اين تنها يک مفهوم محض است. مفاهيم 
مي تواند توســط مسلمان يا غيرمســلمان استفاده 

شود. اين يک ابزار است.
بر■اين■مبنا■آيا■کســي■مي■تواند■بگويد■■■

کــه■اســالم■به■طور■مشــخص■و■مســتقل■
معرفت■شناسي■ندارد؟

معرفت شناسي اســام جهاني است و ساخت  □
تئوريک خاصي يا نظام علمي خاصي را تحميل 
نمي کند. معرفت شناســي که توســط اسام فهم 
شــده، کســي را به تجربه گرايي يــا عقل گرايي 
وادار نمي کنــد يــا کســي را وادار نمي کند که 
کارکردگرايــي  يــا  تعارضــي  نظريه پــردازي 
ســاختاري و مانند آن را بپذيــرد، افراد را مجبور 
به پيروي از ابن خلدون نمي کند، کسي را نهي از 

پيروي اقتصادي سياسي مارکس نمي کند.
در■اينجــا■روشــنفکران■جديدي■مانند■■■

طالل■اســد■)انسان■شــناس■و■نظريه■پرداز■
پسااســتعماري(■و■جوديت■باتلر■هستند■که■
در■راستاي■رويکردهاي■پساسکوالري■تالش■
مي■کنند■تا■به■سيستم■هاي■سنتي■دانش■مانند■
اسالم■به■عنوان■يک■مقوله■انتقادي■و■مستقل■
نگاه■کنند.■آيا■ايشان■به■عنوان■بخشي■از■اين■

جنبش■استعمارزدايي■نيستند؟
بله، افرادي هســتند که چنيــن مي کنند. تأثير  □

آنان بســيار کــم و حداقلي اســت. آنان بســيار 
شناخته شــده هســتند ولي هنوز به جريان اصلي 

استعمارزدايي تنها به رهايي ذهن اشاره نمي کند، 
بلکه همچنين به برچيدن ساختارهاي آکادميکي 
اشــاره مي کنــد کــه اســتعمارگرايي را تقويت 
مي کند، بــراي نمونه کنتــرل انتشــار ژورنال ها 
با ناشــران امريکايي و انگليســي اســت. بيشــتر 
ژورنال هاي آکادميک در غرب به طور مشخص 
در امريکا و به صورت پراکنده در آلمان، فرانسه 
و هلنــد منتشــر مي شــود و اکثر قريــب به اتفاق 
هزينه ها يــا همان بودجه ها از کشــورهاي غربي 
مي آيــد و بعضي اوقات ايــن هزينه هاي پژوهش 

موجب زنداني شدن ذهن مي شود.
از■■■ اســتعمارزدايي■ اصالحات■ مجموعه■

دانش،■هميشه■به■سمت■وسوي■اروپامحوري■
گرايش■پيدا■مي■کند.■آيا■شــما■بخشــي■از■

جنبش■ضديت■با■اروپامحوري■هستيد؟
بله هســتم و اولين نفر هم نيســتم. نســل هاي  □

پيشــين مانند نســل پدرم در اين زمينه بسيار فعال 
بوده اند. مشــکل تنها هژموني غربي نيست. انواع 
ديگر هژموني هــم وجود دارد. بــراي نمونه در 
بسياري از کشورهاي جهان سوم، دولت ها بسيار 
بهره کش و اســتعمارگر هستند. حتي اگر دولتي 
مباحث ضدغربي را به جامعه تزريق کند،  درواقع 
رويکــرد غربي اســتعمارگرانه را دارد. اين چنين 
دولتي ممکن اســت شخصيتي استعمارگر داشته 
باشــد، مشــغول کنتــرل آکادميــک و فضاهاي 
بحث ها گردد و مانند اينها. من به دنبال اســتقال 
و خودمختــاري از فضاي بحث غربي و همچنين 

کنترل دولت هاي خودمان هستم.
مفهوم■اســالمي■کردن■دانش■نيز■بخشي■■■

از■جنبش■ضد■اروپامحوري■بوده■اســت■و■
اين■هم■ريشه■غربي■و■هم■ريشه■شرقي■دارد.■
براي■نمونه■نقيب■العطاس■در■شــرق■پيشگام■
است■همان■طور■که■اسماعيل■رازي■فاروقي■
در■غرب.■شــما■در■مورد■نقش■اين■مفهوم■

چگونه■نگاه■مي■کنيد؟
به نظر من، در بخش زيادي، اســامي کردن  □

دانش يــک پروژه غيرمولد اســت. بســياري از 
مدارســي کــه در آن هــواداران اســامي کردن 
دانش با الهام از پروفسور نقيب هستند و آن گونه 
مي انديشــند، وجــود دارد. نقيــب همان طور که 
يک بار به خود من گفت به دنبال اســامي کردن 
ذهــن بود نــه اســامي کردن نظامــات. آنچه او 
منظورش بود اسامي کردن ذهن تحصيلکردگان 
بــود و من فکر مي کنــم اين رويکــرد و مفهوم 
منصفانــه اي در باب اســامي کردن اســت. من 
با کســاني که درصــدد اســامي کردن نظامات 
هستند مخالفم؛ کساني که فکر مي کنند مي توان 
اقتصاد اســامي، علوم  جامعه شناسي اســامي، 
سياسي اسامي، روابط بين الملل اسامي و مانند 
آنها داشــت. من فکــر مي کنم ايــن غيرمنطقي 
اســت. اينها گزاره هايي غيرمنطقي هســتند، زيرا 
نظامات ابزارند. آنها ابزاري علمي هســتند. آنها 
يعني نظريه ها و تئوري هــا، مفاهيم و روش هايي 
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ايده■اتحاد■اسالم
ســيد در عصري مي  زيســت که عزت، اقتدار 
و شــوکت مســلمانان فروريخته بــود. پس از 
سفرها و تأمل  ها و ديدن حال اسفبار مسلمانان 
از جاوه تا اسکندريه، از تهران تا قاهره، از مکه 
تا ماوراء النهر و خاموشــي عالمان هيچ جا آرام 
نيافت. به هرکدام از کشورهاي اسامي رفت، 
در آنجا نابســاماني را به چشــم خــود ديد. او 
نفوذ بيگانگان دشــمن اسام و انسان را به ويژه 
در ســاطين و حکام و منابع قدرت مشــاهده 
مي  کرد. آن آگاه مَرد هيچ گاه سکوت عالمان 
و طاب را در برابر هجوم بيگانه نپذيرفت، از 
عالم دينــي و مرجع شــيعي مفهومي ديگر در 

ذهن داشت و از اسام شناختي ديگر.2
مسلمانان دچار سرنوشتي شدند که روزبه روز 
در ورطه تفرقه، جدايي مذهبي، عقب ماندگي 
و تعصــب فرومي رفتند. ســيد با مشــاهده اين 
وضعيت مســلمانان، راه درمان را طرد عوامل 
جدايي و چنگ زدن به ريسمان اتحاد مي  ديد.

آورده  عروه الوثقــي3  مجلــه  در  ســيدجمال 
اســت: »اگر مســلماني حاضر نباشد سخن حق 
برادر ديني خود را بشــنود چون هم مذهب او 
نيســت و حتي از او، بيش از دشــمني اصلي و 

مقدمه
ســيد جمال الديــن اســدآبادي از متفکران و 
انديشــمندان عمل گراي ايراني در قرن بيســتم 
است. حوزه فعاليت او جهان اسام بود. توجه 
او به جهان اســام موجب نشــد تا از مســائل 
ايران غافل شــود. ايده اتحاد اســام مهم ترين 
تئوري آن متفکر مســلمان بود که بســياري از 
انديشــمندان جهان اســام را تحت تأثير قرار 

داد.
اين مقاله در پي پاســخ به اين پرســش اســت 
که چرا ايرانيان عصر قاجار اســتقبال شاياني از 

ايده اتحاد اسام سيدجمال نشان نداند؟

انديشه■وحدت پيشينه■
ايده وحدت در شيعه، داراي قدمتي به بلنداي 
تاريخ تشيع اســت. امام علي)ع( پرچم دار اين 
ايــده بــود و در اين راه از حقوق مســلم خود 
چشــم پوشــيد تا اســام، ميراث رســول خدا 
حفــظ شــود. در دوران حســاس و پرمخاطره 
بعد از رحلت پيامبر اســام، حضرت علي)ع( 
گذشته از سکوت، سعي بر آن داشت تا اصل 
اســام در دامن غيــر خودش پايــدار بماند و 
هيچ گاه منافع شــخصي را بر منافع اســام که 
حفــظ وحدت بود مقدم نداشــت تا جايي که 
حتي در ايــن راه با رقباي سياســي و عقيدتي 
خود همکاري و مساعدت مي  کرد. خليفه دوم 
بارها با عبارت »لــوال علي لهلک عمر« که در 
منابع اهل ســنت و شيعه آمده است، بر اين امر 

اقرار دارد.
هيچ کــس همانند امامان معصــوم)ع(، به فکر 
وحدت طلبي در عرصه  هاي مختلف سياســي، 
نبودنــد و  اجتماعــي، فکــري، حقوقــي و... 
براي تقويــت اين وحدت از بســياري حقوق 
و امتيــازات خــود چشم پوشــي مي  کردنــد.1 
همچنين دســته اي از علماي بزرگ شــيعه در 
گذشــته و دوران معاصر با اتکا بر همين سيره 
ائمه معصومين)ع(، به ترويج انديشــه وحدت 

پرداختند.

غربي اســت. نظريه بســنده کردن به اسام و تنها 
آن را منبع قراردادن خود، رويکردي غيراسامي 

است.
روشــنفکران■مســلمان■پــس■از■بهــار■■■

عربي■تــالش■کردند■تــا■بگويند■و■توضيح■
دهند■که■اســالم■توانايي■توليــد■مفاهيم■
سياسي■و■ساخت■سياســي■را■دارد.■مفهوم■
مقاصدالشــريعه■يا■اهداف■شــريعت■براي■
همين■فضاي■آکادميک■برگرفته■شــد.■آيا■

شما■نظري■در■اين■باب■داريد؟
من همه اينهــا را روش هايي اصولي مي دانم.  □

آنــان ادعايي در بــاب اينکه جامعــه ما »چگونه 
بايــد باشــد« را مطرح کرده انــد و من حتي يک 
ايده تحليلــي، دســته بندي، مفهوم يــا نظريه اي 
که از آن منتج شده باشــد را نديده ام. از نظر من 
آناني که درگير اســامي کردن دانش مي شوند، 
نظريه جامعه شــناختي يا سياسي جديدي مطرح 
نکرده انــد. بهتريــن کاري که به نظــر من انجام 
داده اند در رشته اقتصاد است، اما اقتصاد اسامي 
نيز بسيار گيج کننده و غامض است. تا حد زيادي 
جهــات منفي اقتصاد مرســوم از جهات انتزاعي، 
فرضــي و داشــتن روش هاي اســتقرايي را بيش 
از روش هــاي تجربــي بــه ارث برده اســت و تا 
حدودي محافظه کاري اقتصادي بورژوازي را در 
پيش گرفته است. از ســوي آنها هيچ نقد جدي 
به سرمايه داري ديده نمي شــود؛ بنابراين درواقع 
تمــام اقتصاد اســامي خود بخشــي از ســاخت 
ســرمايه داري است، اما برخي اســتثناها از سنت 
شــيعي مانند باقر صدر و آيت الل طالقاني وجود 
دارد کــه مفاهيــم ضدســرمايه داري ابتدايي را 
شکل داده اند. مسير آنان اســامي کردن اقتصاد 
نئوکاسيک نيســت اما از انديشه هاي اقتصادي 
منتج از ســنت خاص اســامي برخوردار است. 
پس آنها شــامل نظم اقتصاد اســامي که به واقع 
توســط اقتصاددانان پاکســتاني و برخي توســط 
اقتصاددانان عربستان ســعودي در دهه هاي 70 و 

80 ميادي ايجاد شده، نيستند.
در■آخر■شما■آينده■روشنفکري■اسالمي■■■

را■چگونه■مي■بينيد؟
من به آينده روشنفکران مسلمان بسيار بدبين  □

هســتم. فکــر مي کنــم وابســتگي آکادميک و 
امپرياليسم روشــنفکري براي مدت زمان بسياري 
باقي مي ماند. برخي مخالفت ها اينجاوآنجاست، 
امــا جريان اصلي علوم اجتماعي در کشــورهاي 
اسامي نسبت به جنبش هاي اين چنيني ناهوشيار 
اســت. عموماً مراکز اصلي تحقيقي و دانشگاهي 
در کشــورهايي اســت که در گرايــش جهاني 
علوم اجتماعــي قرار دارنــد. متأســفانه با توجه 
به ايــن وضعيــت، مســلمانان براي امــر تحقيق 
سرمايه گذاري نمي کنند. آنها سرمايه مالي بسيار 
اندکي در اين زمينه يعني حوزه تحقيقي مستقل يا 
غيرمستقل گذاشته اند؛ بنابراين من اين وضعيت را 

به صورت کلي مثبت ارزيابي نمي کنم.■

سيد■جمال■الدين■اسدآبادي■و■گره■
فرو■بسته■جهان■اسالم

رضا احمدي
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فعاليت هاي ســيدجمال باقي مانده و به دســت 
ما رســيده، مســائلي اســت که امکان انتشــار 
آن وجود داشــته اســت، درحالي که بسياري 
از اســرار و فعاليت  هاي سياســي و تشکياتي 
ســيد و يارانــش کــه در کشــورهاي مختلف 
بــراي ســازماندهي و پيشــبرد جنبش صورت 
مي  گرفت به دليل مســائل امنيتي و حفظ جان 
افــراد ثبت و ضبط نشــده اســت و مطالب در 

مانده است. کتمان 
اقدامات

اولين■گام:■تشکيل■جمعيت■عروه
سيدجمال پس از مدت  ها اقامت در هندوستان 
به اين نتيجه رســيد، بدون داشــتن تشــکيات 
بــرد، بدين خاطر  پيــش  نمي  تــوان اهداف را 

جمعيت عروه را سازمان داد.
در  چهارســاله  اش  اقامــت  دوران  در  او 
هندوســتان )حيدرآبــاد و کلکته( تشــکياتي 
را بــه نام عــروه ايجاد کرد کــه به تدريج و با 
همت و پشــتکار وي، شــعبى از آن در ديگر 
کشــورها، ازجمله مصر، تونــس و ديگر نقاط 
شــمال آفريقا و فرانســه داير شد.8  شيخ محمد 
عبده در نامه  اي که به ســيد مي  نويســد بر اين 
نکتــه تأکيد مي  کند که  عروه يک تشــکيات 

است.
»باآنکه 17 روز اســت در تونس هســتم، نامه 
شــما به تأخير افتاده است. من در اينجا به علما 
و امراي تونس برخوردم و آنها را شــناختم و 
شــما را به ايشان شناســاندم و گفتم عروه نام 
جريده  اي نيســت بلکه نام جمعيتي اســت که 
ســيد در حيدرآباد هند تأسيس کرده و شعبي 
در ديگر ممالک دارد، اما هيچ شــعبه، شــعبه 
ديگــر را نمي  شناســد و فقــط رئيــس از آنها 
آگاه اســت. اينکــه ما مي  خواهيم يک شــعبه 
در اينجا تأســيس کنيــم، پذيرفتند. من امروز 
کوشــش مي  کنم اين جمعيت را تشکيل دهم. 
بيشتر اعضا از دانشمندان هستند و به زودي نام 

مسلمين؛ تفرقه   .1
2. نياز به وحدت؛

استعمارگر؛ 3. خطر دشمن 
براي تحقق وحدت و از بين بردن پراکندگي ها، 
شــرق به مرکزي براي تحقــق عملي وحدت 
نياز داشــت. گرچه در نظر، اعتقاد به اسام و 
اصول آن مسئله  اي بديهي بود ولي براي تحقق 
عيني وحدت به محوريتي نياز اســت که بتوان 
ملت هــا و دولت  هــاي مســلمان را در محــور 
آن متشــکل کــرد تا بتــوان در مقابل دشــمن 
اســتعمارگر که در دول اسامي حضور دارد 

کرد. ايستادگي 
بر محوريــت خافت  در گذشــته مســلمانان 
بغــداد داراي وحدت صــوري بودند. پس از 
قرن هفتم کــه اين خافت ســقوط کرد، اين 
محوريــت از ميان رفت. ســيد بر اســاس اين 
تجربــه تاريخي به دنبال شــکل  دهي محوريتي 
بود کــه بتــوان دولت  ها و ملت  هاي مســلمان 
را بــه وحــدت رســاند. وي خافــت عثماني 
را آخريــن فرصــت بــراي اتحــاد دولت هاي 
اســامي مي پنداشت، گرچه ايشان نقد هايي بر 
آن داشــت ولي مصالح جهان اســام را فراتر 

از آن مي ديد.
اتحــاد اســام بــه معنــاي اتحــاد دولت  ها و 
ملت هــاي مســلمان بر محوريت واحد اســت 
تــا بتوان به عنوان يــک کل در مقابل خطرات 

نمايند. ايستادگي 
مراحل■اجرايي■طرح

سيدجمال براي چاره اين دردها و بدبختي  ها از 
همه وسايل ممکن ازجمله مسافرت به بسياري 
از کشورهاي اســامي، تماس  با انديشمندان، 
ســخنراني، نشــر کتاب و  مجله،  تشکيل حزب 
و جمعيــت و خدمــت در ارتش )دولت( بهره 
جســت، بنابرايــن وي داراي فعاليت  هاي چند 

بود.7 سويه 
بــه  مربــوط  مــدارک  و  اســناد  در  آنچــه 

مشــترک بگريزد و دشــمني بــا وي را در دل 
گيرد؛ اسام با چنين تعصبي به شدت مخالفت 
کرده اســت. چه مصيبت  هايــي که ازاين گونه 
تعصبات بر مســلمان وارد آمد، چه خون  هايي 
که ريخته شــد، چــه شمشــيرهايي که به جاي 
کشيده شــدن به روي دشــمن بــه روي برادر 
کشــيده شــد، چه بســيار نيروهايي که به جاي 
جنــگ بــا اســتعمار و کفــر در راه جنگ با 
فرزندان توحيد به کار رفته اســت و در پي آن 
بود که جامعه مســتحکم اســام تجزيه گشت 
و به افراد تقســيم شــد؛ هرکــدام آنها داراي 
فرقه  اي شــدند و هر فرقه به  دنبال خواســته  ها و 
تمايات خود رفت. عده  اي به ســوي ملک و 
حکومت و  عده  اي به جانب مذهب،  به تدريج 
آثار آن عقايد و ايماني که مســلمانان اوليه را 
به ســوي وحدت و يگانگي دعوت مي  کرد و 
مردم را براي استحکام وحدت جامعه اسامي 
برمي  انگيخت، از روان مســلمانان زايل گشت 
و آنچه از ايمان و عقايد مذهبي در ذهن آنان 
باقــي ماند، تبديل به يک سلســله صورت  هاي 
ذهني شــد کــه فقــط در گنجينه خيــال آنان 
حفظ مي  شــد و حافظه آنها هنگام نشــان دادن 
معلومــات نفســاني خويش بــه آن صورت  ها 

مي  کرد«.4 توجه 
ســيد جمال  الدين پــس از شــناخت مصائب، 
مفاســد و توانمندي  هاي جهان اســام، در پي 
يافتــن راه حل و درمــان آن برآمد و مهم ترين 
راه حلــي که بــراي نجات جهان اســام ارائه 
مي دهد، طرحي اصاحي به نام »اتحاد اسام« 

است.
شهيد مطهري در تبيين اين ايده سيد مي  آورد: 
»ظاهــراً نــداي اتحاد اســام در برابر غرب را 
اولين بار سيدجمال طرح کرد. منظور از اتحاد 
اســام، اتحــاد مذهبي کــه امــري غيرعملي 
اســت، نبود بلکــه منظــور اتحــاد جبهه  اي و 
سياسي بود يعني تشکيل صف واحد در مقابل 

غارتگر.«5 دشمن 
ساختار■طرح■اتحاد■اسالم

ســيدجمال با مســافرت و حضور مســتقيم در 
کشــورهاي اسامي، جهان اسام را يک ملت 
مي  ديد. او در شرح مباني نظري خود در تبيين 
ايده اتحاد اســام اين گونه مي آورد: »ســازماِن 
مغز و انديشــه خود را به تشــخيص درد اصلي 
شــرق و جســت وجوي درمــان آن اختصاص 
دادم. دريافتــم که کشــنده  ترين درد شــرق، 
جدايــي افــراد آن از يکديگــر و پراکندگي 
انديشــه  هاي آنان و اختافشــان بر سر اتحاد و 
اتحادشان در اختاف است. پس تاش کردم 
در راه وحدت عقيــده آنها و آگاه کردن آنها 
نســبت به خطــر غربي که ايشــان را فرا گرفته 

است.«6
ســيدجمال با تشخيص آســيب  هايي که شرق 
را تهديــد مي  کنــد، راه حــل آن را اين چنين 

مي آورد.

محمد عبده
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امــا امــروز جهان اســام در بدترين شــرايط 
ممکن به ســر مي  برد. از هر ســو دچــار تفرقه 
شده و به درگيري هاي داخلي و خشونت هاي 
وصف نشــدني گرفتار شده اســت. اين نزاع  ها 
آســيب  هاي جبران ناپذيري بر نيروي انســاني 
و حيــات ملت  هاي مســلمان به بــار مي آورد. 
فاجعــه جبران  ناپذيــر، ترســيم چهره خشــن، 
بي رحم، انعطاف نا پذير و بي  منطق از مسلمانان 
بــه نمايش مي گذارد. رفتار مســلمانان موجب 

وهن اسام در جهان امروز شده است.
انديشــه وحدت، يگانه راه نجات مسلمانان از 
اوضــاع بحراني امروز اســت. پيــروي از ايده  
اتحاد سيدجمال اسدآبادي چراغ راه مسلمانان 

بحران زده است.
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بي تا. تهران،  فرهنگ اسامي، 
ـ مطهري، مرتضي، نهضت هاي اســامي صد ســال 

انتشارات اسامي، تهران، 1363. اخير، 
العروه الوثقي. ـ روزنامه 

ـ مجموعــه اســناد و مــدارک چاپ نشــده درباره 
سيدجمال الدين، جمع آوري محمدي و ايرج افشار، 

تهران. دانشگاه 
ـ ناظم االســام کرمانــي، تاريخ بيــداري ايرانيان، 
به اهتمام علي اکبر ســعيدي ســيرجاني، انتشــارات 

بي تا.■ تهران،  قومس، 

در اين طرح به عنــوان اولين گام، اتحاد ايران 
و افغانســتان پيشــنهاد شــد و در ادامه اجراي 
طرح پيشــنهاد اتحاد همه دولت  هاي اســامي 
بــا محوريــت خافــت عثمانــي مطرح شــد. 
ســيد درصدد بود با اين اتحــاد خليفه عثماني 
را راضــي کند تا بــه حمايت از هندوســتان، 

برخيزد. ترکمنستان  و  افغانستان 
محوريت دولــت عثماني مقدم ه ــاي بود تا با 
حمايت  ها و پتانسيل اين کشور ديگر دولت  ها 
را بــه اتحاد بخوانند. طرح ســيد موردپذيرش 
ســلطان عثماني قرار گرفت و او را به استانبول 
دعــوت کردند تــا دربــاره طرح بــه مذاکره 
بپردازند. گام نخســت طــرح نزديکي و اتحاد 
بيــن دولت  هاي عثماني، ايران و افغانســتان را 
پيشنهاد مي  کند و سلطان نيز آن را مي  پذيرد.12

ســيدجمال ســتاد اجرايي طرح را با همکاري 
دولت عثماني در اســتانبول راه  اندازي کرد و 
در مرحلــه بعد نامه  هايي بــه زبان  هاي مختلف 
تهيه و با مهر و امضاي سلطان عثماني به همراه 
هيئت  هايــي روانــه کشــورهاي مختلف کرد. 
اعــزام گروه هاي  مبادلــه هيئت  هاي دينــي و 
دوســتي و اتحاد به منظور بررســي و شناسايي 
از  يــک  هــر  احتياجــات  و  اوضاع واحــوال 
کشــورها بود در ضمن دعوت از کشــورها به 
کنگره اســامي که در آينده قرار بود تشکيل 

شود از ديگر کارهاي آنان بود.13
اين طــرح به دليــل تحــوالت درون خافت 
عثماني و دسيســه  هاي انگليســي  ها و همچنين 
تفاوت انتظارات سيد و ســلطان عبدالحميد و 
ترس ســلطان از نفوذ ســيد با ناکامي مواجهه 

شد.
سخن■آخر: گرچه سيد در ايده اتحاد اسام 
بــه اهــداف موردنظر خــود نرســيد ولي اين 
انديشــه، تأثير خــود را بر مســلمانان و جامعه 
آنان گذاشــت. آنچه امروز با عنوان »تقريب« 
يا »وحدت اسامي« شاهد هستيم از تراوشات 
انديشه ســيدجمال است. هر ايده و طرحي که 
به دنبال همبســتگي مســلمانان مي باشد مستقيم 
يا غيرمســتقيم از ايده اتحاد اسام متأثر است. 
در دهه هاي اخير شــاهد تشــکيل سازمان ها و 
نهادهاي بين المللي جهت همبســتگي مسلمانان 

هستيم.

هم قسمانمان را به شما اطاع مي  دهم. دوست 
دارم کســي از نام آنهــا مطلع نشــود، به آنها 
گفتم که کســي بر نام ايشــان جز شــما، من و 

خدا مطلع نخواهد شد.«9
مجله عروه الوثقي ارگان رسانه  اي اين جمعيت 

بود. اتحادخواه 
جمعيــت عروه، تشــکيات ســري، به رهبري 
ســيدجمال و عبــده در سراســر کشــورهاي 
اســامي از انديشمندان تشــکيل شده بود که 
هم قسم مي  شدند در راستاي اهداف جمعيت، 
وحدت اســامي و نجات و آگاهي مسلمانان 

کنند. فعاليت 
گام■دوم:■■تشکيل■کنگره■اسالمي

از ديگــر اقدامات در راســتاي عملياتي کردن 
ايده اتحاد اسام تشــکيل مؤتمر اسامي بود. 
ســيد کنگره اســامي را بــا همــکاري ديگر 
متفکران جهان اســام در شــهر مکه تشــکيل 
داد. هدف مؤتمر اســامي بررســي مشکات 
جهــان اســام و  پيداکــردن راه  حــل نجــات 
کشورهاي اسامي از ســلطه استعمار بود. اين 
کنگره در موسوم حج تشکيل شد تا توده  هاي 
مســلمان نيز از اهداف آن آگاهي پيدا کنند.10

گام■سوم:■انجمن■ام■■القري
انجمــن ام القــري ســازماني بود بــراي اينکه 
بتوان تشــّکلي از مســلمانان،  علمــا و متفکران 
اســامي و زمامداران کشــورهاي اسامي به 
وجــود آورد. ســيد و يارانش با تشــکيل اين 
انجمن در راســتاي اتحاد اسام اقدام کردند. 
انجمــن چنين  درباره  ناظم االســام کرمانــي 
آورده اســت: »در مکه معّظمه تشکيل انجمن 
داده موســوم بــه ام القري و خيالــش اين بود 
نماينده  هاي مســلمانان روي زميــن را در اين 
انجمــن گــرد  آورد و بــراي مســلمانان روي 
زمين يک ســلطان که يا در اســتانبول و يا در 
کوفه ســکني و يــک اعلم که در مکه نشــيند 
و تکاليف مســلمين از اين مجلــس برخيرد و 
پس از امضاي سلطان و اعلم منتشر شود. ساير 
پادشــاهان به اســم اميراالمرايي مرسوم تحت 
امر ســلطان مي باشند. ســلطان عبدالحميدخان 
اين انجمن را برانداخت به توهم اينکه شــايد 
انتخاب سلطان برحســب قرعه قرار گيرد و به 
غيــر او قرعه افتد. دوام انجمن يک ســال بود 
و نظامنامــه آن طبــع و به تمام بلدان فرســتاده 

شد«.11
گام■چهارم:■اتحاد■کشورهاي■اسالمي

ســيد در گام عملــي ديگــر خواهــان اتحــاد 
دولت  هاي اســامي شــد تا بتواننــد در مقابل 
جهان خوارگي اســتعمارگران ايستادگي کنند. 
او بــراي تحقق و پيش ــبرد اين طرح با نوشــتن 
مقاله، سخنراني، مذاکره و توان تشکياتي که 
داشــت اقدام مي  کرد و هــدف طرح را اتحاد 
دولت  هاي اســامي و آزادســازي کشورهاي 

اشغال چون هندوستان مي  دانست. تحت 

سيد جمال: دريافتم که 
کشنده ترين درد شرق، جدايي 
افراد آن از يکديگر و پراکندگي 
انديشه هاي آنان و اختالفشان بر 
سر اتحاد و اتحادشان در اختالف 

است. پس تالش کردم در راه 
وحدت عقيده آنها و آگاه کردن 
آنها نسبت به خطر غربي که 

ايشان را فرا گرفته است
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ادراکــي و عقلي اســت، اما به دليــل ويژگي 
بارز احساســي آن، همانند هرگونه ديگري از 

احساس، قابليت انتقال بي واسطه را ندارد.3
ب( هنگامي کــه تجربــه دينــي يــا وحــي در 
گزاره هــاي زباني صورت بندي و بدين وســيله 

انتقال مي يابد، محتمل است که:
اول، نه تنها از ويژگي هاي احســاس و ادراک 
و انديشــه و زبــان انســان به طورکلــي، که از 
ســاختاري،  محدوديت هــاي  و  ويژگي هــا 
معناشــناختي و ريشه شــناختي زبان واسطه نيز 

تأثير پذيرد.
دوم( هم تصاويري که ناقــل تجربه ديني اند و 
هــم احکام اجتماعي و اقتصادي آن، مشــروط 
بــه و متأثــر از ســاختار اجتماعــي و فرهنگي، 
پيشــينه تاريخي و موقعيــت جغرافيايي، چونان 
متغيرهايــي باشــند، کــه نه تنها زبــان، که فهم 
انسان و مسائل مبتابه جامعه را متعين مي کنند؛ 
بنابراين وحي مکتوب، خود تفســيري متأثر از 
جايگاهِ نزوِل وحي و تجربــه به واقع بيان ناپذير 

ديني است.
اين هــر دو مرحله تفســير، درواقع پيش از آن 
صــورت مي پذيــرد که مــردم مخاطب وحي، 
خود به نحوي آگاهانه به تعبير و تفســير وحي 
مکتوب دســت يازند. تفســير به معناي مرسوم 
و آگاهانه آن، آن گاه آغاز مي شــود که وحي 
در ميــان مــردم معاصر آن و به ويژه نســل هاي 
پس ازآن، گسترش مي يابد. اين تفسير به شدت 
از فرهنگ زنده و زيســته مردم متأثر اســت و 
مي توانــد عناصــر فرهنگي، روابــط اجتماعي 
و حتــي عبــادي دوران ماقبل نــزول وحي را 
به گونه اي بر مفاهيم وحيانــي بار کند، که اين 
مفاهيم در يک فرآيند تاريخي همسازي، حتي 

به ضد خود بدل شوند.
3. به دليل روند رو به گســترش دانش انساني از 
يک سو و دگرگوني پيوسته ساختار جوامع در 
صيرورتي تاريخي، تفسير روزآمد متن مقدس 
نه تنها حق هر نســل که وظيفه آن است. در غير 

هســتند. از منظر روانشــناختي مي توان گفت، 
يــک اعتقاد آنگاه بــه ايمان فــرا مي رويد که 
نه تنها خرد، که احســاس انســان را نيز تســخير 
کند و به کنــش وحدت بخِش عقــل و عاطفه 
ببالــد. بينش و کنــِش وحدت بخش با هســتي 
و جان هســتي يا به زبان ديني، رســتگاري، نه 
در خلــوت تجرد، که در متــن جامعه و تاريخ 
انســاني تحقق مي يابــد. ازاين رو، هــر منظومه 
فکري-ارزشــي نه تنها ناگزير از تبيين هســتي، 
کــه تعيين جايــگاه مِن انســاني، رابطــه اش با 
ديگــري و بــه عبارتــي تبيين انســان، جامعه و 
تاريخ بر مبناي جهان بيني خويش است. بر اين 
مبنا، طرح هندســي مکتب )شريعتي(، به عنوان 
بينشــي،  طرحي براي صورت بندي گزاره هاي 
ارزشــي و نيز الگوهاي کنشــي هرگونه دين يا 

ايدئولوژي، هنوز معتبر و کاراست.
2. در اديــان توحيدي و به ويژه اســام، مباني 
و  جهان بينــي  کنشــي،  الگوهــاي  و  بينشــي 
ايدئولــوژي، بــر مبنــاي وحــي صورت بندي 
مي شــوند. وحي مکتوب به گفته اقبال عبارت 
از گزاره هايي اســت که تجربــه ديني پيامبر را 
ترســيم مي کند: »ازآنجاکه صفت تجربه باطني 
اين اســت کــه بي واســطه و مســتقيماً آزموده 
مي شــود، آشکار اســت که آن را نمي توان به 
ديگري انتقــال داد. [...] تعبير و تفســيري که 
مرد باطني يــا پيغمبر به محتــواي خودآگاهي 
ديني خويش مي دهد، ممکن اســت به صورت 
جمله هايي بــه ديگران انتقال داده شــود، ولي 
خود محتــوا قابل انتقــال نيســت.«2 از مضامين 
منــدرج در اين عبارت مي تــوان چنين تصريح 

کرد:
الــف( گرچه تجربه ديني مشــتمل بر عناصري 

1. پرسش از چرايي و چنداني نياز انسان به دين 
و انتظاراتي که از آن مي توان داشــت، نخست، 
پرسش از چيستي انسان و دين است. ازاين رو، 
به ناگزير بايســتي تعريفــي، گرچه به اجمال از 
اين دو، به عنوان نقطه عزيمِت تعييِن نسبت آنها 

با يکديگر داشت:
الف( انســان از نگاهي زيست شناختي، بخشي 
از طبيعــت اســت و مشــمول قوانيــن آن، اما 
نيروي خرد، خودآگاهي و خيال او را از ديگر 
زندگان متمايز مي کند. اين ويژگي، انســان را 
از زيســت جهان خويــش جدا و بــه موجودي 
تنهــا در برابر ســکوت ســهمگين هســتي بدل 
مي ســازد. اين دوگانگِي وجــودي، رانه اصلي 
انسان به ســوي نظامي انديشگي- ارزشي است 
تا به جهان و هســتي او معنا بخشد و کنش او را 
در منظومه اي ارزشي، آن چنان سامان دهد، که 
وحدت دوباره او با هستي در مرتبت و سطحي 

واالتر ميسر شود.
ب( در يــک تعريــف کلــي مي تــوان دين را 
نظامي انديشگي- کنشــي دانست که نوعي از 
جهان بيني و نظام ارزشــي و عملي متناســب با 
آن را، به عنــوان مرجع ايمان و عمل مشــترک 
انســان ارائــه مي کنــد. ديــن بــه ايــن معنا و 
به طورکلي، پاســخي به ضرورت هاي شــرايط 
وجودي زيســت انســان اســت و ازاين روست 
که هيــچ جامعه و فرهنگــي را نمي توان يافت 
کــه به ايــن نياز وجودي انســان بــه يک نظام 
مشــترِک ارزشــِي مرجع ايمان پاســخي نداده 
باشــد. بنابراين ســخن از دينداري يــا بي ديني 
انسان ها نيســت، ســخن از گونه هاي دينداري 
اســت.1 اديان به طورکلــي و اديــان توحيدي 
به طور خاص، تنها صورت بندي عقاني نظامي 
ارزشي نيســتند، بلکه ازآنجاکه در پي وحدت 
و هماهنگي تماميت وجود انســان با هستي اند، 
حــاوي عناصر نيرومند عاطفي و احساســي نيز 

از■دين■چه■انتظاري■مي■توان■داشت؟
رويکرد■اقبال-■شريعتي

چيست■دين،■برخاستن■از■روي■خاک■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■تا■ز■خود■آگاه■گردد■جاِن■پاک!
اقبال- جاويدنامه

محمد رحيمي

سخن از دينداري يا بي ديني 
انسان ها نيست، سخن از 
گونه هاي دينداري است
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ناخواســته فرد است، اما شــعائر ديني، به گفته 
اريــش فروم، بيان سرســپردگي و ايمان فرد به 
ارزش هــاي متعالي، به وســيله اعمالي نمادين و 
فاقد ويژگي وســواس و احســاس گناه هستند: 
»آيين شست وشــو را مي توان به عنوان جلوه اي 
پرمعنــي و منطقــي از پاکيزگــي درونــي، که 
عاري از هــر عنصر غيرعقاني يــا آزاردهنده 
اســت و نيز بيــان نمادين ميل ما بــه پاکيزگي 
معنــوي، پيش از هر کاري کــه تمرکز ذهن و 
خلــوص نيــت را ايجاب مي کنــد، تلقي کرد. 
به همين طريق شــعائري نظير روزه، مراســم و 
تشــريفات ازدواج هاي ديني، غور و مکاشــفه 
مي توانند شعائري کامًا عقاني به شمار روند، 
که نيازي به تجزيه وتحليلــي غير ازآنچه منجر 
به شــناخت مفهــوم موردنظر آنها مي شــوند، 
ندارند. درســت به همان نحــو که زبان نمادين 
رؤياها و افســانه ها طريق ويژه اي از بيان افکار 
و عواطف به وسيله تصويرهايي از تجربه حسي 
است، آيين ها و شعائر نيز بيان نمادين انديشه ها 
و احساســات به وســيله اعمال مي باشــد.«11 از 
اين منظــر، شــعائر به مثابه بيان نماديــن ايمان، 
خود پاســخي به نيازي انســاني است: »ما نه تنها 
به يک الگــوي جهت گيــري نيازمنديم که به 
حيــات ما معنــي و مفهومي بدهــد و بتوانيم با 
همنوعــان خويش در آن ســهيم باشــيم، بلکه 
به ابراز و بيان سرســپردگي خود به ارزش هاي 
متعالي به وســيله اعمالي که ديگران نيز در آن 
شــرکت دارند، نياز داريم. آيين ها و شــعائر به 
معني وســيع کلمه، عملي اســت جمعي و مبين 
تاش هاي مشترکي که ريشه آن در ارزش هاي 
مشــترک قرار دارد.«12 نيرومندي ايــن نياز را 
مي توان در کوشــش نظام ها، سازمان ها و افراد 
غيرديني براي بنيانگذاري آيين هاي ويژه خود 
نيز مشــاهده کرد. همين جا اين را نيز بايد افزود 
که روشــنفکري مذهبــي درمجمــوع و به هر 
دليل، نســبت به اين نياز انســاني بي توجه بوده 
اســت. نه تنها علت رجوع توده هــا، که برخي 
از مخاطبان و همســويان نوانديشي به آيين هاي 

سنتي را نيز، ازجمله در اينجا بايد جست.
انســاني  علــوم  و  مردم شناســي  روانشناســي، 
به طورکلــي، نه تنهــا در شــناخت بهتــر ايــن 
نيــاز انســاني يــاري رســانند، بلکــه مي توانند 
عناصــر  زدودن  در  اخــاق،  بــا  تعامــل  در 
نياپرســتانه، توتميستي، آنيميســتي و فتيشيستي 
از شــعائر ديني، که به ويژه در اشــکال مختلف 
شخصيت پرســتي، مرده ستايي، تقدس مکان ها، 
در کنش هــاي  و  اشــياي خــاص  و  زمان هــا 
وســواس گونه رخ مي نمايند، نقشــي بسزا ايفا 
کننــد. نيايــش و ديني چنيــن پالــوده، ديگر، 
آن چنان که فرويد مي گفــت، فرآورده ناتواني 
انسان در رويارويي با نيروي طبيعت و نيروهاي 
غريزي خويش و نافي اصالت و فرديت انســان 
نيســت، بلکه آن چنان که اريــش فروم تصريح 
مي کند، کوششي است براي »يگانگي با تمامي 

ســاختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زيست 
جهــان او متأثر اســت. تنها نگاهــي اجمالي به 
تاريــخ معاصر نشــان مي دهد که عقل انســاني 
قابليت آن را دارد که به عقل ابزاري فروکاهد 
و خــود منشــأ شــروري عظيم شــود. ازاين رو 
تطابق افکار و اهداف انسان و نيز ابزار دستيابي 
به آنها، با اصوِل بنياديني چون کرامت انساني، 
آزادي، برابري و همبستگي گريزناپذيرند. اين 
ارزش ها مبتني بر ارزش هاي پيش  دينِي عدالت 
و انصاف اند، که از فطرت انســاني برمي خيزند 
و اثبات و تصديــق آنها نيازمند مرجعي بيروني 
نيســت. آسان ترين راه اثبات اين اصول، تصور 
خويشــتن در جايگاه ديگري و نظاره انتظارات 
خويش در آن موقعيت ويژه، از ديگري است. 
اين اصل، يعني همسان انگاري خود با ديگري، 
که در شــکل ايجابي آن )نيک خواهي و نيکي 
به ديگري( قاعده زرين و در شــکل سلبي آن 
)امتناع از بدخواهــي و بدي به ديگري( قاعده 
سيمين اخاق ناميده مي شود، گرچه بنيان برخي 
از مهم تريــن نظريه هــاي اخاقــي و اجتماعي 
مدرن )به عنوان نمونه تئوري احساسات اخاقي 
آدام اســميت و تئوري عدالــت جان راولز( را 
مي سازد، اما پيش و بيش از آن زيربناي اخاق 
اجتماعي در اديان بزرگ تاريخ اســت: کتاب 
مقدس پنــد مي دهد که »آنچــه خودت از آن 
نفــرت داري بر همنوعت روا مدار«6 و مســيح 
گفتــه بود: »با ديگران همان طور رفتار کنيد که 
مي خواهيد آنان با شــما رفتار کنند. اين اســت 
)خاصه( کتاب خداوند و نوشــته هاي انبيا.«7 و 
پيامبر اســام در نصيحتي به علي بن ابي طالب: 
»اي علي! هر چه بر خود نمي پسندي بر ديگري 
مپســند و آنچــه بــراي خود مي خواهــي براي 
ديگران هم بخواه؛ در اين صورت در قضاوت 
خويــش دادگــر و در دادگريت يکســان نگر 
خواهي بــود«8 و از علــي در نهج الباغه آمده 
اســت: »فرزندم نفــس خود را ميــزان قرار ده 
بين خودت و ديگري، پس دوســت بدار براي 
ديگري آنچــه براي خود دوســت مي داري و 
اکراه داشــته باش از آن براي ديگري از آنچه 

براي خود اکراه مي داري.«9
5. عقــل و اخاق بر آســتانه اشــکال و احکام 
عبــادي نيز توقــف نمي کنند. نخســت بايد بر 
ايــن امر تأکيد کرد که نيايــش به عنوان »تبلور 
اشــتياقي درونــي بــراي دريافــت جوابــي در 
ســکوت هراســناک جهان«10 و جست وجوي 
وحدت با هســتي، به هيچ رو کنشي غيرعقاني 
نيســت. گرچــه شــعائر دينــي قابليــت آن را 
دارنــد کــه به عنــوان پوششــي بــراي شــعائِر 
خصوصــِي افــرادي به کار گرفته شــوند که از 
وســواس   هاي روان پريشــانه در رنج  هستند، اما 
کارکــرد ايــن دو به کلي با يکديگــر متفاوت 
اســت. شــعائر وســواس گونه خصوصــي، از 
نظــر روانشــناختي، داراي ويژگــي واپس زني 
و ســرکوب انگيزه ها، تصــورات و کنش هاي 

اين صورت، احکام ديني ثابت در شرايط متغير 
اجتماعي، گاه به ضد اهداف نخستين بدل و به 
ســتمي مضاعــف منجر مي شــوند. آن چنان که 
بنيادگرايي و شــکل گرايي طالباني، داعشــي و 
همانند آنهــا، آن را همزمان بــه هولناک ترين 
و وهن آميزتريــن شــکل ممکــن بــه نمايــش 
گذارده انــد. احکام مربوط به بــردگان، زنان، 
زکات، نــکاح، ارث و همانند آنها، نمونه هاي 
بارز ايــن امرنــد؛ اما تفســير روزآمــد تنها به 
احــکام اجتماعي و حقوقي محــدود نمي ماند. 
دريافت انســان از مفاهيمي چون خدا، جهان، 
شــيطان، دنيا، آخرت، جنت و جهنم و همانند 
آنهــا نيز ناگزير، خواســته يا ناخواســته، ثابت 
امروزين  معناجــوي  انســان  دريافت  نمي ماند. 
از خدا، قرابت اندکي بــا خداوند جبار و قهار 
يــا رخنه پوش اعصار پيشــين دارد، همچنان که 
دريافت او از بهشت و دوزخ و ديگر مفاهيم و 
نمادهاي ديني و به نحــو اولي احکام حقوقي، 

اجتماعي و اقتصادي نيز.
4. ماک هــاي اصلــي بــراي تفســير روزآمد 
نمادهــا و احــکام حقوقــي و اجتماعــي دين 
عبارت اند از عقــل و اخاق مبتني بر عدالت و 

انصاف.
الــف( کاربرد عقل انســاني نمي توانــد تنها به 
اســتنباط احــکام و کشــف مقصود شــارع از 
کتاب و سنت معصوم محدود بماند، بلکه خود 
معيار مستقلي است براي ارزيابي احکام فقهي، 
هنجارهاي اخاقي و تفسيِر نمادها و آيين هاي 
ديني. به ســخن ديگر قواعــد فقهي مازمه4 و 
تصرف در ادلــه نقلي5 را نمي توان و نبايد فقط 
به روايات و اســتنباط فروعــات فقهي محدود 

کرد.
ب( امــا علــوم انســاني و اجتماعــي به عنــوان 
فرآورده عقل امروزين نيز، هم از آغاز پيدايش 
نه تنها ســنت را به چالش کشــيدند، بلکه نشان 
دادند که ســروري آگاهانه ســوژه بر انديشه و 
کنــش خويش نيز، محدودتر از آن اســت که 
در آغاز دوران روشــنگري پنداشــته مي شد و 
در سطحي گســترده از ناخودآگاه انسان و نيز 
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کــه انتظار رأي مســتقلي از آنــان نمي رود.«20 
جان  الک حق رأي را تنها به مالکان و کســاني 
محدود مي دانســت که با پرداخــت ماليات، به 
گمان او، به خير و صاح جامعه عمل مي کردند 
و جان اســتوارت  ميل بر آن بــود که بايد رأي 
فرهيختگان کارشــناس داراي وزن سنگين تري 
نســبت به ديگران باشــد وگرنه عــوام ناآگاه 
قدرت قانونگذاري را به دست خواهند گرفت 
و جامعه مدني را با تصميمات غيرکارشناســانه 
به مخاطــره خواهند انداخت. افــزون بر آن او 
نگــران آن بود که با توجه به اکثريت داشــتن 
کارگــران، قانونگــذاري، بيش ازانــدازه جنبه 
طبقاتي به خود گيرد.21بااين حال بايد افزود که 
مشکل مورداشاره، براي بنيانگذاران ليبراليسم، 
شــايد تنها مشــکلي مربوط بــه دوران گذار از 
جهان کهن به دموکراســي مدرن نبود، بلکه به 
تفاوت اصولي دموکراتيســم و ليبراليسم که در 
وهله نخســت، ايدئولوژي بورژوازي نوخاسته 
را صورت بندي مي کرد نيز برمي گشت. آرمان 
دموکراتيسم، برابري همگان و ازجمله کساني 
اســت که بــه هر علــت، از قــدرت، ثروت و 
منزلت بي بهره انــد و ازاين رو، دولِت اجتماعِي 
متعهــد به بــاز توزيِع منابِع اقتصــادي  يا دولت 
رفاه، نتيجه منطقي و عملي آن است. حال آنکه 
آرمان برابري افراد در ليبراليســم کاســيک، 
بــه طبقــات اجتماعي برخــوردار محــدود و 
نابرابــري در برخــورداري از منابــع ثــروت و 
قــدرت، امري طبيعي و رقابــت حاصل از آن، 
برانگيزاننــده رقابــت به عنــوان موتور محرک 
اقتصاد و اجتماع ارزيابي مي شــود. درمجموع 
بنيانگذاران ليبراليسم کاسيک به سنت فکري 
ارســطويي که تنهــا طبقات فرازيــن جامعه را 
داراي اســتقال رأي و صاحيت مشارکت در 

سياست مي دانست، گرايش داشتند.
اما براي شــريعتي اما مسئله اصلي، گذار جامعه 
از ذهنيت قرون وســطايي به يک دموکراســي 
مــدرن از يک ســو و فراهــم آوردن زمينه هاي 
اقتصادي اســتقال رأي فرودســتان، از طريق 
يک جهت گيــري طبقاتي کامــًا متفاوت، از 
ســوي ديگر بود. همســويي ديدگاه شــريعتي 
بــه تبيين  ليبراليســم کاســيک  بنيانگذاران  با 
دشــواري هاي دوران انتقــال بــه دموکراســي 
محدود نمي شــود و افزون بر آن، اين عقيده را 
نيــز دربرمي گيرد که رأي اکثريت تنها شــرط 
الزم مشروعيت يک نظام سياسي است؛ در هر 
دو ديدگاه شرط کافي براي احراز مشروعيت، 
پايبندي ســاختار سياسي به اصولي است که از 
يک ســو استمرار مناســبات دموکراتيک را در 
چرخش قدرت تضمين کند و از ســوي ديگر 
بــه تبلوريافتن جامعه آرمانــي متفاوت هر يک 

ياري رساند.
اقبــال نه جدايــي دين از سياســت، که جدايي 
دين از دولــت را مجاز مي دانــد.22 او تصريح 
کرده اســت که »هر حکومتي که بر پايه سلطه 

شــاخص ترين چهره اين راه در ايران نيز، بارها 
بر اين امــر تأکيد کرده بود.17 بااين همه، برخي 
نظريــه امــت و امامــت او را دســتمايه توجيه 
حکومت ديني دانسته اند. اينان به اين امر توجه 
نمي کنند که: 1. شــريعتي خود، به ويژه در آثار 
پســين تر خويش، به صراحــت هرگونه تحديد 
دموکراســي به نام حزب، طبقه و عقيده را نفي 
مي کنــد؛18 2. نظريه امت و امامت، پيش از هر 
چيــز در پي ارائه طرحي براي گذر از شــرايط 
جامعــه اي عقب مانــده کــه در آن، رأي هــا با 
رأس ها برابر نيستند، به دموکراسي است که به 
گفته او شــکل دائمي حکومت در عصر غيبت 
اســت. ازاين رو به هيچ وجه نمي توان اين نظريه 
جامعه شــناختي را بــا نظريه هــاي تئوکراتيِک 

معاصر يکي يا شبيه دانست.
مشــکل دوران گذار اما از چشــم بنيانگذاران 
ليبراليســم کاســيک نيــز به دور نمانــده بود. 
هم ازاين روســت کــه کانت شــهروندان را بر 
مبنــاي موقعيت اجتماعي- طبقاتي و جنســيت 
طبقه بنــدي مي کرد و به جــز کارمندان دولت، 
تنها کســاني را داراي حق رأي مي دانســت که 
بــراي تأمين زندگي خــود، از نظر اقتصادي به 
ديگري وابسته نيســتند و ابزار توليد خويش را 
در اختيار دارند: »شاگرد بازرگان يا استادکار، 
صغيران، تمامي زنان، يا به طورکلي هر کســي 
که مجبور اســت نه از کار مستقل خويش، که 
از آنچــه ديگري )به جز حکومت( در اختيار او 
مي نهــد، زندگي )امنيت و اغذيــه( خويش را 
تأمين کند، فاقد شــخصيت شــهروندي است، 
چراکه هســتي او وابسته است.«19 آنان که فاقد 
مالکيت و ازايــن رو وابســته  اند، در طبقه بندي 
کانــت، شــهرونداني کنش پذير هســتند که از 
امنيــت دولــت قانونمنــد بهره مند مي شــوند، 
اما در زندگي سياســي نقشــي ندارند، تا آنکه 
مالکيتي به دســت آورند و به جايگاه شــهروند 
مســتقل کنشــگر فراز آيند. مونتســکيو بر آن 
بود که »همه شــهروندان بايد به هنگام انتخاب 
نمايندگان حق رأي داشته باشند، مگر آنان که 
در چنان وضعيت فاکت باري زندگي مي کنند 

حيات و باالتر از آن، با جهان هستي. طرز فکر 
ديني به اين مفهــوم، متضمن کامل ترين تجربه 
فرديــت و درعين حال مفهــوم مخالف آن نيز 
مي باشــد، اما اين بــه معني آميختگــي اين دو 
تجربه نيست، بلکه بيشــتر به معني دوگانگي و 
تضادي اســت که تجربه ديني زاييده کشش و 
تمدد آن اســت. طرز فکر مزبــور، طرز فکري 
است توأم با فخر و مباهات و احساس وحدت و 
درعين حال تواضع و فروتني که ناشــي از تلقي 
خويش به عنوان رشــته اي کوچک در تاروپود 
عالم هستي اســت.«13 تحليل روانشناختي فروم 
با ديدگاه اقبال منطبق اســت کــه پيش تر گفته 
بــود، نيايش »فرآينــد منحصربه فرد انکشــافي 
اســت که به وســيله آن من  جوينــده در همان 
لحظــه که نفي خودي خويشــتن را مي کند، به 
اثبــات وجود خويش مي رســد و به اين ترتيب، 
ارزش حقانيت وجود خويش را به عنوان عامل 

بالنده اي در حيات جهان اکتشاف مي کند.«14
6. در نگاه اقبــال، دين در مقام يک جهان بيني 
و به عنوان نظامي ارزشــي نمي تواند به ســامان 
جامعه، اقتصاد و سياســت بي تفاوت باشــد، اما 
ارائه سيســتمي سياســي - اقتصادي بــر مبناي 
دريافت ســنتي و مرســوم آن، درست به دليل 
اشکاالِت بينشــي، که در عدم پذيرش کرامت 
انساني، آزادي، برابري و به طورکلي حقوق بشر 
تبلــور مي يابنــد، تحديــد عملي منابــع  آن به 
روايــات، تحديِد عقل و اخاق به وســيله نقل، 
بي اعتنايــي و گاه حتــي تقابل بــا علم و زمان، 
بازبينــي روش هاي  عدم التفــات به ضــرورت 
اســتنباط و درنهايت ادعاي واليِت همه جانبه و 
قهــري مناديان آن، راهگشــا نخواهد بود. اگر 
بپذيريم که اســام براي بخش عظيمي از مردم 
پاســخي به نيازهاي وجودي و نيز زيرســاخِت 
هنجارهاِي فرهنگِي زيست روزانه است، تداوم 
و گســترش پــروژه اقبالــِي بازســازي انتقادي 
انديشــه ديني نه تنها از نظرگاهي مؤمنانه، که از 
منظري جامعه شناســانه نيز هنوز يک ضرورت 
اســت، اما اين پروژه همچنان که اشــاره شد، 
هيچ گونه قرابتي بــا جهان بيني ها، ايدئولوژي ها 
و نيز ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
برخاســته از سنت مرســوم نداشــته و ندارد و 
به ويژه با تفســيري معنوي از هســتي، بر مبناي 
جهان بينــي توحيــدي متمايز مي شــود. جوهر 
توحيــد در گســتره اجتماعــي، همان گونه که 
اقبال تصريــح کرده اســت، آزادي، برابري و 
مسئوليت مشــترک انساني اســت.15 دولت در 
اين ديدگاه کوششــي اســت براي آنکه اصول 
آرماني آزادي، برابري و همبســتگي، تبلوري 
زمانــي- مکاني يابد. »تنها به اين معناســت که 
حکومت در اســام، حکومت الهي است؛ نه به 
اين معني که رياســت آن بــا نماينده اي از خدا 
روي زمين اســت، کــه پيوســته مي تواند اراده 
استبدادي خود را پشت نقاب منزه بودن از عيب 
و خطا مخفي نــگاه دارد.«16شــريعتي به عنوان 
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جامعــه قبايلي عادالنه بــوده اســت، در دوران 
ســرمايه داري، خــود بــر نابرابري هــا خواهــد 
افزود، مگــر آنکه با نگاهي ســنجش گرانه و با 
نظرداشــِت »مقاصداالحکام« بازبيني و اشــکال 
حقوقِي مربوطه، روزآمد و کارا شوند. کارکرِد 
اجتماعــِي دين در صيــرورت تاريخــي جامعه 
مــدرن، نقد نهادهــا و روابط موجــود حقوقي، 
اقتصــادي و سياســي و نيز کوشــش در جهت 
بازســازي آنها، به تناسب منابع و محدويت هاي 
فرهنگي و اجتماعي، بر مبناي آن اصول آرماني 
اســت که اقبال جوهر اجتماعي توحيد مي ناميد، 

يعني آزادي، برابري و همبستگي.
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3. همان.

4. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم 
به شرع حکم به العقل.
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Gemeinspruch,VII, Akad. Ausgabe. 
Bd. 8, S. 295. 
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Vom Geist der Gesetze Tübingen, S. 
214 ff.
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مشــترکي اســت که در حــوزه فرهنگي بزرگ 
مديترانه ريشــه دارد و ازاين رو امتداد رگه هايي 
بارز از فرهنگ خودي اســت و از ســوي ديگر، 
آن  کاربــرد  و  هدف گــذاري  روش شناســي، 
جهانگيــر شــده اســت و همــگان در توليــد و 
مصرف آن ســهيم هستند، ســخن گفتن از علوم 
اسامي، غربي، شرقي و مانند آن، بي معني است. 
دانش مدرن، جهاني اســت، اما در گستره علوم 
انســاني و اجتماعي، تأثير سرمشق هاي فرهنگي 
به مراتــب بيشــتر اســت. نه تنهــا در مفروضات 
اوليه، سرمشق ها، هدف گذاري، روش شناسي و 
کاربرد، که حتي در مرحله مشــاهده و توصيف 
نيز به سختي مي توان نقش مشاهده گر و الگوهاي 
بينشــي و کنشــي او را در گــردآوري داده هاي 
تجربــي به کلي حذف کرد. بااين همه مي توان به 
مســامحه و به طورکلي و منطبق با نگرش جاري 
دانشــمندان علوم انســاني و اجتماعي، آن را به 
 )normative( و هنجاري )positive( اثباتي
تقســيم کــرد. دانــش اثباتي کوشــش مي کند 
موضــوع موردمطالعه را حتي المقــدور فارغ از 
پيش داده هــاي ارزشــي توصيــف و تبيين کند 
و فراتــر از »آنچه هســت« نرود، ازاين رو بيشــتر 
جهاني اســت. در مقابــل و فراتــر از آن، علوم 
انســاني- اجتماعِي هنجاري »آنچه بايسته است« 
را بر مبناي يک جهان بيني صورت بندي مي کنند 
و افزون بر آن، ســازوکارهايي را مي جويند که 
دســتيابي به اهداف ارزشي تعيين شده براي يک 
حوزه انساني- اجتماعي را مقدور کنند؛ بنابراين 
ســخن گفتن از اقتصاد، جامعــه، حقوق و ديگر 
با پســوندهاي اســامي،  دانش هــاي اجتماعي 
مارکسيســتي، ليبــرال و... بــا همــه گوناگوني 
برداشــت ها از هرکدام از ايــن مکاتب، گر چه 
در معنــاي نخســت )اثباتــي positive( ممتنع 
مي نمايد، اما در معناي واپســين ممکن و از نظر 
تئوريــک براي ارائه يــک طبقه بندي کلي مفيد 
اين تقســيم بندي تنها بازتاب توصيفي  است، اما
معارفي اســت که وجود دارد و پيرامون درستي 

يا کارايي محتواي اين معارف داوري نمي کند.
 از نظــرگاهِ اقبالِي بازســازي انتقادي تفکر ديني 
ارائه يک نظام ثابت و اليتغير حقوقي، سياســي 
يا اقتصادي، با توجه به پويش هميشــگي جامعه 
و نيــز گســترش پيوســته دانش انســان از خود، 
جامعه، جهــان و نيز متن مقدس، ممتنع اســت. 
نظام هاي حقوقي، سياســي و اقتصادي مي توانند 
و بايــد به تناســب تغييــر در اقتصــاد و فرهنگ 
جامعه دگرگون شــوند. بي ترديــد برپايي يک 
نظام حقوقــي، اقتصادي يا سياســِي که بر زمينه 

بنا نشــده باشــد و هدف آن تحقق بخشــيدن به 
اصول عالي مثالي )مساوات، مسئوليت مشترک 
و آزادي( باشد، حکومت الهي است.«23 ازاين رو 
ميــزان ديني بــودن يک نظــام با درجــه تحقق 
نســبي آرمان هاي آزادي، برابري و همبســتگي 
انساني ســنجيده مي شود و نه با مشروعيت فقهي 
و ســاختار تئوکراتيک. در اين ديدگاه، دستگاه 
ايدئولوژيک از دستگاه دولت جداست: درواقع 
دولت ظرفي است براي آزمايش ايدئولوژي  هاي 

مختلف بر مبناي انتخاب مردم.
اما جدايي دستگاه ايدئولوژيک از دستگاه دولت 
تنها شرط الزم براي برپايي نظامي دموکراتيک 
است؛ شرط کافي براي چنين نظامي، ساختاري 
اســت که بتواند چرخــش قدرت را بــر مبناي 
خواست مردم محقق کند. ازاين روست که اقبال 
تصريح مي کند، شــکل جمهوري دولت24نه تنها 
کامًا با روح اســام سازگار است، بلکه با توجه 
بــه نيروهايي که به تازگي در جهان اســام آزاد 
شــده اند، يک ضرورت شــده اســت ـ25 توجيه 
ســاختار دموکراتيــک دولت در ايــن ديدگاه 
هــم مي تواند از طريق اجتهاد و »نوســازي قانون 
شريعت در پرتو انديشه و تجربه جديد«26 صورت 
پذيــرد، آن چنان کــه به گفتــه اقبــال، مصلحان 
مســلمان تــرک بــه آن پرداختند و هــم از راه 
بازسازي انتقادي تفکر ديني، آن چنان که خود او 
آغازگر آن بود. او بر آن است که نقادي اتميسم 
اشــاعره در پرتو ســنت هاي انديشه اسامي، آن 
را به پلوراليســمي معنوي بدل مي سازد. براساس 
روايت اقبال از فلســفه اشــاعره هر ذره  يا عنصر 
عالــم  درواقع  عنصري  روحاني ، يعني  يک من  يا 
يک  خود است . اقبال  مفهوم  اشعري نفس چونان  
َعَرض  را نارســا  مي يابد و به جاي آن  مفهوم  من ِ 
روحاني  را همچون جوهري بسيط و تغييرناپذير 
برمي نشاند. من يا خودي ، برين خداست . »انرژي 
خــاق من بريــن، کــه در آن عمل و انديشــه 
يکي اســت، همچــون واحدهايــي از من عمل 
مي کند.«27بدين گونــه پلوراليــزم و مِن خودبنياد 
به نحوي با واســطه حقانيت مي يابند، اما نســبت 
آزادِي من محــدود با من برين چيســت؟ اقبال 
پاســخ مي دهد »شک نيســت که ظهور من هايي 
بــا قدرت انجام اعمالي از پيــش خود و بنابراين 
محدودکــردن  منظــري  از  غيرقابل پيش بينــي، 
آزادي مِن جهان شمول است، ولي بايد دانست، 
که اين محدوديتي نيســت که از خارج تحميل 
شده باشد. اين محدوديت از آزادي خاق خود 
او تولد يافته، کــه از اين راه، من هاي محدود را 
شــريک حيات و قــدرت و آزادي خويش قرار 

داده است.«28
دين، در متن يک فرهنگ زاده مي شود، اما خود 
نيز فرهنگ زاســت و از طريق تغيير جهان بيني بر 
هدف گذاري، روش شناســي و کاربــرد دانش 
به عنوان بخشــي از فرهنــگ نيز تأثيــر مي نهد. 
بااين همــه، ازآنجاکــه دانش رياضــي و تجربي 
مدرن از يک ســو، زاده ســنت فلســفي- علمي 

توجيه ساختار دموکراتيک 
دولت در اين ديدگاه هم مي تواند 
از طريق اجتهاد و »نوسازي قانون 
شريعت در پرتو انديشه و تجربه 

جديد«  صورت پذيرد
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)همــان(. ايــن حکيم ميان چيســتي و هســتي 
تفاوتي آشــکار مي بيند )همان(. از سوي ديگر 
در دســتگاه هستي شناسي سينوي موجودات به 
واجــب و ممکن طبقه بندي مي شــوند )همان(. 
چنين طبقه بندي يکي از پايه هاي الهيات سينوي 
اســت. بر پايه استدالل ابن ســينا واجب الوجود 
موجودي اســت که هــرگاه ناموجــود فرض 
شــود، تناقضى پديد مى آيــد و ممکن الوجود 
آن است که اگر ناموجود فرض شود، تناقضى 
پديــد نمى آيــد، پــس واجب الوجود هســتى 
بايســته )ضروري الوجود( است، ممکن الوجود 
آن اســت کــه در آن به هيــچ روي بايســتگى 
)ضرورت( نيســت، نه در هستى و نه در نيستى 
آن« )ابن سينا، النجاه، بي تا، استدالل هاي مشابه 
در النجاه، المبدأ و المعاد(. چنين نگرشــي پايه 
اصلــي برهــان صديقين با بيان ســينوي اســت 
)ابن ســينا، الشــفاء، الهيــات، ص 97، بي تا؛ و 
هميــن   .)22 ص   ،1363 ابن ســينا،  همچنيــن 
اســتدالل، پيش فهــم اصلي ابن ســينا در تأويل 
ســوره توحيد مي باشد و تأويل او از اين سوره 
و ســاير آيه هــاي قرآن را رقــم مي زند. برهان 
صديقين بعدها به شيوه هاي گوناگوني به وسيله 
حکيم سهروردي، صدراي شــيرازي و حکيم 
ســبزواري بســط يافته و مــورد بازتأويل قرار 

به کار مي برد. اين روش شناسي ويژه سينوي در فهم 
معناهاي متون ديني با نگاهي که او به جهان و انسان 
دارد پيوند خورده است. هرچند آنچه از تفاسير اين 
حکيم از قرآن به دست ما رسيده محدود است ولي 
نمي تــوان انکار کــرد که روش شناســي تأويل متن 
دينــي اين حکيم، بر ســاير حکيمان مســلمان يعني 
کســاني همچون ســهروردي، صدراي شــيرازي و 
حکيم سبزواري مؤثر افتاده است. برخي از اين آثار 

اين حکيم به فارســي و برخي ديگر به عربي است.

