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لطف  اهلل ميثمي

مسعود رجوي کجاست؟

دوســتان و آشــنايان زيادي از من مي پرســند که 
مســعود رجوي کجاســت؟! اين پرسشي است که 
همه از هم مي پرســند؛ ولي پاسخ مناسبي دريافت 

نمي کنند.
سال 1358، ميدان توپخانه

از اتوبوس پياده شــدم. پسران و دختران جوان در 
ميدان، مشغول رژه و شــعار بودند. مسعود رجوي 
مي گفت مسئوالن جمهوري اسالمي توانايي مقابله 
و ياراي مقاومت در برابر امپرياليزم امريکا و غرب 
را ندارند و ســازماندهي ميليشيا گامي است براي 
مقابله با امپرياليزم و حفاظت از آزادي و اســتقالل 
و تماميت انقالب ايران. شــنيده مي شد که دولت 
موقت مهندس بازرگان مانند دولت کرونســکي، 
پيــش از انقــالب اکتبــر 1917 روســيه اســت و 
مجاهدين، خود را براي اقدام لنيني و کامل کردن 

انقالب ضد امپرياليستي آماده مي کنند.
روزها و ماه ها و سال ها سپري شد. رهبران سازمان 
از فرانسه و بعدازآن از عراق سر درآوردند. مسعود 
رجــوي بــه دامان حزب بعــث و صدام پنــاه برد. 
درحالي کــه جوانان وطن، براي دفاع از اســتقالل 
مملکت، بــا گلوله هاي ســربازان بعثي، يکي يکي 
در خون خــود مي غلتيدند. ايــن در حالي بود که 
برادران مجاهد در ســال 1349 براي نجات شــش 
نفر از دوســتان زنداني شان، در دوبي هواپيمايي را 
ربودنــد و در عراق فرود آمدنــد. بعثي هاي عراق 
سعي کردند با شکنجه هاي طاقت فرسا آنان را از پا 
درآورند. خوشــبختانه موفق نشدند و برادران ما به 

پايگاه هاي فلسطين در لبنان منتقل شدند.
قيام خودجوش، ملي و سراســري مردم 

عراق
باز هم روزها و ماه ها و سال ها سپري شد. بعث عراق 
به رهبري صدام، در پي اشــغال کويت با لشکريان 
امريکا و 26 کشور طرفدار غرب رويارويي نظامي 
پيدا کرد و ناچار، بدون دســتاوردي کويت را رها 
کرد. مردم عراق اعم از شيعه، سني، کرد و ايزدي 
به دنبال دو اشغالگري بدون دستاورد، به يک قيام 
سراسري در عراق دست زدند. قيامي کاماًل ملي و 

خودجوش که از قاعده مردم شــروع شد؛ نه سران 
عراق در آن دســت داشــتند و نه ســران امريکا و 
ديگر کشــورها. اعتراض جدي به بعثي هاي عراق 
و ناکامي هايشــان در جريان اشغال ايران و کويت 
بود. بعث عراق با حمايت امريکا و آقاي رامسفلد 
و مجاهدين به رهبري مســعود رجوي به سرکوب 
ايــن قيام خودجــوش، سراســري و مردمي عراق 
پرداختنــد. مســعود رجوي در کنار دشــمن مردم 
عراق و همراه امپرياليسم امريکا بود. آيا شعارهاي 
اول انقــالب بــه ايــن زودي از يــادش رفته بود؟ 
رهبري ســازمان به اين نوســان آشــکار و گردش 

180 درجه اي راهبردي چگونه پاسخ مي دهد؟
ده ســال از ايــن قيــام ملــي گذشــت. در اين ده 
ســال، امريکا عراق را بمبــاران مي کرد. درنهايت 
در مــارس 2003 )اســفند و فرورديــن 81 و 82( 
کار به اشــغال عراق کشــيد. اشــغالي کــه مجوز 
شــوراي امنيت ســازمان ملل را نداشــت و به قول 
اوبامــا در ســال 2006، جز فاجعــه هيچ چيز به آن 
نمي توان گفت. قبل از اشــغال عــراق، مجاهدين 
در يک هماهنگي کامل با بعث عراق، شــعارهاي 
ضدامپرياليســتي و ضد امريکايــي مي دادند؛ ولي 
به ســرعت پرچم سفيد را باال بردند و بعد با امريکا 
وارد مذاکره و سازش شدند. از آن زمان تاکنون، 
تنها حامي شــان امريکا بود و غــرب. آن ها نه تنها 
با جناح هاي قانون گراي امريــکا کار نمي کردند؛ 
بلکه پيوندهايشان تنها با نئوکان ها يا محافظه کاران 
جديــد امريکايي بود که به قول جورج ســوروس 
از دو مؤلفــه بنيادگرايي يعنــي بنيادگرايي بازار و 

بنيادگرايي مذهبي برخوردار بودند.
نه به آن ســازماندهي ميليشــياي ضدامپرياليســتي 
و نه بــه اين همکاري بــا نئوکان هــاي بنيادگراي 
امريکايي. مسعود رجوي اين واژگوني راهبردي و 
اين شکســت استراتژيک را چگونه مي تواند تبيين 
کند. چگونه مي تواند پاســخگوي نســل پرسشگر 
ايرانــي و توده هاي ســازماني باشــد؟ مي بينيم که 
رهبــري ســازمان، نــگاه راهبــردي و آينده نگــر 
نداشــت. متأســفانه اهل گذشــته نگري و پذيرش 

خطاها هم نبود.
در ريشــه يابي ايــن موضــوع بايد بگويــم تمامي 
اعضاي ده نفــره کادر مرکزي، به ويژه حنيف نژاد، 
بــر اين بــاور بودند کــه درنهايت غرور مســعود 
رجــوي ضربه خود را خواهد زد. غرور او به ســان 
يک فطرت ثانويه شــده بود. يادم مي آيد که وقتي 

در خانه جمعي با او کشتي مي گرفتم، درحالي که 
پشــتش کاماًل به زمين بود و امکان تکان خوردن 
نداشــت، باز مي گفت مانور شــانه را نــگاه کن، 
مانور کمــر را نگاه کن. يک زمين خوردن ســاده 
را نمي پذيرفت، مــا هرکدام زميــن مي خورديم، 

اعتراف مي کرديم.
علي باکري، مســائلي را که در پايگاه فلسطيني ها 
در لبنان اتفاق افتاده بود، براي ما تعريف مي کرد و 
مي گفت، مسعود مدعي بود که اصغر بديع زادگان 
و ديگر اعضا، صالحيت نوشــتن نامه براي رهبران 
فلســطيني را ندارند و اين صالحيت تنها در شــأن 
اوســت. باکري مي گفت، مسعود با اين کارهايش 

اصغر را منفعل کرده بود.
به اتاق يک، بند يک زندان عمومي اوين مي رويم. 
مدتي بعد از دســتگيري هاي شهريور 1350، يک 
روز، حســيني مســئول زندان و جالد اوين، اصغر 
بديــع زادگان را بــه اتاق ما آورد. افــرادي که در 
اتاِق يک بودند عبارت بودند از ســعيد محســن، 
مهدي فيروزيان، بهروز باکري، علي ميهن دوست، 
محمــود عســکري زاده، محمــد حياتي، مســعود 
رجوي، محمد بازرگاني و... علت اينکه حســيني، 
اصغر را به آنجا آورد، اين بود که بگويد، شکنجه 
و ســوزاندن بدن او توسط ســاواک انجام نشده، 
بلکه در زماني که در اطالعات شهرباني بازجويي 
مي شــده به اين وضع درآمده اســت. درحالي که 
اصغر روحيه خيلي خوبي داشــت، وارد اتاق يک 
شــد و ما همه او را در آغوش گرفته و  بوســيديم. 
مســعود تنها کســي بود که زار زار گريه مي کرد، 
بــراي اينکه بازجويــي خود را بــا مقاومت اصغر 
مقايســه مي کرد و ياد برخوردهــاي لبنانش افتاده 

بود. اين چيزي بود که همه مي فهميدند.
در زمســتان ســال 50، در اتاق يک از بند 2 زندان 
عمومــي اويــن، 40 نفر باهــم بوديم. بســياري از 
اعضاي دستگيرشــده ســازمان به جز حنيف نژاد و 
رســول مشــکين فام در آن جمع حضور داشــتند. 
جمعي بود که هرکس گذشــته خود و سازمان را 
جمع بنــدي مي کرد که تفصيل ايــن جمع بندي ها 
در کتاب خاطــرات من آمده اســت. وقتي نوبت 
مســعود شد و مي خواســت به غرور خود اعتراف 
کند، گفــت: مــن نمي دانم چرا همه مشــهدي ها 
ازجمله جالل الدين فارســي، دکتر علي شــريعتي 
و اميرپرويز پويان و من، مغرور هســتيم. متأســفانه 
مالحظه کرديم که مسعود غرور خود را به جغرافيا 
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نسبت داد و از اعتراف کامل سر باز زد و هم زمان 
با اين اعتراف چند مشهدي ديگر را نيز متهم کرد. 
با همين روحيه بود که مسعود رجوي، هر شکستي 

را پيروزي قلمداد مي کرد.
بچه هــاي  نظامــي  دادگاه هــاي  کــه  زمانــي  در 
مجاهدين، در جريان بود، مســعود نامه اي خطاب 
بــه ديگر زندانيان-آن هم بــدون رعايت مقررات 
امنيتي- نوشــته بود که پيام نامــه اين بود: بچه ها به 
اين رسيده اند که بيشتر زنده بمانند و اعدام نشوند. 
متأســفانه اين نامه لو رفت و ســاواک از خط مشي 
بچه هــاي مجاهديــن باخبــر شــد و برعکس آن 
عمل کرد و احــکام را در دادگاه هاي تجديدنظر 
سنگين تر کرد. روز 31 فروردين 1351، خبر اعدام 
چهار نفر از اعضاي شــوراي مرکزي ســازمان در 
روزنامه ها منتشر شــد؛ ناصر صادق، علي باکري، 
محمــد بازرگاني و علي ميهن دوســت. بــه دنبال 
اين خبر نوشــته بودند که مســعود رجوي به دليل 
همکاري در طول بازجويي مشــمول عفو ملوکانه 
و با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شــده 
است. وقتي مســعود رجوي از اين خبر مطلع شد، 
دچار تشنج شــد و با گرد سيانور قصد خودکشي 
داشــت که برادري مانع او شد. اين پرسِش جاندار 
مطرح بود که اگر خط مشــي ســازمان زنده ماندن 
اســت، حال که مســعود اعدام نشــده بــود، بايد 
خوشحال مي بود يا از نگراني خودکشي مي کرد؟ 
متأســفانه روحيه او طوري بود که به جاي پاسخ به 
اين پرسش ناراحت مي شــد و عوارض بعدي آن 
اين بود که نســبت به پرسشــگر دچــار کدورت 
مي شــد. عملکرد او طوري بود که در زندان قصر 
در ســال 1351، طي يــک انتخاباتي براي انتخاب 
رهبــري در زندان، از بين هفتاد نفر فقط يک رأي 
آورد و از ناراحتــي گريــه کرد که چــرا بچه ها با 
او اين گونــه برخورد مي کنند. اقــدام ديگري که 
مســعود رجوي در آن نقش اساســي داشــت اين 
بود که در ســال 51 اين مقوله را پذيرفتند که يک 
نفر مي تواند عضو مرکزيت و مارکسيست باشد و 
پيش نماز جماعت هم بايســتد! پذيرش اين مقوله 
بــود که نطفه تغيير ايدئولوژي در ســال 54 شــد. 
اين درحالي بود که جز ســه نفر، مسعود رجوي و 
موسي خياباني و محمد حياتي که در تصميم گيري 
شــرکت داشــتند، جمع 70 نفره مجاهدين زندان 
بي خبــر بودنــد و درواقع بــراي اولين بــار به طور 
چشمگيري توده هاي سازماني دور زده شدند. من 
اين خبر را در شــهريور ســال 52 از زين العابدين 
حقاني در زندان عادل آباد شــيراز شنيدم. وقتي از 
زندان آزاد و دو مرتبه در ســال 55 دســتگير شدم 
به پرويز يعقوبي در زندان قصر از ســر دلســوزي 
گفتم که مســعود بايد در برابــر اين تصميم گيري 
پاسخگو باشــد و همين امر کدورت هايي را به بار 
آورد. مســعود هيچ گاه ايــن را نپذيرفت و من در 
مقاله اي با عنوان چاه استراتژي گفته ام تا زماني که 
مســعود به اين اشتباه و خطا اعتراف نکند کار هاي 
ديگــرش هــم خطــا روي خطاســت و خطاهاي 
بنيان گذاران درست  مضاعف. درنهايت پيش بيني 

از آب درآمد و باالخره غرور او ضربه خود را زد. 
در سال 53-52 غرور او به غرور تشکيالتي تبديل 
شــد و از زندان به بيرون از زندان پيام داد که چند 
عمل مســلحانه انجام شــود تا موضع مجاهدين در 
زندان در برابر مارکسيســت ها تقويت شــود و اين 
درحالي بود که ســازمان در بيرون از زندان در فاز 
ايدئولوژيــک به ســر مي برد و هر عمل مســلحانه 

عوارضي داشت.
در جريان ضربه ســال 54 به ســازمان مجاهدين و 
تغييــر ايدئولوژي، تقــي شــهرام در گفت وگو با 
حميد اشرف مطرح کرد که 50 درصد از اعضاي 
مذهبي سازمان تصفيه شدند تا پيروزي مارکسيسم 
بر اســالم تضمين شــود و بچه هاي مذهبي نتوانند 
به نام اســالم تشــکلي راه بيندازند. طبيعي بود که 
ايــن تصفيه ها بــا يک تمرکز شــديد و بي رحمانه 
تشکيالتي انجام گرفت که بحث مستقلي مي طلبد، 
اما ما ديديــم که در واکنش به کار تقي شــهرام، 
مســعود رجوي بعــد از مطلع شــدن از ضربه 54 و 
بيانيه تغيير ايدئولوژيک شــديداً به ســمت تمرکز 
تشــکيالتي و بايکوت کــردن و تصفيــه منتقدين 
روي آورد. او به جــاي تبيين اين امر که 90 درصد 
کادرها تغييــر ايدئولوژي داده بودند و دلجويي از 
هواداران سازمان الزم اســت، به مخالفت با آن ها 
پرداخت؛ اين روش تمرکزگرايانه شديد به جايي 
رســيد که در زمان انفجار در مقر حزب جمهوري 
اســالمي در هفتم تيرماه 1360، 90 درصد اعضا و 
هواداران ســازمان بي خبر بودند و درواقع دور زده 
شــدند. مشــابه همان کاري که در سال 43 توسط 
مؤتلفه انجام شــد که اعضاي پايين اين سازمان از 
شروع عمليات مســلحانه و ترور منصور بي اطالع 

بودند و غافلگير شدند.
به يــاد دارم پــدر طالقاني در ســال 58 خطاب به 
ســران مجاهدين گفته بودند حال که يک انقالب 
توحيدي اســالمي و مردمي انجام گرفته و رهبري 
خــود را پيدا کــرده، اين همه ســالح ســنگين به 
چه درد شــما مي خــورد؟ نتيجه گرفتــه بودند که 
مجاهدين با انقالب هماهنگ شــوند و از حمايت 
پدر طالقاني بهره مند شــوند. ولي مســعود رجوي 
اين دلسوزي پدر طالقاني را نپذيرفت؛ اما در سال 
2003 و در جريان اشغال عراق، با خفت و خواري 
توسط امريکايي ها خلع سالح شدند. ضرب المثلي 
مي گويد پرسشــگري براي عده اي ســمي اســت 
مهلــک و جواب گويي ســمي مهلک تــر. طبيعي 
است که راه برون رفت، به جاي پذيرش اشتباهات 
مخفي شدن مســعود رجوي و فرار از پاسخگويي 

است.
نامــه محمدرضــا ســعادتي1 از زندان اويــن، آيه 
هشــداردهنده اي بود که مســعود رجوي مضمون 
آن را برنتافــت. نخســت اينکــه اين نامــه به خط 
محمدرضا ســعادتي بود و ما نمونه دســتخط هاي 
او را از دوراني کــه در زندان قصر، ما را بايکوت 
مي کرد و ســعي مي کرد منزوي کند، داشتيم. دوم 
اينکه در مورد او بعد از بازداشت، هيچ شکنجه اي 
اعمال نشــده بود. ســوم اينکه مفاد نامه ســعادتي 
بيانيه  بنيان گــذاران و  مشــخص کننده خط مشــي 
12 ماده اي ســازمان مجاهدين در ســال 1354 در 
زنــدان اوين بود. چهارم اينکه نامه او نشــان دهنده 
انحراف اصولي محمدتقي شهرام بود که متأسفانه 
همان انحراف اســتراتژيک را مســعود رجوي نيز 
مرتکب شد. بدين معنا که اصل »اتحاد نيروها عليه 
امپرياليســم« اصلي بود که در بين نيروها در مورد 
آن اجمــاع بود و محمدتقي شــهرام بــا معيارهاي 
خودش ايــن اصل را زير پا گذاشــت و به حذف 
و تــرور جريــان مجيــد شــريف واقفي و مرتضي 
صمديه لبــاف پرداخــت که به قول شــهرام خرده 

بورژوازي چپ و ضد امپرياليست بودند.
سعادتي در نامه خود به مسعود رجوي و مجاهدين 
پيرو او هشــدار مي دهد که ما بايســتي خشم ضد 
امپرياليســتي آيــت اهلل خمينــي را در معــادالت 
البته اشــتباه  اســتراتژيکمان به حســاب بياوريــم. 
آشــکاري که رخ داد اعدام سعادتي بود و خطاي 
آشــکارتر مجاهدين اين بود کــه به جاي توجه به 
محتــواي راهبــردي نامه او، روي اعــدام او مانور 
دادند. درحالي که محتواي نامه، هشــدار و فرصتي 
تاريخي بــراي اصالح خط مشــي بود. به راســتي 
برنتافتن و انکار حقايق اين نامه را چگونه مي توان 
تبيين کرد؟! درحالي که ســعادتي از دوستان بسيار 
نزديک مســعود رجوي بود و مسعود را قبله خود 

مي دانست.
همچنيــن يادمــان مي آيد کــه در يــک فرصت 
تاريخي، مرحــوم امام، بدين مضمــون خطاب به 
رهبــري ســازمان گفتند که با برداشــتن يک گام 
از طرف شــما يعني تحويل اسلحه ها، من گام هاي 
بســياري به ســوي شــما برمي دارم و به سراغ شما 
مي آيم؛ اما رهبري ســازمان با تن نــدادن به چنين 
پيشنهادي راهي را در پيش گرفت که درنهايت با 
سرافکندگي توسط امريکايي ها در پادگان اشرف 
خلع سالح شــد. درحالي که در صورت رخ دادن 
چنين مالقاتي بين رهبري ســازمان و رهبر انقالب 
مي توانســت بــا حــذف حاشــيه ها و عناصر ضد 
مجاهــد، موفقيت بزرگي براي ســازمان و انقالب 

باشد.
در آخريــن مالقاتي که نزديــک افطار يک روز 
رمضان ســال 58 با مرحوم طالقاني داشتيم، ايشان 
ضمن انتقاد از مجاهديــن مي گفتند علت حمايت 
من از آن ها اين اســت که نگرانم مبادا به خانه هاي 
تيمي بروند و دســت به اسلحه ببرند. آن ها به جاي 
پذيــرش نصيحت هاي طالقاني - بااينکه ايشــان را 
پــدر طالقاني و فرمانده خود خطــاب مي کردند- 
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دلســوزي هاي او را برنتافتند. مســعود در محفلي 
گفته بود کــه رگ آخوندي طالقاني گل کرده و 
در سه مورد راهبردي با هم اختالف پيدا کرده ايم. 
نخســت پذيــرش رهبــري امــام، دوم برخــورد 
مارکسيست ها و ســوم برخورد با گروه هاي کرد. 
طالقانــي در خطبه هــاي نماز جمعه گفتــه بودند، 
مگر مارکسيســت ها دست هايشــان پينه بسته است 
که خودشان را قيم کارگران مي دانند؛ و در مورد 
جنگ کردســتان گفته بودند اگر اين جنگ ادامه 
يابد هيچ چيز از انقالب نمي  ماند و من و امام مجبور 

مي شويم سوار تانک شويم و به آنجا برويم.
ايــن غرور پس از پيروزي انقــالب به صورت زير 
خود را نشــان داد: پدر طالقاني براي انقالب، چند 
ويژگي قائل بودند؛ شکوهمند، توحيدي، اسالمي 
و مردمي. فرض کنيم مجاهدين به رهبري مسعود 
رجــوي از حقانيت کامــل برخــوردار بودند. آيا 
درســت بود که با چنين انقالبي مبارزه مسلحانه اي 
را شروع کرد؟ بهمن نيرومند، از مبارزان پرسابقه، 
چند ســال بعــد از انقالب، گفته بود اشــتباه ما در 
ابتداي انقالب ذاتــي خود ما بود. چراکه باآن همه 
آزادي ما خط مشــي نادرســتي را اتخــاذ کرديم 
و بــا مــردم رودررو شــديم و وقتي که مــردم به 
نجات دهنــده اي نياز دارند کســي به کمک آن ها 
نمي آيــد. فرض کنيــم که مجاهديــن از حقانيت 
کامــل برخوردار بودند و طــرف دوم باطل مطلق 
باشــد، ولي درگيري مســلحانه بــا جرياني که از 
نظــر کمــي و کيفي يــک نامعادله بــود، با کدام 
عقل ســليمي هماهنگي داشت؟ نخست اينکه اگر 
اين خط  مشــي مبارزه مسلحانه درســت بود، چرا 
رهبران اصلي مجاهدين به ويژه مســعود رجوي در 
ايران نماندنــد و مقاومت نکردنــد؟ چرا وقتي که 
در 7 تيــر 1360، مقر حزب جمهوري اســالمي را 
منفجر کردنــد، اين انفجار را به عهــده نگرفتند؟ 
درحالي که پس لرزه هاي آن به تمامي ملت ايران و 
تشکل هاي ايران و سمپات هاي مجاهدين سرايت 
کرد و 90 درصد اعضــا و هواداران مجاهدين در 
تهران و شهرســتان ها دســتگير و با احکام سنگين 

روبه رو شدند.
مائوتســه تونگ رهبــر انقالب چيــن، مقوله اي را 
مطرح کرد به نــام »اپورتونيزم تشــکيالتي« و آن 
اين اســت که رهبري در يک خط مشي چپ روانه 
اعضــاي حزب را بــدون چتر دفاعــي در معرض 
حملــه طرف مقابل قرار دهد. اين در حالي اســت 
کــه چپ روي تئــوري دارد؛ اما آنچــه مجاهدين 
انجام دادند يک عمل بدون تئوري و تندروانه بود.

براي نمونه بنيان گذاران سازمان مجاهدين از سال 
44 تــا 47 را دوره کســب صالحيــت و انتخــاب 
خط مشــي اعــالم کردند و در ســال 47 طي ســه 
گروه جداگانه با آگاهي کامل به خط مشي مبارزه 
مســلحانه رســيدند؛ يعني از آن به بعد، هرکســي 
عضوگيري مي شــد، مي دانســت در چه جرياني و 
با چه خط مشــي قــرار دارد، اگر در مقام مقايســه 
قرار بگيريم، اعضا و هواداران ســازمان مجاهدين 
به رهبري مســعود رجوي، )جز عــده محدودي( 

به هيچ وجه از شــروع عمليات مســلحانه و انفجار 
حزب خبر نداشــتند و با شــنيدن اين خبر غافلگير 
شــدند و زندان ها پر شــد. چرا بعــد از انفجار مقر 
حزب جمهــوري مســئوليت آن عمــل، صادقانه 
پذيرفته نشــد؟ پس از تشــييع جنازه باشکوه مردم 
از شــهداي حزب جهمــوري اســالمي، به لحاظ 
راهبردي ســزاوار بود که مجاهدين به اشتباه خود 
پي برده و خط مشي خود را اصالح کنند و حداقل 
اجازه ندهند که اعضا و هواداران پايين سازمان به 
زندان هاي طوالني يا اعدام محکوم شوند. در سال 
61 و 62 کــه مدت 9 ماه در ســلول انفرادي اوين 
و رجايي شــهر زنداني بودم، شــعارهايي به ديوار 
نوشته شــده بود. يکي از اين شعارها اين بود: »اي 
واي بر اســيري کز ياد رفته باشــد/ سمپات مانده 
باشد، مسئول رفته باشد«. يکي از کادرهاي شناخته 
شده سازمان که دستگير شده بود، نارضايتي خود 
را از وضعيتــي که در آن بــود، اين گونه توصيف 
مي کرد: »نه رجوي و نه الجوردي« و در پاســخ به 
اينکه راه برون رفت چيست، مي گفت: »شهادت«. 
در يــک پنجشــنبه روزي، خانواده هــاي زندانيان 
مجاهديــن بــه ناهــار در لوناپــارک اوين دعوت 
شدند، دادستان تهران طي ســخنراني براي آن ها، 
معادله وحشــت بار »ترور – اعــدام« را مطرح کرد 
کــه مدتي بعد با عقب نشــيني مجاهديــن، ترور و 
اعدام متوقف شــد. من در آن مقطع از يک سو به 
دلســوزي طالقاني و ديگر دلسوزان فکر مي کردم 
که مجاهدين را از مبارزه مســلحانه منع مي کردند 
و از ســوي ديگر به اين معادله پرهزينه  و سرانجام 

تراژيک آن فکر مي کردم.
مجاهدين به رهبري رجــوي در حالي از مقاومت 
و شــوراي مقاومــت صحبت مي کردنــد که افراد 
اصلي همه به خارج از کشــور رفتــه بودند و اين، 
مــن را به يــاد ژنــرال دوگل و نهضــت مقاومت 
فرانســه انداخت: نهضت مقاومت فرانسه در برابر 
حمله وحشــيانه فاشيست هاي آلمان، مقاومت هاي 
جانانــه اي از خود نشــان دادند، ولــي وقتي بعد از 
پيروزي متفقين بر لشــگريان هيتلــر، ژنرال دوگل 
به فرانســه آمد، حاضر نشــدند عضويــت او را در 
نهضــت مقاومت فرانســه بپذيرند و بــه او گفتند 
دليلــش اين اســت کــه در انگلســتان از راه دور 
مقاومت مي کرده است. اين موضوع قابل مقايسه با 
اتفاقات اخير است. اين چه مقاومتي است که همه 
اعضاي اصلي در فرانســه به سر ببرند و عمده فشار 

روي اعضا و هواداران باشد.
عموماً در يــک مبارزه مســلحانه اصيل، آدم هاي 
شــرور و شکنجه گر حذف مي شوند، ولي مبارزان 
مســلحانه به رهبري مسعود رجوي شخصيت هايي 
را تــرور مي کردند که ســوابق مبارزاتي اصيلي را 
در دوران ستم شــاهي داشــتند يــا زندان هايــي را 
تحمل کرده بودند و از حمايت مردمي برخوردار 
بودند و بعد از شهادتشــان نيز توده هاي مردم آنها 
را تشــييع مي کردند. مســعود رجوي در تبيين اين 
خط مشي در يک سخنراني در راديو بغداد، گفت 
ما تالش کرديم افراد کيفي نظام را از بين ببريم تا 

افراد کم کيفيت در نظام حاکم شوند و نظام دچار 
سوء مديريت شده و توده هاي مردم با چنين نظامي 
درگير شــوند و اين راه مبارزه توده اي اســت. آيا 
اين يک اســتراتژي جوانمردانه و صادقانه است؟ 
آيــا در يــک رويارويــي در برابر مــردم، رهبري 
ســازمان دراين باره مي تواند پاســخگو باشــد؟ در 
دوران سازندگي )دولت پنجم و ششم( آقاي دکتر 
واليتــي وزير امور خارجه، در پي پذيرش قطعنامه 
598 خط مشــي تعديــل در سياســت خارجــي را 
مطرح مي کرد، مسعود رجوي در سخناني خطاب 
به امريــکا مدعي بود که اگر جمهوري اســالمي 
راه تعديــل را انتخــاب کرده، به دليــل ترورهاي 
زيادي اســت که ما انجام داده ايــم و چاره اي جز 
تعديــل ندارند و اين بايد به حســاب ما گذاشــته 
شــود و جمهوري اسالمي در ذات خود نمي تواند 
راه تعديــل را دنبــال کند. او از يک ســو در طول 
جنــگ با طارق عزيز وزير خارجه عراق و ســپس 
بــا صدام مالقات کرد و او را بوســيد؛ درحالي که 
صــدام نه تنها به مــردم ايران، بلکه بــه مردم عراق 
نيــز رحم نمي کــرد و در يک روز پنــج هزار نفر 
از مردم حلبچه را با بمباران شــيميايي به شــهادت 
رســاند و نزديک به 10 هزار نفر را مجروح کرد.  
از سوي ديگر از سازمان امنيت عراق، کمک هاي 

اطالعاتي و مالي مي گرفت.
متأسفانه وقتي در مهرماه 59، چهار استان کشور ما 
توسط بعث عراق اشغال شد، تحليل اعضاي باالي 
ســازمان اين بود که بعثي هاي عراق سوسياليســت  
هســتند و ايــران و حکومت ايران، بــازار آزاد را 
پذيرفته اســت و بدين لحاظ مترقي تر از حکومت 
ايران اســت. اين تحليل، نزديکي آن ها را به بعث 
عراق نشــان مــي داد و اگرچه بخشــي از آن ها در 
جبهه ها حضور داشتند؛ ولي روح کلي رهبري شان 

اين گونه نبود.
ماجراي علي زرکش، روندي جانکاه داشــت. او 
که در ســال 52 عضوي از جنبش دانشجويي بود، 
ســعي کرد به زنــدان بيايد تا بــا مجاهدين ارتباط 
مســتقيم داشته باشد. در ســال 55 که من به زندان 
قصر رفتم، او عماًل مســئول تشــکيالتي مجاهدين 
زندان قصر شده بود. من با او چهار ساعت صحبت 
کردم. جمع بندي هاي من را مي پذيرفت و از شهيد 
کاظم ذواالنوار بســيار دفاع مي کــرد و معتقد بود 
بار مسائل و مشکالت زندان روي دوش ذواالنوار 
اســت، درحالي کــه در آن زمان مســعود خود را 
درگير مطالعات فلســفي کرده بــود و به اين ترتيب 
به رجوي انتقادات سختي داشت. طولي نکشيد که 
او را از زندان قصر به زندان اوين منتقل کردند که 
در آنجا با بايکوت و انزواي مســعود روبرو شد و 
بعد از بــازي روي پيچ و مهره هــاي مغز او،2 علي 
کنش گر به علي کنش پذير تبديل شــد و از آن به 
بعد مســعود را قبله خود مي دانست و نزديک ترين 
فرد به مسعود تلقي مي شد. در سال 61 و در جريان 
خط مشــي مبارزه مســلحانه و وقايعي که در خانه 
تيمي زعفرانيه اتفاق افتاد، به جاي موســي خياباني 
بــه فرماندهي نظامي نيروهاي درون ايران منصوب 
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شد. از پيش معلوم بود که سرنوشت مبارزه مسلحانه 
راهي جز بر جاي گذاشــتن هزينه هاي اجتماعي و 
عقب نشــيني ندارد. در پي ضربــات زيادي که به 
خانه هاي تيمي مجاهدين در سال 61 و 62 خورد، 
آنها مجبور به عقب نشيني شدند و علي زرکش هم 
به پاريس رفت و در کنار مســعود نقش زيادي در 
ازدواج او با مريم داشت و مورد اعتماد مسعود بود. 
زرکش انتقادي را مطرح مي کند و آن اين اســت، 
حال که ما اپوزيســيون جمهوري اســالمي هستيم 
و تمامــي احزاب و دســتجات و شــخصيت هاي 
اپوزيســيون با ما مخالف هســتند، آينده اين روند 
به کجــا منتهي مي شــود؟ يکي اينکه اين ســؤال 
خوشايند مسعود نبود و نقد جانداري به استراتژي 
او تلقي مي شــد. ديگر اينکه او از همه زير و بم هاي 
زندگي مســعود اطالع داشــت و نقش زيادي در 
رهبري او داشــت. گويا به دليل عقب نشيني نيروها 
از ايران، محاکمه اي عليه او ترتيب داده و به اعدام 
محکوم مي شود. او بدترين دوران زندگي خود را 
زيــر حکم اعدام آغاز مي کند و درنهايت به عنوان 
راننده مهمات در عمليات موسوم به فروغ جاودان 
شــرکت کرده و به ديار ديگر مي شــتابد. عملياتي 
که نه فروغ و روشــنايي داشت و نه جاودانگي، نه 
دنيوي بود و نه اخروي، نه آينده نگري داشت و نه 
ژرف نگــري، بلکه ويژگي بارز آن بينش ظاهربين 
و نزديک بيــن بــود. عملياتي که تبلور و انباشــت 
خطاهاي استراتژيک گذشته بود و تمام ويژگي ها 
و رفتارهاي مســعود در آن مســتتر بــود. عملياتي 
غافلگيرانــه و عجوالنــه که در چنــد روز طراحي 
شــد؛ يعني از 27 تير 67 )پذيــرش قطعنامه 598( 
تا چهارم مرداد که عمليات شــروع شــد. مســعود 
رجــوي از موضع فرمانده کل قــواي مجاهدين و 
شــوراي مقاومت، اين عمليات را مانند 30 خرداد 
60 عاشورايي ناميد، يعني غيرقابل برگشت و بدون 
توجــه به معادله نيروها از نظــر ِعده و ُعده. در نقد 
ايــن راهبــرد بايد گفت، نخســت اينکــه کاروان 
حســيني قصد جنــگ و براندازي نداشــت و دوم 
اينکه وقتي اجازه ندادند به کوفه بروند خواستند به 
مدينه برگردند؛ اما شــمر و ابن زياد با اين برگشت 
نيز مخالفت کردند؛ زيرا هــم رفتن به کوفه و هم 
برگشــت به مدينه، اســتراتژي پيــروزي بود.3 اين 
پرســش جاندار مطرح اســت که چرا مســعود در 
روز ســوم عمليات فرمان برگشــت و عقب نشيني 
به نيروهايش داد. نخســت، او حرکت امام حسين 
)ع( را هم درست نفهميده بود. دوم، 30 خرداد 60 
را نيز عاشــورايي و برانداز ناميده بود. درحالي که 
قباًل ادعــا مي کردند کــه در روز 30 خــرداد 60 
قصد براندازي نداشتند و تنها يک تظاهرات ساده 

برگزار کرده بودند.
امام حســين )ع( در هر مقطعي يــاران خودش را 
از اهداف مطلع مي کــرد، به طوري که به کارواني 
يکدل و يک زبان تبديل شــده بودند. درحالي که 
مســعود، در طول جنگ شعار صلح و دموکراسي 
و مخالفت با جنگ را مــي داد و تلقي اين بود که 
از آتش بس و پذيرش قطعنامه 598 خوشحال شده 

است؛ اما پرسشي که پاســخي نداشته و ندارد اين 
است که چرا در عرض چند روز استراتژي عوض 
شد و دســت به جنگ زدند. آيا توضيح کاملي به 
توده هاي ســازماني داده بودند؟ يا دور زدن توده ها 
و به اصطــالح »ابزار- تــوده اي« شــکل گرفت و 
نيروهــاي تحت فرماندهي خود را در يک ســتون 
پشــت ســر هم و با فواصــل کم در جــاده اي که 
پشــتيباني هوايــي آن را بــه صدام و بعــث عراقي 
ســپرده بود که اين وابســتگي نيــز مخالف اصول 
اوليه مجاهدين بــود و فکر نکرده بود که اگر اين 
پشــتيباني انجام نگيرد -که نگرفــت- يا تصادفي 
در جــاده رخ دهــد و ترافيکــي به وجــود آيد يا 
هوانيــروز ايران با بالگرد به اين ســتون حمله کند 
چه فاجعه اي رخ خواهــد داد. آيا فرمانده کل قوا 
از مشکالت راه، دشت چارزبر و تنگه چارزبر خبر 
نداشــت و اين مشــکالت را براي نيروهاي تحت 
امر خــود توضيح نداده بود؟ اگــر هدف عمليات 
تصرف تهران يا کرمانشــاه بــود که به هيچ يک از 
اين اهداف نرســيد و شکست کاملي تلقي مي شد، 
اما روحيه مســعود روحيه اي بود که هر شکستي را 
پيروزي تلقــي مي کرد. اين را چگونــه بايد تبيين 
کــرد؟ عمليات به قــول مائو تســه تونگ مصداق 
کامل اپورتونيزم تشــکيالتي بود بــه اين معني که 
نيروهاي تحت امر را در يک نامعادله بدون تئوري 
و بــدون حمايت وارد کــرده و در معرض يورش 
قرار دهد و مســلخي براي آنان بســازند که جسد 
1200 نفــر از افــراد خود را در روند عقب نشــيني 
به عــراق ببرند. مصداق کامــل دور زدن توده ها و 
درواقع »توده- ابزاري« را در اين عمليات مي توان 

مشاهده کرد.
حتــي اســرائيلي ها بــراي کشــته ها و زخمي هاي 
خــود ارزش زيــادي قائل اند و براي دســتيابي به 
آنهــا حاضرند امتيازات زيــادي بدهند؛ اما در اين 
عمليات فقط ســرعت و ضربت مهــم بوده و هيچ 
معيار انساني رعايت نشــد. چرا که اجازه نداشتند 
عمليــات را براي نجات مجروحــان متوقف کنند. 
وقتــي يــک رزمنــده نمي تواند مجروح آغشــته 
به خونــي را نجات دهــد، چه حالي به او دســت 

مي دهد، جز افســردگي؟ دانش مختصر راهبردي 
هــم اجازه نمي داد که از نظــر نظامي نيروها را در 
يک جاده به ســمت تهران روانه کنند، ولي او اين 
کار را کــرد. مســعود رجوي به هيچ يــک از اين 
پرســش ها پاسخي نداده و نخواهد داد. شايد بتوان 
گفت تنها تئوري او که در همه جا مصداق داشــته 
ايــن بوده که گفته اســت و مکتوب هم شــده که 
توده هاي سازماني در برابر من پاسخگو بوده و من 
به هيچ وجه پاسخگوي آنها نيستم، بلکه من تنها در 
برابر خدا پاسخگو هستم. مسعود رجوي امروز 
هم آنجاست که پرسش ها را پاسخ نگويد.

پي نوشت
1. سيد محمدرضا ســعادتي در سال 1351 دستگير شد 
و در زندان با جمع مجاهديــن پيوند خورد. آموزش او 
با مســعود رجوي بود و به او خيلي نزديک شد. در سال 
1355 او با يک ســازمان دهي خــاص از اوين به زندان 
قصر آمــد و برخورد با جمع مجاهدين را شــروع کرد. 
ســعادتي ســعي کرد از طريق تفرقه اين جمع را منهدم 
کنــد و زماني که موفق نشــد شــيوه بايکــوت، انزوا و 
زنــدان در زنــدان در زنــدان را براي ايــن جمع فراهم 
کرد. کارهاي او تماماً به دســتور مســعود رجوي انجام 
مي گرفت که شــرح مفصل آن در جلد ســوم خاطرات 
لطف اهلل ميثمي خواهد آمد. سعادتي در سال 58 به اتهام 
ارتباط با ســفارت شوروي دستگير و طي محاکمه اي به 
15 ســال حبس محکوم شد ولي بعد از خرداد 60 اعدام 

شد و اعدام او با مخالفت دولت رجايي روبه رو شد.
2. اصطالحي بود که مســعود و نزديکانش درباره افراد 
پرسشــگر به کار مي بردند و به آنها مي گفتند بهتر است 
پيــچ و مهره هاي مغــزت را در اختيار من قــرار دهي تا 
manipu�  اصالح شــوي. که به زبان انگليســي آن را
lation مي گفتند، وقتي مسعود قبل از آزادي هاي سال 
57 به زندان قصر آمد با دوســتان مــا نيز همين برخورد 

را داشت.

3. لطف اهلل ميثمي، 1388، »راه حسين استراتژي پيروز«، 
انتشارات صمديه.■

علي زرکش
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اعضاي شــوراي سلطنت يادداشتي به پاريس مي فرستند. اعالم مي کنند 
که حاضرند بختيار را برکنار کنند. سپس، نخست وزير موردنظرامام را 
منصوب و مجلس را منحل کنند و درنهايت، اســتعفا دهند. اگر شــما 

جاي انقالبيون بوديد، اين پيشنهاد را مي پذيرفتيد؟
فــرض کنيم روي اين موضــوع توافق صورت مي گرفــت. معناي اين 
توافق روي کاغذ، اســتفاده از ســاختار حکومت وقــت، براي عبور از 
شــرايط بحراني و همراهي ارتش با مردم، بــراي ايجاد تغييرات جديد 
بود. در اين صورت، سرنوشــت شاه چه مي شد؟ در تبعيد به زندگي اش 
ادامه مــي داد يا پول هايي را که با خود برده بــود، برمي گرداند و مانند 
شهروندي عادي به زندگي اش ادامه مي داد؟ اگر اين طور مي شد و شاه 
طبق قانون اساسي انقالب مشروطيت به رأي مردم گردن مي نهاد، ديگر 
ســلطنت طلبي باقي نمي ماند که فکر کودتا به سرش بزند. انقالبيون هم 
به جاي اينکه فکر و ذکرشان مقابله با کودتاي احتمالي باشد، به اصالح 
امور و طرح ريزي ساختارهاي جديد حکومت مي پرداختند. بله، فرض 
محال، محال نيســت. درواقع تنها چيزي که به ما اجازه مي دهد درباره 
اين احتمال فکر کنيم، محال نبودن فرض محال اســت. البد پس از آن 
هم، امريکا از دخالت هاي آشکار در امور مملکت، خودداري مي کرد. 
بعــد، کارشناســان، ســازمان برنامه وبودجه را احيا مي کردنــد و برنامه 

بيست ساله توسعه مي نوشتند.
ايــن  روزهــا، بــراي خيلي ها، چهره شــاه بيمــار که بغض کــرده و از 
خيرخواهــي اش براي ملــت مي گويد، تصويري آشناســت. مردي که 
گويا از اشــتباهاتش درس گرفته و درصدد جبران گذشــته است. حاال 
ديگر نخســت وزير، از اعضاي جبهه ملي اســت. هم شــاه و هم بختيار 
معتقدنــد مــردم به خواسته هاشــان رســيده اند و زمان آن اســت که به 
خانه هايشــان برگردند: مي خواســتيد زنداني ها آزاد شــوند که شدند، 

آزادي اظهارنظر سياســي مي خواســتيد، مگر روزنامه ها را نمي خوانيد، 
ديگر چه مي خواهيد؟

به راســتي مردم ديگر چه مي خواســتند؟ مردمي که سيل شده بودند و 
هيچ سدي جلودارشان نبود.

فــرض کنيــم مردم قرار اســت در بحبوحــه اعتصاب هــا و تظاهرات، 
حســاب وکتاب کنند که چقدر از مطالباتشان به ثمر رسيده و بر اساس 
آن، تصميــم بگيرند انقالب کنند يا نه. به فرض کــه نهال آزادي  ملت 
به بار نشســته، شعار اســتقالل را چگونه فراموش کنند، در مملکتي که 

شاه، بدون نظر امريکايي ها، حتي اراده تغيير نخست وزير را ندارد؟
مخالفــان شــاه از طيف هاي مختلــف فرهنگي و اجتماعــي بودند. هر 
کســي اندکي تأمل مي کــرد، درمي يافت که اين همــه، پس از انقالب 
نمي توانند سر يک سفره بنشينند. بااين حال، همه بر سر سرنگوني شاه به 
توافق رســيدند. محرک اصلي اين توافق، خود شاه بود. شاه سابق، اگر 
گوش هاي تيزتري داشت و صداي انقالب را زودتر از اينکه همه عالم 
بشنوند، مي شنيد، اگر اجازه حرف زدن و اظهار عقيده به مخالفان خود 
مي داد، زودتر از اين ها معلوم مي شــد کــه آب خيلي از گروه هايي که 

دست در دست هم گذاشته اند، با هم توي يک جوي نمي رود.
چندين و چند اگر ديگر هســت که مي توان درباره شــان حرف زد، اما 
تاريخ را با »اگر« نمي نويســند؛ بااين حال، همين اگرهاي تاريخ اســت 
که راه آينده ملت ها را روشــن مي کند. اين اگرها، نسبت ميان تاريخ و 

عبرت را براي ملت ها معلوم مي کند.
36 ســال پس از انقالب، لطف اهلل ميثمي، به ديدن ســه تن از انقالبيون 
قديمي رفته است. کســاني که حافظه آن ها، امانت دار بخشي از تاريخ 
اين ملک اســت و زماني که سخن مي گويند، انگار دارند بدهي شان را 
به تاريخ مي دهند. انقالبيوني که حاال موقع ســخن گفتن، تسلطشــان به 
مسائل حقوقي را به رخ مي کشند. در روايتشان از انقالب، در عين انتقاد 
به برخي اتفاقات و اذعان به برخي اشتباهات، از کليت حرکت مردمي 

که منجر به سرنگوني شاه شد، حمايت مي کنند.
شــايد مهمترين پرسشي که در اين ســال ها، از خود ميثمي پرسيده اند، 
اين اســت: شــما که اين همه هزينــه داديد و پيش و پــس از انقالب به 
زندان رفتيد، از گذشــته تان راضي هســتيد؟ پرســش هايي شبيه به اين، 
از خيلي هاي ديگر پرســيده مي شود. براي پاسخ به اين پرسش ها، الزم 
است شرايط ســال هاي منتهي به انقالب را در نظر بگيريم و منصفانه و 

دور از هياهو، به تحليل اتفاقات بپردازيم.
ايــن گفت وگوها، فرصتي کوتاه اســت براي بازخوانــي چرايي وقوع 
انقــالب و اينکه آيا مي شــد هزينه هاي اجتماعــي برخوردهاي بعد از 

انقالب را کمتر کرد؟■

سي و شش سال بعد

احمد هاشمي
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به قول مرحوم طالقاني، انقالب شكوهمند  ■
ما، هم اســالمي، هم مردمي و هم توحيدي 
بود. به نظر شــما مهم ترين ويژگي انقالب ما 

چه بود؟
با تشکر از شما. من هم با اين جمع بندي موافقم  □

که انقالب اســالمي ايــران به تمام معنا يک انقالب 
مردمي و کالسيک بود؛ مردمي بود، يعني از درون 
جامعه برخاســته بود، با يک آرمان هاي مشــخص 
که در شــعارهاي مردم منعکس شــده بود. من هم 
به آرمان هــاي انقالب پايبند هســتم و معتقدم که 
انقالب اســالمي 1357 ادامه آن جنبشي بود که با 
شــورش تنباکو از صد ســال پيش آغاز شــد و در 
نهضت تنباکو جهت ضد اســتعماري داشــت، بعد 
در انقالب مشروطه جهت ضداستبدادي پيدا کرد. 
در جنبش ملي شــدن صنعت نفــت مجدداً ماهيت 
ضد اســتعماري پيدا کرد و بعد از عبور از فرازهاي 
مختلف به انقالب 1357 رسيد و اين انقالب هم در 
جهت تحقق آرمان هاي همان دوران بود. اين فصل 
از تاريخ عصر جديد ما تمام نشــده و به سرانجام و 
مقصود نرسيده است. البته خيلي جلو آمده ايم؛ ولي 

به جايي که بايد برسيم، هنوز نرسيده ايم.
معتقدم بايد کارنامه انقالب را از رويدادهاي بعد از 
انقــالب تفکيک کرد. انقالب به عنوان يک پديده  
اثرات بســيار عميقي در جامعه ما، در منطقه و حتي 
جهان برجاي گذاشــته است. زماني براي سخنراني 
به دانشــگاه هاروارد دعوت شده بودم تا پيامدهاي 
انقالب را بگويم. درباره اين ســه قلمرو و تأثيرات 
انقــالب بحث کــردم. در ايــران، انقــالب، نزاع 
تاريخي بين سنت و مدرنيته را به نفع مدرنيته تغيير 
داد. يکي از عناصر برجســته اين تغيير حضور مؤثر 
زنان در انقالب بود. به دليل اينکه رهبر انقالب فرد 
شاخص مذهبي بود، بسياري از خانواده ها به تبعيت 
از مرجع تقليد بــه خيابان ها آمدند. زنان ايراني هم 
از جايــگاه تاريخي خــود که در خانــه و خانواده 
بود، بيرون آمدند و در ابعاد ميليوني، دوش به دوش 
مردان، در تظاهرات و راه پيمايي ها شرکت کردند. 
در تاريخ کشــورمان چنين چيزي تازه است. يعني 
حضور زنــان در مبــارزه و در تظاهــرات با چنين 
ابعادي بي ســابقه است. اولين پيامد اين حضور اين 

اســت که زنان ما به شــدت سياسي شــده اند. زنان 
جواني که در آن دوران در تظاهرات شرکت کرده 
بودند، مادران نسل امروز هستند. سياست  حکومت 
کنونــي، محدود کــردن زنان اســت و به خصوص 
اينکــه مســئله امربه معــروف و نهي ازمنکــر را در 
يک مســئله تنگ نظرانه به بدحجابي زنان محدود 
کرده انــد و کاري بــه ميلياردها دالر سوءاســتفاده 
ندارند. اين دختران جوانــي که در خيابان ها مورد 
اعتــراض قــرار مي گيرند و کاري هــم نمي توانند 
انجام دهند، عقده هاي خود را در خانه باز مي کنند. 
مادرانشــان هستند که مي دانند اين رويه چه آسيب 
بزرگــي به روح ايــن زنان و دختران جــوان وارد 
مي ســازد. زنان ما حتي آن هايي که بســيار مذهبي 
هم هســتند با چنين شــيوه هاي عملــي مخالف اند. 
همين زنان هستند که مخالفت و اعتراض با شيوه ها 
و سياســت هاي حاکمان و مســئوالن کشــور را به 
فرزنــدان خود منتقل مي کننــد. حاکمان کنوني ما 
با پديده اي روبرو هســتند که محصــول انقالب و 
بازتاب عملکرد خود آنان اســت و هيچ کاري هم 
نمي توانند بکنند. انقالب اسالمي ايران مهر خود را 
بر تاريخ ايران زده و تغييرات اساســي ايجاد کرده 

است.

در تأييد صحبت هاي شــما دکتر حسين  ■
نصر در سال 1364 در سميناري درباره ايران 
و غرب مي گفت در اين هفت ســال که از 
انقالب ايران گذشــته کتاب ها و مقاالتي که 
درباره اسالم نوشــته اند و اسالم موضوعيت 
پيدا کرده از 1300 ســال پيش بيشــتر بوده 

است.
ايــن مربوط به قلمرو تأثير انقالب بر کل جهان  □

است.

آيا انقالبي که کالســيک و مردمي بود،  ■
اهداف مشــخص هم داشــت يا جنبه سلبي 
داشــت؟ وقتي مي گوييم اهداف مشــخص 
بوده يعني ايجابي بــود و توافق ملي روي 

يک سيستم بوده است.
آزادي و اســتقالل اهــداف مشــخص انقالب  □

 freedom( بودند. آزادي دو معنا دارد؛ آزادي از
 .)freedom for( بــراي  آزادي  و   )from
آزادي از فقر، اســتبداد، فشار، تنگدستي، اختالف 
طبقاتــي، ســرکوب و اســارت همه اين هــا جنبه 
سلبي آزادي هســتند. اين نوع آزادي يا به تعبيري 
»رهايــي« امري درون زا و غريزي اســت. از درون 
وجود خود انسان سرچشــمه مي گيرد. اين بخشي 

تاريخ را با »اگر« نمي نويسند

گفت وگو با ابراهيم يزدي
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از همان اهداف سلبي است. اما بُعد ايجابي آزادي 
آن است که انســان آزاد و مختار خلق شده است. 
انســان به عنوان انســان، واجد قدرت تفکر و ايجاد 
فکر است. من آزادي مي خواهم براي اينکه افکارم 
را بنويســم، حرفم را بزنم، سرنوشتم را خود تعيين 
کنم، هر جا مي خواهم زندگي کنم. اين ها اهداف 

کاماًل مشخصي بود، منتها در سطح آرمان بود.
منظور از استقالل هم کاماًل مشخص بود. ما سال هاي 
ســال با پديده اي به نام اســتيالي بيگانگان مواجه 
بوده ايم. البته من در تحقيقي بيان کرده ام اســتيالي 
خارجي در کشــور ما امر جديدي نبوده است؛ اما 
استيالي خارجي سنتي، تفاوتي با استيالي استعمار 
غربي دارد. در استيالي قديم متجاوزين مي آمدند 
 )Assimilate( و در محــل بــا مــردم قاطــي
مي شــدند و فرهنگ بومي را مي پذيرفتند. بسياري 
از سران مغول وقتي به ايران آمدند، ايرانيزه شدند، 
حتي شــيعه شــدند. درحالي که اســتعمار جديد بر 
اســاس ديدگاه هاي يوناني که جهان را به يونانيان 
و بربرها تقســيم مي کرد، مبتال به نژادپرستي است. 
االن هم اروپائيان همين ديدگاه نژادپرستانه يوناني 
را دارند. وقتي با اين ديدگاه وارد کشورهاي تحت 
سلطه مي شدند با مردم قاطي نشدند. جداي از مردم 
براي خود کلوني تشــکيل مي دادنــد. درحالي که 
اســتيالي قديم نژادپرســت نبود. آن شکل قديمي 
امتيازهايي داشت که اين شکل جديد نداشت. در 
کشور ما برخالف کشورهاي تحت سلطه استعمار 
در آســيا، آفريقا، امريکاي التين، استعمار نامرئي 
آمده است. اســتعمار نامرئي يک امتيازاتي دارد و 
البته ايراداتي دارد که اين در تحليل جامعه ما خيلي 
مهم است. پيامد استعمار نامرئي تخريب بنيان هاي 
اخالقي است که ما دچار آن شديم. درحالي که در 
هندوستان يا مصر يا ســاير کشورهاي استعمارزده 
استعمار مرئي بود و نيازي نبود که مباني اخالقي را 
تخريب بکنند، آداب  و رســوم ملي را از بين ببرند. 
چون اســتعمار مرئي بــود، درک حضورش براي 
مردم عادي راحت و ساده بود و مقاومت مردم هم 
طبيعي و جنبش ضد استعماري گسترده بود؛ اما در 

استعمار نامرئي، در ظاهر سلطه گران ايراني بودند. 
درک و فهم قدرت حاکم نه فقط براي مردم عادي 
و عامي، که براي بســياري ازخواص هم سخت و 
مشکل بود. افزون بر اين، استعمار نامرئي براي ادامه 
و تضمين ســلطه خود، دست به تخريب اخالقي و 
فرهنگي مردم بومي مي زند. رويدادي که در دوره 
بيست ســاله حکومت رضاشــاه با آن روبرو بوديم. 
بنابراين انقالب ايران دو هدف داشــت: استقالل و 
آزادي؛ اما جمهوري اسالمي. درباره جمهوري من 
در جلد ســوم خاطراتم، 118 روز در نوفل لوشاتو 
توضيح داده ام. از آقاي خميني پرسيدند جمهوري 
اســالمي که شما مي خواهيد چيست؟ گفتند همين 
چيزي که شــما در فرانســه داريد. پرســيدند شما 
مي خواهيــد رئيس جمهور شــويد؟ گفتنــد خير، 
مــن يک طلبــه ام مي خواهــم طلبگــي ام را بکنم؛ 
آيا کمونيســت ها حــق حيات دارند؟ بلــه دارند و 

حرف هاي ديگري که زدند.
بعد من با آقا صحبت کردم که جمهوري اســالمي 
بايــد تعريف شــود. هر نظامــي با قانون اساســي 
خودش تعريف مي شــود؛ بنابراين آنجا آقا گفتند 
مــا چکار کنيم. بحث اين بود که عده اي از علما را 
دعوت کنيم که بحث کننــد. گفتم آقا، علماي ما 
کجا مي توانند درباره ماهيت يا سرشــت يا ساختار 
جمهوري اســالمي با هم توافق کننــد. مگر چنين 
چيزي شدني است. به جاي آن ما بايد قانون اساسي 
جديدي بنويســيم بــه نام قانون اساســي جمهوري 
اســالمي. اين نظر قبول شــد و آقــاي دکتر حبيبي 
مســئوليت تدوين پيش نويس را پذيرفتند. در ايران 
اين پيش نويس توسط گروهي از حقوق دانان، زير 
نظر آقاي دکتر ســحابي نهايي شد. بنابراين انقالب 

ايران اهداف مشخصي داشت.
اما ســؤالي پرسيديد که اصلي ترين ويژگي انقالب 
ما چيست؟ آيا انقالب اسالمي ويژگي اش اين بود 
که اســالمي بود؟ نــه. همه انقالب هــا ايدئولوژي 
دارند. انقالب بدون ايدئولوژي معنا ندارد. انقالب 
ايران يک ويژگي داشت که منحصربه فرد است و 
آن ويژگي، سازمان دهي آن بود. تمام انقالب هاي 

جهــان در هرکجاي جهان در چيــن، ويتنام، کوبا 
و... يــک حزب يا جبهه اي مرکــب از احزاب آن 
را رهبــري کــرده اســت. در دوره طوالني مبارزه 
کادرهاي ورزيده تربيت مي شــوند، انسجام دارند 
و پس از پيــروزي، کشــور را اداره مي کنند. ولي 
انقــالب ايران فاقد ســاختار تشــکيالتي بــود. از 
انقالب هــاي منحصربه فردي اســت کــه هيچ نوع 
ساختار سازماني و تشکيالتي نداشت. در يک مدت 
کوتاهي سازمان مجاهدين خلق در دوران اوليه اش 
آرام آرام داشــت به يک ســازمان فراگير انقالبي 
تبديل مي شــد؛ ولي بــا حوادث دروني ســازمان، 
آن هــم از دســت رفت. پس چه شــد؟ تحليلي از 
ايــن ويژگي انقالب ايران تحــت عنوان: »قاتق نان 
و قاتل جــان؛ ســازمان دهي متمرکــز و پراکنده« 
نوشــته ام که در روزنامه کيهــان در تاريخ هاي 22 
تا 24 ارديبهشــت 1359 چاپ شــده است. در اين 
تحليل اشــاره مي کنم در جامعه اي که تناسبي ميان 
قدرت سازمان هاي سياسي و سازمان امنيت وجود 
نداشــته باشــد و ســازمان امنيت خيلي قوي باشد، 
سازمان هاي منسجم کالسيک بسيار آسيب پذير و 
خطرناک هستند. ســاواک يا به زور آن را متالشي 
مي کند يا در آن رخنه مي کند. سرشت کار مخفي 
در خانــه امن براي خودش يک  ســري عوارض و 
پيامدها دارد. ســازمان مجاهدين خلق اوليه به اين 
دچار شــد و آن را به هم ريختنــد. اما آيا مبارزات 
مسلحانه هم متوقف شــد؟ خير. گروه هاي سياسي 
- نظامــي کوچــک زيرزمينــي ايجاد شــدند. به 
تعبيري سازمان دهي پراکنده شکل گرفت. اين در 
هيچ کجاي دنيا نبوده و تنهــا در ايران اتفاق افتاده 
اســت؛ يعني وقتي آن سازمان واحد متالشي شد و 
تمام ســازمان هاي داخلي متالشي شدند، آن وقت 
گروه هاي کوچک خودجوش تشــکيل شدند که 
هيچ رابطه مســتقيم يا غيرمســتقيم افقي يا عمودي 
با هم نداشــتند. حتي در يک شــهر دو ســازمان از 
وجود هم بي خبر بودند. اين نوع ســازمان دهي که 
 Defused(آن را مي توان سازمان دهي پراکنده
Organization(  ناميد، امتيازاتي دارد؛ »پشــه 
چو پر شــد بزند پيل را«. سازمان امنيت نمي تواند و 
نتوانســت با همه اين گروه ها درگير شود. مي تواند 
گــروه نهاوند را بگيــرد، همه آنهــا را روي اجاق 
برشته کند، بيست نفر بيشــتر نيستند، هر بيست نفر 
لــو مي روند؛ ولــي از اين جلوتــر نمي تواند برود. 

سازمان دهي پراکنده باعث فلج شدن ساواک شد.

حاج داوود کريمي مي گفت بعد از 1354  ■
دو سه هزار محفل کوچک ايجاد شد.

البته مــا دقيقاً نمي توانيم بگوييم چند ســازمان  □
تشکيل شــده بود. اين نوع سازمان دهي مشکالتي 
هــم دارد؛ چون همديگــر را نمي شناســند، با هم 
رقابــت مي کننــد و گاهــي اوقــات کار همديگر 
را خنثــي مي کنند. گاهــي اوقات خط مشــي ها و 
سياســت هاي متناقض اجرا مي کننــد. بودن آقاي 
خميني در نجف اين مشــکل را مرتفع کرد؛ يعني 
آقاي خميني عماًل رهبر انقالب شــد. خط دهنده و 

عکس: بهار اصالني
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تعيين کننده سياســت، ايشــان بود و اين گروه هاي 

کوچک همه واحدهاي اجرايي انقالب شدند.
آقــاي خميني کــه در نجف بودنــد، از تعرضات 
مســتقيم ســاواک مصون بودند. ما هــم در خارج 
از کشور ســازمان و امکانات و تشکيالت داشتيم. 
يک همکاري و همراهي يا ازدواج خيلي مناســبي 
صورت گرفت. آقــاي خميني از نجف، جنبش را 
در داخــل رهبري مي کردند، همچنين در خارج از 
کشــور هم کنشي و روابط بســيار عميق مثبتي بين 
ســازمان ها و گروه هاي فعال اسالمي با اين رهبري 
به وجــود آمد. يک اعتماد متقابل وجود داشــت. 
به عنــوان نمونه من تنهــا غيرروحاني بــودم که از 
جانب آقاي خميني اجازه داشتم وجوهات شرعي 
را بگيرم و خــرج کنم و اين در فرهنگ روحانيت 

خيلي مسئله مهمي است.
مثل اينكه هنوز هم آن نامه را داريد؟ ■
بله. هــم در کتاب صحيفه نــور، مجموعه آثار  □

آقاي خميني آمده اســت و هم در شــصت ســال 
صبوري و شکوري، جلد دوم خاطراتم، 18 سال در 
غربت، کليشه اين نامه را آورده ام. در همين جلد از 
خاطراتــم بيش از 20 نامه به خــط آقاي خميني را 

گراور کرده ام.
عــده اي معتقدند اگر فشــار امريكا نبود  ■

انقالب پيروز نمي  شــد. در تظاهرات تاسوعا 
و عاشــوراي 57 واقعًا حرکت در مردم بود. 
کنفرانــس گوادلوپ بعد از عاشــوراي 57 
تشكيل شد. شما کمي شــفاف تر دراين باره 

توضيح دهيد؟
ما بايــد دو چيز را از هــم تفکيک کنيم. يکي  □

بــودن  بــودن و درون زا  اصالــت و خودجــوش 
انقالب اســت و ديگري اينکــه ما در خأل حرکت 
نمي کرديم. اين طور هم نبود که امريکا و انگليس 
و اسرائيل که 25 سال بعد از کودتاي 28 مرداد در 
اينجــا همه کاره و فعال مايشــاء بودند حاال بگويند 
خب ما چون شــما را خيلي اذيت کرديم، رهبرتان 
هم يک آدم مذهبي است، ديگر کاري به کار شما 
نداريم. نه چنين چيزي نبوده است. مثالي بزنم. من 
در جاده اي رانندگي مي کنم. پشت فرمان نشسته ام، 
گاز مي دهــم، ترمــز مي گيرم. اين ماشــين را دارم 
مي رانم؛ اما من تنها راننده در اين جاده نيستم. چهار 
ماشــين ديگر هم در اين جــاده حرکت مي کنند. 
نمي شود گفت آن ها به راه خودشان مي روند و من 
هم به راه خودم. آنها ســر پيچ هاي جاده جلوي من 
ويراژ  مي دهند که من در دره پرت شــوم. بنابراين 
مــا بايد تأثير نيروهاي خارجي را در اين چارچوب 
بررسي کنيم نه اينکه آنها موجد انقالب بودند. در 
اواخر ســال 55 يا 56 )در کتاب »آخرين تالش ها 
در آخريــن روزهــا« منابع را دقيق ذکــر کرده ام( 
انگليسي ها و اسرائيلي ها که بيش از امريکايي ها از 
وضع ايران آگاه بودند، به شــاه اطالع مي دهند که 
توفان سهمگيني در راه اســت و ايران آبستن يک 
انفجار اســت. به او مي گويند بــراي مقابله با آن به 
نفع پسرت کناره گيري کن. شوراي نيابت سلطنت 
تشکيل شــود. يک سلسله آزادي هاي سياسي داده 

شــود، زندانيان سياسي آزاد شــوند. اين فشارهاي 
انباشته آزاد مي شود.

اين مستندات موجود است؟ ■
بله موجود است. شاه با مجله گاردين مصاحبه اي  □

دارد که من به دليل اهميت آن، عين مصاحبه را در 
کتابــم آورده ام. آنجا شــاه مي گويد بله جمهوري 
به درد ايــران نمي خورد. پدرم خواســت اين کار 
را بکنــد، ولي نشــد. من به نفع پســرم کناره گيري 
مي کنم و در هيچ کار او هم دخالت نخواهم کرد.

وقتــي اين مصاحبه را خواندم از خود پرســيدم در 
پشت پرده چه خبر بود که شاه اين را مي گويد. بله 
به او پيشــنهاد کرده بودند. خب چرا پيشنهاد کرده 
بودنــد؟ آيا اگر انقالب ما در آن ســطح، قدرت و 
نيروي خود را نشــان نمي داد، بازهم اين پيشنهاد را 
مي کردند؟ نه. آن ها که ايجادکننده انقالب نبودند. 
آن ها مشــاهده کردند که اين توفان دارد مي آيد، 
گفتنــد حاال چگونه با آن برخــورد و مقابله کنيم. 
امريکايي ها مخالف بودند. انگليسي ها يک پايگاه 
کليــدي تاريخي ميان سياســتمداران ســنتي ايران 
داشتند. فراماسون ها قوي بودند. اسرائيلي ها در ميان 
روشنفکران جديد و دانشگاهي ها و روزنامه نگاران 
پايگاه پيدا کرده بودند؛ اما امريکايي ها منحصراً در 
ارتش نفوذ و قدرت داشــتند. بنابراين نگران بودند 
اگر شــاه برود رابطه آنها با ارتش به هم مي خورد. 
بــه همين دليــل بــا آن موافــق نبودنــد. کارتر به 
جورج بال، يکي از ديپلمات هاي برجســته امريکا، 
مأموريت داد وضعيت ايران را بررســي کند و نظر 
بدهد. او گزارش مفصلي داد. در اسفند 1357 طي 
يک ســخنراني در پادگان نيروي هوايي با عنوان: 
»توطئــه امريــکا بر ضــد انقالب ايران« بــه تحليل 
اين گزارش پرداختــه ام. )روزنامه کيهان، 12/13/ 
1357( در کتــاب »آخريــن تالش هــا در آخرين 
روزها« متن کامل اين گزارش را آورده ام. جورج 
بال در گزارش خود، ضمن بررسي شرايط انقالب 
ايران، آلترناتيوهايي را که در برابر امريکا قرار دارد 
برمي شــمارد. پذيرفتن جمهوري اسالمي آلترناتيو 
امريــکا نبود و امريکايي ها هيچ گاه نمي خواســتند 
انقــالب ايران پيــروز شــود؛ امــا امريکايي ها که 
عاشــق چشم و ابروي شــاه نبودند. مگر در ويتنام، 
کائوکي، رئيس جمهور ويتنام جنوبي را نکشــتند. 
چــون مزاحم برنامه هاي امريکا بود، او را کشــتند. 
در ايران هم همين طور بود. انگليســي ها رضاشاه را 
آوردند. وقتي ديدند مزاحم آن هاســت گفتند برو؛ 
اما چرا نهايتاً امريکايي ها پذيرفتند؟ فراموش نشود 
که انقالب ايران در اوج جنگ سرد رخ داد. ارتش 
شوروي افغانستان را اشغال کرده بود. در خاورميانه 
دولت هاي سوريه و عراق، دو متحد نظامي شوروي 
بودند. ســربازان کوبا در يمــن جنوبي و آنگوال و 
سربازان شوروي در شاخ آفريقا مستقر بودند. شاه 
ارزش اســتراتژيک خود را براي امريکا از دســت 
داده بود؛ ديدند به جاي اينکه ســرمايه باشــد هزينه 
اســت. چرا بعد از گوادلوپ، هايزر به ايران آمد؟ 
هايزر نيامده بود به ارتش بگويد کودتا بکن، آمده 
بود بگويــد کودتا نکن؛ اما چرا؟ آيا براي حمايت 

از انقــالب بود؟ خير، به هيچ وجــه. ارزيابي امريکا 
اين بود اگر ارتش دســت به مقابله با انقالب بزند، 
متالشي مي شود. امريکايي ها مي گفتند بايد ارتش 
را نگه داريم. فکــر مي کردند اگر ارتش انســجام 
خودش را حفظ کند، اين تب  وتاب انقالب ظرف 
يکي دو ســال آينــده از بين مــي رود و مي توانند 
بر گردند. در ديدار و گفت وگويي که با وزير امور 
خارجه ژاپن در ســازمان ملل داشــتم، وي گفت، 
کيســينجر به من گفته است که اين وضع در ايران 
درنهايت دو ســال ادامه خواهد داشــت و ما بعد از 
دو ســال برمي گرديم. وزير خارجه ژاپن گفت من 
خنده ام گرفت که چقدر کيســينجر ســاده انديش 
اســت. اين محاســبات آن ها بود. برنامه آن ها اين 
بــود که ارتــش بماند؛ نه تنها کودتــا نکند، بلکه با 
انقــالب همراهي بکند. در فيليپيــن امريکايي ها از 
مارکوس حمايت مي کردند؛ اما در مقطعي ديدند 
اين سرمايه نيســت، هزينه است. خانم اگنيو رقيب 
مارکــوس بــود. ارتش به حمايــت از خانم اگنيو، 
مارکوس را عزل کرد. گفتند انتخابات قالبي است 
و خانم اگنيــو رئيس جمهور اســت. ارتش آمد و 
مدعي انقالب شد. امريکا مي خواست همين برنامه 
را در ايران اجرا کند، ولي دير شروع کرد. اگر در 
ارديبهشت 57 به جاي برداشتن آموزگار و آوردن 
شــريف امامي، يک امير ارتشــي را مي آوردند و 
شــاه را به بهانه بيماري به مرخصي مي فرســتادند و 
فضاي سياســي ايران را تغيير مي دادند، ممکن بود 
بتوانند مســير تحــوالت ايران را در راســتاي منافع 
خــود مهار کننــد. امــا در دي و بهمــن 57 ديگر 
چنين امکاني وجود نداشــت. از يک تاريخ به بعد 
امريکايي ها به اين جمع بندي رسيدند که شاه قابل 
دفاع نيســت و بايد تسليم شوند. اينکه قصد داشتند 
در سير تغييرات انقالبي موش خودشان را بدوانند، 

انکارناپذير است. 

وقتي ما زنــدان بوديم وحيــد افراخته  ■
را دســتگير کرده بودند. از طريق او 00 30 
تكنويسي نوشته شــد. يعني منتظر بوديم که 
اين 3000 نفر را بياورنــد. بعد به اين نتيجه 
رسيديم که در ســاواک تحوالتي رخ داده 
است؛ يعني ساواک به اين نتيجه رسيده بود 
اگر اين 3000 نفر را دستگير کنيم و به زندان 
بيايند، چريک مي شــوند و بيرون مي روند. 
عضدي سر بازجوي ساواک گفت خواندن 
کتاب مائو آزاد اســت؛ درحالي که قباًل 10 

در جامعه اي که تناسبي ميان 
قدرت سازمان هاي سياسي و 

سازمان امنيت وجود نداشته باشد 
و سازمان امنيت خيلي قوي باشد، 

سازمان هاي منسجم کالسيک 
بسيار آسيب پذير و خطرناک 

هستند
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شوراي روابط خارجي، در امريکا سخنراني داشتم. 
درباره ريشه هاي داوري مردم ايران نسبت به دولت 
امريکا، عملکرد اين دولت را در ايران، به خصوص 
کودتاي 28 مــرداد 32 و اينکه ايــن کودتا فرايند 
دموکراسي در ايران را در مرحله جنيني خفه کرد، 
توضيحاتي دادم؛ گفتم امريکا يک عذرخواهي به 
ملت ايران بدهکار است. يکي از اساتيد امريکايي 
حاضــر در جلســه در پاســخ بحث مــن گفت آيا 
شــما مطمئنيــد که روحانيــون خوششــان مي آيد 
مــا اين حرف هــا را بزنيم. روحانيــون ضد مصدق 
هســتند؛ بنابراين امريکايي ها با روحانيون مشــکل 
کودتــاي 28 مــرداد را نداشــتند. درحالي که با ما 
داشتند. با جبهه ملي داشتند. با روشنفکران داشتند؛ 
بنابرايــن اصل حرفي که شــاه زده، حرفي اســت 
که برژينســکي زده که تنهــا راه نجات ايران براي 
اينکه به دامن کمونيســت ســقوط نکند اين است. 
به خصوص که يک تحليل ديگر هم وجود داشت 
کــه انقالب ايران به دليل همکاري دو گروه پيروز 
شــد. همکاري روحانيون و روشنفکران مخصوصاً 
روشــنفکران ديني. تحليلي که هم انگليســي ها و 
امريکايي ها و هم مجاهدين و حزب توده داشــتند 
نيز، همين بود. منتها برخورد حزب توده بر اســاس 
خيزش لنيني در انقالب، اين بود که روحانيون اگر 
ســر کار بياينــد نمي توانند کشــور را اداره کنند و 
کشــور را مي برند به آن نقطه اي که لنين مي گويد 
کــه نه آن هايي که باال هســتند مي توانند حکومت 
کنند نه پاييني ها زير بار حکم مي روند و شرايطي به 
وجود مي آيد که حزب کمونيست که به تدريج در 
سوويت ها )soviet( و شوراها و نهادهاي نظامي 
رخنه کرده است. مي تواند با يک خيزش يا جهش، 
قدرت را به دست بگيرد. مجاهدين در تحليل هاي 
خود مي گفتند بله اين درســت است که دو گروه 
هستند؛ اما روحانيون در بين مردم نفوذ دارند و اگر 
مــا در مبارزه با روحانيون آنها را شکســت بدهيم، 
روشــنفکران يا به قــول خودشــان ليبرال ها رقمي 
نيســتند. امريکايي ها اين نظــر را درباره روحانيون 
داشــتند کــه نمي تواننــد مملکــت را اداره کنند؛ 
بنابراين اينکه کيســينجر به وزير خارجه ژاپن گفته 

دو سال...

يعنــي شــما مي فرماييــد امريكايي هــا  ■
تدارکات جدي داشــتند حكومت شــاه را 

برگردانند؟
شــما اينجا بايــد يک تبصــره بزنيد. نــه اينکه  □

حکومت شاه را برگردانند. انقالب را کنترل بکنند. 
براي آن ها شــخص مطرح نبود. تعهدي نســبت به 
نظام شاهنشاهي نداشتند. مگر در ترکيه يا پاکستان 
نظام شاهنشاهي بود. آن ها مي گفتند ما بايد بتوانيم 
در اين جريان نفوذ داشــته باشــيم و خط خودمان 
را پياده کنيم. امريکا با شــوروي بر ســر »سالت 2« 
مشکل داشتند. شما به مشروح مذاکرات کنگره و 
ســنا نگاه کنيد. همه به کارتر مي گويند خب حاال 
که مي خواهيد با روس هــا کنار بياييد چه تضميني 
وجــود دارد؟ چگونه مي خواهيد آن هــا را کنترل 
کنيد؟ امريکايي ها چند پروژه براي ايران داشــتند. 

مشــروعيتي پيدا کرده اســت، حتي مي تواند به نام 
حفظ انقالب دست به کار شود. اين ها همه اشتباه در 

محاسبات و ارزيابي ها بود.

يک اشــتباه محاســباتي ديگري کردند.  ■
بعد از انقالب در امريكا با شــاه گفت وگويي 
کرده اند و از او مي پرســند شما مشكلتان با 
حقوق بشر چه بود؟ مي گويد ما با حقوق بشر 
فرازو نشيب هايي داشتيم. مي پرسند پس چه 
شد حكومت از دســت رفت و انقالب شد؟ 
مي گويد در ايران پديده جديدي به وجود 
آمده به نام اســالم انقالبي که اين اســالم 
انقالبي به شــدت ضدکمونيســم بود و ديگر 
ناتو نمي خواست که با کمونيسم در ايران از 
راه پادگان و نظامي برخورد کند. خود اين 
پديده جديد با کمونيسم مبارزه مي کردند و 
شــاه وقتي ديد که عزيزدردانه امريكا نيست 
و ضدکمونيسم تر از خودش پيدا شده، ديگر 
بريد و به اصطالح رسالت خودش را از دست 

داد.
آنچه شــاه گفته همه حقيقت نيست. همان طور که 
اشــاره کردم، انقــالب ايران در اوج جنگ ســرد 
رخ داد. روس هــا در افغانســتان بودنــد. عــراق و 
سوريه دو متحد نظامي شــوروي در منطقه بودند. 
سربازان کوبايي در يمن جنوبي و در آنگوال بودند. 
سربازان روسي هم در شــاخ آفريقا بودند. »سالت 
1« را توافق کــرده بودند؛ اما در مورد »ســالت 2« 
مذاکرات کارتر با روس ها هنوز به نتيجه نرســيده 
بود. يکي از حلقه هاي اساســي »سالت 1« و »سالت 
2« پايگاه هاي شــنودي بــود که امريــکا در ايران 
بــراي رصد يا مانيتور کــردن فعل وانفعاالت داخل 
شــوروي ايجاد کرده بود. من در کتاب »شــصت 
ســال صبوري و شکوري، جلد پنجم خاطراتم، در 
وزارت امــور خارجه« راجع به اين شــنودها، طرح 
آيبکس و پروژه دارک جين مفصل شــرح داده ام. 
پرسش اساسي براي امريکا اين بود که حاال انقالب 
ايران دارد پيروز مي شــود. سرنوشت »سالت2« چه 
مي شــود. برژينســکي حرفي زده و مي گويد چون 
روحانيــون علي االطالق ضدکمونيســت هســتند 
و ارتــش هــم آموزش هاي ضدکمونيســتي دارد، 
تنها راه نجات ايران که به دام کمونيســت ها نيفتد 
اين اســت کــه ارتــش و روحانيون متحد شــوند. 
امريکايي ها به روشــنفکران اعتقاد نداشــتند؛ چون 
با ما بر ســر مســئله کودتاي 28 مرداد ســال 1332 
اختالف داشــتند. بعد از انقالب با دعوت قبلي در 

متوجه  ســال زندان داشت. ســاواک هم 
تغييرات شد.

 اين زماني بود که مقدم رئيس ســاواک شــده  □
بود.

 اين تغييرات تدريجي در خود بازجوها  ■
بود که ما تا کي  بزنيم و بكشيم.

در کتاب »آخرين تالش ها در آخرين روزها«،  □
متن مذاکرات مقدم با ترنر را از اســنادي که بعد از 
انقالب پيدا کرديــم آورده ام. آن ها همين بحث را 

مي کنند که ديگر مشت آهنين کارساز نيست.

ارگان  ■ به عنــوان  ســاواک  در  تغييــر 
امپرياليسم به وقوع پيوست، و اال ساواکي ها 

ول کن نبودند.
اين سياستي بوده که انگليسي ها و اسرائيلي ها به  □

آن معتقد بودند يعني وقتي به شــاه پيشنهاد کردند 
به نفع پســرت کنار برو. اجراي اين طرح يا سناريو 

در برنامه بود.

چه سالي؟ ■
 سال 55 يا 56 بود. □

اين تغييرات ساواک سال 54 بود. ■
بيانيه تغييــر مواضع مجاهدين که در شــهريور  □

54 منتشر شد يک ضربه اساسي به جنبش مسلحانه 
زد. يک ضربه اساســي هم به روابط مســلمان ها و 
مارکسيست ها در انقالب زد و هم در داخل جنبش 

انقالبي و هم سياست هاي حاکميت اثر داشت.

بعد از آن يک مرزبندي چپ و راســتي  ■
به وجود آمده بود. قباًل که همه با هم بودند. 
روي اين چپ و راســت ســرمايه گذاري 
کردند و گفتند اگــر آزادي را بدهيم اين 
چپ و راســت به جان هــم مي افتند؛ مانند 
ترکيــه. خوشــبختانه وقتي امــام به ميدان 
آمد، همه نيروها عليه شاه بسيج شد. مكانيزم 

مقاومت دروني و بسيج دروني را مي گويم.
خب، وقتي انگليســي ها و اســرائيلي ها به شــاه  □

پيشــنهاد کردند به نفع پسرت برو کنار، چه چيزي 
در ايــن ســناريو بــود؟ پســرش بايد به ســن بلوغ 
مي رسيد. شــوراي نيابت ســلطنت به رياست فرح 
تشکيل مي شــد. يک سلسله آزادي هايي مانند بعد 
از شهريور بيست داده مي شد، فشارهاي تراکم يافته 
آزاد مي شد. آزادي هايي در انتخابات و از اين نوع 
داده مي شد؛ درعين حال جريان کنترل مي شد. اين 
چيزها که شــما مي گوييد که ســاواک از خودش 
نرمش نشــان داد و تبديل به يک روش غالب شد، 
همــه معطوف بود به اين سياســت کلــي که حاال 
يک سري آزادي هايي در دوره انتقال بدهيم. ولي 
پيش بيني و محاســبه ها اشتباه بود. اينکه اگر ما اين 
آزادي ها را بدهيم، هايزر هم به ارتش بگويد دست 
از پا خطا نکند، هيجانــات انقالبي هم بعد از يکي 
دو ســال از بين مي رود و بعد يواش يواش، ساکت 
و آرام مي شــود. بعــد ارتــش هــم مي تواند نقش 
کليدي ايفا کند. ارتش حاال هم با انقالب همراهي 
کرده، تسليم انقالب شده و هم براي خودش يک 

 انقالب ايران در اوج جنگ سرد 
رخ داد. روس ها در افغانستان بودند. 

عراق و سوريه دو متحد نظامي 
شوروي در منطقه بودند. سربازان 
کوبايي در يمن جنوبي و در آنگوال 
بودند. سربازان روسي هم در شاخ 

آفريقا بودند
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مي شود اين قدر انقالبي شد.
تاريــخ را بــا اگر نمي نويســند. ما بايــد اين را  □

بررســي کنيم که بعــد از کودتاي 28 مــرداد 32 
روابط جنبش هــاي مردمي با نظــام حاکم به نقطه 
غيرقابل ترميم و آشتي ناپذيري رفت. همه مبارزان 
ملــي، ملي مذهبي و نيروهاي چپ همه به اين نقطه 
رســيده بودند که هيــچ راهي براي آشــتي نمانده 
اســت. در اوايل دهه 40 بــا روي کارآمدن کندي 
که فضاي سياســي ايران داشــت باز مي شد از ميان 
مليون تنها اللهيار صالح از کاشان در مجلس بيستم 
انتخاب شد. شاه آن مجلس را منحل کرد که همان 
يک نفر هم نباشــد. اميني آمد؛ اما شاه اميني را هم 
تحمل نکرد. آن قدر فضا خراب بود که جبهه ملي 
حاضر نشد با اميني کنار بيايد و کار کند. طالقاني و 
بازرگان به جبهه ايراد گرفتند که بايد در برابر شاه 
از اميني حمايت کنيم ولي نشد. در همان سال اگر 
خاطرتان باشــد مرحوم دکتر خليل ملکي در مجله 
علم و زندگي يک سلسله مقاالت نوشت و خالصه 
حرفش اين بود که هيئــت حاکمه ايران دو بخش 
دارد. يک بخش حســن نيت دارد و صادق است و 
يک بخش غير صــادق. ما بايد با آن بخش صادق 
عليه آن بخش غيرصادق کنــار بياييم. حتي خليل 
ملکي رفت و شاه را در همان تاريخ ديد. ببينيد چه 
جنجالي عليه خليل ملکي شد. فضاي جامعه سياسي 
ايران چنان شده بود که هيچ گروهي نمي پذيرفت 
که بروند با شــاه بنشــينند و حرف بزنند و راه حل 
مســالمت آميز پيــدا کننــد. از آن طرف هم، شــاه 
به شدت مي ترســيد. بعد از کودتاي 28 مرداد شاه 
متوجه شد که حيات و ممات قدرت و زندگي اش 
در دست قدرت هاي خارجي است. وقتي آيزنهاور 
براي دور دوم انتخاب شــد، اللهيار صالح به عنوان 
دبيــر حزب ايران در اســتقبال از دکترين آيزنهاور 
بيانيه اي منتشر کرد. همه به شدت به او حمله کردند. 
مرحوم نصرت اهلل امينــي از دکتر مصدق نقل کرد 
که ايــن چــه کاري بود صالــح کرد؟ مگــر از او 

خواسته بودند که اين را بنويسد؟
در جلــد اول خاطراتم، در فصلي کــه فعاليت در 
نهضت مقاومت ملي را شرح داده ام، در بخشي هم 

ملــي داشــتم اين را عنــوان کردم که يک مســئله 
پيچيــده را ســاده مي کنيــد. چرا مرحــوم آيت اهلل 
کاشــاني در 9 اسفند که شــاه مي خواست ايران را 
ترک کند به شــاه پيغام داد که از ايران نرود؟ براي 
اينکه انگليســي ها معادله اي را طــرح کرده بودند 
و توانســتند اين ايده را بفروشــند. همه قبول کرده 
بودند که شــاه برود، اينجا کمونيســتي مي شــود. 
امريکا هم اين ايده را از انگليسي ها خريد. مرحوم 
طالقاني در يکي از سخنراني هايش مي گويد در قم 
عکس هايي چاپ کرده بودند که به زودي همه شما 
را در خيابان ها به چوبه دار مي بنديم. ايادي انگليس 
آن ها را فرستاده بودند که اين ها را از کمونيست ها 

بترسانند که شاه بماند بهتر است.
همــه قضيه اين نبوده که کمونيســت ها خودشــان 
را بزرگ کنند. شــما مي گوييد روزنامه اطالعات 
تظاهرات واشــنگتن را چاپ کــرد. آيا تظاهرات 
انجمن هاي اســالمي ســازمان جوانان مســلمان را 
منعکس کرد؟ درحالي که ما زودتر از کنفدراسيون 
آنجــا رفتــه بوديــم و اوليــن عکــس را نشــريه 
از   International Herald Teribion
تظاهرات بچه مسلمان ها منتشر کرد. براي اولين بار 
عکــس آقاي خميني و شــعار اهلل اکبر بود. ولي در 
ايران ترجيح مي دادند که خطر کمونيسم را بگويند 
که امريکايي ها بترسند. يک بازي روان شناختي بود 
که آنها بازي مي کردند، منتها مارکسيســت ها هم 

خوششان مي آمد که بگويند اين ها بزرگ هستند.

اين روزها مي گويند براي اينكه عوارض  ■
منفي انقالب را نمي داشتيم مانند آن سونامي 
که همه نيروها و کارشــناس ها حذف شدند، 
آيا امكان داشــت انتخاب هايي داشته باشيم 
ماننــد دوره بختيار يا قبــل از آن، که اين 
انقــالب را به يــک دوران گــذر تدريجي 
تبديــل کنيم و عــوارض منفــي انقالب را 
واقعي  انقالب  نمي داشتيم. درعين حال يک 
هم که تغييرات تدريجي اش را مي کرد تا به 
جهش طبيعي خودش برسد؟ چون روحانيت 
ما تا شــش ماه قبل از پيروزي انقالب قانون 
اساســي را قبول داشت. در شش ماه چطور 

يکي پايگاه شنود بود. يکي پروژه آيبکس با هشت 
ميليارد بودجه بود که دور تا دور ايران تأسيســاتي 
به وجــود بياورند. اين تأسيســات کليه تماس ها و 
ارتباطــي و ارتعاشــات در عمــق 400 کيلومتري 
شوروي را مانيتور مي کرد. نه تنها شوروي، بلکه تا 
بغداد. اين هواپيماي آواکس که بعدها به عربستان 
ســعودي دادند، جزو همين برنامه بود. اين هواپيما 
تجهيزاتــي دارد کــه هماهنگ بــا پايگاه هايي که 
در زمين بود، مي توانســتند اطالعــات جمع آوري 
کننــد. ايران دو هواپيماي آواکــس خريده بود، با 
پيشــرفته ترين تجهيزات الکترونيک و فيلم برداري 
کــه تمام آســمان ايران را زيرپوشــش داشــت و 
از همه جــا عکس مي گرفــت. معروف بــه پروژه 
دارک جيــن بود. اســم فــردي بوده کــه روي آن 
گذاشتند. خب اين ها تشــکيالت عظيمي را ايجاد 
کرده بودند. امريکايي هــا ديدند که بر اثر انقالب 
ايران استراتژي جهاني آن ها دارد به هم مي خورد. 
امريکايي ها فکر مي کردند اگر با انقالب همراهي 

کنند، مي توانند اين ها را حفظ کنند.

بعضــي از تحليل گران چپ مي گويند ما  ■
خيلي مارکسيسم را در ايران بزرگ کرديم 
و اينكه طاليه دار مبارزات ضد امپرياليســتي 
در ايران اســت و دشــمن اصلي حاکميت، 
مارکسيســم اســت و هژموني با ما اســت. 
خودمــان را خيلي گنــده کرديم و خيلي 
هم هزينــه داديم. امريكايي هــا هم خيلي 
مارکسيسم را بزرگ مي کردند. براي نمونه، 
روزي که شاه رفته بود با کارتر در کاخ سفيد 
مارکسيستي  سازمان هاي  تمام  کند،  صحبت 
بســيج شــده بودند. روزنامه هاي کيهان و 
اطالعات، اســم اين ســازمان ها را در ســه 
چهار صفحــه آورده بودند. وقتي در زندان 
بوديــم و روزنامه ها آمــد، برخي مي گفتند 
مارکسيست ها خيلي خطر بزرگي هستند. بايد 
شاه را حفظ کرد. بيژن چهرازي در زندان به 
من گفت وقتي مجاهدين مارکسيست شدند، 
باالخره يک سازمان مذهبي مارکسيست شد؛ 
يعني ويژگي جامعه ايران مارکسيستي است. 
حتــي مهندس بازرگان هم نگــران بود که 
قضيه نجــات آذربايجان پيش مي آيد و بايد 

جامعه را نجات داد.
در تأييــد اين نظر توصيه مي کنــم رويدادهاي  □

دوران مصدق را، به ويژه در آخرين فازها بخوانيد. 
گزارش MI6 از کودتاي 28 مرداد 32 را بخوانيد. 
من در کتاب »کالبدشــکافي توطئــه: کودتاي 28 
مرداد 1332 – انتشارات قلم 1381« فصل مربوط به 
کودتا را از گزارش MI6 ترجمه کرده و آورده ام. 
آنجــا مي گويد در ميان اســتادان دانشــگاه دو نفر 
بودنــد که اصاًل با مــا کار مي کردند و اينکه آن ها 
چگونه به نام حزب توده عليه مصدق تظاهرات راه 
انداختند. در مراحل آخر دوره مصدق، انگليس ها 
توانســتند يک معادله را جا بيندازنــد: ادامه دولت 
مصدق و رفتن شاه مساوي است با روي کار آمدن 
کمونيســت ها. من در جلسه اي که با دوستان جبهه 

منبع:اینترنت
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که مي خواست تشکيل شود از آقاي دکتر سحابي 
و آيت اهلل مطهري خواســتند که به شوراي سلطنت 
بروند. دکتر ســحابي علي االطــالق رد کرد. با من 
هم تماس گرفت. مرحوم مطهري هم تلفني به من 
گفت که به امام بگويم اين پيشنهاد را به من داده اند، 
نظرشان چيســت؟ آقاي خميني هم جواب داد که 
همان کاري که دکتر سحابي کرد. اصاًل شما نبايد 
وارد شــوراي سلطنت شويد. آقاي مطهري مرحوم 
علي آبــادي را به جــاي خودش معرفي کــرد. بعداً 
شوراي سلطنت پيشنهادي داد که از طريق آيت اهلل 
منتظري به آقاي خميني دادند. ايشان هم دادند من 
خواندم. به موجب اين يادداشــت شوراي سلطنت 
مي گويد اگر آقاي خميني بخواهند ما نخست وزير 
را عزل مي کنيم. بعد هرکســي را که آقاي خميني 
بگويند، مي گوييم مجلس آن فرد را انتخاب کند. 
بعد مجلس را منحل مي کنيم. بعد هم ما خودمان را 
منحل مي کنيم. مي ماند آقاي خميني و نخست وزير 
موردنظرش که مملکت را اداره کند. آقاي خميني 
نامه را به من داد وگفت نظرت چيســت؟ حاال من 
از شما به عنوان کسی که بعد از انقالب به دنيا آمده 
می پرســم نظرتان چيست؟ )خطاب دکتر يزدی در 

اين لحظه  به مهندس ميثمی نيست(

من به عنوان يک ديپلمات يا به عنوان يک  ■
انقالبي؟

به هر عنواني. به عنوان يک ايراني. □

قبول مي کردم. ■
آقاي خميني گفت شــما نظرت چيســت؟ من  □

گفتــم قبول نــدارم. پرســيدند چرا؟ پاســخ دادم 
چون ما سال هاســت داريم با شــاه دعــوا مي کنيم 
که شــاه حق عزل و نصب نخســت وزير و وزرا و 
حق انحالل مجلــس را ندارد. اين اختيارات شــاه 
خالف قانون اساسي است. حاال سر بزنگاه تاريخي 
شــما آمديد همه اين اختيارات شــاه را که شوراي 
ســلطنت جانشين شــاه اســت را قبول کرديد که 
شــوراي ســلطنت حق دارد مجلس را منحل کند. 
حق دارد نخســت وزير را عزل کند. آقاي خميني، 
شــما تضمين مي کنيد اگر اين انقالب پيروز شــد 

مي کنيد. اگر شــاه اين کارها را نکند، شما حرفي 
براي زدن نداريد. درحالي که شما بايد يک کاري 
کنيد، حرفي بزنيد که شــاه عکس العملي که قابل 
پيش بيني است، نشان بدهد. بعد شما مسير حرکت 
را تنظيم کنيد. آقاي خميني با هر نوع قيام مسلحانه 
و مبارزه مســلحانه مخالف بــود. آنجا هم براي من 
توضيح داد که اگر جنگ مســلحانه درگير شــود 
اين سازمان هاي سياســي نظامي منسجم و متشکل 
هســتند که کنترل را در دست مي گيرند. بنابراين با 
اصل مبارزه مسلحانه مخالف بود. من آنجا توضيح 
دادم کــه آقا باالخره درنهايت مــا با ارتش درگير 
مي شــويم. شاه و امريکا همه ابزارشان ارتش است. 
با ارتــش بايد چکار کرد؟ من آنجا پيشــنهاد دادم 
که شــما ارتش را مرتب خطاب کنيد و به اصطالح 
تــک بزنيد. اگر به بيانيه هاي آقاي خميني از تيرماه 
56 به بعد نگاه کنيد، آقاي خميني مرتب خطاب به 
ارتش و خانواده ها مي گويد به شوهرهايتان بگوييد 
ول کننــد و به مردم بپيوندند؛ ســربازها فرار کنيد. 
اين خط مشــي جواب داده بود. در آســتانه انقالب 
ارتش از درون متالشي شده بود. در حادثه فرح آباد 
درگيري ميــان گارد و همافــران حادثه کوچکي 
نبود. يعني با آن خط مشــي که مطرح شــد جنگ 

سياسي رواني با بدنه ارتش جواب داده بود. 

قانون  ■ و  بختيــار  مانــدن دولت  درباره 
اساسي مشروطه، به نظر شــما بهتر نبود اين 

اتفاق مي افتاد يا امكانش وجود نداشت؟ 
اگر ممکن بــود و اتفاق مي افتاد خوب بود؛ اما  □

امــکان نداشــت و اتفاق هم نيفتاد. به شــما عرض 
کردم نزديک ترين ياران بختيار او را طرد کردند.

اگــر اين اتفاق مي افتــاد ممكن بود آن  ■
سناريويي که شــما گفتيد دوباره تكرار شود 
يعني يک فضاي باز برگزار بشــود، شوراي 
سلطنت دوباره تشكيل شود و دو تا انتخابات 
آزاد برگزار کنند و ديكتاتوري بعد از مدتي 

برگردد.
ببينيد مــن دو رويــداد تاريخــي را مي گويم.  □

هنگامي که ما در پاريس بوديم شــوراي ســلطنت 

اعالميه صالح را آورده ام و هم واکنش ها را. اقبال، 
اليحــه اي را براي غيرقانوني کــردن حزب ايران به 
مجلس برد. بعد شــما مبهــوت مي مانيد که حزب 
ايــران از دکترين آيزنهاور اســتقبال کرده اســت. 
حاال چــرا با آن برخــورد مي کننــد و مي خواهند 
آن را غيرقانونــي  کنند. فهم اين مســئله خيلي مهم 
اســت. براي اينکه شاه احساس خطر کرد که مبادا 
حاال که کودتا شــده و مصدق هم سقوط کرده و 
شــرکت هاي نفتي امريکا و انگليــس به منابع نفتي 
ايران برگشــته اند و ايران به پيمان بغداد )مرکزي( 
پيوسته است، با کسي مثل اللهيار صالح که بدنامي 

شاه را ندارد، کنار بيايند و زيرآب او را بزنند.
همه اين ها يعنــي جو روابط فضاي سياســي ايران 
به گونه اي بود که هيچ راه آشتي با شاه باقي نمانده 
بود. هنوز که هنوز است در فضاي سياسي ايران به 
مهندس بــازرگان ايراد مي گيرند که تو رفتي پيش 
آقــاي خمينــي و گفتي حاال که اين هــا مي گويند 

انتخابات آزاد، بپذيريم.
 اگر امريکايي هــا همان نظري را کــه دي ماه پيدا 
کردند و در گوادلوپ مطرح کردند، در ارديبهشت 
ســال 57 اتخاذ مي کردند و به جاي آموزگار يک 
ارتشــي را مي آورنــد و او را آمــوزش مي دادند و 
بــه او کمک مي کردند که شــاه هم به عنوان اينکه 
مريــض اســت بفرســتند مرخصي و آن ســرباز و 
سرهنگ مي آمد به مردم مي گفت اي ملت ايران ما 
ارتش مردمي هســتيم و به شما متعهد هستيم، آقاي 
خميني هم منزل خودشان هستند، هر وقت خواستند 
تشــريف بياورند، ما آن موقع چــکار مي کرديم؟ 
مــا آچمز بوديــم. آقــاي خميني چــه مي گفت؟ 
مي گفت غلط کرديد شــاه را فرستاديد مرخصي؟ 
نه. اما امريکايي ها زير بــار نرفتند. گزارش جورج 
بــال را بخوانيد. چــون در آخريــن لحظه ها ديگر 
ديدند نمي شود، مجبور شــدند، درحالي که ديگر 
فايده نداشــت. ارتش در زمان انقالب ما ديگر در 
مقامي نبود که بتواند انسجام خودش را حفظ کند. 
بختيــار را حزب خودش طرد کرد. جبهه ملي او را 
از جبهه بيرون کرد. شــما اظهارنظرهاي سنجابي را 
بعد از عمل بختيار بخوانيد. به عنوان رهبر جبهه ملي 
مي گويد بختيــار بزرگ ترين جنايــت را مرتکب 
شــد و ضربه بدي را به جبهــه ملي زد. حتي رفقاي 
خــودش نتوانســتند کار او را بپذيرند. حاال چطور 
انتظــار دارند اين طرفي ها به بختيار بله مي گفتند. نه 

اصاًل امکان نداشت.
در جلــد دوم خاطراتم در ارتباط بــا نجف ديدار 
و گفت وگويــي را کــه در تيرمــاه 1356 با آقاي 
خميني داشتم به تفصيل آورده ام. بعد از درگذشت 
دکتر شــريعتي و مراســم تدفين و خاک ســپاري 
او در ســوريه مــن به نجف رفتم. بــا آقاي خميني 
صحبــت کردم. يک بخشــي از آن دربــاره اينکه 
به تســليت هاي که گفته شــده جــواب بدهند و اما 
بخش مهمي که صحبــت کرديم و جزئيات آن را 
آورده ام، اينکه شــما داريد به آهنگ شاه حرکت 
مي کنيد. شــاه حزب درست مي کند، شما اعتراض 
مي کنيد؛ شــاه تاريخ عوض مي کند، شما اعتراض 

عکس: قربان خليلي-منبع اینترنت
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را با حداقل ضرر بگذرانيم، بايد اين کار مي شــد. 
رهبران انقالب از چند کانــال با امريکايي مذاکره 
مي کردنــد. در ايــران از طريق شــوراي انقالب، 
مهندس بازرگان، دکتر ســحابي و آقاي موســوي 
اردبيلي مذاکره مي کردند. مرحوم بهشــتي مستقل 
از اين ها و بدون اطالع شــوراي انقالب مســتقيماً 
با ســوليوان ديدار و گفت وگو داشت. استمپل در 
کتاب خاطراتش آن را شرح مي دهد. يکي هم در 
پاريــس بود. امريکايي ها يک نفــر را مأمور کرده 
بودند که مي آمد و پيغام مي داد. آن ها را مي نوشتم 
و به آقاي خميني مي دادم. ايشان جواب مي دادند و 
اين شخص مي آمد و مي گرفت. مشروح مذاکرات 
پاريس را، در اختيار مرحوم نجاتي گذاشتم که در 
کتاب ايشــان، از کودتا تا انقالب آمده اســت. در 
جلد ســوم خاطراتم، 118 روز در نوفل لوشاتو نيز 

آورده ام.
در اواخر ســال 56 مرحوم بازرگان نامه اي به آقاي 
خميني که در نجف بودند نوشتند. يک کپي براي 
من هم فرستاد. آنجا مي گويد که ما بايد گام به گام 
جلو برويم. در هشــت يا 9 مرحلــه. در مرحله اول 
نوشــته بود حال که مي گوينــد آزادي مي دهيم و 
انتخابــات آزاد برگــزار مي کنيم، ما هم شــرکت 
کنيــم. بعد خودمــان را آماده کنيم. ســازمان دهي 
کنيــم. مرحله به مرحلــه جلــو برويــم و در مرحله 
نهايي اعالم جمهوريت کنيم. هيچ کس نپذيرفت. 
در مذاکــرات مهندس بازرگان بــا امام خميني من 
حضور داشــتم. ايشــان همين نظــر را مطرح کرد. 
آقــاي مهندس گفت آقا مــا االن آمادگي نداريم. 
با هم کار نکرده ايم. ســال ها از هم فاصله داشــتيم. 
بپذيريم همين که مي گويند انتخابات آزاد همين را 
بپذيريم. شــرکت کنيم و خودمــان را آماده کنيم. 
آقاي خميني نپذيرفــت. آقاي خميني گفت آقاي 
مهندس آيا شــما تضمين مي کنيد که ما اين کار را 
بکنيم اين جو احساســي مردم که االن شکوفا شده 
اســت بماند و آيا شــما مي توانيد دوباره مردم را به 

صحنه بياوريد.

وقتــي بختيار آمد شــعارها از آب منگل  ■
شروع مي شد تا تجريش که بختيار سلطنتت 
محاله- سگ زرد برادر شغاله. مردم تا بختيار 
آمد اين را گفتند و معطل نكردند. استراتژي 

هم همين به صحنه آوردن مردم بود. 
خب با اين نظر مهندس مخالفت شــد. من با او  □

موافق نبــودم. وقتي صحبت مي کرديم  گفتم آقاي 
مهنــدس، مطلب آقــاي خميني را درباره شــور و 
هيجان مــردم مي خواهيد چکار کنيــد؟ اما چقدر 
به مرحــوم بازرگان فحــش دادند کــه رفته آنجا 
آقاي خميني را وادار به ســازش بکند. تنها کســي 
که بــه جد معتقد بود که مــا تدريجي جلو برويم، 
بــازرگان بود. وقتي آقاي بــازرگان به پاريس آمد 
فضاي سياســي همين بــود. نه اينکه تنهــا فضا اين 
باشــد، وضعيت چينش نيروها، شبکه بندي قدرت 
سياســي، روابط دولت- ملت، همه به گونه اي بود 
که امــکان هيچ گونه گفت وگو و مصالحه با شــاه 

وجود نداشت.■

سلطنتي، نهايتاً به نفي سلطنت انجاميد. قبل از همه، 
اين شعار مردم در ايران بود. اول مي گفتند آزادي، 
اســتقالل حکومت اســالمي. بعد گفتند جمهوري 
اســالمي. مي توانيد بگوييد خــب، چپي ها بودند. 
نيروهــاي افراطــي بودند. در تظاهرات عاشــورا و 
تاسوعاي 57 ابتکار عمل در دست جمعيت ايراني 
دفاع آزادي و حقوق بشر و مهندس بازرگان بود. با 
ارتش مذاکره کردند. با آقاي مقدم رئيس ساواک 
و قره باغي رئيس ســتاد مشــترک ارتــش مذاکره 
کردنــد که ارتــش در انظار عمومي مــردم نيايد، 
آنها هم پيشــنهاد کردند مســير تظاهرات از جلوي 
خانه هاي شــاه و کاخ شاه نباشد. شعار ضد شاه هم 
ندهند، آن ها هــم پذيرفتند. اوليــن و بزرگ ترين 
تظاهرات مردمي در روز تاســوعاي قبل از انقالب 
اتفاق افتاد. به همين طريق طرفين توافق کردند. در 
اين سو مردم شعار ضد شاه ندادند. از آن سو سربازها 
هم از جلوي ديد مردم کنار رفتند. روز تاسوعا هيچ 
نوع درگيري ميان مردم با نيروهاي مسلح رخ نداد. 
مردم دل وجرأت پيدا کردند. روز عاشورا جمعيت 
به مراتب از روز اول بيشتر شد. روز دوم که عاشورا 
بــود، ارتــش در صحنه نبود، آن وقت مردم شــعار 
ضد شــاه دادند. حتي االن هم ايراد مي گيرند چرا 
بازرگان اين را پذيرفت يا ايراد مي گيرند چرا رفتند 
با قره باغي صحبت کردند؟ فضاي سياسي ما فضاي 
بســيار بدي شــده بود. خب براي اينکه خون ريزي 

نشود، بايد صحبت کنيم.

آقاي بهشتي هم با هايزر مالقات کرد. ■
البته گفته اســت که ديدار نداشته است. اما هم  □

با سوليوان و هم با هايزر، ديدار و گفت وگو کرده 
است. جداي از آيت اهلل موسوي اردبيلي و مهندس 
بازرگان، که از جانب شــوراي انقالب با سوليوان 
گفت وگو مي کردند. آقاي بهشــتي در مصاحبه اي 
از مذاکــره با مقامات امريکا بــراي عبور از مرحله 
انقالب دفاع کرده اســت. ايشــان قبل از انقالب به 
امريکا که آمد به خانه ما هم آمد. بعد به واشنگتن 
رفت، يک ماه واشنگتن بود. هيچ کس را نديد. من 
اطالع پيدا کردم که با امريکايي ها مذاکره مي کند. 
خب من ايرادي نمي بينم. بهشــتي کســي نبود که 
خودش را بفروشد. براي اينکه مرحله آخر انقالب 

شکســت نخورد؟ گفت نه. گفتــم پس اگر ما اين 
را بپذيريم در تاريخ مي ماند که ســر بزنگاه ما زير 
تمام حرف هاي قبلي خودمان زديم. جا مي افتد که 

رهبران انقالب هم آن اختيارات شاه را پذيرفتند.

امام  ■ مرحوم  قبول مي کرديد  اگر شــما 
مي پذيرفت؟

بله شما مطمئن باشــيد. آقاي خميني در موارد  □
متعدد بــه نظراتي که مــي دادم توجــه مي کردند. 
به کــرات تجربه کرده بودم که وقتــي باهم درباره 
موضوعي گفت وگــو مي کرديم، ايشــان نظر مرا 
در ابتــدا نمي پذيرفتند؛ اما بعداً مي ديدم که آن نظر 
را پذيرفته و عمل مي کنند. اما در ادامه پيشــنهادي 
که شوراي سلطنت داده بود، بعد از بازگشت امام، 
بختيار که هنوز نخست وزير بود، آقاي دکتر سعيد 
رئيس مجلس شورا هم توسط دکتر سنجابي پيغام 
داد که اگــر آقاي خميني اجازه بدهنــد ما بختيار 
را به قيد سه فوريت اســتيضاح مي کنيم. به قيد سه 
فوريــت يعني اينکه بختيار بايد به مجلس بيايد و به 
استيضاح جواب بدهد و در همان جلسه رأي اعتماد 
گرفته مي شود و مجلس او را عزل مي کند. بعد ما به 
کانديداي آقاي خميني که مهندس بازرگان است، 
رأي مي دهيم. بعد که انتخاب شــد، ما همه استعفا 
مي دهيم. آقاي خميني ضمن دادن اين خبر نظرم را 
پرسيدند. پاسخ دادم انقالب ايران نبايد مشروعيت 
خود را از نظام گذشــته بگيرد. هــر انقالبي قانون 

خودش را مي نويسد.

از قانون اساســي گذشته که مي توانست  ■
بگيرد؟

مجلس حق نداشــت ايــن کار را کند. مجلس  □
غيرمشروع بود. شــوراي سلطنت خودش را منحل 
کرده بود؛ اما مجلســي که غيرقانوني بود، رئيسش 
غيرقانونــي بود، چطور خودمــان را به آن ها وصل 
مي کرديم. حاال اگر مــا اين را مي پذيرفتيم، امروز 
راجــع به بــازرگان و دولت موقت چــه چيزها که 

نمي گفتند.

باالخره  ■ انقالب مشــروطه،  اساسي  قانون 
قانــون انقالب بود. علما و انديشــمندان در 
آن نوشته اند که سلطنت موهبتي است الهي 
که به موجب رأي مردم به شــخص پادشاه 
واگذار مي شود. حاال اگر شما مي گفتيد که 
رأي مردم بر آقاي خميني تعلق گرفته، طبق 
هويت  ديگر  ســلطنت طلبي  اساسي،  قانون 
پيدا نمي کرد يعني انتقال از قانون اساســي 
مشروطيت به انقالب اسالمي از طريق همان 
قانون انقالبي انجام مي شد؛ يعني هزينه هاي 
اجتماعي که ما داديم بيشــتر بعد از انقالب 
بود. هيچ انقالبــي به اندازه انقالب ما، بعد از 
انقالب هزينه نــداد. اتفاقاتي مانند کودتاي 
نوژه که توسط ســلطنت طلب ها انجام شد. 
اگر از طريق همان قانون اساسي اين انتقال 

انجام مي شد، هيچ هزينه اي نداشتيم.
بله، ممکن است. اما تاريخ را با اگر نمي نويسند.  □

در جريــان انقــالب، مخالفت و مبارزه با اســتبداد 

آقاي بهشتي در مصاحبه اي از 
مذاکره با مقامات امريکا براي عبور 
از مرحله انقالب دفاع کرده است. 

ايشان قبل از انقالب به امريکا 
که آمد به خانه ما هم آمد. بعد به 
واشنگتن رفت، يک ماه واشنگتن 
بود. هيچ کس را نديد. من اطالع 

پيدا کردم که با امريکايي ها مذاکره 
مي کند. خب، من ايرادي نمي بينم. 

بهشتي کسي نبود که خودش را 
بفروشد
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تنها مژلوميان بود که در آن کنفرانس شــجاعت 
به خرج داد و با شاه مخالفت کرد. بعد هم تقريباً 
خود را بازنشســته کرد. به شاه نصيحتي کرد ولي 
کار به جايــي نرســيد. شــاه به آيين نامه ســازمان 
برنامه وبودجــه اصاًل توجه نمي کــرد و وقعي به 
کار کارشناســان ســازمان برنامه نمي گذاشــت. 
حتــي ليســت نهايــي وکالي مجلــس شــوراي 
ملــي را او تصويب مي کرد و بايســتي از نظر او 

مي گذشت.

اين کارهــا در خفا انجام مي شــد. در  ■
شهريور 42 پس از ســرکوب قيام ملي 15 
خرداد، شــهردار تهران در کنگره موسوم 
اعالم  آزادمردان« رســمًا  و  به »آزادزنان 
کرد که هر کس ديدگاه هاي اعلي حضرت 
را براي اصالحــات قبول ندارد، نمي تواند 
کانديداي مجلس شوراي ملي شود و رسمًا 

حذف علني نيروها شروع شد.
از ايــن قبيــل اشــتباهات زيــاد بــود و ايــن  □

ديکتاتوري بود که فســاد مــي آورد. ديکتاتوري 
در ذات خود فســادآور اســت. فســادهاي مالي 

اطرافيان شاه خيلي زياد شده بود.

در کنار رهبري منفي شاه، آيا مبارزات  ■

مــي داد آن اتفاقات نمي افتاد. به هرحال انباشــت 
اشتباهات شــاه نقش زيادي در متحدکردن همه 
طبقات و پيروزي بهمن 57 داشــت. بزرگ ترين 
اشتباه شــاه، »من« گرايي بود؛ يعني همه چيز بايد 

در يک شخص خالصه شود.

در خاطرات  ■ جنابعالي  تأييد صحبت  در 
نبود  ارتشــبد جم آمده اســت که معلوم 
آيين نامه ارتش مقابله با شــوروي، عراق يا 
هند است؟ به هرحال همه چيز موکول بود 
به اراده يــا تمايل اعلي حضرت؛ زماني هم 
که شــاه از ايران رفت عمــاًل ارتش دچار 

فروپاشي شد.
 مشکل اين بود که همه چيز بايد از يک مجرا  □

مي شد. تصميم گيري 

شــما که از مديران ارشد سازمان برنامه  ■
بوديد، ممكن است درباره کنفرانس رامسر 
و مخالفت مژلوميان با بلندپروازي هاي شاه 

بدهيد. توضيحاتي 
شــاه در ســال هاي 52 به بعد که درآمد نفت  □

زيــاد شــده بود، همــه برنامه هــا را به هــم زد و 
مي خواست تمدن بزرگ ايجاد کند. بدون اينکه 
به ظرفيت و پتانســيل مملکت توجــه کند و اين 

گفت وگو را با اين پرسش آغاز مي کنيم،  ■
به نظر شما اصلي ترين ويژگي انقالب که به 

تحول بزرگ بهمن 57 انجاميد، چه بود؟
بــه نظر من آنچه در بهمن 57 اتفاق افتاد يک  □

تحول بــزرگ مردمي بــود. از مهندس بازرگان 
دربــاره انقالب پرســيدند و ايشــان گفتند رهبر 
منفــي انقــالب شــخص شــخيص اعلي حضرت 
بود که با اشــتباهات خود کار را به آنجا رساند. 
واقعيت امر هم همين اشــتباهات و انحرافات شاه 
بود. اگر کودتــاي فاجعه بار 28 مــرداد 32 نبود 
کار به تحــوالت بهمن 57 نمي کشــيد. به فرض 
کــه کودتــا رخ داد ولي اگر بعد از کودتا شــاه 
بازهم اشــتباهات ديگري انجام نمــي داد کار به 
آنجا نمي کشــيد. اگر شــاه در سال 40 حداقل به 
نخست وزيري دکتر علي اميني راضي شده بود- 
اميني که عاقد قرارداد کنسرســيوم بود و خدمت 
بزرگي به شــاه کرد- و فضــاي نيمه باز آن زمان 
ادامــه مي يافت بازهــم کار به آنجا نمي کشــيد. 
زماني که شــاه بــه امريکا رفت بــه کندي گفت 
کــه هــر امتيازي کــه بخواهيد مــن خواهم داد، 
ولــي اميني -کــه معروف به مهــره امريکا بود - 
نخســت وزير نباشــد. اگر حتي يک دموکراسي 
کنترل شــده و يک مجلس نيمه ملي را هم اجازه 

بايد پيام عطوفت مي داديم

گفت وگو با مهندس معين فر

مهندس علي اکبر معين فر فارغ التحصيل 1330 از دانشکده 
فني دانشــگاه تهران و از پيشکسوتان جامعه مهندسي و 
ايران هستند. مهندس معين فر در  نظام مهندسي  همچنين 
پايه گذاران  از  کتيرايي  و مهنــدس  بازرگان  کنار مهندس 
انجمن اسالمي مهندســين هستند که يکي از قديمي ترين 
نهادهاي جامعه مدني ايران اســت. ايشان عالوه بر تدريس 
برنامه  ارشد سازمان  از مديران  پلي تکنيك  در دانشــگاه 
بودند و در آســتانه پيروزي انقالب عضو شــوراي انقالب 
شدند و در شرايط بحراني سال 1358 و قطع رابطه ايران و 
امريکا اولين وزير نفت جمهوري اسالمي شدند. در آستانه 
سي  و  ششمين سالگشت پيروزي انقالب اسالمي با ايشان 
گفت وگويي انجام داديم که تقديم خوانندگان عزيز مي شود.

عکس: بهار اصالني
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شد. طبيعي اســت که غربي ها متوجه شده 
بودند که شــاه چندان حاکميتي بر مردم 
ايــران نــدارد و قدرت واقعــي در جاي 
ايجاب مي کرد  منافعشــان  ديگري است و 

که با انقالب کنار بيايند.
 تــا ايــن مقدار که حمايت از شــاه برداشــته  □

شــود و مردم آزاد باشــند و درباره دموکراســي 
تصميــم بگيرنــد را قبــول دارم؛ حتــي وقتي که 
آيــت اهلل خمينــي از پاريس به ايــران مي آمدند، 
هيــچ معلــوم نبود کــه چــه اتفاقــي مي افتد. در 
کنفرانس گوادلوپ بحث مي شــود که شاه ديگر 
زمينه  و محبوبيتي در ايران ندارد و فرانسوي ها از 

کسالت شاه باخبر بودند.

برنجيان، رئيس  ■ تيمســار  در آن شرايط 
ضداطالعات نيروي هوايي در محفلي گفته 
تفكرات  ارتش  پرسنل  بود که چهار درصد 
آيت اهلل خميني را قبول دارند و اين خبر 
به امام هم رســيده بود. طبيعي است اگر 
چنين ارتشــي بخواهد با مردم بسيج شــده 
روبرو شــود، فــرو خواهد پاشــيد و بقاي 

ارتش در درگيرنشدن با مردم بود.
بدنه ارتــش جزو مردم بودنــد و درگيري به  □

نفع ارتش نبود.

در شــب اول محــرم 1357 تظاهراتي  ■
در حوالــي سرچشــمه انجــام دادند که 
به شدت ســرکوب شد و عده اي به شهادت 
رســيدند. چند روز بعد آيــت اهلل طالقاني 
طــي اعالميه اي مــردم را بــه راهپيمايي 
دعوت کردند که بعد از کشــتار سرچشمه 
و خوشــبختانه  را مي طلبيد  زيادي  جرأت 
اين دعوت  مبارز هم  علما و شخصيت هاي 
را لبيک گفتند و تظاهرات باشكوهي شكل 
گرفــت. مرحوم امــام بعــد از تظاهرات 
عاشورا که با شــعار »مرگ بر شاه« همراه 
بود، بيانيه اي دادند و گفتند کار رژيم شاه 

تمام است.
بنابرايــن علــت اصلــي پيروزي از يک ســو  □

نارضايتــي مردم و از ســويي ديگر روشن شــدن 
عده اي از روشــنفکران و عالقه مندشدن آن ها به 
دموکراســي که بتوانند در ســايه آن به مبارزات 
خــود ادامــه دهنــد و همچنيــن نيــروي عظيــم 
روحانيــت و رهبــري شــخصيت مهمــي چــون 

آيت اهلل خميني و کارهاي جسورانه ايشان بود.

ما  ■ گفتيد؛  مــردم  نارضايتــي  دربــاره 
مي ديديم تجار هيچ مشــكلي در تهيه ارز و 
واردات کاال از خارج نداشتند چرا ناراضي 
شدند؟  همچنين کارخانه ها مشكلي در تهيه 

کاالهاي سرمايه اي نداشتند.
حســاب بعضــي از تجــار که اطــراف دکتر  □

مصــدق بودند و يــا انگيزه هاي دينــي آنها قوي 
بود را بايد جدا کرد چراکه آنها نســبت به شــاه 

و کودتا بغض داشتند.

بلــه، حزب سياســي کــه نبود. روشــنفکران  □
ديني و غيرديني پراکنــده بودند. روحانيت يک 
تشکيالت نســبتاً فراگير داشت. تحصيل کردگان 
مملکــت بــه دموکراســي عالقه منــد بودنــد تا 
مملکــت از ديکتاتوري و اســتبداد خارج شــود 
و نفــوذ روحانيــت توانســت ايــن پيــروزي را 
به ســرانجام برســاند. شــايد بتوان گفــت دل به 
دريا زدن هاي آيت اهلل خميني خيلي مؤثر بود، در 
شب 22 بهمن خيلي جرأت مي خواست که مردم 
را به مقاومــت در خيابان ها دعوت کند. من فکر 
نمي کنم حتي مذاکــرات پاريس در حدي بوده 
که تغيير رژيم يــا تغييرات انقالبي صورت گيرد 
و آيــت اهلل خميني با اتکا بــه آن چنين کاري را 
کرده باشــد و اگر چنين چيزي مي بود بايد آقاي 
طالقانــي هم در جريان بــود و نگران خون ريزي 

نمي شد.

در آن مقطــع آيــت اهلل طالقانــي از  ■
مذاکراتي که در پاريس انجام شــده بود 
هيــچ اطالعي نداشــت. حتــي آيت اهلل 
منتظري نيز تا ســال 64 و 65 هيچ اطالعي 
از مذاکرات پاريس نداشت. اصواًل آيت اهلل 
طالقاني تا مدتي از تشــكيل شوراي انقالب 
هم خبر نداشــت. وقتي مهندس سحابي به 
پاريس رفت و با امام مالقات کرد با ايشان 
درباره سوابق مبارزاتي آيت اهلل طالقاني و 
اينكه عضو شــوراي انقالب نيستند، صحبت 
کرده بــود. امام بالفاصله دســتور داد که 
طالقاني هــم عضو شــوراي انقالب و هم 

رئيس آن شود.
تعــداد جلســات شــوراي انقــالب پيــش از  □

پيــروزي، از انگشــتان دســت تجــاوز نمي کرد 
و نقــش تعيين کننــده اي نداشــت. گرچــه مــن 
اطــالع کاملي ندارم ولــي مي دانم که مذاکرات 
پراکنده اي بوده و قوياً شــک دارم که مذاکراتي 
انجام شــده باشد که به نتيجه رســيده باشد و در 

آن تغيير رژيم و انقالب تأييد شــده باشد.

بعد از تظاهرات تاسوعا و عاشوراي سال  ■
1357 نظام شاهنشــاهي ترک برداشــت و 
مدتي پس ازآن کنفرانس گوادلوپ تشكيل 

مــردم وجود نداشــت؟ باالخــره پس از 
کودتــاي 28 مــرداد از نهضــت مقاومت 
ملــي گرفته تــا جبهه ملــي دوم، نهضت 
آزادي، روحانيــت و مؤتلفــه، حزب ملل، 
جاما، مجاهديــن خلق و فداييان خلق هم 

داشتند. مبارزاتي 
زيــر  □ در  زندان هــا  در  کــه  مقاومت هايــي 

شــکنجه ها در ســال 55 شد ســاواک را به جايي 
رســاند که عقب نشــيني کرد و اعالم کرد براي 
مطالعــه کتاب هاي سياســي محکوميتــي ندارند. 
به هرحال قهر مردم با نظام از زنداني کردن مرجع 
تقليــد و کاپيتوالســيون هرروز بيشــتر مي شــد. 
مشــکل مملکت ما در اين بود که حزب سياسي 
فراگيــر نداشــتيم. حزب تــوده هــم گريبان گير 
فســاد داخلي خودش بــود و در مقطــع انقالب 
اساســاً فراگير نبود. جريان چپ هم غافلگير شد. 
مجاهدين تا سال 54 مورد تأييد همه اقشار جامعه 
بودند ولي از آن به بعد مسائل تغيير کرد. نهضت 
آزادي فعاليت خود را از ســال 40 شــروع کرد 
و بعد از ســال 43 نتوانســت فعاليت چشمگيري 
داشــته باشــد و با دســتگيري ســران و محاکمه 
آنان نمي توانســتند فراگير باشند. حزبي قوي که 
ريشــه اي در داخل خود مردم داشــته باشد، نبود 
و تنها جرياني که نســبتاً در سراسر ايران حضور 
داشت روحانيت بود. آن هم نه در سطح سياسي، 
بلکه در ســطح اجتماعي که آرام آرام از سال 41 
با تالش هاي آيت اهلل خميني وارد صحنه سياســي 

شدند.

در سال 1347 ســه جريان مهم مملكتي  ■
يعنــي جريان آيــت اهلل خمينــي، جريان 
مجاهدين و دکتر شــريعتي هر سه جدا از 
هم در پي دســتيابي به مدلي از حكومت 
ديني بودنــد؛ همانند واليت فقيه، مرکزيت 
دموکراتيــک و امــت و امامــت. ايــن 
تالش هاي جداگانه از چه واقعيتي حكايت 
مي کــرد؟ در ســال 1334 هــم آيت اهلل 
طالقانــي کتاب »تنبيه االمــه و تنزيه المله« 
آيت اهلل نائيني را با شــرح و پانوشت به نام 
حكومت اسالمي منتشر کردند. اين روند را 

تبيين مي کنيد؟ چگونه 
عالمه نائيني در آن کتــاب واليت فقيه را در  □

غيــاب امام زمان مي پذيرد و چــون ممکن نبود، 
گفــت بياييم در برابر ســلطنت مطلقه، ســلطنت 
در  خراســاني  آخونــد  بپذيريــم.  را  مشــروطه 
درس خارج خود پاســخ هايي بــه نائيني مي دهد 
که منتشــر شــده اســت. عالمه نائيني از آخوند 
خراســاني مي خواهد حاال که در ايران بين شيخ 
فضــل اهلل از يک ســو و طباطبايــي و بهبهانــي از 
 ســوي ديگر اختالف اســت، نظر خود را درباره 
حکومت اســالمي بيــان کند. آخوند خراســاني 

اساساً با حکومت اسالمي مخالفت مي کند.

بــه اصلي تريــن ويژگــي بهمــن 57    ■
برگرديم.

علت اصلي پيروزي از يک سو 
نارضايتي مردم و از سويي ديگر 

روشن شدن عده اي از روشنفکران و 
عالقه مندشدن آن ها به دموکراسي 
که بتوانند در سايه آن به مبارزات 
خود ادامه دهند و همچنين نيروي 
عظيم روحانيت و رهبري شخصيت 

مهمي چون آيت اهلل خميني و 
کارهاي جسورانه ايشان بود
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مي توانســتيم مواردي را عليه شاه اعالم جرم کنيم 
را بدون اطالع کشتند؛ درحالي که خودش اعالم 
همکاري کرده بــود. نمي دانم آن انقالب ملي و 
مردمــي و تروتميز چه شــد که به اينجا کشــيده 
شــد. بايد پيــام عطوفــت مي داديم؛ ولــي وقتي 
فضاي باز پيدا شــد عده اي انتقام گرفتند؛ چراکه 
مســائل زيادي بر آنها گذشــته بود. بــراي نمونه 
پدر هــادي غفــاري را در زندان کشــته بودند. 
بعد هم وار د شــدن همــه، در همه کارها، کار را 
خراب کرد. مصادره ها بدون رويه انجام مي شد. 
روشــنفکرها هم که مي توانستند کاري بکنند در 

آن زمان انقالب زده بودند.

قبــل از پيــروزي انقالب در جلســات  ■
انجمن اســالمي مهندســين مطرح شد که 
حكومــت اســالمي يک مقولــه تدريجي 
و درازمدت اســت ولي در جــواب گفته 
مي شــد که هر نظري که آيت اهلل خميني 

بدهند، همان اسالمي است.
آيت اهلل خمينــي در پاريس شــعار حکومت  □

اســالمي را که بــر در و ديوارها مي نوشــتند، به 
شــعار جمهوري اســالمي تبديل کردند. شــتاب 
تحوالت انقالب بيشــتر بعد از آبان ماه 57 بود و 
تقريبــاً همه رهبري آيــت اهلل خميني را پذيرفتند. 
مــردم در صحنــه بودند و مــردم هم ايشــان را 
دوســت داشتند. ما انتقاداتي داشــتيم؛ ولي وقتي 
ملتي انقالب کرده و واقعاً بســيج شــده که شــاه 
را بــردارد و همه هــم آيت اهلل خمينــي را قبول 
داشــتند، ما هم پذيرفتيم. عالوه بر آن ما ايشــان 

را معلم اخالق مي دانستيم.

آقاي مظفر بــه نقل از مهندس بازرگان  ■
مي گفت انقالب از وقتي با اشكاالت مواجه 
شــد که آقاي مطهري ترور شــد، چراکه 

ايشان فرد عقالني و انديشمندي بود.
 بله، اگر آقاي مطهري زنده بود مسائل روال  □

ديگــري پيــدا مي کــرد و به گونــه ديگري رقم 
مي خورد.■

انقالب که شــد همه خوشحال بوديم ناگهان  □
ديديــم در روزنامه کيهان عکس چهار تيمســار 
چاپ شــده به عنوان جانيان دوره طاغوت؛ جاي 
»بســم اهلل الرحمــن الرحيم« را »بســم اهلل مغتنم« و 
»بســم اهلل القاســم الجبارين« گرفته بود. البته همه 
هم خوشــحال بوديــم که به نظر من اشــتباه بود. 
دکتر يزدي نقل مي کند کــه آيت اهلل خميني مرا 
خواســتند و گفتنــد 24 نفري که بناســت اعدام 
شــوند چه کســاني هســتند؟ گفتم مــن هم خبر 
نــدارم. بعد آيت اهلل خلخالــي را صدا کردند که 
اسم 24 نفر را در حاشيه روزنامه اطالعات نوشته 
بــود. آيت اهلل خميني از بين آن 24 نفر، چهار نفر 
را انتخــاب کــرده و گفتند فعاًل اين هــا را انجام 
دهيد؛ البته اعدام ها بدون محاکمه انجام شد. من 
با محاکمــه طوالني هم موافق نبــودم؛ ولي بايد 
محاکمه اي برگزار مي شد. شايد هم اگر اين کار 

نمي شد امکان کودتا قوت مي گرفت.
در ابتــداي انقــالب، شــوراي انقــالب و دولت 
موقت از نظر وظايف مختلفي که داشــتند از هم 
جدا بودند. شــورا در نقش مجلس و قانون گذار 
و دولــت در نقش قوه مجريه بــود. به همين خاطر 
چنــد نفــر از اعضاي شــوراي انقــالب که کار 
اجرايــي را قبول کــرده بودند بــه دولت موقت 
رفتنــد؛ ماننــد مهنــدس بــازرگان، صــدر حاج 
سيدجوادي، مهندس کتيرايي و مهندس سحابي. 
شــوراي انقالب هــم معموالً در خانه ها تشــکيل 
مي شــد. به ياد مي آورم روزي با شوراي انقالب 
کاري داشــتم، آن روز شــورا در منــزل دکتــر 
بهشتي جلسه داشــت و من مسئول سازمان برنامه 
بودم. نزديک خانه که شــدم صــداي دادوفرياد 
شــنيدم، نگران شدم که در منزل دکتر بهشتي چه 
خبر شــده است. وقتي وارد شــدم ديدم آيت اهلل 
مطهري فرياد مي زند که اين چه کارهايي اســت 
کــه مي کنند؟ گفتم چه شــده؟ گفتنــد هويدا را 
ترور کردند. اعضاي شوراي انقالب از کارهايي 
که انجام مي شــد خبر نداشــتند و افرادي، کسي 
را کــه 13 ســال اســرار ايــران را مي دانســت و 

تجار براي مدتي بازار را بســتند و حتي  ■
علت  بودند.  ناراضــي  وابســته هم  صنايع 

نارضايتي آنها چه بود؟
به نظر من آنها هم امنيت نداشــتند و هر روز  □

بــا فشــارهاي مختلف از آنها پولي يــا براي برج 
شــهياد يا براي جشــن ها يا بــراي مصارف ديگر 
گرفته مي شد. مثاًل شاه يک روز 99 درصد سهام 
کارخانه ها را قابل انتقال مي دانســت. شــاهزاده ها 
در همه جــا دســت داشــتند و ســهام کارخانه ها 
را طلــب مي کردنــد. لج بازي هــاي شــاه باعث 
واکنش هاي عجيبي در آنها شده بود. شاه هنگام 
عقــد قراردادهــاي نفتــي مبالغ زيــادي دريافت 
مي کــرد و از وقتي کــه درآمــد نفتي زياد شــد 

به طور وحشت آوري پول خرج مي شد.
آيا حســاب وکتاب اين خرج و دخل ها  ■

در ســازمان برنامــه بود يا بــه ميل خود 
مي کرد؟ حاتم بخشي 

درآمد نفت بــه وزارت دارايي مي رفت ولي  □
برنامه ريزي با ســازمان برنامه بود و نسبتاً نظارت 
داشــت. ولي شــاه چون از اين نظــارت ناراضي 

بود، کارآيي سازمان برنامه را متوقف کرد.
پس مي توان گفت علت اصلي پيروزي،  ■

نارضايتي مردم از يک سو و اتحاد نيروهاي 
ملي و مذهبي از سوي ديگر بود؟

شــايد بهترين جمله اي که بتوان گفت همين  □
باشــد، درواقع يک عدم رضايت باطني در ميان 
مردم بود و ايــن عصبانيت يک اتحادي را ايجاد 
کرده بود و اشــتباه شــاه اين بود کــه دير به فکر 
افتــاد؛ يعنــي همــان روزي کــه هويــدا را کنار 
گذاشــت- که تا آن موقع هم بي دليل نگه داشته 
بود- اگر به جاي اينکه شريف امامي را بياورد، با 
جبهه ملي کنار مي آمد شــايد بدين جا نمي رسيد.

با رهبــري داريوش فروهر،  ■ جبهه ملي 
دکتر سنجابي و دکتر بختيار؟

و  □ کنــار مي آمــد  مقــداري  آنهــا  بــا  اگــر 
آزادي هايــي به مــردم مي داد تا مردم خودشــان 
در انتخابات شرکت کنند اوضاع به طور ديگري 
رقم مي خورد. شاه همه چيز را از دريچه نيروهاي 
مذهبي سنتي ديد و شــريف امامي مجتهدزاده را 
آورد تــا بــا روحانيــت روابطي را برقــرار کند. 
شــريف امامي هم تاريخ شاهنشــاهي را لغو کرد 
و تالش کرد مشروب فروشي ها را ببندد، هرچند 
عماًل ادامــه نيافــت. درحالي که اگــر اصولي تر 
جلــو مي رفت و حکومت را به خود مردم محول 
مي کــرد، خيلي بهتر بــود. اشــتباه بعدي اش هم 
اين بــود کــه تکنوکراتي همچون آمــوزگار را 
نخســت وزير کرد که اصوالً نمي توانســت وارد 
ماجراهاي سياســي بشود. حتي اگر شاپور بختيار 
را زودتر آورده بود شــايد جلوي پيروزي بهمن 
57 گرفتــه مي شــد؛ البته مــن نمي توانــم بگويم 

خوب يا بد مي شد.
اول  ■ روزهاي  از  خاطراتي  است  ممكن 

بگوييد؟ انقالب 

عکس از اکبر ناظمي-منبع اینترنت
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همگي به نوعي همسو شــده بودند. درواقع بعد از 
کودتاي 28 مرداد و واقعه 15 خرداد ســال 42 که 
به دنبال طرد علي اميني و سرکوب نيروها و احزاب 
مؤتلف در جبهه ملي دوم و ســوم، سير حوادث و 
سياســت هاي رژيم شــاه به نحوي ادامه يافت که 
به تدريج تمامي طبقــات اجتماعي و گروه ها يکي 
پــس از ديگري از نظــام فاصله گرفتنــد و از آن 
قطــع اميد کردند. مي دانيم که شــاه در اوايل دهه 
چهل طرح هايي در زمينه اصالحات ارضي به اجرا 
گذاشت تا رضايت دهقانان را جلب و به سوي خود 
و نظام متمايل ســازد. همچنين با واگذاري بخشي 
از ســهام کارخانه ها به کارگــران درصدد جذب 
آنان برآمد و به  اشــتباه تصور مي کرد که توانسته 
وفاداري اين دو طبقه اجتماعي را به نظام و شخص 
خود جلــب نمايــد. در حمايت اليه هــاي بااليي 
طبقه متوســط نيز خيالش راحت بود. مي پنداشت 
کــه مخالفــان او از اليه نازکي از روشــنفکران و 
بازاريان و بخشــي از کســبه و روحانيــون تجاوز 
نمي کنــد. به طوري کــه وقتــي در زمــان انقالب 
ســوار بر هليکوپتر از فراز شــهر تهران به جمعيت 
چندميليوني که عليه او شــعار مي دادند نگريست، 
ناباورانه دچار شــگفتي و افسردگي و نوميدي شد 

امور بودنــد. چند دهه بعد که نهضت ملي شــدن 
صنعــت نفت پديد آمــد، افزون بر طبقه متوســط 
شــهري که در قلب جنبش قرار داشتند، کارگران 
هم در ســطح نسبتاً وســيعي در حمايت از اهداف 
سياســي نهضت ملي فعال شــدند و باالتــر از آن 
بخشي از دهقانان نيز تحت تأثير اقداماتي که دکتر 
مصدق به ســود آنان انجام داد بــه حمايت از او، 
در برابــر مالکان بزرگ که عموماً طرفدار دربار و 
مخالــف نهضت ملي بودند، قد علم کردند. افزون 
بر اين هــا، در مبارزه براي ملي شــدن نفت بعضي 
از اقوام و عشاير مانند قشــقايي ها که از ديرباز در 
مخالفت با انگليســي ها و وابستگان به آنها در ميان 
برخي ســران قبايل و سياستمداران آنگلوفيل عمل 
مي کردند و از رضاشــاه و خانــدان پهلوي کينه به 
دل داشــتند، از دکتر مصدق حمايت مي کردند و 
البته بعضي عشــاير هم بودند که به دليل وابستگي 
سرانشــان به دربار يا به انگيزه منافع شــخصي ضد 
نهضت ملي و دکتر مصــدق عمل مي کردند. اين 
فراگيــري و اتحاد بين نيروهــا در انقالب 57 ابعاد 
وســيع تري پيدا کــرد. تمامي نيروهــا اعم از ملي، 
مذهبي يا غيرمذهبي مانند مارکسيست ها و بسياري 
از پيروان مذاهب يهودي ، مســيحي ، زرتشتي و... 

در بهمن ماه امسال سي و ششمين سالگرد  ■
انقالب اسالمي ايران فرامي رسد. انقالبي که 
به قول آيت اهلل طالقاني، توحيدي، اسالمي، 
مردمي و شــكوهمند بود و پــس ازآن نيز 
حوادث بســياري را پشت سر گذاشته است. 
اين انقــالب مولود عوامــل و ويژگي هاي 
بســياري بوده است. به نظر شــما مهمترين 
واصلي تريــن ويژگي اي که منجر به انقالب 
ســال 57 شــد چه بود و چه عاملي از بقيه 

پررنگ تر و اثرگذارتر بوده است؟
از يک منظر کلي يکي از مهمترين و بارزترين  □

ويژگي هايــي که حتي در انقالب مشــروطيت هم 
بي ســابقه بود، اتحاد ميان بيشتر نيروهاي مبارزاتي، 
طبقات اجتماعي، سياســي و مردم بود که در سال 
57 به وجــود آمده بود. اين اتحــاد حتي همه اقوام 
ايراني و اقليت هاي مذهبي را هم در برمي گرفت. 
جامعه ايــران، هم از نظر طبقــات اجتماعي و هم 
قومي و مذهبي، جامعه اي متکثر اســت که بخشي 
از تنــوع فرهنگي ايــران را تشــکيل مي دهند. در 
بيشتر جنبش هاي اجتماعي بعضي گروه ها يا اقوام 
به داليل مختلف ازجمله ملحوظ نبودن خواسته ها و 
اهدافشان شرکت نمي کنند. در انقالب مشروطيت 
طبقه دهقانان کشور شرکت نکردند، زماني هم که 
شرايط را مناســب ديدند با اهداف صرفاً صنفي و 
طبقاتي عليه فئودال ها و مالکان بزرگ، دســت به 
شورش زدند و با تصرف اراضي نمايندگان مالکان 
را بيرون ريختند. در آن زمــان دهقانان تنها پيگير 
حقوق مالکانه خود در زمين بودند و خواسته هاي 
آزاديخواهانه و مشروطه طلبي برايشان عمده نبود. 
مردم ساکن روستاها به دنبال اهداف سياسي نبودند 
و مي دانيم که در آن زمان بيشتر مردم در روستاها 
زندگي مي کردند و نه تنها بي ســواد، بلکه آگاهي 

سياسي ناچيزي داشتند.

در آن زمان 80 تــا 85 درصد مردم در  ■
روستاها زندگي مي کردند.

مــردم ســاکن شــهرهاي بــزرگ در انقالب  □
مشروطيت و تحوالت و جرياناتي که در آن زمان 
وجود داشــت درگير شــدند و حتي در شهرهاي 
کوچک تــر هم به ميزان کمتــري مردم در جريان 

اصالح رژيم شاه ممكن نبود

گفت وگو با حبيب اهلل پيمان

عکس: بهار اصالني
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و طبقات اجتماعي بود. هنگامي که در يک جنبش 
اجتماعي نيروها در کنــار يکديگر قرار مي گيرند 
نمي توان خواســته ها و اهداف اين نيروها را ناديده 
گرفت و درعين حال انتظار داشت که جنبش ادامه 

پيدا کند و دچار مشکل نشود.
وجه ســلبي اين اتحاد در پــي اتفاقات گوناگوني 
به دســت آمده بود. عده اي از شــکاف طبقاتي و 
مشــکالت اقتصــادي در رنج بودنــد، به خصوص 
در شــهرهاي بزرگي مانند تهــران توده بزرگي از 
تهيدســتان شهري و حاشيه نشــينان با اندک فاصله  
مکانــي از شمال شهرنشــين ها، قشــر ممتــازي را 
مي ديدنــد که از رفاه کامل برخوردارند و زندگي 
پر ريخت وپاش و پر زرق وبرقي دارند، درحالي که 
آنان از داشــتن يک ســرپناه حقير هم محروم اند. 
مشاهده اين شکاف و تبعيض و نابرابري، در بعضي 
به صورت نفرت و کينه نسبت به ثروتمندان و طبقه 
اعيان که در رأس آن شــاه و خانواده سلطنتي قرار 
داشــت، بروز کرد. با گذشت زمان اين شکاف و 
تبعيض براي آنان پررنگ تر مي شــد، آنان فرصتي 
را انتظــار مي کشــيدند که بــه آنها اجــازه مي داد 
ســهم خــود را از آن ثروت ها به چنــگ آورند. 
افــرادي هم بودند کــه اقدامات شــاه را در زمينه 
فرهنگي در راســتاي دين زدايي و عليه سمبل هاي 
مذهبــي برنمي تابيدنــد و از اين بابت خشــمگين 
بودند، خشــمي کــه از نارضامندي هاي سياســي 
يــا اقتصادي شــان از اوضاع جــاري تفکيک پذير 
نبود. اقوام و قوميت هــاي مختلف هم که از زمان 
رضاشــاه در تنگنــا و خفقان به ســر مي بردند، در 
زمان پهلوي پســر با ادامه سياست هاي ملي گرايانه 
خشک محمدرضاشاه در مضيقه اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي بودند، هويت قومي شــان انکار مي شد 
و بهــاي آن را بــا جريمه هــاي ســنگين و تحمل 
محروميت هــاي سياســي و اقتصــادي و اجتماعي 
مي پرداختنــد. همــه ما با مشــکالت عديده اي که 
اقوام ايراني در کردســتان، آذربايجان، خوزستان، 
سيستان و بلوچســتان و ديگر مناطق حاشيه کشور 
با آنها دســت به گريبان بودند، آشــنا هستيم. آن ها 
خواســتار برابري و رفــع تبعيض از خــود بودند، 
احتــرام و اســتقالل هويتــي و آزادي اجتماعي و 
فرهنگي بيشتر طلب مي کردند و درخواست سهم 
عادالنه اي از منابع و فرصت هاي زندگي و پيشرفت 
داشتند. روشنفکران، بخش بزرگي از طبقه متوسط 
و نيروهاي سياسي، هر يک از مواضع ايدئولوژيک 
متفاوت و بعضاً متضاد، برخي بر اولويت آزادي و 
دموکراسي پاي مي فشــردند و گروه هاي ديگري 
عدالت و برابري را بر صدر مي نشاندند؛ اما همگي 
با اســتبداد و ديکتاتوري شــاه و وابســتگي وي به 
امريکاي امپرياليست سر ستيز داشتند. اقدامات شاه 
در زمينه هــاي مختلف هيچ گروه و طبقه اجتماعي 
را بدون آســيب رها نکرده بود. اين خواســته هاي 
متنــوع، انگيزه هــاي ايجابــي انقالب را تشــکيل 
مي دادند که ذيل اهداف و شــعارهاي کلي تجميع 
شــدند و با اين تمهيد اختالفات بعضاً اساسي ميان 

آنها ناديده ماند يا به تعويق افتاد.

دستيابي به خواست ها و بهبود اوضاع ناممکن است. 
اين نکته قابل ذکر اســت که ما در حال بررسي آن 
زمــان در چارچوب زماني- مکانــي همان تاريخ 
هستيم. بايد در نظر داشته باشيم که چگونه درباره 
مســائل تاريخي قضاوت مي کنيم. درباره اقدامات 
و کنش هاي متعلق به دوراني متفاوت درگذشــته، 
با قياس به اقدامات مشــابه در زمان حال، نمي توان 
داوري کرد. اين روش، اساس علمي ندارد. مردم 
بــه حوادث پيرامون خود بــا تأثيري که از زندگي 
و تجربه هاي زيســته خود در آن موقعيت و دوران 
گرفته انــد و اگــر از بينــش تاريخي هــم بهره مند 
باشند، با ارجاع به آن تجربيات و باالخره با عطف 
نظــر و التفات به خواســته ها و آرزوهاي خويش، 
واکنش نشــان مي دهند. اشــتراک در موقعيتي که 
آنان را احاطه کرده و تجربيات زيسته مشترکي که 
با هم داشته اند و احياناً عطف به برخي رويدادهاي 
تاريخــي که در وجدان بيدار همــه متجلي اند و با 
قراردادن اهداف و خواســته هاي مشخص فردي و 
گروهي متفاوت در قالب شــعارها و اهداف واحد 
ولي کلي و تأويل پذير، بر ســر يک اقدام مشترک 
و همــکاري تا حصول به نتيجــه به توافق و اجماع 

مي رسند.
در انقــالب ايران نيز مردم بــا همين مالحظات، بر 
ســر نفي حکومت شــاه به اجماع رسيدند و اتحاد 
و همبســتگي ميــان اکثريت قريب به اتفــاق نيروها 
و طبقــات اجتماعــي پديــد آمد. آگاهــي از اين 
واقعيــت و التزام به تبعات و ضرورت هاي ناشــي 
از آن، به ويــژه از ســوي رهبراني که در لحظه بعد 
از پيروزي اداره امور کشــور را به دست گرفتند، 
مي توانست اقدامات و تحوالت بعدي را در مرحله 
تأســيس نظام جديد، به نحو ديگري رقم زند و از 
وقوع برخي حوادث ناگوار جلوگيري کند؛ غفلت 
از ايــن نکته مهم باعــث به وجود آمــدن اتفاقات 
بدفرجام بسياري شــد و در اثر آنها فاصله اي ميان 
تصميم ســازان و اهداف مشــترک اوليه پديد آمد 
که با گذشــت زمان دورتر و عميق تر شد. يکي از 
داليل بروز تنش ها و تضادهاي غيراصولي و ظاهراً 
آشــتي ناپذير بين نيروهاي انقــالب، لحا ظ نکردن 
همين رمز موفقيت يعني اتحاد و همبستگي نيروها 

و روحيه خود را از دســت داد. به خيال خود به آن 
مردم خدمت کرده بود، با دادن زمين به دهقانان و 
اعطاي بيست درصد از سود کارخانه به کارگران، 
با بردن برق و اعزام ســپاه دانش و سپاه بهداشت به 
روســتاها، با توســعه صنايع و ايجاد اشتغال و ده ها 
طرح و اقدام ديگري از اين ســنخ، براي مردم رفاه 
را به ارمغان آورده است، پس دليلي وجود نداشت 
که همه کســاني که از اقدامات او منتفع شده اند از 

او نفرت داشته باشند و با او مخالفت بورزند.
آمده اســت که در روز عاشورا و تاسوعا  ■

با هليكوپتر بر فراز تهــران از ديدن ميزان 
مخالفت مردم با خود يكه مي خورد.

درست اســت. در چند منبع ذکرشده است که  □
با شــگفتي و تأسف بســيار عبارتي با اين مضمون 
گفته بود که چطور ممکن است با آن  همه خدمتي 
که بــه آنان کــرده ام همگــي با من بــه مخالفت 
برخاســته باشــند؟ اين واکنش نشــان مي دهد که 
شــاه مانند ديگر زمامداران خودکامه و خودشيفته 
از اين حقيقت غافل بــود که اصالحات اقتصادي 
و اجتماعــي هــر انــدازه مثبت و اثربخش باشــد، 
نمي توانســت زخم هايــي را که مــردم از ضربات 
کودتاي 28 مرداد 32 و 15 خرداد 42 و خشــونت 
و خفقان سياسي و ســرکوب و تحقير فرهنگي بر 
تن و روان خود داشــتند ترميم کند يا نياز آنان را 
به آزادي و اســتقالل و عدالت و برابري به حاشيه 
برانــد. جدا از آنکه همــان اصالحات با معيارهاي 

توسعه پايدار و درون زا در تعارض بود.
اتحاد بين طبقات چگونه شكل گرفت؟ ■
باتوجــه به ايــن واقعيــت که هر يــک از اين  □

طبقات و گروه هاي اجتماعي خواسته هاي متفاوت 
و اهداف اقتصادي، سياســي، اجتماعي و... خاص 
خــود را داشــتند و طبيعي بود کــه از نظر فکري، 
ايدئولوژيــک و از ديگــر زاويه ها ايــن گروه ها با 
هم اختالفات داشته باشند. باوجوداين اتحاد مزبور 
به دو دليل ســلبي و ايجابي شکل گرفت. از وجه 
ســلبي، همه طبقات و گروه هــا، هرچند به داليل 
متفاوت به اين نتيجه واحد رسيده بودند که به شاه 
و رژيم او نمي توان اميد بست و تا آن نظام برپاست 

منبع: اینترنت
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بيرون يا درون مي  انديشــد و با توجه به آگاهي که 
از موقعيــت دارد و داده اي که درباره موضوع در 
اختيارش هســت و تجربياتي که از سر گذرانده و 
هدفي که برگزيده، چه تصميمي بايد اتخاذ کند و 
چه راهي را پيش گيرد و ســپس آزادانه اراده کند 
که آن تصميم را عملي ســازد. بعضي از متفکران 
از تعابيــر آزادي منفي و مثبت بهــره گرفته اند؛ اما 
من واژه رهايي و آزادي را ترجيح مي دهم. رهايي 
و خالص شــدن تنها جنبه بيروني ندارد، بلکه وجه 
دروني هم دارد و هر انســاني وابستگي هاي فکري 
و فرهنگي دروني خاصي دارد که نمي تواند خارج 
از آن تفکر کند و اگر انديشه جديدي به او عرضه 
شود، فکرنکرده از پذيرش آن امتناع مي کند؛ زيرا 
در بنــد عصبيت ها و عقايد و آداب و ســنن آبا و 
اجدادي خود است و حاضر نيست اين وابستگي ها 
را تــرک کنــد. انبيا هم در درجــه اول مردم را به 
رهاکردن نيروي تعقل و شــعور از قيد وابســتگي 
و پيــروي کورکورانــه از عقايد پــدران، بزرگان 
و رهبــران يا کاهنان و رؤســاي مذاهب ترغيب و 
بــه تفکر مســتقل و آزاد در امــور برمي انگيختند. 
قيود و اجبارهايي هم هســت کــه از بيرون نيروي 
خــردورزي را مقيــد مي کند و راه را بــر تفکر و 
آزادي اراده فردي يا جمعي مسدود مي کند؛ نحوه 
معيشت، نوع زيست اجتماعي و موقعيت و روابط 
و مناسباتي که شعور و اراده فرد را به بند مي کشند 
و تا انســان نتواند خود را از ايــن بندها آزاد کند، 
امکان آزاد زيســتن را نخواهد داشــت. اگر انسان 
از اين وابســتگي ها خالصي پيدا کنــد، ولي وارد 
پروسه آزادي نشود، کامياب نخواهد شد. آزادي 
شامل دو رکن اساسي اســت: نخست اينکه انسان 
آزادي تفکر داشــته باشــد و هيچ عاملي از درون 
يا بيرون مانع تفکرآزاد و اســتوار بر خرد او نشود. 
رکن دوم، آزادي اراده اســت؛ يعني انســان پس 
از تفکــر و تصميم گيــري، آزاد از هر نوع انقياد و 
وابستگي  به عوامل اجتماعي، سياسي و اقتصادي، 
اراده کنــد کــه تصميم خــود را به اجــرا گذارد. 
وابســته نبودن به اين معنا نيســت که تفکر و اراده 
 بــدون ارتباط با پيش زمينه هاي ذهني يا شــرايط و 

عوامل عيني بيروني شکل مي گيرد.
در زمــان انقالب مفهــوم آزادي مطرح شــد؛ اما 
حتي در بين بســياري از روشــنفکران هم بيشتر به 
معنــاي رهايي بــه کار مي رفت، يعنــي تأکيد آنها 
بيشــتر بــر آزادي منفي بــود تــا آزادي مثبت که 
استوار بر تفکر خالق اســت؛ کمتر کسي در فکر 
تصميم گيري در خصوص چگونگي اداره کشــور 
و تمرين دموکراســي و گفت وگو براي اداره امور 
در صورت حذف شــاه بود. ايــن موضوع يکي از 
ضعف هاي بنيادي مبــارزان در آن زمان بود. الزم 
بــود اين مفاهيم واکاوي مي شــدند و در بين عامه 
مردم نيز مطالبــات و خواســته ها در قالب آزادي 

مطرح مي شد.
شــعار ديگر انقــالب، اســتقالل بود که بــه دليل 
دخالــت بيگانگان در امور داخلي کشــور و ضرر 
و زيان هايــي کــه مــردم در طول ســاليان دراز از 

چون بي ســوادي، دخالــت عوامل خارجــي و... 
به عنوان عامــل عقب افتادگي ايرانيان ياد کرده اند؛ 
اما در زمان انقالب همه مردم و نيروهاي اجتماعي 
روي ايــن موضــوع متفق القول شــدند کــه عامل 
بدبختي ايران شــاه اســت و پيرامون اين دشــمن 
اصلــي گرد هم آمــده و متحد شــدند. وجود اين 
دشمن مشترک باعث شد اختالفات مابين گروه ها 
هم به حاشيه رانده شود و همه حول محور مبارزه با 
اين دشمن مشترک متحد شده و حتي در مواردي 
هم که اختالفي ديده مي شد، در سايه اين اتحاد و 
همبستگي محو مي شــد. البته اينکه در آن زمان به 
اين اختالفات فکري و فرهنگي توجه نمي شــد و 
در حال حاضر بعضي به انتقاد يا دفاع از آن دوران 
مي پردازند در چارچوب اين بحث نمي گنجد؛ اما 

واقعه تاريخي رخ داده چنين بوده است.

در وجه ايجابي، مي توان مطالبات مردم را در ســه 
خواســته عمومي خالصه کرد. محور اول آزادي 
بود. تمام مردم ايران اعم از کشاورزان، کارگران، 
تحصيلکردگان، نخبگان و ديگر گروه ها و اعضاي 
جامعه در پي آزادي بودنــد؛ اما اين افراد تعابير و 
برداشــت هاي متفاوتي از آزادي داشــتند. شــعار 
آزادي بــه معناي کلي و عام گرايانه اش، بســياري 
از مطالبات و خواســته هاي اقشار مختلف مردم را 
که ربطي وثيق با آزادي نداشــت، شــامل مي شد. 
خواســته هايي کــه بعضاً با هم در تضــاد و تناقض 
بودنــد، براي بعضي از مردم آزادي به معناي منفي 
آن موردنظر بود که به معناي خالص شــدن است 
و من از تعبير رهايي اســتفاده مي کنــم. رهايي از 
سلطه مالکان يکي از خواسته هاي کشاورزان بود، 
اما آنان زير پوشــش آزادي از آن اســم مي بردند. 
در اين معنا آزادي به معناي رها شدن از هر چيزي 
است. حتي بعضي از روشنفکران و متخصصان نيز 
تعبير رهايــي را هم رديف و هم معناي آزادي قرار 
داده انــد، درحالي که اين دو يکي نيســتند. رهايي 
زماني اســت که مي خواهيد از بند آزاد شويد يا از 
فشار و سلطه اي که بر شما تحميل شده، رهايي پيدا 
کنيد؛ مانند رهايي يا خالصي از زندان؛ درحالي که 
معناي آزادي بســيار وسيع تر از اين هاست و به اين 
معناســت که شــخص آزاد از هر جبر و فشاري از 

آقــاي دکتر شــما اصلي تريــن ويژگي  ■
انقالب ايران را اتحــاد بي نظير مردم ايران 
دانســتيد که حتي در انقالب مشروطيت هم 
به اين پايه نرسيده بود، شما اين اتحاد را تا 
چه اندازه حاصل رهبري منفي شاه و تا چه 
اندازه حاصل تئوري هــا و نظريات ايجابي 

آن زمان مي دانيد؟
به وجوه نظري و ذهني ايجابي اشاره اي کردم؛  □

اما پيــش از آن، ناگزير به ارائــه توضيحي درباره 
طبقــه اجتماعي جديدي هســتم که در زمان شــاه 
شــکل گرفت و جايگزين طبقه حاکمــه قديم يا 
هزارفاميــل شــد. طبقه اي که چهره هاي شــاخص 
آن را رجال دوران قاجار تشــکيل مي دادند. طبقه 
جديد که بيشــتر آنهــا فرزندان همــان هزارفاميل 
و فارغ التحصيالن دانشــگاه هاي اکثــراً امريکايي 
بودنــد برخالف پدران خود به سياســت ها و نظام 
مســلط اقتصادي و فرهنگي امريکا، متمايل بودند. 
بخــش اقتصادي و کارآفرين ايــن طبقه پايه گذار 
اقتصــاد صنعتي، مالي و تجاري و کشــاورزي در 
وابستگي به ســرمايه داران غربي، به ويژه امريکايي 
شــدند که از آن با عنوان ســرمايه داري کمپرادور 
نام مي بردند. اين طبقه به خاطر حمايت هاي مالي و 
سياسي و رانت هايي که از قِبَل شاه و رژيم دريافت 
مي کردند، قاعدتاً مي بايســت از شاه و اقدامات او 
راضي باشــند و از حمايت وي دســت نکشند. تا 
مدت ها نيز چنين بود؛ اما به تدريج که بر مداخالت 
شــاه و دربار و اطرافيان شاه افزوده شد و توقعات 
آن ها از حــد انتظار باالتر رفت، به گروه ناراضيان 
پيرامون شــاه پيوســتند و بعضاً به اميد اصالح امور 
همــراه جمعي ديگر از دانشــگاهيان پيرامون فرح 
پهلــوي حلقه زدند و در ضمن بــه حمايت امريکا 
اميد بســته بودند. با اين اميــد که با کمک آن ها و 
با تغييراتي در سياست ها که متضمن محدودکردن 
شــاه بــود، از تشــديد بحران هــاي اقتصــادي و 
سياســي درحال رشــد جلوگيري کنند؛ اما شاه به 
اين هــا هم اجازه فعاليــت و اثرگذاري نــداد. لذا 
مي بينيــم ســرمايه داران بزرگي ماننــد خيامي ها و 
خسروشــاهي ها هــم از وضعيت موجــود راضي 

نبودند.
در وجه ايجابي هم تنوع و گوناگوني بســيار بود. 
مــردم در وقايع تاريخي از نگاه پيچيده به مســائل 
پرهيز مي کننــد و در پي ساده ســازي امور و علل 
بروز حوادث اند. بر همين اســاس، هميشه به دنبال 
کســي و عامل منحصربه فردي مي گردند که تمام 
اشــکاالت را از او بدانند. شــاه بهترين گزينه بود 
که مي توانســت در جايگاه عامــل تمام بدبختي ها 
و مشــکالت کشــور و مصائب مردم بنشــيند؛ لذا 
گمــان مي کردنــد به محــض رفتن شــاه همه چيز 
درست مي شــود؛ درحالي که فســاد از قديم االيام 
در تاروپود نظام اداري ايران وجود داشــته اســت 
و مشــکلي نبوده که شــاه آن را ايجاد کرده باشد. 
البتــه او هم به نوبه خود در بازتوليد و تشــديد آن 

سهيم بود.
تحليل گران در مقاطع مختلف تاريخي از عواملي 

تحليل گران در مقاطع مختلف 
تاريخي از عواملي چون بي سوادي، 
دخالت عوامل خارجي و... به عنوان 

عامل عقب افتادگي ايرانيان ياد 
کرده اند؛ اما در زمان انقالب همه 

مردم و نيروهاي اجتماعي روي اين 
موضوع متفق القول شدند که عامل 
بدبختي ايران شاه است و پيرامون 
اين دشمن اصلي گرد هم آمده و 

متحد شدند
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جمهوري بسيار اســتفاده مي شد و اولين بار حزب 
مردم ايران آن را بــاب کرد و به نوعي جمهوريت 
الگوي مطلوب حکومــت داري بود. ما هم در آن 
زمان در هر جايي اعم از دانشگاه و ديگر جاهايي 
که رفت وآمد داشتيم واژه جمهوري دموکراتيک 
را به کار مي برديم، اما بعد از انقالب بود که پسوند 
اســالمي هم اضافه شده و دموکراتيک حذف شد 
و البته طيف هايي که حکومت را به دســت گرفت 
برداشــت مطلوب خــود را از ايــن مفاهيم مدنظر 

داشت.

در زمان پيــروزي انقالب کــه امام در  ■
پاريس بودند از ايشــان پرسيدند منظور شما 
از جمهوري اســالمي ايران چيست که در 
پاسخ گفته بودند جمهوري اسالمي، نه يک 
کلمه بيشــتر و نه کمتر؛ و جمهوري به معناي 
عــام آن همان طور که در فرانســه و ديگر 
جاهاي دنيا قابل مشاهده است مدنظر است.

در روزهاي اخير بحثي به شــدت در محافل 
روشنفكري مطرح است و آن هم هزينه هاي 
انقالب اســت. براي نمونه مهندس بازرگان 
کتاب انقــالب در دو حرکت را نوشــت و 
ديگر فعاالن مطرح مي کردند که ما اگر اين 
کتاب را خوانده بوديم، انقالب نمي کرديم. 
به طورکلــي اين بحث مدنظر اســت که با 
توجه به هزينه هايــي که انقالب ها دارد که 
مثاًل انقالب فرانسه به چه وقايعي منجر شد يا 
ديگر انقالب ها؛ گفته مي شود که اگر زماني 
که شــاه گفت من پيام ملت ايران را شنيدم 
و به قانون اساســي وفــادار خواهم ماند و 
حتي وجود شكنجه در زندان ها را پذيرفت 
و به اين موضوع اذعــان کرد که از اين به 
بعد در زندان ها کسي شكنجه نخواهد شد؛ 
نخبــگان بهتر بود که بپذيرنــد يا در زماني 
که شوراي ســلطنت تشكيل شده بود و شاه 
برکنار شــده بود و شــرايط به گونه اي بود 
که امام مي توانســت آن را بپذيرد و ســير 
ادامه اتفاقات را بــه گونه ديگري رقم بزند 
نيفتــد و چنين تصفيه هايي  تا انقالب اتفاق 
صورت نمي گرفت و نيروهاي مولد و متفكر 
جامعه در اين روند آسيب کمتري مي ديدند 
و جامعه با اين وقايع روبرو نمي شــد. به نظر 
شــما آيا راهي بود که در آن زمان جلوي 
انقالب گرفته مي شــد و رونــد اصالحات با 

هزينه کمتري صورت مي گرفت؟
براي توضيح اين مسئله شايد الزم باشد به سير  □

تاريخي وقايع نظري بيندازيم؛ با تأکيد بر اين نکته 
کــه در تحليل وقايــع تاريخي بايد در نظر داشــته 
باشــيم که اتفاقات هــر دوره بايــد در چارچوب 

زماني و مکاني خاص خودشان بررسي شوند.
اگر به ياد داشــته باشــيد در حدود اواسط سال 56 
کــه تازه امواج انقالب در حال شــکل گيري بود، 
جبهــه ملي دوم دوبــاره تصميم بــه کار گرفتند و 
ايــن تصميم در زمانــي بود که آقــاي خميني در 

انقالب،  ■ از  پيــش  شعارنويســي هاي  در 
با  مبــارزه  طيف هاي مذهبي که مشــغول 
رژيم شــاه بودند خواهان حكومت اسالمي 
بودند، درحالي که مرحوم امام در پاريس از 

جمهوري اسالمي سخن گفتند.
درســت اســت، هرکدام از گروه هــا ذيل اين  □

شعارها متحد شدند. شــک نکنيد که اگر پيش از 
پيروزي انقالب سران و رهبران مبارز مي خواستند 
درباره انتظارات و مطالباتشــان به طوردقيق سخن 

بگويند، هرگز چنين اتحادي به وجود نمي آمد.

آيا مي توان گفت پايه و اســاس شــعار  ■
حكومت اســالمي پيش از پيــروزي انقالب 
بر مبناي کتاب »تنبيه االمــه و تنزيه المله« 
مرحــوم نائيني بــود که آقــاي طالقاني با 
عنوان حكومت اســالمي چاپ و منتشر کرد 
يا مجموعه دروســي که آيت اهلل خميني در 
نجف بــا عنوان واليت فقيــه به طالب خود 
درس مــي داد را به عنوان منبع و تبار بحث 

حكومت اسالمي بيان کرد؟
از لحاظ تبارشناســي واژه حکومت اســالمي  □

به نحوي که جناح هايي از حکومت قصد مي کنند 
تا پيــش از آن کم ســابقه بوده، ابتــدا در مباحث 
دروس آقــاي خمينــي و اگــر اشــتباه نکنم ذيل 
عنوان امربه معــروف و نهي ازمنکر مطرح گرديد. 
شــايد بتوان گفت دليل اينکه بعضي از مبارزان و 
فعاالن پيــش از انقالب کلمــه دموکراتيک را به 
کار مي بردند و از حکومت دموکراتيک اســالمي 
يا جمهوري دموکراتيک اسالمي سخن مي گفتند 

براي مرزبندي با همين ديدگاه بوده است.

روز دهم بهمن ماه ســال 57 که قرار بود  ■
امام از پاريس به تهــران بيايند که نيامدند، 
مرحوم بهشتي در بهشت زهرا سخنراني انجام 
دادنــد که در آنجا ايشــان نيز از جمهوري 
دموکراتيک اسالمي نام بردند. اين نقل قول 
توسط فرزندان دکتر بهشتي نيز مورد تأييد 
قرار گرفته و مرحــوم مهندس بازرگان نيز 
در خاطــرات خــود نقل مي کنــد که او و 
مرحوم بهشتي در اين زمينه هم نظر بوده اند 
و مي خواســته اند جمهــوري دموکراتيک 

اسالمي در ايران شكل بگيرد.
در ماه هــاي پيش از کودتاي 28 مرداد نيز واژه  □

مداخــالت قدرت هــاي خارجي کشــيده بودند، 
مقبوليت عام پيدا کرد.

و  ■ از اهداف اصيل  استقالل خواهي يكي 
پايدار انقالب بود.

درست اســت، اســتقالل طلبي درميان ايرانيان  □
بــه خاطــر تجربيات تلخــي که از دوره اســتعمار 
کالســيک روس و انگليس و اشــکال نوين آن از 
سوي انگليس و امريکا به ياد و در برابر خود دارند 
بســيار عميق اســت. از ده ها ســال پيش از انقالب 
مشــروطيت، مــردم ايــران از دخالــت بيگانگان 
آســيب ديدند و ناظر دسيســه ها و صدماتي بودند 
کــه از ناحيه آنها بــر اســتقالل و حاکميت ملي، 
تماميت ارضي و منابع طبيعي و انســاني ميهنشــان 
وارد مي آمد. مردم ايران نقش مخرب قدرت هاي 
استعماري روس و انگليس و امريکا را در شکست 
انقالب مشــروطيت و نهضت ملــي کردن صنعت 

نفت از ياد نبرده بودند.
شعار ديگر انقالب، عدالت اجتماعي بود. مردم از 
عدالت نيز همانند آزادي، انتظارات و خواسته هاي 
متفــاوت را اميــد داشــتند و دنبــال مي کردند. از 
بين بــردن فقــر و نابرابــري اقتصــادي و اجتماعي 
خواســته همه طبقات محروم جامعــه بود عدالت 
اجتماعــي، رفــع تبعيض هاي قومي و جنســيتي و 
سياسي را نيز دربرمي گرفت. نابرابري هاي موجود 
بايــد از بين مي رفت و تبعيــض و اختالف طبقاتي 
برطــرف مي شــد. هر فرد يــا گروهي متناســب با 
دانش و آگاهي خود راهکار و پاسخ خاصي براي 
رفع شــکاف طبقاتي در نظر داشــت؛ اما خواست 
عدالت اجتماعي مطالبه اي فراگير و يکي ديگر از 
عوامل ايجابي اجماع و اتحاد همه نيروها و طبقات 

اجتماعي محسوب مي شد.
خــود  بيــن  عدالــت  و  آزادي  مفاهيــم  معنــاي 
مارکسيست ها و بين آن ها و فعاالن مذهبي يکسان 
نبود و با آنچه گروه هــاي ليبرال از عدالت مدنظر 
داشتند تفاوت زيادي داشت. بااين حال اختالفات 
مزبور تــا پيش از پيــروزي انقالب بــروز چندان 
نداشــت و موجبــات تفرقه در صفــوف نيروهاي 
انقــالب را فراهــم نمي کــرد. از فــرداي پيروزي 
انقالب بــود که اختالفات مزبور آشــکار گرديد 
و به ســهم خود در فروپاشــي جبهه متحد پيشــين 

اثرگذار شد.

پس با اين توصيفات به اعتقاد شــما شعار  ■
اســتقالل، آزادي، جمهوري اســالمي چه 

نقطه ضعفي داشت؟
ايــن مفاهيم کلي هســتند؛ تا زمانــي که مورد  □

بررسي و موشکافي قرار نگيرند هر فردي مي تواند 
خواســته ها، انتظارات و مطالبات خود را ذيل اين 
مفاهيم تعريف کند. براي تعابير آزادي، اســتقالل 
و عدالت طلبي هر گروه و دســته اي تعريف خاص 
خود را داشــت و مطالبات مختــص به خود را پي 
مي گرفت و شــعار جمهوري اسالمي هم با عنوان 
حکومت اســالمي از طــرف طيف هــاي مذهبي 
مطرح مي شــد، اما به اندازه آن سه شعار گفته شده 

پررنگ نبود اما جزو خواسته ها قرار داشت. 

معناي مفاهيم آزادي و عدالت 
بين خود مارکسيست ها و بين آن ها 
و فعاالن مذهبي يکسان نبود و با 
آنچه گروه هاي ليبرال از عدالت 

مدنظر داشتند تفاوت زيادي داشت. 
بااين حال اختالفات مزبور تا پيش 

از پيروزي انقالب بروز چندان 
نداشت و موجبات تفرقه در صفوف 
نيروهاي انقالب را فراهم نمي کرد
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اعتراض را به شــکل عمومي صــادر کرده بودند 
و هميــن آقايان در آن وقت به اين نتيجه رســيدند 
که اين باعث آشــوب بيشــتر و کشته شــدن مردم 
مي شود. مي خواســتند جلوي اين کار را بگيرند و 
همه با هم اقدام به انتشار بيانيه اي کردند که امضاي 
آنــان ازجملــه آقايان مهنــدس بــازرگان، دکتر 
ســحابي، صدر حاج ســيدجوادي و بقيه پاي اين 
بيانيه منتشــر بود و از مردم خواستند در راهپيمايي 
شــرکت نکرده و در خانه بماننــد. اين حرکت از 
نظر آنان دو نتيجه مهم داشت؛ يکي اينکه هدايت 
عملي مبارزه به داخل منتقل مي شــد و ديگر اينکه 
از کشته شــدن بيشــتر مردم هم جلوگيري به عمل 
مي آمد. اين بيانيه منتشــر شد؛ اما بازتابي نداشت و 
مردم در تظاهرات شــرکت کردند و بار ديگر اين 
نظر کــه نقش آقاي خمينــي در رهبري و هدايت 

جريان امور قابل رقابت نيست تأييد شد.
يــک خاطره ديگر هم برايتان بگويم که بي ارتباط 
با همين موضوع فرصت دادن به رژيم شاه يا ادامه 
مبارزه و تشديد آن تا سرنگوني نيست. بختيار تازه 
نخست وزير شده بود، بچه هاي مجاهدين که گويا 
شــنيده بودند من قصــد رفتن به پاريــس را دارم، 
پيغام فرســتادند که به آقاي خميني توصيه کنيد با 
خودداري از تشــديد و تسريع حرکت، دست کم 
يک ســال به بختيــار فرصت بدهنــد در مقام خود 
بماند. خاطرم نيســت که اين پيغام را آقاي يعقوبي 
آورد يا شــخص ديگري. از دليل اين درخواست 
پرســيدم چون بــا آگاهي که از مشــي مجاهدين 
داشتم آنها نمي بايد به کمتر از انقالب و سرنگوني 
هر چه سريع تر رژيم شاه رضايت بدهند. از فحواي 
ســخنان آنها دريافتم که قصد آنان به دست آوردن 
وقت و زمان کافي براي احيا و تجديد سازماندهي 
تشــکيالت و جذب نيرو به منظور در دست گرفتن 
رهبري انقالب است؛ زيرا باتوجه به وقوع انشعاب 
مارکسيســتي و متالشي شــدن تشــکيالت و بروز 
اختالفات تازه در زندان، آنها حضور مؤثري براي 
به دســت گرفتن ابتــکار عمل در جريــان حوادث 
نداشــتند. به آن ها گفتم به چند دليل چنين چيزي 
امکان پذير نيســت. مهمتر از همه اينکه با شناختي 

ديگري راهبرد پيشبرد مبارزه و به ويژه نحوه تعامل 
با آقاي خميني و خط مشــي ايشــان که از پاريس 
و با صدور بيانيه و ايراد ســخنراني مردم را بســيج 
و بــه رويارويي بــا حکومت شــاه برمي انگيختند. 
بعضي از افراد همچون مهندس بازرگان که نگران 
کشته شــدن مردم در خيابان ها بودند، نظرشان اين 
بود که تصميم درباره اقدامات و شکل مبارزه بايد 
در داخل کشور و توسط کساني اتخاذ شود که از 
نزديک شــاهد قضايا و وقايع هستند. مي خواستند 
اگــر قرار بر تجمع و اعتراضي گذاشــته مي شــود 
بدون کشته شدن مردم و بدون آشوب و خونريزي 
اتفاق بيفتد. همچنين مي خواستند براي جلوگيري 
از کشته شــدن مردم، مانع از راديکاليزه شــدن هر 
چه بيشــتر اعتراضات شــوند. در هر دو مورد ميان 
جمع وحدت نظر وجود نداشــت و به نظر مي رسيد 
که رســيدن به توافق ناممکن است. در برابر نظري 
که آقايان مهندس بازرگان و دکتر سحابي مطرح 
کردند نظر بعضي ديگر ازجمله من، و اگر درست 
بــه خاطر بيــاورم آقاي شاه حســيني ايــن بود که 
نقــش و وزن تعيين کننده آقاي خميني در بســيج 
و رهبري مردم اجازه نمي دهد کســاني مســتقل از 
ايشــان و بي اعتنا به توصيه هايي کــه به مردم براي 
ايســتادگي در برابر حکومت مي کنند، سرنوشت 
مبــارزه و انقالب را به دســت گيرنــد. نکته دوم 
اينکه کند کردن حرکت مردم و دعوت به سکوت 
و پرهيز از برخورد با نيروهــاي دولتي اوالً، بدون 
هماهنگي با ايشــان غيرممکن اســت و ثانياً معلوم 
نيست در شرايط کنوني تا چه اندازه عملي يا اساساً 
سودمند باشــد و به فرض هم که بشود حرکت را 
کند کرد و به شاه فرصت تازه داده شود، نمي توان 
مطمئن بود که به خواســته هاي مردم به طور کامل 
عمل کند و به محــض تثبيت دوباره موقعيت خود 
و فروکش کردن امــواج انقالب، همان روش ها و 
سياست ها را از سر نگيرد. اين گفت وگوها حدوداً 
در اواخر سال 56 که اعتراضات در حال گسترش 

و اوج گيري بود جريان داشت.
بــه خاطر دارم در پانزدهم خرداد ســال 57 باز هم 
آقــاي خمينــي دســتور اعتصابــات و تجمعات و 

پاريس بودنــد و بيانيه ها و اعالميه هاي ايشــان در 
داخل پخش مي شد و نيروها و احزاب هم هر يک 
مستقاًل به فعاليت مشغول بودند. لذا چنان که يادآور 
شدم عده اي درصدد ايجاد ارتباط و هماهنگي بين 
نيروها و تجديد اتحاد و به تعبيري احياي جبهه ملي 
برآمدند. ديدارهايي صورت گرفت و جلســاتي با 
حضور آقايــان مهندس بازرگان، دکتر ســحابي، 
ســنجابي، فروهر و بختيار برگزار شــد. ســرانجام 
تصميم گرفتند نامه اي بنويســند و منتشر کنند که 
هنگام امضــاي نامه بين افراد حاضر اختالفي پديد 
آمــد، بدين صورت که مهندس بــازرگان و دکتر 
ســحابي تمايل داشتند افراد بيشــتري از دوستان و 
فعاالن پيرامون ايشــان هم پاي نامه را امضا کنند، 
اما بقيه، امضــاي همان پنج نفر از بزرگان را کافي 
مي دانســتند. در اين  بين قرار شد مهندس بازرگان 
بعد از مشــورت با دوســتان خود نظر نهايي شان را 
اعالم کننــد که گويا چون بعــد از چندي انتظار، 
پاســخي از جانب ايشان دريافت نمي کنند؛ سه نفر 
باقي مانده آقايان فروهر، سنجابي و بختيار تصميم 

مي گيرند نامه را با امضاي سه نفر منتشر کنند.
پس  از انتشــار نامــه و آشکارشــدن اختالف بين 
نهضت و جبهه ملي و بي نتيجه ماندن کوشش هاي 
بعدي براي تشکيل يک جبهه فراگير، من به اتفاق 
دکتر ســامي به ديدار آقاي صدرحاج سيدجوادي 
رفتيم و به ايشــان گفتيم حاال که آن اتحاد وســيع 
شکل نگرفت و چشم انداز نزديکي هم براي تحقق 
آن در برابر ديده نمي شود، دست کم مذهبي ها که 
اشتراکات بيشتري بين خود دارند، اختالفات خود 
را کنــار بگذارند و در مبارزه با رژيم شــاه صف 
واحدي تشــکيل دهند. ايشــان از اين ايده استقبال 
کردند. در معيت ايشان با آقايان مهندس بازرگان 
و دکتــر ســحابي هم صحبــت کرديــم. آنها هم 
موافقت کردند. با نمايندگاني از فعاالن دانشجويي 
و بــازاري و اصناف هم صحبت شــد و ســرانجام 
جمع شــکل گرفت و نامي هم بــراي آن انتخاب 
کرديم و چند اصل به عنوان مبناي همکاري مدون 
شــد. جلساتي برگزار و شــروع به فعاليت کرديم. 
با برگزاري جلسات و گفت وگوي بيشتر به تدريج 
اختالفاتــي روي بعضي از مســائل راهبردي پيش 
آمــد، که باوجود کوشــش هايي که بــراي ترميم 
صورت گرفت به نتيجه نرسيد. يادم هست که ابتدا 
نماينده بازار بود که جمع را ترک کرد و زير پاي 
آن را سست کرد؛ اما اوج گيري جنبش و گسترش 
ابعاد بسيج اجتماعي، امر اتحاد عمل را ضروري و 
فوريت مي بخشيد؛ لذا تالش ها براي تجميع نيروها 
و ايجــاد وحدت عمــل و هماهنگــي ادامه يافت. 
ازجمله تالش مجددي براي همکاري نزديک  بين 
نيروهاي ملي و ملي - مذهبي که ســابقه همکاري 
در جبهه ملي داشــتند، از ســوي برخي دوســتان 
باســابقه ازجمله آقاي شاه حسيني به عمل آمد که 

باز هم به نتيجه مطلوب نرسيد.
اختالف بين آقايان بيشتر حول دو محور دور مي زد. 
يکي ترکيب و کم و کيف افراد و شخصيت هايي 
کــه مي بايــد در مرکزيت جبهــه قــرار گيرند و 

عکس از قاسم محمدي-منبع اینترنت
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خميني بود. بعد از ســرکوب پانــزده خرداد و در 
کمتر از دو دهه اي که به انقالب منتهي شــد، اکثر 
روشــنفکران و مبارزان اهــداف و آرمان هايي را 
برگزيدنــد که هرچند مشــابه نبودند ولي باالتفاق 
تصور مي کردند که جــز از طريق انقالب قادر به 
عملي کردن آنها نيستند. اين ايده در عصر مشروطه 
ضعيف بود و طرفدارانش از ميان برخي گروه هاي 
سوســيال دموکرات انقالبي اندک بودند، ولي بعد 
از انقالب شــوروي که از طريق راهبــرد لنيني به 
پيروزي رسيد، بيشتر احزاب مارکسيست )مشخصاً 
مارکسيســت - لنينيســت ها( آن مشــي را تبليغ و 
پيــروي کردند. در ايران هم از دهه بيســت به بعد 
روي ايــن مشــي تأکيد به عمل آمــد و با پيروزي 
انقالب در چين و سپس در کوبا و الجزاير تقويت 
و در بين روشــنفکران فراگير شد. آنان در پي اين 
بودند که با ايجاد انقالب و تســخير قدرت سياسي 
آرمان هــاي خــود را در چارچوب يــک پروژه و 
بــا مديريت متمرکــز از رأس، به اجــرا گذارند و 
هــر مقاومتي را در اين راه به عنــوان ضدانقالب با 
خشــونت از ســر راه بردارند. اما امروز بسياري از 
انقالبيون آن دوره به نادرستي آن مشي پي برده اند. 
در آن سال ها ارزيابي ها به جاي آنکه بر پايه تحليل 
واقعيت هــاي اجتماعي و تاريخــي صورت گيرد 
به طورذهنــي و در چارچــوب ايدئولوژي ها انجام 
مي گرفــت. آن روز کمترکســي به ايــن حقيقت 
واقف بود که انقالب و تغييرات جهشــي به همان 
اندازه که در انديشــه ها )ذهنيــت( ممکن و مقبول 
اســت، در ســاختارهاي اجتماعــي - اقتصادي و 
فرهنگ و رفتار )عينيت( ناممکن و نامقبول است.

يــک نقطه ضعف ديگر اين بود که برداشــت هاي 
کلــي و ســطحي از تاريخ و وقايــع، مبناي تحليل 
و نظريه پــردازي و تعيين راهبــرد قرارمي گرفت. 
به طوري که اغلب آن ها نســبت کمي با واقعيت و 
قواعــد بنيادي حرکت و تغيير داشــتند. مثاًل وقتي 
قرار مي شــد نقش روحانيــت در تحوالت جامعه 
و جنبش هــاي مترقــي ارزيابــي و تعييــن گردد، 
به جاي جســت وجوي دقيق در منابع و بررسي همه 
جوانــب رويدادها و اغلب بدون هيچ پيش فرضي، 
با پــرش از روي مراحل و وقايــع، يکي دو نمونه 
از رويدادهاي تاريخي و شــخصيت هاي برجســته 
همسو يا معارض که به صورت گزينشي انتخاب و 
متمايز مي شــدند، نقش آنان به طورکلي و به عنوان 
يــک مجموعه، کاماًل مثبت يا کاماًل منفي ارزيابي 
مي شــد. داده ها، گزينشــي گردآوري و برجســته 
مي شــدند؛ چون هرطرف درصدد اثبات درســتي 
احــکام ايدئولوژيــک و پيش داوري هــاي خــود 
بــود. با همين روش و بر اســاس يک پيش داوري 
مــردم در همــه موقعيت هــا و ازجملــه در جريان 
جنبش هــاي اجتماعي از فراميــن فقها و مجتهدان 
پيــروي مي کننــد، هرچند راهي خــالف مصالح 
ملک و ملت فرا راهشان بگذارند و در اين کار بر 
سينه رهبران غيرروحاني دست رد مي زنند هرچند 
خيرخواهانه و منطبق با مصلحت عموم عمل کنند. 
درصورتي که واقعيت هاي مرتبط با تحوالت تاريخ 

پايداري مدني و پرهيز از خشــونت تأکيد کردند 
که حکومت ها فرصت ناچيزي براي دست زدن به 

خشونت تمام عيار داشتند.
رهبــران ميانــه رو جنبش هــاي مزبور بــر اين باور 
بودنــد که با انقالب مســلحانه و توأم با خشــونت 
و  عدالــت  و  آزادي  نعمــت  از  خونريــزي  و 
دموکراسي بهره مند نخواهند شد. برعکس با مشي 
عدم خشونت و ايستادگي مدني و مسالمت جويانه 
و از طريق پروســه هاي بلندمدت  بــه نتايج بهتري 
دست خواهند يافت. در نظر داشته باشيد که دکتر 
مصدق هــم در زمان خود به چنين اقداماتي همت 
گماشــته بود و اين افکار به ايــن نتيجه مي انجاميد 
که ما در حکومت شاه، دولتي ملي همچون دولت 
دکتــر مصدق ايجاد کنيم و مي توانيم چنين کاري 
انجــام دهيــم. در اين مجــال انــدک نمي توان به 
بررســي و داوري درباره اين دو ديدگاه پرداخت، 
آن روز اکثر روشــنفکران در پي تغييرات انقالبي 
بودنــد. وقتي توده هــاي ميليوني مــردم به نحوي 
ســازمان نايافته به ميــدان مي آيند و ابتــکار عمل 
را به دســت مي گيرنــد، عرصــه بر خــردورزي و 

مآل انديشي تنگ مي شود.

آقاي دکتر سعيد، رئيس مجلس وقت به  ■
امام پيغام مي دهند که حاضرند نخست وزير 
منتخب او را بپذيرند و ســپس استعفا دهند 
تا مجلســي ملي و مردمي بر سر کار بيايد و 
ايشــان هم امكان  پذيرش داشــته اند اما با 
مشــورتي که با دکتر يزدي مي کنند ايشان 
نظر ديگري مي دهند و اتفاق افتادن انقالب 
را حتمي و بهتر دانســته اند. منظور من اين 
اســت که اگر آقاي خمينــي در آن زمان 
نخســت وزير منصوب خود را انتخاب کرده 
و مجلســي جديد ســر کار مي آمد و قانون 
اساسي ســر جاي خود بود شــايد مي شد 

توده هاي مردم را نيز کنترل کرد.
مــن هم با شــما موافقم، به نظر من تنها کســي  □

که مي توانست توده هاي مردم را کنترل کند آقاي 

که از آقاي خميني داريم ايشان هرگز اين پيشنهاد 
را نمي پذيرنــد. ثانياً، بســيج و حرکت مردم چنان 
شــتابي گرفته و احساسات عمومي ضدرژيم چنان 
برانگيخته شده است که به فرض ايشان هم بخواهند 
بعيــد اســت بتوان ايــن حرکــت را متوقف کرد، 
به ويــژه که تقريباً هيچ يــک از گروه هاي انقالبي، 
مذهبي يــا مارکسيســت، با توقف و فرونشــاندن 
آتش انقالب و فرصــت ادامه حيات دادن به رژيم 
موافقــت نخواهند کرد. ثالثاً، از کجا معلوم که در 
اين يک سال رژيم و حاميان غربي آن با تجديدقوا 
و بازنگــري در روش هاي خــود موقعيت خود را 
مســتحکم نکنند و فرصتي را کــه هم اکنون مردم 
براي کســب آزادي و تأســيس حکومتي مردمي 
به دســت آورده  اند براي زمان نامعيني از کفشــان 
خارج نکنند. قبول اينکه درصورت تحکيم دوباره 
پايه هاي قدرت به خواســته هاي مردم عمل کنند، 
بســيار بعيد و دور از واقعيت هايي است که درباره 
ماهيــت آنها و اهدافشــان مي دانيم و مي شناســيم. 
چه بســا که پــس از تثبيت موقعيت خود و تســلط 
بــر امور و بر قواي نظامي، پــس از مدت کوتاهي 
شــروع بــه ســرکوب و قلع وقمع نيروهــا نکنند و 
نطفه هاي مقاومت را از بين نبرند؟ مگر محمدرضا 
شــاه با دکتر مصدق و نهضــت ملي جز اين کرد؟ 
مگر پدرش با همين شيوه بر سر کار نيامد و بيست 
سال با قلدري و خشــونت گري بر مردم حکومت 
نکرد و خود و پســرش تمامــي آزاديخواهان را به 
بند نکشــيدند يا معدوم نســاختند؟ حافظه تاريخي 
مردم که اين حوادث نزديک را در برابر خود دارد 
و زخم هاي ترميم نشــده اي که جسم و روانشان را 
آزار مي دهــد، به اعطــاي اين فرصــت دوباره به 
عامالن آن فجايع تن نمي دهد. تحت آن شــرايط 
پيش بيني حــوادث آينده و چگونگي سرنوشــت 
انقالب و نظام جديد به گونه اي روشن آن هم براي 
توده هاي ميليونــي امکان پذير نبود، تا در پرتو آن 
بر سر انتخاب ميان اصالح و انقالب به گفت وگو 
بنشينند. اگر هم کســاني تصميم به طرح و پيشبرد 
ايده اصــالح به جاي انقالب مي گرفتنــد و بر اين 
کار اصــرار مي ورزيدنــد، جدا از اينکه گوشــي 
براي شــنيدن پيدا نمي کردند، از مدفون شــدن در 
زيــر بهمني که در حال فرودآمدن بود نيز گريزي 
نداشتند. در کشــورهاي استبدادزده اي مانند ايران 
زمان شــاه کــه فاقــد تشــکل هاي دموکراتيک با 
پايگاه وســيع اجتماعي اند، اگر دولتي اقتدارگرا و 
ســرکوبگر اراده کافي براي باقي ماندن در قدرت 
داشته باشــد و نيروي نظامي و منابع اقتصادي الزم 
را در اختيار داشــته باشــد، مي تواند با ايجاد رعب 
و روشــن نگه داشــتن ماشين سرکوب ســال ها به 
حکومت ادامه دهد و از اعتراضات مردم آســيبي 
نبيند. مگر آنکه زير فشــار اعتصابــات فلج کننده 
سراســري از پاي درافتد. در بيشتر مواقع دولت ها 
حتي االمکان اجازه نمي دهند وضعيت به آن مرحله 
برسد. در انقالب مشــروطيت و نهضت ملي شدن 
نفــت و نيز انقالب بهمن 57 مردم و رهبران اصلي 
به نحــوي عمل کردنــد و چنان بر ادامــه راهبرد 
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را با انگيزه هاي مــادي و منفعت طلبانه و اصطالحاً 
عقل پسند جايگزين مي کنند. عکس اين فرايند هم 
اتفــاق مي افتد يعني افرادي در پرتو خودآگاهي و 
تحول دروني ناشــي از برخــورد با برخي حوادث 
تکان دهنده، حسابگري و رويکرد مصلحت جويانه 
و ســوداگرانه را کنــار مي گذارنــد و طبــق نداي 
وجــدان و عواطف انسان دوســتانه و خيرخواهانه، 
عشــق را با خرد درمي آميزند و مسيري ديگر پيش 

مي گيرند.
اتفاقــاً وجوهــي از گرايش شــيعي با مــورد اخير 
مطابقــت دارد. بــه هميــن دليــل گرايش هايي از 
اين مذهــب در طول تاريخ محــرک نهضت هاي 
رهايي بخــش و عدالت طلــب  شــده و نمادهايــي 
پديدآورده اســت که در شب هاي تيره و هولناک 
اســتبداد و ســتم زدگي، چون فانوســي در ساحل 
نجات، سرنشــينان کشتي شکســته و طوفان زده را 
راه مي نمايــد، اميــد مي دهد و انگيزه ايســتادگي 
مي بخشد. يکي از اين نمادهاي برجسته و جاودانه، 
خاطره پرشــور عاشورا و شــهادت حسين بن علي 
اســت. کســي که در دو راهي انتخاب ميان مرگ 
و پذيرش ذلت بندگي و بيعت و اطاعت از حاکم 
جبار و تســليم شــرف و آزادي و اســتقالل اراده 
وجدان خود به او، بي درنگ و بدون تزلزل شهادت 
را برگزيد و سرمشــقي از يک انتخاب آگاهانه و 
آزادانه انساني خداگونه، نه براي يک گروه و فرقه 
خاص، بلکه براي بشريت از خود برجاي گذاشت. 
ويژگــي کــه او را به يــک شــخصيت و الگوي 
فرامذهبي جهاني ارتقا داده اســت. جاي شــگفتي 
نيســت اگر به رغم قرن ها اســتفاده ابزاري از نام و 
خاطره حسين براي تحميق توده ها و پر رونق کردن 
بازار کسب وکار و سياست بازي و سروري طلبي، 
فانــوس خاطره او را غبــاري برنتابيده و از پاکي و 
درخشــندگي اش ذره اي کم نشده است. نمي توان 
انکار کرد که عاشــورا و نام و سرمشــق حسين در 
انقالب بهمن 57 ايران هم نقش بي بديلي ايفا کرد.

به نظر شــما دليل رويارويي هايي که بعد  ■
از انقالب صورت گرفت چه بود؟

اين قضيه زماني حاد شــد کــه اختالفات ميان  □
روشــنفکران مذهبــي و روحانيــون بــروز کرد. 
اختالف نظر ميان دو گروه از گذشته وجود داشت 
و هرگز به صفر نرسيد. از موارد نادر مانند آيت اهلل 
طالقاني که بگذريم، بين روشــنفکران و روحانيت 
مبــارز آن زمان، امثــال آقايان مطهري، بهشــتي، 
هاشــمي، خامنه اي، مفتح و باهنر نيز بر سر مسائل 
فکري نزديکي زيادي وجود داشت. باز هم آن ها 
در همه امور و موضوع ها اشــتراک نظر نداشــتند. 
ولي اين مقدار اختالف، مانع از همکاري نزديک 
در مبارزه سياســي و اجتماعــي و فعاليت فرهنگي 
و مــراوده و دوســتي بيــن آن ها نبــود. اختالفات 
فکــري في مابين موجــب بروز نــزاع و خصومت 
و ســوءظن و بدبيني نســبت به يکديگر نمي شــد. 
پس از انشــعاب مارکسيستي ســال 54 در سازمان 
مجاهديــن و به دنبالــش برخوردهــا و تنش هاي 
درون زندان ميان آن ها و روحانيون زنداني، وضع 

دستگاه حکومتي منجر گرديد، نقشي تعيين کننده 
قائل شد. بعد از آن واقعه بود که کميته هاي مسلح 
انقــالب و ســپاه پاســداران و نهادهــاي موازي و 
انقالبي ديگري به سرعت تأسيس شدند و با خلع يد 
کامل از نهادهاي پيشــين، تمامي قدرت و منابع و 
امکانات نهادهاي تازه تأســيس که اغلب توســط 
روحانيون کنترل و رهبري مي شدند، متمرکز شد. 
اين تحوالت شانس هر نوع تغيير آرام و تدريجي 

و دموکراتيک و اصالح طلبانه را منتفي ساخت.

مذهب شــيعه با توجه به مناسک و شعائر  ■
و نوع حيات فرهنگي کــه در جامعه ايران 
دارد کاماًل در اليه هاي اجتماع وجود دارد 
و اعمال و رفتارهاي شــاه کاماًل در ضديت 
با اين روحيه ديني مردم بوده اســت. اين 

موضوع چقدر در وقوع انقالب مؤثر بود؟
هــر ذهنيتي از نــوع ايدئولــوژي و مذهب در  □

باوراندن ارزش ها و انگيزه دادن به افراد مؤثر است 
و در توجيه داوري و کنش هاي آنان کاربرد دارد. 
ايدئولوژي روي عواطف و احساســات انســان اثر 
مي گذارد و از آنها به عنــوان نيروي محرکه عمل 
اســتفاده مي کند. به همين خاطر، انديشــه و عمل 
اين افراد بــا گرايش هــاي رومانتيسيســتي همراه 
مي شــود و عرصه را بر خــردورزي تنگ مي کند. 
بي دليل نيســت که جنبش رمانتيسيسم در اروپا در 
واکنــش به عقل گرايي صرف و افراطي پديد آمد 
و آرمان خواهي که حاصل ترکيب خرد و احساس 
و تخيــل خالق اســت جايگاه وااليــي در حيات 
اجتماعــي و سياســي و فرهنگي جوامع به دســت 
آورد و اين موقعيت را تا فراگير شدن خرد ابزاري 
و سودجويي مادي سرمايه داري حفظ کرد. ضمناً 
محرک هاي عمل در افراد و گروه ها براي هميشه 
ثابت نمي مانند. بســياري در برخورد با آزمون هاي 
اجتماعي و درگيرشــدن در تجربه هاي تازه جاي 
خود را به نيروي محرکه جديد مي دهند. بســياري 
بــا انگيزه هاي آرماني شــروع مي کنند و داوطلبانه 
ارزش هــا و عالئــق مــادي را هزينــه ارزش ها و 
ايده آل هــاي انســاني و اخالقي مي نماينــد، اما در 
نيمه راه به تدريج و اغلب به طور نامحســوس، آنها 

معاصر- مشــروطه به بعد- برخــالف اين داوري 
گواهي مي دادند. بدين معني که نفوذ کالم مذهبي 
يک فقيه هميشــه با نفوذ کالم سياســي وي همراه 
و منطبق نيســت. مگر آنکه فقيــه مزبور در جريان 
جنبش هاي اجتماعي و سياســي با مــردم همراه و 
از اهــداف ملي و آزاديخواهــان يا عدالت خواهي 
آنهــا حمايت کنــد، درغيراين صــورت و به ويژه 
اگر در جهت مخالــف اهداف ملي حرکت کند، 
نه تنهــا به فراميــن وي اعتنا نمي کنند، چه بســا که 
مطرود و منفور مردم هم بشــود. يک نمونه شــيخ 
فضل اهلل نوري است که با همه وزن و اعتبار علمي 
در فقاهــت، به محض آنکه به مخالفــت با آرمان 
آزادي و مشروطه خواهي مردم برخاست، اکثريت 
مــردم و نيز مراجــع و مجتهدين آزاديخــواه ابتدا 
وي را نصيحت و ســپس انتقاد و ســرزنش کردند 
و هنگامي کــه همکاري وي با محمدعلي شــاه بر 
ضد مشروطيت آشکار و اثبات گرديد، او را طرد 
کردنــد و به اتهام اقدام عليه اســاس مشــرطيت به 
محکمه ســپردند. مورد دوم آيت اهلل کاشاني است 
کــه به دليــل همراهي با نهضت ملــي در مبارزه با 
اســتعمار و براي ملي کردن صنعت نفت نزد مردم 
محبوبيت و نفوذکالم کم نظيري به دست آورد؛ اما 
از زمانــي که به مخالفت با رهبر نهضت ملي دکتر 
مصدق برخاســت و با دربار شــاه و ديگر دشمنان 
ملت بــر ضد دولت ملي همکاري کرد، نفوذکالم 
و محبوبيت خود را به ســرعت از دســت داد. اين 
نمونه ها بيانگر اين واقعيت اند که وقتي پاي مصالح 
ملي و آرمان آزادي و استقالل و عدالت و برابري 
در ميان اســت ، به رهبراني اعتماد و اقبال مي کنند 
که در اين راســتا صميميت و صداقت و مجاهدت 
بيشــتري از خود نشان داده باشــند. البته اگر چنين 
رهبري فقيه و مرجع ديني هم باشــد نفوذکالم وي 
مضاعــف و فراگيرتر خواهد بــود و چون اين دو 
ويژگي، مرجعيت ديني و رهبري سياســي جنبش 
بر ضد خودکامگي شــاه و حاميــان امريکايي او، 
در آن دوره در آيت اهلل خميني جمع شــده بود، از 
محبوبيــت و نفوذکالم بي رقيبــي در ميان اکثريت 
مردم برخوردارشدند. بر پايه اين واقعيت است که 
فکر مي کنم آيت اهلل خميني تنها شخصيتي بود که 
مي توانست آهنگ حرکت انقالب را آهسته کند 
و راهي متفــاوت در جهت ايجاد يک حکومت و 

نظام مردمي و دموکراتيک برگزيند.
آن روزها براي ما مشــخص نبود که شخص آقاي 
خميني هنگام اقامت در پاريس دراين باره چه فکر 
مي کرد. برداشــت بســياري از ناظــران خارجي و 
بعضــاً داخلي اين بود کــه در اين گونه امور حلقه 
روشنفکران پيرامون ايشــان نقش آفرين اند، امري 
که کم و کيف آن چندان روشــن نيســت، ضمن 
آنکــه نمي توان منکر هر نوع اثرگــذاري از ناحيه 

آنان شد.
به نظر مي رســد در زمينه انتخــاب مابين اصالح و 
انقالب در خط سير حوادث بعدي، بايد براي حادثه 
برخورد مســلحانه روز 22 بهمن 57 بين گروه هاي 
مردم و نيروهــاي گارد که به فروپاشــي ناگهاني 

آيت اهلل کاشاني است که به دليل 
همراهي با نهضت ملي در مبارزه 

با استعمار و براي ملي کردن 
صنعت نفت نزد مردم محبوبيت و 
نفوذکالم کم نظيري به دست آورد؛ 
اما از زماني که به مخالفت با رهبر 
نهضت ملي دکتر مصدق برخاست 

و با دربار شاه و ديگر دشمنان 
ملت بر ضد دولت ملي همکاري 

كرد، نفوذکالم و محبوبيت خود را 
به سرعت از دست داد
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دکتر غضنفرپــور مي گفت که اختالفات  ■
روشــنفكران به قــدري زياد شــده بود که 
هرکســي عليه ديگري ســخن مي گفت و 
روشنفكران چشم ديدن همديگر را نداشتند. 
در هميــن ايام بود که آقــاي خميني يک 
ســخنراني عليه روشــنفكران ايراد کرد که 
اين ســخنراني هيچ گاه در تلويزيون پخش 
نشد. سخنان ايشــان در آن سخنراني ميزان 
نارضايتي شــان از روشــنفكرها را نمايــان 

مي کند.
بله، همين طور اســت. خاطرم هست که چقدر  □

آقاي خميني از بني صدر خواســت تا روابط خود 
با حزب جمهوري را سروسامان بخشد. اگر اين ها 
اندکي انعطاف نشــان مي دادند و براي يک دوره 
مثاًل ده ســاله با روحانيت مترقــي کنار مي آمدند و 
به انجام يک رشته تغييرات ساختاري و اصالحات 
ضروري توفيق پيدا مي کردند، شــانس موفقيت و 
قرارگرفتن در مســير درســت افزايش مي يافت و 
ســير تحوالت به گونه اي ديگر رقم مي خورد؛ اما 
هشــياري و دورانديشي و ســعه صدر اندک بود و 
روحيــه مدارا و منــش دموکرات و مســالمت جو 
ضعيف. اگر ايــن واقع بيني و دورانديشــي وجود 
داشــت که جامعه با مذهب پيوندهاي عميقي دارد 
و هيــچ گروهي نمي تواند در تقابل و ســتيز با آن 
ظرفيت آزادشــده دوام بياورد و اگر مي پذيرفتند 
کــه تنهــا راه تعديل افــکار و کنش هــاي افراد و 
گروه ها به سوي مدارا و احترام به آزادي و حقوق 
برابــر يکديگر، تعامل و گفت وگــوي انتقادي در 
عرصه هاي عمومي است، چه بسا مسير درست تري 
را در برابر خود مي گشــوديم و از بســياري فجايع 
و آســيب ها و کژروي ها ممانعت به عمل مي آمد. 
خاطرم هســت در همان ابتدا که مجاهدين مشــي 
ســتيزه جويانه اي را بــا هــدف جايگزينــي پيش 
گرفتنــد و بيــم آن بود که شــکاف بي اعتمادي و 
بدبينــي که از قبل ميــان آن ها و آقــاي خميني و 
روحانيون پيرامون ايشــان وجود داشــت، عميق تر 
شده ســرانجام به رويارويي قهرآميز کشيده شود، 
درحالي کــه هنوز مــراوده و گفت وگــو ميان ما، 
جنبش و آنها ادامه داشــت، تأکيــد کردم با ادامه 
اين مشي هيچ شانســي براي موفقيت نداريد. همه 
گروه هاي مخالف هم پشت سر شما جمع شوند در 
برابر ميليون ها نفر مردمي که به يک اشــاره آقاي 
خميني بــه خيابان ها مي ريزند فکــر مي کنيد چند 
ساعت يا چند روز مي توانيد ايستادگي کنيد. شما 
کــه مي گوييد انقالب را قبول داريد، ولي به آنچه 
رخ داده و مي دهــد انتقــاد داريد، امــکان فعاليت 
قانوني و آزاد هم که برايتان فراهم هســت، ضمناً 
مي دانيد که پايه هاي ساختاري و نهادي و فرهنگي 
دموکراســي در درون جامعه يا نيســت يا بســيار 
ضعيف اســت، بياييد به جاي تالش براي تســخير 
قدرت با هــر قيمت، به عنوان يــک نيروي قانوني 
منتقد چندين ســال به روشــنگري و نهادسازي در 
جامعه و ميان مردم بپردازيد. با اين روش هم مردم 
توانايي فکري و عملي بيشتري براي دفاع از حقوق 

حمايــت از وي در برابــر آن حمــالت ادامه داده 
ســعي مي کردند ميان دو طرف تفاهم و همکاري 

برقرار کنند.
واکنش هــاي دو طرف بر شــدت تنــش مي افزود 
و شــکاف پديدآمــده را عميــق و غيرقابل ترميم 
مي کرد. حمايــت آقاي خميني از رئيس جمهور و 
ادامه بي اعتنايي به شــکايات رهبران حزب باعث 
شــد نامه اي گله آميــز و پرســوزوگداز خطاب به 
ايشــان بنويســند و از اينکه حــزب و روحانيت را 
در برابر انتقادات رئيس جمهــور به حال خود رها 
کرده انــد، گله گــذاري کردنــد. در اين مدت هر 
زمان نزاع بين طرفين به جاهاي باريک مي کشــيد، 
بــه قم نــزد رهبــر انقــالب مي رفتنــد و حکميت 
مي طلبيدنــد. چند صباحي تنش ها فرو مي نشســت 
و دوباره ازســر گرفته مي شــد. بعــد از وصول آن 
شــکايت نامه بود که آقاي خمينــي هم تغيير رويه 
دادند و تصميم به مداخله مســتقيم و سروســامان 
دادن به اوضاع آشفته و فرونشاندن بحراني گرفتند 
که مديريت سياســي نظام جديــد را در خود فرو 
مي برد. هم زمان حوادث کردستان و ترکمن صحرا 
و برخي نقاط ديگر بر وخامــت اوضاع مي افزود. 
بعضي گروه هاي مارکسيست با مشاهده فروپاشي 
رژيم شــاه و بــا ارزيابي که از ماهيــت و عملکرد 
حکومــت مذهبــي روحانيون داشــتند، فرصت را 
مغتنم شــمرده و براي تســخير قــدرت وارد عمل 
شــدند و کشــور را به ســوي جنگ داخلي سوق 
دادند. در اين اوضــاع بحراني، بيم از اقدامي نظير 
کودتاي 28 مــرداد 32 بر نگراني عمومي آيت اهلل 
خمينــي مي افزود. احســاس مي شــد کــه فرصت 
سروســامان بــه اوضاع بحراني و حفــظ انقالب و 
اســتقالل و تماميت ارضي کشــور به سرعت روبه 
پايان اســت. ســرانجام چراغ ســبز رهبــر انقالب 
توده هــاي هوادار روحانيــت و رهبري را به ميدان 
آورد تا نظم و ترتيبات موردعالقه حزب را برقرار 
کنند و نه فقط به تنش ها و درگيري هاي مســلحانه 
پايان دهند، بلکه به تدريج منتقدان به سياست هاي 
حــزب را هم که همگي از نيروهاي اصيل انقالب 

بودند، وادار به سکوت کنند.

تغيير کرد. ســوءظن و بدبينــي و بي اعتمادي پديد 
آمد و با دســتکاري و سمپاشي افرادي نظير حسن 
آيــت، با نيت ايجاد نفاق و شــکاف بين دو گروه 
روشــنفکران و روحانيون مبارز، تشــديد گرديد. 
آن هــا بــا برداشــتي مغرضانه از ماهيــت اختالف 
روشــنفکران عصرمشــروطه با روحانيون طرفدار 
اســتبداد به ســرکردگي شــيخ فضــل اهلل نوري و 
تعميم آن به کل روحانيت، توهم مصادره انقالب 
به رهبري روحانيون را توســط روشنفکران ايجاد 
کردنــد و دامن زدند و اختالف آيت اهلل کاشــاني 
با دکتر مصدق را شــاهد ديگــري بر خصومت و 

خيانت ذاتي روشنفکران با روحانيون دانستند.
با تحريک و تقويت گرايش هاي سروري جويي و 
بدبيني نســبت به هر پديده نــو در ميان روحانيون 
متحجــر و جزميت گــرا که با پيــروزي انقالب از 
حجره هايشــان بيرون خزيــده در صف روحانيون 
مبارز ســهم خواهي مي کردند و داعيــه رهبري و 
متولي گري انقالب و اسالم داشتند، آنها توانستند 
همين انگيزه ها را در ميان اغلب هم قطاران خود در 
ميــان روحانيون پيرامون آقاي خميني بيدار و فعال 
سازند. بعد از اين تمهيدات، به آن ها هشدار دادند 
که اگر اين بار هم غفلت کنند، روشنفکران اعم از 
مذهبي و غيرمذهبي انقالب را مصادره و روحانيون 
را به حاشــيه خواهند راند. با اين سمپاشي ها سعي 
کردنــد همدلــي و اعتمــادي را که طي ســال ها 
همکاري نزديــک در بيرون و داخــل زندان ها و 
در محافــل و مجامع فرهنگي ميان آنها پديد آمده 
بود از بين ببرند. بديهي اســت که اقدامات افراطي 
و تــوأم با خشــونت برخي گروه ها نظيــر فرقان و 
به گونه اي ديگر مجاهدين، به پيشــبرد هدف آنان 
کمک مي کرد. بااين وجود، آقاي خميني تا قبل از 
تشــديد تنش بين بني صدر، رئيس جمهور و حزب 
جمهوري اســالمي، عمــاًل از ورود در اين جدال 
خودداري کردند و اقامت در قم و نظارت از دور 
را بــر حضور در تهــران و مداخله در امور ترجيح 
دادنــد و روحانيون پيرو خود را هم از نامزد شــدن 
در انتخابات رياســت جمهوري منع کردند. ايشان 
به رغم تشــديد انتقادات حزب از رئيس جمهور به 

عکس از جهانگير رزمي-منبع اینترنت
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کــه در جريانات انقالب ممکن اســت حوادث به 
اين ســادگي که ما مــورد تحليل قــرار مي دهيم، 
نباشــد. در آن زمان جريانات مارکسيستي اهداف 
و آرمان هاي خودشان را داشتند. در اين راه، آن ها 
وقتي ديدند جنبش مردم به راه افتاده و آن ها توانايي 
اجتماعي زيادي ندارند اقدام به همراهي با جنبش 
کردند و پس از ســرکوب توانايي بااليي نداشتند. 
به همين دليل با جنبش مردمي همراه شــدند. حال 
فــرض کنيد آقاي خميني نيروي اجتماعي خود را 
کنترل و آرام مي کرد تا ســير حوادث کند و رژيم 
در سراشــيبي ســقوط قرار نگيرد، دراين صورت 
گروه هــاي انقالبي چــپ، اعم از مارکسيســت و 
مجاهدين چه مي کردند؟ آيا بــراي برقراري نظم 
و ثبات رژيم شــاه و يا بختيار ناگزيــر از ورود به 
يک دور تازه از خشــونت و کشــتار نمي شــد؟ يا 
اگر آقاي خمينــي را ترور يا هواپيماي ايشــان را 
ســاقط مي کردند چه اتفاق مي افتاد؟ باتوجه به اين 
واقعيــت که بديلي با همان انــدازه نفوذ و کاريزما 
در ميان مردم حضــور نداشــت. مقبوليت فراگير 
آيــت اهلل خميني باعث شــده بود همــه روحانيون 
و مراجــع نيز در صف واحدي گــرد آيند، کاري 
که از عهده هيچ  شــخصيت ديگــري برنمي آمد. 
نمي دانم که اين گفته هگل که وضعيتي که از پي 
هر دوران پديد مي آيد بهترين وضع ممکن است، 
چه اندازه صحيح است؛  لذا به نظر مي رسد افرادي 
که مي گويند وقتي شــاه آن ســخنراني معروف را 
ايراد کرد مي شد جلوي وقايع را گرفت يا سرعت 
حوادث را کند کرد، درک درستي از واقعيت هاي 
جامعــه ايران ندارند. آري، اگر در ســال 40 زمان 
نخســت وزيري اميني و فعاليــت دوباره جبهه ملي 
دوم، شــاه تســليم خواســته هاي مردم مي شد امر 
توســعه سياسي و اجتماعي کشور به گونه اي کاماًل 
متفاوت و با هزينه بسيار کمتري محقق مي گشت.

البته اگر زير بار اميني هم مي رفت امكان  ■
داشت.

بله، اميني هم مي توانســت؛ امــا بعدازآن ديگر  □
دير بود. مي دانيد اگر در آن زمان شاه مي خواست 
دســت به اصالحات بزند، شــايد افرادي از جبهه 
ملي يــا نهضت آزادي همــکاري مي کردند. آنها 
مي توانســتند با اميني کنار بيايند و سلسله اقداماتي 
را انجام دهند. در پانزده سال بعد، شاه تمام پل هاي 
پشــت ســرخود را خراب کرده بود و بعيد بود که 
تمام جريانات سياســي به حکومت شاه تن دهند تا 

يک دولت نيم بند سر کار بيايد.

چه اتفاقي براي گروهي که تحت عنوان  ■
»خط امام« نام برديد افتاد و چه شــد که از 

شوراي انقالب بيرون آمديد؟
ببينيــد، تا زمانــي که راه هــاي فعاليــت آزاد  □

و دموکراتيــک و قانونــي تدريجــاً مســدود و يا 
بســيار تنگ نشــدند، در پيشــبرد راهبرد تعامل و 
گفت وگوي انتقــادي در عرصه عمومي و کمک 
به پي ريزي و گســترش نهادهاي مدني و صنفي و 
شــوراها و آشــناکردن مردم به لوازم يک زيست 

کنار انتقــادات اصولي و منطقــي از عملکردهاي 
نادرســت و مغاير با هدف هــاي انقالب و مصالح 
ملک و ملــت هر دو طرف، يعنــي هم گروه هاي 
سياســي مخالــف و هــم مســئوالن و گروه هاي 
طرفــدار آن ها، نســبت بــه عواقــب کژروي ها و 
افراط وتفريط ها هشــدار داده مي شد و با اقدامات 
و سياست هاي درســت برخوردي مثبت و سازنده 
به عمل مي آمد. به همين جهت با مقبوليت وسيعي 
در ميان اقشــار مختلف جامعه و ازجمله کثيري از 

افراد سپاه روبه رو شد.
يکي دو سال قبل، يکي از فرماندهان برجسته سپاه 
در مصاحبه اي به مقبوليت گسترده مواضع جنبش 
و نشــريه امت در ميان افراد سپاه پاسداران انقالب 
در آن دوره اشــاره کرد. بگذريم در يک نوشــته 
که در آن ايام از ســوي سپاه منتشــر شد، تعريف 
جنبش از خط امام تخطئه و »خودساخته« توصيف 
شده بود. هدف اين نبود که تمامي مواضع فکري 
و سياســي آقــاي خمينــي توصيــف شــود، بلکه 
هــدف اين بــود باتوجه بــه تضادهــاي موجود و 
زاويه هاي انحرافي که پديد آمده بود و سياست ها 
به تدريــج از شــعار انقــالب، آزادي، اســتقالل و 
عدالــت اجتماعــي، فاصله مي گرفــت؛ تأکيدات 
اساســي ايشــان را که متضمن اصول مزبور بود و 
در ضمــن دغدغه اصلي اکثــر نيروهاي انقالب را 
تشکيل مي داد، برجسته شود و در وجدان عمومي 
جامعه جاي گيــرد. به عــالوه آن چارچوب کلي 
مي توانســت مبناي گفت وگو ميــان همه گروه ها 
و رسيدن به توافق برســر راهکارهاي عملي کردن 
آنها باشد. ما مي ديديم امثال آقاي بهشتي با اصولي 

نظير عدالت اجتماعي مشکلي ندارند.
در آن زمان سعادتي، از دوستان نزديک  ■

مســعود رجوي در زندان بــود و از داخل 
زندان اقدام به انتشــار نامه اي کرد که در 
آن تحليلي شبيه تحليل شما در آن به چشم 
مي خورد. او مطرح مي کــرد که ما بايد از 
خشم ضدامپرياليستي امام استفاده کنيم و در 
تحليل ما اين چنين نبود که با به وجودآمدن 
به گونه اي  بــا آن  خرده بــورژوازي چپ، 
آنتاگونيســتي رفتار کنيم. متأسفانه با اعدام 

سعادتي اين پيام او هم ناديده گرفته شد.
بله، ولي هميشه بايد اين نکته را در نظر گرفت  □

خود به دســت مي آورند و هم پيوند شــما با مردم 
محکم تر شده و مقبوليت اجتماعي بيشتري کسب 
خواهيــد کرد. ضمن آنکه با اين مشــي مرتجعيني 
که هيچ نقشــي در مبارزه با رژيم نداشته اند، بهانه 
کمتــري بــراي منحرف کردن مســير تحوالت از 

راستاي هدف هاي انقالب خواهند داشت.

انجام  ■ را مي شد  تشكيالتي  يعني گسترش 
داد؟ در رده هــاي بــاالي حكومت امكان 
فعاليــت نبــود و به اين افراد پســت باالي 

حكومتي نمي دادند.
اوايل حتي در دولت هم مي توانســتند حضور  □

پيدا کنند، کم کم موانع به وجود آمد؛ اما پيشــنهاد 
مــن اين بود کــه آن هــا در جامعه فعاليــت کنند 
و نهادســازي کننــد. اگر ســير حوادث بــه روند 
دموکراتيکي منجر شــد که هــر گروهي با توجه 
به پايــگاه اجتماعي خــود در انتخابات شــرکت 
خواهــد کــرد. اگر هــم اتفاقات به گونــه اي رقم 
بخورد که حکومت غيردموکراتيک شود با توجه 
به پايگاه اجتماعي هــر گروه، حکومت نمي تواند 
افــراد و نهادهــا را ناديده بگيــرد و از متن جامعه 
حذف کنــد. خود ما در جنبش، فعاليت در عرصه 
عمومــي و پيگيري راهبرد تعامــل و گفت وگوي 
انتقــادي با همه نيروها ازجمله بــا حاکميت را، بر 
قرارگرفتــن در رده هاي بــاالي حکومت ترجيح 
داديم. در عوض دوســتان ما در جنبش مســلمانان 
مبارز، در کنــار فعاليت هاي مطبوعاتي و فکري و 
فرهنگي، ازجمله انتشار هفته نامه »امت«، به ايجاد، 
تقويت و گســترش جريان گفت وگوي انتقادي و 
مسالمت جويانه با همه گروه ها و جريان هاي فکري 
و سياسي مســتقل، منتقد يا معارض و نيز نيروهاي 
طرفــدار حاکميت، از شــخصيت هاي در رأس تا 
نيروهاي فعال در ارگان هاي نظام، همت گماشتيم. 
به اين هم بســنده نکرده و فعاالن جنبش در هر جا 
که اقدام يا طرحي به ســود مردم به ويژه کارگران 
و دهقانان به اجرا گذاشــته مي شد فعاالنه شرکت 
کرده و به پيشبرد آن ها کمک مي کردند؛ ازجمله 
مي تــوان از جهاد ســازندگي، هيئت هــاي هفت 
نفره تقســيم اراضي کشاورزي، تأسيس شوراهاي 
کارگري در کارخانجات، شــوراهاي دهقاني در 
روستاها يا شرکت گســترده و فعال در جبهه هاي 
دفاع در برابــر تجاوز ارتش عراق نــام برد. ضمناً 
به منظور ايجاد همبستگي و همکاري ميان نيروهاي 
فعال در انقالب در زمينه کمک به قطع وابســتگي 
و زدودن آثــار اجتماعــي و اقتصــادي و فرهنگي 
مداخالت اســتعماري و تعميم برابــري و عدالت 
اجتماعي، از همــه گروه ها دعــوت کرديم براي 
بحث و گفت وگو پيرامون تأسيس جبهه اي با همين 
اهداف تحــت رهبري امام خمينــي گردهم جمع 
شــوند. در همين ايام از خط امام با مشــخصه هايي 
نظيــر ضديت بــا ســلطه اســتعماري، حمايت از 
اقشــار طبقات محروم )مســتضعف( جامعه، ايجاد 
و گسترش شــوراها )نوعي دموکراسي شورايي يا 
مشــارکتي( البته چند بند ديگر هم داشت که االن 
به خاطر ندارم ارائه داديــم. مطابق اين راهبرد، در 

در آن زمان جريانات مارکسيستي 
اهداف و آرمان هاي خودشان را 
داشتند. در اين راه، آن ها وقتي 

ديدند جنبش مردم به راه افتاده و 
آن ها توانايي اجتماعي زيادي ندارند 
اقدام به همراهي با جنبش کردند 
و پس از سرکوب توانايي بااليي 

نداشتند. به همين دليل با جنبش 
مردمي همراه شدند
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تجاوز به حقوق مالکانــه تحت ضوابط مصوب و 
قانــون کار به کار خود ادامه دهنــد و از آن ها در 
برابر هر مداخله فراقانوني حمايت شــود. در مورد 
اراضي، پيشــنهاد شــده بود، اراضي کشــاورزي 
مالکان بزرگ مشمول قانون اصالحات ارضي شود 
و در مورد اراضي شهري دولت از دست اندازي و 
تصرفــات غيرقانوني به اراضي شــهري عمومي و 

غصب اراضي بالصاحب جلوگيري کند.
مــن تا چنــدي پس از اســتعفاي دولــت مهندس 
بازرگان در شــوراي انقالب شرکت مي کردم. در 
زمان دولت موقت به من پيشــنهاد شــد مسئوليت 
استانداري خوزستان را بپذيرم، به داليلي که شرح 
دادم ازجمله تنش و درگيري بين طرف هاي رقيب 
در سطوح باال که انجام وظايف را آن هم در خطه 
حساسي مثل خوزستان ناممکن مي کرد، نپذيرفتم 
و باوجــودي که آقاي صدرحاج ســيدجوادي که 
در دولــت موقت عهده دار وزارت کشــور بودند 
همــراه بــا ابالغيــه حکم اســتانداري بــه منزل ما 
آمدند، )مي دانيد که ايشــان با همــه مقام علمي و 
شــأن واالي اجتماعي، منشــي متواضــع و مهربان 
داشــتند و به من هم لطف و محبت خاصي داشتند 
و از چيزي دراين باره دريغ نمي کردند( من ضمن 
شرح داليل، به تضادها و مناسبات ميان کانون هاي 
قــدرت ازجملــه مديريت شــرکت نفت و ســپاه 
پاســداران و روحانيت و امام جمعــه و گروه هاي 
خودســر و مطالبات و تحرکات قومي اشاره کردم 
و گفتم کار در اين شــرايط بدون برخورداري از 
اقتــدار قانوني کافي و هماهنگــي ميان ارگان هاي 
نامبرده عماًل ناممکن اســت. آيا جنابعالي و آقاي 
مهندس بــازرگان هماهنگي و همــکاري مقامات 
اصلي را با اســتانداري تضميــن مي فرماييد؟ آقاي 
صدر به عجز دولت در اين زمينه اعتراف داشــتند. 
لذا مــن از پذيرش آن مســئوليت عذر خواســتم. 
بااين وجود ابالغيه را که امضاي ايشان پاي آن بود 
به من دادند و رفتند. بعد از اســتعفاي دولت موقت 
نيز آقاي بهشــتي پيشــنهاد قبول مسئوليت وزارت 
علوم يــا وزارتخانه ديگري دادند کــه بنا به همان 
داليل و ترجيح ما بــه فعاليت در عرصه عمومي و 
نه در حوزه قدرت سياسي، نپذيرفتم. آقاي بهشتي 
به دفعــات از من و ديگر دوســتان ما ازجمله آقاي 
حاج خليلي پيشــنهاد قبول مســئوليت هاي اجرايي 
دولتي کردند که چون با مواضع انتقادي ما نســبت 
به سياســت هاي کالن جاري و مشي جنبش مبني 
بــر فعاليت در متــن جامعه مدني و ســپهر عمومي 

سازگاري نداشت، عذر خواستيم.■

به ترکيب اعضاي شــوراي انقــالب و رابطه آن با 
دولت موقت بود و قســمت ديگر به سياســت هاي 

اقتصادي و اجتماعي مربوط مي شد.
به نظر ما يک علت عمده بروز اختالف و تنش در 
جامعه و بين نيروها اين بود که شوراي انقالب همه 
نيروهاي شــرکت کننده در انقالب را در بر نگرفته 
بــود. درحالي که تعدادي از ايــن نيروها و اقوام و 
اقليت ها در شــورا نماينده نداشتند، بعضي اعضا نه 
گروه و نيرويــي را نمايندگي مي کردند و نه جزو 
شــخصيت هاي پرنفوذ و تأثيرگذار و شناخته شده 
بودنــد. به همين دليل گروه هــا و نيروهايي که در 
پيروزي انقالب سهيم بودند ولي در کار بناي نظام 
جديد مشــارکت داده نشــدند، خود را طردشــده 
حس مي کردند. اقوام و اقليت هايي هم که بخشي 
مهم از ملت و جامعه محســوب مي شدند، خود را 
در تعيين سرنوشت کشــور و آينده خويش سهيم 
نمي ديدند. پيشنهاد اول ما اين بود که نمايندگاني 
از همــه اقــوام و اقليت هــاي دينــي و گروه هاي 
عمده سياســي کــه هدف هــاي انقــالب را قبول 
داشتند به شورا دعوت شــوند تا بتوانند ديدگاه ها 
و پيشــنهادهاي خود را در آنجا بــه ميان بگذارند 
و اگر انتقادي به نظرشــان مي رســد همان جا طرح 
کنند. در اين صــورت اختالفات في مابين، حالت 
ستيزه جويانه پيدا نمي کند و جامعه درگير خشونت 

و آشوب نمي شود.
در بنــد بعدي به منظور کاســتن از تنش و اختالف 
ميان دولــت موقت و شــوراي انقالب، پيشــنهاد 
شــده بود کــه اين دو نهــاد در هم ادغام شــوند، 
يعني اعضاي کابينه نيز به عضويت شــورا درآمده 
در مباحثات و تصميم گيري ها شــرکت کنند ولي 
به عنوان اعضاي دولت و قوه مجريه ضمن مسئول 
و پاسخگو بودن در برابر شورا مستقل عمل کنند و 
کسي حق مداخله در وظايف آنها را نداشته باشد. 
چندي بعد در يک مورد که باز تنش ها باال گرفته 
بود و اعضاي شــورا و دولت براي رفع اختالف به 
قم خدمت آقاي خميني رفتيم، پس ازآنکه طرفين 
شــکايات و گله هــاي خــود را از يکديگر طرح 
کردنــد، من همين بنــد را به ياد ايشــان آوردم و 
آقــاي خميني هم خطاب به طرفين گفتند به همين 
ترتيب، يعنــي ادغام دولت و شــورا عمل کنيد و 

جلسه را ترک کردند.
بخــش دوم يــک بنــد دربــاره صنايع کشــور و 
کارگاه هاي توليدي بود که به خاطر فرار صاحبان 
تعــداد زيادي از صنايع بزرگ و آشــوب و ناامني 
موجود در کشــور و مداخالت خودســرانه بعضي 
افــراد و گروه هــا يا اقــدام به مصادره مؤسســات 
توليــدي و اقتصــادي، خطر توقــف فعاليت هاي 
توليــدي و بــروز بحــران وجــود داشــت. براي 
جلوگيري از اين امر، پيشــنهاد شــده بود که اداره 
صنايــع بــزرگ بالصاحــب را دولــت بــه عهده 
بگيرد و مانــع از تعطيلي آنها شــود و هيچ مقام و 
گروه ديگري حق مداخله نداشــته باشــد. جز اين 
اعالم شــود که بقيه صنايع و کارگاه هاي توليدي 
و مؤسســات مشــابه با اطمينان از هرنوع مداخله و 

دموکراتيک در يک جامعــه متکثري که همگان 
صرف نظر از تفاوت هاي قومي، فرهنگي و سياسي 
يا جنســيتي از حقوق انســاني و شــهروندي برابر 
برخورد باشــند، پيشرفت محسوســي حاصل شد. 
يادم هســت در گرماگرم بحران کردستان جنبش 
با اســتقبال از پيــام آقــاي خميني مبني بــر آغاز 
گفت وگو و حل عادالنه و مسالمت آميز اختالفات 
بر اســاس تأسيس شــوراهاي ايالتي )چيزي با اين 
مضمــون( نظام فدراتيــو را در چارچوب وحدت 
ملي طرح و پيشــنهاد کــرد و مي دانيــد که آقاي 
طالقاني با همين طرح شورا توانستند تفاهم و آشتي 
را در کردستان برقرار کنند. راهبرد فعاليت انتقادي 
و غيربراندازانــه در عرصه عمومي هم در اشــکال 
مختلف، به ويژه از ســوي نيروهــاي ملي- مذهبي 
ادامه يافت و نقد سياســت هاي حاکميت بر اساس 
اهداف و ارزش هاي انقالب، نهايتاً به ثمر نشســت 
و به نظر من پيدايش يــک جريان اصالح طلب از 
درون نيروهاي حاکميت و ظهور جنبش اجتماعي 
دوم خرداد 76 محصــول تعامل و گفت وگوهايي 
بود که در ســپهر عمومي ميــان گروه ها و افرادي 
از حاکميت جريان داشــت. طــرح و بحث روي 
اصــول خط امام هم به نظرم موفقيت چشــمگير و 
ماندگاري داشــته است؛ شــايد جاي ترديد نباشد 
که گرايشــي که ذيــل همين عنوان خــط امام از 
بعد از جنــگ و در جريان تحوالت و جنبش هاي 
اصالحات ســال هاي 76 و 88 تا امروز ادامه دارد، 

از آن گفتمان نشأت گرفته است.
بي مناســبت نيســت به نمونه ديگــري از اين نوع 
تعامــل خالق و گفت وگوي انتقادي اشــاره کنم. 
چند ماهي از تشکيل شــوراي انقالب گذشته بود 
که با پيشــنهاد آقاي طالقاني از من براي عضويت 
در شــورا دعوت بــه عمل آمد. بــا آگاهي که از 
درگيري هاي بين شــورا و دولت موقت داشــتم و 
با توجه به مســائل حاد پيشــروي شوراي انقالب، 
ازجمله شکاف هايي که بين نيروهاي انقالبي سابقاً 
متحد پديدآمده بود؛ طرحي حاوي چند پيشــنهاد 
تهيه کردم و قبل از طرح در شورا نزد آقاي خميني 
بردم و به ايشان گفتم اين ها مواردي است که اگر 
پذيرفته و بدان ها عمل شــود اميد است که اوضاع 
روبه تعادل بگذارد و همکاري و اتحاد ميان نيروها 
دوبــاره ممکــن گردد. ايشــان خواندند و ســپس 
گفتند خوب اســت ببريد به شــورا و از طرف من 
هم بگوييد مطرح و رســيدگي کننــد. با آن طرح 
به شــورا رفتــم و آن را به آقاي بهشــتي دادم که 
به جاي آقاي طالقاني جلســات را اداره مي کردند. 
آن موقع شورا در حال بحث و بررسي پيش نويس 
قانون اساســي بود. آقاي بهشــتي گفتند باتوجه به 
فوريت و اولويت تدوين و تصويب قانون اساســي 
اين پيشــنهاد بماند بــراي بعد از اتمــام کار روي 
پيش نويس. من هم منتظر ماندم ولي بحث به درازا 
کشيد و بعد هم کشمکش ها و تنش ها تشديد شد 
و مجالي براي طرح آن پيشنهاد دست نداد و شايد 
هــم اراده و تمايلي براي آن کار وجود نداشــت. 
طرح مزبور دو بخش داشــت، يک قسمت مربوط 
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توماس فريدمن سرمقاله نويس نيويورک تايمز که تا 
پيــش از آن حامي بوش بــود، از وي رو برگرداند.2 
وي معتقد اســت در جريان اين انتخابات يک قانون 
اساسي جديد براي امريکا رقم خورد چراکه نخست 
75 درصد مردم امريکا مذهبي هستند، دوم اينکه اين 
عده مي خواهند رئيس جمهور مذهبي داشته باشند و 
ســوم آنکه اين ها انتظار دارند رئيس جمهورشان در 
رفتار و گفتار خود از گزاره هاي مذهبي استفاده کند. 
به همين دليل نيز در ادبيــات بوش از عبارات »خط 
شــيطاني« و »هرکه با ما نيســت، بر ماست« استفاده 
مي شــود، درحالي که در دموکراســي اين کلمات 
جايي ندارند و دسته بندي بر اساس اکثريت و اقليت 
اســت. در کتاب سوروس اشاره شده که بوش بيش 

از 190 بار اين واژه ها را به کار برده است. 
مــورد ديگــري کــه ســوروس در کتــاب رؤياي 
برتري به آن اشــاره دارد، حمله به عراق است. وي 
مي گويــد حمله به عــراق در ســال 1998 در زمان 
رياست جمهوري کلينتون توسط نئوکان ها پيشنهاد 
شــده و به تأييد کنگره رسيده اســت. کلينتون هم 
اين ســند را امضا کرده؛ اما حمله به اين کشــور را 
عقب مي انداخت. اين موضوع نشــان مي دهد حمله 
به عراق ارتباطي به حادثه 11ســپتامبر ندارد و از قبل 
طرح ريزي شــده است. رفتار بنيادگرايان بازار مانند 
قطاع الطريق ها در قديم اســت که در يک حرکت 
دســترنج يک ساله کشــاورزان را غارت مي کردند 
و آن را بــه تصاحب خــود درمي آوردند. اين رفتار 
مصداق نازکي کار و کلفتي پول و بر اساس روحيه 

زورمآبانه است. 
اگر ما اين تحليل را محور قرار دهيم، بازتاب آن را 
در ايران هم مي بينيم. مسائلي که در ابتداي بحث به 
آن اشاره شــد جنبه هايي از رفتار اقتصادي گروهي 
اســت که همين رويکرد بنيادگرايــي را دارند. در 
دوران تحريــم و به دليل مشــکالت نقل وانتقال پول 
ايــن گروه به عنوان واســطه فعاليت کــرده و از اين 
طريــق از هــر 100 دالر، 30 دالر ســود مي کردند. 
اين ميزان مبلغ کالني پول اســت و اين گروه حاضر 
نيســتند به راحتي از اين منبع درآمدي محروم شوند 
درنتيجه در مقابل رفع تحريم مقاومت مي کنند. خط 
اين گروه تقابل با دنياست، بدون آنکه توجه کنند در 
جهان امروز کسي نمي تواند با دنيا مقابله کند. حتي 
مرحــوم امام نيز بااينکه مخالــف نظم جهاني بودند 
و شــوراي امنيت را توحش مي دانســتند، درنهايت 
قطعنامه 598 را پذيرفتند و اعالم کردند اين موضوع 
اســتراتژيک اســت نه تاکتيک. بااين حال مي بينيم 
رئيس دولــت قبل به طور کلي هولوکاســت را نفي 
مي کنــد و زمينه تحريم هاي همه جانبه عليه کشــور 

کرده اســت( مخازن نفت و معادن ديگر را با اشغال 
نظامي يا تهديد تحت ســلطه خود درآورد و از اين 
طريق امنيت، عرضه نفت و ارزاني آن را تأمين کند. 
آن ها همچنين اعتقاد دارند که از اين روش بايد چين 

را هم کنترل کرد و آسيا را تحت نظر داشت. 
بنيادگرايي مذهبي نيز به گروه اوانجليســت ها اتالق 
مي شود. اين گروه که جزو پروتستان ها هستند، اعتقاد 
دارند حضرت مســيح در اسرائيل )فلسطين اشغالي( 
ظهور مي کنــد و به همين دليل ما بايد اشــغالگران 
اسرائيلي را قوي کنيم تا زمان ظهور فرا برسد. جرج 
بوش رئيس جمهور ســابق امريکا از اين زمره بود و 
در دوره 8 ســاله دولت او هيچ يــک از اعمال رژيم 
اشغالگر از طرف امريکا حتي تقبيح هم نشد و امريکا 
از حق وتوي خود در همه جا به نفع اسرائيل استفاده 
کرد. جان بولتون نماينده امريکا در سازمان ملل هم 
گفته بود که جان يک اســرائيلي بيشــتر از جان10 
فلسطيني ارزش دارد که اين موضوع تبعيض نژادي 
آشــکار است. اوانجليســت ها در امريکا 40 ميليون 
هــوادار دارند و قــدرت آنها قابل توجه اســت. اين 
گروه در ســطح بين الملل هم قدرت بسياري دارند 
و جنــگ عراق و ليبي را هدايت مي کردند. نماينده 
ديگر ايــن جنــاح در انتخابات رياســت جمهوري 
امريــکا، مک کين بــود. معــاون مک کيــن خانم 
ساراپلين يک جمله جالب در نقد اوباما دارد. وي در 
جايي گفته است تالش اوباما براي گسترش استفاده 
از انرژي خورشــيدي خيانت به بيت المال است. اين 
در حالي است که اين سياست اوباما 2ميليون اشتغال 
ايجاد خواهد کرد و اســتفاده از يک انرژي پاک را 
گســترش مي دهد که هم از محيط زيست محافظت 
مي کنــد و هم وابســتگي امريکا به نفــت اعراب را 
کاهش مي دهد. اســتدالل خانم پلين اين اســت که 
امريــکا از نظر نظامــي تــوان آن را دارد که امنيت 
عرضه و ارزاني نفت را تضمين کند و نيازي نيســت 
که روي انرژي خورشــيدي ســرمايه گذاري کند. 
همان طور کــه مي دانيد امريکا هنوز پيمان کيوتو را 
که در راستاي حفاظت از محيط زيست جهاني است، 
امضا نکرده اســت. در انتخابات سال 2004 امريکا، 

دکتر آموزگار در نوشته هاي خود اشاره مي کند که 
40 درصد اقتصاد ايران قاچاق اســت و پورمحمدي 
رئيس وقت سازمان بازرسي کل کشور هم مي گويد 
ما ســاالنه 20ميليارد دالر واردات قاچاق داريم که 
اين تقريبــاً يک چهارم يا يک پنجــم واردات ما در 
آن ســال را تشــکيل مي دهد. بايد توجــه کرد که 
اين رقم تنها مربوط به قاچاق رصد شــده در کشور 
است و قاچاق هاي کشف نشــده را شامل نمي شود. 
حجت االسالم خاتمي رئيس جمهور سابق کشور در 
يکي از صحبت هاي خــود به موضوع فرودگاه پيام 
اشاره داشت و حجت االسالم کروبي رئيس مجلس 
وقت و سردار قاليباف شهردار تهران و فرمانده سابق 
نيروي انتظامــي به بنادر نامرئي اشــاره کرده اند. در 
کنــار اين موارد قاچاق مواد مخــدر هم وجود دارد 
که اين در هيچ رقم محاسباتي نمي آيد. عالوه بر اين 
گروه هاي پورسانتاژبگير نفت و کاال هم هستند که 

يک شبکه اختاپوسي را تشکيل مي دهند.
جــورج ســوروس شــاگرد اول مدرســه اقتصادي 
لنــدن و از افراد درجه يک از نظر اقتصادي اســت 
که در شــاخه فکــري ليبرال هم قــرار دارد. وي در 
کتاب رؤياي برتري امريکايــي1 به گروه نئوکان ها 
يا محافظه کاران جديد اشاره مي کند و معتقد است 
اين گروه دو مؤلفه اصلي دارند؛ نخست، بنيادگرايي 
بــازار و دوم بنيادگرايي مذهبي. وي در حالي به اين 
گروه صفت بنيادگرايي را مي دهد که از سال 2000 
به بعد اين واژه معنــاي توهين آميزي در امريکا پيدا 
کرده است. در حقيقت ســوروس بدترين القاب را 
به اين گروه نســبت داده، به طوري که تابه حال حتي 
از طــرف مخالفان امريکا نيز انتقــادي تندتر از اين، 
به جناح افراطي امريکايي ها نشــده است.  سوروس 
معتقــد اســت اقتصاد بــازار يک اقتصــاد عرضه و 
تقاضاســت که با بازار و قيمت ها ارتبــاط دارد؛ اما 
بنيادگرايي بازار اين سيســتم را قبول ندارد و معتقد 
اســت امريکا بايد با بودجه نظامي باال و پايگاه هاي 
نظامي متعــددي که در جهــان دارد )بودجه نظامي 
امريکا حدود 750 تا 800 ميليارد دالر اســت و اين 
کشور نزديک 700 پايگاه نظامي در سراسر دنيا برپا 

آيا راه سومي براي اقتصاد وجود دارد؟

مطالعه نظرات اقتصاددانان مختلف در ايران نشان مي دهد که ما به لحاظ نظري دو گروه 
اقتصاددان در کشور داريم. گروه نخست، اقتصاددانان ساختارگرا يا نهادگرا هستند که 
بيشتر به نظريات داگالس نورث برنده جايزه نوبل استناد مي کنند و گروه دوم شامل 
اقتصاددانان نئوليبرال مي شوند. به نظر مي رسد که هر دو اين جناح ها به آموزه هاي 
آکادميك خود وابسته هســتند و با هم جدال علمي دارند. در اين ميان، اين راست 
افراطي است که يکه تازي مي کند و درنهايت با هر دو اين گروه ها برخورد دارد. به نظر 

مي رسد بايد قطب بندي هاي اقتصادي با توجه به مقابله با راست افراطي باشد. 
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رانت هاي حاصل که توليدي هم نيست، سرمايه اي 
را تشــکيل داده اند کــه اين ســرمايه ها گاه به اندازه 
بودجه يک کشور مي رسد. محاسبات نشان مي دهد 
اگر يک ساختمان بزرگ در مناطق تجاري ايران را 
بفروشيم مي توان با پول آن کل زمين هاي کشاورزي 
کشــور را خريد کــه اين يک معادلــه ضدتوليدي 
در کشــور اســت. در گذشته جهان گشــايان زمين 
کشاورزي بيشتري مي گرفتند تا بهره مالکانه بيشتري 
به دســت آورند، اما در حــال حاضر بهره مالکانه از 
زمين و توليد کشاورزي به زمين شهري منتقل شده 
اســت و اين بار زمين خواران بدون آنکه زمينه ســاز 
توليد باشــند، حتي در ضديت با توليد از ثمره توليد 
ديگران با گرفتن رانت از زمين شهري بهره گرفته و 

به جاي جهانگيري، جهان خواري مي کنند. 
نمونه ديگر در مورد قــدرت اقتصادي اين گروه به 
تفاوت هزينه تمام شده ســاخت بنا و قيمت فروش 
برمي گــردد. مطالعاتي که ما در ســال هاي 86 و 87 
داشــتيم نشان مي داد در آن زمان سود حاصل از اين 
اختــالف قيمت حتي از قاچاق نيز باالتر بود که اين 

مصداق نازکي کار و کلفتي پول است. 
عالوه بر اين بايد در نظر داشت که براي فعاليت هاي 
راست افراطي در حوزه اقتصاد، ثبات اقتصادي سم 
است و اين ها همه تغذيه کننده بي ثباتي در بخش هاي 
مختلــف اقتصادي هســتند و به هميــن دليل تالش 
مي کنند بي ثباتي را به جامعه تزريق کنند. بورژوازي 
مســتغالت، دالر را به ريال تبديل مي کند و دو برابر 
ســود مي برد و بعــد ريال حاصل را بــه دالر تبديل 
کرده و به خارج مي برد. در يکي دو ســال گذشــته 
کــه نرخ ارز نوســانات بااليي داشــت ايــن معامله 
سودهاي کالني براي اين گروه رقم زد. يعني آن ها 
در يک ســال مقدار زيادي ارز را از کشــور خارج 
کرده و چندبرابر ســود مي بردند. اين خود مصداق 
رانت  اقتصادي اســت. اين گروه عموم مردم را فقير 
کرده اند و کاالهاي اساســي آن ها را از دسترسشان 
خــارج ســاخته اند، به طوري که امــروز حتي طبقه 
متوسط نيز نمي تواند براي خود يک مسکن مناسب 

تهيه کند. 
بايد توجه داشت که بخشي از اين مشکالت به نبود 
قانون ســنجيده در اقتصاد برمي گــردد. در حقيقت 
همان طور که ســيالب راهي را مي کنــد که در آن 
آب به هرز مي رود، در غياب قانون گذاري سنجيده، 
نقدينگي هاي ســرگردان »هرزراهي« پيدا کرده که 
درنتيجه آن پديده هايي مثل بورژوازي مستغالت يا 

فعاليت هاي اقتصادي غيرتوليدي شکل مي گيرد. 
با توجه به همه اين مسائل به نظر مي رسد اقتصاددانان 
ما بايد اختالف هــاي علمي خود را کنار بگذارند و 
مرزبندي خود را بر اساس ارتباط با اين بخش فاسد 
اقتصادي قــرار دهند.  عالوه بر اين اقتصاددانان بايد 
روي مصاديق نيز دســت بگذارند و نتايج اقدامات 

گروه راست افراطي را در اقتصاد مشخص کنند. 
پي نوشت

1. رؤيــاي برتــري امريکايي، جورج ســوروس، ترجمه 
لطف اهلل ميثمي، نشر صمديه، چاپ دوم 1385. 

2. تومــاس فريدمــن، دو ملــت زيــر ســايه خــدا، منبع 
نيويورک تايمز، ترجمه لطف اهلل ميثمي، چشــم انداز ايران 

شماره 29، دي و بهمن 1383. ■

و گروه هاي ايران را در مقطع ســال  74 به ســه دسته 
راســت ســنتي، راســت مدرن و چپ مدرن تقسيم 
مي کردند. شعار اين گروه »نه راست سنتي، نه راست 
مدرن، بلکه چپ مدرن« بود. متأسفانه چپ مدرن در 
اين تحليل راســت افراطي از کار درآمد و در مقطع 
انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسالمي اين 
شعار باوجود شناخته شدن بودن شعاردهندگان، رأي 
نياورد اما در انتخابات اصفهان، شــعار »هم راســت 
ســنتي هم راســت مدرن، نه راســت افراطي« رأي 

بااليي آورد. 
پرونده بابک زنجاني نمونه ديگري از نفوذ راســت 
افراطي است. پيش از آشکا رشدن اين پرونده، قرار 
بود سعيد مرتضوي 128 شرکت تأمين اجتماعي را 

به گروه زنجاني واگذار کند. 
در کنــار اين موارد ترانزيــت مواد مخدر هم وجود 
دارد. ما در سومين شماره  نشريه چشم انداز ايران براي 
نخستين بار به موضوع جاده ابريشم و تبديل شدن آن 
به جاده ترانزيت مواد مخدر اشــاره کرده ايم. ســود 
خالــص مبادالت مواد مخدر ســاالنه بــه ميلياردها 
دالر مي رســد. اين پول کــه در هيچ بودجه اي ثبت 
نمي شود، به هر ســمتي که برود مي تواند به مافياي 

ثروت و قدرت تبديل شود. 
عالوه بر اين در کشــور ما شــرکت هايي هستند که 
نه به دولت حســاب پس مي دهند و نه ماليات خود 
را مي پردازند. اين در حالي است که يکي از داليل 
ملي شــدن صنعت نفت در ايران اين بود که شرکت 
نفت ايران و انگليس حاضر به حساب دهي به دولت 
ايران و پرداخت ماليات نبود. اينکه برخي شرکت ها 
حاضر به حسابرســي نيســتند، کاماًل خالف قانون 
اساســي در کشور اســت، چراکه بر اســاس قانون 
اساسي جمهوري اسالمي برخالف قانون دوره شاه، 
همه در مقابل قانون يکسان هستند و نمي توان عده اي 
را از مشــموليت قانون حذف کــرد. اگر تمامي اين 
شرکت ها ماليات بدهند کشور مي تواند بدون نفت 
اداره شــود که اين موضوع در برنامه دولت يازدهم 

قرار دارد. 
نمونــه ديگري از حضور راســت افراطي در اقتصاد 
ما، قدرت گرفتن بورژوازي مســتغالت است. ما در 
گفت وگوهاي مختلف در نشــريه چشم انداز ايران 
به ايــن موضــوع پرداخته ايم که خواننــدگان را به 
مشــروح اين گفت وگوها ارجــاع مي دهم. چکيده 
بحث هاي مربوط به بورژوازي مســتغالت اين است 
که در اقتصاد ما يــک عده از طريق زمين خواري و 

را به و جود مــي آورد. روژه گارودي نيز از منتقدان 
هولوکاســت اســت و در اين زمينه کتابي نوشته و 
اســتدالل کرده قربانيان هولوکاست 1.5ميليون نفر 
بوده اند نه 6 ميليون نفــر. امروز هم دنيا به اين نتيجه 
رسيده و در لوح لهســتان نيز تعداد کشته شدگان به 
1.5 ميليون نفر تصحيح شــده اســت. روش درست 
مقابله با رژيم اســرائيل اين شيوه است و ما با روش 
غلطي با دنيا درافتاديم. شب را روز کرديم و روز را 
شب؛ به همين دليل اعتماد جهاني را از دست داديم 
و درنتيجه اين کار بسياري از يهودياني که اسرائيل را 

قبول نداشتند، نظرشان تغيير کرد. 
افــزون بر کســاني کــه از تحريــم ســود مي برند، 
گروه هاي پورســانتاژبگير نفت و کاال هم هســتند 
کــه با يــک امضا 15درصــد از يک قــرارداد را به 
خود اختصاص مي دهند. ايــن موضوع روي توليد 
داخلي ما نيز اثر داشــته اســت. براي نمونه در مورد 
يکي از پااليشــگاه هاي کشور که در زمان تأسيس، 
محصــول اولــش در طراحي بنزين بود، شــاهد آن 
هستيم که امروز آخرين محصول توليدي آن بنزين 
اســت، چراکه نفع گروه هاي خاص پورسانتاژ بگير 

در اقتصاد در واردات بنزين بوده است. 
در ايران ســابقاً جبهه مشــارکت، به موضوع راست 
افراطــي و رفتار آنها در اقتصاد و سياســت اشــاره 
داشــت. در دوران اول آقاي خاتمي سرمقاله اي در 
روزنامه مشــارکت نوشته شــد و در آن بين راست 
افراطي و راســت نجيب تفاوت قائل شدند و عنوان 
کردنــد ما بايد با راســت افراطي مقابلــه کنيم. روز 
بعد از انتشار اين ســرمقاله سعيد مرتضوي دادستان 
وقت تهران دو روزنامه مشــارکت و صبح امروز را 
با يک ميليون خواننــده توقيف کرد. بعدازاين اتفاق 
جبهه مشــارکت بااينکه هزينه کار خــود را داد؛ اما 
شــعار خود را رها کرد. اين شعار در انتخابات سال 
84 به دست محمود احمدي نژاد افتاد و او از مافياي 
ثروت و قدرت که از نردبان ثروت باال مي روند و به 
قدرت مي رسند، صحبت کرد. اين شعار رأي آورد، 
اما درنهايت ديديم که مافيــاي ثروت و قدرت چه 
کســاني بودند و پرونده هايي کــه هم اکنون در اين 
زمينه منتشر مي شود، مافياي ثروت و قدرت در دوره 
ايشــان به اوج رسيد. متأســفانه در بين اصالح طلبان 
ديدگاهــي بود که باور داشــت در ايران گروه ها از 
رانت اقتصادي به رانت سياسي نمي رسند بلکه بعد از 
دستيابي به قدرت سياسي، رانت اقتصادي مي گيرند، 
اين در حالي است که در امريکا قدرت هاي اقتصادي 
مانند فرامليتي ها، قدرت سياسي را مي سازند و ما هم 
بايد همين روش را داشــته باشــيم. حتــي در برخي 
چهره هاي شاخص جريان مشارکت اين تفکر وجود 
داشت که ما بايد سرمايه گذاري خارجي را افزايش 
دهيم تا از اين طريق فرهنگ دموکراســي به کشور 
بيايد. اين موارد نمونه هايي از رفتار راســت افراطي 
در اقتصــاد بود که پرداختن به آن بحث مفصل تري 

مي طلبد. 
بايد توجه داشــت زمانــي که ما از راســت افراطي 
صحبت مي کنيم منظور راســت کودتاچي و راست 
نفتي اســت. اقتصاد ما يک اقتصاد نفتي است و اگر 
نفت را وارد تحليل هاي خود نکنيم، نمي توانيم يک 

تحليل درست از وضعيت ايران داشته باشيم. 
برخي اصالح طلبان در اين زمينه يک تحليل داشتند 

در کشور ما شرکت هايي 
هستند که نه به دولت حساب 

پس مي دهند و نه ماليات خود را 
مي پردازند. اين در حالي است که 
يکي از داليل ملي شدن صنعت 
نفت در ايران اين بود که شرکت 
نفت ايران و انگليس حاضر به 
حساب دهي به دولت ايران و 

پرداخت ماليات نبود.
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باشــد که ملت ايــران به ويــژه خوانندگان 
چشــم انداز ايران از تجربه ها و دستاوردهاي 

شما در اين باره محروم نشوند.
قانون اساســي بزرگترين ســند جمهوري اسالمي 
و مهمترين محصــول مبــارزات و فداکاري هاي 
ملــت ايران اســت. قانون اساســي نخســت يک 
اجتهاد معتبر شرعي و دوم، يک قرارداد اجتماعي 
است که کشور در آن چارچوب بايد اداره شود. 
اينکه قانون اساســي يک اجتهاد و معتبر شــرعي 
اســت، روشــن اســت زيرا اين قانون بــا حضور 
بسياري از کارشناســان فقهي معتبر مورد بحث و 
تأييــد قــرار گرفته و تصويب شــده و به آن رأي 
داده شده اســت و مجلس خبرگان نيز تحت نظر 
بنيانگذار جمهوري اســالمي به عنوان يک مرجع 
تقليد تأســيس و مورد تأييد قرار گرفته و ايشــان 
و بســياري مراجــع بــه آن رأي داده انــد. در اين 
قانون اساســي تمام ســمت ها بدون استثنا رسميت 
مي يابند و قانوني مي شــوند و خارج از اين قانون 

تک تک مواد آن هم مشروعيت داشته و هم به 
تصويب ملي و آراي مردم رســيده و بنابراين 
فهم و تفســير خودشــان بايد در همين کادر 
قانون باشــد. مرحوم امام و مقام رهبري بارها 
تأکيد کرده اند که قانون اساسي فصل الخطاب 
است. ما سندي بهتر از قانون اساسي به منظور 
وفــاق ملي نداريــم. متأســفانه برخي که در 
قدرت هم هســتند قانون اساســي را يک سند 
غرب زده و غيراسالمي و از آن مهمتر يک سند 
برانداز مي داننــد و واژه برانداز قانوني را بر 
ســر زبان  مي  آورند. پرسش ما از جنابعالي که 
هــم در جريان مبارزات پيش و پس از انقالب 
و هــم چنــد دوره نماينده مجلس شــوراي 
اسالمي بوديد اين است که آيا اجراي کامل 
و بدون تنازل قانون اساسي بزرگترين معروف 
نيست؟ چرا برخي متأسفانه اين شعار را معادل 
فتنه قلمداد کرده يــا آن را معادل براندازي 

مي دانند؟

همان طور که مي دانيد ملت شريف ما نزديک 
به 120 سال است که از تجربه قانون اساسي و 
قانونگرايي برخوردار است. اين تجربه مبارک 
موفق  شــده دور اســتبداد و هرج ومرج را به 
شيوه مناســبي مهار کند. همچنين اين تجربه 
به منظور توســعه ايران توفيــق يافته دو نظام 
حــالل و حرام و ريش ســفيدي و فوق قانون 
را در يــک نظام قانون اساســي و قانونگرايي 
ادغام کند. در ســايه چنيــن تحولي مملكت 
از افتادن بــه دام ملوک الطوايفي دورمانده. 
در ســال 1358 چندين مرجــع و بيش از 50 
زيادي  انديشمندان  و  جامع الشــرايط  مجتهد 
امضا  را  اســالمي  قانون اساســي جمهــوري 
کردند و ســه بار به رأي مردم گذاشــته شده 
بنابراين ســندي  و به تصويب ملي رســيده، 
اســت که هم معقول و هم مقبول و هم قابل 
اجراست. مرحوم امام)ره( که هم يک مرجع 
ديني ســنتي بودند و هــم بنيانگذار انقالب و 
نظام جمهوري اســالمي و هم رهبر قانوني و 
کاريزما، اين ســند را امضا کردند و شايد اگر 
حمايت ايشــان نبود نفس قانونگرايي در برابر 
نظام حالل و حــرام و... به خطــر مي افتاد. 
ايشــان تحوالت ســال 1366، يعني اولويت 
احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي را بيشتر 
به منظور تقويت قانون اساســي انجام دادند تا 
هر چه بيشــتر قانونگرايي نهادينه شــود و در 
آخرين نامه خود به نمايندگان مجلس به اين 
مضمــون گفتند اگر تاکنون از نظر تاکتيكي و 
جنگ عدولي از قانون اساسي شده همه کارها 

بايد بر محور قانون اساسي انجام گيرد.
قانون اساسي جايگاه رهبري، رياست جمهوري، 
شوراي نگهبان و ديگر نهادها را به خوبي تبيين 
نگهبان  محتــرم  شــوراي  به طوري که  کرده 
ارگانــي در کادر قانون اساســي اســت که 

قانون اساسي بزرگترين معروف است

حجت  االسالم والمسلمين 
حسين انصاري راد  

با توجه به طرح امر به معروف و نهي از منكر که در مجلس شــوراي اســالمي 
در جريان اســت بر آن شديم تا در اين باره پرســش هايي از حجت  االسالم 
والمسلمين حسين انصاري راد مطرح کنيم و در همين راستا ايشان پاسخ خود 
را طي نامه اي به دفتر نشريه ارسال کردند که تقديم خوانندگان عزيز مي شود.

عکس از محمد بابایي-ایرنا
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بر سرنوشــت و تعيين مديران کشــور حقي الهي 
و غيرقابــل انتزاع عموم ملت اســت و بر اســاس 
يــک توافق عمومي اين وکالي ملت بودند که به 
نمايندگي و انتخاب ملت قانون اساسي را تصويب 
و چارچــوب اداره کشــور و تکليف ســمت ها و 
مديريت کشــور را در تمام بخش ها تعيين کردند 
و بنيانگذار جمهوري اســالمي بر همين اساس در 
اولين فرمــان به دولت موقــت مأموريت دادند تا 
ترتيب اداره مملکت و به خصوص انجام رفراندوم 
و رجوع به آراي جمعي درباره تغيير نظام سياسي 
کشور به جمهوري اســالمي را بدهند. نکته بسيار 
مهم و سرنوشت ساز که بسياري از آن غفلت دارند 
و امام با هوشــمندي بــه آن توجه فرموده و بر آن 
تکيه کرده اند اين اســت که اصل حاکميت انسان 
بر سرنوشت  خود که در قانون اساسي )اصل 59( 
آمده است بر تمام اصول قانون اساسي تقدم ذاتي 
)علــت و معلولي( دارد زيرا پيش از انتخاب مردم 
هيــچ مقام رســمي و قانوني در کشــور نمي تواند 
وجود داشــته باشــد تا بتواند امري يا شرطي را بر 
ملــت تحميل کند. انتخاب حق ذاتي ملت اســت 
و شــرايط آن نيز به طريق اولي بايد به وسيله ملت 
تعيين شــده و هيچ قيد و شــرطي که حق انتخاب 
ملت را محدود ســازد بــدون اراده ملت منطقاً از 
ســوي هيچ نهاد و شــخصيتي امکان قانوني ندارد 
و بــر فــرض اينکه مقــام و نهادي به وســيله ملت 
رسميت پيدا کند هرگز نمي تواند در تضاد با اراده 
ملــت امري را بر ملت تحميل کند و چنين فرضي 
تناقض آشــکار و بــه معناي اين اســت که اراده 
ملت خودش را نفي کند؛ بنابراين قانون اساســي 
دقيقــاً در چارچوب يک توافق اجتماعي شــامل 
تمــام گروه هاي مردم مورد تصويب قرار گرفته و 
همگان به آن متعهد شــده اند و موظف به عمل به 
آن هستند. بر همين اساس است که رئيس جمهور 
و نمايندگان مجلس در آغاز کار و مسئوليت قسم 
ياد مي کنند که پاســدار قانون اساســي و عامل به 
آن باشــند. بنيانگذار جمهوري اسالمي مي گويد: 
ما بنا نداريم يک تحميلي بر ملت بکنيم و اســالم 
به ما  اجازه نداده اســت که ديکتاتوري بکنيم. ما 
تابع آراي ملت هســتيم هر طور ملت رأي داده ما 
هم از آنها تبعيــت مي کنيم. ما حق نداريم خداي 
تبارک و تعالي به ما حق نداده است. پيغمبر اسالم 
بــه ما حق نداده که بر ملت مــان چيزي را تحميل 
کنيــم. )صحيفه نــور، ج 11، ص 36( و مي گويد: 
همان طور که مکرر عرض کــرده ام انتخابات در 
انحصار هيچ کس نيســت. انتخابات مال همه مردم 
است. سرنوشــت مردم دست خودشــان است از 
قراري که شــنيده  ام در دانشــگاه رفته اند گفته اند 
کــه دخالــت در انتخابــات دخالت در سياســت 
است و اين حق مجتهدان است اين طور نيست که 
انتخابات را چنــد مجتهد اداره کنند، 200 مجتهد 
در قم و 100 مجتهد در جاي ديگر انتخابات کنند 
و ديگــر مردم بروند کنار اين يک توطئه اســت. 
يعني در امور سياســي ايران 500 نفر دخالت کنند 
و مردم بروند سراغ کارشــان چند نفر پيرمرد مال 

بزرگوار اســالم پــر از اختالف نظر و ســليقه ها و 
برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، 
سياســي، اقتصادي و عبادي اســت تا آنجا که در 
مســائلي که ادعاي اجماع شده است قول يا اقوال 
مخالف وجود دارد و حتي در مسائل اجماعي هم 
ممکن اســت قول مخالف پيدا شود )اختالف در 
حجيت خبر واحد بين سيدمرتضي و شيخ طوسي 
دو نفر از بزرگترين فقهاي قديم شيعه وجود دارد 
و شــيخ انصاري در فوايد االصــول( بر حجيت و 
عــدم حجيــت خبر واحــد نقل اجمــاع مي نمايد 
و ايــن در حالي اســت کــه پايه و اســاس فقه  بر 
محور حجيــت خبر واحدي مي چرخد.  بنيانگذار 
جمهــوري اســالمي ادامه مي دهد: مهم شــناخت 
دولت و حکومت و جامعه اســت که بر اساس آن 
نظام اسالم بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند  
و وحــدت رويه ضروري اســت و همين جاســت 
کــه اجتهــاد مصطلــح در حوزه ها کافي نيســت. 

)صحيفه نور، ج 1، ص 177ـ176(
بنيانگذار جمهوري اســالمي ايران با هوشــمندي 
در حدود شــش ماه آخر حياتشــان در پاسخ نامه 
نمايندگان مجلس مي نويسد: مطلبي که نوشته ايد 
کاماًل درســت اســت ان شــااهلل تصميــم دارم در 
تمــام زمينه ها وضع بــه صورتي درآيــد که همه 
طبــق قانون اساســي حرکت کنيــم. آنچه در اين 
ســال ها انجــام گرفتــه در ارتباط بــا جنگ بوده 
اســت )صحيفــه ج 21، ص 203( و ايــن يکي از 
مهمترين بيانات امام اســت که کليد تفسير و جمع  
بين بيانات و اقدامات و موضع گيري هاي امام را به 
دست داده است و بنابراين به هيچ يک از بيانات و 
موضع گيري هاي امام در تعارض با قانون  اساســي 
نمي توان اســتناد کــرد زيرا اين مطلــب که آنچه 
تاکنون انجام شــده در ارتباط با جنگ بوده است 
نشان مي دهد که بيانات و اقدامات گذشته امام به 
فرموده خود ايشــان مربوط به شرايط خاص است 
و به طور مطلق نمي تواند مورد اســتفاده قرار گيرد 
و خط امام عيناً قانون  اساسي است که مي فرمايند: 
تصميــم گرفته ام همه در راســتاي قانون اساســي 

عمل کنيم.
اينکــه قانون اساســي يــک قــرارداد اجتماعي و 
ميثاق ملي اســت به اين دليل اســت که حاکميت 

هيچ مقــام قانوني وجود نــدارد. رئيس جمهور و 
نمايندگان مجلس موظفند قســم يــاد کنند که به 
ايــن قانون متعهــد و وفادار باشــند و به آن عمل 
کننــد و بنابراين نقض اين قانــون براي هيچ کس 
جائز نيست و برخالف حکم شرع و قانون است.

مقــام رهبري نيز در چارچوب قانون اساســي و با 
رأي اکثريت مردم رسميت مي يابد. در اصل 107 
حتي نســبت به قانوني بودن، رهبر فقيد انقالب نيز 
به رأي اکثريت قاطع مردم و شــناخت و پذيرش 
مردم اســتناد شــده اســت و بعد از ايشــان تعيين 
رهبــر به عهــده خبــرگان منتخب مــردم واگذار 
شــده و چنين آمده است: خبرگان رهبري درباره 
فقهاي واجد شرايط بررسي و مشورت مي کنند و 
يکــي از آنان را که اعلم بــه احکام و موضوعات 
فقهي يا مســائل سياسي و اجتماعي باشد يا داراي 
مقبوليت عامه يا واجد برجســتگي خاص در يکي 
از صفات مذکور در اصل 110 تشــخيص دهند، 
انتخاب مي کنند. رهبــر منتخب خبرگان، واليت 
امر و همه مســئوليت هاي ناشــي از آن را برعهده 

خواهد داشت. 
بنابرايــن تعييــن مقــام رهبــري با انتخــاب مردم 
بي واسطه يا باواســطه در چارچوب قانون اساسي 
امکان پذيــر اســت و کســاني که آن را از دايــره 
انتخاب مردم و قانون اساســي خــارج مي کنند و 
آن را يــک انتصاب بي ارتباط با قانون اساســي و 
انتخــاب مردم مي دانند و اعــالم مي کنند مرتکب 
اشتباه فاحش مي شــوند و بنياد واليت  فقيه و پايه 
آن را ويران مي ســازند، زيرا در خــارج از قانون 
اساسي در مشروعيت واليت فقيه اختالف عظيمي 
بيــن فقها وجــود دارد و صرف نظــر از بنيانگذار 
جمهوري اســالمي که در تاريخ انقالب ايران از 
شهرت و اعتباري فوق العاده برخوردار بوده است 
و برخي فقهاي متعارف ظرف 200 ســال گذشته 
مهمتريــن فقهاي شــيعه و تا امروز بــه واليت فقيه 
فتوا نمي دهند. شــيخ انصاري و آخوند خراساني 
و ميــرزاي نائيني کــه اکنون نظــرات آنها محور 
بــه واليت فقيه  انديشــه هاي فقهي حوزه هاســت 
فتــوا نمي دادند. نکته بســيار مهــم که به خصوص 
روحانيون رســمي و داخل حکومت به آن عنايت 
نفرموده انــد اين اســت که امام تقليــد از ميت را 
جايز نمي داند و بنابراين به فتواي شــخص ايشــان 
اکثريت قاطع کشــور جز آنها که در گذشــته از 
بنيانگذار جمهوري اســالمي تقليد مي کرده اند از 
تقليد ايشــان شــرعاً محرومند. اين مطلب منافات 
نــدارد که فتاوا و موضع گيري هاي امام روشــنگر 
و ارشادي بوده است و از اعتبار خاصي برخوردار 

بوده است. 
به عالوه در مسائل سياســي غيرشرعي جاي تقليد 
نيســت و هر کس بايد خود بفهمد يا به کارشناس 
خاص مسائل سياسي مراجعه کند. در هر حال اگر 
واليت فقيه از قانون اساسي خارج شود در باتالقي 
از اختالف هــاي فقهي قرار خواهد گرفت که جز 
ابهــام و بالتکليفــي حاصلــي نــدارد و بنيانگذار 
جمهوري اســالمي مي گويــد: کتاب هاي فقهاي 

نكته بسيار مهم كه به خصوص 
روحانيون رسمي و داخل حكومت 
به آن عنايت نفرموده اند اين است 

كه امام تقليد از ميت را جايز 
نمي داند و بنابراين به فتواي 
شخص ايشان اكثريت قاطع 

كشور جز آنها كه در گذشته از 
بنيانگذار جمهوري اسالمي تقليد 
مي كرده اند از تقليد ايشان شرعًا 

محرومند
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در نظام هــاي دموکراتيــک، آزادي هاي مدني و 
سياســي به منظور جلوگيــري از اعمال ســليقه ها 
و دســت اندازي حاکميت هــا در فراينــد انتخاب 
نمايندگان، آزادي انتخاب شدن و انتخاب کردن و 
رقابتي بودن انتخابات يک اصل مهم دموکراســي 
است که هم امر انتخاب رقابتي را شکل مي دهد و 
هم نظارتي که در سايه آزادي بيان فراهم مي شود.

در ايــن نــوع از دموکراســي همــه مســئوالن و 
کارگزاران الزاماً به وسيله مردم و به صورت مستقيم 
انتخاب نمي شوند، بلکه اين امر به طور غيرمستقيم 
و از مجراي نهادهاي نمايندگي مردم در حکومت 
تحقق مي يابد. تومــاس هابز اين نوع نمايندگي را 
مطــرح کرد و شــايد اين اصطــالح نمايندگي را 
بتوان از ابداعات وي دانســت که مي توان در اين 

نوع از دموکراسي به مشخصه هايي اشاره کرد:
خواست و اراده مردم •
حق انتخاب کردن )انتخاب توسط مردم( •
حق انتخاب شدن )کانديداتوري( •
بــراي تصميم گيري  • تفويض وکالت )توکيل( 

به نماينده
حق نظارت بر حسن انجام کار •

در نظام مبتني بر دموکراســي نمايندگي، مي توان 
مجلس نمايندگان را اساســي ترين رکن آن نظام 
دانســت. در اين گونــه نظام ها اين قــوه، اصول و 
خط مشــي ها و قوانيني را که بايد در جامعه ساري 
و جاري شــود، تهيه مي کند و دولت ها موظف به 
اجراي آن هســتند. ازآنجاکه تئوري تفکيک قوا 
بر اساس جلوگيري از استبداد است تا قدرت ولو 
در دســت مجلس، متمرکز نباشــد، الجرم رئيس 
دولت يا رئيس جمهور عموماً به شــکلي جداگانه 
و بر اساس رأي مردم برگزيده مي شود تا به عنوان 

نظر شــما درباره دموکراسي نمايندگي  ■
چيســت؟ اينكــه هر چهــار ســال يک بار 
انتخاب مي شوند  از سوي ملت  نمايندگاني 
و به مجلس مي روند يا هر چهار سال يک بار 
مردم، رئيس جمهــوري را انتخاب مي کنند 
قانون  نظر شما ظرفيت هاي مغفول مانده  به 

اساسي در اين زمينه چيست؟
دموکراسي نمايندگي عموماً در ادامه تفکيک  □

قوا و ســپردن بخشــي از اداره جامعه بــه مردم از 
طريق نمايندگي اســت تا امــکان تصميم گيري را 
به وجــود آورد. ازآنجاکه دموکراســي، مبتني بر 
مشارکت مســتقيم مردم بوده و اين امر در جوامع 
بزرگ که همگان عماًل نمي توانند به طور  مستقيم 
در يک گردهمايي به تصميم برســند به اين شکل 
عمل مي شــود که مردم از ميان خود کســاني را با 
صالحيت هايي که دربــاره موضوع مورد تصميم 
دارنــد، انتخاب مي کنند تا بــه نمايندگي از آن ها 
دربــاره آن تصميــم بگيرند. عالي تريــن نوع اين 
دموکراســي که درعمل امکان تحقــق آن به  اين 
شــکل فراهم نيست، مشــارکت همگان است که 
به آن دموکراســي مشــارکتي هم مي توان گفت. 
به دليل ممکن نبودن  اين نوع دموکراســي به ناچار 
دموکراســي نمايندگي پذيرفته شــده اســت؛ اما 
امروزه ســاز وکارهاي جديدي براي دموکراســي 
مشــارکتي مطرح اســت که در فرصت مناسب به 

آن هم خواهيم پرداخت.
دموکراســي هاي  معاصــر،  دموکراســي هاي 
غيرمســتقيم اند که بر اصل نمايندگــي و پارلمان 
و رقابت هاي پارلمانتاريســتي اســتوار اســت. اين 
نوع دموکراســي مبتني بر انتخاب نماينده اســت 
که شــرط اصلي آن نيــز آزادي اســت. ازاين رو 

بيايند دخالت کنند اين از توطئه ســابق بدتر است 
بــراي اينکه آن يکــي علما را کنار مي گذاشــت 
و ايــن تمام ملت را مي خواهد کنــار بگذارد اين 
مجتهدين را با دست همين ملت مي خواهد از بين 

ببرد. )صحيفه نور، ج 18، ص 368(
امام در پاســخ آقاي ناطق نوري و رأي نمايندگان 
که گفته مي شــود برخالف مصلحت انديشي امام 
انجام گرفته است مي گويد: در جمهوري اسالمي 
جز در موارد نادري که اســالم و حيثيت نظام در 
خطر باشــد آن هم با تشــخيص موضوع از طرف 
کارشناســان هيچ کس نمي توانــد رأي خود را بر 
ديگــري تحميل کنــد و خــدا آن روز را نياورد. 

)همان، ج 21، ص 142(
آيــت اهلل موســوي اردبيلي مي گويد: »در جلســه 
درباره گروهي صحبت شــد امام فرمودند: از اين 
گــروه افرادي که من مي شناســم کامــاًل مذهبي 
هســتند  خود بنده به امام عرض کردم )آنان شما 
را قبول ندارند( ايشــان بــدون کوچکترين تأثري 
فرمودند: قبول نداشــته باشــند من که جزو اصول 
دين نيســتم که اگر قبول نکنند بگويم ايمانشــان 

ضعيف است«) پابه پاي آفتاب، جلد 5(
از جمع بنــدي آنچه از امام نقل شــد بايــد نتيجه 
گرفت که امــام هم از لحاظ نظري و علمي و هم 
به لحاظ واقعــي و خارجي حکومــت جمهوري 
اســالمي  را متکــي بــه اراده و رأي عموم مردم 
مي دانسته و بدون اتکا به آراي عمومي و رضايت 
مــردم تحقق جمهوري اســالمي را نظــراً و عماًل 
غيرممکن مي دانســته اســت و اين همــان چيزي 
اســت که فعاًل در قانون اساسي وجود دارد. قانون 
اساســي نيز هم به لحــاظ نظري  و هــم به لحاظ 
عينــي و واقعي متکي به آراي عمومي و انتخابات 
است. در اصل نخســت قانون اساسي اعتبار قانون 
اساســي به رأي اکثريت قاطع مســتند شده است. 
نتيجــه اين اســت کــه بــدون ترديد بايــد گفت 
بزرگتريــن معروف اکنون عمل به قانون اساســي 
اســت و بزرگترين منکر نقض قانون اساسي است 
و تحقق قانون اساســي و حاکميت ملي اين است 
کــه همه افراد ملت بايد در قدرت و ثروت و همه 
فرصت هاي مــادي و معنوي و فرهنگي شــريک 
باشــند و قانــون از شــرف و خــون و دارايــي و 
حقوق آنــان در همه احوال محافظــت نمايد. در 
اين صورت اســت که دوام و بقــاي نظام تضمين 
مي شــود و نقض حقــوق مردم به هــر صورت به 
سالمت و استحکام نظام خدشه وارد مي نمايد.■

چالش دموکراسي و قوميت

گفت و گو با داوود سليماني

داوود سليمانی: عضو انجمن اسالمي مدرســين دانشگاه ها و استاد دانشکده 
الهيات و معارف اسالمي دانشــگاه تهران است. سليماني نماينده مردم تهران 
در مجلس ششم شوراي اسالمي )عضو کميســيون فرهنگي مجلس( و معاون 
دانشجويي دانشــگاه تهران در دوره اصالحات )زمان رياست جمهوري محمد 
خاتمي( بود. اين بار مسائل دموکراسي شورايي را با ايشان در ميان گذاشتيم که 

تقديم خوانندگان عزيز مي شود.
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به شدت دچار آسيب مي شــود. چنان که به اعتقاد 
من اينک احــزاب علي رغم وجود قانون احزاب، 
از نظر ســاختار در نظام حقوقي ما جايگاه چندان 
مناسبي ندارند و در ساختار حقيقي نظام هم به جز 
کميســيون ماده 10 احزاب، نهــاد ديگري وجود 
نــدارد. در برخي از کشــورها نظيــر آلمان رئيس 
مجلس بر اساس قانون، داراي بودجه اي است که 
احزاب، متناســب با پايــگاه اجتماعي - که آن را 
ميزان رأي کسب  کرده آنان در هر انتخابات تعيين 
مي کند، - حمايت مالي مي شوند؛ يعني احزاب هم 
در ساختار حقوقي قدرت مانند مجلس و دولت و 
نهادهاي ديگــر قدرت تعريف قانوني دارند و هم 
در ســاختار حقيقي آن؛ يعني بايد نهادهايي براي 
مشــارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش شکل 
بگيرد. ما هنوز راه نرفته زياد داريم و بايد برخي از 
اصول و مواد قانون اساســي مربوط به حقوق ملت 
و آزادي هاي مصــرح در آن به تفصيل موردبحث 
قرار گرفته و متناســب با آن قوانين عادي تصويب 
شــود تا بر اســاس آن نهادهاي اجرايي و حقيقي 
موردنياز شــکل گيرد تا وجود احزاب در قدرت 
عماًل بتواند تجلــي يابد. اين امر کمک مي کند تا 
باند هايي که از پايگاه مردمي ضعيفي برخوردارند 
ولي صدايشــان به مراتب از ديگران بلندتر است، 
به وزن واقعي خود برســند و سهمشــان از قدرت 
به ميــزان توانايي ها و پشــتوانه هايي باشــد که در 
آن مــردم و آراي آنــان حــرف اول را بزند و نه 
ثــروت يــا قدرت هاي متکــي بر ســازو کارهاي 

غيردموکراتيک.

ممكن است تجربيات خود را از ششمين  ■
دوره مجلس شــوراي اســالمي بيان کنيد 
و دســتاوردها، نقد و بررسي آن را توضيح 
دهيــد. آيا پيشــنهادي براي بهبــود کار و 
اســتفاده بهتر از ظرفيت هاي قانون اساسي 

وجود دارد؟
بــه دو نگاه که نســبت به دين و دموکراســي  □

وجــود دارد اشــاره کردم. نــگاه ما ايــن بود که 
مي تــوان بــر اســاس انتخاب درســتي کــه مردم 
داشــته اند و مرحوم امام هم بر آن تأکيد داشــتند، 
جمهوريت را در کنار اســالميت يک جا نشاند تا 
بدون آنکه جا را بــر يکديگر تنگ کنند، مکمل 
هم باشــند. ما خيلي از امور عمومي و اجتماعي را 
داريم کــه درباره آن نصي نفياً يــا اثباتاً نداريم و 
اين امور به خود مردم واگذار شــده است. جريان 
اصالح طلبــي در ايــران بــر اين اعتقاد اســت که 
دموکراســي با دين نه تنها جمع شدني است، بلکه 

به هم مدد مي رسانند.
آموزه هاي ديني از قرآن تا سنت، ما را از استبداد 
رأي نهي مي کنند. آيه شورا مي گويد ايشان امور 
خود را به مشــورت مي گذارند. اگر کساني راجع 
بــه آيه اي که درباره پيامبــر مي گويند خدا به وي 
امر کرد که با مردم مشورت کند و وقتي مشورت 
کرد و به تصميمي رســيد، ديگران هم بايد آن را 
بپذيرنــد يا او بايد با توکل بــه خدا حرکت کند، 
امري کاماًل درست است؛ اما اين ها بايد به اين آيه 

بايد جمهوريت را پذيرفت؛ اما ازآنجاکه پذيرش 
جمهوريت و دموکراســي را به طور توأمان، امري 
پارادوکســيکال مي دانند درراه استقرار حکومت 
اســالمي، برخي قوانين را که صراحتــاً بر حقوق 
اجتماعــي مردم و حــق انتخاب آن هــا مهر تأييد 
مي زند، به نفع گرايش تئوريک خود تفسير کرده 
و مانع از شــکل گيري دموکراســي نمايندگي به 
شــکل قانوني آن مي شــوند. اين امر در نوع تأييد 
يــا رد صالحيت هــاي کانديداهــاي مجلــس يا 
رياست جمهوري خود را نشــان مي دهد؛ بنابراين 
نمي تــوان گفت دموکراســي نمايندگي ناکارامد 
اســت، بلکه اگر اصول و مشخصه هاي آن رعايت 
شــود، مي تواند به رشــد و پيشــرفت جامعه مدد 
رســاند، هرچند که اين نوع دموکراسي نيز داراي 

آسيب ها و نقايصي است.
در ايــن نــوع از دموکراســي کــه پارلمان محور 
است، سازوکارهاي شکل گيري درست و اصولي 
پارلمان کمتر به صورت جدي نگريسته شده؛ يعني 
از ارکان اين دموکراســي وجود احــزاب مقتدر 
سياسي و تشــکل هايي اســت که درصدد کسب 
قدرت هســتند؛ اما باز بنا به تفسيري که از قدرت 
و تجلي آن در بخشــي از حاکميت مي شود، اين 
کارکرد حزبــي مقبول نمي افتد و کســب قدرت 
از راه هــاي قانونــي توســط احــزاب، گاه امري 
خائنانــه يا نکوهيده تلقي مي شــود. در اين قرائت 
ازآنجاکه قدرت، مجرايي مشــخص و الهي دارد 
و اين امر در سطوح تخصصي و بر محور نخبگان 
دينــي مي چرخــد و ديگران فاقــد صالحيت هاي 
الزم براي به دســت گرفتن قدرت تلقي مي شوند، 
احزاب نيز به تبــع آن در جايگاهي ضعيف و فاقد 
کنشــي معطوف به کســب قدرت تعريف شده و 
صرفاً نقــش همراهي يا تأييــد را به عهده خواهند 
داشــت و حداکثر مي توانند مشاوران خوبي باشند 
کــه درصــورت انطباق مواضعشــان بــا صاحبان 
قدرت، مورد تأييد و تقويت قرار مي گيرند وگرنه 

به عنوان جرياني مزاحم تلقي خواهند شد.
 بنابرايــن رکــن اساســي دموکراســي نمايندگي 

نماينــده مردم اجــراي قوانين مصــوب مجلس را 
برعهده بگيــرد. تفکيک قوا توســط مونتســکيو 
به تفصيل موردبحث و شــرح واقع شــد. وي نظام 
سياسي انگلســتان را به عنوان يک الگوي مطلوب 
تفکيک قوا مي خوانــد. اين نظام پارلماني مرکب 
از دو مجلس اعيان و مجلس عوام بود که پادشــاه 

تنها مجري قوانين بوده و حق وتو نيز نداشت.
بر اين اســاس اگــر ســازوکارهاي الزم اين نوع 
دموکراســي فراهم باشــد، مي تواند آثار مطلوبي 
داشــته باشد. هم اينک بسياري از نظام هاي سياسي 
بر اين اساس اداره مي شود؛ اما تجربه من در مجلس 
ششــم بيانگر اين اســت که از ظرفيت هاي قانون 
اساســي به درستي استفاده نمي شــود. شايد وجود 
نوعي نگاه منفي به دموکراســي و منافي دانســتن 
آن با دين که توسط برخي تئوريسين هاي مذهبي 
مطرح مي شــود، باعث اين مســئله شــده اســت. 
شــما مي دانيد کــه در اين زمينه در حــوزه ديني 
نگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي اساساً دين و 
دموکراســي را با هم قابل جمع  نمي دانند و تئوري 
جمهوري را که شــکل نظام يافتــه و تحقق عملي 
دموکراسي اســت، امري تاکتيکي تلقي مي کنند 
و بــراي مردم حقي در انتخاب قائل نيســتند، بلکه 
به حکــم اضطــرار آن را مي پذيرنــد. چنان که ما 
شــاهد تصريح به اين مواضع دربــاره آراي مردم 
بوده ايم، کســاني هســتند که رأي مردم را داراي 
ارزش اثباتــي نمي دانند، بلکه ارزش آن را در حد 
رأي تأييدي پايين مي آورند. منظورم اين است که 
براي رأي مردم ارزشــي قائل نيستند و آن را منشأ 
اثر براي مشــروعيت – چه مشروعيت ديني و چه 
مشروعيت سياسي – حاکميت تلقي نمي کنند. لذا 
جمهوريت را در کنار اسالميت به حکم اضطرار و 
موقت و مشروط مي پذيرند و ازآنجاکه حکومت 
را امــري تفويضــي و واليت را امري اکتشــافي 
مي داننــد، نظــارت آن را نيــز نظارت بر شــرايط 
حاکم اسالمي دانسته، نه خود حاکم. در اين نگاه 
مقصد نهايي، حکومت اسالمي است و براي گذار 
به آن در اين شرايط، الجرم و بنا به حکم اضطرار 

عکس از روح اهلل وحدتي-ایسنا
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امــور مردم بــه صفت جمعي آن حجت اســت و 
اين حجيت نيز فقط حجيت سياســي نيست، بلکه 
شرعي نيز هســت. بحث دراين باره مي تواند ادامه 
يابد که من به همين بســنده مي کنم. مي خواســتم 
بگويم در مقابل ديدگاهي که دموکراســي را در 
برابــر دين مي نشــاند و به  آن روي خوش نشــان 
نمي دهــد و در رفتــار با آن روي تــرش مي کند، 
نگاه ديگري وجود دارد که دين و مردم ســاالري 
را با تکيه به همين متون در کنار يکديگر مي نشاند 
و آنان را نــه رقيب هم که مددکار و يار يکديگر 
مي دانــد. ازايــن روي نه تنها شــکل حکومت که 
نصــي بــر آن در آموزه هاي ديني وجــود ندارد، 
بلکــه حاکمان آن را منتخــب مردم مي داند که نه 
از طريق کشف يا انعزال؛ بلکه از طريق انتخاب و 

عزل بدان نگاه مي کند.
ترکيــب مجلس ششــم عموماً طرفــدار اين نگاه 
بودند و لذا تکيه آنان بر حقوق مردم، رســانه ها و 
نهادهــاي مردمي لزوم نظارت و توجه به نهادهاي 
مدني و ســازمان هاي مردم نهاد و توســعه سياسي 
همگام با توســعه اقتصــادي و... ريشــه در چنين 
نگاهي داشــت؛ البته چنان که مي دانيد راه سختي 
بود. چون باالخره بخشــي از دستگاه ها و نهادهاي 
حاکميتي و عمدتاً غيرانتخابي بر اســاس نوع تلقي 
و نگاهي که داشــتند و البد حرکت اصالح طلبان 
را در چارچوب هــاي تلقي خود از اســالم و نظام 
محســوب نمي کردند، بــا آن مخالفت مي کردند 
و کار را با ســختي روبــرو مي کردند. ما نگاهمان 
بــه ظرفيت هــاي مغفول مانده قانون اساســي بود، 
باالخص در فصل بزرگي از قانون اساســي که به 
حقوق ملت و حقوق شــهروندي مربوط مي شــد 
يا بــراي نهادينه کردن نهادهــاي مردمي و احزاب 
و تشــکل هاي سياســي براي توســعه هماهنگ و 
همه جانبه و پايدار بدان نياز بود؛ البته حرکت ما از 
منظر آسيب شناسي مي تواند مورد نقد واقع بشود، 
امــا اين دغدغه اي بود که اصالح طلبان در مجلس 
ششــم آن را براي وحدت و انسجام پايدار ملي و 

توسعه کشور در همه ابعاد تعقيب مي کردند.

ممكن اســت نظــر خــود را در مورد  ■
دموکراسي مشارکتي و مزيت هايي که اين 
نوع دموکراســي بر دموکراسي نمايندگي 
دارد، بيــان بفرماييــد و اگر امــكان دارد 
در  مرسوم  مشارکتي  دموکراسي  شيوه هاي 

جهان را توضيح دهيد؟
گفتيم کــه برخي دموکراســي مشــارکتي را  □

چنان کــه در دولــت – شــهرهاي يونان باســتان 
مي خوانيم همان دموکراســي مستقيم مي دانند؛ اما 
درعمل چنين مشــارکتي تداوم نيافت؛ زيرا مردم 
مي بايســت همه حاضر بــوده و مســتقيماً خود به 
قانون گــذاري و انتخاب واليان و کارگزاران رأي 
دهند که عماًل اين امکان براي همگان فراهم نبود 
و لذا خواســتار آن شــدند که ديگري به نيابت از 
آنــان در جلســات تصميم گيري شــرکت کند و 
به جــاي وي هم رأي بدهد. ديگر آنکه با توســعه 
شــهرها و ازديــاد جمعيت، فراينــد تصميم گيري 

وارد شــوند؛ چون اين امري قلبي اســت و ديگر 
آنکــه آيه مي خواهد بگويد که امر شــورايي بهتر 
از امر فردي اســت؛ يعني اگر براي حل مشــکلي 
جمعي مشــورت کرده و به تصميم برسند، امکان 
صحت آن به مراتب باالتر از آن است که يک فرد 
بدان برسد. البته در اين زمينه اگر امري تخصصي 
باشــد همگان آن را به متخصص ارجاع مي دهند؛ 
اما امري که عمومي و همگاني است همه به همان 
ميزان دخيل در سرنوشت خويش و تصميم گيري 

نسبت به آن هستند.
ايــن نگاه نســبت به دين و دموکراســي يک منبع 
ديگر نيز دارد و آن عقل بشــري است؛ البته راجع 
به اينکه اين چه عقلي است بحث هاي زيادي شده 
اســت. امروزه ما به عقل ابــزاري و عقل ارتباطي 
و امثــال آن در آراي غربيــون نظيــر هابرماس و 
ديگران برمي خوريم؛ ولي از منظر ديني برخالف 
ديدگاه هــاي اخباري ها يا کســاني که عقل را در 
طــول شــرع مي دانند و نه عــرض آن، بايد گفت 
که عقل باالســتقالل و قبل از شــرع و دين - که 
امري منقول است – داراي حجيت است. حديث 
معــروف امــام کاظــم )ع( در ايــن زمينه بســيار 
گوياســت که خداوند دو حجت براي مردم قرار 
داد؛ حجــت عقــول و حجت انبيا کــه در اصول 
کافي آمده اســت. اصاًل درآنجا کتاب مســتقلي 
اســت به نام کتاب »العقل« که روايات فراواني را 
در برمي گيرد. حتي داريم که »ال دين لمن ال عقل 
له« يا اينکه »اول ما خلق اهلل العقل« وقس علي هذا؛ 
بنابراين عقل بشر حجت خوانده شده است. اينجا 
ديگــر صحبت از عقل مؤمن و غيرمؤمن نيســت. 
عقلي اســت که همه از آن برخوردارند؛ اما شايد 
گفته شــود که اين امر مربوط به يک عده از مردم 
مي شــود يا مراد عقل فردي اســت که انســان در 
زندگي شــخصي از آن بهره مي بــرد. اين ادعا از 
روايت برنمي آيد؛ چون اوالً، روايت اينجا اشــاره 
به عقول دارد که جمع اســت و نه فرد و ثانياً، اگر 
عقل قبل از شــرع موضوعيت داشته باشد که حتي 
دين به واسطه آن موردقبول يا انکار قرار مي گيرد 
و بــه قــول مجتهدين از اصوليــان، در اصول دين 
تقليد جايز نيســت و بايد به عقل و دل و ... رجوع 
کــرد، بنابرايــن اينجا نيــز قبل از شــرع در حوزه 

هم توجه کنند که خداوند يکي از صفات بندگان 
خــود را مشــورت در امــور مربوط به خودشــان 
برشــمرده و فرموده »و امرهم شــوري بينهم«. در 
روايات نيز داريم که نبايد اســتبداد رأي داشــت. 
معلوم اســت که اين از ســاحت رسول خدا )ص( 
به دور اســت. اين مربوط به همه کساني است که 
در قــول و فعل معصوم نيســتند و به هر دليلي گاه 
دچار اشــتباه يا لغزش يا بي تدبيري مي شوند. امام 
علــي )ع( فرمودند، مشــاوره کنيد يــا گفتند »من 
استبد برايه فقد هلک« يا تعابير ديگري که در اين 
زمينــه وجود دارد؛ حتي امامــي همچون علي)ع( 
مي فرمايــد که مــن بي نياز از پند و نصيحت شــما 
نيستم يا تعبيري نزديک به اين که من باالتر از اين 
نيســتم که بي نياز از نصيحت شما باشم. اينکه امام 
معصوم اين گونــه مي فرمايد بــراي امثال ديگران 
پرواضح اســت که به يادآوري امــر خير نيازمند 
خواهند بود و اين توسط مردم است. ديروز کسي 
در مسجد مقابل خليفه مي ايستاد و تهديد مي کرد 
که اگــر به انحــراف بروي بــا اين شمشــير کج 
راســتت مي کنم؛ اما امروز رسانه است که وظيفه 
اين نظارت را در ميان مردم به عهده دارد. غرضم 
اين بــود که »امر« در آموزه هــاي قرآني و روايي 
عموماً ناظر بر اموري اســت که مربــوط به مردم 
اســت و مردم در اين امور صاحب رأي و انديشه 
و همفکــري و تصميم گيري انــد. بــه قول شــهيد 
صدر آنجايي که منطقه الفراغ اســت و نصي نيست 
و امــر مردم به خودشــان واگذار شــده، اين مردم  
هســتند که تعيين کننده اند و ايــن امر باالخص در 
حوزه هايي است که اصطالحاً حوزه عمومي تلقي 
مي شــود. ضمن اينکه حوزه هاي فردي هم شامل 
واليت غيرمعصوم نمي شــود؛ يعنــي درباره پيامبر 
آمده است که »النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم«؛ 
اما اين واليت هرگز در مورد غيرمعصوم مصداق 
نــدارد. پس واليــت بر امور و احوال شــخصيه و 
واليت بر امور عمومي و به اصطالح در »ما ال نص 
فيه« بر عهده خود مردم اســت که سازو کار آن را 
خود مردم تعيين مي کنند؛ لذا مثاًل شکل حکومت 
را مــردم تعييــن مي کننــد و اين امري اســت که 
مربوط به حوزه عمومي اســت و اينکه جمهوري 
باشــد يــا فدراتيو يــا... همه بر اســاس رأي مردم 
اســت و حجيت ديني هم دارد چــون نقل، آن را 
به عهده مردم گذاشته است. پس يکي از پايه هاي 
نظام دموکراتيک در نــگاه ديني توصيه هاي دين 
و بــه تعبيري منابع نقلي بر اين امر اســت؛ شــايد 
کســي بگويد اين از ويژگي هاي مؤمنان اســت و 
نه مــردم عادي؛ يعني صفت مؤمن اين اســت که 
در امورش مشــورت کند و نمــاز بخواند و انفاق 
کند و... لذا خطاب به همه مردم نيســت، بنابراين 
استناد ناقص است. در پاسخ به اين سؤال مي توان 
گفت که اوالً، در جامعه مســلم آن گاه که حکم 
کلي صادر مي کنيم، نمي توانيم ميان مســلمانان و 
مؤمنين خط کشــي داشته باشيم؛ ثانياً، مأمور به اين 
هم نيســتيم که ميزان ايمان افــراد را اندازه گيري 
کــرده و بعد اجــازه بدهيم کــه در جرگه مؤمنان 

حتي امامي همچون علي)ع( 
مي فرمايد که من بي نياز از پند و 
نصيحت شما نيستم يا تعبيري 
نزديک به اين که من باالتر از 

اين نيستم که بي نياز از نصيحت 
شما باشم. اينکه امام معصوم 
اين گونه مي فرمايد براي امثال 

ديگران پرواضح است که به 
يادآوري امر خير نيازمند خواهند 

بود و اين توسط مردم است
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و ابزارهــاي متنوعــي دارد. ايــن نظرســنجي ها، 
گاه به صــورت رفرانــدوم درباره امري مشــخص 
و بــا ســازوکار و عملياتي تعريف شــده توســط 
برخــي نهادها يــا حاکميت ها صــورت مي گيرد 
کــه رفراندوم هــا و مراجعه بــه آراي عمومي در 
نظام هاي سياســي پيشــرفته و توســعه يافته، يکي 
از انواع گســترده آن اســت. همچنيــن برگزاري 
انتخابات  و مشــارکت مــردم در انتخابات، نوعي 
نظرســنجي با ســاز و کار و هدف مشخص است. 
در اين نوع نظرســنجي ها، ميزان شرکت کنندگان 
يا ميــزان آراي يک حزب يا يــک کانديدا مهم 
اســت. لذا برخي شــرکت نکردن درصد بزرگي 
از مــردم در يک انتخابات فراگيــر را در رابطه با 
آن موضوع مورد تحليل قرار داده که در صورت 
تحليل درســت داده ها، مي تواند براي برنامه ريزي 
بسيار مفيد باشد و ميزان رضايت مندي شهروندان 

را اندازه گيري کند.
امــا ايــن روش ازآنجاکه مســتمر نبوده و بســيار 
هزينه بر اســت و در موضوعات محدودي قابليت 
اجرايي پيدا مي کند، نمي تواند شرايط جديدي را 
بازنمايي کنــد و به دليل محدود نبودن موضوعاتي 
که نيــاز به افکارســنجي دارد، داراي محدوديت 

است.
علمــي،  نظرســنجي هاي  اشــکال  ديگــر  از 
نظرســنجي هاي تخصصــي در موضوعات مهم و 
در عين حال محدود و تخصصي است که عمدتاً از 
سوي مراکز و مؤسسات نظرسنجي در موضوعات 
متنوع صــورت مي گيرد. حاکميت هــا نيز از اين 
ابزار اســتفاده مي کنند؛ ولي متأســفانه اگر شرط 
بي طرفي در آن رعايت نشود، در درازمدت نه تنها 
موجبات بازسازي و اصالح حاکميت ها را فراهم 
نمي کنــد، بلکه باعث اســتمرار تباهــي مي گردد. 
بايد دانســت که نظرســنجي امري تفنني يا از سر 
دل ســيري نيســت که به آن به ديــده يک کاالي 
مــدرن در پژوهش هاي نظري نگريســته شــود و 
نتايج آن در قالب مجلداتي در قفســه هاي نمايشي 
قرار داده شــود، بلکــه بايد حاصل آن دســتمايه 

حرکت براي تکامل و اصالح باشد.
نظرســنجي هايي را کــه از دقــت علمــي بااليي 

گوناگوني که بدان اشارت رفت به صحنه بياورند 
و از آنــان براي حقانيت راه خــود بهره ببرند. اين 
امر اگرچه نمي تواند في الواقع نظرسنجي محسوب 
شود؛ اما از نتايج آن، همان بهره عايد مي شود که 
از يک نظرســنجي مي شــود. حاکميت هــا با اتکا 
بــه آن به مخالفان خــود مي فهمانند که حاکميت 
داراي پايگاه مردمي اســت و از اين طريق کسب 
مشــروعيت کرده و راه خود را ادامه داده و آن را 
دســتمايه حرکت هاي بعدي خود براي رسيدن به 
اهدافشان قرار مي دهند. در مورد احزاب سياسي و 

ساير تشکل هاي غير فراگير نيز همين گونه است.
ازايــن رو گاه اين راهپيمايي ها يــا اعتراض ها عليه 
دولت مســتقر اســت و شــايد گروهــي اندک يا 
بــزرگ يا احــزاب سياســي به صورت فــردي يا 
جبهه اي، نســبت بــه حاکميت دســت به اعتراض 
يا اعتصــاب و مانند آن بزنند. در اين صورت نيز، 
حاکمان بســته به گســترده بودن يا نبودن اين گونه 
تجمعات يا اعتراض ها درمي يابند که در ميان مردم 
از چه جايگاه يا پايگاهي برخوردارند. درحقيقت 
اين اعمال بيانگر ميزان نفوذ و محبوبيت حاکميت 
يــا عدم محبوبيت در ميان بخشــي از مردم – و نه 
همه آنان - اســت و در موارد فراگير و گســترده 
مانند دماســنجي اســت که مي توان با توجه به آن 
اعمــال و رفتارها را نقد کرده و دســت به اصالح 
زد. در اين نوع از نظرســنجي کــه مي توان آن را 
نظرســنجي غيرمستقيم و باواســطه نيز ناميد که له 
يا عليه دولت اســت، حاکميــت مي تواند نتايج را 
تحليل کرده و از آن براي تثبيت موقعيت خويش 

يا اصالح امور استفاده کند.
ايــن نــوع نظرســنجي ها ازآنجاکــه گاه متکي به 
داراي  نمي توانــد  اســت،  دولــت  حمايت هــاي 
اعتبار واقعي باشــد. همچنين به دليــل آنکه اغلب 
عمومــي نيســت و تنهــا در صــورت جنبش هاي 
فراگير عموميت مي يابــد، اعتبار و روايي چنداني 
نــدارد. عالوه بر اينکه در اين نــوع امور داليل و 
انگيزه هــاي افراد يــا احزاب بــراي حضور واحد 

نيست.
نظرســنجي هايي  ازجمله  علمي،  نظر ســنجي هاي 
اســت که براي اهدافي مشخص صورت مي گيرد 

عمــاًل ممتنــع مي شــد. مســلماً ديگــر مجلســي 
نمي توانســت شــکل بگيرد که مثاًل با يک يا چند 
ميليون عضو در مکاني گرد آمده و قانون بگذارد 
يــا والي تعيين کند. ازاين رو مشــارکت مســتقيم 
جاي خود را به نماينده مي دهــد و البته نماينده با 

رأي تک تک مردم انتخاب مي شود.
امــکان  نيــز دموکراســي مشــارکتي را  برخــي 
انتخابي شــدن تمامي مناصب اصلي در حاکميت 
و به خصــوص امــور محلي و شــوراها مي دانند و 
ازنقطه نظر فرهنگي نيز قائل به فرايندي هستند که 
در ايــن فرايند، براي حاکميت گســترده تر مردم، 
مشــارکت از واحدهــاي کوچک تــر اجتماعــي 
مانند خانواده شــروع مي شــود و تمام واحدهاي 
ديگر مانند مدرســه، دانشگاه، محله، شهرداري ها 
و... را دربرمي گيــرد. تمرکز اين نوع مشــارکت 
بــر آموزش و فرهنگ ســازي و اصالح رفتارهاي 
اجتماعي بــراي کار گروهي و احتــرام به حقوق 
ديگر شهروندان و مشارکت با آنان در جهت حل 

مشکالت واحدهاي زيستي مشترک است.

يكي از شــيوه هاي مرســوم در جهان،  ■
نظرســنجي علمي و مستمر اســت. به اين 
معنا که مؤسســات بي طرفي به نظرســنجي 
افكارعمومــي مي پردازنــد و بدين ســان 
را کاهش مي دهند،  اجتماعــي  هزينه هاي 
براي نمونه اگر در عراق چنين مؤسســه اي 
بود و افكارعمومي را نظرســنجي مي کرد، 
شــايد قضيه داعش و ســقوط موصل پيش 
نمي آمد. ما براي پيشــگيري چنين اتفاقاتي 
بايد چه کنيم و ويژگي هاي يک نظرسنجي 

علمي براي کشور خود ما چيست؟
به طورکلي مي توان نظرســنجي ها را باالخص  □

در حوزه سياســي به دودسته تقســيم کرد که من 
به آن ها نام نظرسنجي هاي سنتي و نظرسنجي هاي 
علمي مي دهم. ازاين رو الزم است ابتدا تلقي خود 

را از اين دو گونه نظرسنجي بيان کنم.
نظرســنجي ســنتي، به نمايش هايي گفته مي شود 
که اوالً شــکلي توده وار دارد، نظيــر راهپيمايي ها 
و تظاهرات و گردهمايي ها و ميتينگ هاي سياسي 
کــه له يا عليه يک دولت يــا نظام يا يک موضوع 
خاص صــورت مي گيرد کــه مي تواند منشــأيي 
مردمي داشــته باشــد يا بــا برنامه ريــزي دولت ها 
و حاکميت هــا يــا احــزاب و گروه هاي سياســي 
و ســازمان هاي مردمــي صورت گيــرد. اين نوع 
گردهمايي هــا ازآنجاکه مي توانــد داراي ماهيت 
سياســي دوگانه باشــد، بســته به اينکــه از جانب 
حاکميت باشــد يا خودجوش و مردمي، متفاوت 
اســت و ازآنجاکه نظرســنجي به معناي رايج آن 
نيســت، بلکه مردم خود نظر خود را در قالب اين 
گردهمايي ها با شعارها و قطعنامه ها و بيانيه ها ابراز 
مي دارنــد که از ديربــاز رايج بوده اســت، آن را 

سنتي مي ناميم.
برخــي از حکومت ها براي پر کــردن خأل تأييد يا 
مشروعيت بخشــيدن بــه خويش، ســازو کارهايي 
را تهيــه مي بينند تــا طرفداران خود را به اشــکال 

داوود سليماني-عکس از سایت جماران
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معناي آن است که حوزه هاي فعاليت حزب بسيار 
گســترده است. علت پايگاه گسترده حزب به چند 
عامل برمي گردد. اوالً، روش اتخاذ شده در حزب 
روشي دموکراتيک بود و تمامي افراد مي توانستند 
آزادانــه آرا و عقايــد خــود را مطــرح کنند و به 

اشتراک بگذارند و حزب برخورد منفي نداشت.
ديگــر آنکــه، تمامي اقــوام در حزب، احســاس 
مشترکي درباره پاسخگويي به حقوقشان داشتند و 
تبعيضي نمي ديدند. ســوم آنکه، حزب برنامه هاي 
گســترده و مطالعه شــده اي در تمــام زمينه هــاي 
اجتماعي و سياســي و اقتصادي داشت و با کمک 
دانشــگاهيان و مديران و استانداران و کارشناسان 
اجرايــي بهتريــن راهکارها و روش هــا را مطالعه 
مي کرد و با اعضا به بحث مي گذاشت و اين خود 
عامل ارتقاي کيفي حزب مي شــد. حزب توانسته 
بود خود به يک تيم گسترده و قابل اتکاي اجرايي 
– کــه بتواند کشــور را اداره کند– برســد و اين 
دســتاورد بســيار بزرگي بود. ديگر اينکه جلسات 
آموزشــي حزب، نقش بســزايي در تبيين حرکت 
حرفه اي داشــت. افزون بر اينکه حزب توانست با 
اتکا بــه فضاي سياســي در دوره اصالحات بيش 
از صد کرســي مجلــس را به دســت آورد و اين 
بيانگر حس همگرايي با مواضع حزب در سراســر 
کشــور بود؛ البته حزب در ايــن راه هزينه هايي را 
هم پرداخت؛ اما به دليل گســتردگي پايگاه حزب 
در سراســر کشور، کماکان احســاس مي کنم که 
حزب زنده و سرپاســت. ظاهراً چنان که شــنيده ام 
بــراي فعاليــت حزب از نظــر قانونــي نبايد منعي 
وجــود داشــته باشــد و اختالف حقوقــي وجود 
دارد که وکيل محترم حــزب و برخي از اعضاي 
شوراي مرکزي، پيگير حل و به نتيجه رساندن آن 
هستند. شــايد رمز بقاي حزب را بتوان به عواملي 
که برشــمردم پيوند زد که البته گستردگي پايگاه 
انديشــه اي و سياســي حزب در سراســر کشــور 
ازجمله داليل آن اســت. افزون بــر اينکه مديران 
حــزب و اعضــاي اصلــي آن مانند جنــاب دکتر 
خاتمــي و دکتــر ميردامــادي و امثــال ايشــان از 
عناصر صادق و ســالم بوده اند که کارشــان از سر 
سودجويي و منفعت طلبي و کسب قدرت شخصي 
و مانند آن نبوده و خود اين موجب گرايش هرچه 

بيشتر مردم به جبهه مشارکت بوده است.■

در اينجــا ملي – فکر کرد ولــي منطقه اي – و در 
اينجــا قومي – عمل کرد. اين هم به انســجام ملي 
کمــک مي کند و هم قوميت ها را تقويت مي کند. 
در روندهاي دموکراتيک البته آنجا که نارضايتي 
بخشــي از قوميت ها از دولت مرکزي زياد باشد، 
ايــن روش راه را بــراي نوعي خودمختــاري باز 
خواهــد کــرد؛ اما بايــد بدانيم که اگر بر اســاس 
هميــن روش دموکراتيک مردم هــر قوم و منطقه 
بتواننــد بــر سرنوشــت خويــش حاکم باشــند و 
احســاس کنند در تمامي امــور تقنيني – چنان که 
هست - و اجرايي – چنان که بايد باشد – شرکت 
داشته باشند، خود عامل انسجامي است و در يک 
رفراندوم نيز به دليل همبستگي، جدايي طلبي اتفاق 
نخواهد افتاد. همه شهروندان ما بايد احساس کنند 
که شــهروند درجه يک هستند. اين امر غرور ملي 
و عرق ملي را تقويت کرده و موجب انسجام بيشتر 
ملت مي شــود. چالش يا به قول شــما محذورات 
دموکراســي در ايــن مقوله شــايد بتواند وحدت 
ملــي و امثال آن باشــد؛ اما به اعتقــاد من اين امر 
چاره اش تحديد دموکراســي نيســت، بلکه تغيير 
رفتار در نگاه به مشــارکت تمامــي اقوام در اداره 
کشور با توجه به توانايي ها و امکانات و امتيازاتي 
است که از آن برخوردارند. ساختن ايراني آزاد و 
آباد و مستقل امري اســت که با اتکا به مشارکت 
همه ملت ايران از اقوام مختلف، امکان پذير است.

جنابعالــي عضو حزب جبهه مشــارکت  ■
هستيد. تشكلي که پس از خرداد 76 فعاليت 
خود را شــروع کرد و باوجــود هزينه هاي 
پرداخت شــده همچنان فعال است. ممكن 
اســت رمز بقاي حزبي و تجربه خود را در 

اين خصوص بيان کنيد.
البته من االن فعاليت ندارم. به داليلي که خود  □

بهتــر مي دانيد؛ اما جبهه مشــارکت با شــعار ايران 
براي ايرانيان به دنبال يک همگرايي گســترده بين 
نيروهاي سياســي و مسلمان ايران است و بر اساس 
مرامنامه در چارچوب قانون اساســي فعاليت داشته 
اســت و تاکنون نيــز در اين مســير حرکت کرده 
اســت. مي توان گفــت کــه در دوره فعاليت خود 
به دليل نوع رفتار ســالم و دموکراتيکي که داشته، 
داراي پايگاه گســترده اي شده اســت. اگر اشتباه 
نکنم در سراسر کشور و همه استان ها و مراکز آن 
و شهرهاي کوچک و بزرگ حزب داراي فعاليت 
بــوده اســت؛ بنابراين کادرهاي حزب از سراســر 
کشور بودند. اگر اشــتباه نکنم در آخرين کنگره 
حزب بيش از 450 نفر از اعضاي حزب در سراسر 
کشــور در کنگره داراي حــق رأي بودند و اين به 

برخوردار نيســتند، نبايد نظرســنجي علمي ناميد. 
دولت هــا و حاکميت ها بايد در موضوعات مهمي 
که پيوند مســتقيمي با منافــع ملي و حقوق ملت و 
حقوق شــهروندي دارد و باالخص در زمينه هاي 
اجتماعــي و اقتصــادي که بيشــترين پيونــد را با 
زندگي مردم دارد، کاري ســازمان يافته و مستمر 
داشــته باشــند تا ضمن آسيب شناســي و پي بردن 
به نقــاط ضعف و قوت خويش بــه ترميم معايب 
پرداختــه و بتواننــد به موقــع مســائل مربوطــه را 

پيش بيني و چاره جويي کنند.
بنابرايــن دولــت و هــر مجموعه سياســي که در 
ســازوکار حاکميت عمل مي کنند، الجرم نياز به 
نظرسنجي ها و افکار ســنجي در حوزه هاي متنوع 
اجتماعي، سياســي، اقتصادي و مانند آن دارند تا 
بتوانند بر اساس آن، درک درستي از شرايطي که 
در آن عمل مي کنند، داشــته باشند. من االن فکر 
مي کنم دولت آقاي روحاني بايد اين امر را جدي 
بگيــرد و تمام دســتگاه هاي حاکميتي بايد در اين 
مورد به شکلي دقيق و علمي و بدون اعمال سالئق 
شــخصي يا اعمال سليقه توســط دستگاه و نهادي 
کــه در آن فعاليت مي کننــد، بدين امر بپردازند تا 
افزون بر پيش بيني هاي الزم به رفع کاســتي ها نيز 

بپردازند.

جناب دکتر رمضان زاده به نقل از دکتر  ■
پطروس غالي، دبيرکل پيشين سازمان ملل، 
گفتند اگر بــه تعداد قوميت هــا بخواهيم 
مملكت داشته باشــيم حدود 5000 خواهد 
شد که اداره آن بسيار مشكل است. در سال 
جاري با رفراندوم هايي، کريمه به روســيه 
ملحــق شــد و همچنين دو ايالت شــرقي 
محذورات  شــدند.  خودمختار  اوکرايــن 
دموکراســي دراين بــاره چيســت؟ آقاي 
رمضان زاده گفتنــد بايد به حداقل هزينه و 

کشتار فكر کرد، نظر شما چيست؟
امــر قوميــت و مليــت اگرچه در نظــر برخي  □

پارادوکســيکال اســت، اما به نظر من در عين حال 
جمع شــدني اســت. چنان کــه در طــول تاريــخ 
ســرزميني ايران، ما اين تنوع و تکثر را داشته ايم؛ 
اما هيــچ گاه اين امر موجب چالــش جدي نبوده 
اســت. البته قصه حزب دموکرات کردســتان در 
خالل جنــگ دوم جهاني را نيز نبايد صرفاً تحليل 
قومي کــرد، بلکه بايــد به نقش شــوروي نيز در 
ايــن خصوص توجه کرد. مردم مــا و اقوام ايراني 
هيچ گاه هويــت خود را در مقابــل هويت ايراني 
و ايالميشــان ننهاده انــد و آن را بــا مليــت ايراني 
خــود در تضاد و تعــارض نديده اند. ما ســرزمين 
پهنــاوري داشــته ايم که در طول تاريخ متأســفانه 
مورد دســت اندازي هاي بيگانگان واقع شده و در 
همه مقاومت هــا تمامي اقــوام يکپارچه در مقابل 
دشــمن خارجي ايســتاده اند که جنــگ تحميلي 
نمونه بارز آن اســت و در نگاهي تاريخي مي بينيم 
که بخش هاي جدا شــده از خــاک ايران عمدتاً به 
دليل بي کفايتي حاکمان بوده اســت و قوميت ها، 
آســيب ديده اين امر بوده اند. مي توان جهاني – و 

همه شهروندان ما بايد احساس 
کنند که شهروند درجه يک 

هستند. اين امر غرور ملي و عرق 
ملي را تقويت کرده و موجب 
انسجام بيشتر ملت مي شود
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و تصحيحــي آن خــارج کــرد و آن را از مــدل 
جامعه محور به مدل قــدرت و دولت محور جابه جا 
کرد که به نظر  مي رســيد يکي از داليل اصلي اين 
آســيب، افزايش ثروت دولــت و پخش کردن آن 
بين مردم بود که زبان مؤمنان را به زبان تملق گويي 
قدرت تبديل کرد. اين چنين بود که ســاخت هاي 

جامعه مستعد تحرکات معاويه شده بود.
فيرحي ســپس با توجه به محتواي امر به معروف و 
نهي از منکر در سنت اســالمي اينچنين گفت: اين 
ســنت واجب عمومي در اســالم داراي دو شــاخه 
نظارت مدني مردم بــر يکديگر و همچنين نظارت 
شــهروندان بر دولت بود؛ اما از زمان معاويه شاخه 
سياســي امر به معروف و نهي از منکر خشک شد و 
به جاي آن مشغول کردن متعصبين به امورات جزئي 

را پرورش داد.
بعد از اينکه معاويه توانست با زمينه سازي و صرف 
پول هنگفت، نظارت شــهروندان بر دولت را از بين 
ببرد، نهاد دولتي به نام »حســبه« براي امر به معروف 
و نهــي از منکــر ايجاد کــرد و با ايــن کار نظارت 
عمومــي مردم بر يکديگر را نيــز دولتي نمود. او به 
نهاد »حســبه« اختيــار فراوان بخشــيد، به طو ري که 
مي توانســت چونان قاضي و حاکم شرع حکم دهد 
و تعزيــر کند؛ بنابراين اين ســنت و فريضه ديني از 
نظارت مدني به ســازماني از اقتدار در جهت منافع 

حاکم تبديل و باعث تحکيم استبداد ديني شد.
اين پژوهشــگر علوم سياســي در بخش ديگري از 
ســخنان خود گفت که هدف امام حســين )ع( از 
بيان اين خطبه در سال 60 هجري و در زمان حيات 
معاويه، احياي شــاخه سياسي امر به معروف و نهي 
از منکــر بود که اين فريضه مهم ديني ظالمان را در 

ظلمشان کنترل مي کند.
فيرحــي در ادامه به ســخن ابن خلــدون در کتاب 
مقدمه اشاره کرد که مستبدان ديني، شريعت را رد 
نمي کردند، بلکه آن را تحريف مي نمودند. وي امر 
به معروف و نهي از منکر را مصداق همان تحريف 
مســتبدان دانست، سپس اشاره کرد امام حسين )ع( 
درخطبــه خود خطاب بــه علما و دانشــمندان آنها 
را بــه ناديده گرفتن حقوق ضعفــا متهم مي کند و با 
تشــريح اين وضعيت بحراني در فرهنگ دينداران 
مي فرمايند در هر شهر عالماني را استخدام کرده اند 
که بر منبر مي نشينند و با توجيه مشکالت، کشور را 

حقوق بشر را در سازگاري با مباني ديني تبيين کرد.
روز عاشــورا نيــز دلــدادگان راه و ميراث حســين 
بــن علي )ع( به پاي ســخنراني دکتر داوود فيرحي 
نشســتند. دکتر فيرحي در ســخناني مبتني بر دانش 
سياســي روز، بــه پــردازش و تبيين نســبت ثروت 
طبقاتــي، روابط قــدرت و آســيب هاي اجتماعي 
پرداخــت و اينکه چگونه در آن دوران در محتواي 
اســالم، انقــالب رخ داد و انحراف از دل انباشــت 

ثروت رانتي و طمع سر برآورد.
از آن رو کــه اين ســخنراني معطوف به فهم بســتر 
رخداد عاشــورا بود، بيشــتر بر آن تمرکز مي کنيم. 
فيرحي ضمن اشــاره به تحــول در دولت در اواخر 
دهه دوم هجــري به توضيح اين امــر پرداخت که 
کوفه در ســال 17 هجري ساخته شــد و با توجه به 
فتوحات زياد اســالمي و دريافت خراج از ممالک 
تازه فتح شــده انباشــت ثروتي به وجــود آمد. اين 
ثروت طبــق قانون صادره از خليفــه دوم بوده و بر 
اساس ســبقت و سابقه در اســالم و قرابت با پيامبر 
بين مردم تقسيم شــد. از اين رو قريش ثروتمند شد 
و دســت تعدادي از مردم از اين ثروت کوتاه شــد. 
اين ثروت به سمت مصرف و اشرافي گري رفت و 
همين نظام طبقاتي باعث انقالب در رفتار و روحيه 
مردم ديندار شد؛ البته خليفه دوم تالش بسيار زيادي 
بــراي مهار نتايج نامطلوب ايــن روند کرد. يکي از 
احکام و دستورات اســالمي که دچار انقالب شد، 

امر به معروف بود.
صــرف  نيــز  معاويــه  دوره  در  کالنــي  ثــروت 
تقد س بخشــيدن به او شد که در اذهان مردم زور را 
به باور تبديل کنند تا قدرت و زور از شــکل عريان 
خارج شــود و از طريق سلطه بر اذهان به باور ديني 

تبديل شود.
دکتر فيرحي در ادامه اشــاره کرد امام حســين)ع( 
يک سال پيش از قيامش و در هنگام حيات معاويه 
خطبــه اي در باره امر به معروف و نهي از منکر ايراد 
فرمودند که در اصل تشريح سخنان امام علي )ع( در 

باب امر به معروف و نهي از منکر است. 
اين اســتاد علوم سياسي دانشــگاه تهران در ادامه به 
شرح زمينه اجتماعي و ضرورت دوراني خطبه امام 
حســين)ع( درباره امر به معروف و نهي از منکر در 
ســال 60 پرداخت. وي گفت در آن دوران معاويه 
امر به معروف و نهي از منکر را از فلســفه اصالحي 

حسين در مســير تاريخ ايســتاده است و 
تمام تالشــش اينكه نيفتد... )علي شريعتي 
–حســين وارث آدم(دهه اول محرم، ســيماي 
ايران به صورتي اکثريتي دگرگون مي شود. نمادها و 
نمودها در اين دهه به عنوان يک پديدار اجتماعي و 
کنش جمعي قابليت تأمل و واکاوي را دارد. هزاران 
حسينيه، تکيه و هيئت هاي مذهبي قرن هاست براي 
بزرگداشــت شهادت جانسوز حســين بن علي )ع( 
و يارانش مراسمي با ســبک هاي گوناگون برگزار 
مي کننــد. از روضــه، نــذر و ســوگواري گرفته تا 
روشــنگري مذهبي؛ به عبارت ديگر از مناســک تا 

پيام.
در شــهر اصفهان مجموعه اي به نام »احياگران پيام 
عاشورا« حدود 19 سال است که به برگزاري مراسم 
تاسوعا و عاشوراي حسيني همت گمارده. رويکرد 
ايــن مجموعــه، کار فکري و فرهنگــي با گرايش 
روشــنگري ديني است. مراسم امســال با سخنراني 
آقايان دکتر مرادي اســتاد فلســفه تحليلي دانشگاه 
فرهنگيان، ســيد علي ميرموســوي اســتاد دانشگاه 
مفيد، دکتر محمد مقدم امام جماعت ســابق مسجد 
هامبورگ و دکتر داوود فيرحي استاد علوم سياسي 

دانشگاه تهران ادامه داشت.
در روز تاسوعا حدود هزار نفر از هواداران نوانديشي 
ديني و شخصيت هايي چون دکتر فضل اهلل صلواتي، 
حجت االسالم محمد طاهري،آقاي تاج الدين، دکتر 

عباس نصر و... در اين مراسم حضور داشتند. 
سيد علي ميرموسوي در سخناني به نقش و جايگاه 
دين در دوران اخير پرداخت و شــأن نگهدارندگي 
اخــالق دينــي را بــه يــاد آورد. ديگر ســخنران، 
دکتر مــرادي به نقش اخــالق در رفتــار دينداران 
و  شــاخص بودن شــاقول اخالق نســبت بــه ديگر 
حوزه هــاي دين پرداخــت. وي داعش را محصول 
برتر دانســتن فقه از اخالق و تفکيک و تجزيه آنها 

دانست.
در روز تاســوعا نيز باز ســخن از ضرورت زيست 
اخالقي شــد. دکتر مقدم به مســئله زيست اخالقي 
و پذيرش حقوق انســان به ما هو انســان پرداخت و 

راه حسين، روشنگري انديشه اي و عمل اجتماعي 
گزارشي از برگزاري مراسم تاسوعا و عاشورا در مجموعه »احياگران پيام 

عاشورا« در اصفهان

ابوطالب آدينه  وند
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حســيني ارائــه خدمات پزشــکي در چند کلينيک 
ســيار با همکاري تعداي از دانشجويان اين پزشک 
و استاد دانشگاه انجام شد. آزمايش هاي قند خون، 
فشــار خون و همچنين نســبت قد و وزن گرفته شد 
و در همان جــا در کارتکس هايي جواب آزمايش 
به صورت رايگان ارائه مي شــد؛  البته به توصيه اين 
پزشک محترم، ظروف غذاي اين مراسم از ظروف 
غذاي يک بار مصرف پالستيکي به ظروف يک بار 
مصرف گياهــي کــه در طبيعــت تجزيه پذيرند و 

عارضه اي هم ايجاد نمي کنند تبديل شد.
چنان که مي دانيم، ضمن نقدهاي فراوان نســبت به 
شيوه اجراي اين مراسم ها در بسياري از موارد، اين 
محافل بستر اجتماعي گسترده اي دارند، هم امکان 
جمع شــدن را در جامعه به ســمت اتميزه شــدن ما 
 امکان پذير مي کنند و هم اينکه حول اين مراســم ها 
مردم بر اســاس اعتقادات مذهبي شان براي رضاي 
خدا نذر مي کننــد و امکان مالي را تقديم مي کنند. 
عالوه بر روشــنگري ديني، مي توان بخشــي از اين 
امــکان و ظرفيــت اجتماعي را به امتــداد امروزين 
راه و آرمان حســين بن علي )ع( يعني فهم شکاف 
و چالش، روشــنگري بــراي آن و اقدام براي عمل 
اجتماعــي يعنــي تولد شــهروند مدني و مســئول 
اختصاص داد يا صرف ســاخت و تقويت نهادهاي 
مردم نهاد مســئله محور همچــون کمپ هاي ترک 
اعتيــاد، کمک بــه کار آفريني زندانيــان بزه  بعد از 
خروج از زندان، کــودکان کار، نهادهاي بهبودگر 
کارتن خواب هــا و تجهيز مــدارس مناطق محروم 

کرد.
 به اميد اينکه اين انديشــه درســت مهندس مهدي 
بازرگان در ايران ما جاري و ســاري شــود که دين 
را در خدمت و براي نجات و بهبود وضعيت انســان 
مي دانست و مي گفت: ما مي خواهيم از راه اسالم به 

ايران خدمت کنيم.■

مي برد و شايد يکي از ريشه هايش همين فروکاهش 
امر مهم امر به معروف بــه امورات تعصبات جزئي 
و همچنين شــهروندي غيرمســئوالنه است. يکي از 
امکان ها و ظرفيت هاي مهم و نهادينه شده در جامعه 
ما همين نهادهاي ســنتي و کالسيک مذهبي هستند 
که مي توانند با جهت گيري دغدغه مســئوالنه اي از 
جنس و مرام حسين بن علي)ع(، سمت و سوي حل 
معضالت و مسائل اجتماعي را در آن رشد دهند و 
در آن بستره و گستره مهم ترويج کنند تا اين نهادها 
بتوانند »پروژه اصالح« حســين بن علي )ع( را بهتر 

رهرو باشند.
در مراســم مربوط به محــرم در مجموعه احياگران 
پيام عاشوراي اصفهان به اين وجه توجه جالبي شده 
بود. مديريت و سازمان دهي بخشي از اجراي مراسم 
بر عهده تعدادي ناشــنواي جوان بود. ناظران معتقد 
بودند اين امر و تداومش بر ابراز هويت و شخصيت 
و رشــد توانمندي هــاي اين ناشــنوايان تأثير جدي 
گذارده است. آنها توانسته اند طي سال ها حضور در 
مراسم و مديريت و سامان دهي بخشي از برگزاري 
مراسم از تحميل حذف مضاعف موجود در اجتماع 
نسبت به اينچنين اقشاري جلوگيري کنند. همکاري 
مديريــت احياگران پيام عاشــورا و نگــرش آن ها 
تســهيل گر توانمندي فــردي و اجتماعي اين گروه 

ناشنوا شده است.
اما ديگر مشــاهده عمل اجتماعي در اين مجموعه، 
دو بار ســخنراني آموزشــي يک پزشــک شــهير 
اصفهانــي بــه نام دکتــر هاشــمي، مختصص قلب 
و عــروق بود کــه در آنجا توجهات آموزشــي – 
بهداشــتي قابل فهم براي عموم را با ادبياتي بســيار 
شايسته بيان کردند. ايشان از بيماري هاي قلبي سخن 
گفتند و ريشــه هاي اين بيماري را شرح دادند و نيز 
تأثيرات شــيوه مصرف و برنامه غذايي را بر فزوني 
و کاهــش بيماري هــاي مرتبط با قلــب در معرض 
فهم نشــاندند، سپس در پايان مراسم روز عاشوراي 

براي حکام اموي بــدون نگهبان کرده اند و با پتک 
ســخن ذهن مردم را مي کوبند تــا در برابر حاکمان 
آرام باشند و نيز تعدادي از بزرگان و دانشمندان پيدا 
شــده اند که نمي توانند حرف بزنند و اگر سخن هم 
بگويند »ادهان« مي کند؛ يعني مشــکالت را توجيه 

مي کنند تا خود از گزند حاکميت مصون باشند.
فيرحي در پايان سخنراني خود ضمن اشاره به تنهايي 
و آوارگي حسين بن علي، گفت که امام حسين در 
خطبه اش به معاويه اشاره مي کند که معاويه در ظاهر 
شــجاع است، چون کسي نيست در برابر او بايستد، 
آري علما ســکوت کرده اند و توده ها نيز با ادبيات 

ديني تحميق شده اند. 
مجموعه احياگران پيام عاشــورا اما در کنار اجراي 
مناســک و تزريــق محتــواي روشــنگري ديني به 
مراسمات خود، دوکار اجتماعي مهم توانمندسازي 
تعدادي ناشنوا و توجه به مسئله بهداشت عمومي را 

نيز انجام داد.
نگارنده بر اين باور اســت که حســين بن علي)ع( 
روي شکاف ها و تضادهاي جامعه خود انگشت نهاد 
و بــراي اصالح وضع موجود دغدغه مندي به خرج 
داد و براي احياي »مســئوليت نظارت شهروندي« و 
ايجاد دغدغه مندي، بر ســر ايمانــش جانش را هم 
نهاد. جامعه اکنون ما نيز از آسيب هاي بسياري رنج 

داوود فيرحي

تصحيح و پوزش
در شــماره پيشــين نشــريه، بخشــي از گفت و گــو بــا دکتــر عبــداهلل رمضــان زاده بــه علــت مشــکالت فنــي حــذف شــده بــود کــه متــن حــذف 

شــده بــه شــرح زيــر اســت:
پرســش: احمدي نــژاد آمــد شــعار مافيــاي قــدرت و ثــروت را داد يعنــي شــعار مشــارکت را داد و رأي آورد. شــعار 
ــردم  راســت افراطــي و راســت وحشــي را آورد. چــرا مشــارکت پيشــتاز افشــاي فســاد اقتصــادي نشــد. چــون م
ــايعه اي  ــال ش ــد. به هرح ــاگري کنن ــند افش ــتند و مي ترس ــوار هس ــم رانت خ ــان ه ــا خودش ــد اين ه مي گوين

ــد. ــا نش ــد و افش ــارکت نش ــط مش ــاره اي توس ــي اش ــوده؛ ول ــواري ب ــه رانت خ ــه اين هم ــت ک اس
پاســخ: شــايد درســت باشــد اين گونــه اشــاره کنــم؛  در اولويت بنــدي مســائل جامعــه شــايد اشــتباه کــرده باشــيم ولــي واقعيــت ايــن اســت 
کــه تــا آن زمــان مــا نشــرياتي در اختيــار داشــتيم و آنجاهايــي کــه احســاس مي کرديــم فســادي وجــود دارد، دســتورالعمل کاري مــا ايــن 

بــود کــه دربــاره آن افشــاگري کنيــم. ولــي اينکــه چقــدر موفــق بوديــم را نمي دانــم.
پرســش: آقــاي دکتــر شــما به گونــه اي موفق تريــن اســتاندار کردســتان بوديــد. اآلن شــرايط را چگونــه مي بينيــد؟ 

در انتخابــات اخيــر رأي بااليــي بــه حســن روحانــي دادند.
پاســخ: گرايش هــاي سياســي کردهــا بــا گرايش هــاي مرکــز کامــاًل هماهنــگ اســت. در انتخابــات 76 مــردم ســقز بيشــتر از مــردم يــزد بــه 
آقــاي خاتمــي رأي داده بودنــد. در هميــن انتخابــات اخيــر رأي آقــاي روحانــي در کردســتان از باالتريــن رأي هــا بــوده. البتــه گاليه هايــي 
وجــود دارد؛ ولــي بــا توجــه بــه ايــن ترکيــب جمعيتــي و ايــن ســاختار مــن خيلــي اعتقــاد نــدارم نشــان از وجــه واگرايــي داشــته باشــد. مــن 
بــا همــه کردهــا ارتبــاط دارم. گرايش هــاي واگرايانــه را در کردســتان ايــران غالــب نمي دانــم. گاليه هــاي جــدي بــه وضعيــت اجتماعــي و 
اقتصــادي در کردهــاي ســني وجــود دارد کــه حل شــدني اســت و نبايــد بــا گرايش هــاي واگرايانــه يکــي شــود مگــر اينکــه فشــارها نســبت 

بــه گذشــته زيــاد شــود.
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مخالفــان به نيلي در مورد نامــه اي بود که او امضا 
کرده بود. قســيم عثماني، نماينده بوکان، آن نامه 
را به منظور تقاضاي جلوگيري از برخورد خشن با 
دانشگاهيان دانســت و گفت »مگر برخورد خشن 
نکردند و مگر حمله شــبانه نشد، مگر لشگرکشي 
نيروهــاي غيردانشــگاهي بــه دانشــگاه صــورت 
نگرفت؟ آيا اين ها فتنه نيست« علي مطهري هم آن 
نامه را تظلم و دادخواهي دانســت و گفت رهبري 
هم در حادثه کوي دانشــگاه گفتند آن حادثه دل 
انســان را خون مي کند. نيلي احمد آبادي خود نيز 

آن نامه را در جهت مصالح انقالب ارزيابي کرد.
رئيس جمهــور در دفاع از نيلــي گفت بين مجلس 
و دولــت حکم و حاکم، قانون اساســي اســت و 
داور اصلي بعــد از خداوند افکارعمومي اســت، 
افکارعمومــي نه فاصله را مي پســندد و نه لجبازي 
را. رئيس جمهــور بــا تأکيد بر خــط قرمز اخالق، 
گفت اگر مي خواهيم درباره فردي صحبت کنيم، 
معيار اخالق است و در رأس اخالق راست گويي 
و امانــت اســت. وي ايــن موضوع را کــه برخي 
رســانه ها گفته اند نيلي گزينه اصلي نيست و براي 
دســت گرمي او را بــه مجلس فرســتاده اند، دروغ 

دانست.
رئيس جمهــور تأکيــد کــرد دولــت او دولتــي 
فراجناحــي اســت و معتدل هاي هــر دو جناح در 
آن حضــور دارنــد. با اينکــه وي از نماينــدگان 
خواسته بود رأي فراجناحي و ملي خود را به وزير 
پيشــنهادي علوم بدهند، درنهايت مجلس به دکتر 

نيلي احمد آبادي رأي اعتماد نداد.
گزينه بعــدي رئيس جمهور دانش آشــتياني بود. 
نامه معرفي او با تأخير سه ســاعته قرائت شد. تالش 
نمايندگان اين بود کــه رئيس جمهور گزينه خود 
را تغييــر دهد. به هميــن دليل هنــگام قرائت نامه 
رئيس جمهور فريادهاي دو ـ دو نمايندگان به نشانه 
مخالفت بلند بود. گناه دانش  آشتياني، نقش داشتن 
در حوادث ســال 88 و معاونت مصطفي معين در 
زمان وزارت او تلقي شــد. مخالفانش فيلم هايي از 
او در دســت داشتند و پيامک هايي بود که به تلفن 
همراه نمايندگان ارسال مي شــد. مخالفت ها بيش 

سقوط کف رأي طرفداران دولت بود. اين کاهش 
بــا 79 رأي موافق به نيلي نســبت به 105 رأيي بود 
که به جعفر ميلي منفرد داده شــده بود. مخالفانش 
هــم از 110 نفري که به اســتيضاح فرجي دانا رأي 
داده بودند حاال به 160 نفر رسيده بود که مي توان 
ايــن را به عنوان افزايش مخالفان دولت محســوب 
کرد. روزنامــه کيهان با عنوان »خــواب افراطيون 
تعبير نشد« ريزش 80 نماينده به خاطر افراطي گري 
يک ســاله دولت )آبان 92 تا آبــان 93( را مطرح 
کــرد. در اين روز صف بندي هــاي مجلس به هم 
خــورد و فراکســيون رهــروان واليت هم پشــت 
دولــت را خالي کــرد؛ اما روزنامه کيهــان آن را 
همســويي دو طيف اصولگراي مجلس تعبير کرد، 
به طوري که دوقطبــي مصنوعي رهروان ـ پايداري 
به ضد خود تبديل شــد و باعث انســجام دو طيف 
گرديــد. ايراد برخي از مخالفــان هم به دولت اين 
بــود که دولت، هنــگام معرفــي گزينه هاي خود، 
با مجلس مشــورت نمي کنــد. درحالي که دولت 
دســت به البي گري هاي خــارج از عرف و قانون 
نزده و وزير پيشــنهادي با حضور در کميسيون ها و 
فراکسيون ها به پرسش هاي نمايندگان پاسخ مکفي 
داده است. به عالوه روحاني با مشورت کارشناسان 

و متخصصان، گزينه خود را معرفي کرده بود.
گرچه آراي موافق وزراي پيشــنهادي سير نزولي 
داشــته؛ اما به خاطر اينکه، با دولــت تدبير و اميد 
همسويي داشــته داراي اهميت است، نمايندگاني 
که باوجود ديدن فيلم ها و شب نامه ها و اسناد، پشت 
سر وزير ايســتادند و رأي موافق به او دادند. ايراد 

از مردادمــاه ســال 92 تــا آذر 93، وزارت علوم، 
معرفي دو سرپرســت و پنج وزيــر را تجربه کرد. 
هر بــار که پاي وزير پيشــنهادي به صحن مجلس 
رسيده اســت، رخداد تازه و نوظهوري روي داده 
و بدعت هايي نهاده شــده اســت. در شماره پيش 
نشريه به روش هاي تخريبي اقليت تندروي مجلس 
شوراي اسالمي پرداخته شــد. اين جريان در روز 
اســتيضاح فرجي دانا نيز فضاي مجلس را در دست 
گرفت و با شــيوه هاي خاص خود، استيضاح وزير 
را رقم زد. اين روش ها در معرفي سه گزينه بعدي 
توســط دولت به کار گرفته شــد؛ پخش شب نامه 
و فيلم، ارســال پيامک به نمايندگان، دسترســي به 
اسناد طبقه بندي شده و پخش اســنادي غيرمستند. 
کليــدواژه  حملــه اصولگرايان تندرو بــه مخالفان 
اصالح طلب خود، »فتنه 88« بود که از آن به عنوان 
خط قرمز مجلس اســتفاده مي شد. پيام آنها بعد از 
استيضاح فرجي دانا اين بود که »استيضاح قدم اول 
اســت« و آن را با »نه قاطع مجلس« به »تيم خاص« 

پيگيري مي کنند.
برخــي نمايندگان معتدل مجلس مي گويند چالش 
مجلس بر ســر وزارت علوم مشــروط به اين است 
که دولــت از شــعارهاي خود عقب نشــيني کند؛ 
مثال ً پرونــده بورســيه هاي غيرقانونــي را مختومه 
کند. حال آنکه دولت با هدف بازي سياسي سراغ 
اين موضوع نرفته، بلکه منافــع بلندمدت و احياي 

حرمت دانشگاه را مدنظر داشته است.
مشــکل اصولگرايــان تنــدرو با عملکــرد دولت 
يازدهــم در دانشــگاه ها بــه موضوعــات کليدي 
دانشــجويان  بازگشــت  از  آن هــا  برمي گــردد. 
محروم شــده از تحصيــل، پيگيــري بورســيه هاي 
غيرقانونــي در دولــت نهــم و دهــم، بازگرداندن 
اســاتيد محروم از تدريس و تعليق پروژه تفکيک 
جنســيتي در دانشــگاه ها ناراضي اند و به دنبال آن 
هســتند که فضاي دانشــگاه ها همچون هشت سال 
دوره دولت قبلي يک فضاي امنيتي و تحت تسلط 

گروه هاي خاص باقي بماند.
موضوع بااهميت در روز رأي عدم اعتماد به سومين 
گزينه پيشــنهادي دولت يعني نيلــي احمد آبادي، 

اخالق و قانون؛ خط قرمز دولت روحاني

فائزه حسني

رئيس جمهور در دفاع از نيلي 
گفت بين مجلس و دولت حكم و 
حاكم، قانون اساسي است و داور 
اصلي بعد از خداوند افكارعمومي 
است، افكارعمومي نه فاصله را 

مي پسندد و نه لجبازي را
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زندگــي خصوصي افراد مي شــود انتقــاد کرد، به 
اينکه نقطه ضعفي در گوشه اي بيابيم و بعد ذره بين 

بياوريم و آن نقطه ضعف را بزرگ کنيم.
رئيس جمهور افزود اســالمي بودن به لباس و ظاهر 
نيســت، بلکه کشــوري اسالمي اســت که در آن 
اســاس بر اخالق، قانون و اصول باشــد. روحاني 
گفــت اصالح طلب و اصولگرا هــر دو فرزندان و 
خادمان انقالب هســتند و فرقي بيــن اين حزب و 
آن حزب که به جمهوري اســالمي ايران و قانون 
اساسي و رهبري و خدمت به مردم و رعايت منافع 

و مصالح ملي معتقدند، نيست.
آخريــن گزينه پيشــنهادي دولت که توانســت از 
ســد مجلس بگذرد و راهي وزارت علوم شــود، 
محمد فرهادي  بود. از همــان ابتدا که نامه معرفي 
او در صحن قرائت شــد با فريادهاي چهار ـ چهار 
از او استقبال شــد. عددي که رضايت نمايندگان 
را مي رســاند. بــا ثبت نــام 90 نفر به عنــوان موافق 
و حمايــت تندروتريــن مخالفان دولــت ازجمله 
احمد ســالک و اليــاس نادران پيش بيني مي شــد 
که فرهــادي رأي اعتماد را گرفته اســت. هرچند 
فرهــادي هم از تيــررس پيامک هــاي تخريبي در 
امان نبود. با ايــن تفاوت که تعداد پيامک ها کمتر 
از دفعات قبل بود و مخالفان تندرو هم تحت  تأثير 
اين اقدام ها قرار نگرفتند. چنان که جعفرزاده عضو 
فراکســيون رهروان واليت از بابــت پيامک هاي 
تخريبــي گله منــد اســت و مي گويــد گويي اين 
همان فرهادي نيســت که تا ديروز مســئوليت هاي 
مختلفــي را عهده دار بود و هيچ مطلب ســوئي از 
او منتشر نمي شد. جعفرزاده معتقد است پيامک ها 
بــا بي تقوايــي و شــيطنت خاصي درصــدد القاي 
ذهنيت خاصي به نمايندگان اســت که بگويد فرد 
معرفي شده در راستاي همان گزينه هاي قبلي است. 
شوهاني نماينده ديگري است که اين پيامک ها را 
نه نقد، بلکه ترور شــخصيت مي داند. فراکســيون 
اکثريــت اين  بار برخالف گزينــه قبلي که حاضر 
نشدند نشســتي با وزير پيشنهادي داشــته باشند، با 
فرهادي به گفت وگو نشســتند،  به طوري که او در 
ميان رؤســاي دو فراکســيون رهروان و اصولگرا 
نشست و به پرســش هاي اعضا پاسخ داد. فرهادي 
در پاسخ به يکي از نمايندگان درباره حضورش در 
ستاد موســوي ضمن تأييد اين مسئله گفت بيانات 
رهبري را فصل الخطــاب مي داند و طبق آن عمل 
کرده اســت و باالخره طلسم وزارت علوم شکسته 
شــد و فرهادي 197 رأي موافق را به دست آورد 
و سکان وزارت علوم را در دست گرفت. يکي از 
رخدادهاي شگفت آن روز، نطق علي مطهري در 

مخالفت با وزير پيشنهادي بود.
او درواقــع منطــق اکثريــت مجلــس را به چالش 
کشــيد و گفت اگر مجلــس رويه قبلــي خود را 
درســت مي داند بايد بــه فرهادي هــم رأي منفي 
بدهد. مطهري بخش هايي از نامه   اي را قرائت کرد 
که امضاي فرهادي پاي آن بود. نامه در ســال 88 
توسط موســوي، کروبي، خاتمي، اساتيد و فعاالن 
سياســي نوشــته شــده بود. مطهري گفت اگر اين 

فراکســيوني تعيين کننده به حســاب مي آمد. کمي 
بعد قدرت به دست فراکسيون اصولگرايان افتاد و 
سپس همسو با جبهه پايداري ها قرار گرفت؛ اما در 
جريان رأي اعتمــاد به وزراي علوم حلقه جديدي 
در مجلس شکل گرفت. سردمداران اين حلقه که 
رســالت خود را در اين مي بينند که با ســند و فيلم 
و پيامک به گزينه هاي دولت »نه« بگويند،  نزديک 
به طيف جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي هستند. 
به اين منــوال اکثريت اصولگرا دچار انشــعاب و 
چندپارگي شده و ســابقه انقالبي آنان تحت  تأثير 
برخي تندروي ها دچار خدشه مي گردد. آن سوي 
ديگــر ماجــرا، رأي موافق 70 نماينــده به وزيري 
بــود که اصولگراها براي رأي نياوردنش هم قســم 
شــده بودند. دانش  آشــتياني گفت براي وزارت 
علــوم در دانشــگاه ها بحرانــي به وجــود آمده و 
دليل آمدنش را يک مســئله ملي و فراتر از مسئله 
وزارت علوم مي دانــد. در برنامه اين گزينه دولت 
چندين محور وجود داشــت، ازجملــه اجتناب از 
برخوردهاي انضباطي با رويکرد سياسي و امنيتي، 
اعتماد به درســتکار و درســت انديش بودن قاطبه 
دانشــجويان و هيئت علمي بر اســاس اصل برائت، 
احتراز از برخوردهاي دور از شــأن هيئت علمي با 
آنــان در فرايندهاي گزينش و امتيازدهي فرهنگي 
و مشــارکت دادن اعضاي هيئت علمــي در فرايند 

انتخابات مديران دانشگاه ها.
روحاني هم نمي تواند برخالف پيام هاي انتخاباتي 
خود عمل کند. او وعده داده بود که فضاي سياسي 
را بازتر کند و گفت مســئله اي به عنوان دانشجوي 
ستاره دار و اساتيد اخراجي وجود نخواهد داشت. 
چنان که در دفاع از وزير پيشــنهادي خود گفت بر 
اساس قولي که در انتخابات 24 خرداد داده، عمل 

کرده است.
رئيس جمهــور در تشــريح مالک هــاي خود در 
تعييــن وزير پيشــنهادي اش، اخــالق را مهمترين 
خط قرمز زندگــي در جمهوري اســالمي خواند 
و آن را مهمتر از آن دانســت کــه وزير چه مقدار 
رأي بياورد. روحاني در مورد کرامت و شخصيت 
افــراد، بــه تجســس هايي کــه در گوشــه و کنار 

از آنکــه متوجه برنامه هاي او باشــد، جهت گيري 
سياســي داشــت. آن ها مي گفتند اين اطالعات را 
از نهادهــاي امنيتي مي گيرنــد. محمدرضا تابش، 
نماينــده اصالح طلب هم گفت از اين بابت نگران 
اســت که چطور برخي اطالعات طبقه بندي شــده 
در اختيار منتقدان دولت قــرار گرفته و معتقد بود 
مخالفت ها از بيرون مجلس هدايت و ســامان دهي 
مي شــود و آنچه ديده مي شــود نتيجه يک ارتباط 

سازمان يافته و گسترده  است.
ظاهــراً پايداري هــا اين بــار هم مصــر بودند که 
بن بســت ادامه پيــدا کند. بــه قول علــي مطهري 
تندروها فراموش کرده اند که اگر دانشــگاهيان و 
مردم مي خواســتند همچنان فضاي ســخت گيرانه 
بر دانشــگاه حاکم باشــد، رأي خود را به ســعيد 
جليلــي مي دادند. دو اســتعفا در وزارت علوم رخ 
داد تا مســير را بــراي گزينه جديــد دولت هموار 
سازد. ازاين رو اســتعفاي ميلي منفرد يک استعفاي 
تلخ عنوان شد. ســرانجام روز رأي گيري رسيد و 
بيش از آنکه به جلســه رأي اعتماد شــباهت داشته 
باشــد، به قضاوت درباره حوادث پس از انتخابات 
88 شــبيه بود. چهارميــن وزير پيشــنهادي دولت 
اين بار 171 رأي مخالف را پشــت ســر داشــت. 
مخالفــان حتــي حاضر نشــده بودند با او جلســه 
مشــترکي بگذارند تــا در مورد اتهامــات وارده، 
از خــود دفاع کند و توضيحاتــش را بدهد. جواد 
هروي »نــه« نمايندگان را رأي سياســي و از پيش 
تعيين شــده ارزيابي کرد. علي مطهري هم در نطق 
موافق خود گفت وقتي افراد باســابقه درخشان را 
حامــي فتنه معرفي مي کنيد اين ســؤال براي مردم 
ايجاد مي شــود که اين چه فتنه اي است که برخي 
از انقالبيون و نخبگان کشــور طرفدار آن هســتند 
و افزود مجلس ناخــودآگاه در جهت تقويت فتنه 
گام برمي دارد. بااين حال پيام مخالفان به دولت اين 
بود که اگر 20 نفر ديگر معرفي شــوند که ويژگي 
ميلي  منفرد، فرجي دانا و دانش  آشــتياني را داشته 

باشند اين مجلس به آنها رأي نخواهد داد.
بايد توجه داشــت که اکثريت اصولگراي مجلس 
نيز در حال تضعيف اســت، روزي رهروان واليت 

جلسه راي اعنماد مجلس به فرهادي
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و مديريتي و اجرايي وزير معرفي شــده تحت  تأثير 
چند پيامک از بيرون، شــأن خود را پايين بياورند. 
اين حرکت، رأي هاي خاکستري را نيز سامان دهي 
مي کنــد چنان که تعــداد آراي ممتنــع در هر بار 
رأي گيري کاهش يافت. معرفي وزيران پيشنهادي 
دولت يک دســتاورد بزرگ اخالقي براي دولت 

يازدهم رقم زد.
با تمام تالش و تحرکاتي که تندروها نشــان دادند 
و در مخالفت با دولت و وزير پيشــنهادي اش کم 
نگذاشــتند؛ اما اين رئيس جمهور بــود که با صبر 
و حوصلــه و رعايت اخالق و قانــون همه را تاب 
آورد. خــط قرمز خود را اخالق اســالمي ناميد و 
قضاوت را بعد از خداوند به افکارعمومي ســپرد. 
هر بار که وزيرش رأي اعتماد نگرفت. خونسردي 
خــود را حفــظ کرد و حــق قانوني مجلــس را به 
رسميت شــناخت و به آن ارج نهاد. اخالق مداري 
و قانون مــداري او از عواملي بود که افکارعمومي 

او را برنده اين ماجرا بداند.■

معاونــان و مديرکل هاي انتصابــي آن قدر اهميت 
دارد که بهانه اي براي ســؤال و اســتيضاح باشــد 
چنان کــه در مورد وزير قبلي انجام شــد. انتصاب 
توفيقي به عنوان مشاور و ميلي منفرد به عنوان معاون 
آموزشــي و حکم رؤساي چند دانشگاه، مخالفت 
نماينده ها را تشــديد کــرد و فرجي دانا را هر چند 
روز يک بار به کميسيون آموزش مجلس مي کشاند 
و درنهايــت بــا مطرح شــدن پرونده بورســيه هاي 
غيرقانونــي اســتيضاح او رأي آورد و اســتعفاي 
توفيقــي نيز در ايــن روند قرار گرفت. اســتعفاي 
ميلي منفرد و سمنانيان هم براي هموارکردن راه در 
زمان معرفي دانش آشتياني صورت گرفت که البته 
تأثيري در رأي اعتماد به او نداشت. معرفي وزراي 
پيشــنهادي علوم با تمام حواشــي که داشت چند 
رکورد در مجلس به جا گذاشــت؛ يکي عدم رأي 
اعتماد بــه چهار وزير متوالي و دوم راه افتادن موج 
تخريب با ارســال پيامک و پرونده سازي و افشاي 
اســناد اطالعاتي، به طوري که محمدرضا تابش آن 
را بدعتي تازه و حرکتي سازمان دهي شده از بيرون 
مي داند تا نمايندگان بدون اطالع از ســوابق علمي 

گروه از مسئله فتنه دست برداشته و به بهانه گيري ها 
پايان دهند، فرهادي رأي اعتماد خواهد گرفت که 
در اين صورت بايد پاسخگوي مردم باشند که چه 
اتفاقي افتاده که از شــعار خود عــدول کرده اند و 
مجلس متهــم به منطق دوگانه يک بــام و دو هوا 
خواهد شــد. مطهري افــزود گزينه هــاي قبلي نيز 
هيچ يک فتنه گر نبودند و در حق آنها ظلم شــد و 
در ادامه گفــت يا مجلس از خط قرمز عبور کرده 
يا از روي مصلحت سنجي به گزينه پيشنهادي رأي 
مي دهد يا احياناً به دليل بده  بســتان هاي پشت پرده 

است.
البته اين بخش از سخنان مطهري با واکنش رئيس  
مجلس روبرو شــد. علي الريجاني اين برخوردها 
را ناجوانمردانــه توصيــف کرد و عــدم اعتماد به 
گزينه هــاي قبلي را هم نه به خاطر فتنه گربودن که 

چون صالحيت آنها احراز نشد، اعالم کرد.
اما مطهري دست بردار نبود و گفت برداشت غلطي 
از جمله »فتنه خط قرمز اســت« شده، چون مقصود 
مقام رهبري اين نبوده که هر کسي را که اعتراضي 
به بعضي رفتارها در ســال 88 داشته فتنه گر بناميم. 
همچنيــن او منطق اين گــروه از نمايندگان را که 
اگر کســي در جريــان حــوادث 88 نامــه اي در 
تظلــم و دادخواهي و در اعتراض به رفتار بخشــي 
از مسئوالن نوشــته باشد، فتنه گر اســت را مردود 

دانست.
با رأي اعتماد به فرهادي، بزرگ ترين چالش پيش 
روي او در وزارت علوم، انتصابات او خواهد بود. 
گفته مي شود مهمترين مســئله اي که در نشست با 
فراکســيون ها مطرح شده، موضوع تغيير معاونان و 
به کارگرفتن نيروهاي جديد بوده اســت. چنان که 
نــادران هم ضمــن موافقت با وزيــر گفته بود که 
رأي نمايندگان مشــروط اســت. رأي مشروط را 
هم مي توان از ابداعات مجلس نهم محسوب کرد. 
پيامد رأي مشروط اين است که فرهادي زير فشار 
براي تغيير اســت و تعــدادي از معاونان وزارتخانه  
زيــر ذره بين نمايندگان هســتند. مي دانيم موضوع 

با صبا افتان و خيزان مي روم تا کوي دوست
وز رفيقـان ره استمـداد همـت مي کنم

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.

علي مطهري
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چشم ها و گوش ها

روايتي از تصميم خبرگان
)ستاره صبح، 93/10/6(

قــدرت اهلل عليخانــي: در جلســه اخيــر مجلس خبــرگان رهبــري يک طرح 
دوفوريتي پيــش از فوت آيت اهلل مهدوي کني داده شــد که مجلس خبرگان 
به همين شــکل ادامه يابــد و انتخابات جديد براي رياســت مجلس خبرگان 
صورت نگيرد. در روز رأي گيري هم هاشــمي رفسنجاني حضور نداشتند؛ اما 
ايــن طرح دوفوريتي فقط پنج رأي آورد و نشــان داد آن چيزي که از بيرون 
نشــان داده مي شــود با آن چيزي که در داخل مجلس است و تصميماتي که 

گرفته مي شود، متفاوت است.
***

فقه در گستره جهان تأويل
جنــاب آيت اهلل محمد ســروش محالتي در مقاله اي با عنوان »فقه در گســتره 
جهــان تأويل« در روزنامه اعتمــاد مورخ 15 آبــان 1393 آورده اند: »اگرچه 
اختالف ميان فقها و روشنفکران ديني انکارنشدني است، اين وجه اشتراکشان 
نيــز قابل اغمــاض نيســت که هــر دو دغدغه منــد تداوم يافتن حيــات دين و 
دســتورات ديني در دنياي جديد هســتند. پرسشــي که از ديربــاز نزد فقيهان 
مطــرح بوده، اين اســت که چگونه مي توان فاصلــه تاريخي بين عصر صدور 
روايــت با عصر اجتهاد را پر کرد... فقهاي نوانديش که دغدغه هماهنگي فقه 
با دنياي معاصر را داشــته اند، به دنبال راهکاري براي حل اين تعارض بوده اند. 
اثر زمان و مکان در کتاب اجتهاد امام خميني، فهم اجتماعي نصوص توســط 
محمدجواد مغنيه، نظرات شــهيد صدر و همچنين بحث ثابت و متغير مطهري، 

همگي پاسخ به اين پرسش بوده اند.«
ازآنجاکه دانش تأويل، دانش مغفوله اي اســت،  برداشتن هر گامي در اين راه 
مفيد فايده خواهد بود. نســخه کامل اين مقاله در سايت meisami.net به 
نقل از روزنامه اعتماد قابل دريافت اســت. در توشه گيري از آيه 7 و 8 سوره 
آل عمران و با الهام از پرتــوي از قرآن مرحوم طالقاني، کتابي با عنوان »زمان 

در متن دين« تدوين شــده که به زودي توسط نشر صمديه منتشر خواهد شد.
***

فــرخ نگهدار دو هفته پيش از پايان مذاکرات هســته اي طي تحليلي به نکاتي 
اشاره کرده  که گزيده اي از آن در زير مي آيد:

... اکنــون نيــز به يقيــن بايد گفــت ازآنجاکه منافــع حياتي ايــران و غرب و 
خصومــت موجود ميان آن دو با هم عماًل ناســازگار شــده اند، ازاين رو روند 

طبيعي، روند تنش زدايي، نزديکي و همکاري است...
...توازن قواي موجود در ايران و غرب همچنان به روشــني به سود توافق است 
و اميد به موفقيت طي دو هفته آينده بيش از احتمال وقفه و شکســت اســت. 
چه تا دو هفته ديگر توافق جامع هســته اي حاصل شــود و چه به هر دليل اين 
کار ميسر نشود، به يقين مناسبات ايران و غرب به حالت قبل بازنخواهد گشت. 