هستي■شناسي
به باور ابن ســينا، هســتي ازجملــه مفاهيم پايه، 
نخســتين، بديهي و خودآشــکار است و براي 
شــناخت آن نيازي به ميانجي نيســت )ابن سينا، 
الشــفاء، الهيــات، ص15(. بنابرايــن آنچه در 
مورد مفهوم هســتي گفته مي شــود، تنها شرح 
نام هستي اســت، نه بيش از آن )همان(. مفهوم 
هستي بسيار گسترده است و همه پديدارها اعم 
از عيني يا معقول مشمول آن مي باشد )ابن سينا، 
االشــارات، الهيــات، ص 437-435(. مفهــوم 
هســتي اما به يکسان بر مصاديقش بار نمي شود 
بلکه داراي شــدت و ضعف اســت )ابن ســينا، 
الشفاء، الهيات، ص 16(. برخي از هستي بيشتر 
بهره مي برنــد و برخي کمتر. جوهر از هســتي 
بيشتر بهره مي برد و عرض ها به آن قوام مي يابند 

فراينــد تاريخــي تکويــن آنچه حکمت اســامى 
خوانده مي شود با آثار ابواسحاق َکندى در قرن دوم 
هجرى، فارابى در قرن ســوم و اخوان الصفا در قرن 
چهــارم هجرى شــکل گرفت، اما با ظهور ابن ســينا 
در اواخــر قرن چهــارم و اوايل قــرن پنجم هجرى 
نقطه عطف تازه اي در اين فرايند رقم خورد. ابوعلى  
حســين بن  عبدالل  سينا )428ـ370 ق /1037ـ980 م ( 
از حکيمان نامي ايران اســت. وي داراي آثار مهم و 
پرشــماري در عرصه حکمت مشائي، کام، منطق، 
عرفان، رياضيات و پزشــکي اســت. مهم ترين منبع 
ابن ســينا در عرصــه حکمت آثار ارســطو و به ويژه 
مابعدالطبيعه او بود که از طريق مفسران اسکندرانى 
به دست مسلمانان رسيده و ترجمه شده بود. ابن سينا 
نيز همچون ساير حکيمان مسلمان نظير فارابي و ابن 
رشد تاش مي کند تا نوعي سازگاري ميان حکمت 
و دانــش پذيرفته شــده زمــان خود و ادبيــات ديني 
ايجاد کند. اين کوشــش او در عرصه آنچه فلســفه 
اولي )متافيزيک( خوانده مي شود و همچنين الهيات 
به معناي اخص، علم النفس و معادشناســي به خوبي 
قابل مشاهده اســت. ادبيات حکمي و ديني ابن سينا 
نيز مانند ســاير حکيمان مســلمان مبتني بــر تلفيق و 
تأليــف منابع گوناگــون اعم از منابــع نوافاطوني، 
قرآني و روائي است. او همچنين به مثابه يک حکيم 
متألــه، تفســيرهايي بر بعضــي از ســوره هاي قرآن 
عرضه کرد. ازجمله تفسير سوره فصلت »ثّم  استوي 
الي الســماء و هي دخان«، تفســير »ســوره اخاص«، 
تفســير »ســوره اعلي«، تفسير »ســوره فلق« و تفسير 
آخرين ســوره قرآن يعنــي »ســوره ناس«)عاصي، 
1983(. ازايــن رو از مطالعــه ايــن تفاســير مي توان 
به شــيوه ويژه ايــن حکيم در تأويل قــرآن پي برد. 
ابن ســينا ميان حکمت و منابع ديني نوعي همپوشــي 
بنابراين شــگفت آور نيست که انگاره هاي  مي بيند، 
حکيمان را در تأويل متــن ديني به کار مي گيرد. او 
شــيوه تأويلي خود را در تأويل روايت و حديث نيز 

احمد علوي

روش■تأويل■قرآن■از■منظر■ابن■سينا

دکتر■احمد■علوي■در■اين■شماره■به■روش■تأويل■قرآن■از■منظر■ابن■سينا■پرداخته■
اســت.■علوی■معتقد■است■راهکار■نقاد■سينوي■در■فهم■قرآن-■برخالف■اصحاب■
نقل■و■روايت-■با■ظاهرگرايي■ســازگار■نيست.■در■اين■راستا■ابن■سينا■براي■فهم■
متون■ديني■تجربه■نحله■هاي■گوناگون■مشــائي■و■نوافالطوني■را■به■کار■گرفته■و■
در■مسير■تلفيق■انديشه■و■فرهنگ■بسيار■جدي■است.■روش■شناسي■تأويلي■ابن■سينا■
گستره■بســياري■را■مي■پوشــاند■به■همين■دليل■او■نه■تنها■متون■ديني■بلکه■حتي■
اموري■همچون■شــعائر■و■مناسک■ديني■را■نيز■رمزي-■اشــاري■ديده■و■تأويل■
مي■کند.■چنين■تأويلي■برخاســته■از■مباني■هستي■شناســانه،■معرفت■شناســانه■و■
انسان■شناســانه■اوســت.■در■پرتو■اين■روش،■تأويل■گر■با■عبور■از■سطح■متن-■از■
متن■هستي■يا■نوشــتار-■تالش■مي■کند■به■معناي■نهايي■که■در■پس■نمادها■پنهان■
است■دست■يابد.■بدين■ترتيب■ابن■سينا■گزينه■ديگري■را■براي■تأويل■متن■قرآن■
پيشنهاد■مي■کند■که■به■تدريج■از■سوي■حکيمان■ديگر■پذيرفته■شد.■روش■تأويلي■

ابن■سينا■منبع■الهام■بسياري■از■حکيماني■شد■که■پس■از■او■ظهور■کردند.
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همان پذيــرش نفــس به مثابه جوهــر روحاني 
در مقابل بدن به عنوان جوهر جســماني اســت 
)ابن سينا، الشــفاء، الهيات، بي تا، ص 293(. او 
نفــس )ذهن( را جوهري مجرد از ماده مي داند 
که با نابــودي بدن، از بين نمي رود )ابن ســينا، 
1405، ص205 ـ 204، همچنيــن النجاه، 137(. 
برهان انســان معلّق در هوا ازجمله راهکارهاي 
ايــن حکيم براي اثبــات ناهمگني نفس و بدن 
است. بااين وجود او بر اين باور است که نفس 
مبدأ حرکت و کمال جسم آلي است و کارکرد 
آن در مانند کارکرد پادشــاه اســت در کشور 
و نقــش آن همچون ناخدا در کشــتي اســت. 
دگرگوني عقــل و مراتب گوناگون اين تحول 
در حکمت سينوي داراي جايگاه خاصي است 
و به کارگيــري آن مســائل گوناگوني ازجمله 
وحــي و برخي از آيــات قرآن را به بررســي 
مي گذارد. تأثير نوافاطونياني همچون اسکندر 
افروديســى و فارابــي در مــورد انديشــه ايــن 
حکيم قابل انکار نيســت. به باور ابن ســينا عقل 
در مراحــل گوناگون تکامل خــود از مراحل: 
عقــل بالقوه )يا هيوالنى(، عقــل بالملکه، عقل 
بالفعل و عقل مســتفاد گــذر مي کند تا به خود 
فعليت داده و به کمال برســد )ابن سينا، 1363، 
ص 100ـ 94(. مرحله »عقل مُســتَفاد« مرحله اي 
واپســين اين مســير اســت که جنــس حيوانى 
و نوع انســانى با دســتيابي بــه آن پايان مى يابد 
)همان(. اين ديدگاه ابن ســينا پيش فهم اساسي 
او در تبييني اســت که از معرفت شناسي عرضه 
مي  کنــد. اين پيش فهم همچنين او را در تأويلي 
که از آيه 35 ســوره نور طــرح مي کند کمک 

مي کند.
روش■تأويلي■متن■ديني

ابن ســينا در برخي از آثار خــود، براي ارتباط 
بــا مخاطبش، زبان رمــزي- تمثيلــي را به کار 
مي گيــرد. ازجمله چنين آثــاري عبارت اند از 
رســاله حى  بن  يقظان  ]زنده  پور بيدار[، رســاله 
طيــر )نامه پرنده( و رســاله ســامان  و ابســال 
)دو نــام خــاص، در داســتان اســطوره اي که 
ابن ســينا براي بيان رمزي مقصــود خود به کار 
مي گيــرد( . او بر پايــه گفته هــاي افاطون در 
کتاب ناموس )کتاب قوانين( بر اين باور است 
که گفتارهاي پيامبران رمزي و اشــاري اســت 
)ابن ســينا، 1370، ص 268(. بــه بــاور او حتي 
فاســفه بزرگ يونان نظير فيثاغورس، سقراط 
و افاطون هم در نوشــتارهاي خــود از رمز و 
اشاره اســتفاده کرده اند. در همين راستا تاش 
او متوجــه گــذار از ظاهر متن قــرآن به رمزها 
و اشــاراتي اســت که در بطن متن جاي دارد؛ 
بنابراين شــگفت آور نيســت اگــر او مفاهيمي 
همچــون جنت، عرش، کرســي، صــراط نور 
را در چارچــوب حکمــت مشــاء به تفســير و 
تصوير مي کشــد. چنيــن اســتداللي بعدها در 
آثار حکيمان ديگر مسلمان ازجمله سهروردي 
ديده مي شــود و به يکي از اصــول تأويلي آنها 
بدل مي شــود )مثــًا ســهروردي،1380، ج 2، 

کــه حتي  اولياتي  از قبيل  اصــل  عدم  تناقض را 
اکتســابي مي داند.  در همين مسير عقل ابتدا در 
مرحله عقل هيوالني تنها اســتعداد محض براي 
پذيرش تصاوير پديده هاي بيروني اســت. عقل 
هيوالنــي بايد براي عروج به ســمت عقل فعال 
از مســير عقل بالملکه و عقل بالفعل گذر کند 
)همان(. در مرحله پيدايش عقل بالملکه اســت 
که مهم ترين  و نخســتين  تصديق  اولي  و بديهي 
يعني اصــل  امتنــاع  تناقض  به دســت آمده در 
هنگام و هنگامه استدالل به کار گرفته مي شود. 
عقل بالفعــل خود واجد صورت هــاي معقوله 
اســت به گونه اي که هرگاه بخواهــد مي تواند 
آنهــا را بازآفرينــي کــرده و مشــاهده کنــد. 
پيدايش عقل بالمســتفاد زماني اســت که عقل 
آماده اتصال به عقل فعال شــده و بدين وســيله 
مي تواند با جهان برتــر رابطه برقرار کند. عقل 
فعــال يا عقل مفارق به جهان برتر تعلق داشــته 
و از عقــل انســاني برتر اســت. عقل انســاني، 
آن گاه کــه با عقل فعال پيونــد برقرار مي کند، 
عقل قدســي خوانده مي شود. صورت هاي همه 
موجــودات جهان از ســوي عقل فعــال افاضه 
مي شــود. جنبه انفعالي ايــن صورت ها در عالم 
کون و فســاد است اما جنبه فاعلي آن نزد عقل 
فعال اســت. او يقيــن يعني شــناخت منطبق بر 
واقع را ممکن دانســته و اســتداللي که به يقين 
مي انجامد را برهان مي خواند. زبان در پيدايش 
شناخت اکتســابي نقش مهمي دارد و مي تواند 
ابزار انتقال آن شــود. صدق گزاره ها بر اساس 
آنچــه آمــد به معني  مطابقــت  آنها بــا واقعيت  
اســت. پيامد چنين درکي اين اســت که گويا 
زبــان و شــناخت مي توانند آيينه شــفاف براي 
واقعيت بيروني باشند. حکمت سينوي در بن و 
بنا عقل گرايانه و تلفيقي، ارسطوگراســت ولي 
همزمان از تأثيرات افاطوني نيز تهي نيســت و 
گاه رگه هايي از نگاه صوفيانه و اشراقي نيز در 
آن يافت مي شــود. به ويژه تأثير منطق ارسطو بر 

آثار او را به روشني مي توان دريافت.
علم■النفس■و■فلسفه■ذهن

کاوش ابن ســينا در عرصه علم النفس و فلســفه 
ذهــن به گســترش ايــن بخــش از حکمت و 
نوآوري هايي انجاميد. هرچند نگاه ابن ســينا به 
روان و ذهن انســان در ســاختارش ارسطويى 
ولي همزمــان با بينش نوافاطونــى نيز آميخته 
اســت. اساســي ترين نکته علم النفس ســينوي 

گرفت.

گيتاشناسي
گيتاشناسي ابن ســينا در بستر نظريه هاي صدور 
فيــض فلوطيني، عقــول دهگانه ارســطويي و 
باالخــره افــاک بطلميوســي برآمده اســت. 
نمي تــوان انکار کرد که ابن ســينا در اين تلفيق 
از  او  دســتاوردهاي  و  داشــته  فعالــي  نقــش 
نوآوري خالي نيســت. به هرحال هستي شناسي 
ســينوي اما در بن و بنا بر دو پايه استوار است. 
نخســت آنکه واجب الوجــود از همه جهت ها 
يگانه اســت و داراي وحدت محض اســت و 
دوم آنکــه ايــن يگانــه واحد نمي تواند منشــأ 
کثــرت و چندگانگي باشــد )قاعــده  الواحد(

)ابن ســينا، الشــفاء، الهيــات، ص 20(. کثرتي 
که در جهــان رخ مي دهد همه در يک زنجيره 
علّــي- معلولي قــرار دارند )طولــي( و جهان 
محصول صدور فيض از واجب الوجود يا همان 
وجود واحد اســت )همان، ص 163(. نخستين 
صــادر در ايــن زنجيره علّي مجرد از جســم و 
ماده يعني همان عقل اول است. عقل اول خود 
صادرکننده زنجيره اي از عقل هاي ديگر است. 
گيتاشناسي ابن سينا مبتني بر طبيعيات بطلميوس 
و افاک نه گانه آن اســت کــه به زنجيره اي از 
عقول دهگانه مي رســد. بر پايه اين ديدگاه هر 
فلکي- همچون انســان- داراي نفســي اســت 
و مقام جرم فلک مانند جســم و انســان است. 
هر فلک نيز داراي عقلي اســت که در جســم 
فلک ادغام شده نيست. حرکات فلک ها ارادي 
و برخاســته از نفس آنهاست. اين عشق افاک 
بــراي تعالي به ســمت عقل و شــباهت يافتن به 

آنهاست که انگيزه حرکت نفسي آنهاست.

شناخت■شناسي
ابن ســينا  شناخت شناســانه  پارادايــم  هرچنــد 
در بــن و بنيــاد، مشــائي و ارســطويي اســت، 
امــا او از آميختــن نظرات افاطون و ارســطو 
ابن ســينا  نمي کند. شناخت شناســي  خودداري 
مبتنــي بــر انسان شناســي اوســت. او روان را 
جوهري مجــرد مي داند کــه توانايي پردازش 
رابطــه  دارد.  را  واقعيــت  از  تصويــر  و  معنــا 
ميــان واقعيــت و زبان نزد او رابطــه پيچيده اي 
اســت بنابرايــن او راهــي ميــان واقع گرايي و 
نام گرايــي را برمي گزيند )همــان، 1363، ص 
102 بــه بعد(. شناخت شناســي ابن ســينا داراي 
شباهت هاي بســياري به شناخت شناسي ارسطو 
اســت. به گمان ابن ســينا هر انديشه، مسبوق به 
دانــش پيش از خود اســت. ذهن ابتــدا از هر 
مفهومــي تهي اســت اما بالقــوه داراي توانايي 
درک نظــري و علمي اســت. کارکرد توانايي 
نخســت، درک کليات و کارکــرد دومين نيز 
تشــخيص خوب و بد اســت. عقل نظري براي 
رســيدن به نقطه کمال خود مي بايست مراحل 
گوناگوني را طي کند. نخســتين درک انســان 
درک حسي اســت. اين فيلسوف حتي باوري 
به دانــش به اصطاح  فطري  نداشــته به گونه اي 

هستي شناسي سينوي اما در 
بن و بنا بر دو پايه استوار است. 

نخست آنکه واجب الوجود از 
همه جهت ها يگانه است و داراي 
وحدت محض است و دوم آنکه 
اين يگانه واحد نمي تواند منشأ 

کثرت و چندگانگي باشد
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ناطقــه مي داند. چه به گمان او مشــکوه چيزي 
اســت که بالقــوه هم بــراي وي نــور متصّور 
نيســت، تاريکي محض اســت و از خود هيچ 
روشنايي نداشــته بلکه به واسطه چراغي که در 
درون آن گذاشــته مي شــود نوراني مي شــود. 
همچنيــن منظور او از معنــاي »مصباح: چراغ« 
همان عقل مســتفاد بالفعل اســت. چه اين قوه 
دروني ذهن انسان مفاهيم و معقوالت ثاني در 
نــزد او وجــود دارد و بدون نياز بــه داده هاي 
تازه توانايــي تحليل مفاهيــم را دارد. بنابراين 
ايــن نيروي ذهن ازآن رو که خود بســا اســت 
در زبــان قــرآن به چراغــي در چراغــدان نام 
گرفته اســت. در اينجــا اين چراغدان اســت 
که نور خود را از چراغ مي گيرد و وابســتگي 
يک طرفــه ميان ايــن دو مفهوم وجــود دارد. 
بــر پايه چنين روش تأويلــي زجاجه )قنديل يا 
حباب شيشــه اي( به عنوان عقل بالملکه و واژه 
نــوٌر علي نــور معادل عقل مســتفاد برداشــت 
مي شــود. او در ادامه منظــور از آتش )نار( را 
عقــل فعال و روغــن )زيت( را همــان نيروي 
حدسي دانسته چون که از انديشه تواناتر است، 
تفســير مي کند. بدين ترتيب ابن ســينا محتواي 
آيه را ناظر به مراتــب تعالي نفس مي داند. وى 
با معادل پنداشتن »مشکوه« به »عقل هيوالنى«، 
»زجاجه« به »عقل بالملکه«، »شــجره زيتونه« به 
»فکر«، »زيت« به »حــدس«، »الذى يکاد زيتها 
يضيــىء ولو لم تمسســه نار« به »قوه قدســيّه«، 
»نــوٌر على نور« به »عقل مســتفاد«، »مصباح« به 
»عقل بالفعل« و »نار« به »عقل فعال« برداشــتي 
را ارائه مي کند که بــا دريافت هاي اهل نقل و 

روايت سازگاري ندارد )همان(.
ابن ســينا بر اين باور است که سوره اعلى براى 
اثبات توحيد، نبوت و معاد نازل شــده اســت. 
به زبان ديگر اين ســوره با حکمــت به معناي 
سينوي کلمه داراي همپوشي مي شود؛ بنابراين 
به کارگيــري نگاه مبتني بــر حکمت و نظر در 
تأويل ســوره موجه مي شــود. بر اساس همين 
مباني حکمي اســت کــه »الناُرالُکبرى« را در 
آيه 12 اين ســوره آتش شوق و حزني مى داند 
کــه از مفارقت محبــوب برخاســته و دامنگير 

رويگردانان از آخرت مى شود )همان(.
روش شناســي ايــن حکيــم در تأويل ســوره 
توحيد يا اخــاص داراي يکپارچگي با روش 

تأويلي او در سوره اعلي است.
تأويــل کلمه »هو: او« نقــش کليدي در تأويل 
ســوره را به خــود اختصاص مي دهــد. بر پايه 
روش ســينوي »هو: او« اشــاره به هويت مطلقه 
و مســتقلى اســت که هيچ نام و نشانى ندارد و 
همه هويت هاي ديگر به آن وابســته است. اين 
تأويل مبتني بر درک هستي شناسانه اين حکيم 
و طبقه بندي او از هســتي اســت. اين هويت به 
زبــان حکمي ابن ســينا بســيط اســت و داراي 
اجزايي نيســت. او همچنين مي افزايد که بسيط 
قابل شــناخت نيســت مگر با لوازم قريب. اين 
لوازم قريب به باور ابن ســينا همان اولوهيت و 

هســتي مســتقيماً درک مي شــود و آنچــه در 
زبــان مي آيــد به واقع شرح االســم اســت و نه 
بيــان آن حقيقت، چه آن حقيقت بي نياز از هر 
ميانجي و تعريف زباني است )ابن سينا، 1972، 
التعليقات، ص 70(. به باور اين فيلسوف، خدا 
از هر نقصي و محدوديتي مبراســت و صفاتي 
کــه بــه خدا نســبت داده مي شــود بر اســاس 
اسلوب مجازي است وگرنه زبان انسان از بيان 
صفات خدا قاصر اســت. به همين دليل اســت 
کــه معمــوالً بــراي توصيف خدا زبان ســلبي 
به کار گرفته مي شود. ابن ســينا در اين مورد با 
فارابي هم داســتان اســت و همان سخنان را به 

زبان خود بيان مي کند.
ابن■سينا تأويل■هاي■ برخي■

آنچــه از تأويل هــاي ابن ســينا بــه دســت ما 
رســيد به چنــد آيه و ســوره کوچــک قرآن 
محدود مي شــود )عاصي، 1983(. بااين وجود 
پايه هاي روش شناســي تأويلي او را مي توان از 
تفســيرهايش دريافــت. مثًا به گمان ابن ســينا 
منظــور قــرآن از »مائکه« همــان موجودات 
نيروهاي لطيف و غيرمحســوس است )همان(. 
بــراي او »بهشــت« همــان جهــان عقانــي و 
جهنــم نيــز جهــان خيالي بــه شــمار مي آيد 
الذهبــي،  132ـ131؛  ص  )ابن ســينا،1370، 
1976(. او ذيل تفســير سوره ناس ادعا مي کند 
که »جن همان پنهان کردن اســت و اِنس همان 
اُنس گرفتــن، پنهان حواس باطني و مستأنســه 
همان حواس ظاهر انســان است« )همان(. اين 
حکيــم تاش مي کند تا آيه ها را به مثابه چالش 
ميان حواس ظاهر و باطن تأويل نمايد )همان(. 
او ســوره فلق را نيز با استفاده از زبان حکيمان 
زمــان خود و با مفاهيمي همچــون قواي نباتي 
و حيواني و کشــمکش ميان قواي جســماني و 
روحاني تلقي مي کنــد )الذهبي، 1976( و در 
همين راستاســت که )رّب الفلق( را پروردگار 
شکافنده ظلمت سراي عدم به نور وجود تأويل 
مي کند )همان( يا )النَّفاثات فِي العقد( را اشاره 
به نيروي نباتي که کارکردشــان مديريت رشد 

بدن است مي داند )عاصي، 1983(.
تأويــل او از مفهــوم نــور در آيــه 35 ســوره 
ــمَواِت َواالْْرِض: خداونــد  نــور: »اللُّ نُــوُر السَّ
نــور آســمان ها و زمين اســت« اين اســت که 
نــور بــه مفهوم ذاتــي آن همان کمال اســت؛ 
يعنــي خداوند حــد اعلي و اتــم و اکمل نور 
و کمــال مطلق اســت. او اين برداشــت خود 
را با گفته هاي ارســطو موجــه مي کند. به باور 
ابن ســينا منظور از آســمان و زمين که در آيه 
آمــده داللت بــر کليت گــزاره دارد و منظور 
آيه تعميم حکم اســت. در ادامــه او منظور از 
»مشــکوه: چراغ دان« را عقــل هيوالني و نفس 

ص11-10(. هستي شناســي نوعي مرکزيت را 
در نظام حکمت ســينوي داراســت. او فلســفه 
اولي و حکمت را داراي همپوشــي دانســته و 
آن را به عنــوان برتريــن علم بــه برترين معلوم 
تلقــي مي کند )الشــفاء، الهيــات، ص 6ـ5(. از 
ديگر پيش فهم هاي ابن سينا که روش تأويلي او 
را شــکل مي دهد اين است که به باور او قرآن 
نيز دربرگيرنده اموري همچون واجب الوجود، 
علم النفس، الهيات و معاد اســت که با حکمت 
داراي همپوشــي اســت. اين  يکــي از داليلي 
اســت کــه به کارگيــري مفاهيم پذيرفته شــده 
در حکمــت به عنــوان پيش فهم تأويلــي او را 
توضيح مي دهد. از ســوي ديگــر به گمان اين 
حکيم ازآن رو که مخاطبيــن پيامبران و اديان، 
عامــه مردم هســتند، زبــان ديني کــه مبتني بر 
تشــبيه و تمثيل اســت براي تفاهم با آنها به کار 
گرفته شــده اســت )ابن ســينا، 1949، رســاله، 
ص 50(. روش تأويلــي او بســيار فراگير و بر 
اين باور اســت که شعائر و مناســک ديني نيز 
داراي اســراري اســت که بايد با ابزار عقل از 
آنها رمزگشايي کرد )ابن ســينا، رسائل، اسرار 

الصاه، 1326 ش، ص 208(.
زبان■و■دين■شناسي

فلســفه زبان متن دينــي ابن ســينا داراي رابطه 
تنگاتنگــي بــا وجودشناســي، خداشناســي و 
شناخت شناســي اوســت. بنا به نظريه مشــائي 
ابن سينا، »درک« يعني پيدايش تصوير پديده ها 
نزد انســان و بر دوگونه درک حسي و درک 
عقلي است. در شناخت حسي تصاوير پديده به 
حواس و سپس ذهن انسان منتقل شده و سپس 
با تجريــد آن از ويژگي هاي خاص، به درک 
عقلي تبديل مي شود. درک عقلي درکي کلي 
است که قابليت انطباق بر مصاديق متعددي را 
داراست. ابن ســينا مانند ساير مشائيان برخاف 
نام گرايــان، بر اين باور اســت که مفاهيم کلي 
تنهــا ســاخته و پرداختــه ذهــن نيســت، بلکه 
داراي ريشــه در سرشــت پديده هاي مســتقل 
از ذهن اســت )مشــکوه الديني، 1360(. همين 
پايــه  زبان شناســانه  معرفت شناســانه-  درک 
الهيــات ســينوي اســت. بااين وجود ابن ســينا 
مانند ســاير فيلســوفان مشــائي موجــودات را 
داراي وجودهــاي متباين دانســته و کثرت آن 
را حقيقــي تلقــي مي کند. او مدعي اســت که 
هرچند مفهوم وجود، مفهوم مشــترکي اســت 
اما ايــن مفهوم يگانــه، از حقايــق و مصاديق 
متفاوت و داراي تباين ذاتي، انتزاع مي شــود. 
براي همين اســت کــه او معتقد اســت مفهوم 
وجــود بر همــه مصاديق آن به يکســان حمل 
نمي شــود. مثًا مفهوم وجود بــراي جوهر در 
مقايســه با مفهوم وجود بر عرض، تقدم دارد. 
بــه باور ابن ســينا »عقل انســان« را بــه حقيقت 
نخســتين يعنــي خداوند- که ماهيــت ندارد و 
آنيت محض اســت- راهي نيســت و نامي نيز 
کــه اين حقيقت را متبلور کند نيز وجود ندارد 
)ابن ســينا، 1972، ص  186ـ 185(. بايســتگي 

ابن سينا در برخي از آثار خود، 
براي ارتباط با مخاطبش، زبان 
رمزي- تمثيلي را به کار مي گيرد
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پيشــنهاد مي کند به تدريج از ســوي حکيمان 
ديگر پذيرفته شــد. روش تأويلي ابن سينا منبع 
الهام بســياري از حکيماني شــد که پس از او 

ظهور کردند.
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الديني مشکوه 
التعليقات ، به  كوشــش  عبدالرحمــان  بدوي ، قاهره ، 

■ 1972م. 

اســت. »اله الناس« که در سوره آمده نيز اشاره 
بــه مبادي مجــرد مفارقه مجرد از ماده اســت 
که انســان ها خواستار بازگشــت به آن هستند 
)همان(؛ بنابراين ســويه نفس ناطقه جهان برتر 
اســت اما ســويه نفس حيواني جهان جسماني 
دنيوي اســت، آن گاه که نيروي متخليه انســان 
رنــگ و ســويه جهــان جســماني را بــه خود 
مي گيــرد، نقــش خناســانه به خــود مي گيرد 

)همان(.
ايــن حکيــم روايــات و احاديث را نيــز مانند 
قرآن قابل تأويل دانســته و حديــث معراج را 
نيز بر پايه روش تأويلــي خود فهم مي کند. او 
زبان حديث معراج را نمادين و رمزي دانســته 
کــه تجربــه درونــي و معقولــي را کــه پيامبر 
اسالم داشــته را در چارچوب حسي به نمايش 
نســخه  معراج نامه،  )ابن ســينا، ح،  مي گــذارد 
الکترونيکي، بي تا(. بر پايه چنين نگرشــي مثاًل 
معنــاي براق معادل عقل فعال؛ درخت ســدره 
به عنوان فلك اعظــم، دريا، عقل اول و چهار 
دريــا حقيقت جوهريت، ماديت، جســمّيت و 

صورت تلقي مي شود )همان(.
جمعبندي

راهکار نقاد ســينوي در فهــم قرآن- برخالف 
اصحــاب نقــل و روايــت- بــا ظاهرگرايــي 
ســازگار نيســت. در اين راستا ابن ســينا براي 
فهم متــون ديني تجربــه نحله هــاي گوناگون 
مشــائي و نوافالطونــي را بــه کار گرفته  و در 
مســير تلفيــق انديشــه و فرهنگ بســيار جدي 
است. روش شناســي تأويلي ابن ســينا گسترده 
بســياري را مي پوشــاند به همين دليل او نه تنها 
متون ديني، بلکه حتي اموري همچون شــعائر 
و مناســک ديني را نيز رمزي- اشاري ديده و 
تأويل مي کند. چنين تأويلي برخاســته از مباني 
هستي شناســانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه 
اوســت. در پرتو اين روش، تأويل گر با عبور 
از ســطح متن- از متن هستي يا نوشتار- تالش 
مي کند بــه معنــاي نهايي که در پــس نمادها 
پنهان اســت دســت يابد. بدين ترتيب ابن سينا 
گزينــه ديگــري را بــراي تأويــل متــن قرآن 

احديت اوست )همان(.
در چارچــوب روش تأويلــي ســينوي آيه 76 
ســوره انعام »ال ُاِحبُّ ااَلفِلين: زوال يابندگان را 
دوســت ندارم« زوال يابنده به عنوان پديداري 
ممكن الوجــود تلقــي مي شــود، چــون چنين 
پديدارهايــي در مرحلــه امكان فــرو افتاده اند 
)رســائل ابن ســينا(. معناي عــرش در آيه 17 
ســوره الحاقه »و َيحِمــُل َعرَش َربِّــَك َفوَقُهم 
َيوَمئِــذ َثمانَِيــه: و عــرش پــروردگارت را بر 
بااليشــان برمي دارند آن روز هشــت )فرشته(« 
برمبناي روش ابن ســينا فلك اطلس مي باشــد. 
اين فلک بر هشــت فلك ديگر احاطه دارد و 
مستقر اســت. منظور از »حمل: برداشتن« يعني 
احاطــه پديدارها بر يکديگر مانند احاطه آتش 

بر هوا يا احاطه آب بر خاک.
در آيه 30 ســوره مدثــر از 19 پديده ســخن 
مي رود کــه در عرف مفســران به 19 فرشــته 
تعبير شده است: »َعَليها ِتسَعَه َعَشر: بر آن است 
ابن ســينا برخالف درک معمول  فرشــته«.   19
مفســران زمانه خود اين 19 پديــدار را نيروها 
و توانايي هاي ادراکي و عملي انســان مي داند. 
چه اين نيروهايي هســتند کــه درهاي جنهم يا 
بهشت را بر انســان مي گشايند. بر همين سبک 
و سياق مقصود از هفت در جهنم را نيز که در 
آيه 44 ســوره حجر به آن اشــاره شده است، 
حــواس پنجگانه ظاهــري و همچنيــن وهم و 
ـُكلِّ بَاٍب  خيــال مي داند »َلَهــا َســْبَعُه َأْبَواٍب لِـّ
مِّْنُهْم ُجْزٌء مَّْقُســوٌم: براي آنجا هفت در اســت 
و براي هر دري بخشي معين از آنها اختصاص 
يافتــه«. در مقابــل اين درهــاي هفتگانه جهنم 
اما راهي به ســوي بهشت اســت و آن گشودن 
دروازه عقل مي باشــد )رســائل ابن ســينا(. از 
منظر سينوي، آنچه در قرآن در مورد مجازات 
و رنــج و درد اخــروي آمده به زبــان مجاز و 
اســتعاره آمده است )ابن ســينا، 1949، رساله، 
ص 50(. هدف از به کارگيري چنين تصويري 
از جهان اخروي، ترســاندن مخاطبين از کردار 
غيراخالقــي و انگيختــن آنهــا بــه نيکوکاري 
اســت. به گمان ايــن حکيم، منظور ســعادت 
اخروي است و رهايي از جهان مادي، پيوستن 
به جهــان عقلي و لذت بردن نيکوکاران در آن 
جهــان نيز همان صعود به ســمت پــروردگار 

است )همان، 118(.
بنا بــه تأويل ســينوي منظور از نفاثــات »َوِمْن 
َشــرِّ النَّفَّاَثــاِت ِفي الُْعَقِد: دمنــدگان در گره ها، 
ســوره الفلق: 4« نيروهاي گياهــي )قوه نباتي( 
اســت کــه کارکردش رشــد بدن اســت که، 
عناصر چهارگانــه )آب، خاک، هوا و آتش( 
را گره مي زنند )عاصــي، 1983(. او منظور از 
رشک ورزان }َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد: از شر 
رشک ورز آن گاه که رشک بورزد: الفلق: 5{ 
را کشمکش ميان نفس و بدن مي داند )همان(.

ابن ســينا در تفسير سوره ناس بر اين باور است 
کــه منظــور از »جنــه« و »النــاس« ادراکات و 
احســاس هاي باطني-دروني و ظاهري- حسي 
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است؛ آنگاه اســت که خداوند راه حل را در 
برابرش قرار مي دهد و خودش هم بايد در آن 
راه برود تا مشکلش حل گردد. يعني خودش 
هم بايد مشــکلش را حل کند. تفاوِت تفســير 
غيراصيل قبلي با اين تفســير در اين است: در 
حالِت قبل، شــخص با دعاکــردن انتظاِر حِل 
مشکل را دارد، اما در اين حالت )که شخص 
به تفســير اصيل تر معتقد اســت(، شــخص به 
دنبالِ حِل مشــکل مــي رود و خداوند راه حل 

مي رساند. را 
در ايــن تفســير اجــزاي اســتعاره هاي به کار 

گرفته شــده در بيت موردنظر به شرح زيرند:
اگــر طبق شــعر، اصل تشــنگي اســت، طبق 

تفســير، اصل کوشش در حل مشکل است.
آب: جســت وجوي آب: تشــنگي: جوشيدن 

آب
راه حل: خواســتِن حل شــدِن مشكل: كوشش 

در حل مشكل: حل كامل مشكل
اگــر طبق شــعر، اصل تشــنگي اســت، طبق 

تفســير، اصل كوشش در حل مشكل است.

تفســيري■نيچــه■اي■و■هايدگري■از■بيت■
مزبور

حال اگــر با نگاهي متأثــر از تفکرات نيچه و 
هايدگر بــه اين بيــت بنگريم، تفاســير ديگر 

محتاج■چيزي■بايــد■کردن■تا■بدهد■که:■امَّْن■■
■ِاذا■َدعــاُه.■اضطــرار،■گواه■ ُيجيب■ُالُْمْضَطــرَّ

است. استحقاق■
آن نياز مريمي  بوده ســت و َدرد  

که چنان طفلي سخن آغاز کرد
جــزو او،  بــي او،  بــراِي او بگفــت  

جزو جزوت گفت دارد در نُِهفت
دســت و پا شــاهد شــوندت اي َرهي! 

منِکري را چند دست و پا نِهي؟  
ور نباشــي مســتحِق شــرح و گفت  

ِبُخفت ترا ديد و  ناطق  ناطقه ي 
هر چه روييد از پي محتاج ُرســت  

تا بيابد طالبي چيزي که ُجســت
حق تعالي گر ســماوات آفريد  

از براِي دفِع حاجات آفريد
هــر کجــا دردي، دوا آنجــا َرود  

هر کجا فقري، نوا آنجا َرود
هر کجا مشــکل، جواب آنجا َرود  

َرود هر کجا کشتيست، آب آنجا 
آب کم جو، تشــنگي آور به دســت  

تا بجوشد آْب از باال و پست

تفســيِر معمول و به ادعاِي مــن غيراصيل اين 
شعر اين اســت که »اگر دعا کني، مشکالتت 
برطــرف مي شــود«. به خصــوص آنجا که در 
عنوان اين بخــش مي گويد، »حق تعالي هرچه 
داد ... همه به اســتدعاي حاجت آفريد... که: 
امَّــنْ ُيجيب ُاْلُمْضَطّرَ ِاذا َدعــاُه« بر عوام اثبات 
مي شــود که کل شــعر در اهميت دعاســت؛ 
درصورتي که تفســير ديگري نيز از کل همين 

است. امکان پذير  شعر 

شعر اصيل■تر■ تفسير■
اگر به کلمــات »نياز«، »مســتحق«، »محتاج«، 
»طالــب«، »حاجات« و »مشــکل« دقت کنيم، 
متوجه مي شــويم که تأکيد شــعر بر وضعيتي 
اســت کــه در آن شــخص با مشــکل روبرو 
شــده و نيازمنِد راه حل اســت، يعني شخص، 
بــراي هدفي، خود را به وضعيتي رســانده که 
با مشــکلي روبرو شــده و به دنبالِ حِل مشکل 

مقدمه
در دفتر ســوم مثنوي ابيات 3205 به بعد، بيتي 
اســت که مي توان از آن تفاســير مهمي کرد. 
اين تفاســير را به کمک نيچه و هايدگر انجام 
خواهــم داد. گذشــته از اهميتي که تفاســير 
نيچــه و هايدگــر از اين بيــت مي توانند براي 
ما داشــته باشــند، اين کار تمريني اســت در 
کاربرد اصــل »مرگ نويســنده«، که براي ما 
نيز بســيار مهم اســت، چراکه به نظر مي رسد، 
ما هنوز مياِن تقدس متن و تقدس معني، يعني 

مردديم. برهان  تقدس 
است: اين  موردنظر  بيت 

آب کم جو، تشنگي آور به  دست           
تا بجوشد آب از باال و پست

نويسنده مرگ■ مفهوم■
»مرگ نويســنده« عنوان مقاله اي است از نقاد 
ادبي فرانســوي »رونالد بــارت« در 1967 که 
در آن مطــرح مي کند که يــک کار ادبي را 
نبايد به نيــات و هويت نويســنده آن محدود 
کــرد بلکــه بايــد متــن را از »خودکامگــي 
تفســيري« رها کرد. آنچه در اين مقاله مدنظر 
اســت، مهم دانستن تفسيرهاي ممکنه و خارج 
از اعتباِر نويســنده اســت و اين يعني درستِي 
يک تفســيِر ممکنه را بر درســتِي منطِق آن بنا 
کنيم، به جــاي آنکه آن را وابســته به نيات و 
هويت نويســنده بدانيم. بنابراين در تفسيرهاي 
مختلفي که از اين بيــت موالنا خواهيم کرد، 
هدف، اهميت خود تفسيرهاســت بدون آنکه 
نيات مولــوي يا حتي معاني ابيــات زمينه اين 
بيــت را مــورد بررســي و علــت انتخاب آن 

دهيم. قرار  تفاسير 

ِغيراصيل■آن شعر■موالنا■و■معني■
عنوان شــعر و خود شــعر تا بيــت موردنظر به 

شرح زير است:
بيان■آنــک■حق■تعالي■هرچــه■داد■و■آفريد■
از■ســماوات■و■ارضيــن■و■اعيــان■و■اعراض■
همه■به■اســتدعاِي■حاجــت■آفريد.■خود■را■

آب■کم■جو■تشنگي■آور■به■دست
اگر■نيچه■و■هايدگر■مثنوي■مي■خواندند1

شهريار شفقي

مارتين هايدگر
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است.
و امــا در هايدگــر مســئله پيچيده تر اســت: 
راه حــل بنياديــن هايدگــر، »رويارويــي بــا 
مرگ« اســت )که البته ايــن »مرگ« از آنچه 
مــا در مورد مــرگ تصــور مي کنيــم کاماًل 
متفــاوت اســت(.  مشــکلي کــه از نظــر او، 
ريشــه همه  مشکالت اســت.  درواقع، اگر با 
اين مشــکل روبرو نشــويم، به صور مختلف 
نمايــان خواهد شــد؛ و تــا زماني کــه به طور 
مســتقيم با آن روبه رو نشــويم، مشــکالتمان 
امــا فرامــوش نکنيم  ادامــه خواهنــد يافت، 
که اين گونه نيســت که بعــد از رويارويي با 
مرگ، مشــکلي نداشته باشــيم، خير.  بعد از 
رويارويي با مرگ چنان روئين تن مي شــويم 
که مشــکالْت، ديگر مشــکل به نظر نخواهند 
آمــد.  قبــول اين حرکــت دائمي اســت که 
براي مردِم عادي، بســيار دشــوار اســت و به 
هر صورِت ممکــن، به دنبال ميان ُبرزدن آنند.  
اين ميان بُــرزدن خود را به صورت گرايش به 

مي دهد.   نشان  »خرافه« 
و امــا چــرا گرايش بــه خرافــه رواج دارد؟  
نيچه  پاسخي روشــنگرانه مي دهد که  مولوي 
قرن هــا بعد از او به آن مي رســد.  مولوي در 
دفتــر ســوم، ابيــات 4204 به بعــد، در قالب 
گفت وگــوي يک نخــود کــه در ديگ در 
حــال جوشــيدن اســت  بــا کدبانوي آشــپز 
مطرح مي کند که بدون جوشــش و کوشش 

نمي توان رشــد کرد و ارتقا يافت:

آن ســتي گويد ورا که: »پيش ازين 
من چو تو بودم ز ِاجزاِي زمين  

چون بنــــوشيدم ِجهــــاِد آذري  
انـدرَخوري و  گشتم  پذيرا  پس 

مدتـــــي جوشيده ام انــــدر َزَمن  
تــن ديِگ  دروِن  ديگر  مدتي 

زين دو جوشــش، قوِت حس ها شــدم 
روح گشتم، پس ترا ُاستـــا شدم  

در جمــــادي گفتمـــي زان مـــي َدوي 
تا شـــوي علم و صفاِت معنـوي  

چون شـــدم من روح، پـــس بـــاِر دگر 
جوِش ديگر کن! ز حيواني گذر«

عشــق بــه خــدا تمــام مشــکالتمان را حــل 
مي کنــد؟  ما و به خصــوص مــا ايرانيان، در 
تاريــخ خــود عرفاي بســياري داشــته ايم که 
بــه ادعاي خود و اطرافيانشــان، عاشــق خدا 
بوده انــد، ولــي اگــر مشــکالت اجتماعي و 
سياســِي اطراف يک فرد را جزو مشکالت او 
به حســاب آوريم، آنگاه نمي توان تصور کرد 
که تمام مشــکالت اين عرفا حل شــده باشد.  

پس عشــق به خدا يعني چه؟
آيــا نبايــد بــه اين گونــه راه حل هــاي نهايي 
کامــاًل شــک کــرد؟ راه حل هايي بــا قالِب: 
»اگر چنيــن و چنــان کني، همه مشــکالتت 
حــل مي شــود«.  آيــا ما بــه لحــاظ فرهنگي 
ــِل چنيــن راه حل هايي نبوده ايــم؟ و آيا  معطَّ
عقب افتادگــِي مــا ناشــي از بــاور بــه چنين 
آيا  اســت؟  نبوده  معجزه گونه اي  راه حل هاي 
عقب افتادگــي ما و نرســيدن بــه ايده ال هاي 
ِدينــي ما، به دليــِل انتظار چنيــن معجزه هايي 
را داشــتن، يعنــي ميان بُــرزدِن زندگي نبوده 
اســت؟ آيا اين ميان بُــرزدن زندگي، درواقع 
نفــي زندگــي نيســت؟ و آيا نفــي زندگي و 
فقط چشــم به آخــرت دوختن، نفــِي خلقِت 
خداوند و بنابراين کفر نيســت؟  بله، بله، بله، 

بله.   بله،  بله، 
آيــا »تشــنگي آور به  دســت...« هــم از نوع 
همين راه حل هاي نهايي اســت؟ شــايد چنين 
باشــد؛ حال بــا کمک نيچه بيشــتر بررســي 

: کنيم
عشــق به خدا اصواًل چيســت؟ خداوند يک 
اســت.  بي نهايت  امري  بلکه  نيســت؛  موجود 
پــس اصــواًل نمي توانــد ُابژه يا  مورِد عشــق 
قرار گيرد، اما چه بســا همان گونه که ســؤال 
هســتي )هســتي چيست؟( ســؤالي اشــتباه و 
درعين حال ضروري و ناگزير  اســت، عشــق 
به خــدا نيز، عشــقي ناممکــن و درعين حال 
ناگزير باشــد. عالوه بر اين، اين عشــق خود 
را به چه صورت نشــان مي دهد؟  اگر کســي 
عاشق خداســت، بايد عاشــق مخلوقات خدا 
نيز باشــد، يعني عاشــق زندگي باشد.  عاشق 
زندگــي  »تأييدکــردن  يعنــي  زندگي بــودن 
بــا همــه ســختي هايش«!  يعنــي  »نترســيدن 
از مشــکالت و روبه رو شــدن بــا آنها براي 
حلشــان«.  اينجــا افــراد تنبلــي کــه به دنبال 
فرمولي طاليــي براي حل تمام مشکالتشــان 
بوده اند، کاماًل مأيوس خواهند شــد، چراکه 
راه حل ارائه شــده در اين تفسير، تنبلي آنها را 
چــاره نمي کند.  ِوردي نيســت که با خواندِن 

باز شود. آن گره هايشان 
پــس مي بينيــم کــه ايــن »راه حــل« راه حلي 
معمولي نيســت و کار را ساده نمي کند، بلکه 
برعکس با آماده شــدن براي رويارويي با هر 
بايد  را  مشــکلي، درواقــع مشــکل ترين کار 

داد. انجام 
پــس در نيچه راه حــل بنياديــن، تأييِد حيات 

ايــن کار  بــراي  امکان پذيرنــد.  مهم تــري  و 
بايــد فرض کرد اين بيت در مــورد مقوله اي 
بنياديــن اســت. كنش و واكنشــي کــه بنا بر 
فرض ما بنيادين اســت، تشــنگي و جوشيدن 
نمي تــوان  را  تشــنگي  حــال  اســت.  آب 
اســتعاره اي براي خواســتِن موجــودي ديگر 
فرض کرد، پس بايد آن را اســتعاره اي براي 
خواســتِن خدا يا بهتر، عشــق بــه خدا فرض 
کرد. در اين صورت جوشــيدن آب نيز براي 
حِل تماِم مشــکالت استعاره خواهد شد. حال 
اگر تشــنگي اســتعاره اســت براي »عشــق به 
خدا«، پس آب ضرورتًا اســتعاره خواهد شد 
براي »خدا«، امــا در اينجا با مشــکلي مواجه 
مي شويم، چراکه آن گاه »جست وجوي آب« 
استعاره خواهد شد براي »جست وجوي خدا« 
و در اين بيت اين کار نهي شــده! نسبت هاي 
نشــان  به صورت زير مي توان  را  مطرح شــده 

داد:
آب: جســت وجوي آب: تشــنگي: جوشيدن 

آب
خدا: خواســتن خدا: عشــق به خدا: حل تمام 

ت مشكال
اين مشــکل به نظر جدي است و بنابراين حل 
آن تفســير ما را ســامان خواهد داد.  تناقض 
به دســت آمده اينجاســت که بيت از يک سو  
به ما مي گويد در جســت وجوي آب نباشــيم 
و از ســوي ديگر مي گويد که تشــنه باشــيم.  
اگــر يکــي از تبعات اصلي تشــنه بودن را در 
آن گاه  بگيريــم،  بــودن  آب  جســت وجوي 
تناقض حتمي اســت.  بيشتر بررسي کنيم: آيا 
مي توان در جســت وجوي آب بود ولي تشنه 
نبود؟ بلي!  مي توان در جست وجوي آب بود 
براي رفع مشــکل ديگري جداي از تشنگي، 
مثاًل براي رفع مشــکل کم آبي يا خشکسالي، 
اما اينها اســتعاره اند، معني چه مي شــود؟ آيا 
مي تــوان خدا را خواســت ولي عاشــق خدا 
نبود؟  بلي: زماني که خدا را براي حل شــدن 
مشــکلي که برايمان پيش آمده مي خواهيم و 
او را مي خوانيــم و دعا مي کنيــم.  يعني خدا 
را براي خودش نخواســتن، يعني عاشــق خدا 

يعني: نبودن.  
خدا را خواســتن براي چيزي = خدا وســيله 

است
خدا را خواســتن براي خودش = خدا هدف 

است
بهتر است تناســب جديد را در جمع نسبت ها 
نشــان دهيم تا روابطشان را بهتر درک کنيم:

آب: جســت وجوي آب: تشــنگي: جوشيدن 
آب

خدا: خدا را براي حل شــدن مشكل خواستن: 
عشــق به خدا: حل تمام مشكالت

حــال که بــه نظــر مي آيــد اســتعاره هايمان 
را درســت انتخــاب کرده ايــم، با مســئله اي 
اساســي تر مواجه مي شــويم: چــرا و چگونه 
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نه وقايع را به آينده اي دور فرامي فکند تا صرفًا 
بــه دليل ضعــف او، به او پاداش دهند.  شــايد 
بتوان اين لحظه را »رستاخيز« ناميد.  آن حاجي 
که سوداي سرباال دارد، در طواف بايد به قول 
هايدگر »جهشي« فکري و روحي انجام دهد و 
دريابــد: حال که راِه به خدا مســيري بي نهايت 
اســت، پس در طول زمــان به خــدا نمي توان 
رســيد، بلکه در حال بايد رســيد: رســتاخيزي 
در هــر لحظه: با ســوداي ســرباال بايــد دائمًا 
برخاســت: لبيک، لبيک!  اولي در تأييد آنچه 
خدا مي فرستد )رضًا■به■رضائِک،■amorfati(، و 

دومي در تأييد بازگشت ابدي اين تأييد اول.
اما اين تفاوت اساســي صرفــًا در کاربرد کلمه 
»لبيک« نيســت، بلکه روحيه و شخصيت ما نيز 
بايد تغيير کند به آنچه هايدگر »گالســنهايت«5 
مي نامد و در توصيف آن ابعاد بيشــتري از اين 
روحيه را آشــکار مي کند.  مولوي در اين بيت 
البته آن را کاًل ســودا مي دانــد.  پس درنهايت 
اين روحيه■لبيک گوي اســت که راه حل تمام 

مشکالت ما، يعني تناهي ماست.
بنابرايــن، درمجموع، روايــت را اين گونه نيز 

بخوانيم:
آب کم جو، تشنگي آور به  دست            

گر تو را سوداي سربااليي است

پي■نوشت:
1. اين مقاله را به شــادوران محســن کوچک منش 
تقديــم مي کنم که با برپايي جلســات مثنوي خواني 

مرا با اين اشعار مولوي آشنا کرد.
2. ر.ک. بــه مقالــه »حيات، پيچيدگــي و تکامل«، 
چشــم■انداز■ايران(، شــماره 32، ص 117-118، 

1384، از همين نويسنده.
3. به طورقطع وابســته ها، بندگان کساني که به دروغ 
مدعي نئوليبراليزم هستند، خرافه گرايان، بي مايگان، 
آنــان که از خرافه نان مي خورند، فراماســون ها و... 
از اين نوع تفاســير ناراحت خواهنــد بود و ترجيح 
مي دهنــد که دين خرافه بمانــد.  البته گروه ديگري 
نيز هســتند کــه از اين تفاســير خوششــان نخواهد 
آمــد.  گروهي که به داليلي به جــز لياقت و کفايت 
بر مســند مسئوليت قرار داده شــده اند، ولي با کمال 
بي مســئوليتي از رشــد و توســعه فلســفه و تفکــر 
جلوگيــري مي کنند و در اين ميان وضعيت گروهي 
ديگر مضحک تر و تأســف بارتر اســت کــه از اين 
بي ســوادان براي يــک لقمه نان و اعتبــار تعريف و 

مي کنند. تمجيد 
4. تبعات اين يافته بنيادين براي فلسفه، علوم انساني 

و تفســير ما از دين بسيار زياد و پراهميت است.
5. گالســنهايت روحيــه اي اســت در رويارويــي 
هم با هســتي و هم با هســتنده ها کــه مي توان آن را 
»اجازه دادن به هســتي براي هويداکردن هستنده ها« 
ناميد.  براي توضيح بيشــتر و فني تر ر.ک. به کتاب 
گالســنهايت:■رويارويــي■با■غيرممکــن■ممکن،■

رخدادنو، 1390، از همين نويسنده.■

 

اســت که سعي کرده ام آن را مطرح کنم.  اين 
شــاکله از دو حرکت تشکيل شــده و مي توان 

آن را به صورت تصوير باال نشان داد:
يعنــي يک حرکت مســتقيم و ســپس حرکتي 
دوري در ســطحي عمــود بــر حرکــت قبلي.  
اکنــون در رفتن به حــج ما درگيــر همين دو 
حرکت هستيم.  يکي آنچه هايدگر متافيزيکي 
مي نامد )حرکت اول: مســافرت از شــهر خود 
بــه مکه( که به دنبال هدفــي در انتهاي يک راه 
اســت، براي رســيدن به مقصود )خدا( و حل 
تمام مشکالت و فائق آمدن بر تناهي خود.  در 
حرکت دوم که ناقض و نافي حرکت اول است 
)کــه در محل مالقــات رخ مي دهد و نماد آن 
هفت بار چرخيدن به دور کعبه اســت(، متوجه 
مي شــويم که راه حلي نهايي و يک بار-براي-
هميشــه وجود ندارد و اينکــه مقصود، رفتن به 
ســمت مقصود اســت، که حل مشکالتمان در 
حل کردن بي نهايت مشکل است )!( اما با يک 
تفاوت اساســي:  اگــر پيش ازاين با مشــکالت 
بــا ناراحتي روبــه رو مي شــديم و اين وضعيت 
خوشــايندمان نبود، حال با گفتــن لبيک نه تنها 
آن را تأييــد مي کنيــم کــه از آن چــون بازي 
لذت مي بريم؛ و نه تنها آن، بلکه اين بازگشــت 
و دور ابــدي را نيز تأييد مي کنيــم. تعبير نيچه 
 great( »براي ايــن لحظه »ظهر کامــل/ عالي
noon( اســت.  لحظه اي که انســان ســايه اي 
ندارد، نه به پس، نه به پيش.  اين زماني اســت 
که انسان با نترســيدِن از روبروشدِن با حال، نه 
نوستالژي گذشــته هاي طاليي خود را دارد، و 

آن گاه مولوي هشداري عجيب مي دهد:

از  خـــدا  مي خـــواه  تا  زين  نکته  هـــــا 
در نلغزّي و َرسي در منتهــــــا  

زانِک از قرآن بســــي گمره شدنـــد  
زآن رسن، قومي دروِن چه شدند

مر رســن را نيســت جرمي اي عنود!  
چون ترا سـوداي َســْر باال نبـود
پس به گفته مولوي ِصرِف خواندن قرآن، انسان 
را رســتگار نمي کند، بلکه شــرِط رســتگاري، 
تمايل و شــوِق باالرفتن اســت.  در اين دوران 
به ســادگي مي توان نمونه چنين کساني را ديد 
که بدون »شــوِق- به- باال« به قرآن مي روند و 
به قعر چاه مي افتند: طالبان، القاعده، بوکوحرام 
و داعش، اما چرا اين مردم، شــوِق رفتن به باال 
و تعالي يافتــن را ندارند؟ از نظــر نيچه، دليلش 
»تنبلي« اســت؛ آنچه او »لختي روح« مي نامد.2  
اما واقعــًا چگونه داعش تنبل اســت؟ اين همه 
مشکالِت جنِگ چريکي را تحمل کردن و بعد 
هم درگيِر جنگي تمام عيار با يک ارتش شدن، 
آيــا واقعًا تنبلند؟  بلي. آنهــا ازآن رو تنبلند که 
مي خواهند ميان ُبر بزنند.  مي خواهند يک شــبه، 
رِه صدســاله روند و با يک مشت ِگره کردن و 
اهلل اکبــر گفتن و حتي کشته شــدن، به بهشــت 
روند. غافــل از اينکــه حيات، ميان بُــر ندارد. 
تنبلــي، فــرد را وادار مي کند تا دســتورات و 
مفاهيــِم قرآنــي را به خرافه تبديــل کند.  چرا 
خرافــه؟  خرافه يعني اعتقــاِد به جادو و جادو، 
کاري اســت که با زحمتي کم، پاداشي عظيم 
دارد و مــردم به دليــِل تنبلي به دنبــال زحمِت 
کم هستند. سرخپوســتان مي گويند »اين رقص 
بــاران را انجام بــده، خشکســالي ات برطرف 
خواهد شــد«؛ نيازي نيســت رياضي، مکانيک 
خاک، مکانيک آب، هواشناســي، سدســازي 
و... يــاد بگيري.  »اين ِورد را 10 بار بخوان، به 
بهشت مي روي«؛ نيازي نيست ظلم و بي عدالتي 
اطراف خود را با کار و کوشش، سيستم سازي 

و آگاهي دادن و خطرکردن از بين ببري.3

نتيجه■گيري
در انتهــا مي تــوان پرســيد اين اشــعار مولوي 
واقعــًا چه چيزي بيش از نيچــه و هايدگر به ما 
مي دهند؟  جداي از »به زبان فارسي سرودن« و 
»در قالب شــعرگفتن« و به صورتي ديگر گفتن 
که خودش بسيار ارزشمند و مفيد است )چون 
بر مردم اثــر دارد(، هيچ.  بله، ولي از ياد نبريم 
که مولوي قرن ها پيــش از نيچه و هايدگر اين 
اشعار را سروده و اين يعني اگر با دقت بيشتري 
به آنها فکر مي کرديم چه بسا مي توانستيم خيلي 
زودتر به اين نتايج برســيم.  البته چه مي گويم، 
اگر فکر مي کرديم که ما از مثنوي مهم تر، 14 
قرن پيش قرآن و سنت را داشتيم. براي نمونه:

شــاکله منطقي بســيار ارزشــمندي4 که نيچه و 
هايدگر متوجه مي شــوند و غيرمســتقيم مطرح 
نيچهمي کنند از نظر مــن در بيت مولوي نيز موجود 
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پيــش مي آيد کــه در برخــي از مجاهدين و 
فدايي ها بــود. بي اخالقي براي اين بود که ما 
ضــدي بوديــم. مثاًل در زندان يک شــيرآب 
بود که يخ بســته بــود و از آن آب نمي آمد. 
بچه هــا کتري آب جوش تهيــه کردند، تا يخ 
را ذوب کننــد. بعد پاســبان آمــد گفت: اين 
کار را نکنيــد، شــير مي ترکد. يکي گفت: بر 
پدرش لعنت، هر کاري پليس گفت عکسش 
را انجام بــده. آب جوش را روي آن ريختند 
و آن شــير هم ترکيد. وقتي ما ضدي باشــيم، 
هــر کاري کــه کســي مي گويــد، ضدش را 
انجــام مي دهيــم. ما بايــد راه ايجابي داشــته 
باشــيم. يک بحثي هم که در چشم انداز ايران 
ادامــه پيــدا کرد، همين اســت. مــا اگر اول 
بگوييــم »ال«، يعنــي نفي، تنهــا وضع موجود 
را نفــي کنيــم و به جايــي نمي رســيم. اصاًل 
شــما فکر مي کنيد در وضــع موجود، جريان 
اســتراتژيک ايجابي کاملــي هم وجود دارد 
کــه ما بخواهيم آن را نفــي کنيم؟ البته من به 
ياد نمي آورم فرد يــا نيرويي جريان مترقي نما 
را به حزب توده يا امپرياليســت وابسته بداند.

آقاي■مهندس■روي■دو■مســئله■تأکيد■■■
نيرويي■حذف■ اينکــه■ يکــي■ داشــتند؛■
نشــود■و■دوم■اينکه■خشــونتي■هم■انجام■
نگيرد.■اين■مســئله■براي■سياستمداران■و■
هستند■ قدرت■ در■ که■ سياســي■ جريانات■
معنــي■پيدا■مي■کند.■حاال■مثاًل■اگر■جناب■
آقاي■خاتمي■به■عنوان■يک■سياستمداري■
که■االن■در■موضع■قدرت■نيست■اعتراف■
اينکه■چه■اشــتباهاتي■کردند،■ به■ کردند■
در■ که■ سياســتمداري■ يــک■ براي■ اين■

شــهرام خــودش کارگري نکــرده بود و در 
هيــچ عمــل ضدامپرياليســتي يا ضدســلطنتي 
شــرکت نکرده بــود. من نمي دانــم براي چه 
50 درصد نيروي يک تشــکيالتي را با روش 
غيردموکراتيــک حذف كني، بعد هم بگويي 
پيــروزي مارکسيســم بر اســالم. مي گويد ما 
مي خواســتيم مارکسيســم را بر اســالم پيروز 
کنيــم که هيــچ گــروه مذهبي ديگــر نتواند 
ســربلند کنــد. يک محوري که مي خواســتم 
بگويم و يادم رفت، اين بود که در راســتاي 
تکامــل اساســًا راه ما راه خــدا و راه تکامل 
بود و اصواًل ضدامپرياليســم، ضدصهيونيسم، 
ضدســلطنت نبوديــم، ايــن را آموزش هــاي 
حنيف نژاد مي گفت كه راه ما، راه خدا و راه 
تکامل است. ما به راه خودمان ادامه مي دهيم، 
گســترش مي دهيم، حــاال اگر ســلطنت مانع 
شــد، ما با اين مانــع برخــورد مي کنيم. اگر 
مــا بگوييم ضدســلطنتيم، شــيوه هايمان هم با 
ســلطنت ســنخيت پيدا مي کنــد، درحالي که 
ما شــيوه هاي آنها را دنبــال نمي کرديم. اگر 
نبايد  ما  شــکنجه مي دهند، دروغ مي گوينــد 
متقاباًل شــکنجه بدهيــم و دروغ بگوييم. اگر 
نبايد همان راه  کسي توســعه طلب اســت، ما 
را داشــته باشــيم. اين اســت کــه واقعًا مکر 
خدا بــا مکر آنها متفاوت اســت. ِکيد خدا با 
ِکيد آنها متفاوت هســت، چراکه اساســًا راه 
مــا راه تکامل اســت. ما يک هــدف ايجابي 
داريــم و الزامــًا و صرفًا ضد چيزي نيســتيم. 
براســاس ايجاب اســت کــه چيــزي را نفي 
مي کنيــم. اگر اين راه را دنبــال کنيم اخالق 
رعايت مي شــود ولي اگر خود را ضدسلطنت 
بي اخالقي هايــي  بدانيــم،  ضدامپرياليســم  و 

جنــاب■آقاي■مهنــدس■ميثمي!■چند■■■
وقــت■پيــش■مجموعــه■نوارهايــي■از■
گفت■وگــوي■بين■حميد■اشــرف■)رهبر■
تقي■ با■ خلق(■ فدائيان■ ســازمان■ ســابق■
شــهرام■)رهبر■جريان■تغيير■ايدئولوژي(■
اين■ ما■ اينکه■ از■ آمد.■صرف■نظــر■ بيرون■
را■ضربه■54■يــا■جريان■تغيير■ايدئولوژي■
بدانيــم،■در■آن■مجموعه■نوار■و■سلســله■
مباحثــات■و■در■مباحثي■کــه■دو■طرف■
مطــرح■مي■کردند■مواردي■هســت■که■
مبارزات■ضدســلطنتي■ قالب■ در■ صرفــًا■
اين■دو■گروه■-که■شــايد■زاويه■بسياري■
داشته■اند-■ هم■ مجاهدين■ بنيانگذاران■ با■
بوده■اســت.■آيا■مــا■اخالقــًا،■-■بِما■ُهَو■
اَخالقــًا-■مجاز■بوديم،■پيــش■و■پس■از■
را■ آنها■ متفاوتي■ تحليل■هــاي■ با■ انقالب،■
چپ■نما■يــا■مثاًل■جريان■وابســته■به■يکي■
يا■از■طرف■حزب■توده■ از■ســفارتخانه■ها■

بدانيم؟ ايران■
اينهــا انحرافشــان اين بود که خودشــان  □

مي گفتند در دوران مبارزات ضدامپرياليستي، 
بايد رعايت  اتحاد نيروهاي ضدامپرياليستي را 
کنند و اگر مجيد شريف واقفي و صمديه  لباف 
را بــه قول خودشــان خرده بــورژوازي چپ 
مي دانســتند، ُخب، خرده بورژوازي چپ هم 
نيروي ضدامپرياليست بود و عملكردش  يک 
مــورد تأييــد آنها بــود. بنابرايــن نبايد با آن 
برخــورد آنتاگونيســتي مي کردنــد. از ايــن 
بابت که انحرافشــان مســلم بــود. به هرحال، 
ما هــم خودمــان واژه به اصطــالح مترقي نما 
را مطــرح مي  کرديــم. يعني مترقــي نبودند، 
مترقي نمــا بودنــد و به آن عمــل نمي کردند. 
در همان گفت وگويي هم که تقي شــهرام با 
50 درصد  حميد اشرف داشــت، مي گويد ما 
نيروهاي مســلمان را حذف تشکيالتي کرديم 
چون صالحيت نداشــتند، حاال شــهرام با چه 
معياري اين صالحيت را تشــخيص داده بود؟ 

اخالق■و■سياست

نوشته حاضر ســخنراني مهندس ميثمي باعنوان »اخالق و سياست« است كه 
در انجمن اخالق با حضور نخبگاني چون دكتر حسين بني اسدي، دكتر مصطفي 
معين، دكتر تقي شامخي و... در تاريخ دوم خرداد 1391 ايراد شده بود. در شماره 
86 متن سخنراني از نظر خوانندگان گذشت. در اين شماره پرسش و پاسخ هاي 

مطرح شده در جلسه تقديم خوانندگان مي شود.

لطف  اهلل ميثمي
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درست■بودند■و■وقتي■به■قدرت■رسيدند■
کاماًل■برعکس■آن■چيزي■که■شــما■االن■
در■نظــر■گرفتيد،■عمــل■کردند.■بيني■و■
بين■اللهي■اش■را■هــم■اگر■بخواهيم■يک■
از■ انجام■بدهيم،■ کار■پژوهشــي■ميداني■
آن■مصاديقي■که■شما■گفتيد■فراواني■اش■
کنم■که■ اشاره■ اســت.■مي■خواهم■ بيشتر■
تجربه■بشــريت■در■اين■راســتا■بوده■که■
اين■قدرت،■در■ذات■خودش■يک■چنين■
فساد■و■مفســده■هايي■را■مي■تواند■داشته■
باشــد.■راه■را■در■اين■ديدنــد■که■اين■
قدرت■را■پاســخگو■کنند،■يک■چيزهايي■
را■بياورند■و■محــدود■کنند،■جدا■کنند،■
به■اصطالح■تقســيم■کنند■و■همه■را■يک■جا■
به■ نکنند.■مي■خواهــم■مجدداً■ متمرکــز■
ايــن■مبناي■نظري■شــما■برگــردم،■آيا■
به■ باوجوداين■مســائل■کماکان■مي■شود■
استناد■صحبت■هاي■شما■گفت■که■قدرت■

به■ما■هو■قدرت،■فساد■ندارد؟■
ايــن صحبتــي کــه من کــردم بــه دليل  □

روانشناسي اجتماعي بود که در جامعه ماست 
و من بعضي از روشــنفکرها را مي شناسم که 
به قطعيت مي گويند قدرت فســاد مي آورد و 
اگر مســلح به دين هم بشــود، اســتبداد ديني 
مي شــود که بــه قــول عالمــه نائيني »اشــنع 
الشــنايع و افجع الفجايع« اســت. مــن با اين 
جريان مي خواســتم مقابله کنم که به هرحال، 
قدرت »الزامًا« فســادآور نيست و به جز انبيا و 
ائمه الگوهايي بوده که اين گونه بوده اســت. 
من در ريشــه يابي آن هم يک تحقيقاتي دارم 
که چشــمه هايي از آن را گفتم. ما با بسياري 
از آدم هــا زنــدان بوديم. مثاًل بســيار باتقوا و 
مســلمان بودنــد و خيلــي چيزهــا از آنها ياد 
گرفتيم، بعد که رهبر يک ســازماني شــدند، 
يا قدرتي شــدند آن گونه نبودند. خداوند در 

مــن  مي خواهــد.  آمــوزش  و  اســت  الزم 
مي گويم دموکراسي هم دادني و هم گرفتني 
اســت، هم ياد گرفتني و هم پيگيري کردني 
اســت، يعني اگر شــما به فــرض يک کتاب 
به ارشــاد بدهي و مثاًل مجــوز نداد، مي تواني 
بگويي مجوز نداد و تمام شــد. يک وقت هم 
دو ـ ســه بار پيگيــري مي کنيد و مجوزش را 
مي گيريد؛ يعني پيگيري هم الزم اســت. ياد 
بگيريــم که دموکراســي را هــم بدهيم، هم 
بگيريم، هم ياد بگيريم و هــم پيگيري کنيم. 
خيلي ها صداقــت هم دارند و جان به کف هم 
هستند، ولي متأســفانه يکي را نجس مي دانند 
و حذفش مي کنند و مشــکالت جامعه ما بعد 
از انقالب همين بود که از زندان هم شــروع 
شــد و بعد به همه نيروها کشــيده شــد. حتي 
ســال 55، خدا شاهد اســت که من پيش بيني 
مي کــردم کــه اين ســيري کــه در جامعه ما 
شــروع مي شــود به کجاها خواهد کشــيد. به 
نظــر مــن در اين مقطــع ما بايــد روي موانع 
دموکراســي، يا موانــع جامعه  بــدون حذف 
و  بکنيــم  کار  و  بکنيــم  کار  و  بکنيــم  کار 

باشيم. داشته  هم  پيگيري 

يکي■از■تکيه■کالم■هاي■شــما■اين■بود■■■
که■سياســت■و■قدرت،■در■ذات■خودش■
الزامًا■فســاد■ندارد■و■داليل■شما■هم■در■
اثبات■اين■مســئله■با■نشــان■دادن■برخي■
مصاديــق■همــراه■بود■که■جــاي■هيچ■
بحثــي■هم■ندارنــد■و■کامــاًل■مصاديق■
مصدق،■ مرحوم■ مانند■ هســتند؛■ درستي■
مرحوم■بــازرگان،■مرحــوم■منتظري■و■
خدمت■ مي■خواهم■ من■ ديگر.■ بســياري■
شــما■عرض■کنم■که■برعکس■هم■هست؛■
داد■ نشان■ را■ آدم■هايي■ مي■■توان■ بســيار■
که■به■اصطالح■کاماًل■اخالق■محور■و■بسيار■

محسوب■ اخالقي■ امر■ يک■ نيست،■ قدرت■
مي■شــود■و■قاعدتــًا■مورداحتــرام■هم■
از■موضع■قدرت■ مــا■ اما■وقتي■ هســت،■
بکنيم■ نقــد■ مي■توانيم■ مي■آييــم،■ پايين■
را■ اشــکاالتمان■ مي■توانيم■ راحت■تــر■ و■
بگوييم.■نکته■ديگر■اينکه■قاعدتًا■سياســت■
ما■ اگر■ تعامــل■هســتند.■ در■ قــدرت■ و■
نيرويي■حذف■ بخواهيــم■بگوييم■هيــچ■
نشــود■و■خشــونت■هم■نکنيم■و■دستمان■
هم■به■آن■سياســتمدار■نمي■رسد،■چگونه■
مي■■توان■ايــن■اخالق■را■به■آن■جريانات■
قرار■ قدرت■ در■ داد■که■ تســري■ سياسي■
گرفته■و■بخواهيــم■توجيه■کنيم■که■هيچ■
نيرويــي■را■حذف■نکن■و■خشــونتي■هم■
بــه■خرج■نده.■ايــن■را■چگونه■مي■توان■

کرد؟ کاربردي■
به نظــر من در جامعه مــا، اول بايد روي  □

 150 در  بشــود.  کار  حــذف  عــدم  مبانــي 
ســال گذشــته بيشــترين هزينــه اجتماعي که 
نيروهــا بوده.  بــه خاطر حــذف  پرداختيــم، 
حــذف نيروها هــم عمدتًا بــه دليل مســائل 
ايدئولوژيک بوده اســت. مثــاًل طرف اقليت 
مذهبي بوده، يا خدا را قبول نداشــته، يا دين 
را قبول نداشــته و... مثــاًل اقليت هاي مذهبي 
در دوره قاجار وقتي بــاران مي آمد، از خانه 
بيــرون نمي آمدند چون معتقــد بودند بقيه را 
نجس مي کنند. پس از پيروزي انقالب اولين 
فقيهي که شــجاعانه گفت اينهــا نجس ذاتي 
آقاي  بودند.  منتظري  آيت اهلل العظمي  نيســتند 
حســن زاده عاملــي مي گفت: آيــا دنيايي که 
به ايــن زيبايي خلق شــده و خــدا آنرا خلق 
کــرده، مگــر امــکان دارد نجــس ذاتي هم 
درونش باشــد. ُخب، اين مانع حل شده. اين 
فرهنــگ كم كم جا افتاده تــا اينکه حاال مثاًل 
اقليت هــاي مذهبي، شيريني فروشــي دارند و 

مي  خوريم. و  مي خريم  هم  ما 
55 که زندان بوديم، بعضــي به اتکاي  ســال 
رســاله خــاص فكــري ـ راهبــردي گفتنــد 
هرکســي خدا را قبــول ندارد نجس اســت؛ 
مارکسيســت ها  از  را  بايد ســفره ها  بنابرايــن 
جــدا کرد و يک درگيري در زندان به وجود 
آمــد که حــد نــدارد. همــان زمــان بعضي 
مي گفتند حســيني )شكنجه گر ساواك( چون 
نمــاز مي خواند و خدا را قبول دارد اين پاک 
اســت، يک نفر کــه براي عدالــت اجتماعي 
مقاومــت كرده و زير شــكنجه جان مي دهد، 
نجس اســت؟ مگر شيطان هم خدا و خالقيت 
خــدا را قبول ندارد، آنهــا در آن زمان اصاًل 
متوجه نبودند که معيار قرآن چيســت. ما که 
تذکر مي داديم، کينــه ما را به دل مي گرفتند 
و تأثيــر خــود را پس از انقالب گذاشــت و 
ما هــم جزو نيروهاي محذوف شــديم. براي 
برون رفــت از ايــن وضعيت صبــر و حوصله 

بازسازي شکنجه ايرانيان-موزه عربت
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اخــالق را از ايــن ظواهر منفــي مي بينم ولي 
يک اخالق هايي هم رشــد مي كند که خيلي 
اميدوارکننده اســت؛ مانند صداقت، امانت و 

انصاف.

مي■کنم■■■ يــادآوري■ را■ نکته■ چند■ من■
و■لطفــًا■شــما■راهنمايي■کنيــد.■قبل■از■
مرحــوم■منتظري،■ديگــران■هم■فتواي■
داده■ را■ غيرمســلمان■ نجس■نبــودن■
بودنــد.■به■طوري■کــه■آقــاي■صدر■در■
لبنــان■در■بحثي■کــه■بين■مســلمانان■و■
مسيحي■بســتني■فروش■بوده،■مي■روند■از■
بستني■فروش■مســيحي■بستني■مي■خرند■و■
به■فتواي■مراجع■قبل■از■مرحوم■منتظري■
اســتناد■هم■مي■کنند.■اين■را■خواســتم■
جويا■شــوم.■من■معتقــدم■آقاي■خاتمي■
هم■که■علي■رغم■آن■صحبتي■که■با■شــما■
از■وزرايي■ اســتفاده■ داشــتند■در■عدم■
ميليوني■آقاي■ با■رأي■هفــت■ متناســب■
ناطق■نوري،■اتفاقًا■وزرايي■داشــتند■که■
به■آقاي■ناطــق■رأي■داده■بودند،■منتها■
ســالمتي■ و■ ســاده■ و■ اخالقي■ آدم■هاي■
بودند■ آقاي■سعيدي■کيا■در■چين■ بودند.■
از■آقاياني■که■االن■هم■ اينجا■يکــي■ که■
در■مجلس■اســت،■تلفني■از■ايشان■براي■
بااين■همه■ تأييديــه■گرفتند.■ آقاي■ناطق■
به■عنوان■وزير■ را■ ايشــان■ آقاي■خاتمي،■

کردند. انتخاب■
بااين وجــود خودشــان گفتنــد مــن يک  □

بودم. نگذاشته  ايشان  از  وزير 

نکتــه■ديگــر■اينکه■آن■قصــه■اي■که■■■
درباره■مرحوم■آقاي■حســيبي■و■مرحوم■
مصدق■و■آن■فردي■که■اشــاره■کرديد،■
بــه■هر■صــورت■خــود■مصــدق■هيچ■
سوء■اســتفاده■يا■اســتفاده■اي■هم■از■اين■
خالف■هاي■آن■فرد■نکــرده،■حال■اينکه■
بعد■از■دهه■ها■طــرح■آن■جزئيات■و■آن■
خالف،■در■جمع■چقدر■رواســت■يا■روا■
نيســت■نمي■دانم،■چون■شــما■به■هرحال■
بحث■اخالق■و■سياست■را■مطرح■کرديد،■
خواستم■اين■را■بپرســم■که■آيا■ذکر■نام■

آن■فرد■ضرورتي■دارد■يا■ندارد.
ايــن جمــع خيلي محدود اســت و من از  □

دکتر ســعيد فاطمي هم ايــن مطلب را تحقيق 
کردم و او هم تأييــد کرد. به هرحال اين يک 
جمع است، نخبه هايي هســتند که مي خواهند 
روي مســائل فکر کنند. من انتقادم به مصدق 
اين اســت که بايد اينها را به آيت اهلل کاشاني 
مي گفــت کــه اين قــدر اعتماد مطلــق به آن 
شــخص پيدا نکند و بعد نهضت ملي آن گونه 
ضربــه نخــورد. به هرحــال ازنظــر اينکه اين 

مســائل آسيب شناسي شود،  گفتم. ■

54، از طالقاني  53 و  انفرادي که بودم ســال 
بيشــتر از خدا مي ترســيدم. تصــور مي كردم 
لطفي  زيــر عينکــش مي گويــد  از  طالقانــي 
اگر لو بدهي هرچي ديدي از چشــم خودت 
ديــدي. واقعــًا مي ترســيدم. درحالي که اول 
بايد از خدا مي ترســيدم. بــراي اينکه خدايي 
که مــن خلقــش کردم، مــن اثباتــش کرده 
بودم، ديگــر نمي توانســت مــرا تعالي دهد، 
زيــرا خداي ســميع و بصير نبود. بــه نظر من 
يک مشــکل انقالبيون ما اين بود که صادق و 
مقاوم بودند، ولي در عمل خدامحور نبودند. 
يکي هم، قضيه وحي اســت. مثاًل بســياري از 
متفکريــن مــا معتقدند که وحــي يک حوزه 
ديني  وقتي حکومت  اســت.  اســتدالل ناپذير 
تشــکيل  مي خواهند  وحياني  حکومــت  يعني 
دهنــد، حکومت ديني حوزه اي مي شــود که 
ديگــر اســتدالل و عقالنيــت در آن نيســت. 
اســت. شــکنجه گر  يعني شــعبان بي مخ پرور 
از آن درمي آيــد. در آموزش هــاي جاري، 
وحي، دست نيافتني اســت. اصاًل يعني چيزي 
که قابل دسترســي نيســت براي چه براســاس 
آن حکومــت تشــکيل دهيم؟ بــراي چه بايد 
حکومت را براســاس چيزي تشکيل دهيم که 
استدالل ناپذير باشــد؟ حکومت بايد براساس 
اســتدالل و ديالــوگ باشــد. ُخــب، مثاًل ما 
ديديــم که هارون و موســي با هــم ديالوگ 
کردنــد، چون يــک مباني واحدي داشــتند، 
اســتدالل هم را پذيرفتند، بــه راه برون رفت 
پايان گفت وگو  خوبي رســيدند. موســي در 
گفــت: »َربِّ اْغِفْر لِــي َوِلَِخــي َوَأْدِخْلَنا ِفي 
َرْحَمتِــَك«. )پــروردگارا مــن و بــرادرم را 
مشــمول غفران خــود قرار بده و در گســتره 
خــود وارد كن(. متأســفانه ايــن مباني هنوز 

نشده است. ما روشن  براي 

پيش■بيني■شــما■درباره■آينده■اخالق■■■
تعبير■نشــريه■ به■ در■ايران■چســت؟■يــا■
بُعد■ ايران،■چشــم■انداز■در■ چشــم■انداز■

چيست؟ اخالق■
به نظــر من اخالق ظاهري که فروپاشــي  □

شــده، ولي يک اخالقي در جامعه ما درحال 
رشد است و آن هم صداقت در جوانان است. 
جوان هــاي ما پرســش هاي بســيار جان داري 
دارند. آن پرســش  ها هم پاســخ داده نشده و 
چون پاســخ داده نشــده، منفعل شده اند و ما 
فکر مي کنيــم دين گريز و اخالق گريزند. من 
اصفهــان بودم كــه آقاي خاتمــي 20 خرداد 
ميدان نقش جهان سخنراني داشتند.  1388 در 
ديدم همين جوان هــا وقتي صداقت ديدند – 
به جز راســتي کــس نجويد ز دين – راســتي 
ديدنــد، آن چنان حرکــت مي کردند که حد 
نداشت. ســرمقاله اي باعنوان »نسلي پرسشگر« 
51( نوشــتم كه  ايران، شــماره  )چشــم انداز 
آنجا مفصــل به اين مســئله پرداخته ام. آينده 

قرآن آيه 206 ســوره بقره هــم مي گويد که 
»َو ِإَذا َتَولــَى  َســَعى  فِى اْلَْرِض لُِيْفِســَد فِيَها َو 
بُّ الَْفَساد«  ُيْهِلَك اْلَحْرَث َو النَّْســَل َو اهللَُّ اَل يحُِ
يعني وقتي به حکومت رســيد ســعي مي کند 
فساد کند، کشــاورزي، توليد و نسل را نابود 
کند و خدا فســاد را دوست ندارد. من روي 
مکانيســم اينهــا هــم کار کردم و بــه لحاظ 
معرفتي به دو چيز رســيدم. حاال، خصلت که 
جداست و هرکسي خصائلي دارد، يکي مثاًل 
ذاتًا غرور دارد و غرورش هم زمان بر اســت، 
هرچقدر هم بخواهد با آن مبارزه کند، زمان 
مي برد. يکي مثاًل به داليل پرورشــي که پدر 
و مادرش دادند، حسود است و اين حسادت 
هم در او نهادينه شــده و هر چــه مي خواهد 
را  اينهــا  نمي توانــد.  کنــد،  هــم  برخــورد 
بگذريم، ولي به لحــاظ معرفتي من براي آن 
دو عامــل قائل هســتم، يکي اينکــه، فرهنگ 
مــا به طــور عجيــب و عميقي، بــا اثبات خدا 
عجين اســت. شــما وقتــي مي خواهيد چيزي 
را اثبــات کنيد، بايــد بدانيم كــه اثبات کار 
ذهن اســت. بعد نتيجه اش هــم اينکه خداوند 
اســير ذهن مي شود و وقتي خداوند اسير ذهن 
شــد، ازآنجاکه شــما ذاتًا و فطرتًا، حق طلب 
مي شــويد.  هســتيد، خودخدابين  و خداجــو 
خودمطلق بيــن  شــديد،  کــه  خودخدابيــن 
مي شــويد. خودمطلق بيــن کــه شــديد، »اين 
است و جز اين نيســت« مي گوييد. اينجاست 
کــه بــدون اينکه خــودت بداني، فاشيســت 
شدي و خشــونت مي کني و در برابر واقعيت 
قــرار مي گيري و خشــونت مي کني. به همين 
خاطــر در مســلماناني کــه انقالبــي بودنــد، 
ايــن پديده خيلي زياد اســت. من در ســلول 

تقي شهرام
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افــزون بر عوامل سياســي بســياري که نقش 
منطقه  مناســبات  تعيين  کننــده  اي در  و  بــارز 
خاورميانه داشــته اســت، آنچه امروز بيشــتر 
خودنمايــي مي  کنــد، وجود ســه عامل مهم 
در شــکل  گيري تاريخ تنش  هاي ايــن منطقه 
اســت: 1. اختالفات ديرين و عميق اعراب با 
2. فرهنگ سياســي تبعي اعراب و  يکديگر؛ 
نقــش خرده  فرهنگ  ها و هويت  هاي سياســي 
3. عدم تلقي  و اجتماعي نامتــوازن و کهنه و 
مفاهيــم کشــور،  از  درســت و خردمندانــه 

ملت.  و  دولت 
همــان  از  شــديد  فرقه  گرايــي  و  تفرقــه   .1
ابتــدا و در همــان ماه  هاي آغازين تشــکيل 
بــود.  نمايــان  به شــدت  عــرب  دولت هــاي 
هنگامي کــه مذاکــرات نامنظــم نماينــدگان 
عرب در ورساي و تزوير قدرت  هاي بزرگ 
عرصه را بــراي تصميم گيري اعراب تنگ تر 
کرد، بســياري از کارشناســان افــق اين نوع 

صــداي  اســت.  طعنه  آميــزي  و  تراژيــک 
لرزش زيرســاخت هاي فرهنگــي و اجتماعي 
خاورميانــه امــروز بيش ازپيــش بــه گــوش 
استعمار،  بر  مبتني  زيرســاخت  هايي  مي رسد؛ 
پيوندهــاي قومــي و مذهبــي و عصبيت. هر 
پديــده اجتماعــي و سياســي شــأن تاريخي 
خــاص خــود را دارد، لذا حيــات اجتماعي 
و سياســي هــر جامعه  اي بــر پايــه رويه  هاي 
فرهنگــي، زباني و گفتماني شــکل مي گيرد. 
ازآنجاکــه فهــم و درک ما نســبت بــه همه 
امــور متأثــر از تاريــخ و ســنت اســت و به 
توافقات پس  نظر مي رســد که ترکش  هــاي 
از جنــگ جهانــي اول درخصوص تشــکيل 
فروپاشــي  از  پــس  خاورميانــه  دولت هــاي 
بــه نظر  عثمانــي هنــوز احســاس مي  شــود. 
مي رســد که تتبــع بيشــتر و اتخــاذ رويکرد 
وقايِع  برخــي  ريشه شناســي  بــراي  انتقــادي 

نحوســت اين منطقه ضروري است.

در سال  هاي پاياني جنگ جهاني دوم، يوگني 
شوارتز نويسنده روســي، نمايشنامه اي تمثيلي 
و هزل  آميــز باعنوان■اژدها■نوشــت؛ حکايت 
اژدهايــي ظالــم که ذهن و روان افراد شــهر 
را تســخير کرده و همه را مطيع خود ســاخته 
و مردم چنان در غرقاب غــم فرورفته  اند که 
به شوربختي  شــان رضا داده اند. فضاي ســرد 
و ُســربي اين شــهر با ورود شــواليه  اي دلير 
برهم مي  ريزد. او مردم را به اســتيفاي حقوق 
خويش و کشــتن اژدها ترغيب مي  کند و در 
اين ميان، دل به دوشــيزه  اي مي  بازد که قرار 
است طعمه ســاالنه اژدها شود. مردم شهر به 
تکاپو مي  افتند و ســعي مي  کنند شــواليه را از 
نيت خويــش منصرف کنند تا مبادا آشــوبي 
در شــهر رخ دهد، ولي شــواليه عزم خويش 
را جــزم کرده تا اژدهــا را به گرداب مرگ 
ســرانجام  ســازد.  آزاد  را  شــهر  و  بکشــاند 
نبــرد عظيم ميان شــواليه دليــر و اژدها آغاز 
مي شــود و علي رغم اخبار نادرست از سوي 
افــراد شــهر مبني بر پيــروزي اژدها،  برخي 
درنهايــت ايــن شــواليه اســت کــه باوجود 
جراحت هــاي بســيار ظفر مي  يابــد و به ناچار 
از شــهر مي گريــزد. يک ســال مي  گــذرد و 
فرد ديگري که در غياب شــواليه براي خود 
اعتباري کســب کــرده، فرمانروا مي  شــود و 
او نيــز همان روش خودکامه گذشــته را در 
فرمانــرواي خودکامه جديد،  پيش مي گيرد. 
به ازدواج مي  کند،  معشوق شــواليه را وادار 
بازمي  گردد و  اما در همين گيرودار شــواليه 
او فرمانرواي  فرياد دادخواهي ســر مي  دهد. 
جديــد را به زندان مي  افکنــد و بقيه زندانيان 
بــار  ايــن  امــا  مي  کنــد،  آزاد  را  بي گنــاه 
درمي يابد که راه دشــوارتري در پيش است 
و بايــد با اژدهــاي نهفتــه در تک  تک افراد 

! بجنگد
مســائل  درگيــر  روزهــا  ايــن  خاورميانــه 

ژيغ■ژيغ■تلخ■آن■درهاي■مرگ
بنيادگرايي■فرهنگي■در■خاورميانه

 سروش رزمي

قبايل عرب در فرن هفتم هجري
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ايــن منطقــه، فرهنگــي سياســي  اســت. در 
محــدود و تبعي، عموميــت دارد که در آن 
متوجه  بيشــتر  توده  ها  ابتدايي  وفاداري هــاي 
قبيلــه، دهکــده و رهبران مذهبي اســت. لذا 
گرچه نمادهاي مشــترکي نظير پرچم ، قوانين 
اساســي و ســرودهاي ملي وجــود دارد، اما 
به   نمادهــا در  ايــن  ســودمندي و کارکــرد 
جنبــش آوردن توده  هــا در حمايت از دولت 
بســيار ناچيز اســت. طبقــه متوســط به عنوان 
ابزار مناســب براي برقراري دموکراســي در 
اکثر دولت هــاي خاورميانه ضعيف اســت و 
هميــن عامل خود موجب تشــکيل گروه هاي 
سياســي افراطي و نظامي شده است. به دليل 
هميــن اختالفــات و شــکاف  هاي فرهنگي و 
اجتماعــي، قدرت  هاي برتر جهان کماکان بر 
ســر نقشــه آن به بحث و فحص مي نشينند و 
راه را براي گروه  هاي افراطي و حرکت هاي 
خشــن هموارتر مي  کنند. ارزش ها، الگوهاي 
اجتماعــي و فرهنگــي در ايــن منطقــه ديگر 
امروزين  پرســش هاي  و  نيازهــا  جوابگــوي 
بــراي  ملعبــه  اي  بــه  تنهــا  و  نيســت  منطقــه 
قدرت هــاي جهان مبدل شــده  اســت. حتي 
فرايندي نظير جهاني  شــدن هم در اين منطقه 
نتيجــه عکــس داده و مــا بــا گــروه نظامي 
جهاني  شــده  اي به نام داعش سروکار داريم! 
رکود و واپس  زدگــي فرهنگي بيداد مي کند 
و حاصــل ايــن ســيل خروشــان بي  خردي، 
نيســت.  افراطي  گري  و  چيزي جز خشــونت 
در ســال  هاي پاياني قرن بيســتم، کارگردان 
فقيــد ايتاليايــي ميــکل آنجلــو آنتونيوني در 
مصاحبــه  اي در باب وضعيت بشــر در جهان 
جديــد، متذکــر شــد که ارزش  هــا و اصول  
اجتماعي  ما کهنه شــده،  امــا کماکان به آنها 
انحراف  امر دليل  احترام مي  گذاريم و همين 
به  به بيان ديگر، تمســک  و کجروي ماســت. 
براي پرســش  ها و مسائل  پاســخ  هاي قديمي 
جديد اســت کــه چنيــن وضــع اجتماعي و 

يکديگــر قــرار دهــد و امتيــازات مدنظر را 
کســب کند. اتخاذ چنين سياســتي از ســوي 
اســرائيل در طول اين ساليان، موجب شد که 
اين رژيــم از کوچک تريــن روزنه اختالف 
منتفع ســاختن  بــراي  عربــي  در کشــورهاي 
بهــره  سياســي  چانه زني  هــاي  در  خويــش 
جويــد. البتــه نبايــد از عواملــي نظير جنگ 
ســرد، نفــت و يکه  تــازي امريــکا در وقايع 
عوامل  قطعــًا  کــرده.  صرف نظر  خاورميانــه 
مذکــور در برخــي از مقاطــع تاريخــي اين 
درگرفتــن  بوده انــد.  تعيين کننــده  منطقــه 
ميــان  در  بي خــردي  ســر  از  اختالف هايــي 
کشــورهاي خاورميانــه نيــز کمک بســزايي 
بــراي موفقيت برنامه اســتراتژيک اســرائيل 
در  داخلي خونين  اســت! جنگ هاي  داشــته 
لبنان، شــورش پ.ک.ک در شــرق ترکيه، 
قيام  هاي متعدد کردها در عراق و ســرکوب 
خشــن آنها، تجاوز عراق به ايران و کويت، 
اخوان المســلمين  راديکالي در  انشــعاب  هاي 
بر پايه پيوندهاي عشــيره  اي و خويشــاوندي، 
2003، نسل کشــي در غــزه و  جنــگ ســال 
اينــک ســلفي  گري داعش همگــي در يک 

خط ســير واحدي گنجانده مي  شود. 
2. دولت هاي عرب در طي اين ســاليان مدام 
درگيــر نزاع  هاي قومــي، قبيلــه  اي و مذهبي 
بوده  انــد و آنچــه موجــد چنيــن نزاع هايــي 
توســعه  نبود  و  فقدان دموکراســي  گرديده، 
اســت. مرده ريــگ  سياســي در خاورميانــه 
اســتعماري دولت  هــاي خاورميانــه نمايانگر 
توســعه نامتوازن سياســي اســت. کشورهاي 
و  آينــده  از  نمايــي  تنهــا  پيشــرفته صنعتــي 
پيشــرفت را بــه ملــل عقب  مانده نشــان داده 
به جاي  منطقــه خاورميانــه،  در  مي  دهنــد.  و 
رشــد فرهنــگ سياســي اصيــل و مبتنــي بر 
خــرد، فرهنــگ سياســي آميختــه بــه فرقه-

نتيجه   گرايي و ســلفي  گري شــکل گرفته که 
آن رشــد جريان هاي راديــکال مذهبي بوده 

اســتعمارگران  کشورســازي  و  تقســيم  بندي 
را روشــن نمي  ديدنــد. خاورميانــه  اي که از 
دل مذاکرات پس از جنگ جهاني اول ســر 
برآورد تقريبًا يک کار اختصاصي انگليســي 
–  فرانســوي بــود و از هميــن رو، اعتنايي به 
خواســته  هاي واقعي مردم منطقه نمي  شــد. از 
اختالفات در خاورميانه  ريشــه  ديگر،  طرفي 
مبتنــي بر هويــت فراملي بود که گســتره آن 
بر مجموعــه اي از ملت  هاي عربي و به دوراز 
براي  بــود.  اســتوار  تقســيم  بندي  هاي جديد 
به  نســبت  ديــدگاه خاندان هاشــمي  نمونــه 
شبه جزيره  يکپارچه  سازي  بر  عربي،  پادشاهي 
بود.  مبتني  عربستان، ســوريه بزرگ و عراق 
برخي کشــور مصر را به عنوان جزو  الينفک 
دولــت عربــي بــزرگ در نظــر مي  گرفتنــد 
برخــي کل خاورميانــه و شــمال آفريقــا  و 
مي دانســتند.  عربي  اســالمي،  ملــت  را جزو 
هميــن مواضــع و ديدگاه  ها موجب شــد که 
مشــروعيت پايدار ديدگاه ملت عربي بزرگ 
به ضــرر روابــط بين المللــي در جهان عرب 
بــه گذشــته مي توان  بــا نگاهي  تمام شــود. 
از بدو پيدايش  دريافت که دولت  هاي عرب 
عميقــًا متفرق، فرقه  گرا و نســبت به يکديگر 
بي  اعتماد بودند. شــاه فاروق در مصر و شــاه 
عبدالعزيز بن ســعود در عربســتان ســعودي 
در پــي مهار پادشــاهان هاشــمي در عراق و 
اردن بودنــد. شــاه عبــداهلل در اردن و حاج 
امين الحســني رهبر کميته عالي عرب در امور 
بيــزار بودند.  فلســطين به شــدت از يکديگر 
القتولــي،  شــکري  ســوريه،  رئيس جمهــور 
از افزون  طلبي هــاي شــاه عبداهلل در ســوريه 
واهمــه داشــت. تبعــات هميــن اختالف هــا 
در ســال هاي بعــد نمايان تــر گرديــد و پس 
از ضعــف انگليســي  ها در حل وفصل مســئله 
فلســطين و عمليــات تروريســتي گروه هــاي 
بريتانيا در  افراطــي يهــودي عليــه مقامــات 
ســال  هاي 1945 تا 1947، اسرائيل با حمايت 
از اوضــاع پرآشــوب  بــزرگ  قدرت  هــاي 
منطقه بهره جســت و در 14 مه 1948 تشکيل 
دولــت داد. در مراحل بعد، ارتش اســرائيل 
توانســت از ضعــف موجود ميــان اعراب و 
بهره جويد و  البته حمايــت حاميان خويــش 
تمامــي ارتش  هــاي عربي را يا مهــار کند يا 
مغلــوب ســازد و 78 درصد خاک فلســطين 
را اشــغال کند. شکســت نظامــي اعراب در 
فلســطين، هم شکســت دولت هــاي نوظهور 
بين الملــل و هم ميراث  عربي در ديپلماســي 
شــوم تجربيات اســتعماري بود. در دهه  هاي 
بعــد، رويارويــي وارد عرصه جديدي شــد. 
دولت  هاي تحــت حمايــت بريتانيا اغلب در 
برابــر دولت  هــاي تحــت حاکميت فرانســه 
قــرار مي گرفتنــد و هميــن باعث مي شــد تا 
اســرائيل بتوانــد دولت  هاي عربــي را مقابل 
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دربرداشــته اســت. گرچه ظاهــرًا در برخي 
اين کشــورها حکومت هــاي خودکامه و  از 
ديکتاتــور از صحنه سياســت محو شــده  اند، 
امــا حتي با تغييــر حکومت هــم، زخم کهنه 
نمي  گردد.  مــداوا  منطقــه   فرهنگ سياســي 
تک ســاالري  هاي ســنتي، تک  ســاالري  هاي 
فاشيســتي  ديکتاتوري  هاي  مــدرن،  به ظاهــر 
اما فرهنگ  و... آمده  اند و مضمحل شده  اند، 
جاري و ســاري و معضــالت اجتماعي آنان 
ميــان آنچه  اين  پابرجاســت و در  کمــاکان 
مشخص اســت بالزدگي و منزوي شدن عقل 
ناقض  سياســت  هاي  اســت.گزينش  و خــرد 
غرض کــه به جاي آرامش و آســايش مردم  
منطقــه بــه جنــگ و خونريزي و آدمکشــي 
مبدل شده است، نشــانه بارز تاريخ تراژيک 
بي  خردي در اين منطقه اســت. تخريب پياپي 
ســاختارهاي اجتماعي در ايــن منطقه چيزي 
جز ته  کشيدن زندگي و رفتن در دل تاريکي 
و وحشــت در پــي نداشــته اســت. اژدهاي 
نمايشــنامه شــوارتز در قطعــه اي خطــاب به 
شــواليه مي  گويــد: »اگــر جســم آدمــي را 
دوپاره کني، قطعــًا مي  ميرد، اما اگر روحش 
را دوپاره کني، آنگاه ســازش  پذير مي  شود!« 
روح بيمــار خاورميانه در چنــگال  پيوندهاي 
قبيلــه  اي و بي خــردي حاکمان، دوپاره شــده 
و در ايــن ميان پوســته  اي عوض مي  شــود و 

اژدهايــي به اژدهاي ديگر بدل مي  گردد.
منابع:

هرآنچه■ مدرنيتــه؛■ تجربه■ مارشــال،  برمــن،   .1
ســخت■و■اســتوار■اســت■دود■مي■■شــود■و■به■
هوا■مــي■■رود، ترجمه مــراد فرهادپــور )تهران: 

)1383 نو،  انتشارات طرح 
2. تاکمــن، باربــارا،■تاريــخ■بي■خــردي، ترجمه 

حسن کامشــاد )تهران: نشر کارنامه، 1392(.
3. راش، مايــکل،■جامعه■و■سياست:■مقدمه■■اي■بر■
جامعه■■شناسي■سياســي، ترجمــه منوچهر صبوري 

.)1390 سمت،  انتشارات  )تهران: 
4. فاســت، لوئيس، روابط■بين■■المللي■خاورميانه، 
ترجمــه احمــد ســلطاني  نژاد )تهران: اداره نشــر 

.)1391 امور خارجه،  وزارت 
5. مــورو ُدفــارژ، فيليپ، فرهنــگ■ژئوپليتيک، 
ترجمــه ســيد حامــد رضيئــي )تهــران: فرهنگ 

.)1392 معاصر، 
6. McLean, Iain & McMillan, Alistair, 
Concise Dictionary of Politics )New York: 
Oxford University Press, 2003(.
7. Nydell, Margaret k., Understanding 
Arab: A Contemporary Guide to Arab So-

ciety)Boston: Nicholas Brealey Publish-

ing, 2012(.■

يک فــرد به ميــزان معتنابهــي نتيجــه فرايند 
نظيــر  ابزارهايــي  و  اســت  اجتماعي  شــدن 
آمــوزش و انگيــزش در اکثــر کشــورهاي 
خاورميانــه بــا توجــه بــه بافــت قبيلــه اي و 
خويشــاوندي کارکرد درســتي نــدارد. اين 
در حالــي اســت کــه کشــورهاي پيشــرفته 
مختلــف  قطب بندي  هــاي  وراي  جهــان، 
سياســي، اهميــت مفهــوم اجتماعي  شــدن را 
به درســتي درک كرده  اند، بــراي نمونه لنين 
در ســخنراني اتحاديه جوانان کمونيســت )2 
اکتبــر 1920( با تأکيد بر لزوم تغيير اساســي 
آموزش، ســازماندهي و تربيت جوانان، نقشه 
راه را ترســيم مي  کند و جامعه نوين روســيه 
را از دل هميــن آموزش هــا ترســيم مي  کند. 
سياســت و مملکــت  داري و وجــوه مختلف 
تــا  اســتراتژيک  تصميم  گيري  هــاي   از  آن 
مرحلــه اجرا، ريشــه در جهان  بيني  ها، عقايد، 
منافــع و ســليقه  ها دارد. در اين ميــان آنچه 
موضوعيــت دارد آموزش کار جمعي، پرهيز 
نظيــر  مفهومــي  تقــدس  و  از خودمحــوري 
اجمــاع اســت. در اينجا آنچه بســيار اهميت 
دارد مســئله نهادسازي بيشــتر در عرصه هاي 
مختلف زندگي اجتماعي اســت که مي تواند 
زمينــه را بــراي کنــش معنــادار ارتباطــي و 
امروز، سياســت  هاي  اما  مهيا ســازد.  مفاهمه 
کالن اکثــر کشــورهاي عربــي آميختــه بــه 
خودمحــوري و تلــوِن طبع اســت که موجد 
ســربرآوردن ســلفي  گري، عصبيــت نهفته و 
کم  اهميت  شــدن مفاهيم جديدي نظير دولت 

است. ملت  و 
مثلث اختالف، فرقه  گرايي و فرهنگ سياسي 
معيــوب ايــن منطقه اينک آتشــين تر گشــته 
مصر، جنگ  در  سياســي  است.آشــوب  هاي 
داخلي در عراق و سوريه و سکوت عربستان 
و اردن بــراي حفظ منافع و اســتمرار حيات 
دولت رانتــي، همگي يادآور همان روزهاي 
پرتنش بعد از تشکيل دولت هاي عربي است. 
روحيــه جنگاوري و ســتيزه جويي با توجه به 
ســنت قبيلــه اي و عشــيره اي در ايــن منطقه 
نقش مهمي داشــته و همين امر باعث شده که 
با شکســت داشته  خاورميانه هميشــه وصلتي 
باشــد! مخالفت  هاي اساسي الينحل بين اقوام 
مختلــف در ايــن منطقه پيامدهــاي هولناکي 

سياسي نابســاماني در خاورميانه پديد آورده 
اســت. درگيري  ها، کشــتارها و نسل  کشي  ها 
در ايــن منطقــه فرزند مشــروع همان اصول 
منســوخ و قوم  گرايي   هــا اســت. البتــه بايــد 
يادآور شــد که وقايع ســوريه، عراق و غزه 
آن چنــان دلخراش و ناراحت  کننده اســت که 
به قول ســوفوکلس بهترين نعمت آن اســت 
کــه اي کاش هيچ  گاه به دنيــا نمي  آمديم! در 
اين ايام هيچ چيــز ناگوارتر از ديدن راهزنان 
سالمت بشــري و قربانيان بي  پناه نيست. نبايد 
ايــن نکته را نيز فرامــوش کرد که هيوالهاي 
جز  چيزي  خاورميانــه  امــروز  فرانکشــتايني 
بازي  هاي سياســي نابخردانــه امريکا و برخي 
قدرت  هاي جهان نيســت. داعش و اســرائيل 
اينــک بــه مرحلــه  اي رســيده  اند کــه براي 
واضعانشــان تعيين تکليف مي  کنند و آن چنان 
گرداب نسل  کشــي در خاورميانه وسيع شــده 
که عنان امــور از دســت ابرقدرت ها خارج 
شــده اســت. البته ايــن يک اصل اســت که 
بورژوازي فقط در لحظات ويراني مي آموزد 
کــه کار از کار گذشــته اســت! مارکس در 
مانيفســت■کمونيســت■معتقد بود که جامعه 
ابزار و  بورژوايــي مــدرن- جامعــه  اي کــه 
وســايل غول آســايي بــراي توليــد و مبادله 
پديــد آورده - همانند جادوگري اســت که 
ديگر قادر بــه مهار نيروهاي مرموز نيســت؛ 
نيروهايــي که با ِورد و جادوي خويش بيدار 
شــده  اند و اينــک قصه پــردرد خاورميانه از 
همين جنس اســت! از منظــر دروني، جمود 
و تصلــب فکــري و تــالش بــراي ســاخت 
قفس هاي آهنين در اين منطقه آن چنان ســتبر 
شــده کــه محصولي جــز اخذ سياســت  هاي 
توأم با خبط و خطا نداشــته اســت. روشنايي 
و خــرد اينک در خاورميانه شــبيه آن چيزي 
است که روزگاري شــاعر انگليسي ساموئيل 
به مثابه فانوســي مي  ديد  تيلور کولريج آن را 
که در عقب کشــتي است و فقط بر موج  هاي 

مي  تاباند! نور  سر  پشت 
3. بــا توجــه به بافــت اجتماعــي قبيله  اي در 
مفاهيم  مي  رســد  نظر  بــه  منطقــه خاورميانه، 
دولت، کشور و ملت در اين جوامع با بحران 
شــناختي و هويتي روبرو است. ويژگي بارز 
ايــن جوامع، وجــود دولتي ضعيــف و فاقد 
يک دســتگاه اداري و سياســي مســتحکم و 
مشــخص اســت. دولــت پيوند اصلــي ميان 
سياســت و جامعه اســت و مادامي که دولت 
ضعيف باشــد قطعًا شــکاف بزرگي در بطن 
اجتماع پديد مي آيد. از طرفي ديگر تشــکيل 
ملت متضمن ابزارهايــي نظير اجتماعي کردن 
و  آموزش وپــرورش  طريــق  از  جمعيــت 
رســانه هاي همگاني اســت کــه ضعف چنين 
امکاناتــي در اين جوامع به وضوح مشــخص 
نگرش  هــاي  و  ارزش  هــا  معــارف،  اســت. 

داعش و اسرائيل اينک به 
مرحله اي رسيده اند که براي 

واضعانشان تعيين تکليف 
مي کنند و آن چنان گرداب 

نسل کشي در خاورميانه 
وسيع شده که عنان امور از دست 

ابرقدرت ها خارج شده است
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اگر■خواهان■اشتراک■نشريه■چشم■انداز■ايران■هستيد:

لطفا برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد.

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

به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.

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

ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامي مي توانند نقدها و نظرهاي خود را به شماره 09101475887 پيامك كنند. •

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

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

حق اشتراك يك ساله داخل كشور: 600.000 ريال
خارج از كشور: اروپا 1.800.000 ريال - آمريكا 2.400.000 ريال 
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مختلف■فکري،■نياز■به■تجربه،■صداقت،■حوصله■
و■تــالش■صاحب■نظران■و■متعهدين■به■رشــد■و■
بقاي■اين■ملت■دارد■که■اين■گفت■وگوها■گامي■
در■جهت■کم■کردن■يا■به■صفررساندن■چالش■ها■

و■هزينه■هاي■اجتماعي■است.

لطفًا■خود■را■معرفي■کنيد■و■نقاط■عطف■■■
زندگي■و■وضعيت■فعلــي■خود■را■توضيح■

دهيد.
در دي مــاه 1330 در خانواده اي مذهبي در  □

جنوب تهران خيابان مولوي متولد شــدم. پدرم 
مرحــوم حاج احمد صــادق متولد محله قديمي 
سنگلج )پارک شهر فعلي(، خياط، داراي 4 پسر 
و 2 دختــر و از وضع مالي متوســطي برخوردار 
بود. اجداد پدري و مادري ام پيش از مشروطيت 
در تهران ســاکن بوده اند و طبعًا در چندين دهه 
شــاهد و بعضًا حاضــر در اتفاقات و جريانات و 
گرفتاري هاي سياســي مختلف بوده اند. پدرم از 
جواني با مرحوم طالقاني آشــنا بــوده و در جو 
سياســي بازشــده ســال هاي 39 تا 42 گرداننده 
مســجد هدايت )پايگاه تبليغــي آقاي طالقاني و 
مذهبيان سياســي ملي آن زمان( بــود. هر چهار 
برادر دوره دبستان را در مدرسه جهانباني مجاور 
خانه ما و روبروي خيابان خاني آباد طي کرديم.
دو ســال اول دبيرســتان را در دبيرســتان کمال 
نارمک و چهار سال آخر را در دبيرستان علوي 
خيابان فخرآبــاد درس خواندم. باوجود تفاوت 
در سيســتم تربيتي اين دو دبيرســتان، همواره از 
وجود معلمان و مسئوالن بسيار خوبي برخوردار 
بوده ام که در شــکل گيري شــخصيت فردي و 
اجتماعي ام بســيار مؤثــر بودند و حــق بزرگي 

برگردن من دارند.
خرداد سال 48 در رشــته رياضي با معدل کتبي 
17/8 فارغ التحصيل شــدم. رتبــه من در كنكور 
ممتــاز بــود به گونه اي كه در فيزيک دانشــگاه 
تهران نفــر دوم، در فيزيــک آريامهر نفر پنجم 
)معاف از شهريه( و در مهندسي شيمي دانشگاه 
پهلوي شــيراز نيز جزو نفرات ممتاز )با تخفيف 
شــهريه( بودم. به علت عالقه بــه دبيري فيزيک 

هسته■براي■دور■هم■جمع■کردن■کيفي■نيروهاي■
از■مجاهدين■ باقي■مانــده■ موجــود■و■فعــال■
مســلمان■اوليه■در■آن■زمان،■بالقوه■امکان■آن■
را■داشــت■که■در■صورت■تــداوم■کار■و■حفظ■
خود■در■شرايط■بسيار■دشــوار■پليسي■مبارزات■
مسلحانه،■رسيدن■به■انســجام■فکري،■اصالح■و■
توســعه■بنيانگذاران■ســازمان■بتواند■به■عنوان■
به■اصطالح■ برابــر■بخش■ آلترناتيوي■جدي■در■
مارکسيست■شده■مجاهدين■ظاهر■گردد■)امري■
که■مرکزيت■تقي■شهرام■به■شدت■از■آن■واهمه■
داشت(■و■با■انداختن■طرحي■نو■تأثير■زيادي■بر■

شرايط■جامعه■ما■بگذارد«.
ما■دقت■در■اين■مطلب■را■براي■نســل■حاضر■و■
آينده■توصيه■مي■کنيم.■اين■گفت■وگوها■گامي■
در■جهت■کم■کردن■يا■به■صفر■رساندن■چالش■ها■

و■هزينه■هاي■اجتماعي■است.
به■نظر■ما■بررسي■دقيق■و■توجه■به■علل■مختلف■
تغييــرات■فکري■ســازمان■مجاهديــن■اوليه■و■
براي■ ناموفق■بودن■کوشش■هسته■مذهبي■ علل■
رسيدن■به■اهداف■و■آرزوهاي■خود■در■احياي■
سازمان■براي■عالقه■مندان■و■پژوهشگران■مفيد،■
بلکه■ضروري■است■و■ما■دقت■در■اين■مطالب■را■
براي■نسل■حاضر■و■آينده■توصيه■مي■■کنيم.■مسلمًا■
تخفيف■تضادهاي■دروني■جامعه■و■بين■جريانات■

چشم■انداز■ايران:■■پس■از■انتشار■گفت■وگوهايي■
درباره■ريشــه■يابي■خرداد■60■و■بازخوردهاي■
خواننــدگان■به■اين■نتيجه■رســيديم■که■بخش■
عمــده■چالش■هاي■پس■از■انقــالب،■در■زندان■
ستم■شــاهي■شــکل■گرفــت■و■در■ريشــه■يابي■
عميق■تر،■چالش■هاي■چشمگير■زندان■نيز■در■پي■
تغيير■ايدئولوژي■بخشي■از■کادرهاي■سازمان■و■
انتشــار■بيانيه■تغيير■ايدئولوژي■در■سال■54■بود■
که■به■ضربــه■54■به■ســازمان■مجاهدين■خلق■
ايران■معروف■شــد.■ازايــن■رو■13■گفت■وگو■با■
ســعيد■شاهســوندي■–■که■در■مقطع■54-53■از■
و■ مرتضــي■صمديه■لباف■ زنده■يادان■ همرزمان■
مجيد■شــريف■واقفي■بود-■انجام■داديم■که■در■
چشم■انداز■ايران■منتشــر■شده■است.■ازآنجاکه■
مهندس■محمد■صادق■در■آن■مقطع■حساس■در■
کنار■زنده■ياد■محمدحســين■اکبري■آهنگر■در■
هســته■مذهبي■قصد■احياي■سازمان■را■داشتند،■
لذا■موافقت■کردند■خاطــرات■و■تأمالت■خود■
را■از■آن■مقطع■براي■هم■وطنان■عزيز■و■به■ويژه■
خوانندگان■چشــم■انداز■توضيح■دهند■و■از■اين■
طريــق■دين■خود■را■به■ملــت■ايران■ادا■کنند.■
آنچه■در■ادامــه■مي■آيد■حاصل■چهار■جلســه■
با■مهندس■محمد■صادق■اســت■که■ گفت■وگو■
در■ســال■86■انجام■شده■است.■تصميم■به■انتشار■
ايــن■گفت■وگوها■گرفتيم■که■ايشــان■مايل■به■
بازبيني■همراه■با■حذف■و■اضافاتي■شــدند■که■
تغييرات■است،■گرچه■ متن■حاضر■ماحصل■اين■
اين■گفت■وگوها■مي■تواند■در■کتابي■مستقل■در■
اختيار■عالقه■مندان■قرار■بگيرد.■مهندس■محمد■
صادق■معتقد■اســت■■بهتريــن■دوره■فعاليت■9■
ساله■سياسي■ـ■تشــکيالتي■■اش،■دوره■فعاليت■در■
هســته■مذهبي■است■که■از■آن■مقطع■خاطرات■
منحصربه■فردي■دارند■که■تاکنون■در■هيچ■کجا■

و■توسط■هيچ■سازماني■منتشر■نشده■است.
ايشــان■معتقد■اســت:■»هســته■مذهبي■گرچه■
رســمًا■دوره■کوتاهي■)مرداد■54■تا■ارديبهشت■
55(■فعاليت■داشــت،■ولي■با■توجه■به■ريشه■هاي■
تأسيس■آن■در■پاييز■53■و■ارتباط■با■جريان■شهيد■
شريف■واقفي■و■دوستانش■درون■سازمان■و■تالش■

وقايع■سال■هاي■54■تا■57■در■سازمان■مجاهدين
خاطرات■و■ناگفته■هاي■محمد■صادق■از■هسته■مذهبي

بخش■اول
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بي سرپرســت و بدسرپرســت )مقطع دبســتان و 
راهنمايــي( بــه نيت خود خواســتم بــه يکي از 
محروم تريــن، ناهنجارتريــن و عقب افتاده ترين 

اقشار جامعه خدمتي کرده باشم.
بالفاصله پس از تعطيلي دانشــگاه ها، در تابستان 
59 ازدواج نمــودم و از اول مهــر 59 دريکــي 
از مراکــز تهيــه و توزيــع )کاغذ و چــوب( از 
ارگان هاي وابســته به وزارت بازرگاني که پس 
از انقالب با هدف دولتي کردن تجارت خارجي 
و اجراي بندي از قانون اساســي جديد تشــکيل 
شــده بودند استخدام و درســت همزمان با روز 

شروع جنگ تحميلي مشغول به کارشدم.
در جــو متالطم و ملتهب جامعــه پس از خرداد 
60 و پــس از كشته شــدن بــرادر کوچک تــرم 
حســن )که با تشــكيالت رجوي کار مي کرد( 
در درگيري هــاي ارديبهشــت 61، در اواســط 
مــرداد 61 و در محــل اداره جهت پــاره اي از 
توضيحات! بازداشــت شــدم. حدود شــش ماه 
بدون اتهام مشخصي در زندان اوين بودم.  ظاهرًا 
پرونــده ام به عنوان »مشــکوک« بــوده و جهت 
شــناخت بيشــتر، تحقيقات و اطمينــان از وضع 
موجودم دســتگير شــده بودم. ازآنجاکه بعد از 
انقالب هيچ گونه فعاليت سياسي و گرايش هاي 
به اصطــالح گروهکي نداشــتم، وضعيت کار و 
زندگي ام مشــخص بود و اطالعــات مربوط به 
فعاليت هاي قبل از انقالبم هم با دستگيري افراد 
مرتبط هيچ ارزشي براي سيستم امنيتي نداشت، 
بلکــه مؤيد وضعيت بعــد از انقالبم نيز بود. بعد 
از حدود شــش ماه بالتکليفي، در بهمن ماه 61 
بدون کيفرخواست و دادگاه و محکوميتي، پس 
از بازجويي هاي الزم آزاد شــدم. پس از آزادي 
مســتقيمًا به ســر کار قبلي ام در مرکــز کاغذ و 
چوب برگشــتم و تا ارديبهشت 64 در آنجا کار 

مي کردم.
با بازشدن مجدد دانشگاه  ها و پس از مدتي تعليق 
تحصيلــي و بالتكليفي، از مهر 63 ادامه تحصيل 
دادم و باالخره پس از 17 سال! و سه دوره وقفه 

بهمــن 57 مــن در ارتباط با ســازمان مجاهدين 
مارکسيست شــده که تنها بقايــاي عماًل و واقعًا 
موجود تشکيالت مجاهدين در سطح جامعه بود 

به فعاليت پرداختم.
در دوره انتقادي يک ونيم ســاله درون سازماني 
ســال هاي 56 و 57، به طــور فعاالنــه در جريان 
نقــد شــيوه ها و ديدگاه هاي مرکزيت ســازمان 
مشــارکت کــردم. نتيجه ايــن دوره ســازنده، 
خلــع رهبــري ســابق )تقي شــهرام و شــرکا(، 
دموکراتيزه شــدن نســبي روابط درون سازماني، 
نقــد و نفي مشــي چريکي، نقــد و باطل اعالم 
کردن شيوه برخورد سازمان مارکسيست شده با 
نيروهاي مذهبي در سال هاي 54 و 55 )ازجمله و 
به خصوص قتل شريف واقفي(، اتخاذ خط مشي 
کار سياسي و تشــکيالتي درون طبقه کارگر و 
باالخره نفي ادعاهاي تماميت خواهانه بر ميراث 
ســازماني و تاريخي ســازمان مجاهدين خلق با 
اطــالق )موقتي( نام »ســازمان مجاهدين خلق ـ 
بخش م ـ ل« برخــود گرديد. در انتها و از نتايج 
اين دوره انتقادي که به انتشار بيانيه اعالم مواضع 
جديد ســازمان در مهرماه 57 انجاميد، وحدت 
سازماني ديگر امکان پذير نبود و سازمان )بخش 
م – ل( به ســه گروه مســتقل )پيــکار، آرمان و 
نبرد( و تعدادي عناصر منفرد تجزيه شد که اين 
وضعيت تا پيروزي انقالب اسالمي ادامه داشت.

در ادامه و بــا تعميق ديدگاه هــاي انتقادي ام به 
ســازمان، زمينــه اختالفات جدي تــر و جدايي 
از ســازمان و رهبري و مشــي عملي آن قبل از 
پيروزي انقالب در من ايجاد شــده بود. درست 
يک روز پس از پيــروزي انقالب، يعني در 23 
بهمن 57 حادثه رانندگي عجيب و شــديدي در 
حاشــيه شــهر تهران برايم اتفاق افتاد که باعث 
چند ماه بستري شدن و دوري از هياهو و غوغاي 

آن روزها شد.
در جــو بازشــده آن روزها که همه سياســي يا 
سياســت زده شــده بودند از همه تيپ، گروه و 
قشــري به عيادتم مي آمدنــد و در جريان کلي 
وقايع روزمــره جامعه بــودم. در فرصت قهري 
و فاصله گيري اجبــاري از حوادث روزمره و با 
زمينه هايي که از قبل پيروزي انقالب داشــتم، به 
جمع  بندي مشــخصي از گذشته سازمان و ديگر 
گروه هــا، احــزاب و وضعيت، نقــش و وظيفه 
خــودم در اين ميان و با توجه به پيروزي انقالب 
و اســتقرار نظام مردمي جديد رســيدم و بر آن 
مبنا هرگونه فعاليت مشــخص سياســي گروهي 
و تشــكيالتي را كنــار گذاشــتم و از آن زمان 

تابه حال زندگي غيرسياسي داشته  ام.
ســال 58 بالفاصله بعد از بهبودي و بلندشدن از 
بســتر بيماري و باوجود وقفه اي هشت ســاله در 
تحصيل، مجددًا به دانشگاه برگشته و تا تعطيلي 
دانشــگاه ها در خرداد 59 ادامــه تحصيل دادم. 
همزمان به مدت شش ماه در يک مؤسسه خيريه 
موقوفه وابســته به وزارت دربار ســابق استخدام 
و بــا تقبل سرپرســتي شــيفت شــب نوجوانان 

در مهرماه همان ســال، در سن 18 سالگي وارد 
دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتي آريامهر شدم، 
ولــي با عشــقي کــه از بچگي به رشــد صنعت 
مملکت داشته ام. سال بعد به مهندسي برق تغيير 
رشــته دادم و پس از انقالب بيشتر عمر خود را 

نيز در زمينه صنعت برق صرف کرده ام.
بالفاصله پــس از ورودم به دانشــگاه، از طريق 
برادرم، شــهيد ناصر صادق )عضــو مرکزيت( 
در پاييــز 48 بــه عضويــت ســازمان مجاهدين 
خلق درآمدم. در پايان ســال دوم دانشگاه و در 
ضربات اوليه و وســيع شهريورماه 50 به سازمان 
مجاهدين خلق، دســتگير و پس از طي سه سال 
محکوميت در مرداد 53 از زندان شاه آزاد شدم.
پــس از 9 مــاه زندگي علني و نســبتًا عادي که 
بيشــتر آن را صرف گسترش روابط اجتماعي ام 
و بازشــناخت خــود و جامعــه نمــودم، در جو 
اختناق و عدم امنيت آريامهري که به شدت من 
و خانواده ام را تهديد مي کرد، در 12 ارديبهشت 
54 بــه زندگي مخفــي و حرفه اي سياســي، در 
چارچوب مبارزه مسلحانه و مشي چريکي روي 

آوردم.
من و معدودي از دوستان همبند آزادشده مجاهد 
که کمــي قبل از اختفــا از طريق شــهيد مجيد 
شريف واقفي از تغييرات وسيع درون مجاهدين 
و غلبــه مارکسيســم بر مرکزيــت و بدنه اصلي 
سازمان )از اواخر ســال 53( مطلع شده بوديم و 
پاسخ روشن و تحليل قانع کننده اي هم از شريف 
و دوســتانش در مورد چگونگي، علت و ريشه 
ايــن تغييرات دريافــت نکرده بوديــم، تصميم 
گرفتيم که با مخفي شدن و قرارگرفتن در بافت 
به اصطالح مارکسيست شده  سازماني تشکيالت 
ســازمان مجاهدين آن زمان، به پاسخ سؤال هاي 
خود دســت پيــدا کنيم و به طور اصولي ريشــه 
مشــکالت را يافتــه و در حــد مقدوراتمــان به 
حــل آن همت بگماريم و البته رهبري ســازمان 
مارکسيست شده نيز پاسخ به هرگونه سؤال ما را 
نيز موکول به مخفي شدن در چارچوب سازمان 

و به اصطالح اثبات مبارز بودنمان کرده بود.
پس از حدود سه ماه از مخفي شدن من، به داليل 
مختلفي که بعدًا شــرح خواهم داد، هم سازمان 
مارکسيست شــده مجاهدين و هم من و معدود 
مجاهدين مذهبي مرتبط با ســازمان به اين نتيجه 
رسيدند که چاره اي جز ايجاد يک گروه مستقل 
براي ادامه اهدافي که مدنظر داشــتند و داشتيم 
وجود ندارد، لذا اقدام به تشــکيل يک »هســته 
مذهبي« مستقل و بسيار محدود )حتي المقدور از 
نيروهاي کيفي( كرديم. عمر اين هســته مذهبي 
ديــري نپاييــد و با تحمــل رنج از دســت دادن 
زودهنــگام دو عنصر کيفي از مجاهدين قديمي 
که به ما پيوســته بودند و با قطبي شــدن هســته 
مذهبي، پس از حدود 9 ماه به جدايي دوســتانه 
پايه گذاران آن )من، شهيد محمدحسين اکبري 
آهنگــر و محســن طريقت منفــرد( از همديگر 
انجاميــد. از آن به بعد تا زمــان پيروزي انقالب 

مجيد شريف واقفی
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نارمــک )کــه مرحوم دکتــر ســحابي و طيف 
پايه گــذار و گرداننده  طرفدار نهضت آزادي ها 
آن بودنــد(، ورود بــرادرم ناصــر به دانشــگاه، 
آشنايي با مسجد جليلي و امام جماعت آن آقاي 
مهدوي کني و برخي اتفاقات ديگر. در دو سال 
اول تحصيلم در دبيرستان کمال از دبيراني چون 
جواد باهنر، پرويز خرسند، جالل الدين فارسي، 
صاحب الزمانــي، رجائيــان، رجايــي، گلــزاده 
غفوري و... که حين و بعــد از انقالب هرکدام 
به  صورتــي مطرح و بعضــًا تأثيرگــذار بودند، 
بهره منــد شــدم. در ســال هاي 43 و 44 بود که 
محاکمه سران نهضت آزادي، ترور نخست وزير 
وقت، حسنعلي منصور و دستگيري ضاربان وي 
)که اتفاقًا برخي از آنها را در مسجد جليلي ديده 
بودم( و دســتگيري حزب ملل اسالمي به عنوان 
اولين گروه مســلح مســلمان ضدرژيــم، تبعيد 
آيــت اهلل خميني و... اتفاق افتــاد که هرکدام بر 

ذهن من اثرات خود را داشت.
و  ساواک  دست اندازي  و  کنترل  با 
مديريت  بر  شاه  حکومت  آموزش وپرورش 
دبيرستان کمال که رئيس و مؤسس رسمي آن 
)دکتر سحابي( در زندان به سر مي برد و با اشاره 
دبيراني چون رجايي و گلزاده غفوري، پدرم از 
ثبت نام کرد.  علوي  دبيرستان  در  مرا  سال سوم 
زمان  همان  دارم  به خاطر  خوب  آنکه  جالب 
تربيت  نوع  قبول نداشتن  علت  به  ناصر،  برادرم 
مدرسه علوي با کار پدرم مخالفت کرد، لذا در 
ابتداي ورودم به مدرسه علوي چندان عالقه مند 
به آن نبودم، ولي ديري نگذشت که در برخورد 
نفوذ  و  علوي  علمي  و  تربيتي  نقطه قوت هاي  با 
کرباسچي(  عالمه  )مرحوم  آن  گرداننده  کالم 
و به خصوص مشاهده خلوص دبيران و مديراني 
همچون مرحوم استاد رضا روزبه )دبير فيزيک 
و رئيس رسمي دبيرستان( باوجود داشتن برخي 
قول  به  و  شدم  آن  جذب  به خوبي  انتقادات، 
بچه هاي امروزي جزو بچه مثبت هاي کالس بودم 
و موردتوجه و تشويق دبيران و مسئوالن مدرسه 

باخبــر و به آن عالقه داشــتم. هنوز تصويرهايي 
از روي کار آمــدن کندي، اصالحــات اميني، 
انتخابــات مجلس، فوت آيــت اهلل بروجردي و 
مطرح شدن بحث مرجع جانشــين ايشان، اعالم 
تشــکيل نهضت آزادي، رفراندوم و به اصطالح 
انقالب شاه و مردم، اعالم عزاي عمومي توسط 
آيت اهلل خميني در نوروز 42، سخنراني هاي تند 
وعاظ و... باالخره درگيري ها و وقايع خونين 15 
خرداد و سرکوب مردم به خيابان آمده در ذهنم 
وجود دارد. مشغوليت هاي ذهني آن دوران من 
بســيار متفاوت با نوجوانان امروزي بود. به خاطر 
دارم که کالس پنجم ابتدايــي بودم که با يکي 
از دوستان همکالســي ام )که اتفاقًا 20 سال بعد 
با خواهر ايشــان ازدواج کردم( قرار گذاشــتيم 
روزي يک قــران از پول انــدک توجيبي خود 
را کنــار بگذاريم تا اندوخته اي براي ســال هاي 
بزرگي ما بشــود و با آن يــک کارخانه احداث 
کنيم و به رشــد صنعتي کشور کمک کنيم! چه 
شب ها که خواب آن کارخانه و نحوه احداث و 
رشــد آن را مي ديدم و چه روزها که با دوســتم 

روي پيشبرد اين ايده صحبت مي کرديم!
پدرم دوستاني زياد و ارتباطات اجتماعي وسيعي 
داشــت. گرچه با تيپ هاي مختلفي از روحانيون 
و اقشــار مذهبي )و غيرمذهبــي( در تماس بود، 
ولــي در دهه هاي 30 تــا 50، بيــش از همه در 
ارتباط و تحت تأثير نســل اول کساني که بعدها 
به ملــي- مذهبي ها و روحانيــت مبارز معروف 
شــدند به ويژه طيف نهضت آزادي قرار داشــت 
کــه خواه ناخواه اثــرات خــود را روي خانواده 
و به خصــوص من و بزرگ ترين بــرادرم ناصر، 
گذاشــته بود )البته هيــچ گاه و تا آخر عمر وارد 
هيچ حزب و تشــکل سياســي نشد و مشخصًا از 

اين کار دوري مي کرد(.
شروع دوره دبيرســتان من همزمان شد با وقايع 
15 خــرداد 42، جابه جايــي منزلمان به شــمال 
شــهر )خيابــان کريمخان زنــد(، بهبــود نســبي 
کســب وکار پــدر، ورودم به دبيرســتان کمال 

ناخواسته، در بهمن ماه سال 65 تحصيالت خود 
را در رشــته مهندسي برق مجموعه کنترل )ابزار 

دقيق( تمام كردم.
بعد از اخذ مدرک مهندسي، وارد فضايي ديگر 
و زمينه کاري صنعتي شــدم که تا بازنشستگي ام 
در سن 60 ســالگي در پايان ســال 90، يعني به 
مدت 25 ســال در شــركت هاي مختلف وابسته 
بــه دولت و بخــش خصوصي عمدتــًا درزمينٔه 
كارهاي نيروگاهي از موضع مشــاوره، طراحي 
مهندســي، بازرســي، پيمانــکاري اجــرا، مدير 
پــروژه، کنتــرل کيفيت و بهــره وري، بازخورد 
طراحــي در اجرا و... مشــغول کار حرفه اي در 

سطح کارشناس و مدير بوده ام.
دوســت دارم در فراغت ايام بازنشستگي نگاهي 
به پشت ســر خود بکنم و تجربه خود را چه در 
زندگي سياســي و چه در زندگي حرفه اي براي 
خودم جمع بنــدي و حداقل ممکــن و مفيد در 

اختيار ديگران نيز قرار دهم.
قبول انجام اين مصاحبه با دوســت عزيزم آقاي 

مهندس ميثمي را نيز در همين راستا مي دانم.

دوران■نوجوانــي■خــود■را■چگونــه■■■
گذرانديد؟

به نظر من شــکل گيري شخصيت و هويت  □
و  کودکــي  دوران  در  هرکســي  اجتماعــي 
به خصــوص نوجوانــي و بلوغ، اثــرات عميق و 
درازمدتــي بر سرنوشــت او دارد، لذا مناســب 

مي بينم ازاينجا شروع کنم.
تربيــت خانوادگــي مــا و به خصــوص مــادرم 
به گونــه اي بــود کــه بــه فرزندانــش اعتبار و 
اعتمادبه نفــس مي بخشــيد، حرف نــاروا و زور 
را برنمي تافتيــم، بــه حقــوق ديگــران احتــرام 
مي گذاشــتيم و از حق خود نيز نمي گذشــتيم، 
آشــنايي پدرم با مرحوم طالقاني و تأثير مستقيم 
و غيرمستقيم آموزه هاي ايشان بر من و خانواده، 
روحيــه آزاديخواهي و ضدظلمي را در من زياد 
مي کرد. تقارن جو اجتماعي و سياسي ملتهب و 
نســبتًا بازشده سال هاي 39 تا 42 با شروع دوران 
تشــخيصم )کالس چهــارم تا ششــم ابتدايي(، 
در شــکل گيري اوليــن ســنگ بناهاي هويــت 
اجتماعي ام مؤثر بودند. پدرم مرا با خود به محافل 
و منابر روحانيون روشن و مبارز آن زمان مي برد. 
گرچه کوچک بودم، ولي مشــتاقانه به ســخنان 
اين روحانيــون گوش مــي دادم و روح پاک و 
فطــرت خداجــوي کودکانــه و معصومانه ام از 
سخنان آنها لبريز مي شد. به خصوص صحبت ها 
و تفســير قــرآن آقــاي طالقانــي و محمدتقي 
شــريعتي )پدر دکتر شريعتي( در مسجد هدايت 
کــه نزديک مغازه پدرم و پاتــوق من بود برايم 
بســيار جذاب و هدايتگرانه بود. وضع نامساعد 
و رو بــه وخامت اقتصادي پدرم در آن ســال ها 
مرا به درک نزديک تري از زندگي تحت فشــار 
اقشــار پايين جامعــه نزديک مي کــرد. بيش از 
همســاالن خــود از اتفاقات سياســي آن روزها 

محسن طريقت منفرد
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يکــي از همکالســي ها در خيابــان آب منــگل 
شــرکت مي کردم و نهايتًا ســال 47 با تحليل و 
موضعي سياســي، خود را كنار كشيدم. شخصًا 
به آن حد از شــناخت رســيده بودم كه فهميدم 
اين كار بــراي اصالح جامعــه در اولويت قرار 
نمي گيرد. يك بار با دكتر توانا كه مبلغ زبردست 
حجتيــه و معلم مدرســه علوي و مــدرس ما در 
اين جلســات بود بحث جالب و مفصلي داشتم 
)بعدها فهميدم ايشــان دســت راست حاج شيخ  
حلبي پايه گذار حجتيــه بودند(. نتيجه بحث من 
با ايشــان به فاصله گيري از حجتيــه و درنهايت 
ترك جلسه هاي ايشان انجاميد. بعدًا اکثر قريب 
به اتفاق همکالسي ها نيز از اين جلسات بريدند و 
درواقع به اصطالح مبــارزه با بهايي ها، رنگي در 

ميان بچه ها نداشت.
در اواخر دبيرســتان و اوايل دانشــگاه و ورودم 
به ســازمان، از طريقــي با يک محفــل مذهبي 
سياســي در تماس بودم که شهيد محمد مفيدي 
گرداننــده آن بــود و يکي دو نفــر عالقه مند و 
پيگير نيز حضور داشــتند. در آنجا تفســير قرآن 
ســيدقطب، مطالعه و کمي بحث مي شــد و البته 
ازنظر تشــکيالتي بدون انضباط بوده و به عنوان 
يک کار سياســي قابل دوام نبود و به  جز کليات، 
حرفي هم براي گفتن نداشتند، لذا پس از مدتي 
ســازمان از من خواســت به گونه اي که ناراحت 
نشــوند آنها را تــرک کنم، به خصــوص که از 
کانال ديگر و باالتري از کل جريان آنها اطالع، 
تماس و احاطه داشــتند. بعد از ضربه شــهريور 
50 و لورفتن ســازمان فهميدم که ايشــان يکي 
از محافل »حزب اهلل« بوده اند و نفرات برجســته 
آنها ازجمله مفيدي، سپاســي و باقر عباســي از 
اين محافل به ســرعت جذب سازمان مجاهدين 
شده و کار مســتقل تشــکيالتي آن »حزب اهلل« 
)که ربطي بــه نيروهاي به اصطالح حزب اهلل بعد 
از انقالب نداشــتند( تا جايي کــه مي دانم عماًل 

خاتمه يافت.
توضيح نسبتًا مشــروح دوران جواني ام را از اين 
لحاظ مفيد دانســتم که اواًل تفاوتم با کساني که 
اســالم و مبــارزه را فقــط از زبــان ســازمان و 
آموزش هاي آن ديده بودند مشــخص شــود و 
ثانيًا خوانندگان اين خاطرات بهتر بدانند سخنان 
را از زبان چه کسي و با کدام سابقه و خواستگاه 
قشــري و طبقاتي مي شــنوند و حــس کنند که 
چگونــه افرادي از تربيت و خانواده و ســابقه اي 
کاماًل مذهبــي مي توانند در معرض چه تغييرات 

و نوسانات فکري و عملي بزرگي قرار گيرند.

در■■■ شما■ سياسي■ فعاليت■هاي■ زماني■ چه■
ســازمان■مجاهدين■که■البته■در■آن■زمان■
نامي■براي■خــود■انتخاب■نکرده■بود،آغاز■

شد؟■
در پاييز 1348، پس از مدت کوتاهي که از  □

ورودم به دانشگاه گذشت در سازمان مجاهدين 
خلــق اوليــه، عضوگيــري شــدم كــه خاص و 
ســريع بود. معمــواًل دوره اي روي افراد، كار و 

مباحــث اجتماعي مذهبي ايشــان و به خصوص 
بحث اقتصاد اســالمي )که در آن زمان بسيار نو 
و متهورانه بود( اســتفاده مي کردم. جالب آنکه 
در آن محفل ايشــان از متن اصلي عربي کتاب 
»اقتصادنا« امام موسي صدر که هنوز ترجمه نشده 
بــود و در زمان خود نظرات جديد و پيشــروي 
را در مباحث اجتماعي و اقتصادي اسالم مطرح 
مي کرد، اســتفاده مي کردنــد و کد مي آوردند. 
همين طــور به برخــي کتب کالســيک چپ به 
مناســبت رجوع مي شــد با نيت و اميــد آنکه از 
اين ميان معلوم شود نظر اسالم در زمانه حال در 
مورد اقتصاد و شيوه درست آن چيست. شخصًا 
به مبحث اقتصاد اســالمي عالقه مند شده بودم، 
به طوري که معــدود کتاب هايي  کــه از مؤلفان 
مذهبي آن زمان در اين مبحث منتشر شده بود را 
مطالعه کرده بودم. خــوب به خاطر دارم که در 
نوروز ســال 45 با زحمت و صرف وقت زياد و 
محروم کردن خود از استراحت و ديدوبازديدها 
در تمــام ايام عيــد، با مقابله و خالصه ســازي و 
مداقــه در ميان چندين کتــاب مربوط به مبحث 
اقتصاد اسالمي مقاله نســبتًا طوالني )حدود 60 
صفحه( تهيه کردم تا به عنــوان کار تحقيقي در 
کالس درس فقــه مرحوم گلــزاده غفوري دبير 
گرامي ام در دبيرستان علوي ارائه دهم! غافل از 
آنکه مناســب حال وروز اين مدرسه نيست که با 
اظهار تفقد ايشان و به عنوان اينکه بيشتر از سطح 
و ظرفيت کالس است مانع قرائت آن در جلسه 
کالس شــدند! که تا سال ها دمقي آن در روحم 
و بيماري ناشي از خســتگي اين کار در جسمم 

باقي ماند!
کار جالب و مهم ديگري که در سه ماه تابستان 
بيــن کالس چهــارم و پنجم دبيرســتان نمودم، 
مطالعــه سيســتماتيک ســه ـ چهــار جــزء اول 
قرآن کريم بود به همراه ترجمه و شأن نزول آن 
آيات و مختصري تفســير و ريشــه يابي لغات از 
روي قرآني با قطع بســيار بزرگ )متأســفانه نام 
مترجم و مؤلف آن را به خاطر ندارم(. با توجه به 
آشنايي نســبتًا خوبم به زبان عربي و به خصوص 
بــه عربي قرآنــي و مراجعه عنداللــزوم به کتب 
لغات )و احيانًا برخي تفاســير و تواريخ( و سعي 
در تفکر در آيات، احســاس کردم به برداشــت 
مســتقل و دست چين نشده و مســتقيمي از کالم 
خداوند دست يافتم. اين برداشت بعدها در زمان 
مواجهه با تفاســير جهت دار و دست چين شــده 
سازمان مجاهدين )و ديگران( و در مقاطع ديگر 

زندگي ام کمک خوبي به من کرده است.
در آن ســال ها، اکثــر دانش  آموزان دبيرســتان 
علوي در تابســتان پس از کالس دهم به صورت 
سيســتماتيك توسط مدير مدرسه )آقاي عالمه( 
بــه انجمــن ضدبهائيــت معرفي مي شــدند البته 
هركس نمي خواست مي توانست نرود و خود را 
كنار بكشد. من به اتفاق تعدادي از همکالسي ها 
از تابســتان ســال 46 در جلســات انجمــن )که 
بعدهــا به نــام حجتيــه شــناختيم( در منزل پدر 

و احترام همکالسي ها واقع مي شدم به طوري که 
در فعاليت هاي فوق برنامه يا به مناسبت هايي که 
مثاًل قرار بود دو ـ سه نفر از طرف بچه ها انتخاب 
مرتضي  همکالسي  ام،  و  من  معمواًل  شوند 

خاموشي انتخاب مي شديم.
از ســال هاي آخــر دبســتان، عالوه بــر دروس 
مدرســه، مطالعات شــخصي فوق برنامه نســبتًا 
خوبــي داشــتم کــه بيشــتر درزمينــٔه تاريخي، 
مذهبــي، سياســي و اقتصادي بــود. گرچه زبان 
فارسي، عربي و انگليســي ام خوب بود، ولي به 
هنــر، ادبيات، شــعر شــاعري و حفظيات عالقه 
چنداني نداشــتم. در بين خانواده و فاميل به تقيد 
به شــرعيات و دقت در مطالعه و مباحث فکري 
معروف بودم و به شــوخي گاهــي نزديکان مرا 

»آشيخ« صدا مي زدند!
در دوره دبيرســتان و اوايــل دانشــگاه ضمــن 
شــرکت در مراســم مذهبي گاهي به سخنراني 
افــرادي همچــون مطهــري، دکترشــريعتي و 
محمدتقي جعفري مي رفتم، ولي بيشتر عالقه مند 
بــه کار مطالعاتي جــدي و عميق بــودم. پاتوق 
مذهبــي ام در ايــن ســال ها مســجد جليلي در 
خيابان ايرانشــهر بــود. ماه ها هر جمعه شــب در 
محفــل نيمه خصوصي امــام اين مســجد آقاي 
مهدوي کنــي پيگيرانــه حاضــر مي شــدم و از 
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مهارت رانندگــي و... و در ماه هاي آخر قبل از 
دستگيري: تمرين جودو، کاراته و دفاع شخصي 
تمرينات ساده نظامي تمرين جعل اسناد و اوراق 

هويتي و...
تــا آنجا که مي دانــم تا قبل از لورفتن ســازمان 
و ضربه شــهريور، اعضــا مجاز به شــرکت در 
فعاليت هاي صنفي دانشجويي نبودند، ولي ناظر 
فعــال اين جريانــات بودند تا نيروهــاي زبده را 
شناســايي و جذب کنند. در ســطح اجتماع نيز 
تقريبــًا حرکت و اعتراضي سياســي و يا صنفي 
وجود نداشــت و در صورت وجود نيز سازمان 
نمي خواســت نيروهاي خود را درگير اين گونه 
کارهــاي به اصطالح فرعي کند و نيروهاي خود 

را در معرض ضربه احتمالي قرار دهد.
وقتــي در دوم اســفند 49 اعتــراض مردمــي و 
خودجــوش مخالفت بــا افزايش قيمــت بليت 
اتوبوســراني )از دو ريــال بــه پنج ريــال( پيش 
آمــد به عنوان يک مورد و موقعيت اســتثنايي و 
جالب با انگيزه شــخصي و تــا حدودي هدايت 
سازماني، در آن مشارکت كردم. ضمن حضور 
در صحنه هاي مختلف گزارشي عيني و تحليلي 
از آن تهيه و به مسئول خود ارائه دادم که در حد 
خود جالب و مورد تشــويق و تأييد سازمان قرار 
گرفت. در آن گزارش به درســتي زمينه و نحوه 
شــکل گيري اين اعتراضات و علل عقب نشيني 
ســريع و به موقع )ظرف 48 ســاعت( رژيم را از 
آن طرح کردم. جالب آنکه پس از دســتگيري 
به طور اتفاقي در زندان عشــرت آباد به يک نفر 
از مارکسيست هاي منفرد برخورد نمودم که در 
جريان اتوبوســراني به ابتکار شــخصي خودش 
اقدام به تهيــه تراکت هاي کوچک و پخش آن 
در تيراژ زيــاد كرده بود و براي او نيز ســرعت 
گســترش اعتراضات و تکثير تراکت ها عجيب 
بــود و تحليلــش بــا تحليــل مــن از آن جريان 
مطابقت داشت )اين بخش در پرونده هاي ما در 

ساواک نيامده است!(■

افرادي بودند كه اسالم را عمدتًا از زبان سازمان 
شنيدند، من اين گونه نبودم. تربيت خانوادگي و 
محيطي به جاي خود، امــا به طوركلي خودم هم 

مي خواستم نوعي استقالل فكري داشته باشم.
پس از عليرضا تشيد، ناصر جوهري و بعد هم از 
اواخر 49، محمد حياتي مســئول تشکيالتي من 

بودند.
ســاده اي  اعضــاي  اصلــي  کار  دوران  آن  در 
چون من عبــارت بود از: کســب آموزش هاي 
مختلــف ســازمان، ارتقــاي دانــش و بينــش 
سياســي و ايدئولوژيــک، افزايــش انگيزه هاي 
مبارزاتي و مردمي، رفــع ضعف هاي خصلتي و 
رفتاري، خودســازي و کســب آمادگي روحي 
و جســمي براي شــروع مرحله مبارزه مسلحانه، 
تقويت قدرت تجزيه وتحليل مســائل مختلف و 
پيشــامدهاي جديد در شــرايط آينده با اتکا به 
روش شــناخت )متدلوژي( اي که پايه گذاران و 
گروندگان اوليه به ســازمان پــس از يک دوره 
کار طوالني فکري تئوريک در ســال هاي 44 تا 
47 به آن رســيده بودنــد و در جزوه اي به همين 
نام )شــناخت( جمع بندي و مدون کرده بودند، 
کاهش وابســتگي هاي معمــول زندگي و ورود 
هرچه بيشتر به کار ســازماني و مبارزه حرفه اي، 
انجام برخي وظايف و مشــغوليت هاي سازماني 
نظير تکثير )با کاربن دستي يا استنسيل( جزوات 
و متــون درون ســازماني، کوهنوردي، کســب 

زمينه ســازي مي كردند. از نظر امنيتي مســئله اي 
نداشــتم و براي سازمان كاماًل شناخته شده بودم. 
بــرادرم ناصر )که بعدهــا فهميــدم در چه رده 
بااليــي بوده( از زمينه فکري و رفتاري من مطلع 
بــود و قاعدتــًا آمادگي الزم بــراي عضويتم را 
تشخيص داده بود، لذا تنها با يک صحبت کوتاه 
ســازمان مخفي را به من معرفــي کرد و من هم 

اعالم آمادگي براي فعاليت کردم.
عضوگيــري بــدون مقدمه من طــوري بود كه 
نخســتين مســئول تشــكيالتي ام )عليرضا تشيد( 
در نخســتين ديدار، هنوز نمي دانســت من عضو 
شده ام يا در حال عضوگيري  ام. شروع عضويت 
در آن شرايط سازمانـ  كه موجوديت آن مخفي 
بود ـ بــه اين صورت بود كه پس از طي مراحل 
عضوگيري در جلســه اي به او مي گفتند كه اين 
يك جمــع مذهبي با خط مشــي قهر مســلحانه 
اســت، اما گفتــن اينكه مشــي چريكي اســت 
را براي كســي كــه تازه  وارد مي شــد ضروري 
نمي دانســتند. هنگامي كــه موجوديت ســازمان 
براي فــردي مطرح مي شــد، فرد بايــد تصميم 
مي گرفــت که اعالم تعهد کند يا انصراف دهد. 
شــخصًا نشنيده  ام كه كســي با طي آن مقدمات 
قبول نداشــته باشد. به عبارت ســاده تر بايد ابتدا 
به شــخص اطمينان مي داشــتند و از نظر فكري، 
انگيزه اي  امنيتي، رفتاري،  عقيدتي، خانوادگي، 
موجوديــت  ســپس  و  مي  شــناختند  را  او  و... 
ســازمان را براي او مطرح مي كردنــد. عليرضا 
تشيد در دانشــگاه آريامهر دو سال از من باالتر 
بود و رشــته برق مي خواند. او مي گفت جلســه 
اول مي خواســتم در مــورد ســوره اي از قرآن 
بحث كنم كــه تو مي گفتي يعني چــه! و منتظر 
صحبت هاي جدي تر و سياســي بودي. من فكر 
مي كنم چــه در دوره زندان، پس ازآن و پس از 
انقالب در ســازمان از معدود افــرادي بودم كه 
استقالل نسبي فكري داشتم و سعي مي كردم اين 
اســتقالل را در برخورد با مسائل داشته باشم، اما 

تا آنجا که مي دانم تا قبل 
از لورفتن سازمان و ضربه 

شهريور، اعضا مجاز به شرکت 
در فعاليت هاي صنفي دانشجويي 

نبودند، ولي ناظر فعال اين 
جريانات بودند تا نيروهاي زبده را 

شناسايي و جذب کنند
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و تاريخ نگاري« در حيات ملي مردم و كشــورها، 
جايگاه عمده و اساســي دارد و نقــش بنيادي در 
تكوين وجدان ملي هر ملت واجد است و وجدان 
يا شعور ملي، يگانه عامل پيوند و وحدت گروه ها 
و اقوام و قشرهاي گوناگون اجتماعي ماست. زيرا 
تاريــخ ملت ها اگــر دقيق و فراگير تدوين شــود 
درواقع به منزله ســياهه اعمال يــا كارنامه عملكرد 
يك ملت در طول قرون، بلكه هزاره ها از عمر آن 
ملت هاســت و بدين سياق هرقدر اين تاريخ ملي، 
دقيق و نكته ســنج و عبرت آموزتر باشــد وجدان 
ملي آيندگان نيز از آگاهي، هوشــياري و بيداري 
باالتري برخــوردار خواهد بود. )ص 21( بنابراين 
بايد فرازهاي مبارزاتي مردم اين سرزمين كه تا به 
امروز پيش آمده اســت را با دقت مورد كندوكاو 

قرار دهيم.
فراز مبارزاتي جنبش هاي رهايي بخش براي مردم 
ايــران كه از يــك كودتاي اجنبي و ســرنگوني 
دولــت ملي مصدق زخم خــورده بود و در حالي 
به ســرفصل نو مي رسيد كه شــهادت سيد حسين 
فاطمي، اعدام افســران صادق ســازمان افسري و 
پرده دري از حريم مقدس دانشــگاه و شهادت سه 
آذر اهورايي، ســپهر مبارزات سياسي را خونين تر 
از پيش ترســيم مي كرد و سرانجام سركوب قيام 
خونين خرداد، در همان ســال هاي نخســت دهه 
40، تكليــف خونتاي حاكم پــس از كودتا را در 
اذهان يك سره ســاخت و قهر انقالبي جايگزين 
مسالمت و رفورم شد. شــكل گيري سازمان هاي 
متعدد انقالبي با رهيافت قهرآميز، ترور حســنعلي 
منصور، تشــكيل جاما كه تا آستانه عمل در سال 
44 به پيش رفت، دليري چريك  هاي فدايي خلق 
در حماسه ســياهكل و تأسيس سازمان مجاهدين 
خلق و مقاومت دليرانه آنان در شكنجه هاي رژيم 
و مسئوليت پذيري پيشتازانه شــان، همگي جامعه 
سياسي ايران را همزمان با فضاي انقالبي حاكم بر 
جهان به مرحله نويني از مبارزه با چشم انداز خون و 

مقاومت و ايثار رهنمون كرد.
مرحله نويني از مبارزه با بهره گيري از متدي آغاز 
شد كه مي توان آن را متد تمامي نيروهاي پيش برنده 
تاريخ دانســت كه در اصول ثابت و جهانشمول و 
در مشــي متغير و متناســب با روزگاران اســت و 

مسلحانه رسيد. كتاب جنگل )ميرزا كوچك خان( 
را هم نوشت.« )ص 275(

مصدق مظهــر مقاومت و ايســتادگي در برابر 
استعمار، استبداد و ارتجاع بود و با مبارزه براي 
ملي كردن صنعت نفت منافع اســتعمارگران در 
منطقه و ثبات رژيم شاه را به لرزه افكند. آن زمان 
كيقبــادي يكي از اســتوارهاي زندان بود يك 
نسخه از قرآن با ترجمه الهي قمشه اي )كه پيش تر 
ســفارش داده بودم( در همان روز هواخوري 
برايــم آورد. زندانبان اصلي كه حســيني بود 
آنجا ايستاده بود و گفت: »كيقبادي چي به اينها 
مي دهي؟« گفت: »قرآن است.« حسيني گفت: 
»نده، اين فالن فالن شــده  ها كه مسلمان نيستند، 
اينها نه كمونيست هستند، نه مسلمان ولي هم از 
كمونيست ها و هم از مسلمان ها خطرناك ترند، 
اينها مصدقي هستند. همان هايي كه شاه را بيرون 

كردند.« )ص 35(
حركت مبارزاتي شــتابان و گســتردگي وسيع 
طرفداران دكتر مصدق، در ســا ل هاي پس از 
كودتا، شــاه و حاميان امريكايي اش را در اوايل 
دهه 40 مجبور به يك سري اصالحات )هرچند 
ظاهــري و صوري( كرد. در »اســناد ســفارت 
امريكا كه پس از تصرف النه جاسوســي در سال 
58 به دســت آمد، نوشته است كه در آن سال ها 
طرفداران دكتر مصدق جرياني قوي و گسترده 
شــده بودند و اين اصالحات بــراي مبارزه با 
آنها طراحي شــده بود. يعني ماهيت اصالحات 
)شــاهانه( ســركوب بوده و امريــكا هم حامي 
آن بود.« )از نهضــت آزادي تا مجاهدين، ص 

114ـ113(
مصــدق روح مبارزه و مقاومــت را در زندگي 
مردم اين سرزمين جاري كرد و مي توان گفت 
خونين پيكران سال هاي حماسه و خون در دهه 
40 و 50 شــكوفه هاي بذر آگاهي اي بودند كه 
مصدق سال ها پيش در كرانه هاي اين سرزمين 

پاشيد.