مذاکرات و مناسبات به تدريج هرچند با کندي پيش خواهد رفت.
ايشــان در پايان تحليل خــود توصيه مي کند که نبايد صحبتي از جشــن ملي 
شود، چراکه افراطي هاي هر دو طرف به واکنش خواهند پرداخت. نکته ديگر 
اينکه از واژه جام زهر که واقعيت هم ندارد نبايد اســتفاده شود و ديگر اينکه 

کارشکني به هيچ وجه نشود.
***

مذاکرات هسته اي خانم رجوي و نتانياهو
بــه گزارش »پــي آر نيوز واير« خانــم رجوي و نتانياهو بيانيــه اي صادر کرده 
و گفته انــد »روحانيون ايران همچنان اصرار دارند بمب اتم بســازند. آن ها به 
 آينــده  خود اطمينان ندارند و مي خواهند بمب اتم را ضامن بقاي خود بکنند« 
او مي افزايــد: »عامل ديگر بي پروايي روحانيت امتيازات بي حســاب و کتابي 
اســت که غرب به آن ها مي دهد. از زمره   ايــن امتيازات عدم اصرار بر اجراي 
کامل قطعنامه هاي شــوراي امنيت و زياد کردن شــمار سانتريفيوژ هاست. اين 
عقب نشــيني غرب موجب شــده که  ايران بيشتر جســارت کند و بيشتر امتياز 

بخواهد و زمان بخرد و راه بمب ســاختن را باز نگاه دارد«.
رجوي مي گويد هر نوع توافقي با ايران بايد شــامل اجراي کامل قطعنامه هاي 
شوراي امنيت و توقف کامل غني سازي اورانيوم باشد. او به  اين معترض است 
که حکومت هاي غربي به روي نقض روزافزون حقوق بشــر چشــم بسته اند و 
به صدور انبوه تروريســم به منطقه اعتراضي ندارند، چون مي خواهند رضايت 
روحانيت ايران را در گفت وگوها به دســت آورند. اين سياســت فقط رژيم 

ايران را جسورتر مي کند.
بــه گزارش ســي ان ان، بنيامين نتانياهو در مورد مذاکرات هســته اي و امکان 
توافــق ايران و غرب نيز چنين واکنش نشــان داد: »هيچ ميانه روي اي در ايران 
رخ نداده اســت. ايران لجوج، اصالح نشــده و خواهان محو اســرائيل است. 
ايران محرک تروريسم بين الملل است. رژيم تروريستي ايران نبايد اجازه پيدا 
کند به آستانه  هسته اي شدن نزديک شود. من از 1+5 مي خواهم به سوي توافق 

نشتابند و اجازه ندهند ايران به سوي بمب بشتابد«.
لحــن و محتواي نــگاه خانم رجوي و آقــاي بنيامين نتانياهو نيــز دليل محرز 
ديگري اســت بر احساس »خطر« مخالفان توافق هسته اي ايران و ژرفش ميزان 

نگراني آن ها.
***

تنفر اسرائيل از دموکراتيک شدن منطقه و اسرائيل
اسرائيل از ابتداي تشکيل خود چنين مي نمود که يک کشور سوسيال دموکرات 
است و استالين، رهبر اتحاد جماهير شوروي، نخستين کشوري بود که اسرائيل 
را به رسميت شناخت. بعدها در سطح جهان چنين وانمود مي شد که اسرائيل، 
کشور کوچک مظلوم و دموکراتيکي است که صد ميليون عرب وحشي ظالم 
و ديکتاتور آن را محاصره کرده اند و اين در حالي بود که اسرائيل يک کشور 
اشــغالگر تبعيض نژادي است که 300 سرمايه دار سفيدپوست صهيونيست آن 
را اداره مي کننــد و در هميــن روزها بود که نتانياهــو در کابينه خود تصويب 
کرد که هويت دولت اسرائيل يهودي است و پيش از آن نيز گفته بود هر نقشه 
راهي که هويت يهودي اســرائيل را مخدوش کند، از پيش باطل اســت. چند 
ســال پيش خاخام ها با فرياد بلند اعتراض کردند که 60 درصد مردم اسرائيل 
الئيک هســتند و به آيين يهود وفادار نيســتند و نگراني خــود را ابراز کردند. 
رئيس جمعيت شناســي دانشــگاه تل آويو نيز اعالم کرد يک و نيم ميليون نفر 
از شهروندان اســرائيل، عرب تبار فلسطيني هستند که خط انتفاضه را هم قبول 
دارند. بدين ســان اســرائيل در آســتانه بحران هاي زيادي است که سعي دارد 

بحران هاي داخلي خود را با جنگ طلبي کمرنگ و بيرنگ کند.
اســرائيل از بهار عربي و دموکراتيک شدن مصر و تونس به شدت ناراحت شد 
و خطاب به اوباما گفت که اشتباه بزرگي رخ داد. بايد طراحان استراتژيک به 

اين عوامل توجه داشته باشند.
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خالصه اي از گفت وگو با نادره شــاملو، اقتصاددان ايراني ساکن 

اياالت متحده امريكا
مــن به مدت 33 ســال در بانک جهاني کار کــردم و در زمينه ها و پروژه هاي 
مختلف از نفت و گاز گرفته تا مســائل بانکي و به شکل کارشناسي اقتصادي 
و مالي و تحليل گر مسائل توسعه و ... در کشورهاي مختلفي بوده ام؛ اما بيشتر 
در رابطــه با مباحث جنســيت و توســعه فعال بوده ام. حدود 15 ســال پيش با 
دکتر مصطفي نبلي پروژه  اي در خصوص برابرســازي و توانمندســازي زنان 
در اقتصــاد و توســعه منطقه خاورميانــه را آغاز کرديم و بــا مطالعاتي که در 
آن زمــان انجام دادم، پي بردم کســاني که از وضعيــت زنان در جامعه درک 
خوبي نداشته باشــند، قطعاً جامعه اي را که براي آن سياست گذاري اقتصادي 
مي کنند، نمي شناســند و احتمال به بيراهه رفتنشــان زياد است. در اين سال ها 
خيلي سعي کردم اثرات روابط جنسيتي بر رقابت پذيري، بهره وري، بازار کار 
و تجارت  را بررســي کرده حتــي به برگزاري چند کنفرانــس بين المللي در 
ارتباط با اقتصاد دانش بنيان پرداختــم. همچنين مبحث کارآفريني زنان را که 
قباًل در بانک جهاني و ديگر نهادها فقط از ديد اعتبارات خرد بررســي مي شد 

نهادينه کردم.
وجــود فناوري نيز يکي ديگر از عوامل مؤثر بر کارآفريني زنان اســت، زيرا 
در گذشــته زور بازو عامل مهمــي در تقريباً همه جــور کار بود؛ درحالي که 
امروزه چنين نيســت. البته ذکر اين نکته ضروري است که در گذشته پيش از 
اينکه نفت داشــته باشــيم صادرات ما، قالي و پسته و خشکبار بوده و هنوز هم 
هست، پس نقش زنان در اقتصاد بسيار مهم بوده و هست و اين تصور که زنان 
تازه به محيط کار آمده اند، صحيح نيســت. پس از ديرباز زنان ســتون فقرات 
تجارت دنيا را تشــکيل مي دادند. با فناوري قرن بيستم اهميت زور بازو بسيار 
کم شــده و زنان و مردان هــر دو از عهده هــر کاري برمي آيند، خب، انجام 
کارها به اســتعداد، هوش و دانش شــخص ربط دارد و خوشــبختانه خداوند 
هوش را به طور مســاوي بين زنان و مردان تقســيم کرده اســت که با آموزش 
برابر مي توان از هر دو بهره برد. در عصر حاضر پيشــرفت سريع فناوري، خط 
تقســيم کننده بين توانمندي هاي مرد و زن را مخدوش کرده اســت. در همين 
راســتا نيازهاي زنان هم به اختراع فناوري هاي جديد منجر شــده است. براي 
نمونــه کمبــود وقت زنان در داخــل خانه به مجموعــه اي از اختراعات لوازم 
منزل اعم از ماشــين لباسشويي و وسايلي از اين قبيل منجر شده است؛ بنابراين 
مي خواهم بگويم صرفه جويي در وقت زنان بر محتواي فناوري امروز ما تأثير 
داشــته است و برعکس، فناوري فرصت هاي جديدي روي زنان گشوده است 
که قباًل وجود نداشــت. به واقع، هم پيشــرفت فناوري بر روابط جنسيتي تأثير 
داشــته و هم جنسيت بر مســير فناوري ها اثر مي گذارد. برخي از يافته ها نشان 
مي دهد درآمد مادر تأثير مهمي بر تحصيالت نسل بعدي مي گذارد که انتقال 

بين نسلي ناميده مي شود.
با حضور زنان در بازار کار، ما شــاهد بزرگ شــدن انــدازه و مقياس بازارها 
و در بســياري از بخش ها تخصصي شدن مشــاغل خواهيم بود؛ به علت اينکه 
از اســتعدادها بهتر اســتفاده مي شــود و بهره وري باال مي رود. خانم گراسيال 
چيچيلنيسکي، استاد اقتصاد دانشــگاه کلمبيا نابرابري و تبعيض در خانواده را 
منجــر به نابرابري يا تبعيض در بازار مي داند و برعکس؛ تبعيض در بازار منجر 
به تبعيض و نابرابري در داخل خانه مي شود. براي نمونه در ايران با بودن نسل 
جوان تر بسيار تحصيل کرده، رفاه خانواده درواقع کاهش مي يابد. يک راه حل 
برتر پارتو که منجر به رفاه بيشــتر براي همه خواهد شد برخورد يکسان با کار 
زن و مرد در خانه و بازار اســت، بنابراين نکته اصلي چيچيلنيســکي اين است 
کــه نابرابري در خانه باعث نابرابري در محل کار مي شــود و بالعکس؛ و اين 
دور باطل، رفاه کلي خانواده و ســودآوري بنگاه اقتصادي را کاهش مي دهد. 
بــراي نمونــه اگر زنان به همــان اندازه مردان، در کشــور امريکا مشــارکت 
اجتماعي داشته باشــند؛ اثرات خالص و ناخالص بر توليد ناخالص داخلي در 
امريکا را مي توان بين پنج تا هشــت درصد دانست. من به کمک دکتر مسعود 
کارشــناس اين تحليل را براي ايران انجام داده و ديديم حضور زنان در بازار 
مي توانــد بين 21 تا 35 درصــد توليد ناخالص داخلي ايــران را باال ببرد. اين 
مطالعات درباره کشــورهاي ديگر هم انجام شده و نتايج مشابهي داشته است، 

پس در دنياي امروز نقش زن در رشد و توسعه و ثبات پايدار بسيار پررنگ و 
غيرقابل انکار اســت؛ زيرا فعاليت زنان با تحريک عرضه و تقاضا در هر بخش 
عوامــل اقتصادي را به حرکت وامي دارد و فضــاي جديد باز مي کند. پس به 
نظر من در کنار مســائلي مثل ســرمايه گذاري روي انــرژي اتمي، بايد به اين 
عامل مهم و قدرتمند در توســعه اقتصادي يعني مشارکت بيشتر زنان در بازار 

کار هم توجه کنيم.
***

قانون اساسي درباره نظارت بر رهبري چه مي گويد؟
مباني ديني نظارت بر رهبري

دکتر ســيد احمد حبيب نژاد* )10 آذر 93، ســايت الف(: سيره  پيامبر اسالم و 
اميرالمؤمنين در دوران حکومتشــان بهترين گواه است که اين فريضه را شامل 
زمامداران اســالمي هم دانســته اند. عالوه بر اينکه فلسفه  غايي امربه معروف و 
نهي از منکر، بدون شک رعايت مصالح مسلمين است که بي ترديد زمامداري 
شايسته وار حاکمان اســالمي به واسطه  اين فريضه، مهمترين مصلحت مسلمين 

نيز هست.
قاعــده  نصيحت نيــز که سلســله روايات مرتبط با آن در جوامــع روايي مانند 
»کافي« باب ويژه اي را به خود اختصاص داده اســت، مي تواند يکي از مباني 
نظارت بر رهبري به حســاب آيد. در احاديثي که از معصومين )ع( نقل شده، 
مردم به نصيحت کردن نسبت به پيشوايان ديني و حکومتي دعوت شده اند که 
البته الزمه  اين نصيحت رصدکردن عملکرد آنان اســت. نکته  مهم آن اســت 
که »نصيحت« در اين احاديث تنها به معني خيرخواهي و خيرانديشــي صرف 
نبوده و دايره اي وسيع تر -شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگيري 
از بروز اشــتباه عمدي و ســهوي و ارشاد- را نيز دربر مي گيرد. لذا مي توان از 

اين احاديث مبنايي براي حق نظارت بر پيشوا استفاده کرد.
مجلــس خبرگان مطابق اصــول 111 و 108 قانون اساســي، داراي وظايف و 
اختيارات مهمي است، مانند انتخاب رهبري، عزل و برکناري رهبري، نظارت 
بر رهبري و تدوين مقررات مربوطه. در ميان اين وظايف و اختيارات، نظارت 

بر رهبري اهميت ويژه  اي دارد.
اين ادلّه به همراه اصل مسئوليت و پاسخ گويي و سيره  عملي معصومين به ويژه 
اميرالمؤمنيــن )ع( در دوران حکومت ظاهري ايشــان مي تواند به عنوان مباني 

ديني نظارت بر رهبري بيان گردد.
مكانيسم هاي نظارت بر رهبري در قانون اساسي

بايد دانســت که عالوه بر اين نظارت، مکانيسم هاي ديگري نيز براي اين کار 
ويژه در قانون اساسي پيش بيني شده است:

1. امربه معروف و نهي ازمنکر:
قرارگرفتن اصل هشتم در قسمت اصول کلي و منطقي بودن تفسير واژه  دولت 
به کل حکومت )دولت به معني عام(؛ اين اســت که در ذيل اصل 107 قانون 
اساســي امتيــاز ويژه براي رهبري در مقابل قانون منع شــده اســت و توجه به 
اصل تســاوي همــگان در برابر قانون و حمايت يکســان در پنــاه قانون بدون 
در نظر گرفتن هيچ امتيازي براي کســي )اصل 19 و 20 قانون اساســي( نشان 
مي دهد که اصل هشــتم شامل رهبري هم هست. ابزارهاي اجرايي اين فريضه 
در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران مي تواند مواردي مانند آزادي 
مطبوعات )اصل 24 و 175، قانون اساسي( آزادي احزاب و تشکيالت سياسي 
)اصــل 26 قانون اساســي(، آزادي تجمعات و راهپيمايي هــا )اصل 27 قانون 

اساسي( محسوب گردد.
2. نظارت مالي:

بر اســاس اصل 142 قانون اساسي دارايي رهبر، همســر و فرزندان ايشان قبل 
و بعد از خدمت توســط رئيس قوه قضائيه رســيدگي مي شود تا برخالف حق 
افزايش نيافته باشــد. مرحوم شهيد بهشــتي در مشروح مذاکرات تدوين قانون 
اساســي هدف از وضــع اين اصل را جلوگيري از سوء اســتفاده  مســئوالن از 
قدرت و امکانات در اختيار دانسته و حتي براي حفظ قداست شوراي رهبري 

که در آن زمان وجود داشت، اين نظارت را الزم مي دانستند.
3. نظارت قضايي:

طبــق ذيل اصــل 107 قانون اساســي، رهبــري در برابر قوانين بــا ديگر افراد 
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کشــور مساوي اســت و بر اين اســاس، رهبري داراي مصونيت قضايي -چه 
ماهوي و چه شــکلي- نمي باشــد که موضوعي بســيار مهم در نظارت پذيري 
رهبر اســت؛ لذا با همين ديدگاه به عنوان نمونه، امام خميني در فرمان تأسيس 
اداره  امربه معروف و نهي ازمنکر به شوراي انقالب  فرمودند: »حتي اگر خداي 
نخواســته رهبــر انقالب يا رئيــس دولت مرتکب چيزي شــد که موجب حد 

شرعي است، بايد در مورد او اجرا شود.« 
نظارت مجلس خبرگان بر رهبري

»اصل  يکصدويازدهم: هرگاه رهبر از انجام  وظايف  قانوني  خود ناتوان  شــود 
يا فاقد يکي  از شــرايط مذکور در اصول  پنجم  و يکصدونهم  گردد، يا معلوم  
شود از آغاز فاقد بعضي  از شرايط بوده است، از مقام  خود برکنار خواهد شد. 

تشــخيص  اين  امر به  عهده  خبرگان  مذکور در اصل  يکصدوهشتم  مي باشد«.
بدون شــک اين تشخيص در اصل مذکور، به مقدماتي نياز دارد که »نظارت« 

ازجمله  آنان است.
کميسيون تحقيق و نظارت بر رهبري

کميســيون تحقيق )هيئت تحقيق( اســت که دو وظيفه  عمده دارد؛ مشاوره به 
رهبري، نظارت و بررسي عملکرد رهبري و نهادهاي زير نظر رهبري.

* اســتاديار دانشگاه مذاهب اسالمي و معاون پژوهشي مرکز تحقيقات اسالمي 
مجلس شــوراي اســالمي درباره  مباني نظــري نظارت بر ولي فقيــه در قانون 

khamenei.ir .اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران

***
مكانيزم سقوط شاه و تفكر سيستماتيک

مســعود بهنود در يک تحليل به نام تفکر سيستمي با ذکر نمونه هايي به مکانيزم 
سقوط شاه اشاره کرده که در آستانه سي وششمين سالگرد انقالب نوشته شده 

و بخش هايي از آن در زير مي آيد:
اين نوشــته مــروري بر اشــتباهات سيســتمي محمدرضاشــاه پهلوي اســت، 
هنگامي کــه با قيمت باالي نفت روبرو شــد. وقتي در ســال 1353 بهاي نفت 
ناگهاني جهيد و ســه برابر شــد، در ميان کشــورهاي صاحب نفت ايران تنها 
کشــوري بــود که ســازمان برنامه اي به آن وســعت و کارشناســان داشــت. 
ازاين رو کارشناسانش جلوي ناهماهنگي ها را مي گرفتند و جلوي اسراف سد 

مي گذاشتند.
در آن زمان ايســتادند که نبايد اين همه پول را وارد کشور کرد و خريد،  بلکه 
بايد با تأخير و به تدريج اين درآمد را در جاهاي مطمئن ســرمايه گذاري کرد 

و کم کم عوايدش را آورد و صرف زيرساخت ها کرد.
اما شــاه از جهش قيمت نفت صداي سرنوشت شنيده بود و فرمان فرموده بود 

که ايران ظرف پنج سال در زمره کشورهاي صنعتي بزرگ درآيد.
گفتند به فرمان دادن نيســت و ساختار مي خواهد. نپذيرفت. گفته بود و دالالن 
فرنگي در ســرش انداخته بودند که ظرف پنج سال 20 نيروگاه هسته اي داشته 
باش، بلندترين ســاختمان، اول پايگاه کنکورد، اولين جزيره تفريحي منطقه ـ 
چيزي نظير دوبي امروز ـ و بزرگ ترين ارتش خاورميانه را زير فرمان داشــته 

باش و صدها از اين قبيل »ترين «ها.
عظمت رؤيــا و دروازه هاي تمدن بزرگ جســارتش مي داد که ســخن همه 
کارشناسان سازمان برنامه را ناشنيده بگذارد، سهل است تهديد کند که درش 
را گل مي گيرم. به شــرحي که در خاطرات دکتر عبدالمجيد مجيدي، رئيس 
وقت ســازمان برنامه نوشته شــده و خبرنگاران و ناظران آن زمان هم ديده اند 
که در رامســر چه گذشــت، در کنفرانس تجديدنظر در برنامه پنجم، آن نطق 
معروف را فرمود که »هواپيما به ســر باند رســيده عن قريب پرواز مي کند، هر 
کس دل ندارد پياده شــود که من خودم تا بــه اينجايش آورده ام و ازاين پس 
خــود مي دانم به کجا خواهم برد.« در آن زمان، ســکوت و اطاعت بود. فقط 
يکي با ادب گفت چون عاقبت اين کار مي دانم نمي مانم تا تماشاگرش باشم، 
مهندس مژلوميــان معاون اقتصادي ســازمان برنامه بود. از همان رامســر کار 
دولتــي را ترک کرد و رفت. ســه ســال بعدازآن تصميم از ســر خودرأيي و 
البته خيرخواهي،  ده  ها و بلکه صدها کشــتي که بارهــاي وارداتي براي ايران 
آورده بودند در بنادر جنوب صف کشــيده بودند تا چشــم مي ديد بر ســطح 

آب چراغ ها روشــن بود و ملوانان و جاشــوها شــادخواري مي کردند با پول 
ملت ايران که در يک ســال 400 ميليــون دالر دموراژ جريمه تأخير در تخليه 

بار دادند.
امکانات بنادر، اســکله ها چند برابر شد، اما سيمان به اندازه نبود،  سيمان رسيد، 
وســيله براي رساندنش به درون کشــور نبود، کاميون هاي وايتـ  سفيد رنگ 
ـ امريکايي خريداري شــد، راننده اي نبود، کنســولگري ايران در پاکستان و 
بنــگالدش مأمور اســتخدام راننده درجه يک شــدند، به رشــوه تصديق هاي 
ســاختگي در کار آمد و تا ده تايي از کاميون ها در جاده بندرعباس به کرمان 

چپه نشدند کس به صرافت فساد در کنسولگري ها نيفتاد.
ايــن کاميون هاي وايت چندان ماند که چهار ســال بعد از خريدشــان نصيب 
لشــگر صدام شــد که انبارهاي بندر خرمشــهر را غارت کردنــد، اما اين همه 
حکايت نيســت، چندان که کمبود برق،  شهرها را در تاريکي برد،  کارخانه ها 
با مشــکل توليد روبرو شــدند، کارگران بيکار شــدند، تورم سرسام آور شد، 
قيمت هــا گراني گرفت، هزاران بازرس اســتخدام شــد که گرانفروشــان را 
بگيرنــد، اصنــاف و بازرگانــان گرفتار بي عدالتي بازرســان شــدند و چرخه 
سقوط به کار افتاد، سيل جاري شد، گمان نرفت که اين حاصل همان رخداد 
تجديدنظر در برنامه پنجم در رامســر اســت و حاصل دور زدن کارشناســان 
سازمان برنامه. مفاســد اقتصادي شکل گرفت، مردم دانستند اين هياهو از بهر 

چيســت،  اما حکومت ندانست و رفت تا مديران سابق و الحق را قربان کند.
اقتصاد شکست خورده بود. ديگر به دنبال مسببش مي گشتند و چون شکست 
يتيم اســت و پيروزي صد پدر دارد، پس جست وجو ادامه يافت و ساواک به 
ماجراي اقتصادي رنگ سياســي زد. از اولين کساني که در آن زمان به حکم 
بررسي هاي نخستين قرباني شدند، فريدون مهدوي وزير بازرگاني وقت و دو 
معاونش بودند که ســاواک کشف کرد اولي عضو قديمي جبهه  ملي و دومي 

از اعضاي کنفدراسيون دانشجويي مخالف بوده اند.
بارها در اقتصاد شکســت خورديم به پاي سياســت نوشــتيم، در سياست کم 
آورديم، سراغ اقتصاد رفتيم. مگر با يارانه اش جبران کنيم. هر بار دشمني قهار 
در جيب داشتيم که بيرونش کشيديم و ناسزا بارش کرديم. آن بار شاه گفت 
هر بار ما گفت وگوهاي نفتي داريم، مملکت شــلوغ مي  شود. نگفتيم اين همه 

از قامت ناساز بي اندام ماست.
***
گزارش جالب انديشكده امريكايي

)ايران، 93/8/6(
بنياد دفاع از دموکراســي نتيجه گرفته اســت: »چه توافق نهايي حاصل شود يا 
نشــود، بايد گفت اقتصاد ايران از آســتانه فروپاشي و سقوط کامل بازگشت، 
آن هــم بدون آنکه اين کشــور امتياز برگشــت ناپذيري را در مــورد برنامه و 
فعاليت هاي هســته اي خود اعطا کرده باشــد ... ايران در حال حاضر احساس 

مي کند تنها به مذاکره نيازمند است نه مصالحه.«
***

وحشت عربستان از قدرت منطقه اي شدن ايران
)جمهوري اسالمي، 93/8/6(

ســازمان اطالعات عربستان گزارش محرمانه اي را تهيه کرده که در آن آمده 
است: کشــورهاي 1+5 متشــکل از امريکا، روســيه، انگليس، فرانسه و چين 
به اضافــه آلمان، در تالش هســتند که تا پيش از ســرآمدن مهلت تعيين شــده 
در مــاه آذر بــراي توافق جامع هســته اي، اين توافق را به هــر قيمتي به انجام 
برســانند. به گزارش مهر به نقل از وردپرس، عربستان نسخه  اي از اين گزارش 
محرمانه را در اختيار اعضاي شوراي همکاري خليج فارس قرار داده و از آنها 
خواســته تــا از ارتباطات خود با کنگره امريکا اســتفاده کرده و براي اعضاي 
مجلس نمايندگان و همچنين ســناي امريکا فشــار بياورند تــا از نفوذ خود بر 
دولــت باراک اوباما اســتفاده کرده  و از حاصل شــدن ايــن توافق جلوگيري 
کننــد. وردپرس ديلي که ســايتي متعلق به محافظه کاران امريکايي اســت در 
ادامه مي نويســد: عربســتان در اين گــزارش محرمانه به خطراتــي که توافق 
جامع هســته اي براي اين کشــور به وجود مي آورد اشــاره کرده اســت. گفته 
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مي شــود يکي از داليل مخالفت عربســتان با توافق ايران و غرب آن است که 
رياض گمان مي کند با به دســت آوردن اين توافق ايران به قدرت اصلي منطقه 

خاورميانه تبديل مي شود.
***

نامه تظلم خواهي به رهبري جرم نيست
)جمهوري اسالمي، 93/8/8(

دکتر علي مطهري در جمع خبرنگاران افزود: دو نقص و کاســتي در مجلس 
و دولــت علت عدم اقبال نمايندگان به آقــاي نيلي بود. مطهري تصريح کرد: 
ازســوي مجلس حساســيت بيش ازحدي درباره حوادث 88 وجود دارد و از 
ســوي دولت هم مشکل اين اســت که ارتباط کامل حتي با نمايندگان حامي 
دولت ندارد... وي با اشــاره به نامه اســاتيد دانشــگاه به رهبري در ســال 88 
گفت: اين نامه خوبي بود که اســاتيد دانشگاه براي حوادث آن روزها تظلم و 
دادخواهي کردند و رهبر معظم انقالب هم از حادثه کوي دانشــگاه ناراحت 
بودنــد و گفتنــد دل انســان را خون مي کنــد و اين نکته مثبتي بــود که وزير 
پيشنهادي نامه را امضا کرده بود ولي اينکه آن را به عنوان جرم مطرح مي کنند 
درست نيســت. مطهري در پاسخ به اين پرســش که آيا حساسيت بيش ازحد 
نسبت به اتفاق هاي سال 88 بيشتر جناحي است يا دغدغه ملي و مردمي؟ گفت 

اين حساسيت ها بيشتر جناحي است.
***

ممكن اســت برخي از نمايندگان از بورســيه غيرقانوني استفاده 
کرده باشند

)شرق، 93/8/8(
اقتصاد نيوز: احمد توکلي درباره ماجراي بورسيه هاي غيرقانوني وزارت علوم 
کــه در دولت هاي نهم و دهم به برخي افــراد بدون رعايت ضوابط الزم داده 
شــده بود گفت: از وزارت علوم دولت يازدهم انتظار مي رفت که با شجاعت 
بيشــتري در بحث برخورد با بورســيه هاي غيرقانوني عمل کنــد. اين نماينده 
مجلــس نهم تأکيد کرد: اکثر نمايندگان مجلــس موافق برخورد با بي عدالتي 
هستند. وي افزود: ممکن است چند نماينده هم از اين بورسيه ها استفاده کرده 
باشند، ولي آنها در مجلس خاموش هستند و عليه وزارت علوم دولت يازدهم 
موضــع مي گيرنــد درصورتي که همه مي خواهنــد با بورســيه هاي غيرقانوني 

برخورد جدي صورت بگيرد.
***

مجلس بناي مخالفت با دولت ندارد
)آرمان، 93/8/8(

رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس پس از پايان جلسه روز گذشته گفت: از 
بالتکليفي وزارت علوم متأسفم و تصور مي کنم مشکل پيش آمده بين دولت 
و مجلس در ايــن موضوع راه حل دارد. غالمعلي حدادعادل با تأکيد بر اينکه 
»مجلــس بناي مخالفــت با دولت ندارد« ادامه داد: دولــت بايد به دغدغه هاي 
نمايندگان مردم توجه کند و از طرح مسائل غيرواقعي مانند بورسيه ها و نظاير 
آن خودداري شــود. وي درباره گزينه آينــده وزارت علوم افزود: بايد فردي 
معرفي شــود که عالوه بر اينکه چهره اي علمي اســت مديــري توانمند بوده 
و بتوانــد از تبديــل فضاي دانشــگاه ها به اوضاع ســال هاي دوران اصالحات 

جلوگيري کند.
***

ماهاتير محمد و نقش ايران در سوريه
)جمهوري اسالمي، 93/8/17(

ماهاتير محمد نخست وزير ســابق مالزي: اگر سياست ها و اقدامات ايران نبود 
وضع از آنچه هست بدتر مي شــد. وي مشکالت ايجادشده در عراق را ناشي 
از اشغال و مداخله نظامي امريکايي ها در اين کشور دانسته و معتقد است اگر 
ثبات و اســتقرار و روند سياسي در اين کشور وجود دارد ناشي از نقش ايران 
اســت که همه طرف ها ازجمله خود عراقي هــا و امريکايي ها به آن واقف اند. 
وي همچنين افزود: اگر نقش ايران در ســوريه نبود اکنون در آنجا اوضاع از 

کنترل همه طرف ها خارج مي شــد و هيچ کس نمي توانست جلوي جريان هاي 
تروريستي مثل داعش را بگيرد.

***
نقد خطر نيست که کشور را تهديد کند

)آرمان، 93/8/19(
علي مطهري عضو کميســيون فرهنگي مجلس گفت: نگراني از اينکه فضاي 
دانشــگاه ها به فضاي دوران اصالحات بازگردد بي جاست چراکه نه تنها نقدها 
خطر تلقي نمي شــود که بخواهد کشور را تهديد کند، بلکه نشانه آزادي بيان 

و مايه مباهات و نقطه مثبت جمهوري اسالمي است.
***

توبه کافي نيست
)شرق، 93/8/18(

نجــات اهلل ابراهيميان ســخنگوي شــوراي نگهبان: نقش آفرينــي در حوادث 
انتخابات رياســت جمهوري ســال 88 خط »قرمز« براي اعطــاي مقام به افراد 
اســت و »توبه« نقش آفرينان در انتخابات 88 بــراي »امانت هاي بزرگ« مانند 

نمايندگي مجلس کافي نيست.
***

داعش نتيجه اختالف اندازي بين مسلمانان است
)شرق، 93/8/19(

ايرنا: رئيس مجمع تشــخيص مصلحت نظــام برخي اقدام هاي افراطي را عامل 
ايجاد اختالف بين مســلمان ها دانســت و گفت: از لعنــت گفتن به صحابه، به 
داعش رسيديم. او افزود: قرآن تهديد مي کند که »التنازعوا فتفشلوا و تذهب 
ريحکم« )ولي ما( نديده گرفتيم و هي دامن زديم به اختالفات سني و شيعه و 
عمرکشون و لعنت به صحابه، از اين کارهايي که خيلي عادي است و بعضي ها 
هم انجامش را عبادت مي دانند. اختالف انداختن بين مســلمان ها نتيجه اش اين 

مي شــود که ما به اين القاعده و داعش و طالبان و اين چيزها مي رسيم.
***

حفظ نظام بدون عبور از احكام شرعي
)شرق، 93/8/21(

وزير اطالعات: »نمي توان در هر مســئوليتي به بهانه حفظ نظام از احکام ديني 
عبــور کرد، چراکه اين گونه اقدام ها و تحرکات خالف شــرع، با اســالم در 
تضاد اســت«. او با ذکر اينکه در هيچ دســتگاهي وجه غيرشرعي براي پيشبرد 
فعاليت ها نداريم ا فزود: »کارهاي اطالعاتي در چارچوب اخالق و شرع پيش 

مي رود و در اين صورت نتيجه بخش نيز خواهد بود«
***

ديرهنگام
)شرق، 93/8/22(

در تصويب طرح امربه معروف و نهي ازمنکر دقت کنيد. عباســعلي کدخدايي 
مشــاور عالــي دبيــر شــوراي نگهبان: آنچــه ما نيــاز داريم ترويــج فرهنگ 
امربه معروف و نهي ازمنکر اســت و اقدام مجلس در اين زمينه ديرهنگام بود. 

ايرنا
***

نهي از منكر تنها تذکر در خصوص بدحجابي نيست
)شرق، 93/8/17(

ايرنــا: رئيس حــوزه علميه کاشــان گفت: »نهــي از منکر تنهــا در خصوص 
بدحجابي و بي حجابي در جامعه نيســت، بلکه ســيئات اخالقي و زشــتي هاي 
مســئوالن و مردم نيز اســت. آيت اهلل ميرســيد محمد يثربي در جمع عزاداران 
حسيني در مســجد جامع حبيب بن موسي)ع( کاشــان افزود: امربه معروف و 
نهي ازمنکر يکي از پيام هاي مهم عاشــورا براي مردم و مســئوالن اســت. آيا 
اين منکر نبود که در طول هشــت ســال دولت پيش بــا بيت المال مردم بازي 
شد و ســرمايه داري شخصي و فردي مردم به کمتر از يک سوم کاهش يافت. 
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آيت اهلل يثربي افزود: امروز اگر ما تروريست هاي تکفيري داعش و النصره را 
مالمت و ســرزنش مي کنيم به علت آن است که دين اسالم را وارونه تبليغ و 

تبيين مي کنند.
***

چرا رهبر انقالب از مذاکرات هسته اي حمايت مي کنند؟
)ايران، 93/8/21(

 khamenei.ir هم زمان با مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در عمان، صفحه
در توئيتر در نوشته اي به زبان انگليسي با عنوان »چرا رهبر انقالب از مذاکرات 
هســته اي حمايــت مي کننــد؟« 9 عبارت از ســخنان رهبر معظــم انقالب در 
حمايت از مذاکرات هســته اي را بازنشر کرد. تصميم ايران براي بستن پرونده 
هســته اي به رغم عزم دشمنان براي طوالني تر شدن اين پرونده، غلبه بر موانعي 
که دشــمن در مسير پيشــرفت کشور ايجاد کرده اســت، گسترش تجارب و 
ظرفيت هــاي فکري مردم ايران براي متکي بودن بــر نيروهاي داخلي حمايت 
از تصميم گيري هاي اتخاذشــده از ســوي مقامات اجرايي کشــور با نظارت 
بر خطوط قرمز، دفع شــر شــيطان بزرگ و حل مشــکالت، مقابله با تبليغات 
سياسي دشمن و شست وشــوي افکار عمومي عليه ايران، تبديل رابطه ايران و 
آژانــس بين المللي انرژي اتمي به يــک رابطه معمولي و نه يک رابطه بحراني 
و فوق العاده، تأکيد بر سياســت  قطعي ايران، در اختيارنداشــتن سالح اتمي و 
اتخاذ ديپلماســي ابتکاري در سياســت خارجي و معادالت بين المللي ازجمله 

داليل حمايت رهبر معظم انقالب از مذاکرات هسته اي عنوان شده است.

***

ايجاد 30 پست مشاوره فراتر از قانون
)ايران، 93/8/22(

روزنامه رســالت افشــا کرد که دولت قبل 40 پســت براي مشــاوره به رئيس 
دولت قبل تعريف کرده بود. اين روزنامه در شــماره خود در مطلبي با عنوان 
پست سازماني رئيس جمهوري سابق« نوشت که دولت قبل 40 پست سازماني 
با عنوان »مقام کارشناس عالي« در دبيرخانه شوراي مشاورين رئيس جمهوري 
ايجــاد کرده بود که حقــوق و مزاياي آن ها با حقــوق و مزاياي معاون وزرا، 
اســتانداران و سفرا همتراز بود. رســالت با تأکيد بر اينکه قانون گذار حداکثر 
تعداد مشــاوران رئيس جمهوري را 10 نفر تعيين کرده افزود: در جوف همين 
مصوبه هشــت کارشــناس عالي براي شــوراي ايرانيان خارج از کشور و 19 

مشاور عالي براي مرکز ملي رقابت افزوده شد.
نکته قابل تأمل که اين روزنامه به آن اشــاره نکرده اين اســت که به اعتراف و 
اذعان وزرا و اعضاي کابينه نهم و دهم، رئيس دولت قبل حتي به نظر وزراي 
خود هم وقعي نمي نهاد و معلوم نيست کار واقعي اين مشاوران چه بوده است 

و به چه دليل اندازه وزرا حقوق مي گرفتند؟!
***

از وزراي پيشنهادي ايراد بني اسرائيلي مي گيريم
)ايران، 93/8/25(

علــي مطهــري ايــرادات نماينــدگان مجلــس از وزراي علوم پيشــنهادي را 
»بني اســرائيلي« توصيــف کرد. به گــزارش تيک، وي در جمع دانشــجويان 
دانشــگاه، استادان و کارکنان دانشــگاه صنعتي بيرجند گفت: امروز به خاطر 
نگرانــي بيش ازحد از دانشــگاه ها و حساســيت هاي بيش ازحد از حوادث 88 
دائم ايرادهاي بني اســرائيلي از وزراي پيشــنهادي دولــت مي گيريم. وي در 
بخش ديگري از اظهاراتش گفت دشــمن از شرايط سال 88 استفاده و مسائل 
حقوق بشــري را مطرح کرد و تحريم ها بيشــتر شــد، اما در اين موضوع همه 
مقصــر بوديم و بايد به آن طرف هم اجازه مي داديم تا در صداوســيما حرف 
خود را بزند يا اينکه اگر شوراي نگهبان احمدي نژاد را به خاطر صحبت هايش 

در مناظره رد صالحيت مي کرد، شاهد اين حوادث نبوديم.
***

 سخنان علم الهدي در همايش دلواپسان هسته اي
)جمهوري اسالمي، 93/8/28(

حجت االسالم ســيداحمد علم الهدي در همايش دلواپسان هسته اي گفت: در 
35 ســال گذشــته به اندازه يک ســال پس از توافق ژنو تحقير نشده بوديم. به 
گــزارش پايگاه خبري »تيک« امام جمعه مشــهد در ايــن همايش که باعنوان 
»منهاي عــزت به عالوه تحريم« در حــوزه هنري برگزار شــد، افزود: امريکا 
مي خواهد نشــان دهد که ما از انقالب و استکبارستيزي پشيمانيم. وي با اشاره 
به مذاکرات هسته اي گفت: ما آن قدري که در اين يک سال بعد از توافق ژنو 
تحقير شــديم در طول اين 35 سال نشــده بوديم. اگر ما مانند آن 10 سال که 
پشــت ميز مذاکره محکم ايســتاده بوديم رفتار مي کرديم، دولتمردان امريکا 
مــا را اين مقدار تحقير نمي کردند. وي افزود: مــا تا اين اندازه به ذلت نيفتاده 
بوديم که در اين يک ســال به ذلت افتاده ايم. در تحريم اقتصادي آيا بچه هاي 
ما باالتر از بچه هاي امام حســين)ع( زجر ديدند؟« علم الهدي در اين سخنراني 
هيچ اشــاره اي به تحقيرهاي پياپي که در اثر عملکرد دولت نهم و دهم متوجه 
ملت ايران شد نکرد و براي اين سخن نادرست خود که ايران در اين يک سال 
تحقير شده اســت هيچ دليلي ذکر نکرده است. واقعيت اين است که در يک 
ســال اخير به دليل مواضع شفاف، عاقالنه و منطقي دولت يازدهم، ملت ايران 
توانســت عزت خود را که در دولت هاي نهم و دهم دچار خدشه شده بود باز 
يابد و با دســت بــاال و از موضع عزت و اقتدار بــا قدرت هاي جهاني مذاکره 

نمايد.
***

منهاي ادب، به عالوه توهين
)ايران، 93/8/28(

تصوير صندلي هاي خالي و استقبال سرد از همايش سوم دلواپسان و محتويات 
سخنان مطرح شده از سوي سخنرانان واکنش هاي متفاوتي را به دنبال داشت. 
هرچند رسانه هاي وابسته به جبهه پايداري سعي کردند تصاويري با کادر بسته 
از اين مراســم منتشــر کنند تا خلوتي همايش کمتر نشان داده شود، اما ريزش 
طرفداران اين نحله از نگاه رسانه ها دور نماند. در اين ميان خبرگزاري ايلنا در 
گزارشــي تحليلي با يادآوري توهين ســخنرانان مراسم »منهاي عزت به عالوه 
تحريــم« به بزرگان نظام و دولت به دلواپســان پيشــنهاد داد ازاين پس عبارت 

»منهاي ادب، به عالوه توهين«  را براي اين گونه همايش ها برگزيده شود.
***

برچسب فتنه بهانه تسويه حساب نشود
)ايران، 93/9/10(

ســايت الف متعلق به احمد توکلي نماينده تهران در يادداشتي با عنوان »لزوم 
تعيين مرجع تشــخيص مصاديــق فتنه گر« از افرادي که رويدادهاي ســال 88 
را بــه چماقي براي از ميان به در کردن رقيب سياســي بــدل کرده اند انتقاد و 
از اينکه در بررســي صالحيت ها اين موضوع لحاظ شــود ابراز نگراني کرد. 
در اين يادداشــت آمده: »نزديک به پنج سال از حوادث غمبار انتخابات دهم 
رياســت جمهوري مي گذرد که در به وجودآمدن آن حوادث عده اي اعم از 

محمد جواد ظریف و کاترین اشتون
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خــواص و عوام و اصالح طلب و اصولگرا دخيــل بودند. چه آناني که قواعد 
قانوني را برنتافتند و چه آن عده اي که با در اختيارداشتن مناصب و اختيارات 
حکومتي، رفتاري نابخردانه انجــام دادند و به جاي آب، بنزين بر آتش ايجاد 
شــده ريختند. اينکه هر دو طرف ماجرا در ايجاد بلوا سهيم بوده اند بعيد است 
که هيچ انســان منصف و عاقلي نداند و تصديق ننمايد؛ اما گويي قرار اســت 
ســايه شوم آن حوادث تلخ هميشه بر فضاي کشورمان گسترده باشد و در اين 
فضــا يک گروه، طرف مقابل را در هر بزنگاهي با چماق فتنه، فتنه گر، مفتون 

و ســاکت فتنه و... بنوازد تا که او را از ميدان به در کند.«
الــف مي افزايــد: کار به جايي رســيده کــه در برخي انتصابــات مالک هاي 
ديــن داري، وفاداري به نظام،  واليتمداري، ســوابق مبارزاتي و انقالبي گري و 
تخصــص افراد در درجه چندم مالحظه قرار مي گيرد و از همان ابتدا کار فرد 
را با برچســب فتنه گر، مفتون يا ســاکت فتنه يکســره مي کنند. نکند اين بهانه 
همچون پيراهن عثمان شود که برخي با آن به دنبال تسويه حساب هاي جناحي 
و حزبي خود باشــند؟ نکند خداي ناکرده برخي که اختيار تعيين صالحيت ها 
را در يــد خود دارند، بتوانند با اين دســتاويز، افراد متديــن، انقالبي، واليي، 

متعهد و متخصص را از عرصه خدمتگزاري به در کنند؟«
در پايان يادداشــت پيشــنهاد شــده »نظام جمهوري اســالمي اختيار بررسي و 
تعيين مصاديق اين جرايم و مجرمين آن )فتنه گر، مفتون فتنه و ســاکت فتنه( و 
نيز حدود صالحيت احراز مشــاغل اين افراد را به مرجعي مشــخص بسپارد تا 
فضاي غبارآلود اتهام زني موجود بيش از اين، کشــور را دچار چالش نسازد.«

***
سؤال از گزارش منتسب به روحاني عليه يک نهاد امنيتي

)خبرگزاري فارس، يكشنبه 2 آذر 93(
15 نفر از نمايندگان مجلس از وزير اطالعات درباره چگونگي انتشار گزارش 
منتســب به رئيس جمهور عليه يکي از نهادهاي امنيتي کشــور در رســانه هاي 

ضدانقالب سؤال کردند و آن را تحويل هيئت رئيسه مجلس دادند.
در شــرح اين ســؤال نيز ذکر شــده: وزير محتــرم اطالعــات، همان طور که 
مستحضريد چندي پيش يکي از پايگاه هاي خبري ضدانقالب، اقدام به انتشار 
گزارشي منتسب به رئيس جمهور کرد که عليه يکي از نهادهاي امنيتي کشور 
تهيه شــده بود، اين گزارش کذب که متأسفانه با انگيزه هاي افراطي و سياسي 
تهيه شــده، طبق اظهارنظر اين سايت توسط رئيس جمهور به يکي از مسئوالن 
ارشد کشــور ارائه شده اســت. در بخش ديگري از اين ســؤال، چهار سؤال 

به طور مشــروح از وزير اطالعات پرسيده شده که به شرح زير است:
جناب آقاي وزير محترم اطالعات

1ـ آيــا اصل اين گزارش را تأييــد مي فرماييد يا فقط توهمات و جنگ رواني 
رسانه هاي ضدانقالب است؟

2ـ در صــورت تأييد چه نهادي اقدام بــه اين حرکت مغرضانه و خالف تدبير 
کرده است؟

3ـ چگونه و توســط چه کساني اين گزارش به دســت رسانه هاي ضدانقالبي 
رسيده است؟

4ـ براي شناسايي و مجازات افراد يا نهادي که اين گزارش را تهيه و منعکس 
کرده اند، چه اقدامي انجام داده ايد؟

الزم به ذکر است براساس مندرجات سايت الف، نمايندگان يادشده نامه خود 
را بعد از مدتي پس گرفتند.

***
اگر مذاکرات انجام نمي شد واقعًا جاي دلواپسي داشت

)آرمان، 93/9/3(
ســردار حسين عاليي رئيس ســابق ستاد مشترک ســپاه: اگر مذاکرات انجام 
نمي شد واقعاً جاي دلواپسي داشت، چراکه وضعيت فشارها روي ايران توسعه 
پيــدا مي کرد. وي ابراز کــرد: مهمترين نتيجه مذاکرات ايــن بوده که زماني 
ايران به عنوان خطر براي امنيت جهاني معرفي مي شد، اما ديگر چنين تصوري 
رنگ باخته است و قطار تحريم ها که راه افتاده بود و به سرعت راهش را ادامه 
مي داد و در حال شتاب گرفتن بود متوقف شده است. اين مذاکرات اگرچه به 

نتيجه موردنظر مردم و حتي دولت نرسيده، ولي گام هاي رو به رشدي برداشته 
اســت. وي تصريح کرد تيــم مذاکره کننده بااحتياط و با تــالش براي تأمين 
منافع ملي اقدام کرده اســت و سعي مي کند تمامي اقداماتش را در چارچوب 

سياست هاي نظام جمهوري اسالمي سازمان دهد.
***

نقش دکتر ظريف در مذاکرات هسته اي جهادگونه است
)جمهوري اسالمي، 93/9/2(

سرلشــگر فيروزآبادي رئيس ستاد کل نيروهاي مســلح نقش دکتر ظريف و 
همکاران صادقش را در اين مذاکرات جهادگونه ارزيابي مي کنم.

***
واکنش به خطبه هاي آيت اهلل جنتي

)شرق، 93/9/2(
صادق زيباکالم در نامه اي خطاب به جنتي چنين يادآور شــده است: »مشکلم 
از اينجا شــروع مي شــود که هر دو قــوه اصلي مقننه و مجريه که مســئوليت 
سياســت هاي خرد و کالن کشــور را برعهده دارند )و علي القاعده بيشــترين 
تقصيــر و مســئوليت در خصــوص مفاســدي که اشــاره فرموديــد برعهده 
ايــن دو نهاد اســت( هم نظارت بر سياست هايشــان و هم انتخــاب مجريان و 
کارگزارانشان مستقيم و غيرمستقيم برعهده جنابعالي و همکارانتان در شوراي 

نگهبان بوده است.«
***

نمره قبولي تيم مذاکره کنندگان از نگاه عبدي
)ايران، 93/9/2(

عباس عبدي مديريت مذاکرات را موفقيت مهم دولت و ساختار سياسي کشور 
در 16 ماه اخير دانســت. وي در يادداشتي با عنوان »اعتماد، اعتماد و حمايت« 
نوشــت طي يک سال گذشته مطلبي را به اسم منتشــر نکرده ام، اما با توجه به 
مذاکرات حســاس هســته اي ناچار بايد چند جمله توضيحاتي را بدهم. عباس 
عبدي مي نويســد: »برخي افــراد توجه خود را به نتيجــه مذاکرات دوخته اند، 
درحالي که بايد اصل مذاکرات را نيز موردتوجه قرار داد. تنها کشورهايي که 
از نوعي قوام و قدرت در ســاختار سياســي خود برخوردارند مي توانند چنين 
فراينــدي را بدون چالش جــدي پيش ببرند آن هم در کشــوري که تاکنون 
چندين بار وزيران پيشــنهادي دولت در مجلس رأي اعتماد نگرفته اند. آن هم 
در کشــوري که اطراف آن از افغانستان تا سوريه و عراق در آتش بحران هاي 
سياســي و نظامي مي ســوزد. کافي است که وضعيت سياســت خارجي ايران 
را با سياســت خارجي ترکيه، مصر و عربســتان به عنوان کشــورهاي قدرتمند 
منطقه مقايســه کنيم تا به اهميت موفقيت هاي ايران در عرصه خارجي ازجمله 
مذاکرات جاري بيشتر پي ببريم. عبدي از ميان رفتن گزينه عدم »درگيري« و 
»رويارويي« را ديگر دستاورد دولت دانست و ابراز اميدواري کرد در فرصت 
باقي مانده »توافقي نسبي که متضمن خواست هاي مشروع طرفين باشد به دست 

آيد.«
***

آغاز سقوط اسرائيل
)اعتماد، 93/9/4(

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمي سرلشگر محمدعلي جعفري: امروز 
کل منطقه اســرائيل از شــمال تا جنوب تحت پوشــش موشک هاي مقاومت 

است و اين يعني آغاز سقوط رژيم اسرائيل.
***

توضيح مطهري درباره سخنراني مشهد
)شرق، 93/9/5(

در برخي رسانه ها جمله اي تحريف شده از صحبت  اينجانب در بخش پرسش 
و پاسخ سخنراني ام در دانشگاه فردوسي نقل شده که الزم است تصحيح شود. 
گفته شــده اين بنده گفتــه ام حمايت رهبري از آقاي احمدي نژاد ريشــه فتنه 
ســال 88 بوده است. درحالي که سخن من که بارها تکرار کرده ام چنين بوده: 
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»اينکــه عده اي از مدتي قبل از انتخابات 88 راه افتادند و گفتند نظر رهبري به 
آقاي احمدي نژاد اســت باعث شد قشر متدين و واليي اصرار داشته باشند که 
ايشــان رأي بياورد و افرادي هم که عناد داشتند تالش کردند وي رأي نياورد 
تا رهبري تضعيف شــود. درنتيجه جامعه دوقطبي شد و اين امر يکي از عوامل 

مؤثر در فتنه 88 بود.«
***

دشمن مي خواست وضعيت عراق و سوريه را در ايران پياده کند
)ايران، 93/9/6(

ســردار سرلشــگر محمدعلي جعفري فرمانده کل سپاه پاســداران: ... دشمن 
مي خواســت با مزدوراني از جنس داعش، امنيت ما را مختل کند، اما حضور 
گســترده مردم و بسيج درصحنه چنين اجازه اي به آنها نداده و نخواهد داد. ما 
در شــرق کشــور به قوم هاي محلي بلوچ اعتماد کرده و امنيت را به خودشان 
ســپرديم و امروز 10 هزار بسيجي اهل سنت در دسته هاي رزمي براي مقابله با 

دشمن از جنس داعش ايستاده اند.
***

علي مطهري: اســتيضاح فرجي  دانا خطا بود، زيرا يک وزير اليق 
را برکنار کرديم

)جمهوري اسالمي، 93/9/2(
نماينــدگان مخالف گزينه هاي قبلي بر ســر دوراهي قــرار گرفته اند که آيا بر 
معيــار قبلي خود پافشــاري کنند و اين گزينه را نيــز رد کنند يا از آن معيار به 
خاطر مالحظاتي دســت بردارند و به قول خودشان به يک فتنه گر رأي اعتماد 
بدهند، هر دو حالت به زيان مجلس است، چون در صورت اول وزارت علوم 
همچنــان بالتکليف باقــي مي ماند و مردم مقصر اصلــي را مجلس مي دانند و 
در صــورت دوم که معيار فتنه را کنار بگذارنــد و به وزير رأي اعتماد بدهند 
مجلــس متهم بــه منطق دوگانه و يک بــام و دو هوا خواهد شــد،  زيرا مردم 
مي پرســند چرا گزينه هاي قبلــي را با اين معيار رد کرديــد و وزارت علوم و 
دانشــگاه ها را اين مقدار معطــل کرديد... اگر کســي در جريان حوادث 88 
نامه  اي در تظلم و دادخواهي و در اعتراض به رفتار بخشــي از مسئوالن نوشته 
باشد... از نظر من چنين کسي نه تنها فتنه گر نيست، بلکه فردي مسئول و متعهد 
اســت که در مقابل بي قانوني ساکت نبوده است. گزينه هاي قبلي يعني آقايان 
ميلي منفرد، فرجي دانا، نيلي و دانش آشــتياني نيز هيچ يک فتنه گر نبودند و در 

حق آنها ظلم شده است.
***

راه حل مذاکرات هســته اي ســفر آقاي هاشــمي رفسنجاني به 
عربستان است

)جمهوري اسالمي، 93/9/8(
به گزارش شفقنا، طه هاشمي معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه آزاد در صفحه 
خود ضمن اشاره به ديدار روز پنجشنبه مسئوالن دانشگاه آزاد با مراجع عظام 
تقليد در قم نوشــت: آيت اهلل وحيد خراســاني توصيه هايي در مورد دانشــگاه  
آزاد اســالمي و تجليل از مديريت آقاي هاشــمي رفســنجاني در مورد عدم 
نتيجه گيري در مذاکرات هســته اي متذکر شــدند و گفتند اسرائيل و سعودي 
از نتيجــه مطلوب ممانعت کردند و راه قطعي اين اســت که آقاي هاشــمي به 
عربســتان سفر کند چون تنها شــخصيتي که مي تواند عربستان را مجاب کند، 

آقاي هاشمي است.
***

واکنش تند سايت احمد توکلي به رسايي
)ايران، 93/9/13(

سايت الف در يادداشتي با عنوان »اتهامات تکراري« از نطق حميد رسايي عليه 
دولت انتقاد کرد: الف با بازخواني بخشي از نطق وي مبتني بر اينکه »نه چرخ 
سانتريفيوژ مي چرخد و نه کارخانه« اين سؤال را مطرح کرد که »با کدام آمار 

به اين نتيجه رسيده ايد که چرخ کارخانه هاي کشور خوابيده است؟«
الف در ادامه نوشــت: »دست شما و دوستانتان آن قدر از تخريب دولت خالي 

است که گراني مقطعي گوجه فرنگي که در همه سال ها به خاطر شرايط فصلي 
اتفاق مي افتد را به يک نيم صفحه در روزنامه هايتان تيتر يک مي کنيد از کجا 
فهميديد اقتصاد کشور هنوز مانند دوران پاياني دولت محبوبتان است؟ زماني 
که بي ثباتي بازار و قيمت ها مردم را گيج کرده بود.« در ادامه يادداشت آمده: 
»جناب رســايي، روحاني به غرب خوش بين نيســت، به حماقت بدبين است. 

ديپلماسي اين دولت، ميلياردها دالر از دشمن پس گرفته است.«
***

واکنش امير محبيان به اظهارات آيت اهلل مصباح
)آرمان، 93/9/16(

اميــر محبيان در پي اظهــارات آيت اهلل مصباح يزدي مبني بــر اينکه »يکي از 
نعمت هاي بســيار بزرگ براي ما امام راحل بود که بسيار بزرگ بود و بعد از 
رحلت ايشان وجود نعمت جانشين ايشان رهبر معظم انقالب است که خدا را 
شــاهد مي گيرم جامعه ما لياقت چنين رهبري را ندارد. ايشان باالترين مراتب 
مديريت را در جامعه دارد و بزرگ ترين دشــمنان جامعه کســاني هستند که 
در زمينه تضعيف واليت فعاليت مي کنند.« وي در توضيحاتي گفت: ســخنان 
آيــت اهلل مصباح و واکنش ها که اتفاقاً از ســوي عالقه مندان و مريدان رهبري 
صورت گرفته اســت مي تواند مبناي يک تحليل قرار گيرد. اينجانب به ســهم 

خود به نکاتي اشاره مي کنم:
1ـ اظهــار ارادت بــه رهبري در صورتي مفيد اســت کــه اوالً، در تعارض با 
فرهنگ علوي که بر چهره مداحان خاک مي پاشــد، نباشــد. به عبارتي نبايد 
تقدير از رهبري به گونه اي چاپلوسي تلقي شود که منش شيعه علوي و ولي و 

رهبر در قالب اين فرهنگ، فرسنگ ها از آن دور است.
2ـ نبايد بيان شــأن رهبري به گونه اي اظهار شود که به تخريب عزت نفس يک 
ملت بينجامد. ترديدي نيســت رهبري بر ملتي فاقد لياقت آن گونه که از ظاهر 
بيــان آن گوينده برمي آمد شــأنيت و افتخاري ندارد، بلکــه در جامعه اي که 

صاحب عزت است خدمتگزاري افتخار و رهبري موجب سربلندي است.
3ـ اينکه هر ملتي حتي يک شــهيد چون شــهيدان پاک ما از آن زاده مي شــد 
عزيز بود چه رســد به ملتي که گلزاري از پاک ترين شهداي بلندمرتبه آفريده 
اســت. فرهنگ ســلطنتي پيــش از انقالب، فرهنــگ چاپلوســي و تبعيض و 
ســرافکندگي در برابر بيگانگان بود. انقالب اين فرهنگ را در هم کوبيد و نه 

ملت و نه رهبري اجازه احياي اين فرهنگ را نمي دهند.

***
دفاع بد چرا؟

)جمهوري اسالمي، 93/9/16(
روزنامه جمهوري اســالمي از سخنان اخير آيت اهلل مصباح يزدي انتقاد کرد و 
در ســرمقاله اي باعنوان »دفاع بد چرا« نوشت: »اينکه کساني درست برخالف 
نظــر خود رهبــري اوالً وارد مباحث غيرضروري شــوند و جامعه را مشــغول 
حواشــي کنند و ثانياً به گونه اي سخن بگويند که موجب توهين به مردم شود 

نه تنها خدمت به رهبري نيست، بلکه تضعيف رهبري است.«■

امير محبيان
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برقــرار مي کنند، بــراي هر دوره از دانشــجويان 
متداول بوده اســت. اينکــه چه نســبتي مي تواند 
بيــن دانشــگاه و سياســت برقرار باشــد يا چطور 
ارتباطي براي جنبش هاي دانشــجويي و احزاب و 
طيف هاي سياســي مي توان لحاظ کرد، به گمانم 
به مباحثات ارزشمند پيشينه داري انجاميده که اين 
متن در اينجا به دنبال طرح و تکرارش نيســت. در 
عــوض تصــور مي کنم با توجه به دو بخشــي که 
در باال عنوان شــد؛ نخســت تجربــه برجاي مانده 
از نســل هاي قبلي و دوم ســنخ مباحثاتي که پيش 
روي دانشــجويان است، مي توان وضعيت اکنوني 

جريان دانشجويي را بازنگريست.
دو مدار براي پرداختن به مسائل

بــه گمانــم در يک دســته بندي ســاده مي توانيم 
در دو مــدار به عمده مســائل و مشــکالتمان نظر 
بيندازيــم. ايــن دو مــدار اگرچــه تفکيک پذير 
نيســتند؛ امــا خاســتگاه متفاوتــي دارنــد. مــدار 
نخســت اختــالف و فاصله ما با آن چيزي اســت 
که متناســب با توانايي ها، منابــع و ثروت هايمان 
مي خواهيــم باشــيم. به عنــوان نمونه، کشــور ما 
هفــت درصد مجموعه منابــع معدني جهان را در 
اختيــار دارد و حداقل اطالعاتي ازاين دســت هر 
وجدانــي را بــه تأمــل و داوري در علل وضعي 
که در آن هســتيم مي طلبد. مــدار دوم، اختالف 
و فاصله اي اســت که با کليت جهــان پيرامونمان 
در ابعاد اجتماعي، سياســي و اقتصادي اش داريم. 
ســرعت رخدادهاي جهان پيرامــون ما به گونه اي 
اســت که همواره با يــک اختالف فــاز تاريخي 
نســبت به شــرايط اکنوني جهان به ســر مي بريم. 
در ميانه عصر انقالب صنايع انرژي که به شــکلي 
باورنکردني انرژي هــاي تجديد پذير را جايگزين 
انرژي هاي فســيلي مي کننــد1 مــا مجبوريم تمام 
تــوان و وقتمــان را صرف حل منازعــات قبلي با 

دانشــگاه در ايــران، قابل توجه و مالحظه اســت. 
مــردم مــا در صد ســال اخيــر تالش هاي نســبتاً 
مســتمري براي رســيدن به اهــداف و آرزوهاي 
تحقق نيافته شــان داشــته اند. جنبش دانشــجويي و 
به عبارتي متأخر، جريان دانشــجويي، در ذيل اين 
تالش ها قابل تعريف و بررســي است. دانشجويان 
تقريبــاً در تمامــي ادوار چند دهه اخيــر ايران، يا 
به طور مســتقيم در تحوالت ايفاي نقش کرده اند 
يا در کســوت يک نيروي فعال يا کارشناس، در 
ســال هاي بعد از فراغــت از تحصيل منشــأ اثر و 
خدمات بوده اند. اســتمرار تالش هاي هر نسل از 
جريان دانشــجويي، ســرمايه اي از تجربه را براي 
نســل هاي بعدي فراهم آورده اســت و از مجراي 
چنين تجاربي، دانشــگاه حامل آموزه هايي غني و 
قابل برداشــت براي دوره هاي مختلف دانشجويي 

خواهد بود.
افزون بر حصول و حضور چنين تجربه اي که براي 
هر نسل از فعاالن دانشــجويي در دسترس است، 
پرسش ها و موضوعات مشخصي همواره روبروي 
اين جريان قــرار دارد. نمي توان ويژگي هايي که 
هر دوره و نسل از دانشجويان با ساير نسل ها دارند 
را ناديده گرفت و به اهميت و اولويت پرســش ها 
در دوره هــاي زمانــي گوناگــون نظر نکــرد، اما 
مي توان به کليتــي از مجموعه رويارويي هاي اين 
جريان نظم بخشــيد. ايــن رويارويي هــا منجر به 
پرسش ها و طرح مباحث متنوع و گوناگوني ميان 
فعاالنــش مي گردد. مباحثاتي مانند تعيين نســبت 
جريان دانشــجويي با نهاد دولت، دســته بندي بين 
خواســته هاي سياســي و صنفي و اولويت گذاري 
بــراي آن ها، نوع رابطه بين جريان دانشــجويي و 
نيروهاي تحول خــواه اعم از احــزاب، جريانات 
سياسي و روشــنفکران و نوانديشــان و مراودات 
دروني اي که گروه هاي متعدد دانشــجويي با هم 

در يادداشت پيش رو، نويسنده از منظري تازه 
به غفلتي کــه در جريان فعاالن دانشــجويي 
در يک دهه  گذشــته نســبت به آنچه نهضت 
و رشد شــتابان علمي ناميده شــده، پرداخته 
اســت. بنا به تحليلي که باونــد صادقي ارائه 
مي کند، برنامه ريزي هاي کالن آموزشــي که 
از ســال 1384 در دســتور کار دولت وقت 
قــرار گرفت، چيزي جــز کّمي گرايي صرف 
براي وضعيت علمي کشــور در پي نداشت و 
شايســته بود که اين مســئله مورد نقد و بحث 
اين  از  فعاالن دانشــجويي قرار گيرد. غفلت 
امر سبب شــد که مديران وقت دانشگاه پا را 
فراتر گذاشــته و با اقدامــات غيرقانوني نظير 
بورســيه ها، بيش ازپيش توان علمي دانشــگاه 
نقد  نمايند. حال آنكــه در صورت  را تضعيف 
مقاومــت جريان هاي  و  برنامه ريزي ها  ايــن 
دانشــجويي و نيروهاي سياســي تحول خواه 
خارج از دولت در برابر داعيه هاي غيرواقعي 
مبني بر رشد شــتابان علمي، طي هشت سال 
دولت ســابق، امكان آن وجود داشــت که 
جلوي برخي آسيب هاي واردآمده بر حيثيت 

دانشگاه و علم در ايران گرفته شود.

مقارن با هشــتادمين ســالگرد تأســيس دانشــگاه 
تهــران، عمر و قدمــت جنبش دانشــجويي ايران 
نيــز به مثابه جريانــي اجتماعي و برآمــده از نهاد 

بازگشت به مسئوليت ها، بازنگري در تجربه ها
تحليلي بر نگرش هاي غالب جريان دانشجويي و فعاالنش

باوند صادقي

نائب دبير سابق شوراي صنفي مرکزي 
دانشگاه علم و صنعت
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يکــي از مهمتريــن عوامــل اثرگذار دهــه اخير، 
هم بر نهاد دانشــگاه و هم بــر مجموعه جريانات 
دانشــجويي بوده اســت. از ســال 1384 و شروع 
يــک دوران تــازه در ســطوح بــاالي مديريــت 
کشــور، طيف هاي مســلط بر دانشــگاه در کنار 
برنامه ريزي هــاي گســترده فکري و سياســي، از 
مقوله جديــدي نــام مي بردند که به زعم ايشــان 
در دوره هــاي قبلــي مــورد غفلــت قــرار گرفته 
بــود. توســعه دانش و رشــد حرکــت همه جانبه 
علمي، مســئوليت اصلي و اساســي دانشــگاهيان 
به حســاب مي آمد. ادعا مي شــد که نوآوري هاي 
نســبتاً مطلوب و نظريه پردازي هاي سودمندي در 
حوزه هاي مختلفي اعم از فلسفه، تاريخ، اقتصاد و 
جامعه شناســي و ... رخ داده است، اما همه اين ها 
منجر به يک نهضت پرشــتاب و جنبشــي نشــده 
است. خروج جريان سياســي مقابل هم از دولت 
و هم از مجلس، موعد مناســبي بــراي تحقق اين 
امر به نظر مي رســيد. بر اساس ابداع شاخص ها و 
دســتورالعمل هايي که توسط وزارت علوم قبل تر 
ارائه شــده بــود و بــه مجموعه عللــي برآمده از 
همين طرح ريزي جديد براي سنجش فعاليت هاي 
علمي دانشگاهيان، ارائه کتاب و مقاالت و به طور 
انتشــاريافته، جايگاهي  خالصه هرگونه خروجي 

به مراتب جدي تر از قبل يافت.
به موازات اين برنامه ريزي و ابالغيه هاي گسترده، 
بخــش زيــادي از طبقــات اجتماعي نيــز از پس 
نااميدي هــاي متوالي در گشــايش موانع و بهبود 
مســائل کشــور، تمرکز در تحصيــل و تالش بر 
کســب تخصــص را به عنــوان بهتريــن راهبرد به 
دانشــجويان توصيه مي کردند. بر اين اساس، اگر 
در يــک نقطه، سياســت گذاران و مديران دولتي 
و خانواده هــاي ايرانــي )آن هم طبقه متوســط(، 
اشــتراکي باورنکردني داشــته باشــند، در همين 
توصيه اغراق شــده اي است که هر دو در رابطه با 
چيز تقريباً نامشــخصي به نام »علــم« دارند. اولي 
از واژه نهضــت علمي اســتفاده مي کرد و دومي 
آن را تحت عناوين پيشــرفت نظري و خدمت به 
مردم کشــور بيان مي داشــت. نمي توان در مورد 
نتايج ثانويه اين برنامه ريزي راهبردي که چه  بســا 
حاشــيه اي جدي تر از متن براي هر دو بوده است، 
چشم پوشــي کرد و آن همان انــگاره اي بوده که 
رقابــت در اين حــوزه را بدون هزينــه و قرباني ـ 

بازنده مي پنداشته  است.
اما الگوريتم ذهني فعاالن دانشــجويي و نيروهاي 
سياســي چطور عمــل مي کرد؟ نيروهــاي تازه از 
دولــت و مجلس بيــرون آمــده، خيرخواهانه اما 
از موضعي يک ســويه و بــدون جمع بندي جديد 
در رســانه ها، مجامع عمومي و دانشگاه ها هشدار 
مي دادنــد و ابــراز نگراني مي کردنــد. جداي از 
چگونگي ارتباط فعاالن دانشــجويي با طيف ها و 
نيروهاي سياسي، نوع صورت بندي فضاي سياسي 
و اجتماعي از سوي نيروهاي فعال بيرون دانشگاه 
تابعيت مختصات مشاهداتي فعاالن دانشجويي را 
فــارغ از واقعيات جاري و در حــال تحول براي 

سياســت به مثابــه امــري در پيوند بــا زندگي در 
مباحثــات بعضي از صاحبان فکر راه يافته اســت، 
اما بايد صبر کرد و ديد تا طرح چنين موضوعاتي 
چقدر مي تواند دو طرف ارتباط را در فهم دنيايي 

مشترک ياري نمايد.
با  سياسي  نيروهاي  يک ســويه   ارتباطات 

دانشجويان
مرحــوم هدي صابر در ارزيابــي ارتباط جريانات 
دانشــجويي در ســال هاي اصالحات، دو ويژگي 
را از مشــخصه هاي رو به گســترش در سال هاي 
پاياني اين ارتباط مطرح مي کرد. نخســت ارتباط 
يک ســويه اي که نيروهــاي سياســي در رابطه با 
دانشــگاه و فعاالن دانشــجويي برقــرار کردند و 
ديگــري انتقــال هنجارهاي سياســت ورزي مدار 
دولت بــه حوزه دانشــجويي بــود. در ارتباطات 
يک ســويه بــدون دقــت و تأمــل در شــناخت 
ويژگي هــاي طــرف ديگر، بــه نيازهــاي واقعي 
جريان دانشــجويي توجهي نمي شــود. بســياري 
از گروه ها و جناح هاي مســتقل داخل کشــور از 
موضعي باالدســتي ولو دلســوزانه، دانشجويان را 
تنهــا محق و ســزاوار بر بيان يک ســري مطالبات 
مي داننــد. درحالي کــه بــه تصورم ايــن حقانيت 
مطالبات دانشــجويان نيســت که توانمندي شــان 
را افزايش و منطقشــان را تقويــت مي کند، بلکه 
پذيرش ميدان عملشــان و مســئول دانستن آنها از 
ســوي ســايرين اســت که در عين حفظ و رشد 
خالقيتشان آنها را موظف به جمع بندي و ارزيابي 
رويکردهايشان مي خواند. درنتيجه آنچه در عمل 
اتفاق مي افتد شــکاف رو به افزايش جريان غالب 
دانشگاه و فضاي فعاالن فکري و نيروهاي سياسي 
اســت. در اين ميان، فعاالن دانشجويي در فاصله 
اين شــکاف بيش ترين هزينه هــا را مي پردازند و 
روشــنفکر ما نيز در ادامه بــاز از موضعي نقادانه 
و باالدســتي به تحليل و آسيب شناســي سويه هاي 
گرايش هــاي غالب دانشــگاه ادامــه مي دهد. در 
ادامه و به منظور درک تصويري روشــن و واضح 
از اين مســئله، نگارنــده الزم مي دانــد تا به يک 

تجربه نزديک و ملموس اشاره داشته باشد.

بي تفاوتي فعاالن دانشــجويي نســبت به 
برنامه ريزي هاي کالن آموزشي

به گمانم آنچه توسعه علمي کشور و برنامه ريزي 
براي حرکت پرشــتاب علمي خوانده مي شــود، 

جهــان پيرامونمان نماييــم و فرصت هاي فعلي را 
با هزينه هايــي که محتماًل در آينده بايد بپردازيم، 
عوض کنيم. اين دو ســطح از اختالف، خاصيت 
هم افزايــي دارنــد و لــذا کمک به حــل يکي بر 
ديگري اثرگذار است. نشست و رسوب هم زمان 
شــرايط اوليه خودمان و شرايط مرتبط با پيرامون 
ما، پيامدهاي بحران آفريني براي ما داشــته است. 
درنتيجــه و از محل همين گره هاي موازي، افکار 
و انديشه ها و آراي ناپخته و َسرَسري در کشور ما 
فراوان اند، به گونه اي که به تعبير يکي از بزرگان، 
انديشه ها در ايران باب نمي شوند، مُـــد مي شوند. 
بلعيده  نمي شــوند، صرفــاً  به عبارت ديگــر هضم 
ُــدوار برخورد  مي شــوند. ما زماني با يک کاال مـ
مي کنيــم که به جاي شــناخت دقيــق از نيازمان، 
اساس را مقبوليت عام و گرمي بازار قرار داده ايم. 
اين نوع سليقه اي برخورد کردن با مسائل مختلف 
که در بســياري از ســطوح و حوزه هاي کشــور 
قابل مشاهده اســت، به نوعي بر جريان دانشجويي 

و فعاالنش نيز تأثير داشته است.
به محاق رفتن خالقيت

يکي از عمده ترين عوامل شکل دهي به الگوهاي 
تحليلــي جريان دانشــجويي، رفتاري اســت که 
نخبگان و روشنفکران سطح جامعه ما مشخصاً در 
دهه اخير و در رابطه با جريان دانشجويي در پيش 
داشــته اند. در الگوي رابطه بين جريان دانشجويي 
و چهره ها و نخبگان کشــور، خالقيت جريان هاي 
داخل دانشــگاه بــه محاق رفته اســت و در ادامه 
ارزيابــي مسئوليت هايشــان نيــز مــورد اعتنا قرار 
نمي گيــرد. آن نوع اميدواري و حفظ و اســتمرار 
اعتمادبه نفســي که به ويژه در ورودي هاي جديد 
دانشــگاه هاي کشــور ديده مي شــود، جاي خود 
را آرام آرام به نوعــي احســاس ناتواني نادرســت 
و غيرواقعــي مي دهد. مــا عمومــاً به جاي درک 
مســئوليت هاي واقعي مــان، خــود را در چنبــره 
مشــکالت و بارهــاي برجاي مانــده از دوره هاي 
قبلي گرفتــار مي بينيــم. درنتيجه پــس از چندي 
شور و انگيزه جواني جايش را به نوعي دل زدگي 
سياســي و انزواي اجتماعي مي دهد، به طوري که 
بســياري از فعاالن دانشــجويي به رغم جدوجهد 
وافر ســال هاي دانشــجويي، آن تالش و استمرار 
را حتي در حوزه هاي صنفي و شغلي شان ندارند.

انــدک مشــاهدات قبلي ام گــواه اين اســت که 
همان طــور که در بررســي علــل چنيــن نتايجي 
مي بايســت انگشت اشــاره را به ســوي چهره ها، 
نخبــگان و روشــنفکران و همه کســاني برد که 
بدون همزيســتي با نســل هاي دانشــجويي بعد از 
خودشــان به شــرح و بيان کلياتي بسنده مي کنند 
و گامي به ســوي دانشــجويان نزديک نمي شوند. 
بســياري از نخبــگان و نيروهــاي سياســي ما در 
تقابــل بــا طيف هاي مقابلشــان و از ســر کســب 
رضايتمندي و حمايت دانشــجويان، دانشــگاه را 
خانــه دانشــجو مي خوانند، ولي از حــال و هوا و 
مختصات ذهني صاحب خانــه، بي خبرند. اگرچه 
هم راســتا با ســال هاي اخير مطالبي با موضوعيت 

بسياري از نخبگان و 
نيروهاي سياسي ما در تقابل 
با طيف هاي مقابلشان و از سر 
کسب رضايتمندي و حمايت 
دانشجويان، دانشگاه را خانه 
دانشجو مي خوانند، ولي از 

حال و هوا و مختصات ذهني 
صاحب خانه، بي خبرند
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ضروري ترين مســائل محوري که آينده دانشگاه 
در ايران را نيز تعيين خواهد کرد، باز ماند. شــايد 
همين بي توجهي، آمادگي رواني براي اقدام هايي 
بورســيه هاي  اعطــاي  بي ماننــد  رخــداد  نظيــر 
غيرقانوني را براي مسببان آن ايجاد کرد که بدون 
نگراني هاي بعدي چنين تصميماتي بگيرند. شايد 
قدري توجه بيشــتر به برنامه ريزي هاي گسترده اي 
که در ســطوح باال براي دانشــگاه انجام مي گيرد 
و البته به شــکلي عميق و دقيق مناسبات تحصيلي 
دانشــجويان را نيز تحت تأثير قرار مي دهد، نتايج 
بلندمدت تر اما حيات بخشــي را براي دانشــگاه به 
همــراه آورد که هــم دســتاوردهاي مهمي براي 
دانشگاه دارد و هم از هزينه هاي بيش تر سال هاي 

بعدي جلوگيري مي کند.
اين نوشتار به دنبال تغيير در کليات مسئوليت هايي 
که جريان دانشجويي همواره پيش خود احساس 
مي کــرده، نبــوده و چشم پوشــي از حوزه هــاي 
اجتماعــي و سياســي کالن را نيــز بــراي فعاالن 
دانشــجويي ناممکــن مي بيند. برعکس پيشــنهاد 
مي کند بــا توجه بــه ويژگي هاي جهــان کنوني 
و مســائل پيچيده در ســطح داخل کشور، همراه 
و در کنــار عالقه مندي هــا و تمايــالت انجمن ها 
و دفاتــر متعــدد دانشــجويي، هســته هاي علمي 
و گروه هــاي پژوهشــي مي توان مســئوليت هايي 
قابل تصور و مرتبط با آينده دانشگاه تعريف کرد 
تا از اين رهگذر هم فعاالن دانشجويي و نيز ساير 

بخش هاي جريان دانشجويي به موفقيت برسند.
پي نوشت

1. مطابق با گزارش ماه نوامبر گاردين، در ســال 2014 
براي نخســتين بار ســرمايه گذاري در حوزه احداث و 
گســترش صنايع انرژي هاي تجديدپذير از انرژي هاي 
فســيلي پيشــي گرفته اســت. نســبت 214 ميليارد دالر 
ســرمايه گذاري جديد در انرژي تجديدپذير، در کنار 
کاهش شــرکت هاي نفت، گاز و زغال سنگ به مقدار 
88 ميليارد دالر در سال حکايت از چرخش هاي سريع 
و مهمي اســت که در ســطح دنيا در حال شکل گيري 
انرژي هــاي  جهانــي  وضعيــت  )گــزارش  اســت. 
تجديدپذير، کميته مســئول REN21، آوريل 2014، 

صفحه 17(
2.هيئت نظــارت و ارزيابي فرهنگــي و علمي معاونت 
علم و فناوري وزارت علوم، بررســي وضعيت انتشــار 
مقــاالت در مجــالت معتبــر علمي پژوهشــي و علمي 

ترويجي کشور، مقدمه ص 4. سال 1383.
3.همان، صفحه 6

علمــي نشــريات  تأثيــر  ضريــب  افزايــش   4.بــراي 
)Academic journal Impact Factor(، نيــز 
راه هــاي ناصــواب فراواني چه در ســطح دنيا و چه در 
داخل کشــور ما موجود است. به عنوان نمونه ارجاعات 
درون نشــريه اي بين نويسندگان در بســياري کشورها 
براي افزايش اســتنادات علمي، مؤسسات علمي جهاني 
را به فکر طرح معيار ديگري به منظور جلوگيري از اين 

اقدام غيراخالقي انداخته است.■

در  فعال تــر  کنشــي  دانشــجويي  فعــاالن  اگــر 
حوزه هايي نظير برنامه ريزي هاي کالن آموزشي-

پژوهشــي کــه منحصــراً متعلق به خودشــان بود 
مي داشــتند، مي توانستند تا حد زيادي از اعوجاج 
سياســت هاي اصطالحــاً تشــخيصي مراکز کالن 
برنامه ريزي و وزارت علوم بکاهند و يا هزينه هاي 
چنيــن فجايعــي را بــراي عامــالن آن افزايــش 
دهند. مديــران ما بر مدار همــان تفکر اصطالحاً 
قابل توجهي در  بازنگــري  سيســتماتيک ســابق، 
نحــوه تصورشــان از دانشــگاه و انتظارشــان از 
دانش عالــي نکرده اند. به زعم خودشــان ســعي 
کرده انــد تــا بــا تبديــل کمي بــه کيفــي مباني 
ســنجش آموزشــي، ايرادات و اشــتباهات سابق 
را مرتفــع نماينــد. بر ايــن مبنا آمده اند و مســئله 
ضريــب تأثير نشــريات علمي را بــراي کنترل و 
ارزيابي کيفيت منتشــرات علمي تعيين کرده اند، 
غافل از اينکه اولين اصل در مراکز و مؤسســات 
پژوهشــي جهان، اصل اعتماد متقابل اســت و به 
علــل متعدد چنيــن اعتمادي در مراکــز ما وجود 
نــدارد.4 فعاالن دانشــجويي مي تواننــد در آينده 
نســبت به اين موضوع همچنان ادامه دار آموزش 
عالــي موضعي فعال تر اتخاذ کننــد. پيامد محتمل 
ديگري که برخورد فعال با برنامه ريزي هاي کالن 
آموزشي-پژوهشــي مي توانســت بــراي جريــان 
دانشــجويي به همــراه آورد، طــرح موضوعاتي 
بود کــه منجر به ارتباط گســترده تري بين فعاالن 
دانشــگاه و بخش هاي متعدد دانشــجويي مي شد. 
قطعــاً با توجه بــه هم پيوندي موضوع بــا برنامه ها 
و اهداف آموزشــي عمــوم دانشــجويان، حجم 
گسترده تري از دانشجويان به موضوع مي پيوستند 
و فعاالن مي توانستند مســئله را از ابعاد کوچک، 
امــا متکثر به يک مســئله عمومي مبدل ســازند و 
ميانگين حساســيت دانشــگاه نســبت به مسئله را 

افزايش دهند.
جريــان فعال دانشــجويي در هم پيوندي با ســاير 
نيروهــا و گروه هاي فکري-سياســي يــا نخبگان 
کشــور و در مواجهــه بــا حجــم گســترده اي از 
مطالبات و فشارهاي وارده از پرداختن به يکي از 

ايشان به همراه آورد. به عبارت ديگر، يکسان شدن 
دريچــه نگــرش فعــاالن دانشــگاه ها و نيروهاي 
سياســي، دانشــجويان را از بهتــر ديــدن برخــي 
مسائل پيش رو باز داشــت. دانشجويان دوره هاي 
جديد، ضمن بهره گيري از تجارب نسل هاي قبلي 
ضرورتي براي اعتنا به برنامه هاي در دست اجراي 

متوليان آموزشي دانشگاه ها نمي ديدند.
بر اســاس آنچه در مقدمه يکــي از گزارش هاي 
ارزيابــي علمــي وزارت علوم در ســال 83 آمده 
اســت، ادعا شده است که: افزايش تعداد مقاالت 
در نشــريات داخلــي و نيز در مجلــدات خارجي 
نشــانگر رشــد توليد علم در ايران و جايگاه علم 
و فناوري کشــور در ســطح داخلــي و بين المللي 
خواهــد بود.2 بــه گمان راقم اين ســطور نهضت 
علمي کشــور بايد به اهدافش رسيده باشد. تعداد 
مقاالت علمي کشــور از 8029 مقاله سال 3،82 به 
بيش از 15 برابر در سال 92 رسيده است، اما امروز 
آگاهــان ما بيماري جامعه دانشــگاهي ايران را به 
ديده نشســته اند. مقاله پرستي جاري در دانشگاه ها 
از يک سو و رواج بازار خريدوفروش پايان نامه ها 
و رساله هاي دکتري از صورت پنهانش به در آمده 
اســت و مراکزش روبــروي دانشــگاه ها تبليغات 
مي کنند و دفاترش در حول وحوش ميدان انقالب 
به طــوري علني بازاري ويژه دارند. امکان انتشــار 
اين حجم توليدات و منتشــرات فــارغ از کيفيت 
و اعتباري که دارد، قطعاً با مشــارکت سراســري 
و جمعي عموم دانشجويان تحقق مي يابد. اگرچه 
همان زمان افراد و صاحب نظراني به اين نوع نگاه 
انتقاد داشتند، اما کليت جريان فعاالن دانشجويي 
به هر ترتيب يا از کنار آن مســئله به نوعي گذشت 
يــا آن را در ســايه اي از مســائل کالن تر ارزيابي 
کــرد کــه باز هــم نوعــي در اولويــت نديدن و 
گذشــتن از کنار مسئله بود. اگرچه از همان زمان 
افــراد و صاحب نظرانــي دراين باره هشــدارهايي 
علمي-آموزشــي  موضع گيري هاي  امــا  دادنــد، 
دفاتر و انجمن هاي دانشجويي عموماً از همدلي با 
اســاتيدي که از دانشگاه ها بيرون رانده مي شدند، 

فراتر نرفت.

رواج بازار خریدوفروش پایان نامه ها و رساله هاي دکتري در حول وحوش ميدان انقالب-عکس از مرضيه سليماني-ایرنا
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تــالش مي کردند و به هر نحوي بــود موانع را از 
پيش پاي خود برمي داشــتند؟ يــا مگر اختالفات 
فکري و عقيدتي در آن زمان وجود نداشــت، اما 
چرا در آن دوره اين اختالفات به جاي فرســايش 
و اضمحــالل جنبش، موجب رشــد و ارتقاي آن 
مي شد، درصورتي که امروز اين گونه نيست؟ البته 
ادعا يا فرض ما اين نيســت که جنبش دانشجويي 
پــس از انقالب هيــچ دســتاورد قابل مالحظه اي 
نداشته، بلکه همان طور که گفتيم، اين جنبش در 
برهه هايي مانند اصالحــات و 88 نقش مهمي در 
رقم خوردن تحوالت داشــته است. اما اگر نسبت 
دوره سي وپنج ســاله پس از انقالب را با سي وپنج 
ســال قبل از آن مقايســه کنيم، )از سال 1322 تا 
1357( مي بينيم که اين جنبش در مقطع سي وپنج 
ســال قبل از انقــالب، اثرگذاري هــاي به مراتب 

عميق تر، گسترده تر و ماندگارتري داشته است.
در تحليــل ايــن مســئله، عوامــل گوناگونــي را 
مي توان مدنظــر قرار داد، از وضــع تحوالت در 
ســطح جهاني گرفته تا شرايط سياسي و اجتماعي 
و اقتصادي داخل کشــور. اما يکي از اين عوامل، 
حداقل به خود دانشــجويان برمي گــردد. به نظر 
مي رســد، دانشــجويان در دوره پس از انقالب، 
خصوصاً در ســال هاي اخير از جنبه هاي متعددي 

اما يک سؤال اساسي در اينجا مطرح مي شود که 
شــايد براي بسياري از دانشجويان و يا کساني که 
ســابقه فعاليت دانشجويي داشــته و يا عالقه مند به 
آن هســتند نيز مطرح شده باشد. چه عاملي باعث 
مي شــود که در برخي دوره ها، جنبش دانشجويي 
قوي، تأثيرگذار و جريان ســاز باشــد و در برخي 
دوره ها نه تنها از چنين ويژگي هايي محروم شود، 
بلکــه اختالفــات داخلي، تشــتت و ســردرگمي 
تئوريک و عملي در آن به حدي برســد که حتي 
بقاي خودش هم به خطر بيفتد؟ مگر نه اين است 
کــه اين جنبش، همواره بــراي آرمان هاي واالي 
انســاني چــون آزادي، عدالت، اســتقالل، عزت 
ايــران، دموکراســي و ... مبــارزه کرده اســت و 
عقيده دارد که ســرانجام در ايــن راه به پيروزي 
خواهد رســيد؟ پس چرا در برخي مقاطع، شاهد 
آن هســتيم به جاي اينکه به سمت پيروزي برود، 
مدام با شکســت هاي پي درپي مواجه مي شــود؟ 
آيا مي توان علت اين شکســت ها را عواملي چون 
اســتبداد سياســي و يا جو خفقان آميــز موجود و 
ديگر موانع سياســي بر ســر راه مبارزه دانســت؟ 
در اين صورت مگر نه اين اســت که دانشجوياني 
پيش از انقالب، که در مواردي شــرايط از وضع 
حاضر نيز بســته تر بــود، باز هم در طــي اين راه 

در تاريــخ معاصر مــا، دانشــجويان همواره يکي 
از مهم تريــن بازيگــران عرصه تغييــر و تحوالت 
سياســي بوده اند. چه پيش از تأســيس دانشــگاه 
تهران، به عنوان نخســتين دانشــگاه مدرن کشور 
در ســال 1313، يعنــي زماني که مدرســه عالي 
دارالفنــون به عنوان تنها مدرســه جامع با آموزش 
عالــي در تهــران فعال بود و چه پس از تأســيس 
دانشــگاه، جريان غالب دانشجويي همواره منتقد 
قــدرت و خواهان تغيير وضع سياســي کشــور به 
نفــع آزادي و عدالت بوده  اســت. به اين ترتيب، 
نمي توان بــه مطالعه تاريخ سياســي معاصر ايران 
پرداخــت، بــدون اينکــه بــه نقش مهــم جنبش 
دانشــجويي در آن توجــه داشــت. ايــن جنبش، 
در نقــاط اوجــي مثــل نهضت ملي شــدن نفت، 
حمايــت از ايــن نهضــت پــس از کودتــاي 28 
مرداد، سال هاي 39 تا 42 و انقالب اسالمي نقش 
تعيين کننده اي داشــته است. بعد از انقالب نيز در 
پيــروزي اصالحــات و حمايــت از اصالح طلبان 
در برهه هــاي مختلف )از مبــارزات انتخاباتي تا 
حمايت از افشــاي قتل هاي زنجيره اي که منجر به 
حمله به کوي دانشــگاه در 18 تير 78 شد( سهيم 
بوده است. نقش جنبش دانشــجويي همچنين در 
مقطع حساس انتخابات سال 88 و وقايع پس ازآن 
قابل توجه اســت. هرچند با فشــارهاي وارد آمده 
بر دانشــگاه در دوره پساهشــتاد و هشت، ازجمله 
از بيــن رفتــن بســياري از نهادها و تشــکل ها و 
بسترهاي فعاليت دانشجويي، احضارهاي گسترده 
به کميته هاي انضباطي، ستاره دارکردن بسياري از 
دانشــجويان فعال و ايجــاد محدوديت ها و موانع 
متعدد براي فعاليت دانشــجويان منتقد و درنهايت 
باال رفتن هزينه فعاليت دانشــجويي، در سال هاي 
اخيــر شــاهد رکود و ســکوت نســبي در فضاي 
فعاليت دانشــجويي بوده ايم کــه اثرات آن، حتي 
امروز پس از يک سال از روي کار آمدن دولتي 
کــه خود را حامــي جنبش دانشــجويي  مي داند، 

ديده مي شود.

جنبش دانشجويي و ضرورت پيوند با جامعه

فهيمه بهرامي

 عضو انجمن اسالمي دانشکده علوم
اجتماعي دانشگاه تهران

حضور فعال جنبش دانشجویي در دهه چهل در جریان  زلزله بوئين زهرا
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به وضع خود و عوامل ايجادکننده آن آگاه کنند 
و بديــن ترتيب در عين اينکــه از نزديک با آنها 
تماس و برخورد داشتند و براي رفع محروميتشان 
تالش مي کردند، به آنان نوعــي خودآگاهي نيز 

مي دادند.
سوم اينکه اين فعاليت هاي اجتماعي را به صورت 
ســازمان يافته انجام مي دادند، نه به شکل فردي و 
بر مبناي يک احســاس مسئوليت شخصي. تالش 
دانشــجويان در آن دوره بــر اين بــود که به اين 
احســاس مســئوليت هاي فردي، جنبــه اجتماعي 
و جهت گيــري ايدئولوژيــک )به معنــاي مثبت 
کلمه( و سياســي داده و به صورت ســازمان يافته، 
دســته جمعي و بــر مبنــاي يک آرمان مشــترک 

دست به خدمات اجتماعي بزنند.
وجود روحيه  »عمــل اجتماعي« در آن دوره، در 
بيشتر دانشجويان فعال احســاس مي شد. به همين 
دليل بود که اين دانشــجويان در مقاطع حســاس 
مي توانســتند يــک مســئله اجتماعــي را مبنــاي 
اعتــراض خود قرار داده و با همــراه کردن مردم 
با خود، حکومت وقت را در سياست گذاري هاي 
نادرســت خود به چالش بکشند. نمونه جالب آن 
تظاهرات دانشــجويي گســترده اي اســت که در 
ســال 1348 در اعتراض به گران شدن بهاي بليط 
اتوبوس رقم خورد و اثرات گســترده اي داشت. 
به خصــوص در فضايــي که وضع سياســي چنان 
بســته و خفقان آميــز بود که قريب به يک ســال 
دانشــجويان نتوانســته بودند هيچ کنش اعتراضي 
قابل توجهــي از خــود نشــان دهند. يک مســئله 
اجتماعي که امروز شــايد به نظر ما بســيار ســاده 
و پيش پاافتاده برســد، هزاران دانشجو را يکصدا 
کرد و با خروج از صحن دانشــگاه، بســياري از 
مــردم را هم با خود همراه نمــود. اين تظاهرات، 
افزون بر اينکه سمت وسوي سياسي هم پيدا کرده 
بود، پيوند قوي و ناگسســتني مردم و دانشجويان 

را به رخ اصحاب قدرت مي کشيد.3
چنان کــه مي بينيــم، جهان بينــي و طــرز تفکــر 
دانشجويان در مورد مسائل سياسي ـ اجتماعي، در 
کنار عوامل ديگر در آن دوره يعني دهه 40 و 50 
نقش قابل توجهي در پويايي جنبش دانشجويي و 
تأثيرگذاري آن داشــت. نگرش مساوات طلبانه و 
نــه از موضع باال به مردم و پايبندي بر ســر آرمان 
خدمت به مــردم و توده زحمتکش جامعه، باعث 
شــده بود متقاباًل مردم هم آن قدر به دانشــجويان 
اعتماد و اعتقاد پيدا کنند که حتي حاضر باشند پا 

به پاي آن ها هزينه بدهند.
اما اتفاقي که در اين زمينه براي جنبش دانشجويي 
در دوره پــس از انقــالب رخ داد چــه بود و چه 
تغييري حاصل شد؟ در اينجا به طور خاص منظور 
ما از نيمــه دهه 70 به بعد اســت. چراکه در دهه 
60 به دليل اِعمال انقالب فرهنگي و البته شــرايط 
جنگ که بسياري از دانشجويان فعال را به سمت 
دانشجويي وضعيت  فرامي خواند، جنبش  جبهه ها 
خاصي پيدا کرده بود که بايد در تحليلي جداگانه 
به آن پرداخت. تنها از اواخر دولت دوم هاشــمي 

آن ها که رويکرد کمونيســتي داشتند و چه آن ها 
که بر مبناي الهيات رهايي بخش بودند، نيز همين 
جهان بيني را داشــتند و مبارزه عليه امپرياليسم را 
به عنــوان يک روش براي رســيدن به جامعه برابر 

در پيش گرفته بودند.
همين انديشه بود که در آن دوره، موجب مي شد 
جنبــش دانشــجويي پيونــد قوي تــري را با مردم 
برقــرار کند. به بيان ديگر، دانشــجوياني که چنين 
جهان بينــي را داشــتند، به واســطه اينکــه از رنج 
هميشــگي توده در مقابل استثمار و استبداد آگاه 
شــده بودند، گويي خود را مديون آنها دانسته و 
به نوعي خود را وقف جامعه مي کردند. اين تفکر، 
از کوچک ترين کنش ها مانند سبک زندگي آنها 
)لباس پوشــيدن، غذاخوردن، وسايل حمل ونقل، 
محل زندگي و...( گرفته تا فعاليت هاي اجتماعي 
آن هــا در کنــار فعاليت هــاي سياســي را در بــر 
مي گرفــت. در پيش گرفتن يک زندگي ســاده، 
به عنوان يــک ارزش و خودســازي انقالبي معنا 
مي شــد و اســتفاده از لوازم زندگي گران قيمت، 
در ميــان عمــوم دانشــجويان فعــال، حکم يک 
ضدارزش را داشــت. آنها عموماً بيشتر درآمدي 
کــه به دســت مي آوردند را صــرف فعاليت هاي 
دانشــجويي مي کردند و يک ميــزان حداقلي را 
براي مخارج شــخصي خودشــان نگه مي داشتند. 
فعاليت هــاي اجتماعــي نيز در کنــار فعاليت هاي 
سياســي، بخشــي از حيــات جنبش دانشــجويي 
را تشــکيل مي داد. رســيدگي بــه وضعيت مردم 
محروم، تشکيل صندوق قرض الحسنه و اقداماتي 
مانند حضور فعال براي بازسازي مناطق زلزله زده 
يــا ســيل زده1 ازجمله اين فعاليت هــا بود. در اين 

زمينه، ذکر چند نکته حائز اهميت است:
اول اينکه به جاي اينکه فقط به فقرا کمک کنند، 
ســعي مي کردند فقرا را صاحب صنعت و سرمايه 
کنند. بــراي نمونه براي قاليباف ها و کســاني که 
فقــط قاليبافي بلد بودند، صنــدوق، دار قالي، نخ 
و ... تهيه مي کردند تا آن ها بتوانند از زير ســلطه 

سرمايه داران خارج شوند.2
دوم اينکــه در ضمــن خدمــات و فعاليت هــاي 
اجتماعــي، از فعاليت هــاي سياســي يا سياســي ـ 
مذهبــي کناره نمي گرفتند و در دو شــکل عمده 
آن را ادامــه مي دادند. هم در دانشــگاه، در قالب 
تشکل ها و نشريات دانشجويي يا اعتراضات، اعم 
از تظاهــرات، تحصن و تعطيل کردن کالس ها در 
اعتــراض به سياســت هاي حکومت فعــال بودند 
و هــم در طــي فعاليــت اجتماعي خــود، تالش 
مي کردند تا توده محروم و مســتضعف را نســبت 

با دانشجويان نسل هاي قبل از خود تفاوت دارند. 
قطعــاً اين تفاوت هــا، متأثر از عوامل ســاختاري 
هــم هســت و هرگز در هيــچ تحليلــي نمي توان 
ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي را در شکل گيري 
طــرز فکرهــا و رفتارها ناديده گرفــت. آنچه در 
پــي مي آيد، بررســي چند عامل از ميــان عوامل 

گوناگون براي اين تغيير است.
در تحليل مســئله خــود، بد نيســت در وهله اول 
ذکر کنيم کــه ماهيتاً آرمان جنبش دانشــجويي، 
»مردم« اســت. بدين معنا که سمت وسوي خود را 
در جهت مــردم تعريف کرده و بــه همين دليل، 
نقــد قدرت را جــزو اولويت هاي خــود مي داند. 
نقــد قدرت، چه به لحاظ سياســي، چــه به لحاظ 
اقتصــادي و چه بــه لحــاظ فکــري و فرهنگي، 
همگي در راســتاي اين هدف هســتند که شرايط 
بهتري براي مــردم رقم بخورد. گرچه اين آرمان 
يعني بهبــود وضع زندگي مادي و معنوي مردم و 
الزمه آن يعني نقد قدرت در جنبش دانشــجويي 
ما، همواره در »نظر« وجود داشــته، ولي در عمل 
شــاهد رويکردهاي متفاوتي نسبت به اين آرمان 
هســتيم که همين تفاوت در رويکردها در سطح 
گســترده باعث تغييرات قابل توجهي ميان نسل ها 
و گروه هاي متفاوت در جريان جنبش دانشجويي 

است.
يکــي از تغييراتي که امروز، در نحوه تفکر قاطبه 
دانشــجويان فعــال به وجود آمده اســت، تفاوت 
در نوع نگرش آنها نســبت به جهان و ســاختارها 
و تضادهــاي آن اســت. تفکــري کــه جنبــش 
دانشــجويي پيــش از انقالب )خصوصــاً در نيمه 
دوم دهــه 40 و دهه 50( و البته فعاالن سياســي و 
مبارزان آن دوره داشــتند، بســيار متأثر از انديشه 
سوسياليسم به مثابه يک دســتاورد بشري براي از 
بين بردن نابرابــري و بي عدالتي هاي موجود بود. 
ايــن نابرابري، از تضــاد طبقاتي تا تضــاد خلق ـ 
امپرياليسم را در بر مي گرفت و بسياري از مسائل 
روز کشــور را در قالب اين تضاد توجيه مي کرد. 
اين تفکر همچنين به ســاختار نظام سرمايه داري، 
ازآن جهت که به ايــن نابرابري ها دامن مي زند و 
کسب ســود و منفعت مادي در آن بر هر چيزي، 
حتــي کرامت و شــرافت انســاني ارجحيت دارد 
نقــد وارد مي کــرد. در ايــن زمينه، ميــان عموم 
دانشجويان، چه دانشــجويان چپ )مارکسيست( 
و چه دانشجويان مذهبي اتفاق نظري نسبي وجود 
داشــت. با اين تفاوت که دانشــجويان چپ، اين 
تضاد را بر اســاس نظريه ماترياليســم ديالکتيک 
مارکس تحليل مي کردند و دانشــجويان مذهبي، 
متأثــر از آموزه هــاي شــريعتي هدف اســالم را 
به مثابــه يک دين الهــي، از بين بــردن اين تضاد 
و ايجــاد برابري ميان همه افراد مي دانســتند و بر 
تصريح اســالم مبني بر اينکه تنها عامل تمايز نزد 
خداوند تقوا اســت و نه جنسيت و رنگ و نژاد و 
وابستگي هاي طبقاتي، تأکيد مي کردند. البته بايد 
به اين نکته نيز توجه داشت که عموم جنبش هاي 
انقالبــي در اقصي نقاط جهــان در آن دوره، چه 

يکي از تغييراتي که امروز، 
در نحوه تفکر قاطبه دانشجويان 
فعال به وجود آمده است، تفاوت 

در نوع نگرش آنها نسبت به 
جهان و ساختارها و تضادهاي 

آن است
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دوم اينکه؛ ماهيت اين فعاليت ها کاماًل غيرسياسي 
است. نه تنها دانشجوياني که دست به فعاليت هاي 
اجتماعــي مي زنند، اغلب غيرسياســي اند و خود 
را از فعاليت هــاي سياســي دور مي کنند )گويي 
کــه فعاليــت سياســي وظيفــه گروه ديگــري از 
دانشــجويان اســت(، بلکــه از آمــوزش افــراد 
محروم براي دســتيابي به خودآگاهي نيز اجتناب 
مي ورزنــد. البتــه کــه دادن ايــن خودآگاهــي 
مي تواند بســيار هزينه بر و دشــوار باشد، اما نتيجه 
بي توجهي به آگاهي بخشــي، فقط اين اســت که 
فقرا و مســتضعفين وضع موجود را بپذيرند و هيچ 

عامل سياسي را در آن دخيل ندانند.4
سوم اينکه؛ بيشــتر جنبه فردي دارند و نمونه هاي 
مســتقل  به صورت  فعاليت ها  ازاين گونــه  کمــي 
سازماندهي شــده اند. البته همان نمونه هاي اندک 
هــم تا حد امکان تــالش مي کنند که فعاليتشــان 
رنگ و بوي سياسي به شکل نقد قدرت در ايجاد 

وضعيت فعلي پيدا نکند.
با اين تفاســير، گرچه به هيچ عنوان نمي توان نقش 
قــدرت را در خاموشــي و منفعل کــردن جنبش 
دانشجويي ناديده گرفت، اما بايد به اين موضوع 
نيز توجه داشــت کــه همواره، عاملــي در درون 
خود جنبش نيز وجود دارد که مقاومت آن را در 
شرايط مشــابه، متفاوت مي کند. اين عامل، همان 
پيوند بــا مردم و جامعه، احســاس نياز به مردم به 
خاطر خود مردم و نه صرفاً به خاطر بقاي خويش 
اســت. اگر جنبش دانشجويي ما تالش کند تا در 
عين اينکــه پيوند صميمانــه و همدالنه خود را با 
مــردم ـ خصوصاً توده هاي محــروم ـ حفظ کند، 
در راستاي آگاهي بخشــي به آنان نيز تالش کند 
و فعاليت اجتماعي را خارج از چارچوب فعاليت 
سياسي نبيند، در چنين شــرايطي که از هر طرف 
تحت فشار قرار مي گيرد، قطعاً مردم به صدايشان 
پاسخ خواهند داد و از آنان حمايت خواهند کرد.

پي نوشت
1. براي نمونه مي توانيد به برخي اقدامات ســازمان يافته 
جنبــش دانشــجويي در دهه چهل در جريان ســيل در 
منطقــه جواديه تهــران و زلزلــه بوئين زهــرا به کتاب 
»از نهضــت آزادي تا مجاهدين«، جلــد اول خاطرات 

مهندس لطف اهلل ميثمي رجوع کنيد.
2. ر.ک: باقي، عمادالدين )1381(، جنبش دانشجويي 

ايران، انتشارات جامعه ايرانيان، ص 157
3. ر.ک. همان، صص 147- 145

4. الزم به توضيح اســت کــه مقصــود از فعاليت هاي 
اجتماعي جنبش دانشجويي در اين دوره، فعاليت هايي 
اســت که به صورت مســتقل توسط دانشــجويان انجام 
شده و نه فعاليت هايي نظير اردوهاي جهادي که توسط 
نهادهاي مرتبط با قدرت سازماندهي و اجرا يا حمايت 
مي شوند. همان طور که گفته شد، ما جنبش دانشجويي 
را در اين مقاله، جنبشــي مي دانيم که روش خود را نقد 
قــدرت مي داند و لذا طبعاً بايد از آن حدي از فاصله را 

داشته باشد.■

انقالبي کننــد. با همين رويکرد، که البته رويکرد 
غالــب بســياري از اصالح طلبان نيز بــود، جنبش 
دانشــجويي حامــي اصالحات نيز معنــا و مفهوم 
ديگــري از آرمان خــود يعني »مردم« برداشــت 
کرد. اين برداشــت، بســياري از کنشــگران اين 
جنبش را به اين ســمت مي برد کــه لزومي ندارد 
مــردم را در همه امور وارد کنيــم، چراکه آن ها 
درک و دريافتــي کــه مــا از وضعيــت جامعه و 
سياســت داريــم را ندارنــد و لذا همين کــه از ما 

حمايت کنند کافي است.
با رشد و گســترش اين جهان بيني، نه تنها مذهب، 
کــه فعاليت هــاي اجتماعــي هم تبديــل به امري 
شــخصي و در حيطه خصوصي افراد شــد. منافع 
فــردي و احســاس برتري بينــي در فعاليت هــاي 
دانشجويي در بسياري از دانشجويان رسوخ کرد، 
به گونــه اي که به حس قدرت طلبي برخي از آنان 
دامــن زده و موجب ايجاد تفرقه و پراکندگي در 
ميان جريان هاي دانشــجويي شــد. اختالفاتي که 
برعکــس اختالفات فکري دوره قبل، ســازنده و 
رشــددهنده نبودنــد، بلکه بيشــتر موجب حذف 
و ايجاد فرســايش در روند فعاليت ها مي شــدند. 
از آن گذشــته، جنبش دانشــجويي گويي ديگر 
لزومــي نمي ديد که به شــکل ســازمان يافته و با 
حفظ جهت گيري سياســي خود براي خدمت به 
جامعه حاضر شــود. البته بايــد تأکيد کنيم اين به 
معناي آن نيســت که در ســال هاي اخير، فعاليت 
اجتماعي در ميان دانشجويان وجود نداشته است، 
اما اين فعاليت ها به نســبت گذشته از چند تفاوت 

برخوردارند: قابل مالحظه 
و  »امــدادي«  جنبــه  فقــط  اينکــه؛  نخســت 
»کمک رســاني« دارنــد و کمتــر تالش بــر اين 
بوده کــه خانواده هــاي محروم و فقيــر به لحاظ 
زيرســاختي از توانمنــدي برخوردار شــوند که 
بتواننــد ازاين پــس روي پاي خود بايســتند و بر 
مبنــاي آن مثال معــروف، به جاي آنکــه به آنها 
ماهيگيري ياد داده شــود، فقط ماهي در سبدشان 

گذاشته شده است.

بود که جنبش ظهور و بروز جدي تري نســبت به 
قبــل پيدا کرد و توانســت در پيروزي خاتمي در 

انتخابات خرداد 76 تأثيرگذار باشد.
به نظر مي رسد در اين دوره، شاهد يک تغيير آرام 
و تدريجي در نــوع جهان بيني بخش عمده اي از 
جريان دانشجويي هستيم. به گونه اي که برخالف 
دوره قبل، گويي انديشه ليبراليستي و نئوليبراليسم 
به تدريج رشد کرده و بســياري از دانشجويان را 
به ســمت خود مي کشــاند. انديشــه اي کــه نظام 
ســرمايه داري را تأييــد کرده و وجــود نابرابري 
و حتــي فقــر را به دليــل آنکه معتقد بــه آزادي 
کامل ســرمايه  اســت، طبيعي مي داند. انديشه اي 
کــه فردگرايــي و »اهميــت فــرد« را در مقابــل 
جمع گرايــي و اهميت جامعه پررنگ تر مي کند و 
روشــنفکر يا فعال سياســي ـ دانشجويي را قشري 
مي دانــد کــه مي تواند در محيط خــود، آکادمي 
يا سياســت بماند و مردم را مطالعه کند و آن گاه 
برايشــان نظريه بدهد. چراکه از اين نگاه، هدف، 
تفسير جهان است و نه تغيير آن و اگر تغييري  هم 
مدنظر باشــد، بايد از طريق تصاحب کرسي هاي 
قدرت صورت بگيــرد. اين انديشــه غالباً ديدي 
از باال بــه پايين به مــردم دارد و چندان اعتقادي 
هم به مشارکت دادن آن ها در تصميم گيري هاي 

اساسي و يا در فعاليت هاي سياسي ندارد.
علــت رواج ايــن ديــدگاه را بايــد در عوامــل 
مختلفــي جســتجو کرد. از فروپاشــي شــوروي 
در 1991 )اوايــل دهه هفتــاد( به مثابه يک ضربه 
به پيکر مارکسيســم تا حذف بســياري از اساتيد 
و دانشــجويان چپ در جريان انقــالب فرهنگي 
و البتــه تــالش براي حــذف صداي شــريعتي از 
جامعه و دانشــگاه. تالشي که اگرچه نافرجام بود 
و امروز همچنان انديشه شــريعتي ـ البته بيشتر در 
ميــان مردم ـ زنده اســت، اما به شــکلي ناعادالنه 
فضا را براي رشــد و تبليغ روشــنفکراني باز کرد 
که با نقد انديشــه اســالم رهايي بخش شــريعتي، 
تــالش مي کردنــد تا تصويــر عرفاني، ســکوالر 
و فردگرايانه خود از اســالم را جايگزين اســالم 

حضور فعال جنبش دانشجویي در دهه چهل در جریان سيل در منطقه جوادیه تهران-منبع: تاریخ ایراني
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حقوق جمعــي حکم فرماســت. در »ايــن دنيا« ما 
راه حل جمعي براي مسائل جمعي مان پيدا نمي کنيم، 
نه بــراي آلودگي هوا، نه براي ترافيک و نه کمبود 
آب، ضرب المثل هايــي از جنــس »گليــم خودت 
را از آب بيرون بکش« با پشــتوانه ســال ها تجربه با 
ژست دلسوزانه برايمان تکرار مي شود و هيچ کس 
و هيچ چيــز را نداريم کــه برايمان از دلســوزي و 
عشق به همنوع بگويد. اينجا »هرقدر که پول بدهي 
همان قدر آش مي خوري« و اگر هم پول نداشــتي 
ســقوط هرروز بيشتر تو و هم رديفان تو به زير خط 
فقر بيشــتر از يک تيتر نشــرياتي بازتــاب نخواهد 
داشــت و کســي »دلش« براي تو نخواهد سوخت، 
چراکه »مگر از دســت من تنها چــه برمي آيد؟« تو 
محکــوم به چرخيدن در چرخــه بي معناي هرروزه 
توليــد و مصرفي و اتفاقــاً مصرف گرايي تو ارزش 
توســت! اينجا تماماً توجيه مي شود که کساني که 
به گواه آمار )!( »عدالت« را محوري ترين خواســته 
جمعي خود مي داننــد در پس همان ذهن جمعي و 
در خلــوت خيال »دزدهاي هــزاران ميلياردي« را با 

صفتي مثل »زرنگ« تحسين مي کنند!
اما همه چيز به اينجا ختم نمي شود، درست است که 
همگي يک پا در اين دنيــا داريم، اما خيلي هايمان 
نيز بخشــي از »آن دنيــا« را براي خود ســاخته ايم. 
مهم نيســت از چه طريقي، مهم اين است که هنوز 
اميد داشــته باشيم در لحظه اي که »بلغزد پاي« چنان 
»معاش« کرده باشيم که »فرشته ات به دو دست دعا 
نگه دارد«. سخن من اين است که فعاليت دانشجويي 
)منظور فعاليت دغدغه مند و فارغ از بداخالقي هاي 
موجود در آن( براي نســلي که در حال رســيدن به 
بلوغ فکري اســت پنجره فراخي است براي رسيدن 
بــه »اين دنيا« و حفــظ آن به عنــوان گنجينه اي که 
همواره به کار خواهد آمد و در مسير »انسان شدن«، 
بيشــتر از هر درسي در ســر کالس هر استادي بايد 
از آن سرمشق گرفت. اين سخن زماني بيشتر مورد 
تأييد قرار مي گيرد که پس از چند سال به کارنامه و 
عملکرد گذشته نگريسته مي شود و از طرف ديگر 
با درگير شدن در فضاي عمومي جامعه و محيط کار 
و برخورد بيشتر با اقشــار مختلف تأييدات بيشتري 
کسب مي کند. همين طور نگريستن به سال هاي پس 
از فارغ التحصيلي بسياري از فعاالن دانشجويي نشان 
مي دهد آن دســته از فعاالن که حداقلي از صداقت 
را با خود همراه داشــتند و به دنبال درس آموزي از 

بداني، نياز نيســت حتماً نان بخوري تا ســير شوي، 
با رمان هم ســير مي شــوي، با حافظ و سهراب هم 
سير مي شوي، با تفکر هم سير مي شوي، دنيايي که 
اصاًل همه چيز در آنجاست، آنجا مي   تواني يک دل 
سير بخندي، اشــک بريزي فقط براي اينکه سبک 
شــوي، دلت بتپد و نداني براي چه، بي دليل دوست 
بــداري بي آنکه دوست داشــتنت از جنس »معامله« 
باشد و همان گونه هم دوست داشته شوي، مي تواني 
براي کساني که نمي شناسي شان و نمي شناسندت و 
در ســومالي از قحطي و در ســودان از جنگ تلف 
مي شوند گريه کني و با خنده کودکان افغان وقتي 
بادبــادک هوا مي کنند از ته دل بخندي، امســال با 
کردهــا در کوباني بميري و ســال 32 با مصدق در 
تهــران به دنيا بيايي. هيچ کس نيســت که براي اين 
کارهــا ريشــخندت کنــد، نصيحتت کنــد و نگاه 
عاقل اندر ســفيه بر تو بيندازد. امروز تو تشــنه پاسخ 
پرســش هايي در ذهنــت هســتي که شــايد نداني 
دقيقاً چيســتند! اما خودآگاه و ناخودآگاه مدام در 
جســت و خيز و پرس وجويــي تا روزنــه اي بيابي به 
آنچه احســاس نزديکي شــديدي بــه آن مي کني، 
امروز ما تشنه اين ها هستيم و من از روزي مي ترسم 
که بدون اين پرســش ها »تنها با نان ســير شــويم«! 
همانند انســان مثالي که »اين دنيا« به عنوان بديل به 

ما معرفي مي کند.
امــا »اين دنيايي«کــه همه ما يک پــا در آن داريم 
و گريــزي از آن برايمــان نيســت، همــه نــه حتي 
سياه وســفيد، که خاکســتري اند، تمام استدالالت 
پر از منطقشــان تــو را به ســمتي مي کشــد که به 
»ســود« بيشــتري بينجامد، نگاه هاي تو متر مي شود 
و احساســت با »درآمد ماهيانه ات« يک جا نگريسته 
مي شود. اينجا نه فردگرايي به معناي مثبت کلمه که 
»خودمحوري« به معناي سخيف آن با ناديده گرفتن 

1. يکــي از کمبودهايــي کــه جريــان و فعــاالن 
دانشــجويي در هــر دوره اي با آن روبــرو بوده اند، 
گسست ميان نســل هاي مختلف فعاالن دانشجويي 
اســت. اين اتفاق بســيار مبارکي است که زمينه اي 
براي گفت وگو و به اشتراک گذاشتن افکار فراهم 
آيد و از اين بابت از بانيان اين بحث بايد سپاسگزار 

بود.
2. در کنار محورهاي عنوان شده در طرح بحث که 
در جاي خود بســيار نيازمند بررسي هستند، گمان 
مي کنم مرحله پيشيني وجود دارد که قبل از مباحث 
مربــوط بــه روش عملکرد در فعاليت دانشــجويي 
بايــد بــه آن پرداخــت و آن انتقال تجربه زيســتي 
دانشجويان و نوع نگاه به مقوله فعاليت دانشجويي و 
نسبت دانشجويان با اين قبيل فعاليت هاست. فعاليت 
دانشــجويي »پروژه اي« نيســت که پس از ورود به 
دانشگاه به انتخاب آغاز شود و تنها نيازمند اين باشد 
که چم وخم فعاليت سياسي يا صنفي آموخته شود 
و در اين آموختن و عمل کردن نيازمند انتقال تجربه 
باشيم. بلکه بخشــي از »زندگي« ما، دل نگراني هاي 
ما، بزرگ  شدن هاي ما، تجارب ما، سازنده بخشي از 
دنياي پر از غم ها و شادي هاي ماست. گمان مي کنم 
مفيدترين سخني که در اين فرصت مي توانم عنوان 
کنم اشــاره به رهاوردي است که از ميان سال هاي 
گذشــته و از خلل تمام آن روزها براي بســياري از 
ما باقي مانده است. دنيايي که از ميان تمام دعواها، 
دادوفريادها، تالش ها، شــب بيداري ها براي بســتن 
نشــريه، تالش براي کيفيت بهتر غــذا و خوابگاه، 
نوشــتن بيانيه ها، تجمعات، از ميان تمام شماره هاي 
نشريه، تمام جلسات شــورا و انجمن، تمام تعليق ها 
و توقيف ها و تهديد ها باقي مانده، دنياي رنگارنگي 
است که دريچه اي بازمي نماياند براي بيرون رفتن از 
»اين دنيايي« که بر ما تحميل مي شود. اما در مقابل، 
غرض معرفي »آن دنيايي« است که سرشار از رنگ 
اســت، دنيايي که صدا دارد، احساس دارد، دنيايي 
کــه در آن نياز نيســت »معادل ريالي« هــر چيز را 

دنيايي ديگر

يوسف نيامي

دبير سابق شوراي صنفي مرکزي 
دانشگاه علم و صنعت

کساني که به گواه آمار )!( 
عدالت را محوري ترين خواسته 
جمعي خود مي دانند در پس 

همان ذهن جمعي و در خلوت 
خيال دزدهاي هزاران ميلياردي 
را با صفتي مثل زرنگ تحسين 

مي کنند
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کمين مي نشســتيم و با شــنيدن خبر هر جلســه اي 
کــه در ادامــه عنوانش پرســش و پاســخي هم به 
چشــم مي خــورد وارد صحنه مي شــديم و بســته 
بــه موضوع بحث، خطابه اي آتشــين مي نوشــتيم. 
ميــان جمعيــت مي نشســتيم و از آدرنالينــي که با 
فرياد شدن نوشــته هايمان، انفجار جمعيت، شعارها 
و رنگ پريدگــي ســخنران در خونمــان جريــان 
مي يافت، لذت مي برديم. فيلم هاي مشــابه از همه 
نقاط کــه نتيجه زحمات همتايانمان در شــهرهاي 
مختلف بود دست به دست مي شد و همه با تحسين 

يکديگر، تجربه خود را به اشتراک مي گذاشتيم.
سال گذشــته پس از مدت ها در جلسه اي که براي 
غنيمت شــمردن فرصــت تغيير دولــت و به تبع آن 
تغيير رياســت دانشگاه تشکيل شــده بود شرکت 
کردم. جمعيتي که بعد از هشــت سال روزنه اي به 
چشــمش مي خورد، در حال بيدار شــدن بود و هر 
ناموافقي را با فرياد و اصوات تمسخرآميز به پايين 
مي کشــيد و در برابر، نطق هاي موافق را با حرارت 
پاســخ مي داد. احساس استيصال مي کردم از اينکه 
هيچ چيز تغيير نکرده بود. 10 ســال مي گذشــت و 

همچنان در نقطه شروع ايستاده بوديم.
حــاال بســياري از ما زندگــي انســاني را به مراتب 
ســالمندتر از ســن واقعي مــان تجربــه مي کنيــم. 
نگاهمان به گذشــته شــبيه کهنه ســربازاني است 
که بــه خاطرات جواني و جنگ دلخوش هســتند 
و به آن هــا چنگ مي زنند، مبادا اين تنها ســرمايه 
هويت سازشان را از دستشان درآورند. هنوز هم با 
اصطالحاتي مثل مبارزه، هم سنگر و... از روزهاي 
»پاک« گذشــته ياد مي کنيم. حرفم اين نيست که 
اين ســال ها آب در هاون کوبيده ايم و وقت تلف 
کرده ايــم. برعکس، مي گويم بايــد از »خاطرات« 
گذشته تجربه بسازيم. نمي گويم دست روي دست 
بگذاريم و بي اعتنايي کنيم. حرفم اين است که در 
هيچ جنگي، برنده اي وجود ندارد. همه محکوم به 
شکستيم. بد نيست که گاهي ميکروفن را خاموش 
کنيــم و فقط گوش بدهيم. بــراي درک ديگراني 
که بســيار بيشــتر از آنچه مي پنداريم به ما شباهت 
دارنــد. به اين دليل ســاده که هــر مخالفي مزدور 
نيست و مزدور  نبودن تنها شرط شرافت نيست، گر 
چه بســياري از همين شرط اوليه صداقت و تنزه از 
منفعت طلبي نيز بي بهره ايــم. تنها راه برون رفت از 
اين درجا زدن، به زعم من نقد بي رحمانه اي اســت 
از خودمــان، توســط خودمان که ثابــت کرده ايم 

شجاعت روبرو شدن با دشوارترين ها را داريم.■

نگريستن به گذشــته وقتي اشــتباهات زياد باشد، 
 ترســناک مي شــود و من مدت طوالني است که 
به گذشــته نگاه نکرده ام. به يــاد مي آورم که تماِم 
خونــي بوديم کــه در رگ هــاي پيکــر کرخت 
دانشــگاه جريان داشــت و هر از گاهــي آن را به 
جنب وجوش وامي داشــت و مي دانم که بســياري 
از آنچه ياد گرفته ام و امروز ســرمايه شخصيت و 
معرفتم شــده است حاصل همان سال هاي ناآرام و 
تالش هاي بي وقفه است؛ اما اين تمام داستان نبود.

يادم هســت در محکوم ســاختن قدرتــي که تاب 
صداي مخالف را نداشــت، حنجره فدا مي کرديم 
و بااين حــال تريبوني را که البته به هزار زحمت به 
دست آورده بوديم با چنگ و دندان نگه مي داشتيم 
که مبادا به دست اغيار و نااهالن بيفتد. اغياري که 
گاه بــه جريان چپ متصل مي شــدند، گاه زيادي 
راديکال بودند و گاه زيادي محافظه کار. بســتگي 
به اين داشــت که شــانس با کدام مان يار شده بود 
تــا براي مدت کوتاهــي از بين تمــام صداهاي به 
حاشــيه رفته صداي بلندتري باشيم. خوب که نگاه 
مي کنم مقابل ما هرکسي که بود، حداقل در روش 
تفــاوت چنداني با هم نداشــتيم. ما هــم دل نگران 
از راه بــه در شــدن دانشــجويان جديدالــورود و 
»ســاده دل«ي بوديم که بهتر بود پيش از شنيدن هر 
صداي ديگري، صداي ما را بشــنوند. اشــتراکات 
ناچيزي بود که همه مان را گرد يک ميز مي نشــاند 
و خيــل عظيــم تفاوت هايمــان را صرفــاً »تحمل« 
مي کرديم. چندين ســال همراه با دانشــجوياني از 
اقليت هاي قومي و ديني يا با گرايش هاي شخصي 
غيرمعمول فعاليت و گفت وگو کرديم و بااين حال 
امــروز درک عميقــي از ناماليمت هــاي زندگي 
و جنس مشکالتشــان نداريم، چراکه »مســئله ما« 
نبود. درک و مفاهمه و پذيرشــي وجود نداشــت. 
الئيک براي مسلمان دندان تيز مي کرد و در برابر، 
نگاه عاقل اندر ســفيه توأم با ابراز تأسفي نصيبش 
مي شــد. اصالح طلب به بي شهامتي و ساده انديشي 
متهم مي شــد و مارکسيست را به سرنوشت محتوم 

خيانت کاري بشارت مي داد.
دشمن مقابل که جاي خود داشت. وقتي ديگر اتاق 
چند متري هم نداشــتيم تا شايد چند ماه يک بار از 
ميــان انبــوه کاغذبازي ها و ســنگ اندازي ها يک 
مراســم نصفه و نيمه برگزار کنيم که برجسته ترين 
نتيجه اش حکم هــاي انضباطي پي درپــي بود، در 

آن روزهــا بودند اين روزها در موقعيت هاي جديد 
هم موفق تر هستند.

به گمانم اين نگرش به مقوله فعاليت دانشــجويي و 
تلقي اين دوره به عنوان بخشــي از »زندگي«، بسيار 
بيشــتر مي تواند منشأ اثر باشــد براي اشخاصي که 
خود براي اطرافيانشان منشأ اثر خواهند بود. فعاليت 
دانشجويي نه »مبارزه انقالبي و ايدئولوژيک« است 
و نه ميدان »ســهم خواهي و يارکشي و زمينه سازي 
بــراي پســت هاي آينده«. نتيجــه اي که بــا مبارزه 
پنداشتن فعاليت دانشجويي در پايان گرفته مي شود 
دوگانــه »پيــروزي و شکســت« را در پــي خواهد 
داشت. هم ذات مبارزه و جنگ و هم سابقه چندين 
ســاله فعاليت هــاي دانشــجويي نشــان داده هرگاه 
ايــن تقابل به پيروزي ختم شــده به اقتضاي جنگي 
کــه درگرفته بود طرف پيروز اســتيالي خود را بر 
رقيب حفظ کرده و الجرم تبديل مي شــود به يک 
»ســرکوبگر«، آن چنان که از دل طيف هاي مختلف 
فکــري، اين ژانــر از فعاالن هم بيــرون آمدند. در 
صورت شکســت هم تو مي مانــي و کنج عزلت و 
انفعال و نهايتاً تبديل شدن به يک غرزن خوش زبان!

البتــه اين را هم نبايد از نظر دور داشــت که نيازي 
نيســت بخش نامه صادر کنيم که همه بايد در دوره 
دانشــجويي به فعاليــت صنفي و سياســي و هنري 
بپردازند، بلکه تأکيد بر اين است که زندگي همراه 
با مســئوليت پذيري، پرسشــگري و نقــادي به هر 
شکلي که باشد مي تواند سرمنشأ خير باشد و طبيعتاً 
فعاليت دانشجويي تنها راه رسيدن به اين مؤلفه هاي 

ارزشمند نيست.
3. امــا بــه گمانم آنچه در شــيوه عملکــرد وجود 
دارد در درجــه دوم اهميــت قــرار دارد. باوجــود 
اهميت فراوان اين مباحث و نياز به پختگي مواضع 
دانشــجويي در برخورد با اين مقــوالت، درنهايت 
اينکه نســبت جنبش يا جريان دانشجويي با قدرت 
چگونه باشــد يا کدام يــک از مقــوالت صنفي و 
سياسي در درجه باالتري از اهميت قرار دارند بايد 
به تشخيص جريان موجود دانشجويان برسد. اتفاقاً 
با شــکل گيري درست ذهنيت نسبت به خود مقوله 
فعاليت دانشجويي اين تصميم گيري ها نيز در روند 
درستي قرار خواهد گرفت. وقتي »استقالل« به عنوان 
محوري تريــن اصــل فعاليت دانشــجويي در ذهن 
فعاالني که خود را ابزار دســت قــدرت نمي بينند، 
شکل گيرد، مناسبات دانشگاه با قدرت نيز بر محور 
همين اصل خواهد چرخيد و وقتي استقالل دانشگاه 
حفظ شــد، اقدام مشــترک نيــز دور از دســترس 
نخواهد بود و منازعات دروني به شيوه مناسب تري 
حل خواهد شــد. دانشگاه از معدود فضاهايي است 
کــه در آن مي توان به مباحثه و اســتدالل پرداخت 
بدون آنکه معادالت قدرت در برتري سخني نقش 
ايفــا کند. در اين فضا تنها قدرت اســتدالل اســت 
کــه برتري را مشــخص مي کند. بحــث در فضاي 
گفت وگوي آزادانه و به تبع آن آموختن هنر »گوش 
دادن« و نه تنها ســخن گفتن و »استدالل کردن« و نه 
زورگويي پيش نياز شــکل گيري کنشگراني است، 

که هرکدام بخش مهمي از جامعه خواهند بود.■

آتش بس

پروانه ارجمندي

فعال دانشجويي سابق دانشگاه يزد
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علت آن عمدتاً دسترسي نداشتن به آب بوده است. 
در ســال هاي اخير براي جبران اين نقيصه، چاه  هاي 
آب زيادي زديم و عمدتاً از ذخاير ثابتمان استفاده 
کرديــم يــا روي رودخانه  هايمــان ســد زديم که 
درواقــع عمده اين آب ها ســهم تاالب  هاي ما بوده 
است. اين توضيح نشــان مي دهد که محور توسعه 
را نمي بايست توسعه کشاورزي قلمداد مي کرديم. 
نتيجه اين شــد که با اتخاذ اين اســتراتژي 40 تا 85 
درصــد آب هاي ذخيــره و دارايي مان را اســتفاده 
کرديــم. به عبارتــي دارايي مان را به عنــوان درآمد 
فرض کرديم و اين اشــتباه اســتراتژيک، کشور را 
در معــرض وضعيتــي قرار داد کــه نه تنها عوارض 
اقتصــادي و زيســت محيطي آن، بلکــه عــوارض 
اجتماعــي و سياســي آن نيز زياد اســت. نمونه اين 
عوارض اجتماعي و سياسي در تضاد ها و نزاع  هايي 
که بر سر توزيع آب در کشور به وجود آمده است، 

قابل مشاهده است.
برخي آب را محور توســعه فرض مي کنند ، برخي 
نيــز آب را محرکي براي توســعه تصــور مي کنند 
و دسته ســوم آب را محدوديت توســعه مي دانند. 
متأســفانه در شــرايطي که ما با آن روبرو هســتيم، 
آب محدوديت توسعه است. البته در بعضي جا هاي 
محدود درکشــور، آب کليد توســعه نيز مي تواند 

باشد، اما درمجموع محدوديت توسعه است.
اين در حالي اســت که ميزان اشتغالي که با توسعه 
کشاورزي دنبال آن بوديم نيز حاصل نشد و عمدتاً 
آنچه به دســت آمد، اشــتغال کاذب بــود؛ بنابراين 
بحراني که اکنون با آن روبرو هســتيم اين است که 
از مقدار آبي که مي توانيم استفاده کنيم، بيش از دو 
برابر استفاده مي کنيم. در بهترين حالت 85 درصد و 
در بعضي مواقع حتي 100 درصد استفاده مي کنيم. 
گويا نسل بعدي وجود ندارند و تاالبي نمي خواهيم 

بيش از 40 درصد بســيار پرخطر است. براي نمونه 
اگر 120 ميليــارد مترمکعب منابع آب تجديدپذير 
در اختيار داشــته باشــيم، حداکثر مي تــوان از 25 
الــي 50 ميليــارد مترمکعب اســتفاده کــرد و بقيه 
آن مي بايســت به  محيط زيســت يا نســل هاي بعد 
اختصــاص يابد. متأســفانه در کشــور، اگــر منابع 
آب تجديدپذيــر را 130 ميليارد مترمکعب در نظر 
بگيريــم، 85 درصد آن را اســتفاده مي کنيم و اگر 
مبنا 100 ميليارد مترمکعب باشد،100 درصد آن را 
اســتفاده مي کنيم. اين در حالي است که اين ارقام 
نشانگر متوســط بهره برداري در سطح کشور است 
و در مناطق مختلف کشــور ميزان اســتفاده تفاوت 
زيــادي دارد. براي نمونه در دشــت مشــهد ميزان 
اســتفاده از منابع آب تجديدپذير تا 136 درصد نيز 
مي رســد. اين امر بدين معني است که بيشتر از آن 
چيزي که در اختيار داريم و درواقع از ذخاير خود 
استفاده مي کنيم که به نابودي منطقه منجر مي شود. 
درواقع بهره برداري بين 20 تا 40 درصد از نظر فني 
ما را در آستانه تنش آبي قرار مي دهد و به هيچ وجه 
نبايد بيش از 40 درصد منابع را استفاده کرد و بسيار 
خطرناک است؛ ولي متأسفانه در کشور ما طي چند 
ســال اخير حدود 85 درصد از منابع  آب اســتفاده 

مي شود و اين امر وضعيت را بحراني کرده است.

ايــن رقم 85  ■ و  برآورد  هاي ذکرشــده 
درصد متعلق به چه دوره اي است؟

مربوط به ســال هاي آخر است. گرچه شاخص  □
بهره بــرداري از ابتــداي انقــالب تابه حــال رونــد 
صعودي داشته اســت . علت اين است که طراحان 
توسعه به توســعه کشاورزي اولويت دادند. هرچند 
تصميم گيري بين کشاورزي و صنعت قطعي نبوده 
است، اما به هر صورت متخصصان محور توسعه را 
کشــاورزي قرار دادند و نيتشان حل مشکل اشتغال 
بــود. توضيح اينکه در صد ســال پيش و حتي ده  ها 
ســال پيش بر ســر توزيع آب آدم کشي مي شد که 

لطفــًا قبــل از ورود به موضوع و ســير  ■
مطالعات احياي درياچــه اروميه، کلياتي از 

بيالن و وضعيت منابع آب کشور ارائه دهيد.
ميزان متوسط بارندگي ساليانه در کشور حدود  □

250 ميلي متــر اســت کــه اگر آن را در مســاحت 
کشــور ضرب کنيــم، حجم آب معــادل آن 400 
ميليــارد مترمکعب مي شــود. اين حجــم بارندگي 
شــامل ميزان تلفات و تبخير بوده که با حذف آن، 
آب قابل استفاده به طور متوسط حدود 130 ميليارد 

مترمکعب برآورد مي شود.
مطالعات مقدماتي در کشــور نشان مي دهد به دليل 
تغييرات اقليمي 20 درصد از ميزان بارندگي ساليانه 
ما کاهش يافته است. در حوضه اروميه در 18 تا 20 
ســال گذشــته يک دوره پايدار آماري وجود دارد 
که در آن ارقام بارندگي خشکســالي و ترســالي با 
دوره 41 ساله متفاوت و ميزان بارش ها در سال هاي 
خشــک و تر آن هر دو کاهش يافته اســت. ليکن 
هرچند دوره آماري وســيع تر )41 ساله( نيز موجود 
اســت؛ ولي ما بــه دليل پايداري و دقــت ، آمار 18 
ســاله اخيــر را در مطالعات درياچــه اروميه مبناي 

برنامه ريزي براي حل مشکل قرار داده ايم .
آب  و صاحب نظــران ، کل  کارشناســان  برخــي 
قابل اســتفاده در کشــور را از 98 ميليارد مترمکعب 
تا 130 ميليارد مترمکعب ارزيابي مي کنند. وزارت 
نيرو به طور غيررســمي آن را 115 تــا 120 ميليارد 
مترمکعــب ارزيابي کرده اســت؛ بنابراين آبي که 
در دســترس داريم کمتر از برآورد هاي قبلي يعني 
130 ميليارد مترمکعب اســت. ما در گذشــته فکر 
مي کرديــم که هرچــه آب در دريا ها يــا تاالب  ها 
بريــزد و آب  هــاي روان و هرچيزي که اســتفاده 
نمي کنيــم، هــدر مــي رود؛ درحالي کــه اين طور 
نيســت. براساس شاخص کميســيون توسعه پايدار 
ســازمان ملل ميزان برداشت قابل قبول از منابع آب 
تجديدپذير بين 20 تا 40 درصد اســت و برداشت 

گفتمان ملي، گفتمان احياي درياچه اروميه
گفتگو با دکتر داوود رضا عرب دبير دفتر برنامه ريزي و تلفيق و سخنگوي 

ستاد احياي درياچه اروميه

گفت وگوي حاضر تالشــي است تا با اســتفاده از آسيب شناسي و جنبه  هاي 
راهبردي بحران در حوضه آبريــز درياچه اروميه تصويري کلي از وضعيت 

مديريت منابع آب کشور را نيز ارائه کنيم.

برخي آب را محور توسعه 
فرض مي کنند ، برخي نيز آب 
را محرکي براي توسعه تصور 
مي کنند و دسته سوم آب را 
محدوديت توسعه مي دانند
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است.
کل مصــارف آب در حوضــه آبريز حــدوداً 4/8 
ميليــارد مترمکعب اســت که از ايــن مقدار حدود 
2/7 ميليارد مترمکعب از منابع آب ســطحي و 2/1 
ميليارد مترمکعب از منابع آب زير زميني برداشــت 
مي شــود. در اين ميان ســهم بخش صنعت تنها 68 
ميليــون مترمکعب و مصرف آب شــرب نيز 466 
ميليــون مترمکعب اســت که رقم چنداني نيســت. 
بخش کشاورزي بزرگ ترين مصرف کننده آب در 
اين حوضه است به طوري که با مصرف بيش از 4/2 
ميليــارد مترمکعب، حــدود 90 درصد از مصارف 

حوضه را به خود اختصاص داده است.

با توجه به 8 برابر شــدن جمعيت حوضه  ■
موردبحث نســبت به ابتــداي انقالب ، تغيير 
چشــمگيري در مصرف آب شرب رخ نداده 

است؟
مصرف آب شــرب در حوضه آبريز قابل توجه  □

نيســت، نصف شــدن آب ورودي بــه درياچه، به 
توســعه کشــاورزي و تغيير الگوي کشت مربوط 

مي شود.

پس چرا درياچه يک دفعه خشک شد؟ ■
يک بخش مربــوط به تغيير اقليم مي شــود که  □

برگشــت ناپذير اســت و به طور موردي اين سال  ها 
خشکسالي هم بوده است که البته خشکسالي رفت 
و برگشتي است. براي نمونه ممکن است چند سال 
خشکسالي داشته باشيم و چند سال عکس آن، که 
معموالً همپوشاني خواهند داشت؛ اما اين سال هاي 
خشکسالي اخير روند خشک شدن درياچه اروميه را 
تشديد کرده است. لکن بخش مهم اتفاقات مربوط 
به عوامل انســاني و افزايش ســطح کشــت و تغيير 

الگوي کشت است.

ممكن است براي روشن شدن ابعاد مشكل  ■
تفاوت تغييــر اقليم و خشكســالي را توضيح 

دهيد؟
ما دو مفهوم داريم؛ يکي خشکي و خشکسالي  □

و ديگــري تغييرات اقليمي. در يک تعريف ســاده 

در ايــن حوضه  آبريــز در دوره 40 ســاله قبل 8/9 
ميليــارد مترمکعب آب تجديدپذير داشــتيم و در 
دوره دوم اين مقدار به 7 ميليارد مترمکعب کاهش 
پيدا کرده است، يعني کاهشــي معادل 1/9 ميليارد 

مترمکعب.
آب  منابــع  و  درصــد   18 بارندگــي  به عبارتــي 
تجديدپذير 20 درصد کاهش داشــته است. ميزان 
آب ورودي به درياچه اروميه بر اســاس اطالعات 
آخريــن ايســتگاه هاي هيدرومتــري موجود روي 
رودخانه هاي منتهي به درياچــه، در دوره اول 4/9 
ميليارد مترمکعب بوده که اين مقدار در دوره جديد 
به 2/44 ميليارد مترمکعب رســيده است که حدوداً 
50 درصد کاهش پيدا کرده اســت. اين امر نشــان 
مي دهد که دراين بين اتفاقات ديگري مانند افزايش 
سطح زيرکشــت، يا تغيير الگوي کشت و استفاده 

بي رويه از آب رخ داده است.

اين ســؤال پيش مي آيد که چرا در اين  ■
سال ها درياچه خشک شده است؟

عوامــل طبيعي که به تغيير اقليم و خشکســالي  □
و عوامل انســاني  که به توســعه ســطح زير کشت، 
تغيير الگوي کشت و طرح هاي توسعه برمي گردد، 
از عوامل مؤثر هســتند. در اين حوضه آبريز سطح 
زيرکشت در ابتداي انقالب حدود 300 هزار هکتار 
بوده اســت. درحالي که اکنون به 500 هزار هکتار 
افزايش يافته است. بخشي از آن با برنامه ريزي بوده 
مانند ساخت ســد و توسعه شــبکه و بخشي ديگر 
مانند چاه  هاي غيرمجاز به طــور غيرقانوني افزايش 
يافته اســت. آب شــرب تأثير زيادي در اين معادله 
نداشته و علت عمده، توسعه کشاورزي بوده است.

در حــال حاضر الگوي کشــت در حوضــه آبريز 
درياچــه اروميه تغييرات محسوســي را نســبت به 
گذشته داشته است. در گذشته بيشتر اراضي زراعي 
زير کشــت ديم بوده اند که اکنون تبديل به اراضي 
زراعي آبي شده اند. تبديل اراضي زراعي به اراضي 
باغي و کشت محصوالت پرمصرف تر مانند تبديل 
باغات انگور به باغات ســيب و يا کشــت گسترده 
چغندر نيز ازجمله تغييرات عمده در الگوي کشت 

باقي بماند و به عوارض محيط زيســتي آن نيز توجه 
نمي کنيم.

برخــي مخالف ايــن تفكرند کــه منابع  ■
ما متعلق به نســل هاي آينده هم هســت و 
معتقدند ايــن با رزاقيــت خداوند مغايرت 
دارد، درحالي که حضرت يوســف هم براي 

خشكسالي و قحطي برنامه ريزي کرد.
در دنيا کشور هاي محدودي هستند که بيش از  □

40 درصــد از منابع آب تجديدپذير خود اســتفاده 
مي کنند. کشــور ما 85 درصد و امريکا 21 درصد 
از منابع آب تجديدپذير خود را اســتفاده مي کنند. 
حتي اســپانيا که شرايطي مشابه کشور ما دارد، تنها 
از 25 درصد استفاده مي کند يا هند که مجبور است 
در بخش کشــاورزي بسيار فعال باشد از 33 درصد 
اســتفاده مي کند. چين نيز با تمام برنامه  هاي توسعه 
اخيــر خود تنها از 29 درصد اســتفاده مي کند. البته 
الزم به يادآوري اســت ميزان استفاده از منابع آب 
تجديدپذيــر در حوضه آبريز درياچــه اروميه 70 
درصد اســت و وضعيــت آن با اين شــاخص و از 
معدود مناطق کمتر بحراني کشور است؛ لذا ممکن 
است عده اي بپرسند چرا به درياچه اروميه اولويت 
داديم و به پريشــان و  هامون و... نداديم. درکشــور 
ما به تعــداد 603 آبخوان   يا دشــت آب زيرزميني 
موجود اســت. از اين تعداد، وضعيت 296 دشــت 
بحرانــي اســت و اکثر آن ها درحال خشک شــدن 
هســتند. اين آبخوان  ها زيرزمين هستند و وضعيت 
بحراني آن ها قابل مشاهده نيست، اما درياچه اروميه 

روي زمين است.

توسعه کشاورزي، چه  ■ به جز محور گرفتن 
عامل يا عوامل ديگري در بروز اين وضعيت 

دخيل بوده است؟
بــه عامــل ديگري کــه مي تــوان اشــاره کرد  □

ســازه گرا بودن ما در ســال هاي اخير است. به جاي 
اينکــه با برنامه ريــزي بهره وري را بــاال ببريم مهار 
آب  ها را زيــاد کرد ه ايم. قباًل هم ممکن بود آب  ها 
به طور مناسبي استفاده نشود؛ ولي با آب ذخيره شده 
پشــت ســد، ديگر انگيزه اي براي بهره وري وجود 
ندارد. ضمن اينکه براي آب قيمتي هم قائل نبوديم.

اگر اجــازه بدهيد وارد بحــث درياچه  ■
اروميه بشويم، وضعيت درياچه اروميه چگونه 

است؟
در حوضــه آبريــز درياچــه اروميــه ميانگيــن  □

 بارندگــي ســاالنه از ســال هاي 32-31 تــا ســال 
74-73 ، 385 ميلي متر بوده است. ما فکر کرديم اين 
آمار مربوط به گذشــته است و در اثر عواملي چون 
تغيير اقليم، اين بارندگي تکرار نشود؛ بنابراين دوره 
پايــدار بعدي را يعنــي از 74-73 تا 92-91، را مبنا 
گرفتيــم که در اين دوره ميانگين بارندگي ســاالنه 
317 ميلي متــر اســت. به عبارتــي در حوضه آبريز 
درياچــه اروميــه ميانگين بارندگي ســاالنه از 250 
ميلي متر متوسط ساالنه کشور بيشتر است، اما نسبت 
به دوره 40 ســال قبلــي 68 ميلي متر يــا 18 درصد 

کاهش بارندگي داشته ايم.

داوود رضا عرب-عيسي کالنتري
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که با نام تراز اکولوژيک شــناخته مي شود. در تراز 
اکولوژيک )1274/1 متر(، مســاحت درياچه برابر 
4348 کيلومترمربع و حجم آب آن 14576 ميليون 
مترمکعــب )در حــدود 14/5 ميليــارد مترمکعب( 
اســت. در ماه هاي تراز آب درياچه تا 4 متر نسبت 
به تراز اکولوژيک پايين تر آمده و غلظت نمک به 
رقمي نزديک 500 گرم در ليتر رســيده اســت که 
حجــم آب معادل آن حدود 2 ميليارد مترمکعب و 
مساحت معادل آن حدود 2000 کيلومترمربع است. 

اين شرحي از وضعيت فعلي درياچه اروميه است.
بنابر شــرايط ويژه درياچه اروميه در جلســه مورخ 
92/11/2 هيئت وزيران، دکتر جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور رئيــس کارگروه ملي نجات درياچه 
اروميه و جناب آقــاي دکتر کالنتري به عنوان دبير 
اين کارگروه منصوب شــدند. هم  اکنون 7 وزير و 
2 معاون رئيس جمهور عضو اين کارگروه هســتند 
و بر اســاس اختيارات اصل 138 قانون اساسي اين 
کارگــروه مي توانــد به جاي هيئــت دولت تصميم 

بگيرد.
آقاي دکتر کالنتري به دانشــگاه صنعتي شــريف 
آمدند و از دانشــگاه درخواســت کمــک کردند. 
دانشــگاه صنعتي شــريف محور علمــي و اجرايي 
قرار گرفت و از بقيه دانشــگاه ها  ، مراکز پژوهشي و 
دســتگاه هاي اجرايي نيز استفاده کرديم. ما در بدو 
امر شش کميته تخصصي: 1. کميته منابع و مصارف 
آب؛ 2. کميته زمين شناسي؛ 3. کميته محيط زيست؛ 
4. کميته اقتصادي؛ 5. کميته فرهنگي و اجتماعي و 

6. کميته تلفيق تشکيل داديم.
در کنار اين کميته  هاي تخصصي سؤال هاي جدي 
مطرح شــد که بعضي از آن ها ســريع جواب داده 
شــد و بعضي نيــاز به خبرگي داشــت؛ بنابراين 20 
کارگروه تخصصي از متخصصان داخلي و خارجي 
تشــکيل داديم. از همان مــاه اول کار ها بدون وقفه 
شروع شد و برخي اوقات 50 الي 60 نفر متخصص 
به دانشگاه دعوت مي شدند و با سيستم هاي ارتباطي 
مانند اســکايپ بــا متخصصــان خارج از کشــور 
ارتباط داشــتيم . يادم مي آيد يک  روز در تعطيالت 
عيد نوروز جلســه از 7/30 صبح شــروع شد و تا 6 
بعدازظهــر ادامه يافــت. دو نفر از کارشناســان به 
نام هاي دکتر شــريفي و دکتــر پورمند پس از ارائه 
مطلــب خود بــا وجودي کــه در امريــکا بودند و 
شب هنگامشــان بود همچنان از طريق اسکايپ با ما 
در ارتباط بودند و تا ســاعت 5 صبح به وقت محلي 
بيدار بودند. در زيرمجموعه اين ســتاد بيش از 560 

نفر همکاري مي کردند.
تقريباً دانشــگاهياني کــه در اين زمينــه کار کرده 

بخــش کشــاورزي با ســهم حــدود 90 درصد از 
مصارف آب اين حوضه، 30 درصد اشــتغال ايجاد 
کرده و ســهم آن از توليد ناخالص داخلي حوضه 
نيز 15 درصد اســت. اين آمار نشان دهنده آن است 
که عماًل بيکاري پنهان در اين بخش داريم. اگر در 
مقام مقايسه برآييم، مساحت حوضه آبريز درياچه 
اروميه تقريباً 52 هزار کيلومترمربع است که معادل 
مساحت اسرائيل است. جمعيت حوزه آبريز حدود 
شــش ميليون نفر است و جمعيت اســرائيل حدود 
هفت ميليون نفر اســت. ما در حوزه اين آبريز 8/9 
ميليارد مترمکعب آب داشتيم که حاال 7 ميليارد شده 
است. درحالي که اســرائيل 1/6 ميليارد مترمکعب 
آب دارد کــه از آن تنها 1 ميليــارد مترمکعب آن 
را مصرف مي کند؛ ولي اسرائيل با جمعاً 190 هزار 
هکتار اراضي کشاورزي، سبزيجات و صيفي جات 
اروپايي ها را تأمين مي کند و اين محصوالت روزانه 
بــا 8 تا 10 هواپيماي غول پيکر از اســرائيل به اروپا 
حمل مي شــود.آ نها از توليدات کشــاورزي 2500 
ميليــون دالر درآمد دارند؛يعنــي از هر مترمکعب 
آب حدوداً 2/64 دالر درآمد دارند در حالي که ما 
20 ســنت يا 0/2 دالر درآمد داريم . خاک اسرائيل 
خاکي است که درجه اش پست تر از خاک ماست. 
درجه خاک اســرائيل 5 و 6 است؛ اما درجه خاک 
حوضه درياچه اروميه اغلب 2 و 3 اســت و خاک 
بسيار خوبي است. اين مقايسه نحوه استفاده از آب 

و مديريت آب را به خوبي نشان مي دهد.

برگرديم به فعاليت هاي ســتاد احيا؛ اگر  ■
توضيحاتي در مورد وضعيت  اســت  ممكن 
درياچه و چگونگي شــكل گيري ستاد ارائه 

فرماييد.
حوضه آبريز درياچه اروميه واقع در شمال غرب  □

ايران با مساحت 51876 کيلومترمربع يکي از شش 
حوضه آبريز اصلي کشــور اســت. اين حوضه بين 
اســتان هاي آذربايجــان غربــي )%46(، آذربايجان 
شرقي )%43( و کردستان )%11( قرار دارد. درياچه 
اروميه به دليل برخورداري از ويژگي هاي طبيعي و 
اکولوژيکي منحصربه فرد، از ســال 1346 به عنوان 
پارک ملي و بــه همراه جزاير کبودان و قيون داغي 
جزو مناطق حفاظت شده اعالم شده است. همچنين 
اين درياچه در ســال 1354 به عنوان ســايت رامسر 
)تــاالب بين المللــي( تعيين و در ســال 1356 جزو 
مناطق حفاظت شــده زيست کره به وســيله سازمان 
يونســکو اعالم شــد. مســاحت درياچــه در تراز 
1277/1 متــر )تراز مصوب مرز پارک ملي درياچه 
اروميه بر اســاس حداکثر پيشروي آب درياچه در 
سال 1353( 5585 کيلومترمربع )بيش از 10 درصد 
ســطح کل حوضه آبريز درياچــه اروميه( و حجم 
آب درياچه 29350 ميليــون مترمکعب )در حدود 
30 ميليارد مترمکعب( برآورد شــده اســت. از نظر 
زيســت محيطي شاخصي که در اکوسيستم درياچه 
در نظر گرفته شــده اســت، ادامه حيــات گونه اي 
جانــوري به  نــام آرتميا بوده کــه در غلظت نمک 
حداکثــر 250 گــرم در ليتر آســيب نمي بيند. تراز 
درياچه براي تأمين اين غلظت 1274/1 متر اســت 

»خشکسالي عبارت است از کمبود رطوبت مستمر 
و غيرطبيعــي« واژه غيرطبيعي به انحراف شــاخص 
موردنظر از شــرايط طبيعي يا ميانگين اطالق دارد 
و قابل بازگشت اســت، ولي در پديده تغيير اقليم، 
تغييــرات آب وهوايي منجر به تغييرات مشــخص 
و غيرعــادي در الگو هاي مــورد انتظار و وضعيت 
ميانگين آب وهوايي همچون شــدت تابش آفتاب، 
ميــزان بارندگــي و دمــا در يک منطقــه خاص يا 
کل اقليم شــده و ايــن تغييرات پايدار بــوده و در 

کوتاه مدت و ميان مدت برگشت پذير نيست.
خشکي و خشکســالي مربوط به ذات منطقه است، 
مثاًل اســتان يزد با ميانگين بارندگــي 80 ميلي متر، 
خشــک اســت. حال اگر بارندگي در يک سال به 
100 ميلي متر برســد در آن منطقه ترســالي داريم، 
در عين اينکه منطقه خشک است. يا به عنوان نمونه 
ميانگين بارندگي در گيالن 950 ميلي متر اســت و 
اقليم آن خشک نيســت حال اگر بارندگي به 600 
ميلي متر برســد در منطقه خشکسالي اتفاق مي افتد، 
درحالي که منطقه خشک نيست؛ بنابراين در گيالن 
با 600 ميلي متر خشکسالي و در يزد با 100 ميلي متر 

بارندگي ترسالي داريم.
اما تغيير اقليم، پديده ديگري اســت که هم انسان، 
هم طبيعــت در آن تأثيــر دارد. اين پديــده در اثر 
گازهــاي گلخانــه اي کــه باعث گرم شــدن کره 
زمين مي شــود، به وجــود مي آيد. چهــار نوع گاز 
گلخانــه اي وجــود دارد که شــامل گازکربنيک، 
گاز متان، اکســيد نيتروژن و بخار آب اســت. اين 
گاز ها به صورت اليــه اي اطراف زمين در مي آيد و 
انرژي اي که وارد جو زمين مي شــود چندين مرتبه 
بازتــاب پيدا مي کنــد. تغيير اقليم برگشــت ناپذير 
اســت مگر اينکــه در درازمدت کار هــاي جدي 
توســط کشــورهاي مختلف انجام شود. کره زمين 
که گرم تر شــود روي بارندگي تأثيــر مي گذارد، 
تبخير زيادتر مي شود، مصرف آب و انرژي زيادتر 
مي شود، رشد گيا هان و به دنبال آن تعرق گياه بيشتر 
خواهد شد و خيلي عوارض زياد ديگري که بحث 
علمي مستقلي مي طلبد. به طور خالصه ما در حوضه 
آبريــز درياچــه اروميه هم خشکســالي و هم تغيير 
اقليم داشته ايم. با اين تفاوت که خشکسالي نگراني 
چنداني ندارد چراکه برگشت پذير است ولي تغيير 
اقليم برگشــت ناپذير اســت و ما نمي توانيم درباره 
آن ها تأثيرگذار باشــيم. تحقيقات نشان مي دهد که 
عوامل انســاني تأثير بيشتري داشــته است و اين به 
عوامل مديريتي نيز برمي گردد. چند ســال پيش در 
ژاپن کنفرانسي بود که در آن براي اولين بار گفتند 
بحران آب درســت نيست بلکه بحران مديريت 
آب اســت. مديريت آب نيز يک مسئله پيچيده و 

فراگير است.

حال که در بين عوامل انسان ســاز بخش  ■
کشــاورزي مقصر اصلي است، بهره وري در 

اين بخش در حوضه آبريز چگونه است؟
در  □ اروميــه  درياچــه  آبريــز  حوضــه  در 

خوش بينانه تريــن حالت براي هــر مترمکعب آب 
حدود 20 سنت درآمد در بخش کشاورزي داريم. 

حوضه آبريز درياچه اروميه 
واقع در شمال غرب ايران با 

مساحت 51876 کيلومترمربع 
يکي از شش حوضه آبريز اصلي 

کشور است
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فارس براي باغداري اســت که سطح باغات 
آن به بيش از 45 هزار هكتار رسيده است با 
جنس و توليد محصول خوب با بهره وري باال 
و درآمد مناسب کشاورزان، ولي حفر چاه و 
برداشت بي رويه آب زيرزميني در آن منطقه 
افزايش داشــته و حجم برداشت از آبخوان 
منطقه به 330 ميليون مترمكعب در مقابل 160 
ميليون مترمكعــب ورودي يا تغذيه آبخوان 
رســيده اســت. به گونه اي که هم اکنون از 
8600 حلقه چاه در حال بهره برداري حدود 
2700 حلقه آن غيرمجاز اســت. اســتعداد 
باغ هــاي جهرم خيلي باالســت و محصول 
آن بهترين مرکبات اســت و ليموي آن نيز 
معروف اســت؛ اما بســياري از باغات خشک 
شده اســت و اراضي زيادي در اين منطقه 
عماًل از مدار کشــاورزي خارج مي شود. در 
گذشته براي توســعه باغات و برداشت آب، 
وام مي دادنــد و آن ها هم چــاه مي زدند. 
درواقع مشكل اجتماعي در آنجا اتفاق افتاده 
و دولت نمي تواند از اين مشكالت فرار کند. 
نبايد بگويد من مســئول ايــن کار ها نبودم. 
هم اکنون در بيشتر اين حوزه  ها مردم با اين 

مشكالت درگيرند.
بلــه همين طور اســت و به همين دليــل ما فکر  □

مي کنيــم کمبود آب درياچه بايــد از خود حوضه 
آبريــز درياچه تأمين شــود و اين به اصل علت يابي 
برمي گردد. علت کم شــدن آب به مصرف بي رويه 
آب برمي گردد. بايد اســتفاده بي رويه کاهش يابد. 
هم اکنون در منطقه مقدار زيادي زمين زه دار داريم؛ 
يعني آب ورودي به اراضي زياد شده و سطح آب 
باال آمده و زمين شور شده است و درختان خشک 

شده اند.
يــک رودخانــه مهــم در ايــن حوضــه، رودخانه 
زرينه رود اســت که 41 درصــد آورد آب درياچه 
از اين رودخانه تأمين مي شــود. سد بوکان و شبکه 
آبياري و زهکشــي در اين زير حوضه واقع شــده 
است. ســال آبي گذشته )92-91( 60 درصد آورد 
اين رودخانه کم شــده است. ســال هايي که ميزان 
آورد آب خــوب و نرمال بوده اســت حدوداً 450 
ميليون مترمکعب آب در شبکه پايين دست اين سد 
مصرف مي شــد. سال گذشــته 5 ميليون مترمکعب 
اضافــه بر اين مقدار مصرف آب کشــاورزي بوده 
اســت. 60 درصد آورد رودخانه زرينه رود کاهش 
يافتــه؛ اما کشــاورزان ايــن خشکســالي را حس 
نکرده اند و برخي از زمين  ها زه دار نيز شــده اند. آيا 

اين نوع استفاده و مديريت درست است؟

مطالعات انجام شده از وضعيت مديريت  ■
نشان  زرينه رود  آبياري  شــبكه  بهره برداري 
داده است که برداشــت مردم در دو طرف 
رودخانه کاماًل ر ها شــده است و هرکسي به 
هر ميزان، از هر نقطه و به هر طريقي بتواند 
آب برداشــت مي کند و مصــرف آب کاماًل 

بي رويه و بي دروپيكر است.
اين رفتار بايد اصالح شود چراکه هرچه آب از  □

کــه »کار هايي که نبايــد انجام داد، تقــدم دارد به 
کار هايــي کــه بايد انجــام داد«؛ يعني يک رشــته 
کار هايي اســت که چنانچه انجام شود وضعيت را 
بدتر مي کند و اگر منجر به ضعيف شدن اکوسيستم 
شــود برگشــت آن غيرممکــن اســت؛ مانند بدن 
ضعيفي اســت که اگر اقدام نامناسبي روي آن شود 

ديگر برنمي گردد.

پنجمين اصل گذر از ديدگاه ســخت افزاري و 
حتي نرم افزاري و  دســتيابي به ديــدگاه مغزافزاري 
و نهادافزاري است؛ يعني حتي از مرحله نرم افزاري 
هم گذشته ايم به اين مفهوم که براي احياي درياچه 
اروميــه بايــد نهادســازي و کار اجتماعــي کنيم. 
به عبارتي نهاد هاي اجتماعي چون ســمن  ها شــکل 
گيرد و آگاهي مــردم افزايش يابد. اگر اين نهاد ها 
شکل نگيرد، ممکن است درياچه پرآب بشود ولي 
مجــدداً به حالت اول برمي گردد. اين کار ها بايد از 
طريق نهادسازي انجام شود )چه در مرحله مطالعه، 
چــه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره برداري( تا 
اين مشارکت صورت بگيرد. يک ديدگاه عمومي 
بيــن ما ايرانيان وجــود دارد که حاضر نيســتيم در 
کار ها با ديگران مشارکت کنيم و متأسفانه کارهاي 

جمعي و سيستمي هم معموالً شکل نمي گيرد.
ششمين اصل »تأميــن پايدار آب با نگاه به درون 
حوضه آبريز« اســت که مانند توسعه درون زاست؛ 
ويژگي ذاتي و پايدار درياچه آن چنان است که اگر 
آبي را از او گرفته ايم بــه آن پس بدهيم، وضعيت 
به حالت اول برمي گــردد. اکنون ديدگاهي مطرح 
است که با هزينه زيادي مي خواهند از درياي خزر 
آب را به درياچــه اروميه منتقل کنند ، اگر بخواهد 
اين کار انجام شود قيمت هر مترمکعب آب حدود 
2/5 دالر تمام مي شود. اين مسئله اي است که روي 
آن مطالعــه کرد ه ايم و دکتــر کالنتري در برابر آن 
ايستاده است. اين موضوع عالوه بر هزينه بسيار باال، 

خسارت  هاي محيط زيستي ديگري نيز دارد.
آن هايــي کــه معتقدنــد آب را از خــزر بياورند، 
مي خواهند وارد مسائل حوضه آبريز درياچه اروميه 
نشوند. مطالعه ما نشان مي دهد که بايد الگوي کشت 
و کشــاورزي در حوضه اصالح شود. نمي شود در 
جيب سوراخ دائم پول ريخت، نمي شود گفت من 
پــول نفت دارم و مترمکعبــي 2/5 دالر براي انتقال 
آب هزينه مي کنــم. هم اکنون پول برق و پمپاژ آن 

را هم نداريم؛ خسارت  هاي محيط زيستي به کنار.

جهرم بهترين منطقه کشاورزي در استان  ■

بودند از دانشــگاه هاي مختلف جمع شدند و از هر 
کارشناســي که در اين زمينه کار کرده بود دعوت 
به عمــل آمد. از هــر مطالعه اي کــه در اين حوضه 
آبريز انجام شــده بــود، همچنيــن طرح  هاي جامع 
آب اســتفاده کرديم و به هر صورت به طرح هايي 
رســيديم که برخي از آنها جنبه استراتژيک دارند. 
قبل از آن ابتدا اصولي را قرار داديم که متدولوژي 

و روش کار ما بر آن اساس شکل گرفت.
ما هفت اصل را براي خودمان درنظر گرفتيم. به نظر 
من هر گفتمان ملي بايد يک اصول و روشي داشته 
باشــد. هماهنگي اين تعداد کارشناس بدون اصول 
و روش ممکــن نبود. ازآنجايي که چالش  هاي ملي 
زياد داريم براي حل آنها نياز به گفتمان ملي داريم 
و براي گفت وگو  در اين سطح به روش شناسي نياز 

داريم.
اولين اصل مشــارکت و اســتفاده از خرد جمعي 
اســت که همــه متخصصــان داخلــي و خارجي، 
دانشــگاهيان، حرفه اي  ها و اجرايي  هــا را کنار هم 
قــرار داده و از آن هــا اســتفاده کنيــم. همچنين از 
دســتگاه هاي اجرايــي و وزارتخانه  هــاي مختلف 

استفاده کرديم.
ما راه حل احيــاي درياچه را بــه گفت وگوي ملي 
تبديــل کرديم مي تــوان گفت ايــن کار از معدود 
تجربياتي اســت که بيــن نخبگان شــکل گرفته و 
توانســته به يک راه حل منجر شود. البته هر راه حلي 
و هــر طرحي نياز به بهبود دارد و اين چيزي اســت 
کــه نتيجه اجماع کارشناســان داخلــي و خارجي 
اســت. ايــن اولين اصل ما بود. لــذا تک روي را 
کنار گذاشتيم. دراين باره مقيد بوديم. هرکسي که 
مي توانست کاري را انجام دهد ما از مشارکت وي 

استفاده کرديم.
اصل دوم »شناخت علت ها« و توجه به برنامه ريزي 
بود آن هم با پشتوانه کافي. تا چيزي را نشناخته ايم و 
متوجه نشد ه ايم وارد آن نشويم و نسخه اي براي آن 

ننويسيم و تحت تأثير جو قرار نگيريم.
جمله معروف که مشــکالت امروز ناشــي از عدم 
برنامه ريزي ديروز اســت برايمان جدي شد. گاهي 
اوقات آن قدر براي اجرا عجله داريم و مي خواهيم 
ضربتي عمــل کنيم که فرصتي بــراي برنامه ريزي 
نداريــم. درعين حال که وقتمان تنگ بود با فشــار 
روي خودمان، شبانه روزي کار کرديم و مشکالت 
را بر اســاس شــناخت و مطالعه حل کرديم. برخي 
از تجارب گذشــته به ما نشــان مــي داد، گاهي که 
قرار بوده پروژه  ها مشــکالت مــا را حل کند، خود 

پروژه  ها مشکل ما شده بود.
ســومين اصل »تقدم چرايي بر چگونگي انجام 
کار هاست«. قبل از چگونگي بايد به چرايي ساخت 
پــي برد. اين هم يکي ديگر از اصولي اســت که به 
نحــوه برخورد بــا قضايا مربوط مي شــود که جنبه 

استراتژيک و راهبردي دارد.
چهارميــن اصــل رعايــت حداکثــري حفظ  
محيط زيســت بود يعنــي به عبارتي تقــدم نبايد  ها 
بــر بايد ها. بعد از حدود 40 ســال کار براي احياي 
درياچه آرال شــعاري را براي خود انتخاب کردند 

آن هايي که معتقدند آب را از 
خزر بياورند، مي خواهند وارد 
مسائل حوضه آبريز درياچه 

اروميه نشوند. مطالعه ما نشان 
مي دهد که بايد الگوي کشت و 
کشاورزي در حوضه اصالح شود
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مختلف که وضعيتي مشابه با درياچه اروميه را دارند 
را به ايران آورديم. ســه درياچه در امريکا هست و 
ديگري هم درياچه آرال اســت که در کشورهاي 
آســياي ميانه اســت. اين تجارب به ما آموخت که 
بايد پيکره اصلي درياچــه را حفظ کنيم و اگر آن 
پيکره خشک شود ديگر نمي توانيم آن را احيا کنيم 
و هــر چه آب وارد آن مي شــود به ســرعت تبخير 
مي شود. هم اکنون از ابتداي درياچه تا پيکره اصلي 

آن، 80 کيلومتر خشک شده است.
يکي ديگر از طرح  هاي مهم ما، اين است که بايد 40 
درصد آب کشاورزي را کم کنيم. البته چون نبايد 
در حق کشاورزان اجحاف شود بايد اين حقابه ها را 
از آن ها خريد. آنگاه با آن 60 درصد آبي که وجود 
دارد، در اثــر افزايش بهره وري و روش هاي جديد 
آبياري توليد را حفظ يا حتي بيشــتر هم بکنيم. البته 
ما قول افزايش توليد را نداد ه ايم، ولي گفتيم توليد 
در همين ســطح بماند. درحالي که مي بايد مصرف 
آب 40 درصد کم شود و نحوه مصرف هم اصالح 
شود. اين کار به نفع مردم است چراکه هم پول آب 
خود را مي گيرند و هم توليدشان تغيير نمي کند. ما 
خوش بين هســتيم که اين الگويي براي کل کشور 
شــود؛ بنابراين بايد 40 درصــد مصرف آب را کم 
و در استفاده از 60 درصد آب هم بهره وري را باال 
ببريم. سرمايه گذاري دولت را هم بايد در زمينه هاي 
مختلف ازجمله فنّاوري و آموزش داشته باشيم. بايد 
ســازمان هاي مردم نهاد و تشکل هاي کشاورزان نيز 

ايجاد شوند.
مــا در »کار مشــترک« و  متدولــوژي  تجربــه و 
»حل مســئله« مي تواند الگو و مدلــي در برخورد با 
معضالت و بحران  هاي مشابه باشد که البته اين مدل 
مفهومي اســت؛ يعني با »چه هدفي«، »چه کســي«، 
»چه کاري« را براي »چه کســي« و با »چه ابزاري« و 
در »چه مکاني« و در »چه زماني« و با »چه هزينه اي« 
انجام دهد. درواقع بيش از 90 پروژه تعريف شــده 
که همه اجزاي آن مشــخص است که اگر کساني 
از پشــتوانه علمي آن هم مطلع نباشــند مي توان اين 
جدول را به عنوان نقشــه راه در دســت آن ها داد تا 
آن را اجــرا کنند. اين پروژه هــا ابعاد مختلفي مانند 
بحث  هــاي فنــي، تکنيکــي و فرهنگــي دارد. اين 

در 8 تيرماه93، اين 26 طرح به تصويب رسيد. البته 
مســائل مالي اين طرح  ها هم بود کــه آن ها هم در 
جلسه مورخ 11 آبان 93 هيئت وزيران مصوب شد. 
هم اکنون طرح  ها آماده اجراســت و بعضي هم در 

حال اجراست. مهمترين اين طرح  ها عبارت اند از:
اوليــن مســئله مــا اين اســت کــه وقتــي درياچه 
عقب نشيني  کرده زماني که آبي وارد درياچه شود، 
در همان سطح اول آب پخش مي شود درحالي که 
آب بايد به پيکره اصلي درياچه، به  داليل مختلف 
برســد که يک علتش حفظ درياچه است. توضيح 
اينکه اگــر اکنون 1 ميليارد مترمکعب آب داشــته 
باشــيم )که حداقــل بايد 14.5 ميليــارد مترمکعب 
آب بــراي احياي نهايي داشــته باشــيم( وقتي اين 
1 ميليارد آب وارد درياچه شــود شــورآبه غليظ به 
شــورآبه رقيق تبديل مي شود. حال اگر اجازه دهيم 
که اين شــورآبه  ها خشــک شــود به نمک جامد 
تبديل شــده و از حالت مايع خارج مي شود. نمکي 
که سفت شــود کار را خيلي سخت مي کند و اگر 
آب شــيريني وارد شود، آب روي نمک مي ماند و 
سريع تبخير مي شود. ازآنجايي که گردوخاک هم 
در آن حوضه زياد است ممکن است يک اليه رس 
روي آن را بگيرد و به يک اليه محکم و سيماني و 

غيرقابل نفوذ تبديل شود.
مــا دو هــدف داشــتيم؛ اول اينکه، قســمت اصلي 
درياچه را حفظ کنيــم و دوم اينکه اگر به درياچه 
آب وارد نشــود و بعد از مدتي خشــک شود، اين 
نمک  هايي که به صورت ســنگي اســت متالشــي 
شده و پخش گشته و به صورت ريزگرد درمي آيد 
که متأســفانه ترکيبات آن سرطان زاســت؛ بنابراين 
درياچه را به هرشــکل ممکن بايد تا دو ســه ســال 
اول حفظ کنيم تا آب  هاي جديدمان برسد؛ بنابراين 
اولويت اول انتقال آب به پيکر اصلي درياچه است.
بــراي اين منظــور بايــد دو رودخانــه زرينه رود و 
ســيمينه رود را به هــم متصل کنيم تــا آب، انرژي 
بيشتري داشــته باشد و با قدرت بيشــتري به پيکره 
اصلي درياچه برســد. اين پروژه و همچنين اتصال 
رودخانــه آجي چــاي بــه پيکــره اصلــي يکي از 

راهکارهاي 26گانه است که در حال انجام است.
ما، کارشناسان باتجربه چهار درياچه در کشورهاي 

بيرون حوضه، وارد درياچه شــود، باز همين پديده 
تکرار مي شــود؛ بنابراين اگر بــا پول نفت آب را با 
هزينه زياد از خزر هم بياوريم مشــکل درياچه حل 
نمي شود. موضوع انتقال 12 ميليارد مترمکعب آب 
نيست بلکه مطلوب ما دستيابي به يک فرايند پايدار 
اســت. به فرض که 12 ميليــارد مترمکعب آب به 
درياچه ريختيد اما بعدازآن چه؟ باز هم سطح آب 
پايين مي رود بايد مصــرف و مديريت بهره برداري 

اصالح شود.

به ادامه اصول مطالعه برگرديم. ■
و  □ احياي محيط زيســت  »الگوي  هفتم  اصل 

جلوگيري از تخريب کل کشور« است. بايد احياي 
درياچه الگويي براي احياي حوضه  هاي آبريز کل 

کشور بشود.
اين ها شرح اصولي که تدوين کرديم و متدولوژي 
که بر اســاس آن عمل کرديم، اســت. چشم انداز 
مشــترک و روش شناسي که براساس کار گروهي، 
کارکردگرايي و خالقيت است، تدوين گرديد. البته 
دو مؤلفه فرعي تر به نام تفکر سيستمي و جامع نگري 
را هــم بايد به آن افزود که همــه اين پنج عنصر به 
هم ارتباط دارنــد. درواقع متدولوژي ما بر اين پنج 
پايه قرار داشــت. کار ما براســاس همين پايه  ها بود 
که آن را چشم اندازسازي مشترک مي گوييم، يعني 

چگونه با خرد جمعي به تفاهم برسيم.

آيا پيش از روبرو شدن با مشكل درياچه،  ■
تجربه قبلي مشابهي وجود داشت؟

حــدود 8 پروژه بــا اين روش انجــام داديم که  □
نــام آن مهندســي ارزش اســت. بديــن گونه که 
نخبگان جمع مي شــوند و با ساماندهي و هماهنگي 
به نتايجي مي رســند. در مرحله اول هم سطح شــدن 
اطالعات است. بســياري از دعوا ها همين جاست. 
ما مقصرتراشــي را متوقــف کرديــم و ابتدا روي 
اطالعات پايه، مانند سطح زيرکشت، مصرف آب 
به تفاهم رســيديم و توافق کرديم که چقدر آب و 
چقدر مصرف داريم و اينکه چه ميزان سهم تلفات 
آب، در کانال انتقال و چقدر در مزرعه است. اين ها 
همه بحث  هاي کارشناســي است که بايد روي آن 
توافق داشت. با همه خبرگان در جلسات فني مستمر 

بر سر اين داده  ها به توافق رسيديم.
اگر بخواهيم در مورد مســائل سياسي و اجتماعي، 
فرهنگــي و معضــالت اجتماعــي نظيــر اعتيــاد، 
گفت وگــوي ملــي ايجاد کنيــم، مي تــوان از اين 
روش شناسي اســتفاده کرد. اينکه چگونه بايد اين 
متخصصان را دور هم جمع کنيم و در زمان کوتاه 
نتيجــه بگيريم، يعني 80 درصــد کار هاي بااهميت 
را در 20 درصــد زمــان انجام دهيم. البتــه بااينکه 
اختالف نظر بين کارشناســان بــود ولي به توافقات 

کلي رسيديم.

مواردي  ■ چه  شــامل  مهم تر  راه حل هاي 
است؟

در راستاي احياي درياچه به 26 راهکار رسيديم  □
و درواقــع در دو جلســه کارگــروه ملــي نجــات 
منبع:اینترنتدرياچــه اروميه، يکي در 9 ارديبهشــت و ديگري 
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چــرا احيــاي درياچــه اروميــه جنبه  ■
استراتژيک دارد؟

اولين مسئله اي که وجود دارد از بين رفتن حيات  □
در اين منطقه اســت، اگر اين کار انجام نشــود کل 
کشــاورزي از بين مي رود نمونــه اش درياچه آرال 
اســت که کل کشــاورزي منطقه آرال از بين رفت 
و در اروميه نيز 15 روســتا تقريباً تخليه کامل شد و 
کشــاورزي  آن از بين رفته اســت. دومين مسئله اثر 
بهداشــتي ريزگرد  هاســت چراکه جريان باد غالب 
از ســمت غرب به شرق است، در آينده ريزگرد  ها 
به شــرق کشور هم ممکن است برســد. هم اکنون 
ريزگرد  ها تــا 70 کيلومتر مــي رود ولي اگر ريز تر 
شــود تا 600 کيلومتر خواهد رفت و ممکن اســت 

جنگل   هاي شمال کشور را از بين ببرد.
اثرات بهداشتي و محيط زيستي درياچه ممکن است 
به 6 تا 14 ميليون نفر ســرايت کند. اين يک مسئله 
ملي اســت و اگر در اين سال ها نتوانيم کاري کنيم 

در آينده به هيچ وجه نخواهيم توانست.
مســئله بعــدي اين اســت که ايــن حوضــه آبريز 
پرتراکم ترين حوضه آبريز به لحاظ جمعيت است 
و مي تواند خســارت هاي زيادي براي کل کشــور 
داشــته باشــد. اين حوضه 5 ميليون جمعيت دارد. 
نبايد اجازه دهيم خوش آب وهوا ترين جاي مملکت 

به بدآب وهوا ترين جاي مملکت تبديل شود.
نکته بعد اين اســت که اين حوضــه آبريز به عنوان 
ذخيــره گاه زيســت کره تصويــب شــده اســت و 
همان طور که گفته شــد در کنوانســيون بين المللي 
رامسر ثبت شده است و جزو 10 ذخيره گاه ژنتيکي 
جهان اســت. ازآنجاکه اين منطقه جنبه بين المللي 
دارد، جمهوري اسالمي ايران بايد آن را حفظ کند.
مســئله ديگر اين اســت که از بعد ملــي و تماميت 
ارضي و مسائل قوميتي بايد به احياي درياچه اهتمام 
ورزيــد و مي تــوان گفت احيــاي درياچه تماميت 
ارضــي مــا را تقويت و همبســتگي ملي را بيشــتر 

مي کند.■

که مردم خودشــان جلوي استفاده غيرمجاز از آب 
را بگيرند.

پنجمين طرح، شناسايي کانون هاي توليد ريزگرد و 
تثبيت آن هاست؛ براي نمونه از طريق درختکاري. 
ايــن کانون هــا در داخــل درياچه نبــوده بلکه در 

کناره ها است.
ششمين طرح، اســتفاده از پســاب ها براي درياچه 
اســت کــه بايــد آن هــا را تصفيــه و وارد درياچه 
کرد. ممکن اســت با جايگزيني، ايــن آب ها را به 
کشاورزي بدهيم و آب سد ها را وارد درياچه کنيم.

هفتميــن طــرح، انتقــال آب از رودخانــه زاب به 
درياچه اســت. آب اين رودخانه به عراق مي رود. 
معــادل 600 ميليــون مترمکعــب آب از رود زاب 
داريم، رود ارس هم هســت که مشــکالتي دارد و 

ما آن را نپذيرفته ايم.
هشــتمين طــرح، تهيــه نقشــه راهي براي مســائل 
اجتماعــي، مطالعه براي برنامه  هــاي جامع آموزش 
و اطالع رســاني، آگاهي رســاني و جلب مشارکت 
عمومــي جوامع محلي اســت که از امســال آن را 

شروع کرديم که کار بااهميتي است.
نهميــن برنامــه   ما، طــرح ايجاد اشــتغال جايگزين 
است تا اين فشــاري که روي بخش کشاورزي در 
منطقه اســت را به صنايع پاک منتقل کنيم که اوالً 
به کشاورزي لطمه نخورد؛ ثانياً اشتغال پايدار ايجاد 

کنيم.
دهميــن طــرح، آسيب شناســي اثرات ســالمتي، 
بهداشــتي، اجتماعــي و زيســت محيطي ناشــي از 
خشک شدن بخشي از درياچه اروميه است. در اين 
زمينه اتفاقات نگران کننده اي در حال وقوع اســت. 
ما با مسئوالن دانشــگاه  هاي علوم پزشکي اروميه و 
تبريــز صحبت کرديم و از آن ها پرســيديم در اين 
زمينه چه کاري انجــام داده ايد؟ آن ها گفتند براي 
مــا اين موضوع جذابيتي نداشــت. بعــد هم گفتند 
البتــه پول هم نداشــتيم. ما در ايــن زمينه مطالعات 

گسترده اي را شروع کرده ايم.
اين ها تعدادي از طرح ها بــود و طرح هاي ديگري 
نيز هست که ممکن اســت براي خوانندگان خسته 

کننده باشد.