مقدمه
اگر بر آنيم كه گذشته چراغ راه آينده است و حتي 
براي تاريــخ جايگاهي واالتر از اين نيز متصوريم 
و تاريــخ را عامــل پيونــد و وحدت مــردم يك 
سرزمين مي دانيم و به تعبير مهندس سحابي »تاريخ 

مصدق ميراث مشترك افراد مبارز و سازمان هاي 
انقالبي بود كــه در تاريكي ســال هاي پس از 
كودتاي 28 مــرداد راه مقاومت را برگزيدند و 
در برابر حاكميت كودتا به مبارزه برخاســتند. 
جبهه  ملي، نهضــت مقاومت ملي، نهضت آزادي 
كه مي توان آن را نخســتين تشكل سازمان يافته 
روشنفكران مذهبي دانســت كه »روي رهبري 
مصدق تأكيد داشــتند.« )از نهضــت آزادي تا 
مجاهديــن، ص 77( و مجاهدين بنيانگذار كه 
بي شــك از تأثيرگذارترين نيروهاي پيش برنده 
تاريخ در فرازهاي مبارزاتي مردم ايران بودند، 
مصدق را شــاقول و مختصات مبــارزات ملي و 
وطن خواهانه مي دانستند. حتي ماركسيست هاي 
مســتقل همچون خسرو گلســرخي و مصطفي 
شعاعيان و چپ هاي رزمنده و فدايي خلق كه در 
تاريخ پيش برنده و در جامعه ايران احترام برانگيز 
و موج افشــان بودنــد با نگاه  ملــي و احترام به 
اعتقــادات مردم ايــران به كســب صالحيت 
فرورديــن 50، چريك هاي  »اوايل  پرداختند. 
فدايي خلق كالنتري قلهك را زده بودند. بانك 
هم مصادره مي كردند و در اعالميه هاي خود از 
تاريخ اسالم هم استفاده كرده بودند كه حضرت 
محمد)ص( هم كاروان مصادره مي كرد و با اين 
كار خيلي با مردم پيوند خــورده بودند.« )ص 
380( »چريك هاي فدايي خلق نسبت به ديگران 
از ويژگي هايي چون ملي بودن، عدالت خواهي 
و جان بركفي برخوردار بودند و ما آنها را در آن 
مقطع تاريخي از ديگر جريان هاي ماركسيستي 

متمايز مي دانستيم.« )آنها كه رفتند، ص 176(
»آيين نامه فدايي ها را در خانه داشــتيم. مطالعه 
كردم، خيلي جالب بود. رفتن به شهرنو برايشان 
ممنوع شده بود. مشروب خوردن هم همين طور. 
احترام به عقايد، فرهنگ و عبادات مردم خيلي 
تأكيد شــده بود. مي گفتند آيين نامه را مسعود 
احمدزاده نوشته بوده است. خود احمدزاده هم 

همين طور بود.« )ص 339(
مصطفي شــعاعيان ستايشــگر مصــدق و ميرزا 
كوچك خــان بــود. »او بــه مصــدق و ميرزا 
كوچك خان عالقه داشت و در سال 50 به مبارزه 

مجاهدين آواره
مصدق ميراث مشترك

بخش اول
محمد كريمي
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»هم المفلحــون« واقعــاً لرزه بر بــدن آدم  مي افتاد 
و احســاس مســئوليت را زنده مي كرد. )ص 88( 
حنيف نژاد مي گفت: »شــور آقاي طالقاني به تمام 

اين منبرها مي ارزد.« )ص 42(
»مســجد هدايت كانال ارتباطي دانشــگاه بود. در 
مســجد هدايت با مســئله قدس و فلســطين آشنا 
شدم. مســجد هدايت در حفظ و رشد من خيلي 
نقش داشت. سخنراني ها و جلسه هاي اين مسجد 
آگاهي سياســي و مذهبي را بــاال مي برد و مركز 
ارتبــاط بچه هاي مبارز و آگاه به  شــمار مي آمد.« 

)ص 90(
2ـ1ـ1ـ جلســه هاي ماهانه: »يكــي از منابع 
تغذيه انجمن هاي اســالمي دانشــجويان و ديگر 
انجمن هاي اســالمي و درمجموع جنبش مذهبي 
ايــران جلســه هاي ماهانه بــود. اين جلســه ها در 
منزل آقاي نويد برگزار مي شــد. كساني كه براي 
سخنراني به اين جلسه هاي ماهانه دعوت مي شدند 
روحانيان روشــنفكر و كم وبيش مبــارزي بودند. 
مثالً  مرحوم آيت اهلل طالقاني دعوت مي شدند. سيد 
موســي  صدر هم يك بار از لبنان آمد و گزارشي 

ارائه داد.« )ص 40(
آنچــه اين جلســات را عمق مي بخشــيد و آن را 
از جلســات مرســوم متمايز مي كــرد قرارگرفتن 
محورهاي سخنراني آن در مدار انتشار بود. »آقاي 
غفاري كه در بازار انتشاراتي داشت سخنراني هاي 
اين جلســه ها را چــاپ مي كــرد.« )ص 41( »اين 
ســخنراني ها با عنوان گفتار مــاه به صورت كتاب 
چاپ شــد... يكي از مقاله هاي اين كتاب به عنوان 
»رزاقيــت خداوند« بعدها جزو مطالب آموزشــي 
سازمان مجاهدين شد... اگر كسي بخواهد حركت 
مجاهدين را به درســتي ريشه يابي كند بايد كتاب 
»گفتار ماه« را مطالعه كند. به يقين اين سخنراني ها 
در رشــد زمينه هــاي فكري حنيف نژاد و ســعيد 
محســن مؤثر بوده است. با شــناخت اين جلسه ها 
روشن مي شــود كه افرادي همچون حنيف نژاد و 
سعيد محســن در تمامي فعاليت هاي مذهبي زمان 
خود حضور داشــتند و تحت تأثير دســتاوردهاي 

صاحب نظران عرصه بودند.« )ص 43(

ص 318( »از ســعيد محسن پرســيدم: اين تناقض 
)سانتراليســم دموكراتيك( چگونه حل مي شود؟ 
ســعيد محســن گفت: با آموزش كادرها هميشه 
بيــن رهبري و اعضا مالت و چســبي به نام مكتب 
وجود دارد و اعضا به اعتبار اين مكتب مي توانند به 
رهبري انتقاد كنند و كادرهاي باالتر به همين اعتبار 

به اعضا انتقاد كنند.« )ص 40(
مجاهدين بنيانگذار با كشف متد مطالعه و مطالعه 
روش مند بــه تبيين تاريخ پرداختنــد و با رويكرد 
ويژه به متن ايدئولوژيك براي ارائه يك گفتمان 
مستقل و بومي كوشيدند. »سعيد محسن مي گفت: 
ما ابتدا نمي دانســتيم روش صحيــح مطالعه كردن 
چيست؟ مدتي بي برنامه مطالعه مي كرديم... طول 
كشيد تا مطالعات كاناليزه و برنامه ريزي شد يعني 
به سرنخ هايي رســيدند و روي كتاب هاي خاصي 
دقــت كردند. در مــورد متدولــوژي انگيزه پيدا 
كردند و مطالعاتشــان جهت دار شد.« )از نهضت 

آ زادي تا مجاهدين، ص 330(

مجاهدين بنيانگذار
بــا حضــور در مســجد هدايــت و كالس هــاي 
نهضت آزادي از همه پاتوق هاي دوران براي رشد 
فكــريـ  ايدئولوژيك خود بهره  بردند و به عنوان 
اعضاي جوان و راديكال نهضت آزادي با پي بردن 
به نارســايي هاي كار ايدئولوژيك در نهضت، به 
انتقادكردن از آن پرداختند و خود براي رســيدن 
به رهيافت هاي جديد ايدئولوژيك به كار مكتبي 

پرداختند.

1ـ1ـ بسترهاي رشد دانش ايدئولوژيك:

1ـ1ـ1ـ مسجد هدايت
2ـ1ـ1ـ سخنراني هاي ماهانه

3ـ1ـ1ـ كالس هاي نهضت آزادي
بنيانگذاران ســازمان به عنوان فعاالن كيفي جنبش 
دانشــجويي ســال هاي 42ـ39 تمامــي اليه هــاي 
مبارزاتــي قانوني آن ســال ها را طي كــرده و در 
كســوت شــاگردي آموزگاران دوران ـ آيت اهلل 
طالقانــي و مهنــدس بــازرگان ـ به رشــد دانش 

ايدئولوژيك خود پرداختند.
1ـ1ـ1ـ مســجد هدايت: آيــت اهلل طالقاني 
در مســجد هدايت با بر عهده گرفتن آموزگاري 
دوران، نســل كيفــي جديدي بين دانشــجويان و 
جوانان آن دوره به وجود آورد و با ارائه تفسيرهاي 
مترقي از قرآن نقش به سزايي را در خوانش انقالبي 
مجاهدين از قرآن ايفا كرد. مسجد هدايت كانون 
و پاتوق همه فعاليت هاي ديگر بود و نسل جديدي 
را بين دانشجويان و انجمن اسالمي به وجود آورد. 
حنيف نــژاد از كرج به مســجد هدايــت مي آمد. 
قرآني ترجمه شده داشت كه در بين راه مي خواند. 
خودش را پيش تر براي تفسير آقا آماده مي كرد... 
]مسجد هدايت[ هم محل آموزش بود و هم پاتوق 
فعاليت هــاي سياســي ـ مذهبي. مســجد هدايت 
بســياري را متحول كرد. آيــت اهلل طالقاني با تمام 

وجود صحبت مي كرد...
وقتي مي گفــت »اال ان حــزب اهلل هم الغالبون« يا 

ســازمان مجاهدين خلق با ســاماندهي سلسله اي 
فرايندمحــور در  و  و كريســتال بندي رونــددار 
عرصه هاي ايدئولوژيك، استراتژيك و تشكيالتي 
نقشــي بس تأثيرگذار و راهگشــا در سرفصل نو 
ايفا كرد. افق تأثيرگذاري ســازمان مجاهدين تا به 
آنجا پيش رفت كه ســاف )ســازمان آزاديبخش 
فلسطين( به عنوان شانه چپ جهان و سازمان مادر 
و آموزش دهنده به سازمان هاي رهايي بخش منطقه 
خود تحت تأثيــر مجاهدين نام پايگاه آموزشــي 
حســن ســالمه را پس از شــهادت بنيانگذاران به 
شهيد عبدالرســول مشكين فام تغيير مي دهد و اين 
خود نشان دهنده صالحيت توأمان ايدئولوژيكي، 
استراتژيكي، منشــي و سازماني مجاهدين بود كه 
نه تنهــا ايران، بلكه بخشــي از منطقه را تحت تأثير 

خود قرار داده بود.
»در 21 مرداد سال 49 شش نفر از برادران از عمان 
به پايگاه شهيد حسن سالمه وارد شدند)نام حسن 
ســالمه بعدها از سوي فتح به شــهيد عبدالرسول 
مشكين فام تغيير داده شــد(... اين پايگاه را ظاهراً 
فتح براي آموزش چريك هاي كشــورهاي تحت 
سلطه امپرياليســم و همچنين دفاع از چريك ها و 
پايگاه هاي شــهري خود تأسيس كرده بود.« )ص 

)481
عرصه هــاي  فتــح  و  تشــكيالتي  ســازماندهي 
ايدئولوژيك و استراتژيك و پيشتازي در تئوري و 
ارائه گفتمان ملي و استراتژي بومي برآمده از متن 
دوران و شــكل گيري مقاومت مترقي و اصيل در 
مدار ملي ـ مصدقي آن در برابر حاكميت مسرور 
از كودتاي ســياه و ســركوب سرخ، برگ زريني 
اســت از تاريخ معاصر اين سرزمين كه بايد مورد 

كندوكاو قرار گيرد.
كتــاب خاطرات مهنــدس لطف اهلل ميثمــي )»از 
نهضــت آزادي تا مجاهديــن« و »آنها كه رفتند«( 
خاطراتي است از روزهاي مسئوليت، خون، عرق 
و شــرافت جواناني كه هســتي خــود را زير پاي 

آرمان هاي بلند انساني ذبح كردند.
آنچه در اين خاطرات آشكار به آن پرداخته شده 
ســازماندهي افراد در ســازماني است كه با منش 
برگزيده به كسب صالحيت پرداختند و با رجوع 
به متن ايدئولوژيك به ارائه استراتژي در شرايطي 
پرداختند كه انسداد فعاليت هاي سياسي حاصل از 

سركوب قيام 15 خرداد بر جامعه سيطره داشت.
1ـ بازخواني حركــت مجاهدين در مدار 

ايدئولوژيك
ايدئولــوژي اســاس مبــارزه و زيربنــاي وحدت 
تشــكيالتي اســت. »يكي از نيازهاي اساســي آن 
زمان، مســئله ايدئولوژي بود. در جســت وجوي 
مطالب كليدي بوديم كه بتوانيم اوضاع را تحليل 
كــرده و به ايدئولوژي راهنماي عمل و راهگشــا 
برسيم.« )ص 156( »عمل، كادرسازي الزم دارد و 
كادر بدون آموزش ساخته نمي شود. اصوالً مالت 
كار ايدئولوژي اســت. تا كســي كار تشكيالتي 
نكرده باشد با گوشت و پوست و استخوان لمسش 
سعید محسننمي كند كه ايدئولوژي يعني چه؟« )آنها كه رفتند، 
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تفكرات فقهي به تئوريزه كردن اسالم انقالبي كه 
پاسخگوي مبارزات انقالبي دوران باشد پرداختند 
و با تبيين توحيد )برمبناي بندگي خدا و شوريدن 
بر هر چه طاغوت(، سوسياليسم و ناسيوناليسم )در 
مدار مصدقي آن( ســه وجهي تفكري را ترســيم 
كردند كه تشكيالت سازمان را بر مبناي آن استوار 

ساختند.
در  مي تــوان  را  مجاهديــن   ايدئولــوژي 
ايدئولوژيــك  متــن  بــه  ويــژه  رويكــرد   1ـ 
اجتماعــي  تكامــل  و  جهــان  هــدف داري   2ـ 
3ـ تبييــن تاريخي و تدوين چشــم انداز پرشــور 
مبارزات ملت هاي تحت ســلطه امپرياليســتي 4. 
شــناخت ديالكتيكي 5ـ نفي اســتثمار و پذيرش 
جامعه بي طبقه توحيدي و 6ـ  ضديت با امپرياليسم 

و سلطه جهاني بسط داد. 
1ـ2ـ1ـ رويكرد ويژه به متن ايدئولوژيك: 
مجاهدين قرآن محور بودند و مبناي انديشــه خود 
را بــر پايه دو كتــاب پرمايه قــرآن و نهج البالغه 
گذاردند. »حنيف هميشــه قرآن كوچك ترجمه 
معــزي در جيبــش داشــت و مطالعــه مي كــرد. 
شب هاي جمعه كه براي تفسير آيت  اهلل طالقاني به 
مسجد هدايت مي آمد در بين راه، از كرج تا تهران 
قــرآن مي خواند و خود را براي تفســير آقا آماده 
مي كرد. بچه هاي ديگر هم همين رويه را داشتند. 
هميشــه قرآني در جيب مي گذاشتند و اين نوعي 
سنت شــكني بود. من گاهي در دانشــكده زنگ 

تفريح قرآن مي خواندم.« )ص 119(
»حنيــف معتقــد بود بچه هــا بايد قــرآن را حفظ 
كننــد... قــرآن در  تنهايي مايه اســتحكام انســان 
اســت.« )ص 236( حينف به عنــوان ميخ عقيدتي 
ســازمان، تحت تأثير انديشــه هاي احمد كسروي 
انگاره هاي جدي ضدخرافه داشت و با رد ديدگاه 
فقهي، كاســبكارانه و ثواب گونه به قرآن به تبيين 
انقالبــي و خوانش مترقي از قــرآن و نهج البالغه 
پرداخت. »حنيف نژاد كه از كرج مي آمد شــب ها 
نمي توانســت برگردد و به كوي دانشگاه مي رفت 
و معموالً در اتاق ســعيد محســن مي خوابيد. روز 

مهندس بازرگان مي آموزد استقالل ايدئولوژيك 
از شــرق و غــرب و ارائه تفكر مليـ  بومي منطبق 
با شــرايط جامعــه ايراني اســت »مطالب مهندس 
بازرگان همه داخلــي و خودجوش بود به ترجمه 
و آماده خــوري عالقــه اي نداشــت. مخالف كار 
ترجمه بود و با ترجمه آثار مصري كه موج كاذب 
به وجود مي آورد به شــدت مخالف بود.« )ص40( 
»نكته ديگري كه از صحبت هاي مهندس آموختيم 
مشكل بودن كار بود، در آن زمان تنها ايدئولوگ 
مذهبي مــورد اعتماد جوان هــا، مهندس بازرگان 
بــود: تأكيد او بر ســختي كار ايدئولوژيك براي 
ما آموزنده بود... مسئله مهم تري كه ايشان مطرح 
كرد اين بود كه براي آموزش ايدئولوژيك نبايد 
از شــرق و غــرب الگوبرداري كــرد. حزب توده 
را مثــال زد كــه از آموزش هــاي شــوروي براي 
ايران الگوبرداري مي كــرد و به ويژگي هاي ملي 
و مذهبــي ما توجه نداشــت... مهنــدس عالوه بر 
عرق مذهبي كه داشــت و به ائمه اطهار)ع( عشق 
مي ورزيد، عرق ملي هم داشــت. مي گفت ما بايد 
آموزش خاص خود را داشته باشيم و اين نهضت 

ترجمه كه شروع شده اصيل نيست...
اين شــكل كار مهنــدس كه ملــي، خودجوش، 
مذهبي و داخلي بود واقعاً براي ما الگو و راهنماي 

عمل بود.« )ص 103(
انتقاد از نارسايي هاي كار ايدئولوژيكـ  آموزشي 
در نهضــت آزادي، نــگارش نامــه 9 صفحــه اي 
و پاســخ هاي مهندس بازرگان، حنيــف و ديگر 
بنيانگذاران ســازمان را به اتكاي به خود در نســل 
جديد و مبارز، تا خودكفاي تيمي مي رســاند كه 
اول خشــت بناي آن، كار ايدئولوژيك و مكتبي 

است.

2ـ1ـ بسط ايدئولوژي مجاهدين بنيانگذار
مجاهدين بنيانگذار با پذيرش اسالم به عنوان آرمان 
رهايي مســتضعفين ســعي بــر زدودن زنگارهاي 
تاريخــي، خرافــي و فقهــي و طبقاتــي از دامان 
اسالم و كشف اســالم اصيل و بازگشت به صدر 
اســالم را داشتند و با رد ديدگاه طبقاتي برآمده از 

3ـ1ـ1ـ كالس هاي نهضت آزادي ايران: 
تشــكيل اين كالس ها در 26 ارديبهشت 1340 با 
جذابيت مذهبي از جبهه ملي و موضع گيري شديد 
ضدسلطنتي باعث جذب جوانان راديكال و مذهبي 
و ســاماندهي آنان درون يك تشكل مذهبي شد 
و رهبــران نهضت با برقراري كالس هاي شــاخه 
دانشجويي نهضت بسترهاي الزم براي رشد كيفي 
انديشه جوانان نهضت را فراهم آوردند. »نهضتي ها 
بيشتر از ديگر نيروها از مصدق ياد مي كردند و به او 
تأسي مي جستند. فرهنگ قرآني و مذهبي آنان از 
ديگران بيشتر بود و با سلطنت هم درگيري بيشتري 
داشتند. مشــابه همان درگيري كه دكتر مصدق با 
سلطنت داشــت.« )ص 75( »نهضت آزادي شروع 
به فعاليت و عضوگيري كرد. همه اعضا بچه هاي 
مذهبــي بودند. غير از بهــروز راد و خواهرش كه 
مذهبي نبودند. اين دو هــم چون نهضت، موضع 
راديكال داشــت و با اصالــت و صداقت برخورد 
مي كرد عضو نهضت آزادي شدند.« )ص 91( »ابتدا 
در نهضت كالسي براي ما گذاشته بودند كه اغلب 

در دانشكده فني تشكيل مي شد.« )ص 92(
اما سير همين كالس  ها و تحليلگري صرف مسائل 
سياســي روز، يكي از داليل به بن بســت رسيدن 
بنيانگذاران ســازمان و پي بردن به نارســايي هاي 
درون  آموزشــي  و  تشــكيالتي  ايدئولوژيــك، 
نهضت آزادي شــد. مهندس بازرگان كه در بدو 
تأســيس نهضت آزادي بــا كار توضيحي به تبيين 
ويژگي هــا و اهــداف نهضت پرداخــت و آن را 
اين گونه بيان مي داشــت كه »اول اينكه مســلمان 
هستيم، دوم ايراني هستيم، سوم مصدقي هستيم و 
چهارم تابع قانون اساسي هستيم. توضيح مي دادند 
كه ما مسلمان هســتيم، اما نه اينكه به اسالم عمل 
نكنيم و قرآن را براي ثواب در گورستان ها بخوانيم. 
ما مي خواهيم به اسالم و آيه هاي قرآن عمل كنيم. 
ايراني هستيم ولي نمي گوييم هنر نزد ايرانيان است 
و بس. طرز تفكرش با ناسيوناليست هاي ديگر فرق 
داشت. مي گفت مصدقي هستيم اما نه اينكه او را 
مثل بت بپرســتيم. او را به خاطر مبارزه با استبداد 
و اســتعمار دوســت داريم. داليل خــود را براي 
پذيرش رهبري سياسي مصدق بيان كرد.« )ص 71(

مهندس بازرگان با اين توضيحات مطالبه اي را در 
بين جوانان ايدئولوژيــك نهضت آزادي به وجود 
آورد كــه »اگر ما مســلمانيم و خواســتار عمل به 
آيه هاي قرآن هســتيم، روش تحليل اســالمي ما 
چيســت؟« اين مطالبه به نگارش نامه 9 صفحه اي، 
9 نفــره مي انجامد كه با مخاطب قراردادن رهبران 
نهضــت، با رويكــرد انتقــادي به طرح پرســش 
مي پردازد. »شما كه گفتيد ما مسلمان هستيم پس 
اسالم ما كجاست؟ در جلسه ها كه ما فقط تحليل 
سياسي مي كنيم و از مذهب به سياست نمي رسيم. 
تفــاوت ما بــا جبهه ملــي در اين زمينه چيســت؟ 
محتواي نامه اين بود كه ما اسالمي مي خواهيم كه 
در عمل راهنماي ما باشــد و ما مي خواهيم تحليل 

سياسيـ  مذهبي داشته باشيم.« )ص 95(
آنچــه حنيف نــژاد از آمــوزگاران دوران، خاصه 
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عذاب من همين است. عقب افتادن از مبارزه در راه 
خدا، خودش عذاب است.« )ص 332(

حنيف نژاد در تبيين هدف داري جهان، ايمان به نظم 
جهان را بر شناخت مقدم مي دانست. »حنيف نژاد 
تبصره اي به مبحث شــناخت افــزود و آن عبارت 
بود از اركان شناخت. در بحث اركان شناخت به 
اين برداشت رسيده ايم كه ايمان بر شناخت مقدم 
اســت. ايشان ]آيت اهلل بهشــتي[ گفت: »نمي شود 
ايمان بر شناخت مقدم باشد، هيچ تصديقي بدون 
تصور نمي شود. اول بايد تصور كرد بعد تصديق. 
مگر مي شــود چيزي را نشــناخت و همين طوري 
ايمان پيدا كرد؟«  گفتم: »آقاي دكتر، ببينيد ما اگر 
به نظم جهان ايمان نداشــته باشيم اصاًل نمي توانيم 
شناختي پيدا كنيم. جمع بندي كنيم، دست به استقرا 
بزنيم و يا قياس كنيــم.« كمي تأمل كرد و گفت: 
»اين يك مورد را من قبول دارم. بله، اگر منظور ما 
از ايمان، ايمان به نظم واحد جهان باشد اين ايمان 
بر شناخت مقدم است.« )آنها كه رفتند، ص 229(

3ـ2ـ1ـ تبيين تاريخي: در انديشــه توحيدي، 
مســتضعفان وارثان زمين هســتند و سمت تاريخ 
به سوي پيروزي نهايي مستضعفين است. اين نگاه 
توحيدي در بينش حنيف او را به اين باور مي رساند 
كه در هيچ برهه اي از تاريخ، جريان حق شكست 
نخورده و باطل پيروز نشــده اســت، بلكه جريان 
حق به يك پايان مقطعي و كوتاه مدت مي رســد 
و پس ازآن بستري مي شــود براي ادامه مبارزه در 
مــداري باالتــر.« تحليل محمد آقا ايــن بود كه با 
يك عضو جديد، دو ســال بايد كاركرد تا اينكه 
ديد تاريخي پيدا كند و بپذيرد جريان حق بر باطل 
در طــول تاريخ پيروز بوده و در آينده هم خواهد 
بود. وقتي به اين مرحله مي رســيد، كادري مي شد 
كه مي توانســت عمل كند.« )از نهضت آزادي تا 

مجاهدين، ص 299(
مجاهديــن بنيانگذار عالوه بــر تبيين جهت داري 
تاريخ كه پيامد آن پيروزي نهايي مســتضعفين بر 
مستكبرين بود و اين سمت تاريخي سالحي برنده، 
 منطقــي و نيرومند در اختيار آنان مي گذاشــت به 
خوانــش عميق تاريخ معاصــر و جمع بندي دقيق 
آن نيز پرداختنــد. جمع بندي محوري بنيانگذاران 
ســازمان از تاريخ مبارزاتي معاصر اين چنين بود؛ 
علل آنكه مبارزات پيشين به پيروزي نمي رسيدند را 
بايد در 1ـ فقدان رهبري 2ـ عدم پيچيدگي رهبران 
در عصر پيچيدگي مبارزه 3ـ فقدان سازماندهي و 
تشــكيالت انقالبي 4ـ حرفه اي نبــودن مبارزان 5ـ 
عدم نگاه علمي به دانــش مبارزاتي كه نتيجه آن 
حركت هاي بدون اســتراتژي و خط مشي بود. 6ـ 
مبارزات گذشــته مكتبي و ايدئولوژيك نبودند، 
كنكاش خود بنيانگذاران سازمان با پيوند جمع بندي 
تاريخ مبارزات مردم ايــران و مطالعه جنبش هاي 
رهايي بخش در كوبا، ويتنام، فلسطين، الجزاير و... 
و تدوين جزوه چشــم انداز پرشور مبارزه، كشف 
ســنت هاي حاكم بر مبارزه و فهم متد جنبش هاي 
رهايي بخــش پرداختند. »با حنيــف مطالعه جزوه 
»چشم انداز پرشــور« و »مبارزه چيست؟« را شروع 

مي كرد. وقتي زينال ]زين العابدين حقاني[ به زندان 
شــيراز آمد، تحول خوبي درزمينــٔه مقوله خدا با 
اصطالحات علمــي و تكاملي به وجود آمد كه ما 
نام آن را مخروط تكامل گذاشتيم. زينال مي گفت: 
»جريان تكامل رو به رشــد و گسترش است. مثاًل 
اگر بخواهيم يك شكل هندســي براي اين روند 
در نظر بگيريم، مثل يك مخروط ناقص است كه 
دائم در حال رشــد است. اگر اضالع اين مخروط 
را ادامه دهيم به يك رأس خواهيم رســيد كه آن 
مبدأ زمان است. اگر كسي تكامل را قبول مي كرد 
به ناچار نمي توانست بگويد اين تكامل استوانه است 
و همين طور به جلو و عقب مي رود و گســترش و 
رشد ندارد. دو ضلع موازي هيچ محل تقاطع و مبدأ 
زماني با هــم ندارند. پس بايد قبول مي كرديم كه 
شكل هندســي به صورت مخروط ناقصي است. 
در طــول مدت عمر آدم مي بينــد كه همه چيز در 
حال رشــد و گسترش است. همه دانشمندان قبول 
دارند كه جهان علي رغم عيني بودن، تجربي بودن 
و جهاني بودن، آنتروپي در حال رشــد است. اگر 
به عقب برگرديــم به يك مبدأ زمان مي رســيم؛ 
نقطه اي چون رأس مخــروط. آن گاه پيش از آن 
چه مي شود؟ باالخره در آن مقطع مي گفتيم اراده 
خدايي هست. پيش از سازمان نمي توانيم بگوييم 
نيستي بوده و هستي از نيســتي گذر كرده است.« 
)ص 268( حنيــف معتقد بود اگــر لحظه اي فكر 
كنيم اين جهان هدف دار و ســمت دار نيست، در 
زبالــه دان تاريخ افتاده ايم و همين عذاب اســت.« 
)از نهضــت آزادي تــا مجاهديــن، ص 232( »او 
]حنيف نژاد[ قرآن كه مي خواند روي هدف داري 
و سمت داري جهان و پديده ها خيلي تكيه مي كرد. 
آيه »افحســبتم انما خلقناكــم عبثاً« آيــا پنداريد 
شــما را بيهوده آفريده ايم و اينكه شما به سوي ما 
بازگردانيده نمي شــويد.« )مؤمنــون: 15( يكي از 
تكيه كالم هاي مســتمر قرآني او بود. آيه ديگري 
كه حنيف نژاد زياد به آن اســتناد مي كرد آيه »ربنا 
و ما خلقت هذا باطاًل ســبحانك فقنا عذاب النار«؛ 
پــروردگارا اينهــا را بيهوده نيافريــده اي، منزهي 
تــو پس ما را از عذاب آتــش دوزخ در امان بدار 

)آل عمران: 191( بود« )ص 331(
»ســال 50 كه در زندان قزل قلعه بــودم واقعاً  باور 
داشتم كه اگر ذره اي از محور تكامل خارج شويم 

جمعه در آنجا كالس قرآن ديگري داير مي شــد 
و هفــتـ  هشــت نفــر از بچه ها در آن شــركت 
مي كردند... اولين كاري كــه كرديم اين بود كه 
قــرآن را با هم بخوانيم و با هــم روي آيه هاي آن 
فكر كنيم. سوره توبه را شــروع كرديم... به جاي 
تفسير، ترجمه هاي مختلف را بررسي مي كرديم. 
با هم بحث  كرده و تالش مي كرديم تا منظور آيه 
را بفهميم. بيشتر گرايش بچه ها اين بود كه از قرآن 
به خط مشــي و تحليل روز برسند و روش تحليل 
مشخصي پيدا كنند. بعدها هم كه مجاهدين سازمان  
يافتند از همين بحث هايي كه روي سوره توبه شده 
بود اســتفاده كردند و تفسير سوره توبه را نوشتند 
كه يكي از منابع كادرسازي مجاهدين شد.« )ص 
94( »حنيف نژاد خطبه »متقين« )همام( نهج البالغه 
را برايم خواند كه زندگي مرا متحول كرد. هر جا 
كه مي رفتم، نهج البالغه را باز مي كردم و آنچه را 
از خطبه آموخته بودم بازگو مي كردم. خطبه هاي 
نهج البالغه را كه با هم مي خوانديم چنان توضيح 
مي داد كه مفاهيم آن كامــاًل در آدم جا مي افتاد. 
او بيشــتر تالش مي كرد نفــس آدم را بيدار كند 
و احســاس مسئوليت انســان بيدار شود و به جايي 
برسد كه خودكار و انگيزه مند شود. مثاًل قرآن كه 
مي خواند روي هدف داري و سمت داري جهان و 
پديده ها خيلي تكيه مي كرد.« )ص331( »محمد آقا 
درباره آيه »اَلَذينَُهم َعنِ   الَلغِو مُعِرضُون« مي گفت: 
»برخي مي گويند مثاًل شطرنج و مفاسد جاري لغو 
اســت. ولي لغو اصلي كه در قرآن آمده اين است 
كه انســان از كار اصلي دست برداشــته و به كار 

فرعي دست بزند.« )ص 332(
رويكــرد ويــژه و مترقــي مجاهديــن بــه متــن 
ايدئولوژيــك، قرآن و نهج البالغه را از پســتوي 
خانه هــا به متــن اجتمــاع بازگرداند و زمينه ســاز 
مسئوليت پذيري اجتماعي در برابر ظلم و پيوستن 
جوانان به صفوف مبارزان با تأسي از رهيافت هاي 
اجتماعي قرآن شــد و وقتي مــن از زندان بيرون 
آمــدم ديــدم نهج البالغه فيض االســالم از ســال 
1350 تا 1352 هشت  بار تجديد چاپ شده است 
درحالي كــه تــا پيــش از ســال 50 گردوخاک 
مي خــورد. در آن ســال ها دو پديــده مهم روي 
داده بــود؛ يكي اينكه قــرآن به صحنه آمده بود و 
بچه هاي مجاهديــن قرآن هايي با قطع كوچك را 
در جيب خود حمل مي كردنــد و آيات را حفظ 
مي نمودند. حتــي در دادگاه، يكي از محافظان از 
من پرســيد »آيه 213 ســوره بقره يادت هست؟« 
يعني او هم مي دانست مجاهدين كدام  آيات قرآن 
را بيشتر مي خوانند. نكته مهم ديگر به صحنه آمدن 

نهج البالغه بود.« )آنها كه رفتند، ص 226(
تكامل  و  جهــان  هــدف داري  2ـ2ـ1ـ 
و  ســمت داري  تبيين  بــا  مجاهدين  اجتماعي: 
هــدف داري جهان مبــارزه را از بين بــردن موانع 
تكامــل بشــريت تعريــف كردنــد و بــا تئوري 
مخــروط تكامل بــه مباحث خداشناســي و نظم 
جهانــي پرداختند. »پس از ســال 42 يادم مي آيد 
كه حنيف نــژاد درباره مقوله خــدا خيلي مطالعه 

رويكرد ويژه و مترقي 
ايدئولوژيك،  متن  به  مجاهدين 

قرآن و نهج البالغه را از 
متن  به  خانه ها  پستوي 

زمينه ساز  و  بازگرداند  اجتماع 
در  اجتماعي  مسئوليت پذيري 
پيوستن جوانان  و  برابر ظلم 
از  با تأسي  به صفوف مبارزان 

شد قرآن  اجتماعي  رهيافت هاي 
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باعث تسلط بنيادگرايي و حاكميت ارتجاع خواهد 
شد و مجاهدين )اوليه( از معدود گروه هاي مبارز 
بــا انگيزش مذهبــي بودند كه توانســتند در مدار 
مبارزات مترقي و ضدامپرياليســتي قــرار گيرند. 
مجاهدين بنيانگذار ضمن پذيرش جامعه بي طبقه 
توحيدي به عنوان جامعه ايده آل به تبيين اســتثمار 
و نفــي آن از ديدگاه مذهبي پرداختند. »در جزوه 
مجاهديــن هم جامعه ايده آل كــه جامعه بي طبقه 
توحيدي بود و نيز ديكتاتوري پرولتاريا )كه بعدها 
به حكومت متقين تبديل شد يعني همان چيزي كه 
حنيف نــژاد و بنيانگذاران مي گفتند( و پنج مرحله 
ديالكتيك تاريخ پذيرفته شــده بود. بچه ها از سير 
تاريخ تحليلي داشتند و بر اين باور بودند كه شمار 
زحمتكشــان رو به افزايش اســت و ديكتاتوري 
پرولتاريا همان دموكراسي راديكال است چراكه 
به اين ترتيــب اكثريــت با محرومــان خواهد بود. 
ما معتقد بوديم اين همان چيزي اســت كه اسالم 
مي گويــد، يعني حاكميت مســتضعفان و در اين 
پيوند آيه هاي آغازين ســوره قصص را كه قرآن 
در آنها به حاكميت مستضعفان بر مستكبران اشاره 
مي كند شــاهد مثال مي آورديم و به آنها اســتناد 
مي كرديم و همچنين آيات زيادي كه درباره رشد 

و گسترش امت واحده بود.« )ص 174(
حنيف نژاد با پذيرفتن پنج مرحله ديالكتيك تاريخ 
)كمون اوليه، برده داري، فئوداليسم، بورژوازي و 
سوسياليسم( عامل ثابتي را در اين پنج دوره به عنوان 
بي نهايت طلبي انسان مطرح مي سازد. او معتقد بود 
»در اين پنج دوره مختلف تاريخ يك عامل ثابتي 
هست كه انسان اســت. اين انسان،  بي نهايت طلب 
اســت و در هر دوره اي ويژگي متفاوتي نداشــته، 
بلكه در همه دوره ها ويژگــي بي نهايت طلبي اش 
ثابت بوده است.« )از نهضت آزادي تا مجاهدين، 

ص 343(
حنيف نــژاد معتقــد بــود »اقتصاد اصل نيســت و 
انسان همواره از سيســتم و ابزار تبعيت نمي كند.« 
)آنهــا كه رفتند، ص 205( و بر همين اســاس و با 
بي نهايت طلبي انسان به عنوان عامل ثابت پنج دوره 
تاريخي، چگونگي شكل گيري طبقات را توضيح 
مي دهد. »حنيف نژاد در جزوه شناخت، اين پرسش 
را مطــرح كرده بود كه در جامعــه )كمون( اوليه 
چگونه طبقات شــكل گرفت؟ او با الهام از آيات 
قرآن درباره امت واحده پاســخ داده بود كه توليد 
در جامعه اوليه رو به فزوني گذاشت. آن گاه انسان 
بي نهايت طلب در چنين جامعه اي به شكل انحرافي 
فزون طلب شد و اين فزون طلبي باعث گرديد تا او 
توليد اضافه بر مصرف را تصاحب كند و بدين سان 
انحصارطلبي و طبقه به وجود آمد. تحليل او كامالً  
قرآني بود و ما از آن بسيار استفاده كرديم.« )همان(

»سعيد محسن در مبحث استثمار با تعريف ارزش 
اضافــي )ارزش اضافي عبارت اســت از تفاضل   
ارزش توليد شده به وسيله كارگر و عايدي او از اين 
ارزش(« )از نهضت آزادي تا مجاهدين، ص456( 
اســتثمار را در تصاحب ارزش اضافي و تصاحب 
ثروتي كه در مقابل آن كاري انجام نشده است معنا 

ديالكتيك براي تفســير قرآن انگاره هاي نويني را 
مطرح كردند. سعيد محسن معتقد بود وقتي با ديد 
قرآني با ديالكتيك آشنا شدند، ديالكتيك را تعالي 
داده و بــا ديالكتيك تعالي يافتــه درک بهتري از 

قرآن پيدا كردند.
صالحيت ايدئولوژيك بنيانگذاران در تفسير قرآن 
آن چنان بود كه تفسيرهاي مترقي مجاهدين از قرآن 
و نهج البالغه موردقبول روحانيون مشهور حوزوي 
نيز قرار داشت. »مهندس سحابي نقل مي كرد. پيش 
از اينكه به زندان عادل آباد بيايد، در بند چهار قصر 
با آيت اهلل انواري هم بند بود. از قول وي مي گفت: 
»آيت اهلل مطهري به مالقات من آمدند، از پشــت 
ميله هــاي زندان بــه من گفتند مواظــب بچه هاي 
مجاهدين باش. جوانان بسيار خوبي هستند. من به 
ايشان گفتم به لحاظ ديني چطور؟ در پاسخ گفتند 
»نگران نباشيد، تفسير قرآنشان از من و شما هم بهتر 

است.« )ص 227(
5ـ2ـ1ـ نفــي اســتثمار و پذيرش جامعه 
بي طبقه توحيدي: در بســتر فهــم دوراني از 
گفتمان مجاهدين بنيانگذار مي تــوان به اين باور 
اذعان نمود كــه »خوانش انقالبي و مترقي از دين 
اگر در مدار مبــارزات طبقاتي يا ملي قرار نگيرد 

كرديم. اين جزوه تاريخچه مختصري از پيروزي 
ملل، مثل ملت ويتنام، الجزاير و يمن جنوبي، چين، 
شوروي، حركت 15 خرداد و 30 تير را به تصوير 
مي كشيد. درواقع آن جزوه، چشم انداز پرشوري از 

مبارزات مردم بود.«  )ص 329(
آنچــه از ميانه اين پيوند تاريخي ما بين جمع بندي 
مبارزات پيشين مردم ايران و واكاوي جنبش هاي 
رهايي بخش جوانه زد گذار به سوي مشي پيروز در 

آن مقطع تاريخي بود.
4ـ2ـ1ـ روش شــناخت ديالكتيكي: روش 
تفكــر و تحليل سياســي در ســازمان بر اســاس 
ديالكتيك بود. مجاهدين ضمن پذيرفتن چهار اصل 
ديالكتيك و افزودن ايمــان به نظم و هدف داري 
جهان به تكميل دســتاوردهاي ايدئولوژيك خود 
پرداختنــد. »]از علــي بهپور[ پرســيدم »در گروه 
ايدئولوژيك به چه دستاوردي رسيديد؟« گفت: 
»ما به اين نتيجه رسيديم كه چهار اصل ديالكتيك 
را قبــول كنيــم و يك اصل هم بــه آن بيفزاييم و 
آن ايمان به نظم جهان و هدف داري آن اســت و 
اين اصل پنجم در كنار آن چهار اصل باشــد. اگر 
اين گونه باشد ديگر ايدئولوژي تكميل مي شود.«  
)آنها كه رفتند، ص 259( آنان با گشــودن ســفره 

محمد حنیف نژاد- طرح از مژده دانش پژوه
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به بهره كشــي ديگران آلوده بــوده و آلوده تر هم 
خواهند شــد، زيرا در تمام مدت تحصيل خود از 
حاصــل كار و دســترنج مردم اســتفاده كرده اند. 
مردمــي كه بــا پرداختــن ماليات هاي مســتقيم و 
غيرمســتقيم )كه همان حياتشان اســت( مخارج 
تحصيل آنهــا را تأميــن مي كردند. بــراي نمونه 
زندگي يك پزشــك را در نظر بگيريم، بر اساس 
ارقامي كه ارائه شد يك پزشك براي تحصيالت 
دانشــگاهي اش حــدود 500 هزار تومــان خرج 
دارد كــه دولت مي پردازد. بديهي اســت كه اين 
پول به جامعه تعلق دارد. لذا پزشــك مزبور تمام 
تحصيالت و مخارجش را به مردم مديون اســت. 
از طرف ديگر با يك حساب ساده مي توان گفت 
اگر كارگري در مدت عمرش حدود 20 سال كار 
كند تقريباً 100 هزار تومان مزد مي گيرد يعني عمر 
خود را بــه 100 هزار تومان مي فروشــد. بنابراين 
تحصيالت پزشك مزبور به قيمت حيات و خون 
پنج كارگر تمام شده است. حال اگر تمام زندگي 
خود را در راه  بر انداختن نظامي كه در آن استثمار 
حاكم است فدا كند تازه به مثابه اين است كه دين 
يك نفر را ادا كرده. لذا جانبازي در راه خلق و در 
جهت براندازي نظام استثماري تنها راه اداي دين، 
امري ضروري است. ازاين رو روشنفكران جامعه 

به توده هاي عظيم محروم تعلق دارند.« )ص 462(
مجاهدين استثمار و تضاد طبقاتي را زاينده تمامي 
مشكالت و ناهنجاري هاي اجتماعي مي دانستند و 
استثمار را متضاد با تكامل بشريت تعبير مي كردند 
و با جان ســختي و جان كندن بــراي برپايي يك 
جامعــه آرمانــي بي طبقه تــالش كردنــد. آنان با 
تبيين جامعــه بي طبقه توحيدي، مطالبــه اي را در 
جامعه شــكل دادند كه با توده اي شدن انقالب در 
ماه هاي آخر منتهي به سال 57 اين مطالبه آرماني، 
خواسته  اي بي بازگشت در ميان انقالبيون ايران شد.
6ـ2ـ1ـ ضديت با امپرياليسم: برخالف برخي 
از روحانيون و جريان هاي مذهبي كه امپرياليســم 
را فاقد ايدئولوژي مي دانســتند و تمام اهتمام خود 
را در مقابلــه با كمونيســم معطــوف مي كردند، 
مجاهدين بنيانگذار مبارزه با امپرياليسم را يكي از 
اصول اساسي خود و بي تفاوتي در برابر آن را تأييد 
عملي امپرياليسم و مشاركت در بهره كشي جهاني 
مي دانســتند. »عده اي فكر مي  كننــد كمپاني هاي 
نفتي، ايدئولــوژي ندارند، اينها اشــتباه مي كنند. 
امپرياليســم، ايدئولوژي و فرهنگ خاص خود را 
دارد و از مباني اساســي خود دست بردار نيست... 
اين نحوه نگرش به امريكا و امپرياليسم )كه آن را 
فاقد انسجام و ايدئولوژي مي داند(، خود زمينه ساز 
كودتاي 28 مرداد و سازش كمپ ديويدي است. 
خيلي از روحانيان هم همين ساده انديشي را داشتند 
و از ســوي امريــكا و انگليس خطري احســاس 

نمي كردند.« )ص 110(
مجاهديــن بنيانگذار بــا تبيين رابطه ميــان رژيم 
پهلوي و امپرياليسم به نقش اين رابطه در استثمار 
مــردم ايــران پرداختند و رژيــم شــاه را به دليل 
ارتجاعي بودن، مشاركت در سركوب جنبش هاي 

سرباز توسط امپرياليسم و رژيم وابسته اش، استثمار 
مي شوند »كار«  اين جوانان در راه حفاظت نظامي 
از منابع و تأسيسات نفتي و ديگر تأسيسسات متعلق 
به دشــمنان خلق مورد استثمار و سوءاستفاده قرار 

مي گيرد.« )ص459(
سعيد محسن با تبيين نفي استثمار از ديدگاه قرآني 
معتقد است كه اسالم، اهميت ويژه اي براي انسان 
قائل است و »انسان موجودي است كه نهايتاً  صفات 
خدايي كسب مي كند.« )ص 464( بنابراين »حيات 
پرارزش )انسان( به هر طريقي لطمه و صدمه ببيند يا 
تلف و نابود شود، مخالف با مشي تكامل و متضاد با 
نواميس آفرينش و خواست خداست.« )ص 465( 
او مي گويد »قــرآن در آيات متعددي با صراحت 
كامل، حق مالكيت مطلق و تصرف و جعل و وضع 
را براي خدا و حق بهره گيري )تصرف محدود( را 

براي همه خلق اعالم كرده است.« )همان(
ســعيد محسن ســپس نتيجه گيري مي كند كه در 
جوامع طبقاتي به علت حاكميت خونبار استثماري 
هر كاري در جهت تشــديد بهره كشــي اســت و 
»وجــود فحشــا، دزدي، جنايــت و آلودگي هاي 
گوناگون اجتماعي دقيقاً معلول حاكميت مناسبات 

استثماري است.« )ص460(
او معتقــد اســت »آن گاه كه فقــري دردناک بر 
اكثريت حاكم است، فروش خون، ناموس، اوالد 
و... امري است عادي زيرا نظام استثماري، نظامي 
اســت كه اين ارزنده تريــن و گرانبهاترين عناصر 
وجودي انســان را اجبــاراً بي مقــدار و بي ارزش 

مي  كند.«  )همان(
ســعيد محســن كه در پس زندگي و تحصيالت 
اقشار روشنفكر و تحصيلكرده، حاكميت خونبار 
اســتثمار و رنج رنج كشــيدگان جامعه را مي بيند، 
وظيفه روشــنفكران را مبارزه براي برهم زدن رنج 
طبقاتــي مي داند كه اگر چنين نكننــد »اجباراً در 
چنين مناســباتي حل شــده و نه تنها در بقا و دوام 
آن )در حد خود( ســهيم مي شــوند بلكه شخصاً 

مي كند و ناعادالنه بودن نظام سرمايه داري را صرفاً 
مولود استثمار انسان ها مي داند و بر اين باور است 
كه »در چنين نظامي انسان موردبحث الزاماً همان 
كارگــر در داخل كارگاه ها و كارخانه ها نيســت 
بلكه حاكميت خونبار اســتثمار محدوده وسيعي 

از اجتماعات بشري را شامل مي شود.« )ص 457(
سعيد محســن با ارائه تئوري اســتثمار مضاعف، 
معتقد است آنچه باعث تشديد استثمار مي شود از 
دســت دادن رايگان حيات با هر كم و كيفي است 
»كارگر مقدار اندكي از ارزشي را كه توليد كرده 
به ازاي چند ســاعت اتالف و فرســودگي حيات 
خود به عنوان مــزد دريافت مي كند. آن گاه همين 
مزد را كه در اصل شكل جديد حياتش مي باشد، 
در روابط ظالمانه ديگري )تهيه مايحتاج زندگي( 
از دســت مي دهد و چون از بهداشــت و فرهنگ 
رايگان و... خبري نيســت بايد حقــوق چندروزه 
و چه بســا چند ماه را در ايــن راه خرج كند. بدين 
ترتيب كارگر با از دســت دادن اجباري مزد خود 
در مراحــل گوناگــون دچار اســتثمار مضاعف 
مي شود... مفهوم اســتثمار فقط در رابطه با كار و 
مزد خالصه نمي شود،  بلكه از دست دادن رايگان 
حيات، با هر كم و كيفي و در هر مرحله اي استثمار 
عميق و مضاعف را به وجود مي آورد.« )ص 458( 
او در نگارش بحث استثمار، كشورهاي نفت خيز و 
سود بيكران حاصل از فروش نفت را تماماً قبالً  به 
استثمار مضاعف مي دانست و معتقد بود ساواک، 
حفاظت نفت را برعهده دارد و عمده درآمد نفت 
صرف حفاظت نفت مي شــود. درواقع فروش هر 
بشــكه نفت ضرر اســت. )ص 285( او مي گويد 
»ســود بيكراني را در نظر بگيريم كه از نفت عايد 
امپرياليسم مي گردد. اين سود همان ارزش اضافي 
يا حاصل دســترنج هزاران كارگــر صنعت نفت 
به اضافــه حيات ده ها هزار انســاني اســت كه در 
بخش هاي مختلف زندگي خود را مفت از دست 
مي دهنــد ازجمله جواناني كــه در ارتش به عنوان 

محمد حنیف نژاد-سمت جپ
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ايدئولوژيك به عنوان وحدت و مالت كار به دليل 
حفظ سازمان كنار گذاشته شد. »وقتي آموزش هاي 
مذهبي نباشد، آموزش هاي ماركسيستي جايگزين 
شــده و مي گويند ماركسيسم هم علم است، علم 
مبــارزه... اول آمــوزش قرآني متوقف و ســپس 
برخورد علمي آغاز شد. علم هم ابتدا علم با تعريف 
ماكس پالنك در كتــاب »علم به كجا مي رود؟« 
و علــم فطري بود. يعني در برخــورد با هر حادثه 
تأمل كنيم و با هم فكر كنيم... بعد هم به جاي اين 
علم، علم مبارزه يعني ماركسيسم جايگزين شد و 
باالخره شهرام گفت: »چيزي علم است كه مادي 
باشــد يعني ملموس باشد و در هوا نباشد و عينيت 
داشــته باشــد.« )ص 389( رونــد تدريجي تغيير 
ايدئولوژي در سازمان كه از سال 1352 با شهادت 
رضا رضايي و نقش  آفريني تقي شهرام آغاز شده 
بود، در ســال 1354 با به شهادت رساندن كادرها 
و اعضاي مســلمان ســازمان به كودتــاي خونين 
ايدئولوژيــك تبديل شــد و جريــان مترقي  نماي 
كودتاگر به جاي انشعاب و جدايي از يك سازمان 
اصيل مذهبي عماًل دست به استحاله آن زد. اقدام 
قبيحي كه محكوميت هاي شديدي حتي در جبهه 

چپ هاي اصيل و ملي به همراه داشت.
اما خيانــت كودتاگران محدود به دســتاوردهاي 
سترگ ســازمان نماند و كل جريان روشنفكري 
مذهبــي ايــران را در بر گرفت و نقش فرادســتي 
روشــنفكران مذهبي را در سپهر مبارزات سياسي 
كشــور تحت تأثير قرار داد و كســاني كه تا پيش 
از آن نقــد آرا و افكار حنيف نژاد را در صالحيت 
خود نمي دانســتند، بــا چوب التقــاط كل جامعه 
روشــنفكري مذهبي را راندند و آنــان را به عدم 

شناخت صحيح از دين متهم كردند.
بار رسالت تاريخي بنيانگذاران سازمان كه ماحصل 
سال ها جانفشاني، رنج و شرافت بود به دليل عدم 
امتداد كار جدي ايدئولوژيك پس از شهادتشــان 

ناتمام ماند.
منابع:

ـ خاطــرات لطــف اهلل ميثمــي، از نهضــت آزادي تــا 
مجاهدين، 1386، نشر صمديه، چاپ پنجم، 1386.

ـ خاطرات لطف اهلل ميثمي، آنها كه رفتند، 1389، نشــر 
صمديه، چاپ سوم، 1389.■

را به همراه داشت. »انتشار دستاوردها عوارضي هم 
در بر داشت؛ خوشبختانه سازمان بقاي تشكيالتي 
پيدا كرد اما با واكنش هايي نســبت به دستاوردها 

روبرو شد.
بــدون حنيف نــژاد، ســعيد محســن،  ســازمان 
باكري  مشــكين فام،  بديع زادگان،  عسگري زاده، 
و... توان مقابله با اين مشكالت را نداشت. واقعيت 
اين بود كه اين دســتاوردها براي آموزش كادرها 
بود نه انتشــار در سطح عموم. به همين دليل فشار 
ايدئولوژيك روي باقي مانده ســازمان خيلي زياد 

شد.
حنيف نــژاد هم پيش بيني كرده بــود كه اگر كار 
ايدئولوژيك ادامه پيدا نكند ارتجاع حتماً  مســلط 

خواهد شد.« )ص 82(
درحالي كه ســازمان مجاهدين تا ســال 52 تقريباً 
تمامي كادرهاي همه جانبه خود را از دســت داده 
بــود و در ســال 54 كاظم ذواالنوار نيز به دســت 
ساواک به شهادت رسيد و رژيم سور كيفي كشان 
نسل كيفي مبارزان را به راه انداخت، اختالف هاي 
ايدئولوژيك درون سازمان نيز هويدا شد تا جايي 
كه »بعد از شــهادت رضــا در 25 خرداد 52، چند 
ماهي نگذشــت كه در شــهريورماه همه اعضاي 
مركزيــت و كادرهاي درجه يــك، گردهمايي 
تشكيل داديم. در نشست كرج به اين نتيجه رسيديم 
كه بايــد آموزش هاي ديني در ســازمان متوقف 
شــود. ســيد )نام ســازماني بهرام آرام( مي گفت: 
»بــه اين نتيجه رســيديم كه وظيفه اصلــي ما اين 
اســت كه سازمان را در برابر ساواک، امپرياليسم، 
صهيونيســم و ارتجاع حفظ كنيم. همچنين به اين 
نتيجه رســيديم كه با آموزش هاي ديني، 17 نظر 
بنيادين پيدا مي شــود كه به دنبال آن 17 انشــعاب 
كه بار مسلحانه هم دارد به وجود مي آيد و به جان 
هم خواهند افتاد. به خاطر حفظ وحدت در چنين 
سازمان نظامي بايد آموزش هاي ديني و قرآني را 

كنار بگذاريم.« )ص 385(
در ســال 52 حركت شــتابان مجاهديــن در مدار 
ايدئولوژيك به نيازهاي فراتر از پاســخ هاي زمانه 
رســيده بود. اينكه رابطه خدا با پديده ها چيست؟ 
»به لحاظ تاريخي كشــف همين مسئله كار پيش 
تازان هاي بود و كشــف آن مديون شتابي بود كه 
مجاهدين در حركتشان داشتند و به جايي رسيدند 
كه آموزش هاي جاري پاسخگو نبود. به مرحله اي 
از عرفان رسيده بودند كه مي خواستند از خدا مدد 
بگيرند ولي راهكار آن را نمي دانستند.« )ص 387(

پاســخ به اين نيازهاي فراتر از زمان بدون حضور 
بنيانگــذاران ممكــن نبــود. دسترســي بــه ديگر 
قطب هاي مليـ  مذهبي هم در شرايطي كه سازمان 
به صــورت مخفيانه در حال مبارزه بود به آســاني 

امكان پذير نبود.
»در ماه هــاي آخر بــه اين نتيجه رســيده بودم كه 
جريــان را به آقاي طالقانــي بگويم، كه گام هايي 
هم در جهت مالقات برداشــته شــد. مشــكالت 
هم يكــي دو تا نبــود.« )ص 391( اما درنهايت از 
دين و آموزش هاي مذهبي تلقي تفرقه شــد، متن 

رهايي بخش و پيوستن به كمپ امپرياليسم محكوم 
به زوال مي دانســتند و به حمايت از دفاع مشــروع 
ســازمان هاي انقالبي عليه حاكميت هاي مستبد و 

خونريز وابسته به امپرياليسم پرداختند.
3ـ1ـ آموزش ايدئولوژيك:

 حنيف نــژاد عدم آمــوزش ايدئولوژيك را يكي 
از ضعف  هاي نهضت آزادي مي دانســت و خود، 
آموزش را مبناي تشكيل ســازمان و تربيت كادر 
قــرار داد. »حنيف نژاد مي گفت عمل صالح ما اين 
است كه كالس آموزشي تشكيل دهيم،  ما بدون 
آموزش نمي توانيم كادرسازي كنيم و كار را ادامه 
دهيم. تجربه نهضت آزادي را به طور عميق درک 
كرده و از آن عبرت گرفته بود و از آنجا به اين نياز 

رسيده بود.« )ص 105(
»درزمينه آموزش هاي سازمان حنيف نژاد مي گفت: 
»در آموزش هــا، يــك راه انبيا داريــم و يك راه 
بشــر. روي قــرآن، نهج البالغه، پرتــوي از قرآن، 
كتاب  هاي مهندس بازرگان و آيت اهلل مطهري كار 

مي كنيم كه اينها راه انبيا را نشان مي دهد.«
راه بشر را هم تقسيم بندي كرده بود. درزمينهاقتصاد، 
كتاب »اقتصاد به زبان ساده« بود. تحليل هاي سياسي 
و روش تفكر هم بر اساس ديالكتيك بود. علم را 

هم از كتاب هاي پالنك مي گرفتند.« )ص 320(
»روش آموزش حنيف نژاد به اين صورت بود كه 
مسائل اســتراتژيك و سياســي را در كادر آيات 

قرآن بيان مي كرد.«  )آنها كه رفتند، ص 420(
آموزش ايدئولوژيك براي حنيف از چنان اهميت 
ويژه اي برخــوردار بود كه حتــي در زندان و در 
آستانه شهادت نيز از آموزش كادرها غافل نماند 
و از هــر فرصتي براي آموزش اســتفاده مي كرد. 
حنيف نژاد از جلوي در ســلول ما رد شد. پنجره را 
باز كرد و سركي به درون كشيد و گفت: »جمله اي 
كه ميهن دوســت در دادگاه گفت درست نبود.« 
ميهن دوســت در دادگاه گفته بود: »ما مسلمانيم، 
اما ماركسيســم را قبول داريم.« حينف نژاد گفت: 
»ميهن دوســت بايد به اين صورت مي گفت كه ما 
ماركسيســم را به عنوان يــك تجربه انقالبي قبول 

داريم، مثل تجربه چين، شوروي و كوبا.«
محمد آقــا در اين فرصت كــم رهنمودي به من 
داد كــه از اين بــه بعد به اين صــورت نقل كنيم 
رهنمودش رهگشــا بود، چراكه ما مسلمان بوديم 
و براي خودمان ايدئولوژي اســالمي داشتيم و هر 
تجربه اي را در كادر ايدئولوژي خودمان بررســي 
مي كرديم، ازجمله تجربه انقالب شوروي، چين و 

كوبا.« )ص 91(
4ـ1ـ شهادت بنيانگذاران و رسالت ناتمام:

 شهادت بنيانگذاران سازمان هرچند به تثبيت مبارزه 
مسلحانه به عنوان مشــي پيروز و رهايي بخش آن 
دوران كمك شاياني كرد و باعث شناخت جامعه 
از نيروهاي پيشــرو و اعتماد به پيشــتازان مبارزه و 
نهادينه شدن آرمان ها و اهداف سازمان هاي انقالبي 
در جامعه گرديد، اما شــناخت مجاهدين و نشــر 
دستاوردهاي سازمان در سطح عمومي مشكالتي 

درزمينه آموزش هاي 
سازمان حنيف نژاد مي گفت: 
»در آموزش ها، يك راه انبيا 

داريم و يك راه بشر. روي قرآن، 
نهج البالغه، پرتوي از قرآن، 
كتاب  هاي مهندس بازرگان و 

آيت اهلل مطهري كار مي كنيم كه 
اينها راه انبيا را نشان مي دهد
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كوباي انقالبي
در پاييز 1344، تحت تأثير جو انقالبي و همچنين 
شور و هيجاني كه به علت دستگيري و محاكمه 
گروه نيكخواه و جنبش جنوب در بين دانشجويان 
ايراني در اروپا به وجود آمده بود، تصميم گرفتم 
دانشگاه را رها كنم و براي مبارزه با رژيم شاه به 
ايران بروم. از هيئت اجرائيه سازمان انقالبي تقاضا 
كردم اجازه دهد براي پيوستن به جنبش جنوب 
مكررم،  درخواست هاي  پاسخ  در  بروم.  ايران  به 
گفتند صبر كن، تو را خبر مي كنيم. برخي شواهد 
سازمان  هيئت اجرائيه  كه  بود  آن  از  حاكي  هم 
درصدد سازماندهي اقداماتي است. مثاًل در اواخر 
پاييز 1344، بخشنامه اي به اين مضمون به اعضاي 
نكنند،  ازدواج  مجرد  رفقاي  شد:  ابالغ  سازمان 
اگر نامزد داريد، او را ترک كنيد و اگر ازدواج 
كرده ايد، بچه دار نشويد. در حقيقت هيئت اجرائيه 
به مبارزه چريكي فكر مي كرد و با اين تصور كه در 
چنين مبارزه اي اعضاي سازمان بايد از هر نظر آماده 
باشند و هرگونه وابستگي عاطفي و خانوادگي آنها 
را پايبند مي كند، از اعضا مي خواست با قطع كردن 
قرار  مبارزه  خدمت  در  كاماًل  وابستگي ها  اين 
از  نفر  چند  بخشنامه،  اين  ابالغ  دنبال  به   بگيرند. 
اعضاي متأهل سازمان از همسرانشان جدا شدند. 
در تابستان 1346، كه »جلسه كادرها« براي بررسي 
عملكرد و اقدامات هيئت اجرائيه سازمان انقالبي 
تشكيل شد، اين بخشنامه هم كه مداخله در زندگي 
خصوصي اعضا و تعيين تكليف براي آنها در اين 
زمينه بود، مورد رسيدگي قرار گرفت و حاضران 

در جلسه به شدت از آن انتقاد كردند.
الشايي مسئول تشكيالت سازمان انقالبي بود.1 او 
با توجه به اين مســئوليت، از ميان اعضاي سازمان 
افرادي را بــراي كاري كه در نظر داشــتند انجام 
دهنــد، انتخاب مي كرد و آنهــا را به رضواني كه 
مسئول آن كار بود معرفي مي كرد. الشايي به من 

گفت از اين به بعد مسئول تو اين رفيق )رضواني( 
اســت و ارتباط تشــكيالتي خود را بــا بچه هاي 
گراتس قطع كن. عالوه بر اين الشــايي گفت تو 
براي مدتي به جايي مي روي، خانه ات را پس بده و 
از حاال برنامه ريزي كن كه غيبت تو در اين مدت 
موجه باشــد و موجب شــك و نگراني خانواده و 
دوستانت نشود و مســئله و مشكلي پيش نيايد. از 
الشايي پرســيدم وســايلم را چه كار كنم؟ گفت 
مقداري لباس و وســايل شــخصي موردنياز خود 
را بــردار و بقيه را در جايــي به امانت بگذار. فالن 
روز به مونيخ بيا و در فالن ســاعت به اين شــماره 
تلفن كن.2 پيش از اينكه به مونيخ بيايي، از سفارت 
چكسلواكي ويزا بگير و تأكيد كن در گذرنامه ات 
ثبت نشود. يكي دو قطعه عكس پرسنلي هم همراه 

خودت داشته باش.
الشــايي و رضواني به من نگفتند به كجا خواهم 
رفت و من هم نپرسيدم. با توجه به درخواست هاي 
مكرر مــن از هيئت اجرائيه براي اعــزام به ايران و 
پيوســتن به جنبش جنوب، فكر مي كردم به ايران 
خواهــم رفت. پس از قرارومدار با الشــايي، آنها 
تعدادي نشــريه به من دادند كه به گراتس ببرم. با 
آنهــا خداحافظي كردم و بالفاصله بــه راه افتادم. 
بااينكه براي نخستين بار بود كه به پاريس مي رفتم 

اما در عوالمي ســير مي كردم كه مرا نسبت به آثار 
تاريخي و هنري اين شهر كه شهرت جهاني دارد،  
بي تفاوت مي كرد. شــايد كسي باور نكند ولي در 

اين سفر حتي متوجه برج ايفل هم نشدم!
اواخر خرداد يــا اوايل تيرمــاه 1345، مادرم را به 
ژنــو بردم و با هواپيما به ايران بازگشــت. از آن به 
بعد مقدمات ســفرم را تدارک ديدم. به ســفارت 
چكســلواكي در ويــن رفتــم و تقاضــاي ويزاي 
توريســتي كــردم. گفتــم ويــزا را در گذرنامه ام 
ثبت نكنيد. تعجب نكردند. آنها مي دانســتند اگر 
ويزاي كشــورهاي سوسياليستي در گذرنامه اتباع 
برخي از كشــورهاي جهان ســوم ماننــد ايران و 
حتي بعضي كشورهاي اروپايي مانند اسپانيا، يونان 
و... ثبت شــود، آنها در بازگشــت به كشورشــان 
دچار مشــكالت و گرفتاري هايي خواهند شد. به 
همين علت اگر كسي درخواست مي كرد ويزاي 
كشورهاي سوسياليستي در گذرنامه اش ثبت نشود 
ويــزا را در گذرنامه اش وارد نمي كردند و ويزا را 
به صورت برگه مجزا به او مي دادند. مشــخصات 
متقاضــي را در اين برگه مي نوشــتند و عكس او 
را روي آن برگــه الصــاق مي كردنــد. اين برگه 
دو بخش داشــت؛ يــك بخش را زمــان ورود به 
آن كشــور سوسياليســتي و بخش ديگر را هنگام 

سيامك لطف اللهي

بخش چهارم

ماجراي سازمان رهايي بخش خلق  هاي ايران
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خارج شدن تحويل مي گرفتند و هيچ نشانه اي هم 
در گذرنامه آن شخص ثبت نمي شد.

اواســط يا اواخر شــهريور 1345، به مونيخ رفتم 
و در روز و ســاعت مقرر به الشــايي تلفن كردم. 
الشــايي همان روز با من قرار مالقات گذاشــت. 
وقتي الشايي را ديدم از او پرسيدم چه كار بكنم؟ 
گفــت ازاينجا با قطار به پراگ مي روي. به پراگ 
كه رسيدي يك  راست به سفارت كوبا برو. )نشاني 
ســفارت كوبا در پراگ را به مــن داد( در آنجا، 
سراغ شخصي به نام ماكسيمو را بگير. ماكسيمو را 
كه ديدي به انگليســي از او مي پرسي: »تو دوست 
داري به انگليسي صحبت كني؟« او پاسخ مي دهد: 
»نه، من از انگليسي خوشم نمي آيد.« بقيه كارها را 
ماكسيمو انجام مي دهد. از صحبت الشايي كاماًل 
گيج شدم. از خودم مي پرســيدم براي چه بايد به 
سفارت كوبا بروم. سفارت كوبا چه ربطي به ايران 
دارد. رعايت اصول مخفي كاري هم اجازه نمي داد 
از الشــايي بپرســم جريان از چه قرار است و چرا 
براي رفتن به ايران بايد به ســفارت كوبا در پراگ 
بروم. 12ـ10 كارت پســتال كه پشت آنها را نوشته 
و تمبر زده بودم به الشايي دادم و به او گفتم اينها 
تاريخ ندارد. هر پانــزده روز يك بار تاريخ همان 
روز را روي يكــي از اينها بنويــس و در صندوق 
پســت بينداز تا خانواده ام نگران نشوند و به خيال 
اينكه باليي به ســرم آمده دنبالم نگردند. الشايي 
گفت نگــران نباش، همان طور كه گفتي پســت 
مي كنم. ســپس از من پرســيد چقدر پول داري؟ 
گفتم حدود 200 مارک آلمان غربي دارم. گفت 
بــراي اينكه يك شــب پراگ بمانــي، 50 مارک 
كافي است. 50 مارک برداشتم و بقيه را به الشايي 
دادم و به او گفتم مي خواهم اتومبيلم را به سازمان 
هديه كنم. الشايي نام و مشخصات مرا مي دانست. 
هنگام انتقال ســند من برگه را پر كردم و جاي نام 
و مشخصات او را خالي گذاشتم كه خودش اين 
بخش را پر كرد و به پليس تحويل داد. اتومبيل را 
به الشايي دادم و با هم خداحافظي كرديم و با قطار 

به پراگ رفتم.
هنگام غروب به پراگ رســيدم و يك راســت به 
ســفارت كوبا رفتم. در ســفارت با يك خانواده 
كــه دو بچه كم  ســن و ســال داشــتند و مانند ما 
ايراني ها روي زمين دور هم نشســته بودند و شام 
مي خوردنــد، برخورد كــردم. رفتــار آنها خيلي 
دوستانه و صميمي بود. تعارف كردند با آنها شام 
بخورم. گفتم با ماكسيمو كار دارم. آنها انگليسي و 
آلماني بلد نبودند و من هم اسپانيايي نمي دانستم. 
با ايماواشاره به من فهماندند كه ماكسيمو االن در 
ســفارتخانه نيســت ولي برمي گردد. مدتي منتظر 
شــدم، ماكســيمو نيامد. يكي از آنها مــرا به هتل 
اينترنشنال برد و اتاق گرفتم. به من حالي كرد كه 
در اتاق بمان تا ماكسيمو بدون در زدن وارد شود. 
وي حدود ساعت دو بامداد آمد. به زبان انگليسي 
ســالم و احوالپرســي گرم و صميمانــه اي كرد و 
نشســت. من جمله رمز را به او گفتم ولي او پاسخ 
رمــز را نداد و قضيه را مشــكل كرد. چگونه بايد 

مطمئن مي شــدم كه او ماكسيمو است؟ به خودم 
گفتم جز افراد ســفارت كوبا كسي نمي داند من 
در پراگ هســتم. بايد خودش باشد. خالصه به او 
اعتماد كردم. از من پرسيد آمده اي به كوبا بروي؟ 
گفتــم نمي دانم. حســن به من گفت به ســراغ تو 
بيايم. پرسيد آيا آخرين نفري؟ پاسخ اين پرسش 
را مي دانســتم، الشايي گفته بود: به ماكسيمو بگو 
من آخرين نفرم و پس از من كسي نمي آيد. نام و 
مشخصات ظاهري، رنگ پوست و چشم، قد و... 
مرا يادداشــت كرد و يك قطعه عكس پرسنلي از 
من گرفت. گفت اينها براي گذرنامه الزم اســت. 
فردا به كوبا پرواز مي كني. همچنين گفت گذرنامه 
كوبايي به من مي دهد و نام »كانديدو روهاس پرز« 
را بــراي من انتخاب كرد.3 قرار شــد دانشــجوي 
رشته اقتصاد در كوبا باشــم و اكنون دارم به كوبا 
برمي گردم. به ماكسيمو گفتم من كه زبان اسپانيايي 
بلد نيستم. اگر كســي با من حرف بزند يا سؤالي 
بپرسد نمي توانم پاســخ بدهم و لو مي روم. گفت 
اگر كسي از تو ســؤال كرد با اشاره نشان بده كه 
كر و الل هستي. اين طوري مشكلي براي تو پيش 
نمي آيد. ماكســيمو زماني كه مي خواســت برود 
گفت فردا ســاعت 12 ظهر جلوي در هتل منتظر 
من باش. پرسيدم اتاق را تحويل بدهم؟ گفت بله، 
اتــاق را تحويل بده. ماكســيمو رفت و مرا با ده ها 
پرسش و ابهام تنها گذاشت. پرسش اصلي من اين 
بود اگر قرار اســت به ايران بروم، چرا مي خواهند 
مرا به كوبا بفرستند. ايران كجا، كوبا كجا. از طريق 
كوبا كه به ايران نمي  روند و... پاســخي براي اين 

قبيل پرسش ها پيدا نمي كردم.
روز بعــد طبق قول و قــرار با ماكســيمو، اتاق را 
تحويــل داده و صورتحســاب هتــل را پرداختم. 
ساعت 12 ظهر جلوي در هتل اينترنشنال به انتظار 
ايستادم. ماكسيمو ساعت پنج بعدازظهر آمد. نياز 
بــه توضيح نــدارد كه اين پنج ســاعت بر من چه 
گذشت و چقدر ناراحت و كالفه بودم. از خودم 
مي پرسيدم اين چه وضعي است. ديپلمات كشور 
سوسياليســتي كه خلف وعــده نمي كند، اينكه با 

روحيــه و عرف انقالبي جور در نمي آيد. باالخره 
ســاعت پنج بعدازظهر ماكســيمو آمــد و گفت 
زود باش. ســوار شو كه دير شــده. سوار اتومبيل 
ماكسيمو شدم. دختر و پسري كه رفتارشان نشان 
مي داد زن و شوهرند و دو جوان ديگر در اتومبيل 
نشسته بودند و هر چهار نفر به زبان اسپانيايي با هم 
صحبت مي كردند. در فرودگاه پراگ، ماكسيمو 
برگــه زردرنگ مايه كوبــي و گذرنامه كوبايي ام 
را به مــن داد؛ البته گذرنامه ايرانــي هم در جيبم 
بود! هواپيماي مــا كوبايي بود ،  ماكســيمو مرا به 
مهماندار هواپيما سپرد و رفت. حدود ساعت شش 
بعدازظهر در هواپيما نشســتم. طبق برنامه بايد اين 
هواپيما ســاعت پنج بعدازظهر پرواز مي كرد ولي 
ساعت 11 شــب پرواز كرد. همچنين قرار بود در 
دوبلين توقف كند و از آنجا به كانادا و ســپس به 
كوبا برود، اما از پراگ مستقيماً به كانادا رفت و در 

دوبلين توقف نكرد.
صبــح روز بعد هواپيمــا براي ســوخت گيري و 
بازديد فني در فــرودگاه مونترال كانادا فرود آمد 
و مسافران هم براي استراحت پياده شدند. با توجه 
به شــرايط دوره جنگ ســرد، پليس كشــورهاي 
سرمايه داري نسبت به اتباع كشورهاي سوسياليستي 
با شــك و ترديد برخورد مي كردند. در فرودگاه 
پليس و مأموران امنيتي فرودگاه نسبت به مسافران 
هواپيمايي كوبايي مراقبت و كنترل بيشتري اعمال 
مي كردند. يكي از مأموران با دقت برگه هاي ورود 
و خروج مســافران را كنترل مي كرد. نوبت كه به 
من رســيد چون برگه ام ناقص بود، به انگليســي 
سؤال هايي از من پرسيد. مي فهميدم چه مي پرسد 
و چه مي خواهد چون قرار بود كر و الل باشــم و 
در ضمن دســتپاچه هم شده بودم، مات و مبهوت 
او را نــگاه مي كــردم و او هــم به من خيره شــده 
بود. مســافران هواپيما دور ما جمع شدند. دو نفر 
كه لباس شــخصي به تن داشتند ولي از رفتارشان 
تشخيص دادم پليس هستند به ما نزديك شدند. در 
وضعيت بدي قرار گرفته بودم. خواستم با الل بازي 
پاســخ دهم كه مهماندار هواپيما به دادم رســيد. 
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توضيحات الزم را داد و به كمك او برگه ورود و 
خروج من تكميل شد. ماكسيمو سفارشم را به او 
كرده بود.4 هواپيماي ما پس از پنج ساعت توقف 
در مونترال، پرواز كرد و من نفس راحتي كشيدم. 

توقف بعدي هواپيماي ما در فرودگاه هاوانا بود.
در فرودگاه پراگ وقتي از ماكسيمو جدا مي شدم 
از او پرســيدم در هاوانا چه كار كنم؟ كجا بروم؟ 
گفت جايي نرو. در سالن فرودگاه بمان به سراغت 
مي آيند. در سالن فرودگاه هاوانا به انتظار ايستادم 
و همان طور كه به اطراف نگاه مي كردم، آن چهار 
نفري را كه در اتومبيل ماكســيمو بودند و با هم به 
فرودگاه پراگ رفتيم، ديدم. آنها هم منتظر بودند 
و برگه هــاي مايه كوبي زردرنگ دستشــان بود. 
مرد جوان سياه پوســت قدكوتاهي به ســراغ آنها 
رفــت و بعد از چند كلمــه صحبت، آن چهار نفر 
را به شــخصي ســپرد و آنها رفتند. بعد هم شروع 
به گشــتن در ســالن فرودگاه كرد. مشخص بود 
به دنبال شــخص يا اشــخاصي مي گردد. حدس 
زدم همان اســت كه ماكسيمو گفته بود چون آن 
چهــار نفر را از برگه هاي مايه كوبي كه به دســت 
داشتند از بقيه مسافران تشخيص داده بود. من هم 
با برگه مايه كوبي شروع به بادزدن خود كردم. مرا 
ديد و به ســراغم آمد. به زبان انگليســي پرسيد از 
پراگ مي آيي؟ وقتي گفتم بله، از پراگ آمده ام، 
مرا به مرد قدبلند و هيــكل داري كه چاق هم بود 
سپرد. اين شــخص سياه پوســت كوتاه قد كه نام 
او را فرامــوش كــرده ام و در اين فصل از او به نام 
»ميزبان« ياد مي كنم، مســئول سركشــي به گروه  
ما و تأميــن نيازهاي روزانه ما بود. ســوار اتومبيل 
بيوک مرد قدبلند و هيكل دار شدم و به راه افتاديم. 
نخستين چيزي كه در هاوانا توجهم را جلب كرد 
سرسبزي و زيبايي خيره كننده طبيعت استوايي اين 
شهر بود. آن مرد كه زبان انگليسي را خيلي خوب 
صحبت مي كرد، ضمن صحبت هايش گفت من 
چند ساعتي در تهران بوده ام و رانندگي در تهران 
خيلي سخت است. فكر مي كنم كسي كه در تهران 
رانندگي مي كند يا ديوانه است يا به زودي ديوانه 
مي شــود! اين را در حالي مي گفت كه خودش به 
حدي بد و با ســرعت زيــاد رانندگي مي كرد كه 
طبيعت زيباي هاوانا را از ترس فراموش كردم! به 
منطقه اي در حومه شــهر هاوانا رفتيم كه خانه هاي 
آن وياليي بود. اين خانه ها به سرمايه داران فراري 
كوبايي و امريكايي تعلق داشــت و دولت انقالبي 
كوبا اين خانه ها را مصادره كرده بود. در برابر يكي 
از اين خانه ها توقف كرديم و با هم به داخل خانه 
رفتيم. بچه هاي ســازمان انقالبي كه به كوبا اعزام 
شــده بودند در اين خانه به ســر مي بردند. پيش از 
توضيــح خاطراتم از كوبا، الزم اســت به اختصار 
درباره نحوه ارتباط هيئت اجرائيه ســازمان انقالبي 
با مقام هــاي كوبايي و علت اعــزام يك گروه از 
اعضاي ســازمان را به كوبا توضيــح دهم. ارتباط 
ســازمان انقالبي و مقام هاي كوبايي از طريق ويدا 
حاجبي برقرار شــده بــود. ويدا حاجبي همســر 
اسوالدو5 سفير جبهه آزاديبخش ونزوئال در كوبا 

بود. ســال 1345، اين جبهه بــه رهبري دوگالس 
براوو نيمي از كشــور ونزوئال را در اختيار داشت 
و از سوي دولت كوبا به رسميت شناخته شده بود. 
ويدا حاجبي به همراه همســرش بــه كوبا مي رود 
و در ميهماني هاي رســمي، مقام هــاي كوبايي را 
مالقات مي كند. خواهر ويدا، پري حاجبي عضو 
سازمان انقالبي بود. پس از محاكمه گروه نيكخواه 
و جنبش جنــوب موجوديــت ســازمان انقالبي 
آشكارشــده بود. پــري حاجبي جريان ســازمان 
انقالبــي و فعاليت ها و مواضــع آن را با خواهرش 
در ميــان مي گذارد. ويدا بــه خواهرش مي گويد 
اگر رهبري ســازمان انقالبي بخواهد او مي تواند 
آنهــا را به مقام هاي كوبايي معرفي كند. تنها ويدا 
حاجبي به هيئت  اجرائيه ســازمان منتقل مي شود و 
مورد استقبال قرار مي گيرد. ويدا حاجبي ادعاهاي 
رهبري سازمان انقالبي را درباره گروه نيكخواه و 
جنبش جنوب باور مي كند و به كوبايي ها مي گويد 
چنين سازماني تشكيل شده، در سوءقصد به جان 
شاه دست داشته و در جنوب ايران در حال مبارزه 
مســلحانه است. اين ســازمان مي خواهد با دولت 
انقالبــي كوبا تمــاس بگيرد. كوبايي ها اســتقبال 
مي كنند و ويدا حاجبي به خواهرش اطالع مي دهد 
و محســن رضواني كه مســئول روابط بين المللي 
بــود به كوبا مي رود و با مقام هاي كوبايي مالقات 
مي كند. گفته مي شد با فيدل كاسترو هم مالقات 
كرده اســت؛ با توجه به اينكه در خاطراتش به آن 
اشــاره نكرده معلوم مي شود نادرست بوده است.6 
رضوانــي بــه كوبايي ها مي گويد مــا مي خواهيم 
تجربــه جنگ چريكي شــما را از نزديك مطالعه 
و بررســي كنيم و از نظر نظامي آموزش ببينيم. با 
كوبايي ها قرارومــداري مي گذارد كه يك گروه 
از اعضاي ســازمان انقالبي به كوبا اعزام شــوند. 
رضواني به اروپا بازمي گردد و به همراه الشــايي، 
عده اي از اعضاي ســازمان را بــراي اعزام به كوبا 
و همچنين عده اي را بــراي اعزام به چين انتخاب 

مي كننــد. اين دو گروه در تابســتان 1345، تقريباً 
همزمان به كوبا و چين اعزام شدند.

اعزام اين دو گــروه، گامي در جهت آماده كردن 
اعضــا براي رفتــن آنها به ايران و مبــارزه با رژيم 
شــاه در داخل كشــور بود. همان طور كه پيش تر 
اشــاره كردم در كنفرانس فوق العاده درباره شيوه 
سازماندهي تشكيالت سازمان انقالبي در ايران، تز 
»ســازمان هاي پراكنده« تصويب شده بود. رهبري 
سازمان به اين نتيجه رسيده بود كه در حكومت هاي 
ديكتاتوري، تمركز تشــكيالتي باعــث افزايش 
آســيب پذيري حزب و ســازمان مخفي مي شود، 
زيرا وقتــي يك بخش از تشــكيالت متمركز لو 
بــرود و ضربه بخورد، اين ضربــه به همان بخش 
محدود نمي ماند و به بقيه تشــكيالت هم سرايت 
مي كند. گفته بودند بايد تشكيالت سازمان انقالبي 
را در ايران به صورتي سازماندهي كنيم كه نه تنها 
رهبري آن ضربه پذير نباشد بلكه آ سيب پذيري كل 
تشكيالت هم به حداقل برسد. بنابراين اعضا را در 
گروه هاي مجزا ســازماندهي مي كنيــم و به ايران 
مي فرستيم. اين گروه ها بدون اينكه مستقيماً با هم 
ارتباط داشته باشند فعاليت مي كنند. هر يك از اين 
گروه ها با يك نخ ارتباطي با رهبري ســازمان و از 
طريق رهبري با يكديگر در ارتباط قرار مي گيرند. 
به محض اينكه يك گروه ضربه بخورد ارتباط آن 
با رهبري قطع مي شود و به گروه هاي ديگر آسيبي 
نمي رســد و آنها مي توانند به فعاليــت خود ادامه 
دهند. در اين شــيوه سازماندهي تشكيالت كه نام 
آن را »سازمان هاي پراكنده« گذاشته بودند، قاعدتاً 
رهبري سازمان انقالبي يعني مركز اتصال، ارتباط 
و هدايت ســازمان  هاي پراكنــده نبايد در تيررس 
ســاواک قرار مي گرفــت. به عبارت ديگر رهبري 
ســازمان انقالبي بايد در خارج از كشــور مستقر 
مي شد. بر اين اســاس ما كه به كوبا رفته بوديم و 
آنهايي كه به چين رفته بودند، دو سازمان مستقل 

بوديم. مسئول سازمان ما، محسن رضواني بود.
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دوره آموزش نظري
به همراه »مرد« كوبايي وارد خانه وياليي شدم كه 
بچه هاي ســازمان انقالبي در آن به  ســر مي بردند. 
نخســتين كســي را كه در آن خانه ديدم محسن 
رضواني بود كه آهسته به من گفت مخفي كاري 
را كاماًل رعايت كن. يك كلمــه درباره اينكه از 
كجا آمده اي. نام، رســم و مشخصات تو چيست 
و مســائل ديگر از دهانت بيــرون نيايد. پس ازاين 
تذكر امنيتي، چند نفر از بچه ها را كه در خانه بودند 
ديدم و با اســامي كوبايي به هم معرفي شديم. نام 
مستعار رضواني، »سانتياگو« بود. يك نفر خودش 
را به نام »ناپلئون« معرفي كرد، بعدها در اروپا كه او 
را ديدم نام مســتعارش »غالم« بود. در سال 1349، 
در زندان فهميدم نام او پرويز واعظ زاده ]مرجاني[ 
است. واعظ زاده هوش عجيب و ذهني بسيار قوي 
داشــت. مهندس آرشــيتكت بــود و درآن واحد 
چشم بســته با دو نفر شطرنج بازي مي كرد و اغلب 
هم برنده مي شــد. نفر بعدي »سيلويو« يا گرسيوز 
برومند بود، در ايتاليا تحصيل مي كرد و براي رفتن 
به ايران و مبارزه با رژيم شاه داوطلب شده بود. او 
از من كم سن و ســال تر و جوان ترين عضو گروه 
مــا در كوبا بود. يكي ديگــر از بچه ها خودش را 
»خوليــو« معرفي كرد. بعدها فهميدم نام او گودرز 
برومند و برادر بزرگ تر گرسيوز است. اين دو به 
حــدي مخفي كاري را رعايــت مي كردند كه در 
كوبا متوجه نشديم با هم برادرند. گودرز پزشك 
بود ولــي پزشــك بودنش را هم از جمــع پنهان 
مي كرد. گودرز خيلي شــوخ بود. نام كوبايي من 

هم »كانديدو« بود، »كانديدو روهاس پرز«.
غــروب همان روز ورودم به كوبا، ســه نفر ديگر 
به خانه آمدند. اين ســه نفر ويدا و پري حاجبي و 
حســن قاضي بودند. آنها هم نام مســتعار داشتند. 
پري حاجبي »تانيا«، حســن قاضــي »عمر زاپاتا« و 
ويدا حاجبي »تامارا« بودنــد. البته ويدا حاجبي را 
عــالوه بر »تامــارا« به نام ويدا هم صــدا مي زديم. 
آنها هم مخفي كاري را كاماًل رعايت مي كردند، 
به صورتي كه متوجه نشدم پري و ويدا خواهرند. 
ويدا كه به زبان اســپانيولي تســلط داشت مترجم 

گروه ما بود.
رفتار گروه ما با اين سه نفر نه تنها خوب نبود بلكه 
در مواردي با آنهــا ناجوانمردانه و زننده برخورد 
مي كرديــم. بدتريــن و زننده تريــن برخوردها را 
رضواني با آنها داشت. متأسفانه همه ما از رضواني 
تبعيت مي كرديم. خود من چندين بار با اين ســه 
نفر درگير شــدم.7 علت اختالف و درگيري ما با 
آنها صرفاً ناشي از تعصبات گروهي و فكري بود 
و آن ســه نفر كمتر مقصر بودند. آنها به خط مشي  
كوبايي ها گرايش داشــتند و ما به نظرات مائوتسه 
دون و حــزب كمونيســت چين نزديــك بوديم. 
قضايــاي بعــدي نشــان داد كه هر ســه نفرشــان 
انسان هايي شريف و سالم بودند. ويدا حاجبي چند 
ســال بعد به ايران آمــد و ]روز دوم مرداد 1351[ 
دســتگير شــد و تا ســال 1357، زنداني بود. پري 
حاجبي از فعاالن تشــكيالت زنان سازمان انقالبي 

در اروپا بود. پــس از انقالب او را در تهران ديدم 
مي گفت موقعي كــه در پاريس زندگي مي كرده 
از سوي ساواک به شدت مورد تهديد قرار گرفته 
اســت و به حدي مأموران ساواک محيط رعب و 
وحشــت براي او ايجاد كرده بودند كه مدتي در 

بيمارستان بستري مي شود.
تا دو روز ما مشــغول اين تمريــن و صحبت هاي 
معمولي بوديم. دو روز بعد، شــش نفر از اعضاي 
ســازمان انقالبي كه يك ماه پيــش از من به كوبا 
رفته بودند، بــه آن خانه آمدنــد. كوبايي ها براي 
آنها تور كوباگردي گذاشــته بودند. با دو اتومبيل 
ســواري بــه راه مي افتند و طــي 15 روز از مناطق 
مختلف كوبا ديدن مي كنند. آنها به سيراماســترا 
كه فيدل كاســترو و يارانش فعاليت چريكي را از 
آنجا آغاز كرده بودنــد، خليج خوک ها كه ضد 
انقالبيون كوبايي با حمايــت امريكا از آنجا وارد 
جزيره كوبا مي شوند تا انقالبي را شكست بدهند 
ولي شكســت خوردند و... مي روند، از شهرهاي 
كوبا،  از »گران «ها )مزارعي اشــتراكي( و... ديدن 
مي كنند، در »گران« به همراه دهقانان كار مي كنند. 
متأسفانه براي بقيه بچه ها و ازجمله براي من چنين 
امكاني فراهم نشد. اين شش نفر هم اسامي مستعار 
كوبايي داشتند: »پدرو« )عطا كشكولي(، »آنتونيو« 
)ايرج كشكولي(، »الكساندر« )سياوش پارسانژاد(، 
»كنســتانتين« )محمــود جالير(، »فيليــپ« )علي 
كائيدي چهارمحالي(، »الكسي« )علي صادقي(. از 
اين عده دو نفر را از پيش مي شــناختم؛ من و علي 
چهارمحالي دوستان قديمي و در تيم بسكتبال جم 
آبادان )بعدها شاهين آبادان( همبازي بوديم و عطا 
كشكولي را از لئوبن مي شناختم. وقتي عطا را در 
آنجا ديــدم مات و متحير شــدم. تصور مي كردم 
او و ايرج كشــكولي در جنوب ايران با رژيم شاه 
مي جنگند. تبليغات و ادعاهاي سازمان انقالبي را 
درباره تداوم و گسترش مبارزه در جنوب كشور و 
»نامه اي از جنوب« را باور كرده بودم. فكر مي كردم 
پس از كوبــا به ايران مي رويم و به جنبش جنوب 
مي پيونديم. در كوبا بود كه فهميدم از پايان جنبش 
جنوب بيش از يك سال مي گذرد و چنين جنبشي 

در كار نيســت. البته در كوبــا از حقايق مربوط به 
جنبش جنوب باخبر نشــديم.8 درهرحال من، عطا 
كشكولي و علي چهارمحالي طوري رفتار كرديم 
كه گويي تابه حال همديگر را نديده و نمي شناسيم. 
البته من به رضواني گفتم رفيق فيليپ از دوســتان 

قديمي من است.
يكــي دو روز پس از آمدن اين شــش نفر، برنامه 
آموزشــي ما شروع شــد. دوره آموزشــي ما دو 
مرحله تئوري و عملي داشت. مرحله اول،   آموزش 
تئــوري بــود. به مدت شــش هفتــه كالس هاي 
آموزش سياســي، كمك هاي اوليه، نقشه خواني 
و جهت يابــي، مخابرات، اسلحه شناســي، اصول 
و شــيوه هاي مخفي كاري در همــان خانه وياليي 
تشكيل شــد. آموزش سياســي، محدود به تاريخ 
كوبا از جنبش اســتقالل طلبانه و ضدامپرياليستي 
به رهبري خوزه مارتي و اســتقالل كوبا در ســال 
1901، تا مبارزات چريكي به رهبري فيدل كاسترو 
و چه گوارا و سقوط حكومت باتيستا بود. گروهبان 
جواني به نام مارسلينو كه مسئول آموزش سياسي 
در ارتــش كوبا بــود، تاريخ كوبــا و انقالب اين 
كشور را به ما درس مي داد. در حقيقت همان برنامه 
آموزش سياسي در ارتش كوبا را به ما ارائه مي كرد. 
مارسلينو پيش از پيروزي انقالب كوبا به چريك ها 
پيوسته بود و چند كالسي سواد داشت. اطالعات 
او دربــاره انقالب كوبا از افراد گروه ما كمتر بود. 
مطالبي را مارسلينو براي ما مي گفت كه دقيق تر و 
كامل تر آن را پيش تر در كتاب ها و مقاله ها خوانده 
بوديم. آموزش هاي او براي گروه هاي تشكيل شده 
از دهقانان و افراد غيرسياسي، مفيد بود ولي براي ما 
حاصلي نداشت. البته نكته مهمي در آموزش هاي 
او و ديگر كوبايي ها وجود داشت. در آموزش هايي 
كه كوبايي ها به ما دادند بر مردم و حمايت مردم از 
چريك ها تأكيد نمي شد. تأكيد آنها بر استراتژي 
و تاكتيك هاي نظامي، حركت مداوم، هوشياري 
و ســرعت عمل چريك ها بود و پيروزي انقالب 
در كوبا را نتيجه اين عوامل مي دانستند نه حمايت 
مــردم از چريك هــا. ماجراي »خليــج  خوک ها« 
)پاليا هيرون به معنــاي دلفين( هم تغييري در اين 
نحوه تلقي آنها نداده بود. ماجراي خليج  خوک ها 
ازاين قرار بود كه كارشناسان CIA و كوبايي هاي 
مهاجر پس از بررســي و تحليل چگوني شــروع 
مبارزه چريكــي در كوبا و ادامه آن كه به انقالب 
كوبا و سقوط حكومت باتيستا انجاميد، به اين نتيجه 
مي رســند كه ما هم به همان طريق عمل مي كنيم. 
دولت امريكا مخالفان دولت انقالبي فيدل كاسترو 
را در ايالــت فلوريدا آموزش مي دهــد و آنان را 
به لحاظ نظامــي تجهيز مي كنــد. امريكا عده اي 
از افــراد آموزش ديده كوبايي را بــا تجهيزات و 
امكانات نظامي كافي با كشــتي مي آورند و آنها 
را در خليج خوک ها پيــاده مي كنند. اين عده در 
جنگل ها و مناطق كوهستاني كوبا پخش مي شوند 
و مبارزه چريكي عليه دولت كاســترو را شــروع 
مي كنند. دولت كوبا بالفاصله باخبر مي شــود و با 
آنها مقابله مي كند. نكته مهم و كليدي اين اســت 

از فعاالن  پري حاجبي 
انقالبي  سازمان  زنان  تشكيالت 
در اروپا بود. پس از انقالب او را 
تهران ديدم مي گفت موقعي  در 
كه در پاريس زندگي مي كرده 
از سوي ساواك به شدت مورد 
به  تهديد قرار گرفته است و 

مأموران ساواك محيط  حدي 
رعب و وحشت براي او ايجاد 

كرده بودند كه مدتي در 
مي شود بستري  بيمارستان 
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كه پــس از مدتي دولت كوبا متوجه مي شــود از 
طريق قواي نظامي نمي توانــد نيروي ضدانقالب 
مجهــز و تعليم ديده با قابليت نظامي را شكســت 
دهد درنتيجه مردم را براي ســركوبي ضدانقالب 
فرامي خواند و روستاييان و جنگل نشينان را بسيج 
و مسلح مي كنند. روستاييان به سرعت چريك هاي 
ضدانقالبي )كونترا( را دســتگير مي كنند يا از بين 

مي برند و غائله ختم مي شود.
بااينكه كوبايي ها ايــن جريان را توضيح مي دادند 
ولي نتوانســته بودند آن را جمع بنــدي كرده و در 
نظريه جنگ چريكي خود بگنجانند. در حقيقت 
پيــروزي فيدل كاســترو و در مبــارزه چريكي با 
حكومت باتيستا به علت حمايت مردم از آنها بود 
و علت شكست كونتراهاي طرفدار امريكا هم در 
اين بــود كه مردم نه تنها از آنهــا حمايت نكردند 
بلكه در مقابلشــان ايســتادند و آنها را يا دستگير 
كردند يا كشتند. ما مي ديديم مردم كوبا علي رغم 
محدوديت هــا، كمبودها و فقري كه عمدتاً نتيجه 
محاصره اقتصادي از ســوي امريكا بود باز هم از 
دولت كاســترو حمايت مي كننــد. وقتي ما كوبا 
بوديم خيلي از كاالها جيره بندي شــده بود. به ما 
كوپن مي دادند كه با آن ســيب زميني بگيريم. به 
هاوانا مي رفتيم و مي گشــتيم ولي سيب زميني پيدا 
نمي كرديم. در تحويل سال 1967، در كوبا بوديم. 
براي هديه كريسمس از الجزاير اسباب بازي گلي 
وارد كرده بودند كه مردم به عنوان هديه كريسمس 
به بچه هايشان بدهند. ازلحاظ غذايي، دارويي و... 
مــردم كوبا در مضيقه بودنــد. بااين حال از دولت 
انقالبي كوبــا حمايــت مي كردند و كاســترو و 
چه گــوارا را صميمانه دوســت داشــتند. اين دو 
نفر خيلي محبوب بودند. به فيدل كاســترو كسي 
كاســترو نمي گفت بلكــه مي گفتنــد »كامپانيرو 
فيدل«.9 احترام بســيار زيادي براي كاســترو قائل 
بودنــد. در هاوانا )و گفته مي شــد در كوبا( هيچ 
مردي ريش بلند نداشــت. فقط رهبران بودند كه 
ريش بلند داشــتند. در آغاز مبارزه، كاسترو گفته 
بود »تا كوبا آزاد نشود، ريشم را نمي تراشم.« پس 
از آزادي هم ريش خود را نتراشيده بود. به احترام 
كاسترو و بقيه رهبران كوبا، مردها صورت خود را 
مي تراشــيدند. در بين بچه هاي گروه ما، رضواني، 
صادقي و قاضي ريش گذاشته بودند. به آنها تذكر 

دادند و هر سه ريش خود را تراشيدند.
در ســالگرد انقالب كوبا )اول ژانويه( اعالم شــد 
ساعت چهار بعدازظهر، كامپانيرو فيدل در ميدان 
خوزه مارتي ســخنراني مي كند. ما هم با اتوبوس 
خــود را به ميدان خوزه مارتي رســانديم. شــايد 
حــدود يك صــد هزار نفــر در اين ميــدان جمع 
شــده بودند. مردم بــا ميل  و رغبت آمــده بودند 
و اجبــاري در كار نبود. از ســاعت چهــار ـ پنج 
بعدازظهــر زن و مرد، كوچك و بزرگ در ميدان 
خوزه مارتي و خيابان هــاي منتهي به آن رقص و 
پايكوبــي مي  كردند. اين وضع تا ســاعت 12ـ11 
شب كه فيدل كاسترو آمد، ادامه داشت. كاسترو 
سخنران بسيار توانايي است. به صورتي سخنراني 

مي كرد كه اگر كســي هم زبان اسپانيايي بلد نبود 
و نمي فهميد چه مي گويد باز هم خســته نمي شد. 
مدتي كــه در كوبا بودم مقداري زبان اســپانيايي 
ياد گرفته بودم و كمي از صحبت هاي كاسترو را 
متوجه شــدم. دوـ  سه ساعت سخنراني كرد. يادم 
مي آيــد، در يــك بخش از ســخنراني اش گفت 
امپرياليست هاي امريكايي مجدداً براي چندمين بار 
اعالم كرده اند چه گوارا كشــته شده است. همسر 
چه گوارا كنار كاسترو نشسته بود. كاسترو كاغذي 
را از جيب پيراهن نظامي اش بيرون آورد و گفت 
اين نامه »چه« اســت. آن را برايتــان مي خوانم. تا 
گفت »خطاب به ملت كوبا«، مردم يكپارچه شروع 
به دست زدن كردند. حدود 25ـ20 دقيقه دست و 
فرياد مي زدند: چه، چه گوارا. ما هم همراه جمعيت 
دســت مي زديم. آن شب به قدري دست زديم كه 

دست هاي همه ما ورم كرد و تاول زد!
در مــدت دوره آموزش تئوري، نماينده هاي چند 
ســازمان چريكي كشورهاي امريكاي التين مانند 
ونزوئــال و گواتماال بــه خانه ما آمدنــد و درباره 
وضعيــت كشورشــان و فعاليت هــا و مبــارزات 
سازمان هاي خودشان براي ما صحبت كردند. اين 
مالقات ها به همت ويدا حاجبي انجام شــد و ويدا 
مترجم ما بود. دو بار اسوالدو )همسر ويدا( آمد. بار 
اول يكي از انقالبيون و بار دوم، دو نفر از انقالبيون 
امريكاي التيــن )مليت آنها را به ياد ندارم( همراه 
اســوالدو بودند. يك بار هم نماينده چريك هاي 
گواتمــاال آمد. در هر يــك از اين مالقات ها، كه 
عمدتــاً عصرها پس از پايــان كالس ها بود، چند 
ســاعت با آنها صحبت كرديم و درمجموع، اين 

مالقات ها براي ما مفيد بود.
دوره آموزش عملي

پس از پايــان دوره آموزش تئــوري و گذراندن 
معاينه پزشكي، ما را به سربازخانه اي در كوه هاي 
پينالدريو در 80 كيلومتري هاوانا بردند. همگي، زن 
و مرد لباس نظامي پوشــيديم و سرباز ارتش كوبا 
شــديم. اين سربازخانه، مركز آموزش كار با مواد 
منفجــره هم بود. آموزش نظامــي در ارتش كوبا 
مشــابه دوره آموزشي خدمت ســربازي در ايران 
بود. برنامه آموزش عملي ما بخشــي از تشريفات 
و آموزش هــاي ســربازان كوبايي را نداشــت و 
آنچــه را يك گــروه چريكي به آن نيــاز دارد به 
ما آموزش مي دادند. اين برنامه شــامل سه بخش 
مي شــد: 1ـ كار با اســلحه و تمرين تيراندازي 2ـ 
راهپيمايي در جنگل، مقابله با دشمن فرضي، استتار 
و شــبيخون زدن، ايجاد انبارهاي آذوقه و 3ـ كار با 

مواد منفجره و ساختن بمب و آزمايش آن.
هرروز صبــح زود، آفتــاب نزده با تمام وســايل 
انفرادي )اسلحه، كوله پشتي و...( راه مي افتاديم و 
در كوه هاي پينالدريو كه پوشيده از درختچه هاي 
تمشك و درختان مختلف بود، راهپيمايي و تمرين 
مي كرديم. در اين كوه ها، درختچه ها و درختان به 
حدي انبــوه بود كه خيلي وقت ها مجبور بوديم با 
»ماچت« )وســيله اي شبيه قمه( شاخه هاي درختان 

و درختچه هاي تيغ دار را قطع كنيم تا بتوانيم عبور 
كنيم. ســپس به اردوگاه برمي گشتيم و به كالس 
استراتژي و تاكتيك جنگ چريكي مي  رفتيم. در 
ايــن كالس همان مطالبي را آموزش مي دادند كه 
چه گوارا در كتاب جنــگ چريكي توضيح داده 
بود و ما پيش تر آن را خوانده بوديم.10 شــب ها به 
همراه ســربازان كوبايي نگهبانــي مي داديم. به ما 
گفته بودند خيلي مراقب باشــيد. هنوز تعدادي از 
كونتراها در اين كوه ها هستند. ما با اسلحه ضامن باز 
نگهباني مي داديم و اجازه تيراندازي هم داشــتيم. 
تأكيد مي كردند خيلي هوشــيار باشيد و اگر چيز 
مشــكوكي ديديد به ســوي آن تيراندازي كنيد. 
در مدتــي كه ما در ســربازخانه بوديم با كونتراها 
روبرو نشــديم. فكر مي كنم منطقه را از كونتراها 
پاک سازي كرده بودند و تأكيدشان براي اين بود 
كه ما نگهباني را جدي بگيريــم. ابتدا هر يك از 
ما يك ســاعت نگهباني مي داديم بعدها كه يك 
گروه از سربازان منتقل شدند، مدت نگهباني ما به 

دو ساعت ونيم افزايش پيدا كرد.

در ســربازخانه به تدريج متوجه شــديم افســران 
و درجــه داران كوبايي نســبت بــه كتاب خواندن 
حساسيت دارند. بر اين نظر بودند كه چريك نبايد 
مطالعه كنــد، زيرا مطالعه باعث مي شــود افراد به 
نظرات مختلفي برسند و اختالف و تشتت در گروه 
به وجــود بيايد. حال آنكه در گــروه چريكي بايد 
همه افراد از فرمانــده اطاعت كنند. اختالف نظر، 
موجوديــت گــروه را به مخاطــره مي انــدازد.11 
البته مــا با خودمان كتــاب برده بوديــم و هرگاه 
فرصت مي كرديم كتاب مي خوانديم. افســران و 
درجه داران كوبايي وقتي يكي از بچه هاي گروه ما 
را در حال كتاب خواندن مي ديدند، بالفاصله او را 
صدا مي زدند و كاري به او محول مي كردند. ما هم 
كه لباس ارتش كوبا را به تن داشتيم بايد از دستور 
مافــوق اطاعــت مي كرديم. در اين قبيــل موارد،  
گاهي بين ما و نظاميان كوبايي برخوردهايي پيش 
مي آمد، مثاًل يك بار مسئول آموزش سياسي گروه 
ما ديد كه من كتاب مي خوانم. صدايم زد و گفت 
اين اســلحه را با صابون بشوي. صابون و پارچه به 
من داد و اسلحه را شستم. وقتي برگشتم اسلحه را 
نگاه كرد و گفت به تو گفتم با صابون بشــوي نه 
با پودر. چرا با پودر شسته اي؟ گفتم همان طور كه 
گفتيد با صابون شستم. گفت: نه، دروغ مي گويي، 
با پودر شسته اي. از اين برخورد او خيلي عصباني 
شدم. بچه ها گفتند كوتاه بيا. ما ميهمان اينها هستيم، 

درست نيست با آنها يكي به دو كنيم.
يكي ديگر از مسائل و اختالف هاي ما با كوبايي  ها 

آموزش عملي تقريبًا سه ماه 
طول كشيد ولي طبق برنامه 

خاتمه نيافت، بلكه يك باره قطع 
شد
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كه گاهي منجر به اصطكاک مي شد، آموزه هاي 
مائوتســه دون و موضع ما نســبت به شوروي بود. 
در آن زمــان ســال هاي )1967ـ 1966( بــه لحاظ 
موضع گيري جهاني و نحوه سازماندهي اقتصادي، 
رهبــران كوبا تصميــم خود را گرفتــه بودند و از 
مواضع شــوروي حمايت مي كردند و به اردوگاه 
سوسياليسم پيوسته بودند. در اين زمينه كاسترو و 
چه گوارا با هم اختالف داشــتند. پس از پيروزي 
انقــالب، چه گــوارا وزير اقتصــاد و رئيس بانك 
مركزي كوبا شده بود و به خط حزب كمونيست 
چين تمايل داشــت. دولت و حزب كمونيســت 
چيــن در مورد ســازماندهي اقتصاد كشــورهاي 
سوسياليستي با دولت و حزب كمونيست شوروي 
اختالف داشتند. چيني ها معتقد بودند قرارگرفتن 
در چارچوب انحصار توليــد يك يا چند كاال به 
زيان كشورهاي سوسياليستي است. شوروي نوعي 
تقسيم كار در اردوگاه سوسياليسم به وجود آورده 
بود؛ مي گفتند هر يك از كشورهاي سوسياليستي 
كه در زمينه  اي خاص امكانات بيشتري دارند، بايد 
آن كاال يــا محصول را توليد كنند و بقيه نيازهاي 
خــود را از ديگر كشــورهاي سوسياليســتي وارد 
كنند. البته اين قاعده شامل حال شوروي نمي شد 
و اين كشور در عرصه ها و زمينه هاي مختلف توليد 
مي كرد. به اين ترتيب كشــورهاي سوسياليستي به 
شوروي وابســته بودند. شوروي براي كوبا، توليد 
شكر را در نظر گرفته بود. پس از بحران موشكي 
كوبــا ]14 تــا 28 اكتبر 1962[ كــه دو ابرقدرتـ  
امريكا و شورويـ  در برابر هم قرار گرفتند، به مرور 
كاســترو و همفكرانش در رهبري كوبا به ســوي 
شــوروي گرايش پيــدا كردند و جــزو اردوگاه 
سوسياليسم شدند. در ســال 1966، كه ما در كوبا 
بوديم تشكيل حزب كمونيســت كوبا اعالم شد 
و كاســترو رهبر اين حزب بود. چه گوارا مخالف 
تقسيم كار موردنظر شــوروي بود. به نظر او كوبا 
از نظر اقتصادي و توليد مواد غذايي مي توانســت 
خودكفا شود و از اقتصاد تك محصولي نجات پيدا 
كند. بر اين نظر بود كه اگرچه توليد شــكر براي 
كوبا بسيار پردرآمد است، اما اقتصاد تك محصولي 
موجب وابســتگي اقتصادي مي شود. هنگامي كه 
رهبران كوبا تقسيم كار در اردوگاه سوسياليسم را 
مي پذيرند، چه گــوارا كه با اقتصاد تك محصولي 
مخالف بــود از وزارت اقتصاد و رياســت بانك 
مركزي استعفا مي كند. در حقيقت حركت انقالبي 
و مبارزاتي چه گــوارا در كوبا پايان مي يابد و اگر 
در كوبا و حكومت مي ماند بايد تابع بوروكراسي 
مي شد. چه گوارا كوبا را ترک مي كند و به دنبال 
آرمان انقالبي خود ابتدا به كشــور كنگو و سپس 
به بوليوي مي رود و مبارزات رهايي بخش چريكي 
را دنبــال مي كند. با رفتن چه گوارا، جناحي كه او 
ســخنگو و تئوريســين آن بود، در كوبا تضعيف 
مي شــود. زماني كه ما به كوبــا رفتيم، خط جناح 
طرفدار شوروي در حكومت كوبا تثبيت شده بود.
در آن زمان انتشار كتاب هاي مائوتسه دون و حزب 
كمونيست چين در كوبا ممنوع شده بود و داشتن 

اين كتاب ها در ارتش جرم محسوب مي شد. البته 
مــا تعدادي از كتاب هاي مائو را داشــتيم. پيش از 
اينكــه گروه ما به كوبا بــرود، رضواني در معرفي 
ســازمان انقالبي به كوبايي ها گفته بود ما مواضع 
حزب كمونيست چين را تأييد مي كنيم. كوبايي ها 
هم گفته بودند ما با عقايد شما كاري نداريم. از ما 
خواسته ايد درزمينٔه جنگ چريكي به اعضاي شما 
آموزش بدهيم. ما همين كار را مي كنيم،12 اما در 
سطوح پايين، يعني در سطح افسران و درجه داران 
مسئول آموزش، چنين تلقي اي نبود و بين ما و آنها 
اصطكاک هايي به وجود مي آمــد. يكي از موارد 
مناقشــه برانگيز، موضوع »پايگاه« بــود. در تئوري 
جنگ چريكي مائوتسه  دون »پايگاه انقالبي« مطرح 
بود و اهميت داشــت. در اين تئــوري به مناطقي 
كه تحت نفوذ حزب كمونيســت بــود، »پايگاه« 
مي گفتند. »هوشي مين« نظريه پايگاه انقالبي را در 
ويتنام بسط و توسعه داد و نظريه »پايگاه متحرک« 
را مطرح كرد، يعني با توجه به شــرايط منطقه اي 
در يك زمــان پايــگاه چريك هاســت و در زمان 
ديگر، پايگاه نيست. چيني  ها به آن »دولت كيفي« 
مي گفتند. در اين مناطق نمايندگان ويت كنگ ها 
ماننــد يك دولت عمل مي كردنــد؛ به امور مردم 
رسيدگي و مســائل آنها را حل وفصل مي كردند، 
ماليات مي گرفتند و... مردم هم طرفدار آنها بودند. 
وقتي ارتش امريكا يا قواي دولت ويتنام جنوبي به 
آن منطقه مي آمدنــد؛ نمايندگان ويت كنگ ها از 
آنجا مي رفتند. مــردم آن منطقه تالش مي كردند 
اين نماينده ها لو نروند و دســتگير نشوند و از آنها 
محافظت مي كردند. در حقيقت در اين قبيل مناطق 
در ويتنــام جنوبي دو دولت وجود داشــت: يكي 
دولــت مركزي و ديگري دولــت ويت كنگ ها. 
به اين مناطق پايگاه متحــرک مي گفتند. »پايگاه 
ثابت« بــه مناطقي مي گفتند كه كاماًل در دســت 
ويت كنگ ها بود و ارتش امريكا و ويتنام جنوبي 

به آن مناطق دسترسي نداشتند. برخالف چيني ها 
و ويت كنگ ها، كوبايي ها پايگاه را »كمپ  نظامي« 
مي دانستند. ما به كوبايي ها مي گفتيم پايگاه يعني 
منطقــه نفوذ مــا در بين مردم. امــكان دارد در آن 
منطقه كمپ نظامي داشــته باشــيم و ممكن است 
كمپ نظامي نداشته باشيم. آنچه موجب مي شود 
آن منطقــه پايگاه ما باشــد نفوذ مــا در بين مردم 
اســت نه داشــتن كمپ نظامي. نظاميــان كوبايي 
نظر ما را قبول نداشــتند. درزمينٔه پايگاه و مباحث 
ديگر به طورجدي با افســران و درجه داراني كه به 
ما آمــوزش مي دادند، بحث مي كرديم كه گاهي 
اوقات موجب دلخوري مي شد. در اين قبيل موارد، 
ويــدا حاجبي و حســن قاضي كه عضو ســازمان 
انقالبي نبودند و تا حدودي پري حاجبي كه عضو 
سازمان بود ولي از نظر فكري به كوبايي ها تمايل 
داشــت، با ما هم صدا نمي شد. اين موضع آنها هم 
موجب تشديد اختالف هاي ما با آن سه نفر مي شد.

دوره آموزش عملي تقريباً سه ماه طول كشيد ولي 
طبق برنامه خاتمه نيافت، بلكه يك باره قطع شد. در 
قطع شــدن برنامه، رضواني را مقصر مي دانم. دوره 
آموزشــي گروهمان به اين صورت قطع شــد كه 
يك شــب در باالي يكي از كوه هاي صعب العبور 
اطراق كرده بوديم. آن شــب من آشــپز بودم. دو 
ـ ســه روز بود كه غذاي كافي و مناسب نخورده 
بوديم. مارسلينو كه جانشين »كوماندانت« )فرمانده 
نظامي( بود، گفت غذا بپزيد. براي غذاپختن آب 
نداشتيم و قرار شد من، علي چهارمحالي، پارسانژاد 
و »پوليتيكو« )فرمانده سياســي( كه نام او را »علي« 
گذاشــته بوديم،13 از كوه پايين برويم و آب پيدا 
كنيم. چون از آن ســمت كوه كه به باال آمديم به 
آب برخورد نكرده بوديم، تصميم گرفتيم از سمت 
ديگر كوه پايين برويم. قمقمه ها را برداشــتيم و به 
راه افتاديم. هوا به حدي تاريك بود كه چند قدمي 
خود را هم نمي توانســتيم ببينيم. در آن تاريكي به 



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
64

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
65

هر مصيبتي كه بود از بين درختان و درختچه هاي 
تمشك رد شديم تا به پايين كوه رسيديم. تيغ هاي 
درختچه هاي تمشك ما را كالفه كرده بود. حدود 
ساعت 12 نيمه شب به دره رسيديم و كمي بعد به 
رودخانه اي برخورد كرديم. از رودخانه كه عمق 
آن تا كمر بود، رد شديم و قمقمه ها را پر كرديم. 
گفتيم از آن سمت كوه كه پيش تر باال رفته بوديم و 
شيب آن كم است باال برويم. راه افتاديم و باالخره 
به حدود همان جا رسيديم و از كوه باال رفتيم. در 
باالي كوه، »علي« براي اينكه محل استقرار بچه ها 
را پيدا كند با اسلحه كمري يكيـ  دو گلوله شليك 
كرد و بچه ها هم با شليك گلوله به او پاسخ دادند. 
به اين ترتيب محل اســتقرار بچه ها را پيدا كرديم. 
وقتي به بچه ها رســيديم، رضوانــي را ديديم كه 
به شدت عصباني است. پرسيديم چه اتفاقي افتاده؟ 
معلوم شد رضواني و مارسلينو با هم درگيري لفظي 
داشته اند. برخالف شب هاي پيش، به ما گفتند همه 

بخوابيد. نمي خواهد كشيك بدهيد.
صبح، كماندانت )فرمانده نظامي( كه مسئول گروه 
ما بود،14 آمد و مارسلينو جريان درگيري لفظي با 
رضوانــي را به او گزارش داد. كماندانت عصباني 
شــد و خطاب به ما گفت: شــما در اينجا ســرباز 
هستيد و هر چه مافوق مي گويد بايد اطاعت كنيد 
و بگوييد چشم. رضواني گفت ما به عنوان دوست 
و هم جبهــه مردم كوبا بــه اينجا آمده ايــم. رفتار 
شما با ما بايد دوســتانه باشد و به ما توهين نكنيد. 
كماندانت گفت يا دســتور مافوق را مي پذيريد يا 
اينكه آموزش را قطع مي كنم. رضواني گفت اگر 
رفتارتان تغيير نكند مــن آموزش را قطع مي كنم. 
كماندانت به ما گفت كســاني كه با او )رضواني( 
موافق اند، برخيزند. به غيراز ويدا و پري حاجبي و 

حسن قاضي، همه از جا بلند شديم.
به اين ترتيــب 15ـ10 روز پيــش از موعــد، دوره 
آموزش عملي ما به پايان رسيد. بعدها به رضواني 
گفتيم رفيق، اينكه نشد. هر چه آنها به ما گفتند تو 
گفتي حرفي نزنيد ما ميهمان اينها هســتيم. كوتاه 
بياييد. ما هم گفتيم باشد و كوتاه آمديم. چرا نوبت 
به خودت كه رســيد اين طوري كردي؟ رضواني 
برخورد و رفتــارش را صحيح نمي دانســت ولي 
پاســخ قانع كننده اي هم به اعتراض بچه ها نداد. از 
كوه كه پايين آمديم، چندساعتي ما را در پادگان 
نگه  داشــتند. بعدها شــنيدم ما طبق قوانين نظامي 
متمرد محســوب مي شــديم و مي خواســتند ما را 
مجازات كنند. ويــدا حاجبي پادرمياني مي كند و 
با توجه به نفوذ و اعتبار شــوهرش در كوبا، ماجرا 
را خاتمه مي دهد. درهرحال پس از چند ســاعت 
معطلي، ما را به همراه ويدا و پري حاجبي و حسن 

قاضي به هاوانا برگرداندند.
ششـ  هفت ماهي كه در كوبا بوديم در يك منزل 
وياليي )مصادره شده( جدا از همه دنيا به صورت 
يك خانه تيمــي ـ مدلي كه بعدهــا چريك هاي 
فدايي در ايران پياده كردندـ  زندگي كرديم. به جز 
دوره اي كــه در ســربازخانه و در كوه بوديم تمام 
وقتمان به بطالت گذشــت. آن همه هزينه  و خطر 

با محصول نهايي صفر حاصل سفر ما به كوبا بود 
و مســئول آن، تفكر حاكم بر رهبري به خصوص 
يكه تاز آن رضواني بود، تعيين شــده بود كه حق 
نداريــم و به هيچ وجه نبايد با كســي تماس گرفته 
و بايد در خفــاي كامل بمانيم. اين تفكر چريكي 
و نظامي را ما نقــد كرديم ولي در گفت  وگوها و 
برخورد به گذشته سازمان و در صحبت مسئوالن 

سازمان ديده نمي شود.
عدم صداقت در برخورد به مســائل به خاطر عدم 
دلسردي بچه ها به تفكر چريكي سازمان بارزترين 
برخورد بود. به عطا و ايرج كشكولي گفته بودند 
واقعيات را منعكس نكنندـ  و به ما دروغ بگويندـ  
اين مورد در جلســه كادرها در سال 1347 آشكار 
شــد. عطا به خاطــر اينكه دروغ نگويد از شــرح 
جريان جنــوب طفره مي رفت ولــي ايرج گاهي 

حواسش پرت بود و لو مي داد.
جنگ و مبارزه عشــاير جنــوب به طور مفصل در 
كتاب »شورش عشاير جنوب« نوشته دكتر كشواد 
سياهپور چاپ مؤسســه مطالعات و پژوهش هاي 
سياســي آمده اســت. شــورش در غرب شــيراز 
در منطقه كوهمره ســرخي به رهبــري حبيب اهلل 
شــهبازي كه آدم باســواد و آگاهي بــود با حمله 
بــه پاســگاه دادنجان شــروع مي شــود. او با 200 
تفنگچي گردنه ارژن را اشــغال كــرد و ارتش با 
تمام امكانات به منطقه گســيل شد. دوره رضاشاه 
جنگجــوي قََدري به نــام كي لهراســب از طايفه 
بويراحمد، تنگــه تامرادي را اشــغال كرده بود و 
10 هزار ارتش رضاشــاه را شكســت داد. ســال 
1341 اوضاع فرق كرده بود. شــهبازي ســعي در 
همراه كردن ياران جبهه ملي و روحانيون داشــت 
و نامه هاي زيادي به آيت اهلل دستغيب و باقي  مانده 
رهبران جبهه ملي نوشت كه همراهي نكردند. اين 
شــورش با جنگجويان و شــجاعان قشقايي مانند 
دشــتي گله زن )از طايفه گله زن( مسيح بولوردي، 
بلوط جعفرلو، فضل اهلل گلكي و ديگر همرزمانشان 
از منطقه سرخي با حمله هاي پراكنده و ازجمله به 
پاسگاه پير بنو )پير بناب( و قلع و قمع پاسگاه ادامه 
پيدا مي كند و ســران گروه يكــي پس از ديگري 
كشــته يا دستگير و اعدام مي شوند. اين شورش تا 
منطقه قير و كارزين در شرق شيراز كشيده مي شود 
و افرادي مانند خوردل موصلو و برادرانش دستگير 
يا كشته مي شوند. در اواخر شورش، بهمن بهادري 
قشقايي خواهرزاده ناصر و خسروخان قشقايي به 
تشويق ســازمان انقالبي وارد ايل مي شود و عطا و 

ايرج كشكولي از بستگان اوـ  كه عطا عضو قديمي 
ســازمان جوانان حزب توده و از انشــعابيون سال 
1342 بود و ايرج با جبهه ملي )شاخه باختر امروزـ  
خسرو قشقايي( همكاري داشتـ  به او مي پيوندند. 
اين گروه در مجموع 9 نفر بوده و نزديك به يك 
سال در منطقه در حال فرار از دست ارتشيان بودند. 
پس ازاين مدت بهمن خســته مي شود و خود را بر 
اســاس قســم قرآن و قول و قرار اسداهلل علم به او 
تسليم مي كند و در سال 1345 از زندان شماره سه 
قصر به ميدان تير چيتگر منتقل و تيرباران مي شود. 

آن زمان 21 يا 22 سال سن داشت.
عطا و ايرج كشــكولي موفق به فرار مي شوند و از 
راه دوبي به اروپا برمي گردند و در مونيخ »نامه اي 
از جنوب« را كه متن آن در كتاب »شورش عشاير 
جنوب« آمده، منتشر مي كنند. اين دو نفر همراه با 
11 نفر ديگر به اضافه ويدا و پري حاجبي و حسن 

قاضي به كوبا مسافرت مي كنند.
آنچه ســازمان انقالبي در مورد شورش جنوب به 
خورد مردم مي داد، تبليغات دروغ بود. اين دروغ 
در سازمان به خورد اعضا داده شد و اعضا ناآگاهانه 
بين دانشــجويان كنفدراســيون و ديگــران تبليغ 
مي كردند. درهرصورت ما در آن زمان ملغمه اي از 
لنينيسم، استالينيم، مائوئيسم و چه گوارائيسم بوديم 
و خود ما هم نمي دانستيم كه مي خواهيم چه كنيم.

ويــدا در كتاب خاطراتش )يادها، ج 1، ص 133( 
مي نويســد: »كوشش كردم شخصيت ها و رهبران 
سرشناس چريك هاي گواتماال، ريكاردو راميرز 
و يكي از رهبران معــروف چريكي ونزوئال به نام 
پكوف را به محل ســكونت آنها ببرم، اما آنها در 
مسائل ُخرد و ريز خود و الگوي چين ـ »محاصره 
شــهرها از طريق روســتا«ـ  غرق بودند و كمترين 
توجهي به حرف ها و تجربيات آن دو نفر نداشتند.«
مــا از جامعــه كوبــا و مــردم آن و از تجربيــات 
كشــورهاي ديگر امريكاي التين هيچ برداشــت 
جديدي نكرديم و دســت از پا درازتر از آن خانه 

تيمي به اروپا بازگشتيم.
در بازگشــت مشــكل جديدي به وجــود آمد و 
آن مفقوداالثرشــدن مــا در چكســلواكي بود. ما 
بــا گذرنامه ايراني وارد كشــور چك شــده و با 
گذرنامه كوبايي از آن كشور خارج شده بوديم و 
حاال پس از هفتـ  هشت ماه در چكسلواكي پيدا 
شديم و آن هم با ويزاي غيرمعتبر. سفارت كوبا با 
دولت چك اين مسئله را حل كردند و به ما اجازه 
ورود به چكسلواكي را ندادند و از همان فرودگاه 
و پيش از دروازه ترانزيت، بليت هواپيما به مقصد 

فرانكفورت به ما دادند و راهي آلمان شديم.
با لباس هاي تابستاني وسط سرماي زير صفر اتريش 
و آلمان به گراتس بازگشــتم. زمانــي كه نامه اي 
از مــادرم دريافــت كردم كه بــراي معالجه قصد 
مســافرت به اتريش را دارد، رضواني و الشايي و 
شايد كساني ديگر تصميم گرفتند كه من به ايران 
بازگردم و همراه مــادرم دوباره به اروپا بيايم. اين 
تصميم را به اين علت گرفتند كه روشن شود آيا ما 
لــو رفته ايم يا نه؟ و اين موضوع را به من نگفتند و 

و  چيني ها  برخالف 
پايگاه  كوبايي ها  ويت كنگ ها، 
مي دانستند.  »كمپ  نظامي«  را 

پايگاه  مي گفتيم  كوبايي ها  به  ما 
بين  در  ما  نفوذ  منطقه  يعني 
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در جلســه كادرها روشن شد. چون علني زندگي 
مي كردم و مرتب با خانواده مكاتبه داشــتم، براي 
رفع هرگونه سوءظن نامه هايي به صورت كارت به 
الشــايي دادم كه هر 15 روز بفرستد و او اين كار 
را نكرده بود و خانواده ام براي اطالع از مفقودشدن 
من به مقام هاي شــهرباني و سرپرستي دانشجويان 
)ســاواک( رجوع كرده بودند و من در بازگشت 

به شدت تحت تعقيب قرار گرفتم.
ســال 1348 كه براي بار دوم به ايران بازگشتم در 
مرز بازرگان )تركيه( دســتگير شدم. در بازجويي 
به من گفتند ســال 1346 به تو كاماًل شك داشتيم 
ولي چون اطالعاتمان كافي نبود و براي اينكه خود 
را جمع وجور نكنيد تو را بازداشت نكرديم. ظاهراً 

ساواک از ما زرنگ تر بود.

پي نوشت:
1. در آن زمان از مسئوليت و موقعيت تشكيالتي الشايي 

اطالعي نداشتم.
2. تاريخ و ســاعت قــرار با الشــايي را به يــاد ندارم، 
احتمــاالً قرار ما در اواخر خرداد يــا اوايل تيرماه 1345 
بود. همزمان با مسابقات جام جهاني فوتبال )سال 1966( 
به همراه الشــايي به پاريس رفتم. هنگام بازگشــت به 
گراتــس، وقتي براي اســتراحت در كافه هــاي بين راه 
توقف مي كردم، مســابقه فوتبــال را از تلويزيون كافه 
مي ديدم. يكي دو ماه پس از ســفر به پاريس، به مونيخ 

رفتم. 