يک بســته اســتراتژيک اســت. وقتي از مشارکت 
نــام مي بريم بايد ابزار و هزينه آن نيز فراهم شــود. 
همچنين محتوايي که بايد منتقل کنيم را بايد فراهم 

کنيم.
ســومين طرح مهمي کــه داريم اين اســت که در 
سد هاي مهم منطقه 2 ميليارد مترمکعب آب داريم 
و مالحظه کرديم که با سد هايي که در حال ساختن 
هســتند، مجموعاً 4 ميليارد مترمکعب مي شود. آبي 
که براي کشــاورزان مي توان اختصاص داد بيش از 
2.6 دهم ميليارد مترمکعب نيست که چشمه و قنات 
و چاه را هم در برمي گيرد؛ بنابراين در پروژه احياي 
درياچه از کل ســد هاي در حــال احداث به جز دو 
تاي آن ها، ساخت بقيه را متوقف کرديم. در پي آن 
مطالعات مهندسي اين ســد ها هم متوقف شد. سد 
چراغ ويس در کردســتان که آب شهرستان سقز را 
تأمين مي کند و ضمناً به سد بوکان کمک مي کند با 
70 درصد پيشرفت فيزيکي متوقف نشد. دومين سد 
هم سد شهيد مدني است که ساخت آن تمام شده؛ 
ولي توسعه کشاورزي در زير دست آن صفر است. 
اين ســد هم با کل ذخيره آبــي آن در اختيار طرح 
احيــاي درياچه اروميه قرار گرفت. معموالً ســد ها 
آب ســيالب  ها را مي گيرند و به تدريج رهاســازي 
مي شــوند و به مصرف کشــاورزي مي رسند؛ ولي 
ما در اين ســد برعکــس عمل مي کنيــم آب هاي 
خرده خــرده را مي گيريــم و به يک باره به ســمت 

درياچه ر ها مي کنيم.

آب اين رودخانه  ها را از طريق يک خط  ■
لوله نمي توان مستقيم به پيكر اصلي درياچه 

رساند؟
مــا مي خواهيم اين نمک  هاي جامد حل شــود  □

و درياچــه عمق پيدا کند وگرنــه مانند درياچه قم 
مي شــود. درياچه قم زماني درياچه بوده است ولي 
حاال هرچقدر آب واردش شــود فايــده اي ندارد، 
چراکه يک اليه نمکي اســت کــه هرچه آب بيايد 
با نمک مخلوط نمي شــود و هرچــه آب روي آن 
بماند تبخير مي شود؛ البته لوله گذاري مشکالتي هم 
دارد چراکه پاگذاشــتن به درون درياچه، فرورفتن 
در آن را هــم به دنبال دارد، اين همان تقدم نبايدها 

بر بايد هاست.
براي لوله گذاري هر ماشيني که وارد درياچه شود، 
معادل فرورفتن در لجن اســت. تازه يک رودخانه 
نيســت، ورودي  هــاي متعــدد دارد و هزينه آن نيز 
خيلي زياد مي شود. بيشــترين آورده آب در فصل 
زمستان و سيالب ها است که با لوله گذاري مشکل 
پيدا مي شــود، ما سعي داريم آب سد ها را يک باره 
ر ها کنيم که با انرژي که در آن مســتتر است راه را 

باز کند و جلو برود.
چهارمين طرح و راهکار، ممنوعيت هرگونه توسعه 
کشت اســت. تغيير الگوي کشت از زراعت به باغ 

نيز ممنوع شد.
خود چاه هاي حوضه آبريز را هم بايد ســامان دهي 
کرد و يکي از راهکارهاي سامان دهي با کنتور هاي 

هوشمند است.
بايد از طريق آگاهي سازي و تشکل  ها کاري کنيم 

دریاچه اروميه- از سال 1975 تا 2009
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وزارت اقتصــاد و هــم در گزارش هاي خود بانک 64 
مرکزي بود. پس معلوم است در اقتصاد ما فقط براي 
يک سوم جاي رشد و تحرک جديد داريم. آن هم 
چقــدر از آن در توليد برود و نســبتش با خدمات، 
بازرگاني و صادرات چگونه تنظيم بشود و… خدا 
مي داند. بايد بنشينيم اين ها را آزاد کنيم تا سرمايه ها 

بلوکه نشود.«
درنتيجه، خودروسازان با دو راه روبرو شدند يا بايد 
رشد طرح هاي توسعه اي را متوقف مي کردند يا بايد 
آن را ادامه مي دادند که اين کار پول مي خواست و 
مجبور بودند بــه جاي پرداخت طلب بانک ها منابع 
خود را صرف توســعه محصول کنند، اما در عوض 
بدهکار بانک ها بمانند،که گزينه دوم به علت فشار 
رئيس جمهــور به بانک هــا، ممکن نبــود. درنتيجه 
به تدريــج با توقف اعطاي تســهيالت در گردش به 
خودروسازان، طرح هاي توسعه اي آنها متوقف شد. 
بحران قيمتي که احمدي نژاد با عنوان بحث » پرايد 
کيلويي چند؟« صرفاً روشي براي جلب افکارعمومي 
و انتقام از صنعت خودروسازي به سبب بيرون راندن 
مديران موسوم به جريان انحرافي صورت داد؛ سبب 
کاهش نقدينگي خودروسازان و پيش خريدنکردن 
مردم شــد. درعين حال کاهش تقاضــا به دليل نبود 
تنوع محصول، کاهش قدرت خريد مردم، کاهش 
آمار اسقاط خودروهاي فرســوده و همچنين روند 
کلي کاهش تقاضا بــه دليل کاهش جمعيت جوان 
کشــور، به طور طبيعي موجب افت فروش در بازار 
خودرو شــد. از طرفي وعده کاهش قيمت خودرو 
که توسط دستگاه هاي نظارتي و برخي از مسئوالن 
داده مي شــد، موجــب انصراف مشــتريان از خريد 
شــد. درحالي که خودروسازان خارجي )مانند رنو( 
به دليــل تحريم هاي غرب خطوط توليد خود را در 
ايران متوقف کــرده بودند، دروازه هاي کشــور به 

بحران در اين صنعت از زماني شــروع شدکه آقاي 
احمدي نژاد بر اساس يک تصور نادرست با اعطاي 
وام2000 ميليارد تومانــي مصوب به ايران خودرو و 
سايپا مخالفت کرد و خواستار بازپس گرفتن  وام هاي 
اعطايي به اين دو شــرکت بزرگ شد. وي حتي در 
ســال 1386 با اعمال فشار بر بانک مرکزي، دستور 
توقف اعطاي تسهيالت به اين صنعت را صادرکرده  
بــود. در آن زمــان معتقد بود که بخــش زيادي از 
تســهيالت اعطايي بانک ها توســط ايران  خودرو و 
ســايپا »بلوکه«شــده اســت. رئيس جمهور، مديران 
بانک هــا و مديران ايران خــودرو و ســايپا را براي 
بازگرداندن تســهيالت اعطايي به اين دو شرکت و 
شرکت هاي تابعه  آنها، تحت فشار قرارداد. هر قدر 
هم مديران صنعتي و مديران بانک مرکزي و بانک ها 
استدالل مي کردند که منابع اعطايي به شرکت هاي 
خودرويــي، از نــوع ســرمايه در گردش اســت و 
مســدودکردن اين منابع، موجــب توقف طرح هاي 
توسعه اي اين شرکت ها خواهد شد، گوش شنوايي 
نبود. احمدي نژاد در سخنراني در بانک مرکزي در 
سال 1386 گفت: »اين مقداري که من فهميدم، بيش 
از دوســوم تسهيالتي که ساالنه مي دهند، تسهيالت 
تعهدي ثابت است. مثاًل يکي از آنها کارخانه ايران 
خودرو اســت که هميشــه3000 ميليارد تومان پول 
نزد او بلوکه اســت، مي دهــد و بالفاصله مي گيرد. 
من مديرعامل را صــدا زدم گفتم يعني چه؟ 3000 
ميليــارد تومان مردم را بلوکه کــرده اي. خودرويي 
که مردم صف مي کشــند پول پيش مي دهند خب 
شــما پيش فروش کنيد. از مردم بگيريد به خودشان 
بدهيد. يعني چه اين سه هزار ميليارد تومان را بلوکه 
کرده ايد، بگذاريد برويد چهار تا کارخانه ديگر راه 
بيفتد. اين عددهايي که به مــن دادند البته نمي دانم 
چقدر اين عددها واقعيت دارد. هم درگزارش هاي 

صنعت خودروســازي به خاطر ابعاد و ويژگي هايي 
کــه دارد، صنعتــي فراملــي اســت. گســتردگي 
کارخانه هــا وگــردش مالــي و تأثير آن بر مســائل 
سياســي، اجتماعــي و اقتصادي به حدي اســت که 
همواره در تصميم گيري دولت ها نقش اساسي دارد. 
در ايــران بيش از يک ميليون نفر به طور مســتقيم و 
غيرمســتقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند و 
بعد از صنعت نفت بزرگترين شــاخه صنعتي ايران، 
صنعت خودروســازي ايران است. براي درک ابعاد 
اين صنعت بهتر است به گفته مهندس ترکان مشاور 
رئيس جمهور اشــاره کنم که مي گويد: »با توليد هر 
خودرو در شــرايط فعلي 2/1 درصد اشــتغال ايجاد 

مي شود«.
از طرفــي بســياري از صنايــع ماننــد پتروشــيمي، 
شيشه سازي، الســتيک و پالســتيک، ريخته گري 
و نســاجي، در خودرو ســازي نقش دارند، بنابراين 
اگر خودروســازي نابود شــود، بســياري از صنايع 
داخلي به مشــکل برمي خورند و حتي ممکن است 
فلســفه وجودي شــان از بين بــرود. در حال حاضر 
صنايع خودرو ســازي ايران با بحراني جدي روبرو 
اســت که اگر نتواند از اين بحــران عبور کند، بايد 
شــرايطي به مراتب بدتر از بحران صنايع نساجي در 
دهه 70 را انتظار داشــت. يکي از عواملي که باعث 
به وجــود آمدن اين بحران شــد، سياســت زدگي 
صنايع خودرو سازي بوده است، به ويژه اين موضوع 
در دولت قبل تشــديد شده اســت. ورود دولت به 
بنگاه هاي اقتصادي، کشــنده ترين ســم به حســاب 
مي آيد، زيــرا تصميمــات سياســي، خيلي وقت ها 
منطــق اقتصادي ندارد. در دولــت قبل درحالي که 
 يارانه هــا از توليدکننــدگان داخلي دريغ مي شــد، 
درآمدهاي ارزي، صرف افزايش واردات مي شــد. 
ثابت نگهداشــتن  غيرواقعــي نــرخ دالر بــا تزريق 
درآمدهاي نفتي به بازار ارز و هم زمان جبران ناپذيري 
افزايش هزينه هاي توليد، به مثابه پرداخت سوبسيد به 
شــرکت هاي خارجي جهت فــروش کاال در بازار 
ايــران و تنبيه توليد کننده  داخلي بــا حذف يارانه ها 
بــود، به طوري کــه  توليدکننــدگان داخلي بخش 
عمده اي از خطوط توليد خود را متوقف و واردات 

قطعات،آن هم از چين را جايگزين کردند.
نگاهي ريشه اي به اين مشــکالت نشان مي دهدکه  

چرايي بحران در صنايع خودروسازي 

آرمان رضاپور

منبع:اینترنت
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روي خودروهاي وارداتي بيشتر گشوده شد. افزايش 
نرخ ارز و تبديل خودرو به يک کاالي ســرمايه اي، 
موجــب شــد تا بــازار ســرمايه بــه طــرف معامله 
خودرو هــاي وارداتي ســوق پيداکنــد. همه اين ها 
موجب کاهش نقدينگي در صنايع خودروســازي 
در دولت قبل شده است، به طوري که بنا به اظهارات 
آقاي مهندس شــافعي رئيس ســازمان گســترش و 
نوسازي: »خودروسازان در دولت قبل 6000 ميليارد 
تومــان از بانک ها وام با بهــره 20 درصدگرفته اند. 
بنابراين اگر در سال 1393، 600 هزار خودرو توليد 
شــود، به ازاي هر خودرو 2 ميليون تومان فقط بابت 

پرداخت بهره وام به بانک ها خواهد بود.«. 
 بخــش بزرگي از بحــران فعلي ناشــي از انتصاب 
مديران سياسي و دخالت بدون حدو مرز دولت بوده 
است. البته درکشــورهاي پيشرفته نيز دولت ها خود 
را در سرنوشت خودروســازان شريک مي دانند اما 
اين تشــريک مساعي به هيچ عنوان منجر به دخالت 
در حــوزه مديريت اجرايي آنها نمي شــود، بلکه با 
راه انــدازي ابزارهــاي نظارتي وکنترلي مناســب و 
مؤثر، همواره مراقب حصول اطميناني معقول نسبت 
به ضايع نشــدن حقــوق دولتي )منافــع عمومي( و 
پايمال نشدن حقوق مصرف کننده )منافع خصوصي( 
يا صنايع وابســته در زنجيرۀ تأميــن و وام دهندگان 
)منافــع گروهي( اســت که در مجمــوع منافع ملي 
را ســامان مي دهند. براي نمونه در کشــوري مانند 
اياالت متحده امريکا به عنوان بزرگترين توليدکننده 
خــودرو در جهان، دولت بــدون دخالت در عزل و 
نصب هاي مناصب و مشــاغل مربوط به اين صنعت 
مادر در آن کشــور و تنها با نظارت و کنترل مستمر 
و به هنــگام، بخش هاي مختلف اين صنعت را وادار 
به شفاف ســازي فعاليت هاي عملياتــي و اطالعات 
مالي و اقتصادي خود مي نمايد. طبيعي است در اين 
شرايط مديران اجرايي اين صنعت قادر نخواهند بود 
در حجم وسيع و در زماني طوالني، چند پيچ و مهره 
بــي ارزش و با قيمت واقعي چنــد دالر را تحت نام 
گنگ و مبهمي و با قيمتي بيش از صدها دالر براي 
هر بسته از شــرکت هاي واسطه اي وابسته به مديران 
اجرايي خود در شهرهاي فرانکفورت، هامبورگ و 
دوبي و ســاير شهرهاي مشابه، فاکتور کرده و بدون 
پاسخگويي در برابر هيچ کس، به سادگي در چرخه 
بهاي تمام شــده قــرار داده و از اين طريق طي چند 
ســال ميلياردها دالر، يورو و پوند به جيب صاحبان 
شــرکت هاي ســايه اي و مجهــول در کشــورهاي 
اروپايي و عربي به زيان منافع ملي، اعم از خصوصي 

و عمومي کشور خود واريز نمايند. 
 صنعت خودروســازي هــم بخشــي از اقتصاد اين 
مملکت اســت و تافتــه جدابافته اي نيســت. گاهي 
برخــي افــراد از پيشــرفت در صنايع ديگر ســخن 
مي گويند و مي پرســند که چگونه است کشور در 
صنايع پيچيده، پيشرفت هاي چشم گيري داشته؛ اما 
در خودروسازي چنين پيشرفتي نداشته ايم؟ در پاسخ 
بايد گفت چون در صنايع ديگر معيار و مقايســه اي 
در دســترس عموم مردم نيست و منتقدان به راحتي 
مي توانند از اين موضــوع براي نقد صنعت خودرو 
اســتفاده کنند، ولي واقعيت اين اســت که صنعت 
خودروي ما نيز به کليات اقتصاد بيمار کشــور شبيه 

است.■

راهبرد منسجم، رمز توسعه

به نظر شــما، علت روابط نامناســب بين  ■
خودروسازان و قطعه سازان چيست؟

من علت العلل و اُم االمراض را نداشــتن برنامه  □
توســعه براي کشــور مي دانم. زماني کــه راهبرد 
مشــخصي نداشــته باشــيم، بالطبع وارد اين گونه 
اختالفات مي شــويم. در حال حاضر، بحث بر سر 
اين است که »ســود« نه تنها در اين زمينه، بلکه در 
تمام زمينه ها، جاي توليد و فناوري را گرفته است. 
امروزه بسياري از صنايع ما ، به مونتاژ رو آورده اند؛ 
درحالي که علت بحران و رکود تورمي، نداشــتن 
ســاخت صنعتِي داراي ارزش افزوده اســت. البته 

برخي اين موضوع را قبول ندارند.

درباره ارزش افزوده بيشتر توضيح دهيد؟ ■
ارزش افــزوده واقعــي از نظر اينجانــب يعني  □

ارزش افــزوده اي کــه از فرايندهــاي توليد متعدد 
و عميق حاصل شــده باشــد که اين مســئله باعث 
شــکوفايي و رونق اقتصاد مي شــود. ارزش افزوده 
ناشــي از توليد واقعي که ايجاد مي شــود، داراي 
کيفيت اســت. خدمــات هم ارزش افــزوده توليد 
مي کنــد و عدد هــم ارائه مي دهد، ولــي بايد ديد 
که کيفيت آن عدد چگونه است. ارزش افزوده اي 
که از واردات نشــأت گرفته شــده باشــد، سپس 
از فعاليــت خدماتي که مولود توليد خارج اســت 
نه مولــود توليد داخــل، داراي کيفيت نيســت و 
نمي تواند پيشــرفت و رشــد پايدار را سبب شود . 

درنتيجه درســت اســت که عــدد ارزش افزوده به 
دست مي آيد و سپس رشــد را بر مبناي آن اعالم 
مي کننــد، ولي اين رشــد باکيفيت نيســت و قطعاً 
پايدار هم نخواهد ماند. کمااينکه کشــور از ســال 
1352 با اين معضل روبه رو شــده اســت. شــرايط 
دشــوار رکود تورمي حاضر، واقعــاً دولت محترم 
را گرفتــار کرده و با تلنباري از مشــکالت ناشــي 
از تبعات و تصميمــات خطرناک اقتصادي روبرو 
کرده اســت که من آن را حاصل ســوءتدبيرهاي 

چند دهه گذشته مي دانم.

به ويژه در هشت سال گذشته؟ ■
اعتقادم بر اين است که حتي اگر سوء تدبيرهاي  □

هشت سال گذشته که ناشي از تصميمات نسنجيده 
و خطرناک بود و بروز مشــکالت را تســريع کرد 
اتفاق نمي افتاد، اين مشکِل عميق اقتصادي، هشت 
يا 10 ســال ديگر رخ مي داد. شــانس آورديم که 
اين هشــت ســال زودتر اين مســئله را نشان داد، 
چراکــه هنوز امــکان و انــرژي براي حــل قضيه 
وجــود دارد؛ اما دولت محترم هــم براي حل اين 
مشــکل، يک بــرش مقطعــي 92ـ  91 را تحليل و 
خالصه کرده که جوابگو نيست، زيرا به ريشه هاي 
اصلــي نمي پردازد؛ ازاين رو صنعت خودرو نيز در 
ايــن مقوله مي گنجد. شــما بايد ببينيد کشــور چه 
اشتباهاتي مرتکب شده است. اشتباه اول اين بوده 
که راهبرد توسعه مشخصي در کشور وجود نداشته 

علل بحران صنايع خودرو سازي در گفت و گو با 
سيد محمد بحرينيان
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او انصــاف را رعايــت مي کنــد و در خاطراتــش 
به صراحت مي گويد که ما بعضي جاها بلد نبوديم 

و کورمال کورمال جلو مي رفتيم.

عاليخاني هم با شاه درگيري داشت. ■
بلــه. او جزو وزرايي بود که اســتعفا داد، چون  □

قانــون عــدم تأســيس صنايــع در محــدوده 120 
کيلومتري تهران را گذاشــت. شــاه به خاطر فشار 
درباريــان گفتــه بود ســه واحد در ايــن محدوده 
تأســيس کنيــد. عاليخانــي قبــول نکــرده بود و 
شــجاعانه کنار رفت. اين ها آدم هاي ارزشــمندي 
بودند، هرچند در رژيم گذشــته فعاليت داشــتند. 
ايــن افراد به خوبي جلــو رفتند، اما اشــتباهاتي نيز 

مرتکب شدند.
با نگاهي هم زمان به صنايع خودرو ما و کره جنوبي 
درمي يابيم که کره اي ها دقيقاً مطلب را گرفته اند و 
راهبرد داشــته اند و افزون بر اين، مي دانســتند چه 
صنايعي را انتخاب کنند که اين صنايع باعث ايجاد 
موج و نفوذ فناوري شــود، به همين دليل فوالد را 
به عنــوان فوالد نگاه نکردند، نگــرش آنها آن قدر 
قوي بــود که فوالد را به عنــوان منبع تغذيه صنايع 
ديدند و گفتند که ما در داخل کشور نمي خواهيم 
رقابــت کنيم، بلکه اين ها بايــد در بازار بين المللي 

رقابت پذير باشند. اين مهم است.
ما گرفتار چند نوع سرطان شده ايم، ازجمله تعداد 
واحدهاي تکراري که صرفــه و مقياس اقتصادي 
ندارنــد. اين ها به اقتصــاد ما ضربه زدنــد. به قول 
زنده ياد دکتر عظيمي نه مي توان گفت توسعه يافته 
و نه مي شود گفت عقب مانده ايم، اما اين امکانات 
مبتني بــر راهبردها بــه وجود نيامده، بلکه بيشــتر 
فــداکاري رده هــاي مياني دولت ها چــه در زمان 
پيش از انقالب و چه پس ازآن بودند که امکانات 

مناسبي را در عين بي برنامگي ها بجا گذاشته اند.
به نظر من، اين برنامه هاي رسمي دستاورد عميق و 
پايداري نداشته، بيشتر، امور عمراني به جاي توسعه 
نشسته است. اگر االن هم بخواهيم برنامه بنويسيم، 
باز همان الفاظ و ادبيات 80 ســال پيش است، البته 

اين روش جواب نداده است.
يکــي از اشــتباهات بعــد از انقالب ايــن بود که 
خواســتند همان ســاختار را ادامه دهند، اما ديگر 
آن بوروکرات هايي که آن ساختار را مي شناختند، 
وجود نداشــتند. درنتيجه يــک درهم ريختگي به 
وجود آمد. کشــور مــا در دو دوره بســيار کوتاه 
ســال هاي 41 تا 48 و پس از انقالب تا 69 ـ 1368 
بســيار خوب حرکت کــرد، ولي متأســفانه ادامه 

نيافت.

آن زمــان هم راهبرد منســجمي وجود  ■
ما بخواهيم راهبردي داشته  نداشــت. اگر 
باشيم، قاعده اش اين است که مثلث دانشگاه 
ـ دولــتـ  صنايع به وجود آيد و بدون اين 

مثلث نمي توانيم راهبرد داشته باشيم.
 به يک مســئله اساسي ديگر در کنار اين مثلث  □

نياز اســت. کشــور ما در طول 80 ســال گذشــته 
خســارت هاي زيادي از تعدد مراکز تصميم گيري 

ميانگين حســابي و ميانگين هندسي حساب کنيم، 
باالي 11 درصد در سال بوده است. از سال 1352 
تا اعالم آمار مقدماتي ســال 1392، رشــد متوسط 
هندســي 1/98 درصد است و ميانگين حسابي هم 
حدود 2/5 درصد اســت. ايــن دو روش نزديک 
هم هســتند و اگر در کنار رشــد کشورهاي ديگر 
ازجمله چيــن، کره جنوبــي و مالزي از يک ســو 
و هنــد، برزيل و ترکيه از ســوي ديگــر بگذاريم 
)ســال هاي 41 تــا 52( باالتريــن رشــد را در دنيا 
داشته ايم؛ اما از سال 52 جريان معکوس شد. چين، 
کره جنوبي و مالزي به طور متوســط رشــد باالي 
هفت درصد داشــته اند و ترکيــه، برزيل و هند نيز 
چون ماهيتاً متفاوت از آن کشورها هستند و بيشتر 
ضربه پذيرند، به طور متوسط چهار الي شش درصد 
بوده اند که از ما باالترند. با توجه به روش محاسبه، 
وقتي متوسط رشد را حساب کنيم، مي بينيم مشکل 
خود را نشــان مي دهد که اين، يکي از داليل نداشتن 

راهبرد توسعه است؛ حتي پيش از انقالب.

در گفت و گوي قبلي خود با نشريه يادآور  ■
شــديد، کره جنوبي کارخانه ذوب آهن را 
براي توليد ورق ايجاد کرد و کشتي سازي و 
اتومبيل سازي را راه انداخت، اما ما تيرآهن 

زديم و ساختمان و مستغالت راه انداختيم.
بلــه. اين يــک بيمــاري مزمن اســت. ضعف  □

خوب نگاه کــردن به اقتصــاد، بلند نگري، تصوير 
افق هــاي بلندمــدت و داشــتن راهبــرد از نکات 
قابل ذکر اســت، همچون همين موردي که اشاره 
کرديد. آن ها صنعت فــوالد را براي تغذيه صنايع 
خود مي خواســتند و نه اينکه خــود صنعت فوالد 
را به عنــوان يک هدف اصلــي در نظر بگيرند. لذا 
توليد ورق فوالدي را در دســتور کار گذاشــتند. 
ليکن ما احتماالً تحت تأثير گروه هاي منفعت طلب 
مستغالتي، توليد تيرآهن را هدف گذاري کرديم. 
مســتندات خوبــي هــم وجــود دارد. جلــد دوم 
گفت وگوهاي تفصيلي شــوراي اقتصاد کشور از 
شهريور 45 تا شهريور 47 کاماًل گوياي اشتباهات 
قبلي اســت؛ در عين اينکه دوران طاليي اقتصاد ما 
1341 تا 1348 بوده و اثرات آن تا سال 51 رسيده، 
باالترين رشد و کمترين تورم يعني 1/2 درصد را 

در دنيا داشته ايم.

بخشي از سال 41 اميني نخست وزير بود. ■
اميني مدنظرم نيســت. عــده اي آمدند و باعث  □

شروع رشد صنعتي کشور ازجمله صنعت خودرو 
شــدند و تکرار آن را در دهه 70 داشــتيم. اين در 
قالب يــک نظام و تصميم حاکميــت نبود، زماني 
که اين گونه نباشد، وقتي اين آدم ها کنار مي روند، 
بالطبع اثرات کارشــان با مشــکل روبه رو مي شود. 
ابتهــاج، علينقي عاليخاني، يگانــه، نيازمند، مهدي 
ســميعي، خداداد فرمانفرماييــان و چند نفر ديگر 
گروه  منســجمي بودند که پيشرفت کشور در آن 
دوران مديون اين هاســت. اين هــا همگي افکار و 
ايده هاي نويني داشتند. از زماني که عاليخاني کنار 
مي رود، مشــاهده مي کنيم افت ها شروع مي شود. 

و هنوز هم وجود ندارد. راهبرد توســعه، مشخص 
مي کند کشــوري که فناوري، کارشناس و سرمايه 
کافــي ندارد، بايد در چه چيزهايي شــروع به کار 
کنــد و به عبارتي اولويت بندي کند، نه اينکه 26 يا 
30 اولويت هم زمان بــراي خود تعريف کند. اين 
نحوه عمل باعث شــده به جاي اينکه به عمق برويم 
در ســطح گرفتار شويم. وقتي که در سطح هستيم، 
بــا باد و توفان تــکان مي خوريم. بــه نظرم بلوک 
غرب کاماًل اشــراف داشــته اند که ضعف اقتصاد 
ما چيســت و در مقاطع مختلــف با صبر و حوصله 
ضربــات اساســي را زدند که اين رکــود تورمي، 
ماحصل آن اســت. به گمان اينجانب، ريشــه اين 
رکود در گزارش دولت محترم درســت تشخيص 
داده نشده است و بر اساس تشخيصي که خودشان 
دادند، پيشــنهادهايي را مطرح کردند که احتماالً 
به صورت موقت نيز مشکل را تسکين نخواهد داد.

 يكــي از اين پيشــنهاد ها، بحث افزايش  ■
توليد خودرو بوده است.

بله، اما راهکاري ارائه ندادند. □

آيا افزايش شــمار توليد خــودرو مؤثر  ■
نيست؟

ما خودروســازهايي در کشــور داريم که فقط  □
اســم خودروســازي دارند، مانند همــه چيزهاي 
ديگرمــان ازجملــه رقابت، انحصــار، بهره وري و 
فضاي کســب وکار. ما فقط کلمات را مي گيريم، 
ولي عمق کلمات را تعريف نمي کنيم که چيست. 
در کشــور طبق اطالعات منتشــره توسط وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت در ســال 1393 تعداد 
49 واحــد داراي پروانه بهره بــرداري و 32 واحد 
داراي مجوز- در دســت اجراي خودروسازي- و 
قريب 1200 کارگاه قطعه سازي وجود دارد ـ البته 
آمارهــاي مختلفي وجــود دارد ـ اين ها هيچ کدام 
نمي تواننــد اقتصــادي توليــد کننــد، چراکه اين 

ظرفيت ها، ظرفيت هاي اقتصادي نيستند.

اصوالً ما از ســال 47 ـ 1346 اشــتباه فکر کرديم. 
درســت اســت که دوران طاليي اقتصادي بوده، 
ولي نيازهاي پســين و پيشــين بخش هــاي صنعتي 
را درســت نديــده بودنــد. از ســال 1352 هم که 
سرخوشي حاصل از درآمدهاي نفتي براي حکام 
کشــور حاصل شد، آمارها نشــان مي دهد که چه 
فاجعه اي رخ داده اســت. از ســال 1338 تا ســال 
1352، رشد متوســط اقتصادي را اگر با دو روش 

کشور ما در طول 80 سال 
گذشته خسارت هاي زيادي 
از تعدد مراکز تصميم گيري 
اقتصادي ديده است. گروه 
هاروارد نيز به خوبي اين را 

مشاهده کرده است
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سال 1347، تعداد 11 خودروساز با 17 هزار توليد 
داشــته باشــيم. آن زمان چهار تايرساز داشتيم. در 
حال حاضر کره جنوبي و ژاپن دو تايرســاز دارد. 
االن ما 17، 18 تايرســاز داريم. اين ها منافع کشور 

و انفال بوده است.
در بخــش کشــاورزي، هرکســي بگويــد مــن 
کشــاورزم و آبــي که مربوط به کل جامعه اســت 
را در ايــن بخش بدون ايجــاد ارزش افزوده بهينه 
هدر بدهد، آيا صحيح اســت؟ عده اي پوپوليستي 
به اين جريان نگاه مي کنند، کشورهاي شرق آسيا 
پوپوليستي نگاه نکردند و منافعش را جمعي بردند. 

پيشرفت آن ها تعجب آور است.
در کــره جنوبي بيش از 99/2 درصد کل جمعيت 
 National( تحت پوشــش بيمه ســالمت ملــي
Health Insurance( هســتند، اما در کشور ما 
اين گونه نيســت. يا اينکه مسکن در دسترس براي 
106 درصد خانوار اســت، اما ما چقدر بي خانمان 
داريم! کره جنوبي از سال 1961 تا 2012 )بيش از 
60 ســال( به سمت پيشــرفت حرکت کرد، برخي 
گفتند امريکا اين کشور را همراهي کرده است. تا 
اواخر دهه 70 ميالدي هم امريکا پشت ما بود و هم 
شــاه وابسته به بلوک غرب بود و بيشتر مواردي را 
که مي گفتند، شاه اجرا مي کرد. پس چرا پيشرفت 
شايســته اي نداشــتيم؟ بايد تفاوتي وجود داشــته 
باشــد. در اين دوران، جمع درآمدهاي حاصل از 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي و وام هاي اخذ شده 
کــره جنوبي و کمک هاي بالعــوض حدود 532 
ميليارد دالر بوده است. ما در اين بازه زماني حدود 
1200 ميليــارد دالر فقط از صــادرات نفت خام و 
گاز بــه دســت آورديم و دســت کم 640 ميليارد 
دالر ارزش نفتي بوده که در داخل کشور مصرف 
کرديم؛ چه در قالب ســوخت، خوراک نيروگاه، 
گرمايــش خانه ها و... يعني حــدود 1840 ميليارد 
دالر منابــع در اختيارمــان بوده، بدون احتســاب 

وام هاي خارجي که داشته ايم.
ــي را  ــک جهان ــي بان ــص داخل ــد ناخال ــر تولي اگ
ــي  ــره جنوب ــع GDP ک ــم، جم ــرار دهي ــالک ق م
ــارد  ــي حــدود 15800 ميلي ــازه زمان ــن ب طــي همي
ــا فــرض  ــا ـ ب ــوده و جمــع GDP کشــور م دالر ب
ــداده  ــه ن ــددي ارائ ــت ع ــه دول ــال هايي ک آن س
ــن  ــؤال اي ــت! س ــارد دالر اس ــدود 6500 ميلي ـ ح
اســت، چــرا؟ ايــن ســؤال اســت کــه مــا را رهنمون 
مي کنــد و يــک پاســخ هــم دارد و آن ايــن اســت 
کــه مــا آمــال و آرزوهايمــان را به جــاي اهــداف 
چشــم اندازمان  و  برنامــه  شــفاف  و  مشــخص 

گذاشــته ايم.
پس آن پلي که ما را به آمال و اهدافمان  ■

مي رساند، راهبرد منسجم است.
بله. کره جنوبي ايــن راهبرد را پيدا کرده، اين  □

کشور چشم انداز خيلي ساده اي داشته و مي  خواسته 
به صنعت مدرن تبديل شود، اما ما مي خواهيم انواع 
ادبيــات را در اهداف و آرمان هايمان به کار ببريم 
و بعد آنها را جاي هدف و چشــم انداز مي نشانيم. 
مســلماً تعارض به وجود مي آورد و آن وقت است 
کــه نمي تواند پايدار حرکت کنــد. به همين دليل 

مي گذاريم. وقتي برنامه ســوم عمراني تمام شد و 
جلوي شاه گذاشتند، گروه هاروارد در کتب خود 
تحليل کردنــد که آنها اين را خوب نوشــتند، اما 
برنامه ندادند و آمالشــان را در قالب گفتارها ارائه 
دادند. شاه امضا کرد و بوروکرات ها هم خوشحال 
بودنــد. ولي در اين برنامه اصــاًل به آن چيزي که 
بايــد پرداخته مي شــد، اشــاره نشــده بــود. کره 
جنوبي در ســال 1961 تصميم به توســعه گرفت، 
فقط يک چشــم  انداز ارائــه داد. اين چشــم انداز 
مي گويد ما مي خواهيم کشــور کــره جنوبي را از 
با استخوان  بندي کشــاورزي عقب مانده  کشوري 
به کشوري با اســتخوان بندي صنعت مدرن تبديل 
کنيم. االن 70 ســال است که اين را پياده مي کنند 
و دســتاوردهايش را مي  بينيم. اينکه تعدد خواسته 
داشــته باشيم، بدون اينکه بســترها را فراهم کنيم، 
مسلماً موفق نمي شويم. زماني که آمال زياد باشد، 
نيازمندي هاي زيرساختي براي به دست آوردن آن 
زياد مي شود و قطعاً کشــورها نمي توانند به اندازه 

کافي منابع داشته باشند.
ما به بازنگري اساســي نياز داريم. مقام رهبري هم 
بارهــا در گفته هــاي متعدد فرمــوده بودند که در 
زمينه اقتصادي در ســي ســال گذشــته مرتباً سعي 
و خطــا کرديم، يــا گفته اند از لحــاظ اقتصادي، 
اشتباهات متعددي را مرتکب شديم. به گمانم در 
اقتصاد مقاومتي خواستند اشتباهات قبلي را اصالح 
نمايند، ولي بازهم مجريان با برگزاري ســمينارها 
و بــدون ارائه طريق مشــخص و واضــح، آمال را 
بدون داشتن هدف معين جاي اهداف گذاشتند. ما 
عموماً در ارائه راه حل هاي مشخص ضعف داريم. 
کره اي ها گفتند ما بايد مشخص کنيم که به کدام 
ســمت مي خواهيم حرکت کنيم، صنعت خودرو، 
کشتي ســازي، الکترونيک يا لوازم خانگي. اين ها 
نيــاز به بسترســازي دارد، مثاًل نياز بــه ورق دارد، 
يا فــوالد را به خاطر منبع تغذيــه مي خواهد، اما ما 
در بــوق و کرنا مي کنيم کــه ما بزرگ ترين فوالد 
دنيا را داريم، درحالي که اصاًل عددهاي مقياســي 
ما ناچيز اســت. ما ســنگ آهن داريــم، ولي کره 
جنوبــي از ونزوئال و ديگر کشــورها وارد مي کند 
و در کشــورش ورق توليد مي کنــد. من نمي دانم 
چــه محدوديتي آن زمان وجود داشــت که آقاي 
عاليخاني بااينکه احتماالً مي توانست به سمت توليد 
ورق برود، به ســمت تيرآهن رفــت. آيا به خاطر 
فشار گروه منفعت طلب مستغالتي در هيئت حاکمه 
وقت بــود که مي خواهيم ساختمان ســازي کنيم؟ 
دولــت کره جنوبي گفت تيرآهــن را نمي خواهم، 
آن را وارد مي کنــم، امــا ورق مي ســازم. البته در 
اينجا ساخت و ساز نه به معناي توليد، بلکه به عنوان 
سود بادآورده دالالن و واسطه گران مطرح است.

کره اي ها به اين نتيجه رســيدند که وقتي ســرمايه 
کافــي وجــود نــدارد، آنکــه اهليتــش را ندارد 
نمي توانــد جلو بيايد چون منابــع را هدر مي دهد. 
اين کشــور دو يا ســه هدف را مدنظر قــرار داد. 
باز نمي دانم چرا آقــاي عاليخاني بااينکه اقدامات 
ممتــازي انجــام داده، اما اين اجــازه را داد که در 

اقتصادي ديده اســت. گروه هــاروارد نيز به خوبي 
اين را مشــاهده کرده اســت. آنها ذکر کردند که 
شــوراهاي عالــي و ســازمان هاي دولتــي زيادي 
وجود دارد که رســماً مســئوليت اتخــاذ و اجراي 
سياســت هاي اقتصادي عمده را برعهده دارند. در 
چنين محيطي براي ســدکردن راه يک سياســت 
به راحتــي مي تــوان يک ســازمان دولتــي را عليه 
سازمان ديگر برانگيخت. درنتيجه اين وضع، هيچ 
شورا يا ســازماني را نمي توان مســئول موفقيت يا 
شکســت سياســت ها و برنامه هاي دولت دانست. 
مجالس و ديگر نهادها نيز همين مشکل را دارند و 
در طول چند دهه، ما گرفتار اين ارثيه بوده ايم. اگر 
بخواهيم بر مشــکالت غلبه کنيم، نيازمند شورايي 
همانند شوراي امنيت ملي هستيم که مي تواند مثاًل 
با عنوان »شــوراي امنيت اقتصادي« يا هر نام ديگر 

به وجود آيد.

مانند همان کاري که ژنرال پارک کرد. ■
بلــه، کاري که ماهاتير محمــد يا چيني ها پس  □

از تجربه مالــزي و کره اي ها انجــام دادند. جالب 
اســت بدانيد، آنها از تجربه ايــران درس گرفتند. 
هارواردي هــا پيــش از آن ها بــه ايــران گفتند و 
به صراحــت به اين موضــوع اشــاره کردند، ولي 
شــاه توجه نکرد. فکــر مي کرد قدرت از دســت 
مي رود؛ درحالي که آن ها کارشــان را انجام دادند 
و پيشرفت کردند و سر جاي خودشان هستند. بايد 
بــراي جهت گيري هاي توســعه و پيشــرفت، يک 
نهاد فراقوه اي باشــد وگرنه يــک نماينده مجلس 
در طرحش مــاده اي مي گذارد که ممکن اســت 
بابت تصويب آن، خســارت هاي زيادي به کشور 
وارد شود که اين اتفاق هم افتاده است. گاهي نيز 
قانوني تصويب مي شــود و با آمــدن دولت بعدي 
آن قانون کنار گذاشته مي شود يعني دولت بعدي 
مي گويــد آن را قبول نــدارم؛ درنتيجه بايد نهادي 
فراقوه اي باشــد که تصميم گيري نهايي اقتصادي را 
انجــام دهد، مجلس قانون گذاري الزم را انجام دهد 

و دولت نيز آن را اجرا کند.

نهاد فراقوه اي  ■ در حال حاضر عماًل يک 
در کشــور وجود دارد. چشــم  اندازي که 
مجمع تشــخيص مصلحت نظــام و دولت 
خاتمــي روي آن کار کرد، مصوبه رهبري 
نيز بود. برنامه پنجم هم همان مصوبه رهبري 
است و ايشان اقتصاد مقاومتي را هم مطرح 
کردند. بااينكه يک سانتراليســم داريم و از 
يک جا نشــأت مي گيرد ولي به نظر مي رسد 
در اجــرا اين طور نيســت. زمانــي اقتصاد 
مقاومتي را بررســي کرديم فرق چنداني با 
سند چشم انداز نداشــت، يا سند چشم انداز 

فرقي با قانون اساسي ندارد.
به نظــرم فرق زيــادي با هــم دارنــد. اقتصاد  □

مقاومتي تا حدودي جزئي تر و روشــن تر اســت. 
بايــد ديد آيا همــه اهداف چشــم انداز هماهنگ 
تشــخيص داده شــده بود. ما نمي توانيم شــاخص 
داشــته باشــيم، چــون اهــداف متعــدد در برنامه 
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ارتقاي دانش و فناوري به سمت باال حرکت کند. 
براي نمونه، مالزيايي هــا در بخش علوم و فناوري 
کار بسيار جالبي روي نظريه »روستو« )پنج مرحله 
جوامع توســعه يافته( انجام دادنــد که در گزارش 
ما نيز آمده اســت. آنها هر مرحله گذار را تقســيم 
کردند که چــه پيش نيازهايي دارد. آخرين مرحله 
اقتصاد پســاصنعتي، دانش توليد مي کند، اما پيش 
از آن گفتنــد که کم کم چــه چيزهايي بايد به آن 
اضافه شــود. از زمان شــکار، زمين کشــاورزي، 
جامعــه نيمه توســعه و صنعتي مي گويد و ســپس 
مي گويد ســرمايه الزم است و بعدازآن، انترپرونر 
با  )entrepreneur( )کارآفريــن نوآور( که 
کارآفرينــي که ما هــرروزه آن را به کار مي بريم 
از زمين تا آســمان متفاوت است. شومپيتر هدفش 
آن نبوده که اگر هزار کارخانه داشــتيم که مشابه 
هــم محصول توليــد مي کنند، هــزار و يکمي هم 
که مي آيــد، همان محصــول را توليــد کند، آن 
فرد کارآفرين اســت. ما اين لفــظ را اينجا به کار 
مي بريــم و اين ها را اشــتباه مي فهميــم؛ مانند لفظ 
رقابت. شــومپيتر منظورش اين است که اولين بار 
کســي که براي يک محصول، خدمت يا سرويس 
در جامعه خطر و ريسک کند کارآفرين است؛ اما 
در کشور مي بينم از يک محصول 1070 کارخانه 
داريم و با اين منابــع محدود بانک به همه وام هم 
داده ايم. مي گوييــم اين ها کارآفرين هســتند که 
به نظر من نيســتند و فقط شــغل آفريني کرده اند و 
تعداد زيادي، دوامي هم ندارند. همين مســئله در 
صنعت خودروسازي رخ داده است. در آن زمان، 
آقاي عاليخاني اين اشتباه را کرد و پس از انقالب، 

اشتباهات ما بيشتر شد. 

تفاوت  ■ کارآفريني  با  شــغل آفريني  پس 
دارد.

ايــن دو تفــاوت ماهــوي اساســي دارنــد. ما  □
االن اســماً همان طــور کــه گفتيــم 49 کارخانــه 
خودروسازي داريم که درواقع خودروساز نيستند. 
عــده اي مي گويند فضــاي کســب وکار در ايران 
محدود اســت. بايد مفهوم فضاي کســب وکار را 
ببينيم چيست. در حال حاضر کارخانه هايي داريم 
که فشــل )ناتوان( شده اند. در ســال 1371 اتفاقي 
افتاد که تبعات اشــتباهات سال هاي 68 تا 72 بود. 
آن زمان به يک باره دروازه هاي کشور را باز کردند 
و تحــت عناوين مختلف واردات صورت گرفت، 
ازجمله واردات بدون انتقال ارز. درنتيجه کشــور 
بدهکار شــد، بحران ارزي بــه وجود آمد و اعتبار 
ارزي کشــور از بين رفت؛ اما ديدند در اين ميان، 
صنعــت خودرو بيشــتر منابع را مصــرف مي کند، 
چراکه در مدت چهار ســال، حدود هشت ميليارد 
دالر ارز براي واردات خودرو و قطعات آن داديم. 
از روي اجبار قانوني نوشــته شد، نه از روي نياز و 
طراحي و راهبرد. درهرصورت، اين قانون بســيار 
کمک کرد. تا به اين نتيجه گيري رســيده شد که 
تأميــن ارز آن مقدور نيســت. از يک ســو 5000 
دالر نقدي که به هر شناســنامه مي دادند از دست 
رفت. از سوي ديگر خودروهايي مانند اسپرو وارد 

که اين هــا چقــدر ارتباطات پســين و پيشــين را 
مي تواننــد فراهــم کنند. بــه نظر مي رســد، اينجا 
اشتباه ديده  شــده و بالعکس مجدداً دولت محترم 
هم آمــده براي خروج، پيشــرانه ها را تعيين کرده 
و نفت، پتروشــيمي، صادرات و همچنين مســکن 
را ديده اند؛ بخش هايي که در هشــت سال گذشته 
به وفور منابع را به آنها تزريق کرديم و درعين حال 
هنوز در رکود عميق هســتيم و سطح اشتغال ما هم 
تغييري نکرده و در حال تکرار است. حال چگونه 

اين قضيه حل شود، مشخص نيست.
صنعــت خودرو نيــز به همين صورت اســت. اين 
صنعت بدون برنامه حرکت خــود را به پيش برد. 
شاه واردات خودرو انجام داد. همان طور که گفتم 
در زمان عاليخاني تعداد خودروســازان در کشور 
زيــاد بود و هيــچ عقل ســليمي آن را نمي پذيرد، 
امــا دولت کــره جنوبــي در همان زمــان، چهار 
خودروســاز را خــارج کــرد و چهار شــرکت را 
نگه داشــت و از ســال 1980 ميالدي فقط به يک 
شــرکت خودروســاز ســواري اجازه توليد داد و 
اعالم کرد بقيه حــق توليد ندارند، چراکه مي داند 
اين صنعت اثرات بازتوزيعي اش در اقتصاد فراوان 
اســت و بايــد بــه عمق حرکــت کــرد، همچنين 
کشتي ســازي، الکترونيک و پتروشيمي را انتخاب 
کرد، درحالي که مواد معدني هم براي پتروشيمي 
نداشت؛ اما پيش از آن يک اساس و بنيه بسيار مهم 
داشت، مي گويد اساس توسعه صنعتي ما، ساخت 
ماشــين آالت و تجهيزات اســت. لذا اين را اساس 
خود مي گيرد و اعالم مي کنــد که حاال براي اين 
ماشــين آالت و تجهيزات مي خواهــم بازار فراهم 
کنــم، پس خــودرو مي خواهــم. درنتيجه صنعت 
خودرو و کشتي ســازي مي تواند بازار را براي اين 
ماشين آالت فراهم کند. به اين ترتيب، نفوذ فناوري 
را فهميده و روابــط متقابلي را بين اين ها به وجود 

آورده است.

مكانيسم دستيابي  ■ آنها  معتقديد  يعني شما 
به اهداف را از طريق متدولوژي راهبردي 

به دست آورده اند که ما فاقد آن هستيم.
بله نه تنهــا فاقد آن بوديم، بلکــه اصاًل بلد هم  □

نبوديــم. کره جنوبي همه اين ها را با هم و هم زمان 
شروع نکرد.

زيرســاخت هاي دانش خود را به تدريج جلو برد. 
امروز در کشــور مــا »اقتصاد دانش بنيــان« مطرح 
شده، اما مگر اين امر، آسان به دست مي آيد؟ اول 
بايد توليد فناورانه را شــروع کنيــم که اين دانش 
روي آن بنشيند و ارتقا يابد و به تدريج اين مارپيچ 

مي بينيد ســال 1352 شــاه دســتور تجديدنظر در 
برنامــه عمرانــي پنجــم را داد و از همان جا فاتحه 
صنعت خوانده شــد. از ســال 52 به بعد در کشور 
رشــد پايدار نداشتيم، حاال شــايد امکاناتي فراهم 
و کارهايــي انجام شــده بود کــه آن امکانات نيز 
در اين هشــت ســال ضربه شــديدي خورد. وقتي 
به نمــودار آماري نــگاه بيندازيم و بــه قول خانم 
دکتــر خلعتبري، خوب نگاه کنيــم، مي بينيم دقيقاً 
فهميدند که از کجا ضربه بزنند. از ســال 85 تا 90 
عالوه بر مصوبه تحريم که توســط شوراي امنيت 
نوشته شــد، اقداماتي را نيز بلوک غرب انجام داد 
و صنايع ما را مســتهلک کردند. سال 90 هم وقتي 
ديدند اين صنايع مستهلک شد، ضربه بعدي را نيز 
وارد کردند. براي اعداد رشد بي کيفيت حاصل از 
خدماتــي که حاصل واردات بــود، تبليغ و افتخار 
مي کرديم، آن هم شــروع به خوابيدن کرد. آن ها 
ســوئيفت مملکت را بســتند. حاال ديگــر مجبور 
بوديــم هزينه بيشــتر بدهيــم و دور بزنيــم تا مواد 
موردنيــاز را وارد کنيــم. توليد بيشــتر به ســمت 
خاکسترنشــيني رفت و نحيف تر شد، گرچه پيش 
از آن هم به اين سمت رفته بود، به اضافه اينکه آن 

را کم کم بستند.

شــما ضربات 85 تا 90 را آناليز کرده ايد  ■
که چه شاخص هايي دارد؟

بلــه. در گزارش جديد، مســتندات آن را ارائه  □
مي دهيم. ما به روند تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 
در بخش هــا نگاه و روي آن کار کرديم و آمارها 
را از سال 1338 استخراج کرديم که اساس مشکل 
کشور را به خوبي نشــان مي دهد. اين گزارش که 
آمارهايش از سال 1338 تا پايان 1391 ارائه شده، 
نشان مي دهد که دولت هاي ما به هيچ وجه نه تمايل 
داشــتند و نه تالش کردند که مطلوبيت تشــکيل 
سرمايه را به داخل مولدها بياورند، چراکه نگرش 
توســعه طلبانه نداشــتند. اين آمارها نشان مي دهد 
که فاصله تشــکيل ســرمايه ثابــت ناخالص بخش 
خدمــات از گــروه صنايع و معادن و کشــاورزي 
بسيار دردآور است، درحالي که اگر به چين، کره 
جنوبي و مالزي نگاه کنيم مي بينيم در اين  بخش ها 
خدمات را قطع کردند، اما در کشــور ما مطلوبيت 
در خدمات بوده، تشــکيل ســرمايه در اين بخش 

خود را کاماًل نشان مي دهد.
حال اگر وارد زيربخش ها شــويم،گروه خدمات، 
ارتباطــات،  خرده فروشــي،  عمده فروشــي، 
حمل ونقــل، مســتغالت و... دارد که مــا اين ها را 
آورده ايم. ســپس گــروه صنايع و معــادن نيز که 
چهــار بخش معــدن، صنعت )ســاخت صنعتي(، 
و  دارد  ســاختمان  ســپس  و  گاز  بــرق،  آب، 
به اصطــالح توســري خورترين بخش ها، ســاخت 
صنعتي اســت و عمدتاً ريشــه رکود هــم در اين 
بخش اســت که توجهي به آن نشــده است. چون 
ســاخت صنعتي به دليل تعــدد فرايندها، بازتوزيع 
منابع را انجام مي دهد، درحالي که خام فروشــي ها 
و پتروشــيمي هاي مــا نمي توانند ايــن بازتوزيع را 
انجام دهند. جداول داده و ســتانده نشــان مي دهد 

 اگر به چين، کره جنوبي 
و مالزي نگاه کنيم مي بينيم 

خدمات را قطع کردند، اما در 
کشور ما مطلوبيت در خدمات 
بوده، تشکيل سرمايه در اين 

بخش خود را کاماًل نشان مي دهد
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مالي آنها با پرداخت هاي بســيار طوالني بر دوش 

قطعه سازان قرار گرفت. 
از ديگر ســو يک باره خصوصي سازي شروع شد. 
دولت وقــت هم نگفــت قطعه ســازاني که طلب 
داشــتند وارد اين صنعت شــوند و به قيمت باالتر 
يا دو برابر به عده اي فروخته شد. اين ها مشکالتي 

است که وجود دارد.

چرا طول کشــيد که ما موتور خودرو را  ■
بسازيم؟ قطعه ســازهاي ما بايد چه کار کنند، 

آيا بايد با خارجي ها رقابت کنند؟
آنهــا مي تواننــد ايــن کار را انجــام دهند؛ اما  □

ساختار اقتصادي کشور مشکالتي دارد. به تازگي 
گزارشــي با عنوان »موانعي کــه توليد را در ايران 
به ســرمنزل مقصود نمي رساند« نوشــته ايم. ما اين 
موانع را شکســته ايم و همچنيــن هزينه هايي که به 
بخش توليد وارد شده را با کشورهاي ديگر مقايسه 
کرديم. براي نمونه ميزان تعطيالت رسمي کشور، 
ميزان بهره وري نيروي کار، ميزان مرخصي هاي با 
حقــوق کارکنان، حق بيمه اي کــه توليدکنندگان 
مي پردازند را با کشــورهاي چيــن، کره جنوبي و 
مالزي مقايسه نموديم؛ به اضافه شاخص هاي ديگر 
ازجمله نرخ سود بانکي و نرخ بهره و سپس هزينه 
مبادلــه کــه توليدکننده نه قباًل و نه بعــداً مي تواند 

پيش بيني آن را کند.
تحريــم به علت تصميم هاي حاکميتي در کشــور 
برقرار شــد. ايــن تحريم ها باعث شــد کــه منابع 
گران تر به دســت توليدکننده برسد يا حتي نرسد؛ 
امــا چه کســي عامل ايــن تحريم ها بوده اســت؛ 
توليدکننده کشــور يا نظام حاکميتي؟ اگر تصميم 
آن باشد بايد ما به ازايي براي اين حرکت به وجود 
آيــد که نه تنهــا اين مابه ازا کامل بــه وجود نيامد، 
بلکه مشــکالت و هزينه هاي زيــادي را به وجود 
آوردند که کم کم اين فشــارها زياد شده تا جايي 
کــه مرگبار شــده اســت. بعد به يک بــاره دولت 
تصميم مي گيرد طرح هدفمنــدي يارانه ها را اجرا 
کند. مجلس نيز قانوني را تصويب مي کند که 30 
درصد از منابع هدفمندي بايد به توليد داده شــود 
که نه تنها ايــن 30 درصد داده نشــد، بلکه از بقيه 
جاها هم گرفته شــد. حال در اينجا بايد چه کسي 
جوابگوي توليدکننده باشد؟ از اينجاست که افول 
و سقوط و حرکت به سمت مرگ شروع مي شود 
و رکود بيشتر مي شود. ما هميشه رکود داشته ايم و 
حاال اين رکود همراه با تورم شــده است. بعد ارز 

هم تغيير مي کند و... .
مــا در آن گزارش آورده ايم که برخي کشــورها 

و چه خدمت مهمي بود. به خاطر دارم که همه خط 
و مــدارک را خريدند؛ اما ما دســتورالعمل کيفي 
را هنــوز بلد نبوديــم. وقتي ايــن مجموعه خريده  
شد، بعد نقشه ها، اســتانداردها و دستورالعمل هاي 
کيفــي ولو ناقص يــاد گرفته شــد، ســپس ارتقا 
يافــت. در اين زمان، عده اي ماننــد احمد رفعت، 
ســيف اهلل ابراهيمي، منوچهر غروي و رضا ويســه 
آمدنــد و فعاليت کردند. به خاطــر دارم تا زماني 
که اين ها بودنــد، اين صنعت با همه مشــکالتش 
پيشرفت کرد و به کشــور کمک  کردند. در سال 
76 در زمان دولت آقاي خاتمي، درآمدهاي ارزي 
کشــور تک رقمي شــد. بانک مرکزي هم به پول 
نياز داشــت که به صنعت خــودرو اعالم کرد که 
دالر 900 تومــان بگيرد که آنها هم انجام دادند. تا 
ســال 82ـ  81 که مجدداً اين صنعت خاکسترنشين 
شــد، چون درآمدهاي بــادآورده ارزي دوباره به 
وجــود آمده بود. آن زمان صنــدوق ذخيره ارزي 
ايجاد شــده بود که بانيــان اوليه ايــن صندوق را 
ســوراخ کردند و دوران بعد نيز آبکش شد. اتفاق 
ديگــر اين بود که بدون تمهيد منابع مالي جبراني، 
يکسان سازي نرخ ارز را انجام دادند که تبعات آن 
بر دوش توليد صنعتي کشور نشست؛ يعني در سال 
81، آنها با يکسان ســازي و آزادســازي قيمت ها، 
362 درصــد نــرخ ارز را باال بردنــد؛ درحالي که 
اعتبــارات تســهيالت صنعتــي تنهــا 32 درصــد 
افزايــش يافــت. از آن به بعد با تأمين نشــدن منابع 
مکفِي بخش قطعه ســازي به تدريج تضعيف شــد 
و از طرف ديگر، خودروســازان براي سهامداران 
خود به دنبال سود بودند. درنتيجه کم کم چيني ها 
جاي پــاي خود را محکم کردند و از ســال 85 و 
به دنبال تحريم اين ارتباط بيشــتر شــد و برخي از 
قطعه سازان يا خودروسازان قطعات خود را از چين 
وارد کردند. از اينجا بود که توليد کشــور نحيف 
شــد و کم وبيش در حال تحليل رفتن اســت. منابع 
مالي کشور هم عمدتاً به سمت صنايع خام فروشي 

رفت.

منابــع مالي خودروســازي چه وضعيتي  ■
پيدا کرده است؟

منابــع مالــي خودروســازها نيــز به تدريــج از  □
آنها گرفته شــد. طرح هاي سياســي ايجاد کردند. 
متأسفانه مديران خودروسازي دراين باره مقاومت 
نکردند. مثاًل از نظر سياســي برايشــان مهم بود که 
در جمهوري آذربايجان، سوريه، سنگال، ونزوئال 
و ســودان و امثالهم سايت بزنند و هزينه آن گردن 
خودروســازان و سپس به طور غيرمستقيم بر دوش 
قطعه ســازان افتاد، بــدون اينکه بخواهنــد منابع را 
برايشــان فراهــم کننــد و فقط بُرد سياســي آن را 
ديدند. يا در داخل کشور روي تپه، کارخانه ايجاد 
کردنــد که اصاًل مســير اقتصادي نيســت و ايجاد 
آلودگي محيط زيســت مي کند و اکولوژي منطقه 
را برهم مي زند. متأســفانه مديران خودروســازي 
کشــور دراين بــاره کوتــاه آمدنــد و امتيازاتي را 
دادنــد؛ درحالي که بــار آن روي صنعت خودرو 
قرار گرفــت. به نوعي که مي توانــم بگويم تأمين 

شــدند. همان زماني بود که کره اي ها اجازه دادند 
سواري ســاز ها عالوه بر هيوندايي وارد شــوند که 
کيا، اســپرو و غيره آمدند. پرايد فعلي ما، محصول 
کيــا پس از رفــع ممنوعيت دولت اســت. در آن 
زمان، فقط هيوندايي مي توانســت ســواري توليد 
کنــد، آنها ظرفيت هيوندايي و مقياس اقتصادي را 
بــاال بردند و ديدند ديگر برايشــان صرف مي کند 
که انباشت سرمايه به وجود بيايد، درنتيجه ساخت 
قطعه ســازي را شروع کردند و طراحي هاي جديد 
را آغاز کردند و گفتند دوو و کيا بياييد و سواري 
توليــد کنيد. اين کشــور هنوز چهار خودروســاز 
دارد بــا چهار ميليون ظرفيــت، اما ما با يک ميليون 
و 700 ظرفيــت، 49 خودروســاز داريم که اســم 
خودروســاز را دارند و عموماً واردکننده هســتند. 
کره با آن نفوذ فناوري و عمق ســاختي که ايجاد 
کرد، بازتوليــد منابع را در کشــورش آغاز کرد. 
آن وقت اســت که مي تواند از درآمدهاي مالياتي 
کــه دارند، براي 99/2 درصد جمعيت کشــورش 
»بيمه ســالمت ملي« فراهم کند، اما ما نتوانســتيم. 
در کشــور ما بودجه از توليد گرفته مي شــود و به 
بهداشــت داده مي شــود دولت يازدهم  نيز عالوه 
برهفت درصد ماليات بر ارزش افزوده که بيشــتر 
بخش توليد آن را پرداخت مي کند يک درصد نيز 
به اين ماليات جهت تخصيص به حوزه بهداشت و 
درمان اضافه کرد.؛ يعني توليدي که در رکود بود 

با فشار مضاعفي روبه رو شد.
دکتــر نژادحســينيان کار خوبي را انجــام داد. آن 
زمان آقــاي مهندس نــوروززاده نيــز در مجلس 
بــود. آنهــا قانوني موســوم بــه »قانون خــودرو« 
را نوشــتند کــه عنــوان طوالني هم داشــت با نام 
»قانون چگونگي محاســبه وصــول درآمد حقوق 
گمرکي و ســود بازرگاني و ماليات انواع خودرو 
و ماشــين آالت راه سازي وارداتي و ساخت داخل 
قطعــات آنها«. دولت هــاي ما در بســياري مقاطع 
تاريخي - اقتصادي نگرش توســعه طلبانه نداشتند. 
جالب اســت که با تصويب ايــن قانون تا مدت ها 
قطعه سازان با مشکل روبه رو شدند، به خاطر ضمير 
»آن ها« که به ماشــين آالت راه سازي خورده بود. 
ما حدود شــش سال با شــهرداري مشکل داشتيم، 
آنهــا مي گفتنــد قطعه ســازي از عــوارض معاف 
نيست، زيرا اينجا که نوشته شده قطعه سازها، آن ها 
مربوط به ماشين آالت راه سازي است. قطعه سازها 
مي گفتند اين قانون مربوط به همه اين هاست، آنها 
قبول نمي کردند تا بعد از سال ها که ديوان عدالت 
رأي داد که قطعه سازها نبايد عوارض بدهند. حال 
همين عنوان توســعه نگرانه را در چيــن ببينيد. در 
ســال 1985 قانون »راهبرد بلندمدت براي توســعه 
تأميــن صنايع خودرو چين« را نوشــتند. اين قانون 

باعث شد صنعت راه بيفتد.
يک اقدام بسيار اساسي ديگر را نيز مهندس بهزاد 
نبوي که اولين وزير در وزارت صنايع سنگين بود، 
انجام داد. او خط دســت دوم تالبوت را خريد که 
بســيار هم مورد شــماتت و اســتهزا قرار گرفت و 
درک نکردند که چه اقدام مهمي صورت گرفت 

کم کم چيني ها جاي پاي خود 
را محكم کردند و از سال 85 و به 
دنبال تحريم اين ارتباط بيشتر 
شد و برخي از قطعه سازان يا 

خودروسازان قطعات خود را از 
چين وارد کردند
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و اين پيشــنهادها را ارائه داديم، ولي توجه زيادي 
نشــد. در پايان هم گفتيم که دولــت بايد موظف 
شــود در عرض شــش ماه راهبرد اقتصادي کشور 
را ارائه دهــد و تعيين تکليف کنــد. البته نه اينکه 
دولت اين راهبرد را به تنهايي ارائه بدهد، مجلس، 
قوه قضاييه، حتي از بيت رهبري، اســاتيد منتخب 
دانشــگاه هاي اقتصادي کشــور، مديــران اجرايي 
توســط نهادهايي ازجمله اتاق ايران، خانه صنعت 
و معــدن، انجمــن مديــران و... انتخاب شــوند و 
ســاختار راهبردي را ارائه دهند. همان راه حلي که 
زنده ياد دکتر عظيمــي در اواخر عمرش ارائه داد 
و در ســال 1338 يعني حدود 60 سال پيش گروه 
مشــاوران دانشــگاه هاروارد به صــورت تلويحي 
گفتند، ولي شــاه گوش نکرد؛ اما کره اي ها آمدند 
 Economic(»اقتصــادي برنامه ريــزي  »هيئــت 
Planning Board( را گذاشتند. ماهاتير محمد 
 malaysian( »ســازمان توســعه صنعتي مالزي«
 )industrial development authority
توســعه«  »کميســيون  چيني هــا  گذاشــت. 
را   )commission of development(
درســت کردنــد. ســنگاپوري ها »هيئت توســعه 
 Economic development( اقتصــادي« 
Board( را گذاشتند. تايوان نيز کميسيون خاصي 
ايجــاد کــرد و ديگر مجلــس به آنجــا ورود پيدا 
نکرد؛ اما االن مي بينيم برنامه پنجم توســعه پس از 
انقالب طبق آنچه در جرايد و گزارش هاي مجلس 
مي خوانيم، حدود 65 اصالح در عرض دو يا ســه 
سال خورده است که اين ديگر اصاًل برنامه توسعه 
نيســت. ما در اين گزارش هم آورده ايم که منابع 

چگونه فراهم شود.

يكي از داليل رکود در صنعت خودرو را  ■
تحريم مي دانند، نظر شما دراين باره چيست؟

من تحريم را عامل درجه سوم مي دانم. □

حال در صورت ادامه يا لغو تحريم، چه  ■
بايد کرد؟

مــا بايــد گروهي بــراي ايــن کار بگذاريم و  □
کميته اي تشــکيل شــود کــه دربــاره آن توضيح 
دادم. وقتي شما به اليحه دولت محترم نگاه کنيد، 
مي بينيد يک قانون از ســال 1310 آورده اند. رهبر 
انقــالب در 1392/12/20 گفته انــد کــه آن قــدر 
قانون روي قانون مي گذاريم که اين ها تفسيرهاي 
متعــددي پيدا مي کنند. در يــک جايي بايد درد و 
جراحــي را بپذيريم. با قوانين موجود ديگر کاري 
نمي توانيم انجام دهيم، درنتيجه بايد گروهي باشند 
کــه تصميم گيري کننــد. ما کامــاًل قادريم بر اين 
مشکالت فائق آييم و کشور ما کاماًل و قطعاً زمينه 
توسعه و پيشرفت را دارد و کارشناسان مجرب در 
داخل و خارج کشــور نيز داريم و قــادر به ايجاد 
مبنايــي جديد هســتيم. ليکن اکنون خســتگي به 
وجود آمده اســت. براي نمونه وقتي فلزي را مرتباً 
خم و راســت کنيم حالت خستگي و تسليم پيش 
مي آيد، امروزه در کارآفرين هاي واقعي خستگي 
ايجاد شده است، چراکه وقتي پول و نفت ندارند، 

مي يابــد. با اين ســاختار قانون گــذاري و اجرايي 
واقعاً نمي شود کاري کرد. ما دراين باره راهکاري 
را پيشــنهادي کرديم که فقط بايد در بخش توليد 
کار شود. پول ريختن در بخش هاي مسکن باعث 
مي شــود کــه ســود آن را مســتغالت، دالالن و 
زمين خواران ببرند. در عمده بخش پتروشــيمي نيز 
بر اثر خام فروشي اين چنين است، چراکه مابه ازايي 
ندارنــد و اثرگذار نيســتند و ديگر اينکه در برخي 
بخش هاي مبتني بر منابع اوليه و خام فروشي شرط 
انصاف هم رعايت نمي شــود و هزينه هاي فروش 
خارجي آنهــا در دوران رکود، ارزان تر از فروش 
داخلي شــان اســت. منابع بانکي هم اصاًل درست 
توزيع نشده است. براي نمونه کارخانه اي که مواد 
اوليه ايران خودرو و برخي از قطعه ســازان را تأمين 
مي کند، ســه ماه قبــل صددرصــد پيش پرداخت 
مي گيرد و ســه مــاه بعــد کاال را تحويل مي دهد. 
قيمت داخلي اش نيز گران تر از قيمت خارجي  اش 
اســت؛ البتــه در دوران رکــود، جايــي کــه همه 
خوابيده اند. مي بينيد، مثاًل حدود 1/5 هزار ميليارد 
تومان هم از تســهيالت سيســتم بانکــي مي گيرد 
و ديگــر به کوچک ها نمي رســد. دولــت محترم 
هم به خوبــي در گزارش تحليلــي اش آن را ديده 
اســت، اما مشخص نيست که چرا راه حل عملياتي 

نگذاشته است؟
وقتــي يک پيشــنهاد از باال به پايين مي آيد، شــما 
نمي توانيــد اختيارات را به يــک کارمند دهيد. ما 
راه حلــي براي غلبه بر اين وضعيت ارائه داديم که: 
گروهي از مســئوالن و نهادها از هر استاني بنشينند 
و واحدهــا را طي يک شــاخص هايي غربال گري 
کننــد، چون منابع کشــور ما محدود اســت. نگاه 
کنند ببينند کــدام واحدها زنده اند و کدام مرده و 
آن هايي که اظهارنامه داده اند ولو اينکه ماليات را 
نپرداخته اند، يا کســاني که از سال 85 ليست بيمه 
را پرداخــت کرده اند، ولو اينکه بدهکار باشــند، 
حداقل بايد بيش از 30 درصد ارزش افزوده داشته 
باشــند که آن هــم به راحتي از اظهارنامــه مالياتي 
آنها قابل اســتخراج است. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم وظيفه اش اين است که اين کار را انجام 
دهد. ما در اين گزارش، يک ســري شاخص هايي 
را گذاشــتيم و منابعي را برايــش پيش بيني کرديم 

افــزون بر اينکه اين مشــکالت توليدي را ندارند، 
بلکــه آگاهي کامــل دارند که توليــد، هزينه هاي 
به مراتب بيشــتري از خدمات مي بــرد، چراکه در 
خدمــات، توليدکننده چهــار يا پنج بار در ســال 
مي تواند سرمايه اش را بچرخاند، اما در بخش توليد 
يک يــا دو بار مي تواند. در بخــش توليد مي داند 
که ســرمايه اش مثل ميخ به زمين مي رود، ولي در 
بخش خدمات سرمايه در جيبش است و هرلحظه 
که خواســت مي تواند خارج کند. اسنادي را براي 
ســال 2013 ارائه داديم که در کمال حيرت نشان 
مي دهد دولت آلمــان چگونه کمک بالعوض به 
توليد مي کنــد ، ترکيه، کره جنوبــي و مالزي که 
نه تنها مشــکالت مــا را ندارند، بلکــه خيلي از ما 
راحت ترند و در آن شــرايط آنها بابت اشــتغال به 
توليدي کمک هاي بالعوض مي کنند.  واحدهاي 
البته نه در زمينــه اي که 1070 يا 2000 واحد يک 
محصــول مشــابه را توليد مي کنند. جالب اســت 
بدانيد در يک محصول تعداد کارخانه هايي که در 
ايران ايجاد شــده که مشابه هم توليد مي کنند، 2/2 
دهم برابر کل همين کارخانه هاي توليد مشــابه از 
ترکيه گرفته تا ژاپن يعني کل آســيا هست. مسلم 
است عالوه بر اينکه بخش توليدي را خوابانيديم، 
مقيــاس اقتصــادي بخــش صنعتي را نيــز رعايت 
ننموده و همين منابع اندک را نيز در حالي استفاده 

نکرده  ايم که هيچ استفاده و مابه ازايي ندارد.

بــا توجه به نكاتي کــه ارائه کرديد، چه  ■
نكات کوتاه مدت و بلندمدتي را مي توان در 

نظر گرفت؟
من چــه در اتاق ايران و چــه در جاهاي ديگر  □

گفتــه ام که ديگر اين ســاختار جــواب نمي دهد. 
مســتنداتي هم داريم. وقتي اشتغال و تغيير اشتغال 
و منابعي که در داخل کشــور به اين اقتصاد تزريق 
شــده را روي نمودار مي گذاريــم به نکات جالبي 
مي رسيم. از سال 1335 که بررسي کرديم، ديديم 
مشــکالت روي هم تلنبار و جمع شــده است و از 
ســال 85 تا 90 هر چه پــول در بخش هاي اقتصاد 
تزريــق کرده ايم، اشــتغال نمي تواند حرکت  کند. 
همچنيــن مابــه ازاي منابعي که مي ريزيــم، ديگر 
جــواب نمي دهــد؛ بالعکس بخــش مولد کاهش 
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از کره و چين مي آيند و پروژه اســتخراج را انجام 
مي دهد. صنعت خودرو نيز ناکارآمد است.

شما خودرو ملي را تأييد مي کنيد؟ ■
صددرصــد. اگر تاريخ کــره جنوبي را مطالعه  □

کنيــد مي بينيد وقتي خودرو ملي آمد، دچار غرور 
نشــدند. آنها شخصي به نام »ســر جان تورن بالد« 
را آوردنــد و نايب رئيــس کردند، اما مــا غيرتي 
مي شويم و مي خواهيم همه چيز را خودمان طراحي 
و توليد کنيم. آنها شاســي را از ايتاليا، موتور را از 
ميتسوبيشــي، قالب بدنه و پــرس را از جاي ديگر 
گرفتند و اين شــد پايه هيوندايي، کيــا و ... . آنها 
يواش يــواش جلــو آمدنــد و به يک بــاره غرور و 

مديريت آنها را نگرفت.

غير از هشــت درصد ماليــات بر ارزش  ■
افزوده، خودروســازها چنــد درصد ديگر 

ماليات مي پردازند؟
بايد آمار را از خودروسازها بگيريم؛ اما مالياتي  □

که خودروســازان کشــور مي دهند و آن هايي که 
ســاخت داخل بيشــتري دارند، به مراتب از صنايع 
پتروشيمي و مخابرات با ســودهاي کالن و فوالد 

بيشتر است.

بحث ديگر، بحث ماليات بر ارزش افزوده  ■
در قطعه ســازها بود که قطعــه را به صورت 
اماني مي گيرند تــا کاري را انجام دهند و 
اين چرخه در همه هســت تا به باال برســد؛ 
يعني ماليات بر ارزش افزوده هشت درصد از 
قطعات ريز شــروع مي شود که همين مسئله 

باعث افزايش قيمت خودرو شده است.
البتــه در نهايت مبلغ ماليات بــر ارزش افزوده  □

به شــرکت هاي قطعه سازي برمي گردد، اما چون 
چرخه نظام ماليات بر ارزش افزوده کامل نيســت، 
ممکن اســت قطعه ســاز از بازاري خريد کند که 
مکانيســم آن بازار توسط وزارت اقتصاد و دارايي 
کامل نشده باشد و بعد از مدتي سندهاي خريد را 
رد مي کنند که درنهايــت ماليات بر ارزش افزوده 
به گردن قطعه ســاز مي افتد. درســت اســت ما از 
خودروساز مي گيريم و ممکن است يک يا دو سال 
طول بکشــد تا به ما بدهد. خودروساز از مشتري و 
خريدار مي گيرد، ولي قطعه ساز چرخه اش معيوب 
اســت. قطعه ســاز مــوادش را از بــازار خريداري 
مي کند که گاهي فاکتور نمي دهند و جريمه اش را 
قطعه ساز مي دهد. وزارت امور اقتصادي و دارايي 
هم مالحظه نمي کند و قطعه ســاز هم اگر اين کار 

را نکند، نمي تواند توليد کند.■

متأثر مي شــوند، اما بنيان هايشــان به هم نمي خورد 
و حرکت خود را انجــام مي دهند و توليد فناورانه 
خــود را به جلو مي برند و اگر توليد فناورانه شــان 
مثــاًل با بحران روبه رو شــد موقتاً به ســمت ســاير 
زمينه هاي اقتصادي مي روند، ا ما کشــور ما گرفتار 
سرطان مستغالت، سرطان طرح هاي عمراني زايد 
و ســرطان تعــدد واحدهاي مشــابه بي مقياس و با 

فناوري پايين و سرطان اقتصاد مالي شده  است.

آقاي کمال اطهــاري درباره بورژوازي  ■
پژوهش هايــي  ک ژ کارکــرد  و  مســتغالت 
کرده اند و در نشــريه هم در چند شــماره 

منتشر شده است. 
البته بايد گفت دســترنج ســاختماني ها را هم  □

مستغالتي ها مي بلعند.

در بحــث قيمت گذاري  خــودرو، چند  ■
ماليات  بحث  قيمت گذاري هــا  اين  درصد 

مطرح است؟
من در اين زمينه دو آمار دارم. از جداول داده  □

و ستانده ســال 1380 در گزارش خود آورده ام و 
نشــان مي دهد کــه 26 درصد ماليات کل کشــور 
از صنعت خودرو مي آيد. آمارهاي حســاب هاي 
ملي که آخرين آن در گزارش مربوط به ســال 89 
بوده، نشــان مي دهد 58 درصد ماليات غيرمستقيم 
کشــور هم از صنعت خودرو به دســت مي آيد و 
همچنين اقتصاد کشــور کمترين داده و بيشــترين 
ســتانده را از اين صنعت مي گيرد و نشان مي دهد 
که ســومين ارزش افــزوده را براي کشــور فراهم 
مي کند. دو صنعت باالي آن، بخش پتروشيميايي 
و به ويژه خام فروشان آنان و همچنين صنعت نفت 
است. نفت را خداوند توليد کرده و فقط استخراج 
مي شــود. با پنج دالر، نفت را اســتخراج مي کنند 
و 100 دالر مي فروشــند و مســلماً ارزش افــزوده 
بااليي دارد. بدين ترتيب اســت کــه ما مي گوييم 
صنعت خودرو اولين اســت. اين صنعت بيشــترين 
ارزش افزوده را دارد و بهره وري آن بسيار مناسب 
اســت، هرچند قبول داريم که ناکارآمد است؛ اما 
نکته اساسي اين است که چه اندازه در اين صنعت 
ســرمايه گذاري شــده و چه انتظاري داريد؟ براي 
پتروشــيمي و نفت هم چه مقدار ســرمايه گذاري 
شــده و ماحصل آن را مي بينيد. هنوز پس از 120 
ســال براي اســتخراج دســت به دامان خارجي ها 
مي شــويم. پتروناس از مالزي يا شرکت هاي ديگر 

به ســمت توليد مي آيند و وقتي هم کمي ارز پيدا 
مي کنند، پوپوليســتي رفتار مي کنند و ديگر توليد 
را هــم فراموش مي کننــد. وقتي منحني تشــکيل 
ســرمايه ثابت ناخالص را روي ســال هاي رکود و 
مشــکالت بيندازيم، دقيقاً معلوم است چه اتفاقاتي 
افتــاده که در حال پايين و باال رفتن اســت و آن را 

در گزارش جديدمان نشان داده ايم.

همان طور که شــما گفتيد، در سال هاي  ■
41 تــا 48 و دوران دکتر مصدق و همچنين 
پس از انقــالب تا ســال 68 به ويژه دوران 
با مباني خوبي داشــتيم. در  اقتصاد  جنگ، 
اين دوران مشــارکت مردم زياد بود و آن 

هم به خاطر اعتماد بود.
در دوران دکترمصدق اعتماد عمومي بسياري  □

وجود داشــت. حتي نقل مي کنند کــه مادرانمان 
النگو و گوشواره هايشــان را فروختــه و قرضه ملي 
خريده، ولي االن گفته مي شــود افراد ثروتمند براي 

يارانه ثبت نام نکنيد که توجهي نشد.

پدرم حاج  ■ بازرگان مي گفــت  مهندس 
عباسقلي خان به همراه مردم، در بازار صف 
مي کشــيدند تا ماليات بدهند. اين به خاطر 
اعتمادي بود که مردم به دولت منتخب ملي 
داشــتند که رمز موفقيت دکتر مصدق بود. 
حال در اين اقتصاد مقاومت ملي و کســاني 
که آن را تبليغ مي کنند، اعتقاد به مشارکت 

مردم ندارند.
بايد تصميم گيري درســتي شــود. يا نهادهاي  □

فراقوه اي بگذاريم تا از مشــکالت خارج شويم يا 
اينکه بــا همين قوانين تکراري و قانون روي قانون 
کار کنيــم که در اين صورت هم مشــکالت حل 

نخواهد شد.

قانون اساســي راه حل شــفافي گذاشته  ■
اســت. حتي اصــل واليت فقيــه مي گويد 
مشــروط به پذيرش عامه است که در تمام 

ماده هاي قانون اساسي موج مي زند.
پيشــرفت و توســعه  □ از رمــوز مهــم   يکــي 

و چيــن،  مالــزي  کشــورهايي همچــون کــره، 
سنگاپور و تايوان، مستقل بودن دولت از گروه هاي 
منفعت طلب است؛ اما ما هنوز درگيريم. آنها هرگونه 

که بخواهند حرکت خود را پيش مي برند.

پس چرا امريكا که اساسش منفعت طلبي  ■
است، اين گونه نشد؟

بحــث امريکا متفاوت اســت. در آنجا اقتصاد  □
مالــي حاکم اســت. از دوران ريگان و تاچر و آن 
نظريه فريدمن که سياست هاي پولي آمد و پول از 
صنعت خارج شد و به قول کينز وارد چرخه مالي 
 شد، کم کم اين فاجعه رخ داد و رکود حاکم شد 
و اقتصــاد امريکا با درصد زيادي از چرخه صنعتي 
خارج شــد. آمارهــا و شــاخص ها اين را نشــان 
مي دهد، درنتيجه پشت ســر هم براي اين کشــور 
بحــران اتفاق مي افتــد. چرا آلمان، ســوئد، چين، 
مالــزي، تايوان، کــره جنوبي علي رغــم بحران ها 
قابليت تــداوم دارند. ايــن کشــورها از بحران ها 

 از دوران ريگان و تاچر و آن 
نظريه فريدمن که سياست هاي 
پولي آمد و پول از صنعت خارج 
شد و به قول کينز وارد چرخه 
مالي  شد، کم کم اين فاجعه رخ 
داد و رکود حاکم شد و اقتصاد 
امريکا با درصد زيادي از چرخه 

صنعتي خارج شد
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1385 به حدود 30 درصد در بهمن 1387 رســيد؛ 
يعني طي دوســال و نيم حدود پنج برابر شد و اين 
موضوع فشــار فوق العاده زيادي را به خودروسازها 
و قطعه سازها وارد کرد، ولي در همين دوره دولت 
با توجه به روند افزايشــي قيمت نفت خام و اتکاي 
روزافزونش به درآمدهاي نفتي موفق مي شــود که 
قيمــت دالر را کنترل کنــد و در حد 800 تا 1000 

تومان ثابت نگه دارد.
به يــاد دارم در فروردين 1389 کــه از زندان آزاد 
شدم، هنوز قيمت دالر به 1000 تومان نرسيده بود؛ 
يعني همان قيمت دولت آقاي خاتمي بود؛ اما مقدار 
نقدينگي کشور در اين دوره حدود پنج برابر و نرخ 
تورم حــدود 120 درصد افزايش پيدا کرد. در اين 
حالت يعني زماني کــه قيمت دالر ثابت مي ماند و 
نــرخ تورم افزايــش مي يابد، تمــام توليدکنندگان 
داخلي به طور منظم سالي 15 تا 20 درصد از قدرت 
رقابت خودشان را در مقابل واردکنندگان خارجي 
از دســت مي دادند. دراين بين، خودروســاز هم به 
علت روند کاهش تعرفه ها و فشــار دولت مبني بر 
ثبات قيمت ها و با توجه به اين که آنها مجبور بودند 
از رؤسايشــان تبعيت کنند، قيمت خودرو را ثابت 
نگه مي داشتند و براي اينکه زيان نکنند، اين فشار را 
به قطعه سازها تحميل مي کردند، قطعه سازان زماني 
که ديدند نمي توانند با توجه به تورم سالي 15 تا 20 

احمدي نژاد، من معــاون فروش و قائم مقام يکي از 
شرکت هاي خودروسازي بودم، وقتي دولت اراده 
کرد که مرا از خودروسازي بيرون کند، باوجود ميل 
باطني مديران باالدستي و همکارانم به ادامه کار، به 
طرفه العيني اين اتفاق افتاد. هيچ کس نمي توانســت 
تصور کند که مي تواند جلوي دولت مقاومت کند. 
بيشتر مشکالت از اينجا شروع مي شود؛ يعني مشکل 
فقط دخالت دولت نيســت، بلکه مشــکل تصدي 
دولت بر اين بخش است. دخالت دولت همه جاي 
اقتصاد اســت، ولي تصدي در جاهايي اســت که 
دولت به طور رســمي مديرعامــل انتخاب مي کند؛ 
در ايــن حالت، موضوع مديريت در شــرکت هاي 
خودروسازي موضوعي فرعي است، چراکه مدير 
خودروســازي تمام تالشــش را بــراي جلب نظر 
رؤساي باالدســتش در حکومت بايد انجام دهد و 
درون حکومــت جلب رضايت حکومــت الزاماً با 
جلب رضايت ســهامداران، مشتريان و قطعه سازان 
همســان نيســت و به طور دقيق اين اتفاقي است که 
در هشت سال گذشــته براي صنعت خودروسازي 

ايران افتاده است.
در اثر سياســت هاي انبســاطي پولي در اواسط دهه 
80 ورودي ريال به جامعه به شــدت افزايش يافت. 
به تبــع آن، نــرخ تــورم درون ايــران افزايش پيدا 
کرد؛ نرخ تورم از حــدود 6/5 درصد از فروردين 

به نظر شما به چه علت صنايع خودروسازي  ■
و صنايع وابسته به آن دچار بحران شده اند؟

به نظرم در ســه دهه گذشــته در مــورد صنايع  □
خودروســازي ايــران دچار يک اعوجاج شــديم؛ 
بخشــي از اين اعوجاج به خاطر رفتاري اســت که 
خودروســازها پس از انقالب در پيــش گرفتند و 
بخشــي ديگــر نيز به علت ســرعت پيشرفتشــان و 
همچنين به دليل رابطه آنها با دولت بوده است. پس 
از انقالب تا اواســط نيمه دوم دولت آقاي خاتمي، 
ورود هرگونه خودرو ســواري به ايران ممنوع بود. 
در صنعت خودروســازي  نيز بي کفايتي ، رفتارهاي 
دولتي مآبانه و سياه کاري خود را به خوبي نشان داد. 
دراين بين، تعرفه هــاي دولت براي واردات خودرو 
خارجي ســبب انباشت انتقاد رسوب کرده در ذهن 
مردم نسبت به صنعت خودروسازي شد؛ به گونه اي 
که معتقدم پس از خودروسازي فقط بانک ها ـ آن 
هــم با فاصله اي زيادـ  هســتند که آمــاج انتقادات 
روزمره مردم، رســانه ها و گروه هاي اجتماعي قرار 
مي گيرنــد که آن نيز  به پيشــينه و ظلم هاي زيادي 
برمي گــردد که به ويژه در بيست ســاله اول انقالب 
توســط خودروســازي به مردم شــد. به ياد دارم، 
گاهي دوستان به طنز به ما مي گفتند که وسايل يک 
خــودرو را داخل يک گونــي مي ريزيم و به مردم 
مي گوييم برو آن طرف خيابان خودت مونتاژ کن. 
يا يکي از دوســتانـ  از معاونان سابق سازمان برنامه 
 و بودجه ـ هميشه اين موضوع را مطرح مي کرد »به 
اميد روزي هســتيم، دکمه شيشه شور اتومبيلمان را 
که فشــار مي دهيم ماشين پشــتي را نشويد و شيشه 

ماشينمان را بشويد.«
ما امروز در شــرايطي قرار داريم که خودروسازها 
بدهــي تاريخي به مردم دارند که مربوط اســت به 
حوزه تصدي دولت بر صنايع خودروســازي. پس 
از فروپاشــي بلوک شرق، ايران تنها کشوري است 
که خودروسازها تا اين حد تحت تسلط دولت قرار 
دارند. در ظاهر، سهام شــرکت هاي خودروسازي 
عمدتــاً در مالکيت بخش خصوصي قــرار دارند. 
دولت جديد نيز امکان تغييرات حتي در پايين ترين 
رده هــاي ســازماني بــدون هماهنگي بــا دولت به 
وجود نياورده اســت. زمان رياست جمهوري آقاي 

گام به گام تا بحران صنعت خودروسازي

گفت وگو با سعيد ليالز
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متأسفانه شــبکه بانکي و خودروسازهاي ما دولتي 
هســتند، نــرخ بهره بانک هــا را دولــت تعيين و به 
خودروسازها سياست هاي توليد و فروش را تحميل 
مي کند و ازآنجايي که دولت توان تنظيم اين روابط 
را ندارد يا به قول تروتســکي، »فقط خداي فرضي 
قادر به اين کار است«، تنها خدا قادر است که رابطه 
يک ميليون خدمــات و کاالي متعدد را با همديگر 
تنظيــم کند. به طور حتــم اين مشــکالت به وجود 
مي آيــد. با توجه به اينکه دولت از ســال گذشــته 
در صنعت خودرو عاقالنه رفتار کرده اســت، فکر 
مي کنم امکان صفر شدن زيان انباشته در سال 1398 

و سودآوري در اين صنعت ممکن باشد.

ازجملــه  ■ سياســت گذاري ها  برخــي 
سياست هاي اســتاندارد آاليندگي يا ايمني 
)ترمــز ABS( توســط دولت ابــالغ و الزم 
االجرا مي شود، اما به خوبي مي دانيم که هر 
ارتقاي فناوري شــامل افزايش هزينه است، 
درحالي که در اين عرصه نيز اجازه افزايش 
قيمت خودرو را ندارند و اين موضوع باعث 
ايجاد يک سيكل معيوب و عدم ارتقاي 100 
درصدي در اين صنعت شده است؛ نظر شما 

دراين باره چيست؟
البته من مخالف ارتقاي ايمني خودروها به ويژه  □

در بخش هايي که با جان مردم ارتباط دارد نيســتم، 
چراکه درنهايت داستان بنزين پتروشيمي و سونامي 
ســرطان به طور ديگري تکرار مي شود. همه اين ها 
به خاطر بي تدبيري مقاماتي اســت کــه با عناويني 
مانند مصلحت، مصالــح امنيتي و... اقتصاد ايران را 
به وضعيت اسف بار فعلي دچار کردند. من مخالف 
عملکرد جزيره اي هستم که نشان دهنده نبود انسجام 
در سياستگذاري هاست. اگر مي خواهيم خودرويي 
با ترمز ABS و کيســه هوا )ايربــگ( توليد کنيم، 
در آن صــورت بايــد بپذيريم 300 هــزار خودرو 
بيشــتر توليد نکنيم. جامعه اي که مي خواهد با نظم 
بين المللــي موجود مبارزه کند، باالخره هزينه اي را 

هم بايد پرداخت کند.
مــن در مقاالت متعــدد به اين اشــاره کــردم که 
اشــکالي ندارد بگوييم انرژي هســته اي حق مسلم 

در صنعت داريم و اميدوارم اين آمار تا پايان ســال 
کاهش نيابــد. هم اکنون نيــز 0/6 تا 0/7 از رشــد 
اقتصاد کشــور وابســته به افزايش توليد در صنايع 
خودروسازي بوده است. به نظر من پس از صنعت 
نفت، خودروسازهاي ايران بزرگترين صنعت ايران 
هســتند و اگر بتوانيم به ظرفيت توليد 1/600/000 
دستگاه خودرو سال 90 برسيم، مقدار فروش ما نيز 
از مــرز 60 هزار ميليارد تومان تا پايان ســال 1395 
عبور خواهد کرد که درآن صورت، ارزش افزوده 
دوبــاره به عدد 3 درصــد توليــد ناخالص داخلي 

برخواهد گشت.
آقاي شــافعي رئيس ســازمان گسترش و  ■

نوســازي صنايع در مــورخ 92/10/24 طي 
با روزنامه ايــران، اعالم کردند  مصاحبه اي 
که خودروســازها در دولت قبل شش هزار 
ميليارد تومان وام با بهره 20 درصد گرفته اند 
و اگر در سال 93 به ميزان 600 هزار دستگاه 
خودرو توليد کنند، به ازاي هر خودرو فقط 
دو ميليون تومان هزينه ســود بانک هاست، 
با توجه به اين وضعيت، خودروســازها چه 
چشم اندازي را مي توانند براي آينده ترسيم 

کنند؟
در يک اقتصاد آزاد که دولت بر اقتصاد سيطره  □

و تســلط خفه کننده ندارد، وقتي خودروســازها به 
هر دليلي دچار کاهش توليد مي شــوند، قيمت هاي 
خــود را افزايــش مي دهند و اگر قيمت تمام شــده 
خودروسازها سه برابر بشود، چه يک دستگاه و چه 
يک ميليون و 600 هزار دســتگاه توليد کنند، براي 
خودمان زيان مي خريــم. ازآنجاکه مديرعامل هاي 
خودروســازي ها کارمند دولت بودند، به سهامدار 
نگاه نمي کردنــد؛ ازاين رو با توجه به کاهش توليد 
براي جبران هزينه ها، قيمت ها را افزايش ندادند که 
حداقل همان ميــزان که توليد مي کنند، بدون زيان 
بفروشند؛ بنابراين در اين مدت مقدار زيادي »زيان 
انباشــته« ايجاد کردند و به نظرم اگر همه پارامترها 
خوب پيش رود، تا اواخر دهه 90 زمان الزم داريم 
تا خودروســازها بتواننــد »زيان انباشــته« را جبران 

کنند.

درصد قيمت را ثابت نگه دارند، به تدريج شــروع 
به جايگزين کــردن قطعه هاي چينــي با قطعه هاي 

ساخت خود کردند.
با نام تجاري خودشان؟ ■
بله. چين که سنگ قبر را با آيه هاي قرآن و ترجمه  □

دقيق فارســي به ايران صادر مي کند، به طور طبيعي 
مي توانســت قطعه بــا برند ايراني بســازد. به تدريج 
ميزان ضريب ســاخت داخــل قطعه هاي خودرو را 
که در مدت 30 سال پس از انقالب و با زحمت به 
دست آورده بوديم و در حال پيشرفت بود، شروع 
به پســرفت کرد، حتي با سرعتي بيشــتر از بيش از 
آنکه ايجاد شــده بود و درنتيجه در بهار 91 فقط به 
يک تلنگر نياز داشت تا صنعت خودروسازي ايران 
فرو ريزد و اين تلنگر، ســه برابر شدن نرخ ارز بود. 
وقتي اين اتفاق افتاد، يک باره خودروســازها خلع 
سالح شدند و ديگر نمي توانستند قطعات را با همان 
قيمت قبلي وارد کنند و بنيه توليدي شان نيز در اين 
شــش سال تضعيف شــده بود، چراکه کارگران و 
مهندسان رفته بودند و ماشــين آالت ازکارافتاده و 

دانش فني نيز فراموش شده بود.
به نظر شما، سوئيفت هم تأثيرگذار بوده  ■

است؟
زماني که با محدوديت واردات روبه رو شديم،  □

فهميديم تمام دســتاوردهاي صنعت خودروسازي 
در زمينه ســاخت داخل يک شبه از بين رفته است. 
البته اين فقط در صنايع خودروسازي رخ نداد، بلکه 
در حوزه کشــاورزي وضعيــت به مراتب بدتر بود؛ 
درحالي که تراز مواد غذايي در زمان آقاي خاتمي 
به صفر رسيده بود، در زمان آقاي احمدي نژاد منفي 
14 ميليارد دالر شــد. باورکردني نيست ما سال 91 
بــه ميزان 14 ميليارد دالر مواد غذايي وارد کرديم. 
همه مسائل به دليل سياست دولت در تثبيت نرخ ارز 
بود، درحالي که دولت نمي توانست تورم را کنترل 
کند. خوشبختانه در مقدمه اليحه خروج غيرتورمي 
از رکود، يک جمله کليدي نوشته شده که معتقدم 
يک جهش روبه جلو در اقتصاد ايران است و اينکه 
دولت گفته اســت: اگر دولــت نتواند نرخ تورم را 
کنترل کند، دالر را متناســب بــا نرخ تورم افزايش 
مي دهيم و اگر دالر را بخواهيم کنترل کنيم، تورم 
را همپــاي آن کاهــش خواهيــم داد. هرزماني که 
تــوازن بين قيمت دالر و نرخ تورم را لحاظ نکنيد، 
اقتصاد کشور در معرض تالطم هايي قرار مي گيرد 
که اين تالطم ها ممکن است هر لحظه به فروپاشي 

اقتصاد بينجامد.
ادامه اين وضعيــت چه تأثيري بر اقتصاد  ■

ايران دارد؟
سهم صنعت خودروسازي ايران پيش از بحران  □

در GDP حــدود 3 تا 3/5 درصــد بود و باتوجه به 
وضعيــت فعلي خودروســازي، فکــر مي کنم اين 
ســهم به 2 تا 2/5 درصد کاهش يافته باشــد؛ يعني 
اگــر توليد خودروســازها را در ســال 93، حدود 
11 درصد افزايش دهيم، به تنهايي رشــد اقتصادي 
2درصــدي ايران با اين افزايش توليد اتفاق خواهد 
افتــاد. در حال حاضر نيــز 70 درصد افزايش توليد 
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غيرمنطقي دارند؛ اجازه واردات بيشــتر خودرو را 
بدهيم. اگــر واردکننــدگان و توليدکنندگان عليه 
منافع مردم متحد شدند، بايد دست توليدکنندگان 
جديد را براي ايجــاد کارخانه جديد باز بگذاريم. 
تاکنــون دخالت هــاي دولتي نه قيمــت خودرو را 
کاهش و نه کيفيت آن را افزايش داده، البته الزم به 

ذکر است که وظيفه دولت، نظارت بر بازار است.
در اينجــا الزم اســت بــه ايــن نکته اشــاره کنم، 
مســئله اين نيســت که برخي مي گوينــد ايراني ها 
خودروسازهاي خوبي نيســتند، اگر شرکتي به نام 
دوو توانســته در بيابان هاي ازبکســتان سايت توليد 
خــودرو ايجاد کنــد و در حال حاضــر نيز برايش 
ســودآور اســت، حتماً در ايران نيز مي توان چنين 
کاري کرد. متأســفانه در اينجــا قوانين و مقررات 
باعث اين وضعيت شده است. ما درباره کشاورزي 
صحبت نمي کنيم کــه بگوييم برنج در کوير عمل 
نمي آيــد، آن چيزي کــه باعث مي شــود صنعت 
خودرو در کشوري به توليد، سودآوري و نوآوري 
برسد، مجموعه قوانين و مقررات و حجم بازار آن 
کشــور اســت. بايد اين مطلب را بگويم که غير از 
صنعــت نفــت، تنها صنعــت ايران کــه در کالس 
جهاني توليد مي کند، صنعت خودرو است. در دنيا 
تنها تعداد محدودي خودروســاز داريم که قابليت 
توليــد بيش از 300 هزار دســتگاه از يک محصول 
را دارند. مــا بايد به هارمونــي دوران اقتصاد زمان 
دولت آقاي خاتمي برگرديم. به دليل کاهش نرخ 
بهره در زمان آقاي خاتمي توانســتيم نرخ ليزينگ 
خودرو را از 31 به 16درصدکاهش بدهيم، ولي در 
حاضر نــرخ بهره در ليزينگ ها مجدداً به 31درصد 
رســيده و تنهــا راه انســجام در تصميم گيري هاي 
اقتصادي، کاهش دخالت غيرسازنده دولت است. 
دوباره بايد نرخ بهره را پايين بياوريم. آن روزي که 
آقاي احمدي نژاد گفت: »پرايد کيلويي چند؟« بايد 
همه متوجه ريشه اتفاقات در صنعت خودروسازي 
مي شديم. اينکه به دليل نزديک بودن به انتخابات به 
صنعتــي با بيش از 10 ميليارد دالر ســرمايه گذاري 
و يک ميليون شاغل ضربه بزنيم، به نظر من جنايت 

است.

 با توجه بــه اينكه برخــي فناوري هاي  ■
مورداســتفاده در صنايع خودروســازي از 
خارج از کشــور وارد مي شــود، در صورت 
ادامه تحريم چه راهكارهايي پيش روي اين 

صنعت است؟
قطعاتي کــه نمي توانيم در داخــل توليد کنيم،  □

درصــد کمــي را تشــکيل مي دهند؛ حتــي امکان 
ســاخت داخل برخــي از اين قطعــات در صورت 
توجيــه اقتصادي وجود دارد. بد نيســت بدانيد که 
رابطه اقتصــاد ايران با چين مثــل رابطه جاجرود با 
تهران اســت؛ پرجمعيت ترين اســتان چين دوبرابر 
ايــران جمعيــت دارد. اقتصاد ايران کــه با چين در 
ارتباط اســت، به راحتي مي تواند فناوري را از چين 
وارد کند و اينکه گفته مي شود فناوري چين پايين 
اســت را اصاًل قبول ندارم، چراکه همين خودروها 
در چين در حال تردد هستند؛ چرا آمار سوانح آنها 

در حال حاضر براي خروج از اين بحران  ■
چه راهكار کوتاه مدت و بلندمدتي پيشــنهاد 

مي کنيد؟
اتفاقاتي که در صنعت خودروسازي در 15 ماه  □

گذشته افتاده اســت، بيانگر صحت اين ادعاي من 
بود که تحريم در ايران عامل اصلي بحران اقتصادي 
نبوده و نيســت. من اين حرف را 20 سال است که 
مي زنم و صنعت خودروسازي دقيقاً مصداق عيني 
اين ادعا است که چرا و چگونه بر اثر سياست هاي 
دولت قبل به خاک سياه نشسته و سپس بدون اينکه 
کوچک تريــن اتفاقي در وضعيــت تحريم ها روي 
دهــد دوباره موفق شــده 70 درصد به توليدشــان 
اضافــه کننــد. در هفت ماه نخســت امســال توليد 
خودروسازها نسبت به سال قبل 70 درصد افزايش 
يافته اســت؛ چــه در اقتصاد خرد و چــه در اقتصاد 
کالن ما بايد از همــان راه رفته 84 تا 92 برگرديم؛ 
يعنــي به ســمت کاهــش تصدي گــري دولت در 
اقتصاد و حتي االمکان به سمت آزادسازي اقتصادي 
حرکت کنيم. من مخالف اين حرف دولت هســتم 
که عنوان مي کند تک نرخي شــدن نرخ ارز را پس 
از توافقنامه انجام خواهد داد. دليلي ندارد ما منتظر 
نتايج توافق بشــويم، اتفاقاً اگــر مي خواهيم در آن 
گفت وگوها دست باال را داشته باشيم، بايد فوراً به 
سمت تک نرخي شدن نرخ ارز حرکت مي کرديم. 
البتــه دولت تابه حــال خوب عمل کــرده، چراکه 
فاصله صددرصدي دالر آزاد با دالر دولتي حدود 

20درصد کاهش پيدا کرده است.
الزم بــه توضيح اســت، مــن مخالــف ممنوعيت 
واردات خودروهاي لوکس هســتم، اين براي يک 
نظام سياسي مانند ايران بسيار نامطلوب است که به 
مردم اجازه يک شبه پولدارشــدن بدهد، اما اجازه 
خرج کــردن اين پــول در داخل کشــور را ندهد. 
اگر گذاشــتيم کسي يک شبه پولدار شود، از اينکه 
بخشي از پولش را در داخل خرج کند، نبايد بدمان 

بيايد.

حتي اگر خودروهاي وارداتي باشد؟ ■
بله. در هفت ماه نخســت امسال ميزان واردات  □

خودروهــاي خارجي حدود هشــت درصد ميزان 
خودروهــاي توليــد داخــل بوده اســت و نيمي از 
اين واردات خودروهايي بــوده که در ايران نمونه 
مشــابه ندارند. در صورت جلوگيــري از واردات 
اين خودروها، دولت را از درآمد گمرکي محروم 
کــرده و هم ميلــي ايجــاد کرده ايم کــه چون ما 
سرکوبش کرديم، الجرم از دوبي سر درمي آورد؛ 
مانند ميل به ساحل رفتن است، با منع ما، مردم جاي 
ديگر اين پول را خــرج مي کنند. در اين مورد هم 

که منع شرعي نداريم.
بايد فشــار بر خودروسازها از باب تحميل مقررات 
غيرعاقالنــه کــه دولت ها فقط جهــت تأمين منافع 
کوتاه مدتشان انجام مي دهند، حذف کنيم و اجازه 
دهيم خودروسازها در چارچوب قوانين و مقررات 
کشــور دنبال منافع حداکثري شــان باشند. مي توان 
رفتار اين خودروســازها را با مکانيک هاي نظارتي 
کنترل کنيم؛ يعني اگر خودروسازها قيمت گذاري 

ماســت، اما هزينــه اش را هم بايــد پرداخت کنيم، 
يا اگــر مي خواهيم در بازار جهاني ادغام بشــويم، 
ايــرادي ندارد، امــا هزينه اش آن اســت که ديگر 
نگوييم انرژي هســته اي حق مســلم ماســت، ولي 
اين تناقــض بين اين دو نمي توانــد ادامه پيدا کند. 
مســئله اينجاست که سياست هاي ما متناقض است، 
از يک ســو مي گويم ترمز ABS و از ســوي ديگر 
به افزايــش قيمت خودرو تــن نمي دهيم يا از همه 
مهمتــر اقتصاد را به ســمت آزادســازي نمي بريم. 
در دوره آقــاي خاتمي ممنوعيــت کامل واردات 
خودرو را شروع کرديم، سپس تعرفه هاي واردات 
به 135 درصد رســيد. اين تعرفه پله پله در پايان هر 
ســال کاهش پيدا کرد. خودروسازان و خريداران 
از آبــان مــاه مي دانســتند سياســت هاي کالن در 
ســال بعد چه خواهد بود. متأســفانه با آغاز به کار 
دولــت احمدي نــژاد، اين سيســتم برچيده شــد و 
اگر به خاطر داشــته باشــيد، اول  از همه با کاهش 
ناگهانــي و يک شــبه تعرفه واردات گوشــي تلفن 
همــراه اتفاق افتاد که معتقــدم حداقل يک ميليارد 
دالر در آنجــا اختــالس و دزدي صورت گرفت. 
زماني که اقتصــاد پيش بيني ناپذير و بوروکرات ها 
حاکم مي شــوند، نتيجه اش اين مي شود که هرگاه 
تصميم گرفتند، هر کاري که دوســت دارند انجام 
مي دهند. در اين سيستم است که فساد، نارضايتي و 
ناکارآمــدي به وجود مي آيد. اگر ما اين اقتصاد را 
به سمت آزادسازي ببريم، يعني تعرفه هاي گمرکي 
را به صورت پلکاني کاهش بدهيم و به توليدکننده 
بگوييم ظرف ايــن بازه زماني تو بايد توان توليدي 
و کيفــي خود را در برابر اجنــاس وارداتي افزايش 
بدهي. در زمينــه خودرو نيز معتقــدم خودروهاي 
توليدمان را بايســتي به ســمت آخرين اســتاندارد 

ايمني و زيست محيطي هدايت کنيم.

ما زمان آقاي خاتمي از »يورو صفر« شروع کرديم 
و با »يورو 3« به پايان رســانديم؛ ولي جالب اســت 
که بدانيد در هشت ســال گذشته از يورو 3 جلوتر 
نرفتيم، يعني دقيقاً هشت سال صنعت خودروسازي 
ايــران درجــا زد. مــا در تمــام حوزه هــا بــا يک 
انســجام کامل به ســمت جلو حرکت مي کرديم و 
استانداردهاي زيست محيطي به شدت در حال ارتقا 
بــود، خدمات پس از فروش مــا افزايش پيدا کرد. 
اگر ما به ســمت آزادسازي پلکاني پيش برويمـ  نه 
بي رويه و نه شــوک درمانيـ  يــا روند دولت آقاي 
خاتمــي ادامه پيدا مي کــرد، امروز بــا اين بحران 

روبه رو نبوديم.

چه در اقتصاد خرد و چه در 
اقتصاد کالن ما بايد از همان راه 

رفته 84 تا 92 برگرديم؛ يعني به 
سمت کاهش تصدي گري دولت 

در اقتصاد و حتي االمکان به سمت 
آزادسازي اقتصادي حرکت کنيم
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شبکه حمل ونقل عمومي را توسعه بدهيم. در حال 
حاضر، استفاده از حمل ونقل عمومي با هزينه کمي 
امکان پذير شــده است. اين سياست بدي نيست که 
از خريدار خودرو پول بگيريم و با توســعه شــبکه 
حمل ونقل عمومي به کسي بدهيم که فاقد خودرو 

است.
چند درصد از قيمت يک دستگاه خودرو  ■

مربوط به ماليات و عوارض است؟
تا آنجا که اطــالع دارم با توجه به نوع خودرو  □

تجاري، ســواري يا بــا توجه به حجــم موتور اين 
عــدد متفاوت اســت در مــورد CKD نرخ ســود 
گمرکي پايين تر و در مورد CBU )ســاخته شــده( 
باالتر اســت. براي امســال يک خودرو 20 ميليون 
توماني هشــت درصد ماليات بر ارزش افزوده دارد. 
اگر فرض کنيم 10درصد ســود حاصل شــرکت 
خودروســازي اســت، بنابراين حــدود 2/5درصد 
آن هــم ماليــات بــر درآمد اســت، اگر متوســط 
تعرفه هاي گمرکــي را 30درصــد در نظر بگيريم 
و عمــق ســاخت داخل را 50درصــد فرض کنيم، 
تصور مي کنم درمجموع 10درصد قيمت تمام شده 
هم مربــوط به قطعه هــاي وارداتي اســت، حدوداً 
20درصــد قيمت يک دســتگاه خــودرو، مالياتي 
اســت که به دولــت پرداخت مي شــود. به نظر من 
اين درصد خيلي کم و قابل افزايش اســت؛ هرچند 
دولت از نظر ما فربه و ناکارآمد است و هزينه هايش 
را قبول نداريــم، ولي براي اداره دولت بايد بتوانيم 
از محل درآمد مالياتي، هزينه هاي جاري دولت را 

تأمين کنيم.
باتوجه به امكان اشــباع بــازار به دليل  ■

افزايش ظرفيت خودروسازها و عدم توسعه 
محصــوالت جديــد، آيا در صــورت عدم 
صادرات با بحران جديــد روبه رو نخواهيم 

شد؟
صادرات خودرو در ســاختار اقتصــادي، رقم  □

کمي را به خود اختصاص داده است.
البته ايران صــادرات خوبي به ويژه براي  ■

خودروهاي پرايد و تيبا به عراق داشته است.
بلــه. اين صــادرات زماني خوب بــود. البته در  □

اوج صادرات هم هيچ گاه عدد بزرگي را تشــکيل 
نداده است، ولي مســئوالن عراقي در مذاکراتشان 
مي گويند که وقتي پليس کشور خودتان، لقب ارابه 
مرگ را بــه اين خودروها داده، چرا اين خودروها 
بايد وارد عراق شــود؟ بخشي از اين استقبال نيز به 
دليــل قيمت ارزان خودروهاي ايراني در ســوريه، 

عراق و افغانستان است.
يعني خودروهاي توليد داخل در خارج  ■

با قيمت کمتري به فروش مي رسد؟
بلــه. به دليل اينکه ماليــات )حداقل 20درصد(  □

از محصــول صادراتــي اخذ نمي شــود و به جهت 
صادرات، مشمول يک سري از معافيت هاي مالياتي 
مي شــوند؛ در ضمن جايزه صادراتــي به آنها تعلق 
مي گيــرد و عوارض کمتــري را پرداخت مي کنند 
و مزيت ديگر صادرات آن اســت که ظرفيتشــان 

صنايع هواپيمايي تحريم اســت، پس چرا راه آهن 
را خوب توســعه نداديــم. مجمــوع کل راه آهني 
که پس از انقالب کشــيده شــده، کمتــر از دوره 
رضاشــاه اســت. در صنعت حمل ونقل ريلي ما به 
خودکفايي 100 درصد رسيده ايم و امکان ساخت 
تمام ملزومــات ازجمله لکوموتيو را نيز داريم. اگر 
فاصله تهران تا مشهد را کوتاه کنيم، ديگر کسي از 
هواپيما اســتفاده نمي کند. اين کار اراده و مديريت 

مي خواهد.
راهبردي که برخي از کشورها در حوزه  ■

خــودرو دنبال مي کنند، بحــث خودروي 
ارزان و بنزين گران اســت کــه البته اين 
موضوع توســط آقاي مهندس زنگنه، وزير 
نفت، هم مطرح شــده است؛ نظرخود را در 

مورد اين استراتژي بيان کنيد؟
 همه کشــورهايي که اقتصاد کالســيک دارند  □

و فاقــد درآمدهايــي مانند نفت هســتند، اســاس 
درآمدهاي دولت روي ســه محصول مشــروبات 
الکلي، ســيگار و ســوخت تنظيم مي شــود، براي 
اينکــه  ايــن کاالها، کاالهــاي زيا ن باري هســتند، 
دولت نــرخ مالياتي اين محصوالت را به قدري باال 
مي برد که اگر کســي اســتفاده کند بــه نفع دولت 
اســت، اگر کسي هم اســتفاده نکند، بازهم به نفع 
دولت اســت. در ايران از اين ســه کاال، مشروبات 
الکلي به دليل شرعي غيرقابل فروش رسمي است، 
بنابراين درحالي که ما يکي از واردکنندگان عمده 
مشروبات الکلي هســتيم، براي دولت فاقد منفعت 
اســت. درآمد حاصل از سيگار به لحاظ فني براي 
دولت قابل اســتفاده نيســت، به محــض اينکه نرخ 
تعرفه هاي ســيگار افزايــش يابد قاچــاق اين کاال 
شــروع مي شــود. درنهايت يک کاال براي دولت 
مي ماند که آن هم بنزين اســت. بــه داليل تاريخي 
و اجتماعــي چــون نمي توانيــم درآمدهاي دولت 
را از بنزيــن تأميــن کنيــم، دولت ها در ايــران از 
ديربــاز اين پول را يک جــا از صنعت خودرو اخذ 
مي کنند. من کاماًل موافق اين طرح هســتم، چراکه 
خروجي نهايي اين دو راه حل يکي است. در غرب 
خــودرو ارزان، نگهداري اش گران اســت، اما در 
ايران خودرو گران است و نگهداري اش ارزان. بهتر 
اســت تا زماني که قيمت سوخت بين المللي نشده، 
پول سوخت را يک جا از خريدار بگيريم، در مقابل 

پايين اســت؟ يکي به دليل فرهنگ رانندگي است 
و ديگري تجار ايرانــي به دنبال جنس ارزان چيني 
مي روند که لزوماً باکيفيت هم نيســت. در تمام 35 
ســال گذشته به ايران فناوري فروخته نشده و ما آن 
را به دســت آورده ايم؛ بنابراين فکر نمي کنم مسئله 

فناوري خيلي مهم باشد.
ما حتي در دوره شــاه هم در جذب فناوري مشکل 
داشــتيم، پس از کودتاي 28 مــرداد امريکايي ها، 
آلمــان را از فروش ذوب آهن به ايران منع مي کنند 
و ســرانجام ايــران اين فناوري را از شــوروي تهيه 
مي کنــد. جهــان در حاضر چنــد قطبي تــر از آن 
زمان اســت و اين کار ما را براي به دســت آوردن 
فناوري هاي نوين آسان مي کند. البته اينکه چگونه 
شــد اين تحريم به چنين اجماعي عليه ايران رسيد 
که در تاريخ بي ســابقه بوده، خود موضوعي است 
که جاي بررســي دارد. من معتقــدم بخش مهمي 
از حاکميت به شــکل گيري اين اجماع بين المللي 
کمــک کرد. من ايــن جمله آيــت اهلل خامنه اي را 
قبول دارم که مي گويد: چيزي به نام جامعه جهاني 
وجود ندارد. اين اجماع بر سر سوريه، عراق و حتي 
افغانستان تشــکيل نشد، ولي بر ســر ايران تشکيل 
شــد. در حال حاضر با توجه به سياست هاي دولت 
اين اجمــاع وجود نــدارد، ما به راحتــي مي توانيم 
فناوري هــاي موردنيازمان را تهيــه کنيم؛ در ضمن 
در صورت عدم توافق هم اين اجماع هرگز شــکل 

نخواهد گرفت.
هم اکنون توليدات شــرکت هاي خودروسازي بين 
70 تــا 100 درصد افزايش يافته و بخش بزرگي به 
دليل واردات همين قطعاتي بود که امکان توليد آن 
در ايران ممکن نبوده اســت. به خوبي مي دانيد که 
يکــي از تحريم ها مربوط به حــوزه کامپيوتر بوده 
اســت. شــما هر نوع کامپيوتري که در بازار تهران 
بخواهيد در دسترس اســت. آنها زماني که متوجه 
شــدند تحريم کامپيوتر بي فايده اســت، آن را لغو 
کردند. مشــکالت ما در صنعت هواپيمايي چقدر 
مربوط به اين است که قطعه نداريم و چقدر مربوط 
به اين است که تعداد کارکنان شرکت هما بيشترين 
تعداد کارکنان را در تمام شرکت هاي هوايي جهان 
نسبت به تعداد هواپيماهايش دارد؛ در حالي در تهيه 
قطعه مشــکل داريم، وجود اين  تعداد از کارکنان 
در آن شرکت بسيار عجيب است. مگر نمي گوييم 
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مي کنيم، به قدري افزايش يابد که از هزينه افزايش 
ســوخت باالتر برود، براي شما صرف نمي کند که 
به موقع اين ســرويس ها را انجام دهيد و براي همين 
هم بيشتر مردم اين کار را نمي کنند. اگر ما از طريق 
سياســت هاي فرابخشي تمام اين پيکره را به درستي 
تنظيــم نکنيم، از خروجــي آن رابطه بين صنعت و 
دانشگاه حاصل نمي شود، با توجه به قيمت سوخت 
در صــورت خريد ماشــين کم مصــرف تفاوتي را 
احســاس نمي کنيم؛ درحالي که قيمــت باالتري را 
بايد براي خريد خودرو کم مصرف پرداخت کنيم. 
مثاًل خودرويي که 100 ليتر مصرف ماهانه داشــته 
به دليل عدم ســرويس،20درصد افزايش مصرف 
ســوخت دارد؛ يعني ماهانه 20 هزار تومان به هزينه 
اضافه شده که رقم ناچيزي است؛ درحالي که براي 
هزينه ســرويس بايد حدود هفت برابر اين افزايش 

هزينه را پرداخت نمايد.
در ترکيــه ميني بوس  هــا در فاصلــه 200 متــري به 
ايستگاه موتورشــان را خاموش مي کردند، چراکه 
ســوخت گران باعث مي شود تا شــما مصرفتان را 
به هر نحوي مديريت کنيد؛ اين در حالي اســت تا 
همين چند سال پيش به دليل کمبود باتري خيلي از 
شب ها تا صبح موتور اتوبوس هاي شرکت واحد را 
خاموش نمي کردند. مکانيسم قيمت به توليد کننده، 
مصرف کننده و دانشگاه دستور مي دهد. 99 درصد 
اقتصاد جهان و الگوهاي مصرف از مکانيسم قيمت 
عبور مي کند. من در فرهنگ ايراني شيعه، مقدس تر 
از نان نمي شناســم، در عوض هرچقدر نهج البالغه 
و قرآن را خواندم، چيزي رايج به قداســت زعفران 
پيــدا نکــردم، ولي مــا فقط بــه خاطر قيمــت، از 
پرمصرف ترين کشــورهاي جهــان در مورد نان و 
يکي از بهترين نگه دارنده هاي زعفران هستيم. اگر 
اين مکانيسم قيمت را دولت مي توانست به گونه اي 
تنظيم کند که داراي عقالنيت بيشتري باشد، رابطه 
علــم و صنعت هم برقرار مي شــد. در حال حاضر، 
نيــازي به اين ارتباط نداريــم. اگر ما به عنوان يک 
فعال اقتصادي توليدکننــده بتوانيم رابطه با يکي از 
بانک ها برقــرار کنيم تا با وامي بــا بهره 18درصد 
به جــاي 335 درصد بگيريم، اصــاًل نيازي به توليد 
نداريــم و مي توانيم درب کارخانــه را ببنديم و با 
مابه التفاوت سود زندگي هايمان را بچرخانيم. شما 
فکر مي کنيــد 50 هزار واحد صنعتــي نيمه فعال يا 
تعطيــل و 200 هزار ميليارد تومــان معوقات بانکي 
از کجا درست شده اســت؟ اخيراً هم حرف هايي 
عجيبــي مي زننــد و مي گويند بــه توليدکننده وام 
نمي دهنــد، چراکــه وارد کار تجــارت مي شــود. 
شرايط آنها را به اين ســمت سوق مي دهد. دولت 
اگر سياســت هاي کالنش را درســت تنظيم کند، 
ايــن رابطه درون بخش ها شــکل مي گيرد، اما اگر 
بخواهيــم از طريق دســتورالعمل بــه وزارتخانه ها 
حرکت کنيــم، درنهايت مانند دســتورالعمل هاي 
پيش تر صادر شده مي شــود که نتيجه عکس از آن 

گرفتيم.■

ژاپن گرفته تا کره جنوبي تحريم کرده است.

در مــدل کره جنوبــي کــه تلفيقي از  ■
دانشــگاهيان و صنعتگــران بودنــد، به اين 
نتيجه رســيدند که از کارخانه ذوب آهنشان 
ورق درســت کنند و با اين ورق ها، کشتي 
و خودرو توليــد کنند؛ اما مــا در کارخانه 

ذوب آهن، تيرآهن براي ساختمان ساختيم.
تمام اين سمت گيري ها بايد از سوي اقتصاد آزاد  □

انجام شــود. اگر براي کمپاني هــاي کره اي مقرون 
 به صرفه نبود از دانشگاه هايشان استفاده نمي کردند. 
مــا بايــد کاري انجــام دهيم تــا خودروســازها و 
دانشــگاه ها عالقه منــد بــه همــکاري بــا يکديگر 
باشــند؛ يعني دانشــگاه ها آن مقدار علــم عملياتي 
توليد کنند که قابل فروش به صنايع خودروســازي 
باشــد. به تازگي وزارت نفت، دانشــکده مجهزي 
در پرديس دانشــگاه تهران ســاخته، ولي هيچ گاه 
نتوانسته رابطه اي با حوزه اقتصاد و صنعت پيدا کند. 
يکي از هزينه هاي زيادي که ما در ســال هاي اخير 
انجام داديم، خودرو هيبريدي بوده اســت. خودرو 
هيبريدي در ترافيک هاي سنگين با استفاده از يک 
موتور الکترونيکي، هزينه ســوخت شما را کاهش 
مي دهد. وقتي هر ليتر بنزين کمتر از 30 ســنت در 
ايــران قيمــت دارد، انتظار داريم که خودروســاز 
برايش مقرون به صرفه باشــد که موتــور خودرو را 
تبديــل به موتور هيبريدي کنــد و هزينه هاي توليد 
خود را دو برابر افزايش دهد؛ بنابراين دولت رابطه 
بيــن تحقيق و خودروســاز را شــکل مي دهد. البته 
عقالنيت دولت هم اين موضوع را ايجاب مي کند 
کــه هماهنگــي الزم بين دولت، بخــش تحقيق و 

دانشگاهي و خودروساز ايجاد کند.
ماننــد کاري که ژنرال پــارک در کره  ■

جنوبي انجام داد؟
عقالنيــت مدنظر مــن بايد در قيمت ســوخت  □

خودش را نشان دهد. براي نمونه اگر يک پژوپارس 
مدل 2014 از ايران خــودرو با يک تويوتاي 2014  
را که از خــارج وارد کرده ايــم، در نظر بگيريم و 
در مورد خــودرو پژو به موقع ســرويس هاي الزم 
)تعويــض فيلترها، روغن و تنظيم موتور هر شــش 
مــاه( را انجــام دهيم و خــودرو تويوتا ســرويس 
نشــود، مصرف ســوخت خــودرو تويوتــا از پژو 
پارس بيشتر مي شود؛ استانداردهاي زيست محيطي 
خودرو هنگام استفاده اهميت بيشتري پيدا مي کند، 
حــاال اگر قيمت روغن ها و فيلترهايي که اســتفاده 

را بــه ظرفيت اســمي نزديک مي کننــد و اين امر 
ســبب سرشکن شــدن هزينه هاي توليد و درنهايت 
کاهش قيمت تمام شده مي شود. نکته مهم در بحث 
صادرات آن اســت که در صنعت خودرو، مسائل 
سياســي و روابط بين الملل فوق العاده اهميت دارد. 
زماني که خودرويي را صادر مي کنيم، بايســتي 10 
ســال خدمات پس از فروش به کشور مقصد ارائه 
کنيم. اگر در اين 10 ســال روابط ايران با کشوري 
که بــه آن خودرو صــادر کرديم، دچار مشــکل 
شديم، تکليف چيست، چون ما عين آب خوردن از 
ممنوعيت هاي صادراتي استفاده مي کنيم. من بارها 
فشــار دولت ايران را تجربه کردم. ايران درمجموع 
از سالح تحريم عليه طرف خارجي بيشتر از طرف 
خارجي عليه ايران اســتفاده مي کنــد. در ماجراي 
رستوران ميکونوس و کاريکاتورهاي درج شده در 
روزنامه هاي اروپايي، کشــورهاي اروپايي مدت ها 
توسط ايران تحريم بودند. به جمهوري آذربايجان 
اتوبــوس صــادر کرديــم. زماني قصــد صادرات 
قطعــات جهت خدمات پس از فروش را داشــتيم، 
آذربايجاني،  يــک کاريکاتوريســت جمهــوري 
کاريکاتور توهين آميزي کشيد و ما گرفتار شديم. 
صنعت خودروســازي ايران به داليلي بيرون از اين 
صنعت، قابل اعتماد براي صادرات نيســت. اگر بنا 
به داليلي دولت ايــران تصميم به عدم توليد پرايد 
بگيرد، آن عراقي که براي ســرويس خدمات پس 
از فروش ســرمايه گذاري کرده است، بايد چه کار 
کند؟ متأسفانه ما مردمان غيرقابل اعتمادي در روابط 
خارجي هســتيم و بــا هر کس کــه غيرقابل اعتماد 
باشد، نمي توان کار کرد. مزيت ايران در صادرات 

قطعات خودرو است.
آيا در اين زمينه مي توانيم رقابت کنيم؟ ■
اصوالً من مخالف کاربرد ايــن عبارت رقابتي  □

هســتم، اين سياســت هاي جامع دولت اســت که 
يک امري را امکان پذيــر و اقتصادي مي کند. نرخ 
بهــره بانکي در کره جنوبي 3درصد اســت، اما در 
ايران 33درصد است؛ چگونه انتظار رقابت داريد، 
درحالي که در هيچ جاي دنيا بيش از 8 تا 10درصد 
دارايي شان از ســرمايه در گردش خودشان کسب 
نمي شود. اســتاندارد حسابداري در ايران مي گويد 
بايد 20درصــد دارايي تــان از ســرمايه آورده تان 
تأمين شــود. بانــک مرکــزي قبــول دارد که 80 
درصددارايي تان را وام گرفته باشــيد. حاال اين 80 
درصــد اگر به جاي نرخ بهــره 5 درصد،33 درصد 
باشــد، هيچ کاري امکان پذير نيســت. مــا بايد در 
صادرات به تعهدمان پايبند باشيم. بارها شاهد بوديم 
که به دليل کمبود، صادرات گاز به ترکيه متوقف 
شــده اســت. دريافتي که ترک ها از ايــران دارند 
آن است که ايران کشــور غيرقابل اعتمادي است؛ 
ازاين رو آنها هرگز اجازه نمي دهند که وابســتگي 
گازشــان به ايران از حد معيني فراتر رود. در حال 
حاضر، امريکا نيز دچار چنين چالشي است، چراکه 
از ســالح تحريم بيش  از حد در دنيا استفاده کرده 
است. يک تحقيق نشان مي دهد که امريکا بيش از 
73 کشــور دنيا را - در مــورد برخي از کاالها- از 

نرخ بهره بانکي در کره جنوبي 
3درصد است، اما در ايران 

33درصد است؛ چگونه انتظار 
رقابت داريد، درحالي که در هيچ 
جاي دنيا بيش از 8 تا 10درصد 
دارايي شان از سرمايه در گردش 

خودشان کسب نمي شود
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استفاده کند، شکي نيست. اين کشور درست همين 
رويه را عليه عراق نيز در دوران اختالف شــديد با 
صدام حســين به کار برد و رژيم اســبق عراق را به 
تجاوز به کويــت تحريک کرد؛ امــا اينکه انگيزه 
عربســتان جلوگيري از افزايش قدرت ايران پس از 
تفاهم احتمالي و قطع تحريم ها است، ترديد زيادي 
وجــود دارد، زيــرا کاهش قيمت نفــت علي رغم 
صدمه زدن به ايران به خود عربســتان و به خصوص 
به صنايع نفت امريکا نيز صدمه مي زند. عالوه بر آن 
با تعويق مذاکره به شــش ماه ديگر، معلوم شــد که 
فرضيه اين ادعا مبني بر قطعي بودن توافق هســته اي 
هم بي پايه بوده و هنوز هم اينکه توافق حاصل شود، 

مورد سؤال است.

عده اي هم معتقدند ازآنجاکه نئوکان هاي  ■
امريكا از جنگ با ســوريه مأيوس شــده  اند، 
بحــران اوکراين را راه انــدازي کرده اند و 
از طريــق احياي چالش ديرينه جنگ ســرد 
سعي دارند روســيه، چين و پيمان شانگهاي 
را در صحنه  هــاي مختلف تضعيف کنند؛ لذا 
عربستان در هماهنگي با امريكا دست به چنين 
کاهش قيمتي زده اســت تا امريكا باز هم به 
نفت ارزان دستيابي بيشتري داشته باشد و از 
اين راه بتواند با مقاومت هاي محيط  زيستي ها 
مقابله کند، چراکه تخريب محيط زيست در 

توليد نفت  غيرمتعارف خيلي زياد است.
به نظــرم در اين ادعا چهار مســئله جــدا از هم  □

شــرايط مازاد توليد و ســقوط قيمت نفت در بازار 
جهاني شــماري از توليد کنند گان نفت متعارف در 
بــازار امريکا ديگر قادر به رقابت با عرضه کنند گان 
کالن نمي توانند باشــند و از دايــره توليدکنند گان 
خارج مي شوند. اين شرايط موقعيت رقيبان بزرگ 
از قبيل شــل، اکسون و ساير شــرکت هاي بزرگ 
نفتي در بازار امريــکا را تقويت مي کند که اين نيز 
مي تواند جزو اهداف اقتصادي عربستان باشد، زيرا 
شرکت آرامکو عربســتان سهام قابل مالحظه اي در 
اين شــرکت هاي نفتي را در دست دارد. لذا در اين 
صورت هم کاهش قيمت نفت ســبب بيرون راندن 
شرکت هاي ضعيف توليد کننده نفت متعارف به نفع 
شــرکت هاي بزرگ اســت و نه افزايش سهم نفت 

عربستان در بازار داخلي امريکا.

عده ا ي هم معتقدند عربستان و امارات از  ■
کانال هاي خاص خود به اين اطالعات دست 
يافته اند کــه تفاهم بين امريكا و ايران قطعي 
خواهــد بود و ازآنجاکــه تحريم هاي نفتي 
ايران برطرف خواهد شد، ازاين رو عربستان 
و امارات سعي دارند تا با کاهش قيمت نفت، 
ايران را از درآمدهاي سرشــار محروم کنند 
و از اين طريق جبهــه مقاومت در منطقه را 
تضعيف کنند. نظر شما درباره اين تز چيست؟

در اينکه عربستان حتي به تنهايي هم اين ظرفيت  □
رقابتي را دارد که از اهرم توليد اضافي و قيمت نفت 
براي مانورهاي سياسي و ازجمله ضربه زدن به ايران 

آيا علت کاهش قيمت نفت به اين دليل  ■
است که عربستان احســاس مي کند با توجه 
به توليدات امريكا در زمينه نفت غيرمتعارف 
و حتي صادرات آن ممكن است عربستان را 
از حّيز و پتانسيل استراتژيک در منطقه عدول 
دهد و بنابراين عربســتان ســعي دارد براي 
حفظ سياست تعيين کنندگي خود قيمت نفت 
را تا 70 دالر يا کمتر کاهش دهد تا بتواند در 
خود امريكا با نفت امريكا رقابت کند و بازار 

خود را از دست ندهد.
ضمــن اينکــه ايــن نظريــه مي توانــد يکي از  □

توجيهــات اقتصادي کاهــش قيمت نفت باشــد، 
عربستان ســعودي از نظر سياســي به اياالت متحده 
کاماًل وابســته بوده و مي توان گفت بعد از اسرائيل، 
مهمترين هم پيمان آن کشور در منطقه بوده و اصوالً 
موجوديت رژيم اين کشور به سياست اياالت متحده 
گره خورده اســت؛ لذا بعيد به نظر مي رسد و تقريباً 
غيرممکن است که عربستان جرئت رقابت جدي با 
امريکا در بازار انرژي جهاني را داشــته باشد. ضمن 
اينکه تصميم امريکا براي افزايش توليد انرژي هاي 
فســيلي داخلــي در دوران رئيس جمهــوري جرج 
دبليو بوش پســر، يک اقدام اســتراتژيک در حفظ 
الگوي فســيلي انــرژي و عليه تغيير الگو به ســمت 
انرژي هاي تجديدپذيــر در بازار جهاني بود. عالوه  
بر ريسک هاي سياســي، چنين انگيزه اي با توجه به 
کاهش سرســام آور درآمد خود کشــور عربستان 
توجيه اقتصادي هم ندارد. البته طبيعي اســت که در 

کاهش فاحش قيمت نفت؟!

 گفت و گو با پرفسور محسن مسرت

با توجه به چهار روند عمده در بازار نفت جهاني سؤاالتي را با 
پروفسور محسن مســرت مطرح کرده ايم که پاسخ ايشان در 

ذيل به خوانندگان تقديم مي شود. 
اين چهار روند عمده عبارت اند از: نخست، جريان طرفدار امنيت 
عرضه نفت ارزان در خليج فارس، خاورميانه و جهان به رهبري 
امريکا و مصرف کنندگان نفت؛ دوم، هژموني طلبي عربســتان 
ســعودي در زمينه نفت و ايدئولوژي و اينکه مايل نيست از 
تعيين کنندگي استراتژي عدول کند و سعي مي کند با نفت هاي 
غيرمتعارف در خود امريکا رقابت کند؛ سوم، استراتژيك بودن 
امنيت اســرائيل براي امريکا و فشار به جبهه هاي مقاومت در 
برابر اســرائيل و امريکا و چهارم، جريان محيط زيستي ها که 
نمي خواهند طبيعت تخريب شود و سالمت زندگي به خطر افتد. 
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و هندوســتان است. لذا کنترل منابع نفتي خاورميانه 
و تابع کــردن رژيم هاي منطقه از خود، در گذشــته 
همواره بــه قدرتمندترين اهرم ســلطه گري امريکا 
در ســطح جهان و به خصوص در قبال رقيبان کالن 
اين کشور سلطه گر و قدرت اول جهان، تبديل شده 
است. از اين طريق اياالت متحد قادر است، با تکيه 
به دستاويز نمودن حربه »امنيت انرژي« سياست هاي 
خود را به کشورهاي تابع ديکته کند و آنها را مجبور 
کند در مقابل قــدرت اول به فکرعرض اندام کردن 
نيفتنــد. لذا تصادفي هم نيســت کــه امريکا با تکيه 
به اصــل هژموني »کمترين تابعيت انرژي از ســاير 
کشــورها و بيشــترين تابعيــت براي رقبا« هميشــه 
کوشش کرده است، تابعيت خود را از منابع انرژي 
ســاير کشــورها به خصوص منابع مناطق بي ثبات به 
حداقل و تنوع در نوع منابع را به حداکثر برساند که 
خود درگير بحران هاي احتمالي نشود، درحالي که 
کشورهاي رقيب که به علت اينکه خود منابع فسيلي 
ندارنــد و درهرصورت تابــع واردات از خاورميانه 
مي باشند، اجباراً نقش هژموني امريکا و ايجاد امنيت 
براي نيازهاي انرژي خــود را داوطلبانه قبول کنند. 
عــالوه بر آن کنترل منطقــه خاورميانه در چند دهه 
گذشته در راستاي ادامه و ثبات تجارت نفت به دالر 
و ثبات پول جهاني به منظور جذب منابع مالي جهان 
به امريکا دوچندان شــده اســت. بنابراين تز آورده 
شــده که اياالت متحد قصد دارد خود را از منطقه 
خاورميانه کنار بکشــد، توهمي بيش نيست و اينکه 
عربســتان قصد دارد از اين هدف امريکا جلوگيري 
کند نيز چيزي به جز داستان نمي تواند باشد. برعکس 
کليه کوشش هاي ايالت متحده در اين راستا حرکت 
مي کنــد که ادامه نفوذ خــود را در خاورميانه ابدي 
کند. طرح خاورميانه بزرگ نئوکان هاي امريکايي 
که هدف اصلي آن شکستن قدرت هاي قوي منطقه 
و ايجاد منطقه بزرگ با شــمار زيــادي دولت هاي 
کوچک اســت، چيــزي ديگري جز ايــن راهبرد 

نيست.

بنابراين مي ماند ادعاي اينكه کاهش قيمت  ■
نفت در حال حاضر انگيزه سياسي ندارد، بلكه 

در آن داليل اقتصادي مؤثر بوده اند.
اين ســؤال به توضيحات اوليه نياز دارد. پس از  □

عبور بازار جهاني نفت از موقعيت نيمه انحصاري به 
بازار آزاد از 2004 به بعد، نوســانات قيمت نفت در 
ســطح باالي بين 100 تا 150 دالر براي هر بشــکه، 
به طور عمده انعکاس فعل وانفعاالت مکانيســم هاي 
بــازار، يعنــي رقابــت آزاد بيــن عرضه کنند گان و 
تقاضاکننــد گان از يک ســو و انــواع حامل هــاي 
انرژي از قبيل نفت، گاز، زغال ســنگ، نفت و گاز 
نامتعارف با اســتفاده از فناوري فراکينگ، شن ها و 
سنگ هاي فسيلي و انرژي هاي تجديدپذير از سوي 
ديگــر بود. ما در اين دوره شــاهد ايــن واقعيت نيز 
بوديم که با افزايش قيمت نفت انواع انرژي هايي که 
تاکنون سودآور نبودند به سطح سودآوري رسيدند 
و وارد بازار شــدند. در اياالت متحده  توليد نفت و 
گاز با اســتفاده از تکنيک فراکينــگ )نفت وگاز 
غيرمتعارف( به ســرعت گسترش يافت و در اختيار 

عربستان سعودي و اسرائيل برعكس مايل اند 
که امريكا در منطقه بماند و مانند سابق ضامن 
موجوديت آنها باشــد. لذا عربستان به دنبال 
اين هدف است که قيمت نفت سقوط کند، 
تا توليد نفت متعارف در امريكا از سودآوري 
بيفتد و امريكا نتواند خودکفا شود و اجباراً در 

حوضه نفتي خاورميانه بماند.
اين نظريه بر دو فرض پايه ريزي شده است: اول  □

اينکــه، امريکا تاکنون به واردات نفت از خاورميانه 
به شدت وابسته بوده و دوم اينکه، اهميت خاورميانه 
بــراي امريکا همين وابســتگي اين کشــور به نفت 
منطقــه اســت. اين دو فــرض طرفدار بســياري در 
افکارعمومــي و حتي در ارزيابي هاي کارشناســي 
دارد و تقريباً در بســياري از گزارش هاي رســانه ها 
به کار برده مي شــود و اين در حالي اســت که بايد 
به درســتي اين فرضيات جداً ترديد کرد. چنانچه به 
ســاختار واردات نفت اياالت متحده مراجعه کنيم، 
مي بينيم که اين کشــور حــدود 80 درصد از نفت 
وارداتي خود را از کشــورهاي کانــادا، مکزيک، 
امريکاي مرکزي، روسيه و آفريقاي غربي دريافت 
مي کند و برعکس وارداتش از خاورميانه، علي رغم 
اينکه اين منطقه مهمترين حوضه نفتي جهان است، 
تا کنون در حول 20 درصد نوســان مي کرده است؛ 
بنابراين اين نظريه که امريکا به منابع نفت خاورميانه 
وابســته اســت، با واقعيات در تضاد است. عالوه بر 
آن امريــکا در صورت تمايل هرلحظه هم مي تواند 
واردات نفت خود را از ساير کشورها کمي افزايش 
داده و به کلي از منابع خاورميانه بي نياز شود؛ بنابراين 
فــرض دوم اين تز نيز نمي تواند درســت باشــد که 
عمده تريــن دليل توجه بيش از 60 ســاله امريکا به 
خاورميانه، رفع نيازهاي نفتي خود اين کشــور بوده 
اســت. اين تــز در حقيقت کم بهــادادن به اهميت 
واقعي کنتــرل منابع نفتي خاورميانــه به عنوان اهرم 

هژموني اياالت متحده است.
از نظــر من اهميت منابع نفتــي خاورميانه در درجه 
اول نــه براي رفــع نيازهاي مصرف انــرژي داخلي 
خــود اين کشــور، بلکه براي اهميت اســتراتژيک 
ايــن منابع براي مصرف رقيبان اقتصادي و سياســي 
آن يعني اتحاديه اروپــا، ژاپن و در اين اواخر چين 

بــه يکديگــر اتصــال داده شــده اند؛ اول، ارتباط 
يــأس نئوکا ن ها از پيــروزي در ســوريه و درنتيجه 
به راه انداختــن درگيــري در اوکرايــن. در گيــري 
اوکراين به باور من ربط مســتقيمي به درگيري در 
سوريه ندارد، اگرچه ريشه هر دو اين مناقشات يکي 
است و آن هم ســلطه گري مطلق اياالت متحده در 
سطح جهاني و به خصوص هم در منطقه خاورميانه 
در قبال دولت هاي به اصطالح مزاحم و هم در اروپا 
در قبال روسيه و در راستاي رام کردن اتحاديه اروپا. 
دوم، همــکاري عربســتان ســعودي و امريکا براي 
مقابله دولت اين کشــور با مخالفان محيط زيســت 
پيامدهاي تخريبي توليد نفت  غيرمتعارف؛ در اينجا 
ربط کاهش قيمــت نفت باانگيزه زيســت محيطي 
در داخــل امريــکا نامفهوم اســت و اگــر ارتباطي 
هم موجود باشــد، درســت عکس چنين نظريه اي 
مي تواند منطقي باشــد، زيرا بــا کاهش قيمت نفت 
توليدکنند گان نفت متعارف در امريکا از هزينه هاي 
حفاظت محيط زيست طفره مي روند و لذا مقاومت 
مردم بيش ازپيش تحريک مي شــود. ســوم، انگيزه 
تضعيف پيمان شــانگهاي که چنيــن ادعايي به نظر 
من در خود متضاد اســت، زيرا کاهش قيمت نفت 
ازيک طرف به روســيه صدمه مي زند، اما از طرف 
ديگــر به نفع چين اســت که بابــت خريد نفت در 
بازار جهاني مبلغ بســيار کمتري مي پردازد. چهارم، 
اســتفاده امريــکا از راه دسترســي مجــدد به نفت 
ارزان تر: اين نظريه زماني مي توانســت منطقي باشد 
که شرکت هاي نفتي امريکا هنوز در زمينه استخراج 
نفت و گاز غير متعارف سرمايه گذاري کالن نکرده 
باشــند، اما در حــال حاضر هر نــوع کاهش قيمت 
نفت به سياســت جديد اين کشور که قصد دارد در 

مصرف انرژي خودکفا شود، صدمه وارد مي کند.

اياالت متحده در حال حاضر قصد دارد هر  ■
چه زودتر مناقشــه هسته اي با ايران را خاتمه 
داده و پس از رســيدن به خودکفايي نفتي 
و بي نياز شــدن از نفت خاورميانه، آرام آرام 
خود را از اين منطقه بيرون بكشد، زيرا ديگر 
نيازي به اين منطقه نداشــته و قادر خواهد 
بود، تمرکز استراتژيک خود را متوجه حوزه 
پاســيفيک کنــد و اين در حالي اســت که 
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قــرار مي دهد. بنابراين روســيه هم کــه بودجه اش 
حدود 50 درصد به درآمدهاي نفتي وابســته است، 
در سال آينده کسري بودجه کالني خواهد داشت، 
زيرا در اين کشور هم در محاسبات بودجه ساالنه، 
قيمت نفت 107 دالر برآورد شــده است. عربستان 
در همــکاري با امريکا براي اســتفاده از حربه نفت 
عليه ســاير کشــورها يا براي جلوگيــري از بحران 
اقتصادي در کشــورهاي غربي، يد طوالني دارد و 
قادر اســت در فرصت کوتــاه، توليد و عرضه نفت 
خود را در بازار جهاني هــم با انگيزه جلوگيري از 
افزايش و هم با انگيزه کاهش قيمت نفت، افزايش 
دهد. براي نمونه در دوران اشــغال کويت از جانب 
دولــت عراق در ســال 1989 و حمله نظامي امريکا 
و متحدانش به عــراق در 1990 و حذف صادرات 
نفتي هر دو کشــور عراق و کويــت که حدود 20 
درصد صادرات اوپک را تشکيل مي داد، عربستان 
سعودي به سرعت توليد خود را به مقدار کسري هر 
دو کشــور عراق و کويت افزايــش داد و درنتيجه 
قيمت نفت نه تنها افزايش نيافت، بلکه از ســطح 40 
دالر به سطح 20 دالر براي هر بشکه در دهه 1990 
کاهش شديدي هم پيدا کرد. بدين منوال عربستان 
و امارات هم ادامه فرمانبري از کشــور محافظ خود 
را، بار ديگــر به محک تجربه گذاردند و هم اينکه 
با ممکن نمــودن مجــدد نفت دمپينــگ، از غرب 
بــراي جلوگيري از خطر جدي رژيــم صدام براي 

موجوديت رژيم هايشان قدرداني کردند.
اما اســتداللي که مي تواند صحت اين نظر من براي 
توجيه کاهش قيمت را مورد ســؤال قرار دهد، اين 
اســت که امريکا و عربســتان هــر دو نيز از کاهش 
قيمت نفت صدمه مي بينند، زيرا از يک طرف درآمد 
نفتي عربستان مانند درآمدهاي نفتي ايران و روسيه 
کاهــش مي يابد و از طرف ديگر بخش وســيعي از 
منابع نفتي غيرمتعارف در امريکا نيز ديگر نمي تواند 
ســودآور باشــد و از دايره عرضه کنند گان در بازار 
جهاني خارج مي شــوند؛ اما علي رغم مستدل بودن 
اين انتقاد، باز هم انگيزه سياســي امريکا و عربستان 
در کاهــش قيمت نفت بــا هدف ضربه بــه ايران، 
روسيه و ونزوئال، مي تواند منطقي باشد، مشروط بر 
اينکه عربستان و امريکا منافع درازمدت ژئوپليتيکي 
خود را نســبت به صدمات وارد شــده به خودشان 
مهمتر ارزيابي کنند. درگيري بســيار شديد امريکا 
و عربستان با ايران و روســيه و عواقب استراتژيک 
مورد نظر آنها مي تواند از اهميت بســزايي براي هر 
دو کشــور برخوردار باشد. درهرصورت در بعضي 
از رسانه هاي غربي شايع شده بود که اوباما در سفر 
خــود به عربســتان در تابســتان 2014 توافق دولت 
ســعودي را براي اجراي طــرح کاهش قيمت نفت 
جلب کرده است. آنچه با واقعيت سقوط قيمت نفت 
درهرصورت انکا رناپذير است، صدمه جبران ناپذير 
به محيط زيست و به سياست هاي ممانعت از افزايش 
حرارت در ســطح زمين اســت که فاجعه ضد کل 

بشريت را تشديد مي کند.■

موجب سقوط قيمت نفت بشــود صحبتي در ميان 
 World نيســت، لذا نشــريات بين المللــي ازجمله
Economic Outlook ماه اکتبر 2014 که متعلق 
به صندوق جهاني پول است، همگي قيمت نفت را 
براي ســال 2015 با ارقام باالي صد دالر، پيش بيني 
کرده بودند. در ضمن ادعاي کاهش تقاضاي نفت 
نيز با واقعيت اينکه تقاضا در سال 2014 ثابت مانده و 
کاهشي در بازار جهاني نداشته است در تضاد است. 
بنابرايــن داليل واقعي تصميم حفظ ســقف عرضه 
اوپک يا در حقيقت تصميم عربســتان ســعودي و 
ساير شيخ نشينان عربي در خليج فارس که در شرايط 
کنونــي حرف اول را در بازار جهاني نفت مي زنند، 
به ارزيابي دقيق نياز دارد. در اين زمينه مانند معمول 
و بــا روش انتزاعي عمده کردن يک عامل، تاکنون 
منجر به نظريات ســؤال انگيز گوناگوني شده است. 
در زير ما ابتدا بــه ارزيابي انتقادي از تزهاي مطرح 
شــده مي پردازيم و ســپس به توضيح حتي االمکان 

همه جانبه سقوط قيمت نفت خواهيم پرداخت.

اگر انتقادهاي باال را به تزهاي گوناگون  ■
و رايج قبول کنيم اين سؤال مطرح است که 
کدام انگيزه کاهش قيمت نفت مي تواند به 

واقعيت نزديک تر باشد؟
از نظر من نويســنده کاهش سقوط مانند قيمت  □

نفــت، همان طوري کــه در بــاال عنــوان گرديــد، 
نمي تواند انگيزه اقتصادي داشــته باشد، اما در حال 
حاضــر عربســتان و امريکا هــر دو به طورجدي در 
تضعيف روســيه و ايران و همچنيــن ونزوئال منافع 
مشترک زيادي دارند. عربستان رقيب سياسي ايران 
در منطقه است و از هرکوششي براي صدمه زدن به 
ايران خودداري نمي کند. امريکا هم با کاهش قيمت 
نفت، فشــار تحريم ها به ايران را دوچندان مي کند. 
چنانچه اين اطالع درست باشد که در بودجه 1394 
دولت روحاني، قيمت نفت 136 دالر برآورده شده 
بوده اســت، با توجه به قيمت هاي بازار حدود 60 تا 
70 دالر يا کمتر براي هر بشــکه، دولت با کســري 
بودجه قابل مالحضه اي روبرو خواهد شــد که اين 
مشــکل بحران اقتصادي ايران را به شــدت افزايش 
خواهد داد و تأثيرات تحريم ها را با استفاده از حربه 
نفتي چنــد برابر مي کند، بدون اينکــه ايران بتواند، 
از خود کوچک ترين عکس العمــل ديپلماتيک و 
اقتصادي نشان دهد. دشمني عربستان با روسيه، که 
از رژيم اســد پشتيباني مي کند، نيز بر کسي پوشيده 
نيســت. همين طور هم امريکا با کاهش قيمت نفت 
به فشــارهاي موجود تحريم هاي خود عليه روســيه 
کــه در ارتباط با درگيري اوکرايــن به وجود آمده 
اســت را مي افزايــد و روســيه را در تنگناي جدي 

بازار داخلي اين کشــور قرار گرفت و سبب اضافه 
توليد در بازار جهاني گرديد. عالوه بر آن دو کشور 
عراق و ليبي نيز دوباره به جمع صادرکنند گان نفت 
اضافه شدند. از طرف ديگر انرژي هاي تجديدپذير 
نيز سود آور شدند و ســهم اين نوع انرژي در اروپا 
و به خصوص کشــور آلمان و همچنين در چين رو 
به افزايــش يافت و الزامــاً مازاد توليــد در بازار را 
تشــديد کرد. درنتيجه قيمت ســطح باالي نفت، از 
چند طرف زير فشــار قرار گرفت و از 110 دالر در 
تابســتان 2014 تا اواخر همين سال به 60 دالر براي 
هر بشکه سقوط شديد کرد. اينکه قيمت يک کاال 
در شرايط توليد اضافي در بازار سبب کاهش قيمت 
مي شــود و اين روند تا هنگامــي ادامه پيدا مي کند 
که توليد اضافي به صفر برســد و عرضه و تقاضا به 
حالت توازن درآيند، امري کاماًل طبيعي است و اين 
مکانيســم در بازار همه نوع کاالهاي تجديدپذير به 
همين منــوال عمل مي کند. ايجاد تــوازن عرضه و 
تقاضا براي کاالهاي تجديدپذير اجباري است، زيرا 
درصورت کاهش قيمت بخشــي از توليدکنند گان 
به جاي ســود و ادامه حيات متضرر شــده و از دايره 
توليد خارج مي شــوند؛ اما در بازارهاي مواد طبيعي 
و ازجمله در بــازار جهاني انرژي و نفت اين امکان 
هم وجــود دارد که عرضه کنندگان کالن نفت. در 
بازار جهاني يعني کشــورهاي اوپک و به خصوص 
عربستان سعودي با کاهش عرضه، توازن بين عرضه 
و تقاضــا را حفظ کرده و قيمت نفت را در ســطح 
باالي 100 تا 150 نگه دارند. از منظر قانون اقتصادي 
حداکثر کــردن درآمــد، ايــن روش يعني کاهش 
عرضه و حفظ قيمت حتي ضروري هم هست. براي 
نمونــه اگر اوپک توليد و عرضــه روزانه خود را از 
30 ميليون بشــکه به 25 ميليون بشکه کاهش دهد و 
از ايــن طريق قيمت نفت 110 دالر تابســتان 2014 
را حفــظ کند، درآمد روزانــه اش 3.3 ميليارد دالر 
خواهد بود. اما اگر اوپک همان طور که در اجالس 
آخــر نوامبر 2014 در ويــن تصميم گرفت، عرضه 
روزانه خود را علي رغم اضافه توليد در همان سطح 
30 ميليون بشــکه حفظ کند و درنتيجه قيمت نفت 
الزاماً به سطح 80 دالر سقوط کند، در اين صورت 
درآمــد روزانه اش به 2.4 ميليارد دالر يعني به مقدار 
27 درصــد کاهش مي يابد. اوپــک حتي مي تواند 
باهدف حداکثر کردن درآمد، عرضه خود را حتي 
به سطح 20 ميليون بشکه در روز هم برساند و از اين 
طريق قيمت نفت را از 110 دالر به 150 يا 200 دالر 
و درآمد روزانه خود را به 4 ميليارد دالر هم افزايش 
دهد. با چنين سياســتي کشــورهاي اوپــک در دو 
ســطح متفاوت از راهبرد حداکثر کردن منافع خود 
پيروي مي کنند: اول اينکــه درآمد خود را افزايش 
مي دهنــد و دوم اينکه درعين حال عمر ذخاير نفت 
و گاز خود را نيز طوالني تــر مي کنند؛ لذا مي توان 
گفت که تصميم اوپک در حفظ عرضه در ســطح 
30 ميليون بشــکه در روز و ريسک کاهش درآمد 
هيچ گونــه توجيه اقتصادي نــدارد و در حقيقت در 
دو زمينه به منافع کشورهاي اوپک زيان شديد وارد 
مي آورد. عالوه بر اين ارزيابي، در تابســتان 2014 
از هيچ گونــه داليل اقتصادي در بــازار جهاني که 

در بعضي از رسانه هاي غربي 
شايع شده بود که اوباما در سفر 

خود به عربستان در تابستان 
2014 توافق دولت سعودي را 

براي اجراي طرح کاهش قيمت 
نفت جلب كرده است
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نــدارد که بانک هــا را مجبور به ايــن کار کند و 
مورد ديگر اينکه در شــرايط رکود، اگر يک باره 
عرضــه زياد شــود، قيمــت  اين مســتغالت پايين 
مي آيد و درنتيجه نقدينگي الزم تأمين نمي شــود. 
بر همين مبنــا بانک ها و بانک مرکــزي به توافق 
رســيدند که فروش امــوال بانک ها در يک دوره 
سه ســاله انجام بگيرد، اين در حالي است که عمر 
بسته سياستي دوساله اســت. من معتقدم بانک ها، 
بانک مرکزي را دور مي زنند. دومين منبع بســته، 
صادرات و تزريق درآمد هاي صادراتي به اقتصاد 
داخلي براي رونق توليد و اشــتغال داخلي اســت 
که همان سياســت توســعه صادرات است که از 
دوره تعديل اقتصادي بر اقتصاد سوار است. بيش 
از دو دهه از اجراي اين سياســت مي گذرد؛ ولي 
هيچ يک از دولت هــا برنامه ريزي جامعي نکردند 
که چــه کاالهايي صادر شــود و چــه کاالهايي 
صادر نشــود. ايــن وظيفه به بــازار و صادر کننده 
سپرده شد. به قول مهندس سحابي چوب حراج به 
خاک و معادن ســنگ و منابع ديگر زدند. هرچند 
وقت يک بار براي اينکه براي صادرکنند گان هم 
مقرون به صرفه باشــد، ارزش پــول ملي را کاهش 
مي دهند، غافل از اينکه خود اين کار، هم تورم زا 
اســت و هم مي توانــد صنايع ما را که با مشــکل 
ارزبري باال درگير است، به چالش بکشد. به خاطر 
پيروي از سياست توســعه صادرات از دهه 1370 
تورم کشور بيشتر رنگ و بوي تورم ناشي از فشار 
هزينه )هم از نوع تورم به علت کاهش ارزش پول 
ملي و هم از نوع دستمزدي( به خود گرفته است. 
از يک ســو فوالد و بعضي از کاالهاي کشاورزي 
که آب بري بااليــي دارند را صادر مي کنيم )البته 
بــه قيمت خشــکيدن درياچه اروميــه که عواقب 
بسيار زيان آوري در آينده خواهد داشت و ديگر 
منابع آبي( و از ســوي ديگر به دنبال واردات آب 
هستيم. سياست توسعه صادرات در شرايط اقتصاد 
ايران بي بندوباري خاص خود را دارد که سپردن 
آن به دســت بازار تورم زا خواهــد بود و کاهش 
مداوم ارزش پول ملــي را در دل خودش خواهد 
داشــت. به طور خالصه، حداقــل بخش مهمي از 
تأمين مالي بســته خــروج از رکود دســت نيافتني 

خواهد بود.

کشــور، ايران بايد رتبه حدود 20 را داشته باشد. 
بايد توجه داشــت که در رتبه بندي هاي اقتصادي 
کشــورها تنها شــاخص هاي محض اقتصادي در 
نظر گرفته نمي شــود و کشــورها بر اساس مسائل 
متنوع امنيتي، آموزشي، بهداشــتي و... رتبه بندي 
مي شوند. به همين دليل ما هم در برنامه ريزي هاي 

خود بايد چندجانبه نگر باشيم.
اقتصاد  نظر مي رســد سياســت هاي  به  مظهري: 
مقاومتي نســبت به سياســت هاي بســته خروج از 
رکود، بيشــتر روي مســائل بومي کشور متمرکز 
شــده اســت. بســته خروج از رکود بيشــتر يک 
بسته اقتصادي است و روي مســائل غير اقتصادي 
بحثي ندارد. يک بخش از بسته سياستي دولت به 
مســکن ارتباط دارد. وزير مسکن دولت يازدهم 
در اعالم برنامه هاي خود در مجلس تهيه مســکن 
براي طبقه متوســط را مطرح کــرد. در اينجا بايد 
پرســيد آيا طبقه متوسط بيشتر به مسکن نياز دارد، 
يا دهک هاي پاييــن جامعه؟ ميــزان درآمد طبقه 
متوســط در ايران به اندازه اي است که مي تواند از 
درآمد اضافه خود مسکن خريداري کند و از اين 
طريق ارزش پــول خود را حفظ کــرده يا مبناي 
درآمد جديدي براي خود به دست  آورد. به همين 
دليل تهيه مســکن براي طبقه متوســط نســبت به 
دهک هاي پايين در اولويت پايين تري قرار دارد. 
در اين سياست گفته  شده که آورده ابتدايي براي 
مســکن بايد توســط خانواده تأمين شود که براي 
اقشــار ضعيف جامعه تأمين اين ميزان هم مشکل 
اســت. عالوه بر اين براي تأميــن مالي اين طرح، 
منبعي شــناخته  نشده اســت. اگر هم فرض کنيم 
منابع از طريق بانک مرکزي يا فروش اموال مازاد 
بانک ها تأمين شــود، چــه تضمينــي وجود دارد 
پول ها بــه بخش توليد روانه شــود و دوباره وارد 
ســفته بازي نشود. بحث مســکن به عنوان نمونه اي 
از کل سياســت هاي بســته نشــان مي دهد که در 
بررســي اين سياســت ها بايد به چند نکته اساسي 
توجــه کنيم. نخســت، منابــع تأمين مالي بســته و 
دوم ايجاد ســازوکاري که تضميــن کند منابع به 
بخش توليد روان مي شــود. در مــورد تأمين مالي 
از طريــق فروش اموال مازاد بانک ها دو مشــکل 
وجــود دارد. اول اينکــه بانک مرکــزي قدرت 

ميثمــی:در شــماره 88 نشــريه در مورد 
شد  بحث  مقاومتي  اقتصاد  سياســت هاي 
و به ايــن نتيجه رســيديم که هدف اين 
سياســت ها اين اســت که ما بتوانيم يک 
اقتصاد مســتقل را بــراي مقابله با تحريم 
پايه ريزي کنيم. بر اساس جمع بندي ها به 
اين نتيجه رسيديم که ما تنها مي توانيم با 
را کاهش  تحريم  اثرات  مديريت صحيح 
دهيم و به ســمت اقتصاد مستقل حرکت 
کنيم؛ اما آيا در چارچوب سياســتي فعلي 
اين امكان وجود دارد؟ اين پرسشي است 
که در اين قسمت به دنبال پاسخگويي به 
آن هستيم. براي اين منظور بر آن شديم 
تا بســته سياســتي دولت مبني بر خروج 
غيرتورمي از رکود را بررسي کنيم. نقطه 
اتصال ايــن دو بحث هم سياســت هاي 
اقتصاد مقاومتي اســت. الزم به يادآوري 
است که بسته سياســتي خروج از رکود، 
177 بند دارد که از ايــن ميان 137 بند 
به صــورت مســتقيم و 40 بنــد به صورت 
غيرمستقيم به سياســت هاي کالن اقتصاد 

مقاومتي ارتباط دارد.
اينکــه  دربــاره  گذشــته  جلســه  در  رفيعــي: 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي تنها محدود به مسائل 
اقتصادي نمي شود و مسائل سياسي، استراتژيک و 
حتي ايدئولوژيک هم در اين بســته مطرح شــده 
اســت بحث کرديم. مؤسســه لگاتم از مؤسسات 
صاحب نــام در حوزه اقتصاد، بر اســاس هشــت 
شــاخص اقتصاد، آموزش، بهداشت، آزادي هاي 
مدني، امنيت، سرمايه اجتماعي و حکومت مداري 
وضعيت 142 کشــور را که باالي يک ميليون نفر 
جمعيت و باالي يک ميليارد دالر تجارت دارند، 
بررســي مي کند. بر اســاس آمار اين مؤسسه 99 
درصد توليد ناخالص جهان توســط اين کشورها 
توليد مي شود. در رتبه بندي لگاتم، ايران در سال 
2014 رتبه 107 را به دســت  آورده و اين رتبه در 
چند سال گذشــته تقريباً ثابت بوده است. بهترين 
رتبه ايران در اين بررســي مربوط به دو شــاخص 
بهداشت 61 و آموزش 57 است که در آنها ايران 
رتبــه بهتري را کســب کرده اســت. ايــن رتبه ها 
در حالي اســت که بــر مبناي منابع و داشــته هاي 

اقتصاد  مقاومتي
ميزگردي با حضور لطف اهلل ميثمي، محمد حسين رفيعي و رضا مظهري

بخش پاياني
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بــه ســال 2015، يعني ورود به ســال هفتم بحران 
اقتصادي قرار داريم کارشناســان بين المللي يکي 
از مهمتريــن علــل کاهــش قيمت نفــت را ادامه 
رکــود، به خصوص کاهــش رشــد اقتصادي در 
کشــورهاي حوزه يورو قلمداد مي کنند. مشاوران 
و مســئوالن اقتصــادي کشــور ما اعتقاد داشــتند 
غرب از بحران خارج شده و به همين دليل تقاضا 
براي نفت افزايش مي يابــد و اين افزايش تقاضا، 
قيمت ها را در ســطح باال نگه خواهد داشــت، به 
هميــن دليل هم بودجه 93 روي نفت 100 دالري 
بســته شــد؛ اما در تحليل هاي بين المللي پيش بيني 
شــده بود کــه نرخ رشــد اقتصاد جهان در ســال 
2015 کاهش مي يابد و بــر همين مبنا تحليل آنها 
از قيمــت نفــت در آينده متفاوت بــود. اين نکته 
نيز بايد اضافه شــود کــه تحليل گرهاي بين المللي 
کاهش نرخ رشــد اقتصادي و کاهش قيمت نفت 
را پيش بيني کــرده بودند ولي هيچ کس پيش بيني 
نکرده بــود که قيمــت نفت چقــدر کاهش پيدا 

مي کند.
رفيعي: آمارهاي منتشر شــده هم نشــان مي دهد 
رشــد متوســط جهاني کاهش داشــته، مثاًل رشد 
اقتصــاد چيــن از 10 درصد به 6 درصد رســيده 
اســت. همين اتفاق را براي اقتصاد هند هم شاهد 
هســتيم. اين موضوع کاهش تقاضا اســت. مورد 
ديگــري که مــا بــه آن توجه نداشــتيم، موضوع 
عرضه اســت. کنتــرل نفت عراق و ليبي توســط 
شــرکت هاي بزرگ غربي اســت. در حال  حاضر 
ليبي باوجود درگيري هاي زياد توليد نفت خود را 
به 1 ميليون بشــکه رسانده است. توليد نفت عراق 
هم به سرعت در حال افزايش است. درنتيجه همه 
ايــن موارد در بــازار نفت، عماًل عرضه بيشــتر از 

تقاضا شده است.

ميثمــي: در کنفرانس مونيخ گفته شــد  ■
ازاين پس نفت هاي غيرمتعارف خود  امريكا 
را برداشــت خواهد کرد و از سال 2015 و 
2016 صادرات خــود از اين منابع را آغاز 
مي کند. در صــورت تحقق چنين وضعيتي 
عربســتان ضرر خواهد کــرد و از ظرفيت 
اســتراتژيک خود دور مي شــود. به همين 

خواهد داشــت که در صورت ادامه روند کاهش 
قيمت نفت، اين کســري در ســال آينــده اضافه 
خواهد شــد. پس افزايش ســرمايه بانک ها از اين 

طريق محقق نخواهد شد.

ميثمــي: موضوع کاهش قيمــت نفت هم 
بســيار مهم اســت. قابل پيش بيني بود که 
در ســطح بين الملل يک توطئه عليه کشور 
وجود دارد و اگر ايران روي مواضع خود 
بايستد، آنها يک اقدام شكننده مانند کاهش 
قيمت نفت را انجــام خواهند داد. آيا اين 
موضوع در اين بســته اقتصــاد مقاومتي که 
جنبه سياســتي دارد، پيش بيني شــده بود؟ 
دکتر حســين اديب مي گويــد ما حتي در 
شرايط تحريم ها، به دليل فروش باالي مواد 
پتروشيمي توانستيم درآمد براي خود ايجاد 
کنيــم و 85 درصد قبــل از تحريم درآمد 
داشتيم؛ اما با کاهش قيمت نفت اين امكان 

براي ما کمرنگ شده است.
رفيعــي: در اقتصــاد مقاومتي بحث هايــي مانند 
کاهش وابســتگي به نفت، مقابله با خام فروشــي 
و... ديده شــده اســت امــا اين اهداف منســجم 
نيســت و جامعيت ندارد. در بسته خروج از رکود 
روي صــادرات محصــوالت پتروشــيمي تأکيد 
شــده؛ امــا اين هم نوعي خام فروشــي اســت. ما 
بيشــتر محصوالت اوليه پتروشــيمي را به فروش 
مي رســانيم و اگر فاصله بين چاه و بازار را در نظر 
بگيريم، محصوالت ما بيشتر به چاه نزديک است 

تا بازار.

ميثمي: در تدوين بسته خروج از رکود اين 
خوش بينــي وجود دارد کــه مذاکرات به 
نتيجه مي رسد و بر اين اساس برنامه ريزي ها 
انجام شده اســت. عربستان هم با اطالعاتي 
که به دست آورده، به اين نتيجه رسيده که 
به مراحل خوبي رسيده  ايران  با  مذاکرات 
و به هميــن دليل ضربه خــود را به ايران 
وارد کرده است اما در بسته به اين موضوع 

بي توجه بوده ايم.
مظهــري: برنامه ريزان بســته خــروج از رکود، 
نســبت به مهار در نظام ســرمايه داري بيش ازحد 
خوش بين بودند و بر همين اساس بسته را طراحي 
کرده اند. به همين دليل پيش بيني آنها درســت از 
آب درنيامد. اين اتفاق در زمان دولت سازندگي 
هم افتــاده بود. در اينجا جــا دارد به مطلب يکي 
از مشــاوران طراز اول اقتصاد دولت تدبير و اميد 
که در مورد بحران فعلي ســرمايه داري در مؤسسه 
مطالعــات و پژوهش هــاي بازرگانــي ســخنراني 
کرده اشــاره شــود تا بــه خوش بينــي بيش ازحد 
اين کارشــناس پي ببريم. الزم اســت به اين نکته 
اشــاره گردد که اين سخنراني در سال دوم رکود 
يعني ســال 1390 صورت گرفته است: »... امروز 
مشــاهده مي کنيم که بحران مهار شده و کشورها 
نيز به تدريج از رکود اقتصادي خارج مي شــوند« 
امــا واقعيت اين اســت االن که در آســتانه ورود 

ميثمي: در امريكا حجم پول زياد است؛ اما 
تورم ندارند.

افزايش  باشــد و  مظهري: اگر دولــت کارآمد 
عرضه پول را به ســمت توليد هدايت کند، تورم 
به وجــود نمي آيد؛ اما اگر به ســمت فعاليت هاي 
ســوداگرانه برود، آن چنان که در دولت هاي نهم 
و دهم شــاهد آن بوديم، افزايش قيمت ها حتمي 
خواهد بود. زمان روي کار آمــدن دولت يازدهم 
گزارشي ارائه شد که نشان مي داد حجم نقدينگي 
در کشــور 450 هزار ميليارد تومان بود که از اين 
ميزان يک سوم آن خارج از نظارت بانک مرکزي 
است و در دست بخش پولي غيررسمي قرار دارد. 
اين 150 هزار ميليارد تومان در هر بخشي که وارد 
شــود، مي تواند مشکالتي را براي دولت به وجود 
آورد. بخش پولي غيررســمي نــه ماليات مي دهد 
و نه اشــتغال ايجــاد مي کند، بلکــه منتظر فرصت 
اســت تا از فعاليت هــاي غيرمولد و انگلي ســود 
کالن به  جيب بزند. يکي از داليل ايجاد تورم در 
کشــور ما فعاليت بانک ها و مؤسسات مالي است 
که تحت تأثير سياســت آزاد سازي مالي به وجود 
آمدنــد. بانک هــا تحت اين سياســت ســودهاي 
چشــمگير به دســت آوردند و وارد بــازار ارز و 
مسکن و... شــدند و مشکالتي را در اين حوزه ها 
براي کشــور ايجاد کردنــد. يکــي از پيامدهاي 
ايــن وضعيت، تقويت ســرمايه داري تجاري بود. 
رشــد ســرمايه داري تجاري باعث مي شود روند 
صنعتي شــدن کشــور با کندي صورت گيرد و به 
همين دليل نيز دولت يازدهم يکي از اهداف خود 
را محدود کردن فعاليت اين گروه قرار داد. زماني 
که بخش غيرمولد از اين راه بزرگ مي شــود، در 
اقتصــاد هم قدرت پيدا مي کنــد و مقابله با اين ها 
به خارج از حوزه اقتصاد کشــيده مي شــود. بسته 
در يــک کالم روش هــاي تأمين مالــي را مطرح 
کرده است؛ اما در مورد موانع آن صحبتي به ميان 
نياورده است. به عبارت ديگر تحليل بسته از تأمين 

مالي خيلي خوش بينانه است.
رفيعي: در بسته موضوع افزايش سرمايه بانک ها 
از محل مازاد بودجــه، يعني کاهش بدهي دولت 
به بانک ها مطرح شــده است. سؤال اينجاست که 
دولــت از چه طريق مي خواهد بدهــي خود را به 
بانک ها پرداخت کند؟ ما در شــرايطي هستيم که 
بدهي دولت به داليل مختلــف ازجمله پرداخت 
يارانه افزايش يافته اســت. در مورد يارانه، دولت 
در بررســي هاي خــود 10 ميليــون نفــر از افراد 
ثروتمند را شناســايي کــرد که بايد از فهرســت 
يارانه بگيران حذف مي شــدند؛ امــا در عمل اين 
اتفاق اجرايي نشد. در مقابل براي کاهش هزينه ها 
شــش ميليون کارت سوخت غيرمعتبر را شناسايي 
و آنهــا را حذف کرد که اين موضوع اقدام مثبتي 
بود. افزون بر  اين يارانه آژانس هاي مســافرتي هم 
حذف شــد؛ اما ايــن سياســت ها نمي تواند براي 
دولت، درآمدزايي يا کاهش هزينه چشــم گيري 
داشــته باشد. بر اســاس برآوردها، دولت در سال 
93 بيــش از 2/5 ميليــارد دالر کســري بودجــه 

دکتر رفيعي
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ما اجرا شــد و در اين راستا سياســت هاي مالياتي 
جديدي به اجرا درآمد. در اين سياســت ها برخي 
معافيت هــا و تخفيف هاي مالياتــي براي صاحبان 
ســود، در نظر گرفته شد. استدالل کساني که اين 
سياســت را به قانون تبديل کردنــد اين بود که با 
کاهش نرخ ماليات بر ســود شــرکت هاي بزرگ 
بــراي ســرمايه گذاري  انگيزه  بخش خصوصــي 
افزايش مي يابد و توليد و اشــتغال رشد مي کنند. 
وقتي کــه اشــتغال افزايش يابــد تعــداد بيکاران 
کم مي شــود، فقر هم کاهش مي يابــد و درنتيجه 
طبقه ضعيــف جامعه نيز از اين سياســت بهره مند 
خواهند شد. اين يک استدالل کاماًل نئوکالسيک 
اســت. براي ارزشيابي اين سياســت ما بايد ببينيم 
در واقعيــت چــه اتفاقــي در اقتصاد ما افتــاد. تا 
پيش از ســال 1380 ماليات بر ســود شرکت ها از 
20 درصــد تا 60 درصد مي رســيد؛ اما اين ميزان 
از ســال 80 به بعــد به 25 درصد محدود شــد. با 
اين سياســت از ســال 80 تاکنون هزاران ميليارد 
تومــان از درآمدهــاي بالقوه دولت بــه صاحبان 
ســرمايه هاي بزرگ منتقل شــده اســت. باوجود 
حجم باالي انتقال درآمد از اين طريق، هنوز يک 
مقاله دندان گير در مورد تأثير مثبت اين سياســت 
روي رشد اقتصادي منتشــر نشده ؛ اما در دنيا هم 
نرخ بيکاري باال رفته و هم شکاف درآمدي بيشتر 
شــده اســت. بااين حال ما باز هم شاهد آن هستيم 
که در بسته خروج از رکود، دولت روي معافيت 
مالياتي تأکيد کرده است. استدالل همان استدالل 
سياســت تعديل اســت که با کاهش نرخ ماليات، 
اقتصاد رونق مي گيرد و چــون حجم فعاليت هاي 
اقتصادي باال مــي رود درنهايت درآمد دولت نيز 
از محل ماليات بيشــتر خواهد شــد. همان طور که 
تجربه نشــان مي دهد ايــن رويکرد بيشــتر به نفع 
صاحبان ســود هنگفت است و سرمايه داران خرد 
از آن منتفع نخواهند شــد. ضمن اينکه اجراي آن 
مي تواند شــکاف طبقاتي عظيــم کنوني که جزو 
باالترين شــکاف از نوع خودش در منطقه اســت 
را بيشــتر کند و اعتماد مــردم به خصوص طبقات 
فرودست و روشنفکران و روحانيون عدالت خواه 
را نســبت بــه سياســت هاي دولــت بدبيــن کند. 
به عبارت ديگر سياســت هاي مالياتي بسته، انسجام 
ملي را سســت تر کــرده و امنيت ملــي را به خطر 

مي اندازد.
رفيعي: ايــن ديدگاه در نئوکان هــاي امريکا نيز 
وجــود دارد، آنها نيز معتقدند ماليات بر ســرمايه 
بايد کاهش يابــد تا ســرمايه ها در اقتصاد به کار 
بيفتد و اشتغال ايجاد شود. عالوه بر اين دولت بايد 
هزينه هاي يارانــه اي خود را نيز کاهش دهد. بايد 
دقت کــرد که اين ديدگاه با واقعيت جامعه ايران 
مغايــرت دارد. در ايران مســئله عدالت اجتماعي 
بســيار جدي اســت. اگر بــه جامعه ايــران دقت 
کنيــم مي بينيم مــردم ايران از اقشــار مختلف، از 
دراويش گرفته تا روشــنفکران و حتي سکوالرها 
به حضــرت علي )ع( ارادت خاصــي دارند، اگر 
از اين افراد بپرســيد دليل عالقه شــما به حضرت 

رفيعــي: زمانــي مي تــوان گفــت يــک بســته 
کارشناســي شــده که همه ايــن مســائل را ببيند. 
همين اتفاق در دو ســال اول دولت آقاي هاشمي 
هم مشــاهده شــد. در برنامــه اول مجلس مجوز 
استقراض 17/5 ميليارد دالر را به دولت داده بود؛ 
امــا دولت 33 ميليارد اســتقراض کــرد. در زمان 
بازپرداخت اين بدهي دولت دچار مشــکل شد و 
به اســتمهال روي آورد که هزينه اين استمهال 10 

ميليارد دالر بود.

از  يكــي  در  روحانــي  آقــاي  ميثمــي: 
هم  مــا  که  گفــت  صحبت هــاي خــود 
ســانتريفيوژهايمان  چــرخ  مي خواهيــم 
بچرخد و هم چــرخ اقتصاد و نمي خواهيم 
با دنيــا جنگ کنيم. هميــن ديدگاه باعث 
شــد که حتي در روســتاها نيز رأي براي 
آقاي روحاني باشد. اين ديدگاه واقع بيني 
آقاي روحاني را نشان مي داد اما دنيا با يک 
دولت اسالمي که به لبنان و فلسطين کمک 
مي کند، چهارمين ارتش دنيا را از پا انداخته 
و مستقل و سرپاســت، نمي تواند کنار بيايد. 
به نظر من خوش بيني دولت در اين بســته 
بيشــتر در حوزه اقتصاد قاچاق بوده است. 
اين گروه از هر 100 دالر مبادالت تجاري 
30 دالر ســود مي برند و به صورت علني هم 
اعالم کرده انــد که اجازه نمي دهند دولت 
در ســوم آذر جشــن پيروزي بگيرد. اين 
موضــوع حتي براي ما هــم قابل پيش بيني 
نبود و فكــر مي کرديم چــون رهبري در 
رأس هســتند، مذاکرات بدون مشكل پيش 

مي رود.
رفيعي: اقتصاددانان نئوليبرال و حتي اقتصاددانان 
ســاختارگراي مــا روي موضوع اقتصاد سياســي 
صحبت زيــادي نمي کننــد. به هميــن دليل يک 
نــوع خوش بيني بــه اقتصاد دارند. مثــاًل حتي در 
اقتصاددانان شاخص ساختارگرا  اين  صحبت هاي 
در ايران صحبتي از قاچاق نمي شــود. در  اين ميان 
تنهــا دکتر رناني در برخــي صحبت هاي خود، از 
مسائل سياسي سخن گفته که بسيار هم موردتوجه 

قرار گرفته است.
مظهــري: موضوع ديگر مطرح شــده در بســته 
سياســتي خروج از رکود، بحث ماليات ها اســت. 
در سال 1380 سياست آزادسازي مالي در کشور 

دليــل نيز عربســتان قيمت نفــت را پايين 
آورد تا در بــازار امريكا قابليت رقابت پيدا 
کند. اين يک پيش بيني آشــكار بود؛ اما در 
نيامد. آمارها در  تحليل نظريه پردازان مــا 
کويت هم در اين خط هســتند و درنهايت 
کشــورهاي ديگر مانند عــراق و ايران هم 
براي اينكه بازار خود را از دست ندهند، با 

اين کاهش قيمت همراه شدند.
قيمت  بــراي کاهش  رفيعي: يک عامــل ديگر 
نفــت در جهــان، حرکــت کشــورها به ســمت 
استفاده از انرژي هاي پاک و در رأس آنها انرژي 
خورشيدي است. عربســتان معتقد است اگر االن 
نفت را نفروشــد در آينده قيمــت اين کاال پايين 
مي آيــد و درنتيجــه تمايل دارد بيشــتر نفت خود 
را در زمــان حــال عرضــه کنــد. در امريــکا نيز 
جنبش هاي محيط زيســتي مخالف برداشت نفت 
از مخــازن غيرمتعارف هســتند؛ اما شــرکت هاي 
بزرگ آنها را دور مي زنند، ولي زماني که قيمت 
نفت پايين بيايد، برداشــت از اين منابع، اقتصادي 
نيســت و درنتيجه اســتخراج از آنها کم مي شود. 
در حــال  حاضر برداشــت از منابع شــيل 70 دالر 
هزينه دارد و براي قيمت هاي پايين تر، اســتخراج 
به صرفه نيســت. طبق جديدتريــن آمارها امريکا 
براي ســال 2035 در نفت خودکفا مي شــود. نياز 
امريــکا به واردات نفت در حال  حاضر 10 ميليون 
بشــکه در روز است؛ اما اســتخراج از منابع شيل 
فقط به 2/5 ميليون مي رسد و اگر استخراج از اين 
منابع روند گذشته را داشته باشد تا 2035 مي تواند 
خودکفا شــود. در آن زمان قيمت نفت به شــدت 
کم مي شــود. به همين دليل عربستان و متحدانش 
قيمــت نفت را کاهش دادند تا جلوي تحقيقات و 
استخراج شــيل اويل را بگيرند. کمپاني هاي نفتي 
نيز در اين مورد دو ديدگاه دارند. برخي معتقدند 
بايد اســتخراج از منابــع متعارف را بــاال ببرند و 
برخي ديگر به شــيل اويل تمايل دارند. عالوه بر 
اين عربستان مي خواهد ايران و روسيه را در سطح 
جهاني دچار مشــکل کند و به همين دليل نيز بعد 
از انقــالب ايران، ما شــاهد کاهش فاحش قيمت 
نفت هســتيم. پژوهش ها نشــان داده اگر به اندازه 
درياچــه ناصر نيروگاه خورشــيدي در خاورميانه 
نصب شــود، مي تواند کل انــرژي برق خاورميانه 
را تأمين کند. با توجــه به همه اين موارد مي توان 
ادعا کرد که بسته خروج از رکود کارشناسي شده 
نبوده و اين مســائل را در ســطح بين الملل و تأثير 

آن را بر اقتصاد داخل در نظر نگرفته است.
مظهري: به نظر من اين بســته کارشناســي  شده، 
ولــي با همــان تفکــر سياســت هاي تعديــل و با 
اســت، چراکه کارشناسان  بيش ازحد  خوش بيني 
بســته معتقــد بودند رکــود در دنيا تمام شــده و 
اقتصاد کشــورهاي پيشرفته سرمايه داري به سمت 
رونق حرکت مي کند. در هند و چين شــتاب نرخ 
رشد کند شده اســت و پيش بيني ها نشان مي دهد 
سال 2015 سال خوبي از نظر رشد اقتصادي براي 

اروپا نخواهد بود.