3. اسپانيايي زبانان امريكاي التين سه نام دارند؛  نام اول، 
نام شخص و اسامي دوم و سوم نام پدرومادر آن شخص 

است.
4. وقتــي در هاوانا بچه  هاي ســازمان را ديدم، فهميدم 
طي دو ماه گذشــته، 10 نفر كــر و الل از اين راه عبور 

كرده اند!
5. سال 1348، در جريان بازجويي در قزل قلعه از بازجو 
شنيدم نام شوهر ويدا حاجبي »اسوالدو« است. در كتاب 
»كنفدراسيون دانشــجويان ايراني« )ص 81( از او به نام 
اسوالدو بارتو ملياني ياد شــده است. اين كتاب كه نام 
نويسنده، ناشــر و محل چاپ ندارد، در اسفندماه 1355 
در تهران منتشــر شــده و ازجمله كتاب هايي است كه 
ســاواک عليه مخالفان رژيم شــاه منتشر كرد. به نوشته 
ويــدا حاجبي، اســوالدو عضو كميتــه مركزي حزب 
كمونيست ونزوئال و از اعضاي فراكسيون موافق مبارزه 
مســلحانه در كميته مركــزي آن حزب بــود. »ارتش 
آزاديبخــش ملي« )FALIN( توســط ســازمان جوانان 
حزب كمونيســت ونزوئال تشــكيل شــد و از حمايت 
عده اي از رهبران پرشور حزب كمونيست مانند تئودور 
پكوف، دوگالس پراوو و... برخوردار بود. )بنگريد به 

يادها، ج 1، كلن، 1389، ص 78 و 82(
6. رضواني مي گويد با وزير كشــور كوبا و تني چند از 
انقالبيون كشورهاي مختلف ديدار كرده است. )بنگريد 
به نگاهي از درون...، گفت وگو با محسن رضواني، ص 

134ـ131(
7. پس از »جلســه كادرها«، من و علي چهارمحالي در 
كنگره كنفدراسيون در كلن ]12 تا 20 دي 1347/ دوم 

تا دهــم ژانويه[ پري و ويدا حاجبي و حســن قاضي را 
ديديــم و از رفتارمان به آنهــا در كوبا عذرخواهي و از 
خودمان انتقاد كرديم. يــك روز عصر، پري و ويدا را 
به صــرف عصرانه به كافه اي دعــوت كرديم و ضمن 
عذرخواهي، تمام انتقادهايي را كه در »جلســه كادرها« 
مطرح شــده بود و مواضع و ديدگاه هاي خود را در آن 

مقطع با ويدا و پري در ميان گذاشتيم.
8. در »جلســه كادرهــا« )تابســتان 1346( ايرج و عطا 
كشــكولي گفته بودند وقتي ما به كوبا رفتيم، رضواني 
به ما ســفارش كرد واقعيت قضاياي جنوب را به بچه ها 
نگوييم تا دلسرد نشوند. رضواني از آنها خواسته بود ما 

را براي مبارزه مسلحانه تهييج كنند.
9. در زبان اســپانيايي، كامپانيرو )Companiero( به 

معناي رفيق و شريك است.
10. ســازمان انقالبي كتاب جنــگ چريكي چه گوارا 
در سال 1343را به فارسي ترجمه و به صورت پلي كپي 
منتشــر كرده بود. به روال نشــريه هاي آن دوره سازمان 

انقالبي، نام سازمان در اين جزوه نوشته نشده است.
11. در سال 1350، همين تلقي و مخالفت با مطالعه را از 
بچه هاي سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران در زندان 

قصر ديدم كه در جاي خود به آن مي پردازم.
12. رضواني مي گويد: »در كوبا اگر مي گفتي كمونيست 
هستي، چندان خوشايند نبود. مثاًل در همان جلسه اولي 
كه با وزير كشور كوبا داشتيم او از ويدا حاجبي پرسيد 
آيا ما كمونيســم هستيم كه پاســخ ويدا نه بود. شايد او 
مي خواســت از همان آغاز كار رابطه ما خراب نشود.« 
)نگاهــي از درون گفت و گو، با محســن رضواني، ص 
134( با توجه به اينكه در سال 1965، حزب كمونيست 
كوبا از وحدت جنبش 26 ژوئيه، حزب سوسياليســت 
مردمي كوبا و رهبري انقالبي تشكيل شده بود و رهبري 
و اداره كشور را در دست داشت، توضيح رضواني جاي 
تأمل دارد؛ مگر اينكه پرســش وزير كشور كوبا درباره 
مائوئيســت بودن سازمان انقالبي بوده كه حاجبي آن را 
انكار كرده است و رضواني به داليلي شايد هم خطاي 

حافظه، آن را به اين صورت بازگو مي كند.
13. ايــن شــخص در فرانســه تحصيل كرده بــود و تا 
حدودي زبان انگليسي مي دانست. در شش هفته اي كه 
در خانــه وياليي آموزش تئــوري مي ديديم، او هم در 
كالس ها شــركت مي كرد. با ما به سربازخانه آمد و در 
آموزش هاي عملي همراه ما و فرمانده سياسي گروه ما 

بود.
14. ايــن افســر كه نامش را به ياد نــدارم، فكر مي كنم 
درجه ســرواني داشــت و در جريان مبــارزه چريكي 
در هنــگ تحت فرمــان چه گوارا خدمت كــرده بود، 
شــب ها از گروه ما جدا مي شد و براي خوابيدن به خانه 

روستاييان مي رفت.■

تصحيح و پوزش
در صفحه 131 شماره 87 نشريه، از قول شهيد بهشتی در سال 47 خطاب به بنيانگزاران سازمان مجاهدين آمده 
اســت: »شما شاگردهايی بوديد كه حاال استاد شده ايد« درحالی كه اين جمله متعلق به مهندس بازرگان است.
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اين حد از بي رحمي و قســاوت در كشــتار مردم 
بي دفــاع، به ويژه زنــان و كودكان فلســطيني از 
ســوي ارتش و دولتمردان و افراطيون اســرائيلي 
را به هيچ وجه نمي توان تنها به كمك اصل »دفاع 
از خود« توضيح داد. اســرائيلي ها از ســال 1948 
تاكنون فقط يك بار از ســوي همســايگان عرب 
خود مورد هجوم قــرار گرفتند، آن هم بالفاصله 
بعد از اعالم تشــكيل دولت اسرائيل. حمله اي كه 
زير فشــار افكارعمومي ملل عرب و مســلمان از 
سوي ارتش هاي دول عربي، در واكنش به اشغال 
و غصــب خاک فلســطين و كشــتار و آوارگي 
مــردم آن صــورت گرفــت و در اثــر خيانت و 
وابستگي پادشاهان و سران ارتش هاي كشورهاي 
عربي، به شكســت انجاميد و درنتيجه بخش هاي 
بيشتري از خاک فلسطين به اشغال دولت اسرائيل 
درآمد. ازآن پس تاكنون ارتش اســرائيل بارها به 
كشورهاي همسايه يورش برده و كشتار و ويراني 
بسيار برجاي گذاشته است و در مواردي مثل حمله 
به اردوگاه صبرا و شــتيال در جنوب لبنان، دست 
به قتل عام زده اســت. جز اينها طي 65 ســالي كه 
از اشغال فلسطين توسط صهيونيست ها و تأسيس 
دولت به شــدت مذهبي يهودي مي گذرد، روزي 
نيست كه فلسطيني هاي مناطق اشغالي موردحمله 
و خشونت سربازان قرار نگيرند و تعدادي به قتل 

نرسند يا بازداشت و زنداني نشوند.
شــيوه عمل يهوديــان صهيونيســت در تصرف 
ســرزمين فلســطين با چنان خشــونت گسترده و 
نامتعارف و ترور، قتل عام، تخريب و سوزاندن و 
ارعــاب و اخراج همراه بوده اســت كه هر بيننده 
تيزبين و منصفي را شگفت زده مي كند و به تأمل 
دقيق تر در هدف ها و علل اين شــكل رفتار وادار 
مي نمايد. به موضــوع از زواياي مختلفي مي توان 
نگريست. در اين مقاله سعي بر اين است كه ايده 
و مشي عملي صهيونيست ها در تجاوز و تصرف 

سرزمين فلسطين و كشتار و اخراج مردم آن را با 
استناد به گواهي تورات )كتاب مقدس يهوديان( 
تبارشناســي كرده و مشــابهت آن را بــا روش و 
سرمشق اجدادشان در نخستين تهاجمات، به منظور 
تصــرف »ســرزمين مقدس« كه آن هــم با قتل و 
كشــتار و ويراني همراه بود، آشكار كنيم. در اين 
مجال عوامل متعدد سياسي و فرهنگي و الزامات 
راهبــردي و ژئوپليتيك منطقــه اي و بين المللي و 
نيز منافــع اقتصادي و سياســي قدرت هاي غربي 
در كمك به تشــكيل دولت اســرائيل و حمايت 
بي قيدوشــرط از همه تجاوزات و جنايات آنها بر 
ضد فلســطينيان درمي گذريــم و همچنين از بيان 
دينــي كه به خاطــر جنايات نه فقــط نازي ها كه 
يك هزار ســال كينه تــوزي و خصومت مذهبي 
غرب مســيحي ضد قوم يهود بــر دوش دارند و 
بهتــر ديدند كه آن را از حســاب مردم فلســطين 
پرداخت كنند. فقط مي خواهيم ببينيم اســرائيليان 
در اقدامات خود ضد مردم و سرزمين فلسطين، از 
آغاز تاكنون، تا چه اندازه تحت تأثير خصوصيات 
رفتاري و روانشناختي قومي و سرمشق اوليه پدران 
خويش، در اين زمينه قرار دارند، همان كه حدود 
دوهزار سال پيش باهدف اســتقرار در »سرزمين 
مقدس« به اجرا گذاشته شد و اكنون اخالف شان، 
بــراي تحقق دوبــاره همان هدف، سرمشــق آن 
را پــي مي گيرند و بــا ايــن كار، افراطي ترين و 

خشن ترين تيپ بنيادگرايي و سلفي گري را، البته 
با مدرن ترين تكنيك ها و ابزار و سالح به نمايش 
مي گذارند. به عالوه نشــان دهيم كه پدرانشان نيز 
آن الگو را از »سرمشــق ازلي« شاه- خدايان اقوام 

بين النهرين اخذ كردند.
براي اين منظــور، به كهن ترين متــن تاريخ قوم 
يهــود به قلــم نويســندگان تورات كــه در كنار 
معدود فراميــن و آموزه هاي الهي به موســي)ع( 
و برخــي ديگر از انبياي قــوم، در يك مجموعه 
گردآمده اند، رجوع كرده ايم. ابتدا تعدادي از اين 

روايات تاريخي را ازنظر مي گذرانيم:
داستان از زماني آغاز مي شود كه قوم بني اسرائيل 
بعد از خروج از مصر به رهبري موسي، حدود 40 
سال در صحراي سينا به كوچ گري و چادرنشيني 
و دامداري گذراندند، تا آماده عزيمت به كنعان 
شــوند. در اين مدت، هرروز خواســته اي را بهانه 
ابراز شــكايت و نارضايتي نزد پيامبــر خود قرار 
مي  دادند، از انواع خوردني ها تا بت ها و الهه هايي 
كه رســم اقوام منطقه بود، دشــواري زندگي در 
صحرا و طوالني شــدن مدت اقامت در صحرا را 
كه مي ديدند، موســي را ســرزنش مي كردند كه 
چرا آنان را از مصِر آباد به اين صحراي خشــك 
كوچ داده است، بعضي خواستار بازگشت بودند 
و بعضــي اقامت بي دردســر و بــدون زحمت در 
يك ناحيه مســاعد براي دامداري را بر سختي و 

تراژدي فلسطين، اسرائيل و سرمشق ازلي 
»شاه – خدايان« بين النهرين

حبيب اهلل پيمان
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رنج عزيمت به كنعان ترجيح مي دادند. سرانجام 
موســي آنها را به بهانه گرفتن انتقام از »مديانيان« 
و در حقيقت كسب غنائم، به ميدان جنگ روانه 
كــرد. بنا به روايــت تورات، بــر مديانيان يورش 
برده، »همه ذكور را كشــتند، در ميان كشــتگان 
هر پنج پادشــاه مديان را كشتند و... بني اسرائيل، 
زنان مديان و اطفال ايشــان را به اســيري بردند و 
جمع بهايم و جميع مواشــي ايشان و همه امالک 
ايشان را غارت كردند و تمامي شهرها و مساكن 
و قلعه هاي ايشــان را با آتش سوزانيدند و تمامي 
غنيمت و جميع غارت را از انسان و بهايم گرفتند 
و اســيران و غارت و غنيمت را نزد موســي و به 
العازار كاهن و جماعت بني اســرائيل آوردند... و 
موسي بر رؤساي لشكر غضبناک شد... و گفت: 
آيا همه زنان را زنده نگاه داشــتيد؟ پس اآلن هر 
ذكوري از اطفال را بكشــيد و هر زني را كه مرد 
را شــناخته با او هم بستر شده باشد بكشيد. از زنان 
هر دختري را كه مرد را نشــناخته و با او هم بستر 
نشــده براي خود زنده نگاه داريد.« )سفر اعداد، 
باب 31(. وقتي غنائم از اشيا و دام ها و زنان باكره 
ميان لشكريان تقسيم شدند، دستور داد، هر كس 
از نصيب خويش، سهم »يهوه« را به كاهن بزرگ 
»العازار« و سهم خاندان برگزيده و ممتاز روحاني 
»الوي ها« را به ايشــان پرداخت كنــد و اينكه از 
غنائم، هر چه فلزات قيمتي اســت با عبوردادن از 
آتش و غيرفلــزات را با عبوردادن از آب، تطهير 
كنند و دست ها و لباس ها و تن خود را نيز بشويند 
تــا )از خــون و جنايت و گناه( پاک شــوند. اين 
نخستين آزمون بني اسرائيل در جنگ و كشتار و 
غارت اقوام و شهرها و آبادي هاي منطقه بود. ذكر 
نام پادشــاهاني كه از دم تيغ گذراندند، حكايت 
از وجود »دولت – شهر« هاي پيشرفته اي مي كند 
كه قرن هــا قبل از دولت - شــهرهاي يوناني، در 
بين النهرين، تأسيس شده بودند. بعدازاين ايلغار و 
كشــتار، »خداوند موسي را خطاب كرده، گفت: 
بني اســرائيل را خطاب كرده به ايشان بگو، چون 
شــما از »اردن« به زمين كنعان عبوركنيد، جميع 
ســاكنان زمين را پيش روي خود اخراج نماييد و 
همه مكان هاي بلند ايشان را خراب كنيد و زمين 
را به تصرف آورده، در آن ســاكن شــويد، زيرا 
آن زميــن را به شــما دادم تا مالك شــويد و اگر 
ساكنان زمين را از پيش روي خود اخراج نكنيد، 
كســاني كه از ايشــان باقي مي گذاريد، )با مبارزه 
براي پس گرفتن سرزمينشان( در چشمان شما خار 
خواهند بود و در پهلوهاي شــما تيغ و شما را در 
زميني كه در آن ســاكن شويد خواهند رنجانيد.« 
)همان( سپس موسي به امر خدا حدود سرزميني را 
كه به ملكيت آنها خواهد رسيد، يعني زمين كنعان 
با حــدودش را به دقت تعيين مي كرد و نام مي برد 
كه از شرق و غرب و شمال به دريا )مديترانه، رود 
فرات و درياي شــمال لبنان( و از جنوب به مصر 
ختم مي شود و ســهم هر يك از 12 سبط )قبيله( 
و ســهم الويان و نيز كاهنان را هم مشخص كرد. 
ســپس خطاب آمد كه: »توقف شما در اين كوه 

بس شده است، كوچ كنيد و به كوهستان اموريان 
و جميع حوالي آن از »عربه« و كوهستان و هامون 
و جنوب و كناره دريا، يعني زمين كنعانيان و لبنان 
تا نهر بزرگ كه نهر فرات باشــد، داخل شــويد. 
اينك زمين را پيش روي شما گذاشتم پس داخل 
شويد، به تصرف درآريد.« از اين به بعد ماجراي 
يورش ها و جنگ و كشــتار و تصرف )دست كم 
60 دولت - شــهر و روســتاهاي پيرامون آنها( و 
غارت و غنائم به دست آمده را يك يك به تفصيل 
شرح مي دهد، عالقه مندان مي توانند با مراجعه به 
تورات، با نام و شرح اقداماتشان آشنا شوند. براي 
آگاهي از سرمشقي كه براي تصرف سرزمين ها و 
پاک ســازي آنها از ساكنان قبلي دنبال كردند، به 

نقل مختصرشده چند نمونه بسنده مي كنيم:
وادي  از  كــرده  كــوچ  و  برخيزيــد  »پــس 
}ارنون{ عبور كنيد، اينك }ســيحون اموري{ 
ملك}حشبون{ و زمين او را به دست تو دادم، به 
تصرف آن شروع كن و با ايشان جنگ نما، امروز 
خوف و ترس تو را بر قوم هاي زير تمام آســمان 
مســتولي مي گردانم... ملك حشبون نخواست ما 
را از ســرحد خود راه دهــد و...}يهوه{خداي ما 
او را به دســت ما تســليم نموده، او را با پسرانش 
و جميع قومش زديم و تمامي شــهرهاي او را در 
آن وقت گرفته، مردان و زنان و اطفال هر شهر را 
هالک كرديم كه يكي را باقي نگذاشــتيم. ليكن 
بهائم را با غنيمت شــهرهايي كــه گرفته بوديم، 
بــراي خود به غارت برديم... پس برگشــته به راه 
}باشــان{رفتيم و}عوج{ملك باشــان به مقابله 
با مــا بيرون آمــد... پس يهوه خــداي ما عوج و 
تمامي قومش را به دســت ما تسليم نموده، او را به 
حدي شكست داديم كه احدي از براي وي باقي 
نماند. همه شــهرهايش را گرفتيم، يعني 60 شهر 
و تمامــي مرزوبوم }ارجــوب{ و آنها را به كلي 
هالک كرديم چنان كــه با ملك جبعون كرديم. 
هر شــهر را با مــردان و زنــان و اطفــال هالک 
ســاختيم و تمامي بهائم و غنيمت شهرها را براي 
خــود به غارت برديم.« )ســفرتثنيه، بــاب دوم و 
ســوم( و نيز؛ »چون يهوه خدايت، تو را به زميني 

كــه براي تصرفــش به آنجا مــي روي درآورد و 
امت هاي بســيار را كه}حتيان{ و }جرجاشيان{ 
و }اموريــان{ و }كنعانيــان{ و }فرزيــان{ و 
}حويان{ و }يبوســيان{، هفــت امت بزرگ تر 
و عظيم تر از تو باشــند، از پيش تو اخراج نمايد، 
چون خدايت ايشــان را به دست تو تسليم نمايد و 
تو ايشان را مغلوب ســازي آنگاه ايشان را بالكل 
هالک كن و با ايشان عهد مبند و بر ايشان ترحم 
منما و با ايشان مصاهرت منما، دختر خود به پسر 
ايشان مده و دختر ايشان را براي پسر خود مگير... 
بلكه با ايشــان چنين عمل نماييد... تمامي قوم را 
كه يهوه به دست تو تسليم مي كند هالک ساخته، 
چشم تو بر آنها ترحم ننمايد.« )همان، باب هفتم(

آنها دستور داشــتند بت ها را بشكنند، تمثال ها را 
بســوزانند و معابد و مذبح هــا را ويران كنند و در 
همان حــال همه را از زن و مــرد و پير و جوان و 
طفل بكشــند، با اين روش معلوم نبود چه كســي 
و چه وقت بايد ســخن خدا را بشنود و به او ايمان 
بيــاورد؟ در برابر شــرح تفصيلــي و جزءبه جزء 
اقدامات و ســفارش ها درباره جنگ و كشــتن و 
تصرف شهرها و غارت اموال و ربودن غنائم و نيز 
احكام بسيار مفصل درباره همه امور جزئي و كلي 
زندگــي روزمره، يك ســفارش و اندرز و تعليم 
مردم و تبليغ دين و اخالق يافت نمي شود، هر چه 
هســت، فرمان و برنامه ريزي براي حمله و جنگ 
و تاراج و قتل عام اســت و الغير. »پس احكام مرا 
بشنويد و آنها را نگاه داشته به جا آوريد. خدايت 
با همه قوم هايي كه از آنها مي ترسي جنگ خواهد 
كرد و نيز زنبورها در ميان ايشــان خواهد فرستاد، 
تا باقي ماندگان و پنهان شدگان ايشان از حضور تو 
)نيز( هالک شوند... تا نام ايشان را از زير آسمان 
محو سازي و كسي را ياراي مقاومت با تو نخواهد 
داشت، تا ايشان را هالک ســازي.« )همان، باب 
هشــتم( و نيز؛ »و چون در شهري نزديك آيي تا 
با آن جنگ كني، اگر تــو را جواب صلح دهد، 
دروازه ها را به روي تو بگشايد، آنگاه تمامي قوم 
از آن تو شــود، جزيه دهند و تو را خدمت كنند 
وگرنه محاصره كــن و چون يهوه خدايت آن را 
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به دست تو بسپارد، جمع ذكوران را به دم شمشير 
بكــش و زنــان و اطفال و بهائم و آنچه در شــهر 
باشــد، يعني تمام غنيمتش را به تاراج ببر...به همه 
شــهرهايي كه از تو بسيار دورند، كه از شهرهاي 
اين امت ها نباشند، چنين رفتار نما، اما از شهرهاي 
اين امت هايي كه خدايت تو را به ملكيت مي دهد، 
هيچ ذي نفس را زنده مگذار، بلكه ايشان را يعني 
حتيــان، اموريان، كنعانيــان، فرزيــان، حويان و 
يبوســيان را چنان كــه يهوه خدايت امــر فرموده 

است، بالكل هالک ساز.« )همان، باب بيستم(
و نيز خداوند به يوشــع گفت مترس و هراســان 
مبــاش، تمامــي مردان جنگــي خود را بــردار و 
برخاســته به}عــاي{ برو اينــك ملك}عاي{و 
قوم او و شــهرش و زمينش را به دســت تو دادم. 
به طوري كــه با}اريحا{ و ملكــش عمل نمودي 
بكن، ليكن غنيمتش را بــا بهائمش براي خود به 
تاراج بگيريد...و داخل شــهر شده آن را گرفتند 
و تعجيــل نموده شــهر را به آتش ســوزانيدند... 
)مردم در محاصره بودند و از پشت سر و از جلو( 
ايشان را مي كشتند، به حدي كه كسي از آنها باقي 
نماند و نجــات نيافت. ملك را زنده گرفته به دار 
كشــيدند، چون اسرائيل از كشــتن همه ساكنان 
عاي در صحرا و بياباني كه ايشان را درآن تعاقب 
مي نمودند، فارغ شــدند و همه آنها از دم شمشير 
افتاد و هالک گشــتند، تمامي اســرائيل به عاي 
برگشــته آن را به دم شمشير كشــتند و همه آنان 
كــه در آن روز از مرد و زن افتادند، 12 هزار نفر 
بودند، يعني تمامي مردمان}عاي{؛ زيرا يوشــع 
دســت خود را كه دراز كرده بود، پس نكشــيد 
تا تمامي ســاكنان عاي را هالک كــرد. بهائم و 
غنيمت آن شــهر را اســرائيل براي خود به تاراج 
بردند. پس يوشع}عاي{را سوزانيد و آن را توده 
ابدي و مخروبه ســاخت كه تا امروز باقي است. 

)همان، باب هشتم(
در موردي ديگر؛ »يوشــع تمامي شب از جنجال 
كوچ كــرد و ناگهان به ايشــان برآمد و خداوند 
ايشان را از پيش اســرائيل منهزم ساخت و ايشان 
را در}جبعون{ به كشتار عظيمي كشت و ايشان 
را بــه راه گردنــه }بيــت حــورون{ گريزاند و 
تا}عزيفه{و}مقيده{ ايشــان را كشت و چون از 
پيش اســرائيل فرار مي كردند... خداوند تا عزيفه 
بر ايشــان از آسمان ســنگ هاي بزرگ بارانيد و 
)همگي( مردند و آنان كه از ســنگ هاي تگرگ 
مردنــد بيشــتر بودند از كســاني كه بني اســرائيل 
به شمشــير كشــتند.« روزي كه اموريان تســليم 
مي شدند، يوشــع از خدا درخواست مي كند كه 
آفتاب در آســمان جبعون بايستد و ماه بر}وادي 
ايلــون{ متوقف گردد »تا آنان از دشــمنان خود 
انتقام بگيرند. سرانجام يوشع }مقيده{را گرفت و 
آن و ملكش را به دم شمشــير زده، ايشــان و همه 
نفوســي را كه در آن بودند، هالک كرد و كسي 
را باقي نگذاشــت با}لبنه{جنگ كرد و خداوند 
آن را با ملكش به دســت اســرائيل تســليم نمود، 
پــس آن و همه كســاني را كــه در آن بودند، به 

دم شمشير كشت و كســي را باقي نگذاشت... از 
}لبنه{ به}الخيش{ گذشت و خداوند الخيش را 
به دست اسرائيل تسليم نمود و آن و همه كساني را 
كه در آن بودند، به دم شمشير كشت، چنان كه با 
لبنه كرده بود.« و ايضاً ملك }جازر{، او و قومش 
را شكســت داد، به طوري كه كســي باقي نماند و 
از آنجا به }عجلون{و ســپس به}حبرون{، همه 
شهرهايشــان را گرفت و به دم شمشــير گذراند 
و كســي را باقي نگذاشت. پس يوشع تمامي آن 
سرزمين، يعني كوهستان و جنوب هامون وادي و 
جميع ملوک آنها را زده، كسي را باقي نگذاشت 
و هــر ذي نفســي را هالک كــرد... ايشــان را تا 
صيدون تعاقب كرده و كشتند، به نحوي كه كسي 
از ايشان را باقي نگذاشتند. اسبان ايشان را )نيز( پي 
كردند. به فراريان نيز رحم نمي كردند و از تعقيب 
و كشتن آنها دست نمي كشيدند؛ »دشمنان خود را 
تعقيب كنيد و مؤخره ايشان را بكشيد و مگذاريد 
به شــهرهاي خود بازگردند... پس يوشع... ايشان 
را از }قــادش برنيــغ{ تا }غــزه{ و تمامي زمين 
}جوشن{را تا}جبعون{ زد«... پس يوشع تمامي 
آن زميــن كوهســتان و تمامي جنــوب و تمامي 
جوشــن و هامون و عربه و كوهســتان اسرائيل و 
هامون آن را گرفت وكوه }حالق{ كه به ســوي 
}ســعير{ باال مي رود تا }بعل جاد{ كه در وادي 
لبنان زير كوه حرمون اســت و جميع ملوک آنها 
را گرفته، ايشان را زد و كشت. شهري نبود كه با 
بني اســرائيل صلح كرده باشــد. همه را در جنگ 
گرفتنــد، زيرا خدا بود كه دل ايشــان را ســخت 
كرد تا به مقابله با اســرائيل درآيند و او ايشــان را 
بالكل هالک سازد و بر ايشان رحمت نشود، بلكه 
ايشــان را نابود ســازد. )صحيفه يوشع، باب 10 و 
11( اين همه اصرار بــه نابودي كامل قوم مغلوب 
و تأكيد بر اينكه حتي يك نفر از آنها باقي نماند، 
بيشــتر از ترس قيام و مقاومــت بازماندگان براي 
اعاده آزادي و استقالل از كف رفته و پس گرفتن 
سرزمين هايشان بود، اين قيام ها به دفعات رخ داده 
بودند و لذا اســرائيلي ها پيوسته در حال جنگ با 
اقوام مختلف منطقه به ســر مي بردند. بي دليل نبود 
كه جانشين ســموئيل را به جانشيني او نپذيرفتند 
و درخواست پادشــاهي كردند كه هنر و قدرت 
كافي بــراي رهبري جنــگ و غلبه بــر قيام هاي 
مردم مغلوب داشته باشد. پادشاهان آنها در اصل 
فرماندهان نظامي در جنگ ها بودند. چنان كه وقتي 
مردم امون )عمون( ضد اشغالگران اسرائيلي قيام 

كردند، از ترسشــان به يكي از سرداران كه فردي 
حرام زاده به نام »يفتاح« بود، پيشــنهاد مي كنند كه 
اگــر آنها را در جنگ ضد قوم عمون ياري كند، 
او را پادشــاه و فرمانرواي خود كنند و همين كار 
را هم كردند و او ازآن پس براي شــش ســال بر 
بني اسرائيل پادشاهي و داوري كرد )سفر داوران، 
باب 11 و 12( چنــدي بعد هم براي مقابله با قيام 
فلسطينيان، از سموئيل درخواست كردند به جاي 
پســرش، مردي جنگجو را بر آنان به پادشــاهي 
بگمارد. اين نكته مي رســاند كه فلسطينيان از قبل 
در آن ســرزمين سكونت داشــته اند و زماني هم 
كه به اشــغال اســرائيليان درآمد، دست از مبارزه 
نكشيدند و با مقاومت خود به تعبير تورات چون 

خاري در چشم متجاوزان عمل مي كردند.
باالخره »يوشــع پير و ســالخورده شد. خداوند به 
وي گفت، تو پير و ســالخورده شــده اي و هنوز 
زمين بســيار براي تصرف باقــي مي ماند، زميني 
كه باقي مي ماند، تمامي ملوک فلسطينيان و جيع 
جشــوريان، از شجور، كه در مقابل مصر است تا 
ســر حد}عفرون{ به سمت شمال كه از كنعانيان 
شــمرده مي شود، يعني پنج ســردار فلسطينيان از 
}غزيان{ و}اشدوديان{و}اشقاونيان{و}حتيان{

و}عفرونيان{و}عونيان{و از جنوب تمامي زمين 
كنعان و }مغاره{ كه از صيدونيان است، تا}افيق{ 
و تا ســرحد اموريان و زميــن }جبليان{ و تمامي 
لبنان تا مصر }فوت مايــم{ كه جميع صيدونيان 
باشــند. من ايشــان را از پيش بني اســرائيل بيرون 
خواهم كــرد، ليكن تو آنها را به بني اســرائيل به 
ملكيت به قرعه تقسيم نما... و اينهاست ملك هايي 
كه بني اســرائيل در ســرزمين كنعــان گرفتند و 
برحســب قرعه ملكيت ايشان شد براي نه سبط و 

نصف سبط« )صحيفه يوشع، باب 14(
بعد از مرگ يوشع، يهودا، رهبري قوم را به دست 
مي گيــرد و او به اتفاق برادر خود }شــمعون{ با 
كنعانيان وارد جنگ شــد. آنها كنعانيان و فرزيان 
را شكست دادند و... بني يهودا، با اورشليم جنگ 
كرده و آن را گرفتند و به دم شمشير زدند و شهر 

را به آتش سوزانيدند. )سفر داوران، باب اول(
با اين شــيوه بــود كه بني اســرائيل در ســرزمين 
مقدس و نواحي پيرامون آن ساكن شدند، اگرچه 
ملوک را كشــتند، ولي خود به اصرار و لجاجت 
فوق العاده اي به ادامه حكومــت داوران رضايت 
نداده و از ســموئيل )آخرين داور( درخواســت 
امت هــا  به جــاي داور هماننــد ســاير  كردنــد 
پادشــاهي براي آنها برگزيند تا ميان آنها داوري 
و جنگ هاي آنان عليه فلسطينيان را رهبري نمايد 
و خدا درخواســت آنها را مي پذيرد و به سموئيل 
مي گويد، »مردي را نزد تو خواهم فرستاد و تو او 
را تدهين خواهي كرد تا سردار بني اسرائيل شود و 
قوم مرا از دست )مزاحمت هاي( فلسطينيان نجات 
دهد.« )ســموئيل اول، باب 8 و 9(. سموئيل ابتدا 
ســعي كرده بود آنــان را از اين تصميم منصرف 
كند، زيرا به عواقب سوء حكومت پادشاهي هاي 
مطلقه آگاهي داشــت. براي آنان شــرح داد كه 

فلسطينيان از قبل در آن 
سرزمين سکونت داشته اند و 

زماني هم که به اشغال اسرائيليان 
درآمد، دست از مبارزه نکشيدند 
و با مقاومت خود به تعبير تورات 
چون خاري در چشم متجاوزان 

عمل مي کردند
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از آزادي«، اربابان زميني و الهه هاي خودساخته را 
بندگي كنند؟ در آن لحظه، ظاهراً خاموش شدند، 
اما تربيت و منش متمايل به وابستگي و دنباله روي 
از ارباب ها )و رب النوع ها( نهادينه تر از آن شــده 
بود كه در آن مدت كوتاه، از وجودشان ريشه كن 
شــود. آن نوع وابســتگي كه آدمي را از پذيرش 
مسئوليت انديشه ورزي، تصميم سازي و عمل آزاد 
و مبتكرانه معــاف مي  دارد. لذا چند صباحي بعد، 
زماني كه غيبت موسي)ع( )در كوه طور( به درازا 
كشــيد و باالي سر آنها كســي نبود كه در نقش 
يك چوپان آنان را راه ببرد و از زبان خدايان، فقط 
بگوي چه بكنند و چه نكنند، دچار خأل سروري 
شدند و نياز به داشتن الهه اي متمثل در يك شيء 
بيجان يا جاندار از اعماق وجودشان زبانه كشيد، 
سامري به فراســت دريافت كه فرصت پركردن 
خأل رهبري فرارســيده اســت. پس بــدون فوت 
وقت، طالهايشــان را گرفت و واهه اي به شــكل 
گوساله اي زرين ساخت كه از آن صدايي گنگ 
و نامفهوم خارج مي شد تا او و هر كاهن ديگري 
كه واسطه قرار مي گيرد، هر طور خواستند تفسير 
و به آنها ابالغ نمايند. در اثبات تأثيرپذيري بخش 
مهمي از انديشه و رويكرد »توراتي«، از كيش هاي 
اقوام ســاكن در بين النهرين در هزاره هاي سوم تا 
اول پيش از ميالد، مشــابهت هاي عميقي اســت 
كه ميان خصوصيات و طرز عمل »يهوه«، خداي 
بني اسرائيل، شكل و ماهيت رابطه او با بندگان و نوع 
فرامين صادره از وي و »خدا- پادشاهان« و به  طور 
مشخص  تر ميان رفتار و منش عملي بني اسرائيل و 
اقوام مزبور )نظير بابلي ها و آشــوري ها( مشاهده 
مي شــود. آنها نيز شاه- خدايان و اقوامي به شدت 
خشــن، خودمحور، مهاجــم و بي رحم، خونريز، 
استيالطلب و غارتگر بودند. از خالل اين روايات 
ديديــم، به عبارت ديگر، اســرائيلي ها با پيروي از 
آئين الهه پرستي »شــاه- خدايان« و منش و شيوه 
عمل اقوامي نظير آشوريان، منطقه وسيعي ازآنچه 
آنان ســرزمين مقدس خوانده اند، از فرات تا نيل 
و ســاحل مديترانه را با عبــور از دريايي از خون 
و جسد، ويرانه ها و ســرزمين سوخته، به تصرف 
درآورده و دولتي پادشاهي به سبك شاهان آشور 
برپــا نمودند. بااين حال آنان هيــچ گاه از طغيان و 
مبارزه فلســطينيان و ديگر مــردم منطقه كه براي 
بازپس گرفتن سرزمين خويش و كسب استقالل 
دست به عمل مي زدند، در امان نبودند. قيام هايي 
كه بي رحمانه سركوب مي شــدند، اما هر بار كه 
در اين كشــمكش ها، مغلوب مردم مي گشــتند، 
كاهن ها آنها را به حساب گناهاني مي گذاشتندكه 
خشم يهوه را برانگيخته است. از آنها مي خواستند 
تــا با اهــداي قربانيان و هداياي بيشــتر به معابد و 
قربانگاه ها، مهر و حمايــت دوباره يهوه را جلب 

نمايند.

انبيا، ضد كاهنان
 در اين مدت، انذارهاي انبيا در دست كشــيدن از 
خشــونت و تجاوز، دروغ و فريبكاري و حرص 

رســم و رويــه پادشــاهان در حكومــت بر مردم 
چيســت، گفت: »رسم پادشاهي كه بر شما حكم 
خواهد نمود، اين اســت كه پسران شما را گرفته، 
ايشان را ســرداران هزاره و سرداران پنجاهه براي 
خود خواهد ساخت و بعضي را براي شياركردن 
زمينش و درويدن محصولش و ساختن جنگ افزار 
و اسباب عرابه هايش تعيين خواهد كرد و دختران 
شما را براي عطركشي و طباخي و خبازي خواهد 
گرفت و بهترين مزرعه ها و تاكســتان هاي شما را 
گرفته، به خواجه ســرايان و خادمان خود خواهد 
داد و غالمان و كنيزان و نيكوترين جوانان شــما 
را گرفتــه بــراي كار خــود خواهد گماشــت و 
عشرگله هاي شــما را خواهد گرفت و شما غالم 
او خواهيد بود. در آن روز از دســت پادشاه خود 
كه براي خويشتن برگزيده ايد، فرياد خواهيد كرد 
و خداوند در آن روز شما را اجابت نخواهدكرد.« 
)كتاب اول ســموئيل، باب 8( اما آنها نپذيرفتند و 
برخواسته خود اصرار ورزيده و گفتند بايد پادشاه 
باشد تا پيش روي ما بيرون رفته در جنگ ها براي 
ما بجنگد و ازآن پس پادشاهي مستبده جايگزين 
حكومت داوران گشــت. در روايــت اين وقايع، 
هرانــدازه هم اغراق و بزرگنمايي شــده باشــد، 
در اينكــه بيانگر هم منش و هــم آرزوها و اميال 
ناخودآگاه و بعضاً آگاه، قوم بني اســرائيل است، 
ترديدي وجــود ندارد. چنان كه هم امروز، بعد از 
هزاران سال كه از وقوع و نگارش آنها مي گذرد، 
عيناً در نحوه نــگاه و رفتار، اگر نه همه يهوديان، 
دست كم صهيونيست ها و افراطيون آنها به خوبي 

مشاهده مي شود.
فرامين »الهه ها« يا خداي يگانه؟

بــه روايت تــورات موجود، همــه آن تجاوزات 
زورمدارانــه  تصــرف  و  آدم كشــي ها  و 
ســرزمين هاي ديگــر اقــوام و امت ها، بــه فرمان 
يهوه، خداي بني اســرائيل و زير نظارت او و طبق 
دســتورالعمل هاي دقيــق و تفصيلــي وي انجام 
گرفته اند. پيداست كه دستور كشتن بي گناهان و 
قتل عــام زنان و كودكاني كه مرتكب هيچ قتل و 

فسادي نشده اند و تجاوز و تعدي به زمين و خانه و 
كاشــانه مردم و غارت اموال و به كنيزي كشاندن 
زناني كه آغازكننده جنگ و تجاوز نبوده اند، در 
قاموس هيچ ديني پذيرفته نيست. آنها را نمي توان 
وحي الهي دانســت، چراكه با فرامين دهگانه اي 
كه در طور سينا به موسي)ع( وحي شد و با آنچه 
از تعاليم عيســي)ع( و محمد)ص( مي شناســيم، 
در تضاد آشــكار قرار دارند. آنها بي شــباهت با 
دستوراتي نيستند كه پادشاهان دولت- شهرهاي 
بين النهرين و فراعنه مصر، در موقعيت هاي بحراني 
از الهه هــاي خود و ظاهراً از درون مجســمه هاي 
آنها، دريافت مي كردند و در حقيقت چيزي جز 
توهمات شنيداري و ديداري نبودند. رهنمودهايي 
كه درون ضمير ناخودآگاهشان شكل مي گرفت 
و از آنجا از زبان خدايان به گوش آنها مي رســيد 
و اغلــب از روي تجربيــات زيســتي و تاريخي 
جمعي و آرزوها و اميــال واپس زده ناخودآگاه، 
پــردازش مي شــدند، در دوره اي كه بشــر ذهني 
»دوجايگاهي« داشت كه در يكي رهنمودها پديد 
مي آمدند و در ديگري شنيده مي شدند. اين نكته 
تا حدود زيادي روشن است كه بني اسرائيلي ها كه 
زمان درازي در بين النهرين و بابل و مصر زيســته 
بودند، به شدت تحت تأثير آئين هاي مذهبي اقوام 
اين منطقه، تمايل شــديدي به داشــتن و پرستش 
الهه ها از خود نشــان مي دادنــد و كاهن هاي آنان 
تا پيش از قيام موسي)ع( واسطه دريافت پيام هاي 
خدايان و ابالغ آنها به مردم بودند. اين وابستگي 
آن قدر شديد بود كه حتي بعد از گرويدن به موسي 
و خروج از مصر، به محض مواجهه دوباره با اقوام 
الهه پرست منطقه، اصطالحاً، فيلشان ياد هندوستان 
كرد و از اينكه آنها الهه اي شبيه آن اقوام ندارند، 
نزد موســي)ع( شــكايت برده و از او خواســتند 
الهه اي برايشــان تدارک بيند. پيامبــر تلخكامانه 
به يادشــان آورد كه آنها بنا بــه موهبت ايمان به 
خداي يگانه، از بردگي و شرک رهايي يافته و به 
آزادي و استقالل دست يافته اند، آيا زيست آزاد 
و مؤمنانه تا اين اندازه برايشــان دشــوار است كه 
مي خواهند با يك حركــت ارتجاعي و با »گريز 
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بود، برحسب كالم خدا شكست و جميع ساكنان 
اورشــليم و جميع سرداران و جميع مردان جنگي 
را كه ده هزار نفر بودند اســير ساخته بود و جميع 
صنعتگران و آهنگران را... ســواي مسكينان اهل 
زمين كســي باقي نماند.« )كتاب دوم پادشاهان، 
باب 24( ...همه را به بابل به اســيري برد و جالب 
است يادآور شويم كه برخالف اسرائيليان كه در 
اين گونــه مواقع همه مردم از مرد و زن و كودک 
را از دم تيغ مي گذراندند و بعد از غارت و تاراج 
كامــل، شــهر و همــه تأسيســات آن را به آتش 
مي كشيدند، پادشاه بابل كســي را نكشت، بلكه 
شــاه و درباريان و ســرداران و جنگجويان و اهل 
حرفه و صنعــت كه با خود به بابل برد، بقيه مردم 
را به حال خود رها كرد و به اموالشــان دست نزد. 
از سرداران خود كسي را بر آنان نگماشت، بلكه 
عموي شــاه اورشــليم را به جاي پادشــاه مخلوع 
فرمانروا نمود و پادشاه اسير نيز بعد از چند سال كه 
در اســارت بود آزاد گشت و در زمره نزديكان و 
خواص پادشاه بابل درآمد. يهوديان در تبعيد حق 
بازگشت به اورشليم نداشتند تا روزي كه كورش، 
بابل را گشــود و اجازه داد به اورشليم بازگردند 
و هــر آنچه هم كه بابلي هــا از طال و نقره و اثاثيه 
غنيمت گرفته بودند به آنان پس داد، باالتر از اين 
بودجه اي هم براي بازسازي معبدشان در اورشليم 
به اين كار تخصيص داد. اورشليم بعدها به دست 
روميــان افتــاد و در همين دوره بــود كه رهبران 
مذهبي يهود، عيســي مســيح را تكفير و به اعدام 
محكوم كرده و به ســربازان رومي تحويل دادند 

تا با مصلوب نمودن وي حكم را به اجرا گذارند.
كفاره جنايات اروپاي مسيحي را فلسطينيان 

مي پردازند
درازاي همين خيانت بود كه يهوديان در تمام طول 
قرون وسطي، مورد لعن و نفرين و آزار مسيحيان 
اروپا قرار داشــتند. اين اواخر بيشــترين آســيب 
و رنــج را از دســت نازي هاي آلمــان ديدند كه 
عالوه بر اعمال انواع محروميت ها و محدوديت ها، 
به بهانه پاک سازي نژادي، صدها هزار يهودي را 
به طرز فجيعي به قتل رســانده، اجسادشــان را در 
كوره  هاي آدم ســوزي به خاكستر تبديل نمودند. 
بعد از خاتمه جنــگ، ســران دول اروپايي، زير 
فشــار گردانندگان جنبش صهيونيســتي و براي 
آنكه وجدان غرب مسيحي بيش از آن بار سنگين 
شرم و گناه يك هزار سال آزار و كشتار يهوديان 
را بــه دوش نكشــد و معذب نمانــد و در ضمن 
جنايتي را هم كــه نازي ها عليه يهوديان مرتكب 
شــده بودند به نحوي جبــران كنند، با پيشــنهاد 
مزبور موافقــت و به پيشــبرد آن، به طور مؤثري 
كمك كردنــد تا زماني كه طــرح اجرايي كردن 
اين پيشــنهاد، افشا و سپس به مرحله اجرا گذاشته 
نشده بود، جز خواص، از افراد معمولي، كسي از 
فاجعــه و جنايتي كه در حــال رخ دادن بود، خبر 
نداشــت. جنايتي كه صهيونيست ها، مقدمات آن 
را با تشــكيل و تجهيز چندين سازمان زيرزميني 
تروريستي، به عنوان بازوهاي اجرايي آن تدارک 

براي عبادت خويشتن ساخته اند، نزد موش كوران 
و خفاش هــا خواهند انداخت.« )كتاب اشــعياي 
نبــي، باب اول و دوم( و در ادامه: »واي بر آنان كه 
احكام غيرعادله را جاري مي سازند و كاتباني كه 
ظلــم را مرقوم مي دارند تا مســكينان را از داوري 
منحرف سازند و حق فقيران قوم را بربايند تا آنكه 
بيوه زنان را غارت و يتيمان را تاراج نمايند... واي 
بر شريران كه ايشان را بدي خواهد بود، چون كه 
مكافات دست ايشان به ايشان كرده خواهد شد... 
اي قوم مــن! راهنمايان شــما گمراه كنندگانند و 
طريق راه هاي شــما را خــراب مي كنند.« )همان، 

باب سوم(

فروپاشي دولت »خدا-پادشاهي«
اخالقيــات، فرهنگ و روابط اجتماعي و خالصه 
حيات فردي و قومي دولت و جامعه بني اسرائيل، 
بيمارتر از آن بود كه با دم مســيحايي انبيا، درمان 
شــود. پي درپي توبــه مي كردند و مي شكســتند. 
جامعه مبتالبه تحجر فكري و قشري و به شدت در 
بند احكام و مناســك پيچيده و فرماليسم خشك 
مذهبــي و در ضمن بســيار مادي، پول پرســت، 
رياكار، متجاوز و بي رحــم، از درون پوک و در 
حــال اضمحالل بــود و در انتظار ضربــه اي تا بر 
پايه هاي خود فرو ريزد. اين ضربه در زمان »نبوكد 
نصر« پادشــاه بابل بر ايشــان فرود آمــد، از نگاه 
تورات، همان كيفر الهي بود كه به سبب گناهاني 
كه مرتكب مي شدند و خون هاي بي گناهاني كه 
به زمين مي ريختند، شامل حالشان مي گرديد، »... 
و خداونــد فوج هاي كلدانيان و فوج هاي آراميان 
و فوج هــاي موابيان و فوج هاي بني عمون را بر او 
فرستاد و ايشان را بر يهودا فرستاد تا آن را هالک 
سازد، به موجب كالم خداوند كه به واسطه بندگان 
خود، انبيا، گفته بود. به تحقيق اين از فرمان خداوند 
بر يهودا واقع شد تا ايشان را به سبب گناهان و نيز 
به ســبب خون بي گناهاني كه او ريخته بود، زيرا 
كه اورشــليم را از خون بي گناهان پر كرده بود و 
خداوند نخواســت او را عفو نمايد... در آن زمان 
بندگان پادشــاه بابل بر اورشــليم برآمدند و شهر 
محاصــره شــد... و نبوكد نصر به شــهر برآمد و 
»يهوياكين« پادشــاه يهودا، با مادر خود و بندگان 
و سردارانش و خواجه ســرايانش نزد پادشاه بابل 
بيــرون آمدند... تمام خزانه هــاي خانه خداوند و 
خزانه هاي خانه پادشاه... و تمام ظروف طاليي را 
كه سليمان، پادشاه اسرائيل براي خانه خدا ساخته 

بــه مال در تغييــر و اصالح رفتارشــان بي اثر بود. 
آنهــا كه در مبــارزه با رياكاري هــا و آزمندي و 
تظاهر و خشكه مقدســي كاهنــان و مريدان آنها 
اصــرار مي ورزيدند و نقاب زهــد دروغين را از 
سيرت زشــت و پليدشان كنار مي زدند و موجب 
بي اعتمادي مردم به آنان مي شدند، به جرم بدعت 
و انحراف و توهين به مقدســات، مورد آزار قرار 
گرفته و به قتل رسيدند. تضاد و بيگانگي صوري 
و محتوايي تعاليم و انذارهاي انبياي بني اسرائيل با 
آنچه پيش ازاين از زبان يهوه در تورات جعل شده 
اســت و برعكس، نزديكي و خويشاوندي آنها با 
آموزه ها و انذارهاي پيامبران الهي ازجمله در كالم 
قرآني، به خوبي آشــكار است. توجه به فرازهايي 
از ســخنان آنان دور از فايده نيســت. اشعياي نبي 
)ابن عاموص(، شــاكي و نگــران عواقب بحران 
اخالقي و اجتماعي اســت كه دامن بني اسرائيل و 
خاندان يعقوب را فراگرفته اســت و قلب و ذهن 
آنان را بيمار نموده؛ »اي آســمان بشنو و اي زمين 
گوش بگير، زيرا خداوند سخن مي گويد، پسران 
پروردم و برافراشــتم، اما بر من عصيان ورزيدند. 
گاو مالك خويش را و االغ آخور صاحب خود 
را مي شناســد، اما بني اســرائيل نمي شناسد و قوم 
مــن فهم ندارنــد. واي بر امت خطــاكار و قومي 
كه زير بار گناه مي باشــد و بر ذريت شــريران و 
پسران مفســده)جو( خداوند را ترک كردند و به 
سمت عقب منحرف شــدند. تمامي سر )ذهن و 
فكر( بيمار اســت و تمامي دل )روان و عواطف( 
مريــض، از كــف پا تا به ســر در آن تندرســتي 
نيســت، بلكه زخم و كوفتگي و جراحت متعفن 
اســت... خداوند مي گويد: از كثرت قرباني هاي 
شما مرا چه فايده است، از قرباني هاي سوختني و 
پرواري ها ســير شده ام و به خون گاوان و بره ها و 
بزها رغبت ندارم. چه كســي شما را طلبيده است 
كه بــه دربار من حاضر شــويد و پايمــال كنيد؟ 
هداياي باطل ديگر مي  آوريد، جان من، از غره ها 
و عيدهاي شــما نفرت دارد... از تحمل نمودنش 
خسته شده ام، هنگامي كه دست هاي خود را دراز 
مي  كنيد، چشــمان خود را از شما خواهم پوشاند 
و چون دعا بسيار مي كنيد، اجابت نخواهم نمود، 
زيرا دست هاي شــما پر از خون است«... در چند 
فراز بعد، با اشــاره به رســتاخيز و روز داوري كه 
در پيــش اســت و بيان اينكه، خداوند اســت كه 
»امت ها را داوري خواهد نمود و قوم هاي بسياري 
را تنبيه خواهد كرد«، خطاب به ســركردگان قوم 
مي گويــد: »اي خاندان يعقــوب، بياييد تا در نور 
خداوند ســلوک نماييم، زيــرا او قوم خود يعني 
خاندان يعقــوب را ترک كرده اســت )چراكه( 
زمين ايشــان از نقره و طال پر شده و خزائن ايشان 
را انتهايي نيســت... زمين ايشان از بت ها پر است. 
ساخته دست هاي خود را كه با انگشت هاي خود 
ســاخته اند، ســجده مي نمايند.« در روز موعود، 
»تكبر مردان، پســت خواهد شــد، فقط خداوند 
متعال خواهد بود و بت ها بالكل نابود خواهند شد. 
مردمان بت هاي نقره و بت هاي طالي خود را كه 

اخالقيات، فرهنگ و روابط 
اجتماعي و خالصه حيات 

فردي و قومي دولت و جامعه 
بني اسرائيل، بيمارتر از آن بود 

که با دم مسيحايي انبيا، درمان 
شود. پي درپي توبه مي کردند و 

مي شکستند
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مؤسسات و نهادهاي مختلف و منابع و ثروت هاي 
طبيعي و آثار فرهنگي منع شده است.

داليل حمايت نامشروط امريكا از اسرائيل
اسرائيلي ها بدون برخورداري از حمايت بي دريغ و 
سخاوتمندانه و همه جانبه قدرت هاي غربي به ويژه 
امريــكا، هرگز قادر به تصرف خاک فلســطين، 
ادامه اشــغال، گســترش و نقض سيســتماتيك و 
روزمــره حقوق بشــر در مناطق اشــغالي نبوده و 
نيست. با اعتماد به همين حمايت است كه بيش از 
90 قطعنامه و بيانيه شوراي امنيت را زير پا نهاده اند 
بي آنكه با عكس العمل پيش بيني شده در آن قوانين 
روبرو شوند. قطعنامه هايي كه نقض يك مورد  آن 
از ســوي كشــورهاي ضعيف، بالفاصله واكنش 
تحريم هــاي اقتصــادي و سياســي و در صورت 

اقتضا، اقدام نظامي را در پي داشته و دارد.
به عــالوه آنهــا بــا اتــكا بــه هميــن حمايت ها، 
توانســته اند، صدها هزار نيروي انساني توانمند را 
از ميان شهروندان جوامع مدرن غربي در فلسطين 
گردآورند و با دريافت مســتمر و بالعوض انواع 
كمك هاي مالي، علمي- فني، نظامي و تداركاتي 
كشور خود را به سطح بااليي از توسعه اجتماعي- 
اقتصادي و علمي و تكنولوژيك برسانند و صاحب 
يكي از چهار ارتش قدرتمند جهان شوند، ارتشي 
كه همان طوركه به دفعات نشان داده مزيت آن نه 
در شــجاعت و پايداري در نبرد زميني روياروي، 
بلكه در اســتفاده از ســالح هاي بسيار پيشرفته اي 
است كه در اختيارش مي گذارند و به كمك آنها 
از زمين و هوا و دريا، شهرها و آبادي هاي فلسطين 
را به جهنم سوزاني بدل كرده، ظرف چند روز از 
آن همه، فقط تل خاكســتر و مخروبه اي با هزاران 

جسد بر جاي مي گذارد.
جدا از عوامل تاريخي و روانشــناختي كه پيش تر 
به آنها شاره شد، داليل ديگري هم براي توضيح 
اين حمايت هــا مي توان برشــمرد، ازجمله اينكه 
اسرائيل، ســرپل استرتژيك امريكاســت. براي: 
1- حفظ تســلط بــر منابع انرژي )نفــت و گاز(؛ 
2- مهار جنبش هاي رهايي بخش، دموكراتيك، 
اســتقالل طلب و ضدسلطه در منطقه؛ 3- ممانعت 
از همگرايي، اتحاد، همكاري و صلح پايدار بين 
اقــوام و ملل منطقه و گردآمــدن در اتحاديه ها و 
واحدهاي بزرگ تر و قدرتمندتر سياسي، اقتصادي 
و فرهنگــي خارج از ســلطه امپراتــوري جهاني 
سرمايه ســاالري؛ 4- ادامه سياست ايجاد بي ثباتي 
در اين كشــورها، از طريــق برانگيختن نزاع ها و 
رقابت هاي خصمانه قومي و سياســي و اختالفات 
ارضي و متناوبــاً با مداخله نظامــي و برافروختن 
آتش جنگ به منظور رونق بخشيدن به بازار فروش 
سالح و مكيدن درآمدهاي حاصله از فروش نفت 
و ارزش هاي مازاد اقتصادهاي شكننده كشورهاي 
مزبــور و از ايــن راه كمك به مهــار بحران هاي 
اقتصاد ســرمايه داري غرب؛ 5- تجزيه و تقســيم 
واحدهاي نسبتاً بزرگ سياسي و سرزميني، اغلب 
به لحاظ قومي، فرهنگي-زباني و مذهبي، متكثر، 
به طوري كه به خاطر قلت منابع و ثروت هاي طبيعي، 

ازجمله تشكيالت خودمختار پذيرفته شده است. 
پيش ازاين هم كه فلســطينيان تحت رهبري ياسر 
عرفــات، خواهان صلح بودنــد و طرح دو دولت 
را پذيرفتــه و با هر پيشــنهاد عادالنه كه متضمن 
حقوق مسلم و شناخته شده شان باشد، پاسخ مثبت 
مي دادنــد. ازآن پــس تاكنون هر بــار كه دولت 
اسرائيل زير فشار افكارعمومي در داخل و خارج 
آن كشور و بعضاً اصرار دولت هاي غربي، آماده 
حضور در مذاكرات صلح مي شد، با انواع بهانه ها 
و كارشــكني ها، ازجمله ادامه شهرک سازي در 
اراضي اشغالي، دستكاري، تخريب و تغيير بافت 
و ســيماي مســجداالقصي، ادامه تخريب خانه و 
مزارع فلسطينيان، اعمال محدوديت هاي بيشتر بر 
آمدوشــد آنها، ديواركشــي و غصب و مصادره 
بي وقفه اراضي، قطع درختان و ازبين بردن اراضي 
كشاورزي، در روند مذاكرات صلح اخالل كرده 
و آن را به شكست مي كشاند. اين درحالي است 
زماني هم كه اســرائيل حاضر نشــد پيش شــرط 
توقــف شهرک ســازي را در جريــان مذاكرات 
صلح، به اصرار امريكايي ها بپذيرد، باز هم طرف 
فلسطيني ميز مذاكره را ترک نكردند. به طوري كه 
اكنون براي اغلب تحليلگــران بي طرف ازجمله 
بســياري از اســرائيلي ها، مسلم شــده كه دولت 
دست راســتي و نژادپرست اسرائيل خواهان صلح 
نيست و تأسيس يك دولت فلسطيني مستقل را در 
كنار خود نمي پذيرد و حاضر نيســت به مرزهاي 

پيش از سال 1967 بازگردد.
فرامــوش نكنيــم كــه محدوده هايــي از اراضي 
فلسطين كه در ســال 1948 از سوي سازمان ملل 
براي تأســيس دولت اســرائيل تعييــن و به آنان 
واگذار شــد، خيلي كمتر از محدوده اي است كه 
در 1967، بعد از جنگ 1948 و جنگ شش روزه 
به تصرف خــود درآورد. طبق قوانين بين المللي، 
اراضي اشغال شــده در جنگ، بايــد بعد از انعقاد 
صلح، تخليه گردد و به صاحبان اصلي اش واگذار 
شود. شــهر بيت المقدس و بخش هاي بزرگي از 
قلمرو فعلي اســرائيل طبق معاهدات بين المللي و 
قطعنامه هاي مكرر شــوراي امنيت ســازمان ملل 
متحد مي بايد تخليه مي شدند. همچنين طبق همين 
قوانين در تمام مدت اشــعال- دولت اشغالگر- از 
هرگونــه دخل و تصــرف در اراضي اشــغالي و 

ديده، به قيمت كشــتار دسته جمعي و آوارگي و 
نابودي ملت فلسطين و تصرف و تملك سرزمين 
آنها، بــه انجام رســاندند. درصورتي كه يهوديان 
در طول هزاران ســال آوارگي، در هيچ نقطه اي 
از جهــان به انــدازه جوامــع اســالمي و در جوار 
مســلمانان، در صلح و امنيت به سر نبرده اند و در 
هيچ بخشي از كره زمين به اندازه اروپاي مسيحي، 
زجر و شكنجه نديدند و طعم تلخ خشونت، قتل، 
تحقير، طرد و آوارگي و فرودســتي را نچشيدند 
و حــال اين طنز تلخ تاريخ را چگونه بايد تعبير و 
معنا كرد كه جنايتكاران، هزينه جنايت ضد قرباني 
گنهكار )يهوديان( را با خون و آوارگي و شكنجه 
قرباني بي گناهشــان، ملل مسلمان و در صدرشان 

فلسطيني ها، پرداخته و مي پردازند.
صهيونيســت ها، در پيشــبرد طرح تشكيل دولت 
يهودي در خاک فلســطين، از سرمشــقي پيروي 
كردند كه پيــش از آن، اجدادشــان، به تقليد از 
شــاه – خدايان آشــور و... در نابودكردن اقوام و 
تمدن هاي منطقه و تصرف اراضي به كارگرفتند. 
آن زمان نيز به تعبير تورات، شهرها و آبادي هايي 
را به تصــرف درآوردند، كــه از آن آنان نبود و 
براي ايجاد آنها زحمتي نكشيده بودند، »زميني را 
كه در آن زحمت نكشــيده بوديد و شهرهايي را 
كه شما بنا ننموديد، به شما دادم تا در آنها ساكن 
شويد و از تاكستان ها و باغات زيتون كه نكاشتيد 

مي خوريد« )صحيفه يوشع، باب 24(.

چرا اسرائيلي ها صلح نمي خواهند؟
آيــا از كســاني كه تصور يا وانمــود مي كنند كه 
براســاس جعليات افزوده شــده به تعاليم حضرت 
موســي، گويا، حقيقتــاً اين خدا بوده اســت كه 
اين سرزمين را به آنها بخشيده تا ضرب باراني از 
گلوله و توپ و بمب و موشــك از هوا و زمين به 
تصرف درآوردند و خداست كه فرمان مي دهد، 
هر شــهر و آبادي را كه به  دستشــان رسيد، اهل 
آن را از مــرد و زن و كــودک بكشــند و يــك 
نفس كــش زنــده مگذارند؟ آيا مي تــوان انتظار 
داشــت راه و رسمي خالف اســالف خود پيش 
گيرند و با به رسميت شناختن حقوق ساكنان اصلي 
فلسطين، دست از ادامه تجاوز و كشتار و ويراني 
خانه ها و مساجد و بناها و سوزانيدن باغ هاي زيتون 
و تاكســتان ها و مزارع دســت بردارند و تجاوز و 
خشــونت و اغتصاب اراضي را متوقف ســازند؟ 
و حــال كه كار را به اينجا كشــانيده و يهودياني 
را با هزار حيله از سراســر جهان در اين ســرزمين 
گردآورده اند و در خانه هايــي جاي دادند كه از 
آن آنها نبوده و نيست، دست كم به آن بخشي كه 
قدرت هاي بزرگ در ســال 1948 از كيسه مردم 
فلسطين به آنان بخشيدند، بسنده كرده، با برقراري 
صلحي پايــدار و بــا به رسميت شــناختن حقوق 
حاكميت و مالكيت مردم فلسطين بر سرزمينشان، 
اجازه دهند آنان هم كشور مستقل خود را داشته 
باشــند و در خانه هاي خــود در امنيت و آرامش 
به سر برند؟ انعقاد صلحي پايدار و عادالنه، ديري 
اســت كــه از جانــب اكثريت مردم فلســطين و 

يهوديان در طول هزاران سال 
آوارگي، در هيچ نقطه اي از جهان 
به اندازه جوامع اسالمي و در جوار 
مسلمانان، در صلح و امنيت به سر 
نبرده اند و در هيچ بخشي از کره 
زمين به اندازه اروپاي مسيحي، 

زجر و شکنجه نديدند و طعم تلخ 
خشونت، قتل، تحقير، طرد و 
آوارگي و فرودستي را نچشيدند
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اقتصــادي و ممانعت از برقراري روابط سياســي، 
علمي و اقتصادي با ديگر كشــورها و با تخريب 
پي درپي زيربناهاي مادي و كشــتار و بازداشــت 
دسته جمعي هزاران نفر از نيروهاي تحصيلكرده و 
ماهر، پيوسته و بادقت تمام از توسعه اين سرزمين 
جلوگيــري مي كند. بخــش قابل توجهي از مردم 
فلســطين براي تأمين معــاش ناگزيــر از كار در 
مؤسسات اسرائيلي اند كه هر آن مي توانند آنان را 
از آمدوشــد ممنوع و بيكار يا از انتقال درآمد به 
اراضي تحت اشــغال جلوگيري كنند. به اين هم 
اكتفا نكرده توســط شهرک نشــينان و گروه هاي 
افراطي مســلح، مزارع آنها را به آتش مي كشند، 
درختــان زيتون چند ده ســاله را قطــع مي كنند، 
خانه هاشان را ويران و با احداث ايست هاي متعدد 
بازرســي، بازداشت هاي روزانه و ضرب و شتم و 
گهگاه قتل جوانان، لحظــه  اي آرامش را از آنان 
دريغ مي دارند. با ساختن ديوارهاي بلند و احداث 
شــهرک هاي غيرقانوني در اراضي فلســطينيان، 
ارتباط نقاط مختلف فلســطين را با يكديگر قطع 
مي كنند. تصور رنجي كه ملت فلســطين در اين 
65 ســال در آوارگــي و زندگي زيــر چادرها و 
اردوگاه ها در سرزمين هاي بيگانه يا تحت اشغال 
و زير برق ســرنيزه ارتشــي تادندان مسلح كشيده 
و مي كشــد، براي هر انســان باوجداني دشوار و 
دردآور است. سربازان هر زمان و هرلحظه و بدون 
هيچ دليل موجهي ســرزده وارد خانه ها مي شوند، 
همه چيز را بــه هم مي ريزند و تخريب مي كنند و 
هر بار تعدادي را بازداشت و زن و مرد و كودک 
و سالخورده را با خشونت و تحقير و كتك آزار 
مي دهند. افراد زير 30 سال از حضور در نمازهاي 
بازرســي هاي  ممنوع اند،  مســجداالقصي  جمعه 
پي درپــي و حمالت مكرر شــبانه روزي، خواب 
آرام از چشــمان زن و مرد و كودک فلســطيني 
ربوده اســت. تظاهرات آرام فلسطيني ها، عموماً 

سركوب و انتفاضه با گلوله پاسخ داده مي شود.
تجاوز جنگ مكــرر در جنوب لبنــان و در غزه 
و كشــتار مــردم بي دفــاع و مناطق مســكوني و 
تأسيسات شهري، داستان تلخي است كه بر كمتر 
كسي پوشيده است. در غزه انبوهي از خبرنگاران 
خارجي، پزشكان بدون مرز و كارمندان سازمان 
ملــل حضور دارند، آنان نشــانه اي از ارتباط ميان 
مــدارس، مســاجد، بيمارســتان ها، نيروگاه هاي 
برق و مؤسســات عمومي از يك سو و تونل هاي 
زيرزميني، پايگاه هاي موشكي يا تجمع رزمندگان 
فلسطيني مشاهده نكردند. به عالوه،  ارتش اسرائيل 
به تجهيزات بسيار پيشــرفته اي براي هدف گيري 
دقيق مجهز اســت، لذا بمباران و موشــك پراني 
به اين نوع مؤسســات و مناطق مسكوني و كشتار 
كــودكان و زنــان و پناهنــدگان موجــه به نظر 
نمي رســد. اسرائيل منازل بي شــماري را ويران و 
خانواده هاي بسياري را به صورت دسته جمعي در 
زير آوار مدفون ساخته است. آيا تاكنون در يكي 
از اين منازل، مدخل تونل يا انبار اسلحه و موشك 
كشف شــده اســت؟ قابل قبول نيست كه هدف 

برتري نيروي نظامي و چيره دستي در فريبكاري و 
خيانت و بي رحمي، مردم صلح دوســت و مهربان 
بومي را به تدريج تارومار و نابود كردند. شــهرها 
و آبادي هايشــان را به زور تصــرف و تمدن ها و 
فرهنگ هــاي كهن آن مرزوبــوم )آزتك، اينكا 
و...( را مضمحــل نمودند. آنها نه فقط با كشــتار 
و قتل عــام در جنــگ كه بــا آلوده كــردن لوازم 
زندگي شــان به ميكروب هاي مســري كشــنده، 
نســل سرخپوســتان را تقريباً از ريشه كندند. اگر 
اســرائيلي ها خود را قوم برگزيــده خدا )يهوه( و 
تنها ملت يگانه پرســت مي دانستند كه هرگز جز 
چند روزي، به دوزخ نخواهند رفت و روي آتش 
نخواهنــد ديد، لذا حق دارند بقيــه اقوام و ملل را 
كه از نظر آنها كافر و مشــرک هستند و محكوم 
به اقامت در دوزخ، از ميان بردارند و سرزمينشان 
را در تملــك خود درآورند و در اين زمينه، فقط 
به فرمان خدا عمل مي كنند. اروپايي هايي هم كه 
قدم به سواحل امريكا گذاشتند، خويشتن را تنها 
مردم خردورز و متمدن جهــان و البته برخوردار 
از برتري در قدرت سياسي و اقتصادي و كشتي و 
اسلحه مدرن، تنها قومي هستند كه شايسته داشتن 
نام و هويت انســاني است و در مقابل بوميان قاره 
جديد، مردمي وحشي حيوان صفت هستند كه يا 
بايد به بردگي آنها درآيند يا كشته و نابود شوند. 
صهيونيست ها، مشــروعيت اقدامات جنايتكارانه 
خود را از »شاه- خداي« بني اسرائيل اخذ مي كنند 
و قدرت هاي غربي، از خدايان خودساخته مدرن، 
نظير قدرت، ســرمايه، سوژه، مركز و محوربودن 
»غــرب« در برابــر »بقيه«جهان، اين مشــابهت در 
پيشــينه تاريخي و در خصلت هــاي خودمدارانه، 
دســت كم در ميان مدت اين دو را براي دستيابي 
به اهــداف مشــترک در كنار و متحــد هم نگاه 

مي دارد.
 نزديك 65 ســال از اشغال فلســطين مي گذرد. 
در ايــن مدت دولــت اســرائيل با اعمــال انواع 
محدوديت ها، تهديد، آزار و تجاوز و تخريب و 
كشــتار، آنان را از داشتن يك زندگي نسبتاً امن 
و انســاني محروم نگاه  داشته اســت؛ با محاصره 

فقدان انســجام و وحدت اكولوژيك و ضعف و 
فقر نيروي انســاني و به هــدردادن منابع خود در 
نزاع و اختالف با يكديگر، قادر به توســعه پايدار 
و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سياســي و رفاه 
براي مردم خود نباشند، عاجز از توان مقابله مؤثر 
در برابر تجــاوزات، زورگويي ها و زياده خواهي 
و ســلطه جويي قدرت هاي بزرگ سرمايه ساالر، 
اجباراً به حداقل امنيت و ثبات شكننده حاصل از 
استيالي حكومت هاي اقتدارگرا و تماميت خواه، 
رضايت دهند. افزون بر اينها، ســيطره مالي كالن 
سرمايه داران يهودي بر اقتصاد و رسانه هاي جمعي 
امريكا و وجود يك جناح پرقدرت نومحافظه كار 
نوليبرال به شــدت طرفدار اســرائيل، در دستگاه 
حاكمــه امريكا، به اين كشــور امــكان داده تا از 
امتياز داشــتن پرقدرت ترين البي سياســي در آن 
كشور ســود ببرد. نوليبرال هاي محافظه كار، براي 
پيشبرد اهداف سياسي و اقتصادي خود در يكي از 
حساس ترين مناطق استراتژيك جهان و غني ترين 
به لحــاظ انــرژي، ابــزاري مناســب تر از دولت 
دست راستي و صهيونيستي اسرائيل نمي شناسند. 
بر اين عامل نقش راســت افراطي مسيحي، يعني 
»اوانجيليست«ها را هم بايد افزود كه به مثابه متحد 
فكري و راهبردي صهيونيست ها در تسخير كامل 
سرزمين فلسطين و بيت المقدس عمل مي كنند. اين 
دو هرچند از منظرهاي متفاوت مذهبي بنيادگرا، 
توافق كرده اند كه فتح كامل »ســرزمين مقدس« 
و بيرون راندن و قتل عام فلســطينيان )كافر و پير و 
دجالي كه برضد مسيح ظهور خواهدكرد( توسط 
يهوديان، پيش مرحله ضروري ظهور عيسي مسيح 
اســت و لذا بايد همه توان خود را در حمايت از 
اسرائيل و برپايي جنگي كه به نابودي كامل آنها 
بينجامد، به كار گيرند. سرانجام اجازه دهيد، عامل 
ديگري بر فهرست فوق بيفزايم و آن مشابهت نسبتاً 
كاملي است كه در جريان فرايند تشكيل دولت و 
حفظ و گسترش سيطره و سروري بر ديگر اقوام 
و ملل، بين اين دو كشــور وجــود دارد، مي دانيم 
كه امريكايي ها نيز همانند بني اسرائيل، از سرزميني 
ديگر )اروپا( به امريكا هجوم بردند و با استفاده از 
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65 سال است كه ترس، رعب و ناامني بر زندگي 
جسمي و روحي و عاطفي و لحظه لحظه فلسطينيان 
از زن و مــرد و كودک و طفل خردســال ســايه 
گسترده  اســت و ميليون ها نفر از آنها محكوم به 
آوارگــي و زندگي در غربــت و در زير چادرها 
شــده اند. پرتاب حتي يك موشــك، هرچند به 
هيچ اسرائيلي آسيب نرساند، واكنش شديد و تند 
قدرت هاي بزرگ و سازمان ملل را برمي انگيزد و 
همه به اســرائيل حق مي دهند كه به بهانه دفاع از 
خود و حفظ امنيت و آرامش خاطر شهروندانش، 
به هر اقدامي ازجمله كشتار دسته جمعي و انهدام 
خانه و كاشــانه و منابع و تأسيســات حياتي مردم 
مثل آب، برق و ارتباطات دســت بزند، كودكان 
را در مــدارس و در آغوش خانــواده و بعضاً در 
رحم مادرانشــان بــه قتل مي رســاند. درواقع اين 
اسرائيل است كه با اصرار بر ادامه اشغال، تصرف 
اراضي و اعمال خشونت، فلسطينيان را به انتخاب 
يكي از ســه راه زير وادار مي كند؛ ترک سرزمين 
و مهاجرت به كشــورهاي همســايه، تــن دادن به 
زندگي دائمي تحت اشــغال و محكوم شــدن به 
مرگ تدريجي يا منتظر باشــند كه در هرلحظه، 
بي دفاع، قرباني خشــم و كينه توزي ســربازان يا 
يهوديــان افراطي مســلح گردنــد . تحت چنين 
شــرايطي آيا فلسطينيان حق ندارند با هر آنچه در 
اختيار دارند از موجوديت و ســرزمين خود دفاع 
كنند؟ مختل شدن امنيت شهروندان اسرائيلي كه 
با بيرون راندن فلســطينيان، در خانه هايشان سكني 
گزيده اند با موافقت يا ســكوت در برابر جنايات 
دولت و گرو ه هاي راســت افراطي، ادامه جنايات 
آنها را ضد فلسطينيان امكان پذير مي سازند، شايد 
باعث شود به خود آمده و دولت هاي متبوع خود 
را براي تغيير رويه، پذيرش صلح، رفع اشــغال و 
موافقت با تشــكيل دولت مســتقل فلســطيني در 
داخل مرزهاي پيش از 1967 زير فشار قرار دهند 
و امنيت پايدار در پناه صلح را بر امنيت شــكننده 
در ســايه گنبدهاي آهنين و به قيمت كشتار مردم 
بي دفاع و زندگي توأم با ترس و در حالت جنگ 

و خصومت ترجيح دهند.■

هواپيماهاي بدون سرنشين قرار مي گيرند.
اســرائيل، مشــي صلح جويانه و انســاني تضمين 
امنيت خود را كه تناســب بيشــتري با فرهنگ و 
تمدن عصر جديد دارد، رها كرده و به شيوه هاي 
عصر صيد و شكار و مشابه آن در عصر حاكميت 
شــاه - خدايان خودكامه، يعنــي تجاوز و جنگ 
و قتل عام و تصرف ســرزمين، متوســل مي  شود. 
آنان در كمتر از يكصد سال پيش، يك بار ديگر 
سرمشــق شــاه- خدايان، خودكامه و خونريز را 
براي تصرف و تملك خاک فلسطين به كار برده 
و بــا عبور از دريايي از خون و آتش بر ســرزمين 
آبا و اجدادي مردم فلســطين چنــگ انداختند و 
با ارتكاب جنايت هايي چــون قتل عام، اخراج و 
طــرد و آوارگي و فجايعي ازاين دســت يكي از 
بزرگ ترين فجايع ضدبشــري و تــراژدي را رقم 

زدند. 
چه چيزي در انديشــه و رفتار نســلي كه خود را 
حامل رسالت و سرمشق پدران متجاوز و آدم كش 
خود مي شناســد، تغيير كرده اســت، جز آنكه به 
تكنولوژي و سالح هاي مدرن به مراتب مخرب تر 
مجهزند و در دنياي مدرن زندگي مي كنند، ولي 
انديشه و احساســات و عواطفشان متعلق به دو تا 
سه هزار ســال پيش از ميالد اســت، عصري كه 
سرزمين ها تنها از راه جنگ و غلبه و زور و كشتن 
و ســوزاندن دست به دســت مي گشــت در چنان 
دوراني بي رحم ترين و خشن ترين گروه ها و اقوام 

گوي سبقت را از رقبا مي ربودند.