 در حال  حاضر ليبي باوجود 
درگيري هاي زياد توليد نفت 
خود را به 1 ميليون بشکه 

رسانده است. توليد نفت عراق 
هم به سرعت در حال افزايش 
است. درنتيجه همه اين موارد 

در بازار نفت، عماًل عرضه بيشتر 
از تقاضا شده است
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اســت، ســرمايه دار اعتمادي براي سرمايه گذاري 
ندارد. در چند سال اخير خروج سرمايه از کشور 
افزايش چشــمگيري يافته اســت. آقاي يونســي 
زماني که وزير اطالعات بودند، گفتند که سرمايه 
ايرانيان خارج از کشــور بيــن 600 تا 800 ميليارد 
دالر اســت. از آن زمــان تاکنون اين رقم بيشــتر 
شــده و از طريق فرار ســرمايه بعد از وقايع 1388 
چند هزار شرکت در امارات توسط ايرانيان ايجاد 
شده اســت. درحال حاضر هم اگر سرمايه گذار به 
ايــن نتيجه برســد که در تقابل بــا دولت روحاني 
يک عملياتي در کشــور در حال انجام است، آن 
را  به مثابه پايين آمدن امنيت مي داند و سرمايه خود 
را از کشور خارج مي کند. درنتيجه نمي توان تنها 
با اتکا به سياست هاي پولي و مالي سرمايه گذاري 
را باال بــرد و دولــت بايد به ايــن موضوع توجه 

داشته باشد.
مظهري: يکــي ديگر از جنبه هايي که مي توان با 
توجه به آن بســته سياستي دولت را بررسي کرد، 
نگاه اين بســته به صنعت مونتــاژ به عنوان يکي از 
راه هاي تأمين منابع اســت. دکتر شــاکري رئيس 
دانشــکده اقتصاد دانشگاه عالمه در گفت وگويي 
که با روزنامه شــرق داشــتند، مطــرح کردند: »ما 
بايد ريشــه يابي کنيم چرا زماني کــه نرخ ارز در 
کشــور باال مي رود، روي تورم و بيــکاري ما اثر 
مي گــذارد. زماني کــه صنعت کشــور به خارج 
وابسته اســت، ما براي توليد به واردات کاالهاي 
واسطه نياز داريم. در اين حالت افزايش نرخ ارز، 
هزينــه توليد و قيمت تمام شــده کاال در داخل را 
افزايــش مي دهــد. درنتيجه تورم در کشــور باال 
مــي رود و چون مردم قدرت خريد ندارند، باعث 
رکود و درنهايت تعطيلي بنگاه مي شــود. در اين 
وضعيت صنايع کشــور و به دنبــال آن اقتصاد، به 
خارج وابسته مي شود«. شوروي سابق، هند و چين 
در سياســت هاي صنعتي خود دنبال اين بودند که 
يک صنعت از ابتدا تا انتها در کشورشــان ساخته 
شــود تا اقتصاد آنها از خارج مســتقل بماند. آثار 
اين سياست هنوز در روسيه باقي است و به همين 
دليــل اين کشــور از تحريم غــرب ضربه زيادي 
نخورده است. اين موضوع باعث شده حتي روسيه 
دست به تحريم اروپا بزند و توانسته نيازهاي خود 
را مديريت کرده و حتي از کشورهاي غيراروپايي 
بخشي از نيازهاي خود را تأمين کند. سياست هاي 
صنعتي در شــوروي ســابق اين مزيــت را نيز در 
صنايع فضايي براي روســيه به ارث گذاشــت که 
امــروز بتواند در مقابــل تحريم هاي غرب قد علم 
کند. اخيراً دو ســفينه امريکا پي درپي سقوط کرد 
درحالي که فضانــوردان امريکايي در فضا به غذا 
نياز داشــتند. سفينه هاي روســيه براي فضانوردان 
امريکايــي کــه دچار مشــکل غذا شــده بودند، 
مــواد الزم را فرســتادند  و با ايــن کار امريکا را 
تحقير کردنــد. البته اگر ما صنايع مونتاژ را بعد از 
جنگ پــي نمي گرفتيم، صنايع مــا امروز ارزبري 
کمتري داشــت و هيچ وقت ارزش پول ملي ما در 
مقابــل پول امريکا به يک ســوم خود کاهش پيدا 

يازدهــم روي کار آمــد نرخ تــورم حدود 42/5 
درصد بود. يکي از اقدامات مناســب دولت آقاي 
روحاني امنيت رواني بود که به جامعه داد و تورم 
کاهش يافت. مردم، محتکران کاال، عمده فروشان 
و توليد کنندگان عزم دولت را در تشنج زدايي چه 
در داخل و چه در خارج جدي گرفتند. حتي چند 
ماه پيش از انتخابات نيز نرخ تورم ماليم تر شــده 
بود و بعد از انتخابات نيز فضاي کســب و کار بهتر 
شــد و محتکران را مجبور کرد کــه کاالها را از 
پســتو بيرون بياورند. اين امنيــت فکري و رواني 
حتــي پيش از اينکه توليد افزايش يابد،  توانســت 
به کاهش تورم کمــک کند. بخش مهمي از اين 
کاهش تورم بــه دليل همين امنيت فکري اســت 
و تنهــا به خاطــر افزايش عرضه نيســت. بگذريم 
از اينکــه رئيس بانک مرکــزي علت کاهش نرخ 
تورم را تماماً به حســاب بانک مرکزي مي گذارد. 
بسته در بخش سياســت هاي پولي متکي به نظريه 
مقداري پول اســت که بر اســاس آن علت تورم 
را هميشــه و در همه جا بايــد افرايش عرضه پول 
قلمــداد کــرد. وزيــر اقتصاد دولت در ســال 92 
مشکل 70 درصد واحدهاي توليدي تعطيل شده و 
نيمه فعال را نقدينگي اعالم کرد. چنان که  مشاهده 
مي شــود افزايش عرضه پول و هدايت بخشــي از 
نقدينگي پيشــين به طرف توليد توانست نرخ رشد 
منفــي را به جهت مثبت تغيير دهد و وضع تورم و 
اشــتغال را بهبود بخشد. سياســت هاي پولي بسته، 

مخالف اين تجربه مثبت است.

ميثمي: به نظر مي رسد اين کنترل تورم تنها 
دولت  اســت.  نبوده  رواني  امنيت  به دليل 
يازدهم زمانــي کــه روي کار آمد گفت 
تالش مي کند ســهم توليد از هدفمندي را 
که در دولت قبلي داده نشده بود، بپردازد. 
اين يک حمايت از صنايع است و مي تواند 

بخش توليد را به آينده خوش بين کند.
رفيعي: در گزارش اخير مجلس گفته  شــده که 
دولت نتوانسته اين سهم را به توليد پرداخت کند. 
بااين حــال يکي از سياســت هاي درســت دولت 
در ايــن مدت، در حوزه بهداشــت و درمان بوده 
اســت. اگر دولت اين بخــش و در مرحله بعدي 
بخش آموزش را تقويت کند، در بلندمدت تأثير 
بســيار خوبي بر کشــور خواهد داشت. طبق آمار 
6/5 ميليــون نفــر در ايران دفترچــه بيمه ندارند و 
اين افراد گاهي مجبور هســتند براي درمان خود، 

زندگي شان را به حراج بگذارند.

ميثمي: سياســت دولت در حوزه بهداشت 
و درمان در حمايت از مســتضعفين و طبقه 

ضعيف است.
رفيعي: من معتقدم اين بسته را نبايد تنها به لحاظ 
اقتصــادي تحليل کرد. امنيت ملي ازجمله مباحثي 
است که در اين تحليل ها بايد به آن توجه داشت. 
امنيت ملي تأثير مســتقيمي روي ســرمايه گذاري 
داخلــي و خارجي دارد. زماني کــه امريکا اعالم 
مي کنــد که همه گزينه ها در مورد ايران روي ميز 

علي )ع( چيســت نخستين پاســخ اين ها، عدالت 
ايشان است. اين موضوع نشان مي دهد عدالت در 
جامعه ما ريشــه دارد؛ اما برنامه ريزان اقتصادي به 
آن توجه الزم را نشــان نداده اند. در زمان شاه هم 
وقتــي درآمدهاي نفتي زياد شــد و حتي پيش از 
آن، رشد اقتصادي خوبي در کشور وجود داشت؛ 
اما چون اين رشد با عدالت همراه نبود، مهاجرت 
از روستا به شهر افزايش يافت و درنهايت انقالب 
اتفاق افتاد. در دولت آقايان هاشمي و خاتمي نيز 
موضوع عدالت آن چنان که بايد موردتوجه نبود و 
بر همين مبنا دولت آقاي احمدي نژاد با شعارهاي 
پوپوليســتي و عدالت خواهــي روي کار آمــد. با 
توجه به اين مسائل بايد گفت يکي از بحران هاي 
دولت يازدهم بحران عدالت اســت که ريشه آن 
به ســال هاي 1340 برمي گردد. اين موارد هم در 
بسته خروج از رکود مغفول مانده و يکي از موارد 

خوش بيني در اين سياست هاست.
مظهري: بســته سياست خروج از رکود در مورد 
سياســت هاي پولي نيز دچار اشــکاالتي است. در 
اين بســته، اولويت به تورم داده شده، نه بيکاري. 
از منظــر اقتصاد سياســي يکــي از داليل محکم 
اقتصادي ســقوط رژيم شــاه، تورم بود. از شروع 
سياست هاي تعديل تاکنون در دولت هاي مختلف 
در هر ســطح از نرخ تورم و نرخ بيکاري مبارزه با 
تورم در اولويت قرار داشته است که بخشي از آن 
به دليل تسلط اقتصاددانان پولي در بانک مرکزي 
و ديگر نهادهاي اقتصادي کشــور است و بخشي 
ديگــر آن را مي توان بــه دليل سياســي و حافظه 
سياســيون در قدرت، از علت تورم در سقوط شاه 
نســبت داد. بخشــي از افزايش يا کاهش تورم در 
ايران به دليل مســائل رواني است. زماني که مردم 
در يــک اقتصــادي مانند ايران به دنبــال اتفاقات 
اقتصــادي و سياســي نامطلوب نرخ تــورم باال را 
پي درپــي تجربــه مي کنند، آينده نگــري در آنها 
نقش مهمي پيدا مي کنــد. در نتيجه پيش از اينکه 
واقعــاً قيمت ها افزايش يابد، شــروع به انبار کردن 
کاالها مي کنند که ايــن موضوع خود به افزايش 
تورم کمــک مي کند، به وي ژه اگــر اين از طرف 
عمده فروشــان کاال انجام شــود. زماني که دولت 

دکتر مظهري
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قــرار داد و مي خواســت بــا امنيتي کــردن جامعه 
و نظامي کــردن اقتصــاد عدالت اقتصــادي را به 
مردم عرضه کند. خوشــبختانه هر دو الگو از نظر 
انديشــمندان و مردم ايران شکســت خورده تلقي 
شده است. اجازه بدهيد بحث خودم را جمع بندي 
کنم. در طول يک صد ســاله اخير در دوره 1342 
تا 1356 ما به طور متوســط حدود 9/5 درصد نرخ 
رشد اقتصادي با نرخ متوسط زير پنج درصد براي 
تــورم و بيکاري داشــتيم ؛ از نظر سياســي هم در 
منطقه قوي تريــن ارتش در خاورميانــه و بهترين 
ديپلماسي با کشورهاي منطقه و کشورهاي عربي 
را داشــتيم. بهترين و مطمئن ترين مهره امريکا در 
منطقه به شــمار مي آمديم که هم زمــان از روابط 
خوب با دو کشور بزرگ و تأثيرگذار کمونيست 
)شــوروي و چين( بهره مند بوديم؛ اما چرا رشــد 
اقتصادي در ايران پايدار نماند؟ چرا رژيم شــاه با 
اين وضعيت پايدار نماند. از منظر اقتصاد سياســي 
مي توان ســه دليل بــراي آن اقامه کرد: 1. صنعت 
مونتاژ؛ 2. توزيع نامناســب منافع حاصل از رشــد 
اقتصادي؛ 3. بي اعتنايي به آزادي هاي سياســي و 

دموکراسي.
تجربه به ما آموخته که هر طرح و برنامه اقتصادي 
چه به نام اقتصاد مقاومتي و چه بســته سياست هاي 
اقتصــادي خروج از رکود يا هــر نام ديگري بايد 
از يک ســو طبقات فرودست را از منافع حاصل از 
رشد اقتصادي بيشتر بهر ه مند کند و از سوي ديگر 
به طــور هم زمــان در جهت آزادي هاي سياســي 
بيشتر در بســتر آزادي احزاب گام بر دارد. اين ها 
همه در اصول قانون اساسي نهفته است. بر اساس 
مباحثــي که خدمتتان عرض کــردم هر دو برنامه 
اقتصــاد مقاومتي و بســته سياســت هاي اقتصادي 

خروج از رکود نقدپذير است.■

مشارکت مردم است. در زمان مصدق مردم 
اوراق قرضه را مي خريدنــد و آن را پاره 
رمز  مي گفتند  بازرگان  مهندس  مي کردند. 
پيشــرفت کشــورهاي دنيا در ماليات دادن 
مردم اســت. در دوران مصدق مردم صف 
مهندس  بدهنــد.  ماليات  که  مي کشــيدند 
مصدق  از  دليــل حمايت خــود  بازرگان 
همين موضــوع مي داند. اين گفته نشــان 
مي دهد مصدق با بســيج مردم توانست در 
دوران تحريــم دوام بياورد؛ اما در بســته 
اقتصاد مقاومتي به مردم اتكا نشــده و اين 

يک موضوع متناقض است.
مظهــري: وقتــي دولــت متمايــل بــه چپ در 
2003 در برزيــل بــا حمايت اتحاديــه کارگران 
و روشــنفکران منتقــد ســرمايه داري قــدرت را 
به دســت گرفت، همه قشــرهاي جامعــه ازجمله 
ســرمايه گذار ملــي و اتحاديه کارگــران و حتي 
مديران شرکت هاي خارجي را مورد مشاوره قرار 
داد و وضعيت دموکراســي و آزادي هاي سياسي 
را بهبود بخشــيد. دولت انقالبــي اورتگا وقتي که 
حدود 10 ســال پيــش دوباره به قدرت رســيد به 
روزنامــه منتقد خود که در دوره مبارزه انتخاباتي 
عليــه او تبليــغ مي کــرد، کمک مالــي کرد که 
روزنامه اش دوباره چاپ شــود و استدالل اورتگا 
اين بود که با انتقاد اين منتقدان من به اشــتباهات 
خــود پي خواهم بــرد. امروز چــپ در امريکاي 
التين با چپ دوران جنگ ســرد متفاوت اســت. 
در آنجــا عدالت اقتصادي با آزادي هاي سياســي 
عجين شــده است . ايران در همين رابطه دو تجربه 
تلخ را از ســال 1368 تا امروز پشــت سر گذاشته 
است. اول: دوره بنيادگرايي بازار که از مدل کره 
جنوبــي سرمشــق گرفته بود و رشــد اقتصادي را 
نسبت به آزادي هاي سياســي و عدالت اقتصادي 
در اولويــت قرار داده بود؛ دوم که از داخل جبهه 
اصول گرايــان بــروز کرد، مــدل چينــي را الگو 

نمي کرد. درآمدهاي ارز در بحث صادرات بسته 
متکــي بر خام فروشــي و صنايع مونتاژ اســت که 

هميشه ضربه پذير و تورم زا هستند.
رفيعــي: يکــي از اعضــاي دولــت در يکي از 
صحبت هاي خود گفته بود اگر ما االن به تجارت 
جهاني بپيونديم، تنها چيــزي که مي توانيم صادر 
کنيم، آبگوشــت بزباش است. اين حرف درست 
و عميقي اســت و معناي مهمــي دارد و نيز تأييد 
مي کنــد که صنايع ما بومي نيســت و نمي تواند به 

خود متکي باشد.

ميثمــي: شــما اقتصاددانان را بــه دو نحله 
نئوکالسيک و ســاختارگرا تقسيم مي کنيد. 
بســته سياســتي اقتصــاد مقاومتي توســط 
کســاني نوشــته  شــده که نگاهي منفي به 
آراي مــردم دارند. اين در حالي اســت 
که اقتصاد مقاومتــي در ايران بدون آراي 
مردم امكان نــدارد. در مقابل اقتصاددانان 
هستند.  مردمي  مشارکت  نئوليبرال طرفدار 
دکتر رناني هم مي گويند اقتصاد ما نيازمند 

تجربه به ما آموخته که هر 
طرح و برنامه اقتصادي چه به 

نام اقتصاد مقاومتي و چه بسته 
سياست هاي اقتصادي خروج از 
رکود يا هر نام ديگري بايد از 
يک سو طبقات فرودست را از 
منافع حاصل از رشد اقتصادي 
بيشتر بهر ه مند كند و از سوي 
ديگر به طور هم زمان در جهت 
آزادي هاي سياسي بيشتر در 
بستر آزادي احزاب گام بر دارد

توضيح و پوزش
 در صفحه 135 شماره پيشين نشريه، نسبت ها بايد بصورت زير نشان داده شوند:    

در اين تفسير اجزاي استعاره هاي بکار گرفته شده، در بيت مورد نظر به شرح زيرند:      
آب  :  جستجوي آب  :  تشنگي  :  جوشيدن آب     

     : :                                             
         راه حل : خواستن حل شدن مشکل : کوشش در حل مشکل : حل کامل مشکل         

اگر طبق شعر، اصل تشنگي است، طبق تفسير، اصل کوشش در حل مشکل است.   

و در صفحه 136، نسبت ها بايد بصورت زير نشان داده شوند:

 آب  :  جستجوي آب  :  تشنگي  :  جوشيدن آب       
: :                                  

خدا  :  خواستن خدا  :  عشق به خدا  :  حل تمام مشکالت  

ــد  ــه باي ــودار مربوط ــه 137، نم در صفح
ــد:           ــن باش چني

   

واژه itaf roma نيــز از دوکلمــه جــدا از هــم 
تشــکيل شــده است.     

ضمناً آدرس ايميل نويسنده نيز
shafaghi}at{hotmail}dot{com 

 است.    
از آنجا که براي تأکيد بر چندي از کلمات 
به زير آنها خط کشيده شده بود و در چاپ 
مجله نشان داده نشده اند، مي توانيد با تماس 
با نويســنده، يا با دفتر مجله نســخه صحيح 

مقاله را دريافت کنيد.     
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مرد. رسانه ها در ســکوتي تاريخي به سر مي برند. 
... جهــان را از اين فاجعه مطلع کنيد«. انگلســتان، 
فرانســه، يونان، پرتغال و اسپانيا، صحنه اعتراض ها 
سياســت هاي  بــه  مخالفــت  در  اعتصاب هــا  و 
انقباضــي دولت هاســت. گويي شــبح مارکس و 
ايده »انترناســيونال خلق هــا« دوباره بر فــراز نظام 
ســرمايه داري ظاهر شده اســت. از همين روست 
که در واشــنگتن به افتخار جــان مينارد کينز فرش 
قرمز پهن مي کنند و توصيه هاي سياستي او ازجمله 
تزريق منابع مالي با هدف پيشگيري از افتادن کامل 
نظام ســرمايه داري در گرداب بحران را به گوش 
جان مي خرند و دربــاره صحت آن کوچک ترين 

درنگي نمي کنند.
اين جنبش هاي اعتراضــي و بحران هاي پي درپي، 
نشــانه اي از دوران گــذار و ضــرورت حتمي آن 
اســت؛ گــذار از نظم اقتصــادي گذشــته به نظم 
اقتصادي جديد. نظم گذشــته که هنوز ســايه آن 
بر اقتصاد جهاني ديده مي شــود، نظمي نئوليبرالي 
اســت که آبشــخور فکري آن رويکــرد افراطي 
بازارگراســت. اين نظــم از ابتداي دهــه 1970 به 
دنبال »عصــر طاليي نظام ســرمايه داري« و دولت 
رفاه کينزي، به تدريج شــکل گرفت تا پاسخي به 
تورم همراه با رکود باشــد؛ امــا، در پس موضوع 
رکود- تورمي در اين اقتصادها، داســتان ديگري 
وجود داشــت. امريکا به عنوان موتور رشد اقتصاد 
جهانــي در دوره پس از جنگ جهاني دوم، ناتوان 
از تأميــن تعهداتــي بود کــه در چارچــوب نظام 
پايه طال – دالر، مي بايســت دالرهاي انباشــته در 
اقتصادهاي ديگر را به طال تبديل مي کرد. گسست 
از نظــام پايه طال – دالر - کــه در آن رابطه ثابت 
و برابري ميان نرخ هاي ارز وجود داشــت - الزمه 
رهايي امريکا از چنين تعهدي بود. به اين صورت، 
نظــام ارزي جهان به ســوي نظام مديريت شــناور 
ارزي گــذار کرد و راه براي تکميل اين سياســت 
از طريق »سياســت هاي تعديل ســاختاري و تثبيت 

اقتصادي« يا »اجماع واشنگتني« فراهم تر شد.5
آزادســازي بازارها به ويژه بازارهاي مالي و پولي، 
خصوصي سازي و مقررات زدايي از بازارهاي کار 
و ســرمايه و حداقل ســازي مداخله تنظيم گرايانه 
دولت در بازارها در دســتور کار دولت هاي وقت 

گندم چنان شــديد بود که طبق گزارش »سازمان 
خواربار و کشــاورزي ســازمان ملل متحد« )فائو( 
بيــش از يک صد ميليون نفر به زيرخط فقر رفتند.3 
يک ســال بعد دومين بحران رکــودي بزرگ چه 
در گســتره جهاني آن و چــه در عمق آن رخ داد. 
بحراني که بعد از گذشت بيش از پنج سال هنوز به 
طول کامل رفع نشــده است و پس لرزه هاي آن در 
اروپا و ساير نقاط جهان به ثبت مي رسد. در همين 
ايام و در واکنش به اين بحران ها، چه در امريکا و 
چه در اروپا، شاهد جنبش هاي اجتماعي اعتراضي 
بوده ايــم. در امريــکا معترضان به وال اســتريت - 
به مثابــه نمادي از مالي گرايــي بيش ازاندازه اي که 
موجب ثروت اندوزي کازينويي همراه با نابرابري 
زياد مي شــود- مکان وال استريت در نيويورک را 
به اشــغال خود درآوردند و با شــعار »يک درصد 
در برابــر 99 درصد« اعتراض خــود به نظام نابرابر 
اقتصــادي را بــه گوش جهانيــان رســاندند. البته، 
پيش ازاين در ســال 1999 نيز بــه هنگام برگزاري 
اجالس وزيران ســازمان تجارت جهاني در سياتل 
آمريکا، جنبش اعتراضي وسيعي شکل گرفته و به 
خشونت شديد هم کشيده شده بود؛4 باوجوداين، 
بازتــاب جهاني جنبش وال اســتريت را نداشــت 
چراکــه به رغــم بحران هاي رخ داده در گوشــه و 
کنار جهان، خوش بيني بيش ازاندازه اي نســبت به 
عملکرد رشــد اقتصادي در آينده وجود داشــت. 
در اصل، چنيــن اعتراض هايي در متن رشــد هاي 
اقتصــادي خوش بينانه، حمل بــر حباب روي آب 
مي شــد که چندان اعتنايي نبايد به آن ها کرد؛ اما، 
اعتراض هــاي اخيــر آن هم بعد از فروپاشــي مالي 
و اقتصــادي امريــکا و اروپا و ســاير کشــورهاي 
توســعه يافته ازجملــه ژاپن و اســتراليا را نمي توان 
حبــاب روي آب تلقــي کــرد. هزاران نفر شــغل 
خود را از دست داده اند و ميليون ها نفر در معرض 
گرســنگي شــديد قرار دارند. اعتراض ها به مکان 
جغرافيايي خاصي محدود نمي شود. اين روزها در 
شــبکه اجتماعي فيس بوک تصويري تکان دهنده 
از زنــي که فرزنــد نحيف و الغر رو بــه موتي را 
در آغــوش دارد بــا اين جمالت دست به دســت 
مي شــود: »ســومالي در حال مرگ است. 29 هزار 
کودک مرده انــد و 300 هزار کودک نيز خواهند 

»هر جا )تمرکز( مالکيت زياد اســت نابرابري هم 
زياد اســت...وفور ثروت، موجب فقر و بي چيزي 

عده اي مي شود« )آدام اسميت(1
»زمان، زمان دو نوع مردم اســت. در يک سوي 
داســتان، کشــوري با تعداد زيادي فقير وجود 
دارد که به ناگهان رشد سريع اقتصادي را تجربه 
مي کنــد؛ اما تنها نيمــي از مردم در اين رشــد 
سهيم اند. اين نيم ســهيم در رشد، بخش زيادي 
از درآمدشــان را براي غذا صرف مي کنند و اگر 
عرضه غذا به سرعت افزايش نيابد قيمت ها جهش 
مي کنند. نيمه بي بهره از رشد، اکنون با قيمت هاي 
افزايش يافته مواجه اند، بدون آنكه درآمد بيشتري 
داشته باشــند. بنابراين، قحطي شروع مي شود... 
تراژدي هايي نظير ايــن پي درپي در تاريخ رخ 
داده است...آنچه بيش از همه چالش برانگيز است 
يافتن سياست هاي مؤثري است که با پيامدهاي 
نامتقارن توسعه اقتصاد جهاني مقابله کند. اصالحات 
اقتصادي داخلي در بسياري از کشورهاي با رشد 
آهسته  اقتصادي به شــدت موردنياز است؛ اما به 
همكاري بيشتر جهاني نيز نياز فوري وجود دارد. 
وظيفه  اول، درک ماهيت مشكل است« )آمارتيا 

سن(2

مقدمه:
بحران هاي بزرگ نشانه هاي بزرگي از دوران گذار 
هستند. دهه هاي 1990 و 2000، دوران بحران هاي 
بــزرگ و متعدد بود. بحران جنوب شــرقي آســيا 
در ســال 1997 چنان عميــق و تکان دهنده بود که 
تعبير »معجزه شــرق آسيا« را يک شــبه به »معجزه 
يخ بسته شرق آســيا« تبديل کرد و بعد بحران هاي 
پي درپي مالــي در مکزيک، آرژانتين و روســيه. 
ســال 2007 نوبــت بحــران غذايي بــود. افزايش 
قيمت هــاي مواد غذايــي ازجملــه ذرت، برنج و 

بحران و ضرورت تأسيس نظام اقتصاد بين الملل مساوات گرا

استاديار مؤسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

علي ديني تركماني

اقتصاد متعارف؛ خروج از الک محافظه کارانه
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مي داند که برخالف دست نامرئي اسميت به جاي 
هماهنگ ســازي امور، موجب تخريب و آشــوب 

مي شود.
»بازارهــاي ناآرام ســهام، در تخصيــص عقاليي 
ســرمايه اختالل ايجاد مي کننــد و موجب تحليل 
مجموعــه اقتصــاد مي شــوند. آدام اســميت فکر 
مي کرد که اين دســت نامرئي بازار اســت که کل 
اقدامــات را هدايــت مي کند و موجــب حداکثر 
پيشرفت مي شود. ديدگاه ما اين است که بازارهاي 
نامرئــي کازينويــي و مديريــت ســرمايه گذاري 
انگشت به ماشه، به مانند پاي نامرئي عمل و اقتصاد 

را دچار نوسان هاي شديد مي کنند.13

نظم نوين جهانــي و توزيع نابرابر درآمد 
و ثروت

مالي گرايــي بيش ازاندازه نه تنهــا موجب بي ثباتي 
اقتصاد مي شــود بلکــه توزيع درآمــد و ثروت را 
نيــز نابرابرتر مي کند. نظــام پاداش دهي را به جاي 
مرتبط کــردن بــه عملکــرد واقعي، اقتصــاد را به 
موج سواري از جريان هاي سفته بازانه پيوند مي زند 
و نظامــي نامتقــارن ايجاد مي کند کــه در آن هر 
مديــري ســعي مي کنــد از طريــق به کار انداختن 
منابــع در بورس بــازي، پاداش هــاي کالن ميليون 
دالري براي خــود تأمين کند. شکســت بازار در 
تأمين اطالعــات متقارن نيز موجب شــکل گيري 
پديده مخاطرات اخالقي مي شــود کــه نتيجه آن 
در اقتصاد مالي زده چيزي نيست جز حساب سازي 
براي نشــان دادن ترازهاي بهتــر به منظور دريافت 
پاداش هاي کالن تر؛ پاداش هاي ميليون دالري که 
به بهاي ســقوط ارزش دارايي ســهامداران و زيان 
واردشــده بر ميليون ها خرده ســهامدار کم درآمد 
عايــد عده اي معدود مي شــود؛ امــا، صرف نظر از 
موضوع مخاطرات اخالقي که جوزف اســتيگليتز 
بر آن تأکيد دارد، در ســطح کلي اقتصاد جهاني، 
توزيع درآمد طي ســال هاي 1970 به بعد نابرابرتر 
شــده اســت. در ســال 1989، توزيــع درآمــد به 
تفکيک گروه هاي بيســت درصد جمعيت جهاني 

همان گونه که مي بينيم از 1990 به بعد ميزان رشــد 
سود در بخش مالي از بخش واقعي فاصله مي گيرد 
و رفته رفتــه ايــن فاصله افزايــش قابل توجهي پيدا 

مي کند.
آمار و ارقام در دســترس دربــاره ميزان معامالت 
انجام شــد در بازارهــاي مالي نشــان مي دهند که 
سهم اين نوع از سرمايه گذاري ها از کل صادرات 
جهان از نيم درصد در سال 1950 به 30 درصد در 
ســال 2000 افرايش يافت. نســبت معامالت ارزي 
فرامــرزي به توليد ناخالص داخلي، در امريکا از 9 
درصد در سال 1980 به حدود 250 درصد در سال 
2000، در ژاپن از 7/7 درصد به حدود صددرصد، 
در آلمــان از 7/5 درصد به حدود 350 درصد، در 
ايتاليا از 1/1 درصد به حدود 650 درصد، در فرانسه 
از کمتر از 10 درصد بــه حدود 430 درصد و در 
کانادا از 6/9 درصد به حدود 350 درصد افزايش 
يافت. نسبت ســرمايه در گردش روزانه بازارهاي 
خارجــي ارز به کل ذخاير بانــک مرکزي از 6/9 
درصد در سال 1977 به حدود 100 درصد در سال 
2000 افزايش يافت.11 اين آمار و ارقام نشان دهنده 
افزايش قدرت سرمايه مالي طي دهه هاي 1970 در 
مقايسه با قدرت ســرمايه توليدي و همين طور دال 
بر ناتواني دولت ها و بانک هاي مرکزي در مقابله با 
خطرات ناشــي از جابه جايي هاي سرمايه هاي مالي 
اســت. کينز پيش تر درباره چنين وضعيتي هشدار 

الزم را داده بود:
»وقتــي بنگاه به صــورت حبابــي روي جرياني از 
ســفته بازي درمي آيد، موقعيت جدي و خطرناک 
مي شــود... با اين نگاه که سلطه سفته بازي بر بنگاه 
در اياالت متحده بايد کنترل شــود، معرفي ماليات 
انتقالي دولت بر تمام معامالت )مالي( ممکن است 

به اصالح اين وضع کمک کند«.12
وارن بافــت، ســرمايه گذار ميليــاردر امريکايــي، 
که تجربــه زيادي در بازارهاي مالــي دارد، کالم 
کينــز مبني بر کازينويي بودن بــازار مالي را به کار 
مي بــرد و ســرمايه مالي را همچون »پــاي نامرئي« 

امريــکا )رونالد ريــگان( و انگلســتان )مارگارت 
تاچر( قرار گرفت. فروپاشي بلوک اتحاد جماهير 
شوروي ســابق در ابتداي دهه 1990، بيش ازپيش 
بــذر اين »نظم نوين« را در جهان پراکند. در همين 
راســتا، نظريه پردازاني چون فرانســيس فوکوياما، 
افسانه هايي پردازش کردند مبني بر اينکه تاريخ به 
پايان رسيده و نئوليبراليسم برتري خود را به اثبات 
رسانده اســت و حضور آدام اسميت در مسکو را 

نشانه اي از پايان تاريخ دانستند.6
اما، ديواره باشــکوه اين نظم نويــن ابتدا با بحران 
شــرق آسيا در سال 1997 و ســپس با مجموعه اي 
از رويدادهــا ازجملــه بحران هاي مالي روســيه و 
مکزيک و آرژانتين، فروپاشــي برج هاي دوقلوي 
نيويورک در يازدهم سپتامبر و بحران مواد غذايي 
در سال 2007 ترک برداشت. در پايان اين زنجيره 
رويدادها بحران مالي بزرگ 2008 قرار دارد. اين 
بحران کــه وقوع آن براي تحليل گــران اقتصادي 
و غيراقتصــادي تيزبيــن دگرانديــش غيرمترقبــه 
نبود،7حکم ميخــي بر تابوت رويکــرد نئوليبرالي 
به اقتصــاد را دارد. بــه همين دليل اســت که بعد 
از بحران، بســياري از آثاري که در دوره ســيطره 
رويکــرد نئوليبرالــي، با بي توجهــي کامل مواجه 
مي شــدند، در صدر آثار پرفــروش قرارگرفته اند. 
ازجملــه آثار کينز و آثار اقتصاددانان پســاکينزي 
چــون هايمــن مينســکي8 و آثــار نظريه پــردازان 
راديکالي چــون کارل مارکس و توماس پيکتي.9 
تأثيــر اين بحران چنان عميق و فراگير بوده اســت 
کــه حتي نظريه پردازي چــون فوکوياما که اعتبار 
و شــهرتش مرتبط با پردازش ايده »پايان تاريخ و 
آخرين انســان« است، ناچار از تجديدنظرهايي در 

رويکرد خود شده است.10

نظم نوين جهاني و مالي گرايي فزاينده
نظــم نويــن در بعد اقتصــادي آن ازجملــه رژيم 
ارزي و آزادســازي مالــي پيامــد مهمي داشــت: 
رشــد مالي گرايي بيش ازانــدازه و حرکت اقتصاد 
به سمت وســويي که نه تنها نظريه پردازان راديکال 
بلکــه حتي کينــز نيز نگران آن بــود. بخش مالي، 
به عنوان روغن و گريــس چرخ هاي بخش واقعي 
اقتصاد، در جايي که شــبکه بانکي ناتوان از تأمين 
منابــع مالــي بنگاه هــاي توليدي اســت، مي تواند 
سودمند باشــد؛ اما وقتي رشد بيش ازاندازه اي پيدا 
مي کند اقتصاد را در معرض بي ثباتي شــديد قرار 
مي دهــد و بازدهــي اجتماعي ســرمايه گذاري را 
به شــدت کاهش مي دهد. ترکيب سرمايه گذاري 
از پروژه هــاي بلندمــدت اشــتغال زا و توليدکننده 
کاالها و خدمات موردنياز جامعه به سود معامالت 
روزانه و ثانيه اي تغيير مي يابد. در چنين شــرايطي، 
هــم به دليل ميــزان بازدهي بــاالي معامالت مالي 
و هــم  زمــان بازگشــت کوتاه تــر آن، بنگاه هاي 
بخش واقعــي اقتصــاد نيــز تمايل پيــدا مي کنند 
دست کم بخشي از سرمايه خود را به جاي افزايش 
ظرفيت هاي توليدي، درگير معامالت پرسود مالي 
کنند. نمودار )1( ميزان رشــد سودبخش واقعي و 
مالي را طي سال هاي 1970 تا 2007 نشان مي دهد. 

نمودار )1( ميزان رشد سودهاي مالي و غيرمالي و توليد ناخالص داخلي
در امريكا )1970=100(

منبع:
 John Bellamy Foster and Fred Magdof,, Financial Implosion and Stagnation, Monthly Review, VIl.
60, Isue 7, 2008
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ســرمايه مالي و تکنولوژي اند که شديداً موردنياز 
اســت. مالکيت و کنترل دارايي هاي حياتي قدرت 
اقتصادي شــگرفي به آن هــا مي دهد. اين وضعيت 
يک گرايش ذاتــي در فراينــد حکمراني جهاني 
ايجــاد مي کند کــه به نفــع بازيگــران قدرتمند، 

به خصوص کشورهاي ثروتمند، عمل کند«.19
نظــام ســرمايه داري از طريق تغيير شــرايط نهادي 
در دوره طاليــي 1974-1945، توانســت با خلق 
»ســاختار نهــادي مداخله گــر« و »رژيم انباشــت 
تنظيم شــده« مبتنــي بــر رويکردهاي دولــت رفاه 
کينزي، اســتاندارد زندگي نيروي کار را افزايش 
دهد؛ اما با تغيير اين شــرايط نهــادي و جايگزيني 
رژيم انباشت مبتني بر رويکرد »اجماع واشنگتني« 
از  جلوگيــري  و  درآمــدي  انقباضــي  سياســت 
افزايش دســتمزدها از طريق تضعيــف اتحاديه ها 
و ســنديکاهاي کارگــري دنبــال شــد. درنتيجه، 
دستمزدهاي واقعي بعد از افزايش از 302 دالر در 
سال 1964 به 331 دالر در سال 1973، از اين سال 
به بعد شروع به کاهش کرد و به 277 دالر در سال 
2004 رســيد )جدول 1(. اين کاهش دستمزدهاي 
واقعي که به معناي بدتر شــدن توزيع درآمد است 
مي تواند شــروع بحران از بخش مســکن و نکول 
وام هاي پرخطر )ســاب پرايم( را توضيح دهد که 

معموالً در تحليل هاي رايج از آن غفلت مي شود.

راهكارهــاي گذار از نظم نوين جهاني به 
نظمي مساوات گراتر

چنان که پيش تــر ذکر کرديــم بحران هاي متعدد 
در ســال هاي اخير و جنبش هاي اعتراضي فراگير 
همراه با آن به معنــاي ضروري بودن گذار از نظم 
اقتصــادي نئوليبرالي چند دهه اخيــر به نظم نويني 
اســت که هم ثبــات بيشــتري را در عرصه اقتصاد 
جهاني تأمين کند و نابرابري ميان کشوري و درون 
کشــوري را کاهش دهد. دربــاره چگونگي اين 

گذار ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد.
 برخي معتقدند نظام ســرمايه داري با برخورداري 
از انعطاف پذيــري نهادي، توانايي دســت زدن به 
اصالحــات الزم ازجملــه تغييــر نظــام حکمراني 
اقتصادي جهانــي و همين طور نظام پولي و ذخيره 
جهاني را در چارچوب توصيه هاي سياســتي کينز 
دارد. ايــن توصيه هــاي اصالح طلبانــه عبارت اند 
از: اول، محدود کردن رشــد بخش مالي از طريق 
اعمال ماليات بر معامالت مالي )معروف به ماليات 
توبين(؛ دوم، تأســيس نظام پولــي و ذخيره جديد 
جهاني به نحوي کــه ارز جديد جهاني مســتقل از 
پول ملي اقتصادي خاص مانند امريکا يا هر کشور 
ديگري باشد. از نظر کينز و همين طور اقتصاددانان 
کينزي چون رابرت تريفين و جوزف اســتيگليتز و 
پاول ديويدسون، دليل اصلي و درون زاي بي ثباتي 
اقتصاد جهاني، يکي بودن ذخيره جهاني با پول ملي 
اقتصادي خاص مانند امريکاست. چنين نظام پولي 
اجــازه مي دهد که اقتصادي چــون امريکا چندان 
نگران کســري در بودجه و کســري در حســاب 
جاري خود نباشد چراکه مي تواند از طريق جذب 
ذخاير ارزي و طاليي کشــورهاي ديگر، کســري 

برآورد اين نهــاد جهاني، يک ميليارد و چهارصد 
ميليون نفر )يک پنجم جمعيت جهان( زيرخط فقر 
مذکور هســتند. تعداد فقراي جهان بر مبناي خط 
فقرهاي يک دالر و چهل وپنج ســنت، دو دالر و 
دو ونيم دالر به ترتيب برابر يک ميليارد و هفتصد 
ميليون، دو ميليارد و ششصد ميليون و سه ميليارد و 

صد و پنجاه ميليون نفر است.17
ايــن نابرابــري فزاينده را مي تــوان با اســتفاده از 
نظريــه »عليت انباشــتي« گونار ميــردال18 توضيح 
داد. وقتــي در عرصه اقتصاد جهانــي منابع قدرت 
نابرابري ميان کشــورهاي توســعه يافته  به صورت 
و توســعه نيافته توزيع شده اســت، هرگونه تالشي 
بــراي همگرا کــردن رشــد اقتصــادي و ثروت و 
درآمــد بين کشــوري از طريق اتکا به ســازوکار 
خودکار بــازار آزاد نمي تواند بــه نتيجه موردنظر 
بينجامد؛ زيرا »آثار بازدارنده« موجود در ســاختار 
اقتصاد جهاني ازجمله جذب سرمايه هاي انساني و 
فيزيکي کشورهاي توسعه نيافته توسط کشورهاي 
توسعه يافته و يا انحصاري بودن دانش علمي و فني 
توليد کاالها و خدمات و ســرمايه، قوي تر از »آثار 
انتشــار« يا »رخنه به پايين« ناشي از رشد اقتصادي 
جهاني است. درنتيجه، برآيند کارکرد اين دو نوع 
آثار، ارتقاي اســتانداردهاي زندگي در بخشي از 
جهان توسعه يافته به بهاي تشديد فقر در دست کم 
بخشي از جهان توسعه نيافته است. تبيين »کميسيون 
جهاني بررسي ابعاد جهاني شدن«، وابسته به سازمان 
بين المللي کار، از علل نابرابري فزاينده جهاني در 

همين راستاست:
»بنابراين ســاختار کنونــي و فرايندهاي حکمراني 
جهاني، با مشــکالت جدي روبه روست. مهم ترين 
اين مشکالت نابرابري گســترده قدرت و ظرفيت 
دولت هــاي ملــي مختلف اســت. سرچشــمه اين 
نابرابري اقتصادي کشورهاست. درآمد  مشکالت 
ســرانه کشــورهاي صنعتي بسيار بيشــتر است که 
به صــورت قدرت اقتصــادي در مذاکــرات براي 
شکل دادن به حکمراني جهاني جلوه مي کند. اين 
کشــورها منبع بازارها، ســرمايه گذاري خارجي، 

نشــان مي دهد بيست درصد ثروتمندترين جمعيت 
جهــان حــدود 83 درصد درآمد جهان و بيســت 
درصد فقيرترين جمعيت جهــان فقط 1/4 درصد 

بوده است )نمودار 2(.
مطابق داده هاي برنامه توســعه ســازمان ملل متحد 
)UNDP(14 ســهم کشــورهاي صنعتي از 77/3 
درصــد کل درآمد جهان در ســال 1960 به 81/4 
درصد در سال 1994 افزايش يافته است. در مقابل 
سهم کشــورهاي درحال توســعه از 22/7 به 18/4 
درصد کاهش يافته است. داده هاي جديدتر نشان 
مي دهد که نابرابري مذکور بيشتر نيز شده است. بر 
اســاس گزارش نهاد »بررسي اجتماعي و اقتصادي 
جهــان، وابســته به ســازمان ملــل«15 نابرابري طي 
ســال هاي 1950 تا 2002 به ويژه سال هاي 1980 تا 
2000 افزايش قابل توجهي داشته است. همين طور 
گــزارش »مؤسســه تحقيقــات توســعه اقتصادي« 
ســازمان ملل )WIDER( نشــان مي دهد که در 
سال 2000 يک درصد ثروتمندان جهان به تنهايي 
چهار درصــد از کل دارايي جهان و 85 درصد از 
ثروت کل جهان را مالک هستند. در مقابل، نيمي 
از جمعيــت پايين جهان به ســختي يک درصد از 
ثروت جهان را دارنــد. درحالي که توليد ناخالص 
داخلي واقعي سرانه و خالص ثروت سرانه به قيمت 
)برابري در قدرت خريد( در امريکا برابر به ترتيب 
35، 619 و 143، 272 دالر اســت در زامبيــا برابر 

841 و 2121 دالر است.16
به اعتراف بانک جهاني، در کنار برندگان فرآيند 
جهاني شــدن اقتصاد يــا آزادســازي هاي پولي و 
مالي انجام شــده در اقصي نقــاط جهان بازندگاني 
نيــز وجود دارد. با کنار گذاشــتن چيــن و هند که 
رشــد قابل توجهي داشــته اند، ميزان فقر در ســاير 
بخش هاي جهان توســعه نيافته، افزايش يافته است. 
شــاهوا و راواليون از محققــان بنام بانک جهاني با 
تغييــر خط فقر مطلق از يــک دالر به يک دالر  و 
 بيســت وپنج ســنت، اذعان مي کنند که ميزان فقر 
مطلــق در ســطح بســيار  باورنکردني اســت. طبق 

نمودار )2( توزيع درآمد جهاني به تفكيک گروه هاي بيست درصدي جمعيت جهان 
در سال 1989
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و برنامــه تأميــن اجتماعــي اين کشــور( بلکه در 
چارچــوب نظام حکمراني جهانــي )چون اصالح 
بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و ســازمان 
تجارت جهاني( در چشــم انداز قرار دارد تا ضمن 
پاسخگويي به نابرابري هاي فزاينده و مقاومت هاي 
اجتماعي مرتبط با آن، محيط مناسبي براي انباشت 

سرمايه اجتماعي گراتر فراهم شود.

 اقتصــاد جهانــي عادالنه و علــم اقتصاد 
واقع گرايانه

علــم اقتصاد در برابر وضع کنونــي اقتصاد جهاني 
چــه وظيفــه اي دارد؟ وظيفه نقــد در جهت خلق 
جهاني بهتر؛ اما، علم اقتصاد جاري اعتقاد چنداني 
به جايــگاه نقــد نــدارد؛ چراکــه آن را در حوزه 
»بايدها و نبايدها« قرار مي دهد و غيرعلمي مي نامد. 
حوزه اي که اقتصاد دســتوري، با بار معنايي منفي، 
ناميــده مي شــود. بنابرايــن، بــه آنچــه مي پردازد 
»هســت ها« اســت که اقتصاد اثباتي، با بار معنايي 
مثبت، ناميده مي شــود. در وراي جذابيت ظاهري 
که اقتصــاد اثباتــي دارد، در باطــن، کارکرد آن 
چيزي نيســت جز کنارآمدن با شــرايط موجود و 
پردازش رفتاري محافظه کارانه در قبال مسائلي که 
در عرصه اقتصاد جهاني بســيار متأثرکننده هستند. 
بــه تعبير رابــرت کاکس، کارکرد نظريــه اثباتي، 
ارائه اصالحات جزئي در چارچوب ســاختارهاي 

نادرست موجود است:
»تئــوري اول )اثباتــي يــا حل المســائلي( مربوط 
به اصالحــات خاصي اســت که به منظــور حفظ 
ســاختارهاي موجود است و تئوري دوم )انتقادي( 
مربوط به کشف پتانسيل هايي است که براي تغيير 
ساختاري و ايجاد اســتراتژي براي تغيير ضروري 

است«.21
تقســيم بندي رايج و بسيار مســلط در علم اقتصاد 
جاري، مانع از ســازمان دهي پتانسيل ها براي ايجاد 
تغييرات الزم مي شود؛ چراکه ارزش آن را با انگ 
غيرعلمي بــودن ناديــده مي گيــرد. حال آنکه اگر 
چنين تغييراتي پيش شــرط تأميــن رفاه براي آحاد 
افراد جامعه باشــد، در اين صورت، گريزي از آن 
نيســت و بايد با رويکردي انتقادي به اســتقبال آن 
رفت. از همين روســت که آمارتياســن ضمن نقد 
جداســازي اخالق از اقتصاد به دست علم اقتصاد 
جــاري، در پي تأســيس علم اقتصادي اســت که 
اخــالق را با اقتصاد پيوند بزند و به مســئله عدالت 
چه در ســطح ملي و چه در سطح جهاني بپردازد. 
ســن، اقتصاد اثباتي را مهندسي لجستيک مي نامد 
کــه به رغم ارائه خدماتي، به دليل غفلت از اخالق 

و بايدها و نبايدها، کاستي هاي جدي هم دارد:
»ويژگي اين رويکرد آن اســت که بيشتر به مسائل 
لجســتيکي توجــه دارد تــا به غايت هــاي نهايي و 
پرســش هايي از ايــن نوع کــه چه چيــز موجب 
»سعادت بشــر« است يا اينکه »چگونه بايد زندگي 
کرد؟« در اين رويکرد، غايت ها نســبتاً بدون ابهام 
و به ســادگي مفروض شده اند و مسئله اصلي، فقط 
يافتن وســيله اي است مناسب براي رسيدن به آنها. 
رفتار انساني عمدتاً مبتني بر انگيزه هايي ساده فرض 

در حساب جاري را پوشــش دهد. به بياني ديگر، 
مي تواند تراز کلي حســاب پرداخت هــا را که از 
محل حســاب جاري کســري پيدا مي کند با مازاد 
حســاب ســرمايه جبران و متوازن کند. درنتيجه، 
امتيــاز خــاص يکي بودن پــول ملي بــا ارز اصلي 
جهاني موجب مي شــود که دارنده ذخيره جهاني 
بي مهابا و پي درپي تن به کســري هاي دوقلو بدهد 
و از ايــن طريق هــم اقتصاد خــود را در گرداب 
بي ثباتــي و بحران ببرد، هــم کل اقتصاد جهان را. 
کينــز در مذاکــرات برتون وودز، بــا اين توضيح 
که مديريت باثبــات اقتصاد جهاني مســتلزم نظام 
تسويه حساب هاي بين المللي بر مبناي ارزي جداي 
از پول ملي کشوري خاص است، پيشنهاد تأسيس 
نظام پولي بين المللي جديــد به نام »بانکور« را داد 
که موردتوافق امريکا قرار نگرفت. در حال حاضر 
جوزف اســتيگليتز و پاول ديويدســون از مدافعان 
بســيار جدي چنين ايده اي هســتند. سوم، اصالح 
بانک جهاني و صندوق بين الملل پول به نحوي که 
کارکردهايشــان، به کارکردي نزديک شــود که 
کينــز مدنظر داشــت: بانک مرکــزي جهاني که 
کســري در حســاب جاري برخي از اقتصادها را 
از محل مــازاد تجاري اقتصادهاي ديگر پوشــش 
دهد تا تقاضاي مؤثر در ســطح جهاني باثبات باقي 

بماند.20
اقتصاددانــان راديــکال و مارکسيســت، معتقدند 
نظام ســرمايه داري مبتني بر منطق انباشــت سرمايه 
اســت؛ منطقي کــه رابطــه نابرابــر اجتماعي ميان 
طبقه فرادســت مالک  ابزار توليد و طبقه فرودست 
صاحب کار را بازتوليد مي کنــد. بنابراين، به ناچار 
درگيــر تناقضــات درونــي بحران زاســت. از اين 
منظــر، مــادام کــه منطق انباشــت ســرمايه، يعني 
حداکثر سازي ســود و کااليي سازي تمامي روابط 
و مناســبات اجتماعــي، عمل مي کنــد گريزي از 
بحران نيســت. بــه اين اعتبار، طيــف اصول گراي 
اين گــروه از اقتصاددانان و نظريه پردازان، راهکار 
اساســي را خارج از نظام سرمايه داري جست وجو 
مي کنند؛ طيف معتدل آن نيز خواســتار اصالحات 
راديکال تري چون ملي ســازي بانک ها و تأسيس 

بانک توسعه جهاني جديد هستند.
بــه گمان نويســنده ايــن مطلب، رونــد تحوالت 
بــه سمت وســوي اصالحاتــي خواهــد رفت که 
اقتصاددانــان  و  کينــز  ايده هــا ي  در چارچــوب 
پســاکينزي و همين طــور اقتصاددانان راه ســومي 
چون آمارتياســن، جــوزف اســتيگليتز و توماس 
پيکتي قــرار دارد. به  لحاظ نظــم اقتصادي، تمدن 
ســرمايه داري با وجه مشخصه فرهنگي- اقتصادي 
امريکايي آن که در نئوليبراليسم اقتصادي خالصه 
مي شــود تا حــد زيادي با افول مواجه شــده و طي 
ســال هاي آينده گونه اي از بــازار اجتماعي گراي 
مدنظر کينــز جاي آن را خواهد گرفت. ســاختار 
نهــادي تنظيم گرايانــه و مداخله گرايانه تري نه تنها 
در چارچــوب مرزهــاي ملــي )همچــون برنامــه 
تزريق مالــي 700 ميليــارد دالري امريکا و خريد 
بنگاه ها و مؤسســات مالي ورشکسته توسط دولت 

جدول )1( دستمزدهاي واقعي در 
امريكا طي سال هاي 2004-1964 )به 

قيمت هاي ثابت سال 1982( – دالر در 
هفته

ميزان رشددستمزد )دالر(سال
1964302.52
1965310.462.62%
1966312.830.76%
1967311.30-0.49%
1968315.371.31%
1969316.930.49%
1970312.94-1.26%
1971318.051.63%
1972331.594.26%
1973331.39-0.06%
1974314.94-4.96%
1975305.16-3.11%
1976309.611.46%
1977310.990.45%
1978310.41-0.19%
1979298.87-3.72%
1980281.27-5.89%
1981277.35-1.39%
1982272.74-1.66%
1983277.501.75%
1984279.220.62%
1985276.23-1.07%
1986276.11-0.04%
1987272.88-1.17%
1988270.32-0.94%
1989267.27-1.13%
1990262.43-1.81%
1991258.34-1.56%
1992257.95-0.15%
1993258.120.07%
1994259.970.72%
1995258.43-0.59%
1996259.580.44%
1997265.222.17%
1998271.872.51%
1999274.641.02%
2000275.620.36%
2001275.38-0.09%
2002278.911.28%
2003279.940.37%
2004277.57-0.84%

 مأخذ:
 U.S. Bureau of Labor Statistics (http://www. 
bls.gov), (www.workinglife.org)
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متعارف با ديدگاه باريک بينانه اثباتي و فردگرايانه 
ارائه مي کند در حرکت خواهد بود تا با رويکردي 
واقع گرايانه تــر و کل گرايانه تر نقش درخوري در 
تأسيس جامعه جهاني انســاني تر داشته باشد. »علم 
اقتصاد« رايج با پرداختن به مســائل جزئي در متن 
اقتصاد نابرابر جهاني، چشــم بر ســاخت هاي کلي 
تعين بخــش نابرابري هاي مختلــف مي بندد. چنين 
»علمــي« نياز به ساختارشــکني دارد. بحران 2008 
نيروي محرکه اين ساختارشــکني را فراهم کرده 
اســت. اســتقبال بيش ازحد از آثار دگرانديشــانه، 
چــه در ســنت راه ســومي سوسيال دموکراســي 
ماننــد آثار کينــز و هايمــن مينســکي و جوزف 
اســتيگليتز و آمارتيا ســن و تومــاس پيتکي و چه 
در ســنت راديکال مارکســي مانند آثار مارکس 
و ديويــد هــاروي و رابــرت برنــر، دال بر قدرت 
باالتر چنيــن رويکردهايي در تبييــن علل موجده 
بحــران و بي ثباتي اقتصادي – مالي اســت. به اين 
صورت، انتظار بر اين اســت کــه »علم اقتصاد« از 
الک محافظه کارانه خود خارج شــود و به درکي 

واقع بينانه از دانش اقتصاد برسد.

منابع:
آدامز، والتر و جيمز بروک، آدام اســميت به مســکو - 

مي رود، ترجمه احمد جعفري صميمي، انتشارات وثقي، 
.1375

اســتورات، فرانســيس، تعديــل و فقــر: گزينه هــا و - 
راهکارها، ترجمه علي ديني و ســيامک استوار، سازمان 

مديريت و برنامه ريزي، 1376.
پولين، رابرت، »جهاني شــدن برابري گرا«، ترجمه علي - 

دينــي ترکمانــي و رضا حريــري، ماهنامه بررســي هاي 
بازرگاني، شماره 8، مهر و آبان 1383

دينــي ترکماني، علي، »از بحران مالي تا بحران در علم - 
اقتصــاد« در: علي دينــي ترکماني )تنظيــم و ويرايش(، 
بحران بزرگ مالي: علت ها و راهکارها، مؤسسه مطالعات 

و پژوهش هاي بازرگاني، 1392
ديني ترکماني، علي، »چشم انداز نظام اقتصاد بين الملل: - 

رويکرد آينده پژوهي«، فصلنامه پژوهش هاي و سياســت 
ماي اقتصادي، شماره 61، بهار 1391

ســن، آمارتيا، اخالق و اقتصاد، 1377، ترجمه حســن - 
فشارکي، نشر شيرازه، 1377

فوکوياما، فرانســيس، »فرجام تاريخ و آخرين انسان«، - 
ترجمه علي رضا طيب، مجله سياست خارجي، شماره 2 و 

3، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1372.
فوکوياما، فرانســيس، پايان تاريخ و انســان واپســين، - 

ترجمه عباس عربي و زهره عربي، انتشــارات سخنکده، 
.1391

کاکــس، رابــرت، رئاليســم نــو، چشــم اندازي بــر - 
چندجانبه گرايــي، ترجمه مهــدي رحماني، انتشــارات 

پژوهشکده راهبردي، 1380
کميســيون بررســي ابعاد جهاني شــدن، جهاني شــدن - 

منصفانــه: ايجاد فرصت بــراي همه، ترجمــه عبداالحد 
عليقبيان، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1384

کويــن، فيليپــس، تئوکراســي امريکايي: سياســت و - 
مخاطــرات مذهــب بنيادگرا، نفت و اســتقراض در قرن 
بيست و يکم، ترجمه شهريار خواجيان، نشر اختران، 1387

کينز، جان مينارد، نظريه عمومي پول و بهره و اشتغال، - 
ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر ني، 1387

جاياتي گوش، »بحران جهاني غذا«، ترجمه علي ديني - 
ترکماني، اطالعات سياســي اقتصادي، شماره 265 )آذر 

و دي 1387(

بيش ازاندازه ســرمايه در مرکز مي شــود. ســرمايه 
تمرکزيافته براي پيشــگيري از نزولي شدن حاشيه 
ســود، چاره اي نــدارد جز آنکه به اشــکال جديد 
فعاليت هاي مالي روي بيــاورد. بنابراين، با تجديد 
مهندســي بازارهاي مالي و تنوع ســازي ابزارها و 
گسترش چنين فعاليت هايي در طول زمان، اقتصاد 
در معــرض بي ثباتي قــرار مي گيــرد. نابرابري در 
درآمــد و ثروت و غيرمتوازن بودن ســاختاري در 
سرمايه گذاري، بدون دخالت تنظيم گرايانه دولت 
و نهادهــاي جهاني و بــدون کنتــرل اجتماعي بر 
فرآيند انباشت ســرمايه، گرايش به بازتوليد خود 
دارد. يعني، ســازوکار خود تنظيم گــر بازار آزاد 
در بطــن چنين نابرابري و چنيــن ناتوازني محکوم 

به شکست است.
بحــران بــزرگ مالــي 2008، حکــم ميخــي بر 
تابوت رويکرد نئوليبرالي را داشــت. رويکردهاي 
جايگزين دوباره به صحنه بازگشته اند. در ميان اين 
دو رويکرد راه ســومي که ترکيبي از ديدگاه هاي 
کينزي و پســاکينزي و توســعه اي در يک ســو و 
راديکال مارکســي در سوي ديگر، در تالش براي 
تبيين نارســايي هاي نظم جاري و زمينه سازي براي 
گذار به نظم ديگري هســتند. رويکرد راه ســومي 
سوســيال دموکراتيک بر اين ايده ها و راهکارهاي 
مرتبط بــا آن هــا تأکيــد دارد: اعمــال ماليات بر 
معامالت در بازارهاي مالي )ارائه شده توسط جيمز 
توبين( باهدف کنترل بي ثباتي مالي و اعمال ماليات 
بر ثروت ثروتمندان در مقياس جهاني )ارائه شــده 
توســط توماس پيکتي( باهــدف عادالنه تر کردن 
توزيــع درآمد، تأســيس نظام پولــي نوين جهاني 
از طريــق خلق پول جهاني جديــدي به جاي دالر 
)ارائه شده توســط کينز و استيگليتز و ديويدسون( 
با هدف پيشــگيري از وقوع کســري هاي دوقلوي 
بودجــه و بازرگاني )جــاري( و تجديد ســاختار 
بانــک جهاني، صندوق بين المللي پول و ســازمان 
تجارت جهانــي با هــدف دموکراتيزه کردن نظام 

حکمراني جهاني.
رويکــرد راديــکال مارکســي اعمــال اصالحات 
مذکور را مشروط به تغيير شيوه توليد سرمايه داري 
مي دانــد. از اين منظــر، مادامي که منطق انباشــت 
ســرمايه باقي اســت؛ رابطه نابرابــر اجتماعي، چه 
در جغرافيــاي ملــي و چــه در جغرافيــاي جهاني 
بازتوليد مي شــود قدرت نابرابر موجــود اجازه به 
بار نشســتن اصالحــات مذکــور را نمي دهد. نظر 
نويسنده اين مطلب بر اين است که روند تحوالت 
بيشتر منطبق بر راهکارهاي راه سومي خواهد بود. 
امکاني براي جايگزيني کامل نظام سرمايه داري با 
بديل سوسياليســتي آن وجود ندارد. امکان عملي، 
اصالحات اساســي اين نظام بــا اجتماعي کردن  و 

کنترل کردن مالکيت خصوصي است.
در اين ميــان، »علم اقتصاد« متعــارف نيز ناچار از 
پوســت اندازي خواهد شــد. همان طور که از دل 
بحران بــزرگ 34-1929، رويکرد کينزي بيرون 
آمد در اين مقطع تاريخي نيز دانش اقتصاد به سوي 
انطباق با تعريفي موســع تر ازآنچــه »علم اقتصاد« 

مي شود که مي توان آنها را به آساني تعريف کرد. 
با در نظر گرفتن ماهيت اقتصاد، شگفت آور نيست 
که هم منشأ اخالقي اقتصاد و هم منشأ مهندسي اش 
داراي اهميت و ارزش باشــند. هدف من آن است 
که نشــان دهم مســائل عميقي که نگرش اخالقي 
بــه انگيزه و دســتاورد اجتماعي مطــرح مي کند، 
بايستي جايگاه مهمي در اقتصاد مدرن داشته باشد، 
درعين حال اين امــر را انکار نمي کنم که رويکرد 

مهندسي نيز سهم بسزايي در اقتصاد دارد«.22
از همين روست که حتي اقتصاددان مطرح متعارفي 
چــون پاول کروگمن، بعــد از بحران 2008 اعالم 
مي کند که بدتر شــدن توزيع درآمد در امريکا را 
نمي توان بــدون تحليل طبقاتــي توضيح داد. علم 
اقتصاد براي آنکه به وظيفه خود که همانا تأســيس 
جامعه اي بهتــر براي تک تک افراد جامعه اســت 
بپردازد، بايد چشــمانش را به روي حقايق موجود 
باز کند نــه آنکه ببندد و در عالــم نظريه هايي که 
چندان سنخيتي با چنين مســائلي ندارند سيروسفر 
کند. بايــد صداي ضجه هــا و ناله هــاي ميليون ها 
انســاني که بر اثر گرسنگي دچار سوءتغذيه شديد 
هســتند و هزاران نفر از آناني که به همين دليل در 
حــال مرگ هســتند را به گوش جان بشــنود و از 
طريق اعمال تغييرات اساسي در ساختار قدرتي که 
چنين وضعي را موجب شده در پي تغيير آن باشد 
نــه آنکه خــود را به کري بزنــد و چنان تصويري 
از اقتصاد جهاني به دســت دهد که گويي بهشت 
برين است. طنز قضيه در اين است که قدرت هاي 
هژمونيــک جهاني اگر بخواهنــد حکومتي را در 
کشوري تغيير دهند به راحتي دست به چنين کاري 
مي زنند؛ ولي در برابر خيل عظيم گرسنگان جهان 
بي تفاوت هســتند. اين گرســنگي، همان طور که 
آمارتياسن با استناد به تجربه هاي تاريخي قحطي ها 
نشان داده است، ناشي از کمبود جدي مواد غذايي 
نيست؛ بلکه ريشــه در توزيع به شــدت نابرابر آن 
دارد. اگر ميزان مصرف در کشورهاي پيشرفته که 
بر اثــر پرخوري دچار بيمــاري و اضافه وزن زياد 
هستند، فقط چنددرصدي کاهش يابد و به آفريقا 
و جنوب آســيا و امريکاي التيــن اختصاص پيدا 
کند، شرايط بهبود پيدا مي کند. داستان »داستان دو 
شهر« است نه جامعه جهاني با شهرونداني با حقوق 
انســاني کم وبيش يکسان و نظام حکمراني جهاني 

دموکراتيک و عادالنه.

خالصه
بحران هاي مالــي – اقتصادي و غذايي ســال هاي 
اخيــر، سرمشــق نئوليبرالي براي ســامان دهي نظام 
اقتصادي اجتماعي را به شدت زير سؤال برده است. 
اين سرمشــق قادر به توضيح آنچه رخ داده نيست. 
ســازوکار بازار آزاد بدون کنتــرل اجتماعي، هم 
در تأمين برابــري موردنياز براي مديريت تقاضاي 
مؤثر اقتصاد جهاني شکســت خورده اســت و هم 
در تأمين ســاخت متوازن تري از ســرمايه گذاري 
ميــان ســرمايه گذاري واقعــي و مالــي. نابرابري 
بيش ازانــدازه در توزيع درآمــد و ثروت، موجب 
توزيع نامتقارن ثروت در جغرافياي جهان و تمرکز 
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همــگان در جامعه به قدر کافي وجود ندارد و بايد 
با توليد ايجاد شــود و نيز امــکان تکثير همه آن ها 
وجود ندارد تا در کل جامعه به صورت برابر توزيع 
شــوند. درنتيجــه، بايد آن ها را با قبــول کميابي و 
تالشي سازنده و سالم و با رقابت به دست آورند.

وجــود کنتــرل خشــونت در جامعــه: کليــه . 5
اين مفروضات در ســايه کنترل خشــونت شــکل 
مي گيرند؛ اما در جوامعي کــه به صورت دوره اي 
يــا دائم )ايران و افغانســتان و کل خاورميانه( قادر 
به کنترل خشــونت نبوده يا نيســتند، امکان بروز و 

تحقق نظر شومپيتري وجود ندارد.
جهــت رانت اقتصادي: توزيــع رانت از طريق . 6

محدوديت هــاي بازار سياســي بر بــازار اقتصادي 
انجام نمي گيرد، بلکه برعکس.

ارائه امنيــت و نظم و قانون براي فرادســتان و . 7
فرودستان: نشانگر مفروضات بعدي و تحقق آن ها 

با هزينه کم است.
اســتقالل قوه قضائيه: اين استقالل، براي تأمين . 8

حقوق مالکيت اســت و اينکه فرادستان سياسي و 
اقتصادي قادر نباشــند به ماهيت دعاوي نفوذ کنند 

و دعوا را به نفع خود فيصله دهند.
حقــوق مالکيت به نســبت کارا: تأمين حقوق . 9

مالکيت به نســبت کارا؛ يعني نگهداري دارايي با 
هزينه به نســبت کم تا بتوان شــخص متعرض را با 
هزينه کم وادار به پاســخگويي و تأمين خســارت 

کرد.
هزينه هاي مبادله به نســبت پايين: هزينه مبادله . 10

پايين در نگهداري قراردادها به سمت خود اجرايي 
ضروري است.

دولــت بــه نســبت بي طــرف و قــراردادي: . 11
درمجموع، دولت به عنوان طرف ســوم قرارداد و 
بي طــرف و حامي طرفين مبادله اســت. درنهايت، 
دولت به عنوان نهاد تســهيل کننده و کاهش دهنده 
هزينه مبادله و تأمين کننده حقوق مالکيت اســت. 
درواقــع حضور دولــت به عنــوان نهــاد اصلي يا 
نهادهاي پشــتيباني کننده حقوق به صورت جدي، 
باعــث مي شــود رانت هــاي اقتصــادي از طريــق 
محدوديت هــاي بازار سياســي بر بــازار اقتصادي 
ايجاد نشــوند، بلکه صرفاً بر اســاس مشــوق هاي 
اقتصادي و حضور فروض نامبرده، توزيع و ايجاد 

شوند.

ضرورتي نــدارد که هر بار مفروضــات پنهان اين 
نظريه ها را گزارش کنند زيرا در آن غوطه ورند؛ اما 
افرادي که از دور ناظر بر آن ها هســتند بايد بدانند 
که اقتصاد در تعادل به ســر مي برد و کارآفرينان با 
ابداع و خالقيت بــراي کوتاه مدت آن را از تعادل 
خارج مي کنند و منافع آن نصيبشــان مي شود و به 
حــال کارآفرين و ديگران در جامعه مفيد اســت. 
عوامــل متعددي اين چرخه نــوآوري و خالقيت، 
دنياي تکنولوژيک و پيشرفته امروز غرب را ساخته 
اســت. غير از قيود معمول بــراي توليد در اقتصاد، 
مفروضــات ديگري هم براي چرخــه تکاملي نياز 

است که در اينجا به آن ها اشاره مي کنيم. 
تقريبــاً در پــِس نظريــه تخريب خالق شــومپيتر، 
نزديک به يازده فرض پنهــان وجود دارد که غير 
از مفروضاتــي اســت که در نظريه نئوکالســيکي 
پنهان هستند )و موردبحث ما در اينجا نيستند(. اين 

مفروضات عبارت اند از:
فرهنــگ تســخيري: در پشــت ايــن چرخــه . 1

نوآوري، يک »فرهنگ تســخيري«1 شکل گرفته 
کــه ايدئولــوژي و ســازه هاي ذهنــي بازيگــران 
اجتماعي اســت که به آن ها مي گويــد اين جهان 
را مي توان توســط نيروهاي دروني خويش تسخير 
و مهــار کرد و ايــن امر، قــدرت انســان را براي 
بهره برداري از طبيعت و نيروهاي آن بيشتر مي کند. 
جنبه ديني اين ايدئولوژي به طور مبســوط و جالبي 
در اخالق پروتستاني و روحيه سرمايه داري ماکس 

وبر توضيح داده شده است.
فرهنگ موفقيت: اين فرهنگ بدان معناســت . 2

که افراد بايد تالش کنند تا موفق شــوند به اهداف 
خود دست يابند. موفق نبودن نشان از تالش نکردن 
در زندگي است. درنهايت بي توفيقي مذموم تلقي 
شــده و از منظر الهي يــا طبيعي مــورد تأييد قرار 

نمي گيرد.
فرهنــگ رقابــت: در ايــن فرهنــگ، بــراي . 3

به دست آوردن موقعيت هاي عالي و کمياب بايد به 
رقابت مسالمت آميز و اصالح روش ها دست زد و 
با کوشش و تالش به موقعيت هاي موردنظر دست 

يافت.
فرهنــگ مبتنــي بــر وجــود منابــع کمياب و . 4

نيز تقســيم آن از طريق رقابت ســالم و ســازنده: 
به عبارت ديگــر، همــه بپذيرند کــه منابع مطلوب 

چكيده 
رانت ازجمله مهمترين مفاهيمي است که بنا به 
نحوه شكل گيري مصداق آن در بستر تاريخي 
و نهادي هــر جامعه مي تواند مشــوق و مولد 
توسعه باشــد يا برعكس، ضدتوسعه عمل کند. 
رانت هاي شــومپيتري در چارچوب نهادهاي 
اجتماعي، اقتصادي و سياســي شكل مي گيرند 
که حاصل آنها توليد و توسعه است و رانت هاي 
غيرمولد نيز در ســاختار نهادي متفاوت، موانع 
گوناگوني بر ســر راه توســعه ايجاد مي کنند. 
نهادهاي  از  مجموعــه اي  به عنــوان  فرهنگ 
غيررســمي که در طول تاريخ به ارث رسيده، 
بسترساز بازتوليد اين رانت ها مي شود؛ در واقع 
هم حاصل فساد است و هم عامل فساد. در اين 
مطالعه، دوره غازان خان، نُهمين پادشاه مغول، 
در ايران را بررســي کرده  ايم کــه افزون بر 
شفاف سازي تمام آسيب هاي نهادهاي ناکارآمد 
زمان خود، اصالحاتي نهادي را براي تک تک 
اين مفاسد و ناکارايي ها طراحي کرد و به ثمر 
رســاند که مي تواند الگويي براي امروز ايران 
نيز باشد، چراکه در بســتر نهادهاي تاريخي و 
بومي ايران شــكل گرفته اند؛ لذا نهادهايي که 
راهبر خالقيت هاي نوآور مي شــوند، توســعه 
را رقــم زده و در مقابــل، نهادهايي که منجر 
به رانت خواري و ايجــاد رانت هاي غير مولد 
مي شوند، فســاد گسترده اي در بسياري از ابعاد 
اجتماعي- اقتصادي ايجــاد کرده و مانعي بر 
ســر راه توليد و رشــد اقتصادي و نيز توسعه 
مي شــوند. آنچه مي تواند نقطــه خوبي براي 
شروع اصالحات در راستاي توسعه و نوآوري 
نهادهاي مولد رشد و توليد باشد، اين است که 

اصالحات از بازار سياسي آغاز گردد.

مقدمه
رانت شــومپيتري به اختصار به معني درآمد حاصل 
از نــو آوري در عرصه اقتصاد اســت کــه منجر به 
درآمــدي بيش از چرخه معمولــي توليد و عرضه 
کاالهاي مســتمر مي شــود و ايــن تخريب خالق، 
مديون کوشش مســتمر کارآفرينان است. معموالً 
امثال ايــن نظريه ها مفروضاتي پنهــان دارند که به 
داليل متعدد به آن ها اشاره نمي شود. براي افرادي 
که در محيط کارآفرينان نوآور زندگي مي کنند و 
عرصه حيات اقتصادي متناســب با آن را مي بينند، 

علي رضاقلي )واال(- سميرا غالمي

 فساد گسترده و اصالحات نهادي 
فرهنگ مشوق رانت شومپيتري در برابر فرهنگ مشوق رانت غيرمولد

بخش اول 



89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 92

89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 93

نيروهاي حرفه اي مانند صنعتگران، جواهرسازان و 
افراد مشابه را به اسارت گرفتند. زارعان فني را نيز 
به اســيري بردند تا براي آن ها کشت و زرع کنند. 
اسلحه ســازان را براي ساخت اسلحه بردند و حتي 
تعدادي چوپان تا گله هاي آن را بچرانند و نيز زنان 
را براي رفع نيازشان بردند. اين سياست تخريبي تا 
آنجا جدي بود که شهرهايي مانند هرات، نيشابور، 

ري، مرو و بخارا خالي از سکنه شدند. 
ايــن تخريــب عظيــم و نابــودي نيروي انســاني 
و مهارت هــا و نابــودي تمــام نهادهايــي کــه در 
قالب آن هــا تعامالت اجتماعي و توليدي شــکل 
مي گرفت، تهديدي جدي براي مغوالن شد. منابع 
الزم براي تأمين مواد غذايي و پشــتيباني لشــکر به 
خطر افتاد. از ســوي ديگــر، امکانات رفاهي براي 
فرادستان مغول نيز به خطر افتاد و اين چرخه سنتي 
رعيت براي توليد و نيز توليد براي پشتيباني ارتش 
و حاکميــت و ارتش براي دفــاع از مرزها و منابع 
توليدي و انحصــار آن، دچار تزلزل شــد. کار به 
جايي رسيد که لشکريان مغول، دزدي آغاز کردند 
و اســب و آذوقه يکديگر را نيز بــراي زنده ماندن 
مي دزديدند. اسبان نيز بســيار الغر و ضعيف شده 
و آمادگــي جنگ نداشــتند. به اين ترتيب ســتون 
حکومت که لشــکر بود و در پــي آن، رفاه هيئت 
حاکمه به خطر افتاد. در دوران غازان خان تصميم 
بر اين شد که اصالحات عمومي در ابعاد متعددي 
صورت پذيرد. گزارش هاي رسيده به ما مي گويد 
که بخشــي از اين اصالحات، به خاطر نيک نفســي 
غازان خان بود. هرچند که براي اصالحات بســيار 
ديــر بــود؛ اما بدون ايــن اصالحات امــکان بقاي 
مغوالن وجود نداشــت. امپراتوري مغول، کشــور 
ويراني به جاي گذاشــت و به فاصله کوتاهي پس 

از غازان خان فروريخت.
آنچه براي ما مهم اســت توضيحات رشــيد الدين 
فضل اهلل اســت که موارد بسياري از موانع توليد را 
بيان داشــته و نيز را ه هاي رانــت غيرمولد و توزيع 
مجدد را برشمرده و در تمامي عرصه هاي اقتصادي، 
اداري و سياسي، فساد گسترده موجود را به تفصيل 
شــرح داده است و پس ازآن، به راه حل هايي اشاره 
کرده که در ريشــه کن  کردن نهادهاي فاسد بسيار 
مؤثر بود. بر اســاس اين منبع و منابع ديگر، به کار 
و راه حل هايي پرداخت تا اقتصاد ايران رو به رونق 
گذاشــت و توليد فوران کــرد. حاکميت نيز منابع 
الزم براي اداره کشــور را در اختيار گرفت. ارتش 
هم از گرســنگي و دزدي نجــات يافت. رعيت و 
نيروي انساني به رفاه تا حدي پذيرفتني دست يافت 
و موفقيت هاي ديگري که بــه ذکر آن ها خواهيم 

پرداخت به دست آمد.

غيررســمي )موردنظر نهادگرايــان جديد( همراه 
اســت که هــر دو بخــش آن را با کمــي اغماض 
مي توان فرهنگ ناميد )بــه همان معني که پيش تر 
آورديــم( در نهادهــاي رانــت غيرمولد، وضعيت 
اقتصادي همراه اســت با شــرايطي که کنشــگران 
اقتصــادي عالقه اي به توليد ندارند و اگر هم توليد 
کنند از روي ناچاري و رفع گرسنگي است؛ يعني 
توليد براي حداقل مصــرف، نمردن، زنده ماندن و 
نيــز بدون بيرون رفتن از چرخه اقتصاد معيشــتي و 
بدون نوآوري و خالقيت و ورود به عرصه فناوري 

و علم.
سرفصل ويژگي کلي اين فرهنگ به اجمال عبارت 
اســت از فرهنــگ انطباقي در مقابــل آن فرهنگ 
تســخيري که بنا داشــت مهار از گــرده نيروهاي 
طبيعت بکشد. اين فرهنگ خود را با طبيعت منطبق 
مي کند؛ شــبيه به زندگي گياهي و حيواني. نمونه 
بارز آن در زندگي ايلي ديده مي شــود که انطباق 
با طبيعت به طور کامل در آن ديده مي شــود. انسان 
وابسته به دام، دام هم وابسته به علف و مرتع، مرتع 
هم وابسته به بارش و بارشي که کم وزياد آن تعيين 
مي کند گاو در آن چرا کند يا ميش يا بز و آن هم 

به تعداد اندک و مدتي کوتاه.
توضيــح چندانــي بــراي فرهنــگ قضاوقدري و 
انطباقي نياز نيســت و تنها به چند نمونه اندک، در 

تاريخ ادبيات ايران اشاره مي کنيم:

»از اين رباط دودر چون ضرورت است رحيل
         رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه 
پست«
)حافظ(

»دل اي رفيق بر اين کاروانسرا نبند
           که خانه ساختن آيين کارداني نيست«
)سعدي(
»صيــاد بــي روزي در دجله ماهي نگيــرد و ماهي 
بي اجل در خشــک نميرد. اي طالب روزي بنشين 
که بخوري و اي مطلوب اجل مرو که جان نبري«

 )سعدي- باب هشتم گلستان( 
تمام مواردي که در فرهنگ شــومپيتري در جهت 
خالقيت و بهره وري هســتند، اينجا برعکس عمل 
مي کنند؛ براي نمونه حقوق مالکيت کارا نيســت، 
دولت، طرف سوم قرارداد، بي طرف نيست. هزينه 
مبــادالت بــراي مردم ســنگين و کم هزينــه براي 

فرادستان است. 

مغوالن
اکنــون نوبــت بــه دوران موردنظــر ايــن مطالعه 
مي رســد. مغوالن، با سازه هاي ذهني و ايدئولوژي 
غارت و کشــتار وارد ايران شــدند و دو سياســت 
کالن اقتصــادي را درمجمــوع بــر ايــران اعمال 
کردند. نخســت، در زمان چنگيزخان و جانشينان 
اوليه او )تــا حدودي تلطيف  يافته( تصميم گرفتند 
ايران را خالي از ســکنه کننــد که احتمال هرگونه 
اســتقامت آتي در مقابل خــود را حذف و در بقيه 
ايام به راحتي حکومت کنند و ســرزمين هاي ايران 
چراگاه دائمي زندگي شباني آن ها باشد. همچنين 

اين موارد، چکيده اي از فرهنگ رانت شــومپيتري 
اســت که چون توضيحات متعــدد و متنوعي دارد 
به همين خالصه بســنده شــده؛ امــا فرهنگ رانت 
غيرمولــد نياز بــه کاويدن مســئله در دل فرهنگ 
و تاريــخ ايــران دارد که معموالً ذيــل يک نظريه 
روش مند کمتر به آن پرداخته شــده است. در اين 
مطالعه، بــراي اولين بار نظريــه نهادگرايي جديد 
جهت چنين جســت وجو و پژوهشي در نظر گرفته 
شــده و از ســوي ديگر، بر متن تاريخــي »تاريخ 

مبارک غازاني« تمرکز کرده ايم.

تخريب تعادلي در ايران
در مقابــل اصطــالح فرهنــگ تخريــب خــالق 
شــومپيتري، در ايــران و در موقعيت هاي تاريخي 
متفاوت مفهومي به نام تخريب تعادلي شکل گرفته 
اســت؛ يعني تخريب عرصه اقتصاد توسط عوامل 
متعــددي تا حد تأمين حداقــل احتياجات زندگي 
روزمره و مجدداً بازســازي آن تا حد يک اقتصاد 
معيشــتي به نســبت امن و بازگشــت دوباره آن به 
بي ثباتي، تخريب و رسيدن توليد به حداقل ممکن. 
اين امر در دوران مغول ها از هميشــه شــفاف تر و 
رؤيت پذيرتر اســت. در مواقع ديگــر نيز به مراتب 
مشــاهده پذير اســت؛ همچون زمــان تيموريان و 
پــس از تثبيت صفويه و دوباره انتهاي آن و مجدداً 
تخريب پس از صفويه و نادرشــاه و نيز کريم خان. 
با توجه به ابتدا و انتهاي کار آنان و بعد از قاجاريه 
و سپس پهلوي، اين بار با تغييري در منابع اقتصادي 
ايرانيان )نفــت (در اوايل جمهوري مواجه بوده ايم 
که براي داوري عواقب آن نياز به گذر زمان است.

اقتصاد سياســي ايران خــود را به زحمت به دوران 
ثبات اقتصادي و امنيت نســبي مي کشاند و مجدداً 
بــه ناامنــي بازگشــته و به ســر طيــف هرج ومرج 
مــي رود. دولت هــاي طبيعِي موفق معموالً از ســر 
طيف هرج و مرج حرکــت کرده اند و آرام آرام به 
ســر طيف ثبات رسيده اند و پس از عبور از دوران 
ثبــات و گذراندن شــرايط اصلــي آن مانند تأمين 
حقوق مالکيت، حداقل براي فرادســتان و تســري 
آرام آن به فرودســتان و کنترل سياســي نظاميان و 
اجازه ندادن آن ها براي دخالت در امور اقتصادي و 
سياسي و تثبيت عمر بلند براي سازمان هاي سياسي 
که مهمترين آن ها خود ســازمان حکومت است، 
وارد مرحلــه دموکراســي مي شــوند و اين همان 
مرحله اي اســت کــه دولت ها براي ايجــاد رانت 
اقتصادي، عرصه اقتصاد را دچار محدوديت متعدد 
نمي کنند بلکه به طــور بي طرف از حقوق مالکيت 
دفاع مي کنند و رونق و توســعه را پشــتيباني کرده 
و درآمد موردنياز را براي کنترل خشــونت و ارائه 
امنيــت و قانــون از محــل شــکوفايي اقتصادي و 

درآمدهاي مالياتي کسب مي کنند.2
دولت هاي ايــران هنوز از اين مســير بلند به ثبات 
و مرحلــه بي طرفــي و رونق اقتصاد نرســيده اند تا 
نهادهايــي را بي طرفانــه موردحمايت قرار دهند و 
به شــکوفايي اقتصادي برســند. ايــن واقعيت هاي 
اقتصــادي بــا مجموعــه اي از نهادهاي رســمي و 

در مقابل اصطالح فرهنگ 
تخريب خالق شومپيتري، در 

ايران و در موقعيت هاي تاريخي 
متفاوت مفهومي به نام تخريب 

تعادلي شکل گرفته است
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براي رانت هاي غيرمولد بسته است حتي در حوزه 
ايدئولــوژي، زيــرا در ايدئولوژي پروتستانيســم، 
تمامي راه هاي غيرمولد براي دستيابي به رستگاري 
و آرميــدن در رحمت الهي بســته اســت. براي به 
دســت آوردن مطلوبيت هاي الهــي و گريختن از 
عذاب الهي هيچ راهي نيست جز دستاوردي روي 
زميــن؛ دســتاوردي ملموس و عيني که نشــاني از 
ترقي و رونق و پيشــرفت داشته باشد مانند کشف 
يک قانون فيزيک، اختراع قطب نما و... در غير اين 
صورت، بي توفيقي تمام اســت. در پروتستانيســم، 
امکان ندارد با احســاس هاي مشکوک، خيرات و 
مبرات، گريــه و عزاداري و ادعيــه و امثال اين ها 
به خدا نزديک شــد و معرفت و مغفرت به دســت 
آورد مگر دستاوردي ملموس و عيني تقديم کني. 
در فرهنگ تخريب تعادلي، همه گونه احساســات 

مشکوک مي تواند دستاورد داشته باشد.

دستگاه قضايي
باري، غازان خان در مســئله کارآمد کردن حقوق 
مالکيت پافشاري مي کرد و نسبت به زمان و اوضاع 
زمانه به جد و ســخت، پاي تغيير ايستاده بود. براي 
اصالحات قضايي جهت اســتقالل و استحکام قوه 
قضائيــه و به قول خــودش »قــرار دادن حقوق در 
مرکز خود« سخت پافشــاري مي کرد. اصالحات 
وي را مي تــوان به طــور خالصــه بدين صــورت 

دسته بندي کرد:
انتخاب قضــات باصالحيت و افراد شــاخص، . 1

قدرتمند، سالم و باسواد.
حرمت نهادن به احکام آن ها و دفاع از آن ها.. 2
برکنار کردن قضات فاسد و حتي کشتن برخي . 3

از خالف کاران آن ها.
تدوين دســتور العمل هاي قضايي که امروزه به . 4

آن ها قانون مي گويند.
تدويــن مجموعــه قوانيني که امــروزه به آن ها . 5

آئين دادرسي مي گويند.

تصوير مي کند. دستگاه قضايي تا اين حد فاسد به 
معني تأمين نبودن حقوق مالکيت اســت. انسان به 
دنبــال بقا و رفاه و منافع خود اســت و براي تأمين 
اين اهداف، رفتار خود را در ســاختارهاي حقوق 
مالکيــت متفــاوت کــه منعکس کننــده نهادهاي 
برانگيزاننده سمت و سوي تالش هاي انساني است، 
تنظيــم مي کند. در حقــوق مالکيــت ناکارآمد و 
پرهزينــه، دارايي ها بي ارزش مي شــوند و انســان 
صــالح و نفع خــود را در ســرمايه گذاري نکردن 
مي دانــد و بيشــترين ســرمايه او مهارت ها و قواي 
فيزيکي اوســت که در اين صورت، او را از تالش 

وا مي دارد و سرمايه خود را ذخيره مي کند.
امــروزه نيز حقوق مالکيت )بــه معناي نهادگرايانه 
آن(، نخستين و بزرگ ترين معضل عرصه اقتصادي 
کشورهايي است که با توسعه نيافتگي دست و پنجه 
نــرم مي کنند. پاره اي از نهادگرايــان به حق بر اين 
انديشه اند وقتي توسعه و سرمايه هاي انساني شروع 
به ابــداع و خالقيت مي کنند کــه دولت ها بتوانند 
حقــوق مالکيت را به نفع رعيت و فرودســتان و نه 
به نفع فرادســتان تعريف کنند. به عبارت ديگر آن 
شــکاف و دوپارگي در تعريف حقوق مالکيت را 
از آن بستانند. اين نهادگرايان معتقدند کشورهايي 
قادرند مسير توسعه را با موفقيت بپيمايند که منافع 
فرادستان و فرودســتان در تعريف حقوق مالکيت 

در يک راستا قرار گيرند.
شــگفت اينجاســت که غازان خان، پادشاه مغول 
متوجه اين امر مهم شــد و در راســتاي پادشــاهان 
طــراز اول سلســله ساســاني حرکــت کــرد که 
دوران رونق اقتصادي در ايــران را به منصه ظهور 
رســانده بودند. البته راه هاي ديگر به خاطر وجود 
ويراني هاي گسترده، بر او بسته و صعب العبور شده 
بــود؛ اما چاره ديگري نداشــت. ايــن حرکت او، 
شباهتي با فرهنگ شومپيتري براي ابداع و خالقيت 
ندارد. در فرهنگ شومپيتري، تمام راه ها کم و بيش 

حقوق مالكيت
تمرکز گروهي از نهادگرايان جديد بر اين اســت 
کــه حقوق مالکيــت کارآمد، در مرکــز تمدن و 
توســعه اســت. انقالب اقتصادي اول را ناشــي از 
تأمين حقوق مالکيت کشــاورزي و بهره ور شــدن 
ابــزار و زميــن و منابع و نيروي انســاني مي دانند و 
انقــالب اقتصــادي دوم را مرهــون تأمين حقوق 
مالکيــت معنــوي و فــوران اختراعــات مي دانند؛ 
به انضمــام تأميــن بيشــتر حقوق مالکيت و بســتن 
دست دولت ها در ماليات بي رويه و چاپ اسکناس 
بي رويــه که حقوق مالکيت را هــدف قرار داده و 
بي اعتبار مي کند و به قول غازان خان، »صعب ترين 
مصادره« اســت. درواقع، بســتن راه بــر دولت ها 
از اينکــه دســت در جيب مــردم کننــد. مالکيت 
معنــوي موجب انقالب اقتصادي دوم شــد؛ اما هر 
دو انقــالب اقتصادي، در ايران اتفاق نيفتاد. دومي 
اصاًل و اولي نيمه کاره و بيشتر از اين توفيق حاصل 
نشــد که علل و داليل آن را بايــد در جاي ديگر 

جستجو کرد.
غازان خــان به قصــد اصــالح اقتصــاد، هم زمــان 
براي تأميــن حقوق مالکيت که ســاختار متفاوت 
آن موجب ســاختار انگيزشــي متفــاوت در ميان 
کنشــگران اقتصادي مي شــود و اينکه اگر حقوق 
مالکيــت کارآمد نباشــد امکان رونــق اقتصادي 
ممکن نيســت، تصميم گرفت کــه »حقوق را در 
مرکز خــود قرار دهــد«. اين مســئله در آن زمان 
ازجملــه نــکات توجه برانگيز و عميق اســت. اين 
نکته زماني به خوبي فهميده مي شــود که بســياري 
از اقتصاددانــان ليبــرال ايــران قصــد دارند بدون 
توجه به اين مســائل و صرفاً با شاخص هاي قيمتي، 
اصالحــات اقتصادي انجام دهند. غــازان خان نيز 
زمانــي به اين مهم پي  برد که به قول رشــيد الدين، 
اندک دارايي و ثروت مشــهود بالي جان صاحب 
آن بود و امــکان نگهداري اش نبود. رشــيدالدين 
مي گويــد که »هيچ آفريــده اي را از تکه اي زمين 
دشــمن تر نبود«. آن قــدر نظام مالکيت پرآســيب 
شــده بود که زارعــان و مالــکان، زمين هاي خود 
را رها کرده و کوچ مي کردند. اگر کســي اســب 
يا مرکبي داشــت، در معرض تصاحب زورمندان 
بود. زيلو، لباس، اســباب خانه، طيــور و هر آنچه 
مطلوبيت اقتصادي داشــت در معــرض خطر بود. 
هرگونــه ســرمايه ازجمله مهارت هاي انســاني در 
معرض نابــودي بودند و به همين دليل فعاليت هاي 
اقتصادي به شــدت متوقف شــده بود. حتي چوب 
درختان صــاف و به دردبخور و نيز درهاي ظريف 
ســاختمان ها در معــرض خطر ســوزاندن به عنوان 
هيزم توسط لشــکريان بودند. هر زن و پسر زيبايي 
در معرض شراب و شاهد شدن مأموران دولتي بود. 
توضيحاتي که رشــيد الدين دراين باره در حکايت 
چهاردهم )در بخش ســوم کتــاب( ارائه مي کند 
چنان وحشــتناک مي نمايد که آدمــي از اين همه 
ناامني وحشــت مي کند و در عين حال بســياري از 

ايام قرون آينده را نيز به تصوير کشيده است.
رشــيد الدين دســتگاه قضــاوت را در اوج فســاد 

طرح از مهدي رضائيان
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نماند که قضات را تکليف حکمي خارج از جاده 
صــواب کننــد« و فرمود »تا خطــوط کافه قضات 
بستانند )از همه قضات رسيد گرفتند مبني بر اينکه 
قوانين به دست آن ها رسيده است( و درنهايت در 
تفتيش حجج و وثائق باقصي  الغايت کوشــند تا از 

فتنه تزويرات و تلبيسات رستگاري يابند...«.
نکته فوق العاده عميــق موردتوجه غازان خان اين 
بــود که »منازعــه از ميان خلق برخيــزد«. مي دانيم 
که جامعه بشــري هميشــه دچار منازعــه داخلي و 
خارجي بوده است. عمده اين منازعه داخلي بر سر 
حقوق مالکيت بوده است. بنابراين اين اصالحات 
دســتگاه قضايي و نظام قانوني، راه گشــايي براي 
حل اين مســائل و معضالت تأمين حقوق مالکيت 
و درنهايــت منازعاتــي بود که انگيــزه الزم براي 
توليد و نوآوري را نابود مي کرد. کشــورهايي که 
نتوانسته اند دستگاه قضايي و قوانين مفيد براي رفع 
منازعات ميان خلق درســت کنند، توسعه نيافتن را 
نيز نتوانســته اند پشت ســر بگذارند و ايران از اين 

دسته کشورهاست.

معضل تعاون و رانت هاي غيرمولد
کشورهايي موفق به عبور از توسعه نيافتگي به سوي 
توســعه شده اند که غير از لحاظ کردن قيود معمول 
در اقتصاد، توانســته اند معضل تعاون را ميان خود 
حل کنند. هر گروه از مردم که به هر طريقي معضل 
تعاون را حل کرده اند يعني تعاون و به عبارت ديگر 
مبادله را کم هزينه کرده اند، توانسته اند بهره وري را 
افزايش دهند. افزايش بهره وري نيز برابر اســت با 
قدرت و رفاه بيشــتر که خود را در توليد ناخالص 

ملي و قدرت نظامي کشورها نشان مي دهد.
حاّق مطلب هم در اين اســت کــه مبادله و تعاون 
کم هزينه ميســر نمي شود و کســاني که مي توانند 
معضــل تعاون را حل کنند، رونق و پيشــرفت پيدا 
مي کننــد و امــکان دارد ديگــران را مســتعمره يا 
شبه مستعمره کنند و اين امر براي ايران اتفاق افتاده 
است. غازان خان مســئله و اهميت حقوق مالکيت 
را فهميده بود و منافعش هم راستا با تحقق آن قرار 
گرفته بود؛ لذا دستورات صريحي صادر کرده بود 
تا راه هاي تقلب و تزوير را در قضا ببندند. ازجمله 
براي دعــاوي که يک طرف آن محتشــمان مغول 
و تازيک بودند يعني چيزي شــبيه به هيئت منصفه 
تــوأم با ديوان فرجام تشــکيل داده بود که دعاوي 
مهم به آنجا ارجاع شــود و نفرات آن را از قضات 
محتشــم و علويــان بــزرگ و امام جمعــه و ديگر 
متنفذان محلي درســت کرده بود تا حتي المقدور 

اين مســئله را به خاطر داريم که شأن قضات چنان 
فــرو ريخته بود که همه زندگي افــراِد بي دفاع در 
معــرض تطاول فرادســتان قرار گرفــت و اين امر 
در زمان ســلجوقيان به فاجعه اي مصيبت بار تبديل 
شــد تا جايي که امام محمد غزالي؛ فقيه سترگ و 
محتشــم تاريخ ايران، معامالت بــا قضات را حرام 
دانســت زيــرا آن هــا را حرام خوار مي دانســت و 
صدســال پيش از آن، بوالهيثم رئيس دادگســتري 
نيشــابور، بعد از تمجيد رسمي پادشــاه ساماني از 
بوالقاسم رازي که شغل رسمي او کنيز پروري بود 
و از او به همين مناســبت در دادگســتري نيشابور 
توســط پادشــاه تجليل به عمل آمده بود، پوشيده 
)درگوشــي( گفت: »يا بوالقاسم ياد دار که قوادي 

به از قاضيگري است«. 
به اين ترتيب غازان خان براي اســتقالل و مصونيت 
قضات، همه گونه دستوري صادر کرد و دستورات 
مربــوط به قوانيــن و تنظيم آن و مربــوط به آئين 
دادرســي مدني و کيفري را نيز به آن اضافه کرد. 
دســتورات قانوني براي ثبات مالکيــت قبل از بيع 
و شــروط تدويــن بيع نامه و عدم اســتماع دعاوي 
که مشــمول مرور زمان سي ساله شــده اند و انواع 
و اقســام دســتورات در اين خصوص صادر کرد. 
در محکمــه، طاســي به نــام طاس عــدل تدارک 
ديدند که تمامي اســناد مشــکوک و باطل را بعد 
از اثبات در آن بشــويند و از بين برند. دســتوراتي 
در آئين دادرسي و تقسيم حدود صالحيت دادگاه 
بدوي و نصــب قضات و حدود اختيــارات آن ها 
و دادگاه شهرســتان )به قــول امروزي ها( و حدود 
اختيارات آن و تنظيم دفترچه ثبت اســناد و تنظيم 
اســناد مربوطه به رويه قضايي براي يکپارچه کردن 
نوشــتارهاي قانوني شکل اداي شــهادت و نوشتن 
وثيقــه و طالق و ازدواج و از اين قبيل صادر کرد. 
دســتور اکيد بر اين بود که هيچ يک از محتشمان 
و علويــان و قضــات و حاکمــان و مســتوفيان و 
کدخدايــان از مغــول و غيرمغول حــق ندارند در 
خريدوفروش اموالي که مورد منازعه اســت ورود 
پيدا کنند، نه بخرند و نه بفروشــند و تأکيد شد که 
به دعاوي ســريعاً و با دقت تمام رسيدگي کنند و 
از اطاله دعوي خــودداري کنند و حقوق ديگران 

را تضييع نکنند. 
غازان خان بــراي جلوگيــري از تخلفات حقوقي 
فرمان صــادر کرد که در هر معامله اي، فروشــنده 
موظف بــه اثبات اين نکته اســت کــه ثابت کند 
مالِک آن چيزي اســت که مي فروشــد. شــرايط 
ســختي براي مســتندات قباله ها و اســناد مالکيت 
گذاشــت. براي هر دو مورد نيز آئين دادرســي و 
دســتورالعمل هاي دقيــق داد تا راه را بــر تزوير و 
تقلــب ببندد. همــه اين دســتورات را فرمان داد تا 
در مألعام براي شفاف ســازي، اطالع رساني کنند 
»... در تمامــت ممالــک هر مــاه آن را يک نوبت 
علي  الرؤس االشــهاد برخوانند تا بــه تکرار اذهان 
مرتســم )نقش بندد( و مستحکم گردد و اصحاب 
دعاوي باطل در نفس خويش منزجر شوند و طريق 
سالمت پيش گيرند و قوي دســتان را نيز طمع آن 

انــواع تمهيدات غيرقضايي براي اســتقالل قوه . 6
قضائيه که ماهيتاً ربطي به قضا ندارند.

فســاد دســتگاه قضايي و استقالل نداشتن سياسي- 
اقتصادي دســتگاه قضــا و اجرانکــردن قانون، از 
عوامل مهم دســتيابي به رانت هاي غيرمولد است. 
اعمــال  دعــاوي،  ماهيــت  در  دســتکاري کردن 
نفوذ کردن ها در دعاوي، طرح و عدم  طرح دعاوي 
متناســب با مذاق سياســت از عوامل مهم تشــويق 
به رانت غير مولد اســت. تغيير قوانيــن لحظه اي و 
دســتور العمل ها براي اجرا و عــدم اجراي پاره اي 
از قوانيــن و معطــل و گنگ گذاشــتن آن هــا از 
عناصر مهم رانت هاي غيرمولد هســتند. جلوگيري 
يــا جلوگيري نکــردن از قاچــاق و تناســب آن با 
سياســت هاي رانت خوار نيز در همين راســتا قرار 
مي گيرد. انواع تشــکل هاي مافيايي نيز ازاين دست 
هســتند و انتخاب قضات کوچک، ُخرد و گرسنه 

ابزار اين کار هستند.
غازان خان هم زمان براي اصالح دســتگاه قضايي، 
اقدامات متعددي در زمينه هاي يادشده شروع کرد 
که  به طور خالصه از آن ها ياد مي شود. ابتدا دستور 
خلع قضات بي صالحيت را داد و ســپس پاره اي از 
بي صالحيت ترين ها همچون قاضي اردبيل را از دم 
شمشــير گذراند. غازان خان از ارزش شدت کيفر 
غافل نبــود. مي دانيم که در دســتگاه نهادگرايي، 
اجراي قانون و شــناخت تخلف از قرارداد و تنبيه 
مناســب با آن و در صورت لزوم شــدت کيفر از 
ارکان تحقــق حقــوق مالکيت کاراســت. غازان 
خــان درجايــي که اصرار بــر انجام کار داشــت، 
حکمي مي نوشــت مبني بر اينکه افرادي که از آن 
دستور تخطي کنند، مجازات شده و از دم شمشير 
گذرانده مي شــوند. قاضي اردبيــل به اين دليل که 
دســتورات را اجــرا نکــرده و به فســاد ادامه داد، 
اين گونه مجازات شــد. پــس ازآن، به تمام قضات 
از رود آمويه )ماوراء النهر( تا حدود افرنج و شــام 
)ســوريه و مديترانه( اعالم کرد که اين قاضي را به 
اين جرم کشــتيم که خدمتي )رشوه( مي گرفت و 

دستورات را اجرا نمي کرد تا بقيه عبرت گيرند.
در مرحلــه بعد از عزل قضات ناشايســت و فاســد 
و نصــب قضــات محتشــم و صاحــب ناموس و 
باصالحيــت، دســتورات زيــادي در خصــوص 
اســتقالل قضات صادر کرد. دســتور داد که همه 
بــه قضات احترام گذاشــته و گفت اگر کســي به 
آن ها بي احترامي کند توسط شحنه شهر چوب زده 
مي شود. ضمناً امر کرد کسي قاضي را احضار نکند 
و در محکمــه بي احترامي نکرده و با افراد صاحب 
نفوذ و اهل مشــغله، محکمه را به تنش نکشــند و 
دســتوراتي از اين قبيل که مکرراً ماهي يک بار در 
مساجد براي همه بخوانند. غازان خان براي قضات 
حقــوق کافي در نظــر گرفت و آن هــا را از انواع 
ماليات و مرســومات معاف کرد و همچنين ممنوع 
کرد که مغول، غيرمغول و ايلچي و لشکر در خانه 
قضات فرود آيند. خدمت )رشوه گيري( را ممنوع 
کرد. وي در اســتقالل و شوکت و احتشام، قاضي 

را به اعالي عليين رسانيد. 

غازان خان براي استقالل 
و مصونيت قضات، همه گونه 

دستوري صادر کرد و دستورات 
مربوط به قوانين و تنظيم آن و 
مربوط به آئين دادرسي مدني و 
کيفري را نيز به آن اضافه کرد
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هنــوز در دولت هاي طبيعي برقرار اســت. در اين 
نوع دولت ها، قوي دســتان در رأس نظام مديريت 
سياسي، ويژه خواري را شروع و به کليه نظام قضايي 
و اداري و نظامي کشور ناخواسته و به اجبار تسري 
مي دادند. رانت غير مولد از قوي دستان شروع شده 
و تا کارچاق کنان پايين رتبه نظام حکومتي و بيرون 
از آن تسري مي يافت. در نظام هاي دسترسي باز يا 
دموکراتيک امروزي، دسترسي تقريباً براي همه و 
در تمام عرصه ها باز اســت و شرط رسيدن به آن، 

رقابت سالم و سازنده است. 
غازان خان تقريباً در آنچه مربوط به حقوق مالکيت 
بود، تالش مي کرد تا تمام راه هاي رسيدن به رانت 
غير مولــد را ببندد که يکــي از عرصه هاي مهم آن 
تملک اراضي بود زيرا زراعت رکن اصلي زندگي 
بــود. مي فرمــود، اين حکــم به دو جهــت صادر 
مي گردد: »نخست، شدت التفات خاطر و اهتمام ما 
به استقامت امور دين محقق شود و رذيلت تساهل 
و تراخي )کاهلي و سســتي( در کار شرع از نفوس 
برخيزد و فضيلت صالبت و ثبات قدم در موضوع 
آن محکم گردد و محقق دانند که هر کس از آن 
عدول نمايد، با او همــان خطاب خواهد رفت که 
بــا قاضي اردبيل« )کــه او را با فجيع ترين وضع، از 
دم شمشير گذراندند(. دوم، »کليه تمهيدات قانوني 
و انتخــاب افراد صالح و شــدت کيفر بود چراکه 
همواره خاطر ما به اســتقامت و انتظام امور عالميان 
مشــعوف اســت و در تحصيل و تکميل اســباب 
آن همــت خــود را مصروف مي کنيــم تا وجوب 
اتبــاع آن را به فهــم قضات ممالک رســانيم تا بر 
آن موجــب روند و از آن تجاوز ننمايند«. ســپس 
دســتورات آئين دادرسي را صادر مي کند تا شرط 
عدالت مقيد شود چراکه عدالت امري عظيم است. 
عدالت به يک معنا، اجازه ندادن به افراد در استفاده 

از رانت غير مولد است.
غــازان خــان مکــرر بيان مــي دارد کــه »غرض، 
انتشــار معدلت و آســايش رعيت است و اينکه ما 
مي خواهيم قضاوت را به جــاي منصب عالي خود 
برســانيم و غرض، جبر حال ايشــان است نه کسر 
و ترفيع قدر ايشــان نه تنقيص و اکــرام نه اهانت«. 
وي اشــاره مي کند که اگر قضات متنبه شدند که 
شدند و ديگر ذکر نخواهيم کرد واگرمتنبه نشدند، 
ــيُْف أَْصَدُق إِنْبَــاًء مَِن الُکتُِب« در کار  طريقه » الَسّ
خواهد بود تا اين بار حقيقت را بفهمند يعني همان 
کاري که بــا قاضي اردبيل رفــت؛ يعني تذکار با 
شمشير و شدت کيفر کاراتر از تذکار با بخشنامه و 

دستورالعمل است.
در موضع گرفتن ماليات براي جلوگيري از فســاد 
و رانت بي دليل و فســاد اداري، دستورات دقيق و 
شفاف ســازي در ميزان ماليــات و مکرر به اطالع 
مردم رســاندن که بيشــتر از آن به مأموران ماليات 
نپردازنــد و نصب کردن آن ها به ديوار مســاجد و 
روي ســنگ که در برابر ديد مردم باشد و از ميزان 
و نحوه پرداخت آن مطلع باشند و براي آن منظور 
همــان رويه اي را پيــش گرفت که امــروزه پيش 
مي گيرنــد. تثبيت حقــوق مالکيــت کارا و ايجاد 

مالکيت کارا مي توانند منافع فرصت طلبانه خود را 
به راحتي و از هر راهي تأمين کنند و از نظام قانوني 
هم احســاس گزندي نکنند )که يا وجود ندارد يا 

در صورت وجود هم، استقالل ندارد(.
غازان خان بــراي کارآمد کــردن حقوق مالکيت 
دســتوراتي صادر کرد و در اجراي آن با تشــديد 
کيفر چنان کوشــيد که هم اکنــون نيز مي توان هر 
دستگاه قضايي غيرمســتقلي را با اين رويه مستقل 
و هــر فســادي را مرتفــع کــرد؛ به عــالوه، قانون 
شــفاف کردن، به مردم آموختــن و در ذهن آن ها 
نهادينه کردن و به گوش طرفين دعوي رســاندن و 
چوب خط نشان زمين خواران و به فساد کشانندگان 
قضايــي دادن و فرودســتان را بــراي ايســتادگي 
تقويت کردن، ترساندن قضات، نشان دادن جديت 
دولــت بي طرف و قضات را به جدي بودن و دقت 
مکلف کردن تا پس ازاين، اظهار بي اطالعي نکنند. 
پافشــاري روي حقوق مالکيــت کارا ازآن جهت 
اســت که در غيــاب آن، راه اجحاف به خصوص 
براي قوي دستان باز مي شود که با دست اندازي بر 

منافع و ارتباط با قدرت، ثروت جامعه را بردارند.
بيــان تفاوت دو نوع جامعه با دسترســي محدود و 
جامعه با دسترسي باز، از زاويه اي ديگر اين دو نوع 
رانت را روشــن مي کند و به بيــان تفاوت اين دو 
نوع رانت کمک مي کند. به زبان ســاده مي گويند 
در دولت هــاي طبيعي گذشــته از نوع پادشــاهي، 
آن هايي که به دوران تثبيت شده مي رسيدند، منافع 
موردنياز اقتصادي را از ايجاد محدوديت هايي که 
در دسترســي به منابع متفاوت اقتصادي به واســطه 
مقامات سياســي ايجاد مي شد کســب مي  کردند. 
راه دسترســي بــه منابع را بــر برخي مي بســتند و 
بــراي برخي باز مي کردند. بــراي افرادي که جزو 
قوي دســتان و در رأس قدرت بودند باز مي کردند 
و براي عموم مردم مي بستند. يک امتياز انحصاري 
را بــه فــردي داده و از ديگري دريــغ مي کردند. 
در ايــران، همچــون تجارت ابريشــم درگذشــته 
و در زمــان مغــول، امکانــات تجــاري در اختيار 
شــاهزادگان مغول و خواتين يــا علياحضرت ها و 
آقازاده هــا و کارپــردازان آن ها بــود و اين رويه 

با تأمل و صبوري به حاّق مطلب برســند و آن گاه 
به قطــع داوري کنند. چنين فرمان صادر کرده بود 
کــه قضات ممالک بدانند کــه همگي همت ما بر 
آن مقصــور و مصروف اســت که جــور و ظلم و 
تعدي و دعــاوي باطل و شــناقص )جور و تعدي 
بــر رعايا( از ميان خلق برداريم تــا عالم و عالميان 
به فراغ بــال و رفاه حــال روزگار گذرانند و آثار 
معدلت ما به خاص و عام و دور و نزديک برســد و 
شــامل گردد و مواد خالف و نزاع از ميان جمهور 
رانده شــوند و حقوق در مرکز خويش قرار گيرد 
و ابواب تزوير و تلجيه )چيزي را به دروغ فروختن 
و کســي را به اجبار وادار به فروش کردن( و حيلت 
به کلي مســدود گردد. »بارهــا گفته ايم تا قضات، 
فصل دعاوي و قطع خصومات ميان خلق بر وجهي 
کنند که مقتضي قواعد شــريعت و موجب قوانين 
معدلت باشــد و از شوائب تزوير و مداهنت و ميل 
معّرا تواند بود«. ســپس دســتورات الزم و موردي 

براي کارهاي مورد اختالف صادر کرد.
ايــن مباني حقوق مالکيــت تا زماني که پشــتوانه 
فعاليــت اقتصادي و از مفروضات مســلم آن قرار 
نگيــرد امــکان توســعه به هيچ وجه وجــود ندارد. 
بــه قول غازان خــان، بايد مردم بــه دنبال کارهاي 
توليد، تجــارت، دام، زراعــت و صناعت روند و 
ازاين گونه کارهاي باطل دست بردارند و به همين 
منظور زمين خواران بزرگ و کساني که تخم فتنه 
اقتصــادي- قضايــي بودنــد را در مناطق مختلف 
شناســايي و از دم شمشــير گذراند. وي گفت اين 
کارهــا را مي کنيم تــا »هيچ کس بــر باطل اصرار 
نورزد و روي دل ننگرد و نيز جماعت قوي دستان 
بر ايشــان الحاح نتوانند کرد که بيراه و نامشــروع 
سؤاالت کنند و زحمت قضات و ائمه نتوانند داد.«

درنهايــت و خالصه کالم، حقــوق مالکيت کارا، 
مولد تخريب خالق و رانت شــومپيتري اســت و 
حقوق مالکيت ناکارا و فساد دستگاه قضايي، مولد 
رانت تخريب تعادلي و رانت غيرمولد اســت. مهد 
تولد رانت هاي غير مولد، عوامل متعددي است که 
مهمترين آن، فرهنگ تزوير و تقلب و فســاد است 
و اينکه مفسدين به دليل نبود نظام قانوني و حقوق 
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به مــردم خواند که در »حصر« نمي گنجد )يعني به 

شمارش نمي آيند(. 
پي نوشت

1- فرهنــگ به معناي نهادهاي غيررســمي اســت يعني 
کليه باورها، اخالق، درک شــناختي، رســوم و عادات، 
و بخشــي هم به عنوان نهادهاي رسمي، به گونه اي که در 
کشــورهاي صنعتي فرهنگ تســخيري ضميمه فرهنگ 
غيررســمي هستند. نهادهاي غيررسمي نيز به معناي کليه 
قوانين و بخشــنامه ها و دستورالعمل هاي رسمي از قانون 

اساسي تا نازل ترين سطح آن است.

2- براي اطالعات بيشــتر به مقاله توســعه و تله تاريخ و 
مقاله دردسر تاريخ مراجعه شود.

3- يعنــي از زماني اين خير نصيب شــد که ضبط اموال 
به دقت صــورت گرفت و موجب رفــاه و توليد ثروت 

بيشتر شد. 
منابع و مأخذ

رضاقلي، علي. توسعه و تله تاريخ. دانلود در لينک: - 
http://rezagholivala.blogfa.com/  

رضاقلي، علي. دردسر تاريخ. دانلود در لينک: - 
http://rezagholivala.blogfa.com/

فضل اهلل بن عماد الدوله ابوالخير، رشيد الدين )1388(. - 
»تاريــخ مبارک غازاني«. به ســعي و اهتمــام و تصحيح 

کارل يان. نشر پرسش.
گروينوگن، جان و آنتون اســپيتهوون و آنت ون دن - 

بــرگ )1391(. »مقدمــه اي بر اقتصاد نهادگــرا«. مرکز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي. چاپ اول.

نــورث، داگالس )1385(. اقتصــاد نهــادي نويــن و - 
توســعه. ترجمه فرشــاد مؤمني. تحول همه جانبه اقتصاد 

سياسي. شماره اول.
نــورث، داگالس )1385(. »نهادها، تغييرات نهادي و - 

عملکرد اقتصادي«. کشور، معاونت امور اداري، مالي و 
منابع انساني. چاپ دوم.

مِير، جرالد و جوزف اســتيگليتز )1382(. پيشــگامان - 
اقتصاد توســعه: آينده در چشــم انداز. ترجمه: غالمرضا 

آزاد ارمکي، نشر ني، چاپ اول. ص 24-26.
نورث.داگالس،)1379( ساختار ودگرگوني درتاريخ - 

اقتصادي. نشرني ترجمه غالمرضا آزادارمکي■

هزينــه کم و امکانات زيادي که در اختيار اســت 
انجام مي شــود و نيازي به دست اندازي به امکانات 
و ثــروت ديگــر نداريم کــه مردم را بــه بيگاري 
بکشــيم يا ثروت آنان را مصادره کنيم و يا ماليات 

فوق العاده بگيريم.
نقطــه مرکزي رانــت غيرمولد، هرج ومــرج مالي 
کشــور اســت که در اين صــورت، قوي دســتان 
هيچ گونــه کوتاهــي در آن نکنند و غــازان خان 
مي گويــد » .... چه اين خير عــام و ترتيب و ضبط 
جاري شــد و رعايا و عموم خلق بدان واســطه در 

رفاهيت اند و اموال مقرر و معين گشت«.3
اين فرايند ادامــه مي يابد به طوري که نحوه برآورد 
ماليات در زمين هاي زراعتي و باغات را چنان تغيير 
دادند که امــکان مداخله مأمــوران مالياتي و تابع 
مطلوبيت آن ها کمتر شود و راه رانت هاي غير مولد 
بر آن ها بسته شود؛ يعني چيزي که هنوز در جهان 
سوم وجود دارد و نمي توانند آن را سامان بخشند و 
نيز دســت مأموران مالياتي دولت را از اجحاف در 
تسعير نرخ ماليات و در برآورد آن ببندند. درواقع، 
روش هاي مختلفي که غازان خان راه هاي اجحاف 

انگيــزش براي توليد و گرفتن ماليــات براي اداره 
جامعه و هزينه اداري حاکميت و لشــکر و دفاع و 
ايجاد امنيت، »... و چون غرض، در عهد همايون از 
اين معني رفاهيت خلق و ضبط لشکر و حفظ ثغور 
و ترويج وجوه خزانه و بيت المال و دفع مفسدان و 
دزدان و عوانان بود و تجربه رفت که رعايا خشنود 

و آسوده دعاگوي گشتند...«. 
غازان خــان مي گويد اکنون که رونــق اقتصادي با 
تأميــن حقوق مالکيت مردم برقرار شــده اســت، 
»... مال بــه اضعاف )چند برابر( آنکه پيش ازاين به 
خزانه پدران ما مي رســيد حاصل مي شود و احتياج 
بــه مصادره و مطالبتي )يعني ماليات هاي اجباري و 
فوق العــاده( نه، يقين که ايــن معاني که ذکر رفت 
مناســب همه پادشــاهان عادل و اليق رأي و تدبير 
امــرا و ارکان دولت و وزرا و نواب امين شــفيق و 

کاردان هر دوره و زماني باشد ...«.
 به صراحت غازان خان اذعان مي کند از زماني که 
راه هــاي رانت هاي غير مولد را بســته ايم و در برابر 
انواع فســاد ايســتاده ايم، ثروت ملي افزايش يافته 
و دارايــي دولت فزوني يافتــه و کارهاي دولت با 

طرح:طاهر شعباني-خبرگزاري فارس
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والديــن و فرزندان، سياســت زدگي، عمل زدگي، 
تحول ناپذيري، نقدناپذيري، ديوان ساالري و غيره.

در توصيف وضع موجود و مشــکالت و مســائل 
آموزش وپــرورش تقريبــاً بيــن صاحب نظران اين 
حوزه اختالفي نيست. کم وبيش همه قبول دارند که 
آموزش وپرورش ما حافظه محور و مدرک محور، 
سياست زده و ديوان ساالر است و معلمان مشکالت 
اقتصادي و معيشــتي دارند. من سه،چهار سال پيش 
با چند دانشجوي دکترا در پژوهشگاه علوم انساني 
جهاد دانشــگاهي، پژوهشي در خصوص شناسايي 
مســائل و چالش هاي آموزش وپرورش داشتم. در 
آن پژوهش ما به 270 مســئله در آموزش وپرورش 
رســيديم کــه گفت و گو دربــاره آن ها خــارج از 
حوصله اين نشست است. غرض اينکه در توصيف 
مســائل آموزش وپرورش اختــالف چنداني ميان 
صاحب نظران نيســت. مــا هــم از آن مي گذريم؛ 
امــا در خصــوص تبيين مســائل آموزش وپرورش 

حرف وحديث فراواني وجود دارد.

چرا در خصوص تبيين مشكالت و مسائل  ■
آموزش وپرورش اختالف وجود دارد اما در 

توصيف نه؟

بيان شــود تا از اين رهگذر بتوان تصويري روشن 
و دقيق از جغرافياي بحث ارائه داد. مي توان مسائل 
آموزش وپرورش را در چارچوب يک بحث علمي 
و آکادميک بررسي کرد؛ نخست، توصيف وضع 
موجود؛ دوم، تبيين وضع موجود و سوم، توصيه ها 
و تجويزها. من خالصه اي از بحث را طرح مي کنم 
و بعــد روي هر بخش و موضــوع گفت و گو ادامه 

خواهد يافت.
بــه نظــر مي رســد در توصيــف وضــع موجــود، 
آموزش وپــرورش گرفتار مســائل و آســيب هايي 
ديکته محــوري،  مشــق محوري،  ماننــد  اســت؛ 
نمره محــوري، کنکور محــوري، مدرک محوري، 
کمبــود امکانــات و فضاهاي آموزشــي و تربيتي، 
مشــکالت اقتصــادي و معيشــتي معلمــان، نبــود 
مشارکت آگاهانه و مسئوالنه خانواده و انديشمندان 
و ثروتمندان در آموزش وپرورش، نبود هماهنگي 
و هم سويي ميان آموزش وپرورش و ديگر نهادهاي 
تأثيرگــذار در ايــن حــوزه مانند نهاد خانــواده و 
صداوســيما، دانشــگاه ها و حوزه ها، شکاف ميان 
وزارتخانه و مدرسه، شکاف خانه و مدرسه، شکاف 
ميــان معلمان و مربيــان و دانش آموزان، شــکاف 

با تشــكر از شــما براي فرصتــي که در  ■
اختيار نشــريه چشــم انداز ايران گذاشتيد. 
لطفًا مختصــري درباره آثار و مكتوبات خود 

توضيح دهيد.
آثار منتشر شده بنده چيز قابل ذکري نيست، دو  □

کتاب اســت که شــامل گفت و گو با انديشمندان 
براي همايش آسيب شناســي تربيت ديني است که 
در انتشارات مدرســه چاپ شد و حدود 10 مقاله 
اســت که در مجالت و فصلنامه ها منتشــر شــده؛ 
امــا آثار و تحقيقات چاپ نشــده ام حدود دو هزار 
صفحه اســت که اميــدوارم به تدريج فضايي براي 

چاپ آن ها فراهم شود.

آيا آموزش وپرورش ايــران در هدف و  ■
غايات خود گرفتار چالش ســنت و مدرنيته 
است؟ اگر گرفتار چنين چالشي شده، در اين 
زمينه چاره اي انديشيده شده است؟ در اين 
راستا آينده آموزش وپرورش ايران را چگونه 

مي بينيد؟
بنــده در پاســخ بــه ايــن پرســش مهم شــما،  □

نخســت ضروري مي بينم که مشــکالت و مسائل 
آموزش وپرورش به صورت طرح وار و شــماتيک 

آسيب شناسي  تحليلي مسائل آموزش وپرورش و نگاهي به سند تحول بنيادين در 
گفت وگو با اسداهلل مرادي

بخش اول 

اين بار براي آسيب شناسي مسائل آموزش وپرورش ايران به سراغ استاد دلسوز و جانباز باالي 70 درصد رفتيم. ايشان از يك 
خانواده کشاورز برخاسته است. وي در سن 15 سالگي وظيفه ملي خود مي داند که در جبهه هاي دفاع در جنگ تحميلي حضور 
پيدا کند. باوجود قطع نخاع در عمليات والفجر چهار، با همت و پشــتکاري شايسته، با روحيه اي جست وجوگر و پويا به تالش 
ادامه مي دهد و به درجات باالي علمي مي رسد. گفت وگوي ما با ايشان سه ساعت طول کشيد. احساس کرديم از بينش عميق 
فکري و دورانديشــي برخوردار بوده و انديشمندي است که گام هاي زيادي در راستاي بينش آينده نگر و ژرف نگري برداشته 

است. در اين گذار است که ژرفاي مشکالت آموزش وپرورش ما را دريافته است.
اهتمام نشــريه سياسيـ  راهبردي چشم انداز ايران از آغاز تاکنون، کار روي مسائل کارشناسي و ملي بوده است. از مهمترين 
آن ها مســائلي است که با 12/7 ميليون دانش آموز آينده ساز ايران سروکار دارد. در اين شماره با استادي گفت وگو کرديم که 
تالش هاي زيادي در اين راستا انجام داده است. ايشــان براي دستيابي به سند تحول بنيادين آموزش وپرورش با بسياري از 

متفکران جامعه گفت وگو کرده و پيشنهادهايي هم ارائه داده اند.
در اين گفت وگو ايشان به مسائل عميقي چون حکومت محوري و ايدئولوژي محوري از يك سو و خانواده محوري آموزش وپرورش 
از سوي ديگر و همچنين بحث گذار از سنت به مدرنيته و نقد هر دو و دستيابي به راه برون رفت از آن مسائل مهم پرداخته اند 
که بررسي تك تك آن ها بحث مستقلي را مي طلبد که خواندن آن را به هموطنان عزيز و خوانندگان چشم انداز توصيه مي کنيم. 
دکتر اســداهلل مرادي در رشته فلسفه تحصيل  کرده و هم اکنون استاديار دانشــگاه فرهنگيان است. اين گفت وگو با حضور 
مهندس ميثمي و کارشناسان آموزش وپرورش محمدرضا نيك نژاد، عزت اهلل مهدوي، مهدي بهلولي و خانم حقيقت برگزار شد.

عوارض نگاه ايدئولوژيک به آموزش و پرورش
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مربيان با دانش آموزان، شــکاف ميان روحانيون و 
نسل جوان شده است. سرعت شتابان اين تحوالت 
حتي براي کشــورهاي توسعه يافته هم مسئله آفرين 
شده اســت. بخشــي از مســائل آموزش وپرورش 
ما ارتباط مســتقيمي با نگاه و نگــرش حکومت و 
دولتمــردان دارد؛ البته اين نــگاه فقط اختصاص به 
جمهوري اســالمي ندارد. حکومت هاي ما از سال 
1231 که دارالفنون تأسيس شد تا به امروز نگاهي 
از باال به پايين و آمرانه به آموزش وپرورش داشتند. 
ناصرالدين شــاه خودش ورودي ها و خروجي هاي 
دارالفنون را کنترل مي کرد و طي چهل ســال اصاًل 
آن را توسعه نداد و حتي در مقطعي مي خواست آن 
را تعطيل کند. بعضي از غربي ها که در آن زمان به 
ايران آمدند و از نزديک مسائل دارالفنون را رصد 
کردند، گفتند دارالفنون همانند استخواني در گلوي 
ناصرالدين شــاه اســت. او دارالفنون را توسعه نداد 
چراکه دريافته بود با خروجي هاي آن مشکل دارد. 
رضاشاه نيز در 1313 دانشگاه تهران را تأسيس کرد 
و به اين مسئله توجه نداشت که اگر در اين کشور 
دانشــگاه واقعاً دانشگاه باشــد، يعني خروجي هاي 
آن انســان هاي دانشــمند و فکوري باشــند الجرم 
رضاشــاه و حکومــت ديکتاتــوري اش نمي تواند 
برقرار و پردوام باشد. بعد هم محمدرضا مدارس و 
دانشگاه ها را توسعه و گسترش داد و خروجي هاي 
همين مدارس و دانشگاه ها حکومت او را سرانجام 
ســرنگون کردند. در نظام جمهوري اســالمي نيز 
ايــن نگاه دوگانــه وجــود دارد، بلکــه از جهاتي 
شــديدتر است؛ چراکه نگاه ستبر ايدئولوژيک هم 
به آن اضافه شــده، چنان که در يک ســال گذشته 
بزرگ تريــن چالش مجلس با دولت بر ســر وزير 
آموزش عالي بوده اســت. نگاه ستبر ايدئولوژيک 
حکومت به آموزش وپرورش به طور طبيعي نگاه از 
باال به پاييــن و آمرانه به آن را در پي دارد و آنگاه 

پرخاش و اضطراب و سرخوردگي به آساني توليد 
مي شــود. سوم اينکه بخشــي از مشکالت و مسائل 
آموزش وپرورش ما ريشــه در چالش هاي سنت و 
مدرنيتــه دارد. آموزش وپرورش مــا خواه وناخواه 
در کانــون چالش هاي ســنت و مدرنيته قرار دارد؛ 
چراکه سنت و مدرنيته از جهت جهان بيني، ارزش، 
آموزه ها و آتوريته ها، دست کم هم سو و هم جهت 
نيســتند و ما هم اصــرار داريــم آموزش وپرورش 
رســمي هــم بار علــوم و فنــون جديــد را بدوش 
بکشــد و هم بار ســنت و تعليم و تربيــت ديني و 
حتي عمل به مناســک ديني ماننــد برگزاري نماز 
جماعــت در مدرســه به هر شــکلي، حتي به نوعي 
اجبــاري و البته براي آن تئوري و راهکار مناســب 
و منطقي هــم نداريــم. آنچه تاکنون انجام  شــده 
بيشــتر  به نحــو مکانيکي و قالبي و کليشــه اي بوده 
تــا منطقي و ســازگار. تقريبــاً تمام علــوم، فنون، 
پديده ها و محصــوالت مدرنيته، از فکر، فرهنگ، 
فلسفه، حقوق بشــر، دموکراسي  گرفته تا اتومبيل، 
کامپيوتــر، موبايل، اينترنت، فيلم، ســينما، ماهواره 
و... بــراي نســل جوان بســيار جذاب و پرکشــش 
است. به هر صورت مدرنيته و فرآورده هاي فکري 
و فرهنگي اش حريف قدري اســت که نمي توان با 
چنــد قانون بازدارنده و بخشــنامه آن را مهار کرد. 
ما اگر مي  خواهيــم آموزش وپرورش، هم بار علوم 
و فنون جديد و هم بار ســنت را به دوش بکشــد، 
نياز بــه تئوري دقيق و کارآمــدي داريم. افزون بر 
چالش هاي ســنت و مدرنيته، مســائل جهاني شدن 
و ســرعت تند و شــتابان تحوالت علمي و فکري 
و فرهنگــي به خصــوص در حــوزه ارتباطــات و 
رســانه ها بــراي نهادهــاي تربيتي ما مســئله آفرين 
و چالش برانگيز شــده اســت. سرعت شــتابان آن 
تحوالت سبب شــکاف يا گسست نسلي، شکاف 
ميــان والدين و فرزندان، شــکاف ميــان معلمان و 

براي اينکه در توصيف مسائل آموزش وپرورش،  □
اغلــب مســائل مشــهود و در ســطح ملمــوس و 
قابل اندازه گيري اســت. براي نمونه چنان که گفتم 
کنکورمحوري و حقوق معلمان و کمبود فضاهاي 
آموزشي و ديوان ســاالري آموزش وپرورش براي 
هر محقق و حتي غيرمحققي، مشــهود و پيداست؛ 
اما در تبيين مســائل، چون به چرايي آن ها پرداخته 
مي  شــود و اليه هاي زيرين و ريشه هاي آن بررسي 
و تحليل مي شود، طبيعي اســت که اختالف پيش 
آيد و مباحث مناقشــه برانگيز شــود. اين بحث در 
خصــوص مســائل اجتماعي مانند طــالق و اعتياد 
و غيــره هــم مي تواند صادق باشــد. آمــار طالق 
کم وبيــش معلوم اســت؛ اما چرايــي طالق ممکن 
است ميان صاحب نظران محل بحث و مناقشه باشد.

در تبييــن وضع موجود مســائل آموزش وپرورش، 
اســت.  تحليــل  و  قابل بررســي  موضــوع  چنــد 
نخســت اينکــه به نظر مي رســد بعضي از مســائل 
آموزش وپــرورش ريشــه در خود تعليــم و تربيت 
دارد. ظاهــراً تعليــم و تربيــت به خودي خود امري 
پيچيده و بغرنج اســت، چنان که کانت، فيلسوف 
عصــر روشــنگري، مي گويــد: »تعليــم و تربيت 
مهم ترين و مشــکل ترين مســئله اي است که انسان 
با آن دســت به گريبان اســت.« بله، تعليم و تربيت 
پيچيده ترين و معظم ترين مســئله اي است که انسان 
با آن دست وپنجه نرم مي کند، چراکه موضوع آن 
انسان است و انسان نيز موجودي ناشناخته، بيکران، 
اســرارآميز، انتخاب گــر، کنشــگر، پرســش گر، 
جســتجو گر، تنوع طلــب، پيش بيني ناپذيــر و حتي 
عصيانگر و سرکش است. مطابق اين نظر، من باور 
دارم اگر بهترين و مناسب ترين و حتي آرماني ترين 
امکانات مادي و معنوي کشور به آموزش وپرورش 
اختصــاص يابد بــاز منطقاً نمي توان مشــکالت و 
مســائل آموزش وپرورش را به صفر رساند و لزوماً 
نمي تــوان خروجي هاي آن را صد درصد کنترل و 
گارانتي کرد. چون موضوع آن انســان انتخاب گر 
و کنشــگر اســت و با هر انتخاب و کنشگري خود 
مي تواند تمام معامالت از پيش تعيين شده را از بيخ 
و بن در هم ريزد. به نظر مي رسد ما در انسان شناسي 
معطوف به تعليم و تربيت نگاه بسيط و ساده انگارانه 
به انســان و تعليم و تربيت داريم. دوم اينکه بخشي 
از مشــکالت و مســائل آموزش وپرورش ما ريشه 
دارد.  اجبــاري  و  رســمي  آموزش وپــرورش  در 
آموزش وپــرورش رســمي و اجبــاري در تقابل با 
طبيعــت و فطرت بچه هاســت. بچه ها طبــق برنامه 
و هماهنگي خانه و مدرســه مجبــور و محکوم اند 
بــه مدرســه برونــد و در انتخــاب درس، کالس، 
مدرسه، معلم، کتاب، مشــق، نمره و امتحان تقريباً 
هيچ قدرت و نقشــي ندارند. در صدســال گذشته 
نه تنها ما براي اين فضاي رسمي و اجباري مدارس 
کاري نکرده ايم، بلکه روزبه روز هم فضاي اجباري 
آن با مشــق و امتحان و نمره و به خصوص کنکور 
و رقابت هاي نفس گير و فرســاينده تشــديد شــده 
اســت. در اين فضا اســتعداد و خالقيت و شادابي 
و نشــاط بچه ها ناديــده گرفته مي شــود و تنش و 
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از استعدادها، عاليق، توانايي ها، شغل و نژاد اجداد 
ايــن کودکان، از بين آن ها به طور تصادفي يکي را 
انتخاب و به نحــوي تربيت کنم که هر متخصصي 
که مي خواهم بشــود: پزشــک، حقوقدان، تاجر و 
حتي گدا. يا متکلمان و فقها کمتر به انسان شناســي 
مي پردازنــد و تقريباً در رســاله هاي عمليه مباحث 
انسان شناســي و تربيتــي مطــرح نيســت. جريان و 
ديدگاه ديگر، نگاه پيچيده تري به انسان دارد؛ مانند 
فالسفه اگزيستانسياليست، روانشناسان انسان گرا و 
در اديان بيشــتر عرفا طرفدار اين نگاه و نگرش اند 
يا آرا و آموزه هايشــان به اين سمت وسو ميل دارد. 
در اين ديدگاه انســان نه تنها مقهور محيط نيســت، 
بلکه آزاد، انتخاب گر، کنشــگر و پيش بيني ناپذير 
اســت و به هيچ وجه نمي توان تربيــت او را در چند 
فرمول ســاده رياضــي و مکانيکــي خالصه کرد. 
چنان که فالسفه اگزيستانسياليست به آزادي مطلق 
و مسئوليت تمام انسان در قبال انتخاب هايش معتقد 

بودند و يا مولوي درباره انسان مي گويد:

ياد الناس معادن هين بيار 
معدني باشد فزون از صدهزار

***
پيشه اي آمد وجود آدمي   

برحذر شو زين وجود، ار زان دمي
***

پس به صورت، عالم اصغر تويي  
پس به معني، عالم اکبر تويي

يا حافظ مي گويد:
وجود ما معمائيست حافظ  

که تحقيقش فسون است و فسانه
اگر ما در آموزش وپرورش نگاه ســاده و بسيط به 
انسان داشته باشيم و انسان را در تربيت بيشتر منفعل 
و کنش پذيــر تصور کنيم آنگاه طبيعي اســت که 
فرآيند تعليــم و تربيت در خانه و مدرســه همانند 
کارخانــه آجرپزي تلقي مي شــود کــه ورودي و 
خروجي و فرآورده هاي آن با شکل و اندازه هاي از 
پيش تعيين شــده در دستان ماست، اما اگر به عکس 
در آموزش وپرورش تصــور و تصويري پيچيده و 
اسرارآميز از انسان داشته باشيم و انسان را در تعليم 
و تربيت بيشــتر فعــال و کنشــگرانه بدانيم، فرآيند 
تعليم و تربيت همانند بازي شطرنج فرض مي شود. 
در اين فرض بيشتر روش ها و فرآيندهاي تربيتي در 
اختيار ماســت تا فرآورده ها. به عبارت ديگر در اين 
فرض مــا با متعلمان و فراگيران وارد بازي و تعامل 
جدي مي شويم و بيشــتر قدرت و تأثير ما معطوف 
به فرآيند تربيت است؛ اما خروجي و فرآورده هاي 
آن منطقاً پيش بيني ناپذير اســت و بي شمار. در اين 
فرآيند متعلم از معلم و استاد خويش فراوان چيزها 
فرامي گيرد، اما مطلوب اين اســت که در اين بازي 
بر معلم و استاد خود فائق آيد و اگر از معلم و استاد 
خــود فراتر رود آنــگاه فرآيند تعليــم و تربيت به 
سرانجام مطلوب و عالي خود رسيده. من در تعليم 
و تربيت به انسان انتخاب گر و کنشگر معتقدم و به 
جد باور دارم که در آموزه هاي قرآني و فلســفي و 

مي کنم. وگرنه پرداختن مســتوفا و شــرح و بسط 
آن ها مجال فراخ تري را مي طلبد.

در بحث تبيين وضع موجود گفتيم بخشي از مسائل 
آموزش وپــرورش به خود تعليــم و تربيت مربوط 
اســت و نيز گفتيم که تعليم و تربيت به خودي خود 
امــري پيچيده اســت، چراکه انســان موضوع آن 
اســت و انسان موجودي ناشــناخته و انتخاب گر و 

پيش بيني ناپذير است.
بــه نظــر مي رســد هــر نــوع سياســت گذاري و 
برنامه ريزي براي آموزش وپــرورش، از طراحي و 
تدوين فلســفه و اصول و اهــداف گرفته تا روش 
و محتوا و فرآينــد تعليم و تربيت و هر نوع راهبرد 
و راهکار و تجويزي نســبت به مشکالت و مسائل 
آموزش وپــرورش عميقاً به نوع نــگاه و نگرش به 
انســان و انسان شناسي وابسته اســت. انسان شناسي 
و به خصــوص انسان شناســي معطوف بــه تعليم و 
تربيت، به مثابه سرچشــمه و اصــل بنيادين براي هر 
نظام آموزشــي و تربيتي اســت کــه از رهگذر آن 
تمام سياســت گذاري ها و برنامه هاي آن جهت دار 
و هدفمند مي شــود و آشــفتگي و ســرگرداني در 
آن، کاروان آموزش وپرورش را آشــفته و پريشان 

و آسيب زا مي کند.
مــا در موضــوع انسان شناســي معطوف بــه تعليم 
و تربيــت، نيــاز بــه تئــوري داريــم. در خصوص 
انسان شناسي و به خصوص انسان شناسي معطوف به 
تعليم و تربيت دست کم دو جريان عمده در تاريخ 
اديان و انديشــه ها و مکاتب فکري و علمي وجود 
دارد. يک جريان و ديدگاه که بيش تر   نگاه ســاده 
و بســيط به انسان دارد؛ مانند فالســفه تجربه گرا و 
روانشناسان رفتارگرا و در اديان و مذاهب متکلمان 
و فقهــا، يــا اغلب طرفــدار اين نــگاه و نگرش اند 
يا بن مايه آرا و انديشه هايشــان به اين سمت وســو 
الک فيلســوف  جان  گرايــش دارد. چنان کــه 
تجربه گرا معتقد بود که ذهن لوح نانوشته است که 
داده هــاي تجربي روي آن ثبت مي شــوند يا جان 
واتسون روانشناس رفتارگرا در جمله اي معروف 
مي گويد چند کودک نوپاي ســالم به من بدهيد و 
امکاناتي را که براي پرورش آن ها الزم مي دانم در 
اختيارم بگذاريد،آن وقت تعهد مي کنم صرف نظر 

منطقاً آســيب هاي فراواني ازاين دســت به صورت 
زنجيروار به دنبال خواهد داشت؛ مانند نگاه شديداً 
تمرکزگرايانه به آموزش وپرورش و ديوان ساالري 
عريض و طويــل، سياســت زدگي، تصدي گري، 
تحول ناپذيــري،  نقدناپذيــري،  عمل زدگــي، 
مشارکت گريزي، شــکاف ميان مدرسه و خانواده 
و درنهايت آموزش وپرورش ناکارآمد و آسيب زا.

بخشي از مشکالت و مسائل آموزش وپرورش ريشه 
در نگاه و نگرش نهاد خانواده دارد. به همان اندازه 
که نبايد از نگاه حکومت و آســيب هاي مترتب بر 
آن چشــم پوشيد، از نگاه خانواده و آسيب هاي آن 
نيز نبايد غفلت ورزيد. به نظر من چه بسا آسيب هاي 
خانواده از جهاتي و بــه داليلي عميق تر و بغرنج تر 
باشــد. خانــواده بيش تــر دغدغه شــغلي فرزندش 
را دارد و لــذا بيش تر نگاه مادي محــور به تعليم و 
تربيــت آن دارد. مســائلي مثــل مدرک محوري و 
کنکورمحــوري و نمره محوري بيشــتر ريشــه در 
نگاه خانواده دارد. بخشــي از مشــکالت و مسائل 
آموزش ريشــه در پــول و رانت نفت دارد. شــايد 
پــول نفت نمي گــذارد آموزش وپــرورش ارتباط 
دوسويه با مردم داشــته باشد. پول نفت نمي گذارد 
نهــاد خانــواده و نهادهــاي مردم بنيان مشــارکت 
آگاهانه و مســئوالنه در آموزش وپرورش داشــته 
باشند. شايسته اســت براي يک بار هم که شده اين 
موضوع بررســي و تحليل شود که آيا اساساً با پول 
نفت مي توان مدرســه و دانشگاه داشت. امروزه بند 
ناف دانشگاه هاي دولتي ما به پول نفت گره خورده، 
دانشــگاه بايد استقالل داشته باشد و روح تحقيق و 

آزادانديشي در آن جاري و ساري باشد. 

طبيعي است که يک اســتاد نمي تواند با  ■
يک قرارداد ظالمانه نفتي مبارزه کند.

بله. من کمتر ديده ام که وابســتگي دانشگاه به  □
پول نفت از طرف دانشــگاهيان بررسي و نقد شده 
باشــد. به هر صورت وابستگي آموزش وپرورش به 
پول نفت سبب شده درهاي زيادي به روي آن بسته 
شود. در تبيين مسائل آموزش وپرورش موضوعات 
ديگري هم قابل طرح است مانند ابهام و ناسازگاري 
در اصول و مباني و اهداف آموزش وپرورش و نبود 
نگاه درست و مناسب به جايگاه آموزش وپرورش 
در توسعه و پيشرفت کشور و اينکه اصالح و تحول 
آموزش وپرورش بيشــتر به شــعارها و بخشــنامه ها 
سپرده مي شود و نه جريان هاي فکري و اينکه تمام 
نهادها از حکومت گرفته تا خانواده نگاه و انتظارات 
حداکثــري از ايــن نهاد دارند؛ يعنــي با اختصاص 
هزينه هــاي حداقلــي، انتظارات حداکثــري از آن 
دارند و نه تنهــا انتظارات حداکثري دارند بلکه اين 
انتظارات اغلب متعارض اند. خانواده انتظاري دارد، 
حکومت انتظار ديگري دارد. تا اينجا بحث بيشــتر 
در خصوص تبيين و تحليل و ريشــه يابي مشکالت 
و مســائل آموزش وپــرورش بود. البتــه به صورت 
طــرح واره. به نظــرم مي توان از رهگــذر آن تبيين 
و تحليل هــا به توصيه ها و تجويزهــا و راهکارهاي 
مناســب و کارآمدي رســيد. من به اختصار به چند 
مورد تا آنجا که اقتضاي اين نشســت اســت اشاره 

اگر ما در آموزش وپرورش نگاه 
ساده و بسيط به انسان داشته 

باشيم و انسان را در تربيت بيشتر 
منفعل و کنش پذير تصور کنيم 
آنگاه طبيعي است که فرآيند 

تعليم و تربيت در خانه و مدرسه 
همانند کارخانه آجرپزي تلقي 
مي شود که ورودي و خروجي 
و فرآورده هاي آن با شکل و 

اندازه هاي از پيش تعيين شده در 
دستان ماست
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فرهنگي و آموزشي است. پرداختن به مسائل سنت 
و مدرنيته در آموزش وپرورش، کاري اســت بسيار 
دشوار و مردافکن چراکه در برنامه هاي درسي بايد 
تکليف مسائل آن به صورت دقيق و شفاف روشن 
شود. در اينجا ما نياز به تئوري داريم که برنامه هاي 
درســي در چارچوب آن تدوين شــود. في الجمله 
من خودم معتقدم براي فائق آمدن بر مســائل سنت 
و مدرنيته، تا آنجا که شدني است، هم بايد سنت را 
نقد و تحليل کرد هم مدرنيته را و از اين رهگذر به 
يک الگو و مدلي رسيد. الگوي پيشنهادي من اين 
اســت که ميان ســنت و مدرنيته،پديده ها و نهادها، 
ارزش ها و آموزه هايشــان نه نســبت تساوي برقرار 
اســت و نه نســبت تباين، بلکه اين نسبت مي تواند 
عموم و خصوص من وجه باشد. ما در برنامه درسي 
هم بايد منصفانه و صادقانه سنت و مدرنيته را نقد و 
تحليل کنيم و هــم به نحو اثباتي و تجويزي از اين 
دو منبع و سرچشمه استفاده کنيم. در بحث از سند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش اگر فرصتي دست 

داد، به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.
چهــارم اينکــه بخشــي از مشــکالت و مســائل 
آموزش وپــرورش ارتباط با نــگاه حکومت دارد. 
حکومت مــا براي آرمان هــاي ايدئولوژيک خود 
نــگاه آمرانه و تمرکزگرايانه بــه آموزش وپرورش 
دارد. در اينجا چند موضوع مطرح است. يکي اينکه 
آيــا تعليم و تربيت به خودي خــود چنين نگاهي را 
برمي تابد يا نه؟ حتي فرض کنيم آموزش وپرورش 
ما ازهرجهت پيشــرو و پيشرفته اســت و امکانات 
آموزشــي آن عالي است و بهترين معلمان و مربيان 
را در اختيــار دارد، باز اين پرســش مطرح اســت 
که آيا مي تــوان خروجي هــاي آن را آن گونه که 
حکومت هدف گذاري کــرده، تربيت کرد؟ دوم 
اينکــه برفــرض حکومت به هــر دليلي کــه دارد 
حاضر نمي شــود از آرمان هاي ايدئولوژيک خود 
در آموزش وپــرورش کوتاه بيايد. باز اين پرســش 
قابل طرح اســت کــه آيا نياز اســت که حکومت 
در تمــام برنامه ها و دروس تمرکز و کنترل داشــته 
باشــد يا فقط تمرکز خود را محــدود به برنامه ها و 
دروس ايدئولوژيــک کنــد. در خصوص مســئله 
نخست، به نظر مي رســد هر چه آموزش وپرورش 
پيشــروتر و پيشرفته تر باشــد و معلمان و مربيان آن 
فاضل تر و دانشمندتر باشند، منطقاً خروجي هاي آن 
متکثرتر و متنوع تر و متفاوت تر مي شــوند. چراکه 
بچه ها در آن عالم تر و دانشمندتر و فکورتر تربيت 
مي شــوند. اينکه حکومت مي خواهد از يک ســو 
آموزش وپرورش پيشــرو و متحول داشــته باشد و 
از ســوي ديگر خروجي هاي آن را تحت کنترل و 
تابع ايدئولوژي خود درآورد به نظر امري ناشــدني 
مي نمايد. در خصوص مسئله دوم، اگر حکومت به 
هر دليلي نمي تواند از آرمان هاي ايدئولوژيک خود 
در آموزش وپرورش دست بکشد پيشنهاد مي شود 
تمرکــز و کنترل خود را فقط در برنامه ها و دروس 
ايدئولــوژي اعمال کند. واقعاً چــه ضرورتي دارد 
که حکومت بر دروســي ماننــد رياضي و فيزيک 
و شــيمي تمرکز و کنترل داشته باشــد؟ به نظرم با 

تربيت سازگار با طبيعت و فطرت بچه ها باشد؛ يعني 
برنامه هاي آموزشــي و تربيتي از جهت موضوع و 
محتــوا و روش و فرآيند از طبيعت و فطرت بچه ها 
اکتشــاف شده و با چرخش از آموزش به پرورش، 
در وسيع ترين معناي اين واژه، با فعاليت هاي هنري 
و ورزشــي و تفريحي و اردويي چنان فضاي تعليم 
و تربيــت در مدرســه تلطيــف و جــذاب و پويا و 
بانشــاط مي شــود تا بچه ها فراموش کنند در مکان 
و فضاي رســمي به نام مدرســه گرفتار شــدند. به 
نظرم در هميــن آموزش وپرورش رنجور و نحيف 
مــا تا حد زيــادي مي توان مســائل و آســيب هاي 
آموزش وپرورش رســمي و اجبــاري را با کمترين 
هزينه و به ســهولت فرو کاســت. در کشــورهاي 
توســعه يافته، به خصوص آن هايي که بيشــتر نگاه 
انســان گرايانه به تعليم و تربيت دارند مانند فنالند، 
نروژ، ســوئد و ژاپن تا حد بسيار زيادي توانسته اند 
بر آســيب هاي آموزش وپرورش رسمي و اجباري 
فائــق بيايند و بــه تجربه هاي طاليي دســت يافتند 
کــه اغلب آن تجربه هــا مي تواند براي مــا مفيد و 
درس آموز باشــد. مثاًل در فنالند که داراي يکي از 
بهترين و انســاني ترين آموزش وپرورش هاي جهان 
است، معلم حق ندارد دانش آموزان را با هم مقايسه 
کند و تمامي دانش آموزان چه باهوش باشند و چه 
نباشــند در کالس درس کنار هم مي نشــينند و در 
شش سال اول تحصيل به ندرت امتحان و سنجشي 
در کار اســت. يا در ژاپن آمــوزش و يادگيري بر 
اســاس الگوي همکاري و مشارکت و فعاليت هاي 

گروهي است تا رقابت هاي فرساينده.
سوم اينکه، بخشــي از مشکالت آموزش وپرورش 
مربوط به چالش هاي ســنت و مدرنيته اســت. اين 
مســئله، مســئله اي اســت به غايت معظم و فربه. از 
مشــروطه به اين سو ما به شکل جدي با چالش هاي 
ســنت و مدرنيته دســت بــه گريبانيــم و علي رغم 
مساعي يک صدســاله متفکران و روشــنفکران ما 
هنوز هم نتوانســته ايم به پارادايم فکري و فرهنگي 
پذيرفته شــده اي در اين حوزه دست يازيم. در نظام 
جمهوري اســالمي نيز مسائل و چالش هاي سنت و 
مدرنيته در تمام حوزه ها و به خصوص در نهادهاي 
آموزش و فرهنگي نه تنها حل نشده، بلکه از جهاتي 
عميق تر هم شــده، چراکه به اين مسائل در طي 35 
ســاله گذشته يا نگاه سياســي و امنيتي شده يا نگاه 
کليشــه اي و مکانيکي و حال  آنکه ســنخ مســائل 
ســنت و مدرنيته، بيش تر  از ســنخ مسائل فکري و 

عرفاني ما اين انسان شناسي تأييد مي شود و اصالت 
دارد اما اکنون در خانه و مدرسه بيشتر انسان منفعل 
و کنش پذيــر مطرح اســت و اين نيــز از عجايب 
روزگار اســت که حکومت ديني ما انسان شناسي 
قرآني را کــه در آن انســان داراي فطرت و نفس 
روحاني اســت و در وصف آن آمــده: »نََفْخُت فِيِه 
مِْن ُروِحي« را وا نهاده و به انسان شناســي فالســفه 
تجربه گرا و روانشناســان رفتارگرا متوسل شده که 
اساســاً به فطرت و نفس روحاني معتقد نيســتند و 
شــايد دليل اصلي آن اين است که حکومت نگاه 

ابزاري و ايدئولوژيک به آموزش وپرورش دارد.
درمجموع به نظر مي رســد حکومــت و خانواده و 
معلمــان و روحانيون ما به انســان و تعليم و تربيت 
آن بيش تر نگاه ســاده و بســيط دارنــد و اين نگاه 
به طور طبيعي مشکالت و مسائل آموزش وپرورش 
را پيچيده تر و بغرنج تر مي کند. من عميقاً باور دارم 
حل بسياري از مشکالت و مسائل آموزش وپرورش 
درگرو انسان شناســي و به خصوص انسان شناســي 
معطوف به تعليم و تربيت است. اگر ما انسان را در 
صفحه شــطرنج تعليم و تربيت موجودي ناشناخته 
و اســرارآميز و انتخاب گر و کنشــگر و درنهايت 
پيش بيني ناپذير بدانيم، آنگاه همه با احتياط و تأمل 
و آينده نگري وارد اين ميدان مي شــويم. في المثل 
حکومت ديگر با نــگاه صرفاً ايدئولوژيک، آمرانه 
و تمرکزگرايانــه، آموزش وپرورش و دانشــگاه را 
اداره نخواهــد کــرد. خانواده تنها با نــگاه مادي و 
مدرک محــور فرزنــد خويش را مجبــور نخواهد 
کرد که در فالن رشته يا بهمان رشته تحصيل کند. 
حوزه ها و روحانيون در هدايت نسل جوان به جاي 
زبــان مونولوگ، زبان ديالــوگ و گفت و گو را به 

روي آن ها خواهند گشود.
دوم اينکه گفتيم بخشــي از مشــکالت و مســائل 
آموزش وپــرورش مربــوط بــه آموزش وپرورش 
رســمي و اجباري اســت که در تقابل با طبيعت و 
فطرت بچه هاست. فرض کنيم که در جهان امروز، 
از آموزش وپــرورش رســمي و اجبــاري گزير و 
گريزي نيست؛ اما اين بدان معنا نمي تواند باشد که 
از مسائل آن چشم پوشــيم و به آسيب هاي آن تن 
دهيم. آموزش وپرورش رسمي و اجباري از چشم 
بچه هــا ظاهراً همانند زنداني اســت که در ورود و 
خروج از آن تقريباً هيچ انتخاب و اختياري ندارند؛ 
اما سياست گذاران و برنامه ريزان آموزش وپرورش 
با کمک نهاد خانواده و ديگر نهادها مي توانند اين 
زندان را با دو نگاه و نگــرش کاماًل متفاوت اداره 
کننــد، يک زندان در زنــدان دو زندان در آزادي. 
مطابــق ديــدگاه زنــدان در زنــدان دانش آموزان 
به اجبــار بايد به مدرســه بروند و در مدرســه نيز به 
شــکل هاي گوناگون فضاي زندان تشديد مي شود 
و با شالق مشق و ديکته و نمره و امتحان و کنکور 
و معلم گاهي کم دانش و کم احســاس و نقدناپذير 
و احياناً مستبد، دانش آموزان بايد درنهايت مطيع و 
تسليم شــوند. طبق ديدگاه زندان در آزادي بچه ها 
را به اجبــار به مدرســه  مي آورند اما در مدرســه به 
شکل هاي گوناگون ســعي مي شود فضاي تعليم و 

من در تعليم و تربيت به 
انسان انتخاب گر و کنشگر 

معتقدم و به جد باور دارم که 
در آموزه هاي قرآني و فلسفي و 

عرفاني ما اين انسان شناسي تأييد 
مي شود و اصالت دارد اما اکنون 
در خانه و مدرسه بيشتر انسان 
منفعل و کنش پذير مطرح است
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آب  از  خــوارج  کردنــد  درک  را  )ص(  اکــرم 
درآمدند. اينکه آيا ظهور خوارج در منطق تعليم و 
تربيت ديني موضوعي حاشــيه اي است يا استلزامي 
منطقــي، مي تواند موضوع مهمي براي بررســي و 
پژوهش باشد. شايد ذکر اين خاطره خالي از لطف 
نباشد؛ چند ســال پيش از درگذشت زنده ياد شيخ 
نعمت اهلل صالحي نجف آبادي، تصور مي کنم سال 
1380 بود، از طريق يکي از دوســتان به ايشان پيغام 
دادم که مي خواهم شما را ببينم. ايشان با بزرگواري 
گفته بودند که آمدن براي شــما ســخت است من 
مي آيم منزلتان. اين پير فرزانه با آن کهولت سن در 
يک شب برفي به منزل ما آمدند. جمعي از دوستان 
هم بودند. بنده اولين بحثي که با جناب ايشــان در 
ميان گذاشــتم همين بحث خوارج بود. من حرفم 
اين بود که ظهور خوارج با آن ســرعت و شدت و 
کثرت نمي تواند حاشيه اي باشد، بلکه ظاهراً الزمه 
تعليم و تربيت ديني اســت؛ اما ايشان با آنکه ذهن 
روشن و تحليل گري داشــتند، استدالل کردند که 
ظهور خوارج امري اســت حاشــيه اي. البته من در 
مراوده هــا و نشســت هايي که با مرحــوم صالحي 
داشــتم، بسيار نکته ها از ايشــان آموختم. از اخالق 
عملي و تواضعشان، از انصاف و ادبشان، از قدرت 
کم نظير نقد و تحليلشان و اينکه مقهور هيچ آتوريته 
دينــي نبودنــد و اينکه اگــر در موضوعــي علم و 
آگاهي دقيقي نداشتند به آساني مي گفت نمي دانم. 
يادم نمــي رود که يک بار در خصوص قصه فدک 
از ايشان پرسيدند و به آســاني گفت درباره فدک 
کار نکــرده ام و نمي دانم. به نظرم حوزه ها و جامعه 
علمي و فکري ما و حتي روشــنفکران ديني ما قدر 
مرحوم صالحي را چنان که بايدوشــايد ندانســتند. 
روحــش شــاد. در آن مقطــع من ســخت درگير 
مصاحبه هاي آسيب شناســي تربيــت ديني بودم و 
بحث ظهور خوارج هم در آن گفت و گوها مطرح 
مي شد تا آنجا که به خاطر دارم فقط دکتر مصطفي 
محقق داماد به صراحت گفتند خوارج الزمه منطقي 
تعليــم و تربيــت ديني انــد و بــراي آن تئوري هم 
داشــتند. به هر صورت نمي تــوان به تعليم و تربيت 
ديني نگاه بسيط و ســاده انگارانه داشت. ما همواره 
با نگاه ساده، دلخوشــيم که علي و سلمان و ابوذر 
و بــالل در دامن پيامبر تربيت شــدند پس خوارج 
و اصحاب جمــل کجا تربيت شــدند. مگر نه اين 
اســت که آنان نيز در مدينه با پيامبر زيست داشتند 
و حضــور معنوي پيامبر را از نزديک درک کردند 
و در جنگ ها پيامبر را همراهي مي کردند و شــايد 
از خوارج و اصحــاب جمل تأمل برانگيزتر، حادثه 
عاشوراســت؛ يعني در جامعــه ديني که پيامبر بر پا 
کرده بود بعد از 50 سال همان پيروانش، عزيزترين 
کســانش را به جرم خــروج از دين به طرز فجيع و 
خشــونت آميزي کشــتند. افزون بر ايــن، ما از اين 
حــوادث تاريخي مي توانيــم عبرت ها و درس هاي 
فراواني بياموزيم و نســبت به دين داري خود جزم 
و جمود نداشــته باشيم و غّره و مطلق انديش نباشيم 
و همواره به دين شناسي و دين داري خود مشکوک 
و مظنون باشــيم و حافظ وار بگوييم »چو بيد بر سر 

عمل زمين گير و ناکارآمد شــود. حکومت به اين 
دليل نگاه ايدئولوژيک و آرمان گرايانه به مدرســه 
و دانشگاه دارد که مي خواهد ميليون ها دانش آموز 
و دانشــجو يک قرائت رسمي از دين را در مدرسه 
و دانشــگاه بپذيرند؛ يعني حکومت نگاه آرماني و 
اتوپيايي به مدرسه و دانشگاه دارد. اين نگاه از چند 
زاويه قابل بررســي و تحليل و نقد اســت. نخست، 
توفيــق تعليم و تربيــت ديني در مکتب انبياســت. 
اگر اين فرض را بپذيريم که انبيا انســان هاي صالح 
و الگوهاي کاملي بودند آنگاه اين پرســش مطرح 
است که آيا توفيق آنان در تعليم و تربيت حداقلي 
بــوده يا حداکثــري؟ شــايد دو واژه کليدي قرآن 
يعنــي »قليل« و »اکثرهم« در پاســخ پرســش فوق 
راه گشا باشــد. در متن مقدس ما همواره »اکثرهم« 
مذمت و نکوهش شــده مانند »اَْکثََرُهْم اليَْشُکُروَن 
/ أَْکثَُرُهْم الَ يُْؤمِنُــوَن / أَْکثََرُهْم ال يَْعِقلُوَن و »قليل« 
کوُر  تأييد و ستايش شده مانند َوقَلِيٌل مِْن ِعبَاِدي الَشّ
/ فَــاَل يُْؤمِنُوَن إاِلَّ قَلِيــاًل / ال يَْفَقُهــوَن إاِل قَلِياًل«. از 
فحــواي اين آيات برمي آيد کــه در منطق تعليم و 
تربيت ديني حتي اگــر معلم و مربي آن پيامبران و 
انبيا عظام باشند باز توفيق و موفقيت آن حداکثري 
نبوده. يا در اين آيه شريفه، آشکارا فرق است ميان 
مؤمن و مســلمان »قَالَِت اْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤمِنُوا 
َولَِکن قُولُوا أَْســلَْمنَا«. يا حضرت رسول اکرم )ص( 
بااينکه در قيــاس با پيامبران ديگر توفيق بيشــتري 
داشت و مردم زيادي به دين اسالم گرويدند و آن 
حضرت خود شکوه و عظمت رسالتش را در پايان 
عمر شريفشان مشــاهده کردند؛ اما به محض اينکه 
رحلت کردند در امتش شــکاف پديد آمد و حتي 
خوارج با آن شدت و کثرت و با آن جزم و جمود و 
خشونت ظهور کردند. اگر خوارج بعد از چند قرن 
و آرام آرام به وجود آمده بودند، انسان مي توانست 
بگويد که انحراف آنان به اين دليل اســت که مثاًل 
معلم و مربي خوب نداشــتند و اسالم ناب را درک 
نکردند؛ اما اکثر خوارج حضرت رسول )ص( را از 
نزديک ديده و تحت تربيت مســتقيم آن حضرت 
بودند. بــراي ذهن محقق گزنــده و چالش برانگيز 
اســت چگونه برخي از کســاني که محضر پيامبر 

يک نگاه و نگرش حکومت، به خودي خود درهاي 
بسياري به روي آموزش وپرورش گشوده مي شود 
و با يک نــگاه و نگرش ديگر درهاي بســياري به 
روي آن بســته مي شــود. با يک نــگاه حکومت، 
خانــواده و انديشــمندان و نهادهــاي مردم بنيــان 
مي توانند مشــارکت آگاهانه و مســئوالنه و فعاالنه 
در آموزش وپرورش داشــته باشــند و با يک نگاه 
ديگــر نــه. لــذا آموزش وپــرورش عميقاً نيــاز به 
نفس کشــيدن دارد و اين امر مهم و سرنوشت ســاز 
حاصل نمي شود مگر اينکه حکومت از سر شناخت 
و آگاهي به اين بلوغ فکري و فرهنگي نائل شــود 
که گام به گام از تمرکزگرايي و ديوان ساالري خود 
بــر آموزش وپــرورش بکاهــد و راه را باز کند که 
تمــام نهادهاي تأثيرگذار در امــر تعليم و تربيت و 
به خصوص خانواده و انديشمندان و تئوري پردازان 
تربيتي گام به گام مشــارکت آگاهانه و مسئوالنه در 

آموزش وپرورش داشته باشند.
تا اينجا ســعي شد مشکالت و مســائل آموزش و 
راه حل هــاي آن در چارچوب يــک بحث علمي، 
يعنــي توصيف، تبييــن و عبور از وضــع موجود، 
البته به صورت طرح واره و مختصر، بررسي و ارائه 
شــود. اميــدوارم چشــم اندازي از جغرافياي بحث 
ارائه شــده باشــد. حال مي توان مشکالت و مسائل 
آموزش وپرورش را در اليه هاي عميق تري بررسي 

و تحليل کرد.

با توجه به شرايط فعلي آموزش وپرورش،  ■
به نظر شــما آسيب شناســي و تحليل کدام 

مسئله يا مسائل آن تقدم و اولويت دارد؟
به نظرم اولين و مهمترين مسئله که بايد بررسي  □

و تحليل شــود نگاه حکومت به آموزش وپرورش 
اســت. چراکه اگر حکومت نگاه و نگرش خود را 
به آموزش وپرورش تغيير دهد يا حتي تعديل کند، 
درهاي بســياري به روي آموزش وپرورش گشوده 
مي شود. چنان که گفتيم حکومت نگاه ايدئولوژيک 
و آمرانــه بــه آموزش وپــرورش دارد و ايــن نگاه 
زنجيــره اي از آســيب ها را ماننــد تمرکزگرايــي، 
ديوان ساالري، سياست زدگي و عمل زدگي به دنبال 
دارد و همين نگاه سبب شده آموزش وپرورش در 

عکس از مرضيه سليماني-ایرنا
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و ســوء مديريتي وجود دارد و در صورتي مي توان 
به اصــالح آن اميد بســت که در فضايــي آزاد و 
علمــي و بــه  دور از تقدس تراشــي تحليــل و نقد 
شــود. پنجم اينکه حکومت دســت کم به دو شيوه 
مي تواند تعاليم دينــي را در جامعه آموزش دهد و 
تبليغ کند. نخســت، به صورت عمومي در رسانه ها، 
بي آنکــه انتخاب مخاطبان را ســلب کند؛ دوم، در 
نظام رسمي آموزشي و به صورت مستقيم و اجباري 
با کتاب و نمره و امتحان. در شــيوه دوم مخاطبان و 
متعلمان، قدرت انتخاب و گريز ندارند و بايد طابق 
النعل بالنعل از معبري عبور کنند که نظام رســمي 
آموزشــي براي آنان ترســيم کرده است. در اينجا 
مسئله اي اساسي مطرح است که وقتي تعاليم ديني 
به صورت رســمي و اجباري آموزش داده شــود، 
آيا منتج به شــکل گيري رفتار اخالقي و معنوي در 
متعلمان مي شود يا خير؟ مســلماً در نظام آموزشي 
مي توان تعاليم ديني را به هر شــکلي که موردنظر 
حکومت اســت، آموزش داد. ولي بايد ديد آيا آن 
آمــوزش منجر به ايمان، باور و زيســتن اخالقي و 
معنوي در متعلمان مي شود يا خير؟ به عبارت ديگر، 
اگر بپذيريم که اساس دين، امري قدسي و متعالي 
و روحاني اســت، که مخاطــب آن قلب و ژرفاي 
جــان انسان هاســت و جوهره ديــن داري، اخالقي 
و معنوي زيســتن اســت، آيا در ظرفي بــه نام نظام 
رســمي آموزشي و به شکل مستقيم و اجباري، آن 
امر قدســي و معنوي، قابليت ظهــور و تحقق دارد 
يا نه؟ ششــم اينکه برفرض کــه از طريق حکومت 
و نظام رســمي آموزشي بتوان تعليم و تربيت ديني 
داشت، آيا نظام رسمي آموزشي ما، يعني مدرسه و 
دانشگاه، شرايط و بضاعت الزم را براي تحقق اين 
امر در اختيار دارد؟ بــراي نمونه رکن رکين تعليم 
و تربيت ديني، شــخصيت اخالقــي و معنوي معلم 
و استاد اســت. آيا نظام آموزشي ما اکنون توانايي 
و بضاعت آن را دارد که معلمان و اســتاداني براي 
دروس دينــي و معــارف بگمارد کــه از نظر علم، 
اخالق و معنويت براي دانش آموزان و دانشجويان 
الگو و جذاب و دلنشين باشند؟ هفتم اينکه برفرض 
در نظام آموزشي بتوان معلمان و استاداني دانشمند 
و فرهيخته و اخالقي و معنوي ســر کالس فرستاد. 
في المثــل ده هزار يا صدهــزار اســتاد مانند عالمه 
طباطبايي و شــهيد مطهري داشت. باز اين پرسش 
مطرح است که آيا مي توان به عالمه گفت بااينکه 
شما عالمه هستيد برويد سرکالس و نظريه آيت اهلل 
خميني را درباره واليت فقيه تدريس کنيد نه نظريه 
خودتان را. به عبارت ديگــر اگر عالمه واقعاً عالمه 
باشند آيا چنين دســتور و تحکمي را منطقاً و عقاًل 
و شــرعاً مي توانند برتابند يا نه؟ برفرض که عالمه 
طباطبايــي از عالمــه بودن خــود صرف نظر کنند، 
اگر شــدني باشد و بروند ســرکالس درس و يک 
قرائت رســمي از اينکه مورد نظر حکومت اســت 
تدريــس کنند، باز آيا اين انتظار منطقي اســت که 
از ميليون ها دانش آموز و دانشــجو بخواهيم که آن 
قرائت از ديــن را بايد طابق الفعل بالفعل بپذيرند و 
التزام عملي به آن داشته باشند. اين نگاه به انسان و 

و حوزه قدرت به ســوي آن ســوق مي يابد و با آن 
درمي آميــزد. ازآنجاکه انســان صاحب حکومت 
همواره بــه اســتمرار حکومت خــود تمايل دارد 
ممکن است در روند تاريخي آميزش و آميختگي 
حکومــت بــا ديــن، ديــن و آموزه هايــش ابزار 
حکومت شود. چراکه دين به خودي خود ارزش و 

قداست و مشروعيت دارد؛ اما حکومت نه.
بنابراين طبيعي اســت که حکومت براي مقبوليت 
و مشــروعيت خود از مقبوليت و مشــروعيت دين 
اســتفاده کنــد. تقريبــاً تمام حکومت هــاي ديني، 
به غيراز حکومت هايي کــه معصومين در رأس آن 
بودند، در طول تاريخ به آن آســيب دچار شــدند. 
حکومت هاي ديني در قرون وسطي و حکومت هاي 
دينــي خلفاي بني اميــه و بني عبــاس بارزترين آن 
حکومت هــا بودنــد. دوم اينکــه در حکومت هاي 
ديني؛ عالمان، معلمان و مبلغان اغلب بايد برداشت 
و قرائتي از ديــن را آموزش دهند و تبليغ کنند که 
مورد نظر حکومت اســت و خــود را همواره با آن 
قرائت همســاز و هماهنگ کنند بدون آنکه بتوانند 
آزادانــه آن را تحليــل و نقــد کنند. ســوم اينکه، 
هنگامي کــه حکومت بخواهد مردم را آن گونه که 
موردنظر آن اســت، دين دار کند، ممکن است در 
جامعه بــه انحاي گوناگون دورويي و نفاق و تملق 
شــايع و نهادينه شــود؛ زيرا مردم بايد در ارگان ها 
و ادارات رســمي و دولتــي رفتار دينــي مطابق با 
خواســت و دستور حکومت داشــته باشند. چهارم 
اينکــه در حکومت دينــي اشــخاص و برنامه ها و 
امور همواره اين استعداد را دارند که صبغه ديني و 
قدسي به خود بگيرند. چنان که بعضي به حکومت 
جمهوري اسالمي، نظام مقدس جمهوري اسالمي 
مي گوينــد. امروزه نيز تدريس آموزه هاي ديني در 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها گويا جزو خطوط 
قرمز نظام است و حکومت اساساً فضا را به گونه اي 
فراهــم نمي کنــد که به صــالح بودن يــا نبودن و 
مؤثر بودن يا آســيب زا بودن آن آشکارا بررسي و 
تحليل و نقد شود. حال آنکه، در سياست گذاري ها 
و برنامه ريزي هــاي حکومــت و ازجملــه در امــر 
تعليم و تربيت ديني، امکان هرگونه اشــتباه و خطا 

ايمان خويش مي لرزم«. چراکه کساني که با پيامبر 
بودنــد و از نزديــک محضــرش را درک کردند 
قليلشان علي و سلمان و ابوذر و کثيرشان خوارج و 
اصحاب جمل شدند. شايد به اين دليل است که در 
آموزه هاي عرفاني ما و نه کالمي و فقهي، خيلي از 
عذرها معذور است و آن همه از مدارا و جوانمردي 
ســخن مي رود؛ زيرا آنان بيشتر از ديگران به انسان 
و انسان شناسي و ظرايف تربيت ديني توجه کردند.
دوم آسيب شناســي مربــوط به حکومــت ديني و 
ايدئولوژيــک اســت. بي شــک يکــي از اهداف 
اصلي تشــکيل يک حکومت دينــي، تبليغ و تعليم 
آموزه هاي ديني در ســطح گســترده و فراگير در 
جامعه است. چنان که امروزه نيز مشاهده مي کنيم، 
حکومــت مجدانه ســعي دارد از طــرق گوناگون 
مانند مدرسه و دانشگاه و صداوسيما و سازمان هاي 
تبليغاتي و بسيج ادارات و... تعاليم ديني را آموزش 
دهــد و عمــل به آ ن هــا را فعليت بخشــد. حضور 
حکومت در اين عرصه چنان پررنگ و دامن گستر 
بوده و هست که اکنون مي توان گفت تبليغ و تعليم 
و تربيت ديني در کشــور ما، تقريباً شــکلي دولتي 
و حکومتــي به خود گرفته اســت. بــه اين نگرش 
حکومت که مي تواند بار تعليم و تربيت ديني را به 
نحو حداکثري و آرماني به دوش بکشد، نقدهايي 
وارد اســت که به چند مورد آن به اختصار اشــاره 

مي کنم.
اول اينکــه به نظر مي رســد رهبــران اوليه انقالب 
مانند مرحــوم امــام و مرحوم آيــت اهلل طالقاني و 
مرحوم آيت اهلل منتظري و ديگران تصور مي کردند 
همين کــه حکومت را به دســت بگيرنــد به راحتي 
صداوسيما و آموزش وپرورش و دانشگاه، اسالمي 
و ديني مي شود و به آسيب هايي که ممکن است در 

کانون قدرت و ثروت رخ دهد کمتر علم داشتند.

اردکاني روي  ■ انقالب آيــت اهلل  از  قبل 
منبر مي گفت روزي يک ســاعت راديو را 
بدهند دست ما همه کارها درست مي شود.

بله، ظاهراً ورود به اين حوزه کمي خوش بينانه  □
تصور شده. هنگامي که تعليم و تربيت ديني دولتي 
و حکومتي شود، به طور طبيعي امکانات حکومت 

دکتر اسد اهلل مرادي
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آرماني ترين اهداف فقط عرضه مي شــود و انسان 
مختــار اســت بپذيرد يا نــه؛ امــا در حکومت هاي 
ايدئولوژيک مردم اغلب بايد اعتقاد و التزام عملي 
به آن ايدئولوژي داشــته باشــند. پنجــم اينکه در 
مکتــب انبيا آموزه هاي ديني فقط تبليغ مي شــود و 
اساســاً حرفــي از کالس و درس و امتحان و نمره 
نيســت؛ امــا در حکومت هــاي ايدئولوژيک همه 
اهرم هاي قدرت به کار گرفته مي شود براي تبليغ و 
آموزش آن ايدئولوژي، چنان که امروز در مدرسه 
و دانشــگاه به شکل رســمي و اجباري آموزه هاي 
ايدئولوژيــک حکومت با درس و نمره و امتحان و 

کنکور آموزش داده مي شود.

از سخنان شما و از نقد و تحليلتان ظاهراً  ■
چنين برداشت مي شود که در نظام آموزش 
رســمي و اجباري اساســًا نمي توان تعليم و 

تربيت ديني داشت؟
مــن علي رغم نقــد و تحليل هايي کــه به وضع  □

موجود دارم مجدانه باور دارم که در نظام آموزش 
رسمي، يعني مدرســه و دانشگاه، تا حدي مي توان 
تعليم و تربيت ديني و اخالقي تأثيرگذاري داشــت 
و بايد داشــت اما نه با نــگاه ايدئولوژيک و از باال 
به پاييــن و آمرانه و نه يک قرائت رســمي از دين 
و نــه با نمره و امتحان و کنکــور و اجبار و اکراه و 
نه به شــکل کليشــه اي و مکانيکي و قالبي، بلکه ما 
بايد با مجاهدت هاي علمي و فکري فراوان شرايط 
و اقتضائات و اســتلزامات تعليــم و تربيت ديني و 
اخالقي را در نظام رسمي آموزش به وجود آوريم 
و اين کاري اســت ســخت و دشــوار و صعب اما 
شدني است. اگر فرصتي دست داد در بحث تعليم 

و تربيت ديني به آن خواهيم پرداخت.

بعد از نگاه حكومت چه بحثي از نظر شما  ■
براي بررسي و تحليل مسائل آموزش وپرورش 

اولويت دارد؟
به نظرم نگاه نهاد خانواده است. نگاه خانواده و  □

آسيب هاي آن براي تعليم و تربيت از بعضي جهات 
نسبت به نگاه حکومت عميق تر است. چراکه بچه ها 
از نگاه حکومت و آســيب هاي آن گريزي دارند؛ 
اما از نگاه خانواده گريــز و گزيري ندارند. به نظر 
مي رســد در عالم واقع خانواده خيرخواه ترين نهاد 
تربيتي اســت. چون پدر و مادر از جهت غريزي و 
طبيعي، نزديک ترين و مهربان ترين و پردغدغه ترين 
فرد نســبت به تربيت و سرنوشت فرزند خويش اند 
و ايــن خيرخواهي تا آنجا دامن گســتر اســت که 
حاضرنــد براي رفــاه و آســايش و آرامش فرزند 
خود، رفاه و آســايش و آرامــش خود را فدا کنند 
و براي تأمين آينده و بهروزي آن، خود را عاشقانه 
به انواع رنج ها و سختي ها درافکند. به عبارت ديگر 
پــدر و مــادر از نظر غريــزي و طبيعــي محکوم و 
مجبورند که نســبت به فرزند خود مهربان باشند و 
بي حدوحســاب خيرخواه آن باشند. افزون بر اين، 
خانواده به عنوان خيرخواه ترين نهاد تربيتي، نخستين 
و مهم ترين و تأثيرگذارترين نهاد تربيتي نيز هست. 
چون بچه پيش از ورود به مدرسه و جامعه، بسياري 

حداکثري و اتوپيايي به نظام رسمي آموزشي دارد. 
اين نگاه آسيب هاي فراواني براي مدرسه و دانشگاه 
داشته است و افزون بر اين، اين نگاه چنان که گفتيم 
هم در عمل ناشــدني اســت و هم بــه اذعان خود 
مسئوالن و کارشناسان توفيق چنداني نداشته است.