فلسطينيان، صلح عادالنه مي خواهند
در حيــات ياســر عرفــات و زماني كــه هنــوز 
گروه هايي نظير حماس و جهاد اســالمي مطرح 
نبودند، طرف هاي فلسطيني، راه حل دو دولت را 
پذيرفته و براي صلح با اسرائيل به مذاكره نشستند. 
اين كار به دفعات تكرار شــد، اما هر بار اســرائيل 
بــه بهانه اي مذاكــرات را برهــم زده  و از صلح با 
فلسطينيان خودداري نموده است، چرا؟ زيرا اگر 
صلح با فلسطينيان براساس مصوبات سازمان ملل 
و شــوراي امنيت انجام مي گرفت، اســرائيل  بايد 
فوري كليه اراضي اشغالي را ترک كند و به پشت 
مرزهاي پيش از 1967 بازگردد و اين دقيقاً همان 
چيزي اســت كه اســرائيل نمي خواهد و باوجود 
مغايــرت بــا قوانيــن و ميثاق هــاي بين المللي، از 
اعتراف به آن نيز ابا ندارد، اما همين كشور حاضر 
است با دولت هاي عربي قرارداد صلح ببندد، زيرا 
صلحــي از آن جنــس كه با مصــر و اردن منعقد 
كــرد، متضمن هيچ تغييــري در وضعيت كنوني 
سرزمين هاي اشغالي نيســت و اسرائيل را ملزم به 
رفع اشغال از خاک فلسطين و به رسميت شناختن 

دولت فلسطيني مستقل نمي كند. 
تا زماني كه راه هاي صلح آميز رفع اشغال مسدود 
اســت و دولت هاي اســرائيل همچنان به غصب 
اراضي و تضييع حقوق فلسطينيان ادامه مي دهند، 
چگونــه مي توان آنها را به خاطر توســل به قهر و 
ناامن كردن شرايط زندگي اشغالگران سرزنش و 

محكوم كرد؟

ارتش اسرائيل در اين همه تخريب و كشتار مردم 
بي دفــاع، صرفــاً از بين بردن پايگاه هــاي پرتاب 
موشــك به سوي اسرائيل باشــد. پس بايد پرسيد 
در اين دســت ودل بازي در كشــتار كــودكان و 
جوانان و زنان و مردان چه انگيزه اي نهفته است؟ 
اهميت و حساســيت اين موضوع وقتي روشن تر 
مي شود كه حساســيت  فوق العاده آنان و حاميان 
امريكايي شان در قبال از دست دادن يك سرباز يا 
كشته شدن يك شهروند اسرائيلي، در نظر گرفته 

شود.
مقاومت در برابر اشغال، چه با جنبش هاي مدني و 
مسالمت آميز و پيگيري از طريق نهادهاي رسمي 
بين المللي و مذاكــرات چندجانبه صلح و چه در 
صورت ناچاري، با استفاده از شيوه هاي قهرآميز، 
حق مشروع هر ملتي است كه سرزمينش به زور به 
اشغال سربازان بيگانه درآمده است. همه مي دانند 
كه اسرائيل همه راه هاي قانوني و مسالمت آميز نيل 
به صلح و رفع اشــغال را مســدود ساخته، از هيچ 
اقدامي براي دائمي كردن تسلط بر سرزمين مردم 
فلسطين و نابودي منابع حياتي و جمعيت انساني و 

پاک سازي قومي آن ابا نداشته و ندارد.
تجاوز، خشونت و كشــتار به بهانه دفاع از 

خود
دولت اسرائيل و حاميان غربي آن، اين تجاوزات 
و جنايت ها را دفاع از خود و عملي مشروع عنوان 
مي كننــد. مي گويند گروه هاي مســلح، امنيت و 
موجوديت اســرائيل را تهديد و هدف گرفته اند 
و اســرائيل بــا اقدامــات نظامــي تالفي جويانه يا 
پيشــگيرانه، درواقع كاري جز دفاع از موجوديت 
خود و حفظ سالمت شهروندانش انجام نمي دهد. 
اوالً، تجاوز را اسرائيل با اشغال و تصرف سرزمين 
و خانه هاي فلسطينيان آغاز كرده است و 65 سال 
است كه نه فقط به رغم الزامات قانوني و خواست 
جامعه جهاني از طريق صدور بيانيه ها و قطعنامه هاي 
متعدد، بــه وضعيت اشــغال پايــان نمي دهد كه 
برعكس بــه اين تجــاوزات ادامــه مي دهد، لذا 
مبارزات فلســطيني ها، مقاومت در برابر تجاوز و 
اشغال است نه تهديد امنيت شهروندان اسرائيلي. 
ثانياً، اين نحوه كشــتار و تخريب، آشــكارا فراتر 
از دفاع از خود اســت، بلكــه هدف آنها تصرف 

مناطق بيشتري از سرزمين فلسطينيان است.
جاي بسي تأسف است كه شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد، به خاطر تســلط قدرت هاي بزرگ بر 
آن، با روشي آشكارا تبعيض آميز از انجام اقدامات 
تنبيهي ضد اسرائيل سر باز مي زند و حاضر نيست 
رهبــران اين كشــور را به جرم ارتــكاب جرائم 
جنگي و جنايت عليه بشريت به پاي ميز محاكمه 
بكشــاند. درصورتي كــه رهبرانــي ازاين دســت 
در يك كشــور جهان ســومي به خاطــر اعمالي 
يك هزارم جرائم رهبران اسرائيلي، جنايتكارانه يا 
صرفاً به خاطر اقداماتي برضد امريكا و اســرائيل، 
فوري از سوي ســازمان ملل محكوم و به دادگاه 
اعزام يا خودســرانه از سوي امريكا تنبيه و هدف 
محاصــره اقتصــادي، تهاجم نظامي يا موشــك 

مقاومت در برابر اشغال، چه با 
جنبش هاي مدني و مسالمت آميز 

و پيگيري از طريق نهادهاي 
رسمي بين المللي و مذاکرات 

چندجانبه صلح و چه در صورت 
ناچاري، با استفاده از شيوه هاي 
قهرآميز، حق مشروع هر ملتي 
است که سرزمينش به زور به 
اشغال سربازان بيگانه درآمده 

است
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2003 )پيــش از حملــه بــه عراق( در ســازمان 
ملل بــراي متهم كردن عراق به داشــتن ســالح 
كشتارجمعي نشان داد. عكس هايي كه هيچ چيز 

را اثبات نمي كردند.
همــان روز مــا بــه رئيس جمهور بــوش، اعالم 
كرديم كه همكاران پيشــين تحليلگر به شــدت 
نگــران سياسي شــدن ايــن اطالعات هســتند و 
صراحتاً به او گفتيم كه »ســخنراني پاول تأييدي 
براي جنگ نبود.« ما قويــاً به آقاي بوش گفتيم 
كه »حلقه مشــورتي خود را فراتر از مشــاوراني 
كه بي هيچ دليل قانع كننده اي به جنگ پافشاري 
مي كنند، گســترش دهد. ما باور داريم كه پيامد 

ناخواسته اين جنگ يك فاجعه خواهد بود.«
به عراق امروز نگاه كنيد كه فراتر از يك فاجعه 
اســت. اگرچــه رئيس جمهور پوتيــن در مورد 
بحران اوكرايــن تاكنون مداراي زيادي از خود 
نشــان داده، الزم به يادآوري اســت، روسيه نيز 
توان نظامي براي ايجاد ترس و شــوک را دارد. 
به نظر ما اگر كوچك ترين احتمالي وجود دارد 
كــه چنين فاجعه اي به خاطــر اوكراين در اروپا 
رخ دهد رهبران هوشــيار بايــد با دقت در مورد 

آن فكر كنند.
اگر عكس هاي منتشرشــده توسط ناتو و امريكا 
بهتريــن مدرک موجود براي تجاوز روســيه به 
اوكراين است ما بيشــتر مشكوک مي شويم كه 
تالش هاي زيــادي براي تقويــت تحريك آميز 
بــراي رهبران  فعاليت  هاي روســيه  نشــان دادن 

جنگ فراتر از مرزهــاي اوكراين وجود دارد و 
مهم تر از آن باور داريم كه تنها راه جلوگيري از 
اين احتمال، ترديد شما و ديگر رهبران اروپايي 
در مــورد ايــن اطالعات در نشســت آينده ناتو 

است.
تجربه با دروغ

اميدواريــم مشــاوران شــما در مــورد ســابقه 
غيرقابل اعتمــاد دبيــركل كنونــي ناتــو، ژنرال 
 Anders Fogh( آندرس فــاگ راسموســن
يــادآوري كــرده  بــه شــما   )Rasmussen
باشند. براي ما مشــخص است كه صحبت هاي 
راسموسن از كاخ سفيد به او ديكته مي شود. اين 
موضوع بسيار روشن است وقتي يك روز پيش 
از حمله امريكا به عراق او به عنوان نخست وزير 
دانمارک به پارلمان اين كشور مي گويد: »عراق 
سالح هاي كشــتارجمعي دارد اين چيزي نيست 
كه ما به آن شك داشته باشيم، بلكه به آن يقين 

داريم.«
عكس ها مي توانند به اندازه  هزاران حرف ارزش 
داشته باشند، اما مي توانند گمراه كننده هم باشند. 
ما تجربه قابل توجهــي در جمع آوري، تحليل و 
گزارش انواع عكس ها داريم. همين كافي است 
كــه بگوييــم عكس هايي كه در 28 آگوســت 
توسط ناتو منتشر شد مدارک بسيار ضعيفي دال 
بر تجاوز روســيه به اوكراين است. متأسفانه اين 
عكس ها تشــابه زيادي به عكس هايي دارند كه 
كاليــن پاول )Colin Powell( در پنجم فوريه 

مــا امضاكنندگان ايــن نامه افســران اطالعاتي 
باســابقه امريكا هســتيم و اين نامه سرگشاده را 
به شــما مي نويســيم تا مطمئن شــويم كه امكان 
آگاه   شــدن از اطالعــات ما را پيش از نشســت 
ناتــو در چهــارم و پنجم ســپتامبر 2014 داريد. 
شــما نياز داريد بدانيــد جمله تجاوز گســترده 
روسيه به اوكراين توسط منابع اطالعاتي معتبري 
تأييد نمي شــود، بلكه منابع دروغين، سياســي و 
هميشــگي آن را تأييد مي كند كه 12 سال پيش 
امريكا را مجــاب به حمله به عراق كرد. ما هيچ 
شــواهد قابل باوري از ســالح هاي كشتارجمعي 
در عراق نديديم. اكنون هم هيچ شــواهد معتبر 
و قابل باوري از تجاوز روسيه نمي بينيم. 12 سال 
پيش صدراعظم پيشــين آلمان، گرهارد شرودر 
نادرســتي  از   )Gerhard Schroeder(
شواهد وجود سالح هاي كشتارجمعي در عراق 
آگاه بود و از پيوستن به حمله كنندگان به عراق 
ســر باز زد. به نظر ما شــما بايد بــه جمله تجاوز 
روســيه بــه اوكراين كه توســط امريــكا و ناتو 

ساخته شده مشكوک باشيد.
رئيس جمهــور اوبامــا روز گذشــته تالش كرد 
صحبت هاي سياســتمداران ارشد و رسانه هايش 
را تضعيف كند و به صورت عمومي اعالم كرد 
فعاليت هاي اخيــر در اوكراين »ادامه آن چيزي 
اســت كه از ماه هاي گذشــته در حال رخ دادن 

است... تغييري واقعاً رخ نداده است.«
سياســتمداران  روي  ضعيفــي  كنتــرل  اوبامــا 
دولتش دارد. سياســتمداراني كه متأســفانه فاقد 
حــس تاريخي هســتند، خيلــي كــم در مورد 
جنگ مي دانند و احساســات ضدروســي خود 
را جايگزين سياســت كرده اند. يك سال پيش 
مقام هاي وزارت امورخارجه و دوستانشــان در 
رسانه ها بازهم براساس اطالعات دروغ اوباما را 

تا مرز حمله به سوريه پيش بردند.
بــه دليــل اعتمــاد زيــاد كنونــي بــه اطالعات 
دستگاه هاي امنيتي كه باور داريم دروغ هستند، 
فكــر مي كنيم كــه احتمال زيادي بــراي وقوع 

برگردان: صبا نائلي

مركل نياز دارد پرسش هاي چالشي در نشست ناتو بپرسد

چشــم  انداز ايران: نامه حاضر كه برگردان آن به فارســي تقديم خوانندگان 
عزيز مي شــود داراي نكات راهبردي مهمي اســت. به ايــن معنا كه پس از 
انصراف اوباما از حمله به سوريه و مشخص شدن اين مطلب كه سالح شيميايي 
كار دولت ســوريه نبوده و مهم تر اينكه مــردم امريكا مخالف هر نوع جنگي 
بودند چه حق باشد چه باطل، موجبات مخالفت محافظه كاران جديد امريكا 
و البي اسراييل در اياالت متحده امريكا را فراهم كرد. بنابراين جناح ها بيكار 
ننشســته و بحران اوكراين را آن هم پس از موافقتنامه معروف بين اوكراين، 
امريكا، اتحاديه اروپا و روســيه به وجود آوردند تا از تضاد ديرينه جنگ سرد 
بين امريكا و روسيه زمينه اي را فراهم آورند كه مردم امريكا رويكرد ضدجنگ 
خود را تغيير داده و شبكه صنعتي ـ نظامي امريكا از رونق بازنايستد. خواندن 

اين نامه راهبردي ـ كارشناسي را به خوانندگان توصيه مي كنيم.

يادآوري براي مركل صدراعظم آلمان

نويسنده: افسران سابق سرويس هاي اطالعاتي امريكا
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اسامي امضاكنندگان:
ـ ويليام بنــي )William Binney(، مديرفني 
ســابق ورد ژئوپليتيــكال و تحليل هــاي ارتش 
 World Geopolitical & Military(
 SIGINT3( از بنيانگذاران( ،Analysis( NSA

اتوماسيون مركز تحقيقات. )بازنشسته(
  )David MacMichael( ـ ديويد مك مايكل
تحليلگر  )بازنشسته(،  اطالعات  ملي  شوراي 

CIA )بازنشسته(
ـ ري مك گاورن )Ray McGovern(، عضو 
سابق ارتش امريكا، افســر اطالعات و تحليلگر 

CIA )بازنشسته(
 ،)Elizabett Murray( مــوري  اليزابــت  ـ 
معــاون افســر اطالعات ملــي بــراي خاورميانه 

)بازنشسته(
 ،)Coleen Rowley( ـ كاليــن رولي معــاون

بخش و وكيل ويژه FBI، )بازنشسته(
ـ آن رايــت )Ann Wright(، كلنــل ارتــش 
امريــكا )بازنشســته(، افســر ســرويس خارجي 

)استعفا(
ـ تــاد اي. پيرس )Todd E.Pierce(، مشــاور 

حقوقي ارتش امريكا، سرگرد )بازنشسته(

پي نوشت:
1ـ Caveat Emptor اصلي است به اين معنا كه هنگام 
خريد، خريدار مســئول بررســي و مناسب بودن كاال 

پيش از خريد است.
2ـ  فــدرال. غربي ها بــه نيروهاي شــرق اوكراين كه 
مخالــف دولت هســتند تجزيه طلــب مي گويند ولي 
آنهــا خــود را طرفــدار فدراليســم و ضــد كودتاي 
نئونازي هــاي  و  امريكايــي  محافظــه  كاران جديــد 

اوكرايني مي دانند.
National Security Agency )NSA( 3ـ

منبع:
آنتي وار )Antiwar(، 31 آگوست 2014 )9 

شهريور 1393(■

اســت كه همين موضوع شك زيادي را درباره 
درســت بودن ايــن تصويــر از دولــت به وجود 

مي آورد.
رئيس جمهور  خبري  »ســرويس هاي  براســاس 
اوكراين« پروشــنكو در 18 آگوســت فراخوان 
داده بــود: »واحدهــاي ارتــش اوكراين كه در 
شرق كشور درگير هســتند تجديدقوا كنند.« ما 
امروز بــه بازآرايي نيروهايمان نيــاز داريم تا از 
قلمــرو خود دفاع كنيم و حملــه ارتش را ادامه 
دهيــم.« او افزود: »مــا به يك عمليــات نظامي 

جديد در شرايط جديد نياز داريم.«
اگر منظور از شــرايط جديد پيشرفت هاي موفق 
نيروهــاي دولتي اوكراين اســت. پس چرا بايد 
بــه »تجديدقوا« و »بازآرايي« نيروها نياز باشــد؟ 
در همين زمينــه منابع مســتقر در آنجا گزارش 
يك رشــته حمله موفقيت آميــز نيروهاي فدرال 
ضدكودتــا عليه نيروهاي دولتــي را دادند. بنابر 
گزارش هــاي اين ارتش، دولــت بود كه تلفات 
زيادي داشــته و مواضع زيادي را از دست داده 

است، مشخصاً به دليل ناداني و ضعف رهبري.
و  شــدند  محاصــره  آنهــا  كــه  بعــد  روز   10
عقب نشــيني كردند، بهانه از پيش ساخته شــده 
آنها  »تجاوز روســيه« بود. ايــن دقيقاً زماني بود 
كه آن عكس ها توسط ناتو منتشر شد و خبرنگار 
 Michael( نيويورک تايمــز، مايكل گــوردن
Gordoon( ايــن كلمــات را منتشــر كرد كه 
»روس هــا مي آينــد«. )مايكل گــوردن يكي از 

بزرگترين مروجان جنگ عليه عراق بود.(
تجاوزي در كار نيســت، اما حمايت هاي 

ديگر روسيه وجود دارد
درنتيجــه حمله توپخانه هاي دولت به بخش هاي 
پرجمعيــت تحــت حمايت هاي محلــي زيادي 
هســتند. مــا بــاور داريم كــه روســيه احتماالً 
نيروهاي  بــه  كمك هايــي درزمينــة اطالعاتي 
مخالف اوكراين كرده است و اين بسيار متفاوت 
با حمايتي است كه شامل تانك و توپخانه شود، 
بيشــتر به اين دليل كه نيروهــاي فدرال رهبري 
بهتــري داشــته اند و به طــور شــگفت آوري در 
شكست نيروهاي دولتي موفق بوده اند. در همين 
حال ما نگراني اندكي داريــم كه اگر نيروهاي 
فدرال به كمك روسيه نياز داشته باشند، روسيه 

به آنها كمك نظامي خواهد كرد.
دقيقاً به اين دليل اســت كه اين شــرايط به يك 
تــالش هماهنــگ بــراي آتش بس نيــاز دارد. 
تالشــي كه همان طور كــه مي دانيد كي يف آن 
را به شــدت عقب انداخته اســت. در اين حالت 
چه مي شــود كــرد؟ به نظر ما الزم اســت كه به 
پروشنكو و ياتســنيوک گفته شود كه عضويت 
در ناتو در دستور كار نيست. ناتو هيچ عالقه اي 
بــه راه انداختن جنگ از ســوي آنها با روســيه 
نــدارد، به ويــژه در حمايت از ارتــش توده اي 
اوكرايــن. نياز اســت كه اين موضــوع به ديگر 

اعضاي ناتو نيز گفته شود.

 )Caveat Emptor( )1( .ناتــو وجــود دارد
اصطالحي اســت كه شما با آن آشنا نيستيد. اين 
موضوع را با افزودن ايــن نكته تكميل مي كنيم 
كه يك نفر بايد نسبت به اين موضوع آگاه باشد 
 John( كه آقاي راسموســن يا حتي جان كري

Kerry( واسطه هستند.
ما باور داريم كه مشــاورانتان شما را از بحراني 
كــه از ابتــداي 2014 در اوكرايــن وجود دارد 
و اينكــه احتمــال عضويــت اوكرايــن در ناتو 
خط قرمــز كرملين )Kremlin( اســت، آگاه 
كرده اند. بنابر اســنادي كه در اول فوريه 2008 
در ويكي ليكس منتشر شــد، سفارت امريكا در 
روســيه به وزير امورخارجه امريــكا كاندوليزا 
اعــالم   )Condoleezza Rice( رايــس 
 William( كرده كه ســفير امريكا ويليــام برنز
امورخارجه روســيه،  Burns( توســط وزيــر 
 )Sergey Lovrov( الوروف  ســرگئي 
فراخوانده شــده و مخالفت شديد روسيه درباره 
عضويــت اوكراين در ناتو براي او شــرح داده 
شــده اســت. الوروف با ناراحتــي اعالم كرده 
كه »مي ترســد اين مســئله به تجزيــه اوكراين، 
بــروز خشــونت و حتي جنگ داخلــي بينجامد 
كــه اين امر روســيه را مجبور بــه تصميم گيري 
مي كنــد كه آيا دخالت كند يــا نه؟ برنز پيامش 
را با تيتر »خط قرمز روســيه براي ناتو پررنگ تر 
مي شــود« با اولويت  فوري به واشنگتن فرستاد. 
دو ماه بعد در نشســت ناتو در بخارست پايتخت 
روماني، رهبران رسماً اعالم كردند كه اوكراين 

و گرجستان به ناتو خواهند پيوست.
روز گذشــته نخســت وزير اوكرايــن آرســني 
در   )Arseny Yatsenyuk( ياتســنيوک 
صفحــه فيس بوک خود اعالم كــرد كه با تأييد 
پارلمان اين كشــور پروســه عضويــت در ناتو 
آغاز شده است. مطمئناً ياتسنيوک گزينه مورد 
تأييــد امريــكا پــس از كودتــاي 22 فوريه در 
 Victoria( كي يف بود. خانم ويكتوريا نوالند
Nuland( معاون وزير امورخارجه امريكا چند 
هفتــه پيش از كودتــا در تماس تلفني به ســفير 
 Geoffrey( امريكا در اوكرايــن جفري پيات
Pyatt( گفته بود كه ياتســنيوک گزينه ماست. 
اين همان مكالمه اي است كه در آن نوالند گفته 

بود: »گورباباي اتحاديه اروپا.«
زمانبندي »تجاوز«

حرف هميشــگي دولت ها در شرايط مشابه تنها 
چند هفته پيش از ســوي كي يف منتشــر شــد 
»نيروهاي اوكرايني)2( دســت باال را در مبارزه 
بــا نيروهاي فدراليســت ضدكودتــا دارند«، اما 
اين خبر تنها از منابع دولت رســمي در كي يف 
سرچشــمه گرفته بــود، درحالي كه بــا واقعيت 

همخواني نداشت.
گزارش هاي خيلــي كمــي از اوكراين جنوبي 
رســيده اســت. تنها يك گزارش وجــود دارد 
كه آن هــم به نقــل از رئيس جمهــور اوكراين 
 )Petro Poroshenko( پروشــنكو  پتــرو 
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بــه نظر من حمــاس حركتي كرد كه اشــتباهي 
اساسي بود. او از تونل  هايي مخفي كه زير مرزها 
براي هدف قراردادن اهداف اســرائيلي ســاخته 
بــود، اســتفاده كرد. اســرائيل ناگهــان از خطر 
ضعيف شدن ارتش آگاه شد. جنگ بي  هدف به 
يك هدف نياز داشــت: جنــگ، به جنگ عليه 
تونل  هــاي تــرور )Terror-Tunnels( تبديل 
شد. پياده نظام اســرائيل به نوار غزه فرستاده شد 

تا اين تونل  ها را پيدا كرده و از بين ببرد.
80 هزار ســرباز وارد نــوار غزه شــدند. بعد از 
نابودكــردن تمامي تونل  هاي شناخته شــده آنها 
كاري نداشــتند جز اينكه آنجا بمانند و به عنوان 

هدف، نقش بازي كنند.
قدم منطقي بعدي حركت به جلو و تسخير كامل 
نوار غزه بود. نواري كه 45 كيلومتر طول دارد، 
پهناي آن به طور ميانگين شــش كيلومتر است و 
1/8 ميليون نفر جمعيت دارد. چهار برابر »جزيره 

منهتن« با جمعيتي تقريباً مشابه آن است.
اما ارتش اســرائيل از فكر اشــغال فلسطين براي 
ســومين بار متنفر بود. )بعــد از 1956 و 1967( 
ســربازان آخرين باري كه غــزه را ترک مي-

كردنــد مي  خواندند: »خداحافظ غــزه و دوباره 
نمي  بينيمت.« پيش بيني تلفات ارتش خيلي زياد 
بــود، بيشــتر از آن چيزي كه جامعه اســرائيل با 
تمام حس وطن دوســتي اغراق آميز خود بتوانند 

تحمل كنند.
جنــگ رو به وخامت گذاشــت و بــه لذتي از 
كشــتار و تخريب تبديل شــد. هر دو سو »روي 
خون مي  رقصيدند.« از هر بمب و موشكي تقدير 
مي  شــد و به رنجي كه به انسان ها در هر دو طرف 
وارد مي  شد كامالً بي اعتنايي مي  كردند و جنگ 

همچنان جنگي بي هدف بود.
شــايد )Clausewitz( در مــورد وجود جنگ 
درســت مي  گفت، اما ادامه هر جنگي بايد يك 
هدف مشخص سياسي داشته باشد. براي حماس 
هدف ساده و مشخص بود: پايان محاصره غزه.

براي اسرائيل هيچ هدفي وجود نداشت. بنيامين 
نتانياهو هدف خودش را اين گونه تعريف كرده 

بود:
 Calm in( »آرامش در بازگشــت به آرامش«
return for Calm(، امــا ما پيش از شــروع 

اين جنگ اين آرامش را داشتيم.

دو جوان عرب، ســه دانش آموز مدرسه مذهبي 
را در نزديكي شــهر هبرون )Hebron( كرانه 
غربــي ربودند. آدم ربايان عضــو حماس بودند، 
اما به طور مستقل عمل كردند. هدف آنها مبادله 
گروگان  هايشــان با زندانيان فلســطيني بود. در 
حال حاضر آزادســازي زندانيــان بزرگ ترين 

خواسته هر گروه فلسطيني است.
آدم ربايــان حرفه ــاي نبودنــد و برنامه  هايشــان 
از ابتــدا ناموفــق بــود. آنها زماني كــه يكي از 
دانش آمــوزان از تلفن همراهش اســتفاده كرد، 
كنترل خود را از دســت داده و بــه گروگان ها 
و  شــد  عصبانــي  اســرائيل  كردنــد.  شــليك 

آدم ربايان هنوز پيدا نشده  اند.
نيروهــاي امنيتي اســرائيل از ايــن فرصت براي 
پياده كردن يك نقشه از پيش تعيين شده استفاده 
كرده و همه فعاالن شناخته شده حماس در كرانه 
غربي را بازداشت كردند. ازجمله زندانيان قبلي 
كه پيش ازاين با گروگان اسرائيلي گيالد شاليت 
)Gilad Shalit( معاوضــه شــده بودند. براي 
حمــاس اين كار يك پيمان شــكني محســوب 

مي شد.
رهبــري حماس در نــوار غزه وقتي بازداشــت 
يارانش در كرانه غربي را ديد، نتوانست سكوت 
كند و با پرتاب راكت به شــهرها و روســتاهاي 

اسرائيل واكنش نشان داد.
دولت اســرائيل هم نتوانســت در برابــر بمباران 
شهرها و روستاهايش ساكت بنشيند و با بمباران 

هوايي شديد نوار غزه، پاسخ داد.
ازاينجــا به بعد ديگر فقط فســتيوالي از مرگ و 

ويراني بود و اين تنها هدف جنگ بود.

يوري آونري نويســنده اســرائيلي، متولد ســوم 
 Gush ســپتامبر 1923 و بنيانگذار جنبش صلح

Shalom است.
در نوجوانــي عضــو گروه تروريســتي ايرگون 
 1965-1974 ســال هاي  در  او  بــود.   )Irgun(
و 1981-1979 عضــو پارلمــان اســرائيل بود. 
همچنيــن از ســال 1950 صاحــب مجله خبري 
اســرائيلي HaOlam HaZeh بود اين مجله در 

سال 1993 بسته شد.
او بــه خاطــر عبــور از مرز بــراي ديدن ياســر 
عرفات در طول محاصره بيروت )ســوم جوالي 
1982( معــروف اســت، اين اولين بــار بود كه 
يــك رهبر فلســطيني با يــك اســرائيلي ديدار 
مي كرد. آونري نويســنده تعــداد زيادي كتاب 
درباره مناقشــه فلسطين و اسرائيل است ازجمله: 
 ،A Soldier’s Tale )1948( داستان يك سرباز
 the Bloody Road جــاده خونين به اورشــليم
اســرائيل         باطــل  دور   ،to Jerusalem )2008(
)Israel’s Vicious Circle )2008  و دوســت 
.My Friend, the Enemy )1986( من، دشمن

جنگ بعــد از 50 روز پايان يافت. از اســرائيل 
71 نفر كشــته شدند كه 66 نفر سرباز و يك نفر 

كودک بود.
از فلســطين 2143 نفــر كشــته شــدند كه 577 
ميــان  در  ســالمند   102 و  زن   263 كــودک، 
كشته شــدگان بود.11230 نفر مجروح شــدند. 
10800 ســاختمان كامــاًل تخريب شــد. 8000 
نيمه خراب شدند.40000 خانه آسيب  ساختمان 
ديدند. در ميان ســاختمان هاي تخريب شده 277 
مدرســه، 10 بيمارســتان، 70 مسجد و دو كليسا 
وجود داشت. همچنين 12 نفر از تظاهركنند گان 
كرانه غربي كشــته شدند كه بيشتر آنها كودک 

بودند.
همه اينها مربوط به چه چيزي بود؟

هيچ كدام از طرف ها اين جنگ را نمي  خواســتند. 
هيچ كــدام آن را آغاز نكردند و آن جنگ فقط 

يك اتفاق بود.

جنگي براي هيچ چيز

Uri Avneryيوري آونري

برگردان: صبا نائلي

بعد از پنجاه روز جنگ از طرف 
اسرائيل 71 نفر كشته شدند كه 
66 نفر سرباز و يك نفر كودك 

بود.
از فلسطين 2143 نفر كشته 
شدند كه 577 كودك، 263 
زن و 102 سالمند در ميان 

كشته شدگان بود
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ميليون  ها كودک هــرروز از طريق دنياي عرب 
تصاويــري را مي  بيننــد كــه توســط الجزيره به 
خانه  هايشان آورده مي شود. الجزيره يك قدرت 
جهاني اســت. درحالي كه نســخه انگليسي زبان 
آن ســعي مي  كند تا ميانه  رو باشــد، نسخه عربي 
آن هيچ ترمــزي نــدارد و گزارش  هايش براي 
ساعت هاي متوالي تصاوير دل خراشي از غزه را 
نشــان مي  دهد، كودكان كشــته و خانه  ها ويران 

مي  شوند.
از طرفي ديگر دشمني قديمي دولت  هاي عرب 
با اسرائيل از بين رفته. مصر، عربستان سعودي و 
تمامي كشــورهاي حوزه خليج فارس به جز قطر 

هم اكنون با اسرائيل همكاري مي  كنند.
آيا اين مي  تواند دســتاوردهاي سياسي آينده را 
حمايت كنــد؟ بله اگر دولت مــا واقعاً به دنبال 

صلح باشد.
در اســرائيل فاشيســم و بداخالقي روي زشــت 
خود را نشان داده، فريادهاي »مرگ بر عرب ها« و 
»مرگ بر چپي  ها« مشروع شده. اميدوارانه بعضي 
از اين موج  هاي اشتباه از بين مي  روند، اما بعضي 
از آنها باقي مي  مانند و به يك ويژگي هميشگي 

بدل مي  شوند.
اقبال شــخصي نتانياهو تيره اســت. شهرتش در 
طول جنگ به سرعت افزايش يافت، ولي اكنون 
در حال ســقوط آزاد اســت. ســخنراني درباره 
پيروزي كافي نيســت. پيروزي اگر ممكن است 

بايد ديده شود. بدون ميكروسكوپ.
جنگ مسئله قدرت است. واقعيتي كه در ميدان 
جنگ ساخته مي  شــود در نتايج سياسي بازتاب 
مي  يابــد. اگر جنگ در حالت تســاوي به پايان 

رسد نتايج سياسي نيز متساوي خواهند بود.
پيروزي هايي  در زمان  هاي گذشته جشن گرفتن 
مانند اين توســط پيرهوس)Pyrrhus( پادشاه 
امپراتــوري اپيروس)Epirus( اين گونه تشــبيه 
شده: »يك پيروزي ديگر مانند اين و ما خواهيم 

باخت.«
پي نوشت:

1ـ اشــاره به نمايشــنامه »در انتظار گودو« اثر ساموئل 
بكت.

منبــع: Antiwar، 30 آگوســت 2014 )8 
شهريور 1393(■

انجــام عمليات توســط حماس در آن شــرايط 
بسيار شــگفت انگيز بود. دســتورات از رهبران 
مخفي به اعضاي مخفي داده مي  شــد. ارتباطات 
با رهبــران خارج از كشــور و ديگر ســازمان ها 
حفظ شــد درحالي كه هواپيماهاي بي  سرنشــين 
جاسوســي در آســمان گشــت مي  زدنــد و هر 
فرمانده و عضوي كه چهره اش را نشــان مي  داد 

مي  كشتند.
بعد از عمليات كشــتن فرمانــده حماس، محمد 
)كه نمي  دانيم   )Mohammad Deif( ديف
موفقيت آميز بوده اســت يا نه( حماس شروع به 
كشــتن خبرچينان كــرد. )در روزهايي كه يك 
تروريســت جــوان بودم مــا هم هميــن كار را 

مي كرديم.(
خالقيت  هــاي  تمــام  باوجــود  حمــاس  امــا 
مثال زدني اش نتوانســت براي هميشه ادامه دهد. 
راكت  ها و خمپاره اندازهاي زيادشــان تمام شد. 

آنها هم به پايان جنگ نياز داشتند.
نتيجــه؟ مطمئناً تســاوي، اما همان طــور كه قباًل 
گفتــم اگر يــك ســازمان مقاومــت كوچك 
قدرتمندتريــن  از  يكــي  برابــر  در  به تســاوي 

ارتش هاي جهان برسد بايد جشن بگيرد.
دو طرف چه چيزي را از دست دادند؟

مقاومت فلســطين بخــش زيــادي از مهماتش 
را از دســت داد. هــزاران خانه بــراي تضعيف 
روحيه فلسطينيان تخريب شد، بعضي با بهانه اي 
كوچك و بعضي نيز بي دليل. در روزهاي آخر 
نيروي هوايي ســاختمان بلنــد گران قيمتي را در 
وســط غزه تخريب كرد. همچنين تلفات جاني 
فلسطينيان بسيار زياد بود. اسرائيلي  ها هيچ اشكي 

نريختند.
در ســمت اسرائيلي خســارات مالي و جاني در 
مقايســه با فلســطين بســيار كم بود. مشــكالت 

اقتصادي قابل توجه، اما قابل تحمل بود.
مشــروعيت زدايي از اسرائيل در جهان به سرعت 
صــورت گرفــت. ميليون  ها نفــر تصاويري كه 
هــرروز از غــزه منتشــر مي شــد را مي  ديدند و 
خودآگاه يا ناخودآگاه تصويرشــان از اسرائيل 
تغييــر مي  كــرد. براي خيلي  ها كشــور شــجاع 

كوچك به هيواليي وحشي تبديل شد.
ضديهــود به طور خطرناكي در حال رشــد بود. 
اسرائيل به عنوان سرزميني براي يهوديان شناخته 
مي  شد و بيشتر يهوديان از آن دفاع مي  كردند و 

با آن شناخته مي  شدند.
مــا نمي  دانيم چند يهــودي به خاطــر ضديهود 
به اســرائيل كشــانده مي  شــوند. همان طور كه 
نمي دانيم چند اســرائيلي بــه خاطر جنگ ابدي 
از اســرائيل به آلمــان، امريكا يا كانادا كشــيده 

می شوند.
خطرناک  ترين بخش، نفرت بسيار زيادي است 
كه در غزه ايجاد شــده اســت. چنــد نفر از آن 
كودكاني كه همراه مادرانشــان خانه  هايشان را 
ترک مي  كردند »تروريســت هاي« فردا خواهند 

شد؟

بعضي از همكاران نتانياهو در كابينه مي خواستند 
كــه »تا آخر برونــد« و كل نوار غزه را اشــغال 
كننــد. فرمانده ارتش اعتراض كــرد و يك نفر 
نمي توانســت عليــه خواســت فرماندهي ارتش 
مقابلــه كند. بنابرايــن همه به انتظــار گودو)1( 

نشستند.
چه چيــزي منجر بــه تفاهم نامــه نهايي 

آتش بس شد؟
هــر دو طــرف خســته بودند اتفاقــي كه طرف 
اســرائيلي را از ادامه جنگ بازداشــت مخمصه 
 Gaza( »تفاهمي حول غزه بود كه »بســته غزه
envelope( ناميــده مي  شــد. در زيــر رگبار 
پايان ناپذير راكت  ها و خمپاره اندازها، شهروندان 
به ويژه ســاكنان كيبوتز )Kibbutz( به سرعت 
منطقــه را تــرک كردنــد. اين اتفــاق توهين به 

باورهاي آنها بود زيرا:
يكي از افســانه  هاي تشكيل اســرائيل در جنگ 
1948 كه به تشــكيل ســرزمين يهــود انجاميد 
فرار عرب  ها از شــهرها و روســتاهاي زير آتش 

اسرائيل بود.
تمــام قضيه ايــن نبود. تعــداد زيــادي از اهالي 
كيبوتز به دستور ارتش كه ديگر نمي  توانست از 
آنها دفاع كند آنجا را تــرک كردند. در خيلي 
موارد زن  ها و كودكان به محلي ديگر فرســتاده 
مي  شــدند و مردهــا بــراي جنگيــدن در كنار 
ســربازها نگه داشته می شــدند، اما جنگ 1948 
يك جنگ قومي بر سر قلمرو بود. تخليه منطقه 
براي هميشــه فراموش شــد )يا حداقل تا جنگ 

بعدي(. اين بار منطق جنگ متفاوت بود.
زندگــي در »بســته« )envelope( غيرممكن 
شــده بود. آژير خطر بارها در يك ساعت زده 
مي شد و هركس 15 ثانيه براي پيداكردن سرپناه 
وقت داشــت. ســروصداي تخليه محل، بلند و 
واضح شد. صدها خانواده جابه جا شدند. افسانه 
فراموش شد و دولت مجبور شد يك جابه جايي 
بزرگ را ســازمان دهي كند كه اصاًل شباهتي به 

پيروزي نداشت.
طرف فلســطيني مصيبت وحشتناكي را متحمل 
شــد. نزديــك بــه 400 هــزار نفــر مجبــور به 
ترک خانه  هايشــان شــدند، تمام خانواده  ها در 
ساختمان هاي ســازمان ملل سرپناه يافتند. تعداد 
زيادي خانواده، مادراني با شش، هفت يا هشت 
فرزند در يك اتاق يا گوشــه  حياط بدون برق و 

با آب خيلي كم زندگي مي  كردند.
)تصــور كنيــد اين چــه معنايــي مي  دهد: يك 
خانواده فقير يا ثروتمند، بايد خانه  اش را در چند 
دقيقه ترک كند. نمي توانــد هيچ چيزي با خود 
بردارد، نه لباســي، نه پولي، نه آلبوم خانوادگي. 
فقــط بايد فرزندانــش را بــردارد و درحالي كه 
خانه پشت سرش خراب مي  شود فرار كند. يك 
عمر كار و زندگي در يك لحظه نابود مي  شود. 
مردان جوان نيز در تونل  هاي زيرزميني مخفيانه 
زندگي مي  كنند و خــود را براي مبارزه بزرگ 

آماده مي كنند.(
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43 نفر از اعضاي يكي از امنيتي ترين واحدهاي 
جاسوســي ارتش اســرائيل نامه اي منتشر كرده 
و در آن اعــالم كرده انــد كه به دليــل تفتيش 
خانه هــاي مــردم بي گناه، ديگر حاضر نيســتند 
در عمليات هايي كه به فلســطين اشغالي مربوط 

مي شود شركت كنند.
امضاكننــدگان شــامل افســران، مربيان ســابق 
 Yehida(  8200 واحــد  درجــه داران  و 
Shmoneh–Matayim( بودنــد. واحدي كه 
 )National Security Agency( NSA همتاي
 Government(  GCHQ و  امريــكا  در 
در   )Communications Headquarters

بريتانيا است.
اين افســران اعالم كرده اند كه بيشتر اطالعاتي 
كه اين واحد جمع آوري كــرده، اكثراً درباره 
مــردم بي گنــاه، بــراي آزار سياســي و ايجاد 
اختالف در جامعه فلسطين استفاده شده است.

واحــد 8200 بزرگ تريــن واحــد اطالعاتــي 
اسرائيل است كه ارتباطات الكترونيكي ازجمله 
ايميل، تماس  هاي تلفني و رســانه هاي اجتماعي 
را كنترل مي  كند. آنها همچنين اهداف نظامي و 

ديپلماتيك را نيز هدف قرار مي  دهند.
امضاكننــدگان اعــالم كرده انــد بااينكه بخش 
بزرگــي از كارهاي آنهــا بي ارتباط بــا امنيت 
اســرائيل و دفــاع بود، اما به نظر مي  رســيد اين 
كارها براي تداوم اشغال به وسيله نفوذ و كنترل 
تمام جزئيات زندگي فلســطينيان طراحي شده 

است. 
نويســندگان نامــه به صراحــت مي گوينــد: »ما 
ســربازان واحــد 8200 شــامل افســران فعلي 
و افســران گذشــته اعــالم مي كنيــم حاضر به  
شــركت در عمليات عليه فلســطين نيستيم و از 
اينكه ابزاري براي بيشتركردن كنترل ارتش در 

مناطق اشغالي باشيم خودداري مي  كنيم.«
آنها مي افزايند: »فلسطينيان، تحت قوانين ارتش 
كامالً تحت كنترل و جاسوســي ســرويس  هاي 
اطالعاتي اسرائيل هســتند.« اين اطالعات براي 

اهــداف سياســي و ايجــاد دشــمني در جامعه 
فلســطين بــه كار گرفته مي شــود.آنها نيروهاي 
نفوذي در جامعه فلســطين را بــه كار مي  گيرند 
تا جامعه فلســطين را  عليه يكديگر چند دســته 
كنند. در بيشــتر مــوارد مراكــز اطالعاتي مانع 
برگــزاري يك محاكمه عادالنــه براي متهمان 
مي  شــود، درحالي كه مداركي عليه آنها منتشر 

نمي شود.
اين نامه كه جمعه 12 ســپتامبر 2014 منتشرشده 
و ماه  هــا قبل از جنــگ اخير غزه تنظيم شــده 
بود شــامل تعدادي شــهادت اســت كه توسط 
 Yedioth( امضاكنند گان به روزنامه اســرائيلي
Ahronoth( داده شــد و گارديــن نيــز آن را 

منتشر كرده است.
در ايــن نامــه و در مصاحبه  هايــي كــه برخي 
امضاكنند گان داشتند )شامل مصاحبه اين هفته 
با گاردين( اعتراضات مشــتركي وجود داشت. 
آنهــا مي  گفتند برخي از دســتوراتي كه به آنها 
داده مي  شــد بيشتر به دســتورات سرويس  هاي 
اطالعاتــي نظام  هــاي ظالم شــبيه بــود تا يك 

دموكراسي.
اتهاماتي كه در اين نامه آمده شامل:

نســبت قابل توجهي از اهــداف واحد »مردم  ●
بي گناهي بودند كــه هيچ ارتباطي با فعاليت هاي 
نظامي نداشتند.آنها به داليل ديگري موردتوجه 

واحد بودند و معمــوالً كمترين احتمالي وجود 
داشــت كه آنها اهــداف اطالعاتي باشــند.« بر 
اســاس  اين شهادت با اين گروه هم دقيقاً مانند 

تروريست ها برخورد مي  شد.
كاركنان، آموزش  ديده بودند تا هر نكته اي  ●

از زندگــي فلســطينيان كه به ضــرر آنها بود را 
ضبط كنند، شــامل ساليق جنســي، خيانت ها، 
مشــكالت مالــي و بيماري هــاي خانــواده كــه 
مي توانســتند »براي تهديد افراد و تبديل كردن 
آنها به يكي از جاسوســان خود بــه كار گرفته 

شود.«
اعضــاي ســابق مي  گوينــد كــه بعضــي از  ●

بــراي دولــت اســرائيل جمع آوري  اطالعات 
برنامه  هــاي  پيگيــري  بــراي  بلكــه  نمي  شــد، 
به كار گرفته مي شد.  اســرائيلي  سياست مداران 
از آن  هيــچ جزئياتــي  مــورد كــه  يــك  در 
منتشرنشــده يكي از امضاكننــد گان مي  گويد: 
»دربــاره يك پروژه به  خصوص، بســياري از ما 
از دســتوري كه به ما داده شده بود شوكه شده 
بوديم. مشــخصاً آن چيزي نبود كه ما به عنوان 
ســرباز، وظيفه انجام دادن آن را داشــته باشيم. 
اطالعات مســتقيماً به سياستمداران فرستاده شد 

نه به ديگر بخش  هاي امنيتي.«
اعضــاي واحــد بعضــي از اطالعاتــي كــه  ●

جمع آوري كــرده بودنــد را براي ســرگرمي 
خود بيرون مي  كشــيدند ماننــد خصوصي  ترين 

حرف هاي فلسطينيان.
نامه بــه سرپرســت كاركنان نيروهــاي نظامي 
اســرائيل و رئيس اطالعات ارتش فرستاده شده 

است.
واحــد 8200 يكي از معتبرترين ســازمان  ها در 
ذهن اسرائيلي  هاســت كه بيشــتر كساني كه در 
آن فعاليــت مي  كنند بعد از دوران ســربازي به 
شغل  هاي موفقي مي  رسند )بيشتر آنها در بخش 
تكنولوژي  هاي برتر)hi-tech( اسرائيل مشغول 

مي  شوند.(
براســاس گزارشــي كه ســال پيش در روزنامه 
)Haaretz( چاپ شــد  اســرائيلي هاآرتــض 
اعضــاي ســابق واحد، شــامل  قاضــي دادگاه 

خودداري افسران اطالعاتي اسرائيل از كاركردن عليه 
فلسطينيا  ن

آموزش  ديده  كاركنان، 
بودند تا هر نكته اي از زندگي 

بود  آنها  به ضرر  فلسطينيان كه 
را ضبط كنند، شامل ساليق 
مشكالت  خيانت  ها،  جنسي، 
بيماري هاي خانواده كه  و  مالي 

افراد  تهديد  »براي  مي  توانستند 
و تبديل كردن آنها به يكي از 
گرفته  به كار  جاسوسان خود 

شود

برگردان: صبا نائلي



88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
80

88
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

ذر
و آ

ن 
آبا

 | 1
81

اســرائيل( در مناطق اشغالي مي  كند فرمانروايي 
بــر مردمي ديگر اســت. يكــي از كارهايي كه 
الزم اســت انجام دهيد، دفــاع از خود در برابر 
آنهاســت، اما شــما نياز داريد كه بــه آنها ظلم 

هم بكنيد.
شــما نياز داريد كه سياســت را تضعيف كنيد 
و كنتــرل خود را بر جامعه فلســطينيان عميق تر 
و بيشــتر كنيد تا سرزمين اســرائيل براي مدت 
طوالنــي باقــي بمانــد. مــا نمي  توانيــم به طور 
مشــخص مثال بياوريم... اما اطالعات براي زير 
فشارگذاشــتن مردم براي همكاري با اســرائيل 

استفاده مي  شده است.
بيــان دليل من براي خــودداري از خدمت مهم 
اســت. )من اين تصميم را پيش از جنگ اخير 
غــزه گرفتــه بودم( مــن زماني ايــن تصميم را 
گرفتــم كه متوجه شــدم كاري كــه مي كنم با 
كار افراد در سرويس  هاي اطالعاتي رژيم هاي 

غيردموكراتيك يكي است.
ايــن درک چيــزي بــود كه مــرا متوجــه اين 
موضوع كرد كه من هم بخشي از اين مكانيسم 
بزرگ هســتم كه تــالش دارد حضــورش در 

مناطق اشغالي را تداوم بخشد.«
آخريــن انصــراف دســته جمعي در اســرائيل 
كــه توجه مــردم را جلب كرد در ســال 2007 
بود. 27 خلبان نامه  اي را بعد از كشته شــدن 14 
غيرنظامي )شامل كودكان( در بمب گذاري كه 
صالح شــهاده )Salah Shehade( فرمانده 
شــاخه نظامي حماس در آن كشــته شد، منتشر 
كردنــد و در آن اعالم كردنــد ديگر حاضر به 

پرواز تروريستي بر فراز غزه نيستند.
نــاداو براي اين كشــتار و اعتراضــات پيرامون 
آن مثالي مي زند: »به چيزي كه اين تابســتان در 
غزه رخ داد نگاه كنيد، ســاختمان  ها يكي پس 
از ديگــري تخريب و صدها شــهروند بي گناه 
كشته شدند و هيچ كس كوچك ترين اعتراضي 
نكرد. اين را تنها با يك دهه گذشــته مقايســه 
كنيد كه كشته شدن خانواده يكي از فرماندهان 
حماس، مردم را شــوكه كرد. اين يك داستان 

بزرگ در اسرائيل بود.«
در پاســخ به ايــن نامه، ســخنگوي IDF از اين 
ســربازان به خاطر بيان اعتراضشــان به صورت 
عمومــي انتقاد كــرد و تالش كرد كــه درباره 

صحت ادعاهاي آنان ترديد ايجاد كند.
»سازمان اطالعاتي هيچ مدركي ندارد خشونتي 
كــه در اين نامه ذكر شــده اتفاق افتاده باشــد. 
انتشــار ناگهانــي اين نامه به جاي فرســتادن آن 
براي فرماندهانشان و مقامات مربوطه مشكوک 
اســت و ترديدهايي در مــورد جدي بودن اين 
اطالعات ايجاد مي كند و درباره ادعاي آسيب 
غيرنظاميان، IDF پروســه بسيار دقيقي دارد كه 
در آن حضــور غيرنظاميــان پيــش از حمله به 

هدف را موردتوجه قرار مي  دهد.«
منبــع: گارديــن، 12 ســپتامبر  2014 )21 
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آنهــا در مصاحبه  شــان از فرهنگــي گفتند كه 
در آن ســربازان در حــال آموزش از پرســش 
در مورد قانوني بودن دســتورات منع مي  شوند. 
فرمانده هايشــان به عمد آنها را درباره شرايطي 
كه در آن يكي از اعضاي واحدشان از شركت 
در بمباران ساختماني كه شهرونداني در ارتباط 
با حمله  اي در اســرائيل در آن بودند سر باز زد، 

گمراه كرده  اند.
آنهــا افزودنــد »هيــچ قانونــي« بــراي هــدف 
قراردادن همه فلســطينيان وجود نداشت و تنها 

مانع جمع آوري اطالعاتشان »منابع« بود.
نــاداو )Nadav( 26 ســاله كــه گروهبان اين 
واحــد بــوده و اكنــون دانشــجوي فلســفه و 
ادبيات دانشــگاه تل آويو اســت مي گويد: »در 
موضــوع جمــع آوري اطالعات از فلســطينيان 
هيچ قانوني وجود نداشــت. هيچ كس در مورد 
قانون نمي پرســيد. اين مــورد مانند جمع آوري 
اطالعات از شــهروندان اسرائيلي نبود كه براي 

انجام آن به اجازه دادگاه نياز باشد.«
او مي گويد: »اطالعاتي كه در مورد فلســطينيان 
جمع آوري مي  شــد قانوني نيســت. وقتي شــما 
جامعه  اي را كنترل مي  كنيد كه مانند ما قانون و 
حقوق سياســي ندارند، طبيعت اين رژيم بعد از 
مدت ها شما را مجبور به نفوذ در تمامي بخش هاي 

زندگي آن جامعه مي  كند.«
دي )D( ســروان 29 ســاله اي كه هشــت سال 
خدمت كرده مي  افزايد: »آن ســؤال )در مورد 
قانــون( يكــي از پيام  هايــي بــود كــه ما حس 
مي كرديم براي ارتباط موفق با جامعه اســرائيل 
بسيار مهم است. اين يك تصور نادرست رايج 
در مورد سرويس  اطالعاتي است... وقتي ما در 
ارتش به خدمت گرفته شــديم، فكر مي كرديم 
كه كار ما خشــونت و كشــتار انســان  ها را كم 
مي  كند و اين باعث مي  شــد ازلحــاظ اخالقي 

راحت  تر باشيم.«
او مي افزايــد: »كاري كــه IDF )نيروهاي دفاع 

عالي، مديركل وزارت اقتصاد، يك نويســنده 
از  بين المللــي موفــق، مديــر اجرايــي يكــي 
بزرگ ترين شــركت هاي حسابداري اسرائيل و 

پژوهشگر برتر وزارت اقتصاد مي  شوند.
همچنيــن ايــن واحــد در خــط مقــدم جنگ 
سايبري اسرائيل اســت. بنا به گزارش هايي كه 
هرگز تأييد نشده اين واحد در ساخت ويروس 
اســتاكس نت )Stuxnet( كــه بــراي حمله به 
برنامه هســته  اي ايران اســتفاده شد، نقش داشته 

است.
بيشــتر كســاني كه نامه را امضا كردند در يك 
دهه گذشــته در واحد كار مي  كردند كه بيشتر 
آنها هنوز هم در ليست كاركنان هستند، به اين 

معنا كه هرلحظه مي  توانند فراخوانده شوند.
تمام كســاني كه با گارديــن مصاحبه كرده  اند، 
گفته  انــد كه آنها براي پيوســتن بــه اين واحد 
بسيار مشــتاق بودند و داوطلبانه زماني بيشتر از 

خدمت سربازي خود را آنجا گذراندند.
اگرچه ازاين دســت نامه   ها قباًل هم منتشــر شده 
بــود )معروف تريــن آن نامه خلبانانــي بود كه 
تروريســتي  اعــالم كردنــد در عمليات هــاي 
شــركت نخواهند كــرد.( اما اين گونــه نامه با 
جزئيــات از طــرف ســرويس  هاي اطالعاتــي 

اسرائيل غيرعادي است.
ســه نفــر از كســاني كه قبــل از انتشــار نامه با 
گارديــن و ديگر رســانه  هاي خارجي مصاحبه 
كرده  اند )شــامل دو گروهبان و يك ســروان( 
بســيار تأكيد داشتند كه آنها قصد افشاي اسرار 
دولت را نداشــته  اند. آنها وكالي رده بااليي را 
اســتخدام كردند تا از شكســتن قوانين اسرائيل 
بپرهيزنــد. )به هميــن دليل خــود را به صورت 
عمومي معرفي كرده  اند و يك كپي از نامه را با 

نام كامل خود براي فرمانده هانشان فرستادند.(
آنهــا بــه گارديــن گفته  اند كــه بــه بعضي از 
كارهايشــان كه در امنيت اســرائيل تأثير داشته 

است، افتخار مي  كنند.
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مطالعات استراتژيك و بين المللي به نيويورک تايمز 
گفته اســت: »تركيه از بســياری جهات يك مهره 
كليدی در ائتالف اســت. خطری جدی، اقدامات 
برای تضعيف و از بين بردن داعش را تهديد می كند. 
شــما يك متحد اصلي ناتو را داريد كه مشــخص 
نيســت، آيا آنها می خواهنــد و می توانند كه مانع 
رســيدن تجهيزات، نفرات و حمايت های ديگر به 

داعش شوند.«
امارات متحده عربي

گروه ديگری كه توســط بايدن متهم شد، درواقع 
شــريك كليدی در جنگ عليه داعش است كه با 
افتخار نقش اولين خلبان جنگی زن خود در بمباران 
اردوگاه افراطيــان را منتشــر كرد. امــارات متحده 
عربی مدت زيادی گروه های مخالف در ســوريه 
را حمايت می كرد: در ســال 2012 دولت سوئيس 
موقتــاً صادرات تجهيزات نظامی به اين كشــور را 
متوقف كرد. اين امر بعد از انتشــار عكس هايی كه 
در آن نارنجك های صادراتی ساخت سوئيس در 
دست مخالفان سوريه بود صورت گرفت. در سال 
2013 دولت امارات متحده عربي مجبور به دخالت 
در بلوكه كردن كمك های شخصي به جهادی های 
 )Joby Warrick( اين كشور شد، جابی وريك

اين موارد را در گزارش خود آورده است.
عربستان سعودی

عربستان سعودی يك متحد كليدی ديگر در جنگ 
عليه داعش است. نوری المالكی نخست وزير عراق 
امسال به تلويزيون فرانسه گفته بود: »من سعودی ها را 
به تشويق و حمايت از جنبش های تروريستی متهم 
می كنم. من آنها را به حمايت سياسی )در رسانه ها(، 
مالی و نظامی از اين جنبش ها متهم می كنم.« عربستان 
سعودي در سال 2012 به وضوح مبارزان ميانه رو در 
سوريه را حمايت می كرد اگرچه يك سال بعد پس 
از مشخص شــدن اين موضوع كه بخش زيادی از 
كمك های شــخصی به گروه های تندرو اسالمي 
می رســد در اين مورد سخت گيری كرد. حمايت 
مالی مستقيم از داعش و ديگر افراطيان باور كردني 
نيست و درحالی كه چند ســال پيش حمايت های 
مالی شخصی از طرف اين كشور برای داعش مهم 

بود اهميت آن در طول زمان كاهش يافته است. 
 Lori Plotkin( بغــارت  پالتكيــن   لــوري 
Boghardt( در تحليلی برای مؤسســه واشنگتن 
در ماه ژوئيه نوشــته: »اگرچه حاميان مالی سعودی 
و ديگر حاميان شخصی مهم ترين منابع مالی هسته 
اوليه داعش بودند، اما اهميت اين منابع با پيدا شدن 

می كنيم مرزهايمان را ببنديم. 
نظرات بايدن واكنش ســريع و خشــن اردوغان را 
همــراه داشــت. اردوغان تكذيب كــرد كه چنين 
جمله ای گفته،  خواستار عذرخواهی شد و روابطش 
با معاون اول را به تاريخ پيوسته دانست. درعين حال 
امارات متحده عربی حيرت خود را از تهمت های 
بايدن ابراز كرد. حرف های معاون اول احتماالً يك 
»گاف« در ديپلماســی است، اما نگرانی های واقعی 
و پيچيده ای در دل اين گاف وجــود دارد. در زير 
بعضی از انتقادهای كليدی وارد بر متحدان امريكا در 

خاورميانه را بررسی می كنيم.
تركيه

بااينكــه تركيه يكی از شــريك های اصلی امريكا 
در جنگ عليه داعش نيســت ولی يكی از اعضای 
كليدی ناتو در منطقه اســت كه اخيراً به گسترش 
عمليات نظامی در ســوريه و عراق رای داده است. 
دروزنامه ها و ديگر رسانه ها گزارش داده اند كه در 
ابتدای جنگ سوريه دولت تركيه به اميد سرنگونی 
رژيم بشار اسد مخالفان در سوريه را تجهيز می كرده 
است. آنتونی فيوال )Anthony Faiola( و سواد 
مــاه  در    )Souad Mekhennet( مخنــت 
آگوســت گزارش داده اند: »جهادی های مجروح 
داعش و جبهــه النصره در بيمارســتان های تركيه 
مداوا می شــوند... مهم ترين مســئله تبديل شــدن 
ريهانلی)Reyhanli( و ديگر شــهرهای تركيه به 
مركز عبور تجهيزات و جنگجويان از مرز اســت.« 
درحالی كه اين دو از اقدامات اخير تركيه در بستن 
مرزهايش گزارش می دادنــد گزارش هايی وجود 
داشــت كه از جايگاه پيداكردن حاميان داعش در 
استانبول و ديگر شهرهای تركيه خبر می دادند. اخيراً 
آنكارا به آزادی 49 نفر از گروگان هايش از دست 
داعش رســيد كه اين امر شك ها و تئوری هايي را 
دربــاره امتيازهايــی كه داعش در عــوض آزادی 
گروگان هــا گرفته را به وجود آورده اســت )يك 

رابطه پيچيده ديگر تركيه با افراط گرايان(. 
خوآن زرت )Juan Zarate( مشاور ارشد مركز 

در طول جلسه پرسش و پاســخ در مدرسه كندی 
دانشگاه هاروارد، جو بايدن )Joe Biden( معاون 
رئيس جمهور اياالت متحد امريكا، به نحوی متحدان 
اصلی اين كشور را به كم كاری در جنگ با دولت 
اسالمي متهم كرد. بايدن هم اكنون از تركيه و امارات 
متحده عربی بــه خاطر اين موضــوع عذرخواهي 
كرده، ولی برای كســی كه اخبار سياست خارجی 
را دنبال می كند جای تعجب نيست كه او در ذهن 

خود چنين باوری داشته باشد.
بررسی آنچه بايدن گفته است به فهميدن علت اين 
موضوع كمك می كند. وقتي يكی از دانشجويان از 
بايدن پرسيد آيا امريكا بايد زودتر در سوريه عمليات 
انجــام مــی داد، او قبل از عوض كــردن موضوع و 
صحبت در مورد متحدان امريكا، ابتدا توضيح داد 
كه در جنگ داخلی سوريه هيچ اقدام جدی وجود 
نداشت. متحدان ما در منطقه بزرگ ترين مشكل ما 
بودند. تركيه، عربستان سعودی،  امارات متحده و... 
آنها چه كار می كردند؟ آنها بسيار مصمم بودند كه 
اســد را سرنگون كنند و جنگ شيعه و سنی داشته 
باشــند. ميليون ها دالر اســلحه و پول در اختيار هر 
كس كه با اسد مبارزه می كرد گذاشتند. به جز اين 
مبارزان، جبهه النصــره،  القاعده و ديگر گروه های 
تندرو اسالمی نيز از ديگر نقاط جهان آمدند. فكر 
می كنيد اغراق می كنم؟ نگاه كنيد همه اين ماجراها 
به كدام سو می روند؟ وقتي داعش كه القاعده عراق 
بود، بعد از بيرون  رفتن از عراق در شــرق ســوريه 
قلمرو جديد يافت و با النصــره كه ما از قبل آن را 
يك گروه تروريستی می دانستيم همكاری می كرد، 
ناگهان همه از خطر آگاه شــدند و ما نمی توانستيم 
همكارانمان را قانع كنيم كه تجهيز آنها را متوقف 

كنند. 
چه اتفاقي افتاد؟ آنها به يقين رسيده بودند. حاال ما 
قادر بوديم تا يك ائتالف سنی را كنار هم بگذاريم 
زيرا امريكا نمی توانســت بــار ديگر به يك جامعه 
مسلمان حمله كند و حمله به يك تشكيالت سنی 
بايد توسط  خود سنی ها انجام می شد. بنابراين برای 
اولين بار چه چيزي داشتيم؟ در اين لحظه ضبط كاخ 
سفيد قطع می شود ولی ديگر رسانه ها می گويند كه 
 Hurriyet Daily او ادامه داده اســت. بر اســاس
News بايــدن ايــن را نيز گفتــه: رئيس جمهور 
اردوغان به من گفته حق با شما بود، ما اجازه داديم 
افــراد زيادی از مرزهايمان عبور كنند حال ســعی 

پشت گاف جو بايدن يك نگراني واقعي از نقش 
متحدانش در گسترش داعش وجود دارد

برگردان: صبا نائلي
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منابع مالی مستقل اين گروه كم شده است.« مسئله 
ديگری كه اهميت بيشــتری دارد تعداد شهروندان 
سعودی است كه برای جنگيدن به سوريه رفته اند. 
گــزارش جديدی از »گروه ســوفان«، اين تعداد را 

2500 نفر اعالم كرده است. 
قطر

بااينكه بايدن مشــخصاً به اين كشــور اشاره نكرد، 
ولــي قطر يكي از متحدانی اســت كه عليه داعش 
می جنگد و به حمايت از داعش متهم شــده است. 
گرد مولر )Gerd Mueller( وزير توسعه آلمان 
در مصاحبه ای با شبكه ZDF در ماه آگوست گفت: 
»شــما بايد بپرســيد چه كســي گردان های داعش 
را تجهيــز مالی و نظامی می كند؟ واژه كليدی قطر 
است... و ما چگونه با اين مردم و دولت ها برخورد 
می كنيم؟« بنا بر تخميــن Financial Times در 
ســال 2013 اين كشور كوچك ثروتمند 3 ميليارد 
دالر بيشــتر از هر دولت ديگری به مخالفان رژيم 
اســد كمك كرده است. بنابر گزارشــی از رجيو 
 )Rajiv Chandrasekaran( چندراســكاران 
مقامات رســمي امريكا گفته اند بااينكــه آنها باور 
ندارند قطر مســتقيماً به گروه هــای افراطي كمك 
كــرده، ولی تاكتيكــی كه برای حمايــت مالی از 
مخالفان در پيش گرفته، روشــی نامرتب اســت و 
ممكن است سهواً به نوعی به اين گروه كمك كرده 
 )Michael Stephens( باشــد. مايكل اســتفنز
 Royal United Services Institute مديــر
in Qatar Directly اخيــراً در يادداشــتي براي 
بی . بی.سی نوشته: »آيا قطر از داعش حمايت مالی 
كرده؟ جواب منفی است. به طور غيرمستقيم تركيبی 
از سياست های شــلخته و ســاده لوحانه به رسيدن 
كمك های مالــی و نظامی قطر به دســت داعش 

انجاميد.« 
كويت

بااينكه كويت يك متحــد در جنگ عليه داعش 
نبوده، اما هميشه متحد منطقه ای امريكا بوده است. 
اگرچــه كويت از حمايت مالی مســتقيم مخالفان 
در ســوريه ســرباز زده بود، ولی بــه تالش نكردن 
برای جلوگيری از كمكهای شــخصی كه احتماالً 
به دســت تندروها در ســوريه رســيده، متهم شده 
اســت. گزارش Brookings Institution  در 
دسامبر 2013 می گويد: »شــواهدی موجود است 
كه حاميان كويتي از مخالفانــی حمايت كرده اند 
كه كارهای جنايتكارانه ای مرتكب شده اند و حتی 
مســتقيماً با القاعده يا گروه های وابســته به آن در 
 )Joby Warrick( ارتباط هستند.«. جابی وريك
در يادداشت ســال گذشته اش نوشته كه شيخ های 
كويتی مانند حاجج العجمی در استفاده از رسانه های 
اجتماعی برای واداركردن مــردم به حمايت مالی 
از داعش موفق بوده اســت. ســال گذشته اليزابت 
در   )Elizabeth Dickinson( ديكنســون 
 Carnegie Endowment بــرای يادداشــتی 
for Institutional Peace  نوشته بود: »حاميان 
نه تنها از سيســتم قانونی ضعيف كويت اســتفاده 
كردنــد، بلكه از فضای سياســی كثرت گرايی كه 
انجمن هــای آزاد و خيريه هــای خصوصی در آن 

مجازند نيز بهره برده اند.«■

در جست  وجوي استراتژي

برگردان: فرزاد محمدزاده ابراهيمي

در اواخر قرن هشــتم ميالدي، هارون الرشــيد 
 )Raqqa( خليفــه عباســي قصري را در رقــه
كرانــه رود فرات و ســوريه كنونــي بنا كرد. 
فرومانــرواي  مقتدرتريــن  خالفــت  قلمــرو 
خانــدان بني عبــاس از تونــس امــروزي تــا 
پاكســتان را دربر مي گرفــت. دوران خالفت 
هارون الرشــيد اوج عصــر شــكوفايي و ترقي 
اســالمي با كاميابي هاي فــراوان در زمينه هاي 
علمي، فرهنگي و مذهبي همراه شــد و هنر و 
موسيقي در اين دوران پيشــرفت قابل توجهي 
يافت. بســياري از داســتان هاي هــزار و يك 
از وزراي دربار هارون الرشــيد  ملهــم  شــب 

است.
در مــاه ژوئــن دولت اســالمي عراق و شــام 
پايتخــت  به عنــوان  )داعــش( شــهر رقــه را 
خالفت خود خوانده جديد، به رهبري ابوبكر 
 ،)Abu Bakr al-Baghdadi( البغــدادي 
واعظ بي رحمي كه زماني زنداني امريكايي ها 
در عراق بود و هم اكنــون در مكان نامعلومي 

به ســر مي برد، انتخاب كرد. با سقوط شهر به 
دســت نيروهاي داعش، رقه ديگر شــكوه و 
جالل گذشــته خود را از دست داد. براساس 
گزارش كميســيون حقوق بشــر ســازمان ملل 
متحــد اعــدام در مألعام در روزهــاي جمعه 
يا ميدان الســاعه   )El Naim(النعيم در ميدان 
)Al Sa’a( اين شــهر به منظره اي عادي تبديل 
شده است. ســتيزه جويان داعش براي هشدار 
و ترساندن ســاكنان محلي اجساد را بر صليب 
قــرار مي دهند. پيدايش داعــش به عنوان يك 
گــروه كوچك عراقي وابســته بــه القاعده به 
يك دهه پيــش بازمي گردد كــه اقداماتي از 
انتحــاري و تحريك اقليت  قبيل عمليات هاي 
مســلمان ســني عراق عليه اكثريت شــيعه اين 
كشــور را انجام مي داد. اين شبكه تروريستي 
پــس از ســال 2011 و در بحبوحه خشــونت 
فزاينده عراق و ناآرامي هاي گســترده ناشــي 
از جنگ داخلي ســوريه جاني دوباره گرفت. 
داعش به ســرعت قدرت و نفــوذ خود را در 
عراق و سوريه گسترش داد و شهرها، ميادين 
نفتي و مناطق وســيعي از خاک هر دو كشور 
را بــه تصــرف درآورد. گــروه تروريســتي 

1)Steve Coll( استيو کول 
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كه اين ارزيابي واقع بينانه نيســت. در ســوريه 
شــرايط از اين هم بدتر اســت. اوبامــا بارها 
تأكيــد كرده كه شورشــيان ميانه رو ســوري 
قادر به ســرنگوني رژيم بشار اسد يا شكست 
جهادي هــا نيســتند. درعين حال،آلترناتيوهاي 
ديگري هم وجود دارند كه مي توانند موجب 
تشديد خشــونت در سوريه شــوند كه اين به 
بهاي جان ده هــا هزار غيرنظامــي ديگر تمام 
مي شــود يا مي توانند به طــور ضمني همكاري 
با رژيم اســد را مورد تأييد قرار دهند كه در 

است. داشته  نقش  جنايات جنگي 
مشخص نيســت كه تهديد داعش تاچه زماني 
تــداوم خواهــد داشــت، چراكــه گروه هاي 
تنــدرو كه ســرزمين ها را به ســرعت تســخير 
ســرزمين هاي  حفــظ  در  اغلــب  مي كننــد 
با مشكل مواجه مي شوند. داعش  تصرف شده 
وعــده برپايي حكومتــي كارا و مؤثر را داده 
اســت. همچنان كه مخالفان را مرعوب قدرت 
خودســاخته، اما استعداد اين گروه تروريستي 
در اخاذي و پاكســازي قومي نهفته اســت، نه 
در ايجــاد شــغل و ارائه خدمــات اجتماعي. 
اين مســئله داعش را در معرض آســيب هايي 
همچــون شــورش از داخــل قــرار مي دهد. 
درهرحال، ظهور و گسترش رعدآساي گروه 
دولت اســالمي را مي توان به عنوان يك نشانه 
قلمــداد كرد، نشــانه اي از بي ثباتي گســترده. 

بااين وجــود حدود 500 داوطلــب بريتانيايي، 
بســياري از اتبــاع ديگر كشــورهاي اروپايي 
و حتــي تعــدادي امريكايــي بــه ايــن گروه 
تروريســتي پيوســته اند و براي داعش مبارزه 
مي كنند، كه درنهايت ممكن اســت به لندن، 
برليــن يا نيويورک بازگردنــد. اخيراً مقامات 
بريتانيايــي اعــالم كردنــد كه تهديــد حمله 
تروريســتي در بريتانيــا بــا توجه بــه افزايش 
بين ســتيزه جويان در  بريتانيايي  جهادي هــاي 

عراق و سوريه بسيار جدي است.
مســئله ايــن نيســت كــه ازســرگيري جنگ 
در عــراق توســط اوبامــا را مي تــوان توجيه 
كــرد يــا نه، بلكــه اين اســت كــه نتيجه اين 
جنــگ چــه خواهــد شــد. حمــالت هوايي 
عليه نيــروي چريكي مجهــز درصورتي كه با 
عمليــات زميني همراه نباشــد كارايي چنداني 
بــه حمالت  نخواهد داشــت و بســنده كردن 
براي  اشــتباهي مصيبت بــار  هوايــي مي تواند 
اياالت متحده باشــد، اما كدام نيــرو مي تواند 
خالفــت خودخوانــده دولت اســالمي را از 
قدرت بــه زير كشــيده و جمعيــت را كنترل 
كنــد؟ مقامــات امريكايي تصــور مي كردند 
سياســتمداران عراقي ارتــش، بار ديگر تحت 
رهبري شــيعيان سازماندهي مي شــوند و عليه 
داعش در مناطق سني نشــين اين كشــور وارد 
عمل خواهند شــد، اما شــواهد اخير نشان داد 

داعــش نيروي خود را از جوامع عرب ســني 
مخالف دولت شــيعي در بغداد و رژيم علوي 

تحت رهبري بشــار اسد در سوريه مي گيرد.
چــاک هيــگل)Chuck Hagel( وزير دفاع 
اياالت متحــده، داعــش را اين گونه توصيف 
خــوب  مالــي  پشــتوانه  »داراي  مي كنــد: 
و پيچيده تــر از هــر گروهــي كــه تاكنــون 
ديده  ايــم... فراتــر از هرچيــزي كــه تاكنون 
ديده ايــم.« ايــن گروه افســران نظامي ســابق 
را در اختيــار دارد كه مي تواننــد بالگردها و 
تســليحات ســنگين همچون توپ هاي جنگي 
را مورداســتفاده قــرار داده و تاكتيك هــاي 
جنگــي را در ميدان نبرد پيــاده كنند. دولت 
اســالمي عــراق و شــام به طــور فزاينــده اي 
ســازمان تركيبــي مي باشــد كــه دربردارنده 
نيروي چريكي  تروريســتي،  بخش هاي شبكه 
و همين طور بخش شــبه دولتي اســت. باراک 
اوبامــا رئيس جمهــوري اياالت متحده تصميم 
گرفتــه كــه ايــن كشــور در شــرايط كنوني 
بايــد داعــش را موردحمله قــرار دهد و اين 
اقــدام نظامي صرفاً از طريــق حمالت هوايي 
اينكه چرا  اوباما دربــاره  صورت مي پذيــرد. 
پس از تعهــد به پايــان دادن جنــگ پرهزينه 
اياالت متحــده در عراق، به اين باور رســيده 
اجتناب ناپذير است،  نظامي  انجام عمليات  كه 
توضيح روشــني ارائه نداده، اما در مصاحبه ها 
و ديگر اظهارات خود علت اقدام نظامي عليه 

داعش را در ســه بخش عنوان كرده است.
اوبامــا عنــوان كرده كــه داعــش اقليت هاي 
ايزدي هــا  و  مســيحيان  همچــون  مذهبــي 
هوايــي  حمــالت  و  مي كنــد  قتل  عــام  را 
اياالت متحده مي تواند از كشــتار بيشــتر آنها 
ممانعــت كند. ضــرورت دوم از نــگاه اوباما 
به دفــاع از حكومت اقليم كردســتان مربوط 
مي شــود؛ منطقــه اي نيمــه خودمختار، داراي 
نفت و متحــد اياالت متحده در شــمال عراق 
كه به شــدت تحت فشار ســتيزه جويان داعش 
قرار داشــت و با كمك نيروي هوايي امريكا 
موقعيت آن تثبيت شــد. سومين و درعين حال 
مهم تريــن دليل از منظر اوباما به مســئله دفاع 
از خــود بازمي گــردد، زمينگيركردن داعش 
قبــل از اينكه درصــدد حمله بــه امريكايي ها 
در منطقــه يــا درون اياالت متحــده برآيــد. 
گــروه تروريســتي دولــت اســالمي عراق و 
شــام سر دو ژورناليســت امريكايي به نام هاي 
استيون ساتالف  جيمز فولي)James Foley( و 
بريتانيايــي  تبعــه  دو  و   )Steven Sotloff(
را از تن جــدا كرده اســت. بااين حال برخي 
كارشناســان مبارزه با تروريســم خاطرنشــان 
از  بهره گيــري  بــا  داعــش  كــه  مي ســازند 
جنگ هــاي فرقــه اي در عراق و ســوريه نيرو 
مي گيــرد و نه تنهــا قصدي بــراي انجام حمله 
در غــرب ندارد، بلكــه توانايي انجــام چنين 
اقداماتــي را هــم از خود بروز نداده اســت. 

استیو  کول
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علت اين بي ثباتي را بايد در ناكامي سياســت 
بين الملــل در عــراق و ســوريه جســت وجو 
كــرد. با بازگشــت اياالت متحده به جنگ در 
منطقه انتظــار مي رود كه اين كشــور به جاي 
به دستاوردهاي ظاهري و موقتي  بسنده كردن 
برابــر جهادي هــا، چشــم اندازي جامع تر  در 
و متفكرانه تــر بــراي مقابله با ايــن گروه هاي 
بهبــود وضعيــت  باشــد.  تروريســتي داشــته 
اســفناک حقوق بشــر در منطقه خاورميانه در 
وهله اول نيازمند تالش مجدد براي دســتيابي 
بــه مســيري تحمل پذير و مناســب به ســمت 
ثبات اســت. جنــگ داخلي ســوريه با حدود 
200 هــزار كشــته و 9 ميليون آواره در داخل 
و خارج اين كشــور وارد ســال چهارم شــده 
اســت. در شــرايط كنوني خالفت مستقرشده 
در رقــه، نوعــي خيــال هراس انگيز اســت و 
درصورتي كه مردم احســاس كننــد از امنيت 
و عدالــت محــروم هســتند چه بســا كاماًل به 

شود. تبديل  واقعيت 
اياالت متحده،  رئيس جمهوري  اوباما،  باراک 
ائتالفــي از متحــدان ايــن كشــور در منطقه 
همچــون اردن، تركيــه، عربســتان ســعودي 
و امــارات متحــده عربــي را شــكل داده كه 
گــروه  جاه طلبي هــاي  بــا  مقابلــه  درصــدد 
تروريســتي داعش هســتند. اين كشــورها از 
ســني ها در عراق و سوريه پشــتيباني مي كنند 
و بــدون شــك برخــي از حمايت هــاي اين 
كشــورها به دســت جهادي ها ازجمله داعش 
مي رســد. درعين حال، اين كشورها از كاهش 
خشونت ها در ســوريه و پيشبرد خودمختاري 
ســني ها در ابعاد محلــي و منطقه اي كه تهديد 
كمتــري دارد و پايدارتــر از وضعيتي اســت 
كــه داعش ايجــاد كــرده، منتفع مي شــوند. 
نوعــي  نيازمنــد  هــم  ســني ها  درنهايــت، 
خودمختاري مي باشــند كــه هم اكنون كردها 
از آن بهره منــد هســتند. هدايت ائتالفي با اين 
ويژگي، دشــوار و ســرانجام آن نامشــخص 
اســت. اقدامي كه جورج بوش پدر در جنگ 
خليج فــارس در ســال 1991 طــي عمليــات 
طوفــان صحرا بــا موفقيــت آن را انجام داد. 
بيش از دو ســال بــه پايان رياســت جمهوري 
اوباما باقي مانده اســت. اوباما براي شكســت 
دولت اسالمي عراق و شام و همچنين كاهش 
منبع قدرت اين گروه تروريســتي، بايد اعتبار 
خــود را بيش از ايــن در معــرض خطر قرار 
داده و به فراتر از حمالت هوايي عليه داعش 

كند.  حركت 
منبع: مجله نيويوركر )8 سپتامبر 2014(، 17 

1393 شهريور 
1. نويســنده و روزنامه نگار امريكايي، مدير ســابق 
»بنيــاد امريــكاي نوين« و رئيس كنوني دانشــكده 

كلمبيا■ دانشگاه  روزنامه نگاري 

توســط اويغورهاي مســلمان عليه چيني هاي 
اســت  افتاده  اتفاق   )Han ( »هــان«  محلــي 
)كــه اغلــب انتقــام گــروه دوم عليه گروه 
اول را در پــي داشــت(. از نظــر تاريخــي 
ايــن موارد در اصــل برگرفته از شــكايات 
التهــاب جهادي ها  به خاطــر  و  بــود  خاص 
نبــوده. بيشــتر ايــن ناآرامــي و آشــوب ها 
افتادنــد،  اتفــاق  بي عدالتي هايــي  از  پــس 
از رهبــران محلي،  بازداشــت يكي  ازجمله 
اويغورها  اخيــر حمــالت  در ســال هاي  اما 
بيشــتر شــده و از مرزهاي شــين جيانگ نيز 
فراتر رفته اســت. در ســال جاري سه مورد 
اســت.  افتاده  اتفــاق  مهم  و  اصلــي  حملــه 
در مــاه مارس يــك مورد حملــه به ضرب 
قطــار شــهر كان مينگ  ايســتگاه  چاقــو در 
اتفاق  چين  در جنوب غربــي   )Kunming (
افتــاد كه 31 كشــته و 140 مجروح برجاي 
گذاشــت. ســپس در ماه مه و اگوســت دو 
اتفاق  مــورد حمله ديگــر در شــين جيانگ 
زيــادي  تعــداد  و  كشــته   127 كــه  افتــاد 

گذاشت. برجاي  مجروح 

عراق  اســالمي  دولــت  مي رســد  نظــر  بــه 
بســيار  داعــش(  بــه  )موســوم  شــام  و 
باشــد،  چين  اســالمي  گروه  از  متفاوت تــر 
داراي  اســالمي آن  نزاع طلبي  امــا گســتره 
مقامــات   ًَ اخيــرا اســت.  محدوديت هايــي 
احتمال مي دادند  را كــه  نفر  اندونزي هفت 
مشــهورترين  بــا  را  مالقــات  بيشــترين 
تروريســت اســالمي اين كشور داشــته اند، 
دســتگير كردند. مشخص شد چهار نفر آنها 
كه با پاســپورت جعلي به تركيه ســفر كرده 
بوده اند.  Uighur( چيــن  ( اويغورهــاي  از 
اكنون جاكارتا در پي آن اســت كه آيا اين 
افــراد با گروه داعش در تمــاس بوده اند يا 
خيــر. مطمئنــاً پكن زمان زيــادي را درگير 
دســته  آن  به ويژه  بوده  اســالمي  گروه هاي 
 )Xinjiang كــه در استان شــين جيانگ )
واقع در شــمال غربي چين هســتند. در طول 
دو دهــه اخيــر دو مورد خشــونت دوره اي 

چين و گروه دولت اسالمي موسوم 
به داعش

برگردان: کميل اورنگ

1)Felix K Chang( فليکــس چانگ
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ائتــالف  دربــاره  امريــكا،  رئيس جمهــور 
داعــش در عراق  با  نبرد  بــراي  بين المللــي 
و ســوريه كاماًل آشــكار است. ســخنگوي 
وزارت امــور خارجــه چيــن موافقت كرد 
كــه »جامعه ملــل بايد به طور مشــترک عليه 
يادآور شــد  او  اما  اقدام كنند.«  تروريســم 
تماميت  »اســتقالل،  به  احترام  از  بايــد  چين 
ارضــي و حاكميــت كشــورهاي مرتبط در 
اطمينان  تروريســم«  عليه  بين المللي  مبــارزه 
بشــار  زماني كه  تا  بنابراين  نمايــد؛  حاصــل 
عليه داعش در سوريه  با حمله هوايي  اســد 
اقدامــي  چنيــن  از  چيــن  نكنــد،  موافقــت 
حمايــت نخواهــد كــرد )روســيه نيــز نظر 

مشــابهي دراين باره ابراز كرده است(.
رو  پيــش  همــواري  مســير  چيــن  تاكنــون 
داشــت و تصــور مي كــرد كــه امريــكا و 
متحدانــش نيــز نهايت تــالش خود را براي 
جلوگيــري  حداقــل  يــا  داعــش  شكســت 
از گســترش آن انجــام خواهنــد داد، امــا 
هســتند.  كمين  در  هــم  ديگــري  خطــرات 
امريكا  پيامدهاي عقب نشــيني  دربــاره  چين 
مناطــق  آيــا  اســت.  نگــران  افغانســتان  از 
مي توانند  پاكســتان  يــا  افغانســتان  قبيلــه اي 
شــكل دهنده ســتيزه جويان اسالمي جديدي 
ناآرامي هــاي  شــين جيانگ  در  تــا  باشــند 
ازاين رو چين  بزنند؟  دامن  را  گســترده تري 
درصــدد تحكيم روابط خود با همســايگان 
تا منطقــه حائلي را  آســياي مركزي اســت 
بيــن خــود و خطــرات فراســوي آن ايجاد 
با  كند. »جاده ابريشــم جديد« چين متناسب 
اين اســتراتژي است. منافع اقتصادي حاصل 
تعهد ســران كشورهاي  مي تواند در تحكيم 
آســياي مركزي مؤثر باشــد و آنها را قادر 
سازد با ســتيزه جويان اسالمي در كشورهاي 
خــود مقابله كننــد. درعين حــال، چين بايد 
ابريشــم جديد« سران  تا »جاده  احتياط كند 
آن كشــورها را بيش ازاندازه منتفع نســازد. 
در اين صورت نارضايتــي در ميان جمعيت 
چيــن به وجــود خواهد آمــد و در صورت 
ابريشــم جديد« پكن  اتفاقي »جــاده  چنيــن 
جهت  جديــدي  مســير  به عنــوان  مي توانــد 

باشد. به چين  اســالمي  ورود ستيزه جويان 
منبع: انديشــكده سياســت خارجي )17 

)2014 سپتامبر 
1. پژوهشــگر ارشــد انديشــكده سياســت 

خارجــي■

را ترغيــب كــرد تــا نهايت تــالش خود را 
بــراي جلوگيــري از افراط گرايي اســالمي 
انجــام دهنــد. او همچنيــن همــكاري چين 
را با تاجيكســتان مســتحكم و اين كشور را 
و  ناميد  چيــن  راهبردي«  »شــريك  به عنوان 
»جاده ابريشــم جديد« چيــن را مورد تأكيد 
همكاري  ســازمان  به تازگي  داد.  قرار  خود 
نظامــي  رزمايــش  بزرگ تريــن  شــانگهاي 
خود را از ســال 2000 به بعــد برگزار كرد 
كــه در حدود هفت هــزار نيروي رزمي در 
بيشــتر  ايــن رزمايش مشــاركت كردند كه 

بودند. چيني  آنها 
پيدايــش گروه داعــش در مناطقي كه چين 
قبــاًل منافع تجاري در آنجا داشــته موقعيت 
شــهروندان اين كشــور را به خطــر انداخته 
اســت. با پيشــروي داعش به ســمت بغداد، 
پكن هزاران كارگــر چيني را در ماه ژوئن 
از عراق خارج كرد. تخليه اين كارگران به 
ليبي  از  كارگران  ديگــر  دنبال خارج كردن 
و ســوريه و در پــي تشــديد درگيري ها در 
درحالي كه  گرفــت.  اين كشــورها صورت 
چيــن تاكنــون تمايلي بــه مقابله مســتقيم با 
با اعزام  امــا  ســتيزه جويان داعش نداشــته، 
بــراي مأموريت  نظــام  پيــاده  نيــروي   700
ملل در سودان جنوبي  حفظ صلح ســازمان 
در ماه ســپتامبر ســال جاري موافقت نمود. 
از ميدان هاي  بــراي محافظــت  نيروها  ايــن 
نفتي تحت كنترل شــركت ملي نفت چين و 
تهديــد درگيري هاي داخلي مورد  برابر  در 

اســتفاده قرار مي گيرند.
تا  انگيــزه داد  بــه چيــن  اين مــوارد  همــه 
منافــع  و  خــود  از  محافظــت  راســتاي  در 
اقتصــادي خــود در خاورميانــه بــا غــرب 
همــكاري كند؛ امــا اين تمام قضيه نيســت، 
اين معنا  بــه  چراكــه موافقت درباره تهديد 
نيســت كه دربــاره آنچــه در برابــر تهديد 
انجــام مي دهنــد هــم توافــق كرده اند. دو 
طــرف هنوز ديدگاه هــاي مختلفــي درباره 
امر در  ايــن  ايــن تهديــد دارند.  با  مقابلــه 
پاســخ رســمي چيــن بــه بــاراک اوبامــا، 

مــدت زيــادي مقامــات چينــي در تــالش 
بودنــد تــا اين چنين ناآرامي هــا را با روش 
صــورت:  ايــن  بــه  كننــد.  آرام  ســه جانبه 
شــين جيانگ  شــهر  اقتصــادي  توســعه   .1
هــان  چيني هــاي   .2 نمــوده؛  تقويــت  را 
را تشــويق كننــد تا بــه اين شــهر مهاجرت 
3. امنيت را در اين اســتان تقويت  كننــد و 
نماينــد. آنهــا به طور گســترده در اين ســه 
مــورد موفق شــدند، امــا در پايــان دادن به 
كه  شــد  مشــخص  ماندند.  ناكام  ناآرامي ها 
اقتصــادي  توســعه  ذي نفعــان  بزرگ تريــن 
هان  چينــي  مهاجــران  همــان  شــين جيانگ 
بودنــد و اويغورهاي بومــي ذي نفع نبودند، 
كــه اين امــر ســبب شــد اويغورهــا نه تنها 
احســاس ضعــف بيشــتري كــرده، بلكــه با 
فشــار چيني هاي هان كنار گذاشــته شــوند. 
در هميــن حــال ايجــاد امنيــت بيشــتر بــه 
نيروهاي  پليس چيــن و  بــود كه  اين  معناي 
امنيتــي آمــاده واكنش به هرگونه ســوء ظن 
اويغورها  جانــب  از  ناآرامي هــا  مــورد  در 
بيش ازپيش  معمــول  امنيتــي  باشــند. رونــد 
شد،  ســبب  را  اويغورها  نارضايتي  موجبات 
باشــد پكن  اما شــرايط داخلي هــر چه كه 
تبعيدي  به گروه هــاي  اتهام زني  در  هميشــه 
بــراي عمليات تحريكــي و حمايتي  اويغور 
جنبــش  به ويــژه  شــين جيانگ  در  تــرور 
اســالمي تركستان شرقي ســريع عمل كرده 
اســت. درحالي كــه در برخــي مــوارد اين 
مســئله صــادق بود، امــا اكثر ســازمان هاي 
اويغورهــاي تبعيــدي نقشــي در تحريك يا 
درباره  درواقــع  نداشــتند.  بيشــتر  حمايــت 
تركســتان  اســالمي  جنبــش  فعاليت هــاي 
بلكه  مقامات چينــي،  توســط  نه تنها  شــرقي 
توســط وابســتگان ايــن جنبش هــم اغراق 
شــده اســت. گروه داعش با پشــتوانه مالي 
خــوب مي تواند خطــر به مراتب بزرگ تري 
باشــد كــه تاكنــون بــه دروازه هــاي چين 

است. رسيده 
چيــن قبــل از تشــكيل دولت اســالمي، در 
پــي راهي بود تا بتواند حتي االمكان اســالم 
ســتيزه جو را دور نگــه دارد. به ايــن دليل 
بــود كــه روســيه و چهار كشــور آســياي 
را  شــانگهاي  همــكاري  ســازمان  مركزي، 
امــروزه  كردنــد.  ايجــاد   2001 ســال  در 
چيــن حمايــت خــود از ســازمان همكاري 
مقابــل  در  ســدي  به عنــوان  را  شــانگهاي 
مرزهــاي  تــا  ســتيزه جو  اســالم  پيشــرفت 
خــود قلمــداد مي  كنــد و دولــت اســالمي 
در  خــود  تشــكيالت  اســتقرار  درصــدد 
 Xi آســياي مركزي است. شــي جين پينگ )
در   ً اخيــرا رئيس جمهــور چيــن   )Jinping
در  شــانگهاي  همكاري  ســازمان  كنفرانس 
تاجيكســتان حضــور يافت و ســاير رهبران 

داعش  گروه  پيدايش 
قباًل  چين  که  مناطقي  در 

داشته  آنجا  در  تجاري  منافع 
کشور  اين  شهروندان  موقعيت 

است.  انداخته  خطر  به  را 
سمت  به  داعش  پيشروي  با 
کارگر  هزاران  پکن  بغداد، 

عراق  از  ژوئن  ماه  در  را  چيني 
کرد خارج 
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در آيينه رسانه ها
ايران 

امريكا و افراط گرايي مذهبي و داعش
گزيده اي از گفت وگوي نوام چامســكي با مؤسسه تحقيقات 

(Research Plymouth Institute for Peace) صلح پليموت
به نظر مي رسد تركيه از ديدن اينكه دشمنانش )كردها و داعش( همديگر 
را در مرز مي كشند، راضي اســت. اين امر در صورت عدم توانايي كردها 
به مقابله در برابر حمله داعش به كوباني و مناطق ديگر نتايج وحشــتناكي 

در پي خواهد  داشت.
امريــكا ـ مانند گذشــته بريتانيا ـ در تالش براي حمايت از اســالم  افراطي 
بنيادگراســت تا با ملي گرايان ســكوالر مقابله كنــد. از زماني كه خانواده 
ديكتاتور در عربســتان سعودي ســر كار آمده است و منابع عظيم نفتي در 
اين كشــور پيدا مي شود، عربســتان به متحد دائمي اين كشور تبديل شده 

است.
بهتريــن روزنامه گار و تحليلگر آگاه منطقه پاتريك كوک برن اســتراتژي 
امريــكا را ماننــد آليس در ســرزمين عجايب توصيف مي كنــد: مبارزه با 
داعش و دشــمنان اصلي اش با تركيبي غيرواقعي و غيرمستحكم از متحدان 

عربي با حمايت محدود اروپا.
يــك آلترناتيو درســت، عمل كردن بــه قوانين داخلي و بين الملل اســت: 
پايبنــدي به شــوراي امنيت ســازمان ملل و هدايــت آن و پيداكردن يك 
راه حل سياســي و ديپلماتيــك براي فرار از مخمصه يــا حداقل كم كردن 

وحشت، اما اين امر هيچ شباهتي با فرهنگ سياسي امريكا ندارد.
منبع: Stopwar.org.uk، 20 اكتبر 2014 )28 مهر 1393(

برگردان: صبا نائلي

قرارداد گسترش فرودگاه امام خميني

ايــران قصــد دارد با صرف 2/8 ميليــون دالر، فــرودگاه بين المللي اصلي 
تهران را گســترش دهد. شــركت فرانســوي بويگ در زمره شركت هايي 
اســت كه براي شركت در اين برنامه ابراز تمايل كرده است. ديپلمات هاي 
ايران و قدرت هاي جهاني درصدد دســتيابي به قراردادي هســتند كه شايد 
منجر به لغو تحريم هاي بين المللي شود كه به خاطر برنامه هسته اي ايران بر 
اين كشــور تحميل شــده است و راه را براي شــركت هاي خارجي به يك 
بازار 75 ميليون نفري بازخواهد كرد. هوانوردي ازجمله بخش هايي اســت 
كه تحريم ها بر آن تأثير گذاشته است و باعث شده كه ايران نتواند ناوگان 
هواپيماهــاي مســافربري خود را روزآمــد كند. فــرودگاه بين المللي امام 
خميني واقع در 40 كيلومتري جنوب غربي تهران، هم اكنون ظرفيت شــش 
ميليون مســافر هوايي در ســال را دارد. رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، 
در اين هفته اعالم كرد ايران به 300 فروند هواپيماي مســافربري نياز دارد 
و اين در حالي اســت كه فقط نصف اين تعــداد را در اختيار دارد. دولت 
قصــد دارد درنهايت ايران را بــه كانون اصلي حمل ونقــل كاال و دومين 

كشــور درزمينٔه نقل وانتقال مسافر در خاورميانه تبديل كند. ايران كه قصد 
دارد درنهايــت در فــرودگاه امام خميني يك منطقه تجــارت آزاد برقرار 
ســازد، مي توانــد از ترافيــك فزاينده اي كــه از طريق دوبــي مي گذرد، 
بهره برداري كند. قرار اســت ايــن پايانه جديد در ظرف پنج ســال آينده 
ساخته شود كه البته بسته به وضعيت تحريم ها، شايد طوالني تر هم شود. او 
گفــت احتمــال دارد اين پــروژه در دو فاز انجام شــود و در فاز نخســت 

ظرفيت مسافر تا 12 ميليون نفر افزايش يابد.
منبع: بلومبرگ، 16 اكتبر 2014 )24 مهرماه 1393(

نويسنده: الدن ناصري

نشست تجاري ايران و اروپا

جامعه تجار ايران و سرمايه گذاران احتمالي خارجي به اندازه اي خوش بين 
هســتند كه آماده شدن براي آينده را شــروع كرده اند. آينده اي كه در آن 

روابط ايران و غرب از تقابل و تنش كمتري برخوردار خواهد بود.
در نشســت مجمع ايران و اروپا، شــركت هايي از صنايع مختلف، از مواد 
غذايي و نوشيدني تا توليد برق، معدن، بانكداري، ارتباطات و صندوق هاي 
ســرمايه گذاري، شركت داشــتند. شــركت هايي همچون بانك امريكايي 
»سيتي گروپ«، شركت تجهيزات مخابراتي »سيسكوسيستمز«، گروه نفتي 
»توتال« فرانسه، شركت برق »آلســتوم« و گروه آرايشي »اوره ال« فرانسه، 
شركت هواپيماســازي »ايرباس«، شــركت مخابراتي آفريقاي جنوبي »ام.

تــي.ان«، گروه رســانه اي »ناســپرس« و بانك »ان.بــي.دي« امارت در اين 
نشست در لندن شركت كردند.

اميرعلي اميري از شــركت مديريت سرمايه و دارايي  اي.سي.ال. مي گويد: 
اين نشســت ويتريني بــراي نشــان دادن فرصت هاي ايــران در برابر ديگر 
بازارهاي نوظهور است؛ چون در اين خصوص آگاهي كافي وجود ندارد.

تحليلگــران مي گويند بهره گيري از روابط تاريخــي در تجارت بين ايران 
و اروپا قســمتي از يك راهبرد پنهاني اســت يعني اگــر امريكا براي ادامه 
تحريم ها پافشــاري كند، فشارهاي تجاري از طرف اروپا، مي تواند امريكا 

را از متحدانش، جدا كند.
يــك تاجر ايراني مقيم لندن گفت كه ما افرادي هســتيم كــه مي توانيم با 
غربي هــا صحبــت كنيم، اين ماييم كــه مي توانيم بــا وكالي تحصيلكرده 

هاروارد، گفت وگو كنيم.
منبع: تايمز، 16 اكتبر 2014، )24 مهر 1393(

نويسنده: نجمه بزرگمهر

كابينه جديد عراق

حيدر العبادي، نخســت وزير جديد عراق كه شــيعه مذهب است، مجلس 
تحت سلطه شيعيان عراق را متقاعد كرد خالد العبيدي، يكي از نمايندگان 
ســني مذهب را به عنوان وزير دفاع منصــوب كنند. اين انتخاب يك اقدام 
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نهايي و دشوار در تشكيل كابينه فراگير بود.
نفس جنگ عراق امري بي فايده خواهد بود اگر اقليت ســني اين كشور به 
حمايت از يك روش جايگزين براي ســلطه شيعه ادامه دهد، يا اگر ارتش 
عراق تحت رهبري يك حكومت وحدت ملي قرار نداشــته باشد. گذشته 
از هر چيز، فروپاشــي ارتش در برابر پيشــروي داعــش، در ماه ژوئن بود 
كه به سقوط سياســي نخست وزيري هشت ساله نوري المالكي و حكومت 

فرقه گراي او منجر شد.
درحالي كه روزنامه نگاران عمدتاً بر درگيري نظامي متمركز هســتند، نبرد 
واقعي تالش براي ايجاد ســازش بيــن فرقه هاي عــراق، ازجمله قوم كرد 
اســت. پيروزي در اين »جنگ« بازتابي است از آنچه در هر جنگي در اين 
منطقه- در داخل عربســتان سعودي، لبنان، سوريه و يمن و نيز نبرد قدرت 

منطقه اي بين ايران و عربستان سعودي- ضرورت دارد.
منبع: كريسچن ساينس مانيتور، 19 اكتبر 2014، )27 مهر 1393(

نويسنده: سرمقاله

از رابطه با شيعه سر باز نزنيم

شــيخ احمد كريمه، استاد فلسفه حقوق تطبيقي دانشگاه االزهر، به المانيتور 
گفت ايدئولوژي فقط مي تواند در برابر ايدئولوژي قرار گيرد. او گفت: »به 
همين دليل، ما بايد آتش تعصب ناشــي از داعش و القاعده كه در سراســر 
نهادهاي اســالمي رســمي پديد آمده اســت را خاموش كنيم، چرا كه اين 

جنبش ها نتيجه افراط گرايي در فرق سني است.«
كريمه معتقد اســت مقابله با داعش روشــي براي تجديد روابط سياســي با 
طرف ايراني نيست. در عوض بايد اين مسئله از طريق روابط ميان ملت ها كه 

به رغم نقض روابط ميان حكومت ها جريان دارد، صورت گيرد.
وي افزود: »االزهر به اختالفات فرقه اي، ازجمله فرق شــيعه در جهان اسالم 
اذعان دارد. اين دانشــگاه با نهادهاي شيعه زيدي در يمن و شيعيان جعفري 
در لبنــان، عراق و ايران رابطه دارد. اين مســئله به تازگي در مراســم معارفه 
مفتي اعظم لبنان كه در آن هيئت نمايندگي مصر به رياســت شوقي اعالم، 
مفتي اعظم مصري و نماينده االزهر با روحانيون شيعه برجسته ايران در لبنان 
مالقات كردند روشــن شد. اين مالقات پيش از سفر علماي االزهر، قاريان 

قرآن، اساتيد دانشگاه و نيز هيئت هاي رسانه اي به تهران صورت گرفت.«
كريمه گفت: زماني كه ما بــا واتيكان كاتوليك گفت وگو مي كنيم و اين 
به ايجاد طرح بيت العليا با مســيحيان ارتودكس در مصر انجاميد و با طرف 
اسرائيلي روابطي در سطح رسمي داريم، چه طور مي توانيم از گفت وگو با 

مسلمانان شيعه سرباز زنيم؟«
او گفــت كه به زودي براي احيــاي طرح ايجاد »انجمن آشــتي« ميان فرق 
مختلف اســالمي تالش خواهد كرد. وي افزود درصورتي كه نتواند چنين 
مركزي را در مصر ايجاد كند، لبنان مناسب ترين محل براي اين امر خواهد 
بود. به گفته او، لبنان به ايجاد مدارا ميان ســني ها، شــيعيان و ســاير فرقه ها 
معروف است و به چنين مركزي امكان مي دهد كه ارزش هاي اسالمي خود 

را در جهان اسالم گسترش دهد.
مدحت حماد، اســتاد مطالعات ايران و رئيس گروه زبان هاي مشــرق زمين 
در دانشــگاه طنطا، بــه المانيتور گفت: مقابله با ســازمان هاي تروريســتي، 
ازجملــه داعش، مبنايي بــراي ازســرگيري روابط مصر و ايــران نخواهد 
بــود. بايد ]آيت اهلل[ علي خامنه اي، رهبر معظم ايران و عبدالفتاح السيســي، 
رئيس جمهور مصر، صادقانه مايل به بازگرداندن روابط ميان اين دو كشور 

باشند.«
حماد گفت اقدام سياسي اخير ايران براي جلب دوستي مصر فقط بخشي از 
اين تصوير است. به گفته حماد، بخش ديگر اين تصوير اين است كه ايران 
واقعــه 30 ژوئن را كودتا مي داند، نه يك انقالب. حماد گفت رســانه هاي 
ايران به ارتش مصر توهين مي كنند و آن را به مثابه سركوب كننده آزادي ها 
به تصوير مي كشــند كه بر امور كشــور مسلط اســت و جريان هاي سياسي 

كنوني را درهم مي شكند.

منبع: المانيتور، 21 اكتبر 2014 )29 مهر 1393(
نويسنده: رامي گاال

نظرات تندروهاي امريكا درباره توافق هسته اي

دنيــس راس، مشــاور ارشــد ســابق رئيس جمهــور اوباما، هشــدار داد: 
»درنهايت، به نظر مي رســد احتمال اندكــي در مورد يك توافق جامع در 
حال حاضر وجود داشته باشد. اگر اين گونه باشد، 1+5 بايد به دقت درباره 
آنچه بعد از ضرب االجل 24 نوامبر رخ خواهد داد بينديشد.« شايد او، در 
مــورد اينكه دولت امريكا راهي براي برآوردن آنچه ايران خواســتار آن 

است پيدا نخواهد كرد، بيش از اندازه خوش بين است.
باوجوداين، او توصيه مي كند: »يك درک ضمني وجود خواهد داشــت 
مبنــي بر اينكه ايران برنامه خــود را محدود خواهد كرد و اينكه هيچ گونه 
تحريم هاي جديد عليه اين كشــور برقرار نخواهد شد. احتماالً يك وقفه 
چندماهــه در مذاكــرات 1+5 وجود خواهد داشــت اما تــداوم مالقات 
گاه  وبيگاه بين وزير امور خارجه ايران و مســئول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا يا حتي جان كري، وزير امور خارجه امريكا، وجود خواهد داشــت 
تا ببينند آيا ممكن اســت مذاكرات تمديد شــود يا خيــر. اگر هيچ اتفاق 
ديگري هم رخ ندهد، وجود اين مالقات نشــان خواهد داد كه ديپلماسي 
ادامــه دارد.« او همچنين توصيــه مي كند كه طي مذاكرات، ما فهرســت 
مصالحه هايــي را كه صورت گرفته اســت افشــا كنيم تا نشــان دهيم كه 
مــا و نه ايران، با حســن نيت عمل مي كنيم. در رابطــه با موضوع دوم، من 
صادقانه ترديد دارم كه دولت خواســتار افشــاي ميــزان تالش خود براي 
خشنودســازي ايران و كوتاه آمــدن از مواضع خود در مذاكرات باشــد. 
همان گونه كــه راس مي گويد، ما از وعده اوباما بــراي حذف توانمندي 

سالح هسته اي ايران فاصله زيادي گرفته ايم.
اد رويــس، نماينده جمهوريخواه و رئيس كميتــه روابط خارجي مجلس 
نماينــدگان، در واكنــش به خبــري مبني بــر اينكه دولت ممكن اســت 
درنهايت تــالش كند كه كنگره را دور بزند گفــت احتمال چنين كاري 
وجود ندارد. وي روز دوشنبه بيانيه مكتوبي را صادر كرد كه نشان مي داد 
اعتبار دولت تا چه حد پايين است. در اين بيانيه آمده است: در يك جلسه 
اســتماع كنگره در اوايل سال جاري، هنگامي كه سؤال شد كه آيا دولت 
بــراي تأمين قانــون لغو تحريم ها در يك توافق نهايي بــا ايران، به كنگره 
خواهد آمد يا خير، جان كري پاســخ داد: »خب، البته. ما به موجب قانون 
ملزم هستيم.« او اضافه كرد »آنچه ما انجام مي دهيم بايد به تصويب كنگره 
برســد.« و نتيجــه گرفت كه: »اين گزارش نشــانه ديگري اســت از اينكه 
دولت اوباما ممكن اســت توافقي انجام دهد كه نتواند منافع حياتي امنيت 

ملي امريكا و متحدان ما را حفظ كند.«
دولــت براي مــردم امريــكا و كنگره توضيــح مي دهد كه ايــران هرگز 
هيچ گونــه عالقه اي به افشــاكردن فعاليت هاي مخفي خود درگذشــته يا 
برچيدن برنامه خود نشــان نداده اســت. پس كاخ ســفيد بايــد از كنگره 
بخواهد كــه تحريم هاي جديد را بــه اجرا درآورد و انتقال ســالح هايي 
مناســب اســرائيل را براي حمالت هوايي آغاز كند. آن وقت ما مي توانيم 
مشــورت با متحدان سني و اســرائيلي خود را شروع كنيم؛ و سپس عالوه 
بر اين ها، گرچه دير شــده است اما تأسيسات حياتي سوريه را هدف قرار 
دهيم و نشــان دهيم كه هيچ تحملي در مورد ســالح هاي كشــتارجمعي 
نداريم. حتي ممكن اســت هيالري كلينتون بتواند ايــن اقدامات را تأييد 
كنــد، در آن صورت، معلوم خواهد شــد اينكه مي گوينــد وي تفاوتي با 

اوباما ندارد، بي اساس است.
منبع: واشنگتن پســت، 21 اكتبر 2014 )29 مهر 1393(

نويسنده: جنيفر روبين
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تبعات كاهش قيمت نفت

فكر كنيد: چهار كشــور نفت خيز ـ ليبي، عراق، نيجريه و سوريه ـ در حال 
حاضر، درگير ناآرامي اند و ايران نيز از اعمال تحريم ها در رنج اســت. 10 
سال پيش، در صورت انتشار چنين خبرهايي، نرخ نفت به طور حتم به اوج 
خود مي رســيد و امروز، شــاهد عكس اين جريان مي شويم. طي هفته هاي 
اخير، نرخ جهاني نفت رو به افت اســت و در حال حاضر، به بشــكه اي 88 

دالر رسيده است.
افــت نرخ نفــت نتيجه كاهــش روند توســعه اقتصادي در اروپــا و چين، 
به موازات تبديل امريكا به يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت در سايه 
فناوري مدرني اســت كه استخراج حجم بااليي از »نفت سنگين« را ممكن 
مي كنــد. افزون بــر آن، در حال حاضر، امريكا اجازه صادرات بخشــي از 
فرآورده هاي نفتي اكتشــافي جديد را صادر كرده است. عربستان سعودي 
نيــز از كاهش توليدات خود صرف نظر كرده اســت تــا نرخ نفت را ثابت 
نگه دارد و به موازات آن، تالش مي كند ســهم بازار خود را در قبال ديگر 
توليدكنندگان نفت اوپك حفظ كند. هدف نهايي از تمامي اين اقدامات، 
دشــواركردن زندگي براي روســيه و ايران اســت و درحالي كه عربستان 

سعودي و امريكا در جنگ سوريه با آنها ضديت مي كنند.
ايگور حيدر، مدير اجرايي ســابق نخســت وزير روســيه از سال 1991 الي 
1994 ميالدي، در بيانات خود مورخ 13 نوامبر 2006 ميالدي، خاطرنشــان 
كرد كه »بايد كرنولوژي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را از 13 سپتامبر 
ســال 1985 ميــالدي مطالعه كرد« در همان روز، شــيخ احمد زكي، وزير 
نفت عربستان ســعودي، اعالم كرد كه اين كشور پادشاهي تصميم گرفته 
در سياســت نفتي خود تغييرات راديكال به وجود آورد. دولت عربســتان 
سعودي نرخ نفت را آزاد كرد. طي شش ماه بعدي، توليد نفت در عربستان 
ســعودي چهــار برابر افزايش يافت و اين در حالي بــود كه نرخ نفت افت 
كرده بود. اتحاد جماهير شوروي سابق ساالنه حدود 20 ميليارد دالر ضرر 
كرد و بدون اين پول، كشــور به راحتي نمي توانست زندگي خود را اداره 

كند.
نه مســكو و نه تهران فردا ازهم پاشيده نخواهند شد و اگر نرخ نفت پايين تر 
از 70 دالر برســد، ما شــاهد كاهش توليدات نفتي در امريكا خواهيم شد، 
زيــرا اين امــر ازلحاظ اقتصــادي مقرون به صرفه نخواهد بــود و نرخ نفت 
افزايش خواهد يافت؛ اما ترديدي نيســت كه افت كنوني نرخ نفت موافق 
منافع راهبردي امريكا و عربســتان سعودي و به ضرر روسيه و ايران است. 
درآمــد حاصل از صــادرات نفتي، در حدود 60 درصــد از بودجه دولتي 

ايران و بيش از نيمي از مخارج دولتي روسيه را تأمين مي كند.
منبع: كامرسانت، 27 اكتبر 2014 )5 آبان 1393(

نويسنده: نيكالي زوبوف

نقش تركيه در بحران خاورميانه

تركيه، در كانون مناقشــات عصر حاضر و در دو سوي جنگ هاي بزرگ 
در منطقه خاورميانه قرار دارد. از يك ســو، متعهد بــه حمايت از مخالفان 
ميانه رو در ســوريه است و از سوي ديگر، كانوني براي ارسال تسليحات و 
جهادي هاي سني مذهب خارجي تا حدودي تندرو. داليلي وجود دارد كه 
نشــان مي دهد تركيه، بيش از يك هزار عامل نفوذي در ميان داعش دارد. 
بعضــي از اعضاي داعش مدعي هســتند كه در هيــچ جايي بدون حمايت 
تركيه وارد نخواهند شــد. تركيه، از روي ناچاري از عناصر تندرو حمايت 

مي كند.
از ابتداي بحران، در مدت چند ماه، اردوغان ســعي كرد داليل بشار اسد، 
متحــد وقت خــود در منطقه را درک كند. ولي با ســماجت هاي اخير او، 
دولت تركيه به شدت در كنار ناراضيان سوري قرار گرفت. مقامات ترک، 
خيلي زود ناراضيان سوري را كه در استانبول، شوراي ملي سوريه، نخستين 

ســاختار هماهنگ كننده شان را تشكيل دادند، در خاک خود پذيرا شدند. 
ارتش آزاديبخش سوريه، نيز در تركيه حامي و پناهگاهي پيدا كرد.

اردوغان، مي خواست از اين بحران برحذر باشد زيرا باعث تحكيم قدرت 
كردهاي ســوريه مي شــد. بايرام بالچي در اين مــورد مي گويد كه دولت 
تركيه دودوزه بازي مي كند. درواقع، از يك سو، از كردهاي عراق حمايت 
مي كند، از ســوي ديگر، كردهاي ســوريه را ســركوب مي كند. درواقع، 

اردوغان، نمي خواهد دو قوم كرد قدرتمند در منطقه وجود داشته باشند.
منبع: لوريان لو ژور، 13 اكتبر 2014 )20 مهر 1393(

نويسنده: ميشل لوجل

احتمال توافق موقت ايران با غرب

غرب به ايران هشــدار مي دهد كه ظرفيت غني سازي خود را به چند هزار 
كاهــش دهد تا زمــان الزم براي پااليش اورانيوم كافــي براي جنگ افزار 
هسته اي طوالني شود؛ خواســته اي كه تهران تاكنون آن را نپذيرفته است، 
گر چه ممكن اســت تغييــرات كوچك تــري را در فعاليت هاي مربوط به 

سانتريفيوژها لحاظ كند.
در عوض، غرب بايد با گسترش مهلت مذاكرات به مدت 6 تا 12 ماه ديگر 
موافقت كند؛ و ســپس آزادشدن بخش ديگري از دارايي هاي مسدودشده 
ايران در بانك هاي جهاني را كه نمي تواند از 700 ميليون دالر در ماه فراتر 
رود، بپذيرد. آزادســازي جزئي دارايي هاي مسدودشــده )كه كل آن در 
حدود 100 ميليارد دالر برآورد شــده است( در كنار برداشتن تحريم ها به 
اقتصاد ايران امكان مي دهد روند رشد آرامي را كه از مارس 2014 ميالدي 
تجربه كرده اســت، پس از هشت دوره چهارماهه متوالي رشد منفي، حفظ 

كند.
اما مذاكره كنندگان امريكايي و اروپايي )بريتانيا، فرانســه و آلمان( احتمال 
ندارد با برداشته شدن تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل موافقت كنند. 
آنها اين اهرم مهم را تا پايان مذاكرات كه توافق نهايي به دست آيد، حفظ 

مي كنند.
توافق موقت ديگر به روحاني اجازه مي دهد دوره ســخت ديگري را پشت 
ســر بگذارد، اما بي ترديــد بهترين گزينه براي رئيس جمهور نيســت، زيرا 
فقــط در توافق جامع، دولت ميانه رو او مي توانــد از تحريم هاي فلج كننده 
و قطعنامه هاي ســازمان ملل در همه زمينه ها راحت شــود؛ ســناريويي كه 
موجب برتري رئيس جمهور محبوب بر گروه هاي ضد اصالح طلب داخلي 

مي شود.
منبع: المانيتور، 20 اكتبر 2014 )28 مهر 1393(

درآمد نفتي داعش

در امريكا، داعــش را مرفه ترين گروهك تروريســتي در تاريخ مي نامند. 
بر اســاس ارزيابي هاي كارشناســان امريكايي، ايــن گروهك همه روزه با 
وصول دســت كم مبلغ يــك ميليون دالر از قاچاق نفــت در مناطق تحت 
كنترل خود، با ســرعت بســيار زيادي ســرمايه هنگفتي مي اندوزد. بخش 
اعظم درآمدها از معادني واقع در شــرق ســوريه تأمين مي شــوند. به گفته 
ديويــد كوئن، مشــاور در امور مبارزه با تروريســم و اطالعات مالي وزير 
خزانه داري امريكا، امريكا قصد دارد به طور كامل دست داعش را از منابع 
مالــي كوتاه كند و گروهــك را از امكان انجام عمليات در سيســتم مالي 
بين المللي محروم كند. واشــنگتن تصريح مي كند كه نفت اســتخراجي از 
سرزمين هاي تحت كنترل داعش، از طريق ميانجي گران به كردهاي عراق 

و تركيه ارسال مي شود.
بر اســاس طــرح امريــكا، از طريــق اعمال تحريم هــا عليه آن دســت از 
كشــورهايي كه منابع انرژي زا را از داعش خريــداري مي كنند و آن را به 
كشــور ثالث صادر مي كنند، مي توان قدرت مالي داعــش را از ميان برد. 
بر اســاس ارزيابي هاي كارشناســان امريكايي، ازآنجاكه نرخ نفت فروشي 
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توســط داعش بسيار پايين تر از نرخ بازار - بشــكه اي در حدود 30 دالر- 
اســت، اين امر باعــث جذابيت آن ازنظر خريداران مي شــود. اســتراتژي 
واشنگتن شامل شناسايي تمامي كساني است كه در عمليات مالي با داعش 

مشاركت دارند.
والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه، نيز ديروز فــروش غيرقانوني مواد 
هيدروكربني به شــبه نظاميان داعش را محكوم كرد. وي طي سخنراني در 
اجــالس »والداي« مجمــع مباحثات بين المللي، اعالم كرد: »تروريســت ها 
نفت را اســتخراج مي كنند و آن را به قيمت بســيار پاييني مي فروشــند؛ و 
خريداران اين نفــت بدون توجه، از اين طريق، تروريســت هايي را تأمين 
مالــي مي كنند كه دير يــا زود، احتمال دارد براي افشــاندن بذر مرگ، به 

خاک كشور آنان نيز هجوم برند«.
اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان روسي، بعيد به نظر مي رسد كه 
شــيوه هاي پيشــنهادي امريكا در مبارزه با اين گروهك مورد تأييد مسكو 
باشد: تخريب زيرساخت هاي نفتي ســوريه، مي تواند نه  تنها به شبه نظاميان 
داعش، بلكه رژيم بشــار اســد نيز كه تابســتان گذشــته، مجــدد به عنوان 

رئيس جمهور سوريه انتخاب شد، ضربه جدي وارد كند.
منبع: كامرسانت، 25 اكتبر 2014 )3 آبان 1393(

نويسنده: آنگلينا شونينا

احتمال استفاده از تسليحات شيميايي در عراق

طــي جــاري،  مــاه  چهــارم  و  بيســت  روز  واشنگتن پســت   روزنامــه 
ــي و ــكالت تنفس ــت مش ــه عل ــه ب ــراني ك ــرد، از افس ــالم ك ــي اع  گزارش
ــش« ــم »داع ــدند، دريافتي ــل ش ــتان منتق ــه بيمارس ــابه آن ب ــواردي مش  م
 ســازمان اســالم گراي افراطــي كــه شــمال غربــي عــراق را تحــت تصــرف
 دارد، اواســط مــاه ســپتامبر در جنــگ بخــش مركــزي عــراق از گاز كلــر
ــكا، روز ــه امري ــور خارج ــر ام ــري، وزي ــان ك ــت. ج ــرده اس ــتفاده ك  اس
ــن گزارشــي خاطرنشــان ــه چني ــا توجــه ب ــاه جــاري ب ــارم م  بيســت و چه
ــه ــا روش خاصــي اســتفاده شــود ب  كــرد: »حتــي گاز كلــر هــم چنانچــه ب
 ســالح شــيميايي مبــدل مي شــود و بــه هميــن جهــت اســتفاده از آن ممنــوع
 شــده اســت.« او در ادامــه افــزود: شــرايط بســيار حســاس و جــدي اســت
 و مــا در پــي جمــع آوري اطالعــات تكميلــي هســتيم. گمــان مــي رود گاز

ــت. ــده اس ــم استفاده ش ــوريه ه ــي س ــگ داخل ــي در جن ــر حت كل
گفته مي شود مواد سالح شيميايي دوران حكومت سابق صدام حسين، در 
مناطقــي كه تحت كنترل داعش در عراق قرار دارد، باقي مانده اســت؛ اما 
بااين حال، مقام مسئول امريكايي در همين راستا تصريح كرده است: »چون 

تاريخ مصرف آن گذشته است، كاربرد عملي نخواهد داشت.«
منبع: ماينيچي، 25 اكتبر 2014 )3 آبان 1393(

نويسنده: هيروآكي وادا

متهم كردن تركيه به همكاري با داعش

زبير آيدار، نماينده عالي رتبه پ.ک.ک در اتريش، آنكارا را متهم مي كند 
كه عمداً ورود پيشمرگه ها به شهر محاصره شده  كوباني را به تأخير انداخته 
اســت. او مي خواهد روند صلــح بين پ.ک.ک و تركيــه همچنان حفظ 

گردد.
زبير آيدار: بيش از 40 روز اســت كه در كوباني عليه جديدترين حمالت 
داعش مبارزه مي شــود. ما از ابتدا خواستار ايجاد يك كانال كمك رساني 
از طريــق تركيه براي يگان هاي مدافع خلق شــديم. تركيــه همواره از اين 
اقــدام جلوگيري كرد. به همين علت اســت كه امريكا تنها امكان ارســال 
كمك هــا از طريق هوايي را دارد. درنتيجه، دولت تركيه تحت فشــار قرار 
گرفــت؛ اما همچنــان اجازه نمي دهــد يگان هاي مدافع خلــق ديگر نقاط 
روژاوا )منطقه كردنشين ســوريه( به كمك يگان هاي مدافع خلق كوباني 

بيايند. اگر يگان هاي مدافع خلق مي توانســتند از جنگجويان خود حمايت 
كنند، شــرايط خيلي خوب مي شد. حتي اگر پيشمرگه ها هم بيايند، خوب 
اســت. انتظار مي رفت آنها هفته  پيش برســند؛ اما تركيه رســيدن آنها را به 
تأخير انداخت. دولت تركيــه هنوز هم با داعش همكاري مي كند. داعش 

مي خواهد كوباني را قبل از رسيدن نيروهاي كمكي تسخير كند.
منبع: دي پرسه، 29 اكتبر 2014 )7 آبان 1393(

نويسنده: ويالند اشنايدر

روسيه، هدف جهاد جهاني داعش

مقاله اختصاصي نشــريه »نيويورک تايمز« به جريان كشته شــدن نخستين 
شــهروند روس به دست شــبه نظاميان داعش، يك ماه بعد از پخش پيام 
ويدئويي تهديدآميز اســالم گرايان مبارز در ســوريه خطاب به روسيه و 

شــخص پوتين، رئيس جمهور اين كشور، منتشر شد.
ابوعمــر الشيشــاني را كــه از گرجســتان متواري شــده و نيمي چچني، 
نيمي گرجي اســت، يكي از خشــن ترين رهبران شــبه نظاميان »داعش« 
مي نامند. بر اســاس برخي از خبرهاي رســيده، ســرگي گوربون اف در 

دســت گروهك تحت كنترل او در سوريه اسير بوده است.
ابوعمر الشيشــاني قبل از ورود به خاک ســوريه و پيوســتن به عضويت 
داعــش در اين كشــور، به نام تاركان باتيراشــويلي شــهرت داشــته و 
شــهروند گرجســتان بوده است. وي در ارتش گرجســتان و تحت نظر 
مشــاوران نظامــي امريكايــي تعليم ديده و در ســال 2010 ميالدي، بعد 
از گذرانــدن خدمت ســربازي، در دادگاه گرجســتان بــه خاطر حمل 
غيرقانوني ســالح به سه ســال حبس محكوم  شــده بود. بر اساس يكي 
از ســناريوها، وي در زندان به دين اسالم روي آورده و وعده داده كه 
»عليــه كافران« جهاد خواهــد كرد. تاركان بعــد از آزادي از زندان به 

تركيه و از آنجا به ســوريه رفته است.
ابوعمــر الشيشــاني كه بــه عضويت »داعــش« درآمده و در ســوريه و 
عــراق مبــارزه مي كند، با شــركت در طراحــي عمليات تصرف شــهر 
موصل عراق، خود را به مقام ســردار جنگ رســانده اســت. بر اساس 
برخي از خبرهاي رســيده، شماري از شهروندان روس و جمهوري هاي 
ســابق شــوروي كه زندگي خود را وقف جهاد جهانــي در فضاي بعد 
از فروپاشــي مي كنند، تحــت فرماندهي ابوعمر الشيشــاني قرار دارند. 
ميخائيــل بوگدان اف، معاون وزير امور خارجه روســيه، در گفت وگو 
با نشــريه »كامرســانت« گفت كه تعداد زيادي از روس ها در سوريه و 

مي كنند. مبارزه  عراق 
شــخص ابوعمــر الشيشــاني بارهــا تهديــد به آغــاز جهاد در روســيه 
كرده اســت و حتــي وعده داده كه براي ســربريده رمضــان قديراف، 
رئيس جمهــور چچن، پنج ميليون دالر پــاداش خواهد داد و جالب اين 
اســت كه در 24 سپتامبر سال جاري، دولت امريكا نام ابوعمر الشيشاني 

افزود. به فهرست »تروريست هاي جهاني«  را 
بدين ترتيب، صرف نظر از ميزان صحت خبر منتشرشــده توســط نشريه 
»نيويورک تايمز« در خصوص كشته شــدن مهندس سرگي گوربون اف، 
بايــد گفت كه جهــاد جهاني نه  تنهــا امريكا و كشــورهاي غربي، بلكه 

روسيه را نيز هدف خود قرار داده است
منبع: كامرســانت، 29 اكتبر 2014، )7 آبان 1393(

نويســنده: ماريــا افيمــوا – ســرگي ســتروكان – كنســتانتين 
ورون اف■
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به نام خداوند جــان و خــرد           كزين برتر انديشه برنگذرد
پيشــنهاداتي دارم كه عرض مي كنم و اگر مقبول واقع شــد و امكان پذير 

بود آنها را عمل كنيد:
1ـ درباره موضوع جامعه مدني و نهادهاي جامعه مدني يك پرونده ويژه 
بــاز كنيد و در هر شــماره از مقاله هــا، مصاحبه ها، ميزگردهــا و... افراد 
صاحب نظر اســتفاده كنيد و ايــن موضوع را كامالً  بــاز و تجزيه وتحليل 
نماييــد، چون جامعه مدني در ايران آن چنان بايدوشــايد قوي نيســت  و 
در ميان مردم و حتي اقشــار تحصيلكرده شناخته نشده و جا نيفتاده است.

2ـ بسياري از كارشناسان و صاحبنظران تنها راه توسعه و پيشرفت ايران را 
توســعه  بخش خصوصي و خصوصي سازي به معني واقعي كلمه و اقتصاد 
آزاد مي داننــد. ايــن مورد نيز مفصل تجزيه وتحليل شــود و آســيب ها و 
خطرات و اميدها و چشــم اندازهايي كه در اين راه وجود دارد بيان شود، 
چــون همان گونه كه اطــالع داريد كارشــناس بزرگي مانند شــادروان 
مهندس عزت اهلل ســحابي اقتصاد آزاد را به طــور كامل و به اين صورتي 
كه در غرب اجرا مي شــود قبول نداشــتند و توســعه  بخــش خصوصي با 
نظارت دولت، مطلوب ايشــان بــود و معتقد بودند صنايــع مادر بايد در 
دست دولت باشد و آســيب هايي را هم براي سرمايه گذاري خارجي در 

ايران مشهور بودند.
3ـ آقاي مهندس بحث هاي نظري درباره توســعه و پيشــرفت در نشــريه 
چشــم انداز ايران و ديگر نشريات مي شــود، پيشنهاد من اين است كه در 
نشــريه ارزنده تجربه هاي عملي به صورت مفصل بررســي شــود. مثاًل در 
هر شــماره نشريه يك كشــور مانند تركيه، مالزي، ژاپن، كره جنوبي و... 
موردبحث قرار گيرند و خيلي واضح و روشــن نوشــته شود كه اي ملت 
ســتمديده ايران و خوانندگان نشــريه چشــم انداز ايران كشور تركيه اين 
سياســتگذاري ها را كرده كه امروز تركيه شــده كشــور، كره  جنوبي اين 
برنامه ريزي هاي را داشــته كه امروز كره جنوبي شــده، كشــور ژاپن اين 
راه را طــي انجــام داده كه امروز ژاپن شــده و ديگر كشــورهايي كه با 
ســرعت زياد درحال توسعه و پيشرفت هســتند. اين تالش ها و كوشش ها 
را كرده انــد و مي كننــد. آقــاي مهنــدس دربــاره هند و برزيــل بعضي 
از كارشناســان پيش بينــي كرده اند در 50 ســال آينده اين دو كشــور از 
ابرقدرت هاي دنيا مي شــوند. شــما در نشــريه تحقيق و بررسي كنيد كه 
اين دو كشــور چه راهي را طي مي كنند و چه سياستگذاري ها و اقدام ها 
و برنامه ريزي هايي را كرده اند و مي كنند كه كارشناســان چنين پيش بيني 
در مــورد آنان مي كنند و در نتيجه گيري ها مشــخص كنيد چه آســيب و 
خطراتي در راه طي شــده آنها وجود داشته و دارد و آيا الگوي توسعه و 
پيشــرفت هر يك از كشورهايي از اين قبيل در ايران هم پاسخ مي دهد؟

4ـ بزرگاني مانند مصدق، طالقاني، بازرگان، ســحابي ها و شــريعتي ها و 
قطعاً و يقيناً براي حقير و ديگر خوانندگان نشــريه چشم انداز ايران الگو و 
سرمشــق هستند و هر انسان آزاده اي دوســت دارد مانند چنين انسان هاي 
بزرگ و شــرافتمندي زندگي كند. در آن نشــريه وزين هــر مطلبي كه 
درباره اين عزيزان مي نويســيد صرفاً به ابعاد سياســي و اجتماعي زندگي 
ايشــان نپــردازد و چه خوب اســت كه از اخالق و رفتــار و خصلت ها و 
خصوصيات فردي آنها هم بنويســيد. مثاًل دكتر ســحابي انســان بســيار 
ســخت كوش و منضبطــي بوده و حتي شــما از سخت كوشــي و انضباط 
ايشــان مي نويســد قطعاً در من مخاطبي كه ايشــان برايم اسطوره و الگو 
اســت تأثير مي گذارد. يا مثــاًل وقتي در نشــريه از خوش  خلقي و نظم و 
انضباط و همســرداري و فرزندداري و همسايه داري و كمك به ديگران 
و صداقت و راســت گويي و وفاداري و ديگر مسائل فردي و خانوادگي 

چشم انداز خوانندگان

ايــن بزرگان بنويســيد و خاطره هايي ذكر كنيد. قطعــاً در منش، بينش و 
روش مخاطبــان تأثير مي گــذارد و از اين راه به بهبــود فرهنگ و رفتار 

اشخاص و جامعه كمك مي  شود. 
5ـ  آقاي مهندس به نظر شــما از ســوي جريان ملــي ـ مذهبي تا حدودي 
بــه بزرگ مرد وطن پرســتي چــون مهندس عبــاس اميرانتظــام كم لطفي 
نمي شــود؟ چون من به غيراز شــادروان مهندس بازرگان كه خيلي پيگير 
پرونده و آزادي  ايشــان بودند از ديگر عزيزان ملي ـ مذهبي در نشريات 
و ســراچه ها و رســانه ها جايي نديدم كه از ايشان تجليل و تمجيد و حتي 
يادي شــود اگر براي شما مقدور است در آينده از ايشان كم وبيش يادي 

كنيــد. حال چه در قالب مقاله، خبر، مصاحبه و... .
و اما درد دل پاياني ام با دوســت مهربان و پدر رنجديده ام مهندس ميثمي
مي گويند شــادروان مهندس عزت اهلل ســحابي در روزهــاي پاياني عمر 
خود،  آن گاه كه در بســتر بيماري افتاده بود و با مرگ دســت وپنجه نرم 
مي كــرد باز بــا همان حال زارش دغدغه ايران را داشــت و چون مادري 
كــه از كودكــش دورافتــاده و در غم هجرانــش نالــه و زاري مي كند، 
مهندس ســحابي هم بــراي ايران نگران بــوده و مي فرمودند كه »زندگي 
مردم ســخت شــده و مرگ نزديك است و افســوس كه نتوانستم براي 
ايــران كاري كنم و خدا مي داند كه چقدر بــراي ايران نگرانم.« مهندس 
عزيز هرگاه به ياد اين گفته هاي ســحابي مي افتم بغضي سخت گلويم را 
مي فشــرد و اشك از چشمانم جاري مي شود كه ايشان چقدر وطن پرست 
و به فكر ايران و ايراني بوده كه حتي در بستر مرگ هم باز دغدغه ايران 
را داشــته و بر او طي اين ســال ها چه گذشته است؟ مهندس جان! ممكن 
اســت چنين حسرتي هم ســراغ شــما و ديگر عزيزان ملي ـ مذهبي بيايد 
كه چه زحمت ها و مرارت ها كشــيديم، ولي نتوانستيم براي ايران كاري 
كنيــم. مهندس عزيز هرگز چنين فكري نكنيد و چنين حســرتي نخوريد. 
شــما و ديگر عزيزان ملي ـ مذهبي از دكتــر محمد مصدق بگير تا هدي 
صابر، امثال شما بينش، منش و روشي را در ايران پايه گذاري كرده ايد و 
به يادگار گذاشــته ايد كه تا ايران و ايراني است اين بينش، منش و روش 
سرمشــق و الگوي هر ايراني آزاده و وطن پرستي در فرداي ايران خواهد 
بود و هر سياســتمدار و اصالح گر آزاده و شــرافتمندي كه بخواهد براي 
آزادي، آبــادي و اصــالح ايران قدمي بردارد قطعــاً و يقيناً از اين بينش، 

منش و روش الگوبرداري خواهد كرد.
دوست و ارادتمند شما ـ س. كرماني

***
ياد صمد بهرنگي

صمــد بهرنگــي در دوم تيرمــاه 1318 در محلــه چرنداب تبريــز به دنيا 
آمــد. پدرش كارگــري فصلي بود كه نيمي از ســال را كار مي كرد و به 
قول خودش صورتش را با ســيلي ســرخ نگه مي داشــت. پــس از پايان 
تحصيــالت ابتدايي به دبيرســتان تربيت تبريز رفت. در ســال 1336 پس 
از اتمــام دانشســراي مقدماتــي، معلم روســتاهاي آذربايجان شــد و در 
روســتاهاي ممقان، قدجهان، آذرشــهر، گــوگان و آخيرجان درس داد. 
او در اين مدت مقاالتي را با نام هاي گوناگون در نشــريات تهران انتشار 
داد و به جمع آوري ادبيات شــفاهي مردم آذربايجان پرداخت. در همين 
زمان بود كه »كندوكاو در مســائل تربيتي ايران« را به چاپ رساند. ضمن 
تدريس و نوشــتن، ششــم متوســطه را به صورت متفرقــه گذراند و وارد 
دانشــكده ادبيات تبريز شــد و در رشــته زبان انگليســي ليسانس گرفت. 
باآنكه مدرک ليســانس داشت چند ســالي را در كالس هاي اول دبستان 
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تدريس كرد. »اولدوز و كالغ ها« اولين تجربه داستان نويسي او بود و بعد 
داســتان هايي به دنبال آن نوشت. »يك هلو و هزار هلو« و »24 ساعت در 
خواب وبيــداري« آخرين آنها بودند. كتابي درزمينــٔه آموزش الفبا براي 
كــودكان آذربايجــان تدوين كرد كه چاپ نشــد. در اواخر دهه 40 كه 
اغلب نيروهاي سياســي در اثر ســركوب و اختناقي كه رژيم ايجاد كرده 
بود، به بن بســت رسيده بودند، راه خروجي توسط صمد بهرنگي در چند 
كتاب آخر او مطرح شــد.  »ماهي ســياه كوچولو« آخريــن قصه اي بود 
كــه در زمان حياتش چاپ شــد، ولــي چند روز بعــد از مرگش در نهم 
شهريور 1347، انتشار يافت. از آثار صمد بهرنگي مي توان از »افسانه هاي 
آذربايجان« به همراهــي بهروز دهقاني، »مجموعه مقاله ها«، »عروســك 
ســخنگو«،  »كچل كفترباز« و »پسرک لبوفروش« نام برد.                                                                        
محمدامين محمدپور

***
به نام خداوند جان وخرد

مديرمســئول محترم مجله چشــم انداز ايران؛ آقاي مهندس 
لطف اهلل ميثمي

بــراي خود، يك  »حق« فرهنگي و  »تكليف«  شــرعي مي دانم تا مراتب 
ســپاس خود را نسبت به نوشته حضرت عالي  با عنوان »اخالق و سياست« 

در شماره 86 چشم انداز ايران، ابراز نمايم.
بــه نظرم مقاله يادشــده، بيانگر نــكات حائز اهميــت و قابل توجهي بود. 
نوشــته شــما، آنهايي را كه باور دارند  وقتي قدرت باديانت و سياســت، 
قرين و همراه مي شــود، فســاد به بار مي آورد به چالــش دعوت مي كند. 
در آن مقالــه، با اقامه مصاديق روشــن و داليل متقن، اين نكته اساســي 
بيان شــده است كه الزاماً قدرت و سياست، نمي تواند در تضاد و تقابل با 
اخالق و كرامت انســان باشد، بلكه مي تواند منشأ خير و تكامل در جهت 

انســانيت و در راستاي نيل به خصايص اهورايي و اوصاف الهي باشد.
 مثال ها عيني و تاريخي بود: پيامبر اســالم)ص( با تبليغ و رسالت جهاني، 
امام علي)ع( در دوران مكتب و عدالت، مهاتما گاندي با شــعار مقاومت 
منفــي در هندوســتان، دكتــر محمد مصدق با سياســت موازنــه منفي و 
قانون مداري  در ايران، نلســون ماندال  با انتخاب تاكتيك هاي عقاليي در 
مبارزه بــا تبعيض هاي نژادي در آفريقاي جنوبــي، آيت اهلل منتظري و...، 
مؤيد اين نكته كليدي است كه مي توان هم بر مركب قدرت نشست و هم 

به فن سياست دست يافت و هم خود را به فساد نيالود و در تعالي روحي، 
احياي كرامت، تربيت خلق و خدمت مردم كوشش نمود و باالتر از همه 
خداست، كه با رحمانيت و رحيميت خود، برهمگان  - عابدان و طاغيان 
و كل هستي ـ خدايي مي كند، بدون اينكه با آن قدرت مطلقه و نامحدود،  

حذف و حسادتي در ميان باشد.
البته يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه: در گســتره تاريخ بشــر، 
وجه غالب، پديده شــوم  و مسمومي است كه از ازدواج نامشروع قدرت 
و سياســت يا قدرت و ديانت به وجود آمده و مردم را به شالق ستم بسته 
و در تور استحمار گرفتار كرده است كه حضور سالطين، شاهان، ارباب 

اديان و مذاهب در اريكه قدرت، تأييد روشــني بر اين مدعاست.  
مشكين شهر ـ امين ياري 

***
فيلم شــروع شــده بود، ولــي دوربين رو به ســقف بود. پنــج دقيقه، 10 
دقيقه، 15 دقيقه ديگه حوصله همه ســر رفت. خيلي ها بلند شدند و رفتند. 
زيرنويس نوشــت: اين چند دقيقه از زندگي يك جانباز قطع نخاعي بود 
و شــما طاقت دقايقــي را نداريد. عــزت و عظمت جانباران و شــهدا را 

باشيم.  قدرشناس 
09364300...

***
با ســالم، چشــم انداز ايران مجله وزيني اســت. خواهش مي كنم درباره 

شــرح حال آقايان طالقاني، شريعتي، مصدق و بازرگان مطلب بنويسد.
ع. م ـ بهشهر ...091171

هيچ كــس را در زندگيتان مالمت نكنيد. آدم هاي خوب برايتان شــادي  
مي آورنــد و آدم هاي بــد، تجربــه. بدترين ها درس عبرت مي شــوند و 

بهترين ها خاطره.
وقتي وارد روزهاي سخت زندگي خود مي شويد و از آن رهايي مي يابيد 
به اطراف خود بنگريد. آنها كه هنوز كنارتان مانده اند دوستان واقعي تان 
هســتند. مراقب باشــيم كه به چه شــخصي اعتماد مي كنيم. ابليس زماني 
مالئكه بود كه شــيطان شــد. تقوا ســالح شــرافتمندان و تهمت ســالح 

بي تقواهاست...
091198...

***
مقاله دكتر پيمان چنان تأثيرگذار بود كه مرا وادار به بازخواني چندين و 
چند بار آن نمود. تازه فهميدم سوسياليســم و دموكراســي چيست. ... كه 

به ناحق از آن سوءاستفاده  شد. 
سروستاني از قلب تپنده اقتصاد ايران

***
من فرزند يكي از مشــتركان شما به نام حاج رســول... هستم كه خواسته 
قلبي وصيت ايشــان ادامه اشتراک نشريه وزين چشم انداز ايران است. آن 
ســفركرده به ديار حق، يكي از ارادتمندان سردبير و هيئت تحريريه و از 
مشتركان قديمي نشــريه از ابتداي چاپ بود كه پس از مطالعه هر شماره 
براي اســتفاده دوســتان و آشــنايان اكثراً بي بضاعت در اختيار آنها قرار 

مي داد.
م ـ ن

***
برادر ارجمندم جناب آقاي مهندس ميثمي

ســالم عليكم ـ تحيت و قدرداني مرا به پاس تالش هاي خستگي ناپذيرتان 
در جهت تنوير افكار و رشــد و توسعه جامعه كه به مثابه عمل صالح زمان 
ماست پذيرا باشــيد. طول عمر باعزت و سالمت براي شما و همكارانتان 

از درگاه ايزد منان خواستارم
با احترام ـ دكتر ع.