شما به نگاه حكومت که نگاهي حداکثري  ■
و آرمان گرايانه به تعليم و تربيت ديني دارد، 
نقــد و تحليل داريد در مقايســه نگاه انبيا به 

تعليم و تربيت ديني چه بوده است؟
بدون شــک در دعوت انبيا اهــداف آرماني و  □

متعالي بوده مثل ايمان به مبدأ و معاد براي رســيدن 
به رستگاري و سعادت ابدي و اين رستگاري نيز از 
رهگذر اخالق و معنويت و زيست  مؤمنانه به دست 
مي آيــد؛ اما ميان آرمان هاي انبيا و آرمان هاي يک 
حکومت سياســي و ايدئولوژيک فرق هاي فارقي 
وجود دارد. نخســت اينکه انبيا مــردم را دعوت به 
ايمــان مي کنند و ايمان اساســاً يک امر وجودي و 
شــهودي و حضوري و روحاني است و حال آنکه 
حکومت هــاي سياســي و ايدئولوژيک مــردم را 
دعــوت به پذيرفتــن ايدئولوژي خــود مي کنند و 
حتي اگر آن ايدئولوژي ديني و مذهبي باشد يعني 
مردم را دعوت مي کنند که يک قرائت رســمي از 
ديــن را بپذيرنــد. دوم اين که در مکتــب انبيا طبق 
اين آموزه صريــح قرآن که مي گويــد »اتَّبُِعوا َمن 
ال يَســئَلُکْم أَْجراً َو ُهم مُّْهتَُدوَن« از کســاني پيروي 
کنيــد که اجري از شــما نمي خواهند و خودشــان 
نيــز راه يافته انــد؛ يعنــي در مکتب انبيــا هيچ گونه 
شــائبه مادي و دنيوي بر دعوتشــان مترتب نيست، 
اما ممکن اســت حکومت هاي ايدئولوژيک از ما 
پيروي را طلب کنند براي اينکه چرخ حکومتشــان 
بچرخــد و يا دنياي بعضي ها آباد شــود. ما از کجا 
و چگونــه بــه دعوت آنــان اطمينان پيــدا کنيم و 
حال آنکه اغلــب در نگاه هــاي ايدئولوژيک نگاه 
ابزاري نهفته اســت نه نگاه في نفســه. ســوم اينکه 
در دعــوت انبيا ضرورتــاً بايد ميان ظاهــر و باطن 
هماهنگي و سازگاري باشد تا رستگار شوي يعني 
ايمان و عمل بايد خالصانه باشــد اما در ايدئولوژي 
حکومت ها حفظ ظاهــر کفايت مي کند ولو باطن 
به گونه ديگري باشــد. چهارم اينکه در مکتب انبيا 

تعليم و تربيت آن کمي ساده انگارانه و خام انديشانه 
به نظر مي رســد. هشتم اينکه از مسائلي که تعليم و 
تربيت ديني يا اخالقي را پيچيده مي کند، شــکاف 
ميــان معرفت ديني و تربيت ديني يا شــکاف ميان 
معرفت اخالقي و تربيت اخالقي اســت. ظاهراً اين 
شــکاف در ساحت هاي ديگر زندگي کمتر وجود 
دارد. تعليــم يعني آنچه مخاطــب نمي داند به وي 
آموزش داده شــود و تربيت يعني بايد کاري کرد 
کــه مخاطب به آنچه مي دانــد، عمل کند. در نظام 
آموزشي ما بيشتر برنامه ها بر تعليم آموزه هاي ديني 
متمرکز است که البته کاري نه چندان دشوار است، 
چنان که اکنــون در مدارس و دانشــگاه ها بيش از 
4000 صفحه مطالب ديني آموزش داده مي شود و 
از تربيت ديني، که کاري دشــوار و ديرياب است، 
غفلت مي شــود. اين تأکيد و اصرار فراوان بر تعليم 
ديني و غفلــت و ناديده گرفتن حوزه تربيت ديني، 
شکاف ميان معرفت ديني و تربيت ديني را هر روز 
بيشــتر مي کند. نهم اينکه، اگــر حکومت درصدد 
باشــد با تمام نيرو و امکانــات و به نحو حداکثري 
بــار تعليــم و تربيت جامعه را به دوش بکشــد، آيا 
اين مســئله موجب نمي شــود که ديگــر نهادهاي 
تأثيرگذار جامعه در اين حــوزه مانند نهاد خانواده 
که به نظــر مي رســد تأثيرگذارترين نهــاد تربيتي 
است، پاي خود را پس کشند و در امر خطير تعليم 
و تربيت ديني فرزندانشان کمتر احساس مسئوليت 
کنند؟ فراموش نکنيم که اکنون در کشــور حدود 
70 هزار مســجد وجود دارد. اگر اين اصل بنيادين 
تعليم و تربيت ديني درست و معتبر باشد که تعليم 
و تربيت ديني ضرورتاً نياز به زمان و مکان مقدس 
و معنــوي دارد، مســجد بنابر فلســفه وجودي اش، 
بهتريــن مــکان و فضاي مقدس و معنوي اســت و 
ژرف تريــن و پايدارتريــن رفتار و منــش ديني در 
آن فضا به وجود مي آيد. شايســته اســت مســاجد 
با تشريک مســاعي خانــواده و حوزه ها و به  دور از 
دخالت هاي حکومتي و به اقتضاي روحيات نســل 
جوان امــروز، کانون تعليم و تربيت ديني شــوند. 
گويــا ما در امر تعليم و تربيــت ديني نعل واژگون 
مي زنيم. مســاجد را که فضايشان مقدس و معنوي 
اســت و حضور در آن از سر عالقه و اختيار است، 
رها کرده ايم و امــر خطير و پيچيده تعليم و تربيت 
ديني را به نظام رســمي آموزشي -آن هم با نمره و 
امتحان- و صداوســيما واگذار کرده ايم. حال آنکه 
در صداوســيما بيشــتر مي توان اطالع رساني ديني 
داشــت و در نظام آموزشي بيشــتر مي توان تعاليم 
دينــي را آمــوزش داد، اما در مســجد هم مي توان 
آموزش تعاليم ديني داشــت و هــم تربيت و رفتار 
دينــي. دهم اينکه، اگــر حکومــت اراده کند که 
همه مــردم را مطابق نظر خود دين دار کند، ممکن 
اســت از دل اين تماميت خواهي، جامعه به ســوي 
سکوالريســم گرايش پيدا کنــد. به عبارت ديگر، 
آنتي تز حکومتي که مي خواهد همه چيز و همه کس 
را قوياً مطابق قرائت رســمي از دين، دين دار کند، 

حکومت و جامعه سکوالر است.
خالصــه اينکــه حکومــت نــگاه ايدئولوژيک و 

من علي رغم نقد و 
تحليل هايي که به وضع موجود 

دارم مجدانه باور دارم که در نظام 
آموزش رسمي، يعني مدرسه 
و دانشگاه، تا حدي مي توان 

تعليم و تربيت ديني و اخالقي 
تأثيرگذاري داشت و بايد داشت 
اما نه با نگاه ايدئولوژيک و از باال 
به پايين و آمرانه و نه يک قرائت 

رسمي از دين
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فراموش  شده، نگاه و نگرش درست به منطق تعليم 
و تربيت، تربيت انســان هاي خالق، نقاد، اخالقي و 

معنوي است.

نگاه آســيب زاي خانواده  ■ اين  براي  آيا 
به خصوص  و فكري کــرد؟  مي توان کاري 
آينده شــغلي  اين همه دغدغه  که خانواده 

فرزندش را دارد؟
البته اين حق خانواده اســت که دل نگران آينده  □

تحصيلي و شــغلي فرزند خويش باشــد و براي آن 
اين همه هزينه کند؛ اما همه چيز در آينده تحصيلي 
نبايــد خالصه شــود. والدين بايد از خود بپرســند 
چــرا در تربيــت فرزندش شــکافي وجــود دارد، 
ميان آنچه مي خواهند و آنچه واقع مي شــود. آمار 
ناهنجاري هاي اجتماعي مانند طالق و اعتياد اين را 
مي گويد. اين آمار و به خصوص رشــد فزاينده آن 
بايــد براي خانواده نگران کننده باشــد. خانواده در 
تربيت فرزندش بايد به تمام ســاحت هاي وجودي 
آن توجه کند. فرزند ما چه دختر باشد يا پسر و چه 
شهرنشين و چه روستانشــين، چه در خانواده ديني 
بزرگ شود، چه در خانواده غيرديني، چه مهندس 
و پزشک شود و چه کارگر ساده و حتي چه باسواد 
يا بي سواد باشــد، جملگي نياز به تربيت اخالقي و 
مسئوليت پذيري دارند. چراکه در آينده اي نه چندان 
دور قرار اســت از ما جــدا شــود و وارد ماجراي 
پيچيده و دامن گستر زندگي شــود. اين مهم براي 
فــرداي زندگي فرزند ما رقــم نخواهد خورد مگر 
اينکه ما امروز در فرآيند دشــوار و پيچيده تعليم و 
تربيت او، افزون بر آموزش و تحصيل و دستيابي به 
مدرک دانشگاهي، با نگاه جامع نگر و دورانديشانه 
بــه تربيت اخالقــي و مســئوليت پذيري او مجدانه 
همــت بگماريم تــا از اين رهگذر او به اســتقالل 
فکري و اقتصادي و موفقيت هــاي روزافزون نائل 
شــود؛ بنابراين تربيت اخالقي و مســئوليت پذيري 
يک انتخاب ميان انتخاب هاي ديگر نيســت، بلکه 
يک ضرورت و يک اصل بنيادين و جانشين ناپذير 

در تعليم و تربيت است.
Moradi146@yahoo.com ■

هوشمندي و ظرافت وارد گفت وگوي روشنگرانه 
شــوند  و از اين رهگــذر اذهان و افــکار پدران و 
مادران را نسبت به منطق تعليم و تربيت و روش هاي 
درست تربيتي آگاه و روشن کنند. الزمه منطقي اين 
کار هم اين است که حکومت و آموزش وپرورش 
نخست خود نگاه درســتي به منطق تعليم و تربيت 
داشــته باشــد و دســتگاه و ســازمانش بــه  دور از 
و  ايدئولوژي زدگي، سياســت زدگي، عمل زدگي 
محققان و معلمــان و مربيانش به دوراز روزمرگي، 
اذهــان و افکار روشــن نســبت به مســائل تعليم و 
تربيت داشــته باشــند. خانواده اگر ديد برنامه هاي 
آموزشــي مدرســه و هدف گــذاري حکومت در 
آموزش وپــرورش با برنامه هــا و هدف گذاري آن 
هم جهت و همســو نيســت، با آموزش وپرورش و 
حکومت مستقيماً وارد جنگ و اعتراض نمي شود، 
بلکــه به آرامي راه خود را کــج مي کند و به دنبال 
هدف خــود مــي رود. بــراي نمونــه درس عربي 
براي حکومت و آموزش وپــرورش، درس مهم و 
ضروري است و حتي در قانون اساسي آمده است؛ 
ولي براي خانواده درس رياضي و زبان و کامپيوتر 
و قبولي در کنکور مهمتر اســت. دليل آن هم اين 
است که با هزينه و پول خانواده هزاران آموزشگاه 
زبان و کامپيوتر و مؤسسه کنکور در سرتاسر کشور 
داير شده است  و از قضا بسيار هم پررونق اند. فرض 
نيز بر اين اســت که در واقعيت يــا حقيقت درس 
عربي از لحاظ تربيتي بســيار مهمتر و ضروري تر از 
درس زبان و کامپيوتر اســت؛ اما آموزش وپرورش 
با اين تقاضا و خواســت جدي و سرسخت خانواده 
که درس زبــان و کامپيوتر برايش مهمتر اســت- 
کــه از دغدغــه و خيرخواهي بي حدش نســبت به 
سرنوشــت فرزندش نشــأت گرفته- چــه مي تواند 
بکند؟ و اين تعارض و تقابل هايي ازاين دست، چه 
آسيب هايي براي تربيت و رشد و تعالي و شکوفايي 
دانش آموزان دارد؟ دانش آموزان تا کجا مي توانند 
شــالق اين تعارض ها و تقابل هــا را تحمل کنند؟ 
گويي خانواده و مدرســه طبق يک قرارداد نانوشته 
هم دســت و هم داستان شــده اند که انواع فشارها و 
استرس ها بر ذهن و ضمير بچه ها وارد شود و ظاهراً 
چيزي کــه در اين معرکه و کشــاکش از اســاس 

از زمينه ها و بنيان هاي تربيتي اش در فضاي خانواده 
شــکل مي پذيرد و همواره و در هر ســن در کانون 
و مغناطيس عواطــف و مهرورزي هاي پدر و مادر 
قرار دارد و نسبت به مدرسه، زمان طوالني تري در 

خانواده حضور دارد.
به نظرم در کشــور ما در خصوص نقش، جايگاه، 
اهميت، تأثير، انگيــزه، خيرخواهي، قدرت و نفوذ 
نهادهــاي تربيتي بدفهمــي، ســوءتفاهم، کژتابي، 
خطا و جهل وجود دارد و اين مســئله آســيب ها و 
چالش هايــي را براي تعليم و تربيــت فرزندان اين 
ديار به دنبال داشــته و دارد؛ لذا اصالح بسياري از 
مشــکالت و مسائل تربيتي و آموزشي در گرو اين 
موضوع اســت که نقش و جايگاه و خيرخواهي و 
قدرت و سيطره نهادهاي تربيتي، مجدانه و عالمانه 
تحليــل و ارزيابي و بازتعريف شــود. اگر اين نظر 
بعضي از جامعه شناســان تعليم و تربيت را بپذيريم 
که خانواده ، علي رغم تحوالت شتابان و دامن گستر 
اين عصر ، هنوز هم مهم تريــن و تأثيرگذارترين و 
پرنفوذترين نهاد تربيتي است. آن گاه شايسته است 
حکومــت و آموزش وپرورش ارتبــاط و تعامل و 
مناســبات خود را با اين نهاد تأثيرگذار و قدرتمند 
بازتعريــف کنند. حکومــت بايــد در برابر غريزه 
خيرخواهي خانــواده و قدرت عظيم و بي پايان آن 
ترمز بکشد و با تأمل و احتياط حرکت کند. غريزه 
خيرخواهــي خانــواده را با چند قانون و بخشــنامه 
نمي توان مهار کرد. در خانواده به واســطه عواطف 
و مهرباني و خيرخواهي بي حد پدر و مادر نســبت 
به فرزند خويش، به طور طبيعي امکانات و نيروهاي 
مــادي و معنوي خانــواده براي رفاه و آســايش و 
تربيــت او يک جا جمع مي شــود. ايــن امکانات و 
نيروي عظيم مانند تيــغ دو لبه عمل مي کند. اگر با 
روش هاي منطقي و عقالني و معنوي تربيتي همراه 
و توأم شــود، ســازندگي و توفيق هاي مهم و مؤثر 
تربيتي به دنبال خواهد داشــت و اگر با روش هاي 
نادرســت و غلط تربيتي همراه شــود، همانند سيل 
بنيان افکن، تخريب ها و ويراني ها و ناهنجاري هاي 

تربيتي به دنبال خواهد داشت.
مسئله بغرنج اين است که نه مي توان در برابر قدرت 
و نيروي عظيم خانواده ايستاد، چون قدرت و نفوذ 
و ســيطره اش فراوان اســت و هر نوع سرسختي و 
لجاجت و تقابل با آن از پيش محکوم به شکســت 
اســت و نه مي توان تسليم آن شــد، زيرا مهرباني و 
خيرخواهــي خانواده بي حدوحســاب؛ ولي علم و 
دانشــش محــدود و خطاپذير اســت. از اين منظر، 
بســياري از مشــکالت و مســائل و ناهنجاري هاي 
تربيتــي و اجتماعــي که نســل جوان مــا اکنون با 
آن دســت به گريبان اســت، از کنکور محــوري و 
مدرک محوري گرفته تــا ناکارآمدي در زندگي، 
تنبلي، نبود اســتقالل، رفاه زدگي، مصرف زدگي، 
اعتيــاد،  مســئوليت ناپذيري،  پرخاشــگري، 
انحراف هــاي اخالقي و جنســي اغلب ريشــه در 
مهرباني و دلســوزي ها و خيرخواهي هاي بي حد و 

روش هاي غلط تربيتي خانواده دارد.
حکومت و آموزش وپرورش مي بايست با خانواده با 
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رســيدگي کرده و مدارس را بــه محل هايي تبديل 
کند که کودکان با ذوق و شــوق به آنجا ســرازير 
شوند. بايد دانشمندترين دانشمندان کشور را به کار 
تدوين کتب دوره هاي ابتدايي گماشــت و وسايل 

کمک آموزشي فراوان براي مدارس فراهم آورد.
آيا مــدارس ابتدايــي و راهنمايي خــود را به واقع 
با ايــن ديد و نگــرش مورد توجه قــرار مي دهيم؟ 
در اينجــا منظــور خوب آموختــن، خوب خواندن 
و خوب نوشــتن در مدارس نيســت، بلکه مراد اين 
است که آيا خصايل موردنياز براي تشکيل درست 
شــخصيت را در مــدارس تقويــت مي کنيــم؟ آيا 
بچه هاي ما در کالس پنجم، نگرش علمي بيشتري 
دارند يا در کالس اول نگرش علمي بهتري داشتند؟ 
علي رغم زحمات دلســوزانه معلمان ما، متأسفانه به 
نظر مي رســد کــه مدارس در جهــت عکس عمل 
مي کنند. در همه جاي دنيا مي گويند اگر قرار است 
کــودکان در دوران آمــوزش ابتدايي از علم بريده 
نشوند و رگه هاي شــخصيتي الزم در آنها پرورش 
داده شــود، بايد حداقل 30 تا 40 درصد هزينه هاي 
آموزشي هزينه غيرپرسنلي باشد، يعني کودکان بايد 
علــم را با تفريح ياد بگيرند، امــا حدود 92 درصد 
هزينه مدارس ابتدايي ما هزينه پرسنلي است، يعني 
تعداد بســيار زيادي از کودکان مــا در يک اتاق و 
احتماالً روي صندلي هاي شکسته مي نشينند و معلمي 
با هزاران مشــکل سر مي رسد و آموزش هايي را در 
ســطوح پايين کيفي، به آنها ارائــه مي دهد. معلمي 
کــه آموزش هاي تخصصــي الزم را برايش فراهم 
نکرده ايم و امکانات الزم براي آموزش صحيح در 
مدرسه را در دسترسش قرار نداده ايم، مقصر نيست؛ 
تقصير بــا الگوي تخصيــص منابعي اســت که در 
برنامه هاي توســعه و در بودجه بندي هايمان انتخاب 

آيــا مدارس ما ايــن حس کنجکاوي را مي کشــد 
يا آن را تشــويق و ترغيب مي کند؟ اينجاســت که 
مدرسه مي تواند عامل توسعه يا مضر به حال توسعه 
باشد. مدرسه اي که امکانات محدودي داشته باشد، 
مدرســه اي که معلمش دچار هزاران مشکل باشد، 
بيش از پنجاه، شــصت کودک را در کالس همين 
معلم جــا دهند و مــدارس را چندنوبته کنند، ذهن 
ظريف کودک را تحت فشارهاي نامتناسب فراوان 
مي گــذارد و آن را به ذهــن علمي تبديل نمي کند. 
اين کودک از علم و کتاب گريزان مي شــود. اگر 
درس بخواند و نمره هاي خــوب بگيرد، معموالً به 
علت ترسي است که از تنبيه در ذهن پاک و دنياي 
کوچک فکــري او ايجاد کرده ايــم. اين کودک 
معموالً چنين بار مي آيد که وقتي تحت فشار و ترس 
باشد کار مي کند و منظم است و به محض کناررفتن 
فشــار، کار را رها مي کند. کودک چنين آموزش 
ديده است که اگر توانست گليم خودش را از آب 
بيرون بکشــد و کاري به اينکه حق وحقوق ديگران 
چيست نداشته باشد؛ هيچ گاه به کتاب، مطالعه، علم 
و نگرش علمي عالقه مند نمي شود، بلکه از همه اين 
مقوالت گريزان مي شــود؛ به محض اينکه درسش 
تمام و فارغ التحصيل شد، از مطالعه، تفکر و نگرش 
علمي »فارغ« مي شود و تحصيل او صرفاً به مدرک 
گرفتــن منتهي مي شــود و خالصه ايــن کودک- 
اين ســرمايه عظيم انســاني جامعه ما- از نظر توسعه 
اقتصادي »نامناســب« خواهد شد و توسعه اقتصادي 

با از دست دادن اين منبع عظيم، عقيم خواهد ماند.
بديهي اســت کــه اگــر به واقع بــه دنبال توســعه 
اقتصــادي جامعه هســتيم، بايد به مــدارس ابتدايي 
و راهنمايي به طور ويژه توجــه کنيم. در اين مقطع 
الزم اســت دولت هنرمندانه به ايــن امر، منابع مالي 
تخصيص دهد، نيروي انساني دلسوز را در مدارس 

فرهنگ سنتي جامعه ايران مناسب توسعه اقتصادي 
نيســت، اين فرهنگ بايد متحول شود و اين تحول 
بايد در متن حفظ هويت مســتقل فرهنگي کشــور 
صورت گيرد. حال بايد به اين مســئله بپردازيم که 
به طور مشــخص تر و اجرايي تر، اين تحول فرهنگي 
چگونه صــورت مي گيــرد و برنامه ريزي کشــور 
چگونه مي تواند به انجام سريع تر اين تحول کمک 

کند.
 فرهنگ بــه مفهــوم موردنظر ما، يعنــي به مفهوم 
مجموعــه آرا و عقايــد موردقبول نســبي عامه، در 
حقيقت بيان کننده شخصيت افراد است. شخصيت 
هم در ســنين کودکي و نوجواني شــکل مي گيرد. 
گفته مي شــود که از سن پنج تا پانزده سالگي است 
که شخصيت ساخته مي شود، يعني دوران کودکي 
و نوجواني دوران حساس اين روند به شمار مي رود. 
بديهي اســت براي برنامه ريزي تحول فرهنگي بايد 
توجه کنيــم، کــودکان و نوجوانان مــا در دوران 
شــکل گيري شــخصيتي کجا هســتند. کودکان و 
نوجوانــان در اين مرحله زماني وقت خود را عمدتاً 
در مدرســه يا خانه مي گذرانند. در اين دوران آنها 
از معلــم و از پــدر و مــادر الگوبــرداري مي کنند. 
فرهنگ ســازي براي توســعه اقتصادي نيازمند اين 
اســت که در خانه و مدرسه درســت عمل کنيم و 
در اين مکان ها به طورجدي وارد مرحله الگوسازي 

فرهنگي شويم.
چگونــه؟ نخســت بايد وارد مدرســه، يعنــي نظام 
آموزشــي کشور، شــويم. گفتني اســت که بحث 
کنوني ما بر ســر جنبه پرورشي نظام آموزشي است 
و به جنبه آموزشــي آن کاري نداريم. در مدرســه 
مي توان حس برابري انسان ها را به کودکان ياد داد 
يا نداد. در مدرسه مي توان احترام به حقوق ديگران، 
حــس نظم پذيري جمعي، احترام به آزادي بيان و... 
را به صورت جزئي از شــخصيت کودک در وجود 
او رشــد و پرورش داد يا ايــن کار را نکرد. آيا در 
مــدارس ما مي تواننــد اين باورهــاي فرهنگي را به 
کودکان تلقين کنند؟ اگر نتوانند به اين مهم دست 
يابند، توســعه اقتصــادي جامعه ما ســامان نخواهد 

گرفت.
کــودکان ذاتــاً نگرشــي علمــي دارنــد. بچه هاي 
دو،سه ســاله دائماً در حال پرســيدن هستند. به نظر 
مي رســد که معتقدند هر حادثه اي علتي دارد و راه 
پيداکــردن علت را هم در پرســيدن از بزرگ ترها 
مي دانند. اين نگرش در فطرت بچه ها نهفته اســت. 

آيا خصوصي سازي مدرسه ها نتيجه بخش است؟
مدرسه هاي ما حس کنجكاوي و علت يابي را در کودکان مي کشد يا تشويق مي کند؟

مهدي بهلولي: در شــماره 87 نشريه چشم انداز ايران مطلبي با عنوان »جستاري 
در خصوصي سازي آموزش و پرورش« منتشر شد. زنده ياد دکتر حسين عظيمي، 
اقتصاددان نامور ايراني، کتابي با عنوان »مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران« 
دارد. اين کتاب شامل مجموعه مقاله هايي از نويسنده است که در دهه 60 شمسي 
در ايران و در نشريه هاي گوناگون به چاپ رسيده اند. عنوان يکي از مقاله هاي کتاب 
»توسعه، فرهنگ و آموزش«1 است، که اين مقاله متن بازنويسي شده سخنراني دکتر 
عظيمي در سميناري در سازمان مديريت صنعتي در سال 1369 است. متن زير از 
بخش پاياني اين مقاله با عنوان »خط مشي ها و سياست هاي اجرايي تحول فرهنگي« 

گرفته شده که بيشتر به موضوع آموزش وپرورش دولتي و خصوصي مي پردازد.
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در مناطق روستايي بيشتر است؛ بنابراين حتي در ميان 
روستائيان نيز شــاهد افزايش سن ازدواج، خصوصاً 
در بين دختران روستايي هستيم. )رضوي و ديگران، 

)1381
ســال هاي  در  ازدواج  ثبتــي  آمارهــاي   بررســي 
1388-1383 رشــد 23 درصدي را بــراي ازدواج 
نشان مي دهد. اين ميزان رشد به نسبت جمعيت واقع 
در سن ازدواج که بيش از 35 درصد جمعيت کشور 
را تشــکيل مي دهند، رقم ناچيزي است و علي رغم 
نفوذ اعتقادات مذهبي و ارزش هاي اجتماعي حاکم 
بــر جامعه ايران، نگران کننده بــوده و جاي مداقه و 

بررسي دارد )کاظمي پور، 1385(. 
 با توجه به آمار سازمان ملي جوانان، اشتغال مناسب 
با 28 درصد، مسائل مالي و اقتصادي با 22 درصد و 
مســائل تحصيلي و کنکور با 17 درصد اهميت در 
فهرســت دغدغه  جوانان جاي دارنــد. ضمن اينکه 
تنها 7 درصد جوانان ازدواج را به عنوان بزرگ ترين 
هــدف خود برشــمرد ه اند. معمــوالً در تحليل هاي 
آماري که از تأخير ازدواج يا افزايش تجرد در کشور 
ارائه مي شود با فرض قرار دادن ازدواج به عنوان يک 
دغدغــه اصلي و اولويت نخســت جوانان، عواملي 
ماننــد بيکاري و اشــتغال، مســائل مالي، مســکن، 
طوالني شــدن زمان تحصيل يا افزايش تجمالت و 
افزايش هزينــه ازدواج را به عنوان داليل قطعي اين 
تأخير معرفي مي کنند؛ بنابراين موضوع ازدواج با 9 
درصد اهميت، در رده چهارم مهمترين نگراني هاي 

جوانان ايراني قرار دارد )صائمي، 1388(. 
مديرکل ســازمان ثبت احوال در مورد جواناني که 
ازدواج نکرده انــد نيــز اظهار داشــته اند: 11 ميليون 
و 200 هزار نفــر جوان ازدواج نکــرده داريم و 86 
درصــد ازدواج مردان در ســن 20 تا 34 ســالگي 
ثبت مي شــود و زنان 18 تا 29 ســال. وي همچنين 
ازدواج هايي که ســن زنان بيشــتر از مردان بوده را 
10/5 درصد اعالم کرد. همچنين اظهار داشته اند که 
درصد طالق نسبت به سال 91، 3/4 درصد افزايش 

پيدا کرده است )محزون، 1392(. 
افزايش نرخ رشــد جمعيت نيز ازجمله مؤلفه هايي 
اســت که به نوبه خود به افزايش سن ازدواج و بروز 
پديده تجرد قطعي دامن زده است. بنابر آمار موجود، 
نرخ رشــد جمعيت در ايران طي سال هاي 1350 تا 

مقدمه
ازدواج يکــي از رويدادهــاي مهــم در زندگي هر 
انسان است و به عنوان هنجاري پذيرفته شده در همه 
جوامع به  حســاب مي آيد. ازدواج از نظر اجتماعي 
به عنــوان پيوندي باثبات و هدفمنــد ميان زن و مرد 
شناخته مي شــود و عامل تشکيل »خانواده« به عنوان 
اولين و مستحکم ترين نهاد اجتماعي است. ازدواج 
به عنوان يک عمل ارادي تابع خواســت، تمايالت 
و ديدگاه هاي فردي اســت؛ امــا زندگي اجتماعي 
انســان و روابط پيچيده او بــا پيرامون خود، ازدواج 
را در ارتباط متقابل با متغيرهاي فرهنگي، اقتصادي، 

اجتماعي و شخصيتي قرار مي دهد.
زمــان پاســخگويي بــه نيازهاي جنســي و عاطفي 
و ميــزان احســاس نياز به داشــتن همدم و همســر 
و احســاس ارزش، اعتمــاد، امنيــت پيداکردن در 
بين افــراد، متفاوت و داراي شــدت و ضعف هايي 
نامساوي است. برخي از افراد در سنين نوجواني اين 
نياز را احساس نموده و مبادرت به ازدواج مي کنند، 
برخــي ديگر در ســنين جواني و تعــدادي نيز پس 
از ســپري کردن دوران جوانــي ازدواج مي کنند و 
ازدواج در برهه هاي مختلف تبعات مثبت و منفي به 

دنبال خواهد داشت. )شهرکي، 1387(
در ايران متوســط سن ازدواج از سال 1345 روندي 
افزايشي داشــته؛ به طوري که متوســط سن ازدواج 
دختران، ســير صعودي داشــته و از 18/4 ســال در 
سرشماري 1345 به 22/4 سال در سرشماري 1375 
رسيده و متوسط سن ازدواج پسران، پس از کاهش 
محسوس در اوايل انقالب اســالمي، از سال 1365 
به بعد روندي افزايشــي داشته و درمجموع افزايش 
ســن ازدواج در دختران بيش از پســران بوده است. 

)محبوبي منش، 1388(
اختالف ميانگين سن در اولين ازدواج در فاصله دهه 
55-45 به شدت کاهش يافته و از 6/6 در سال 1345 
به 4/4 ســال در 1355 رســيده. پس ازآن به گونه اي 
کند به سير نزولي خود ادامه داده و به تدريج به 3/8 
در ســال 1365 و 3/7 در ســال 1370 و به رقم 3 در 
سال 1375 رسيده اســت؛ اما درمجموع، شدت آن 

کرده ايــم. با هميــن امکانات محدود هــم معلمان 
مي کوشند که تحصيل را براي کودکان مطلوب تر 

کنند.
مسئله اصلي ما محدودبودن امکانات نيست؛ مشکل 
ما اشــتباه نگرش در »انتخاب اقتصادي« اســت. آيا 
ما ايــن انتخــاب را خواهيم کرد کــه مجتمع هاي 
بزرگ صنعتــي راه بيندازيم و بعد افــراد موردنياز 
را براي چرخاندن آنها نداشــته باشيم؟ وقتي چنين 
عمل مي کنيم پروژه بزرگي که بايد دوساله ساخته 
شود کار ساختمانش به پانزده سال مي  کشد و وقتي 
ساخته شد به جاي 90 درصد ظرفيت با چهار درصد 
ظرفيــت کار مي کند، توليد محــدود آن هم دچار 

نوسانات مي شود يا کيفيت توليدات پايين مي آيد.
 چرا؟ چون وقتي الزم بود منابع اقتصادي را صرف 
نماييم و انســان مناســب را تربيت کنيم اين کار را 
نکرديــم و تصور ما ايــن بود که تمــدن بزرگ با 
اين مجتمع هاي عظيم به دســت مي آيــد؛ بنابراين، 
تخصيــص منابع ما غلط اســت. اين ادعــا که پول 
نداريم ادعاي پوچ و بي محتوايي اســت. اگر منابع 
فعلــي آموزش وپرورش ما محدود اســت، مي توان 
و بايــد نحوه تخصيص منابع را عوض کرد. راه حل 
اين کار خصوصــي و »غيرانتفاعي«کردن آموزش 
نيست. آموزش خوب و باکيفيت مطلوب در سنين 
موردبحث تا آن حد گران است که حتي اگر بخش 
خصوصي بتواند اين آموزش را ارائه دهد، پرداخت 
هزينه هاي آن از عهده بيشــتر مردم ما خارج است. 
درعين حال، توســعه اقتصادي متکي بر مشــارکت 
مردم که خواست جامعه و قانون اساسي ماست با اين 
نوع تخصيــص منابع تحقق نمي يابد. تأکيد مي کنم 
بايد بــه دوران کودکي مردم توجهي بيش از آنکه 
تا به حال داشــته ايم مبذول داريــم، چراکه فرهنگ 
در اين سنين شــکل مي گيرد. درعين حال اين نکته 
اساســي را هم بايد به خاطر داشته باشيم که اصالح 
مدارس به اين معني نيســت که بايــد صبر کنيم تا 
کودکانمــان بزرگ شــوند و نتيجــه کار را ببينيم، 
بلکه از طريق اصالح مدارس، به نحو بسيار مؤثري، 
مي توان به اصــالح ويژگي هاي فرهنگي خانواده ها 
نيز پرداخت. هر تغيير و بهبودي در مدارس از طريق 
ميليون هــا دانش آموز ســريعاً به نحــو مؤثري وارد 

ميليون ها خانواده کشور مي شود.
پي نوشت

1.حســين عظيمي، »مدارهاي توســعه نيافتگي در اقتصاد 
ايران« نشر ني، 1370. ■

پيامدهاي ناشي از تأخير ازدواج جوانان در ايران

زهرا افتخاري

کارشناس ارشد رفاه اجتماعي

تأخير ازدواج و بحران در نهاد خانواده
حسين عظيمی
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براي ارتباط با يکديگر برخوردار شــده اند. اين امر 
به لحاظ روان شناســي بخشي از نيازهاي عاطفي دو 

طرف را رفع مي کند.
دارد؛  گوناگونــي  پيامدهــاي  مجــازي  فضــاي   
ازيک طرف نياز انسان ها و تعامالت دوسويه و چند 
سويه مجازي را برطرف مي کند، از سوي ديگر اين 
نوع رابطه عاملي براي تهديد و يا تقليل رابطه طبيعي 
شده و انســان در اســارت الکترونيک و تجهيزات 
مجازي ســوق پيدا کرده و انسان شيءزده مي شود 
و احساس به نياز طبيعي کاسته شده و انسان ماشيني 
شده و دچار بيگانگي، اليناسيون و آنوميک مي شود. 
اگر بپذيريم يکــي از انگيزه ها و نيازهاي مهمي که 
منجر به ازدواج يا تصميم به ازدواج مي شود، پاسخ 
به حــس تنهايي و نيازهــاي عاطفي اســت، با رفع 
بخشــي از اين نياز به واســطه همين روابط مجازي، 
انگيزه بــه ازدواج نيز تا حدودي کاهش مي يابد. از 
سوي ديگر در رهگذر اين روابط شناخت دو طرف 
از ويژگي هــا و خصلت هاي جنس مخالف بيشــتر 
مي شــود و موجب نوعي احتيــاط و محافظه کاري 
در انتخاب همسر در آنها مي گردد. بر همين اساس 
نيز مي توان به جايگزين شدن روابط مجازي با خطر 
ريسک پذيري کمتر به جاي روابط واقعي با ريسک 
بســيار اشــاره کرد که در درازمدت بــه تأخير در 
ازدواج دامــن مي زنــد و آن را تقويت مي کند. اين 
باعث مي شــود جامعه دچار آسيب شــود؛ چراکه 
ديگر جوان رغبتي به ازدواج پيدا نمي کند و ترجيح 
مي دهــد نيازمندي هايــي را که از طريــق زندگي 
مشــترک به آنها پاســخ مي داد را با روابط پنهاني با 
جنــس مخالف رفع نمايــد. روابطي کــه با عرف، 

هنجار و شئون ديني جامعه سازگاري ندارد.
امروزه زمان ازدواج شکل و شمايل جديدي به خود 
گرفــته؛ به طوري که عد ه اي که با ازدواج مخالف 
بــوده و به تجرد اصالت مي دهنــد و ازدواج را يک 
سنت کليشــه اي و غيرعقالني تفســير مي کنند که 
مانع بزرگي در راه رشــد و ترقي فردي به حســاب 
مي آيد و عده اي ديگــر بر اين باورند که در دوران 
جواني دست کم تا 30 سال فرد بايد آزادانه به تجربه 
و لذت بــردن از زندگي بپردازد و پس از رفع نيازها 
و به اصطالح جواني کردن زير بار مسئوليت تشکيل 

خانواده برود.
وجود اعتمــاد اجتماعي در بين افراد جامعه ازجمله 
مباحث مهم در هر جامعه اي است و اگر اين عنصر 
مهم در جامعه نقش اساســي اش را از دست دهد و 
کمرنگ شــود، اثــرات جبران ناپذيــري را به دنبال 
خواهد داشــت. نبود انســجام و همبستگي در انواع 
روابــط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و گســترش 
انــواع بزهکاري هــاي اخالقي در ســطح جامعه به 
نهاد خانواده و مناســبات انســاني هم تسري يافته و 
اساســاً کيفيــت ارتباط با ديگران را دچار شــک و 
تزلزل کــرده اســت. افزايش اعتيــاد، فريبکاري و 
کالهبرداري و تجربيات تلخ ديگران در کنار توسعه 
کمــي شهرنشــيني و افزايش جمعيت که انســان ها 
را باهم بيگانه کرده اســت، موجــب بي اعتمادي و 
حداقل ديراعتمادي افراد مي شود که نقطه عطف و 

1365 در حــدود 3/9 درصد بوده اســت. پس ازآن 
نرخ رشــد جمعيت در ايران کاهش يافته و تا ســال 
1370 و 1375 به 2/5 درصد و بين سال هاي 1370 به 
1/5 درصد رسيده است. اين تغييرات قابل توجه در 
نرخ رشد جمعيت به وضوح در شکل هرم جمعيت 
ايران ديده مي شود، به طوري که تا سال 1365 قاعده 
هرم جمعيتي به طور مدام بزرگ تر شده و پس ازآن 
کوچک مي شود. )جعفري مژدهي و قندي، 1382(

بيان مسئله
در طول تاريخ بشــر مفهــوم ازدواج و کارکردهاي 
آن تغيير کرده اســت و فراز و نشيب فراواني داشته 
و بــا تطور جوامع ســبک ازدواج نيز دچار تحول و 
تغييراتي شده اســت. تأخير ازدواج در ميان جوانان 
ايرانــي صرفاً برآمده از شــرايط اقتصادي اجتماعي 
نيســت و بخشــي از علل آن را بايــد در تحوالت 
فرهنگــي و تغيير در ســبک زندگي جســت وجو 
کــرد. در ســال هاي اخير، پديده ازدواج که منشــأ 
وقوع والدت و باروري و به عنوان عامل بسيار مؤثر 
بر ســاخت ســني و جنســي جمعيت و افزايش آن 
محسوب مي شود، در کشور ما دستخوش تحوالت 
توجه برانگيزي شــده اســت. تحوالت واقع شده در 
حوزه هاي مختلــف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جامعه، نظير افزايش شهرنشيني و باسوادي و به ويژه 
تحصيالت زنان و تمايل به کســب درآمد و شــغل 
مناســب در پيــش از ازدواج از نشــانه هاي حرکت 
جامعه به ســوي مدرنيزه شدن است. ازدياد جمعيت 
دختــر و پســر واقع در مــدار ازدواج کــه بيش از 
يک سوم جمعيت کشور را تشکيل داده اند و حاصل 
افزايش شــديد مواليد دهه 60 هستند و افزايش سن 
ازدواج در کشور براي دولتمردان و جامعه محققين 

نگران کننده شده است. )کاظمي پور، 1385(. 
همچنيــن طبق اطالعات مرکز آمــار ايران، جدول 
و نمودار زير روند تغييرات ميانگين ســن در اولين 

ازدواج را درکل کشور نشان مي دهد.

سال
کل کشور

زنمرد

134525/018/4
135524/119/7
136523/619/8
137024/620/9
137525/622/4
138526/223/3
139026/723/4

جدول 1- ميانگين ســن در اوليــن ازدواج بر 
اساس جنس در کل کشــور )مأخذ: مرکز آمار 

ايران(

با توجه به جدول فوق مي توان اين نتايج را استنباط 
کرد:

1. ســن ازدواج جوانــان به اســتثناي دوره 1355 تا 
1365 در مورد دختران و پســران روندي افزايشــي 

داشته است.
2. هرچند متوسط سن ازدواج پسران نسبت به سال 
1345 تغيير کمتري داشته؛ اما در مورد دختران سن 

ازدواج همواره افزايش پيدا کرده است.
3. رشد متوسط سن ازدواج از سال 1365 شروع و تا 

سال 1390 شدت يافته است.
 همچنين براساس اعالم سازمان ثبت احوال، ميانگين 
ســن ازدواج در تهران با 27/8 ســال براي مردان و 
23/8 سال براي زنان بيشتر از ساير استان هاي کشور 

است.
اهميت موضوع

نهــاد خانواده ضمن اينکه بيشــترين تأثيرگذاري را 
در روابط انســاني، عاطفي، اجتماعــي، اقتصادي و 
روان شــناختي دو يــا چند نفر محــدود دارد؛ ليکن 
به عنوان يک نهــاد عام و فراگير پايه شــکل گيري 
بســياري از روابــط اجتماعــي و مســائل مربوط به 
جامعه اســت و تأثيرگذارترين مؤلفه در هر جامعه 
بوده است. بي دليل نيست که نهاد خانواده به همراه 
نهــاد دين و حکومــت همواره به عنــوان يک نهاد 
تأثيرگذار و کالن مطرح و موردتوجه بوده اســت؛ 
لذا اولين تأثير تأخير ناموجه در امر ازدواج پيدايش 
آسيب هاي متعدد در حوزه خانواده و درنتيجه کليت 

جامعه است.
عواملــي مثــل بيــکاري، مســائل مالي، مســکن، 
طوالني شدن زمان تحصيل يا زيادشدن انتظارات و 
توقعات و هزينه زياد ازدواج، ازجمله مسائل عمده 
تأخير در ازدواج شــده است. اين مشکل روزبه روز 
در بين جوانان ما پررنگ تر شــده و همين امر باعث 
تغيير در ســبک زندگي شان مي شــود؛ به طوري که 
پيوســتار زمان ازدواج تغيير کرده و ساختارشــکني 
شــده و کارکــرد ازدواج دچــار دگرگوني هــاي 
ناخواســته و آسيب زا شــده اســت. به طوري که 5 
ميليــون و 570 هزار مــرد و 5 ميليــون و 670 هزار 
زن در ســن ازدواج قرار دارند؛ امــا هرگز ازدواج 
نکرده اند. همچنين مرداني که بيش از 35 ســال سن 
دارند و با تأخير ازدواج مواجه شــده اند، 320 هزار 
نفر هستند و زناني که حدفاصل 29 تا 49 سال هستند 

و ازدواج نکرده اند 980 هزار نفر هستند. 
در کنار مســائل عمده تأخيــر ازدواج، ديدگاه هاي 
جديــد مختلــف ديگــري در بــاب ازدواج پيش 
آمــده و افراد در ســنين ازدواج بــه دليل مجاورت 
با آموزش هاي رســمي و غيررســمي جهان مدرن، 
ســبکي ديگر براي زندگي شــان انتخاب کرده و از 
الگوهــاي رايج جهان پيروي کرده که ســنخيتي با 

هنجار جامعه خودشان ندارد.
 توســعه روزافزون ارتباطــات و فناوري هاي نوين 
ارتباطــي، تأثيرات ژرفي بر مناســبت هاي انســاني 
و اجتماعــي جامعه گذاشــته و نظــام فرهنگي ما را 
به شــدت دگرگون کرده است. به واسطه اين شکل 
جديد از ارتباطات، برخي محدوديت هاي فرهنگي 
که در گذشــته در اين باره  وجود داشــت، برداشته 
شده و دو جنس مخالف از فرصت و امکان بيشتري 
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مي دهد. دومين عامل اشــتغال زنان است. از عوامل 
ديگر، دشــواري دسترسي به زوج مناسب است که 
در اثر پديده اي به نام عدم تعادل جنســي در هنگام 
ازدواج ناشي مي شود. عامل ديگر ميزان آزادي در 
انتخاب همسر اســت. ازدواج هاي ترتيب داده شده 
نسبت به ازدواج هاي آزاد در سنين پايين تري اتفاق 
مي افتــد. در ممالک غربــي، تقريباً افــراد آزادي 
کاملي در انتخاب شــريک زندگي شــان دارند. در 
درحال توســعه، ازدواج هــاي ترتيب  کشــورهاي 
داده شــده در سيســتم هاي خانواده هسته اي احتماالً 
کمتر از سيستم هاي خانواده گسترده است. اين چنين 
ازدواج ها )ترتيب داده شده( مسئوليت بزرگي براي 
خانــواده محســوب مي شــود و توســط والدين يا 

خويشان يا دايه ها صورت مي گيرد. )هيول، 1388(
3. دوبل سي گلينل خاطرنشان مي سازد که در رژيم 
اســتبدادي فرانسه قبل از ســال 1789 هر چه سطح 
زندگــي پائين تر بــود،  ســن ازدواج دختر عقب تر 
مي رفت؛ ولي در ســن ازدواج مردان تأثير نداشت. 
از طــرف ديگر، بحران و بدي محصول، در طبقات 
فقيــر از دو حال خارج نبود: يــا دخترها خيلي زود 
ازدواج مي کردنــد يا اصاًل ازدواج نمي کردند. وي 
نتيجه مي گيرد که وقتي ســطح زندگي اقتصادي و 
اجتماعي پائين بيايد روزبه روز تعداد زن هايي که از 
شوهرانشان مسن تر هستند،  بيشتر مي شود. در بعضي 
از روســتاها عروس کوچک تر از 30 الي 35 ســال 
به ندرت ديده مي شــد، درصورتي که ميانگين سن 
ازدواج مردان کمتر از 30 تا 35 بود. برعکس طبقه 
اعيان و اشــراف نگران سن ازدواج فرزندان نيستند. 

)دوبل گلينل، 1789(
4. ليشتر و سايرين در سال 1992 نيز در بررسي هاي 
خود نتيجه گرفته اند که گرايش به ســمت اهميت 
ازدواج و خانــواده و نقش هــاي زنــان در خانواده 
در زمــان ازدواج مؤثر اســت. زنــان جواني که به 
ارزش هاي سنتي کمتر معتقدند، بيشتر احتمال دارد 
کــه ازدواج را بــه خاطر تحصيــالت باالتر يا وارد 

شدن به بازار کار به تأخير بيندازند. )ليشتر، 1992(
اهم کارکردهاي مثبت تأخير در ازدواج

1. جوانــان عقالني تر و اقتصادي تــر به ازدواج فکر 
مي کننــد و اين امــر باعث افزايش رفــاه اجتماعي 

خانواده مي شود.
2. جوانان استقالل فکري بيشتري نسبت به گذشته و 

نسبت به جامعه سنتي خويش دارند.
3. داراي تحصيــالت در مقاطــع باالتــر و تکميلي 
شــده اند که شايد در شــغلي که در آينده به دست 
خواهنــد آورد، مؤثــر باشــد و اين امــر در تربيت 

فرزندانشان در آينده تأثير بسزايي مي گذارد.
4. دارابــودن امتيازات فوق مي تواند در ســازگاري 
زوجين تأثير گذاشته و باعث استحکام خانواده شود.

اهم کارکردهاي منفي تأخير در ازدواج
ســن باروري را در زنان باال مي برد و اين مســئله . 1

باعث تولد کودکان دچار اختالل مي شود و داشتن 
فرزند دچار اختالل در ســالمت روان والدين تأثير 
مي گذارد و تبعات خاص خودش را خواهد داشت.

با افزايش سن، احساسات مثبت و شور و هيجان . 2

روان شــناختي نگاه کنيم، کساني که خانه مجردي 
دارنــد، افســرده اند و گاهــي هم حتــي زمينه هاي 
گرايش به خودکشي را ايجاد مي کنند به همين دليل 
آمار خودکشي در زيست هاي مجردي بسيار بيشتر 

از خانواده هاست.)گلزاري، 1392(
مشــکالت اقتصادي پديده جديــدي به نام زندگي 
ســفيد را ايجاد کرده است. بدين معنا که هر دو فرد 
داراي اقتصاد مشترک، گذران روزمرگي و روابط 
زناشــويي مشــترک هســتند؛ اما اين ارتباط داراي 

قرارداد حقوقي يا عرفي مشترک نيست.
پل هاي هوايي و ديوارهاي شــهر مي توانند وســيله 
اطالع رســاني درباره نياز به همخانه و تقســيم وجه 
اجاره يک خانه باشــد، گاهي هــم فضاي مجازي 
محل مناسبي براي انتشــار اين آگهي هاست. اغلب 
آگهي دهندگان دانشــجويان و افراد مجرد شاغلي 
هســتند که بــه فرد ديگــري براي تقبل بخشــي از 
هزينه ها نياز دارند. به نظر مي رسد بعد از ازدواج هاي 
سفيد و رفتن زوج ها به زير يک سقف بدون ايجاد 
پيوند زناشويي رسمي، اين پديده در قالب جديدي 
در حال رشد اســت و تنها يک ضرورت اقتصادي 
موقتي براي گذران زندگي اســت. )روزنامه جهان 

صنعت،1393(

پژوهش هاي خارجي
1. جين پل ســاردن بــراي نشــان دادن تفاوت هاي 
الگــوي ازدواج اروپاي شــرقي و غربي، وضعيت 
زناشــويي را در 21 کشــور اروپايي با اســتفاده از 
تحليل نســلي و خوشه اي بررســي نمود. يافته هاي 
پژوهشي وي نشــان داد که در دو دهه اخير ازدواج 
در اروپاي شرقي زودرس بوده و عموميت بيشتري 
داشــته اســت؛ اما در اروپاي غربي کاماًل برعکس 
بوده و حتي نســبت بااليي از افــراد هرگز ازدواج 
نکرده ديده مي شــود. عالوه بر اين ساردن دريافت 
کــه ميانگين ســن در اولين ازدواج بــراي مردان و 
زنان اروپاي شــرقي به ترتيــب 25/1 و 22/1 بوده، 
درحالي که ارقام مشــابه در اروپــاي غربي 27/2 و 

24/8 بوده است. )حسين زاده، 1387(. 
2. مــک دونالد هيوول )1944( پژوهشــي با عنوان 
»بررسي علل افزايش ســن ازدواج« انجام داد. وي 
در مــورد علل افزايش ســن ازدواج چنيــن اظهار 
مي کنــد: عوامل متعددي بــر زمــان ازدواج مؤثر 
هســتند، يکي از مهمترين عوامــل مؤثر تحصيالت 
عالي زنان است که با تأخير ازدواج همبستگي نشان 

حساس اين مســئله در ازدواج و وصلت با ديگري 
خود را نشان مي دهد.

بديهي اســت هرقدر اعتماد و همبستگي ميان افراد 
جامعه کمتر باشــد، ريسک ازدواج باالتر مي رود و 
افراد، محتاط تر از پيش اقــدام به اين کار مي کنند. 
البته اين مســئله در شــهرهاي بزرگي مثل تهران به 
داليل تراکم جمعيتي و تفاوت فرهنگي، بيشــتر به 
چشــم مي خورد و در شهرســتان ها شــيوع کمتري 
دارد. لذا يکي از داليل مهم تأخير ازدواج به ويژه در 
شهرهاي بزرگ همين عدم اعتماد متقابل و شناخت 
کم طرفين نســبت به يکديگر اســت. اين مسئله از 
ســوي ديگر، نتايــج مثبتي هــم دارد و ازدواج را با 
ضرورت تحقيــق و انتخاب آگاهانه عجين مي کند 
و از آسيب هاي احتمالي پيشگيري مي کند. به همين 
دليل سالم بودن به لحاظ اخالقي و انساني، بار ديگر 
منزلت خود را در انتخاب همســر بــاز مي يابد و بر 

معيارهاي مالي رجحان دارد.
افزايــش تحصيالت و افزايش ســطح آگاهي زنان 
يکي ديگر از مســائلي اســت که در تأخير ازدواج 
نقش بسزايي دارد. امروزه زنان با طي کردن مراحل 
تحصيلي نســبت بــه مطالبات قانونــي خودآگاهي 
بيشــتري پيدا کرده اند و از حق وحقوق قانوني خود 
مطلع هستند؛ بنابراين تن به هر ازدواجي نمي دهند. 
از طرفي اين شــناخت باعث شــده تا گاهي سقف 
آرزوهــاي آنان فراتــر از ازدواج قرار گيرد و حتي 
ادامه تحصيل در اولويت باالتــري از ازدواج جاي 

گيرد.
 غريزه جنســی نيز واقعيتي اســت که اگر از طريق 
مشــروع و طبيعی ارضا نشود، بيم آن مي رود که از 
طريق غيرمجاز خود را آشــکار سازد و باعث بروز 

ازدواج ناقص يا شبه ازدواج گردد.
خانــه مجردي اغلــب پديده اي متعلق به شــهرهاي 
بزرگ اســت که به کثرت گرايــي و تکثر فرهنگي 
مربوط مي شــود. اصل خانه هاي مجردي را به طور 
مطلق نمي شــود رد کــرد، بلکه اين پديــده را بايد 
خوب شــناخت و نقــاط مثبت و منفــي اش را ديد. 
افزايش ســن ازدواج در دختران به سبب تجردهاي 
ناخواسته اســت؛ يعني دختران مي خواهند ازدواج 

کنند؛ اما نمي شود.
يکي از عوامــل گرايش به خانه مجــردي افزايش 
طالق اســت و در شــهر بزرگــي مانند تهــران 40 
درصد از زوج ها در 4 سال اول زندگي شان به طالق 
مي رسند. کل طالق ها در کشور در سال 91 بين 19 

تا 20 درصد و اغلب در سن جواني بوده است.
درمجموع تأخير در سن ازدواج، تعارض هاي نسلي، 
مقاومت نکردن  تحصيلي،  مهاجرت  استقالل طلبي، 
خانواده ها، افزايش طالق، الگوبرداري از دوســتان 
و هنجارشــدن زندگي مجردي، از مهمترين عوامل 
افزايــش پديــده  خانه  مجــردي اســت. گرايش به 
رفتارهاي پرخطر جنســي، يکي از تبعات خانه هاي 
مجــردي اســت؛ به خصــوص اگر خانــه  مجردي 
محلي باشــد که طرف احساس کند دور از چشمان 
ديگــران مي تواند برخي رفتارهاي انحرافي را انجام 
دهد و با بعضي ها ارتباط داشــته باشد. اگر ازلحاظ 

درمجموع تأخير در سن 
ازدواج، تعارض هاي نسلي، 

استقالل طلبي، مهاجرت تحصيلي، 
مقاومت نکردن خانواده ها، افزايش 
طالق، الگوبرداري از دوستان و 
هنجارشدن زندگي مجردي، از 
مهمترين عوامل افزايش پديده  

خانه  مجردي است



89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 11
0

جواني تقليل پيدا کرده و اين امر در انسجام خانواده 
و تربيت فرزندان که آينده جامعه را مي سازند، بسيار 

تأثيرگذار است.
با استقالل فکري که فرد پيدا مي کند به رفتارهايي . 3

تمايل پيدا مي کند که بيشتر به نفع شخصي خويش 
اســت به طوري که اگر در زندگي زناشــويي دچار 
اختالف شود به راحتي تصميم به طالق مي گيرد که 

اين مسئله نيز تبعات خاص خود را ايجاب مي کند.
ديرکرد ازدواج گاهي اوقات منجر به جداشدن . 4

فــرد از خانواده خــود و پناه بردن بــه خانه مجردي 
مي شود. زندگي در خانه مجردي مشکالت بسياري 
را در پي خواهد داشــت ازجملــه مي توان به تنهايي 
و امکان افســرده شدن فرد، نداشــتن امنيت و تغيير 
نگاه افــراد جامعه بــه دليل ســنتي بودن فرهنگ و 
برخوردهاي غيرمنطقي با فردي که در خانه مجردي 

زندگي مي کند.
ايجاد رابطه هاي مجازي و غيرطبيعي که اين امر . 5

منجر به کاسته شــدن احســاس طبيعي فرد مي شود 
چراکه ديگر رابطه چهره به چهره وجود ندارد و فرد 
نمي تواند احساسات خود را آن طور که بايد بگويد 
و از طريق چهره و سيماي ظاهرش به ديگران انتقال 
دهد. اين امر به بي اعتمادي منجر مي شود و گسترش 
بي اعتمــادي انــواع انحرافات اخالقي را در ســطح 
جامعه تسري بخشيده و کيفيت ارتباط با ديگران را 

دچار شک و تزلزل مي کند.
اگــر بخواهيم پيامدهــاي منفي را بيان کنيم شــايد 
بتوان صدها ســطر را پر کرد؛ اما راهکارهايي را که 

مي توان پيشنهاد کرد عبارت است از:
آگاه نمــودن جوانــان از عواقــب و تهديدهاي . 1

ديرکرد ازدواج از طريق خانواده، کليه رســانه هاي 
عمومي و کمک نهادهاي دولتي و غيردولتي.

بيان مسائل و واقعيت هاي اجتماعي جامعه به طور . 2
آزادانــه، چراکه تأخيــر در ازدواج و کارکردهاي 
منفــي آن تأثيــر فزاينده اي در نابســاماني اجتماعي 
و ناهنجــاري در خانواده هــا دارد و بي توجهــي و 
عبــور از آن به عنــوان اينکه »تابو« تلقي شــود آثار 
جبران ناپذيــري به دنبال خواهد داشــت که توصيه 
مي شــود اين مباحث در بســتري منطقي و نظام اند 
مطرح و از مخفي نگاه داشتن آن پرهيز شود. به نظر 
مي رسد مسائل اجتماعي ازاين دست باوجود اهميت 
بسياري که دارند در ميان تابوها جاي گرفته و همين 
موضوع مي تواند آســيب هاي ناشي از آن را تشديد 
کند و آســيب اجتماعي خود منجر به ايجاد آسيب 

ديگري گردد.
تسهيل در شرايط ازدواج خصوصاً فرهنگ سازي . 3

مجدد در تقليل مطالبات غيرواقعي و خواســته هاي 
آرمانــي غيرمنطقي جوانان در ازدواج از قبيل ميزان 

مهريه يا مسکن يا رفاه زندگي.
تسهيل در پديده اشتغال و تقليل بيکاري، نقشي . 4

سريع و مستقيم در تعديل تأخير ازدواج دارد.
الگوسازي هاي صحيح مبتني بر مؤلفه هاي ديني، . 5

عرفي و علمي مي تواند به تســهيل و ترغيب ازدواج 
منتهي و تأخير آن را تعديل نمايد.

منابع مقاله در دفتر نشريه موجود است■

قهرمان چگونه قهرمان مي شود؟
نگاهي به پديده مرتضي پاشايي به مثابه قهرمان

مريم سادات سيدکريمي

علي رغم پسند و ميل جامعه شناسان و صاحب نظران 
که شــايد قهرمان فرهيخته تري را براي نســل جوان 
کشورشــان آرزو داشــتند، اما جمع قابل توجهي از 
جوانان، مرتضي پاشــايي  – خواننده شايد دسته دوم 
موســيقي پاپ- را به عنوان قهرمان خود برگزيدند. 
نسل قبلي که اگر قهرماني را برمي گزيد، جهان پهلوان 
تختي بود  – با همه ســوابق فعاليت هاي سياســي و 
اجتماعي و فرهنگي- امروز شــاهد برپايي مراســم 
کم نظيري براي درگذشــت مرتضي پاشايي است؛ 
مراســمي که در تاريخ معاصر شــايد تنها با استقبال 
از پيکر تختي قابل مقايســه باشــد. جامعه شناسان و 
فرهيختگان و صاحب نظران، يا به طور صريح و علني 
ناخرســندي خود را از برآمدن پاشــايي به مثابه يک 
قهرمان ابراز مي کنند -با اين دليل که او »ساده ترين، 
مسخره ترين، احمقانه ترين و بدترين نوع موسيقي« را 
با »صداي فالش، موســيقي مسخره، شعر مسخره تر« 
مي خوانده -  يا مي کوشــند با موضعي محتاطانه تر، 

اين پديده را نشانه تغيير ذائقه جوانان تلقي کنند.
بــراي تحليل چرايي چنين انتخابي، الزم اســت قبل 
از تحليل شــخصيت و آثار پاشايي، ابتدا شخصيت 
»قهرمــان« را تحليل کنيم. چــرا و طي چه فرايندي، 
قهرمان جمع کثيري از جوانان، تبديل به قهرمان آنها 
مي شود؟ درواقع يک فرد بايد چه مؤلفه هايي داشته 
باشد تا از او يک قهرمان بسازد؟ به نظرم پاسخ به اين 
پرسش، پيش از پرداختن به شخص مرتضي پاشايي 

ضروري است.
بررسي افرادي که در فرهنگ ها و زمان هاي مختلف، 
از اقبال مردمي برخوردار شــده اند، تنها گوياي يک 
مسئله است: قهرمانان، لزوماً بهترين ها، فرهيخته ترين ها 
و شجاع ترين ها نبوده اند. اين درست است که پاشايي 
چنين نبود، اما تختي هم نبود، اسپارتاکوس هم نبود، 
هيچ قهرماني نبود. مردم نه تنها در عصر ما و در ايران، 
بلکه در همه اعصار و در همه جهان، چندان به دنبال 
عالم ترين هــا، نخبه ترين ها و موفق ترين ها نبوده اند تا 
از آنها استقبالي پرشور کنند. هيچ قهرماني از چنين 

مسيري قهرمان نشده است.
درواقع اولين واقعيتي که در بررســي شخصيت هاي 

محبــوب ملــي به چشــم مي خــورد، جــاي خالي 
برجســته ترين علما و فالســفه در ميان ايشان است. 
مي توان مردم روم را به خاطر سليقه سخيفشان سرزنش 
کرد که فالسفه رومي را رها مي کنند و برده اي ياغي 
را بــه اوج مي رســانند؛ اما با علني شــدن اين روحيه 
ديکتاتوري، مردم بيش ازپيش از فرهيختگان منزجر 
خواهند شــد. اين خصلت ديکتاتوري روشنفکري 
اســت که بي توجه به درونيات مردم، نوع تفسيرشان 
از مســائل، خواسته هاي عميقشــان و به طور خالصه 
»قدر« واقعي شان، خود را مرجعي دانا مي پندارد که 
قادر اســت همگان را از جهل بيــرون آورده و براي 
زندگي شان نسخه بپيچد. حال اگر اين مردم به دنبال 
ايشان رفتند، نسخه آنها را پذيرفتند و اين بزرگان را 
قدر نهادند، مردمي فهميده و »سطح باال« هستند و اگر 
نه، اليق توهين و ناسزا. اين مبنا گرفتن خود به عنوان 
مرجعي دانا، خالصه و چکيــده روحيه ديکتاتوري 
است؛ البته اگر در ميان علما بروز کند، خطرناک تر 
اســت؛ چراکه خود را با انواع و اقســام توجيهات به 

ظاهر پيچيده نيز مسلح مي کند.
پس قهرمان کيســت؟ همه قهرمانان در طول تاريخ 
علي رغم همه تفاوت هايشان، در دو نکته مشترک اند؛ 
اول اينکه شــبيه به مردمي هســتند که قهرمان آن ها 
مي شوند و دوم آنکه توانسته اند با زندگي عملي شان، 
برون رفتــي از مهمتريــن چالش يــا چالش هاي آن 
مــردم را ارائه کنند. تأکيد مي کنم کــه آن ها نه در 
آثــار، عقايد يا نظرياتشــان، که به طــور عملي و در 

عکس از مرضيه سليماني
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آن هاســت: طرز پوششــي که خوب يا بد، نسبتي با 
سنت هاي فخيم و ارزشمند ملي يا ديني ندارد؛ بلکه 
مي توان گفت غربي اســت. عالقه به شيک پوشــي 
که در آن به آرمان هاي ساده زيســتي انقالب توجه 
چنداني نمي شود. عالقه به موسيقي امروزي ازجمله 
پاپ، برجســته بودن عشــق فردي، مهم بــودن دنيا و 
زندگي کردن –البته از نوع روزمره آن- و بي توجهي 
نسبت به ايدئولوژي هاي سياسي و اجتماعي. آيا همه 
اين ها براي شما که جواني از نسل سوم و چهارم در 

منزل داريد، آشنا نيست؟
و از ســوي ديگر، قهرمان برون رفــت از دو چالش 
دردنــاک اســت: چالش بحران معنويــت و چالش 
اميد ورزيدن درحالي که در شرايط عيني، کورسوي 

اميدي هم نيست.
نســل جوان امروز ايران، گرفتار يک بحران فراگير 
معنويت است. البته چنين بحراني فقط مختص جوانان 
ايراني نيســت، انديشــمندان در اروپا و امريکا نيز از 
بي انگيزگي و رخوتــي نگران کننده  درميان جوانان 
خبر مي دهند؛ اما جوانان ايراني شــرايط خاص خود 
را نيز دارند؛ شــرايطي که در آن نوع پوشششــان از 
ســوي متوليان مذهبي، غربي و نگران کننده خوانده 
مي شود، ماشين هاي گشت ارشــاد براي تذکر دادن 
و احياناً دستگيري شــان، در ســطح شهر پراکنده اند 
و مجلس شوراي اســالمي مهمترين منکر در سطح 
جامعه را همين لباس پوشيدن ايشان تشخيص مي دهد 
و بــراي آن به فکر چاره افتاده اســت. همه اين ها از 
سوي کســاني که خود را متولي امور ديني مي دانند 
تنها حــاوي يک پيام براي جمع کثيــري از جوانان 

است: »ما مذهبي و خداشناسيم؛ اما شما نيستيد«.
بحــران ديگري که نســل جــوان تجربــه مي کند، 
چالش اميد اســت. در برابر شــرايطي که به ســختي 
مي تــوان اميدوار بود. آمار ســرطان هرچند بســيار 
باالســت، اما ســرطان هاي ديگري نيز هست. آمار 
تحصيل کرده هــاي بســياري که امــروز نمي توانند 
کاري متناسب با هزينه و وقتي که صرف تحصيلشان 
کرده اند، بيابند. دشواري ازدواج و افزايش سن آن، 
آمار باالي طالق و اعتياد و... ســرطان هاي ديگري 
هستند که هرروزه مي بينيمشان و هرروزه در سکوت 

مي کشند و با همه اين ها، بايد اميدوار بود.
اگر کســي جواني از نسل سوم داشته باشد، مي داند 
که ظاهر مرتضي پاشايي و عاليق او، شبيه به يکي از 
همين جوان هاست. اينکه چقدر خوب است يا بد را 
نمي دانم، اما واقعيت دارد، براي همين دوران است، 
عيني اســت. اول آنکه شبيه به ماست و دوم آنکه با 
زندگي اش، از دو چالش فوق فرا رفته و نماد نســل 

من شده است.
شــعرهايي که پاشايي خواند، بهترين و برترين نبود، 
مهم نيســت؛ مهم اميدي اســت که از آن وضعيت 
ســرطاني –کــه چقدر شــبيه به وضعيت ماســت- 
برآمده بود؛ آن ترانه ها وقتي خوانده مي شــدند که 
او مي دانست سه ماه بيشتر زنده نيست. باز هم شيک 
 پوشيد، باز هم از عشق، از زندگي، از دنياي عاشقان 
خواند، باز هم با سرطان جنگيد، که اميد نميرد. وقتي 
ترانه او –که خودش با ســرطان مي جنگيد- در ماه 

جمــع بين زندان و اميد را؛ مردمي که مدتي طوالني 
گرفتار زندان آپارتايد بودند، اما اراده شــان به سمت 

اميد و بخشش بود.
و از اين منظر است که بايد دوباره به مرتضي پاشايي 
نگريست. پيش ازاين در جامعه سياست زده ايران، سه 
تئوري آماده براي تحليل هر تجمع و حرکتي وجود 
داشت؛ يا کار حکومت است، يا کار ضدحکومت، 
يــا کار جناح منتقــد داخل حکومــت. يا حکومت 
مي خواســته مردم را بسيج کند تا مشروعيت خود را 
به نمايش بگذارد، يــا اين کار ضدحکومت بوده تا 
بــه حکومت دهن کجي کند و مشــروعيتش را زير 
ســؤال ببرد و يا درنهايت يک جناح درون حکومتي 
از طريق بســيج مردمي به دنبــال افزايش وزن خود 
بوده است. اما اتفاقات يک ســال گذشته در ايران، 
جامعه را شايد براي اولين بار پس از انقالب اسالمي، 
از وضعيت سياســت زدگي خارج کرده است. عدم 
تکيه دکتر روحاني به بسيج مردمي و »فشار از پايين« 
در پيشــبرد اهدافــش و ترجيح حل وفصــل امور از 
طريق رايزني پشــت پرده و در سطوح باال، به تدريج 
موجب کمرنگ شــدن حساســيت مردم نسبت به 
مسائل سياسي شده اســت. به نظر مي رسد که مردم 
نيز به اين تدبير رئيس جمهور اعتماد کرده و سياست 
را –چنان که به نظر خواست دولتمردان مي رسد- به 
اهل آن واگذار کرده اند. در عرصه خارجي نيز ظهور 
جريانات تندرو چون داعش در همسايگي کشورمان 
و ويراني هايي که در ســوريه و عراق برجاي نهاده، 
گويــا مردم را به اين نتيجه رســانده که باوجود همه 
مشکالت، امنيت کشور نعمت بزرگي است که اگر 
از دســت برود، سياه تر از ســياهي بر سرشان خواهد 
آمد. در چنين فضايي، تجمعات شــکل گرفته براي 
مرحوم پاشايي را بايد امري فارغ از سياست ارزيابي 
کرد. مراســمي که براي بزرگداشت او برگزار شد، 
دهن کجــي به حاکميــت نبود؛ که اگــر چنين بود، 
بسياري از کســاني که شــيفته دهن کجي کردن به 
حکومت بودند، بايد پيشگام حضور در آن مي شدند؛ 
نــه اينکه با پايان يافتن اين مراســم و رسانه اي شــدن 
حوادث و بازتاب ها، به ارائه چنين تحليلي بپردازند. با 
نگاهي به شرکت کنندگان در اين مراسم و شعارها و 
نمادها، به راحتي مي توانيم قضاوت کنيم که سياسيون 

در برپايي اين مراسم هيچ نقشي نداشتند.
اين مراسم، همچنين توطئه نظام براي منحرف کردن 
ذهن جوانان از مســائل واقعي شــان نيز نبود؛ چراکه 
اگر نظام چنين قدرتي براي بسيج جوانان مي داشت، 
ترجيحاً براي بزرگداشت بزرگان نظام از آنها استفاده 

مي کرد، نه در مراسم يک خواننده پاپ.
ايــن مراســم، به ســادگي اداي احترام نســل من به 
قهرمان خود بود؛ کســي که از يک سو شبيه به خود 

زندگي شان چنين برون رفتي را ارائه کرده اند.
الزم اســت براي فرهيختــگان يــادآوري کرد که 
مرحوم تختي، هرچند که فردي فعال از نظر سياسي 
و اجتماعــي بود، اما مؤثرترين شــخصيت سياســي 
ايــران نبود. در همان زمان، کســاني بودند که براي 
وطنشــان کشته شدند، اعدام شــدند، به حبس ابد يا 
تبعيد محکوم شــدند، اما قهرمان عامه مردم نشدند، 

درحالي که تختي، قهرمان شد.
تختي هرچند ورزشــکار برجســته اي بود، اما لزوماً 
برترين ورزشــکار ايراني نبود. هســتند کســاني که 
رکورد هاي جهاني را براي ما شکســته اند؛ اما هرگز 
از چنان اقبال مردمي  برخوردار نشده اند؛ درحالي که 

تختي قهرمان مردم شد.
البتــه مرحوم تختي جوانمردي ورزيد، اما بيشــتر به 
طنز مي ماند اگر کسي فکر کند نگرفتن پاي مصدوم 
حريف روي تشک کشتي، مهمترين مسئله و دغدغه 
ايرانيان در آن زمان بوده و مرحوم تختي يک تنه آن 
را حل کرده اســت. در همان زمان کساني بودند که 
قدم هاي بسيار مؤثرتري براي کاهش فقر و نابرابري 
برداشــتند و بســياري از مــردم حتي نامشــان را هم 

نشنيدند، درحالي که نام تختي پرآوازه شد.
بــراي نامبردارشــدن تختي، بايــد به شــرايط دهه 
چهل نگريســت. شــباهت تختــي به ايرانيــان دهه 
چهل -که روحيه پهلوانــي و قهرماني، از مهمترين 
شاخصه هايشان بود- از يک سو و برون رفت نمادين 
تختي از چالش بزرگ مردم آن دوره از سوي ديگر، 
مهمتريــن دليل محبوبيت خــاص او بود. دهه چهل 
شمســي در ايران، هم زمان با ســيل مهاجرت مردم 
روستايي به شهرها و ورودشان به رقابتي بي امان براي 
زنده ماندن و پيش رفتن است. شرايط دشوار زندگي 
براي حاشيه نشين ها، ميداني را براي مهاجران ترسيم 
کرده بود که يا بايد زمين مي زدند يا زمين خورده اين 
ميدان بودند. جنگي سخت، که جوانمردي و پهلواني 
را براي مردمي کــه در دل بدان پايبند بودند؛ اما در 
عالم واقع، زمينه چنداني برايش نمي ديدند، به محاق 
مي برد. تختي شــايد بهترين ورزشــکار تاريخ ايران 
نباشد. شــايد بزرگ ترين خير و نيکوکار هم نبوده 
باشــد؛ اما آنجا که براي مردمان دهه چهل توانست 
در نبردي تن به تن روي تشــک کشتي، جنگاوري و 
مبارزه را با جوانمردي جمع کند و برون رفت از اين 
تضاد را نه در تئوري و ســخنراني، که در عمل خود 
نمايش دهــد، به قهرماني مردمي بدل شــد؛ چراکه 
نماينده برون رفت از چالشي بود که در دل وجانشان 
مي گذشــت. جهان پهلــوان تختي، بــه دهه چهل و 
شــرايط اجتماعي و فرهنگــي برآمــده از آن گره 
خورده است؛ چنان که پاشايي به شرايط امروز. شايد 
تختي، »تختي« نمي شــد، اگر به جاي دهه چهل، در 
ســال 93 روي تشک کشتي رفته و پهلواني ها کرده 
بود. نه آنکه مردم اين زمانه قدرنشناس باشند؛ زمانه، 

زمانه ديگري است.
به هميــن ترتيب کم نيســتند افرادي کــه از ماندال 
بخشــنده تر بوده اند يا سابقه زندان سياسي شان بيشتر 
بــوده، اما اين ماندال بود که جمع بين اين دو را عماًل 
به مردمي که شبيه به خود او بودند نشان داد، چنان که 

اتفاقات يک سال گذشته در 
ايران، جامعه را شايد براي اولين 

بار پس از انقالب اسالمي، از 
وضعيت سياست زدگي خارج کرده 

است
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سحر از دانشــگاه برگشت و حال آشــفته ام را ديد، 
کمي غذا برايــم آماده کرد. ديده بودم گاهي قرص 
مي خورد. مي دانستم آن دارو مخدر است، بااين حال، 
از او خواســتم يکي به من بدهد. قرص را خوردم و 
دراز کشيدم. چشم هايم بسته شد. در رؤيايم، هر آنچه 
آرزو داشــتم مي ديدم. بدنم سبک شده بود. تا صبح 

در خواب وبيداري بودم. 
بيشــتر از يک هفته طول نکشــيد که احساس کردم 
روزي يک قرص حالم را خوب نمي کند. خواســتم 
ديگر مصرف نکنم. ســر ســاعت، حالــم دگرگون 
مي شــد. حتي توانايي اين را نداشتم که يک ساعت 
ديرتر مصرف کنم. چند ماه گذشت. مصرف من به 
روزي يک بسته »ترامادول« رسيد. خيلي کم دانشگاه 
مي رفتم. نزديــک 10 کيلو وزن کم کرده بودم. ترم 
دوم، به جــز يکي، در تمــام درس هايم، نمره زير 10 
آوردم. شنيدم حتي در شوراي اساتيد هم درباره من 

صحبت مي کنند. 
پنج روز تا تعطيلي خوابگاه مانده بود. سحر رفته بود. 
ديدن آدم هايي که يکي يکي، ساکشان را مي بندند و 

به شهرشان برمي گردند، برايم آزاردهنده بود. 
نزديک غروب »آفاق« آمد پيشــم. بيشتر وقت ها که 
مي خواستم به شهرم برگردم، دو تا بليت مي گرفتيم و 
بــا هم مي رفتيم. حاال آفاق آمده بود ببيند براي رفتن 
حاضرم يا نه. با ديدنش بغضم ترکيد. به او گفتم روي 
رفتن به خانه را ندارم. از خودم بيزار بودم. آفاق، پنج 
روز باقيمانده را کنارم ماند و از من پرستاري کرد. در 
آن پنج روز حتي يک قرص هم نخوردم. وقتي رفتم 

خانه، پدر و مادرم، با ديدن من جا خوردند. 
يک ترم مرخصي گرفتم. مدتي پيش دکتر روانشناس 
رفتــم. او به من گفت بنا به داليلي من بيشــتر از بقيه 
آدم ها در معرض معتاد شــدن هستم. اولي وجود ژن 
اعتياد اســت. دوم تکانشــي بار آمدن من. کسي که 
تکانشي اســت تا تکانه اي مانند غذا خوردن به صدا 
در مي آيد، بايد غذا بخورد. اين شخص تحملش کم 
است و نمي تواند در برابر تکرار مصرف مواد مخدر 
مقاومت کند. ســوم رقابت نظام هنجــاري خانواده 
بــا الگوهاي تبليغــي در اجتماع اســت. گاهي، بين 
ارزش هايي که در مدرســه تبليغ مي شود با آنچه فرد 
در خانواده مي بيند، تضــاد وجود دارد. در اين گونه 
موارد، فرد مردد است و درنهايت دست به کارهايي 

مي زند که لذت بيشتري برايش دارد. 
چند سال از روزهاي سخت اعتياد من مي گذرد. حاال 
من يک مادر هستم. مي دانم که نوع تربيت فرزند در 
کودکي، چقدر در مصونيت او از اعتياد مؤثر است.■

نياز
در را بــاز کردم. هــواي خنک به صورتــم خورد. 
چراغ هاي دور باغچه، روشــن بود. انگار نور حيات 
از نور ســالن بيشتر بود. پشت ســرم در را بستم. فکر 
کــردم اگر چنــد دقيقه ديگــر ميان آن همــه دود 
مي ماندم، نفسم بند مي آمد. سحر با دو نفر ديگر، ته 
حياط ايســتاده بودند. رفتم پيششان. مرا به دوستانش 
معرفي کرد. »ايشون دوســتم آرزو هستند، هم اتاقي 
من تو خوابگاه«. »ســيگاري« که دستشــان بود، سه 
نفري دست به دســت مي کردند. پاکت ســيگار را از 
جيبم درآوردم و تعارفشان کردم. »سيگار هست ها، 
چرا ســه نفري...!« يکدفعه يادم آمد اين که دستشان 
است سيگار نيست. ســحر لبخندي زد. يک سيگار 
روشــن کردم. دوست ســحر گفت: »تو مگه از دود 
فــرار نکردي، خودتم که ســيگار روشــن کردي!« 
گفتم: »فرق داره... اينکه خودت سيگار بکشي يا دود 
ســيگار بقيه تو مغزت بره« سيگاري دست سحر که 
رســيد، به من تعارف کرد. از دستش گرفتم و چند 
ثانيه به آن خيره شــدم. نفسم بند آمده بود. گذاشتم 
روي لبم و پک زدم. دود را قورت نداده، بيرون دادم 
و »سيگاري« را تند دادم دست بغل دستي ام. برگشتم 

داخل ميهماني. 
شــنيده بودم احتمال معتادشدن افرادي که ژن اعتياد 
دارند، پنج برابر ديگران اســت. مــن دوتا دايي معتاد 
داشتم. پدربزرگم هم تا روز آخر زندگي اش اعتياد 
داشــت و دليل مرگش ســرطان ريه بود. مادرم هم 
سيگار مي کشــيد. من، بارها ســعي کردم سيگار را 
ترک کنم و نتوانســتم. با خودم عهد کرده بودم لب 
به هيچ ماده مخدري نزنم. مي دانستم ژن اعتياد دارم 
و با يکي دو بار مصرف، وابستگي شديد پيدا مي کنم. 
ســال اول دانشــگاه بــودم. دوري از خانــواده برايم 
سخت بود. در خانه که بودم، وقتي خوابم مي گرفت، 
مي خوابيدم. وقتي گرســنه ام مي شد، هميشه غذايي 
بود که بخورم. يــادم نمي آمد چيزي از پدر و مادرم 
خواسته باشم و برايم مهيا نکرده باشند. درکي از کلمه 
»نياز« نداشتم؛ چون »نداشتن« برايم معني نداشت. ياد 

نگرفته بودم نيازهايم را به تأخير بيندازم. 
وقتي وارد يک رابطه عاطفي شــدم، دوست داشتم 
همه چيــز رابطه بــر طبق عاليق من باشــد. هرجا که 
دوســت دارم، برويم. هروقت که دوست دارم قرار 
بگذاريم. هيچ گاه، حتي تصور فروپاشي اين رابطه را 
نداشــتم. ظرف دو ماه، وابستگي شديدي پيدا کرده 
بودم. يک روز صبح وقتي بيدار شدم، براي اولين بار 
در زندگي ام، مفهوم از دســت دادن را با تمام وجود 
درک کــردم. تا غــروب در رختخوابم ماندم. وقتي 

رمضــان به عنوان تيتراژ برنامه اي روي آنتن رفت که 
بســياري از مدعوين آن، ســرطاني هايي بودند که با 
سرطان مبارزه کرده يا مي کردند، به نوعي نماد مبارزه 
نســل من با انواع سرطان هاي روزگار شد و وقتي که 
مرد، خيل جوان هايي که شبيه به او بودند، به خيابان 

رفتند تا نميرد؛ نه فقط پاشايي، که اميد نميرد.
پس از حوادث سال 1388 بسياري از جامعه شناسان 
گفتند کــه تغييري در جامعه ايران رخ داده اســت؛ 
درحالي که نسل پيش براي ايدئولوژي هاي بزرگ يا 
مفاهيم بزرگ مانند آزادي و برابري يا خواسته هاي 
بزرگ مانند مدينه فاضله مي جنگيد، نسل امروز براي 
زندگي کردن به خيابان مي آيد. آن ها که مي آيند، به 
دنبال به قدرت رسيدن يک سازمان، يک ايدئولوژي 
عالمانه يا حتي فرد خاص نيســتند، چنان که به دنبال 
خشونت نيز نيســتند، چون »زندگي« برايشان مهم تر 
از ايدئولوژي ها و ســازمان ها و عقايد است. من فکر 
مي کنم هرچند بسياري اين حرف را تکرار کردند، 

اما ظاهراً عمق آن را جدي نگرفته و باور نکرده اند.
تضاد ديگري که در مقابل نســل من اســت، شوقي 
طبيعــي به ارتباط بــا خداســت. درحالي که متوليان 
رسمي، بسياري از جوانان اين نسل را عماًل منحرف 
تلقي مي کنند. البته عابدان و زاهداني هستند که تقوا 
و ديــن داري را به کمال رســانده اند، اما قهرمان اين 
نســل، بايد کسي باشد شــبيه به خود آن ها، که مثل 
خود آنها بپوشــد و زندگي کند، مثــل خود آنها از 
ســرطان رنج ببرد و آن گاه با زبان خودشان در يک 

ترانه، چنين زيبا با خداي خود مناجات کند:
»مگه مي شه باشي و تنها بمونم، محاله بذاري محاله 
بتونم، دلم ديگه دلتنگي هاش بي شماره، هنوزم به جز 
تو کسي رو نداره،  عوض مي کني زندگي مو، تو يادم 

دادي عاشقي مو...«.
بــا نگاهي بــه واکنش ها بــه مرگ پاشــايي، چنين 
مي انديشم که مفاهيم »کودک درون«، »من والد« و 
»من بالغ«، فقط مربوط به درون يک انســان و رشته 
روان شناســي نيست. جامعه هم کودک دروني دارد 
که همــان عواطف و هيجانات فروخفته آن اســت 
و نماينــده آن، همان مردمــي که به طور خودجوش 
و ناگهانــي به واســطه آن برانگيخته مي شــوند و به 
خيابان مي آينــد. جامعه همين طور »من والد«ي دارد 
که همان نظريه ها و تئوري ها هســتند و نماينده آن، 
فرهيختــگان و نظريه پردازاني کــه مدام مي خواهند 
به جامعــه ياد دهند چگونه بايد فکــر کرد، چگونه 
زندگي کرد، چه سليقه اي داشت و... کودک درون 
جامعه، با انگيزشي دروني که شرح مکانيسم آن در 
باال رفت، واکنشــي به مرگ پاشايي نشان داده، که 
ظاهراً به مذاق »من والد« جامعه خوش نيامده اســت. 
من نمي دانم نهايت اين تضاد به کجا خواهد انجاميد. 
آيا عواطف خودجوش جامعه –البته به طور مقطعي- 
با چوب »درســت و غلط«هاي متفکران ســرکوب 
مي شــود، يا »من کودک« جامعــه، لجبازتر از پيش 
بــه راه خود خواهد رفت. اما اميــدوارم »من بالغ«ي 
درميان انديشمندان شکل  گيرد که ابتدا اين »کودک 
درون« را فهــم کند، بعد در جهــت اصالح و بهبود 

آن بکوشد.■

نقطه عطف بيداري- بخش هفتم
احمد هاشــمي: نشريه چشم انداز ايران، در شــماره هاي گذشته، در گفت وگو 
با افرادي که نجات يافته اند و نگاه به فرازونشــيب هاي زندگي آنها، ســعي در 
شناسايي نقطه عطف بيداري افراد معتاد دارد و در پي پاسخ به اين پرسش است 
که آيا مي توان الگويي يافت تا فرد قبل از رسيدن به نقطه استيصال، بيدار شود؟
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مي دانند.
 از ديگر مشترکات خوارج و بسياري از بنيادگرايان 
کنوني، مخالفت با هر نوع تأويل و تفســيري است 
کــه از حدود ظاهــر آيات قرآن تجــاوز کند. اين 
نکته به خصــوص در اختالف خــوارج با حضرت 
علي)ع( بر ســر تفســير آيه »الحکــم اال هلل« نمايان 
شــد که خوارج به خوانش ظاهر آيــه پايبند بودند 
و حضــرت علي)ع( در مقابل بــر فهمي متفاوت از 
ظاهر آيه تأکيد مي کرد. اين گونه مخالفت با هر نوع 
فهمي خارج از ظاهر آيات و احاديث، در زمان هاي 
بعدي خود را در مخالفت با فلسفه و عرفان از جانب 
سلفي ها نشان داد. عرفان ازآنجاکه گاهي تفاسيري 
از آيات و احاديث به دســت مي دهد )مانند انديشه 
وحدت وجود( که فاصله زيادي با فهم ظاهر آيات 
دارد، از جانب بنيادگرايان طرد مي شــود. با فلســفه 
هم به همين شيوه معامله شده است. در اينجا فلسفه 
يوناني در مقابل نحو عربي قرار مي گيرد. بر اســاس 
اين ديدگاه، فهم صحيح اســالم بيش از آشنايي با 
فلســفه و منطق يوناني، به آشــنايي با زبان عربي و 

زير و بم هاي آن نياز دارد.
عالوه بر خــوارج، مي توان به افراد ديگري اشــاره 
کرد که در قــرون گذشــته ديدگاه هايي را مطرح 
کردنــد که توســط بســياري از بنيادگرايان کنوني 
اخذ و تکرار شده اســت. براي نمونه کساني چون 
ابومحمــد بربهــاري، ابن بطه، ابن تيميه از کســاني 
هستند که برخي از ديدگاه هايشان شباهت نزديکي 

با بنيادگرايان کنوني دارند.
از نظر تاريخي گويا ريشــه عنوان »ســلفيه« به قرن 
چهارم هجري برمي گردد. نجفي فيروزجايي به نقل 
از محمد ابوزهره آورده است که: »منظور از سلفيه 
کســاني هستند که خودشان را از نظر مذهبي به اين 
عنوان وصف کردنــد. اينان افرادي از حنابله بودند 
کــه در قرن چهارم ظاهر شــدند و مدعي بودند که 
عقايد و آرايشان به »احمد بن حنبل« برمي گردد که 
وي به نوبه خويش اين عقايد و آرا را از سلف صالح 
برگرفته است. اينان از سويي با چالش هايي از جانب 
خود حنابله روبرو بودنــد که چنين عنواني را براي 
آنان قبول نداشــتند و از سويي درگير تضادهايي با 
اشــاعره بودند، اشــاعره معتقد بودند که آنان خود 
پيرو حقيقي »سلف« هستند، نه اين حنبليان. ازاين رو 
برخوردهاي ســخت در ميان اين دو گروه صورت 

گرفت« )نجفي فيروزجايي، 1382: 239(.

تمرکز مي کنيم و عامل سوم را ازآنجاکه پيش تر از 
خالل بحث در مورد جريان اسالم گرايي در مصر به 

آن پرداخته ايم، دوباره مطرح نخواهيم کرد.

بنيادگرايي
بنيادگرايــي در اصل جنبشــي در ميــان گروهي از 
پروتســتان هاي محافظــه کار امريکايي بــود که در 
اوايل قرن بيستم گردهم آمدند تا با آن گرايش هايي 
که معموالً به عنوان »مدرنيســم« توصيف مي شــد، 

مقابله کنند.
ايــن بنيادگرايان مســيحي بر پنج بنياد اساســي در 
مســيحيت تأکيد مي ورزيدند که عبارت بودند از: 
بري از خطا بودن انجيل، تولد مســيح از مادر باکره، 
کفاره جايگزين مســيح براي گناه نخســتين انسان، 
رستاخيز جسماني مسيح و ظهور مجدد او در آينده 

.))Rajashekar, 1987:65
واژه بنيادگــرا بعدها براي اشــاره بــه گروه هايي از 
مســلمانان، يهودي ها، هندوها و... نيز به کار رفت. 
آن گروه از مســيحيان که ذکرشــان رفت خود نيز 
با صفت »بنيادگرا«)fundamentalist( خود را 
توصيف مي کردند. در عوض آن افراد و گروه هايي 
کــه در عالم اســالم به اين صفت متصف شــده اند 
کاربــرد ايــن واژه را در مورد خــود نمي پذيرند و 
خود را به نام هايي ديگر چون »ســلفي« يا »اصولي« 
مي خوانند. سلفيســم يــا بنيادگرايي اســالمي، هم 
گرايش هــاي ميانه رو و هم گرايش هاي راديکال را 

در برمي گيرد.

بنيادگرايي اسالمي به عنوان يک مكتب . 1
)ريشــه هاي بنيادگرايي معاصــر در تاريخ 

اسالم(
اگرچه بنيادگرايي به صورت جنبشي جديد محصول 
عصر مدرن اســت؛ اما مباني فکــري اين جريان را 
مي توان در اعماق تاريخ اســالم جســت وجو کرد. 
بــراي نمونه مي توان به خوارج اشــاره کرد )برخي 
از ايــن گروه ها مانند داعــش رويکردهاي خود را 
متفاوت از خوارج مي دانند( که با شــعار »ال حکم 
اال هلل« حکميــت و حاکميت بشــري را که به معني 
واســطه قراردادن بين انسان و خدا مي پنداشتند نفي 
کردند، بســياري از بنيادگراهاي کنوني نيز هرگونه 
توسل و واسطه قراردادن بين خدا و انسان و هرگونه 
شــفاعت خواهي و اســتمداد از غير خــدا را در هر 
جنبــه اي از زندگــي، بدعت و عملي شــرک آميز 

مقدمه
بنيادگرايي اســالمي به همراه اصطالح هاي ديگري 
چون اســالم سياســي، اســالم گرايي، راديکاليسم 
اســالمي و ســلفي گرايي، چنــد دهه اي اســت که 
به يکــي از پرکاربردتريــن واژه ها هــم در ادبيات 
آکادميــک علــوم اجتماعــي و سياســي و هم در 
رتوريــک رهبــران و سياســتمداران کشــورهاي 
مختلــف و به خصوص کشــورهاي غربــي تبديل 
شده اســت. به يک معنا مي توان گفت که سلفيسم 
)بنيادگرايي( به عنوان يک مکتب يا ايده که تأکيد 
بســيار بر توحيد و دوري از هرگونه شرک و توسل 
به غيرخدا و پرهيز از پرداختن به انديشه هاي فلسفي 
و عرفاني داشــته، همواره در تاريخ اســالم حضور 
داشــته اســت. اينکه تفاســيري کــه بنيادگرايان از 
قرآن و حديث و ســيره سلف ارائه مي دهند چقدر 
صحيح يا وفادارانه به متن اســت، در حيطه رسالت 
اين مقاله نيســت. به هرحال چنين تفاسيري در کنار 
تفاسير ديگر همواره حضور داشته اند، اما نکته مهم 
اين اســت که از اواخر قرن نوزده بــه بعد تاکنون، 
سلفيســم از يک مکتب فکري صرف خارج شده 
و در قالــب جنبش اجتماعي بــه فعاليت مي پردازد. 
اين جنبش اجتماعي تاکنــون در قالب هاي ميانه رو 
و راديکال خود را نشــان داده است. پرسش اساسي 
که ما در اين مقاله به دنبال يافتن پاســخي براي آن 
خواهيم بــود، علل انتقال بنيادگرايي از يک مکتب 
به يــک جنبــش در دوران جديد اســت. در ادامه 
ابتدا به بررســي کوتاهي در ريشــه هاي بنياد گرايي 
در تاريخ اســالم مي پردازيم و سپس به تالش براي 
تبيين علل خيزش مجدد بنيادگرايي در قالب جنبش 
اجتماعــي در دوران جديد خواهيم پرداخت. براي 
تبيين گســترش بنيادگرايي اسالمي، ما سه عامل را 
داراي اهميــت محوري مي دانيم کــه عبارت اند از: 
چالش هاي مدرنيته براي اسالم، مسئله بحران هويتي 
و نيز شکست هاي سياســي – اقتصادي دولت هاي 
جوامع اســالمي. در اين مقاله بر نقش دو عامل اول 

نگاهي جامعه شناختي به علل گسترش بنيادگرايي اسالمي در دوران متأخر

محسن عبادي
پژوهشگر مسائل اجتماعي

بنيادگرايي؛ مدرنيته و بحران هويت
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خدا نباشــد محکوم است. او ضمن تفسير واژه »اله« 
در آيات قــرآن، چنين مي نويســد: »در تمامي اين 
آيــات يک محور اصلي و کلي وجــود دارد و آن 
اين اســت که: الوهيت و ســلطه، الزمه يکديگرند 
و از حيــث معنــا و روح کلمه، هيــچ تفاوتي با هم 
ندارند، زيرا کسي که سلطه و نفوذ ندارد نه ممکن 
و نه سزاوار است که اله و معبود باشد؛ اما کسي که 
داراي سلطه و قدرت اســت، فقط اوست که جايز 
است اله باشد و شايســتگي معبود بودن را نيز داشته 
باشــد، زيرا هيچ يــک از نيازهايي که انســان براي 
رفع نمودن آنها ناچار است کسي را اله و فريادرس 
خويش بگيرد، بدون وجود ســلطه قابل رفع شــدن 
نيســت« )مودودي، 1389: 82(. »الوهيت مشتمل بر 
معاني حکومت و فرمانروايي اســت و از ديگر سو 
الزمه توحيــد الوهيت خداوند آن اســت که ذات 
مبارک او در اين مورد نيز شــريکي نداشــته باشد« 

)همان، 86(.
حال بــا اين مــواردي کــه از ديدگاه ايــن پدران 
معنوي بنيادگرايي اســالمي مطرح کرديم، چالش 
عصر مدرن براي اســالم بهتر فهم مي شود. ازجمله 
مؤلفه هــاي مهم مدرنيته، سکوالريزاســيون اســت 
و سکوالريزاســيون هــم مشــخصاً نقــش عمومي 
و اجتماعــي و بــر اســاس برخــي ديدگاه ها نقش 
خصوصــي ديــن را نيــز کمرنــگ مي گرداند. در 
فرهنگ لغت مک ميالن، سکوالريزاسيون به عنوان 
فراينــدي تعريف شــده کــه طي آن امــور مقدس 
به صورت امور عرفي يا دنيــوي تنزل مي کنند، چه 
در ارتبــاط با ايمان شــخصي، چه اعمــال نهادي و 
 )Demerath, 2000: 2516( چه قدرت سياســي
همچنين اگر تعريف پيتر برگر از سکوالريزاسيون 
را مبنــي بر جريانــي که از طريــق آن، بخش هايي 
از جامعــه و فرهنــگ از اقتدار نهادهــا و نمادهاي 
ديني خــارج مي شــوند را مبناي تعريــف خود از 
سکوالريزاسيون قرار دهيم، بخشي از علل گسترش 
بنيادگرايي اســالمي را بهتر خواهيم فهميد )جليلي، 
1385(. در ايــن ارتبــاط بهتر اســت بــه تفکيکي 
بين سکوالريزاســيون و ســکوالريزم توجه داشته 
باشيم و اينکه سکوالريزاســيون يک فرايند است، 
درحالي که سکوالريســم يک ايدئولوژي اســت. 

بــه مطابقــت تام ديدگاه هاي آن ســه نفــر با بحث 
کنوني مجدداً به آنهــا برمي گردم و از خالل طرح 
آن تعاريف کوشش مي کنم معضل مدرنيته را براي 

اسالم گرايان توضيح دهم.
درباره تفســير تماميت خواه از دين بهتر اســت ابتدا 
به ســراغ ديدگاه هاي حسن البنا برويم که از لحاظ 
زماني بر ســيد قطب و مودودي فضــل تقدم دارد. 
حســن البنــا در بيان مشــهوري اســالم را اين گونه 
تعريــف مي کرد: »ما بــر اين باوريم کــه احکام و 
آموزه هاي اسالم، فراگير است و همه امور دنيوي و 
اخروي مردم را سامان مي دهد و آنان که مي پندارند 
اين آموزه ها فقط شــامل جنبه هاي عبادي يا روحي 
است اشــتباه مي کنند. اسالم اعتقاد است و عبادت، 
ميهن اســت و نژاد، دين اســت و دولت، روحانيت 
است و عمل و قرآن اســت و شمشير«)البنا، 1388: 

.)200
البنــا معتقد اســت کــه: »حکومــت »قلــب« همه 
اصالحــات اجتماعي اســت؛ زيرا اگــر حکومت، 
تباه و فاســد باشد تمام کارها تباه مي شود و به فساد 
مي گرايد و اگر صالح باشــد تمام کارها به درستي 

مي گرايد« )همان: 93(.
اگرچه حســن البنــا نيز جــزو پــدران بنيادگرايي 
معاصر اســت، اما معموالً او را در زمره بنيادگرايان 
ميانه رو قرار مي دهند، در مقابل، سيد قطب را جزو 
بنيادگرايان راديکال طبقه بندي مي کنند. سيد قطب 
در ترسيم خطوط بين اسالم و کفر بسيار قاطع عمل 
مي کرد: »اســالم تنها دو نوع جامعه را به رســيمت 
مي شناسد. جامعه اسالمي و جامعه جاهلي... »جامعه 
اسالمي« جامعه اي است که عقيده، عبادت، قانون، 
نظام و اخالق و رفتار آن مطابق با اســالم باشد... اما 
»جامعه جاهلي« جامعه اي اســت که منطبق با اسالم 
نباشد و عقيده و بينش ها و ارزش ها و موازين و نظام 
و شرايع و اخالق و رفتار اسالمي بر آن حکم نراند« 

)قطب، 1390: 139(.
مودودي نيــز در کتاب »المصطلحــات االربعه في 
القرآن« )اصطالحات چهارگانه در قرآن( به تفسير 
چهار اصطــالح قرآني الــه، رب، عبــادت و دين 
مي پردازد و نتيجه مي گيرد که هر نوع زندگي  – و 
ازجمله هر نوع حکومتي- کــه مبتني بر حاکميت 

 بر ســر ميــراث ســلف اختالف نظر وجــود دارد. 
به هرحــال با در نظر داشــتن تاريــخ طوالني تالش 
براي بازگشت به درک ســلف از اسالم، مشخص 
مي شــود که نمي توان بنيادگرايي يا ســلفي گرايي 
را پديــده اي صرفاً مدرن دانســت، بلکه اين پديده 
سابقه اي بسيار طوالني در اسالم دارد. البته اين نکته 
به معناي اين نيست که در تبيين بنيادگرايي به مدنظر 
داشتن برخورد مدرنيته غربي و اسالم نيازي نيست. 
چالش مدرنيته و غرب براي اسالم، امر بسيار مهمي 
اســت و ما به تبيين جايگاه آنهــا خواهيم پرداخت. 
مسئله اما همان گونه که توضيح داديم اين است که 
اين پديده ها نه در ظهــور بنيادگرايي به عنوان يک 
»مکتب«، بلکه در گسترش آن به عنوان يک »جنبش 
اجتماعي« نقش داشته اند وگرنه سابقه چنين افکاري 

همان گونه که ذکر شد به صدر اسالم بازمي گردد.

بنيادگرايي اسالمي به عنوان يک جنبش . 2
اجتماعي

الف. مدرنيته و چالش هايش براي اسالم
مدرنيته احتماالً في نفسه موجب گسترش بنيادگرايي 
در هيچ تمدني نمي شــود. به نظر مي رسد که قضيه 
پيچيده تــر از اين باشــد که بتوان با ســاده انگاري، 
بنيادگرايي را به شکل تقابل سنت و مدرنيته مطرح 
کــرد. ما در اينجــا اين نکتــه را صرفــاً در ارتباط 
بــا بنيادگرايي اســالمي مطــرح مي کنيــم و قصد 
تعميم دادن مطلــب به تمام انواع بنيادگرايي ديني و 
غيرديني را نداريم. نکته اي که بايد مدنظر قرار داد 
اين است که مدرنيته نمي تواند به خودي خود موجب 
واکنش اديان و فرهنگ هاي سنتي شود، مگر زماني 
که با مکتب تماميت خواهي روبرو شــود که مدعي 
باشد که هيچ عرصه اي از عرصه هاي زندگي اعم از 
اقتصاد، سياســت، فرهنگ، تعليم و تربيت، فارغ از 
سلطه مطلق دستورهاي الهي نيست. پرواضح است 
چنين مکتبي هنگامي که با مدرنيته  روبرو مي شــود 
که آن را به حاشيه مي راند و از بسياري از حيطه هاي 
ســابق خود محروم مي گرداند به واکنش خصمانه 
روي مي آورد، به خصوص اگر فرض بر اين باشــد 
که در چنين حالتي به ســاحت خداوند توهين شده 
اســت. توضيح اين نکته الزم است که مقصود ما از 
اســالم تماميت خواه، تفســير تماميت خواه از اسالم 
است نه اينکه ادعا کنيم که اسالم اساساً خود ديني 
تماميت خواه است. ما قضيه را به شيوه ذات گرايانه 
مطــرح نمي کنيم و متوجه ديدگاه هــاي گوناگون 
حداقلــي و حداکثري که در درون جهان اســالم و 
در طي تاريخ اين دين وجود داشته هستيم. همچنين 
الزم به ذکر اســت که ما اصطــالح »تماميت خواه« 
)توتاليتــر( را به عنوان واژه اي خنثي و صرفاً به همان 
معناي تماميت خواهي بــه کار مي بريم و آن معناي 
ضمني منفي اي که با اين واژه همراه شده را مدنظر 

نداريم.
در شماره 86 نشــريه »چشم انداز ايران«، به تعاريف 
و برداشــت ســه نفر از مهمترين پدران بنيادگرايي 
اســالمي معاصر )البنــا، مودودي و ســيد قطب( از 
اســالم اشــاره کرده و آنها را به عنوان درک اسالم 
بنيادگرایان در اندونزيبه عنوان يک »سيســتم« مطرح کرده بودم. با توجه 
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باوجــود خصومتــي که بــا مدرنيتــه مي ورزند، به 
شــيوه اي متناقض، خــود در برخــي جنبه ها کاماًل 
مــدرن هســتند. بنيادگرايان، برخــي از آنچه را که 
مدرنيته به آنها عرضه کرده با آغوش باز پذيرفته اند 
که شــاخص ترين آن ها فنّاوري هاي مدرن اســت. 
بــراي نمونه مي تــوان به اســتفاده گروه هايي چون 
القاعده و داعش از شبکه هاي اينترنتي و ماهواره اي 

و سالح هاي پيشرفته و... اشاره کرد.
در ادامــه بايد افزون بر بحــث از تقابل بنيادگرايان 
با مدرنيته، بــه بحث از تقابــل بنيادگرايان با جهان 
غرب نيز پرداخت. اين دو مؤلفه بســيار به همديگر 
آميخته اند تا آنجا که بســياري هم در بين غربيان و 
هم در بين شــرقيان به طور عام و مســلمانان به طور 
خــاص، مدرن شــدن و غربي شــدن را معــادل هم 
دانسته اند. شــايد ايماژي که بنيادگرايان از مدرنيته 
ســتيزه جو در قالــب غربــي اش در ذهــن خويش 
برساخته اند، مانع از آن است که به مسيرهاي ديگر 
مدرن شدن بينديشند. به هرحال تقابل بنيادگرايان با 
غرب اگرچه در اســاس، تمايز آنچناني با تقابلشان 
با مدرنيته غربي ندارد، اما ازآنجاکه بنيادگرايان در 
بيان خصومتشان عمدتاً به غرب و به خصوص امريکا 
به عنوان واحدهاي سياسي- نظامي ارجاع مي دهند و 
نه به عصري با عنوان مدرنيته، بهتر است که به تقابل 
سياسي و فرهنگي بنيادگرايان با کشورهاي غربي نيز 
اشاره اي داشــته باشيم تا بتوانيم تصوير دقيق تري از 

مسئله بنيادگرايي اسالمي به دست دهيم.
به تبعيت از شــپرد بايد بگوييم بنيادگرايان اسالمي 
در مقابل ســه گرايــش ديگر در جوامع اســالمي 
ظهور کرده اند: ســنت گرايان، سکوالريســت ها و 

نوگرايان}مذهبي{.
مقابــل  در  کــه  هســتند  آن هايــي  ســنت گرايان 
گرايش هاي غربي شدن يکي دو قرن گذشته، به نام 
اسالم مقاومت کرده اند، اين گرايش به طور خاص 
در ميان علما يافت شــده است. سکوالرها آن هايي 
هســتند که در جست وجوي اصالحات اجتماعي با 
توســل به محدود کردن دين به حوزه خصوصي و 
شعائر هســتند. در مقابل، نوگرايان تأکيد کرده اند 
که اســالم به تمام قلمروهــاي عمومي و خصوصي 
زندگــي مرتبط اســت، اما بينش ها و اعمال ســنتي 
بايد در پرتو اقتدار منابع اصلي اصالح شــود، يعني 
بر اســاس قرآن و سنت و شرايط و نيازهاي معاصر. 
بنيادگرايان نيز خواستار تفسير اسالم برحسب منابع 
اصلــي در پرتــو نيازهــاي معاصر هســتند، اما آنها 

تالش اين چنيني را عملي کفرآميز تلقي مي کنند و 
گاهي حکم به ارتداد کســاني که چنين تفسيري از 
اســالم ارائه داده اند، مي دهند. مشکل بنيادگرايان با 
مدرنيته اين است که مدرنيته اسالم را صرفاً گزينه اي 
در کنار ساير گزينه ها قرار داده و آن جايگاه وااليي 
را که بنيادگرايان انتظار دارند، از آن ســتانده است. 
اين نکته اي اســت که بنيادگرايان با توجه به درک 
تماميت خواهي که از اســالم دارنــد و آن را حاکم 
بر هر امر ريز و درشتي مي دانند، نمي پذيرند. چنين 
به حاشــيه رفتني البته منحصر به اسالم و حتي اديان 
نيســت و باليي اســت که بر ســر هر امر مقدس و 
داراي هاله اي در عصر مدرن افتاده اســت. مارکس 
در مانيفســت با تمرکز بر نقش بورژوازي در تاريخ 
جديد، خصلت هاله زداي سرمايه داري و بي ثباتي و 
تحرک وســيع عصر جديد را کــه خواهي نخواهي 
دامن اديان را نيز مي گرفت، آشــکار کرده اســت: 
»تمام مناسبات تثبيت شده و سخت منجمد، همراه با 
زنجيره اي از پيش داوري ها و نظرات کهنه و مقدس، 
فرو مي پاشند و هر آنچه به تازگي شکل گرفته است 
پيش از آنکه قوام گيرد منســوخ مي شود. هر آنچه 
سفت  و سخت است ذوب مي شود و به هوا مي رود، 
آنچه مقدس اســت نامقدس مي گردد و ســرانجام 
آدمي ناگزير مي شود با ديدگاني هوشيار با شرايط 
واقعي زندگي و مناسبات خويش با نوع خود روبرو 

شود« )مارکس و انگلس، 1386: 280(.
امــا همان گونــه کــه گفتيــم اســالم در نســخه 
بنيادگرايانه اش بيشــتر از خيلــي از اديان و مذاهب 
بزرگ و کوچک ديگــر با اين وضعيت خصومت 
دارد و با مقتضيات دوران جديد بر ســر مهر نيست. 
بــا توجه به تعاريفــي که از آن پــدران بنيادگرايي 
آورديم مشــخص مي شود که اســالم )حداقل در 
نســخه بنيادگرايانه اش( تاب تحمــل اين وضعيت 
را نــدارد که صرفاً گزينه اي باشــد در کنار ســاير 
گزينه هــا و از آن جايگاه فرادســتانه اش که ناظر بر 
تحول تمامــي نهادهاي جامعه اســت پايين بيايد و 
در مقتضيــات هاله زداي عصر جديد هضم شــود. 
به خصــوص که تمام اين مســائل و مشــکالتي که 
عصر مدرن براي اديان فراهم آورده است، در عصر 
جهاني شــدن تشــديد نيز مي شــود و به همين دليل 
بسياري از گروه هاي بنيادگرا با »جهاني شدن« - که 
عمدتاً از آن به »جهاني ســازي« تعبير مي کنند- نيز 

مخالف هستند.
البته بنيادگرايان اسالمي مانند همتايان مسيحي شان، 

بحث ما در اينجا بيشتر در ارتباط با سکوالريزاسيون 
اســت که از سکوالريزم مهمتر اســت، اگرچه اين 
بحث شــامل قضيه ســکوالريزم هم خواهد بود و 

منافاتي با آن ندارد.
نکته مهم مشــکلي اســت که اســالم بــا مدرنيته يا 
سکوالريزاسيون دارد و احتماالً ساير اديان ندارند. 
نمونه بارزي که بالفاصله بــه ذهن خطور مي کند، 
جمله مسيح در انجيل متي است مبني بر اينکه سهم 
قيصر را به قيصر دهيد و سهم خدا را به خدا؛ يا اين 
سخن ديگر او در انجيل يوحنا که »پادشاهي من در 
اين دنيا نيست. اگر پادشاهي من در اين دنيا مي بود، 
پيروان من مي جنگيدند تا به يهوديان تسليم نشوم، اما 
پادشاهي من پادشاهي دنيا نيست« )طباطبايي، 1390: 
255(. از نظر بنيادگرايان اسالمي، چنين مفهومي در 
اسالم وجود ندارد. بخش زيادي از آيات قرآن در 
ارتباط با مســائل اجتماعي و تنظيم روابط بين افراد 
و دســتوراتي مشــخص به مؤمنان در ارتباط با لزوم 
پيروي از اولواالمــر و احکامي صريح در ارتباط با 
امربه معروف و نهي از منکر، جهاد، زکات، قصاص 
و... است که اين موارد را در مسيحيت شاهد نيستيم. 
در اينجا ما با تفاوتي اساســي بين اسالم و مسيحيت 
روبرو هســتيم. آنچه اسالم با ظهور مدرنيته متحمل 
شد، مسيحيت از قرن ها قبل شاهدش بوده و توانسته 
خود را با آن ســازگار کند. اســالم اما تاب تحمل 
چنين گوشه نشــيني و انزوايي را ندارد. ســيد قطب 
اين نکته را به اين صورت توضيح مي دهد: »اساس 
و بنيان اين ديــن، هرگز در عزلــت و کناره گيري 
از جامعــه برپا نخواهد شــد و مــردم و اجتماعاتي 
کــه اين دين را در نظام اجتماعــي و قانوني و مالي 
خود حاکم قرار ندهند مسلمان نيستند. جامعه اي که 
احکام و شرايع اسالمي از قوانين و نظامات آن دور 
باشد، جامعه اسالمي نيست و از اسالم جز عبادات و 

ظواهر، چيزي ندارد« )قطب، 1379: 26(.
در مقابــل چنيــن تفســير تماميت خواهانــه اي که 
بنيادگرايــان از اســالم ارائه مي دهند، تفســيرهايي 
که ســعي بر ارائه تصويري سکوالر از اسالم دارند 
کوشــش هايي متأخــر بوده انــد و تاکنــون چندان 
نتوانســته اند که بنيادگرايان را به عقب نشيني وادار 
کنند. يکي از معروف ترين اين کوشش ها که جزو 
اولين آنها نيز بود کتاب علي عبدالرازق- از شــيوخ 
ااَلَزهر- بود که در ســال 1924 در کتاب »اسالم و 
اصول  الحکم« )اســالم و مباني قــدرت( از جدايي 
ديــن از حکومت دفاع کرد و ســعي کرد براي اين 
ادعا، از قرآن و ســنت پيامبر ســند بياورد. او معتقد 
بود که سيستم سياسي خاصي که برچسب »اسالمي« 
بر آن بزنيم وجود ندارد. عبدالرازق به بيان اين نکته 
مي پردازد که در غياب تئوري سياســي در اســالم، 
مســلمانان خود بايد سيستم سياسي خود را انتخاب 
کننــد: »درهرحال اين کار هدفي دنيوي اســت که 
خداوند آن را به عقل ما سپرده است، مردم را آزاد 
گذاشته که آن را بنابر بينش ها، شناخت ها، مصالح، 
خواســت ها و اميالشــان تدبير کننــد« )عبدالرازق، 

.)153 :1380
بنيادگرايان اما با ارجاع به آيات قرآن و سنت پيامبر 
و سيره ســلف، همان گونه که نشان داديم هرگونه 

مودودي- سيد قطب- حسن البناء
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ابن تيميــه را نيز در چند قرن پيش و ارائه تفســيري 
بنيادگرايانه از اســالم، از برخي جنبه ها مي توان در 
همين راستا بررســي کرد. ابن تيميه در زماني ظهور 
کرد که جهان اسالم در تصرف مغول ها بود و ديگر 
از آن فّر و شــکوه سال هاي گذشته اثري نمانده بود 
و هويت اســالمي تضعيف شــده بود. در اين دوره 
ابن تيميــه ضمن تأکيد بر مقابله با مغول ها، به تالش 
بــراي زدودن هرگونه خرافــات و بدعت هايي که 
طي زمان  بر اسالم عارض گشته بود، پرداخت و به 

بازگشت به بنيادها تأکيد کرد.
اهميت عامل هويتي در عصر مدرن به عنوان عاملي 
مستقل و نقش آن در ظهور يا گسترش جنبش هاي 
مختلف، نکته اي اســت که محققان بسياري بر آن 
تأکيد کرده انــد و منحصر به بنيادگرايي اســالمي 
و برخورد اســالم و مســيحيت نيســت. همين نکته 
را درون فرهنگ مدرن غربي نيز شــاهديم. اساســاً 
عصر مــدرن ازآنجاکــه پتانســيل خودمختاري و 
خود آييني فردي را افزايش مي دهد و روابط صلب 
و ساختارمند درون شبکه هاي روابط سنتي را از هم 
مي گسلد، همانند شمشير دولبه اي عمل مي کند: از 
سويي به فرد آزادي و از سوي ديگر عدم امنيت عطا 
مي کند. ديدگاه هاي اريش فروم در کتاب گريز از 
آزادي دربــاره »آزادي منفي« و نقشــش در تنهايي 
انســان و ســپردن عنان خود به نيروهاي ضدآزادي 
که در عوض به انسان امنيت مي دهند، در اين راستا 

قابل ذکر است.
هانا آرنت نيز در کتاب »خاستگاه هاي توتاليتاريسم« 
به ريشــه ها و کارکردهاي توتاليتاريســم هيتلري و 
اســتاليني مي پردازد و در اين ميان بر اهميت عامل 
توده اي شــدن جامعه و ذره اي شــدن و تنهايي افراد 
تأکيد مي کنــد. برخــي از ويژگي هاي انســان در 
جامعه تــوده اي از نظر آرنــت عبارت اند از: فقدان 
کامل احســاس نفع شــخصي، بي تفاوتي بدبينانه يا 
کســالت آميز نســبت به مرگ يا بالهاي شــخصي 
ديگــر، گرايش پرشــور بــه انتزاعي تريــن مفاهيم 
به عنوان رهنمودهاي زندگي و خوارداشتن عمومي 

آشکارترين قوانين عقل سليم )آرنت، 1392: 58(.
آرنــت با تفکيــک ميان انــزوا و تنهايــي و انفراد، 
بــه اهميت مقولــه تنهايي براي ظهــور جنبش هاي 
تماميت خواه مي پردازد. بحث او دراين باره، مي تواند 
راهنمايــي براي بحث از جنبش هــاي تماميت خواه 
اســالم گرا نيز باشد. او درباره تفاوت انزوا و تنهايي 
چنيــن مي نويســد: »آنچه را که ما در پهنه سياســي 
انزوا مي خوانيم، در قلمرو روابط اجتماعي، تنهايي 
خوانده مي شــود. انزوا و تنهايي يکي نيستند. انسان 
مي تواند منزوي شود- يعني در موقعيتي قرار گيرد 
که نتواند دست به عملي بزند، زيرا کسي نيست که 
با او عمل کند- بي آنکه دچار تنهايي شود. همچنين 
انســان مي تواند تنها شــود- يعني در موقعيتي قرار 
گيرد که از هرگونه هم نشــيني بــا ديگران محروم 
ماند- بي آنکه در انزوا افتد. انزوا تنها قلمرو سياسي 
زندگــي را در بر مي گيرد، حال آنکــه تنهايي با کل 

زندگي انسان سروکار دارد )همان: 328-329(.
از نظر آرنت تجربه تنهايي به صورت شرايط زيست 
هرروزه انســان ها درآمده و اين خود عاملي اســت 

منتها مشکل در اين اســت که هانتينگتون برخورد 
تمدن ها را )در ارتباط با اســالم( نه بين بنيادگرايان 
و غربيــان، بلکــه به طورکلــي بين تمدن اســالم و 
تمدن غــرب مي داند؛ بنابراين يکــي از اصلي ترين 
تفاوت هاي بحــث ما و بحثي که هانتينگتون مطرح 
مي کنــد، ذات گرايي نهفته در بحــث او و درنتيجه 
نسبت دادن ويژگي هاي ذاتي و اليتغير به واحدهاي 
تمدني اســت. حال آنکه اصوالً نمي توان به گونه اي 
ذات گرايانــه و غيرتاريخي از تمدن اســالمي يا هر 
تمدن و فرهنگ ديگري ســخن گفت. بحث ما نيز 
در اين مقاله صرفــاً در ارتباط با نگرش بنيادگرايان 
اســالمي به جهان مدرن است و به هيچ وجه از ذات 
ضد  مــدرن يا ضد غربي اســالم ســخني بــه ميان 

نياورديم.
ژيل کپــل و فرد هاليــدي نيز در نقــد هانتينگتون 
مي گويند که اســالم در درون خود ناهمگن است 
و کاماًل با سنت سياسي غرب انطباق پذير است، اما 
اين درباره بنيادگرايي اســالمي البته صادق نيست.

)hafez, 2010: 57(
چنين نقدهايي موجب گشــته که مــا در اين مقاله، 
باوجــود درنظرداشــتن شايســتگي هاي خاص اين 
تئــوري، از ديــدگاه برخورد تمدن هــا موضوع را 
مطــرح نکنيم و بلکه برخــورد را صرفاً به درگيري 
بنيادگرايــان اســالمي بــا عناصــر جهان مــدرن و 

فرهنگ ها و تمدن هاي غربي محدود کنيم.

ب. مسئله بحران هويتي
 مســلمانان در دو دوره اساسي با يک ديگري به نام 
مســيحيت روبرو شده اند: دوره اول زماني است که 
ازلحاظ نظامي و تمدني از جايگاه برتري نســبت به 
غرب مســيحي برخوردار بودنــد. دوره دوم اما دو 
قرن اخير اســت که مسلمانان از هر لحاظي جايگاه 
فروتري نسبت به غرب داشته اند. در اينجا به وضوح 
اهميــت عامل گســيختگي هويتي و نقــش آن در 
ظهور بنيادگرايي را مشــاهده مي کنيــم. دوره اول 
مواجه اســالم با غرب، دوره اي اســت که تماميت 
هويتــي و فرهنگي مســلمانان با هيــچ خطر بيروني 
روبرو نيست و بنابراين مسلمانان از اين لحاظ بيمي 
بــه خــود راه نمي دهند و ايده هــاي بنيادگرايانه نيز 
گسترش آنچناني ندارد. در دوره دوم اما ازآنجاکه 
به علت ضعف جوامع اســالمي در مقابل غرب، آن 
تماميت هويتي شکاف برداشــته و با هجوم عناصر 
فرهنگي غربي، هويت مسلمانان در حال قلب شدن 
است، شاهد روي آوردن به بنيادگرايي هستيم. ظهور 

قويــاً معترض گرايش مدرنيســت ها به غربي کردن 
اســالم هســتند. دراين بين مهم است که توجه شود 
بنيادگرايي ســني، به طور تاريخي از دل جنبش هاي 
اصالحي نوگرا رشــد کرده است، رهبرانش عمدتاً 
غيرروحاني بوده اند و حالت دوگانه و دمدمي نسبت 
به علما داشته اســت، درحالي که بنيادگرايي شيعي 
به طور تاريخي از دل مخالفت ســنت گرايان نسبت 
به غربي شــدن رشــد کرده و توســط علما رهبري 
شــده اســت )shepard, 1987: 358( بنابرايــن؛ 
بنياد گرايــان برخالف غرب گرايــان، راه حل قضيه 
را نــه جهش بلند به ســمت آينده، بلکه بازگشــت 
شکوهمندانه به بنيادها مي دانند. با به جريان انداختن 
مجدد اين بنيادها که درگذشته جا مانده اند، وضعيت 

نسل کنوني و آينده بشري اصالح خواهد شد.
در ادامه همين مباحث بهتر اســت بــه ديدگاه هاي 
ســاموئل هانتينگتون نيز اشاره اي داشــته باشيم که 
ازلحاظ تبييــن خصومتي که بنيادگرايان اســالمي 
بــا تمدن غربي دارند مي تواند تا حدودي راهگشــا 
باشــد. هانتينگتون در مقاله »رويارويي تمدن ها« که 
نخســتين بار در سال 1993 منتشر شــد، صراحتاً از 

درگيري بين تمدن ها سخن راند.
از نظر هانتينگتــون جهان بيني و فرهنگ تمدن هاي 
متفاوت، اختالف هاي اساســي با يکديگر دارد که 
به راحتي قابل رفع شدن نيست و همچنين جهاني شدن 
فزاينده، ميزان آگاهي تمدني را در بين اعضاي هر 
تمدني افزايش خواهد داد. او معتقد است که کانون 
اصلي درگيري در آينده بسيار نزديک، بين غرب و 

چند کشور اسالمي-کنفوسيوسي خواهد بود.
هانتينگتــون )ماننــد برنــارد لوئيــس کــه پيش از 
هانتينگتون تز برخورد تمدن هاي اسالمي و يهودي 
- ميســحي را مطرح کرده بود( بــه تفاوت مفاهيم 
و ايده هــاي فرهنگ غربــي با مفاهيــم و ايده هاي 
فرهنگ هاي غيرغربي مي پــردازد و از نقش تالش 
غربي ها براي تحميل چنين مفاهيمي به فرهنگ هاي 
غيرغربــي در حمايت جوانان از بنيادگرايي مذهبي 
ســخن به ميان مــي آورد: »در ســطح ظاهر، بخش 
بزرگي از فرهنگ غربي درواقع به ديگر نقاط جهان 
ســرايت کرده، اما در ســطح اساســي تر، به هرحال 
مفاهيم غربــي به گونه اي بنيادي بــا مفاهيم موجود 
در ديگر فرهنگ ها تفــاوت دارد. نظرات غرب در 
مورد فردگرايي، ليبراليسم، مشروطيت، حقوق بشر، 
برابري، آزادي، حاکميت قانون، دموکراسي، بازار 
آزاد اقتصادي، جدايي دولت و کليسا اغلب از جلوه 
کمتري در فرهنگ هاي اســالمي، کنفوسيوســي، 
ژاپني، هندو، بودايي يا ارتدوکس برخوردار است. 
تالش هــاي غرب بــراي تبليغ چنان انديشــه هايي، 
برعکس موجب واکنش بر ضد »امپرياليسم حقوق 
بشــر« و پافشــاري بر ارزش هاي بومي مي شود. اين 
واقعيــت را مي توان در حمايت نســل جوان تر )در 
فرهنگ هــاي غيرغربــي( از بنيادگرايــي مذهبــي 

مشاهده کرد« )هانتينگتون: 10(.
مباحث هانتينگتون تا حدودي مي تواند از برخي از 
معضالتي که بنيادگرايان اســالمي با تمدن غربي و 
امريکايي دارند پرده بردارد و از اين لحاظ مي توان 
از بصيــرت او در تبييــن ايــن قضيه اســتفاده کرد. 

از نظر هانتينگتون جهان بيني 
و فرهنگ تمدن هاي متفاوت، 
اختالف هاي اساسي با يکديگر 

دارد که به راحتي قابل رفع شدن 
نيست و همچنين جهاني شدن 
فزاينده، ميزان آگاهي تمدني را 

در بين اعضاي هر تمدني افزايش 
خواهد داد
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اينکه در اولين انتخابات دموکراتيک پس از سقوط 
حســني مبارک، اخوان توانســت به قدرت راه يابد 
)اگرچــه پس از يک ســال با اعتراضــات مردم و 
کودتاي ارتش از قدرت ســاقط شد(. در افغانستان 
نيز چنين وضعيتي را شاهد بوديم و حتي در دوره اي 
کمونيســت ها قدرت اصلي در اين کشور شدند و 
نهادهاي مختلف ســکوالريزه شد اما ذهن مذهبي 
مردم نه تنها تسليم چنين وضعيتي نشد، بلکه در قالب 
»مجاهدين« به واکنش خصمانه و مقاومت مسلحانه 

نسبت به چنين وضعيتي روي آورد.
نکتــه مهمي کــه بايد مدنظــر قرار داد اين اســت 
کــه فراينــد ذره اي شــدن و تنهايي انســان ها و نيز 
تبديل شــدن جهان به قفسي آهنين که مسئله بحران 
هويت و معنا را براي انسان امروزي مطرح مي کند، 
اساساً خود را در شهر نشان مي دهد، يعني عمدتاً در 
شــهر است که هويت ها گسيخته مي شوند و عطش 
براي بازيابي هويت هم خود را عمدتاً در آنجا نشان 
مي دهــد؛ بنابراين مي توان گفــت که بنيادگرايي تا 
آنجا که پاســخي به اين بحران معنا اســت، اساســاً 
پديده اي شهري است. دراين ارتباط نيز جهان اسالم 
نمونه منحصر به فردي نيســت، واکنــش و اعتراض 
به نفوذ فرهنگ و ســبک زيست شــهري و مدرن 
و گسيختگي شيوه زندگي ســنتي منتج از آن، چه 
در ارتباط با مســئله هويت و معنا و چه در ارتباط با 
مســائل ديگر، مورد اعتراض برخي از انديشمندان 
اروپايي قرار داشــته اســت. در اواخر قرن 19 لئون 
تولســتوي در کتاب »چه بايد کــرد؟« به اعتراضي 
راديکال عليه شــهر پرداخت و نوشــت که ريشــه 
بسياري از فجايع بشــري چون فقر و فساد، در شهر 
و پول اســت و چاره کار نوعي بازگشــت اســت، 
بازگشت از شهر به روستا و پرداختن به کار يدي و 

حذف پول از زندگي )تولستوي، 1391(.
نگاهي به جنبش هاي بنيادگراي مهم در جهان اسالم 
مانند اخوان المسلمين و فداييان اسالم نشان مي دهد 
که همــه اين جنبش هايــي که نداي بازگشــت به 
بنيادها را سر داده اند عمدتاً خود را در شهرها نشان 
داده و از مردم طبقه متوســط شهري نيز عضو گيري 
کرده است؛ البته بايد توجه داشت که روند رسوخ 
تدريجي زندگي شهري در تمام روستاها سبب شده 
که به تدريج شــاهد باشــيم که در اين زمينه تفاوت 
خاصي بين شــهر و روســتا مشــاهده نمي شــود و 
حتي برخي از روســتاها ازجمله کانون هاي اساسي 
عضوگيري بنيادگرايي هســتند. ايــن نکته البته در 
فرض اساسي ما خدشه اي وارد نمي کند چراکه اين 
پديده را مي توان ناشي از نوعي شهري شدن روستاها 
و اعتراض نســبت به چنين پديده اي دانست. اکنون 
هيچ روستايي که به شکل کاملي از سبک زندگي و 
فرآورده هاي شهري جدا باشد وجود ندارد؛ بنابراين 
ما به نوعي در دوران پايان روســتا به ســر مي بريم. 
در اين حالت اتفاقاً روســتاها با توجه به اينکه سابقاً 
داراي زندگي جمعي بسته و هويت اجتماعي قوي 
بوده اند، در صورت رســوخ عناصر فرهنگ شهري 
در آنها و فرايند بي هنجاري اجتماعي و گسيختگي 
هويتي وســيع منتج از آن ها، احتمال دارد که گاهي 
واکنش جدي تري نسبت به اين وضعيت در مقايسه 

نيــز در حال افزايش اســت کمک کنــد. همه اين 
موارد البته نشان مي دهد که فرايند سکوالريزاسيون 
کــه پيش ازاين به عنوان يکــي از اصلي ترين داليل 
گسترش بنيادگرايي اسالمي مطرح کرديم نتوانسته 
دين را به طور کامل به حاشــيه براند، بلکه در موارد 
مهمي اين دين است که در حال بازگشت به عرصه 
عمومي اســت. بــه تعبير ژيل کپــل مي توان گفت 
که هم اکنون ما شــاهد »انتقام خداوند« هســتيم. به  
هميــن دليل اســت که برخــي از متفکــران جدي 
سکوالريزاســيون مانند پيتر برگر و استارک و بين 
بريج اکنون از ايده سکوالريزاسيون دست شسته اند 
و بر اين باورند که اين ايده ناشي از سوءتفاهم هاي 
عصر روشــنگري اســت. توجه به اين نکته نيز مهم 
اســت که اگرچــه هم اکنــون »انتقــام خداوند« را 
در تمام اديان شــاهد هســتيم، اما به نظر مي رســد 
که خداي اســالم در اين ميــان، انتقام جوتر بوده و 
پرقدرت تر از ديگر خدايان به صحنه بازگشته است. 
از اين نظر، اين نکته که يکي از نام هاي خداوند در 
اسالم »منتقم« اســت، با وضعيتي که کپل توصيف 

مي کند تطابق جالبي دارد.
برگــر در نقد آراي پيشــين خود به بيــان اين نکته 
پرداخته که تز سکوالريزاســيون به دو دليل نامعتبر 
اســت: اول آنکه مدرن شــدن ضمن همراه آوردن 
عوارض دنيوي ساز، جنبش هاي نيرومند ضد دنيوي 
را نيــز بر مي انگيزد. دوم اينکــه اگر هم بپذيريم که 
جوامع بشــري در حال دنيوي شــدن هستند اين امر 
لزوماً به معناي دنيوي شــدن فرد }يا ذهن{ نخواهد 
بود. اگرچــه نهادهاي ديني قدرت و نفوذشــان را 
در بســياري از جوامع از دست داده اند، اما باورها و 
کردارهاي مذهبي جديــد و قديم در زندگي افراد 

همچنان باقي خواهند ماند )جليلي، 1385(.
پديــده بنيادگرايي اســالمي همان گونــه که ما در 
ارتباط بــا چالش هــاي عصر مدرن ســعي کرديم 
نشان دهيم خود به وضوح مصداق دو نکته اي است 
که برگر گفته اســت. مي تــوان گفت اصوالً همين 
عوارض دنيوي ساز مدرنيته، در بطن خويش حاوي 
عناصر ضد خويش است. مصر و افغانستان مصداق 
بارز اين قضيه هســتند. در مصر طي قرن بيســتم که 
سکوالريزاســيوِن نهــادي در بســياري از جنبه ها، 
از آمــوزش گرفته تا سياســت و اقتصاد پيشــرفت 
چشمگيري داشته است بااين حال سکوالريزاسيوِن 
ذهني نزد بســياري از مردم همچنــان منتفي ماند تا 

در جاذبــه جنبش هــاي توتاليتر بــراي مردماني که 
مي خواهند از اين وضعيت فرار کنند: »آنچه انسان ها 
را در جهان غيرتوتاليتر براي چيرگي توتاليتر آماده 
مي ســازد، اين واقعيت اســت که تنهايي که زماني 
معموالً در برخي از شرايط اجتماعي حاشيه اي مانند 
ســن پيري تجربه مي شــد، اکنون به صورت تجربه 
روزانه توده هاي فزاينده قرن ما درآمده است. به نظر 
مي رســد که فرايند بي رحمانه اي که توتاليتاريســم 
توده ها را بدان مي کشــاند و سازمان مي دهد، گريز 

انتحاري از اين واقعيت تنهايي باشد« )همان: 334(.
بنيادگرايــي اســالمي همان گونه که قبــاًل توضيح 
داديــم، خود جنبشــي توتاليتر اســت و بر اســاس 
تفســيري توتاليتر از اسالم نيز عمل مي کند. اگرچه 
بحث آرنت در ارتباط با توتاليتاريسم اروپايي است 
اما به نظر مي رســد که مي توان به طور نسبي برخي 
شــباهت ها ميان علل و عوامل ظهور توتاليتاريســم 
اروپايي و بنيادگرايي توتاليتر اسالمي در کشورهاي 
فقيــر و جنگ زده اســالمي يافت کــه عمده ترين 

پايگاه هاي پرورش بنيادگرايي نيز هستند.
البتــه به نظر نمي رســد فرايند توده اي شــدن جامعه 
و ذره اي شــدن انســان به آن شــدتي که آرنت در 
کتابش توصيف مي کند، در هيچ کشــور اســالمي 
رخ داده باشد، بلکه در چنين کشورهايي برخالف 
از  هم گســيختن روابط ســنتي و پيوندهاي قومي و 
قبيله اي، بازهم تا حدودي بقاي نسبي چنين روابطي 
را حتي اگــر به صورتي ضعيف هم باشــد مي توان 
مشاهده کرد؛ بنابراين در کشورهاي اسالمي صرف 
عامل فروپاشــي اجتماعي و تنهايي و توده اي شدن 
نمي تواند عامل اساسي گسترش بنيادگرايي توتاليتر 
اسالمي باشــد، بلکه همان گونه که تأکيد کرده ايم 
دراين ارتبــاط بايــد به حضور چند عامــل در کنار 
همديگر توجه کــرد. اگر بخواهيــم تفکيکي بين 
مردماني که از درون خود کشــورهاي اســالمي به 
عضويت بنيادگرايان درمي آيند و آن جواناني که از 
کشورهاي اروپايي و امريکا به آن مي پيوندند انجام 
دهيم، مي توان گفت که عامل تنهايي و تالش براي 
فرار از آن در قالب پيوستن به بنيادگرايان، مي تواند 
براي جوانان اروپايي عامل مؤثرتري باشــد تا براي 
مردمان جوامع اســالمي که اين فرايند را در ميزان 
و شدت وسيع تري تجربه مي کنند. آمار رو  به  رشد 
پيوستن جوانان تحصيل کرده مسلماني که در غرب 
زندگي مي کنند به گروه هاي راديکال اسالمي مانند 
القاعده و داعش در ســاليان اخير، بخشــي از علل 
مؤثر خود را مي تواند در همين نکته بيابد. اين نکته 
درباره اســالم آوردن جوانان حاشيه نشين و مطرود 
غيرمســلمان غربي و پيوستنشان به القاعده و داعش 
نيز مي تواند صادق باشــد. براي چنين افرادي طنين 
سخنان سيد قطب مي تواند جاذبه زيادي داشته باشد: 
»جهان حيران و ســرگردان و مضطرب و ترســان و 
لــرزان را هرگــز هيچ چيزي به صلــح و آرامش و 
عدالت و امنيت جامع نخواهد رســاند مگر آنکه – 
هنگامي که خدا خواســت- به سوي اين نظام کامل 

برگردد« )قطب، 1379: 423(.
مواردي که نقل شــد تاحــدودي مي تواند در فهم 
پديــده بنيادگرايي اســالمي و جاذبه اش که هرروز 

نگاهي به جنبش هاي 
بنيادگراي مهم در جهان اسالم 
مانند اخوان المسلمين و فداييان 
اسالم نشان مي دهد که همه اين 
جنبش هايي که نداي بازگشت 
به بنيادها را سر داده اند عمدتًا 

خود را در شهرها نشان داده و از 
مردم طبقه متوسط شهري نيز 

عضو گيري كرده است
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نظري تحليل هاي سياســي گذشته را درهم ريخته 
اســت. با بيان نمونه  داعش که در چند کشور و در 
جبهه هاي بسيار گسترده اي در حال جنگ رسمي 
مي باشــد و از اين طريق همه جا را تحت  تأثير قرار 
داده اســت، گفتار خود را ادامه مي دهيم. اگرچه 
»خشــونت« نقطــه مشــترک تروريســت ها و اين 
حرکت تند بزرگ اجتماعي است که خود به خود 
نام تروريســت را بــر آنها متعارف ســاخته؛  اما از 
جنبه هاي ديگر تفاوت زيادي دارند. وقتي مخالفان 
چند حکومت  با ملت هاي ديگري دست در دست 
هم داده، بيش از دوسوم قدرت حاکميت و قلمرو 
حکومت ها را تصرف کرده انــد، چگونه مي توان 
تنها با عنوان ساده تروريست موضوع را تمام شده 
بدانيم. حرکتي که شبيه اسرائيل هم نيست که کار 
آنها را تروريست دولتي بناميم. به هر حال اين نوع 
عنوان هاي ســنتي ذهني، ظرفيت تفسير اين وقايع 
گســترده را ندارند و براي ما به مثابه فرو  افتادن در 
ذهنيات با الگوهاي گذشته است. باز دقت شود که 
منکر کارهاي تروريســتي اين جريان نيستيم؛ ولي 
قالب کلمه تروريســت را بر اين حرکت گسترده، 
کوچک مي دانيم. فرامــوش نکنيم که اگر در پي 
اين واژه باشــيم تاکنون غربي ها کــه صادر کننده 
مي کننــد،  ارزش گــذاري  و  هســتند  واژه   ايــن 
هيچ گاه اسرائيل را تروريست ندانسته؛ اما مدت ها 
فلســطيني ها را به پيروي از اســرائيل تروريســت 
مي دانستنند، به هر حال اين يک نمونه از وابستگي 
ذهني به الگو هاي گذشته است. در اينجا برخي از 
رويداد هاي مشــهود را که اثبات مي کنند بايســتي 
در پيش فرض هاي  ذهني و احساسي خود بازنگري 

کنيم بيان مي  نماييم:
فروپاشــي نظام دوقطبي: شرايط سياسي دوران . 1

نظام دوقطبي جهان   پايان يافته اســت و اگر چالش 
بين يک کشــور غربي مانند امريکا با يک کشور 
شرقي مانند روسيه ايجاد شد، نبايد براي ما دوران 
دوقطبــي  بودن جهان تداعي شــود. پذيرش اينکه 
اختالف هاي کنوني از نظر ماهيت با دوران دوقطبي  
بودن جهان تفاوت اساسي دارند، در ضمير کساني 
که در آن دوران زيســت سياسي داشــته اند بسيار 
سخت است. برخي از شــاخص هاي آن زمان که 
امروزه وجود ندارد عبارت اند از: ادعاي درگيري 

جهان در حال پوســت انداختن و به اصطالح 
گذار به مرحله جديدي اســت. ما بايد خود 
را از فضا و مدل ها و الگوهاي ذهني سياســي 
گذشــته آزاد کنيم تا بتوانيم تحليل سياســي 
درستي از شرايط دروني و بيروني کشور داشته 

و فرزند زمان خود باشيم.
در هر حال اين ضــرورت مي خواهد بگويد 
نگاه با مدل و انــگاره ثابت برجهان متحرک، 
انسان را به راه غلط مي برد؛ بنابراين در مواقع 
پيشين،  پذيرفته شده  تغيير چارچوب هاي  الزم 

براي رسيدن به حقايق جديد نياز است.
الزم به توضيح اســت تغيير پيش فرض هاي ذهني 
براي تحليل درســت مســائل، اختصاص به عرصه 
سياســي ندارد، بلکه همه علومــي را دربرمي گيرد 
که به جنبه هاي گوناگون بشر امروزي مي پردازند. 
بــراي نمونــه در زمينه جامعه شناســي نظر کســي 
چــون آلن تورن، جامعه شــناس نئومارکسيســت، 
از پايه گــذاران جامعه شناســي مــدرن فرانســوي 
را مالحظــه مي کنيــم. از آنجا که او ايــن علم را 
همان فهم و کنش هــاي آدمي مي داند بر اين باور 
اســت که جامعه شناسي امروز بايد با درنظر گرفتن 
تحــوالت جهان معاصــر که باعث ظهــور نوعي 
»فرديت نوين« شــده است؛ الگوهاي تازه اي براي 
شناخت و فهم مسائل دنياي کنوني به دست آورد. 
بــه همين جهت خود او در کتــاب »پارادايم نوين 
براي فهم جهــان معاصر« در پي تدوين چارچوب 
و الگوي نوين براي فهــم جهان معاصر در عرصه 

جامعه شناسي است.)1(
تحرکات سياسي جهان معاصر که نسبت به گذشته 
از نظــر کمــي و کيفي و ماهيــت و جلوه هاي آن 
بسيار متفاوت شده اند، ما را بر آن مي دارد اعتراف 
کنيم الگو هاي ذهني گذشــته براي تحليل و تفسير 
ايــن رويدادها کافي نيســت و بايد تکميل شــوند 
يــا به طور کلي تغييــر کنند. تغيير شــرايط جهاني 
نسبت به نيم  قرن گذشــته آن چنان است که مباني 

با ساکنان شهرهاي قديمي از خود نشان دهند.
عامل ســومي که در تبيين بنيادگرايي اسالمي بايد 
به آن توجه داشــت، عامل شکســت هاي سياسي- 
اقتصــادي دولت هاي ناسيوناليســت پــس از دوره 
اســتعمارزدايي )در ارتباط با ســه مســئله اســتبداد 
سياســي، ناکارآمدي اقتصادي و مســئله فلسطين( 
اســت. اين عامل ســوم را به طور موردي و مفصل 
در ارتبــاط بــا نمونه مصر با عنوان »ژنرال السيســي 
و ســه گانه مشــروعيت زدا« در شــماره 86 نشــريه 
»چشــم انداز ايــران« توضيح داده ايــم و در اينجا از 

طرح دوباره آن خودداري مي کنيم.
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يــک جامعه آزاد بايد به راحتي گردش انديشــه ها 
و نخبگان براســاس تمايل اکثريت صورت پذيرد 
و بدون خشــونت و براســاس درخواست عمومي 

قدرت سياسي جا به جا شود.
 درهم ريختــن نفــش و جايگاه کشــورها: در 7. 

روزگار دوقطبي  بودن جهان، کشــورها بر اساس 
شطرنج تعريف شده به دو بلوک تقسيم بندي شده 
بودند؛ اما در حال حاضــر آن نظام درهم ريخته و 
برخالف گذشــته به ســرعت نقش هاي آنها تغيير 
مي کند. مثاًل آن روزگار هيچ گاه شــنيده نشد که 
امريکا از آلمــان )غربي( جاسوســي کند و مانند 
دو بــرادر دوقلو بودنــد، اما امــروزه امريکا حتي 
ازشخص رئيس جمهور آلمان با همه همبستگي ها 
جاسوسي مي کند. در هر حال  در شطرنج سياسي 
کنوني، چينــش منظم يا تعريف شــده اي با ثبات 

گذشته وجود ندارد.
 ارزش يافتــن جايــگاه فــرد: در گذشــته فرد 8. 

در تحــوالت سياســي، جايگاهــي نداشــت، اما 
رويدادهاي کنوني جهان اين نظريه و حتي ديدگاه 
مارکسيســت هارا هم، درهم ريخت. در گذشــته، 
مارکسيســت ها، تنهــا طبقــات اجتماعي را منشــأ 
تحول مي دانســتند. چنان که در ديدگاه مارکس، 
طبقه پرولتاريا )کارگران( و در ديدگاه مائو، طبقه 
دهقان بــراي از بين بردن بورژوازي و امپرياليســم 
کارايي داشــتند و مي توانســتند تاريــخ را به پيش 
ببرند. آلن تورن، اگر چــه اراده جمعي کارگران 
يــا طبقــات را در تحوالت مهم قلمــداد مي کند، 
اما به آنجا رســيده که ريشــه تجددهاي معاصر را 
در کنش و واکنش فرد نســبت بــه جهان موجود 
و پســامدرن مي بيند و نام آن را »فرديت خودبنياد« 
مي گذارد کــه حاصل فروريختن جهــان قديم و 
تحوالت دنيــاي جديد اســت. اين نــوع فرديت 
خودبنيــاد از نظر او هيچ مرجع بيروني و فرابيروني 

را منبع مشروعيت به شمار نمي آورد. )2(
 شــفاف تر اينکه در گذشته در عرصه سياسي فقط 
حکومت ها با هم طرف بودند، ولي در حال حاضر 
هر کشــوري هم با مردم و هم با حکومت کشــور 

ببينــد. اگرچه به نظر مي رســد امريــکا مانند يک 
افعــي در حال بزرگ شــدن اســت، امــا در دهان 
يک اژدهاي بســيار بزرگ تر از خــود به نام چين 
قرار گرفته اســت و همانند انگلســتان که در دوره 
جنبــش نفت؛ در حال فرورفتن در کام امريکا بود 
در آينده امريکا هم با همه عظمتش ايالتي از چين 
به شمار خواهد آمد و همان نقش امروزي انگلستان 
در برابر امريــکا را در برابر چين پيدا خواهدکرد. 
در هر حال جهان امــروز در حال پيوندخوردن به 
هم و تبديل به يک ارگانيســم است به گونه اي که 
احساس تفکيک کشــورها تحليل گر سياسي را به 

راه خطا مي برد.
پااليــش تقــدس در سياســت: در قــرن 21 به . 5

نســبت قرن 20 در انديشه سياسي،| جايگاه قدسي 
سياســيت کمتر شــده و عقالنيت و ارزش دادن به 
مديريت حتــي در ايدئولوژي هاي مذهبي بيشــتر 
شــده اســت؛ همين امر موجب شــد که حتي در 
امريــکا طبقــه اريســتوکرات و اشــراف صاحب 
حرمت سنتي کنار زده شــوند و اوباما که از طبقه 
اشراف نبود بتواند رئيس جمهور امريکا شود. اين 
امر به امريکا اختصاص ندارد، بلکه روي آوردن به 
مديريت بهتر به جاي توسل به پايگاه هاي قدسي و 

احترام هاي سنتي بسيار رشد کرده است.
 پذيرش تکثر )پلوراليســم(: ارزش قائل شــدن 6. 

براي انســان و احتــرام به کرامت ذات انســاني و 
پذيــرش آراي گوناگون و اينکه نظر هر انســاني 
)غيرمهاجم به حقوق ديگران( بايد در سرنوشــت 
آنها مؤثر باشــد، رو به گسترش است. در برخي از 
کشورهاي پيشروي اسالمي مانند ايران هم تا آنجا 
اين ايده پيش رفته که ميزان را رأي مردم يا آراي 
مــردم را حق الناس مي دانند کــه اين رهنمود هاي 
بنيادي و اصولــي در عمل نيز بايــد به خوبي اجرا 
شــوند. در هــر حال پذيــرش تکثر و بهــادادن به 
آراي گوناگــون مــردم رو به گســترش اســت و 
شــيوه اداره کــردن چوپانــي جامعه، رو بــه افول 
است. چنان که خط مشي طالبان و داعش نسبت به 
مردم خود در منظر جهانيــان جايگاهي ندارد. در 

بر سر دو نوع ايدئولوژي بين بلوک شرق و غرب 
فراموش شــده اســت، تقســيم جهان به دو بلوک 
غرب و شرق که اين تقسيم بندي با پيوستن اقتصاد 
چين به امريکا وتشــکيل منطقه يورو در برابر دالر 
وتحوالت ديگر؛ سياست هاي اقماري به شکل آن 

زمان کمرنگ و به هم ريخته است.
 فضــاي گــردش آزاد اطالعــات: امــروزه از 2. 

يک ســو حکومت ها در نگهــداري اخبار دروني 
خود محدود شــده اند و نمي تواننــد همه آنچه را 
خواهاننــد، محرمانــه نگهداري کنند و از ســوي 
ديگر بــا فناوري هاي جديد در دســتيابي به اخبار 
سياســي براي طبقات اجتماعي بين طبقات اشراف 
و غيراشــراف تفاوتي نيست و تا حدودي همسطح 
شــده اند. بــر اين اســاس بايــد حکومت هايي که 
تاج و تخــت خود را بــر بي اطالعي مردم اســتوار 
مي کردند، خط مشــي خود را تغيير داده و ســتون 
حکومت خود را بر فهم بيشتر مردم و شفاف سازي 

اطالعات استوار کنند تا دچار تعارض نشوند.
نسبي شــدن قلمرو حاکميت هــا: تعريفي که در . 3

گذشــته براي حاکميت يک کشور مي شد سخن 
از قلمرو يکپارچه بود، اما امروزه قلمرو حاکميت 
در هر کشوري نسبي شده است. براي نمونه وقتي 
ســخن از کشور لبنان و افغانســتان به ميان مي آ يد 
بايد حــزب اهلل و طالبــان را به عنوان قلمروشــکن 
حوزه حکومت هاي آنها به شمار آورد. اين حالت 
به کشــورهاي اطراف ما اختصــاص ندارد در هر 
حال وقتي ســخن از حکومت يک کشور به ميان 
مي آيد، بايد به اين نکته توجه کرد و قدرت واقعي 
او را ارزيابي نمود تا دچار اشتباه در تحليل سياسي 
نشــويم. حتي شــرايط به گونه اي است که تصميم 
رهبر هر کشوري بر منطقه و همسايگان اثر مستقيم 
دارد. از ايــن نظر نيز قلمرو هــا درهم فرو رفته اند و 

مستقل نيستند.
سرنوشــت . 4 گره خــوردن  جهــان:  پيوســتگي 

و  اقتصــاد  عرصــه  دو  در  به ويــژه  کشــورها 
محيط زيســت، مرزهــاي جغرافيايــي را بي رنگ 
کــرده اســت. حکومت هايي که تصــور مي کنند 
مانند گذشته از استقالل کامل برخوردارند تصور 
نابجايي دارنــد. تأثير رکود کشــورهاي غربي بر 
يکديگــر در عرصه اقتصاد را در اين دهه  شــاهد 
بوديم که چگونه سرنوشــت همــه آنها به هم گره 

خورده و حتي بر جهان اثر گذاشت.
پيدايــش WTO )ســازمان تجــارت جهاني( که 
جلوه اقتصادي براي جهاني شــدن به شمار مي آيد 
نيز، توانســته تأثيــر زيادي بر معــادالت اقتصادي 
جهان بگذارد. به طوري که امروزه اقتصاد، چين و 
امريکا را به دوقلوهاي به هم چســبيده تبديل کرده 
اســت. به گفته دکتر عزتي، استراتژيست،  به دليل 
اين پيوستگي نقشــه اي را که در حال حاضر براي 
نشــان دادن کره زمين متداول است بايد تغيير داد و 
اروپــا را غرب جهان ناميــد و امريکا را در بلوک 
شــرق و کنار کشــور چين ترســيم کرد.گفته اين 
استاد را کســي مي تواند به خوبي دريابد که ميزان 
حضــور چين در کشــور امريکا را با چشــم خود 

آلن تورن
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14.روي آوري جوامع از همبستگي هاي سياسي به 
هبمستگي هاي اجتماعي.

15.جاري شدن سرمايه از طبقات سرمايه دار سنتي 
به سوي افراد عموماً نوکيسه.

16.جداشــدن تدريجي قدرت سياســي از قدرت 
اقتصادي.

17. سيســتم  يا نهادسازي به جاي شخصيت  گرايي: 
در راســتاي تحقق ايــن نوع مديريــت جديد بود 
که حتــي شــخصيت هاي بزرگــي ماننــد ماندال 
رهبــر انقالب آفريقــاي جنوبــي و ماهاتير محمد 
رهبر تحوالت کشــور مالزي، داوطلبانه از قدرت 
کنــار رفتند تا توجه مردم را از ســوي شــخص و 
نهادگرايي سوق دهند.  به ســوي  شخصيت گرايي 
کاري که در کشور ما وارونه عمل مي شود و نهادها 
را براي اشخاص، قرباني مي کنيم و تصور مي کنيم 
براي کارآمدي نهادها بايد شخصيت سازي کنيم. 
دراين باره بايد گفت به گونه اي مديريت ســنتي ما 
ريشــه دار است  که با خارج شــدن يک شخص از 
حيطه قدرت حتي از قدرت يک حزب که نبايد بر 
محور شخص قرار گيرد، محور آسياب به گونه اي 
درهم مي شــکند کــه تمامــي آســياب را بايد از 
نوســاخت و آن چنان عــادت کرده ايم که به جاي 
توليد آرد مجبوريم هميشه در حال آسياب ساختن 
باشيم. موارد فوق نمونه هايي از الگوها و مدل هاي 
شناخته شــده سياسي هستند که بايد موارد مشابه را 

شناسايي و تجديدنظر کرد.
پي نوشت ها

1 و 2ـ نــگاه کنيد به مقاله »آلــن تورن چگونه به احياي 
ســوژه پرداخت«، نشــريه الکترونيکــي فرهنگ امروز، 
ســرويس انديشــه، شناســه خبــر 22237، دوشــنبه 31 
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شــده است. هم اکنون نيز کساني که آنها را در اين 
دوران غرب زده تلقي مي کنيــم درواقع غرب زده 
نيســتند، بلکه دلزدگان از سياســت هاي ما هستند 
ولي ما بــا ادبيات دهــه 30 دربــاره آنها قضاوت 
مي کنيم. پيشــنهاد مي شود يک روز يا سال را که 
ايرانيــان کار بزرگــي کرده اند به نــام پايان دوران 
بناميم؛ مناســبت هايي مانند ســالروز  غرب زدگي 
چاپ کتاب غرب زدگي يا نخستين روزي که کار 
انرژي هســته اي در ايران شروع شــد يا زماني که 
دانشــمندان ما به سلول  هاي بنيادي دست يافتند. به 
هر حال يک مناسبت مهم را به اين کار اختصاص 
داده و شعار »ما مي توانيم« را تحکيم ببخشيم؛ بايد 
دانست که تداوم موضوع غرب زدگي  در فرهنگ 
سياســي ما تحقيــر ملت کنوني ما اســت وگوياي 
آن اســت که اين ملت به  اندازه اي ضعيف النفس 
اســت که هنوز به خــود نيامــده و در برابر تمدن 
غرب دچار غرب زدگي مي  شود. بلي براساس اين 
ضرب المثل که اگر زندان پر شــد؛ مقصر داروغه 
است؛ اگر هنوز ما درحال توليد خيل غرب زدگان 

هستيم بايد در وضع خود ترديد کنيم؟
بگذريــم، از آنجــا کــه پيش فرض هاي فــراوان 
ديگري هســتند کــه بيان و شــرح آنها بــه درازا 
مي کشــد، در اينجا تنها به چند عنوان ديگر بسنده 

مي کنيم.
ماننــد  ارزش هــا  برخــي  12.جهان شمول شــدن 

حقوق بشر.
13.روي آوري بــه حاکميت هــاي محلــي مبتني 
برتمرکززدايي از قــدرت مرکزي )روي آوري به 

پارلمان يا شوراهاي انتخابي مردم محل(

مقابل روبرو مي شود. چنان که براي متقاضي ويزا 
عالوه بر حکومت  طرف مقابل، اشــخاص ارزش 
جداگانــه دارنــد و جــدا از حکومتشــان ارزيابي 

مي شوند.
افزايش ســرعت رشد علوم: در گذشته سال ها، . 9

بلکه قرن ها طول مي کشــيد تا دانش بشــر افزايش 
يابد؛ اما در دنياي کنوني هر لحظه علوم بشري در 
حال افزايش چشــمگير است. بنابراين حکومت ها 
بايــد نوعي از حاکميــت را تعريف کنند که توان 
روزآمد شدن و بهره گيري از دستاوردهاي علمي 
در عرصــه مديريت و رهبري اجتماعي را داشــته 
باشــند. اين تصور که مي توان با يک روش و يک 
سخن، زمام جامعه را در دست داشت و پي در پي 
مديريت کرد، غلط است و هر زمان بايد نوآوري 

داشت تا مغبون نشد.
مديريــت  در  کلي بافي هــا  10.جايگاه نداشــتن 
سياســي: ملت هاي پيشرفته به خوبي دريافته اند بايد 
الگوي کلي گويي که ويژه کشورهاي جهان سوم 
و فقط براي تهييج احساسات است کنار گذاشت. 
هر جامعه اي که بتواند از شــعار هاي کلي بپرهيزد 
و به جاي آن برنامه، اســتراتژي، قانون و آيين نامه 
داشته باشــد، رشد خود را بهتر فراهم مي کند. اين 
نکته کم کم براي کشــورهاي در حال توســعه نيز 

قابل فهم شده که بايد از آن استقبال کرد.
11. خود باوري ملت ها و پايان  دوران غرب زدگي: 
غرب زدگي حالتي بود که در نخســتين رويارويي 
افــرادي از جوامــع عقب افتــاده با دنيــاي متمدن 
در روحيــه آنهــا ايجاد شــده و دچــار حيرت و 
خودباختگي مي شــدند. اقبال الهــوري ايجاد اين 
حالت را ناشــي از روح تکامل طلب ما )شرقي ها( 
مي دانــد و معتقد اســت مــا حق داشــتيم با ديدن 
ناگهاني آن پيشــرفت ها و مقايسه  با عقب ماندگي 
خود، غرب زده شــويم. در مقابل اين گفته، جالل  
آل احمد با نگارش کتــاب »غرب زدگي« وکتاب 
»خدمــت و خيانت روشــنفکران«، غرب زدگي را 
عامل تجددگرايي لجام گســيخته و بيرون رفتن از 
هويت خود دانســت و به ســتيزه  با آن برخاست. 
به نظر مي رســد هر دو ســخن به جاي خود منطقي 
و درســت اســت. چرا که اقبال از لحظه برخورد 
مــا با غرب ســخن مي گويد و آل احمــد از تداوم 
آن حالت و پيامدهاي نابه جــاي درازمدتي که از 
خودباختگي ايجاد شــد؛ اما هر چه بود گذشت و 
بايد توجه کرد تاريخ مصرف اين ســخن به پايان 
رسيده چرا که امروزه هيچ ايراني نيست که نسبت 
به تمدن غرب حالت واکنشــي داشته باشد و روح 
خود را ببازد، برعکس، حتي کساني که در غرب 
زندگي مي کنند بيــش از همه درصددند با داليل 
گوناگــون ثابــت کنند کــه ايراني هــا از غربي ها 
تيزهوش ترند. پس زمان آن رســيده کــه از اتهام 
غرب زدگي دســت برداشت. رفتن کسي به غرب 
يا خود را در پوشش و لباس شبيه غربي ها ساختن، 
دليل غرب زدگي نيســت، بلکه او بر اســاس يک 
انتخــاب چنين کاري را کرده اســت، انتخابي که 
شــايد به دليل زدگي از رفتار خــود ما در او ايجاد 

غرب زدگي حالتي بود كه 
در نخستين رويارويي افرادي 
از جوامع عقب افتاده با دنياي 

متمدن در روحيه آنها ايجاد شده 
و دچار حيرت و خودباختگي 

مي شدند

منبع: اینترنت



89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 12
2

نمي دانست. حاصل توجه اين فيلسوف به عقالنيت 
و احترام وي به ســنت، ســتايش اصل اعتدال بود. 
ارســطو همانند اســتادش افالطون، بهترين شکل 
زندگي را زندگي عقالني مي دانســت و مهمترين 
بخــش وجودي انســان را نيروي عقل به حســاب 
مــي آورد که بايد بــر بخش هاي ديگــر وجودي 
انســان حکمراني داشــته باشــد. »اما همــگان اين 
را قبول دارنــد که ميان فعاليت هــاي فضيلت آميز 
انسان، فعاليت عقلي و فلسفي وي از همه مطبوع تر 
است و به هر تقدير گمان مي رود که اشتغال به اين 
نوع فعاليت، يــا لذت هايي که از حيث پايداري يا 
بي غل و غشي شگفت انگيزند، توأم باشد و بايد هم 
انتظار داشــت، آنهايي که از اسرار دانش باخبرند، 
وقت خود را از اشــخاصي که به اين رازها واقف 
نيســتند، بهتــر و مطبوع تر صرف کنند.« )فاســتر، 

)357 :1373

مونتسكيو ستايشگر عقل و تكثر
شارل مونتســکيو، نيز بنياد جهان را بر عقل گرايي 
مي دانســت. از نظر وي حکومت در هر جامعه اي 
بازتاب دهنده ســبک زندگي در آن جامعه اســت 
و عقــل، اين فرصــت را فراهم مي کنــد تا آدميان 
از تعصبــات و پيش داوري هــاي جاهالنــه پرهيز 
کنند؛ اما با وجود ســتايش نيروي عقل، اين متفکر 

چنــدان محترم شــمرده نمي شــود و در تمايالت 
و منافع دولت- شــهر مســتحيل مي گــردد. ايراد 
ديگر آن اســت که نظام افالطوني ســاکن و فاقد 
تحــرک اجتماعي اســت. اشــخاص مجبورند در 
همــان طبقه اي که براي آنان مقرر شــده، بمانند و 
به آســاني نمي توانند از جايگاهــي به جايگاه برتر 
حرکــت کننــد. البته بايد خاطرنشــان کــرد دفاع 
افالطون از اعتدال و ثبات سياســي، واکنشــي در 
برابــر زمانه نــاآرام او هم بود، چــرا که در دوران 
دشــمني ميان دولت شــهرهاي يوناني و ستيزه هاي 

داخلي مي زيست. 
ديگــر فيلســوف کالســيکي که در بــاب اعتدال 
دارد،  تأمل برانگيــزي  و  جــدي  انديشــه هاي 
ارسطوست. ارســطو، همواره در امور، حد وسط و 
اعتدال را توصيه مي کــرد. وي برخالف افالطون 
کــه مونيســت و تک گراســت، بــه کثرت گرايي 
تمايل داشــت. از نظر اين فيلســوف، هستي مدام 
در حال حرکت و شدن اســت، اما همان گونه که 
ديديــم، افالطون بــه نظامي اعتقاد داشــت که در 
آن طبقات مختلف هر کدام جايي ثابت داشــتند. 
باور ارســطو به دگرگوني، او را به لحاظ معرفتي به 
کثرت گرايي کشاند، هرچند که در کثرت گرايي 

نيز اعتدالي بود.
ســنت، از ديگر مؤلفه هايي اســت که در فلســفه 
ارسطو جايگاه مهمي دارد. مراد از سنت در اينجا، 
عادات ساکن و همواره ثابت نيست، بلکه مقصود 
روش و طريقــه اي اســت کــه به آرامــي متحول 
مي شــود. پس مراد از سنت تمايل به جمود نيست. 
گرايــش ســنت گرايي به حفظ ديــن و پيوندهاي 
خويشــاوندي در مقابل فردگرايي افراطي، رقابت 

آزاد و سودجويي بي حد و حصر قرار مي گيرد.
ارســطو براي ســنت، احتــرام زيادي قائــل بود و 
بسياري از رسم ها و سازمان ها را تنها بر اين اساس 
که ديرپا بودند، مي پسنديد و تغيير سريع آن را روا 

اعتدال در نزد فيلسوفان کالسيک
شــايد بتوان گفت، نخســتين فيلســوفي که به طور 
جــدي در اين حــوزه به انديشــه ورزي پرداخت، 
افالطون بود. از نظر او، نفس آدمي واجد ســه قوه 
شــهويه، غضبيه و عاقله اســت. قوه شــهويه مرکز 
تمايالت زيستي و حياتي، قوه غضبيه مرکز اراده و 
قوه عاقله مرکز شناخت است. افالطون معتقد بود، 
رعايت حدوسط و اعتدال، خود فضيلت است. از 
اعتدال قوه شهويه صفت عفت يا خويشتنداري، از 
اعتدال قوه غضبيه، شجاعت و از اعتدال قوه عاقله، 
حکمت يا بصيرت به دســت مي آيد. )صانعي دره 

بيدي،1387: 17( 
افالطون، در فلســفه سياســي خويش، جامعه را به 
سه دسته پاســداران، جنگاوران و پيشه وران تقسيم 
کــرد. از نظر وي براي آنکه ايــن جامعه کارکرد 
نيکويي داشــته باشــد، نيازمند عدل اســت. عدل 
درواقع فضيلتي اســت کــه در پرتــو آن هر يک 
از اين ســه گروه، فقط به کار خويشــتن مشــغول 
مي شــود و در کار صنف ديگــر مداخله نمي کند. 

)عنايت،1381: 53( 
عدل در فلســفه سياســي افالطون به مفهوم اعتدال 
نزديک است. درواقع در جامعه افالطوني، اعتدال 
صفتي است که اشخاص را وا مي دارد تا در صنف 
خويش بمانند و وظايف محوله را به درســتي انجام 
دهنــد و از آن تخطــي نکنند. اعتــدال يا عدل در 
چنين حالتي، تضمين کننده ثبات جامعه افالطوني 
اســت. ضمن اينکه صفت اعتدال برعکس آن دو 
فضيلــت ديگر، يعني حکمت و شــجاعت که هر 
کدام موضع خاصــي دارند، جايگاه خاصي ندارد 
و شامل تمام اقشــار جامعه مي شود. وي اعتدال را 
نوعــي توافق ميان افرادي که بــه حکم طبيعت در 
طبقــات باال جــا گرفته اند و افــراد طبقات زيرين 
مي داند که در نتيجــه آن هر يک از اين دو طبقه، 

حق طرف ديگر را محترم مي شناسد. 
اعتدال گرايــي مشــکالتي هم دارد؛ بــراي نمونه 
مي توان از فيلسوف اعتدال گرا پرسيد که حدوسط 
ميــان خوبــي و بدي چيســت؟ آيا ميــان دروغ و 
راستي حدوســطي مي توان يافت؟ اين نقطه، يکي 
از تنگناهاي فلســفه اعتدال به لحاظ اخالقي است. 
از نظر سياسي نيز مي توان گفت که بناي حکومت 
افالطون بيش از حد متصلب و اســتبدادي اســت، 
به گونه اي که آزادي هاي فــردي در چنين نظامي 

درآمدي فلسفي بر اعتدال گرايي

حسن توان
اعتدال، مصدر باب افتعال و از ريشه »عدل« است. فرهنگ فارسي معين، اعتدال 
را ميانه روي و حد ميانه معني مي کند. پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
در خرداد ماه 1392 و پيروزي دکتر حسن روحاني، بحث اعتدال گرايي به کانون 
مباحث روشنفکران و روزنامه نگاران ايراني وارد شد. در فلسفه سياسي، مکتب 
و گفتاري به نام اعتدال گرايي مانند ليبراليســم، محافظه کاري يا مارکسيســم 
وجود ندارد که داراي مباني مشخص و تدوين شده اي باشد؛ البته اين به آن معنا 
نيست که اعتدال گرايي در آموزه هاي فالســفه جاي پايي نداشته باشد. گفتار 

پيش رو به کنکاشي مختصر و مقدماتي در اين باره دست مي زند.

افالطون معتقد بود رعايت 
حدوسط و اعتدال، خود فضيلت 
است. از اعتدال قوه شهويه صفت 
عفت يا خويشتنداري، از اعتدال 
قوه غضبيه، شجاعت و از اعتدال 

قوه عاقله، حکمت يا بصيرت 
به دست مي آيد
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استبدادي ختم مي شود. وي با انديشه انقالبيون که 
بر امکان نوســازي جامعه براساس طرحي عقالني 
تأکيــد مي ورزيدند، مخالف بود و اصرار داشــت 
که انگيزه اعمال آدمي بيشتر عاطفي و غيرعقالني 
اســت و معتقد بود عقل فردي نمي تواند داور امور 
اجتماع باشد، اما در مقابل، سنت را محصول عقل 

جمعي همه اعصار مي دانست.
بــرک اگر چــه از عقل گرايي اصحاب دانشــنامه 
انتقاد مي کــرد، اما در مجموع مخالف خردگرايي 
نبــود. او از آن نوع عقل سياســي حمايت مي کرد 
که در درازناي تاريخ ريشــه داشت و در نهادها و 
ســنت هايي که مردم در زما ن هــاي طوالني برقرار 
کردند، تجلي يافته بود. در مجموع »ادموند برک« 
موافــق تغييرات آرام و متصل با گذشــته بود و از 
حفظ سنت و نهادهاي کهنسال دفاع مي کرد، چرا 
که اين نهادها را واجد عقالنيت مي دانست. وي به 
تحول گام به گام معتقد بود و اصرار داشت، پس از 

هر قدم بايد ايستاد و سنجيد.
از نظــر اين متفکر، همان طور کــه در طبيعت همه 
چيز جوان يا پير نيســت و ترکيبي از اين دو است، 
نظام هــاي حکومتي نيز مجموعه اي از امور قديمي 
و جديد اســت که تعــادل ميان ايــن امور موجب 
هماهنگــي و زيبايــي مي شــود. عالوه بــر آن »از 
ديدگاه ادموند برک نظام سياســي عبارت  است از 
يک کل که امري مرکب و داراي انسجام دروني 
اســت و اصل آن ثابت اســت و جزييات آن تغيير 
مي کنــد. بنابراين، نظام سياســي اصلــي دارد که 
بايد وجود داشــته باشد و ترميمات و افزودني هاي 
آن بايد به شــکلي باشــد که اصل آســيب نبيند.« 

)طباطبايي، 2008(

با  اجتماعي و مخالفت  مهندسي تدريجي 
سياست توده اي

»کارل ريمونــد پوپــر«، متفکر اتريشــي، ازجمله 
کســاني اســت که اگر چه در حوزه فلسفه علم، با 
نظريه ابطال پذيري شــناخته مي شود، اما در حوزه 
فلســفه سياســي نيز صاحب نظر اســت. پوپر مانند 
بســياري از محافظــه کاران معتقد بــود، اعتقادات 
نوع بشــر عمدتاً موروثي اســت. انســان اعتقادات 
خــود را خلق نمي کند، بلکه بــه ارث مي برد. وي 
مي گويد، دورريختن تمام ســنت و خلق چيزهاي 
کاماًل نو، انســان را اســير يک زندگي جنون آميز 
و بي ثبات مي کند. به همين دليل از »نظريه ســنت 
عقالني« دفاع مي کنــد. طبق اين نظر، ويران کردن 
اعتقادات و ســنت، يعني پروژه انقالب اجتماعي، 
کاري جنون آميز اســت و جامعه انســاني را اســير 
بي ثباتــي و ناامنــي مي کند. به هميــن خاطر، خود 
پوپــر ضمــن رد انقــالب اجتماعي از »مهندســي 
تدريجــي اجتماعــي« دفــاع مي کــرد. مهندســي 
تدريجــي اجتماعي، برنامه اي اصالحي اســت که 
هم انقــالب و هم محافظــه کاري را رد مي کند و 
راهي ميانه فــرا پيش مي نهد. اين طــرح، مبتني بر 
به کارگيــري علوم اجتماعي بــراي ايجاد تغييرات 
آرام و تدريجــي اســت که بايد مبتنــي بر دقت و 
احتياط باشد، چرا که از نظر پوپر دانش و شناخت 
آدمي، کاماًل خطاپذير اســت و اعمال انســاني در 

حکومت استبدادي، فرومايگي آموخته مي شود.« 
)همان، 314-15(

کوتاه سخن اينکه از نظر متفکري مانند مونتسکيو، 
ميان قوانين و ماهيت حکومت ها ارتباط تنگاتنگ 
وجــود دارد، به عبارتــي هــر حکومتي متناســب 
بــا جغرافيــا، آب و هــوا و طبــع مردمانش حاوي 
عقالنيت خاصي اســت. وي معتقد اســت هرگاه 
افراد و دولت ها مخالف طبيعت و ســاختار دروني 
خــود رفتار کنند، تباه خواهند شــد. چــرا که هر 
دولتي راه رشــد مخصــوص به خــود دارد و اين 
وظيفــه دولتمردان اســت که پس از بررســي اين 
ساختار متکثر، دريابند چه قواعد ويژه اي مي تواند 

ضامن حفظ دولتشان باشد. 
مونتسکيو به عنوان متفکري اعتدالي، به تکثرگرايي 
و وجود گروه هايي با منافع گوناگون اعتقاد داشت، 
اما درعين حال معتقــد بود محدوده آزادي ها نبايد 
چنان باشــد که جامعه به هرج و مرج کشيده شود. 
از نظر وي »هرگاه جامعــه اي حق آزادي انتخاب 
ميان آرمان هاي متفاوت را بــراي اعضاي خود به 
رسميت نشناسد، محکوم به تباهي و نابودي است. 
در عين حال با مشــي اعتدال گرا تصريح داشــت 
که اين آزادي محدود اســت، تا اختالف نظرها به 
جنگ آشکار ميان اعضا تبديل نشود.« )قزلسفلي، 
1392( وي هماننــد »ادمونــد بــرک« به ســنت ها 
احترام مي گذاشت و حامي تحول تدريجي و آرام 

جوامع بود.

ادموند برک؛ احترام به نظم و سنت
»ادموند بِرک«، فيلســوف سياســي قــرن هفدهم، 
يکــي از اســتوانه هاي اصلي تفکــر محافظه کارانه 
اســت. »برک« بر نظم، اعتدال در رفتار سياســي، 
احترام به سنت ها و مذهب تأکيد زيادي مي ورزيد 
و دشــمن بزرگ انقالب فرانســه بود، چرا که آن 
را انتزاعي، سنت شــکن و خدانشناسانه مي دانست. 
بــه خصــوص اعــدام شــاه و ملکــه آنتوانــت و 
زياده روي هــاي ژاکوبن هــا بر هــراس او افزود و 
باعث شــد تا انقالب فرانســه را به عنوان نمادي از 
بي نظمي و آشــفتگي محکوم کند. برک، شــعار 
آزادي انقالبيون فرانســوي را نوعي گسيختگي و 
آنارشيســم مي دانســت، که در آينده به حکومتي 

فرانسوي، سعي داشت از خرد گرايي افراطي عصر 
روشنگري فاصله بگيرد.

مونتســکيو با مربوط دانســتن مــزاج آدم ها به آب 
و هــوا، حکومت مناســب هر نقطــه اي را بازتابي 
از شــرايط جغرافيايي، آب و هــوا و طبع مردمان 
مي دانســت. از نظر وي حکومــت، بازتاب دهنده 
ســبک زندگي مردم در هر جامعه اي اســت. اگر 
حکومتي براي مردمي خوب باشــد، شــايد براي 
مــردم ديگري کــه از جغرافيــا، آب و هوا و طبع 
متفاوتــي برخوردارند، مناســب نباشــد. از اين رو 
مونتسکيو با روايت هاي کالن مدرنيته که تجويزي 
هم هســتند، نمي تواند موافقتي داشــته باشــد. وي 
سرشتي تجربه باور داشت، به همين خاطر همچون 
ارسطو مدام در حال مشــاهده و ارزيابي بود. البته 
ايراد فلسفه مونتسکيو آن است که ديگر هيچ معيار 
جهاني بــراي ارزيابي خوب و بد حکومت ها باقي 
نمي گذارد و مســتبدان به راحتي خواهند توانست، 
يکه ســاالري خود را توجيه عقالنــي کنند و براي 
نمونــه بگويند کــه شــيوه حکومتي آنهــا مطابق 
ســنت ها و متناســب با روح مردمــان و جغرافياي 
کشورشــان اســت. به اين شــيوه، حقوق انساني، 
آزادي هاي سياســي و اجتماعي مي تواند به شدت 

در معرض تهديد قرار گيرد.
مونتســکيو در ادامــه، در مورد قانــون نيز تأمالتي 
دارد. از نظــر وي، قانــون داراي روح اســت کــه 
»اگــر در گذاردن و اجراي قانون »روح« مناســب 
رعايت شــده باشــد، ثبات جامعه حفــظ خواهد 
شــد. هر قدر اين قاعده رعايت نشود، به همان حد 
حکومت ناقص و در خطر فروپاشــي خواهد بود.« 
)عالــم، 1379: 314( به عنــوان نمونه در جمهوري 
دموکراتيک، آموزش و پرورش بايد ميهن دوستي 
را به فرزندان بياموزد، زيرا وقتي قرار باشــد، مردم 
حکمــران بــر خويش باشــند، بايد ترجيــح منافع 
ملــي را بر منافــع فردي، آموزش ببيننــد. به همين 
ترتيــب حکومت هاي پادشــاهي و اســتبدادي نيز 
آموزش هــاي متناســب با خــود را خواهنــد داد. 
»در حکومت پادشــاهي، آمــوزش و پرورش بايد 
برتــري منافع فردي را بياموزد، اما بايد منافع فردي 
مصلحت آميز و روشــنگرانه اي باشــد، طوري که 
بــه افتخار و شــرف و خيــر عمومــي بينجامد. در 

طرح از مهدي رضائيان
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نتيجه
اعتدال گرايي گفتاري نظام يافته همانند ليبراليســم 
يا محافظه کاري نيســت. امــا در درازناي تاريخ و 
نظريه پردازي هــاي متفکــران قابل رديابي اســت. 
بــا دقت در نظرياتي که در ســطور بــاال و در بيان 
فيلسوفان سياسي مشاهده شد، مي توان اصول ذيل 
را به عنــوان مؤلفه هاي اعتدال گرايي صورت بندي 

کرد:
1. مخالفت با افراط گرايي

2. ترجيح اصالح تدريجي بر انقالب
3. تأکيد بر نظم، سنت و دين

4. حفظ نهادهاي اجتماعي ديرپا
5. تکثرگرايي

6. مخالفت با خردگرايي و علم گرايي افراطي
7. موافقت با عقل گرايي اعتدالي و انتقادي

8. مخالفت با حضور گسترده توده ها در سياست
9. تأکيد بر صبر و حوصله و پرهيز از عجله

در پايان مايلم اضافه کنم که من به اعتدال به عنوان 
يک نظريه دوران گذار براي دستيابي به يک نظام 
مردم ســاالر نگاه مي کنم و در بعد وسيع تري، آن 
را براي خاورميانه نيز ضروري مي دانم. خاورميانه 
اکنون وارد يک دوره بي ثباتي ناشــي از »توســعه 
سياسي معيوب و شــتاب زده« شده است. منطقه اي 
که مــا در آن زندگــي مي کنيم، محلــي متنوع با 
حضور گروه هاي مختلف قومي و زباني است که 
اســتعداد منازعه و درگيري فراواني در خود نهفته 
دارد. بــه همين خاطر خاورميانــه به ناگزير و براي 
حفظ ثبــات، به اعتدال در رفتار و گفتار سياســي 

نيازمند است.
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وي گيوتين در انقالب فرانســه را مظهر بروز اميال 
توده هاي خشمگين و مهارناپذير مي دانست. از نظر 
اين متفکر، انسان توده اي هدف ندارد و گذشته و 
ســنت را با خطر و تهديدي بزرگ روبرو مي کند. 

)بشيريه،1384: 223(
مخالفت گاســت با توده اي شــدن سياست، شايد 
در نگاه اول دموکراتيک به نظر نرســد، اما به هيچ 
عنوان غيرمنطقي نيست. حضور گسترده و زيان بار 
توده ها را در ســال هاي اخير در خيزش هاي عربي 
ديده ايــم. مردمــي کــه به طــور موفقيت آميزي با 
اجتماع در ميدان تحريــر، رژيم نظامي مبارک را 
ســاقط کردند، پس از آن نيز به گونه اي هيجاني و 
به مناســبت هاي گوناگون به خيابان سرازير شدند؛ 
با يکديگــر به درگيري و زد و خــورد پرداختند؛ 
به اقليت هــا حمله کردند و فرصــت اصالح را از 
سياســت و سياســت مداران گرفتند. به گونه اي که 
انقالب مصر، پــس از زمان کوتاهــي دچار موج 
بازگشــت شــد و دوباره نظاميان عنــان کار را در 
دســت گرفتند. اگر هــواداران و مخالفــان آقاي 
مرسي، رئيس جمهور منتخب مصر، خويشتنداري 
بــه خــرج مي دادنــد و بــه اصــالح تدريجي تن 
مي ســپردند، حاجتــي بــه دخالــت ارتــش براي 

بازگرداندن ثبات و آرامش نبود.
البته بايد اذعان کــرد، تأکيد محافظه کاران بر نظم 
و سلســله مراتب، مي تواند مانــع تحرک اجتماعي 
شود و با مســئله عدالت اجتماعي نيز برخورد پيدا 
مي کند، چرا که جامعه سلسله مراتبي فرصت برابر 
جهت رشد در اختيار همگان قرار نمي دهد. وقتي 
مــردم نتوانند بدون مانع در جامعــه مدني و حوزه 
سياســي حضور فعال داشته باشــند، توانا نخواهند 
شــد و صالحيت حکومت بر خود را نيز نخواهند 
يافــت. به عــالوه تأکيد محافظــه کاران بر حضور 
عنصر اشــرافيت در ساختار اجتماعي و سياسي نيز 
مسئله ساز است. تمرکز قدرت سياسي و اقتصادي 
در دســت گروهي خاص، عالوه بر اينکه عادالنه 
نيست و با حق تعيين سرنوشت در تضاد قرار دارد، 
مي تواند موجب شکل گيري ديکتاتوري سياسي و 

فساد اقتصادي نيز بشود.

اين حوزه مي تواند نتايجي ناخواســته داشته باشد. 
البته اين به معناي رد انقالب هاي علمي نيست. چرا 
که نظريات علمي اگر اشتباه باشند، بي هيچ عارضه 
و صدمه اي مي توانند بميرند، اما سياست هاي غلط 
اجتماعي مي توانند نتايج فاجعه باري داشــته باشند 
و به زندگي بشــر خســارت زيادي وارد ســازند. 
وفــاداري پوپر به ســنت، البته به معنــاي وفاداري 
مطلــق و رد نقد نيســت، بلکــه او تمايل داشــت 
برخوردي انتقادي نســبت به سنت ها داشته باشد و 
در جهت بهبود و اصالح آن گام بردارد. به عبارت 
ديگــر مي توان گفت، پوپر وفــادار به عقل گرايي 

انتقادي است. )لسناف،1378: 291-2(
ترس پوپر از گام نهادن در ناشــناخته ها و ورود به 
آن طرح هاي اجتماعي است که سرانجام مشخصي 
مايــکل اوکشــات، متفکــر محافظه کار  نــدارد. 
انگليســي، نيــز چنين بيمــي در دل داشــت. وي 
براي خنثي ســازي زيان هاي ناشي از ايدئولوژي و 
عقل گرايي افراطي از مفهوم خاصي از سنت دفاع 
مي نمود. او ســنت را يکي از منابع شناخت معرفي 
مي کنــد و در تعريــف محافظــه کاري مي گويد: 
»محافظه کار بودن يعني ترجيح شناخته بر ناشناخته، 
آزمــوده بــر نيازموده، واقــع بر افســانه، بالفعل بر 
ممکن، محدود بر نامحدود.« )بشيريه،1384: 278( 
اوکشــات با اين تعريــف از محافظه کاري درواقع 
مي خواهد ما را از گرفتــاري در دام ايدئولوژي و 
اميدهاي واهي برهانــد. وي در عين حال مخاطب 
خــود را از ســنت ايدئولوژيک، يعني ســنتي که 
در قالــب خودآگاهي ايدئولوژيک و عقل گرايانه 
ظاهر مي شــود، برحذر مي دارد. از نظر اوکشات، 
ايدئولوژي هــاي  امــروز، شــاهد ســلطه  دنيــاي 
عقل گراســت که مي خواهند ســنت را هم بلعيده 
و به رنگ خويش درآورند. اين متفکر انگليســي 
در کتــاب »عقل گرايــي در سياســت«، فرهنــگ 
غــرب را بــه »بي صبري جمعــي« متهم کــرد، به 
اين معنا کــه غربي ها براي پيشــرفت اغلب عجله 
مي کنند و دنبال راه هاي ميانبر هســتند. اين مســئله 
موجب مي شود، انســان ديگر فرصتي براي کسب 
مهارت هاي تخصصي نداشته باشد و به آسان ترين 
و سطحي ترين راه براي رسيدن به هدف فکر کند. 

)هادوک، 1384(
فيلســوف   ،)1883-1955( گاســت  اورتگايــي 
اســپانيايي، ديگر متفکري است که برخي از آراي 
او بــه کار اعتدال گرايــان مي آيــد. وي با توده اي 
شــدن سياســت، به شــدت مخالفت مي کــرد و با 
توده ها نيز چندان بر سر مهر نبود. گاست، فاشيسم 
را نتيجه توده اي شدن سياست مي دانست. وي توده 
را واقعيتي روان شــناختي مي دانســت و معتقد بود 
جامعه از دو دســته »توده ها« و »اقليت ها« تشــکيل 
مي شود. گاست، توده ها را کساني معرفي مي کند 
که خود را همچــون ديگران مي دانند و مي گويند 
ما هم مثل بقيه هســتيم. آنهــا ارزش ويژه اي براي 
خود قائل نيســتند و انتظار خاصي از خود ندارند؛ 
اما اقليت هــا متفاوتند. آنها خــود را متمايز از بقيه 
مي دانند و از خود انتظارات بسيار دارند. گاست با 
حضور توده ها در سياست مخالف بود و معتقد بود 
آنها هر چيز متفاوت را زير پاي خود خرد مي کنند. 

اورتگایي گاست
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موفــق و کامياب درباره جهان هســتيم که فيزيک 
نيوتوني شــاهد مسلم آن اســت، آنگاه نمي توانيم 
در شکاکيت هيوم يا ايده آليســم افراطي»بارکلي« 
متوقــف شــويم. در اين صورت بايــد بپذيريم که 
معرفت انســاني مصالح ضروري خــود را مي بايد 
از جايي غير از تجربه اخذ کرده باشــد. اينجاســت 
که نطفه ايده آليســم استعاليي کانت بسته مي شود. 
مــا معرفتي به جهان داريم؛ چراکــه ذهن ما داراي 
ساختارهايي پيشيني است که هستي را قالب گيري 
مي کند و آن را براي ما قابل مشاهده و ادراک پذير 
مي سازد. پيش  از اين فيلسوفان بر آن بودند که ذهن 
براي کســب حقيقت بايد خود را با جهان مطابقت 
دهد؛ اما کانت در حل مســئله اي که تجربه گرايي 
در برابرش نهاده بود، در چرخشــي به قول خودش 
کپرنيکي بر آن رفت که اين جهان است که مي بايد 
خود را با مقوالت ذهني ما اندازه و متناســب سازد. 
مقوالت ذهنــي ما همچون عليت و جوهر همچون 
عينکي عمل مي کند که ما را توانا مي کند جهان را 
از وراي آن مشــاهده  کنيم. هستي اگر به قالب اين 
مقوالت درنيايد، آشوبي درنيافتني و شناخت ناپذير 
خواهد بود. کانت به اين صورت کوشــيد خود را 
از شکاکيت تجربه گرايانه هيوم نجات دهد؛ اما در 
بهايي کــه پرداخت، جهان را به دو قلمرو بيگانه از 
هم تقسيم کرد: جهان آن گونه که براي خود هست 
)شي ء في نفسه( و جهان آن گونه که توسط مقوالت 
پيشيني زمان و مکان و عليت و غيره توسط آگاهي 
ما ساخته شده و در افق تجربه پديدار مي شود )شي ء 

براي ما(.
کانــت اگرچه بديــن ترتيب کوشــيد مبناي عيني 
فيزيــک را اثبات کند؛ امــا در عوض با متافيزيک 
ســنتي وداع کــرد. در پاســخ به اين پرســش که 
هســتي فراتر از مقــوالت ذهني ما چگونه اســت، 
نمي توانيم ســخني بگوييم. به نظــر کانت، ما فقط 
مي توانيــم ابژه هاي تجربــي را در همين افق فضا و 
زمان مادي مورد شناســايي و ســنجش قرار دهيم. 
پس خود ما که شــرط ســنجش ابژه ها و چيزهاي 
تجربي هســتيم، هرگز همچون يــک جوهر مورد 
شــناخت قرار نمي گيريم. پــس علم النفس قدماي 
فلســفه امري ناممکن است و ازآن رو که جهان در 
کليــت خود امري تجربي نيســت، در اين صورت 
چيزي به نام جهان شناســي متافيزيکي نيز نخواهيم 
داشــت. درنهايت ازآن رو که خدا امري فراســوي 

و ظاهري گري( و چه در قالب اسالم باطني )عرفان 
و تصوف( نتايج فاجعه بار يکســاني داشــته است. 
دفاع از توانايي عقل و احترام به تفکر نظري، برنامه 
بزرگ مرحوم مطهري در ريشــه يابي علل انحطاط 

تمدن اسالمي و برون رفتن از منجالب آن است.
در کتــاب دوران نقادي، آقــاي علي اکبر احمدي 
همين مبناي عقل باورانه مرحوم مطهري را اين بار 
در مواجهه با فلسفه غربي موردتوجه قرار مي دهد. 
اگر ايمانوئل کانت را به عنوان نماينده بزرگ فکر 
فلســفي مدرن و نيز نهضت خردباورانه روشنگري 
در نظر بگيريم، بنا به ديدگاه مرحوم مطهري، همان 
نظــرگاه انتقادي بــه عقل گريزي اشعري مســلکانه 

متوجه اين فلسفه نيز خواهد بود.
 کانت به شدت از تجربه گرايي متأثر بود؛ تا آنجا که 
اعتراف مي کرد اين فيلسوف شهير انگليسي ديويد 
هيوم بود کــه او را از چرت جزم گرايي متافيزيک 
سنتي بيدار کرد. هيوم بدين جا رسيده بود که ما در 
تجربه خويش شــاهد هيچ يک از مفاهيم ضروري 
انديشــه همچون جوهر، وحــدت، عليت و غير آن 
نيســتيم. معرفــت از تجربــه آغاز مي شــود؛ اما در 
تجربه غير از داده هاي پراکنده حســي هيچ يک از 
مفاهيم عقالني را مشــاهده نمي کنيــم و حتي اگر 
بخواهيم تنها در هميــن افق تجربه محصور بمانيم، 
قانــون عليــت چيــزي بيــش از تعاقب و تسلســل 
رويدادهــا نخواهد بــود. ازاين رو عليــت مبتني بر 
هيچ ضرورت و قطعيتي نيســت کــه خرد ما بتواند 
آن را همچــون قانونــي کلي و جهان شــمول براي 
پيش بيني رويدادهــاي آينده به کارگيرد. ايمانوئل 
کانت که دســتي در دانش تجربــي روزگار خود 
داشت، در برابر چنين وضعيتي به هيچ وجه احساس 
رضايت نمي کرد. کانت علم فيزيک زمانه خود را 
مي ديد که با دستاوردهاي درخشان نيوتن پيشرفت 
فوق العــاده اي يافته بود. پس اگــر ما واجد معرفتي 

کتاب »دوران نقادي« نوشته آقاي علي اکبر احمدي، 
در ادامه پروژه فکري ايشان است که پيش ازاين در 
»عقل حيران« و بيش ازآن در کتاب »دين و دوران« 
شــاهدش بوده ايم. آيا خرد انسان توان انديشيدن به 
مقــوالت متافيزيکي را دارد؟ آيا در ســاحت دين 
و امر قدســي تعبد محض يا سرسپردگي به عرفان 
و باطني گــري تنهــا راه ممکن بــراي نجات ايمان 
خواهد بــود؟ قهرمان اصلي در ايــن پروژه فکري 
مرحوم مطهري است که مي کوشد در طول حيات 
فکــري اش در برابر نص گرايي، اشعري مســلکي و 
اخباري گــري مقاومت کند و نشــان دهد که الزم 
اســت چراغ عقل، اســتدالل و اجتهاد در سرتاسر 
مســير فکري حيات، برافروخته نگاه داشــته شود؛ 
در غير اين صورت انحطاط تمدني، ســيه روزي و 
سرســپردگي به اســتبداد و زور، سرنوشت اشکال 

مختلف عقل گريزي و عقل ستيزي خواهد بود.
مرحــوم مطهــري به وضعيــت مســلمانان در حال 
حاضر مي انديشــد و برآن اســت که بي توجهي به 
عقل و اســتدالل، عامل مهم در انحطاط مســلمين 
بــوده اســت. در کتاب ديــن و دوران، نويســنده 
محترم به خوبي نشان مي دهد که از ديدگاه مرحوم 
مطهــري عقل گريزي و عقل ســتيزي در قالب هاي 
اشــعري گري، اخباري گري و سلفي مســلکي چه 
ضربه هايي به اسالم وارد کرده است و اشعري گري 
که در اســالم ســني غالب و فراگير است، حتي به 
عالم تشيع نيز وارد شده است و عالمان شيعي نيز از 

آسيب هاي آن در امان نمانده اند.
وضعيــت امروز بســياري از کشــورهاي اســالمي 
که توأم با فقر، خشــونت و توســعه نايافتگي است، 
ارتباط مستقيمي دارد با آموزه هاي کالمي متکلمان 
و مفســران دينــي در طــول قــرون کــه اطاعت و 
تعبد محــض را جايگزين تفکر اســتداللي و عقل 
نظري کردند و گمان داشــتند کــه بهترين دفاع از 
آموزه هاي دين آن اســت کــه چون وچرا کردن، 
اجتهــاد ورزيدن و تعقل در اصــول و فروع دين را 
به فراموشي ســپارند. بستن باب اجتهاد و خاموشي 
چراغ عقل چه در قالب اسالم فقاهتي )اخباري گري 

 مطهري و کانت                                     
 به بهانه انتشار کتاب »دوران نقادي«

علي زاهد

از ديدگاه مرحوم مطهري 
عقل گريزي و عقل ستيزي 
در قالب هاي اشعري گري، 

اخباري گري و سلفي مسلکي 
ضربه هايي به اسالم وارد کرده 

است
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در شناســايي جهان دارد و اشــيا، مستقل از آدمي، 
نگرش و حس هاي او معنايي ندارند. فيزيک مدرن 
ازآن رو توانست پيشــرفتي خيره کننده داشته باشد 
که تصميم گرفت دســت از دنيــاي جوهروعرض 
بــردارد و کيفيت هــاي پديــداري همچون رنگ، 
بو، مزه، ســختي و نرمي را بــه کيفيت هاي اوليه و 
محاسبه شــدني همچون حرکت و بُعد تقليل دهد. 
تفکيــک ميــان کيفيت هــاي اوليه و ثانويــه که به 
پويايي فيزيک مدرن کمک شــاياني کرد همزمان 
دو موضوع را به ما نشــان داد: نخست اينکه مصالح 
جهان همان معقوالت اولي نيســتند و آنچه به طور 
عرفــي از ماهيت هــا و اشــيا در جهــان مي بينيــم، 
آجرهاي ســازنده اين جهــان به شــمار نمي روند 
و خــود امــوري ثانوي و دســت چندم به حســاب 
مي آينــد، ديگر اينکــه پديدارهاي جهــان ارتباط 
تنگاتنگي با بدن ما همچون واســطه هاي مادي علم 
و معرفت دارند. کيفيت هاي ثانويه اشــيا، نشانه اين 
اســت که سوژه انســاني در مواجهه با جهان نقشي 
صرفاً منفعل نــدارد؛ بلکه حس ها وکرانمندي هاي 
او همچــون يــک حيوان زنــده در شــکل گيري 
معرفت به شــدت تأثيرگذار اســت و واقعيت هايي 
کــه در جهان روزمره مورد مشــاهده و تجربه قرار 
مي دهيم، نتيجه تعامل و کنش ما و هستي است. در 
اين صورت پاســخ مرحوم مطهري به کانت که بر 
ابتناي معقوالت ثانيه بر معقوالت اوليه شکل گرفته 
است، خود مبتني برجهان بيني ارسطويي است که به 
مقوالت عشر و نظام جوهري- عرضي قائل است و 
پيوسته بر نظريه رئاليستي مطابقت پافشاري مي کند.

قدماي ما، فلسفه را علم به احوال وجود مي دانستند؛ 
اما فــوراً مي افزودند که اين کار مشــروط اســت 
به اندازه توانايي و طاقت بشــر )علي حســب الطاقه 
البشــريه( ولي به نظر مي آيد که ايــن دنياي مدرن 
بود که طاقت و توانايي بشر را به شدت و صراحت 
مورد ســنجش قرار داد. شک دســتوري دکارت 
کــه نهايتاً به تثبيت ســوژه ختم مي شــد، تفکيک 
ميان کيفيت هــاي اوليه و ثانويه کــه جان الک از 
ديگران فراگرفته بود امــا بدان تأکيد مي کرد، نقد 
شــکاکانه ديويد هيــوم دربــاره جوهريت نفس و 
انکار ضرورت علّي- معلولي جهان، نقادي اسقف 
بارکلــي در برهم زدن مرز ميان کيفيت هاي اوليه و 
ثانويه و برگردانــدن واقعيت مادي به امر پديداري 
پيوسته، پرسش از توانايي بشر در شناسايي جهان را 
به صورت يک افق فرهنگي در جهان غرب آشکار 
ســاخته و تشــديد مي کرد و اين چيــزي نبود که 
رئاليسم ارســطويي وجهان بيني ذاتي- عرضي اش 
که هر امر عرضي را به ذات بازمي گرداند و ذات را 
نيز تعليل ناپذير اعالم مي کرد، بتواند به طورجدي با 
آن درگير شود. اينجا يک تغيير پارادايمي وسيع در 
نگاه بشر رخ داده بود که نشانه هاي پراکنده آن در 
دنياي ســنت و قرون وسطي فقط مي تواند همچون 
امري حاشــيه اي و استطرادي دانســته شود. فلسفه 
قرون وســطي که فلسفه اسالمي نيز در همان راستا 
قرار مي گيرد، در استراتژي و برنامه راهبردي خود 

معرفت شناسانه نيست.

به همين حقيقت انســان محورانه اســت که نهايتاً به 
شکاکيت، نيست انگاري و بريدن از ساحت معنا و 
معنويت منجر خواهد شــد. فکر کانت از يک ســو 
و موضــع مرحوم مطهــري در واکنش بــه آن در 
کتاب احمدي به وضوح و ايجــاز هرچه  تمام تر به 
نمايش گذاشــته  شــده و قضاوت به عهده خواننده 
واگذار مي شــود که در اين گفت وگو جهت خود 

را برگزيند.
 بااين حال نمي توان از ذکر اين نکته صرف نظر کرد 
که خواننده اگرچه از ســادگي زبان و بيان تحليلي 
و موجز کتاب در برپايي گفت وگويي انتقادي ميان 
مطهري وکانت لذت مي برد، بســياري اوقات خود 
را دچــار اين خواهش و انتظار مي بيند که اي کاش 
نويسنده محترم همچون گرداننده تواناي اين بحث 
به داوري در ايــن نکته مي پرداخت که آيا مرحوم 
مطهــري فلســفه کانــت را درزمينه تاريخ فلســفه 
غرب به نيکي دريافته اســت يا خيــر و آيا راه حل 
اســتاد مطهري در مســئله معرفت از جانب حريف 
او يعني ايمانوئل کانــت امکان جدل و نقض دارد 
يا نه؟ کتاب با فلســفه کانت آغاز شــده و با فلسفه 
مطهري پايــان مي پذيرد و معموالً برنده گفت وگو 
کسي به نظر مي رســد که سخن را به پايان رسانده 
است؛ اما سخن آخر به معناي سخن درست نيست 
و شــايد الزم بود که فصلي مستقل اختصاص داده 
مي شــد تا خردمند بزرگ آلمان نيــز مجالي براي 
دفاع مي يافت و بدين سان تعادلي در بحث عقالني 
اين دو متفکر برقرار مي گرديد. بد نيست عجالتاً به 

نکاتي دراين باره اشاره کنم:
1-کانــت در عصر مدرن مي زيســت. عصري که 
مباني متافيزيکي علم جديد نگرش انســان به اشــيا 
را دگرگون کرده بود. اگر در فلســفه ارســطويي 
معقوالت اولــي يا همان مقوالت عشــر بنياد کلي 
اشياي جهان بودند در تفکر جديد اين جهان شناسي 
ويران گشــته بود و مقدمه اين ويراني حتي به قرون 
وســطي برمي گشــت. در بحث از مفهــوم کلي و 
دشــواري يافتن ذاتي در جهان خارج که به راستي 
با مفهوم کلي مطابقت برقرار ســازد، انســان مدرن 
اينک دانسته بود که همچون يک سوژه نقشي فعال 

تجربه اســت، پس اثبــات وجود خدا و اســتدالل 
درباره صفاتش که دغدغه الهيات فلســفي اســت، 
امري ممتنع و ناممکن خواهد بود. انســان، جهان و 
يزدان هر ســه اموري غيرابژکتيو و مربوط به قلمرو 
امر في نفسه و ناشناختني هستند. پس درباره اين سه 
ايده فلسفه نظري به يک ندانم انگاري يا شکاکيت 
مطلق دچار خواهد بود و اين اخالق و فلسفه عملي 
اســت که مي تواند اين مفاهيم را بار ديگر به عنوان 
ايده هايــي صرفاً تنظيم گر و شــايد هــم به گونه اي 
پراگماتيســمي وارد ميــدان زندگي کنــد. کانت 
در اينجــا به متافيزيک فرمان ايســت مي دهد. او از 
ما مي خواهد پيش ازاينکه رهســپار هستي شناســي 
شــويم، نخســت به امکان هاي ذهن براي اين سفر 

دشوار بينديشيم.
مرحوم مطهري در معرفت شناســي انتقادي کانت، 
بازگشتي به اشعريت و تعطيل خرد مي بيند. اينجا نيز 
به نظر استاد مطهري همچون مورد اشعري مسلکان 
ما با تفکري مواجه هســتيم که عقل را از انديشيدن 
و دليــل ورزي در مهمترين مقــوالت حيات ناتوان 
مي بيند. به نظر اســتاد مطهري معرفت شناسي کانت 
خطاســت و او نقش معقوالت ثانيه فلسفي را که از 
معقوالت اولي يا ماهيت ها انتزاع مي شــوند ناديده 
گرفته اســت. بــه نظر مرحــوم مطهــري مفاهيمي 
همچــون ضــرورت، عليــت، وحــدت و کثرت، 
اگرچــه عيني از اعيــان نيســتند و در جهان خارج 
وجود مســتقل ندارند؛ اما علي رغم ديدگاه کانت 
امــوري صرفاً ذهني نيز نيســتند، بلکه از نســب و 
روابط ميان معقوالت اولي يا اشــياي خارجي اخذ 
شــده اند. در اين صورت نيازي نيست که همچون 
فلسفه کانت ميان انســان و جهان، شکافي معرفتي 
و گذر ناپذير ترســيم کرده و آدمي را از شــناخت 
فلســفي جهان محروم ســازيم. احمدي در کتاب 
خويش گفت وگوي انتقادي فلسفه مطهري با فلسفه 
کانت را با زباني بسيار ســاده، روان و بي تکلف به 
نمايــش مي گذارد. اين کتاب به دو بخش تقســيم 
شده است. بخش نخست فلســفه انتقادي کانت را 
با زباني موجز و روان توضيح مي دهد و بخش دوم 
رويکرد انتقادي مطهري به راه حل معرفتي کانت را 
تشريح مي کند. در اين کتاب آراي مرحوم مطهري 
درباره فلســفه کانت که در ميــان آثار گوناگونش 
به نحو پراکنده اي مطرح شــده اســت، با مســاعي 
نويسنده محترم به گونه اي منسجم در کنار هم قرار 
مي گيرند و ما مي توانيم شــاهد مواجهه فيلســوف 
مسلمان معاصرمان در برابر شــاخص ترين نماينده 

فلسفه مدرن باشيم.
مرحوم مطهري اگرچه به ســنت نقد، اصالح طلبي 
و تفکر نظري وابسته بوده و از اين جنبه با ايمانوئل 
کانــت همدل اســت؛ اما بر آن اســت که ايســت 
کانــت بــه متافيزيــک عاقبــت به همان بن بســت 
عقالني اشاعره ختم مي شــود. افزون بر اين معتقد 
است که ســوژه محوري کانت فاصله اي با ديدگاه 
سوفســطائيان يوناني ندارد. اگــر اين پروتاگوراس 
بود کــه مي گفت انســان معيــار حقيقت اســت، 
چرخش کپرنيکي کانت به ســمت سوژه بازگشت 
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خــود ترجمه کنيــم و در اين صورت هميشــه اين 
پرسش براي ما باقي مي ماند که آن امر مبهم حقيقتاً 
چيست که مي تواند به زبان هاي ديگري هم ترجمه 

گردد؟
ما دوســت داريم فکر کنيم که در درخت حيات، 
باالتر از همه ايســتاده ايم و در اين صورت نگرش 
ما بــه جهان بايــد مبنايي بــراي ديگر شــيوه هاي 
آگاهي باشــد اما مي بينيم که بســياري از حيوانات 
توانايي هايــي در حــس و ادراک چيزها دارند که 
ما فاقدشــان هستيم. اين درســت نيست که هوش 
و برتــري خودمــان را مالکي براي مبنــا قرار دادن 
آگاهي مان بر ديگر آگاهي ها قلمداد کنيم. مقايسه 
ما با ديگر حيوانات نشــان مي دهــد که بدن ما هم 
رساناي معرفت و هم دريافت کننده آن است. بدن 
در فرآيند معرفت هم متأثر و هم مؤثر است. ما نبايد 
انسان را فقط از اين جنبه بنگريم که معرفتي از جهان 
را دريافت مي کنــد؛ بلکه بايد از اين جنبه نيز به او 
بنگريم که انســان جهــان را از طريق بدن خاصش 
مي گيــرد و بنابرايــن هرچقدر بکوشــد به گونه اي 
مطلــق و عيني بــه جهان بنگــرد عاقبــت معرفتي 
انســاني و مقيد به جهان خواهد داشــت. اکنون آيا 
اين خودآگاهي به محدوديت وکرانمندي معرفت 
بشــري بايد شکاکيت يا نسبي گرايي خوانده شود؟ 
اگر شــکاکيت اين است که من فکر مي کنم مردم 
قصد دزديــدن کيف پولم را دارند يا شــک دارم 
که امروز براي آمدن به دانشــگاه در خانه را بســتم 
يا خير، پيداســت کــه آگاهي بــه محدوديت هاي 
معرفتي ام مفهوم تازه و بي سابقه اي است و با بدبيني 
بيمارگونــه ام به مردم يا شــک مــوردي ام درباره 
بسته نبودن در خانه متفاوت است. اگر چنين چيزي 
شکاکيت خوانده شود، شکاکيتي بيمارگونه نيست 
که بايد درمان شــود يا پديده اي نيســت که پس از 
بررســي بيشتر، برطرف شدني باشــد. اين به عبارتي 
استعاري بيماري مادرزادي و العالج معرفت آدمي 
است و دربرابر چنين وضعيتي فلسفه و به خصوص 
فلســفه مدرن مقصر نخواهد بود. فلســفه صدرايي 
پيوســته تأکيد مي کرد که انسان در وجود خويش 
عين فقر و وابســتگي است. انســان نه ذاتي وابسته، 
بلکه نفس وابســتگي اســت. اکنون پرسش ما اين 
اســت که چنين کرانمندي هستي شناســانه غليظي 
چرا نبايد به کرانمندي معرفت شناسانه آدمي دامن 
زند؟ اين فلسفه کانت است که محدوديت وجودي 
انسان را اين بار درزمينه معرفتش به جهان به بررسي 

و کاوش مي گيرد. اين حکمت فروتني است.
3-در بحث حاضر ازهمه مهمتر نســبت دادن تفکر 
کانت به اشــعريت اســت که ادعاي اصلي مرحوم 
مطهري اســت و اين به راســتي نســبتي مشکوک 
و خدشــه پذير مي نمايد. اشــعري جايــي که خرد 
مي توانســت در حوزه دين و امرقدســي بينديشد با 
تحکم، آدميان را به اطاعت و پذيرش فرا مي خواند؛ 
اما کانت مي کوشيد انديشيدن را تا جايي پيش ببرد 
که خرد به حدومرزهاي خود دســت مي يابد. ميان 
اين دو البته شــباهتي هست؛ اما شــباهتي ظاهري، 
درســت همچون شــباهت ظاهري مس و طال. اين 

آموزه بسيار مهم پروتاگوراس مي بايست شکيبايي 
پيشه کند تا در تفکر اومانيستي عصر مدرن دوباره 
زنده شود و جايگاه واقعي خود را بيابد. عصر مدرن 
نشان داد که نقش انســان به عنوان سوژه اي فعال و 
تاريخ مند در امر معرفت بايد به رسميت شناخته شود 
و نمي توان تأثير کرانمندي انســان را برکرانمندي 
معرفتش به جهــان ناديده گرفت و اين خواه ناخواه 

اداي ديني به انديشه پروتاگوراس است.
شــکاکيت و نســبيت گرايي، اتهاماتــي راحــت و 
آســان است که به بسياري از فلسفه هاي جهان قابل 
اطالق اســت. هر فلســفه جدي و بزرگــي ناگزير 
اســت بر خود ســخت بگيرد و اين ســخت گيري 
نزد هرکــس که در روزمرگي مي زيــد و با درجه 
کمتــري از ســخت گيري و دقت زندگــي کرده 
اســت،  تحمل ناپذيــر خواهد بــود و ناگزير چنين 
فلسفه اي را شــکاکانه يا نسبيت گرا خواهد خواند. 
به زباني طنزآميز برچسب شکاکيت، مفهومي است 
که بايد با شــک و ترديد به آن نگريســت و عنوان 

نسبيت گرايي خود عنواني نسبي و مبهم است!
تناقض نماي دنياي ما اين اســت که هرچه دانش ما 
به جهان پيشرفت کرده است و بيشتر توانسته ايم در 
طبيعت تصرف و دگرگوني داشــته باشيم بيشتر به 
محدوديت هــاي خود نيز پي برده ايــم. ما به عنوان 
انســان به جهان مي نگريــم؛ اما اين نکتــه بنيادين 
به راحتي مي تواند فراموشــمان شــود. مــن هرگاه 
موجــود زنده اي غير از انســان را مي بينــم با خود 
مي گويم که جهان نزد او چگونه اســت و واقعيت 
چگونه بــراي او ادراک پذير مي گــردد؟ مطمئنم 
کــه نمي توانم دريابم که يک گاو چگونه به جهان 
مي نگرد. اگر مي توانســتم جهان بينــي يک گاو را 
دريابم، انســاني بودم که جهان بينــي گاو را مورد 
ســنجش قرار داده بود و اين بازهم يک جهان بيني 
انســاني اســت نه جهان بيني گاوي؛ اما دريک چيز 
شــک نبايد داشت و آن اينکه يک گاو جهان را به 
گونه متفاوتــي مي نگرد. بدن يک گاو با بدن يک 
انســان متفاوت اســت و نحوه ارتباط و تعاملش با 
جهان غير از نحوه تعامل انسان با محيط است؛ پس 
گاو جهانــي متفاوت از ما دارد. اين فلســفه ورزي 
شــايد فعال ًبه درد گاوهــا نخورد؛ امــا مي تواند به 
کار ما انســان ها بيايد. بدن واســطه معرفت اســت. 
بدن معرفتي خاص به واقعيت را موجب مي شــود. 
بدن هــاي اردک، گاو، ماهــي و پلنــگ از هــم 
متفاوت اند؛ پس آنهــا واقعيت را متفاوت مي يابند. 
اين نشان مي دهد که ما انسان ها نيز در معرفت خود 
به هســتي به بدن خاصي که داريم مشروط و مقيد 
شده ايم. ما هســتي را فقط مي توانيم به زبان انساني 

فلســفه مرحوم مطهري که در نظريه معرفتش متأثر 
از نظريه وجود ذهني مالصدراســت، مي توانســت 
بحراني را کــه اصالت وجود بــراي معرفت ايجاد 
مي کنــد جدي تر بگيــرد. در نظريه وجــود ذهني 
ماهيتــي که در خارج از ذهن ماســت، عيناً و دقيقاً 
حضــور و ظهوري نيز در ذهن مــا دارد؛ به گونه اي 
که يک شــيء که موضوع آگاهي قرار مي گيرد، 
درواقــع صاحب يــک ماهيت و دو وجود اســت: 
وجــودي در خــارج و وجودي در ذهــن؛ اما اين 
فلســفه گويي نيازي به بررســي اين نکتــه نمي بيند 
که اگر اصالت با وجود اســت طبيعتاً ماهيت امري 
اعتباري خواهد بود و آن هم بنا به حرکت جوهري 
در  هــر لحظه مي توان از وجود، ماهيتي نو و تازه را 
اعتبــار کرد؛ پس در اين حــال جايي براي ماهيتي 
ثابــت و قطعي نمي ماند که بتوانــد ضامن مطابقت 
دنيــاي عين بــا دنياي ذهن باشــد. چگونــه امري 
اعتباري و گــذرا مي تواند معرفتــي ثابت و قطعي 
را ضمانــت کند؟ چنين مســئله اي بــراي صدرا يا 
مرحوم مطهري مطرح نشــد؛ اما شــبيه همين مسئله 
بــراي ايمانوئل کانت پيش آمــد و او آن را جدي 
گرفت. کانت البته درگير بحث اصالت وجود نبود؛ 
اما در عصر او تقسيم و تبدل ماهيات به کيفيت هاي 
پديداري و کيفيت هاي اوليه و آنگاه به هم خوردن 
مرز اين دو در فلســفه بارکلي که يکسره جهان را 
به پديدار تقليل مي داد جهاني آشــوبناک در برابر 
کانت قرار مــي داد که همچون جهان يک اصالت 
وجودي )البته اصالت وجودي ملتزم به مبنا( تهي از 
هرگونه ذات و ماهيتي ارسطويي بود. کانت ناگزير 
بود در چنين افقي براي معرفت مبنايي فراهم کند. 
اگر در نگرش اصالت وجودي ماهيات در ســيالن 
وجــود و حرکت جوهري آن رنــگ مي بازد، در 
ايده آليسم تجربه گرايانه انگليسي وجود يک سره به 
امر پديداري تبديل مي شــود و ما ديگر با چيزي به 
نام مقوالت عشر يا معقوالت اولي يا ماهيات مواجه 
نخواهيم بود. کانت ناگزير بود جهان آشوبناک را 
پيش از آنکــه به افق پديــداري و آگاهي درآيد، 
نومن يا ناشــناختني خطاب کند وآنگاه ميان جهان 
في نفسه، ناشــناختني و آشوبناک و جهان آن گونه 
که توســط ذهن قالب بندي مي شود، تفکيک قائل 
گردد. پاسخ کانت به تجربه گرايي، ناظر به بحراني 
عميق در فلســفه متافيزيکي اســت کــه علم مدرن 

غربي به آن دامن زده بود.
2-نســبت دادن فلســفه کانت به سوفسطايي گري 
نيــز به نظر اشــکال پذير اســت. پروتاگــوراس در 
زمانــه اي کــه افالطون و ارســطو برجهان فلســفه 
ســيادت مي کردند، صدايي خاموش بود که نکته 
بسيار مهمي را گوشــزد نموده بود. اگر قرار است 
حقيقتي ديده و سنجيده شــود اين حقيقت توسط 
يک انســان ديده و سنجيده مي شــود و اين انسان 
همچــون موجــودي کرانمند، محدود و مشــروط 
به شــرايط طبيعــي خويش ناگزير اســت حقيقت 
را از منظر انســاني خود  شــهود کند و اين يعني هر 
حقيقتي، عاقبت حقيقتي انســاني است. هر معرفتي 
مهر کرانمندي آدمي را بر پيشــاني خود دارد. اين 

فلسفه مرحوم مطهري که 
در نظريه معرفتش متأثر از 

نظريه وجود ذهني مالصدراست، 
مي توانست بحراني را که اصالت 
وجود براي معرفت ايجاد مي کند 

جدي تر بگيرد
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کتاب  هاي اهل سنت و شــيعه و دوري گزيدن از 
تعصبــات تاريخي و جاهالنه، درســي اســت که 
هر کس با آن آشــنا شــود، نمي تواند از آن عبور 
کند. نگاهي به کتاب مهم المرجعات و نامه هايي 
که شــيخ االزهر مصر، شــيخ سليم البشري و نوع 
مذاکره و مناظره اهميت شرف الدين را در تسلط 
بالمنــازع او بر نصوص و متون ســني و شــيعه و 
تحليــل عميق و دقيق او از اين متون و ُخلق کريم 
و شــرح صدر و عاطفه جوشــان و تأثيــر او را بر 

بزرگترين روحاني رسمي سني نشان مي دهد.
شــيخ االزهر در اولين نامه به شــرف الدين بعد از 
عنــوان مي گويد: من در گذشــته ايام، به حقيقت 
مذهب شــيعه پي نبــرده بودم و اخــالق آنان را 
نيازمــوده بــودم، زيرا بــا آنان مجالســت نکرده 
بودم؛ تا اينکه مي گويد: شــنيده بودم که شــيعيان 
از برادران خــود )اهل ســنت( دوري مي جويند 
و خود را از برادران ســني خود جــدا مي دانند و 
ادامه مي دهــد و مي گويد: امــا هنگامي که تو را 

عالم مجاهد آيت اهلل سيد عبدالحسين شرف الدين 
عاملي )1290 ـ 1377 ه.ق.( بي شک از مهمترين 
مدافعان تشيع و مکتب اهل بيت )ع( و به خصوص 
حضرت زهرا )س( اســت. بيجا نيســت اگر گفته 
شــود از آغاز اختالف بين شيعه و سني و نوشته ها 
و کتاب هايــي کــه در ايــن زمينه نوشــته شــده 
اســت، تا امروز کســي با اين اســتحکام و متانت 
و رعايت مســئله حساس اختالف شــيعه و سني، 
با رعايــت وحدت و زبــان احترام آميــز به دفاع 
از تشــيع و مکتــب اهل بيت )ع( نپرداخته اســت. 
درهرحــال چنيــن ادبياتي در گذشــته زياد نبوده 
اســت. شــرف الدين در تمام حوزه هاي شــيعه و 
در بيــن تمام جوامع و علماي بــزرگ از جايگاه 
ويــژه برخــوردار اســت. اخــالص او در اعتقاد 
راسخ به تشــيع و مکتب اهل بيت )ع( و ارادت و 
عشــق او به حضرت زهــرا )س( و دفاع محکم و 
منطقي و جانانــه او با رعايت احترام به بزرگان و 
صحابه و استناد او به روايات مقبول از معتبرترين 

دو در عين شباهت نبايد يکسان انگاشته شوند. ميان 
اين شعار که نينديش، بلکه اطاعت کن يا نينديش 
زيرا انديشــه خر لنگي بيش نيســت و اين شعار که 
بينديش تا آنگاه که به کرانه هاي انديشه خود دست 
 يابي، تفاوت مهمي وجود دارد. اولي از همان آغاز 
خرد را منکوب کرده يا آن را حقير مي شمارد؛ اما 
دومي مي داند که آدمي جز ســرمايه خرد محدود 
خويش چيزي در کف ندارد؛ اما اجازه مي دهد که 
خرد تا ســرحد ويراني خويش پيــش رود و آنگاه 
در مرز فروپاشي خود و در نقطه اي بحراني، هستي 
را به گونه اي انديشــه ناپذير دريابــد؛ البته دريافتي 
غيرمفهومــي. اشــعري وکانت به توقفــي در تفکر 
مي رســيدند؛ اما مورد اشــعري از نوع تحکم بود و 
دعوت به اطاعــت کورکورانــه، حال آنکه کانت 
مي خواست که شــجاعت دانستن داشــته باشيم و 
مرکــب دانايي را تا آنجا پيــش ببريم که خود اين 
مرکب دريابد که بيش از ايــن نمي توان رفت. در 
تفکر اشــعري اين فرمان بيروني به اطاعت بود که 
مانع تفکر مي شــد؛ اما در تفکــر کانت اين نيروي 
درونــي خرد بود کــه حدومرز خود را مشــخص 
مي کرد. کانت ازآن رو که در انديشــه روشنگرانه 
خويش هيــچ حدومرز بيرونــي و تحکم آميزي را 
براي خرد آدمي نمي شناسد، فرسنگ ها از اشعريت 
و تعصب مذهبي فاصلــه دارد. او حتي آنگاه که به 
ديــن مي پردازد، مي کوشــد آن را بــا نيروي خرد 
انتقــادي داوري کنــد و دســتاوردهاي دين را در 
حوزه اخالق بازيافت نمايد. اين کجا و اشــعريت 
کالمي و نص محور کجا؟ عنوان اشــعريت کليشه 
نامناســبي براي نام گذاري فلسفه کانت است و اين 
شايد به مشکل ترجمه ما از فکر مدرن بازمي گردد 
که معموالً امر نوين و ناآشــنا را به امر آشــنا تقليل 
مي دهيم و البته در اين ميانه حقيقت تازه و نوخاسته 
مظلومانــه تحريف مي گردد. اگرچــه نزاع مرحوم 
مطهري با ديــدگاه ارتجاعي اشــاعره، اخباريون، 
ظاهرگرايــان و باطني گرايــي خردســتيز در قالب 
فلســفه صدرايي براي وضعيت امروزمان در جهان 
اسالم بســيار مغتنم است؛ اما هنگامي که اين فلسفه 
با فلســفه انتقادي کانت روياروي مي شــود، مسئله 
کاماًل شــکل متفاوت و حتي متأسفانه وارونه اي به 

خود مي گيرد.
شــايد بتــوان گفت انديشــه ديني پــس از مرحوم 
مطهري دقيقاً ازآن رو توانست در راه آزادي انسان 
گامي پيش تر نهد و گونه اي الهيات رهايي بخش را 
مطرح سازد که خودآگاه يا ناخودآگاه تا اندازه اي 
بــا ميراث انديشــه کانت آشــتي کــرد و بر نقش 
جايگزين ناپذير سوژه انساني تأکيد نمود. اگر قرار 
باشد تفکر ديني در دنياي امروز محل توجه و اعتنا 
قرار گيرد نمي تواند به وضعيت معرفتي و وجودي 
انســان بي توجه بمانــد و در صورتــي متناقض نما 
محدوديت هاي معرفتي و وجــودي اش و هم زمان 
استقالل وآزادي اش براي تصميم وتفکر را ناديده 
بگيــرد. انديشــه ديني بدون توجه به ســوژه مدرن 

وآشتي با آن انديشه اي سترون خواهد بود.■

عالمه شرف الدين، الگوي وحدت 
شيعه و سني

حجت االسالم والمسلمين حسين انصاري راد

چشــم انداز ايران: بيش از 30 سال از طرح هفته وحدت شيعه و سني  به وسيله 
مرحوم آيت اهلل منتظري مي گذرد، اما اکنون شــاهد شديدترين اختالف ها بين 
شــيعه و سني هستيم که با ظهور داعش و تکفير شيعيان و حالل شمردن خون 
شيعيان و غير آنان به اوج خود رسيده است و نيز اختالف و دشمني و تنازع در 
بين کشورهاي اسالمي و جدال شيعه و سني به خونريزي و قتل عام هاي هولناك 
انجاميده اســت. امروز در عصر صلح و دموکراسي و تسلط فرهنگ مسالمت و 
مدارا که انديشــه گاندي و نلســون ماندال الگوهاي معتبر شناخته شده است، 
مهمترين کشورهاي اسالمي در خاورميانه عرصه جنگ و کشتارهاي وحشتناك 
قرار دارد. عالم مجاهد آيت اهلل سيد عبدالحسين شرف الدين براي وحدت شيعه 
و سني تالش و عملکردي نقش آفرين داشــته و مورد احترام خاص و پذيرش 
قاطبه مراجع شيعه است. ايشــان کتاب هايي در اين زمينه نوشته که از اعتبار 
کم نظيري برخوردار است. حجت االسالم حسين انصاري راد در يادداشتي براي 
نشريه چشم انداز ايران، ديدگاه هاي ايشان را که حتمًا راه  برون رفتي است از اين 

شرايط بحراني، توضيح داده اند.
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است )256 صفحه( به آنچه درباره خليفه اول که 
با رضي اهلل عنه ياد مي کند و نقل شــده و نيز آنچه 
درباره خليفه دوم و سوم و عايشه و خالد بن وليد 
نقل شــده اســت مي پردازد و آنها را موردنقد و 
تحليل قــرار مي دهد و عميق تريــن نوع تحقيق و 
منصفانه ترين نوع قضــاوت و تحليل را به نمايش 
مي گــذارد. صرف نظر از تمام کتاب ها و مقاالت 
و ســخنراني ها و اقدامات شرف الدين در دفاع از 
اســالم و تشيع و اهتمام به وحدت مسلمانان و نقد 
شديد عوامل تفرقه و نفي و نقد اين عوامل،  فقط 
همين سه کتاب المراجعات و النص  و  االجتهاد و 
الفصول المهمه کافي است که او را از بزرگترين 
طرفداران اســالم و تشــيع و وحدت مسلمانان در 

طول تاريخ به شمار آورد.
در همين جا الزم اســت از جانشــين شرف الدين، 
امام موســي صدر ياد کنم که يکي از عالي ترين 
نمونه هاي روحاني روشــنفکر مســلمان در طول 
تاريخ اســت که غيبت او بزرگتريــن رخنه را بر 
اسالم و مســلمانان وارد ساخته که هيچ چيزي آن 
را جبران نمي کند و 35 سال است که از سرنوشت 
او اطالعي در دســت نيســت و اين پرسش جدي 
مطرح است که دراين باره چه کساني مسئول اند؟
امــا دربــاره کتاب »الفصــول المهمه فــي تأليف 
االمه« که به معناي راهبردهاي سرنوشت ســاز در 
جهــت وحدت جامعه اســالمي اســت و مقصود 
اصلي اين مقاله توضيح آن اســت، به نقل بخشي 

از سرفصل هاي آن مي پردازم.
فصــل يکــم ـ درباره بخشــي از آنچــه در قرآن 
مجيد، ســنت پاک رســول خدا)ص( درباره نوع 
رابطه مســلمانان با هم و شــکل جامعه اســالمي 
آمده اســت. قرآن مجيد مي گويــد: همانا مؤمنان 
برادر همنــد )حجــرات: 10( و مي گويد: مردان 
مؤمن و زنان مؤمنه بعضي از آن ها دوستان بعضي 
ديگرنــد )توبه: 71( و مي گويد: همه به ريســمان 
خــدا چنگ بزنيد و از تفرقه بپرهيزيد )آل عمران: 
103( و مي گويــد: کســاني که دين را بــه تفرقه 
کشــاندند و گروه گروه شــدند، تــو به هيچ وجه 
نســبتي با آنــان نــداري. همانــا رجوع آنــان به 
خداســت و خداوند آنــان را به نتيجه اعمالشــان 
آگاه خواهد ساخت )انعام: 159( و از رسول خدا 
)ص( روايت شده که فرمود: دين نصيحت است 
براي خدا، کتاب خدا، پيشــوايان مسلمان و براي 
عموم مسلمانان؛ و قســم به کسي که جان من در 
دست اوست، ايمان ندارد هيچ بنده خدايي، مگر 
اينکــه آنچه را براي خودش دوســت دارد براي 

برادرش دوست داشته باشد.
و نيز رسول خدا )ص( فرمود: از گمان بپرهيزيد، 
زيــرا گمــان دروغ تريــن گفتــار اســت و دنبال 
جمع کردن اخبار درباره هم نباشــيد و در احوال 
خصوصي هم جســت وجو نکنيــد و وارد معامله 
هم نشــويد )رودســت به هم نزنيد( و به هم حسد 
نورزيد و نسبت به هم دشمني نکنيد و اي بندگان 
خدا برادر هم باشــيد و جايز نيست براي مسلمان 

خدا و مذهب ســني، و شيعه و پيروان اين مذهب 
مهم اســالمي است بياموزند و زمينه وحدت شيعه 
و ســني را با احترام و منطق و گفت وگوي توأم با 

تواضع فراهم آورند.
اين مکاتبات و گفت وگوها از ســوي بزرگترين 
عالم رســمي ســني و شــيخ االزهر، با يک عالم 
درجه اول شــيعه درباره مهمترين مســائل، مورد 
اختالف اســت؛که با کمال احترام بــه عقايد دو 
طــرف و تــوأم با نقــد و تحليل مســائل و عقايد 
طرفين انجــام گرفته اســت و درنهايت هيچ يک 
تسليم عقيده ديگري نشده است. الگويي درست 
و کامــل از ارتباط برادرانه و محترمانه دو مذهب 
شــيعه و ســني اســت که بايد همه جا و از ســوي 
تمام طبقات خواص و غيرخواص رعايت شــود. 
هتاکي از دو ســو نســبت به عقايــد هم و خداي 
ناکــرده تکفير و نزاع و خصومــت، همان چيزي 
اســت که نيروي جامعه اسالمي را در طول تاريخ 
تضييع کرده اســت و دشــمنان اســالم بيشــترين 
فايده را از اين نزاع برده و تســلط خود را از اين 
طريق بر جوامع اسالمي تحميل نموده  اند. جوامع 
اسالمي ازاين جهت گرفتار انحطاطي شده اند که 
قرن هاست در آن دســت وپا مي زنند و اکنون در 
خاورميانــه و در بســياري از نقاط جهان شــرايط 
مســلمانان و اقدام هاي برخي گروه ها به نام اسالم 
مايه شرمساري نه تنها مســلمانان، بلکه شرمساري 
بشــريت اســت و به طور دقيق تر همــه ارزش ها و 
حيات بشري را در مخاطره قرار داده است. گمان 
نمي  کنم کســي از شرف الدين در عقيده به اصول 
تشــيع و ارادت به ائمه اهل بيت)ع( و به خصوص 
حضــرت زهــرا)س( راســخ تر و نيــز نســبت به 
دفاع و احترام به آن حســاس تر و قوي تر باشــد. 
شرف الدين در عين احترام به اهل سنت و صحابه 
رســول اکرم)ص( که در کتاب »الفصول المهه« 
آن را با تفصيل و به صورت مســتند و منطقي بيان 
کــرده اســت و در هميــن گفتار بــه آن پرداخته  
خواهد شــد، از نقد عقايد اهل ســنت با احترام و 
ادب شايســته خودداري نکرده است؛ ازجمله در 
کتاب »النص  و االجتهاد« کــه کتاب کم حجمي 

مالقــات کردم، شــخصيتي را يافتم که ســخنش 
انسان را شاد مي کند. شخصيتي که در گفت وگو 
دقيق و خوش مشــرب و در مقام جدال نيرومند و 
هنــگام مزاح لطيــف و در مقام نبرد شــرافتمند و 
در معاشرت سپاســگزار است و در هنگام مسابقه 
و مبــارزه مرتکــب دروغ و فريــب نمي شــود. 
بنابراين يک شــيعه براي هم نشــيني، يک گل و 
براي اهــل فرهنگ و ادب يک آرزوســت »فإذا 
الشــيعی ريحانــة الجليــس، ومنيــة کل أديب«. 
شــيخ االزهــر مي گويــد: اکنون من خــود را در 
کنار يک دريــاي عميق و بي پايــان مي بينم و از 
آن مقــام اجــازه مي خواهم تا در امــواج آن فرو 
روم و بــه مســائل دقيق و پيچيــده اي بپردازم که 
مدت هاســت ذهن مرا درگيــر دارد و من در اين 
مسائل که مطرح مي کنم دنبال لغزشي نمي گردم 
و در پي پرده دري نيســتم و در جهت مچ گيري و 
تخريب عمل نمي کنم. من به دنبال يک گمشــده 
مي گردم و از حقيقتي جســت وجو مي کنم و اگر 
حقي آشــکار گردد، ســزاوارترين چيزي اســت 
کــه بايد از آن پيروي کرد و اگر به حقي دســت 
نيابــم - ما به آنچه داريم و شــما بــه آنچه داريد 
خشــنود خواهيد بود و نظرها مختلف خواهد بود 
ـ »نَحُن بِما ِعنِدنا َوأَنَت بِما, ِعنَدَک راٍض َوالَرأُي 
مُختَلُِف« شيخ  االزهر در انتها اين نامه که با کمال 
تواضع و ادب و محبت و احترام، آغاز و به انجام 
رسيده اســت، مي گويد: با اجازه شما من در اين 
مراجعات و نامه ها فقط از دو موضوع مي پرســم: 
1.اينکه مسلمانان در فروع و اصول به چه کساني 
بايــد مراجعه کنند؛ 2. از امامــت عامه و خالفت 
رســول خدا )ص( امضاي من در اين نامه ها »س« 
و امضــاي شــما »ش« خواهد بود و پيشــتر از هر 

اشتباهي اميد عفو دارم. والسالم.
ايــن نامه ها با پاســخ ها به 120 نامــه بالغ گرديده 
اســت و شــيخ االزهر در آخرين نامــه و پس از 
گرفتــن پاســخ ها کــه در نهايت احتــرام و ادب 
نســبت به شيخ االزهر و نيز نسبت به همه اصحاب 
رسول خداســت، چنين مي نويســد: من شهادت 
مي دهم که شما در فروع و اصول بر همان عقيده 
هســتيد که ائمه اهل بيت پيامبر)ع( مي باشند. اين 
موضــوع با دقتــي تمام بيــان گرديــد و حقيقت 
مســئله آشکار شد و بســياري از مکنونات مخفي 
آن پديــدار گرديد و شــک در آن جز از فســاد 
عقــل و منحرف کردن حقيقت نمي تواند نشــأت 
گرفته باشــد و مي گويد: مــن هنگامي از تو جدا 
شــدم که به هدف دســت يافتم و پيروز گرديدم 
و خداوند به وســيله تو نعمــت بزرگي به من عطا 
فرمود و چه زيباســت آنچــه از ناحيه تو به چنگ 
آوردم. والحمــدهلل رب العالميــن. ايــن نامــه در 
تاريخ جمادي االول 1330 ه.ق نوشته شده است. 

تاريخ اولين نامه مورخ ذيقعده 1329 ه.ق است.
اين مکاتبات اکنون پيش چشــم همه است و همه 
بايد آن شــيوه ارتباط شيعه و سني و گفت وگو را 
عالمه شرف الدینکه تماماً همراه با احترام کامل به صحابه رســول 
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مي ريزنــد و جوامع اســالمي را بــا اختالف هاي 
نادرســت و خالف نصوص معتبــر نبوي )ص( و 
بيان روشــن قرآن مجيد از دست يافتن به وحدت 
و توافــق بر ســر مديريت واحد جامعه اســالمي 

محروم مي کنند.
مؤلــف بزرگوار در ايــن کتاب تمــام رخنه ها و 
مواردي را که زمينه اختالف و تکفير و دشــمني 
شيعه و ســني اســت مي بندد و ضرورت وحدت 
را با صالبتــي تمام بيان مي کند، امــا قرآن مجيد 
وحــدت را در بيــن تمــام اديان آســماني و اهل 
کتــاب و بلکه وحدت انســاني را براســاس يک 
اصل مشــترک مطــرح مي ســازد و مي گويد: »يا 
أَهَل الِکتــاِب تَعالَوا إِلی َکلَِمٍة َســواٍء بَينَنا َوبَينَُکم 
َ َوال نُشِرَک بِِه َشيئًا َوال يَتَِّخَذ بَعُضنا  أاَّل نَعبَُد إاِلَّ اهللَّ
ِ« )آل عمران: 64( اي اهل  بَعًضــا أَربابًا مِن دوِن اهللَّ
کتاب بياييد تا بر ســر يک کلمه مشــترک )اصل 
مــورد قبول همه( متحد شــويم؛ اينکه جز خدا را 
نپرســتيم و هيچ چيز را شــريک او قــرار ندهيم و 
هيچ يک از مــا ديگري را صاحب اختيار )مطاع و 

فرمانروا( نگيرد.
عالمه طباطبايــي در معناي آيه مي گويد: خضوع 
جامعه يــا فردي از افــراد در برابر فــرد ديگر به 
صورتي کــه اين فــرد مطلق العنان فرمــان براند و 
امرونهــي او مورد اطاعــت قرار گيــرد، نابودي 
فطرت بشــري و منهدم ســاختن انســانيت است. 

)الميزان، ج 3، ص 274(
جوهــر تعليم قرآن مجيــد آزادي انســان از قيد 

هرگونه سلطه و وحدت همه انسان هاست.
مشــکل اساســي در جوامــع اســالمي برخالف 
آن ها که مشــکل را به بيگانگان نسبت مي دهند، 
اجتماعــي،   سياســي،  عقيدتــي،  اختالف هــاي 
اقتصــادي، فرهنگــي، قومــي و اختالف بر ســر 
قــدرت و ثــروت و شــيوه هاي مديريــت و نوع 
سياست هاســت و اين همه ناشــي از عدم استنباط 
و فهم درســت براي حل مشــکالت و نرســيدن 
به يک توافق بر ســر يــک مديريــت برآمده از 
خواســت و اراده عمومي است که تأمين عادالنه 
حقوق همگان را بتوانــد تضمين کند و با تکيه و 
اســتفاده از توان مادي و معنــوي و علمي تمامي 
ملت به تأميــن کامل حقوق فرد فرد جامعه بدون 
هيچ گونه تبعيض متعهد و در برابر همه مســئول و 
پاسخگو باشد. مديريتي که با انتخاب آزاد مردم، 

همواره در حال تغيير و تحول باشد.■

هيــچ دليلي بر ايــن تکفير و تبــري وجود ندارد، 
مگر آنچه شــياطين انسان نما بر آن مي دمند. اينان 
از نســل آکله االکباد )کســي که بعد از شــهادت 
حمزه جگر او را درآورد و در دهان گذاشــت تا 
بخورد( براي اسالم خطرناک ترند و اکنون عصر 
علم، انصاف و عصر تأمل در حقايق امور اســت 
و عصر دورريختن تعصب مذمومه اســت و عصر 
چنگ انداختن به کتاب خدا و ســنت رسول اکرم 

)ص( است.
مؤلــف کتــاب در اين فصل روايات بســياري از 
کتب صحيح اهل ســنت نقل مي کنــد و ازجمله 
مقــداد بــن عمرو نقــل مي کند کــه مي گويد: يا 
رســول اهلل اگر با يکي از کفار که در حال جنگ 
هســتيم و او يک دســت مرا با شمشــير قطع کرد 
و بعد گفت من مســلمان شــدم آيــا مي توانم به 
کشــتن او اقدام کنم. رســول اکــرم)ص( فرمود 
نبايد او را کشــت و اگر اقدام به کشتن او بکني، 
تو مانند او خواهي شــد. شرف الدين اين حديث 
را چنيــن مي گويد: »اين نهايت چيزي اســت که 
در احتــرام به اهــل توحيد گفته مي شــود و بايد 
گزافه گويــان معاند )کســاني که شــيعه را تکفير 
مي کنند و از شــيعه تبري مي جويند( با اين اقدام 
از خدا بترسند«. اينان کساني هستند که مسلمانان 
را گرفتار تفرقه کرده اند و در بين مسلمانان آتش 

افروختند. فتنه 
اين ســخنان آتشين از بزرگترين عالم مدافع تشيع 
و مکتب اهل بيت و حضرت زهرا )س( در جهت 
وحدت شــيعه و ســني متوجه کساني است که به 
اختالف هاي شيعه و سني دامن مي زنند. آن ها که 
شــيعيان را تکفير مي کنند و خــون آنها را حالل 
اعالم مي نمايند و در عراق و پاکســتان و جاهاي 
ديگر به قتل عام شــيعيان دست مي زنند؛ همچنين 
متوجه شــيعياني اســت که با گفتار و کردار خود 
به تحريــک اهل ســنت مي پردازنــد و بهانه اين 
فجايع وحشــتناک را فراهم مي نمايند. اين هر دو 
طرف فهميده و نفهميده آب به آســياب دشمنان 

کــه بيش از ســه روز از برادر مســلمانش دوري 
گزيند.

و امام صادق )ع( فرمود: مســلمان برادر مســلمان 
اســت و چشــم اوست و آينه اوســت و راهنماي 
اوســت، بــه او خيانــت نمي کنــد و او را فريب 
نمي دهد، بــه او دروغ نمي گويــد و در غياب او 

عيب او را بازگو نمي کند.
آنچه از قرآن مجيد و روايات رســول اکرم)ص( 
و ائمه اهل بيت )ع( به ايــن مضمون آمده، بدون 
تبعيــض براي همه کســاني اســت که شــهادتين 
مي گويند و مسلمان اند و هيچ فرقه اي از فرقه هاي 
مســلمانان چه سني و چه شــيعه و چه غير آنها از 
ايــن احکام کلي مســتثنا نيســت. بحــث تفرقه و 
جدايي فقط مربوط به شــيعه و گروه هاي شــيعه 
نيســت، بلکه تفرقه بين شــيعه و ســني و غير آنها 
نيز موضوع اين آيات قرآن مجيد و ســنت رسول 

خدا )ص( است.
فصل دوم- در بيان معناي اســالم و ايمان اســت 
که بنده خدا بدين وســيله به رضوان الهي دســت 
مي يابد و دائر مدار سلطاني است و آثار مسلماني 
بــر آن مترتب اســت. بيان اســالم و ايمــان براي 
اين اســت کــه متعصبــان را به آن قانــع نمايم و 
غرق شــدگان در افتخــارات جاهليــت را برمــال 
ســازم و بنابراين مي گويم برادران اهل ســنت ما 
اجماع کرده اند که اسالم و ايمان عبارت است از 
شــهادتين و تصديق به قيامت و نمازهاي پنج گانه 
به ســوي قبله و حج بيــت اهلل الحــرام و روزه ماه 
رمضان و زکات و خمس؛ و اين چيزي است که 
کتاب هاي شش گانه اهل سنت و کتاب هاي ديگر 
آنان اعــالم کرده اند. در صحيح بخاري آمده که 
رســول اکرم)ص( فرمود کسي که شهادت بدهد 
بــه »ال اله اال اهلل« و به ســوي قبله نمــاز بخواند و 
از گوشتي اســتفاده کند که به شيوه اسالمي ذبح 
شــده است اين مسلماني اســت که در پيمان خدا 
و رســول خدا)ص( قرار دارد و کسي نبايد پيمان 

خدا را نسبت به او بشکند.
شرف الدين در پايان اين فصل مي  گويد: احاديث 
در اين معنا قابل شــماره نيست و مي توان در اين 
جهت غيــر از کتاب هــاي صحيح شــش گانه به 
فصل مربوط در صحيح مســلم در کتاب االيمان 

مراجعه کرد.
فصل ســوم- در اين فصل بخشــي از مســتندات 
مورد اعتماد اهل ســنت بيان مي شود که کسي که 
شــهادتين بگويد مسلمان اســت و از حقوق يک 

مسلمان برخوردار است.
شــرف الدين در آغــاز اين فصــل مي گويد:  در 
اين فصل رواياتي از اهل ســنت آورديم تا غافل 
متنبــه گردد و جاهــل قانع شــود و بپذيرد و اين 
دو بداننــد کــه کار مســلمانان آن چنان که افراد 
متعصــب و غيرمســئول و خودبزرگ بينان جاهل 
گمــان مي کنند، نيســت و آنان را بــه گروه هايي 
تقســيم کردند که برخي، برخــي ديگر را تکفير 
مي کننــد و از هــم تبري مي جوينــد؛ درحالي که 

مشكل اساسي در جوامع 
اسالمي برخالف آن ها كه مشكل 
را به بيگانگان نسبت مي دهند، 
اختالف هاي عقيدتي، سياسي، 
اجتماعي،  اقتصادي، فرهنگي، 
قومي و اختالف بر سر قدرت و 

ثروت و شيوه هاي مديريت و نوع 
سياست هاست و اين همه ناشي از 
عدم استنباط و فهم درست براي 
حل مشكالت و نرسيدن به يك 
توافق بر سر يك مديريت برآمده 

از خواست و اراده عمومي است
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يــک آمــوزه و راهــکار بين المللي هســتند؛ اما ما 
مي توانيم مارکسيســم را تنها در عمل به کار بنديم 
]آن هم[ وقتي ويژگي هاي معين کشورمان را در نظر 
گيريم و شکل خاص ملي آن را رعايت کنيم...اگر 
کمونيست ها که بخشي از ملت بزرگ چين هستند، 
مارکسيسم را جدا از ويژگي هاي چين به کار گيرند 
آن مارکسيســم، مارکسيسمي مبهم و عقيم خواهد 
بود. ازاين رو مارکسيسم بايد با توجه به ويژگي هاي 
چين به کار برده شــود تا بتواند در همه جلوه هايش 

ويژگي هاي چين را بازتاباند.«5
مائو پس از تماس مســتقيم با دهقانان چين، از نقش 
دهقانان و پيشــگامي آنان در مبارزه با زمينداران  و 
طبقه وابسته به استعمار سرمايه داري سخن مي گويد 
و مي نويسد: »کسي که فقراي ده را نشناسد، انقالب 

را نشناخته است.«6
آيا اگر مائو ويژگي هاي مادي و معنوي جامعه چين 
را در نظر نمي گرفت و آنها را بررســي نمي کرد و 
راهنمــاي عمل قرار نمــي داد، در کار انقالب چين 

موفق مي شد؟
آيا در آثار مارکس از دهقانان تهيدست که پايگاه 
اصلي و اساســي انقالب چين بودند سخني در ميان 

بود تا مائو بدان استناد کند؟
اگر لنين از چارچوب گفته ها و نوشته هاي مارکس 
و مائــو از دايــره نظريات مارکــس و لنين در باب 
ســاختار جامعه پا فراتر نمي گذاشــتند و شــناخت 
ويژگي هاي عقيدتي، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، 
سياســي و فرهنگي جامعه خــود را در دوره معين 
با درک شــرايط جهاني در همــان دوره معين پايه 
نظريات، اســتراتژي، برنامه ها و اقدامات خود قرار 
نمي دادند، در روسيه و چين انقالبي هم رخ نمي داد.

به همــان دليــل که نظريــات مارکــس ـ چنان که 
خود تأييد مي کنــد ـ در مورد تغييــرات اجتماعي 
و اقتصــادي و تحول شــيوه هاي توليد بــراي همه 
جوامع جهاني ارائه نشده است، نظريات لنين و مائو 
تسه تونگ هم که در جامعه معين و دوره معين براي 
حل مســائل معين ارائه شــده اند نيز جهان شمول )و 

بايد گفت ايران شمول( نيستند.
اين وظيفه تاريخي  اجتناب ناپذير جانبداران  طبقات 
محروم در هر جامعه بشــري است کهـ  براي نجات 
جامعه خود از مظالم طبقاتيـ  در هر جامعه متناسب 
با ســاختار طبقاتي اقتصادي، سياســي و فرهنگي و 
در هر دوره تاريخي مشــخص و معين ـ راه رهايي 

دور داشتن آن، مارکسيسم را به يک چيز يک سويه، 
زشــت و بــي روح تبديل مي کنيم، عصــاره حياتي 
آن را مي کشــيم، ارکان اساسي تئوريک آن يعني 
ديالکتيک يــا آموزش مربوط بــه تکامل تاريخي 
منهــدم  را  از تضــاد  جامع االطــراف و مشــحون 
مي ســازيم و ارتباط آن را بــا وظايف عملي معين 
زمان که در هــر چرخش تازه تاريخ تغييرناپذيرند، 

قطع مي نماييم.« 3
او در جــاي ديگر تصريح مي کنــد: »ما به هيچ وجه 
بــه نظريات مارکــس به عنوان چيــزي پايان يافته و 
غيرقابل لمس نگاه نمي کنيم. برعکس، يقين داريم 
که آن تنها شــالوده يک علم را بنا نهاده اســت که 
سوسياليســت ها اگر نمي خواهنــد از زندگي عقب 
بماننــد، بايد آن را در همه جهات گســترش دهند. 
ما بر اين باوريم که به ويژه براي سوسياليســت هاي 
روســي الزم است نظريات مارکس را خود به گونه 
مســتقل رشد و تکامل دهند، زيرا اين تئوري ها تنها 
نکاتــي کلي و راهنما به دســت مي دهد که به گونه 
منفرد و مشــخص در مورد انگلســتان بايد به شيوه 
ديگري به کار گرفته شود تا فرانسه و براي فرانسه به 
شيوه ديگري تا آلمان، براي آلمان به شيوه ديگري 
تا روســيه.« 4 به نظر مي رســد که برداشــت لنين از 

مارکسيسم به اندازه کافي روشن باشد.
مائو تســه تونگ، رهبر حزب کمونيست و انقالب 
چيــن، درباره چگونگي کاربــرد نظريات مارکس 
مي نويســد: »کمونيســت ها، طرفداران مارکسيسم، 

مارکسيسم آموزش ُدگم نيست، راهنماي عمل 
است. 

»انگلس«
Otet� »کارل مارکس در نامه اي به ســردبير نشريه 

schestwennyje Sapiski« دربــاره مطالبــي 
که مترجم روســي درباره کتاب ســرمايه نوشته، به 
علت عموميت دادن بــه نظرياتش درباره چگونگي 
به وجود آمدن شيوه توليد ســرمايه داري در اروپاي 
غربي به تمام جوامع جهانــي گله و اعتراض کرده 
که چرا نظرياتش درباره علل پيدايش شــيوه توليد 
سرمايه داري در اروپاي غربي به صورت يک نظريه 
عام فلســفي ـ تاريخي دربــاره چگونگي تغييرات 
اجتماعي و پيدايش شــيوه توليد سرمايه داري براي 
تمام جوامع جهانيـ  شرايط تاريخي و اجتماعي شان 
هــر چــه باشــدـ  طرح شــده اســت. مارکــس به 
اين اعتــراض اضافــه مي کند که طــرح نظرياتش 
بدين صــورت ]عموميت دادن آن بــه جوامعي که 
ســاختارهاي متفاوتــي دارند[ ـ با عــرض پوزش ـ 
همان طــور که برايش افتخار بزرگي اســت توهين 

بزرگي هم محسوب مي شود.1
لنيــن نيز پس از بررســي آثار مارکس مي نويســد: 
»تئوري مارکسيستي بي چون وچرا خواستار آن است 
که هنــگام تجزيه وتحليل هر مســئله اجتماعي، آن 
مسئله بدواً در چارچوب تاريخي معين مطرح شود 
و ســپس چنانچه سخن بر ســر يک کشور )مثاًل بر 
سر برنامه محلي براي هر کشور( باشد خصوصيات 
مشــخصي که حدود يک دوره معين تاريخي اين 
کشــور را از ساير کشورها متمايز مي سازد، در نظر 

گرفته شود.«2
لنين همچنيــن در مقاله اي با عنــوان »درباره برخي 
از ويژگي هاي تکامل تاريخي مارکسيسم« نوشت: 
»انگلــس در خصوص دوســتش چنيــن مي گويد: 
آموزش ما ُدگم نيســت، بلکه رهنمون عمل است. 
در اين اصل کالســيک آن جنبه از مارکسيسم که 
اغلــب از نظــر دور مي دارند، با قــوت و صراحت 
شــگرفي خاطرنشــان گرديده اســت و ما با ازنظر 

درباره مارکسيسم در ايران

شاپور رواساني

 استاد بازنشسته کرسي اقتصاد 
اجتماعي

کارل مارکس
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آن را به عنــوان اتهام به کار مي برندـ  مطرح شــده از 
کلي گويي تجاوز نکرده است.

يکــي از نــکات مهــم و اساســي درباره ســاختار 
جامعه ما، شناخت ســاختار طبقه ُکمپرادور8 حاکم 
)طبقه پيوســته به امپرياليســم ســرمايه داري( است. 
ايــن طبقه از دوران قاجار تاکنــون عامل مهمي در 
تغييرات سياســي، اقتصادي و اجتماعــي جامعه ما 
بوده و هســت. آيا کســاني که در جامعه ما خود را 
مارکسيست مي دانند اين طبقه و ساختار داخلي آن 
را مي شناسند؟ اگر اين طبقه را نشناسيم، جامعه ايران 

را هم نشناخته ايم.
دربــاره اين طبقه در آثار مارکــس، انگلس و لنين 
مطالبــي بيــان نشــده، لنيــن اشــاراتي دارد، اما در 
بررســي هاي مائو تسه تونگ درباره چين از آن ديار 
به وجود آن توجه شــده است. اگر مائو تسه تونگ 
به جاي کوشش براي شــناخت چين در دوره معين 
فقــط به نقــل نوشــته هاي مارکس و لنيــن قناعت 
مي کرد، قادر به شناسايي چين نبود، انقالبي هم رخ 

نمي داد.
با توجه به بســياري از نکات مي تــوان گفت هنوز 
مارکسيســم در ايران مطرح نشده و ما مارکسيست 
به معناي علمي آن نداشــته و نداريم. اگر کســي يا 
گروهي در ايــران خود را مارکسيســت )راهنماي 
عمل( مي دانــد و مي خواند در مرحلــه اول بايد به 
اين سؤال پاسخ دهد که شيوه توليد مسلط در ايران 

چيست؟
ساختار طبقاتي چيست و کدام طبقه پايگاه اجتماعي 
مارکسيست هاي وطن ما است. با تکرار نقل قول هاي 
مارکس کســي مارکسيســت به معنــاي علمي آن 

نمي شود.
بررســي هاي تاريخــي ايران نشــان مي دهند که در 
وطن ما عده اي با نهايت صميميت و پاکي و باهدف 
رهاســاختن جامعه ايــران از فقــر و مظالم طبقاتي، 
تــالش کرده اند؛ امــا به علت نشــناختن ســاختار 
جامعه نتوانسته اند از حمايت همان فقرا و محرومان 
برخوردار شوند. با توجه به آنچه ُرزا لوکزامبورگ 
بيان کرده، کسي که از مارکسيسم به عنوان راهنماي 
عمــل در جهت رفــع مظالم و اســتقرار عدالت در 
جامعه بهره برداري کند، مخالف دين نيســت؛ بلکه 
خواســتار اســتقرار عدالت و مخالف بهره برداري 

مالکيــت و حاکميت بــر ابزارهاي توليــد، موضع 
طبقاتي اقشــار اجتماعي و افراد، روابط متقابلشان با 
يکديگر و جامعه درزمينه چگونگي مبادله را در بر 

مي گيرد.
در توضيح شيوه توليد مسلط در جامعه ما نمي توان 
روابــط خانوادگــي و ضوابط ناشــي از مالکيت و 
حاکميت يک اقليت )بخــش خصوصي( درزمينه 
توليد، توزيع، مبادله و مصرف را از هم جدا دانست.
در چارچــوب شــيوه توليــد در جامعه مــا، با يک 
بررســي تاريخي و اجتماعي مي توان نشــان داد که 
چگونه با تغيير حاکميت، مالکيت بر ابزارهاي توليد 
نيز دستخوش دگرگوني شده و اين ابزارها مالکاني 
تازه يافته اند )و مي يابند(. ديگر اينکه انباشت سرمايه 
يکــي از عوامل مهم پيدايش و رشــد شــيوه توليد 
سرمايه داري در اروپاي غربي، امريکا و ژاپن است؛ 
اما در جامعه ما با فرار ســرمايه سروکار داشته ايم و 

داريم.
مارکس با توجه به شــرايط توليد مســلط در آلمان 
)صنايــع در حال رشــد( و اين امر کــه در اين نظام 
توليدي پرولتاريا )لنين: کارگر صنعتي شهرنشــين( 
کارگران، افزايــش مي يابند، نظريات اجتماعي اش 
را بيــان مي کند. درباره جامعه خودمان در شــرايط 
کنوني نيز اين ســؤال مطرح اســت که شيوه توليد 
مســلط در ايران چيست و ســاختار طبقاتي جامعه 
در چــه جهت و مســير دچــار تغييرات مي شــود، 
کــدام طبقه پايــگاه اجتماعي »مارکسيســت هاي« 
ايران اســت؟ آيا کســاني که خــود را در جامعه ما 
»مارکسيســت« مي دانند از شــرايط کار و زندگي 
کارگران، کشــاورزان و به طورکلي محرومان و از 
انــواع مالکيت ها و انواع مالکان اطالعي دارند؟ آيا 

مي دانند ساختار »بخش خصوصي« چيست؟
در بررســي هاي اجتماعــي ـ بــه تقليــد از آثــار 
نظريه پــردازان کشــورهاي ديگر ـ از فئوداليســم، 
بورژوازي و ليبراليسم سخن در ميان است. آيا سابقه 
تاريخــي ـ اجتماعي اين مفاهيم را مي شناســيم؟ ما 
هنوز ساختار جامعه خودمان را نمي شناسيم، به اين 
جهت مي توان پرسيد آيا اصوالً مارکسيسم به عنوان 
راهنماي عمل در جامعه ما مطرح شده است؟ آنچه 
در جامعه ما درباره مارکسيسم تاکنونـ  چه از طرف 
مدعيان مارکسيست بودن و چه از طرف کساني که 

طبقات محروم را ارائه نمايد و شــيوه توليد مســلط 
را به نفع محرومان )اکثريت جامعه( تغيير دهد و از 

نو تنظيم کند.
نکته ديگر اينکه: پذيرفتن شــيوه بررســي مارکس 
دربــاره ســاختارهاي اجتماعي به منزلــه قبول تمام 
نظريــات مارکس در بــاب همه مســائل اجتماعي 
از جملــه دين و مذهب نيســت، زيرا اين مســائل و 
نکات در جوامــع مختلف، در يک جامعه و در هر 
دوره معين تاريخي، محتواي فرهنگي، اقتصادي و 

اجتماعي خاص خود را دارند.
ُرزا لوکزامبورگ، نظريه پرداز مشهور مارکسيست، 
در مقاله اي با عنوان کليسا و سوسياليسم در بررسي 
عقايد دينــي افراد جامعه مي نويســد: »هر کس در 
داشــتن اعتقادي که او را خوشــبخت مي کند آزاد 
اســت و هيچ کس حق ندارد به اعتقــادات مذهبي 
افراد توهين کند«.7 و در جاي ديگري مي نويســد: 
»ما با مسيحيت مخالف نيستيم، با کليسا مخالفيم«. به 
نظــر ُرزا لوکزامبورگ قاعدتاً بايد روحانياني که از 
عدالت سخن مي گويند جانبدار سوسياليسم باشند، 
نه جانبدار سرمايه داري يا نظام هاي طبقاتي. با توجه 
به اين نــکات مي توان گفت مارکسيســم به عنوان 
راهنماي عمل اجتماعي و اقتصادي مخالفتي با اديان 
مذاهب حقه که خواستار استقرار عدالت در جامعه 
بشــري و رفع و دفــع مظالم اند نــدارد؛ اما با فريب 

توده ها مخالف است.
نکتــه ديگري که بايد موردتوجه مــا در ايران قرار 
گيــرد اين اســت کــه مارکس اطالعــي از ديانت 
اســالم و مذهب شيعه نداشــت تا بتواند احتماالً بر 
اساس چنين اطالعي، نظري ابراز کند، اطالعات او 
درباره اديان حداکثر به يهوديت و مسيحيت محدود 

مي شد.
به هرحال بايد توجه داشــت که مارکسيســم دين يا 
مذهب نيست که کســي بدان معتقد باشد يا نباشد. 
مارکسيســم چنان که انگلس هم يادآوري مي کند 
راهنماي عمل است )در بررسي تاريخي ساختارهاي 
اقتصادي و اجتماعي( و اين راهنماي عمل را بايد و 
مي توان در مورد يک جامعه معين با ساختار معين و 

در دوره معين به کار برد.
اما نخســتين ســؤال که در بررسي ســاختار جامعه 
ما مطرح مي گردد و بدون پاســخ درســت و کامل 
بــدان نمي توان به طرح برنامــه در مبارزات طبقاتي 
پرداخت، شــناختن ســاختار اقتصادي )شيوه توليد 
مســلط در ايــران کنوني( اســت؛ اما شــيوه توليد 
چيست؟شيوه توليد در جامعه دربرگيرنده نيروهاي 
توليدي و روابط توليدي اســت و نيروهاي توليدي 
عبارت اند از کار انســاني چه ســاده، چه مرکب و 
پيچيده؛ علــم و تخصــص؛ و نيز ابزارهــاي توليد 
)زمين، طبيعت، صنايع و به طورکلي ابزارهاي کار(. 
با به کار گرفتن ابزارهاي توليد و نيروي کار انساني، 
انســان در طبيعت دگرگوني هايي پديد مي آورد تا 

نيازهاي فردي و اجتماعي اش برآورده شود.
روابط توليــدي عبارت اســت از روابط انســان ها 
درزمينه توليد، توزيع، مبادله و مصرف با يکديگر، 
به طورکلــي در متن جامعه. روابط توليدي، شــکل 
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3( نخست به بحث هزينه اجتماعي و درگيري ميان 
نيروها توجه کنيم. اين درســت است که در مقطع 
کنوني تاريخ ايران و البته در امتداد سده هاي پيشين، 
شــکلي از ايدئولوژي اســالمي و ملي، ايدئولوژي 
غالب در اجتماع ايراني اســت، اما غالب بودن اين 
ايدئولوژي يا هر ايدئولوژي ديگري به خودي خود 
نمي توانــد نافــي امــکان وجــود ايدئولوژي هاي 
ديگر باشــد و به گمــان من اگر درســت بنگريم، 
نبايــد از وجود اين بديل ها تعجــب کرد. هيچ گاه 
نمي توان تضمين کرد که مکانيســم هاي اقناعي هر 
ايدئولــوژي اي، هرچقدر هم که قوي تلقي شــوند 
يا غلبه داشــته باشند، بتوانند همه افراد يا گروه هاي 
جامعه را قانع بــه پذيرش کنند يا نمي توان تضمين 
کرد که باوجود چنين غلبه اي گروه هايي در جامعه 

به گفتارها و ايدئولوژي هاي ديگر روي نياورند.
دســت کم اگر از ديــدگاه مارکسيســتي بنگريم، 
مي توانيم بگوييم که وجود ايدئولوژي هاي مختلف 
درون يــک جامعــه و تنازع آن هــا، بازتاب دهنده 
نزاع هايي هســتند کــه در بطن جامعــه در جريان 
اســت. ايدئولوژي غالب، نماينده و مدافع حقانيت 
و مشــروعيت مــورد ادعــاي گروه هــا و طبقات 
غالب اســت. به همين ترتيب مي توان انتظار داشت 
که گروه هاي مغلوب و در حاشــيه نيز گفتارهايي 
را ســامان دهنــد کــه نمايان کننده وضع ايشــان و 
براي مشروعيت بخشــي به خواست هايشــان باشد. 
به اين ترتيــب نقد ايدئولوژي ها هيچ گاه در ســطح 
خود گفتــار و ايدئولوژي نمي مانــد و براي اينکه 
بتوانيم بحث را درســت دنبال کنيم، همواره بايد به 
ســراغ وضعيت عيني گروه هايي برويم که حامالن 
ايــن گفتارها هســتند. با چنين تبيينــي فهم چرايي 
نزاع،  صرفاً با فهم ايدئولوژي ها حاصل نمي شــود، 
بلکــه بايد شــرايط عيني را وارســي کــرد؛ براي 
اينکــه چرا گروه هاي مختلف بــا هم به مخالفت و 
ســتيز برمي خيزند، کافي نيست به آنچه مي گويند 

بنگريم، بلکه بايد آنچه هستند را ببينيم.
طبعــاً ادعاهــاي ايدئولوژيــک براي حامالنشــان 
پيامدهــاي اخالقــي و سياســي دارد. بخشــي از 
نــزاع مــورد اشــاره، پيــرو نتايــج منطقــي همين 
ادعاهاســت؛ بنابرايــن نه وجود مارکسيســت ها و 
ســاير ايدئولوژي هاي غيرملي و مذهبي بايد جاي 

1( آقــاي لطــف اهلل ميثمي در شــماره 80 نشــريه 
چشــم انداز ايران بحثي را درباره »مارکسيســم در 
ايران« گشــوده اند و از نويســندگان خواسته اند در 
اين بحث شرکت کنند. از ميان نظرات نويسندگان 
متعددي که به دعوت ايشان پاسخ گفته اند، شخصاً 
از نوشته هاي آقايان خســرو پارسا، مرتضي محيط 
و اميرطيراني بيشــترين بهره را بردم و به  گمانم اين 
ســه نوشــته وجوه مختلفي را در نقد نظرات آقاي 
ميثمــي در مطلب ياد شــده پوشــش مي دهند. در 
يادداشــت حاضر که پاسخي به دعوت بزرگوارانه 
آقاي ميثمي براي پيوســتن به اين بحث است، تنها 
به وجه محدودي از طرح مســئله ايشان مي پردازم 
که به گمانم هنوز جا دارد بر آن انگشت بگذاريم.
2( مهندس ميثمي بحث درباره مارکسيســم را ذيل 
»ريشــه يابي هزينه هاي اجتماعي ناشي از درگيري 
نيروها« مطرح کرده انــد و مي گويند: »يکي ديگر 
از چالش هاي مهم ســده اخيــر در ايران، درگيري 
نيروهاي مارکسيســت با نيروهاي ملي از يک سو و 
نيروهاي مذهبي از ســوي ديگر بوده است. اين در 
حالي  است که هر سه نيرو با ستم شاهي، بي عدالتي 

و استعمار، مبارزه مي کردند.«
ايشان سپس به پرســش ديگري اشاره کرده اند که 
مشــخصاً معطوف به چرايي وجود مارکسيست ها 
يا بگوييم گرايش به مارکسيســم در ايران اســت: 
»يکي از پرسش هاي جاندار از محافل مذهبي – که 
مطرح اســت و تاکنون پاســخ قانع کننده  اي به آن 
داده نشــده– اين اســت که چرا در ايران مذهبي، 
مارکسيســم تا اين حد رشــد وگســترش داشــته 
است؟« مســئله ديگري که جناب ميثمي در همين 
ارتبــاط قابل بحث دانســته اند، اين اســت که نقش 
سازمان دهي و تشکيالت در اشــاعه مارکسيسم يا 
توفيق احتمالــي آن در ايران چه بوده اســت و در 
حال حاضر چيســت؟ سعي مي کنم بدون پرداختن 
به وجوه متنوع نوشــته ايشان صرفاً درباره همين سه 

موضوع بنويسم.
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5.  نهضت هاي اجتماعي عدالت خواهانه در ايران:
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PARTEI CHINAS IM NATIONALEN KRIEG( 
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6- Mao Tse-tung, Ausgewählte Schriften 
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Berichte über die Bauernbewegung in 
der Provinz Hunan( März 1927.

7ـ ُرزا لوگزامبــورگ، کليســا و سوسياليســم، ايــن 
 Jozefجــزوه را در ســال ١٩٠٥ تحت نام مســتعار
Chmura منتشــر نمــود و در مجموعــه آثارش به 
 Internationalismus زبان لهستاني تحت عنوان

und Klassenkampf منتشر شده است.

- Rosa Luxemburg, Kirche und Sozialis�
mus, 1905. Internationalismus und Klas�
senkampf, von J. Hentze, 1971)Luchter�
hand(.

8ـ رواســاني، شاپور، جامعه خود را چنان که هست 
بشناســيم، )درباره طبقه ُکمپرادورـ  طبقه پيوسته به 
امپرياليسم سرمايه داري در مستعمرات و کشورهاي 
عقب نگه داشته شده،( تهران ١٣٩٢. ص ٥٦ـ  ٤١.■

موجوديت شبح وار مارکسيسم

علي معظمي
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تعجب باشد و نه  اينکه حامالن اين ايدئولوژي ها با 
هم وارد کشمکش يا حتي ستيز شوند. اين درست 
است که نيروهاي مخالف شاه همگي در مخالفت 
با او مشــترک بودند، اما در تصويري که از عدالت 
مورد اشــاره و در کل از آينده داشــتند، مختلف و 
مخالف بودند و هر يک مي خواســتند شاهنشاهي 
را براندازنــد تا چيز ديگري را به جاي آن تأســيس 
کنند. ريشه اختالف در همين خواست پا مي گيرد؛ 
اما همين که نزاع را به رســميت مي شناسيم به معني 
اين نيســت که »هر« ســتيزي را به عنــوان واقعيتي 
ناگزير تصويب کنيم. اينکه طرف ها چه برداشــت 
و برآوردي از شــيوه  فيصله بخشيدن به اختالف ها 
داشــته باشــند و چه اعتباري براي طــرف  مقابل و 
متنافر با خود قائل شوند، بسيار مهم است. راهي که 
براي مبارزه طبقاتي طي مي شــود، خود شايد بيش 
از هر عامل ديگري در زمان حال، سازنده آينده اي 

است که خيالش را رقم مي زنيم.
4( به اين ترتيب ايدئولوژي واســطه اي اســت ميان 
دو عينيــت؛ عينيت متحقق و عينيــت بالقوه اي که 
ذهــن ايدئولوژيک مي خواهــد متحقق و عيني اش 
بکند. ايدئولوژي تفســيري اســت از عينيت بالفعل 
و تصورپردازي و آرزويي اســت براي رســيدن به 
ذهنيتي که مي خواهد عينيتش ببخشــد. ايدئولوژي 
آميزه اي ا ســت از کنش فاهمه و فعاليت تخيل. اين 
هم درباره مارکسيسم و هم درباره ايدئولوژي هاي 
ديگر صادق اســت و همواره تشــخيص اينکه هر 
گفتاري چــه وقت از مرز فهم بــه خيال مي رود و 
بالعکس، يکي از دستمايه هاي نقد ايدئولوژي هاي 

متنازع است.
ايدئولوژي اما تنها براي پيوستگان خود حامل مؤلفه 
تصورپردازانه نيست و صرفاً تخيل بستگان خود را 
در جهت رســيدن به وعده هايش فعــال نمي کند، 
بلکــه تخيل ديگــران را هم درباره سمت و ســويي 
که نشانه رفته است، برمي انگيزد. اين قابليت هم به 
محتواي ايدئولوژي برمي گردد و هم به نقشــي که 
پيروان آن بازي مي کنند. حرف اصلي من در پاسخ 
به آقاي ميثمي نيز معطوف به همين وجه اســت؛ به 

تخيلي که مارکسيسم و کمونيسم برمي انگيزند.
5( ايــران يکي از کشــورهاي منطقه اســت که از 
چنــد دهــه پيش هيچ حــزب يا گروه سرتاســري 
مارکسيســتي يا سوسياليســتي در آن فعال نيست و 
درواقــع موجوديت هــم ندارد. عمر ســازمان هاي 
چپ گراي ايراني که سابقه شــان به پيش از نهضت 
مشروطيت برمي گردد در چند سال آغازين انقالب 
اســالمي بــه پايان رســيد. آنچه هســت باقي مانده 
اعضاي گروه هاي فعال ســابق است و بعضاً نفراتي 
چند که اغلــب زير عنوان همان گروه هاي ســابق 
در خــارج از ايــران فعاليت مي کننــد. اگر پس از 
انقالب و نفــي قاهرانــه موجوديت ســازمان هاي 
چپ، گروه ها در داخل کشور ادعا کرده باشند که 
گروهي چپ گرا هستند، قطعاً ادعايشان بايد مورد 
اعتنا قرار بگيرد؛ امــا همين که ببينيم لوازم ارزيابي 
چنين ادعايي تا چه حد فراهم است، نشان از حدود 

اعتبار چنين ادعايي دارد.

صحبت از تأثير سازمان دهي چپ در توفيق يا عدم 
توفيق مارکسيست ها در ايران، از اين هم پيچيده تر 
اســت: امــروز در مقطعي از تاريخ چــپ در ايران 
ايســتاده ايم که بايــد آن را تاريخ شکســت ناميد. 
هرگونــه يادکردي از ســازمان هاي چــپ به ذکر 
قهري منتهي مي شــود که به نفي موجوديت آن ها 
انجاميد؛ بنابراين به نظر من صحبت از »توفيق« چپ 
و علل آن دســت کم با عطف نظر به آنچه اينجا و 
اکنون در آن هســتيم، چندان  طرح شــدني نيست. 
اينکه ســازمان هاي چپ توانستند به تناوب از پيش 
از مشروطيت تا انقالب اســالمي حيات زيرزميني 
و گاه علني داشته باشــند و عضوگيري کنند و در 
دوره هايــي از تاريخ نقش حياتي بــازي کنند، در 
حال حاضر چيزي نيســت که بتوان به عنوان توفيق 
از آن ياد کرد؛ چون امروز به شکســت رسيده ايم. 
براي يک جنبش و نيز يک ســازمان سياسي توفيق 
را بايــد از دو جنبه بيروني و دروني ســنجيد. جنبه 
بيرونــي به ارزيابي حيات اجتماعي و سياســي اين 
جنبش يا ســازمان ها برمي گــردد و جنبه دروني به 
ارزيابي ميزان توفيقشــان در بــرآوردن اهدافي که 
تعييــن کرده انــد. هر دو اين وجوه بــا لحاظ کردن 
موجوديت نداشتن سازمان هاي چپ فعاًل قابل بحث 
نيست و سخن گفتن از تأثير سازمان دهي در »توفيق« 

مارکسيسم هم مشمول همين ادعا مي شود.
6( در ميانــه انقالب هاي اروپايــي 1848 زماني که 
مارکس و انگلس »مانيفســت حزب کمونيست« را 
نوشــتند که مي توان آن را طليعه جنبش کمونيستي 
به شکل آينده اش دانست. قطعه گشايش مانيفست 
چنين خوانده مي شــود: »شــبحي در حال تســخير 
اروپاست: شبح کمونيسم. تمام قدرت هاي اروپاي 
کهــن – پاپ و تزار، مترنيخ و گيزو، راديکال هاي 
فرانسه و جاســوس هاي پليس آلمان – براي راندن 
اين شــبح در اتحادي مقدس شــرکت جســته اند. 
کجاســت آن حزب مخالــف که دشــمنانش در 
مســند قدرت، به بهانه کمونيست بودن آن را به باد 
دشنام نگرفته باشند؟ کجاســت آن گروه مخالفي 
که داغ ننگ کمونيســم را چه بر احزاب مترقي تر 
اپوزيسيون و چه بر رقيبان مرتجع خود نزده باشد؟« 

)مرتضوي و عباديان، 1386(.1
توصيف شــبح وار کمونيســم، توصيفي است که 
مارکس در همان حيــات آغازين جنبش براي آن 
برگزيده است. موجوديت شبح وار به عينيت خود 
شــناخته نمي شــود؛ بلکه به وهم و خيالي شــناخته 
مي شــود که در ديگران برمي انگيــزد. موجوديت 
شــبح وار کمونيســم که در اين متن به آن اشــاره 
مي شــود، عينيت ندارد و حتــي همان زمان که اين 
کلمات نوشــته مي شــدند هم به يک معني عينيت 
نداشــت. ليگ يــا اتحاديه کمونيســت ها که متن 
بي امضاي مارکس و انگلس را در بحبوحه انقالب 
به چاپخانه  برد، به ســختي به قامــت چيزي بود که 
بتــوان آن را »حــزب کمونيســت« توصيف کرد. 
»مانيفست« اما مي خواست چنين چيزي وجود يابد. 
مانيفســت مي خواســت با تحقق توصيه پاياني اش 
براي اتحاد همــه »پرولتارياي جهان«، چنين حزبي 

در ابعــاد بين الملــل تحقــق يابد؛ امــا موجوديت 
کمونيســم در زمان نوشته شــدن مانيفست، درواقع 
همين موجوديت خيالين بود؛ بيش از آنکه عينيت 
داشــته باشد از آن مي ترسيدند و البته معلوم شد که 

اين ترس بي جا هم نبوده است.
اين ترس از کجا بود و اين شبح وار بودن چه نسبتي 
با کمونيســم به عنــوان جنبش مارکسيســتي دارد؟ 
ترســي که در آغاز مانيفست با شــعف تمام به آن 
اشاره مي شود، ترسي است که با خواندن باقي متن 
مي شــود تفســير کرد. به يک معنا اين متن به طور 
مشــخص – و البته در کنــار باقي ميــراث فکري 
مارکس – کمونيســم را همچون انگاره اي معرفي 
مي کند که برابري را در راديکال ترين اشــکال آن 
مي جويد و ارتجــاع را در همه صورت هايش نفي 
مي کند. از همين روست که بنا به ادعاي مانيفست، 
همه مرتجعان يا مدعيــان دروغين برابري، بدترين 
دشــمنان خود را درســت يا نادرســت، در قامت 
کمونيســت ها مي بيننــد. به اين ترتيــب انتســاب به 
کمونيسم و مارکسيســم، يا بگوييم ترس از ظهور 
کمونيســم و مارکسيســم، دغدغه اي است نسبت 
به تحقــق ادعاهاي برابري خواهــي راديکال که از 
لحظه صورت بندي شدنش، همه اشکال نابرابري و 

ارتجاع را هدف گرفته است.
مانيفســت حزب کمونيســت، ديناميسمي دارد که 
مايــه زنده ماندن آن بــه لحاظ نظري بوده اســت. 
مانيفســت از همان ابتدا تاريخ را صحنه نزاع مداوم 
مي بينــد. نزاعي کــه در آن از يک ســو گروه ها و 
طبقاتــي در پي تحکيم قدرت خــود و ارتقاي آن 
هســتند و گروه هاي مقابلشان در نفي اين فرادستي 
و نابرابري مي کوشــند. به دوران ســرمايه داري که 
مي رسد، مانيفســت، ابتدا با ستايشي غيرقابل انکار 
از بورژوازي نشــان مي دهد که چگونه بورژوازي 
توانست اشکال ارتجاع پيشين را به شيوه اي بي سابقه 
درهم بکوبد و عقب براند. ســپس نشــان مي دهد 
کــه چگونه خود بورژوازي به نيرويي اســتثمارگر 
تبديل مي شــود که بايد نفي اش کرد. به اين ترتيب 
مارکسيســم با چهــره اي که در مانيفســت از خود 
نشــان مي دهد، صرفاً يک راديکاليسم آرزومندانه 
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راديکال تريــن بديــل برابري خــواه خــود، انکار 
خود، را بــه صحنه باز مي خواننــد. اينکه امروز ما 
با افعال مضارع از مارکسيســم سخن مي گوييم، نه 
ازآن روســت که مارکسيســم و جنبش کمونيستي 
موجوديتــي موفق يــا ســازمان يافته دارنــد، بلکه 
شدت زياده روي هاي اســتثمار و ارتجاع در جهان 
امروزي است که بديل راديکال مارکسيستي را هم 
در خاطر خواهندگانش و هم در اوهام دشــمنانش 
بازمي آورد؛ اما واقعيت هاي آينده اغلب از تخيالت 

گذشته مي زايند.
پي نوشت

1.مانيفست حزب کمونيست؛ ترجمــه حســن 
مرتضوي و محمود عباديان، انتشــارات آگاه، 

■.1386

اســت. موجوديت مارکسيســم و کمونيسم صرفاً 
نتيجه مســتقيم تالش عيني کوشندگان آن نيست. 
اين تالش ها براي حفظ و پيش برد انگاره راديکال 
مارکسيســم صرفاً روي زمين واقعــي تأثير ندارند، 
بلکه هم الهام بخش کســاني هستند که از نابرابري 
رنــج مي برند و هم برانگيزاننــده دغدغه مرتجعان. 
اينکه مارکس مي ديد تمامي قدرت هاي کهن اين 
شبح را در همه مخالفانشــان مي بينند و در نفي آن 
با هــم وارد اتحادي مقدس شــده اند، صرفاً امري 

مختص زمانه او نبود.
بايــد گفت که تداوم شــبح وار مارکسيســم، حتي 
در غياب شــرايط مادي آن مديون خود ارتجاع و 
اســتثماري است که مارکسيســم نفي شان مي کند. 
بــه يک معنــي اين ارتجاع و اســتثمار هســتند که 

نيست. مارکسيسم کوشيده با تحليل شرايط عيني، 
عوامل نابرابري و استثمار را نشان دهد و سپس نفي 
راديکال را پيش بکشد. هم حيات خود مارکس و 
هم تاريخ مارکسيســم، به رغم همه پستي و بلندي 
آن، بازتاب دهنــده هميــن اتــکا بــه تحليل علمي 
و نيــز تصويرپــردازي آرمان خواهانه بوده اســت. 
در مارکسيســم ايــن تصويرپردازي اســت که از 
پــي تحليل مي آيد؛ نه اينکه تحليــل به دنبال آرزو 
رفته باشــد. قوت آرمان راديکال مارکســي هم در 

همين جاست. شبح مارکس از عقل بيرون مي آيد.
7( گذشــته و حــال مارکسيســم در ايــران را هم 
نمي توان جدا از اين کليت دانست. در غياب سازمان 
و در مقطع تاريخ شکست، چيزي که مارکسيسم را 
به نوعي تداوم مي بخشد، همين ماهيت شبح وار آن 

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

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

حق اشتراك يك ساله داخل کشور: 600.000 ريال
خارج از کشور: اروپا 1.800.000 ريال - آمريکا 2.400.000 ريال 
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جمهوري اسالمي هم پيروزي سنت بر مدرنيسم شاه 
بود. رضاشــاه و محمدرضا شــاه که مي خواستند به 
قول دکتر همايون کاتوزيان، مدرنيســم را به شکل 
کاريکاتوري در ايران مســتقر کنند، يعني ماشــين 
وارد کنند و نه صنعت ماشــين، نتوانســتند سنت را 
بردارند. به نظر مي رسد که سنت گرايان نيز مي توانند 
با يک تفاهم و همراهي اين مســير حساس و بسيار 

مهم را طي کنند.
آيت اهلل خميني نماد ســنت در برابر شــاه بود. شــاه 
به ظاهــر فردي مدرن بــود که به زبان فرانســوي و 
انگليسي صحبت مي کرد و دائم تکرار مي کرد که 
يک عده »مذهبي« سينما آتش مي زنند يا يک عده 
»مذهبي« با بي حجابي درگير مي شوند. اين ادبيات، 
يک دوگانه ســازي و نوعي سياه وسفيد کردن است 
که هم در ايران و هم در کشورهاي خاورميانه نمونه 

آن را مي بينيم.
مدرنيســم معمواًل همراه با آزادي بيان و  ■

مطبوعات و احزاب است، درحالي که رضاشاه 
و محمدرضا شاه اين مقوله ها را نداشتند.

بله، به همين خاطر عرض کردم اين حکومت ها  □
به نام مدرنيسم بودند، ضمن آنکه در پي تحليل آن 

زمان نيستيم.

جنبش مسلحانه است و مربوط به زمانه اي است که 
ما در آن حضور داشتيم.

ايــن گفت وگو مربــوط بــه دوران تاريخي 1347 
تا 1350 اســت که مــن در جريان بوده ام. مســائل 
بعدازآن تاريخ موضوع اين گفت وگو نيســت. در 
مقدمه دو نکته را بيــان مي کنم: اول: بااينکه در پي 
تحليل شــرايط آن سال ها نيســتم؛ اما تنها به عنوان 
يــک نکته تاريخــي و مهــم اين مســئله را عرض 
مي کنم کــه تمــام حکومت هايي کــه به نوعي در 
خاورميانه ســوداي مدرنيسم را داشــتند، سرنگون 
شــدند. منظور اين نيســت که درواقع مدرنيســت 
بودند، بلکــه با برنامه هايي که شــکل مدرنيســتي 
داشــت، قدرت را در دســت گرفتند، رضاشــاه و 
محمدرضاشــاه در ايران، مبــارک در مصر، قذافي 
در ليبي، بن علي در تونس، حافظ اســد در سوريه، 
صــدام در عراق، بوتو در پاکســتان و آتاتورک در 
ترکيه، همه پيشتاز مدرنيسم بودند. براي نمونه صدام 
تســاوي حقوق زنان، حقوق کارگران و کشاورزان 
را در عراق مطرح کرد. اين ســقوط تماماً به دست 
کساني صورت گرفت که نماينده سنت بودند. براي 
نمونه در تونس، راشــد الغنوشي به قدرت مي رسد 
و در مصر، اخوان المســلمين که با کودتاي السيسي 

سرنگون مي شود. اين درس بزرگي است.

لطفًا ارزيابي خود را از مبارزه مســلحانه  ■
مجاهديــن بنيان گذار، بينــش و مكتبي که 
پشتيبان آن بود، توضيح دهيد. برخي معتقدند 
که مجاهدين، مارکسيست هاي اسالمي بودند 
و مبارزه مســلحانه، تبليغ خشونت است. ما به 
اين نتيجه رســيديم کــه داده ها و اطالعات 
بنيان گذاران  دربــاره  قضــاوت  براي  الزم 
مجاهدين، موردتوجــه قرار نمي گيرد و هر 
از گاهي بايد آنها را با قرائت جديد، توضيح 
داد. مي خواســتيم جنابعالي کــه از نزديک 
با حنيف نژاد و احمــد رضايي و بقيه مأنوس 
بوده ايــد، ديده ها و شــنيده ها و نيز تئوري 
مبارزه مســلحانه را آن طور که بوده، توضيح 
دهيد تا نســل حاضر و آينده بتواند قضاوت 

بهتري داشته باشد.
سال 1347 که من وارد سازمان مجاهدين شدم،  □

دوره تاريخي ويژه اي بود و فضاي خاصي بر جامعه 
حاکم بــود. به نظر من ابتدا بايد اصل تئوري مبارزه 
مســلحانه و مباني نظري آن مطرح شود و بعد روي 
آن قضاوت صورت گيرد. اين کار بســيار ضروري 
است تا درس هاي تازه از آن گرفته شود. اين بحث 
چند پيش فرض دارد:  پيش فرض هايي که بنياد نظري 

هدف، سقوط شاه نبود
بررسي مباني نظري جنبش مسلحانه در گفت وگو با محمد محمدي گرگاني

محمد محمدي گرگاني متولد سال 1322 در گرگان است. وي پس از اخذ مدرك ديپلم در گرگان، در سال 1341 در دانشکده 
حقوق دانشگاه تهران پذيرفته و در سال 1345 فارغ التحصيل شد. در دوران سربازي، با افرادي چون حميد بهرامي، حسن 
راهي، محمود احمدي و مصباح، جلســاتي را آغاز کرد که به تدريج به يك جمع 17 نفري گســترش يافت. اين جمع مانند 
ساير روشنفکران آن روزها، متأثر از شکست جنبش اصالح طلبي ايران از طرف کساني مانند مرحوم بازرگان و طالقاني بود؛ 
همچنين جنبش فلســطين و جمال  عبدالناصر تأثير زيادي بر راه حل هاي اجتماعي آنان گذاشــت. تحت تأثير فضاي پس 
از 15 خرداد ســال 1342 در ايران، گاه به روستاهاي شمال رفته و با اســلحه شکاري، تمرين نظامي مي کردند. با ارتباط با 
اعضاي مجاهدين ازجمله زنده ياد علي باکري و کريم تسليمي، در همان ديدارهاي اوليه متوجه شدند که با جمع کارکرده اي 
مواجه اند. با بحث شناخت از ســوي علي باکري و بحث رابطه دين و مارکسيسم توسط حنيف نژاد، رابطه شروع شد و اين 
جمع در ســال 1347 در سازمان ادغام شد. بعد از دستگيري اعضاي سازمان مجاهدين در شهريور 1350، دکتر محمدي با 
زنده يادان احمد و رضا رضايي کار کرد. ايشان از دوره دبيرستان با کتاب هاي طالقاني و بازرگان آشنا بوده و با ورود به تهران، 
به طور دائم در مسجد هدايت حضور داشته است. دکتر محمدي در فروردين سال 1351 دستگير و پس از تحمل شکنجه هاي 
طاقت فرســا، به 15 سال زندان محکوم و در آستانه انقالب، آزاد شد. ايشان )در زندان( در سال 1356 از سازمان مجاهدين 
جدا شد. اين جدايي پس از 18 ماه گفت وگوي طوالني با مسعود رجوي و موسي خياباني صورت گرفت و پس از انقالب، مشي 
مستقلي را اتخاذ کرد. ايشان پس از سال ها تدريس در دوره کارشناسي ارشد و دکترا در دانشگاه عالمه و دانشگاه آزاد، در 
دولت نهم و دهم ناخواسته بازنشسته شد. محمدي گرگاني هم اکنون به صورت آزاد، در بعضي دانشگاه ها، به تدريس حقوق 

بشر و حقوق عمومي در دوره هاي ارشد و دکترا مشغول است.
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سوسياليسم و ســرمايه داري. اکنون شــرايط بسيار 
متفاوت اســت. در آن زمان شوروي و چين، ويتنام 
و کوبــا در يک طرف و امريــکا، انگليس، آلمان، 
فرانسه و... در طرف ديگر بودند. اردوي سوسياليسم 
از ويتنام، کوبا، مصر ناصــر، الجزاير بومدين، ليبي 
قذافي، عراق صدام، ســوريه حافظ اسد، فلسطين و 
کره شمالي پشتيباني مي کرد و اردوي سرمايه داري 
از پادشــاهي ايران، پادشــاهي عربســتان، پادشاهي 
اردن، کــره جنوبــي، پينوشــه ديکتاتور شــيلي و 
ســوهارتو ديکتاتور اندونزي. روشــن است نيروي 
سياسي مخالف، دست روي نظريه اي مي گذارد که 
با حکومت متفاوت اســت، در جامعه کمونيستي به 
آزادي هاي جامعه آزاد اســتناد مي شود و در جامعه 
ســرمايه داري از عدالت و انصاف و نفي فاصله هاي 

طبقاتي گفته مي شود.
حتي باورهاي ديني در ميدان اجتماعي چنين است. 
اگــر حکومتي ضد دين اســت، مبــارزان بر وجوه 
اجتماعــي و اقتصادي ديــن تکيه مي کننــد و اگر 
ديني اســت، با ارزش هاي ضد دينــي با آن درگير 
مي شوند. حتي در ميان پيروان يک دين نيز، تاريخ 
دين وسيله اي براي گفتمان دو جريان مخالف با هم 
اســت. يکي رهبر ديني اهل قيام و مقاومت را نمونه 
و سرمشــق مي گيرد و آن ديگري، نمونه اش را آن 
رهبر مذهبي مي کند که به گفت وگو و ســازش تن 
داده است، الجرم گفتمان ها خود مستقيماً از شرايط 

تاريخي و واقعي مردم سرچشمه مي گيرند.
روشــنفکري ايران بعد از کودتاي 28 مرداد 1332 
اساســاً ضد غــرب به ويژه ضد امريکا اســت. يک 
دليل آن برنامه هاي نظام سياســي حاکم اســت که 
از ســرمايه داري حمايــت مي کند. فلســطين يکي 
از عوامل عمده رشــد و گســترش مبارزه است، به 
تعبير من فلســطين »کوره هوفمان« خاورميانه است؛ 
»کوره هوفمان« برج بلند آجري کوره هاي آجرپزي 
اســت که هواي تمام ســالن آجرپزي را که خشت 
خام چيده شده، به باال مي کشد و عامل هواگيري و 

استمرار گرماي آتش کوره است.
يک طرف امريکا و يارانش بودند که از شاه ايران و 

مســائلي مانند اينکه مالک قيمت گذاري چيست، 
کار يا بازار؟ تئوري تشکيالت و سازمان دهي، نظريه 
سرمايه داري و امپرياليسم، راه هاي عملي مبارزه و...

اما ابتــدا پيش فرض هــاي بحــث را خيلي مختصر 
عرض مي کنم: 

اول، هــر ارزيابي بر ارزشــي اســتوار اســت: اگر 
پيــروزي ظاهــري و ايمــان و تغيير مــردم، مالک 
باشــد، تمــام آزادگان و انبيا و مصلحــان تاريخ در 
اين معني شکســت خوردند، زيــرا جامعه آن جور 
که مي خواســتند نشــد، حتي آرمان هاي انبيا نيز به 
نتيجه نرســيد، يزيد 50 سال بعد از درگذشت پيامبر 
اکرم)ص( به قدرت رســيد و ارزش هــاي بنيادين 

رسالت پيامبر را نفي کرد.
يا بايد هگلي بينديشيم و حکومت را تبلور تاريخي 
و روح ملت ها بدانيم يا بايد جنبش ها و مخالفت هاي 
مردمي در طول تاريخ را ابزاري براي تحول و تغيير 
و رشــد بدانيم؛ واال اگر ســوداي بر سر عقل آمدن 
ســتمگران و جنايت کاران را داشته باشيم، ما هنوز 

در عصر بردگي بسر مي بريم.
دوم، تحليل مشــخص از شــرايط مشخص: مسائل 
اجتماعــي پيچيده ترين مســائل اســت. هر مســئله 
اجتماعــي را فقط با در نظر گرفتن شــرايط زمان و 
مکاني آن مي توان ارزيابي کرد. صدها عامل را بايد 
در نظر گرفت تا بتوان راهي مناســب را پيدا کرد و 
در همان حال به ديگران حــق داد تا راه ديگري را 
انتخاب کنند، زيرا هر کس به صدها علت به گونه اي 
انتخــاب مي کند که لزوماً مشــابه ديگران نيســت. 
بزرگ ترين و شريف ترين انســان ها در اين ميدان، 

سخت تأمل داشتند.
هر عملــي در زمان و مکان خــودش و با عنايت به 
شرايط آن قابل ارزيابي است، شيعه دوازده امام دارد 
که دوازده خط مشي و راهبرد متفاوت دارند، هرچند 
همه يک دين و يک قرآن داشتند. صلح امام حسن 
در صحراي کربال و دانشــگاه امــام صادق در زمان 
موسي بن جعفر، معني ندارد، يکي صلح مي کند و 
ديگري ســازش را نمي پذيرد. ديگري دانشگاه باز 
مي کند و امام رضا وليعهدي را مي پذيرد. تشخيص 
درست شرايط و انتخاب مناسب ترين خط مشي، به 
يــک خرد جمعي فرزانه و دانا نيــاز دارد و واقعاً از 

عهده تک تک افراد خارج است.
سوم، حاکميت سوسياليســم بر جنبش هاي مردمي 
دهــه 1340تــا1350: دوران جنــگ ســرد، دوران 
تقابل تاريخي بين دو الگوي توسعه قرن بيستم بود؛ 

به نظر مي رسد که شما نمونه راشد الغنوشي  ■
را مطرح مي کنيد که هم مسلمان است و هم 
سكوالر و اخيراً در انتخاباتي که سامان دهي 
کرد، ســكوالرهاي ملي، کرسي هاي بيشتري 
را کســب کردند و او به رهبر »حزب ندا«ي 

تونس تبريک گفت.
بله به نظر مي آيد که الغنوشي زمانه را بهتر درک  □

کرده و حتي از ترکيه جلو افتاده اســت. در تونس، 
مشــکل مصر پيش نيامد. السيســي با قدرت نظامي 
منتقدان را به شدت ســرکوب مي کند و درواقع در 
دل مردم مصر، مين مي کارد. اين ها همه مقوله هاي 
کارشناســي اســت. در ســال 54 جنبش مســلحانه 
خط مشــي اي بود که ديگر نمي توانست جلو برود. 
بهتر بود که اين مسئله پذيرفته و راه حل مناسب زمانه 
پيدا مي شد. جنبش مسلحانه يک خط مشي است و 

خط مشي، تابع شرايط خودش است.
دوم اينکــه؛ امــروز جامعــه مــا بــه درگيري هاي 
غيرســازنده و حالتي از مچ گيري و نزاع و درگيري 
دچار شده است. گاه شاهديم که بزرگان فکري مان 
بــه هم نســبت هايي مي دهند يا گاه خشــن و تند به 
هم انتقاد مي کنند. شايســته اســت حتي کســي که 
انديشــه اش مورد نقد است، محترم باشد. در جامعه 
ده ها انديشه وجود دارد. اگر اين برچسب زني ادامه 
يابــد، اولين ضرر، متوجه خود بزرگان ماســت که 
به شــدت لطمه مي خورند و بعد نســل جوان جامعه 
اســت که دوســت دارد با اين ها گفت وگو کند و 
حرف هايشــان را مطالعه کند. جامعه حق دارد توقع 
داشته باشد که اين بزرگان با هم بهتر سخن بگويند. 
قرآن مي گويد با هم زيبا ســخن بگوييد و همديگر 
را متهم نکنيد. شــيطان با اين حرف ها، در دل شما 

زخم ايجاد مي کند.
سوم اينکه؛ گفته مي شــود اگر بچه هاي سازمان در 
آن زمان به روحانيت و مرجعيت پناه مي بردند، اين 
مشکالت پيش نمي آمد. خب، اگر مي رفتند، بيش از 
آن مي شد که االن هست؟! روحانيت آمد و حاکم 
شد و دســتگاه هاي تبليغاتي زيادي را هم در دست 
دارد و نتيجه را مي بينيم. پس اين طور نيست که يک 
تئوري رهايي بخشي بوده که همه جواب ها را در بر 
داشــته و مي توانسته همه مشکالت را يک سره حل 
کنــد. اگر هم به روحانيت پنــاه مي بردند، حداکثر 
همان مي شــد کــه االن در جمهوري اســالمي در 

جريان است.
به ياد دارم در زندان اوين در ســال 1354 جلسه اي 
گذاشــتيم. از بزرگان روحاني زنداني درخواســت 
کــردم بنشــينند در اين فرصت مناســب، تعليمات 
ســازمان را برايشــان بازگو کنم تا نظر و نقدشان را 
بفرمايند. اين جلســه در بند 2 زندان اوين با حضور 
مرحومان طالقاني، مهدوي  کني، منتظري و الهوتي 
و انواري همداني تشــکيل شــد. قرار شد من مباني 
نظري سازمان را برايشان توضيح بدهم. اين جلسات 
در فرصت هــاي مناســب و فراوان زنــدان، مفصل 

برگزار شد.
آقايان در مــواردي نظر داشــتند و در مواردي هم 
مي گفتند کــه ما در ايــن مــورد کاري نکرده ايم. 

در سال 54 جنبش مسلحانه 
خط مشي اي بود که ديگر 

نمي توانست جلو برود. بهتر بود 
که اين مسئله پذيرفته و راه حل 

مناسب زمانه پيدا مي شد. جنبش 
مسلحانه يک خط مشي است و 
خط مشي، تابع شرايط خودش 

است

محمد محمدي گرگاني
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در مقاومت است و مبارزه مي کند، نمي توان حساب 
او را بــا ســتمگر يکي کرد، با اين  همه هيچ انســان 
بي گناهي نبايد ابزار هدف ديگران باشد، حتي اگر 

هدف ها مقدس باشد.
اما آن کسي که مقاومت مي کند، ممکن است اشتباه 
هم بکند و اشتباه او هم محکوم است. ما نمي گوييم 
که فلســطيني ها، اســرائيلي ها را شــکنجه کنند، اما 
قواعد مقاومت با قواعد ســتمگري متفاوت اســت. 
ما نمي توانيم کار هيتلر که فرانســه را اشغال کرده،  
با نهضت مقاومت فرانسه که در مقابلش مي ايستد، 

يکي کنيم.
حضرت علي)ع( مي گويد حساب کسي که به دنبال 
حق است و اشتباه مي کند با حساب کسي که دنبال 
باطل اســت و اشــتباه مي کند، متفاوت اســت. اگر 
اشتباهي صورت گرفت، بايد آن اشتباه را نقد کرد. 
َقّ فَأْخَطــأهُ َکَمْن َطلََب الْباِطَل  )فَلَيَْس َمْن َطلََب الَحّ

فَأْدَرَکُه،  نهج البالغه، خطبه 60، ص 150(
بند يک ماده 29 اعالميه جهاني حقوق بشر، به انسان 
حق مي دهد که از زور و ستم تبعيت نکند: »هرکس 
تنها، در برابر آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد 

و کامل شخصيت او را ميسر سازد«.
حــال بحث را در بنيان نظري جنبش ادامه مي دهيم. 
بنيان نظري خط مشــي مبارزه مسلحانه چه بود؟ در 
اينجا برداشت و نظري را که خاطرم هست مي گويم، 

بدون آنکه قصد دفاع از آن را داشته باشم.
پيش فرض جنبش، يک مقوله جامعه شناسي سياسي 
بود که ريشــه و عامل اصلي بحران جامعه بشــري 
»اســتثمار انسان از انسان« اســت و اين عامل اصلي 
بدبختي جامعه است. بعد از اثبات نظري اين بحث، 
پرسش اين بود که براي مقابله با استثمار اقتصادي، 
فرهنگي و سياســي، چه بايد کرد؟ تحليل مفصل بر 
سر اين بود که ســرمايه داري، عامل اصلي بدبختي 
و ازخودبيگانگي است و حتي علت مسئله ترافيک 
اســت؛ پس راه نجات در چيست؟ راه نجات محو 
ســرمايه داري و حاکميت سرمايه است که استثمار 
انسان از انسان است. نقطه اوج و نهايي سرمايه داري 
نيز امپرياليزم اســت کــه در آن روز گفته مي شــد 
مظهر آن امريکاســت. لــذا از ميان بردن مناســبات 
ســرمايه داري هدف است. شاه يک مجري است و 
سرمايه داري يک برنامه و خط مشي است. هدف، از 
ميان  رفتن اصل برنامه ســرمايه داري است نه مجري 
آن، چراکه تا برنامه هست، همين است و افراد نقش 

اجرايي دارند و تعيين کننده نيستند.
لذا روشن است هدف جنبش مسلحانه، سقوط شاه 
نبود. ادعاي جنبش مســلحانه اين نبــود که عده اي 
پيشتاز يا چريک شهري، مسئوالن مملکتي را ترور 
کنند و خود به جاي آنها حاکم شوند. چراکه فرض 
اين بود که عمر متوســط چريک شــهري، شــش 
ماه اســت. پس قرار نيســت کــه چريک ها به جاي 
حکومت، حاکم شــوند. بلکه قرار بود که در يک 
جنــگ درازمدت توده اي، مــردم تحول پيدا کنند 
و خودشــان به حکومت برســند. اصــل حرف اين 
بود که نظام شاه، يک سيســتم سرمايه داري وابسته 
به ســرمايه داري جهاني يعني امپرياليسم است. پس 

به نتيجه رســيد و نه آن آرمان هاي مطرح شــده در 
جوامع سوسياليســتي. امروز دوره تاريخي ديگر و 

تجربه ديگري است.
بعــد از فرو ريختن ديوار برلين، لطيفه اي در اروپاي 
شرقي معروف بود. کسي به کس ديگري مي گويد: 
»رفيق، متأسفانه کمونيسم آن چيزي نبود که ما فکر 
مي کرديم، اما سرمايه داري همان چيزي بود که فکر 

مي کرديم«.
يعني درســت است که کمونيسم آن چيزي نبود که 
ما مي خواستيم، اما سرمايه داري درست همان چيزي 
بود که فکر مي کرديم؛ يعني بهشت سرمايه داري نيز 

وهم بود.
چهــارم، چــه بايد کرد »علــم مادر« اســت؛ بحث 
خط مشــي و اســتراتژي يا »چه بايد کــرد« آن قدر 
پيچيده است که حنيف نژاد در تعبير خود آن را علم 
مــادر تلقي مي کرد؛ يعني براي گفتن اينکه چه بايد 
کرد، بايد صدها رشته تخصصي نظر دهند. حال اگر 
بخواهيم درباره يک مبارزه در 40 سال پيش سخن 
بگوييم، مثل اين است که چهل سال پيش مريضي 
را جراحي کرده باشند، حاال بخواهيم نظر بدهيم که 
اين جراحي چقدر درست و دقيق بوده است. روشن 
است که بايد صدها عامل را درنظر گرفت و مسئله 
بسيار پيچيده است. فرد بايد به خيلي از مسائل تسلط 

داشته باشد تا بتواند نظر دهد.
پنجم، عمل اجتماعي، انتخاب ميان ممکن هاست نه 
مطلوب ها؛ عمل اجتماعي يا به تعبيري اســتراتژي، 
انتخــاب بين خوب و بد نيســت، بلکه انتخاب ميان 
ممکن ها و واقعيت هاست. چه بايد کرد که با حفظ 
ارزش ها، بيشترين نتيجه را داشته باشد. اين انتخاب 
لزوماً بهترين انتخاب نيســت و بسيار پيچيده است. 
حضرت علــي)ع( با اينکه مي گويد: »ّســلوني قبل 
ان تفقدونــي« )از من بپرســيد قبل از آنکــه مرا از 
دســت بدهيد، نهــج البالغه خطبــه 231 ص 761 
فيض االسالم(، اما همين حضرت علي)ع( در جريان 
رويارويــي طلحه و زبير، مي گويــد: »قد قلبت هذه 
االمر، بطنه و ظهره، حتي منعنــي النوم.« )از خواب 
شــب افتاده ام، نمي دانم با اين ها چه کنم، خطبه 53 

نهج البالغه(.
ششــم، ســتم ديده حق مقاومت دارد و ستمگر حق 
ســتم کردن ندارد؛ يکــي ظلم مي کنــد و يکي در 
مقابل آن مي ايستد. اگر فلسطيني ها يک يهودي را 
شکنجه کنند، کارشان درست نيست؛ اما کسي که 

شاهان منطقه دفاع مي کردند )امروز ذهنيت از شاه با 
ديروز فرق کرده است( و طرف ديگر جنبش هايي 
بودند که همــه آزادگي و رهايي خود را در مبارزه 
مي ديدند و تصورشــان اين بود يا اسارت و حقارت 
و تحمل وضع موجود اســت، يــا مبارزه و رهايي و 

عزت نفس و سربلندي.
به لحــاظ نظري، تئــوري مبارزه سوسياليســم بود، 
بيــژن جزني کــه از کادرهــاي تئوريک ســازمان 
فدائيــان خلق بود، در ســال 1354 در زندان دوران 
شــاه به من مي گفت: »تمام جنبش هاي مردمي دنيا 
سوسياليســتي اند و پرچمشان ســرخ است. آن هايي 
هم که پرچمشــان سبز اســت –يعني اسالمي اند- 
ستاره شان سرخ است؛ يعني انديشه شان سوسياليستي 

است«.
لذا اساساً سوسياليسم، تئوري روشنفکري آن دوره 
تاريخي بود. به ويژه پــس از کودتاي 28 مرداد 32 
و ســرکوب هاي قيام ملي 15 خرداد 1342 اين فضا 
حاکم بود. در تحقيقات دانشــگاهي خود، روي 16 
جنبش در آن دوره کار کردم که انديشــه هاي همه  
آن ها سوسياليستي بود. آن ها هم که اسالمي بودند، 
حتي فلسطين و حتي ميرزا کوچک خان هم انديشه 
سوسياليستي داشتند. در »درس جنبش هاي صدساله« 
فرصتي بود کــه مرامنامه جنبش ميرزاکوچک خان 
را مطالعــه کنــم؛ نظريه اقتصــادي و اجتماعي آن، 
شــبيه قانون اساســي انقالب شــوروي بود. ويتنام، 
چين و کوبــا انقالب کرده بودند و قانون اساســي 
کشورهاي اسالمي ليبي و الجزاير هم سوسياليستي 
بود. شعار عبدالناصر عبارت بود از وحدت، آزادي 
و سوسياليســم. در قوانيــن اساســي اين کشــورها 
ذکر شــده، اسالم دين رســمي و سوسياليسم برنامه 

اجتماعي و اقتصادي است.
به نظر مي رســد که در آن زمان شوروي، به هر دليل 
در مــواردي مدافع جنبش هــاي آزادي بخش بود و 
امريــکا، مدافع حاکميت هاي ســرکوبگر؛ بنابراين 
سوسياليسم نظريه اي براي مبارزه در قرن بيستم بود 
و اين يکي از داليل گرايش روشــنفکري آن زمان 

به سوسياليسم بود.
اما بعد از ســقوط شــوروي و بحران هــاي اروپاي 
شــرقي که آن را دوران بهار پراگ و اروپاي شرقي 
ذکر مي کردند، به تدريج ليبرال دموکراسي الگوي 
ارتش هــاي آزادي بخــش شــد. ما در يــک دوره 
تاريخي هستيم که نه آرمان »پايان تاريخ« فوکوياما 

رضا، مهدي و احمد رضایي
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مارکس و هم در تئوري لنين داشت. حرف مارکس 
اين بود که ســرمايه داري در يک تحول تاريخي به 
نقطه اي مي رسد که سقوط مي کند؛ اما چون سرمايه، 
منافع سرمايه داران اســت، عده اي از سرمايه داران، 
مقاومت مي کننــد. پس راهي جز درگيري با اين ها 
نيســت؛ چراکه اين ها ايســتادگي مي کنند؛ اما لنين 
گفت به جاي طبقه کارگر که توان ســازماندهي و 
رهبري ندارد، گروه پيشتاز بايد رهبري جنبش را به 
دســت بگيرد و با بقاياي سرمايه داري برخورد قاطع 
بکند؛ بنابراين نظريه چون سرمايه داري به بهره گيري 
عادت کرده، هرگز تن به سازش نمي دهد و اين در 

آن زمان توجيه اصل مبارزه بود.
ويژگي دوم: مبــارزه درازمدت. چــرا درازمدت؟ 
زيرا اگر درازمدت نباشد، تحول واقعي در انسان ها 
بــه وجود نمي آيــد. هدف، تحول انسان هاســت و 
انســان ها فقط در يک پروســه درازمدت است که 
متحول مي شــوند. زنده ياد حنيف نژاد آن موقع نقل 
مي کرد که ناصر رئيس جمهور اســبق مصر، هميشه 
گلــه مي کند که چــرا ما اين قدر بــراي مردم خون 
 دل مي خوريم؛ ولي آنها در رقاصه خانه هاي قاهره، 
شــب بيداري مي کنند. حنيف نــژاد مي گفت وقتي 
ناصــر بخواهد جامعه را نجــات بدهد،  نتيجه همين 
اســت. ما نبايد به جاي مردم، انتخــاب کنيم. مردم 
بايد خودشــان در جريان عمل قرار بگيرند و تحول 
پيدا کنند، وگرنه با حاشيه نشــيني و تماشاچي بودن 

هيچ کس متحول نمي شود.
وي ژگي ســوم: يعني توده اي بودن مبارزه به اين معنا 
بود که توده ها حاکم شــوند. درازمدت به اين دليل 
بــود که تحــول کوتاه مدت، رهايي بخش نيســت. 
رهايي بخشــي زماني ممکن اســت کــه خود مردم 
بيايند، در جريان قرار بگيرند،  مبارزه کنند، گرفتار 
شوند، تغيير کنند و انتخاب کنند؛ وگرنه غيرممکن 

است.
تعبيــر ايــن بــود کــه مــرگ امپرياليســم، حيات 
خلق هاســت و حيات خلق ها در مرگ امپرياليســم 
است. اصطالحاً مي گفتند که رابطه ما با امپرياليسم،  
ســازش ناپذير و به اصطالح، آنتاگونيســتي اســت. 
گفته مي شــد که رابطه ما با امپرياليسم، يا نبرد است 
يا اســارت؛ چون اساساً امپرياليسم نتيجه گفت وگو 
را نمي پذيــرد، وگرنه مــرگ آن خواهد بود؛ يعني 
بايد دست از بقاي خودش بردارد و اين امکان پذير 
نيست. تئوري اين بود که رهايي مردم فقط در ميدان 
عمل ممکن اســت. پس اگر عده اي آزادي بخشي 
کنند يا انقالبيوني بخواهند که مردم را نجات دهند،  
هيچ وقت اين نجات ممکن نمي شــود. نجات مردم 
در اين نيســت که ما به آنها امکانــات بدهيم. بلکه 
بايد خودشان در معرض جريان مبارزه قرار بگيرند، 

انتخاب کنند و تغيير پيدا کنند.
آيا اين مطالب در آن زمان به طور شفاف  ■

بيان مي شد؟
به طور مفصل و در ده ها ساعت به کمک آيات  □

قرآن و نهج البالغه بحث مي شــد کــه چرا تغيير از 
طريق تغيير حکومت به دســت نمي آيد؛ لذا هدف 
اصــاًل تغيير حکومــت نبود؛ هدف تغييــر مردم در 

اول اينکه بعد از کودتاي 1332، کاًل روشــنفکري 
ما ضد غرب شــد. ديگــر اينکه بعــد از 15 خرداد 
42 نيز فضايي شــکل گرفت کــه کل حرکت هاي 
اصالح طلبانه و پارلمانيســتي به شکســت انجاميده 
بــود. فضاي کلي مبــارزه جامعه ايــران اين بود که 
اصالح طلبي به بن بســت رســيده اســت. زماني که 
درباره آن ســخن مي گويم، سال 47 و 48 است که 
جامعه ايران به اين جمع بندي رســيده بود که ديگر 
هيچ کاري فايده ندارد و فضا چنان بســته است که 
ديگر هيچ کاري نمي توان کرد. اگر چهار نفر با هم 
مي نشســتند، فکر مي کردند يک نفرشــان ساواکي 
اســت؛ يعني هيــچ اعتمادي وجود نداشــت و فضا 
بسيار بســته بود. من اين فضا را براي توجيه درستي 
جنبش مسلحانه مطرح نمي کنم، بلکه مي خواهم آن 

شرايط را توضيح دهم.
نظــر جنبش در بحث اعتقادي اين بود که مشــکل 
اصلي جامعه، استثمار و سرمايه داري حاکم بر ايران 
است. بن اصلي بحث اينجاست و ما مي خواهيم اين 
پيام را به مردم بدهيم، اما فضا بسته است. مطبوعات 
و رســانه ها به شدت کنترل مي شــود و شاه با حزب 
فراگير خود، حاکم است و هيچ راهي براي ارتباط 
بــا مردم وجود ندارد. آن زمــان امکان تفريح براي 
همه فراهم بود، اما به محض اينکه کسي مي خواست 
موضع عدالت طلبي و آزادي خواهي داشته باشد، به 

سخت ترين شيوه با او برخورد مي شد.
جنبش مســلحانه مجاهدين، چهار شــعار داشــت: 
اول مبارزه، دوم درازمدت، ســوم توده اي، چهارم 
مســلحانه. روي ايــن چهار مورد، ســاعت ها بحث 

مي شد.
ويژگــي اول: مبارزه؛ بحث مي شــد که بين مردم و 
نظام سرمايه داري، ســه راه وجود دارد. اول اينکه؛ 
ســازش کنند، دوم اينکه کاري به کارشــان نداشته 
باشند و سوم اينکه مردم با سرمايه داري مبارزه کنند. 
بحث اين بود که سازش با سرمايه داري بي ثمر است، 
چون حيات آن در استثمار حق زحمتکشان است و 
ســازش امکان پذير نيست. مفصل بحث مي شد که 
اين دو هرگز ســازش نمي کنند؛ زيرا سرمايه داران، 
دائم مي خواهند استثمار کنند و حق ملت را پايمال 
کنند، در آن زمان نه مانند امروز، دوران پايان جنگ 
سرد بود؛ نه گفتمان تاريخي سازگاري و گفت وگو 
جهاني شــده بود و نه بازي برد-برد شعار روز بود. 
آن زمان بحث اين بود که ســرمايه داري جهاني چه 
در ايــران، چه آفريقا و چه آســيا، از حکومت هاي 
فاشيستي حمايت مي کرد؛ بنابراين گفته مي شد که 
آنها سازش نمي کنند و اين گزينه امکان پذير نيست.
ديگر آنکه درنهايت نتيجه ســازش هميشــه به نفع 
آن هاســت؛ چراکه ما ضعيف هســتيم و آنها قوي 
هســتند. تنها چيزي که از ســازش عماًل به دســت 
مي آيد،  حاکميت آن هاســت. شکالتي به دستمان 

مي دهند؛ اما حق مردم را به رسميت نمي شناسند.
راه دوم، به کنجي رفتن و کاري به کار کسي نداشتن 
اســت، اين فرض هم به  اصطالح راه عافيت طلبان و 

بي دردان تلقي مي شد.
راه سوم، مبارزه بود. اين تئوري هم  ريشه در تئوري 

مسئله اصلي چيست؟ مسئله اصلي نظام سرمايه داري 
حاکم اســت و بنابراين گران فروشــي نانوا و بقال و 
درافتادن با فالن فرد که ظلم شخصي مي کند، مسئله 
نيست؛ زيرا باور اين بود که تا اين وابستگي برچيده 
نشــود، جامعه نجات پيدا نمي کنــد. به همين دليل 
نبايد به خرده کاري افتــاد و با چند نفر گران فروش 

و قرباني درگير شد.

آيا عدم وابستگي، همان تئوري استقالل  ■
کشور است؟

نقد سازمان به حزب توده اين بود که دلبستگي  □
حزب به شــوروي مانع اســتقالل طلبي اســت، اما 
اســاس بحث اين بود که به دليل وابســتگي به نظام 
ســرمايه داري اســت که جامعه دچار بحران است. 
امپرياليســم در مرحله اوج خود، درواقع اصلي ترين 
مسئله است. تشخيص مسئله اصلي، مهمترين رسالت 
روشنفکر بود؛ يعني دانستن اينکه بايد با چه درگير 
شــد؟ هر کس در هر زمان با صدها مســئله درگير 
اســت، هنر اين است که به مســئله اصلي بپردازد و 

وقت  صرف مسائل فرعي نشود.
به نظــر من اولين نکته اين اســت که هدف جنبش 
مسلحانه، سقوط شاه نبود. هدف اين بود که سيستم 
ســرمايه داري که وابسته به مناســبات جهاني است، 
برداشته شــود و به جاي آن، توده ها تصميم بگيرند. 
با اين تئوري هاســت که من چهــار ويژگي جنبش 

مسلحانه را مطرح مي کنم.
وقتي خط مشــي مبارزه مســلحانه در آن زمان براي 
شما گفته شد، آيا اين پرسش را مطرح نکرديد که 
با کدام بينش؟ آيا با بينش اسالمي، مبارزه مسلحانه 
برايتان قابل قبول بود؟ بينش براي شــما مهمتر بود يا 

خط مشي؟
ما همه با بينش اســالمي وارد ســازمان شــديم. از 
ديدگاه شــهادت و راه خدا و مبارزه وارد اين مسير 
شديم. ما صدها ساعت بحث خط مشي داشتيم. من 
نمي گويم چون صدها ســاعت کار شده، نبايد نقد 
شود. بلکه مي گويم اول فهم بشود که چه بوده، بعد 
سراغ نقد برويم. بيالن کاري ما دست کم روزانه 12 

تا 14 ساعت کار فشرده فکري بود.
آيا از نظر مكتبي و بينشي به يک اطمينان  ■

نسبي رســيده بوديد که وارد فاز استراتژي 
مسلحانه شديد؟

بــه نظــرم مســائل مربــوط بــه جهان بينــي و  □
به اصطــالح آن زمــان »مکتبــي«، رابطه انســان و 
خداست. حل کردن تعارض ها و آمادگي دروني 
براي ايثار و فداشــدن است، لذا مي توان گفت که 
پنــدار پاک دليل بر گفتار و کردار پاک نيســت، 
امــا تجربه کردن آن به جهاد و کوشــش دروني و 
داشــتن دين و باور راهنما نيــاز دارد، درحالي که 
عمل اجتماعي در چهارچوب آن باورهاســت، اما 
مســئله اي کارشناسي و تابع دانايي و شناخت زمان 

و مکان است.
اين کدام گفتمــان مذهبي بود که به لــزوم مبارزه 
مسلحانه رسيده بود درحالي که گفتمان هاي مذهبي 
ديگــري هم وجود داشــت که بــه چنين ضرورتي 
نرسيده بود؟ مؤلفه هاي اين گفتمان مذهبي چه بود؟
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مباني نظري جنبش مســلط بودند و نگاهشان از نظر 
اين جانب، به کلي با بعد از خرداد 51 متفاوت است. 
در خرداد 1351 رهبران ســازمان اعدام مي شــوند، 
بعدازآن، عمليات نظامي اصالت پيدا مي کند. هدف 
جنبش مســلحانه، اصوالً ترور کادرهاي نظام نبود. 
زماني اين مســئله در دســتور کار قــرار گرفت که 

رهبران اصلي سازمان زندان بودند يا اعدام شدند.
از ســال 1354 مشــخص بود که جنبش، شکســت 
نظامي خورده اســت و ســاواک کاماًل مسلط شده 
است؛ اما پذيرفتن آن براي افراد زندان بسيار سخت 
بود، خاطرم هســت يک بار که با اشاره از شکست 
سخن گفتم، بچه ها آشفته مي شدند که جواب خون 
شــهدا را چه بدهيم، جواب شکنجه شــده ها را چه 
بدهيم؟ صحبت اين بود. خــوب، از اين به بعد هم 
پرســش اين خو اهد بود که چرا در وقت مناســب، 

انتخاب درست نکرديد؟
گاهي سخن اين بود که آيا بهتر نيست بگوييم تمام 
شد؛ آرماني بود، فکري بود، تئوري اي بود، آن زمان 
قوي هم بود، اما شکست خورد. موسي ناراحت شد 
و گفت ما اين همه جان کنديم و زحمت کشيديم. 
گفتم سال ديگر بيشــتر خواهد شد، چگونه جواب 
خواهيم داد؟ بياييم و بپذيريم که جنبش مســلحانه 
شــهري خط مشــي اي بود که مي خواست به هدفي 
برســد؛ امــا در اين مقطع شکســت خــورد. از اين 
بــه بعد هم بدتــر خواهد شــد. آن موقع صحبت از 
اين بــود که ويتنام پيروز شــد، الجزايــر هم پيروز 
شد، چين هم پيروز شــد، آنها پيروز شدند؛ اما چه 
اطميناني هســت که بگوييم ما هم پيروز مي شويم؟ 
با تجربياتي که گرفتيم، تمامي جنبش ها چه فدايي ها 
و چــه مجاهدين، نابود خواهند شــد و به خودزني 
مي افتند. در آن زمان همه بچه ها با هم درگير شــده 
بودند. درحالي که بچه هاي بيــرون زندان با ذوق و 
شوق کار مي کردند. پذيرفتن حرف هاي من، خيلي 
ســخت بود؛ اما از شهادت رضا رضايي در سال 52 
نقطه عطفي بود، که تصميــم  بگيريم با کدام کادر 

مي خواهيم جنبش را به پيش ببريم؟
پرســش اين بود، چرا مسلحانه؟ درواقع »مسلحانه«، 
به معناي تبليغ مسلحانه بود. فضا آن قدر بسته بود که 
احمد رضايي –خدا رحمتش کند- مي گفت بياييم 
بادکنکي را با گاز هليوم پرکنيم، مقداري اعالميه به 
زير آن ببنديم و مقداري داروي حمام، به نخ بماليم 
که کم کم نخ را بخورد و وقتي در آســمان بود، نخ 
قطع شــود و اعالميه ها در شــهر پخش شود. ببينيد 
چقدر دســت وبال اطالع رساني بســته بود. نه اينکه 
فقط فضا براي جنبش مسلحانه بسته باشد؛ نيروهاي 
صرف سياسي هم نمي توانستند کاري از پيش ببرند. 
ديديم سرنوشت مرحوم طالقاني و مهندس بازرگان 

که کار سياسي- قانوني مي کردند، به کجا کشيد.
بنابراين جنبش مسلحانه، درواقع تبليغ مسلحانه براي 
رساندن پيام اســت، نه اينکه عده اي ترور شوند. اما 
بعدها -يعني بعد از اعدام رهبران اوليه سازمان- اين 
ترورها پيش آمد با اين تحليل که نيروهاي انقالبي 

جاي آن ها را بگيرند.
درواقع انقالبيون انقالب نمي کنند، بلکه مردم هستند 

بحث ما درباره »درازمدت بودن مبارزه« اين بود که 
اصاًل قرار نيست عده اي روشنفکر، رهبري جامعه را 
به دست گرفته و آنها به جاي جامعه تصميم بگيرند. 
اين تجربه لنين و شوروي بود، ولي بچه هاي سازمان 
به شدت از تئوري هاي مائو استفاده مي کردند و اين 
تجربــه لنين و شــوروي را نقد مي کردنــد. درواقع 
متفکران حــزب توده، مدعي دفاع از مارکسيســم 
بودند. چريک هاي فدايي، لنيــن را به عنوان عنصر 
پيشــتاز مطرح مي کردند، اما بچه هاي ســازمان هم 
در بحث هاي سياســي و هم در بحث هاي اعتقادي، 
به شــدت از مائو الهــام مي گرفتند و نظريه پيشــتاز 
را نقد مي کردنــد. بنابراين معنــاي درازمدت بودن 
مبارزه، حاکميت يک عده روشنفکر بر جامعه نبود. 
بنابراين اگر بخواهيم عنواني به ســازمان مجاهدين 
بدهيم، شــايد بتوانيم بگوييم سوسياليســت صرف 
نبودنــد؛ بلکه سوســيال دموکرات بودند. شــريعتي 
را شــايد بتوان سوســيال دموکرات ناميــد، چراکه 
سوسياليسم صرف در شوروي تجربه شده و نقد آن 
بيرون آمده بود، اگرچه بهتر است همه اين عناوين 
را در چارچوب افراد بررسي کرد، زيرا هيچ کس را 

نمي توان با اين عناوين محدود کرد. 
ويژگي چهارم: مســلحانه )تبليغ مســلحانه(؛ بحث 
اين بود، اگــر امکان تبليغ فرهنگي وجود داشــت 
و روش هاي مســالمت آميز به بن بست نرسيده بود، 
مبارزه مســلحانه هم جايي نداشــت. زنده ياد احمد 
رضايــي مي گفت ما پيــام خــود را در يک گلوله 
گذاشــته و آن را منفجر مي کنيم تا صدا کند و پيام 
برســد؛ بنابراين نکته مهم اين بود کــه: هدف پيام 
اســت، نه گلوله. شعار اين بود که 75 درصد عمل، 
سياسي- فرهنگي است و فقط 25 درصد آن نظامي 

است.
از ســال 1347 تا 1350 بچه ها عمليات ترور ندارند؛ 
بــراي نمونه خود حنيف نــژاد در عمليــات ربودن 
شــهرام پهلوي نيا فرزند اشرف پهلوي دست داشت 
و بــا اينکه چهار چريک ورزيده بودند، نتوانســتند 
او را بربايند. خيلي ساده مي توانستند با چند شليک 
گلوله او را بربايند، يعني اگر قرار بود کار چريکي 
مانند ســال هاي بعد از 1351 انجام شود، دستگيري 
او خيلــي راحت بود؛ بنابرايــن من 47 تا 50 را يک 
دوره، 50 تــا 54 را يــک دوره ديگر و 54 به بعد را 
دوره ديگري حساب مي کنم. دوره اي که مجاهدين 
بنيان گذار زنده بودنــد و عمل مي کردند، به کلي با 
دوره هــاي بعد ازآن متفاوت اســت. چراکه آنها بر 

جريــان مبارزه بــود. اين بحث که عده اي پيشــتاز، 
رهبري را به دست گيرند، حرف لنين است. حرفي 
که در قرن بيستم نه تنها در اروپا، که در همه جهان به 
راه افتاد. مارکس مي گفت که انقالب، قابله جامعه 
در حال زايمان اســت؛ يعني ســرمايه داري آن قدر 
بايد طول بکشــد تا عمرش تمام شــود، بازار اشباع 
شود، رکود ســرمايه داري هم پيدا شود و در سطح 
بين المللي هم گســترش پيدا کند -که گفته مي شد 
چنين رکــودي به طــور دوره اي در ســرمايه داري 
بــه وجود مي آيد- تا جايي که پوســيده و از درون 
متالشــي شود. 9 ماه و 9 روز اين جنين که گذشت 
و آمــاده زايمان شــد، انقالب خواهد شــد. به نظر 
مارکس، تحول بــا زور امکان پذير نبــود. لنين که 
آمد، تئوري اي را مطــرح کرد که جنبش هاي قرن 
بيســتم، چه مارکسيستي و چه اســالمي،  مسيحي و 
بودايــي، همه تحت تأثير انديشــه او قــرار گرفتند. 
لنيــن گفت چون طبقه کارگر قدرت ســازماندهي 
و توان رهبري ندارد، پس عده اي روشــنفکر جاي 
آنها عمل مي کنند و عنصر پيشتاز را مطرح کرد. در 
تئوري مارکس اساســاً عنصر پيشتاز وجود نداشت. 
پيشــتاز يعني گروهي که در يک شرايط مشخص، 
رهبري جامعه را به دســت گيــرد و انقالب را پيش 
ببرد؛ بنابراين نماينده طبقه محروم جامعه مي شــود. 
نقدي که بعدها به لنين شد، اين بود که باعث ايجاد 
يک طبقه جديد مي شود؛ يعني روشنفکران و حزب 
حاکم، بقاي خودشــان هدف مي شود و اين بحثي 
بود که »ميلوان جيالس« در کتاب خود به نام »طبقه 
جديد« مطرح کرد. طبقه جديد يعني حزب حاکمي 
که قدرت را به دست مي گيرد و به جاي نمايندگي 
طبقه محروم، به بقاي خود مي انديشد. به همين دليل 
در بطن خودش، نفي خودش را دارد. ويل دورانت 
مي گويــد: »تمام تمدن ها از نقطه قدرت خودشــان 
نابود مي شوند؛ يعني با اصرار بر نقطه قدرتشان است 

که ضربه مي خورند«.
بــراي نمونــه، نقطــه قــدرت ســازمان مجاهدين، 
بــود. آن قــدر روي تشــکيالت،  تشــکيالت آن 
ايســتادگي کرد ند کــه به نظرم در آخــر از توده ها 
جدا شدند. يا نقطه قدرت جمهوري اسالمي، آراي 
مردمي بود. آن قدر روي آن ايســتادگي کرد که از 
کار کارشناسي بازماند و به خاطر حفظ آراي مردم، 
کارهايي انجام شــد که به ضرر مردم تمام شد؛ چه 
در بحث هــاي محيط زيســتي و چــه در بحث هاي 

اجتماعي.

سعيد محسن-محمد حنيف نژاد-اصغر بدیع زادگان
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حنيف نــژاد هــم پس از 15 خــرداد 42  ■
مي گفت اصلي ترين تضاد ما اين است که از 
يک سو ما ساده انديش هستيم و از سوي ديگر 
امپرياليســم و شــرايط جهاني، بسيار پيچيده 
اســت. اين پرسشي است که ممكن است در 

همه ادوار بشود.
قطعاً، امروز با گسترش رسانه هاي جمعي مسئله  □

بسيار پيچيده تر شده است، شــرايط امروز به قدري 
پيچيده شــده که امکان ندارد کــه افراد محدودي 

قادر به پاسخگويي به همه مسائل باشند. 

شــما گفتيد موضوع بحث هاي آن زمان،  ■
از مقوالت سوسياليســتي و مارکسيستي بود؛ 
بنابراين چرا عده اي از بيانيه تغيير ايدئولوژي 
در ســال 1354 ناراحت شدند؟ علني کردن 

خط مشي سوسياليستي چه اشكالي داشت؟ 
متفکــران مســلمان در ايــن مــورد متفــاوت  □

مي انديشــند، عده اي نظرشــان اين اســت که دو 
حوزه را بايد از هــم جدا کرد: الف: حوزه ارزش 
يــا اصول و مباني اعتقــادي؛ ب: حوزه روش ها يا 
فروع. حوزه ارزش ها مربــوط به مباني اعتقادي و 
اصول اســت، در اين حوزه مثاًل براي ما مسلمانان، 
قرآن راهنماســت، اين ارزش ها فراتاريخي هستند 
و با گذشــت زمان عوض نمي شــوند، مانند ايمان 
به خدا و قيامت يا ساير محکماتي که قرآن مطرح 
کرده؛ اما حوزه روش مربوط به مســائل اجتماعي 
و اقتصادي و... اســت. در اين ميدان در چارچوب 
ارزش هــا و اصــول، راه حل ها انتخاب مي شــوند. 
برنامه هــاي اقتصــادي و اجتماعــي در اين حوزه 

است.
از ايــن منظــر سوسياليســم و ليبراليســم و ســاير 
راه حل هاي بشري، در حوزه روش هاست، يک فرد 
ممکن است مسلمان باشــد و سوسياليست يا ليبرال 
باشد، يعني خط مشي اجتماعي و اقتصادي و... زمانه 

را انتخاب کند. 
البته روشــن اســت که، هر روشــي با هر ارزشــي 
سازگار نيست، اما تغيير ايدئولوژي سازمان در سال 
1354 تغيير در اصول و ارزش ها بود و اساس بينش 

توحيدي نفي شد. 
مهندس بازرگان يک مسلمان است که به او ليبرال 
مي گويند؛ چون به آزادي اهميت مي دهد. نخشب 
هم مسلماني است که به او سوسياليست مي گويند؛ 
چــون به عدالت بهاي بيشــتري مي دهــد. اين عين 
چيزي اســت که در کشــورهاي اروپايي هم اتفاق 
افتاده اســت. در قرن گذشــته، دو تئوري در اروپا 
حاکــم بود؛ يک تئــوري سوسياليســتي و ديگري 
تئــوري ليبرال دموکراســي. نيمــي از کشــورهاي 
اروپايــي، امروز سوسياليســت هســتند؛ اما چه نوع 
سوسياليستي؟ سوسيال مسيحي يا سوسيال دموکرات 

مسيحي يا يهودي ليبرال و دموکرات و...
در مناســبات جهاني امروز منافع ما ايجاب مي  کند 
دولتي متمرکز داشته باشيم يا دولتي آزاد؟ اين يک 
بحث کارشناسي است و بحثي مستقل از دين است. 
اصوالً خط مشي، از مقوله روش است و روش، تابع 

زمان و مکان است. 

شــب و روز با احمد رضايي بودم، حتي يک مورد 
طرح ترور نبود، حتي براي خلع سالح پاسبان ها، من 
مخالفت کردم. گفتم اين ها چه گناهي دارند، زن و 

بچه دارند، چرا بايد مجروح و ناقص شوند؟

به نظر شما آيا جريان مجاهدين واکنشي  ■
به يک مســئله روز و محدود بــه يک دوره 
تاريخي بود که با گذشتن آن شرايط، ديگر 
کل آن گفتمان يا ايدئولوژي و روش و منش 
منسوخ  شود يا اينكه اين جريان مي توانست 
تحولي در فرهنگ ما ايجاد کند که ادامه آن 

ممكن باشد؟
تمامي انسان هاي بزرگ و خودساخته، دو حوزه  □

و ميدان متفاوت داشــتند، در يک طرف شخصيت 
و انتخاب هاي بــزرگ آنان اســت، در اين ميدان، 
آدم هايي خودســاخته، دردمند، برنامه ريز، دلسوز و 
غمخــوار مردم بودند، از اين نگاه همه آنان نمونه و 
الگو هستند، اما در ميدان عمل اجتماعي، هرکس با 
مختصات زمان خود عمل مي کند و هر عمل بايد با 

تحليل شرايط همان زمان انتخاب شود.
سيري که چشم انداز ايران طي کرده اين  ■

است که مي گويد امروزه دوران »يا اسارت 
يا نبرد« پايان يافته اســت، بلكه افكار عمومي 
به عنوان يک قدرت مردمي و حتي به صورت 
ابرقدرت مردمي درآمده اســت. ديديم که 
ده ها ميليون نفر با حملــه به عراق مخالفت 
کردند و باز ديديم که پس از سه سال، يعني 
در سال 2006 آن را فاجعه اي عظيم دانستند. 
به  براي گزارش  هم اکنون، هيچ خبرنگاري 
ليبي نمي رود؛ چراکه عامالن حمله به ليبي، 
شرمســارند. در قضيه حمله به سوريه، اوباما 
براي اولين بار تصميم گيــري درباره جنگ 
را به مردم و کنگره واگــذار کرد و آنها نيز 
مخالفت کردند و از حمله پيشــگيري شــد. 
چراکه بيش از 70 درصــد مردم امريكا ضد 
جنگ شــده بودند. در همين مــاه مبارک 
رمضان امسال، شــعار محدود غزه و مقاومت 
نامحدود آن، توانست خود را به صورت يک 
فراواقعيت و فرازمان به افكارعمومي تحميل 

کند.
يعني بايد با توجه به همه شرايط امروز، انتخاب  □

کرد و تصميم گرفت.

که انقالب مي کنند. کودتاچي ها، کودتا مي کنند؛ 
امــا انقالبيون، انقالب نمي کنند. تحــول انقالبي از 
قاعده و درون جامعه است، نه از باال و رأس جامعه.

بحــث اين بود که اگــر اقليت بتوانند سيســتمي را 
ســرنگون کنند، اين از باال و کودتاســت. انقالب 
يعني توده هاي جامعه حرکت کنند، تغيير پيدا کنند 
و خودشــان قدرت را به دســت گيرند. فرض اين 
بود تا زماني که ما وابســته هستيم و اختالف فاحش 
طبقاتي وجود دارد، بحران هــا وجود دارد. چراکه 
بحران اصلي در درون ســرمايه داري وابســته است. 
حنيف نژاد مي گفت ترافيک را نمي توان با اين توليد 
انبوه ماشــين و با بقاي نظام سرمايه داري حل کرد، 
تمام خيابان هــا، پارکينگ متحرک مي شــود، اين 
توليد، نياز سرمايه داري است نه مردم و آنان تنها به 

فکر خود و جيبشان هستند.
تا آنجا کــه در خاطرات  آمــده، عناصر  ■

ساواکي و خبررسان ها که چشم و گوش نظام 
شاهنشاهي بودند، شناســايي مي شدند که با 
زدن آنها، حاکميت ســاواک درون مردم از 
بين برود و گامي بود در جهت آزادي مردم.

اين بحث ها شــايد بعدها پيش آمد. يادم مي آيد  □
يکي از بچه هاي سازمان پيشنهاد کرد که شاه را در 
خيابان انقــالب فعلي، ترور کنند. حنيف نژاد گفت 
فرض که شاه ترور شد، چه مي شود؟ يک نفر ديگر 

شاه مي شود.
در خاطــرات آمده اســت کــه يكي از  ■

کادرها، در سال 47 جدا مي شود و مي گويد 
که تنها راه، ترور شاه است.

روشن است، ترور شاه بنياد سرمايه داري وابسته  □
را تغييــر نمــي داد. درواقــع مفهوم اصلــي جنبش، 
آگاهي بخشي بود نه سرنگوني؛ اما چون ميدان کار 
فرهنگي بســته بود تصور اين بود که تبليغ مسلحانه 

شود.
گويا نظر اول ســازمان اين بوده که قيام  ■

مسلحانه  راه بيندازد و ثبات رژيم کمپرادوري 
را بشكند و وقتي که اين ثبات شكست، المحاله 
نيروهاي ارتش وارد شهر مي شوند و با مردم 
درگيــري پيدا مي کننــد. در چنين حالتي، 
مجاهدين به روســتاها و به ويژه کردســتان 
خواهند رفت و مرحله دوم مبارزه را شروع 
کرده و مناطق آزادشــده درست مي کنند و 
وارد يک جنگ درازمــدت و رهايي بخش 
مي شــوند تا جايي که اگر رژيم سقوط کرد، 
کادرهايي باشــند که جايگزين شوند؛ اما در 
آســتانه ســال 50، بچه هايي که از فلسطين 
برگشــتند، نظريه قيــام را کنار گذاشــتند 
و عمليــات کوچــک و به ويــژه در رابطه با 

جشن هاي 2500 ساله را مطرح کردند.
تا سال 1350 که ســازمان لو مي رود و ساواک  □

با عمليات گســترده، رهبران را دســتگير مي کند و 
تــا آنجا که مــن در جريان بودم تحليــل همان بود 
که عرض کردم. احمــد رضايي هيچ گاه حرف از 
ترور ســاواکي ها نمي زد. من از اول شهريور 1350 
تا آخر فروردين 1351 يعني نزديک به شــش ماه، 

من از اول شهريور 1350 
تا آخر فروردين 1351 يعني 

نزديك به شش ماه، شب و روز 
با احمد رضايي بودم، حتي 

يك مورد طرح ترور نبود، حتي 
براي خلع سالح پاسبان ها، من 
مخالفت كردم. گفتم اين ها چه 
گناهي دارند، زن و بچه دارند، 
چرا بايد مجروح و ناقص شوند؟
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جمع بندي کنيم. درحالي که بيشتر بچه ها در 
زندان بودند، عمليات براي نجات زندانيان را 

کنار گذاشتند.
همين طور اســت و چقدر جــاي رهبران اوليه و  □

امثال حنيف خالي است. 

آيا خشونت معلول جنبش مسلحانه است؟ ■
ريشه هاي خشونت را بايد در پروسه اي تاريخي  □

از بي عدالتي و تحقير انسان و کرامت او جست وجو 
کرد. جنبش مســلحانه خود معلول است، هيچ وقت 
يک عده روشنفکر نمي توانند ظرف چهار،پنج سال 
خشونت را در جامعه اي نهادينه کنند. سال ها جنگ 
مسلحانه امثال گروه »بادر ماينهوف« در اروپا و ساير 
کشورها، خشــونت را در اروپا نهادينه نکرد، امروز 
نيز در بحث حقوق بشر سخن اين است که نابرابري 
و تبعيض و تحقير انســان، ريشــه و عامل خشونت 
اســت و صلح زماني ممکن اســت که بي عدالتي و 
تبعيض و تحقير انســان برچيده شــود. تا تبعيض و 
نابرابري و تحقير انسان ها هست، بايد منتظر خشونت 

بود.

در تأييد صحبت هاي شــما وقتي حادثه  ■
11 سپتامبر 2001 در امريكا رخ داد، متفكران 
امريكايي در ريشه يابي آن گفتند که بايد در 
کنــار آزادي، عدالت هم باشــد وگرنه اين 

حوادث استمرار خواهد داشت. 
پارلمان اروپا هم گزارشــي از فلســطين به اين  □

مضمون نوشت که تا زماني که کوچه هاي باريک 
غزه مملو از فاضالب اســت و کودکان غزه به جاي 
مدرســه، در اين کوچه ها بازي مي کنند و تا زماني 
که رفتارهاي خشــونت آميز اين چنين است، صلح 
در خاورميانه غيرممکن اســت. ريشــه خشونت در 
تاريخــي از رفتارهــاي غيرعادالنــه، تبعيض آميز و 
تحقيرآميز اســت. مــا نمي توانيم داعــش را توجيه 
کنيم؛ اما من داعش را در رفتار بشــار اســد و رفتار 
تبعيض آميز آقاي نوري مالکي هم مي بينم، در ستم 
و جنايت اسرائيل و حمايت هاي امريکا هم مي بينم.

يكــي از ايرادهايي که به جامعه ما گرفته  ■
است.  جريانات  کوتاه مدت بودن  مي شــود، 
کارهايي آغاز مي شود؛ اما پيگيري نمي شود. 
طبــق توضيحي که از ســازمان داديد، اين 
ســازمان، جنبــه فرهنگي نيز داشــته، دليل 

کوتاه مدت بودن آن چيست؟
البته پايه هاي فکري را نمي توان کوتاه مدت تلقي  □

کرد. اکنون نيمي از کشورهاي اروپايي سوسياليست 
هســتند. البته نه سوسياليســت مارکسيســتي، بلکه 
متناســب با زمــان. ميراث هــاي فرهنگي، هميشــه 
ماندگار بــوده و از بين نمي رونــد؛ بنابراين نگاه به 
راه حل هاي اجتماعي، چيزي نيســت که ميراث آن 
از ميان بــرود. زحمات طالقاني، اقبال، شــريعتي و 
ســازمان، ماندگار اســت؛ اما اکنون در کشورهاي 
شــمالي اروپــا به جــاي دولــت متمرکــز، راه حل 
سوسياليســتي را بــا افزايش ماليــات تأمين کردند 
تا اختالف طبقاتــي از بين بــرود. اختالف فاحش 
کمتر شده و خدمات، بيشتر. بنابراين سوسياليسم به 

برابر شــده اند. يکي مي گويد غلط است و ديگري 
مي گويد درســت است. در ســال 54 نظر بچه هايي 
که مارکسيســت شــدند، اين بود که مي گفتند تنها 
ماترياليســت ها مي توانند سوسياليست واقعي باشند. 
ادعــاي ســازمان اين بود کــه خيــر، موحدها هم 

مي توانند سوسياليست باشند. 
همين بحث، امروز بر ســر حقوق بشر است. عده اي 
بر ايــن باورند کــه دينــداران نمي تواننــد طرفدار 
حقوق بشــر باشــند. چراکه اســاس حقوق بشــر بر 
کرامت انســان است، بر آزادي عقيده و بيان استوار 
است؛ درحالي که دين مدعي حقانيت خود است و 
تنها مؤمنيــن را داراي کرامت مي داند. در حالي که 
بســياري از متفکــران مســلمان مدعي هســتند که 
بنيان گذار حقوق بشر، انبياي توحيدي هستند و دين 
بهتر مي تواند هدف هاي حقوق بشري را تأمين کند.
در ابتداي انقالب، در سال  1358 بعضي از کادرهاي 
ســازمان هاي سياسي، در دانشــگاه مي گفتند، فقط 
کســي مي تواند براي طالقاني مراســم بگيرد که در 
راه طالقاني باشــد و جريان راســت حق ندارد براي 
طالقاني مراسم بگيرد. آنها هم گفتند کسي مي تواند 
بــراي طالقاني مراســم بگيرد که التقاطي نباشــد و 
شــما التقاطي هستيد. تقي شــهرام هم در مقاله اش 
نوشــت تنها کســاني مي توانند سوسياليست باشند 
که ماترياليست باشند، حرفي که در آن زمان بسيار 

مي گفتند.

تقي شهرام در گفت وگو با حميد اشرف،  ■
اعتراف کــرد 50 درصــد بچه هاي مذهبي 
سازمان را تصفيه کرديم تا پيروزي مارکسيسم 
بر اسالم تضمين شود تا ديگر بچه هاي مذهبي 

نتوانند سازماندهي کنند.
اين توهمي بود که به خاطر آن، مباني اعتقادي با  □

مسائل استراتژيک خلط شد. ما ديديم هم مسلمان و 
هم مارکسيست، خط مشي جنبش مسلحانه را قبول 
کردند. تأکيد مي کنم که جنبش مسلحانه، هدفش 
سقوط شاه نبود، بلکه سقوط سرمايه داري وابسته را 
دنبال مي کرد؛ آن هم در دراز مدت. اگر در سال 54 
مي پذيرفتيم که جنبش مســلحانه شکست خورده، 
اين نافي زحمات شــهدا نبــود. ميرزا کوچک خان، 
خيابانــي، رئيســعلي خان دلــواري و حتــي جنبش 
مشروطه، همه مسيري را دنبال مي کنند و در صورت 
لزوم، تغيير ايجاد مي کنند. من مدعي هستم که اگر 
حنيف نژاد زنده بود، هم در جنبش مســلحانه و هم 
در مباني نظري، همراه با زمان، تحول ايجاد مي کرد. 

نمي ايستاد که اصرار کند و فاجعه بيافريند.

در خاطرات آمده است که بعد از عمليات  ■
ربودن شهرام پهلوي نيا و انفجار دکل سولقان 
و به نتيجه نرســيدن آن، گفته بود بنشينيم و 

گويا شما عدالت اسالمي را با سوسياليسم  ■
يكي مي گيريد؛ يعني نخشب طرفدار عدالت 

بود و سوسياليسم را هم مطرح مي کرد.
قطعــاً ارزش هــاي اســالمي در روش هــا اثــر  □

مي گذارد، همان گونه که عرض کردم، از هر ارزش 
هر روشي ممکن نيست، عدالت، آرمان است و همه 
جريانات، عدالت را قبول دارند. آزادي نيز آرمان و 
هدف است. براي رسيدن به اين آرمان ها، يک وقت 
مي گوييم از راه سوسياليسم مي توان به آنها رسيد و 
يک وقت مي گوييم از راه بازار آزاد. هر دو راه هم 
امروز در کشــورهاي اسالمي وجود دارد. برخي از 
متفکران اسالمي کتاب هايي در دفاع از اقتصاد آزاد 
نوشته اند، همچنين متفکراني در دفاع از سوسياليسم 
کتاب نوشته اند. بايد صدها صاحب نظر و کارشناس 
رشــته هاي تخصصي نظر دهند که بازار آزاد به نفع 
ماســت يا دولت متمرکز يا سرمايه داري دولتي، که 

اين ها همه از مقوله کارشناسي است.

رئيس جمهور پيشين برزيل آقاي »داسيلوا«  ■
در دوران خود سي درصد مردم زيرخط فقر 
را بــه باالي خط فقر ارتقا داد و دنيا هم ارائه 
آمار او را پذيرفت. او مدعي بود که اين کار 
را با سوسياليسم انجام داد. به نظر شما اين يک 

کار کارشناسي بود؟
بلــه اين کار کارشناســي بود براي دســتيابي به  □

هدف که عدالت اجتماعي اســت؛ امــا براي نمونه 
کشــورهاي اســکانديناوي بــا افزايــش ماليات بر 

درآمد، عدالت اجتماعي را برقرار مي کنند.

به نظر شــما آنچه در بيانيه 54 در سازمان  ■
اتفاق افتاد، يک تغيير فلسفي بود و نه يک کار 

کارشناسي؟
بله، تغييــر در بنيادهاي توحيدي بود که رهبران  □

اوليه ســازمان به آن باور داشــتند. منتها در آن زمان 
عــده اي تصور داشــتند کــه تنها کســي مي تواند 
سوسياليســت باشــد که ماترياليســت باشد و يک 
آدم مذهبي نمي تواند سوسياليست باشد. مي گفتند 
رابطه سوسياليســم با مارکسيسم، ارگانيک است و 
نمي تــوان اين دو را از هم جدا کــرد؛ اما بعد ثابت 
شد فردي مي تواند مسيحي و هم زمان سوسياليست 
باشــد، يا مســلمان و هم زمان سوسياليست باشد. يا 
مســلمان و طرفدار بازار آزاد باشد. اين ها روش اند. 
مثال روژه گارودي دانشمند مشهور فرانسوي بسيار 
گوياست. به او گفتند که، چگونه است که هر روز 
به رنگي در مي آيي؟ تو يک روز مسيحي بودي بعد 
سوسياليســت شدي و امروز مسلماني؟ گفت امروز 
هم من يک مســيحي سوسياليســت مسلمان هستم. 
چراکه مسيحيت و اسالم، دين است و سوسياليسم، 
روش اســت. اگر کســي مخالف سوسياليســم در 
معناي روش باشــد، بايد با او بحث کارشناسي کرد 

و نه اعتقادي. 
مثاًل مي توان گفت در ســرمايه داري، فاصله طبقاتي 
بيشتر شــده و فقر هم افزايش يافته. او هم مي تواند 
بگويد در روش سوسياليستي، اختالف بيشتر شده و 
به قول مرحوم شــريعتي، انسان ها به طور قالبي با هم 

جنبش مسلحانه، هدفش 
سقوط شاه نبود، بلکه سقوط 
سرمايه داري وابسته را دنبال 
مي کرد؛ آن هم در دراز مدت
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آدمي را نســبت به خود و ضعف و اشکاالت خود، 
بي اعتنــا مي کند، دائم همــه بدبختي ها را به کس و 
کساني ديگر حواله مي دهد، درحالي که هيچ فرد و 
ملتــي رهايي نيافت؛ مگر آن زمان که از خود و نقد 
خود آغاز کرد. تا زماني که به کار سرزنش ديگران  

مشغول هستيم، بر نمي خيزيم و رها نمي شويم.
4. مردم نيز در اين ميان دائم تقديس مي شــدند و با 
اشکاالت آنان برخورد نمي شد، درنهايت اين تصور 
ســاخته مي شد که همه انسان ها به دليل جبرشان که 
ناشي از استثمار اقتصادي و تاريخي است، معذورند 
و غير آنکه هستند نمي توانند باشند. اين نوعي تنبلي 
در انتخــاب و بي حســي روحــي مــي آورد و هيچ 

کمکي به تغيير و مسئوليت پذيري مردم نمي کند.
5. شکســت جنبش مسلحانه شکست نظريه لنين در 
مورد نقش »پيشــتاز« اســت، نظريه اي که بر اساس 
آن عــده اي محدود بــراي رهايي ملت پيشــتازي 
مي کنند، رهايي بخش مي شوند و براي آنان تصميم 
مي گيرند که در آزمايش هاي سخت و طاقت فرسا، 
ســاخته مي شــوند. بنيان اين حرف نخبه پردازي و 
قهرمان سازي و تماشاچي کردن مردم است، هرچند 

در تئوري هدف اين نبود؛ اما نتيجه اش اين مي شد.
6. جبر جنبش مســلحانه »انزوا« است. انزوا از مردم، 
انزوا از رابطه با خردمندان و فرزانگان، حتي انزوا از 
»خود« است. بالي انزوا »توهم« است، ذهنيت است، 
مدينه آرماني ســاختن و بر وهم خود »تمدن سازي« 
کردن اســت. الگوي »انسان نو« را تنيدن و خود در 

آن زنداني شدن است.
7. آيت اهلل طالقاني، بسيار محترمانه نقدش را بارها در 
زندان به من تکرار کرد: »اي کاش بچه ها رابطه شان 
را با ما قطع نمي کردند«. اين کالم گوياست. نياز به 
تکرار ندارد. سازمان تا روابط گسترده با نخبگان و 
قطب هاي فرهنگي و مردمي داشت، همه جانبه تر و 
دورانديشانه تر حرکت مي کرد. دقيق به خاطرم دارم 
که حنيف نژاد مي گفت: »ما قدم اول را برداشــتيم و 
نيازمند طالقاني ها، مطهري ها و طباطبايي ها هستيم« 
و درســت به خاطر دارم که در ســال هاي 1354 در 
درون زندان، اگر کســي کتاب مطهري مي خواند، 
بي تأمل، او را متهم مي کردند که گرايش به راست 
پيدا کرده اســت. انصاف اين است که شرايط بسته 
زندان و مشــکالت آن را در نظر بگيريم، اما با اين 

 همه، جاي اين نقد خالي است.
مرحوم الهوتي، که شــکنجه بسياري شده بود و در 
سال 1354 در زندان اوين با او در يک بند بوديم، با 
اشک و آه مي گفت که »شما ابوذر ما بوديد، سلمان 
ما بوديد، اما بعداً چنان ما را تحقير کردند که ناله مان 

درآمد...«.
8. هــرروز و هــر جــا بلبــل زاده نمي شــود، مــا 
يک ضرب المثل گرگاني داريم که مي گويد: »بلبل 
چهل تــا بچه ميزاد، يکيش ميشــه بلبل، بقيه ميشــن 
زنجيــر کــور« حنيف نــژاد در دادگاه اول به حبس 
محکوم شــده بود، گويا در آن زمان، پرسشــي در 
زندان و ميان بچه هاي ســازمان مطرح مي شــود که 
آيا حنيف دفاع صريح و قاطع کند و اعدام شــود يا 
همين گونه دفاع حقوقي کند. جواب بچه هاي زندان 

و مهندس سحابي را قبول داريد؟
اين بحثي نيست که بتوان با يک جمله پاسخ داد.  □

مسائل بشري، خيلي گســترده تر شده، صدها رشته 
تخصصي الزم است تا بتوان دراين باره نظر داد. مثاًل 
امروزه بايد بحث محيط زيســت را به ميان بياوريم. 
هر خط مشي اي بايد با احترام به محيط زيست باشد. 
ما بايد فرزند زمانه خودمان باشــيم. تئوري توســعه 
چين، تقليد کاملي از جامعه سرمايه داري بود و تمام 
مســائل آن را هم به دنبال دارد. کشــوري است که 
به نقض حقوق بشر و تخريب محيط زيست مشهور 
شده؛ درحالي که نرخ رشد هشت درصدي هم دارد. 
در جامعه امروز، بايد به تمام مسائل کارشناسي آگاه 

بود و کار چند نفر محدود هم نيست.

باتوجه به تجربيات امــروز، چه نقدي بر  ■
کارهاي انجام گرفته توسط مبارزين داريد؟

در حد اين مصاحبه و بســيار گذرا، چند نقد به  □
جنبش مسلحانه را در معناي عام آن بيان مي کنم.

1. اولين و مهمترين نقد: »مدعي  بودن« است. من در 
ســن 25 سالگي وارد سازمان شــدم. آن بخشي که 
امروز منتقد خودم هســتم، اين »مدعي بودن« است؛ 
چرا اين چنين جدي از باورهايمان دفاع مي کرديم و 
در برابر غيرخودمان ناشکيبا بوديم؟ اين جدي ترين 
نقدي اســت که به خودم دارم. با اينکه در زندان به 
من مي گفتنــد »عمو بيل« و اين نام کســي در يک 
ســريال تلويزيوني بود که با همه مهربان بود و براي 
همه دل مي ســوزانيد، بااين همه دوست ندارم حتي 
يک مورد از ناشــکيبايي خود را در برابر ديگران به 
خاطر بياورم، شرم مي کنم، حتي اگر کالم آن روز 

من درست بوده باشد.
عميق تريــن،  بهتريــن،  ايــن  »نمي دانــم«:   .2
خردمندانه ترين و واقعي ترين کلمه اي است که ياد 
گرفتم، هنوز شايســتگي عمل بــه آن را ندارم، اين 
کلمــه بايد دائم در عمق وجود انســان زنده و گويا 
باشــد: »نمي دانم«. ما در اين جهــان، هيچ نمي دانيم 
و تنهــا مي توانيم متواضعانه و آرام، ازآنچه مي دانيم 
دفــاع کنيــم و دائم گوش جــان ما آماده شــنيدن 

حرف هاي تازه باشد.
3. يــک غول بــه نــام »امپرياليســم« را عامل همه 
بدبختي ها دانســتن، اوليــن ايرادش اين اســت که 

اين معنا که ريشــه هاي تبعيض را بشناسيم و از بين 
ببريم وجود دارد. حتي کســاني کــه عليه مارکس 
حرف مي زنند، گاهي تفکر مارکسيستي دارند. پس 
استمرار يک جريان، لزوماً در شکل و قالب نيست، 
بلکه در انديشــه اســت. اگر به بن قضيه بنگريم، به 
تمام راه هايي که مدرنيسم دربرابر سنت اتخاذ کرد، 
امروز با ترديد نگريسته مي شود. امروز ديگر کسي 
امريکا را جامعه آرماني نمي داند. درحالي که برخي 
روشنفکران 50 سال پيش، اين گونه فکر مي کردند. 
ديگر کســي نمي گويــد که جامعــه آرماني، چين 
اســت؛ چراکه هــر دو الگو در بســتر تاريخ، نقاط 
ضعفش آشکار شده و آن قدر به هم آميخته شده اند 
که شــعارهاي يک حزب سوسياليســت اروپا عين 
شــعارهاي يک حزب ليبرال دموکرات شده است. 
يعني ليبرال دموکراســي از شــعار سوسياليســت ها 
اســتفاده کرده و برعکس. گاهي اختالفات بر ســر 
ســقط جنين و مسائلي اين چنين است. بله، ميراث ها 

مي مانند هرچند که فرم ها تغيير مي کنند.
اکنون بحــران محيط زيســت و بحــران بي معنايي 
)Meaning crisis( در ليبرال دموکراسي وجود 
دارد؛ امــا نمي گويد به عقب برگرديــم، بلکه بايد 
راه حل جديدي پيدا کرد. مجاهدين نيز يک ميراث 
فرهنگي اند که ريشــه هاي آن نه تنهــا در طالقاني و 
بازرگان، بلکه خيلي پيش تر از آن، در اقبال مي توان 
آن را ديد. اقبالي که نگاه توحيدي و عرفاني عميقي 

دارد. در تعريف دين مي گويد:
چيســت دين دريافتن اسرار خويش/ زندگي مرگ 

است بي ديدار خويش
اما درباره انقالب اکتبر شــوروي »ال« به اســتثمار و 
اســتبداد و فئوداليســم را گفته، ولي به »اال« نرسيده 
اســت؛ لذا ميراث هــاي فرهنگي از بيــن نمي رود، 

بازپروري شده و نقاط درست آن ادامه مي يابد. 
نگاه حقوق بشــر به خط مشــي مسلحانه  ■

چيست؟
حقوق بشــر دو حرف مجزا از هم دارد؛ نخست  □

اينکــه، مقاومت در برابر حکومت هاي اســتبدادي 
که راه رشــد شخصيت و کمال انساني در آنها بسته 
اســت، حق مردم اســت. دوم اينکه، خشونت عليه 
افراد، توجيه پذير نيســت؛ يعني مردم فلسطين امروز 
مي توانند مقاومت کنند؛ اما نمي توانند يک يهودي 
را شــکنجه بدهند يا کسي را بکشــند که در جبهه 

نيست.
بنابراين مبناي حقوق بشر، نفي خشونتي است که در 
دفاع نباشد. حساب دفاع، جداست. در برابر داعش 
يا صدام که قتل عام و شــکنجه مي کنند، بايد حتي 
با خشــونت مقاومت کرد؛ اما در اين ايستادن، نبايد 

حقوق انسان هاي ديگر پايمال شود.
به يــاد دارم بهــرام آرام در ســال 1350 براي خلع 
سالح پاسبان ها ميله اي خاص درست کرده بود که 
با زدن به مخچه پاسبان ها، حالت منگي پيدا کنند تا 
اســلحه را مصادره کند. من مخالفت کردم و گفتم 
که پاســبان بيچاره گناهي نکرده است. نمي توان با 

ناقص کردن يک انسان، اسلحه اي به دست آورد.

آيا شما الگوي سوسيال دموکراسي نخشب  ■

آيت اهلل طالقاني، بسيار 
محترمانه نقدش را بارها 

در زندان به من تكرار كرد: 
»اي کاش بچه ها رابطه شان را با 
ما قطع نمي کردند«. اين کالم 
گوياست. نياز به تکرار ندارد. 
سازمان تا روابط گسترده با 

نخبگان و قطب هاي فرهنگي و 
مردمي داشت، همه جانبه تر و 
دورانديشانه تر حركت مي کرد
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مي يافتنــد. وقتــي در گمرک و شــهر نو که محله 
تن فروشــان تهران بود، قدم مي زدند، اشک خون 
به دل و ديده مي ريختند. آري، آنان نســلي بودند 
که وقتــي کارگر محروم و رفتگر ژنده پوشــي را 
مي ديدند، پــول خرد ته جيبشــان را هم مي دادند 
و تا فردا صبح گرســنه بودند؛ اما جانشــان گرم و 
دلشــان سير و روحشــان پرواز مي کرد که بينوايي 
حتي بــراي نيمروزي از گرســنگي نجــات يافته 
اســت. آري، آنــان نســلي بودند کــه از کري و 
بــي دردي بي دردان خون به دل بودنــد و در برابر 
کودک گدايي که دســت نيــاز دراز مي کرد، در 
کنج خلوت خود اشــک مي ريختند و بر سکوت 
و بي حســي و بي تفاوتي خود نعره مي زدند. آري، 
نسلي که حتي براي عروسي شان ساده ترين مراسم 
را مي گرفتند تا مبادا ديگري، حســرت نداشتن را 
بخورد. نســلي که زيبايي گل هــاي قالي ايراني را 
همــراه با دســتان خونيــن آن دختــرک قالي باف 
روســتايي و ترکمن مي ديدند. آري، آنان نســلي 
بودند که مردم لباسشــان را همچــون ابوالفضل و 
امام حســين)ع(، مي بوســيدند و براي فداشدن در 
راه آنــان دعا مي کردنــد؛ و اين ها چيزي هايي بود 
که من خود ديده بودم. نسلي بودند که روحانيون 
پير، صادق و مبارز، پشت ســر جوان 25 ساله شــان 
نمــاز مي خواندنــد و بــه دور از همــه تفســيرها و 
کتاب هاي رســمي و معتبر، تفسير آنان را از قرآن 
و نهج البالغه، بر ســر منابر مي گفتند. آنان نســلي 
بودنــد که بزرگانــي چون طالقاني هــا، منتظري ها 
و مهندس بازرگان ها و شــريعتي ها، شــيفته مرام و 
شخصيتشــان بودند و در شهادتشان اشک حسرت 
مي ريختند. آنان نسلي بودند که خط خط قرآن را 
حفظ بودند و نهج البالغه را شاقول رفتار خودشان 
مي دانستند. قبول که پندار پاک، دليل کردار پاک 
نيســت، اما مروت نيســت که هيتلــر را با نهضت 
مقاومت فرانسه، يکسان بنگريم. مروت نيست که 
اســپارتاکوس را با شکنجه گران يک کاسه کنيم و 

شکنجه گر و شکنجه شده را يکي کنيم.■

نظريه پيشتاز لنين، رهبران حزبي جاي تزار را گرفتند 
و به قول »ميلوان جيالس« طبقه اي جديد ساخته شد، 
امتيازهــاي ويژه پيدا کردنــد، از موقعيت هاي ويژه 
برخوردار شد ند. انگليسي ها را يک »کرامول« بس 
است و براي فرانسويان، اعدام »دانتون« و »روبسپير« 
کافي است که گوششان را بگيرند و ياد بگيرند که 
به هــر ضد ديکتاتوري بله نگوينــد و آويزه گوش 
خود کنند که هر ضد اســتبدادي دموکرات نيست؛ 
هر ضد ارتجاعي، مدرن نيســت و هر ضد فاشيستي 

آزاده نيست.
12. قاطعيت در عمل به دشمن نياز دارد، به دشمني 
غدار و ســتمگر، زيرا تنها در اين صورت است که 
قاطعيت ايجاد مي شود، اين قاطعيت به »غيرسازي« 
نيــاز دارد، دائــم بايــد از جنايــت و جنايت کاري 
جنايت کاران حکايت کند، بايد نفرت توليد کند تا 
قاطعيــت در عمل به وجود بيايد، و اال نمي شــود و 
اين خود پاشنه آشيل است، زيرا نفرت مسري است، 
شــايع مي شود، خود تشــکيالت را هم مي گيرد، به 
درون روان نفــوذ مي کنــد، بدبيني و کج انديشــي 
مي آفريند، استالين بسياري از اعضاي کميته مرکزي 

حزب را ترور کرد، چرا؟
دانتون از رهبران انقالب 1789 فرانسه بود که با اتهام 
شــنيدني و گل وگشــادي بنام، »تجديدنظرطلبي و 
مماشات« و با اشاره روبسپير اعدام شد. روبسپير رهبر 
ديگر انقالب فرانسه، فقط ســه ماه و 23 روز )يعني 
113 روز( بعد از آن، سرش به زير تيغ گيوتين رفت.

نفرت و کينه و انتقام بن بســت اســت، به لعنت خدا 
دچار شدن است؛ به قول مولوي:

چيست لعنت آن که پر کينش کند         
حاسد و خودبين و کژبينش کند

شما چه سيمايي از رهبران اصلي جنبش  ■
مجاهدين ترسيم مي کنيد؟

آنها نســلي بودنــد که عدالت طلبــي را به رفاه  □
و آزادي خواهــي را به خوشــي، ترجيح مي دادند. 
بلــه، نســلي بودند کــه آزادي و برابــري را با هم 
مي خواستند. نســلي که در خرابه ها و آلونک هاي 
گودهــاي زنبورک خانــه و آجرپزي هاي جنوب 
تهران، وجد و شــور و مســئوليت و رهايي بخشي 

اين بود که »تاريخ حنيف ها خواهد ســاخت، دفاع 
قاطع و صريح کند«.

بــه نظر مي آيد که تاريخ هــر روز طالقاني و ماندال 
نمي سازد، هر روز حنيف نژاد و علي باکري درست 
نمي شود. من تصورم اين است که اگر رهبران اوليه 
ســازمان به ويژه حنيف نژاد زنده بودند، سرنوشــت 

سازمان کاماًل متفاوت بود. 
طالقاني که موجه ترين چهره غيرتشکيالتي سازمان 
بود، اين جمله را نيز بارها با من تکرار کرد: »اي کاش 

ده ها نفر اعدام مي شدند، ولي حنيف نژاد نمي شد«.
9. جبــر جنبش مســلحانه »فداشــدن« و »جانبازي« 
است و جانبازي قاطعيت در ايمان و عمل مي طلبد، 
قاطعيت هويت سازي مي خواهد، »من«، »ما«پرداز ي 
مي کند، دائم آهنگ ســر مي دهد، نــوا مي خواند، 
تاريخ ســازي مي کند، که: »مــا چيز ديگريم«، 
وقتي کســي جان برکف اســت و هــر آن در برابر 
گلوله هاي ساواک قرار دارد، به منزل کسي مي رود 
و او را لميده روي مبلش مي بيند که تلويزيون تماشا 
مي کند، بي اختيار او را حقير و کوچک مي شمارد. 
به ويژه اگر باور داشته باشد که درآمد آن شخص نيز 
حاصل چپاول حق مردم بينواســت، در آن صورت 

طلبکارش نيز مي شود.
حال کو آن »نگاه« و آن »چشمي« که فردا و فردا ها 
را ببينــد و خطر يک »منيت جمعي« وحشــتناک را 
درک کند و بفهمد و بر خود فرياد بزند که هزاران 
از اين لميده ها به اندازه »يک طالبان« و يک »داعشي« 
جان به کف، براي بشــريت بدبختي و فالکت به بار 
نياورده اســت. آيا درست اســت که بگوييم فاجعه 
بشــر هميشــه اين بوده که نادانــان قاطعيت دارند و 
دانايان ترديد، اگر دانايان بجا تصميم نگيرند، نادانان 

فالکت مي آفرينند؟
10. آموختيــم و تکــراري آموختيم کــه هر چه را 
»نفي« مي کنيم به  فکر »ايجاب« هم باشــيم. در پس 
هر »نمي خواهيم« به يک »چه مي خواهيم« بينديشيم.
11. همه »تمدن ســازي«ها شکســت خــورد، اما نه 
شکســت در ميدان نظامي؛ بلکه شکست در برنامه، 
شکســت در آرماني که ادعا شد. تاريخ ثابت کرد، 
هر فرد و جرياني که خود را »تبلور حق«، »تبلور ملت 
و خلــق و طبقه« و... ناميده، فاجعه آفريده اســت. با 

ــي« کــه يکــي از کتاب هــاي پرفــروش و پرســروصداي  ــرن بيســت و يکم« نوشــته »تومــاس پيکت ــاب »ســرمايه در ق کت
ســال گذشــته ميــالدي بــود بــه همــت مترجــم توانمنــد متــون اقتصــادي آقــاي »اصــالن قودجانــي« و بــا نظــارت دکتــر 
محســن رنانــي ترجمــه و توســط انتشــارات »نقــد فرهنــگ« منتشــر شــده اســت. در ابتــداي مقدمــه دکتــر رنانــي بــر ايــن 

کتــاب آمــده اســت: 
»اگــر مــادر کارل مارکــس مي دانســت کــه فرزنــدش بــا افــکار و نظرياتــي کــه توليــد خواهــد کــرد موجــب 
ــه  ــد ک ــد ش ــاري خواه ــاي کار اجب ــا و اردوگاه ه ــا، تروره ــتبدادها، اعدام ه ــا، اس ــا، کودتاه ــورش ها ، انقالب ه ش
دســت کم يکصــد ميليــون کشــته روي دســت بشــريت خواهــد گذاشت؛شــايد پــس از تولــد او، هرگــز بنــد نافــش را 
گــره نمــي زد و اجــازه مــي داد فرزنــدش بــراي نجــات جــان يکصــد ميليــون انســان قربانــي شــود. مارکــس ايــن پيامبــر 
ــه اي  ــه گون ــه عمــل در آمــد؛ ب ــر ديگــري منتشــر شــد و ب ــا ســرعتي بيــش از هــر پيامب ــي کمونيســم، افــکارش ب زمين
کــه تنهــا ظــرف يکصــد ســال پــس از انتشــار کتــاب »ســرمايه« گســتره کشــورهايي کــه افــکار او در آن هــا حاکميــت 
ســرمايه اي پيــدا کــرده بــود، يک ســوم جمعيــت جهــان را در خــود جــاي مي دادنــد و ايــن بيــش از تعــدادکل پيــروان 

ــود«.  ــا ســابقه اي دو هزارســاله ب پرشــمارترين ديــن جهــان؛ يعنــي مســيحيت، ب
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سپس توضيح داد اتفاقاتي افتاده و برخي از دوستان 
را بازداشــت کرده اند ولي از ابعاد آن خبر درســتي 
نداريم. حياتي به عنوان مســئول جمع مقرر کرد که 
مسعود کاًل و تا اطالع ثانوي به منزل خودش برود، 
شايد بعدها خبرش کنيم. به علي محمد تشيد گفت 
ديگر به ايــن خانه جمعي برنگــردد ولي ارتباطش 
را حفــظ کند. جداگانه به مــن گفت براي برادرت 
اتفاقي افتاده بايد مرتب در تماس باشي و اخبار منزل 
را بيــاوري. حياتي مبهم حــرف زد، حاال نمي دانم 
واقعاً مي دانست يا نه. فکر مي کنم دقيق نمي دانست، 
فقط مي دانست که سازمان ضربه خورده و ناصر هم 

گير افتاده است.
روز دوم شــهريور با مراجعه به منزل پدري فهميدم 
افزون بر ناصر )بزرگ ترين برادرم( که دستگير شده 
بــود، برادر ديگــرم را نيز روز قبــل در منزل پدري 
گرفته انــد. از دوم تا چهارم شــهريور کــه در منزل 

پدري بودم، ساواکي ها حدود سه بار آمدند.
 بار اول که ساواکي ها را ديدم اتفاقاً خودم در را باز 
کــردم. دنبال من نبودند و به مــن اعتنايي نکردند و 
سريع و مستقيم به سراغ جاسازي اي رفتند که ناصر 
نشاني آن را داده بود. اين جاسازي را چند ماه پيش تر 
خودم کنار دستشويي طبقه بااليي که رفت و آمدي 
نداشــتيم درســت کرده بودم. چون مســتقيم سراغ 
جاســازي رفتند و اعتنايي به مــن نکردند، فهميدم 
هنوز لو نرفته ام. مي دانســتم در آنجا چيزي نبود جز 
دست نوشــته هاي آموزشــي ايدئولوژيکي که من 
دســتي با کاربــن پاک نويس و تکثير کــرده بودم؛ 
لــذا خطر لورفتن از روي دســتخطم هم بود. بعدها 
فهميدم اين جزوه حاوي آخرين کار سازمان روي 
کتاب »شناخت« بود که توسط محمد حنيف نژاد و 

به خانه مراجعه و زنگ در را مانند يک فرد عادي و 
غريبــه به صدا درآورد )زنگ مخصوص به عالمت 
هنگام ورود آشنا نزد(. ما فکر مي کرديم فردي عادي 
در مي زند، چون تا آن زمان هيچ اتفاقي نيفتاده بود. 
ضوابطي داشــتيم که در چنين حالتي و در صورت 
مراجعه هر فرد عادي يا ناشــناخته اي، اگر مدرکي 
دم دست داشتيم، مي بايســت فوراً جمع مي کرديم 
تا ديده نشــود و به اصطالح عادي سازي مي کرديم. 
ضوابط ســفت و ســختي که بعدها در فــاز نظامي 
در خانه هاي تيمي مقرر شــد در آن دوره نداشتيم، 
اســلحه اي هم در خانه نداشتيم ولي مدارک مخفي 
و سازماني و جاسازي براي اختفاي مدارک داشتيم. 
وقتي پرسيديم در را براي چه اين گونه )غريب وار( 
زدي؟ ابتدا گفت براي امتحان و آمادگي شــما بود. 

ضربه بزرگ اول شــهريور 50 و ماجراي  ■
دســتگيري  خود در چهارم شهريور را شرح 

دهيد؟
اول شــهريور 1350 که ســاواک پــس از يک  □

تعقيب و مراقبت طوالني و شناسايي حدود 10 خانه 
سازماني، به اين خانه ها حمله کرد به منزل پدري ما 
هم ريختنــد. آن روز به صورت اتفاقي خانه نبودم و 
در خانــه جمعي بودم. اگر منزل پــدري بودم حتماً 
همان  روز اول دســتگير مي شــدم، کما اينکه برادر 
بزرگ ترم که بين من و ناصر بود )چهار سال از من 
بزرگ تر و سه  سال از ناصر کوچک تر( و هيچ گونه 
فعاليت سياسي هم نداشــت چون به صورت اتفاقي 
آنجا بود، دستگير شــد و برنامه عروسي اش هم که 

قرار بود چند روز بعد باشد، به  هم خورد.
 خانــه جمعي ما در کوچه امامزاده يحيي در خيابان 
بوذرجمهري )15 خرداد فعلي( قرار داشت. در اين 
جمع يا خانه سازماني )که در فاز پيش از نظامي به آن 
خانه تيمي نمي گفتيم( محمد حياتي مسئول اصلي و 
عمومي جمع و محمدحسين اکبري آهنگر به عنوان 
مســئول نظامي خانه تعيين شده بودند. ساير اعضاي 
جمع شــامل من، علي محمد تشــيد )برادر کوچک 
عليرضا تشيد که در دبيرستان با او همکالس بودم( و 
مسعود حقگو بود. گاهي اوقات هم کسي )محمدآقا 
حنيف نژاد( مي آمد که ما او را نمي شناختيم و نبايد 
چهــره اش را مي ديديــم و فقط با حياتــي و اکبري 

جلسه داشت.
دوم شهريور 50، ما در خانه جمعي بوديم که حياتي 

وقايع سال هاي 54 تا 57 در سازمان مجاهدين
خاطرات و ناگفته هاي محمد صادق از هسته مذهبي

بخش دوم

علي باکري-علي ميهن دوست-محمد بازرگاني

چشــم انداز ايران:  پس از انتشــار گفت وگوهايي درباره ريشه يابي خرداد 60 و 
بازخوردهاي خوانندگان، به اين نتيجه رســيديم که بخش عمده چالش هاي پس 
از انقالب، در زندان ستم شاهي شکل گرفت و در ريشه يابي عميق تر، چالش هاي 
چشمگير زندان نيز در پي تغيير ايدئولوژي بخشي از کادرهاي سازمان و انتشار 
بيانيه تغيير ايدئولوژي در سال 54 بود که به ضربه 54 به سازمان مجاهدين خلق 

معروف شد.
به نظر ما بررسي دقيق و توجه به علل مختلف تغييرات فکري سازمان مجاهدين 
اوليه و علل ناموفق بودن کوششــش هســته مذهبي براي رسيدن به اهداف و 
آرزوهاي خود در احياي ســازمان براي عالقه مندان و پژوهشــگران مفيد، بلکه 
ضروري است و ما دقت در اين مطالب را براي نسل حاضر و آينده توصيه مي کنيم. 
مســلمًا تخفيف تضادهاي دروني جامعه و بين جريانــات مختلف فکري نياز به 
تجربــه، صداقت، حوصله و تالش صاحب نظران و متعهدين به رشــد و بقاي اين 
ملت دارد که اين گفت وگوها گامي در جهت کم کردن يا به صفر رساندن چالش ها 

و هزينه هاي اجتماعي است.
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شهريور، مشاهدات و اطالعات به دست آورده ام در 
منزل را، در قرارهايي که با مســئولم، حياتي، داشتم 
به ســازمان دادم. صبح روز چهارم شــهريور محمد 
حياتي به من گفت تو بايد فعاًل مخفي شــوي، زيرا 
وضعيت کلي امنيتي ات ديگر مناســب نيســت. آن 
زمان مخفي شدن در سازمان عرف نبود. از ظهر روز 
چهارم شهريور من به دســتور سازمان مخفي شدم. 
عکس ها و برخي از مدارک شــخصي غيرضروري  
خــودم را از بين بردم و با تصميم به شــروع زندگي 
مخفي سياسي و خداحافظي ضمني با مادرم و برخي 
محمل ســازي ها براي ســؤال هاي احتمالي مأموران 
از خانــواده، از منزل پدري بيــرون زدم. گرچه اين 
مخفي شدن چندســاعتي بيشتر طول نکشيد و همان 
شــب چهارم شــهريور به صورتي که خواهد آمد، 
دستگير شــدم. اين تصميم و اقدام به مخفي شدن را 
ساواک هرگز متوجه نشد، در غير  اين صورت قطعاً 

پرونده من سنگين تر مي شد.
 قرار بود عصر چهارم شــهريور با احتياط هاي الزمه 
ابتدا من وارد خانه جمعي )امامزاده يحيي( شــوم و 
چند ســاعت بعد پس از اطمينــان از امنيت خانه و 
زدن عالمت ســالمتي، محمدحسين اکبري آهنگر 
بــا مشــاهده عالمت ســالمتي خانه وارد شــود که 

همين طور هم شد.
با کمال تعجب، همان شــب اول ورود من و اکبري 
به خانه جمعي، نشاني خانه ما در بازجويي ها ازسوي 
برادرم شــهيد ناصر گفتــه مي شــود. در آن روزها 
ســاواک حساســيت زيادي روي بحث اســلحه و 
خلع ســالح ســازمان براي تأمين امنيت جشن هاي 
2500 ســاله شاهنشــاهي داشــت و احتماالً ناصر به 
تصور اينکه آن خانه هم جزو خانه هاي شناسايي شده 
در تعقيب هاي پليســي بوده و لو رفته است و خيال 
ساواک را هم آسوده کند که آنجا اسلحه اي نيست، 
از اين خانه نام مي برد و آدرس آن را مي گويد )ظاهراً 
بنا به يک قاعده تشکيالتي مي بايست دست کم دو 
عضو مرکزيت از محل هر خانه اطالع داشته باشند 
تا در مواقع ضربه وســيع ارتباطات بين شاخه اي کاًل 
قطع نشود؛ لذا ناصر قباًل يک بار به آن خانه سر زده 
بود( و بدين طريق خانه جمعي ما در کوچه امامزاده 

يحيي خيابان بوذرجمهري لو مي رود.

نحوه دستگيري و بازجويي  خود را توضيح  ■
دهيد؟

 در حدود ساعت 11 شــب چهارم شهريور 50  □
مــن و اکبري در حياط کوچــک خانه جمعي و در 
هواي گرم آن  روزها مي خواســتيم بخوابيم که در 
منزل به شــدت به صدا درآمد،  حدس قريب به يقين 
آن بود که مأموران در مي زدند. آنجا حياط بيروني 
خانه اي قديمي بود با ديوارهايي بســيار بلند و بدون 
راه پله به پشت بام که چند پله پايين تر از سطح کوچه 
بود. صاحب خانه خودش در بخش اندروني زندگي 
مي کرد. غافلگير و بهت زده شــده بوديم، مسلح هم 
نبوديــم. فرصتي براي آمادگــي درگيري نظامي يا 
مقاومت و حتي فرار هم نداشتيم. با ساده انگاري خط 
و روش اصلي حفظ خود و سازمان را در آن زمان، 
در عادي ســازي مي ديديم. هيچ گونه دستورالعملي 

هم براي مواجهه با چنين شرايطي نداشتيم.
تأکيــد مي کنم که اين فضــا و روش، فقط در خانه 

قرار دارد. البته در آن ضربه وســيع و سريع شهريور 
50 همــراه با دســتگيري نفــرات زيــاد و خانه ها و 
مدارکشان، آن قدر اطالعات و سرنخ دست ساواک 
بود که تعيين اولويت و فوريت پرداختن به هرکدام، 

مسئله اولشان بود نه پيگيري تمام سرنخ ها.

ســازمان لو رفته بود و خانواده با قرائني که داشــتند 
روي من حساس شده بودند. تعجب نکنيد! آن زمان 
هنــوز کار سياســي، کار خوب و مطلوبي به شــمار 
نمي آمد. مرحوم پدرم محافظه کار بود. وقتي فهميده 
بود فرزندش در اين گونه کارهاست بسيار ناراحت 
شــده بود. يکي از ساواکي ها به پدرم گفته بود چرا 
شــما اجازه داده ايد فرزند تان )ناصر( وارد اين کار 
شــود، آنها بانک زده اند! پدرم هم باورش شده بود 
که ما بانک زده ايم. )مشــابه کاري کــه فدائيان در 
آن روزهــا کــرده بودنــد( و آن را دزدي معمولي 

مي دانست.
در آن جاسازي، اسلحه نبود؟ ■
خيــر، در آنجا اســلحه نبــود. ناصر هــم کاماًل  □

مي دانســت در جاســازي چيســت و احتماالً براي 
تخفيف فشــار ســاواک در رســيدن به اسلحه، آن 
مــکان را گفته بــود، ولي بيرون جاســازي و کاماًل 
در دســترس، براده آلومينيوم و مدار برقي و وسايل 
و مــواد تهيه بمب آتش زا در ميــزش بود! من وقتي 
متوجه شدم برادرم برخالف تمام ضوابط امنيتي آن 
زمان در کشوي ميز معمولي اين چيزها را گذاشته، 
بســيار متعجب و ناراحت شدم. جالب اين بود که تا 
آن زمان هنوز ســاواکي ها و خانــواده آن را نديده 
بودند. بالفاصله شروع به پاک ســازي منزل کردم. 
در فاصله دوم تا چهارم شــهريور که در منزل پدري 
بودم، آنهــا را دور ريختم. مادرم مي پرســيد اين ها 
چيســت؟ گفتم چيزي نيست، وســايل ناجور ناصر 
است! )بي احتياطي هاي شديد شهيد ناصر نمودهاي 
مهمتر ديگر و ضربه زننده اي داشته که در جاي خود 

قابل بررسي و ريشه يابي است(.
به ظاهر برنامه ســاواک اين بود که روز اول شهريور 
به تمــام خانه هــاي شناسايي شــده در تور پليســي 
چندماهه اش ازجمله خانــه پدري ما بروند و هر که 
در خانه ها بود را بياورند و بعد شناسايي کنند ببينند 
چه کســي است و در صورت ارتباط با سازمان نگه 

دارند.
تا اول شــهريور سال 50 تعداد زيادي خانه سازماني 
که شناســايي شــده بود، مــورد هجوم گســترده و 
همزمــان ســاواک قرار گرفــت. روز دوم و ســوم 

با همکاري حياتي و اکبري آهنگر و ديگران انجام 
شــده بود. آنها نتايج مدون جلسه هايشــان را به من 

مي دادند و من تکثير مي کردم.
ســه کتاب »شناخت«، »تکامل« و »راه  انبياـ  راه بشر« 
تبديــل به يک کتاب شــد. پس از واقعه ســياهکل 
و ورود به مبــارزات نظامي، محمدآقــا گفت قبالً  
دو ســال طول مي کشيد کســي اين راه را طي کند، 
اما حاال بايد شــش ماهه ايــن زمان را طي کند چون 
فاز، نظامي شــده و سه جلد کتاب را تبديل به يک 
جلد )شــناخت محمدآقا( کردند و براي هر مطلبي 
زيرنويــس قرآني زدنــد. درواقع از نظر مســتندات 

مذهبي کامل تر بود.
به هرحال اين کتاب در آن جاسازي گير افتاد. فقط 
مــن و ناصر از آن جاســازي خبر داشــتيم. چند ماه 
پيش  تــر در فرصتي که خانواده به ســفر رفته بودند 
محلي را زير دستشــويي طبقه دوم کنده و جاسازي 
ظريفي تعبيه کرده بــودم. کارم روي در چوبي آن 
طول کشــيد و اتفاقاً مادرم يک بار آن را در دســتم 
ديد و از من پرسيد اين چيست؟ گفتم مربوط به کار 
آزمايشگاه است و متوجه نشد )کاردستي من خوب 
بود و سابقه کار با چوب هم داشتم لذا حساس نشد( 
ولي ماه ها بعد که جاســازي لو رفــت فهميد دروغ 
گفته بودم و ناراحت شد. از اين قضيه پدرم به شدت 
ناراحت شد و يک سيلي به من زد، اما مادرم خود را 
کنترل مي کرد. وقتي سيلي خوردم، خواستم حداقل 
فايده اي ببرم! خيلي جدي گفتم اگر خيلي از دست 
من ناراحت هستيد من مي روم و برنمي گردم. مادرم 
جا خورد و فهميد اين حالت بدتر اســت و وساطت 

کرد.
ســاواکي ها دوبــاره به خاطر به دســت آوردن پولي 
کــه ناصر در آشــپزخانه متروکه طبقــه دوم مخفي 
کرده بــود به منزل پدري برگشــتند. اين پول گويا 
مربوط به ماشــيني بود که محمود احمدي فروخته 
و به ناصر داده بود و ســاواک ســراغ پول ها و منابع 
مالي مي گشت. بالفاصله در راهرو طبقه باال جلوي 
همديگر شروع کردند به شمارش پول ها )شايد هم 

مي ترسيدند يکي شان کش برود!(.
ساواک آن زمان روي اسلحه، امکانات و نفراتي که 
ممکن بود عملياتي انجام دهند و آرامش جشن هاي 
2500 ســاله را که قرار بود در شهريورماه با حضور 
سران بســياري از کشورهاي خارجي اتفاق بيفتد به 
خطر بيندازند خيلي حســاس بــود و تاکتيک هاي 
بازجويــي و فشــارش در درجــه اول بــا هــدف 
کوتاه مدت حفظ آرامش جشــن ها بود. درحالي که 
انســان ها ســرمايه اصلي هر سازماني هســتند؛ ولي 
خلع ســالح سازمان هدف فوري ســاواک بود و ما 
تعجب مي کرديم چــرا در تاکتيک بازجويي خود 
ابتدا از دســتگيري افراد شــروع نمي کند و بعضاً از 
کنار افرادي هم مي گذرند )نمونه مســعود حقگو(، 
ولي از ســرنخ ها و مسائل فيزيکي، ملموس و اشياي 
مادي نمي گذرند. آنها از اسلحه، پول، ماشين تحرير، 
مدارک و هر چيزي که ردپاي مشــخصي داشت، 
نمي گذشتند و فشار مي آوردند. مثاًل پيداکردن يک 
کليد در جيب يک  نفر يا يک يادداشــت که وجود 
جاســازي ها را به طورکلي لو مي داد باعث مي شــد 
آن قدر فشــار بياورند تا بفهمند اين کليد مربوط به 
کدام قفل و خانه است يا جاسازي هر خانه در کجا 

يكي از ساواكي ها به پدرم 
گفته بود چرا شما اجازه داده ايد 

فرزند تان )ناصر( وارد اين كار 
شود، آنها بانك زده اند! پدرم 

هم باورش شده بود كه ما بانك 
زده ايم. )مشابه کاري که فدائيان 
در آن روزها کرده بودند( و آن را 

دزدي معمولي مي دانست
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محمل سازي هاي آبکي پيدا کند.
روزهاي اوليه فرصتي بود که ما به همين چيزها فکر 
کنيم و بفهميــم که چه چيزهايي را از ما مي دانند يا 
نمي دانند. ازســوي ديگر در مــورد روش و اصول 
بازجويي پس دادن با ما صحبتي نشده بود و آموزشي 

نگرفته بوديم و تجربه اي نداشتيم.

من مقداري از تجارب بازجويي در زندان  ■
نخســت خود را به صــورت مكتوب به جمع 

داده بودم.
ولي ما آن را نديده بوديم. اگر کمترين آموزش  □

مشــخص ســازماني در اين مورد داشتيم خيلي بهتر 
مي شد.

مثــاًل اينکه چــرا علي محمــد تشــيد )همخانه اي، 
هم پرونده اي و هم دادگاهي ام که در رده اي مشــابه 
من قرار داشــت( ابتدا حکم اعــدام گرفت، بعد ابد 
شــد و بعدازآن هم به کمک خانواده اش 10  ســال 
شد، اما من در همان دادگاه اول چهار سال و بعد در 
تجديدنظر فقط سه سال گرفتم. به عبارت ديگر اينکه 
دو هم پرونده اي با جرم مشابه محکوميت هايي بسيار 
متفاوت گرفتند را بيــش از هر چيز به بي اطالعي و 
نداشــتن آموزش ما از تکنيک بازجويي هاي پليس 
سياســي آن زمان مربوط مي دانم، گرچه يک سري 
اتفاقات، ريزه کاري ها، هوش، ابتکار و ويژگي هاي 

فردي افراد نيز در اين ميان مؤثر بوده است.
نمونــه ديگر اتهــام و جرم کمک مالي به ســازمان 
بــود که نپذيرفتم و نتوانســتند در پرونــده ام مطرح 
کنند درحالي که اين نوع کمک هــا را کرده بودم. 
واقعيت آن بود که اساســاً جيب ما و سازمان فرقي 
باهم نداشت و حســاب ها را مشترک مي دانستيم و 
از نگاهي اهميتي بــه ذکر چنين مطالبي نمي داديم، 
اما مقابل دشمن نبايد ساده انگاري کرد. در بازجويي 
از نوع ســؤاالت حدس زدم براي آنها کمک مالي 
مهم و مطرح اســت؛ لذا چيــزي نگفتم در حالي که 
کرايه خانــه جمعي مان از محل وام دانشــجويي من 
تأمين مي شد. هم دادگاهي رديف سوم و بعد از من 
کارمندي به نام اکبر ساطعي بود. به او در دادگاه اول 
شــش سال دادند که تنها تفاوت پرونده اش پذيرش 
کمک مالي به سازمان بود )حتي در بازپرسي بدون 
فشــار دادگاه نظامي هم ذکر کــرده بود(، وگرنه از 
جهت رده سازماني همه عضو ساده بوديم. حتي من 
فکر مي کنم وضعيت کلي و پرونده او پايين تر از من 

حياتي است. من هم گفتم بله حياتي را مي شناسم. از 
بچه هاي علوي و انجمن ضدبهائيت )حجتيه( است، 
ولي من نمي دانم کجاســت. حتماً  به خانه مي آيد. با 
توجــه به پيش بيني هاي قبلي براي عادي ســازي که 
حداکثر به درد شــک هاي اتفاقــي صاحب خانه يا 
همســايه ها و کالنتري مي توانست جوابگو باشد، نه 
پليس سياســي، خودم و افراد گرد آمده در آن خانه 
را از محافل انجمن ضد بهائيت نشان دادم و درواقع 
زمانــي همه نيز از آن انجمن آمده بوديم و مدارکي 
از تعليمــات انجمن را نيز در دســترس داخل خانه 
گذاشــته بوديم. حياتي هم مدتــي از مبلغان انجمن 
بود. من نيز مدتي جزو انجمن ضد بهائيت بودم و البته 

همگي با آگاهي سياسي از آن جريان بريده بوديم.
اکبري هم مدتي در حجتيه بود. ■
 قطعــي نمي دانم، ولــي فکر مي کنــم مدتي به  □

جلســات انجمــن مي رفتــه. در اوين تا هشــت يا 9 
روز مــرا مي بردند و مي آوردند، ولي فشــار زيادي 
نمي آوردنــد. اطالعــات مهــم و مشــخصي از من 
نمي خواســتند و روي همان محمل سازي حجتيه اي 
مقاومت مي  کردم که مي دانســتم آنهــا هرگز باور 
ندارند و فقط مي خواســتم وقت بــراي خود بخرم. 
دقيقاً نمي دانم موضوع جاسازي مدارک چه زماني 
لــو رفت، ولي ناگهان از همان موقع به من و اکبري 
فشــار زيادي آوردند و شــروع به شکنجه با شالق 
کردند و محل جاسازي خانه جمعي را مي خواستند. 
ابتــدا به عهــده نگرفتيم کــه جاســازي و مدارک 

ديگري نيز نزد ما هست.
مســعود رجوي نامه اي به بچه هاي تحت  ■

ماليري،  )مصطفــي  خانه شــان  مســئوليت 
ســادات  محمدرضــا  داور،  حاج ابراهيــم 
خوانساري و هوشمند خامنه  اي( نوشته بود که 
تا جاسازي تهيه نكنيد مدارک نمي دهيم، اين 
کاغذ در خانه گيــر افتاد. وقتي به اوين آمد 

پرسيدند جاسازي چيست؟
يعنــي تا آن زمان خيلي ها گير افتاده بودند، ولي  □

هيچ جاســازي گير نيفتاده بود و اساســاً کســي هم 
نگفته بود در خانه ها جاســازي به عنوان يک سيستم 
داريــم. ظاهــراً چريک هــاي فدائــي از اين روش 
اســتفاده نمي کردند و اطالعات و تجربه ســاواک 
در اين موضوع يک قدم عقب تر از ما بود. به هر حال 
با توجه به همان يــک کاغذ کوچک، ولي صريح 
و دستوري، شــکي نداشتند که در خانه ها جاسازي 
داريــم؛ لــذا تا جــواب نمي گرفتند و جاســازي را 

نمي گفتيم موضوع را رها نمي کردند.

پس ازآنكه جاســازي ها لــو رفت، دوره  ■
جديدي شروع شد.

بلــه، حتي آن هفت هشــت روزي که آن کاغذ  □
کذايــي رجوي گير نيفتاده بــود، براي همه فرصت 
بســيار خوبــي بود تا از حــدود ضربــه و اطالعات 
ســاواک مطلع شــوند و خود را بازيابند. همين که 
در روزهــاي اول مي فهميديــم همه چيــز را اين ها 
نمي دانســتند و ما مي توانســتيم در بازجويي، بازجو 
را منحــرف کنيم، خيلي خوب بــود. يک بار حس 
کردم بازجوي جــوان و تازه کار بعضــي مواقع در 
مقابل من درمانده اســت و با حرف ســاده و چک 
و لگــد نمي توانــد تناقضي از حرف هايــم و همان 

ما نبود، بلکه افرادي که حتي دوره تعليمات نظامي 
را در فلســطين ديــده بودنــد و در رده هــاي باالي 
تشکيالتي هم بودند و بعضاً امکانات نظامي هم در 
خانه داشــتند شبيه ما عمل کرده بودند. حتي در آن 
رده ها هــم هنوز آن روحيه و آمادگي و جســارت 
نبود که درگير شــوند يا دست کم با نخستين شک 
فرار کنند. ده ها نفر در نخســتين هجوم به چند خانه 
به سادگي به اســارت درآمدند. خط اصلي سازمان 
روي عادي ســازي بود. فکــر مي کنم اگر خانه هاي 
جمعي که اســلحه داشــتند مقاومت کــرده بودند، 
ســرعت عمل ســاواک کمتر مي شــد و بقيه شايد 
فرصت بيشــتري براي فرار و اختفا داشتند. چنان که 
فدائيــان خلق پيــش از ما و با آمــوزش و امکانات 
نظامي کمتري چنين کردند و درصد کمتري از آنها 
در هجوم اوليه ساواک گرفتار شدند. )البته تجربه هر 
دو طرف از بهمن 49 به بعد مرتباً افزايش مي يافت و 
ساواک تجارب خود را در برخورد با فدائيان سر ما 

پياده کرد و کار ما مشکل تر بود(.

چرا همان موقع فرار نكرديد؟ ■
 بايد بگويم فرار ما ازآنجا ساده نبود. چون تنها راه  □

آن بود که از پيش نردباني مهيا مي کرديم و از حياط 
به پشــت بام مي گذاشتيم و با کشيک مي خوابيديم؛ 
ولي ديگر دير شــده بــود. با حضور و حساســيت 
مأمــوران پشــت در کوچــه و احتمــال محاصره و 
حضورشــان در پشت بام اين کار ناممکن بود. من و 
اکبري چند دقيقه مردد بوديم که چه کنيم. مأموران 
هم با  شــدت بيشتري در را مي کوبيدند. باالخره و با 
توجه به اينکه اکبري هم مسئول نظامي و هم نيروي 
نظامي ورزيده اي به  شمار مي آمد، با تصميم او اقدام 
به گشــودن در کوچه کرديم. ما به اميد و حســاب 
عادي ســازي در را باز کرديم و مأموران با اســلحه 
کشــيده به داخل هجوم آوردنــد! بدين ترتيب من 
دســتگير شــدم و يک فصل از دفتر زندگي ام ورق 

خورد.
پس از دســتگيري و به محض ورود به زندان اوين، 
مــن را به اتاق شــکنجه پيش بــرادرم ناصر بردند و 
مواجهه دادند. درحالي که او را به شــدت شــکنجه 
کــرده بودند و ســر و کله اش باد کرده بــود. تعداد 
زيــادي بازجــو دوره ام کردند و دائم مي پرســيدند 
محمد علوي کجاســت؟ آنها دنبال حياتي مســئول 
خانــه بودند؛ ولي من او را به اين نام نمي شــناختم، 
بلکــه به اســم واقعي خــودش از دوران دبيرســتان 
مي شــناختم. اين طور مواقع هفت يا هشت بازجو را 
هم بيرون اتاق يا در طول مســير راهرو مي گذاشتند 
تا با حر ف ها و دادوبيدادشان رعب و وحشتي ايجاد 
کنند. درمجموع فکر مي کنم در حد خودم مرعوب 
نشــدم و خوب بازجويي پــس داده ام. هنگامي که 
من را ســمت اويــن مي بردند، درحالي که ســرم را 
پايين نگه داشته بودند تا اطراف را نبينم، ساواکي ها 
گفتنــد فکــر مي کني تــو را کجا مي بريــم؟ عمداً 
يک جاي اشــتباهي را گفتم. درحالي که مي دانستم 
من را به ســمت اويــن مي برند. آنها گفتنــد بله، به 
همان جــا مي رويم. پيش خــودم گفتم خر خودتي! 
به هرحال آنها دنبال محمد علوي بودند که بالفاصله 
ناصر به کمــک من آمد و گفــت او محمد علوي 
را نمي شناســد و به من گفت منظــور اين ها محمد 

ده ها نفر در نخستين هجوم 
به چند خانه به سادگي به اسارت 

درآمدند. فکر مي کنم اگر خانه هاي 
جمعي که اسلحه داشتند مقاومت 
کرده بودند، سرعت عمل ساواک 
کمتر مي شد و بقيه شايد فرصت 

بيشتري براي فرار داشتند. چنان که 
فدائيان خلق پيش از ما و با آموزش 

و امکانات نظامي کمتري چنين 
کردند و درصد کمتري از آنها در 
هجوم اوليه ساواک گرفتار شدند
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اختيار خود سران ســازمان مي گذارند و مي گويند: 
آيــا مي خواهيد مرتــب براي هر چيــز کوچک يا 
بزرگــي کتک بخوريد و وقتي ديديد مي دانيم، که 
مي دانيــم، بگوييد که در اين صــورت پرونده همه 
شما سنگين مي شود يا... مي خواهيد سر عقل بياييد 
و به آينده خود و اعضاي بيچاره گروهتان بينديشيد 
و وقت ما را بيشــتر از اين نگيريد تا در محکوميت 
شــما و به خصوص اعضاي ساده و فريب خورده تان 

تخفيف قائل شويم...)نقل به معنا(.
درواقع پرويز ثابتي مغز متفکر بازجوهاي ســاواک 
به دنبال راه ســريعي براي رسيدن به اطالعات مهم و 
فوري بود و با زيرکي و تجربه اي که داشــتند دست 
روي نقطه حســاس احســاس مســئوليت مرکزيت 
نسبت به اعضا گذاشــتند! آنها به خاطر اينکه جشن 
تاج گــذاري نزديک بود، به دنبــال چند چيز مهم و 
فوري و مشخص مي گشــتند و صريحاً به مرکزيت 
مطــرح کردند که اگر اســلحه ها را تحويل دهيد و 
محمدآقا هم خودش را معرفي کند، ما ديگر با شما 
کاري نداريم، چون تابه حال نه عملياتي کرده ايد و 
نه کســي را کشته ايد. اين حرفشــان چندان هم دور 
از واقعيت نبود و تا آن زمان )هفته اول بازجويي ها( 
هنوز تفاوت مشخصي بين دستگيرشدگان اين گروه 
مســلمان با چريک هاي مارکسيســت مي گذاشتند 
و خشــونت کمتر و خوش بيني بيشتري نسبت به  ما 
داشتند. تا آن زمان جريان هواپيما ربايي دوبي )براي 
آزاد کردن شش نفر اعضاي دستگير شده و در حال 
تحويل به دولت ايران در سال 49( هنوز لو نرفته بود 
و براي ساواک مشخص نشده بود کار کيست. پس 
 از اين گفت وگو و بلوف آن ســه )چهار( نفر سران 
گروه دستگير شده را براي اولين بار مدتي در اتاقي 
تنها باهم گذاشــتند تا آزادانه با همديگر مشــورت 

کنند و تصميم جمعي شان را اعالم کنند.
 من نــام اين تاکتيک را »بلوف اعظــم« مي گذارم. 
برداشــت من اين اســت کــه رده  بــاالي مرکزيت 
ســازمان اين بلــوف را باور کــرده بودنــد، البته نه 
به آن شــکل که ســاواک گفته بود کاري با شــما 
نداريم، بلکه به اعضاي رده پايين و ســاده مي گفتند 
ممکن اســت شــما فقط شــش ماه زندان بکشيد...

آخر شــما کاري نکرده ايد و فقــط مقداري کتاب 
خوانده بوديد. اگر به عظمت آن ضربه دقت کنيم، 
به هيچ وجــه تصميم مرکزيت را عجيــب نمي دانم. 
شايد اگر اين کار را هم نمي کردند به نتايج بدتري 
مي رســيديم، يعني ســاواک باالخره اطالعات را با 
تأخير به دست مي آورد و پرونده ها و محکوميت ها 

هم سنگين تر مي شد.
 پس از دســتگيري محمد حنيف نژاد و خاتمه موج 
دســتگيري هاي مرکزيــت و کادرهــاي مجاهدين 
اوليــه در آبان ماه 50، جمــع بزرگي از مجاهدين با 
تجميع تقريباً تمام زندانيــان مجاهد حاضر در اوين 
به وجود آمد که تمام مرکزيت اوليه ســازمان )غير 
از حنيف نژاد و رســول مشــکين فــام( هم حضور 
داشــتند. حدود چهل نفر زندانــي مجاهد در بند 2 
عمومي بيست نفره زندان اوين گرد آمده بودند و لذا 
موقعيت بســيار خوبي براي بازبيني آنچه بر سازمان 
گذشــته بود و جمع بندي انتقادي از گذشته سازمان 
فراهم شــده بود. اين مطالب و بسياري مسائل ديگر 
در آن جمع مطرح شــده بود و البتــه اطالعات من 

زيادي پائين آمده بود. البته جلوي جمع چيزي از اين 
ناراحتي نگفت و حفظ آبرو مي کرد.

کريم تســليمي از روي نام فاميلي  ام مرا شــناخت، 
ولــي من او را نمي شــناختم. او نام واقعــي ناصر را 
مي شــناخت و از ايــن رو به طرف من آمــد و اظهار 
آشــنايي کرد. تســليمي در اوايل بازجويي ها اصاًل 
روحيه خوبي نداشــت، ولــي داوري روحيه خيلي 
خوبي داشــت. راهنمايي هاي داوري براي من مؤثر 
بود. او تجربه اجتماعي داشت و کار کارگري کرده 
بود )به او عبــاس کارگر مي گفتند( درحالي که  من 
جواني بيست ســاله بودم و از محيط ســالم و ســاده 
دبيرســتاني مذهبي به دانشگاه و بالفاصله به سازمان 
و بعد بــه اوين آمده بودم! شــايد او هم از تجربه و 
آموزش هــاي امنيتي پيش از دســتگيري برخوردار 

شده بود.
بلوف زدن ها و شــگرد اصلي ساواک در  ■

بازجويي ها چگونه بود؟
عموميت بچه ها فکر مي  کردند مرکزيت تا آنجا  □

که مي شــد مقاومت کرده، ولي بعد متوجه شــدند 
که اين گونه نبود. اين مطالــب احتماالً در کتاب از 

نهضت آزادي تا مجاهدين آمده است.
بله، وقتي ســي نفر را در يک شب بگيرند،  ■

زمينه مقاومتي باقي نمي ماند.
بلــه. البته آن رودســتي که پرويــز ثابتي مي زند  □

و بچه ها هم مي خورند، بســيار مؤثر بود. ســاواک 
تاکتيکــي به خــرج مي دهد: پس از شــکنجه زياد 
مرکزيت و آشــکارکردن تدريجي اطالعاتشان از 
ســازمان )به خصوص از ناصر که بيشترين تعقيب ها 
را شــده بود و ســرنخ هاي زيــادي از او داشــتند(، 
باالتريــن رده هاي دستگير شــده يعنــي ناصر، علي 
باکري )بهروز( و سعيد محســن را جمع کرده و به 
آنها مي گويند شــما شکســت خورده ايد و داستان 
تمام شده اســت، ما همه چيز را مي دانيم، اما به شما 
نمي گوييم... يعني همين جــا بلوف بزرگي مي زنند 
و دروغ بزرگــي مي گوينــد، چون هنوز بســياري 
چيز هــا را نمي دانســتند؛ امــا به اميد آنکــه در جو 
شکنجه و گيجي حريف و عظمت ضربه غيرمنتظره 
وارده و يأس طبيعي مترتب بر چنين شکســت هايي 
مي خواســتند نتيجــه فــوري و بزرگ تــر خــود را 
بگيرند... ســپس روش ادامه بازجويــي را ظاهراً به 

هم بود و به  همين خاطر در دادگاه رديف بعد از من 
قرارش داده بودند. بعدها هم نامي از او و سرنوشتش 
نشنيدم و احتماالً دنبال زندگي کارمندي عادي اش 

رفت.

من در شهريور 1350 نام او را نشنيده بودم. ■
در کتاب سه جلدي تاريخچه سازمان )از پيدايش  □

تا فرجام( نام او جزو دستگيرشدگان سري هاي اول 
آمده، شــايد هم از ســمپات ها بود، ولي بيشتر فکر 

مي کنم عضو بود.
يک نکتــه کليــدي، نتيجه گيري فــرد در آن نوع 
رويارويي بود که با مســئوالن رده باال براي شکستن 
مقاومت فــرد، مواجهه مي دادند. معموالً دوســتان 
مقاومت کرده بودند و در شــرايطي که مي دانستند 
ســاواک از چيزي خبر ندارد، نمي گفتند. کســاني 
بهتريــن بازجويي را پس داده بودند که با زرنگي يا 
مقاومت بــراي خود وقت خريده بودند. البته گاهي 
مجمــوع وقايع به کمــک برخي آمده بــود، يعني 
تنها هوشــياري و مقاومت باعث خــوب بازجويي 
پس دادن نمي شــد، بلکه شــرايط و شانس هم مؤثر 
بود، مثاًل شــايد اگر از ابتــدا از من اطالعات زياد و 
انکارناپذيري داشتند و مرا تحت فشار بيشتري قرار 
مي دادند، احتماالً بيشتر حرف مي زدم و پرونده خود 

را سنگين تر کرده بودم.
بازجويي هــاي  و  دســتگيري  اول  روز  در چهــار 
اوليــه در حياط و درحالي که مانند بســياري از انبوه 
دستگير شــدگان آن روزهــا روي ســرمان به عنوان 
چشم بند، کت کشيده بودند، به سر بردم. روز پنجم 
من را از حياط به اتاق )بند عمومي شــماره 2( بردند 
و اين فرصتي شــد که در بازجويــي به من کمک 
کرد. در آن بند بيست نفره همه بچه ها چپي بودند و 
فقط سه نفر از مجاهدين بوديم: من، کريم تسليمي 
و عباس داوري. اين بحث در آنجا از ســوي عباس 
داوري مطرح شــد که اگر به بازجويي رفتيم، صبر 
کنيم و ببينيــم بازجو از ما چه مي داند و تا مي توانيم 
چيــزي نگوييم. آنها عباس را بــراي بازجويي برده 
بودند و از صحبت هاي مسئولش در هنگام رويارويي 
با وي که گفته بود »همه حرف هايت را بزن« بســيار 
ناراحت شــده بود. وقتي برگشت گفت مسئولم چه 
حقي دارد چنين بگويد مگر من به دستور او مبارزه 
کرده ام! ظاهراً روحيه مسئولش )مسئول شاخه تبريز( 



89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 15
0

89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 15
1

جا زده بودند. به هرحال آن زمان مســعود حقگو را 
نگرفتند و ديگر نام او در بازجويي هاي ما نيامد.

بعد از پايان بازجويي ها، شروع محاکمات  ■
را در دادگاه هاي نظامي توضيح دهيد؟

من دو ماه براي بازجويي ها در اوين بودم. پس از  □
اتمام بازجويي فشار خاصي روي من نبود. عضويت 
در سازمان محرز بود و من عضويت ساده را از سال 
1348 تا آن زمان پذيرفتم، بدين معني که فقط کار 

مطالعاتي و آموزش گيري تئوريک را پذيرفتم.
 اواســط آبــان 50 از اوين به قزل قلعه منتقل شــدم. 
نخســتين مالقات با خانواده در قزل قلعه حدود ســه 
ماه بعد از دســتگيري ام اتفاق افتــاد. من تازه هنگام 
نخســتين مالقات به خود آمدم و فهميــدم زنداني 

هستم! و غمي خاص وجودم را فرا گرفت.
مــن 2/5 ماه در اوين و 2 ماه در قزل قلعه بودم و بعد 
به عشرت آباد رفتم. در عشرت آباد فقط من، پرويز 
يعقوبي، حبيب مکرم دوســت و مصطفي ماليري از 
اعضاي مجاهدين بوديــم. از افراد مذهبي هم فقط 
پســر يک کتاب فروش معروف آنجــا بود که به ما 

سمپاتي نشان مي داد.
جمع بندي خود را از ضربه شهريور 50 به  ■

سازمان مجاهدين را شرح دهيد؟
در جمع کوچک چهارنفره مجاهدين در زندان  □

عشــرت آباد، بحث و بررســي انتقادي خوبي روي 
علل ضربه شــهريور و گذشته ســازمان داشتيم و به 
نتايــج جالب و درعين حال مشــابهي بــا جمع  بندي 

کادرهاي باال رسيديم.
تــا پيش از ضربه شــهريور اساســاً اطالعــات ما از 
ســازمان مخفي اي که عضو آن بوديم و هنوز کسي 
از آن اســير نشده و )علي الظاهر( حتي وجودش هم 
براي دشــمن لو نرفته بود بســيار اندک بود، چيزي 
نزديــک به صفر و البته ايــن از لوازم کار مخفي در 
آن دوران بود. جالب آنکه هرکســي در تصورات 
خود »ســازمان« را چيزي مي دانســت و از کميت و 
امکانات آن و آمادگي اش براي شــروع فاز نظامي 
تصوراتي داشتيم که اغلب با واقعيت فاصله زيادي 
داشت. )شهريور 50 و احتماالً در اواخر سال 49 در 
پرسشــنامه اي ابتکاري و تأمل برانگيز از تمام اعضا 
خواســته بودند نظر و حدسشــان را در مورد تعداد 
اعضا و امکانات سازمان بنويسند. شنيدم که بعضي ها 
حتــي تعداد را تــا ده هزارنفر هم گفتــه بودند! بعداً 
مشخص شــد که تا اول شهريور چيزي حدود 200 
عضو داشتيم که حدود 80 درصد آنها )ازجمله صد 
درصد کميته مرکزي( در ضربات شــهريور تا آبان 

50 دستگير شدند(.
حجم زيــاد دســتگيري ها و خانه هــا و امکانات و 
اطالعاتي که با ضربه وسيع دشمن برمال شده بود تازه 
چشــمان ما را باز کرده بود. تنها در تابستان 51 و در 
زندان قصر بود که بر مبناي جزوه اي درون سازماني 
که در مورد تاريخچه ســازمان در همــان زمان در 
زندان تدوين شــد، تمام اعضا از گذشــته ســازمان 
به طور سيســتماتيک و در حدود و چارچوب آنچه 
موردنظر مرکزيت و کادرهاي باال در »جمع بزرگ 
اوين« نقل شده و جمع بندي شده بود، مطلع شديم. 
وجــود پرويز يعقوبي و حبيب مکرم دوســت که به 
لحاظ سني و موضع و سابقه تشکيالتي و اطالعاتشان 

علي محمد ضمن خالي  کردن جاسازي اسلحه ها در 
خانه شان و ردکردن اسلحه ها از باغ منزل پدري شان 
به برادرش، خودش هم از دســت ســاواکي ها فرار 
کرده بود، ازاين رو احســاس خطــر مي کرد. وقتي 
بعدها از او پرسيديم براي چه به منزل جمعي امامزاده 
يحيي آمدي، گفت نمي دانســتم خانه لو رفته است! 
او به دنبال وصل مجدد به ســازمان بود و دستش هم 
به جايي بند نبود. در مراجعه به خانه جمعي وي را هم 
گرفتند. چون در جريان انتقال اسلحه بود و ساواک 
رد اســلحه ها را پيــدا کــرده بود؛ ولــي علي محمد 
اسلحه ها را از خانه رد کرده و ساواک فهميده بود، 
خيلي رويش حساس شــدند. علي محمد ورزشکار 

بود و حسابي او را کتک زده بودند.
متأســفانه پــس از رويارويي با مســئوالن رده باال او 
ناگهان شکســت. البته بحث خيانت نبود، چون در 
ميان بچه هاي ســازمان اوليه حتي يک نفر هم خائن 
نبود. يک روز که مرا هم زمان با او به بازجويي برده 
بودنــد، در راهرويي نزديک دستشــويي از غفلت 
نگهبان اســتفاده کــرده و با ترفندي توانســتم چند 
کالمي با او صحبت کنــم. به علي محمد گفتم چه 
شده؟ گفت به من مي گويند هر چه مي داني بنويس 
و من نوشــتم. با لحني تند به طوري کــه به خودش 
بيايد بــه او اعتراض کردم و گفتــم من نه تعليمات 
نظامي و نه نام مســعود را گفته ام، اگر تو بگويي هر 
چه از دهانــم دربيايد، جلوي بازجو به تو مي گويم. 
او بــا تعجب گفــت همه چيز را نگفتــي؟ گفتم نه! 
موضــع اکبري را هم همان موقع مي دانســتم که در 
بازجويي هــا چه بود و اين مســائل را هم نگفته بود. 
گفتم من نه اصاًل تعليمات نظامي را مي دانم چيست 
و نه اصاًل تابه حال فشنگ ـ  به جز دو هفته در سربازي 
ـ ديده ام. او گفت، من گفته ام. پرســيدم نوشته اي؟ 
ً  نوشته ها را از  گفت همين االن نوشــته ام. گفتم فورا
بين ببر يا هر چه نوشــته اي، قورت بده. سپس او هم 
به سرباز محافظ گفت سرکار ببخشيد من دستشويي 
دارم و به دستشويي رفت، کاغذهايش را پاره کرد و 
دور ريخت و روي آن سيفون کشيد. باوجوداينکه 
شــفاهي برخي مســائل را گفته بــود و بازجوها از 
روحيه جديدش اظهار خوشــحالي مي کردند ولي 

موضوع به خير گذشت.
او گفت من اســم مسعود )فقط اســم کوچک( را 
گفته ام، حاال چه بگويم؟ گفتم اگر بازجو پيگير شد 
من مي گويم دروغ مي گويد و من کاره اي نبودم. با 
اين صحبت ها هم مي خواســتم به او روحيه بدهم و 
هم نمي خواســتم پرونده من و اکبري سنگين شود. 
به هرحال ديگر موضوع از ســوي بازجو دنبال نشد 
و در شــلوغي مجموعه بازجويي ها قضيه مســعود 
ماست مالي شد و فشاري به علي محمد نياوردند. شايد 
با مسعود رجوي اشتباه گرفته شده بود يا موضوع به 
رده هاي باالتر رفته بود و آن ها به جاي مسعود رجوي 

از موضوع بلوف بــزرگ در بازجويي ها در حدي 
است که عرض کردم. بسيار مفيد و بلکه الزم است 
کساني که در آن جمع حضور داشته اند يا جمع بندي 
مکتوب آن به دستشــان رسيده بوده آن مذاکرات و 
اين ســند يا دســت کم محورهاي آن را که به خاطر 
دارند در ســطح جامعه و بــراي درج در تاريخ ارائه 

کنند.
حقيقت اين بود که ما در شهريور 50 آمادگي براي 
شروع فاز نظامي را نداشتيم، ضربه هولناک و عظيم 
شــهريور و نحوه مواجهه ما با آن خود بهترين دليل 
اين مدعا اســت. برداشــت من درباره جريان موفق 
هواپيماربايي دوبي هم اين است که اين واقعه باعث 
غرور تشکيالتي براي سازمان )به خصوص رده هاي 
باال که از آن خبر داشــتند( شــده بــود. يعني خيلي 
شانسي و اتفاقي موفق شــده بوديم! ممکن بود اين 
مســئله به آن سادگي براي ســازمان تمام نمي شد و 
در همان مرحله کل سازمان لو مي رفت و زير ضربه 
قرار مي گرفتيم. ضربه بزرگ و ناگهاني شهريور 50 
باعث شد تعادل بچه ها به  هم بريزد، البته نه اينکه به 
سازمان خيانت کنند، بلکه روحيه آنها به هم ريخت 
براي نمونه کريم تســليمي که تــا رده مرکزيت هم 

رفته بود، کاماًل آشفته بود.
او مدتي از ســازمان جدا شده بود، اما به  ■

خاطر روابط عاطفي به خانه بچه ها سر مي زد.
چون من مدتي با او در بند بودم، مي ديدم کامالً   □

آشــفته بود. فشــارهاي روحي، عده اي را از تعادل 
معمول خــارج کرده بود. حتــي مقاومت بعضي ها 
در روزهــاي اول خيلي خوب بــود، اما از زماني که 
فهميدند عظمت ضربه چه بوده و مسئول ها هم پس  
از آن بلــوف اعظــم، در رويارويي با اعضا آن گونه 

گفته بودند، به شدت متأثر شدند.
برگــردم به موضــوع بازجويي هاي خــودم: من را 
به همراه علي محمد تشــيد، با ناصر، به خاطر اينکه 
نزديک ترين فرد به من بود، روبه رو کردند )اکبري 
را نيز جداگانه با مرکزيت مواجهه دادند(. وي  گفت 
که سازمان، خانه ها و جاسازي ها، لو رفته اند. شما که 
کار خاصــي نکرده ايد، فقط کتــاب مي خوانديد... 
شما حرف هايتان را بزنيد. من فهميدم جريان چيست 
و برداشــت کردم که در چه حد بايد اطالعات داد، 
ولــي علي محمد تشــيد چنين نتيجــه  گرفته بود که 
واقعاً  بايد همه حرف هــا را بزند! به نوعي روحيه اش 
شکســت، به خصــوص کــه پيــش از آن خيلــي 
شــکنجه اش کرده بودند. در جاسازي خانه جمعي 
ما هيچ چيز مهمي نبود. مــن و اکبري هم تا آخر از 
وجود و حضور مســعود دانش آموز )حقگو( در آن 

خانه جمعي، هيچ چيز در بازجويي ها نگفتيم.
 چنــد روز بعد از دســتگيري مــن، )احتماالً حدود 
11 شهريور(، علي محمد تشيد که قرار نبود به خانه 
بيايد ـ يا دســت کم بــه هر علتي اگر مي خواســت 
مراجعه کند، بايد پيش از آن حتماً  عالمت سالمتي 
را چــک مي کرد ـ بــدون توجه به نبــودن عالمت 
ســالمتي و بدون قرار قبلي به خانه مراجعه مي کند 
و گيــر مي افتد. بعدهــا فهميدم چــون ارتباطش با 
برادرش قطع و ســرگردان مي شــود و ساواک هم 
در جســت وجوي بــرادر بزرگش عليرضا تشــيد و 
احتمال يافتن سالح ها به منزل پدري شان آمده بود، 
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بود کــه بچه هاي فدايــي به قــدري بي احتياط جلو 
آمدند که پليس حساس شد و با افزايش احتياط هاي 

حفاظتي آن امکانات فرار هم از بين رفت.
يک بار در زندان عشــرت آباد، وقتي بچه ها واليبال 
بــازي مي کردند به بهانه اينکه توپ روي پشــت بام 
افتاده، قالب گرفتند و روي پشــت بام رفتند. سرباز 
نگهبان ديدش و گفت چرا باال رفتي بيا پايين. گفته 
بود تــوپ را مي خواهم بيــاورم و پايين آمد. وقتي 
گزارش رســيد، ســاواک فهميد خيلي به زندانيان 
آســان گرفته مي شــود. امکانــات واقعاً زيــاد بود. 
مالقات، بيرون از ســاختمان و در محوطه باز بود و 
چون در زندان ها جا نبود، چند نفر ازجمله بچه هاي 
سياهکل را که از نظر نظامي ورزيده هم بودند و بعداً 
محکوميت هاي ســنگيني نيز گرفتند به آنجا آورده 
بودند. يک بار مي خواســتند زمــان مالقات به طور 
دســته جمعي فرار کنند که اين پيشنهاد رد شد. ما را 
نيز تاحدودي در اين جريان قرار داده بودند و تا آنجا 
که به خاطر دارم ما جمع مجاهد فکر و کاري جدي 

روي قضيه فرار نداشتيم
يک طرح فرار هم زماني که من، شــما،  ■

شــهرام و يعقوبي در زندان قزل قلعه بوديم 
وجود داشت که شــهرام با آن مخالف بود، 

ولي پرويز يعقوبي موافق بود.
حــاال که فکر مي کنم، آن فــرار کار غلطي بود  □

و کادرسازي و آدم ســازي اهميت بيشتري داشت. 
جزنــي هم با همين خط و نظر بــا جريان فرار گروه 
خودش )ســال 48( يا در زندان قصر مخالفت کرده 
بود و شــرکت نکرده بود و البتــه مانع اقدام آنها نيز 
نشد. پس از اقدام به فرار سه نفر از دوستانش، وسط 
کار با بدشانســي شکســت خوردند و آنها را روي 
ديوار گرفتند. به دنبال اين قضيه فشار روي زندانيان 
سياسي بسيار زياد شد. نمي دانم شايد در عشرت آباد 

جزني مانع طرح فرار چپي ها شد.
پس از تعطيالت نــوروز 51 و براي اعزام به دادگاه 
و دادرســي هاي ارتش، من را به بازداشتگاه موقت 
شــهرباني آوردند. آن زمان به آنجا فلکه مي گفتند. 
هنوز »کميته مشترک ضدخرابکاري« تشکيل نشده 
بــود و در طبقه پايين و ســاختمان هاي متصل به آن 
بازداشــتگاه زندانيان عادي و نيز زنان قرار داشتند و 
طبقه باال هم سياســي ها بودند کــه از هم جدا کرده 

بودند.
 در آن زندان بود که اعدام برادرم ناصر به اتفاق سه 
عضو ديگر مرکزيت )شهيدان باکري، ميهن دوست 
و محمد بازرگاني( به عنوان اولين گروه اعدامي هاي 

مجاهدين در 30 فروردين 1351 اتفاق افتاد.
از زنــدان موقــت شــهرباني )فلکه( مرا بــه دادگاه 
بردنــد. هم دادگاهي هــاي من، علي محمد تشــيد و 
اکبر ســاطعي بودنــد و رئيس دادگاه هم تيمســار 
خواجه نــوري بود. در دادگاه اول به تشــيد )رديف 
اول( حبس ابــد دادند، به من )رديــف دوم( چهار 
ســال و به ساطعي )رديف سوم( شــش سال دادند. 
در دادگاه دوم، خانواده تشــيد تالش زيادي کردند 
و بــراي او وکيل گرفتند و وکيــل او براي تخفيف 
مجازات او تالش زيادي کرد، مثاًل از سوابق خانواده 
او به عنوان اينکه  فرهنگي بودند و خدماتي به کشور 
کرده انــد، به حدي در دادگاه تعريف کرد که مورد 

پادگاني بوده که بعدها به زندان پادگان تبديل شده 
بود. در طول راهروي منتهي به حياط ـاتاق عمومي 
هم به حياط باز مي شــد- حدود 10 سلول دو در سه 
متري با سکوي تختخواب مانند بود که سه سلول در 
اختيار ما پنج نفر مذهبي بود )هرسلول قباًل جاي يک 
اسب بوده! در آن هميشه باز بود و ظرفيت خواب دو 
نفر را داشت( در کل زندان غير از ما و آقاي هاشمي 
رفســنجاني، همه چپي و عمدتاً  از اعضاي سياهکل 
و چپ هاي متفرقه بودند. فدايي ها کمتر بودند. جو 
زندان کاًل دســت چپ ها بود. روابط همگي بسيار 
خوب و دوســتانه بــود. غذاها را معموالً ســر يک 
ســفره مي خورديم. مراسم جمعي، ســرود خواني، 
شــعر و آواز خوانــي، ورزش و بــازي در حيــاط، 
مطالعه و جلســات و مباحثات با خودمان يا احياناً با 
مارکسيســت ها مشــغوليت هاي جاري و سازنده اي 
بود که زندان را براي من تبديل به دانشــگاه و محل 
کســب تجارب انقالبي مي کرد. هفته اي يک بار به 
صــف، همگي را به حمام عمومي و بزرگ پادگان 
مي بردند. نوروز 1351 در عشــرت آباد بودم و تمام 
زندانيان مالقات حضوري مفصلي با بسياري از اقوام 
دور و نزديک داشتند و تا آنجا که مي دانم شرايط و 
امکانات و آزادي هايش از قزل قلعه و جمشــيديه )و 

البته اوين( بهتر بود.
در عشــرت آباد بودم که روز 12 بهمن 50 شهادت 
احمد رضايي اولين شهيد ســازمان مجاهدين خلق 
رخ داد. خبــر درگيري نظامي در خيابان مخصوص 
تهران، کشته شدن چند مأمور و شهادت احمد روي 
بچه هاي مجاهد در زندان هاي مختلف و روي چپ ها 
و رابطــه ما با چپ ها تأثير مهم و خوبي گذاشــت و 
به نوعي باعث ســربلندي ما در جو آن روزها شد و 
از آن بــه بعــد نگاه آنها هم تغيير کــرد. تا آن زمان 
نوعي احساس خودکم بيني و خشم فروخورده و در 
گلو گير کرده در ميان مجاهدين بود. احساس بدي 
داشــتيم از اينکه پس از سال ها زحمت و در آستانه 
شــروع به عمل، ناگهان بيش از 100 نفر را به راحتي 
و بدون هيچ درگيري گرفتند. حتي نفرات مرکزيت 
و افرادي که آموزش هاي نظامي سطح باال در الفتح 
ديده بودند، به راحتي دســتگير شده بودند. وقتي در 
چارچوب جنبش چريکي به قضايا نگاه و ريشه يابي 
مي کرديم که چرا ســازماني با ايــن  همه امکانات، 
خود را براي شــروع عمليات آماده نمي داند )حتي 
عدم شروع مسلحانه موجب تعجب »الفتح« هم شده 
بود( ولي فدايي ها با امکانات و آموزش بسيار کمتر 
خود را آماده مي ديدند و زودتر شروع کردند. هرگز 

آرزوي »رعد در آسمان بي ابر« برايمان محقق نشد!
اولين درگيري نظامي و شــهادت شــجاعانه احمد 
روي ساواک و رژيم هم تأثيرات خود را گذاشت، 
نگاه دشــمن ديگر به مجاهدين تغيير کرد و جو را 

تشديد کرد.
يک طرح فرار در زندان عشرت آباد )اواخر 1350( 

از مــن و ماليري خيلي باالتــر بودند براي ما نعمتي 
بود. ضمن آنکه جو دموکراتيک و باز و سازنده اي 
بين ما حکمفرما  بود. نکته جالب آنکه خوب به خاطر 
دارم که وقتي جمع بندي مکتوب جمع بزرگ اوين 
از طريق مالقاتي ها روي کاغذ ســيگار، مخفيانه به 
دستمان رسيد، آن را بسيار مشابه جمع بندي خودمان 
يافتيــم و از نتيجــه کار خودمان و وحــدت نظر با 
جمع بــزرگ اوين که به لحــاظ کميت و کيفيت 
آن به خوبــي معرف وضعيت و نظر تشــکيالت در 
آن زمان مي توانســت باشد خوشــحال شديم و اين 
در حالي بــود که ما هيچ ارتبــاط و صحبتي با آنها 

نداشتيم.
يکــي از مواردي کــه در آن جمع بندي مکتوب به 
دســتمان رســيد، انتقادهاي اعضــا از کادر رهبري 
و برخــورد متواضعانه ايشــان با انتقادهــا و پذيرش 
حداکثري مســئوليت اشکاالت و شکست از طرف 

مرکزيت بود.
 ازجمله از محمدآقا و ســعيد انتقاد کرده بودند که 
چــرا درحالي که بــا معيارهاي ســازماني آن موقع، 
مســعود رجوي و کريم تســليمي صالحيت ورود 
به مرکزيت را نداشــته اند، دو نفر تصميم گيرندگان 
اصلي )پايه گذاران سازمان( آنها را به مرکزيت وارد 
کرده بودند. پاسخ ســعيد محسن جالب بود. ايشان 
از طــرف خــود و محمد حنيف نژاد )که ســاواک 
به داليلــي او را از جمع جــدا کرده و هيچ گاه به بند 
عمومــي نفرســتاد( صريحاً اين انتقــاد و صالحيت 
نداشــتن براي ورود به مرکزيت رجوي و تســليمي 
را مي پذيــرد و مي گويــد علــت آن به اصطــالح 
»روکم کني« بوده اســت! با ايــن توضيح که آن دو 
نفــر مرتب بــه مرکزيــت انتقاد مي کردند و فشــار 
مي آوردند که زودتر دســت بــه عمل نظامي بزنيم. 
درحالي که ما مي دانستيم امکانات و شرايط سازمان 
چيســت و در چه حدي است و آمادگي الزم ورود 
به فاز نظامي را )در سال 49( نداشتيم؛ ولي آنها قانع 
نمي شدند. متأسفانه تصميم اشتباهي گرفتيم و براي 
آنکه به آنها نشان دهيم آمادگي کافي وجود ندارد، 
در مرکزيت را روي ايشــان گشــوديم به  اميد آنکه 
وقتي در معرض اطالعــات کافي قرار گيرند انتقاد 
خود را پس خواهنــد گرفت؛ اما همگان ديدند که 
نتيجه چيز ديگري شــد! کريم تسليمي جا خورد و 
از ذهنيت و بزرگ انگاري ابعاد و امکانات ســازمان 
درآمــد؛ به حــدي که در خــودش فرو رفــت و از 
مرکزيت کنار کشــيد، ولي رجوي همچنان منتقد 
ماند و از موضع چپ روي بر شــروع زودتر عمليات 
اصرار کرد )به کتاب از نهضت آزادي تا مجاهدين، 

ص 37 مراجعه کنيد(.
 مــن دو ماه در عشــرت آباد بــودم و بهترين دوران 
زنــدان من در آنجا بــود. آقايان جزنــي، پاک نژاد 
و هاشــمي رفســنجاني هم بودند. يک اتاق نســبتاً 
بزرگ به هر يک از آنهــا داده بودند. در کنار آنها 
هم دفتر زندان بود بــراي آنکه رفت وآمد آنها زير 
نظر باشد. آنجا يک راهرو داشت، به طوري که رسماً 
در انفرادي بودند ولي عماًل سخت گيري نمي کردند 
و از خودشان خواســته بودند به بند عمومي نروند، 
البته در اتاق ها بســته نمي شد و بيشــتر به يک اتاق 
اختصاصي شــبيه بود. ســاختمان زندان عشرت آباد 
خيلــي قديمي بــود. گويــا زمان قاجاريــه اصطبل 

در عشرت آباد بودم که روز 12 
بهمن 50 شهادت احمد رضايي 
اولين شهيد سازمان مجاهدين 

خلق رخ داد
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در قم[ گفت: »مي داني لطفي بايد به خودمان تکيه 
کنيم. از روحانيان هم کاري برنمي آيد.

اين جمله خيلي معنا داشت. پيش ازاين گفتم شهيد 
حنيف نژاد در ســازمان دهي انجمن هاي اســالمي 
دانشجويان، از تمامي روحانيون روشنفکر استفاده 
کرد. آقايان جعفري، مطهري، طالقاني، جزايري، 
شبستري، غفوري، بهشــتي و... همه اين ها را ديده 
بود و به اين نتيجه رســيده بود که بايد به خودمان 
تکيــه کنيم و اين تحليل جديدي بود. ضمن اينکه 
روحيه نفي ديگران را نداشــت به اين نتيجه رسيده 
بــود. در فاصلــه ســال هاي 39 تا 42 دائــم باهمه 
برخورد و ارتباط داشــت و ســعي مي کرد از همه 
نيروها استفاده کند ولي مبارزه در آن شرايط عمق 
بيشــتري مي طلبيد و بايد از کادرهاي آن زمان که 
بيشتر جنبه علمي داشت فراتر مي رفت.«)از نهضت 

آزادي تا مجاهدين، ص 164(
حنيف نــژاد که در ســال 42 به دليــل فعاليت هاي 
دانشــجويي دســتگير و روانه زندان مي شود، پس 
از آزادي از زندان با جمع بندي فرازهاي مبارزاتي 
گذشــته و با طراحــي فاز صفر براي نســل جديد 
مبــارزان مي گويد: »ما فعالً  صالحيــت نداريم اما 
صالحيت کســب صالحيت را خواهيم داشــت.« 
اين انگاره کيفي حنيف نژاد نشــان از آن دارد که 
او به عنوان يکي از کيفي ترين فعاالن دانشــجويي 

2. بازخوانــي حرکت مجاهدين در مدار 
استراتژيک

استراتژي، ساحت چگونگي رســيدن به آرما ن ها 
و اهــداف و مدل تحقق پيشــبرد مطالبات اســت. 
مجاهدين بنيان گــذار معتقد بودند آنچه از خيزش 
يــک خوانش عميــق مطالعاتــي برمي آيــد ارائه 
راهبردي و اســتراتژي بومي برآمده از متن دوران 
است. حنيف معتقد بود نظم تشکيالتي درون يک 
ســازمان انقالبي بدون اســتراتژي صحيح ناممکن 

است.
آنچه در پرداخت اســتراتژي بنيان گذاران سازمان 
داراي اهميــت تاريخــي اســت جهت گيري کلي 
اســتراتژي آنان اســت که بــه ســمت آرمان ها و 

ارزش هاي تمام دوراني است.
تبيين استراتژي مجاهدين را مي توان در 11 محور 

بازخواني کرد:

1. 2 . کســب صالحيت ـ فاز صفر: پس از 
قيام خرداد 42 و سرکوب خونين آن توسط رژيم، 
حنيف نژاد به اين جمع بندي مي رســد که رژيم فاز 
مبــارزه را تغييــر داده و مبارزات سياســي صرف 
در چارچوب مبارزات رفرميســتي گذشــته ره به 
جايــي نخواهد برد و بايد با اتــکا به خود راهي نو 
را درنورديد. مرحوم حنيف نژاد در ميني بوس، در 
راه بازگشــت به تهران ]پس از ديدار با روحانيون 

اعتراض رئيــس دادگاه قرار گرفت. در دادگاه دوم 
احکام پيشين را تخفيف دادند. خود دادستاني ارتش 
مي دانست که خواجه نوري احکام سنگيني مي دهد، 
ازايــن رو براي تخفيف در کار متهم، دادگاه دوم را 
با قاضي اي که ماليم تر بود، مي انداختند. در دادگاه 
دوم تشــيد 10 سال، من سه سال و ساطعي چهار سال 
حکم گرفتيــم. پس ازآن هيچ  اطالع مشــخصي از 
ساطعي ندارم، ولي فکر مي کنم به دوره »ملي کشي« 
خــورد و ديرتــر آزاد شــد. منظــور از اصطــالح 
»ملي کشــي« ادامه حبس زنداني بــه مدتي نامعين و 
بالتکليــف پس از خاتمه مــدت محکوميتش بود، 
بدون آنکه علت يا اتهام آن را مشــخص کنند يا در 
دادگاه ديگري-که البته اين خود خالف قانون بود- 
مجدداً محاکمه و محکوم شــده باشــد. وجه تسميه 
طنزآميز اين اصطالح آن بود که در زندان آن زمان، 
وقتي غذا يا اجناس دريافتي از مالقاتي ها يا دريافتي 
از زندانبان را تقســيم مي کرديم و احياناً چيزي زياد 
مي آمد و عرضه از تقاضا بيشــتر بود، اعالم عمومي 
مي کردند که فالن چيز براي اســتفاده عموم آزاد و 
به اصطالح »ملي« اســت و هر کس هرقدر بخواهد 
مي تواند بردارد. حدوداً در فاصله زمستان 53 تا اوائل 
56 که کارتر ســرکار آمد و شاه تحت فشار جريان 
حقــوق بشــري دموکرات ها قرار گرفــت و وضع 
زندان ها عوض شد، دوره بسيار سخت و اختناق آميز 
و نااميدکننده اي بر زندان ها حاکم شد، به طوري که 
دســتگاه امنيتي و حکومتي حتي به اندازه قبل حفظ 
ظاهر نمي کرد و قانون و حکم دادگاه هاي خودش 
را نيــز زير پا مي گذاشــت و بســياري از محکومان 

محکوميت خاتمه يافته را نيز آزاد نمي کرد.
تــا آنجا که به خاطر دارم در بازداشــتگاه فلکه بودم 
که محکوميت قطعي خود را گرفتم و ســپس براي 
طــي دوره محکوميت به زندان قصر منتقل شــدم. 
بعــد از بازجويي ها، بدترين دوران زندان سه ســاله 
من در بازداشتگاه فلکه گذشت. به چند دليل: شايد 
به اين دليل که در زندان عشــرت آباد جو سازنده و 
خوبي داشــتيم و من ناگهــان از آنجا بيرون آمدم و 
در جو آنجا قرار گرفتم. ديگــر اينکه، زندان فلکه 
اصــاًل هواخــوري و اتاق هــاي مناســب و منظمي 
نداشــت و با روحيه من هم که انسان منظمي هستم، 
تناسبي نداشــت. حال شما فکر کنيد اتاق هاي آنجا 
هيچ کدام شکل هندسي منظمي نداشت، تنها جاي 
منظم آنجا ايوان گرد )فلکه مانند( چرخشي دور آن 
بود، که دِر تمام اتاق ها به آن باز مي شد و تنها محل 
عمومي قابل راه رفتن زندانيان سياسي بود که آن هم 
همــراه بود با همهمه و ســروصداي زيــاد زندانيان 
عادي طبقه پايين که در فضاي اســتوانه اي و بســته 
فلکــه طنين مي انداخت و آزار دهنــده بود. به عالوه 
اعدام برادرم ناصر هــم در آن ايام پيش آمد. ورود 
و خروج زندانيان زياد بود، ترکيب و نفرات نســبتاً 
ثابتي نداشتيم، همگي حالت موقت پيش از محاکمه 
را داشتيم، تقريباً هيچ مطالعه، برنامه آموزشي، جلسه 
و صحبت و کار جمعي نداشــتيم و مجموعاً فشار و 

جو رواني سختي را مي گذرانديم.■

مجاهدين آواره
بازخواني حرکت مجاهدين بنيانگذار در مدار 

استراتژيک و سازماندهي

بخش پاياني محمد كريمي

منابع فکري و عناصر سازنده  نظام انديشه  مجاهدين بنيانگذار چه بود؟ اين پرسش 
محوري در بخش نخست اين نوشتار به بحث گذاشته شد. نويسنده در تبيين منابع 
فکري مجاهدين اوليه، بسترهاي رشــد فکري مجاهدين را مورد کاوش قرار داد 
و ســپس طي شــش محور )رويکرد ويژه به متن قرآن؛ هدفداري جهان و تکامل 
اجتماعي؛ تبيين تاريخي و تدوين چشــم انداز پرشــور مبارزات ملت هاي تحت 
سلطه امپرياليستي؛ شــناخت ديالکتيکي؛ نفي استثمار و پذيرش جامعه بي طبقه 
توحيدي؛  ضديت با امپرياليسم و سلطه جهاني( به بحث پيرامون بنيان هاي اصلي 

تفکر مجاهدين پرداخت. 
در بخش دوم اين پژوهش که در ادامه تقديم خوانندگان مي شــود، محمد کريمي 
بــه بازخواني حرکت مجاهدين بنيانگذار در مدار اســتراتژيك پرداخته و راهبرد 
مجاهدين را در يازده محور مورد بحث قرار داده اســت. در بخش پاياني مقاله نيز 
ســازماندهي و مدل تشکيالتي مجاهدين بنيانگذار طي پنج محور به تفصيل مورد 

بحث قرار گرفته است. 
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ايــران و  اصنــاف و ســازمان هاي سراســري در 
لحاظ کردن ايــن ويژگي ها در تدوين اســتراتژي 

خود به ارائه راهکارهاي بنيادين بپردازند.

5. 2. استقالل استراتژيک: استقالل استراتژيک 
و حاکميــت ملــي انگاره هــاي جدايي ناپذيــر در 
بينــش بنيان گــذاران ســازمان اســت و زماني که 
در رويارويــي با رزمندگان فلســطيني، عده اي از 
فلســطيني ها به اصغر بديع زادگان که مسئول گروه 
مجاهدين در پايگاه هــاي الفتح بود مي گويند اگر 
بخواهنــد در ايران يا خليج فارس عملياتي داشــته 
باشند آ يا مجاهدين به آنها کمک مي کنند. »شهيد 
بديع زادگان پاســخ مختصر و پرباري داده بود که 
شما اگر به ما کمک کنيد و ما خودکفا شويم اين 
بهترين کمک به خود شماســت يعني حاضر نشده 
بودنــد در کادر خط مشــي فلســطيني ها کار کنند 
و وابســته به انقالب فلســطين شــوند... آنها از اين 
برخورد بديع زادگان خوششــان آمده بود و گفته 
بودند هر انقالبي بايد همين طور باشد.« )از نهضت 

آزادي تا مجاهدين، ص 267(
مجاهدين اســتقالل خود را در برابر ســازمان هاي 
آزاديبخش ديگر کشــورها نيز حفظ کرده بودند. 
»يکي از ويژگي هاي سازمان اين بود که وابستگي 
را قبول نداشــت. بــه نظام هاي انقالبــي و حتي به 
ســازمان هاي انقالبــي هم نمي خواســت وابســته 
شود. گرچه انقالب فلســطين را اصيل مي دانست 
و خــط پيونــد بــا ايــن انقــالب را داشــت ولي 
نمي خواســت محدود به خط مشي انقالب فلسطين 
و عامل تشــکيالتي آنها شــود چون انقالب ايران 
ويژگي هايي داشــت که فلســطيني ها آن را درک 

نمي کردند.«  )ص 367(
اين اســتقالل اســتراتژيک برآمــده از ايدئولوژي 
مســتقل مجاهديــن و تفکــرات بديــع و نويــن 
حنيف نــژاد بود که مجاهدين را با وجود همکاري 
تنگاتنگ تشــکيالتي با ســازمان هاي رهايي بخش 
در فلســطين و همچنين در کشــور از آنان مستقل 
نگاه مي داشــت. »مجاهدين در تقســيم بندي هاي 
کالســيک نمي گنجيدنــد که مثالً  بگوييم مشــي 
کالســيک حزب تــوده يــا در مقابل آن، مشــي 
چه گوارا يا مشــي چريک جدا از توده، يک مشي 
ديگر اســت بلکه شق ثالثي بودند؛  بومي و مختص 

به خود.« )آنها که رفتند، ص 381(

6. 2. پيوند با توده هــا و مبارزه توده اي: 
هرچند نمي توان تأثير فضاي انقالبي حاکم بر جهان 
و هژموني سالح در خروش هاي رهايي بخش را بر 
استراتژي و خط مشــي مجاهدين ناديده  انگاشت، 
اما آنچه اســتراتژي مجاهديــن را بومي و مختص 
به خــود آنان مي کنــد و داراي اهميت تاريخي و 
تمام دوراني اســت، نــگاه بنيان گذاران بــه مقوله 
مبارزه است. برخالف ديگر انقالب هاي جهان که 
در آن پيشتازان مبارزه پس از سرنگوني رژيم هاي 
دست نشــانده به عنوان آلترناتيو حکومت هاي خود 
به قدرت مي رســيدند، بنيان گذاران سازمان معتقد 
بودنــد بايد بــا پيوند با توده ها، تثبيت ســازمان در 
ميان مــردم و عمل انقالبــي به مثابــه کاتاليزوري 

و آدم هاي صادقي در بين مردم باشــند که آنها را 
معرفــي کنند و بگويند ما آنها را مي شناســيم. اين 

موضوع خيلي مهم است. )ص 335(
»حنيف نژاد در طراحي استراتژي قطب ها پيش بيني 
کــرده بود ما بايد با قطب هايــي پيوند بخوريم که 
بيش از هر چيز مؤمن، مذهبي، سياســي و مردمي 
هســتند و به محض اينکه کار چريکي شروع شود 
بگويند اين ها آدم هاي سالمي هستند، وابستگي به 
خارج نداشــته و سوابق مبارزاتي هم دارند. در اين 
مســير مردم به آنها اعتماد کننــد. الحق واالنصاف 
اين استراتژي موفق بود.« )آنها که رفتند، ص 381(

مجاهدين  3. 2. حلقه مفقوده؛ حلقه واسط: 
بنيان گذار در جمع بندي فرازهاي مبارزاتي پيشــين 
به حلقه  هاي مفقوده اي مي رســند که نمي توانست 
بين ســه جريــان ريشــه دار ملي ـ مذهبــي و چپ 
عدالت خــواه و مســتقل پيوند برقــرار کند و آنان 
بــر اين بــاور بودند که بايد با کســب صالحيت و 
به دســت آوردن شايستگي هاي الزم حلقه واسط و 
نقطه اتصال سه جريان مبارزاتي ريشه دار در ايران 
شوند، نکته اي که فرخ نگهدار بعدها گفته بود بيان 
واقعي خط مشــي مجاهدين بود: »مجاهدين حلقه 
اتصال بين ملي هــا، مذهبي ها و جريان چپ بودند 
و اگر تحوالت سال 54 انجام نمي شد مي توانستند 

ايران را نجات دهند.« )ص 239(

4. 2. شــناخت اســتراتژيک از تشكيالت 
سراســري: مجاهدين معتقــد بودنــد برخي از 
ســازمان ها و اصناف داراي تشــکيالت سراسري 
در ايران هســتند که بدون شــناخت دقيق از آنان 
امــکان ارائــه اســتراتژي صحيح مقدور نيســت. 
مجاهديــن، معلمــان، روحانيون، بــازار، ارتش و 
برخي ديگر از ســازمان ها را داراي شبکه گسترده 
سراســري و فراگير مي دانســتند که در مناســبات 
اجتماعــيـ  سياســي تأثيرگذارنــد. »... بعــد کــه 
وارد ارتش شــدم، به اين نتيجه رســيدم شــناخت 
ارتش، مهمتر از آشــنايي با ســالح اســت. متوجه 
شــدم ارتش بزرگ ترين تشــکيالت ايران است و 
بدون شــناخت آن نمي توان در استراتژي به عمل 
ســنجيده اي دســت يافت. پيــش از آن با محيط و 
سلسله مراتب بازار آشنا شده بودم. با روحانيت هم 
از ابتدا مأنوس بودم که آن هم تشکيالت فراگير و 
سراسري است. بعدها نيز در شرکت نفت استخدام 
شدم که بزرگ ترين شــبکه اقتصادي ايران است. 
اين ســازمان ها در ايــران مؤثــر و بانفوذند و اگر 
کســي شــناخت دقيقي از آنها پيدا کند مي تواند 
استراتژي مناســبي اتخاذ کند.« )از نهضت آزادي 

تا مجاهدين، ص 262(
»ما مي بايست شــناخت دقيقي از جنبش کارگري 
و شــرايط کارگران در ايران مي داشتيم. از اهداف 
اين حرکــت شــناخت، پيونــد و درک موقعيت 
جنبش کارگري بود. ما بايــد با همه طبقات مردم 
پيوند مي خورديم، زيرا خود را يک جنبش مردمي 
جوشــيده از دل مردم مي دانستيم.« )آنها که رفتند، 

ص 411(
مجاهدين ســعي داشــتند با شــناخت ويژگي هاي 

42 ـ 39 کــه مســئوليت هم زمان انجمن اســالمي 
دانشجويان و شاخه دانشجويي جبهه ملي و نهضت 
آزادي در دانشکده کشــاورزي دانشگاه تهران را 
عهــده دار بود نــه مبتال به غرور کاذب اســت و نه 
به عنوان يک مســلمان مبــارز از خودکم بيني رنج 

مي برد.
بنيان گذاران ســازمان با کوشش وســيع به کسب 
پراتيک، اخالقي  تئوريــک،  صالحيت همه جانبه 
و... پرداختنــد. حنيف نژاد معتقد بود مردم نشــان 
دادنــد صالحيت هاي زيادي دارنــد که براي فهم 
آن بايــد کســب صالحيت کــرد. او ]حنيف نژاد[ 
معتقد بود بايد کار فکري کرد، شــناخت داشت و 
مي گفت: »بدون تئوري نمي توان عمل کرد... آنها 
در همان کار تئوريک جدي بودند و جلو رفتند و 
چند سال کار مکتبي کردند... آنها درزمينه تئوري 
کار کردند، کادرســازي کردنــد و تعداد زيادي 
شــدند. صالحيت ارائه اســتراتژي را پيدا کردند.« 

)ص 294(

2. 2. استراتژي قطب ها: هرچند بنيان گذاران 
ســازمان به عملکرد تشــکيالتي و نبودآموزش در 
نهضــت آزادي انتقاداتي داشــتند و پس از خرداد 
42 به اين باور رسيدند که مبارزه در کادر نهضت 
آزادي و در مدار رفرميســتي گذشــته دستاوردي 
نخواهد داشــت و ســرانجام با انشــعاب از نهضت 
آزادي، تغييــر فاز مبارزه را پي ريــزي کردند؛ اما 
نگاه آنان به موسپيدان مبارزه همواره توأم با احترام 
بــود. بنيان گــذاران خود را در جايگاه شــاگردي 
مهندس بــازرگان و آيت اهلل طالقاني مي دانســتند 
و حنيف نــژاد تئوري قطب هــا را مطرح کرده بود. 
او معتقــد بــود بزرگاني چون آيــت اهلل طالقاني و 
مهندس بــازرگان،  ســرمايه هاي انقالب هســتند. 
حنيف مي گفت: »مهندس بازرگان يک ســرمايه 
مبارزاتي اســت، در هر مقطعــي از زندگي مبارزه 
مي کرد و عنصر صادقي اســت. ما نمي خواهيم او 
چريک شــود. وقتي مبارزه مســلحانه شروع شود 
توقع داريم که بگويد من اين ها را مي  شناسم. حتي 

تأييد هم الزم نيست.«
او مي گفت: مشــکل اوليه تمــام مبارزات چريکي 
ناشــناخته بودن در بين مردم اســت. بايد جريان ها 

حنيف نژاد معتقد بود بايد 
كار فكري كرد، شناخت داشت و 
مي گفت: بدون تئوري نمي توان 
عمل كرد... آنها در همان كار 

تئوريك جدي بودند و جلو رفتند 
و چند سال كار مكتبي كردند... 
آنها درزمينه تئوري كار كردند، 
كادرسازي كردند و تعداد زيادي 

شدند. صالحيت ارائه استراتژي را 
پيدا كردند
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دست ساز بي ســيم )که با آن مکالمات ساواک را 
شــنود مي کردند( در حفاظــت نيروها خيلي نقش 
داشت. سيد )نام سازماني بهرام آرام( مي گفت: »ما 
نقشه اش را به فدايي ها هم داديم، آنها هم ساختند 
يعني ابتکار از مجاهدين بود که نقشــه بي ســيم را 
به فدايي ها هم دادند... کارهاي زيادي با بي ســيم 
انجــام مي داديم، مثاًل اگــر منطقه اي لو مي رفت يا 
قراري لو رفته بود مطلع مي شديم. مثاًل در نظام آباد 
در خيابــان دهم. بديهــي بود که مرد مبارز، ســر 
ساعت به منطقه قرار مي آمد و نمي دانست قرار لو 
رفته است، لذا ما بمب هاي کوچکي آماده داشتيم. 
پنج دقيقه قبل از ساعت قرار مي رفتيم آنجا و بمب 
را در آن منطقه منفجر مي کرديم تا منطقه بســوزد. 
ما نمي دانســتيم کسي که ســر قرار مي آيد، فدايي 
است يا مجاهد يا از گروه هاي مستقل خودجوش. 
اين همکاري در ميدان عمــل به وجود آمده بود.« 

)ص 365(
»زمســتان بــود، پادشــاه عمــان، ســلطان قابوس 
مي خواســت به ايران بيايد. ســيد در سرشــاخه ها 
مطرح کرد حاال که سلطان قابوس به ايران مي آيد 
و اين ها هم انگليســي هستند يک ســري عمليات 
داشته باشيم. ما هم به نوبه خود يک سري شناسايي 
کرديم... گويا سفارت عمان را فدايي ها شناسايي 
کرده بودند چون قرار بود عمليات مشترک باشد... 
بنا بود يک اعالميه مشترک )هم( از سوي فدايي ها 
و مجاهدين منتشــر شــود.« )ص 351( مجاهدين 
نه تنهــا با اتحاد در ميدان مبــارزه با تمام گروه هاي 
مبارز و ضدامپرياليســتي در مدار اســتراتژيک بر 
گســترش مبارزه عليه رژيم شــاه افزودنــد بلکه با 
برهم زدن مرزبندي با خدا و بي خدا و اصالت دادن 
به انســان و تأکيد بر پاک بودن همه انســان ها با هر 
تفکري و شــکل دهي يک کمــون واحد با ديگر 
انقالبيــون در زندان، بســياري از مســائل فرهنگي 
فرادورانــي را نيــز پاســخ دادند، روابــط ما 150 
نفــر در زنــدان از نوع مطلوبي بــود. ما هم کمون 
واحــد بوديم و اصاًل مســائلي چون نجس و پاک 
نداشــتيم. همه مي رفتيم ناهارخوري و سر يک ميز 
مي نشســتيم در کنارمان فدايي، توده اي و... همه با 

هم بودند. )ص 223(
حرکــت فرهنگــي مجاهدين در حقيقــت به اين 
مسائل نيز پاســخ گفت. همين پلوراليسمي که اين 
روزها مطرح مي شود در آن زمان و در جو فشار و 
خفقان و زير شکنجه درون زندان به بهترين شکل 

اجرا مي شد.
»مرزبندي باخدا و بي خدا براي ما اصالت نداشــت 
و مجاهد، فدايي و... همه در کنار يکديگر زندگي 
مي کردنــد و کمــون واحدي را به وجــود آورده 
بودند. تا زماني که مجاهدين انسجام داشتند سبب 
گرايش زنداني هاي ديگري به اســالم مي شــدند 
بــدون اينکه بحــث اثبات خدا را بــه راه بيندازند. 
ديگران مي ديدنــد که بچه هــاي مجاهد گروهي 
جوان خالص، پاک و صادق هســتند که نه سيگار 
مي کشند و نه لب به مشروب مي زده  اند، روحيه شان 
از همه باالتر است و نماز جماعت مي خوانند. همه 
باهم يــک دل و يکرنــگ و صادق هســتند و در 

پيوند بخورند ديگر نمي توان جلوي گسترش آنها 
را گرفت« يعني چشــمه هايي از اين پيوند را ديده 

بودند.« )ص 380(

7. 2. جبهه متحد ضدامپرياليســتي:  پس از 
شــهريور 50 و بازداشت سران ســازمان مجاهدين 
که حدود يک سال پس از حمله فداييان به پاسگاه 
ســياهکل اتفاق افتــاد، به فهم رژيم از گســترش 
مبارزات حرفــه اي ـ ايدئولوژيک انجاميد. هرچند 
ساواک سعي داشــت با دامن زدن به اختالف هاي 
مبــارزان مذهبي و مارکسيســت از شعله ورشــدن 
مبارزات حرفه اي جلوگيري کند، اما هوشــمندي 
مبارزان توطئه ســاواک را ناکام گذاشت و زماني 
کــه رئيــس دادگاه حنيف نژاد در راســتاي توطئه 
اختالف نظــر او را دربــاره مارکسيســت ها جويــا 
مي شــود، او پاســخ مي دهد: »وقتي با سرمايه داري 
و امپرياليسم روبرو هســتيم تضاد با مارکسيست ها 
جنبه فرعي دارد و بايد بــه اولويت ها توجه کرد.« 

)ص 106(
»بازجوهاي ســاواک ابتدا فکــر کردند چه خوب 
اســت اين نيروي مذهبــي را که به زنــدان آمده، 
بــا مارکسيســت ها هم بند و هم ســلول کننــد تا از 
درگيري آنها شــايد چيزي عايد ســاواک شــود. 
هم خودشــان تضعيف مي شوند و شايد با پيدايش 
جنگ بين مذهب و مارکسيسم گزارش اطالعاتي 
از رقيب به دســت ســاواک برســد؛ ولي به علت 
تجربه، پختگي بچه ها و کار کادرســازي که شده 
بود و همچنين بينشي که از مطالعه گذشته به دست 
آ ورده بودند ساواک در هدفش موفقيتي به دست 

نياورد.« )ص 55(
اســتراتژيک و غيرفلسفي مجاهدين  برخوردهاي 
مذهبــي و فداييــان مارکسيســت در زنــدان کــه 
نشــأت گرفته از بينــش صحيح، جمع بنــدي دقيق 
فرازهاي مبارزات گذشته و همچنين درک درست 
آنان از شرايط دوران بود، زمينه اتحاد استراتژيک 
دو ســازمان در ميــدان مبارزه را فراهــم آورد و با 
ســامان دهي جبهه متحد ضدامپرياليستي و طراحي 
عمليات مشترک بين دو سازمان شتاب مبارزه عليه 
رژيم و حاميانش شدت يافت. »من بر اين باورم که 
بنيان گذاران به شعار »وحدت در ميدان عمل« حتي 
با مارکسيســت ها پايبند بودنــد و اين را از مبارزان 
فلســطيني آموختــه بودنــد.« )ص 189( گيرنــده 

باشــد که مبارزه توده اي، درازمــدت و مکتبي را 
پي ريزي کنند که ســازمان مجاهدين نيز بخشــي 
از ايــن مبــارزه تــوده اي عليه رژيم شــاه باشــند. 
»صمد ســاجديان داماد خانواده رضايي و آن زمان 
 همســر فاطمه رضايي بود. در زندان برايم تعريف 
مي کرد که من مي ديدم مهدي رضايي ســاعت ها 
مي نشيند و مي نويسد. از او پرسيدم چه مي نويسي؟ 
گفت: آنچــه را که احمد و رضا به من آموخته اند 
مي خواهم به زبان ســاده بنويســم تا بتوانم با مردم 
محروم و عادي هم زبان شده و پيوند برقرار کنم.« 
هنر يک انقالبي اين است که بتواند با توده ها پيوند 
بخورد. حضرت موســي )ع( در دعا مي گويد »َربِّ 
اْشرَْح ِل َصْدرِي* َوَيسِّْر ِل أَْمرِي* َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِن 
* يـَْفَقُهــوا قـَْولــي.« )طــه: 28ـ  25( از خدا توانايي را 
مي طلبد که توده ها حرف او را بفهمند.« )ص 114(

مجاهدين معتقد بودند بايد با شکستن تور پليسي ـ 
امنيتي رژيم، استراتژي قيام شهري را محقق سازند و 
مردم را عليه رژيم بسيج کنند. مجاهدين مي گفتند: 
»ما بايد تور پليســي را بشکنيم تا تور پليسي نشکند 
هيچ اســتراتژي عملي نخواهد شد.« به همين دليل 
قيام شــهري را مطرح کردند که مأموران ساواک 
و رجــال منفور را تــرور کنند و برخــي اماکن را 
آتــش بزنند و به دنبال آن ارتش مجبور مي شــود 
در شــهرها حکومت نظامي اعالم کنــد و با مردم 
درگير شــده و مردم هم متقاباًل درگير مي شدند.« 
)از نهضــت آزادي تا مجاهدين، ص 381( هرچند 
اســتراتژي قيام بــه دليل فضاي امنيتي ايجاد شــده 
پس از حماســه فداييان در ســياهکل محقق نشــد 
امــا مجاهدين با پيونــد با دانشــجويان و آموزش 
آنان نقش عمده اي را در توده اي شــدن مبارزه در 
ســال هاي منتهي به انقــالب 57 ايفا کردند. »وقتي 
نيکسون از کنار دانشــگاه آريامهر )شريف واقفي 
کنوني( و نيز خوابگاه دانشــگاه تهران مي گذشت 
عليه او تظاهرات و ســنگ پراني شده بود. ساواک 
هم بســياري را دســتگير کــرد. به اين ترتيب موج 
دانشــجويان به زندان راه پيدا کــرد. آنها با عنصر 
مجاهــد پيونــد مي خوردنــد و بــا کوله بــاري از 
تجربيــات و يک قرار مخفي آزاد مي شــدند و از 
اين طريق با ســازمان ارتباط مي گرفتند. ســاواک 
با دســتگيري آنها ضربه سختي به خودش زد و به 
دست خود موجبات توده اي شدن جنبش مسلحانه 
را در ســطح دانشــجويي فراهم کــرد... در زندان 
کادرهاي زيادي آماده آموزش دادن به دانشجويان 
بودنــد.« )آنها که رفتنــد، ص 132( »ما مدام روي 
تثبيت مبارزه، خط مشــي مســلحانه و درجه تثبيت 
سازمان بحث مي کرديم، اينکه ما در توده ها تثبيت 
شــديم يا چريک جدا از مردم هســتيم؟ از تحليل 
بازجويي ها به اين نتيجه رســيده بوديم که ساواک 
قبول کــرده مجاهدين در بين دانشــجويان تثبيت 
شــده اند. خبرهايي که خود ما از دانشــگاه داشتيم 
حکايــت از همين نگرش داشــت و ديگر اينکه از 
شهداي مجاهدين اســطوره هايي ساخته بودند. در 
زمســتان 52، آقاي رجايي به من گفت دکتر اقبال 
در مجلســي گفته »مجاهدين در بين دانشــجويان 
تثبيت شــده اند و اگر به 10 ميليون دانش آموز نيز 

برخوردهاي استراتژيك و 
غيرفلسفي مجاهدين مذهبي و 
فداييان ماركسيست در زندان 

كه نشأت گرفته از بينش صحيح، 
جمع بندي دقيق فرازهاي مبارزات 
گذشته و همچنين درك درست 
آنان از شرايط دوران بود، زمينه 
اتحاد استراتژيك دو سازمان در 

ميدان مبارزه را فراهم آورد
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مي کشيد او را آزار مي داد. يکي از مسئوالن زندان 
که سرگرد بود، با فلسطيني ها رابطه خوبي داشت. 

از طريق او توانستند بچه ها را نجات دهند...
تحليل فلســطيني ها آن زمان اين بود که بين سيزده 
کشــور عرب فقــط الجزايــر آن هم تــا حدودي 
قابل اطمينان اســت، به بقيه اطمينان نداشــتند ولي 
باهمه آنها رابطه داشتند و کار مي کردند. سرانجام 
هم باهمين روابط نســبي که با عراق و افســرهاي 

عراقي داشتند توانستند بچه ها را نجات دهند.
... يادم نيســت که بچه ها چنــد ماه در زندان عراق 
مانده بودند. پس از آزادي به زيارت مرقد حضرت 
علي )ع( و امام حســين )ع( رفته بودند و سپس از 

عراق، تمام 9 نفرشان به فلسطين اعزام شدند.
... يادم هســت در تاريخچه سازمان در زندان و در 
بيرون زندان مطلبي درباره زندان بغداد نوشته شد. 
شــايد در تاريخچه اي که پــس از پيروزي انقالب 
چاپ کردند نيز باشــد، اما واقعــاً نمي دانم رجوي 
يادش هســت که صــدام بچه هــا را در زندان چه 
شــکنجه هايي کرد که حاال با آنهــا پيوند خورده 

است؟ )ص 376 ـ 372(
ايــن عمليــات متهورانــه و موفقيت آميز در ســال 
1349 به عنــوان اوليــن عمليات چريکي ســازمان 
مجاهدين و مقاومت اعضاي بازداشت شده سازمان 
در شــکنجه هاي حزب بعــث عراق نشــان از آن 
داشت که سازمان آمادگي و صالحيت الزم براي 
عمليات هاي کيفي را کســب کرده بود. »اعضاي 
جبهه ملي دوم، ســالمتيان و ديگران مبهوت شده 
بودند که در ايران چه خبر است؟ اين هواپيماربايي 
کار کيســت؟ و اين هــا چگونه اين قــدر مقاومت 
کردند؟ دلشــان مي خواست هويت آنها را بدانند.« 

)ص 376(

9. 2. جمع بندي مســتمر: جمع بندي مستمر و 
نو به نو يکي از شــاخصه هاي بنيان گذاران سازمان 
بــود. حنيف نژاد کــه در آغــاز راه نويــن مبارزه 
پــس از قيام 15 خرداد، در زنــدان با جمع بندي از 
فرازهاي مبارزاتي گذشــته تغيير فــاز مبارزه را به 
جمع بندي نشســت، در فرجام سرخ خونين نيز در 
ســال 51 با جمع بندي مدون در زندان ادامه حيات 
مبارزه را ترســيم کرد. حنيف نژاد معتقد بود »يک 
جو عمل يک خــروار جمع  بندي مي خواهد« و بر 
همين اســاس اعضاي ســازمان پس از هر عمليات 
بــه جمع بندي و تعميــق آن مي پرداختند و تا پايان 
جمع بندي، عمليات جديدي را شروع نمي کردند.

بنيان گذاران سازمان پس از ضربه 50 نيز در زندان 
و در آستانه شــهادت به جمع بندي مدون از ضربه 
50 پرداختنــد تا اســتراتژي پيروز در ادامه مســير 
مبارزه را پي ريزي کنند. طي چهارســاعتي که در 
سلول حنيف نژاد و رسول مشکين فام بودم به شدت 
تحت تأثير کوشــش ها و پيگيري آنها قرار گرفتم. 
لحظــه اي غفلت نمي کردنــد و مــدام جمع بندي 

مي کردند. )آنها که رفتند، ص 109(
جمع بنــدي اوليه مجاهديــن از ضربه 50، پذيرفتن 
ساده انديشــي آنها در مواجهه با ساواک بود »]ما[ 
از يــک وجه غافل بوديم. فکر مي کرديم پليس به 

بچه ها صحبت از آيت اهلل طالقاني و عالقه مندي به 
او به ميان آورده بودند، آنها انگيزه مند شــدند که 
اين ها پديده جديدي هســتند، فقط يک آدم علني 
مي خواســتند که وقتي مرا در آنجا ديدند مشــکل 
حل شــد.« )از نهضــت آزادي تــا مجاهدين، ص 

)351
»بچه هايــي که از فلســطين آمده بودنــد هر يک 

دستاوردها و تجربه هايي داشتند.« )ص 385(
بازداشت غيرمنتظره شش تن از اعضاي سازمان که 
بايد از طريق ُدبي به پايگاه فلسطيني ها مي پيوستند 
و تصميــم پليــس دبي براي تحويــل دادن اعضاي 
ســازمان به ســاواک را بر آن داشت تا با پي ريزي 
عمليات هواپيماربايي، آنان را نجات دهند. حسين 
روحانــي،  ســيد محمدصــادق دربندي و رســول 
مشــکين فام براي نجات آنها رفته بودند... بچه ها با 
فلســطيني ها براي ربودن هواپيما مشورت کردند. 
آنها )فلســطيني ها( چند توصيه کرده بودند؛ يکي 
اينکه عراقي ها نفتي هستند وقتي آنجا مي رويد مبادا 
به آنهــا اطمينان کنيد... توصيه ديگر فلســطيني ها 
ايــن بود کــه در طول پرواز ســعي کنيد ســاحل 
جنوبي خليج فارس ســمت چپ شما باشد که گم 
نشويد... ما خبر هواپيماربايي را در تهران شنيديم. 
حنيف نژاد که روزنامه آن روز را گرفته و خوانده 
بود مي گفت: »بايد کار بچه ها باشــد، همه خبردار 
شدند و آن شب در خانه گلشن جمع بوديم و قرار 
شــد هرکســي کاري انجام دهد... من و پرويز به 
منزل آقاي صدر حاج ســيد جوادي رفتيم و مسئله 
را با ايشــان در ميان گذاشتيم. ايشان گفت وزارت 
دادگســتري پرونده هايي تشکيل داده که اين ها را 
باهمان اسامي جعلي که در پاسپورت هايشان بود از 
عــراق تحويل بگيرد، هويت آنان هنوز براي رژيم 
فاش نشــده بود... بچه ها براي نجات آنها از طريق 
آيت اهلل طالقاني و نيز فلســطيني ها اقــدام کردند. 

مرحوم طالقاني که خبر را شنيد خوشحال شد.
حنيف نژاد خودنويســي با جوهر نامرئي به مرحوم 
طالقانــي داد و ايشــان نامــه اي براي مرحــوم امام 
خميني )ره( نوشــت اين پيام را به خارج فرستادند 
و تراب آن را نزد امام برد. ايشــان  هم خوشــحال 
شــد و پرســيد: »اين کار بچه  مسلمان هاست.« امام 
خمينــي گفته بودنــد: »بعثي ها آدم هــاي عوضي، 
وابســته و انگليســي هســتند و من بنا ندارم از آنها 

خواهش کنم.«
ســرانجام بچه ها از طريق فلســطيني ها آزاد شدند. 
وقتــي در فــرودگاه بغــداد پياده شــدند مقاومت 
مي کننــد کــه از آنهــا عکــس گرفتــه نشــود... 
به هرحال ايــن بــرادران را به زندان بغــداد بردند 
و تحت بازجويي هاي شــديد، شــکنجه و شوک 
الکتريکي قرار دادند. يک بار صداي شــليک آمد 
به يکي از بــرادران مي گويند: صديقک قد مات، 
يعني دوستت کشــته شــده و اعدامش کردند. از 
اين منظره ها هم درســت کرده بودنــد... بعدها از 
رسول مشــکين فام پرسيدم شــوک الکتريکي چه 
طعمي داشــت گفت: »شــبيه ريش مــوال بود.«  به 
ســعيد محســن موال مي گفتند. او معموالً  ته ريش 
مي گذاشــت و وقتي کســي دســت به صورت او 

ورزش و کارگروهي هم بهترين هستند. اين مسائل 
روي مارکسيســت ها تأثير بســياري داشت و آنها 
نسبت به مذهب خوش بين شده بودند. اگر درباره 
فرهنگ زندان ها تحقيق شــود و آن نوع پلوراليسم 
و متدولوژي آن شــناخته شود، مشکل اقليت ها در 
ايران و منطقه حل خواهد شــد. پلوراليسمي که در 
زندان ها جريان داشــت با آنچــه عده اي آن را اين 
روزها ادعا مي کنند بســيار متفاوت بود. در ادعاي 
جديد مارکسيســت ها و به اصطالح بي خداها کنار 
گذاشته مي شوند و بايد از ايران بروند.« )ص 224(

8. 2. پيونــد با جنبش هــاي رهايي بخش 
منطقه: مطالعه جنبش هــاي رهايي بخش جهان و 
کنکاش در مشي پيروز اين جنبش ها يکي از منابع 
اساسي بنيان گذاران ســازمان در تدوين استراتژي 
پيروز بود. حنيف نژاد معتقد بود بايد با جنبش هايي 
پيوند برقرار کرد که هر چه بيشــتر به فرهنگ ملي 
و مذهبــي کشــورمان نزديکي داشــته باشــد و به 
همين دليل ســازمان مجاهدين در خــط برقراري 
پيوند با جنبش فلســطين قرار گرفت. در آن زمان 
ســاف )ســازمان آزاديبخــش فلســطين( به عنوان 
ســازمان مادر و آموزش دهنده، امکانات آموزش 
اطالعاتي ـ نظامي در پايگاه هاي خود را در اختيار 

سازمان هاي رهايي بخش منطقه قرار مي داد.
همــکاري بــا مجاهديــن از ســوي ســازمان هاي 
رهايي بخش فلســطيني نشــان دهنده ايــن واقعيت 
اســت که از ديدگاه فلســطيني ها که در آن مقطع 
تاريخي پيشتاز مبارزات رهايي بخش در خاورميانه 
بودنــد ســازمان مجاهديــن صالحيت هــاي الزم 
ايدئولوژيک، استراتژيک و سازماني براي مبارزه 
عليه ســتم طبقاتي و امپرياليســتي را دارا هســتند. 
»بن بســتي در مذاکره بــا فلســطيني ها پيش آمده 
بود، بچه هــا مخفي بودند و نمي خواســتند هويت 
خــود را بگوينــد، به هميــن دليل فلســطيني ها به 
دنبــال يک آدم علني مي  گشــتند که به او اطمينان 
کنند. آنها ابتــدا حدس زده بودند که تفکر بچه ها 
مانند اخوان المســلمين و فداييان اســالم است و با 
ناسيوناليســم بيشــتر از امپرياليسم دشــمني دارند. 
به همين دليل پاســخ مثبتي نــداده بودند؛ اما وقتي 
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انطباق با شرايط دوران و ديناميسم در عمل را براي 
مجاهدين به ارمغان آورد.

بنيان گــذاران با ارزيابي دقيق از عملکرد ســازمان 
و فهم دوراني از شــرايط 50 ـ 49 پس از حماســه 
ســياهکل که چريک هاي فدايي خلــق با حمله به 
پاســگاه ســياهکل آن را تصرف مي کند، اما بعد 
از مدتــي با يــورش نيروهــاي نظامي و ســاواک 
دســتگير مي شــوند، ناکامي مجاهدين در انفجار 
دکل ســولقان که براي مقابله با جشــن هاي 2500 
ســاله برنامه ريزي شــده بود و ناکامي در عمليات 
گروگان گيري شــهرام پهلوي نيا )خواهرزاده شاه( 
که به منظور آزادسازي سري اول بازداشت شدگان 
ســازمان طرح ريزي شــده بــود و درنهايت ضربه 
50، رهيافت هــاي جديــدي را مطــرح کردند که 
به ديناميســم در عمــل انجاميد. »بــا قضيه عمل و 
ســياهکل که در شــمال ايران شروع شد و مسائلي 
که به وجود آمد، شــوراي مرکزي يــا حنيف نژاد 
به اين رســيده بودند که دو ســال کار آموزشي و 
ايدئولوژيــک براي اعضــاي جديد زياد اســت، 
حاال که ايمان عملي نســبت به مبارزه پيدا شــده و 
مبارزه به صــورت يک جريان درآمــده و در بين 
مردم پايگاه پيدا کرده اســت، بهتر است اين دوره 
را کوتــاه کنيم.« )از نهضــت آزادي تا مجاهدين، 
ص 399( »آن زمان بهروز باکري، تز حرکت هاي 
کوچک را مطــرح کرده بود. گفته بــود با توجه 
بــه حرکت ســياهکل که جو ايران امنيتي شــده و 
ارتش، شــهرباني و ژاندارمري همه بسيج شده اند، 
استراتژي قيام شــهري عملي نيست. به همين دليل 
اين اســتراتژي قيام به صــورت معلق درآمد.« )ص 

)385

»پس از ناموفق شــدن طرح ربودن شهرام پهلوي نيا 
و طرح دکل ســولقان، محمدآقا به اين جمع بندي 
رســيد که دست به عمل نزنيم تا به يک جمع بندي 

درست برسيم.« )آنها که رفتند، ص 94(
کادرهاي ســازمان در آن مقطع بــا اين جمع بندي 
کــه فعاًل نمي تــوان »عمل بــزرگ« انجــام داد به 
ســازمان دهي عمليات هاي کوچــک پرداختند و 
»احمــد رضايي با قاطعيت زيادي بقاياي ســازمان 
را در بيرون ســازمان دهي کــرد و بچه ها را به فاز 

عمليات کوچک کشاند.« )ص 81(

به عنــوان مالک عضوگيــري در ســازمان گرچه 
اعضا را وارد مبارزه حرفــه اي مي کرد؛ اما در اين 
نحوه عضوگيري اکثراً دانشــجويان وارد ســازمان 
مي شــدند؛ و »وقتــي دانشــجويان در برابــر کار 
باعظمتي که در ســازمان شده بود قرار مي گرفتند 
خودکم بين مي شــدند و فکر مي کردند که اسالم 
را از مــا مي گيرند و بنابراين انتقادشــان نســبت به 
بنيان گــذاران و مســئوالن محو مي شــد يــا اصاًل 
انتقادي به ذهنشــان نمي رسيد. درواقع خودکم بين 
شــدن اوليه، پروســه انتقاد را ضعيف مي کرد، اما 
اگر به سراغ آدم هاي باتجربه مي رفتيم آنها مسائل 
زيادي داشتند و وقت زيادي از ما صرف مي شد.« 

)ص 57(
ســعيد محســن بر اين باور بود که حفــظ ارتباط 
تنگاتنگ با افراد باســابقه تر که زمان کمتري براي 
مبارزه داشتند مي توانست با به چالش  کشيده شدن 

مباحث سازمان به عمق بيشتر آن کمک کند.
حنيف نژاد در زندان در 50 صفحه به نقد از خود و 
جمع بندي حرکت مجاهدين مي پردازد. »]حنيف[ 
تمــام روز فکر مي کــرد که اين ضربــه چه علتي 
داشته است. به يک سري دستاوردهايي هم رسيد. 
جمع بندي هايش بيشــتر به خودش برمي گشــت و 
ضعف هاي خود را طي تحليلي مطرح کرده بود.« 

)از نهضت آزادي تا مجاهدين، ص 401(
يکي از انتقادهايي که حنيف نژاد پس از دستگيري 
بــه خودش کرده بود اين بود که در شــرايطي که 
ســازمان نياز به کار تاکتيکي و استراتژيک داشت 
اشــتباه بود که او يکي دو هفتــه به محل امني رفته 
و ســه کتاب شــناخت را به يک شــناخت تبديل 
کنــد. مي گفت: »گرچه ايدئولوژي اصل اســت و 
بايد خيلــي کار کرد ولي آن همه وقت گذاشــتن 
روي تدويــن ايدئولــوژي در آن شــرايط کاري 
غيرايدئولوژيــک بود. عمل صالــح ما اين بود که 
روي مسائل تاکتيکي و سازماندهي و استراتژيک 
ســازمان وقت بگذاريم، ســازماني کــه روابطش 
نامحدود شــده بود و مشــکالت زيادي داشــت.«  

)ص 402(
»او ]حنيــف[ علــت ضربــه را عمل نکــردن بــه 
دســتاوردها مي دانســت و اينکــه عمل نکــردن به 
دســتاوردها ناشــي از ضعف هايي بوده اســت که 
افراد داشــتند. ازجمله خيزش برخي از طبقه مرفه 
يا اهمال ها و... خودش ارائه کرده بود... محمدآقا 
به دستاوردهاي ايدئولوژيک انتقادي نداشت ولي 
اصرار کرده بود که کار ايدئولوژيک ادامه داشته 
باشــد.« )آنها که رفتند، ص 60( »روابط خوبي در 
سازمان به وجود آمده بود و خيلي هم کارساز شد، 
پيش از اعدام بچه ها تقريباً همه تضادها حل شــده 

بود.« )ص 120(
دســتاورد جمع بندي هــاي ُخــرد از عمليات هاي 
ســازمان و ريشه يابي کالن از حرکت مجاهدين تا 
ضربه 50، امتداد مســير مبــارزه حتي پس از ضربه 

سخت وارده بر سازمان بود.

10 . 2 . ديناميسم در عمل: جمع بندي مستمر 
و نو به نو از شــرايط مبارزه، انعطاف در تاکتيک، 

هرکســي مشکوک شود دســتگيرش مي کند... به 
اين نتيجه رســيديم که اگر ما تحت تعقيب باشــيم 
درحالي که جو نظامي اســت حتماً ما را دســتگير 
مي کنند و اين جمع بندي ما را ســاده انديش کرد... 
غافل از اينکه ســاواک به اين نتيجه رسيده بود که 
بايد تعقيب و مراقبت را ادامه دهد تا به هسته و مغز 
و کادرهاي اصلي سازمان برسد. اگر دستگيري ها 
ساده باشد آن هسته خودش را قوي و عضوگيري 
مي کند و به رشــد خود ادامــه مي دهد. اين تجربه 
را ســاواک و اطالعات شــهرباني، در سياهکل و 
در رابطه با فدايي ها به  دســت آورده بودند. همين 
تجربــه را در مــورد مجاهدين پيــاده کردند. فکر 
مي کنم از عيد سال 50، تعقيب و مراقبت ساواک 
شروع شده بود و تا شهريور سال 50 يعني شش ماه 
تمام ادامه داشت.« )از نهضت آزادي تا مجاهدين، 

ص 383 و385(
ريشــه يابي مجاهدين از ذهنيت ساده انگارانه شــان 
در مواجهه با ســاواک اين بود کــه »اگر اعضاي 
ســازمان از ســال 1344 تــا 1350 درگيري هــاي 
مستمر و محدود و کوچکي با ساواک مي داشت، 
شــناخت از دشمن به روز مي شــد و ذهنيت هاي ما 
نسبت به ســاواک از بين مي رفت. مثاًل به تدريج با 
شگردهاي آنها آشنا مي شديم و به بلوف هاي آنها 

پي مي برديم.« )آنها که رفتند، ص 69(
در جمع بندي و ريشــه يابي از ضربه سال 50 برخي 
از اعضــا علت ضربه را در غرور حنيف نژاد تحليل 
کردند و معتقــد بودند که جايي بــراي اظهارنظر 
ديگــران فراهم نبــود و تصميمات از بــاال گرفته 
مي شــد؛ اما »بعداً که علي )بهــروز( باکري به بند 
عمومــي آمد، جمع بندي هاي جديــدي را با خود 
آورد که همه را شادمان کرد. يک مورد در ارتباط 
با غرور حنيف نژاد بــود. او مي گفت: »غروري در 
کار نبــود بلکه حنيف نژاد بســيار خاضــع و افتاده 
بود منتهــا روي مســئله اي که همه ما مي بايســتي 
فکر مي کرديم او فکر بيشــتري مي گذاشــت و ما 
فکــر نمي کرديم. وقتي به جلســه وارد مي شــديم 
مي ديديــم کــه يک ســر و گــردن از مــا جلوتر 
اســت و نظرش عماًل بر مــا مي چربد. نمي توان نام 
اين را غرور گذاشــت. به عــالوه محمد آقا مرتب 
از ديگــران نظرخواهي مي کرد و ســعي مي نمود 
ديگران برخورد فعال تري داشته باشند، ولي اشکال 
از مــا بود که نمي توانســتيم برخوردهاي فعال تري 
داشته باشيم.« )ص 57( »جمع بندي بهروز )باکري( 
اين بود که ضربه سال 50 ضربه اي نبود که به يک 
ايدئولوژي خاص مرتبط باشد. برخي معتقد بودند 
که ضربه ســال 50 از مذهبي بودن و ايده آليسم ما 
بــود.« درحالي کــه فدايي  ها هم که مارکسيســت 
بودند ضربه اي مشــابه ما و حتــي هولناک تر از ما 
خوردند. بهروز معتقد بود که ضربه 50 يک ضربه 
تاريخي به کل جنبش مسلحانه بوده است. شرايط 
طبيعي و تاريخي ما ايجاب مي کرد چنين ضربه اي 
بخوريم. يک رشــته ذهنيت هايــي در عمل وجود 
داشــت ازجمله اينکه شــناختي عميق از ساواک 

نداشتيم و بنابراين ضربه طبيعي بود.« )ص 61(
ســعيد محســن معتقد بود کــه عامل وقــت آزاد 

بي شك مقاومت مجاهدين 
در شكنجه هاي رژيم پهلوي، 

نقطه عطفي در تاريخ جنبش هاي 
انقالبي معاصر است. حنيف  نستوه 
و استوار پدرانه تمامي مسئوليت ها 

را بر عهده مي گيرد تا كادرهاي 
سازمان را نجات دهد. »كادر مركزي 
سازمان  همه مسئوليت ها را بر عهده 
گرفتند و كادرهاي درجه دو و سه 

را نجات دادند
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ايــن مقاومــت ايدئولوژيــک تراويــده از منــش 
برگزيده مجاهدين که از لحظه تشــکيل ســازمان 
تا رزمگاه آخــر پيروزي در ميدان تير چيتگر جزء 
الينفک سازمان بود، اعتماد از دست رفته مردم به 

احزاب و سازما ن هاي انقالبي را ترميم کرد.
»حنيف نــژاد معتقــد بود مــا بايــد کاري کنيم تا 
روحيــه بي اعتمــادي مردم نســبت به احــزاب و 
سازمان هاي سياســي تغيير کند. او مي گفت براي 
رفــع اين بي اعتمــادي در ميان مردم، پيشــتاز بايد 
همه مســئوليت ها را بر عهده بگيرد. پيشــتازي اين 
نيســت که رهبران از ديگران جدا باشند بلکه آ نها 
بايد به ســراغ خطر بروند. هر چه ايمان بيشتر باشد 
اســتقبال از خطر هم بايد بيشــتر شود.« )ص 123( 
»شــهادت اين پنج نفر؛ حنيف نــژاد، بديع زادگان، 
سعيد محسن، عسگري زاده و مشکين فام،  شهادت 
احمــد و مقاومت هايــي کــه صــورت گرفته بود 
قطعــاً نقطه عطفي در ســازمان، همچنين در جنبش 
اسالمي و منطقه به وجود آورد.« )ص 124( »اولين 
شکوفه هاي درخت سايه گستري که از خون شهدا 
بارور شــد، يک دســتاورد راهبــردي بزرگي بود 
و آن اينکــه قــدرت جهنمي ســاواک در ذهن ها 
شکست و اعتماد به تشکل ها به وجود آمد و پروسه 
جلب اعتماد به احزاب و سازمان ها از نو پيدا شد.« 
)ص 123( اميران فاتح دوران، بي هراس از مرگ، 
مرگ و زندگي را به تســخير خويش درآوردند تا 
با مقاومت قهرمانانه شان، در شکنجه هاي ساواک و 
شهادت پهلوانانه شان مبارزه اخالقي را بارور کرده 

و آن را تعالي بخشند.

3. سازمان دهي انساني، اخالق مدار
اســاس ســازمان دهي پرهيز از کار بيهــوده و لغو، 
ســازمان دهي ســير تئوريک تا راهبــرد پراتيک و 
تمرکز تام و تمام بر مسير مبارزه است تا جايي که 
در يک آموزش سر قرار متحرک عصاره شش ماه 
آموزش بود، چراکه با تمام وجود منتقل مي شد و 

با تمام وجود هم دريافت مي شد. )ص 358(
حنيف که در دوران دانشــجويي با ســازمان دهي 
انجمن هاي اســالمي دانشــجويان مــدار مبارزات 
دانشــجويي را ارتقا مي دهد، در دوران پس از قيام 
خــرداد 42 و تغييــر فاز مبارزه نيز با ســازمان دهي 
تشکيالت منسجم، اخالق مدار در خانه هاي تيمي 
ـ خودکفا که با ساده زيســتي مطلق و خودســازي 
انقالبــي اعضا همــراه بــود مبــارزات حرفه اي و 
تمام وقــت را پايه گذاري مي کند و سياســت را از 
زنگ تفريح کارمندان سياسي به مبارزه اي انقالبي 

ـ اخالقي تبديل مي کند.
حنيــف که در جمع بنــدي از ضربــه 50، يکي از 
علت هاي ضربه را عدم توجه کافي به سازماندهي 
در شرايطي که تشــکيالت با مشکالت عديده اي 
روبــرو بــود مي دانســت، اعضــا را به ايــن نتيجه 
مي رساند که »اگرچه کار ايدئولوژيک بسيار مهم 
اســت ولي مانــدگاري و رزمندگي صاحب نظران 
نيز کاري اســت ايدئولوژيک و اساسي تر. گاهي 
بــراي يــک کار ســازمان دهي وقــت گذاشــتن 
امــري ايدئولوژيــک اســت« )از نهضــت آزادي 

مي شــود. بهروز پس از اخذ مدرک مهندســي، به 
مقام دانشــياري دانشــگاه آريامهر )شريف( رسيد 
ولي همه وابســتگي ها مانند عنوان، مقام و زندگي 
را ترک کرد و به صف مبارزه پيوســت. وي همه 
هســتي خود را در راه خدا داد و توقع هيچ اجري 
هم نداشــت... در خط مشــي انتخابي اش اميدي به 
زندگــي نمي رفــت و به فکر پيــروزي انقالب در 
آينده نزديک نبود.« )ص 104( »]مأمور ســاواک[ 
از باکري نقل قول مي  کرد »ما بااينکه مي دانيم عمر 
متوسط يک چريک شش ماه است،  اين خط مشي 
را که تنها راه اســت برگزيده ايــم... دادگاه بهروز 
باکري الهــام خوبي بــراي ما بود. باکــري وادي 
شهادت را آگاهانه انتخاب کرد و به نظر مي رسيد 
تنها عمل راهگشاست.« )ص 103( مهدي رضايي 
جوان 19 ســاله اي که زير شــکنجه هاي وحشيانه 
ســاواک مقاومــت جانانــه اي مي کند و بــا دفاع 
پيروزمندانه در بيدادگاه رژيم، به عنوان گل ســرخ 
انقالب در تاريخ ثبت مي شود. »او بدون نوشته و با 
زبان ســاده و روشن ]در دادگاه[  دفاع کرد. دفاعي 
کــه بدون اغراق نزديک يک ميليون نســخه تکثير 
شد و بســياري از گروه ها در رابطه با تکثير دفاعيه 

او به زندان آمدند.« )ص 114(
دســتاورد اســتراتژيک مقاومت بي نظير مجاهدين 
در شکنجه  گاه هاي رژيم تا بدانجا بود که فرهنگ 
روحانيون نيز ارتقا يافت و از تقيه نيز تفاسير مترقي 
ارائه شــد تا جايي که »کتابي تهيــه کرده بودم از 
شبســتري درباره »تقيه« در آن کتــاب درباره تقيه 
گفتــه شــده بود که تقيــه يعني حفظ نيــرو، يعني 
مقاومــت. برداشــتي که از تقيه شــده بــود غير از 
محافظه کاري بود. آقاي بهشتي هم روي منبر گفته 
بود »تقيه يعني مجاهدي که زير شــکنجه مقاومت 
کند و بتواند نيروهــا را حفظ کند. اين معناي تقيه 
است.«  جنبش اســالمي مجاهدين فرهنگ علما را 
تغيير داده بود. در کتاب هايي که از ســال 1350 به 
بعد نوشــته شــده بود با توجه به فرهنگ مقاومت، 
صبر، جهاد و تقيه مي شــد تحول عظيمي مشاهده 

کرد.« )ص 399(

11 . 2 . دســتاورد اســتراتژيک مقاومت: 
بي شــک مقاومت مجاهدين در شکنجه هاي رژيم 
پهلوي، نقطه عطفــي در تاريخ جنبش هاي انقالبي 
معاصر اســت. حنيف  نستوه و استوار پدرانه تمامي 
مســئوليت ها را بــر عهــده مي گيرد تــا کادرهاي 
سازمان را نجات دهد. »کادر مرکزي سازمان  همه 
مســئوليت ها را بر عهده گرفتند و کادرهاي درجه 

دو و سه را نجات دادند.« )ص 123(
»پس از اجراي حکم اين پنج نفر )حنيف نژاد، اصغر 
بديع زادگان، ســعيد محسن،  رســول مشکين فام و 
عسگري زاده( به بقيه کساني که حکم اعدام گرفته 

بودند يک درجه تخفيف داده شد.« )ص 16(
اصغر بديع زادگان نماد مقاومــت مبارزان انقالبي 
بود، او در آتش خشــم دشــمن مي ســوزد، اما دم 
برنمــي آورد. »اصغر را شــکنجه فراواني مي دهند، 
ولي چيزي نمي گويد. پس پايش را مي ســوزانند، 
آن قــدر مقاومت کــرده بــود که اســتخوان هاي 
نشــيمنگاهش هم ســوخته بــود« )ص 40( »وقتي 
اصغــر را به اويــن آورده بودند قيافــه اي روحاني 
داشــت، پايش را موقع راه رفتن مي کشــيد. جاي 
ســوختگي نشــيمنگاهش هم پيدا بود. اصغر يک 
ســاعت بيشــتر آنجا نبود. او را به ســلول انفرادي 
بردند که زندگي عجيبي آنجا داشت. « )از نهضت 
آزادي تــا مجاهديــن، ص 371( بديــع زادگان به 
رئيس دادگاه گفته بود: »دادستان يا رئيس  دادگاه 
بايد بي طرف باشــد ولي شــما بي طرف نيســتيد،  
چراکه عکس شاه را باالي سرتان گذاشته ايد يعني 
بــه هر قيمتي بايد از او حمايــت کنيد. ما هم که با 
شــاه مبــازره مي کنيم پس نتيجــه حکممان معلوم 
اســت... اين منطق بديع زادگان از يک سو در بين 
دوســتان و مبارزان گل کرد، حتي مارکسيست ها 
نيز شــيفته او شده بودند و از ســويي مانند خاري 
در چشم دادگاه نظامي فرو رفت.« )آنها که رفتند، 

ص 118(
مقاومــت بي بديــل اصغــر بديــع زادگان آن چنان 
تأثيرگذار بود که در لحظه شهادت و هنگامي که 
او را به ســوي رزمگاه آخر پيــروزي در ميدان تير 
چيتگر مي کشــاندند، مارکسيست هاي بند به  پاس 
مقاومت هايــش و بــه احترام او خبردار ايســتادند. 
اصغــر بچه ها را مخاطب قــرار داده و گفته بود »ما 
مي رويم، زنده باد اســالم، زنده بــاد خلق، مرگ بر 
امپرياليسم و مرگ بر ســگ هاي زنجيري او، شاه 

و ايادي اش...
اصغر ســپس وضــو مي گيرد، با صــداي بلند نماز 
مي خواند. همه بچه هاي مذهبي و غيرمذهبي بيدار 
بودنــد، تمامي حرکات او را زير نظر گرفته بودند. 
)ص 122( »ســعيد محســن )در لحظه شــهادت( 
خنــده اي ســر داده بود کــه گويا يــک گروهان 

مي خندد.« )همان(
بهــروز باکري عشــق به دخترعمويش را با عشــق 
به همه خلق هاي تحت ســتم وســعت مي بخشد و 
آگاهانه وادي شهادت را برمي گزيند. »وقتي بهروز 
به خط مشــي دلخواهــش مي رســد و راه مبارزه با 
طاغوت را انتخاب مي کند و به مشکالت و خطرات 
اين راه توجه عميــق پيدا مي کند، از نامزدش جدا 
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دو تا ســه نفري تشکيل داد. چند تيم در يک شاخه 
باهم در ارتباط بودند و سرشاخه ها هم باهم ارتباط 
داشتند. به اين منظور براي مالقات با يکديگر قرار 
اجرا مي کردند و پيش از قرار هم عالمت سالمتي 
بود. اگر هم عالمت ســالمتي مشکوک بود، يک 
قرار ثابت داشتند. عالوه بر قرار ثابت که يکديگر 
را پيدا مي  کردند يک قرار قالبي هم بود. يعني اگر 
دستگير مي شدند يک قرار قالبي به جاي قرار ثابت 
به ســاواک مي دادند. اين قــرار قالبي هم خودش 
عالمت ســالمتي بود که مثاًل ما دســتگير شديم و 

چيزي لو نرفته است.« )ص 359(
يعني ســازمان دهي به گونه اي پيچيده بود که يک 
رزمنده مي توانســت از طريق دشمن خودش يعني 

ساواک به بيرون پيام بدهد.
پيچيدگــي در روابــط و اصول ســازماني تا آنجا 
پيش رفت که ســاواک تجهيز شده توسط کمپ 
امپرياليســم که بيشــترين امکان و آمــوزش را از 
ســازمان هاي اطالعاتي ـ امنيتي و جاسوسي غربي 
براي مقابله با سازمان هاي انقالبي دريافت مي کرد 
ناتوان از رديابــي بيانيه ها، اعالميه هــا و پيغام هاي 
ســازمان بود. »وقتي اطالعيه سازمان منتشر مي شد، 
ما بــا دوربين مينوکس از آن عکــس مي گرفتيم، 
ميکروفيلم آن را ظاهر کــرده و فيلم را مي ديديم 
و مي گذاشــتيم زير تمبر روي پاکت همان شــب 
به پاريس پســت مي کرديــم. بچه هــا ميکروفيلم 
را بــزرگ مي کردنــد و روي کاغذ چند ســاعت 
بعد اعالميه منتشــر مي شــد. ســاواک مانــده بود 
ارتباطات به چه شــکلي اســت، ما اصوالً  اعالميه  
خارج نمي فرســتاديم که آدرس لو بــرود. از نظر 
ســازمان دهي خيلي پيشــرفت کــرده بوديم. حتي 
به اين جمع بندي رســيده بوديم کــه هر جا ضربه 
خورديــم اشــتباهات از خــود ما بوده و ســاواک 

قدرتي ندارد.« )ص 353(
شناســايي اعضاي ســاواک در گــروه اطالعات 
ســازمان نشــأت گرفته از قدرت باالي سازماني و 
تشکيالتي آنان بود. 1300  ساواکي را بدون اينکه 
نفوذي در ساواک داشته باشيم شناسايي شدند. )از 

نهضت آزادي تا مجاهدين، ص 392(
پيچيدگــي در ســازمان دهي، رعايــت قواعــد و 
اصول امنيتي، شــنود مکالمات ســاواک با بي سيم 
که توســط مجاهدين ابداع شــده بود باعث حفظ 
نيروهــاي رزمنــده در برابر فشــارهاي ســاواک، 
صهيونيســم، امپرياليســم و ارتجاع مي شد و آنان 
را چنــان قدرتمنــد مي ســاخت که بي هــراس از 
قدرت پوشــالي ســاواک با يک مبــارزه پيچيده 
سازماندهي شــده، خروش رهايي بخش عليه رژيم 

شاه را هدايت مي کردند.

3. 3. خودســازي انقالبي و تربيت کادر: 
خانه هاي تنها – خودکفا، يکي از منابع آموزشــي 
اعضاي ســازمان بود. زندگــي در خانه هاي تيمي 
همراه با ساده زيســتي و خودســازي انقالبي اعضا 
نقش بســزايي در تربيت کادرهاي سازمان داشت. 
»آنجا مشــخص مي شــد که هرکس چقدر به فکر 
ديگران است. چه کسي ايثار مي کند و کار ديگران 

متکــي بــر نيروهــاي داوطلب اســت، او حرکت 
فلســطين را مثال مي زد که نيروها به طور داوطلبانه 
به حرکت مي پيوندند. ايــن نيروها چون داوطلبانه 
حرکــت را آغاز کــرده بودند ديگر وســط کار 
نمي بُرنــد و کنار نمي کشــند. به اين ترتيب مکانيزم 
مرکزيت دموکراتيک اين گونه بود که مرکزيت، 
عمــل صالح را مطــرح مي کند. ديگر پيوســتن به 
آن داوطلبانه خواهد بود و در اين صورت کســي 
مجبور به انجام کاري نيســت، اين مشارکت مبتني 

بر انتخاب و همکاري آزادانه و آگاهانه است.
تعبير مرحــوم حنيف نژاد از مرکزيت دموکراتيک 
اين گونه بود و او خودش به کسي دستور نمي داد و 
کاري را اجبار نمي کرد. )آنها که رفتند، ص 200(

2. 3. پيچيدگي در ســازمان دهي: يکي از 
محورهاي جمع بندي مجاهدين بنيان گذار از تاريخ 
معاصر و علل عدم پيــروزي جنبش هاي مبارزاتي 
گذشــته، ســادگي رهبران در عرصــه پيچيدگي 
مبارزه بــود. آنها معتقد بودند شــرايطي که رژيم 
شــاه پس از کودتاي 28 مرداد از حمايت تمام قد 
ابرقدرت امپرياليســم برخوردار است و با تشکيل 
ســاواک و ســاماندهي ديگر نيروهاي سرکوبگر، 
شرايط مبارزه را به شدت پيچيده کرده است براي 
مقابله با آن بايد يک ســير تکويــن را طي کرد و 
پيچيدگي هاي الزم براي مبارزه را به دست آورد.

برخوردهاي ســاده انگارانه و تحليل هاي ســطحي 
در شــرايط مبارزه باعث فهم نادرســت از شرايط 
دوران و ساده انديشــي بــراي مقابله با اســتبداد و 
اســتعمار خواهد شــد. در مدار ســازمان دهي نيز 
دســتگيري آســان و بدون هزينــه اعضاي حزب 
ملل اســالمي و بازداشت وســيع هيئت هاي مؤتلفه 
اســالمي پس از تــرور منصور و دورافتادنشــان از 
ســير مبارزه، مبارزان مترقي را بــه اين جمع بندي 
رســاند که عالوه  بر انضباط تشکيالتي، پيچيدگي 
در ســازمان دهي يکــي از اصول اساســي مقابله با 
ســاواک و ماندگاري در مســير مبارزه اســت. »با 
دستگيري وسيع آنها )اعضاي مؤتلفه( يأس پنهاني 
به وجود آمد که تــرور يک نفر، اين همه ضايعات 
دارد. جمع بندي شــد که سازمان دهي بايد پيچيده 
باشد که لو نرود.« )از نهضت آزادي تا مجاهدين، 

ص 276(
»استقرار سازمان دهي تيمي در درجه اول به همت 
احمــد ]رضايي[ بود. بعد هم که رضا رضايي فرار 
کــرد، او هم اين ســازمان دهي را تأييــد کرد. اين 
چيزهــا را خــود بچه ها بومي کــرده بودند.« )آنها 
کــه رفتند، ص 360( »او ]احمــد رضايي[ تيم هاي 

تــا مجاهديــن، ص 402( »درواقــع آنچه موجب 
بقــاي ســازمان پــس از ضربه 50 شــد چيزي جز 
سازمان دهي تيمي و عمل هاي کوچک و جاسازي 

در رعايت قرارها و ارتباطات نبود.« )همان(
اهميت ســازمان دهي در مبارزات مترقي و پيشــرو 
آن چنــان بود کــه بنيان گــذاران ســازمان تمامي 
قواعــد و چارچوب هاي يک تحــول اجتماعي را 
در بســتر کار تشــکيالتي قرار مي دادنــد. »بچه ها 
عميق تريــن جزوه هــاي فرهنگــي و اقتصــادي را 
تدوين کرده بودند. جزوه هايي چون »شرکت هاي 
تعاوني روستايي«، »شــرکت هاي سهامي زراعي«، 
»شــرکت هاي کشــت و صنعت«، »اقتصاد به زبان 
ســاده«، »تکامل«، »راه انبيا ـ راه بشــر«، »شناخت«، 
»تبييــن جهــان«، »توشــه گيري از ســوره محمد«، 
»توشــه گيري از ســوره توبه«، »شــش جلد شرح 
نهج البالغــه« و کتــاب »امام حســين« از اين قبيل 
بودند؛ اما مجاهدين به کار فرهنگي در بســتر کار 
تشکيالتي اعتقاد داشــتند. تحليل آنها اين بود که 
پس از مبارزات و مقاومت هاي ســال 1332 و قيام 
15 خــرداد 42 مردم آگاه هســتند. نياز آنها دانش 
اســتراتژيک و تشکيالتي اســت که چگونه و طي 
چه مراحلي بــا رژيم مبارزه کننــد و چگونه يک 
چتر دفاعي در برابر يورش هاي رژيم به مردم ايجاد 

نمايند.« )ص 178 ـ 177(
اصول و دســتاوردهاي ســازمان دهي مجاهدين را 

مي توان در چهار مدار بازخواني کرد:

1. 3. سانتراليســم دموکراتيــک: حنيــف 
رهبري در يک ســازمان انقالبي را رهبري طبيعي 
و خــود به خودي مي دانســت و معتقد بود رهبري 
انقالبي، انتصابي يا قراردادي نيســت بلکه فرد در 
مســير مبارزه توانايي ها را از خود نشان مي دهد که 
صالحيت رهبري را به دســت مي آورد. او بر اين 
باور بود که براي رهبري مبارزه نمي توان از حاشيه 
دســتور داد. صالحيت رهبري از شرکت در عمل 

توأم با جمع بندي تجربيات به دست مي آيد.
او همچنين نظم درون يک سازمان انقالبي را نظم 
انقالبي مي دانســت که فرد هر چه آگاه تر شــود، 
اطاعتش بيشتر مي شــود و بدون استراتژي صحيح 
نظم آهنين درون ســازمان برقــرار نمي گردد و بر 
همين مبنا )نظم ـ رهبري( و اعتقاد به پروســه انتقاد 
و انتخاب آگاهانــه ميان اعضا، اصل سانتراليســم 
دموکراتيک را مبناي رهبري سازمان قرار مي دهد. 
محمدآقا مي گفت: »وقتي کاري باشد، ما به کسي 
نمي گوييــم اين کار را بکن. بــه بچه ها مي گوييم 
چنين کاري اســت، توضيح مي دهيــم تا ببينيم چه 

کسي داوطلب مي شود.«
مي گفت: »اين يک حالت مرکزيت دموکراتيک 
اســت. از سويي صد در صد مرکزيت عمل صالح 
را پيدا مي کند و از سويي صد در صد دموکراتيک 
اســت. داوطلبي که مي خواهد ايــن عمل را انجام 
دهد با تمام وجودش انجام مي دهد.« »اين يکي از 
شيوه هاي تشــکيالتي حنيف نژاد بود.« )از نهضت 

آزادي تا مجاهدين، ص 343(
]حنيف نــژاد مي گفــت[: مرکزيــت دموکراتيک 

نقش حنيف نژاد در كادرسازي 
ممتاز و بي بديل بود. او همه 

جوانب در خانه هاي تيمي را در 
نظر مي گرفت و به همه امور 

رسيدگي مي كرد و در سازمان هر 
رزمنده اي به نحوي با او مرتبط بود
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جامعه بارور کرد و ساده زيستي جايگزين زندگي 
مصرفــي شــد و شــهادت طلبي و ديگرخواهــي، 
ســطح  از  را  منفعت طلبانــه  خودخواهي هــاي 
جامعه زدود و وزانت جامعه اي را ســبب شــد که 
ارزش هاي واالي انسان  هم نشين باورهاي مردم شد 
و متانت جامعه اي را شــکل داد که ارزش انسان ها 
نه بر اساس جاه، مقام، جنسيت و طبقه اجتماعي که 
بر اســاس کوشش در راه مبارزه و جانبازي در راه 

حق مشخص مي شد.

5. منش ماندگار
منش، ســرخط تحــوالت سياســي، اجتماعي در 
يک جامعــه و مهمترين دســتاورد يک ســازمان 
سياســي ـ انقالبي است. بدون منش، سير تکامل و 
مبارزه امکان پذير نخواهد بود، زيرا روند کســب 
صالحيــت که نخســتين مرحله از مراحــل مبارزه 
است طي نمي شود و گرانبهاترين ميراث مجاهدين 
بنيان گذار بــراي هم امروزي که منش گم گشــته 
اســت، منش زرين مبارزاتي آنان است. اين منش 
ماندگار بنيان گذاران است که آنان را حلقه وسط 
و نقطــه اتصال تمامي مبارزان مذهبي، ملي و چپ 
عدالت خــواه مي کنــد. جوهره منــش مجاهدين 
بنيان گذار، پايبندي بــه اصول اخالقي به خصوص 
اخــالق مبارزاتي، تواضع و برخــورد تعالي بخش 
بود، حنيف با آنکه خود مدل گفتمان نويني بود و 
پس از خرداد 42 با آموزش ايدئولوژيک، تربيت 
کادر همه جانبــه و ســازماندهي تيمــي ـ خودکفا 
مدار مبارزه را ارتقا مي دهــد؛ اما همچنان خود را 
در کســوت شــاگردي بزرگان مي داند که بايد از 

آنان بياموزد.
انشعاب ســازمان مجاهدين خلق از نهضت  آزادي 
هيچ هزينه اي براي نهضت آزادي دربر نداشــت و 
بنيان گذاران سازمان رهبران نهضت را سرمايه هاي 
انقالب مي  دانســتند و بر هميــن مبنا حنيف تئوري 
قطب هــا را مطرح کرده بــود. شــهادت پهلوانانه 
مجاهديــن بنيان گــذار از منــش ويژه آنــان زبانه 
مي کشد و باعث مي شود در سال هاي جواني شان، 
پدرانه همه مسئوليت ها را پس از ضربه 50 بر عهده 
بگيرند تا کادرهاي ســازمان را نجات دهند. »آنها 
که در مرکزيت بودنــد، پذيرفته بودند که رديف 
يک هســتند و اين تقســيم بندي در وضعيت خيلي 

تأثير داشت.« )ص 19(
منش برگزيده مجاهدين مقاومت را در وجودشان 
نهادينــه مي کند تا زير شــکنجه صبوري کنند؛ اما 
دم برنياوردند و ســخن نگويند  از او ]مراد نانکلي[  
پرســيده بودند »اســلحه ات را از کجا آوردي و او 
پاســخ داد: »مي دانم ولي نمي گويــم« بازجوهاي 
ســاواک چنان با شــدت و محکم بر ســر او زده 
بودند که بيهوش شده بود و در حال احتضار بود و 
فقط نفس مي کشيد و حرفي بر زبان نمي راند. مراد 
کنار تخت من به شــهادت رســيد و تحول عميقي 
در من ايجاد کرد و آن اين بود که به دشــمن خود 
هم دروغ نگفت و سرود »مي دانم ولي نمي گويم« 
را ســر داد. دريافتيــم انبيــا و امامــان نيــز حتي به 

دشمنانشان دروغ نگفته اند.

ســه طبقه در بلوار اليزابت 70 هزار تومان بود و من 
نيز مي خواســتم خانه اي بخرم؛ اما اين مســئله که 
پيش آمد، با خود گفتم »ان شاءاهلل خدا در آخرت 
خواهد داد. اينکه بچه ها بروند و دوره ببينند کمک 
به انقالب است خيلي بهتر است.« يکي از لحظات 
شــيرين زندگي من ايــن بود که از ايــن پول دل 

کندم.« )از نهضت آزادي تا مجاهدين، ص 365(
رضا عطارپور )حســين زاده( ســربازجوي ساواک 
ضمن اينکه پاســپورت مرا ورق مــي زد که به چه 
کشــورهايي سفر کرده ام، پرســيد: »چقدر حقوق 
مي گرفتــي؟ گفتم: آخرين حقوق مــن در تهران 
]پس از مخفي شــدن[ شــرکت مهندسي جوان، 9 
هزار تومان بود و اگر بــه مناطق جنوب مي رفتيم، 
دو برابر يا بيشــتر مي شــد... آن روزها قيمت يک 
پيــکان هفده هزار تومان بود.« )آنها که رفتند، ص 

)445
اين مدل زيســت توأم با خودسازي، ايثار مطلق در 
راه خلق را به کادرهاي ســازمان آموزش مي داد و 
اين سازمان دهي تشکيالتي که مبناي آن را اعتماد 
اعضــا بــه يکديگر شــکل مي داد و ايــن فرهنگ 
اعتمــاد را بــه جامعه تســري مي بخشــيد و تربيت 
کادرهــاي انقالبــي که خونشــان را در راه رهايي 
انســان نثار مي کردند خود دستاورد مهمي بود که 
قدرت ســاواک را در اذهان خدشه دار مي کرد و 

بسترهاي مبارزه پيروز را قوام مي  بخشيد.
ســعيد محســن به بازجو منوچهري ازغندي گفته 
بود: »شــما کــه همه را دســتگير کرده ايــد و کار 
سازمان تمام شده است.« )اين را به اين دليل گفته 
بود تا حساســيت ساواک روي سازمان کمتر شود 
و نيرويي که ســاواک براي دســتگيري باقي مانده 

بچه ها گذاشته بود کاهش يابد.(
منوچهري ازغندي در پاســخ ســعيد محسن گفته 
بود: »اين ما بوديم که شکســت خورديم نه شــما، 
چراکه طي شــش ســال بيخ گوش ما دويست نفر 
کادرســازي کرده ايد و ما خبر نداشتيم.« قبالً  آنها 
چنين شايع کرده بودند که از هر سه نفري که باهم 
دوست هستند يک نفر ساواکي است ولي پيدايش 

سازمان اين توهم را از ذهن ها زدود. )ص 49(

4. ارتقاي افراد، ارتقاي جامعه
يکي از مهمترين دســتاوردهاي سازماندهي تيمي 
تغيير فرهنگ مردم و نهادينه شــدن زيست انقالبي 
در جامعه بــود. »ازدواج هايي کــه آن زمان انجام 
مي شــد بر اساس عشــق، گل و خون بود. دخترها 
دوســت داشــتند با کســي ازدواج کنند که حتماً 
زندگي اش با جان برکفي و شــهادت عجين باشد. 
فرهنگ هــا عوض شــده بــود... يکــي از برکات 
ســازمان دهي تيمي همين بود کــه زن ها را تا مقام 
فرماندهي تيم، رشــد و ارتقا مي داد و اين ها تا مقام 
عضوگيري و آمــوزش باال مي آمدند. هم در ميان 
فدايي ها و هم در ميان مجاهدين، زن ها خيلي نقش 

داشتند.« )ص 327(
طنيــن مبــارزات انقالبــي کــه بــا ساده زيســتي، 
ازخودگذشــتگي و ايثــار در راه توده هــا همــراه 
بــود، ارزش هاي اخالقــي و انقالبي را در ســطح 

را راه مي اندازد. خانه هاي تيمي، خود يکي از منابع 
آموزشي بود. باعث مي شد که روحيه ها باال برود. 
مرکــزي بود که اخبــار مختلــف در آن ردوبدل 
مي شــد. در آنجا از فســاد نيز جلوگيري مي شــد. 
وقتي روابط جامعه فاســد بود، ايــن خانه ها زمينه 
خوبي براي رشــد روحي و اخالقــي و پيوندهاي 

عاطفي آدم ها بود.« )ص 390(
»در هميــن خانه هاي تيمي بود کــه تصميم گرفته 
مي شــد يکي از عوامل دشــمن را اعــدام کنند يا 
انفجــاري انجام دهنــد. يعني مــرگ و زندگي و 
آمــوزش و ازدواج و طراحي ها، همه در خانه هاي 
تيمي انجام مي گرفت.« )آنها که رفتند، ص 337(

نقــش حنيف نژاد در کادرســازي ممتاز و بي بديل 
بــود. او همه جوانــب در خانه هاي تيمي را در نظر 
مي گرفــت و به همه امور رســيدگي مي کرد و در 
ســازمان هر رزمنده اي به نحوي بــا او مرتبط بود. 
»برخــورد مهدي رضايــي با حنيف نــژاد در اتاق 
شــکنجه که بيانگر عالقــه پــاک و عميق مهدي 
به حنيف بود ســاواک را متحيــر و متزلزل کرد... 
تحليــل من اين اســت کــه همين يکــي از داليل 
اعــدام حنيف نژاد بود... پرونــده حنيف را هم که 
مي خواندنــد مي ديدند هــر کس به نحــوي به او 
وصل مي شــود و او نقش زيادي در کادرســازي 
و پرورش بچه هاي ســازمان داشته است يعني اگر 
او زنده مي ماند قدرت ترميم و ســازمان دهي او و 
عشــق پاک بچه ها به او موجب مي شــد که توطئه 

ساواک خنثي شود.« )ص 115(
اعضاي ســازمان با دغدغه منــدي، جديت، کار و 
زيســت انقالبي در خانه هاي تيمي و چشم پوشــي 
از همه امکانات زندگي و حرفه اي شــدن در مسير 
مبارزه، براي احياي ارزش هــاي اخالقي و برپايي 
يک جامعه آرمانيـ  انســاني کوشــيدند. »وقتي از 
انگليس برگشتم مي خواســتند بچه ها را به لبنان و 
فلســطين بفرستند تا دوره ببينند. اين سفر پول هايي 
هم الزم داشــت. آن زمان اندوخته اي حدود صد 
و بيســت هزار تومان داشــتم. طي چکي آن را به 
بچه ها دادم که خرج اين قضيه شد. آن زمان منزلي 

سعيد محسن
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و پيروزي نهايي از آِن مســتضعفين مي باشد روح 
اميد و انقالب را در جامعه بارور مي  کند.

حنيف نژاد يک روشــنفکر تشــکيالتي اســت. او 
مــرز بين روشــنفکرزدگي و خواندن براي خود و 
خواندن بــراي ديگران و آموزش دادن اســت. او 
مي خواند و آ مــوزش مي دهد زيرا از ميانه مطالعه، 
حرکــت مطالبــه  مي کند، نــه انباشــت اطالعاتي 
محــض. حنيــف و هم رزمانــش با ســازمان دهي 
خودکفاـ  تيمي، منزل به منزل براي يافتن ســرپناهي 
امــن به خاطر ماندگاري در مســير مبارزه مي دوند 
و رنــج آوارگــي در وطــن را بر خويــش هموار 
مي سازند. آنان در وطن نيز آواره اند تا آزادي را به 
مردمشان هديه دهند و سرانجام نيز در فصل سرخ 
شــهادت با تني زخمي از شــالق استبداد، نستوه و 
استوار در رزمگاه آخر پيروزي پهلوانانه به شهادت 
مي رسند و اين »سرنوشت محتوم همه کساني است 

که براي آزادي انسان پيمان خون بستند.«
مجاهدين بنيان گذار نماد خدشه ناپذيري مبارزه اند 
که هيچ رنجي از رنج هاي بي شــمار اســتبداد آنان 
را از ايستادگي بر آرمان ها بازنداشت. آنها زيستن 
را در مدار ارزش هاي بلند انســاني قرار دادند و در 

تداوم تاريخ جاودانه شدند.
منــش زريــن مبارزاتــي و بســياري از باورهــاي 
تفکــري حنيف و ديگر بنيان گــذاران انگاره هايي 
آرمان گرايــي،  اخــالق  هســتند،  تمام دورانــي 
برابري طلبــي، آزاديخواهــي و جان ســختي براي 
نقض آنها ارزش هاي معطوف به يک دهه نيســتند 
که با گذر زمان غبار شک و ترديد بر آنها بنشيند.

در پايــان ذکــر ايــن نکتــه ضــروري اســت که 
دســتاوردهاي سترگ سازمان تحت تأثير دو زخم 
تاريخي قرار گرفته اســت؛ کودتاي ايدئولوژيک 
ســال 54 کــه جريان کودتاگــر با پنجه کشــي به 
آرمان ها و اعتقادات سازمان به مصادره افتخارات 
آن دست زد و جريان تماميت خواه و قدرت طلبي 
که به ويژه پس از انقالب با سيطره هژموني خود به 
کل ســازمان به مصادره آرم، نــام و افتخارات آن 
پرداخت و با اشــتباه استراتژيک دهه 60 و خيانت 
تاريخي در هم آغوشــي با صدام و منزل گزيني در 
کشــور متخاصم به ملت ايران، وطن و آرمان هاي 
بلند انســاني مجاهدين بنيان گذار خيانت کرد که 
بايد با زدودن زنگارهاي ايــن دو برهه تاريخي به 
کشــف دســتاوردهاي اصيل بنيان گذاران صديق 
ســازمان پرداخت و با حذف قواعد غيردوراني به 

اصول ثابت و همه دوراني آن را به کار بست.
منابع:

ـ خاطــرات لطــف اهلل ميثمــي، از نهضــت آزادي تــا 
مجاهدين، 1386، نشر صمديه، چاپ پنجم، 1386.

ـ خاطرات لطف اهلل ميثمي، آنها که رفتند، 1389، نشــر 
صمديه، چاپ سوم، 1389.■

مجاهدين را بــه اصلي ترين خطر عليه رژيم شــاه 
و امپرياليســم حامي اش تبديل کنند. »آقاي هولمز 
رئيس سيا، سفير امريکا در تهران شده بود و آقاي 
طالقاني در ســال 52 گفته بــود »اصلي ترين خطر 
براي اين ها مجاهدين هســتند. او آمــده بود براي 

متالشي کردن مجاهدين.« )ص 369(
خوانــش حنيف نشــان مي دهــد انقالبي بــودن و 
راديکاليســم الزاماً به مفهوم نابودي ســاختارها و 
شعارهاي تند بي محتوا نيســت. راديکاليسم تبييني 
است از ريشــه يابي دقيق مشــکالت و تحليلگري 
جــدي راهکارهاي مبــارزه باآنکه توأمــان نقد و 
ايجاب را به همراه دارد و انقالبي بودن منظومه اي 
است از دغدغه  مندي،  جديت، پيگيري تمام وقتي، 
بار ســتم ســتمديده را بر دوش کشيدن و کوشش 
و جان سختي براي برپايي يک جامعه آرماني. چه 
آنکــه حنيف  به عنوان شــاخص نيروهاي راديکال 
مذهبــي زماني که بــر محور بزرگان بــا رويکرد 
رفرميســتي و پارلمانتاريســتي مبــارزه مي کنــد و 
چــه هنگامي که رژيم شــاه پس از ســرکوب قيام 
خــرداد 42 فاز مبارزه را تغييــر مي دهد و به قهر و 
انقالب مي کشاند، حنيف يک مبارز انقالبي است 
کــه توأمان درد دين و درد مــردم را با خود حمل 
مي کند و بار رســالت تاريخ را بر دوش مي کشد. 
او روح اميــد را در خــود و ديگــران زنــده نگاه 
مــي دارد و مطمئن و اميدوار بــه دنبال ايجاد راهي 
مي گــردد تا جامعه را از رخوت ســال هاي پس از 
سرکوب قيام برهاند و ســرزندگي و اميدواري از 
آِن کســاني اســت که در يأس و نااميدي جامعه، 
رخوت و ســکون را برنمي تابنــد و به دنبال روزنه 
اميــد، اميدوارانه به خروش مي آيند و بنيان گذاران 
نمونه بارزي از جوانان آن سال ها هستند که نه تنها 
نااميد از سرکوب سرخ و حاکميت سياه کودتاگر 
نمي شوند، بلکه با ايمان لبريزشان و با عشق و اميد 
به مبــارزه مي پردازند و اين خصلت مردان انقالبي 
و تاريخ ســاز اســت که اميد و ايمان مبشرشــان بر 
نااميدي و يأس جامعــه غلبه مي کند و خلق تحت 
ســتم را از بندگي و بردگــي مي رهاند و آزادي و 

برابري را به ارمغان مي آورند.
دکتر شريعتي در کتاب »حج« در ستايش آزادگي 
حنيــف، او را مجاهد مســلمان خطاب مي کند که 
جانشــين خــدا در زمين، مســئول بنــاي امت، يار 
مظلــوم، خصم ســتمگر و قائم به قســط در زمين 
اســت و اين قائم به قســط در زمين بودن و مبارزه 
عليه ســتم طبقاتي و پذيرش ايــن تفکر که هدف 
انبيا، آگاهي مردم براي قيام به قسط در زمين است 

منظــره اي که بســيار در روحيه من اثر گذاشــت، 
واکنش يکي از پرستارها به نام خانم ذوالقدر )که 
در بيمارستان بخش نظارت ساواک مشغول به کار 
بود( با توجه به اينکه تمام کارکنان اين بيمارستان 
گزينش شــده بودند، اين خانم با اعتقادي راســخ 
و دلــي پــاک مي گفت: »مــن براي مــراد نانکلي 
گوســفندي نذر حضرت عبــاس )ع( کرده ام که 

زنده بماند.« )ص 444(
»]مرتضــي صمديه لباف[ به لحاظ شــجاعت مبدأ 
مختصات ما بود. ســيد ]نام ســازماني بهرام آرام[ 
مي گفــت »من حاضــرم به قرآن قســم بخورم که 
محمدتقي ]نام سازماني صمديه لباف[ در صورت 

دستگيري کسي را لو نمي دهد.«
مرتضــي صمديه لبــاف ترجمان اخــالق خدا در 
زمين بود. او حتي حاضر نشد به هم رزمان سابقش 
کــه بــا کودتــاي ايدئولوژيک به تصفيــه خونين 
کادرهاي مســلمان پرداختند و قصد داشتند با يک 
قرار قالبي او را نيز به شــهادت برســانند آســيبي 
بزند و محمدتقي بعدها در ســال 54 در برابر تغيير 
ايدئولــوژي هــم مقاومت کرده بــود. بااينکه آدم 
تئوريکــي بود ولي به اصــول راه مجاهدين اصيل 
وفادار بــود و مقاومت هم کرد. ســر قــراري که 
رفتــه بود گفتــه بودند اين قرار خطرناک اســت، 
ممکن اســت ترورت کنند. گفته بــود اگر چنين 
تصوري درباره رفيق انقالبي ام داشــته باشــم بايد 
او را لو بدهم ]درون سازمان معرفي اش کنم[ ولي 
هوشياري اش را حفظ کرده بود، وقتي حس کرده 
بــود مي خواهند تيراندازي کنند، او هم ســريع تير 
هوايــي زده بود که به او نخــورد. در يک لحظه به 
همه چيز فکر کــرده بود، او واقعاً تبلور ايدئولوژي 
مجاهدين بود. هم دشمن اصلي را فراموش نکرده 
بود، هم قاطعيت خودش و هم هوشــياري اش،  هم 
ســر قرار رفته بود و هم به رفيق انقالبي اش اعتماد 

کرده بود.«  )ص 355(
ايــن منش ماندگار کادرهاي انقالبي ســازمان بود 
که باعث شــد تمــام هستي شــان را در راه  رهايي 
خلــق ايثــار کننــد و در زمانه ســکون، رخوت و 
ترديد ســرآغاز خروش رهايي بخش عليه استبداد 

و استعمار شوند.

جمع بندي  نهايي
هر تحــول اجتماعي نقطه چين پســيني دارد که از 
تولد ايده و ارائه گفتمان دوران ساز شکل مي گيرد 
و تولــد ايده نيز از مطالعــه روش مند و جمع بندي 
مدون و نو به نو حاصل مي شــود که براي پيروزي 
نيازمند تدوين اســتراتژي و ســازماندهي انساني ـ 

اخالق مدار است.
بنيان گــذاران ســازمان بــا ارائه يــک ايدئولوژي 
مترقــي، پيشــرو، حق طلبانــه و عدالت خواهانه از 
اســالم و تبييــن جامعه بي طبقه توحيــدي به عنوان 
گفتمان دوران ســاز به پي ريزي مبارزه اي راديکال 
در چارچوب قواعد دوراني پرداختند و با پيشتازي 
در تئوري، ســازماندهي در عمل و ديناميســم در 
مبارزه توانستند تمامي عرصه هاي سياست راديکال 
بــه مفهــوم ريشــه ياب و تحليلگر را فتــح کنند و 

منش ماندگار كادرهاي انقالبي 
سازمان بود كه باعث شد تمام 

هستي شان را در راه  رهايي خلق 
ايثار كنند و در زمانه سكون، 
رخوت و ترديد سرآغاز خروش 
رهايي بخش عليه استبداد و 

استعمار شوند
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و عطا کشکولي با رضواني همراه شدند. 
در يکي از روزهاي آخر ماه دســامبر 1967 ]اوايل 
دي مــاه 1346[، عطــا کشــکولي گذرنامه هــاي 
مــن، احمــد و موســي رادمنش را گرفــت و به ما 
گذرنامه هاي جعلي داد. گذرنامه اي که عطا به من 
داد متعلق به شــخصي به نام گودرز آتشي بود. اين 
گذرنامه، ازجمله گذرنامه هايي بود که بچه ها کش 
مي ر فتند و به سازمان انقالبي مي دادند.3 سازمان هم 
فقط عکس گذرنامه را تعويض مي کرد و آن را در 
اختيار اعضاي سازمان مي گذاشت که به مأموريت 
يا دوره آ موزشي مي رفتند و صالح نبود با گذرنامه 
خود بروند. در آن سال ها مسائلي مانند تروريسم و 
امثالهم که موجب حساسيت و سخت گيري پليس 
شود، مطرح نبود و با گذرنامه غير به راحتي مي شد 
در اروپــا تردد کرد. به طور کلي به دانشــجو خيلي 
احترام مي گذاشتند و دانشــجويان ايراني موقعيت 
و احترام خاصي داشــتند. يک بــار من و پنج نفر از 
دانشــجويان ايراني گراتس به کنگره کنفدراسيون 
رفتيم. پايان کنگره با آمدن شاه به اتريش هم زمان 
شد. شــايع بود که شاه براي معالجه و عوض کردن 
خون به اتريش مي آيد. وقتي شاه به اتريش مي آمد، 
دولت اين کشــور محدوديت هايي براي ايراني ها 
درنظــر مي گرفــت؛ ازجمله به آنها بــراي ورود به 
اتريش ويزا نمــي داد. وقتي کنگره کنفدراســيون 
تمام شد ما شش نفر که نماينده دانشجويان بوديم، 
مي خواستيم به گراتس برگرديم. من و دو نفر ديگر 
از بچه ها ويزاي عبور مکرر داشتيم، اما سه نفر ديگر 
بايد براي ورود به اتريش ويزا مي گرفتند. آن موقع 
هم اتريش به ايراني ها ويزا نمي داد. براي اينکه آن 
ســه نفر هم بتواننــد وارد اتريش شــوند، به مونيخ 
رفتيم و از بچه هاي مونيخ ســه گذرنامه که ويزاي 
عبور مکرر داشتند قرض کرديم. به مرز اتريش که 
رســيديم، در پاســگاه مرزي توقف کرديم. پليس 
مرزي از من که راننده اتومبيل بودم، پرســيد چند 
نفريد؟ گفتم شــش نفر و شش گذرنامه به او دادم. 
نگاهي به داخل اتومبيل انداخت و گذرنامه ها را به 
داخل پاســگاه برد، مُهر زد و بــه من تحويل داد و 
وارد خاک اتريش شديم. به ذهن آن پليس خطور 
نمي کرد که اين گذرنامه ها به اين اشــخاص تعلق 

ندارد.

طرفداري مي  کرد. مدتي بعــد از اينکه از گراتس 
به مونيخ رفت، جذب سازمان انقالبي شد. احتماالً 
رادمنش ازجمله افرادي بود که تحت  تأثير تبليغات 
و فعاليت هاي ســازمان انقالبي در جريان محاکمه 
نيکخــواه، نهضــت جنــوب و... بــه اين ســازمان 
پيوستند. حســن )بهرام راد( و کاوه از امريکا آمده 
بودند. چند روزي که در ايــن خانه بوديم، درباره 
مباحث تئوريک با هم بحث مي کرديم؛ در جريان 
بحث، خيلي ســريع مشخص شد که بهرام راد اهل 
مطالعه اســت و در زمينه مباحــث تئوريک خوب 
مطالعه کرده و مســلط اســت. او به شيوه بچه هاي 
کنفدراســيون بحث مي کرد. از اين عده بهرام راد 
و کاوه بــا ما به چين نيامدند. گويا چيني ها به لحاظ 
تعــداد نفرات گــروه محدوديت هايي قائل شــده 
بودند و بيش از هفت نفــر را قبول نکردند.2 گروه 
ما آخرين گروه از ســازمان انقالبــي بود که براي 
آموزش به چين اعزام شــد. هفت تــا 10 روز بعد 
از اينکه به بروکســل آمدم، علــي صادقي به محل 
اقامت ما آمد. کارهاي پزشکي مربوط به مسافرت 
گروه ما برعهده او بود. مــا را براي مايه کوبي هاي 
اجباري به درمانگاه برد. گواهي هاي پزشکي الزم 
براي مســافرت را گرفت و مدارک پزشــکي ما را 
تکميل کرد. در ضمن مترجم ما هم بود. مدتي که 
در بروکسل بودم. درباره خط مشي سازمان انقالبي 
پيش از تشــکيل جلســه کادرها، با عطا کشکولي 
و علــي صادقي صحبت کــردم؛ در انتقــاد از آن 
خط مشــي هم نظر بوديم. يادم مي آيــد يک بار از 
عطا پرســيدم در مورد بازرگان )محسن رضواني( 
چــه فکر مي کنــي؟ عطا گفــت: »ولش کــن، او 
آرتيســت است« علي صادقي هم نظر خوبي نسبت 
به رضواني و الشايي نداشت. با اين حال در جريان 
اختالف هايي که در سازمان به وجود آمد، صادقي 

چين توده اي
در اوايل آذرماه 1346، کارت پستالي از پارسانژاد 
دريافت کــردم. از من خواســته بود به بروکســل 
بــروم. زمان و محل قرار را مشــخص کــرده بود. 
در موعــد مقرر ـ اواســط آذرماه ـ به بروکســل و 
محــل قرار رفتــم. عطا کشــکولي )با نام مســتعار 
بهشــتي( را مالقات کــردم. معلوم شــد عده اي از 
اعضاي ســازمان که قرار بود بــراي مطالعه انقالب 
فرهنگي به چين بروند، در بروکســل جمع شده اند 
تا مقدمات ســفر آنها فراهم شــود. عده اي هم قبل 
از ما بــه چين رفته بودند. در بروکســل، ســازمان 
انقالبي از امکانات حزب مارکسيســت ـ لنينيست 
بلژيک )طرفدار چين( استفاده مي کرد. اين حزب 
خانه اي در اختيار ســازمان انقالبي گذاشته بود. در 
اين خانه سه نفر از اعضاي سازمان با نام هاي مستعار 
آرسام، حسن و کاوه مستقر شده بودند. چون خانه 
کوچک بود براي من و احمد )اســم مســتعار( در 
هتلي اتاق گرفته بودند. روزها به آن خانه مي رفتيم 
و شــب ها براي خوابيدن به هتل مي آمديم.1 احمد 
از اهالي فــارس بود. براي کار بــه کويت مي رود 
و در آنجــا کارگــري مي کند، گويا نجــار بوده، 
مدتي بعد بــه آلمان غربي مــي رود و در کارخانه 
کشتي سازي هامبورگ مشغول به کار مي شود. در 
آلمــان غربي ازدواج کرده بود و بچه هم داشــت. 
احمــد جوان خوبي بود و تيپ مردمي داشــت. در 
نشســت  و  برخاســت و حرکات روزانه متفاوت از 
بچه هاي انقالبي بــود و تکيه کالم هاي متداول بين 
مــردم مانند يااهلل، ياعلي و... را به کار مي برد. رفتار 
احمد اين تصور را براي مــن به وجود آورد که او 
مذهبي اســت. بر همين اساس درباره احمد از عطا 
کشکولي پرســيدم، گفت از رفقاي سازمان است. 
گفتم مذهبي نيست؟ عطا خنديد و گفت نه. گفتم 
راســتش را بخواهي فکر کردم با گروه هاي ديگر 

جبهه واحد تشکيل داده ايد.
آرسام نام مستعار موســي رادمنش برادرزاده دکتر 
رضا رادمنــش، دبيرکل حزب توده بــود. او را از 
گراتــس مي شــناختم. در آن زمــان از جبهه ملي 

ماجراي سازمان رهايي بخش خلق  هاي ايران

سيامك لطف اللهي

بخش پنجم

در آن سال ها مسائلي مانند 
تروريسم و امثالهم كه موجب 

حساسيت و سخت گيري پليس 
شود، مطرح نبود و با گذرنامه غير 
به راحتي مي شد در اروپا تردد كرد
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هواپيماهاي چهار موتوره ملخ دار بود و حدود 150 
مسافر داشت. در طول ســفر به پکن چند موضوع 
توجه ما را به خود جلب کرد. يکي شــيوه برخورد 
چيني هــا با خارجي هــا بود. با اينکه در آن ســال ها 
خارجي ها به ندرت در چين ديده مي شدند، اما مردم 
به همان چند نفر خارجي که گاه گداري مي ديدند 
نزديک نمي شــدند. در هواپيما متوجــه بوديم که 
مسافران از زير چشــم به ما نگاه مي کنند و آنهايي 
که نزديک ما نشســته بودند. حداکثر با تکان دادن 
ســر، لبخندزدن يا به آرامي دست تکان دادن ابراز 
احساســات مي کردند. کســي به ما نزديک نشــد، 
حرفي نزد و ســؤالي هم نپرســيد. مثــل اينکه نبايد 
با خارجي ها تماس مي گرفتنــد. اين وضع براي ما 
عجيــب بــود. دوم، مدل لباس مــردم و وصله هاي 
لبــاس آنها بــود. همــه، زن و مرد، کــت بي يقه و 
شلوار به تن داشــتند و تفاوت لباس آنها در رنگ 
آن بود که دو، ســه رنگ داشــت. اغلب هم لباس 
وصله دار به تن داشتند و رنگ وصله ها هم متفاوت 
از رنگ لبــاس بود. مثاًل رنگ لباس آبي بود، ولي 
وصله قرمز رنگ بود. ســومين موضوع جالب توجه 
آب نبات هايي بود که بــه ما دادند. اين آب نبات ها 
در کاغذهاي بســيار نازکي پيچيده شــده بود. هر 
کاري کــردم کاغذ از آب نبات جدا نمي شــد. به 
مسافران هواپيما نگاه کردم ديدم آنها آب نبات را با 
کاغذي که در آن پيچيده شده به دهان مي گذارند. 
احمد هم آب نبات را با کاغذ در دهانش گذاشت. 
چند لحظــه بعد به من و رادمنــش گفت کاغذش 
نشاسته است فوري آب مي شــود. ما هم آب نبات 
را با کاغذ به دهان گذاشــتيم. براي نخستين بار بود 
که چنين چيــزي را مي ديدم و مي خوردم. آخرين 
موضوع جالب توجــه و عجيب براي ما اين بود که 
مدتي بعد از اوج گرفتن هواپيما، دخترها و پسرهاي 
ميهماندار شروع کردند به اجراي حرکات نمايشي 
نظامي و ســرود خواندن. عکس هاي مائو را هم در 
دست داشتند و به آن اشاره مي کردند. آنها به زبان 
چيني سرود مي خواندند و ما متوجه نمي شديم چه 
مي  گوينــد، با اين حال معلوم بود که ســرودها در 

مدح مائوست.
در فرودگاه پکن دو نفر چيني به پيشــواز ما آمدند. 

کنتــرل مي کردند. من تا ديدم گذرنامه ها را کنترل 
مي کننــد براي احتياط به دستشــويي رفتم و زماني 
که اعالم کردند مســافران هواپيماي ما سوار شوند 
به ســرعت به داخــل هواپيما رفتم. بــه اين ترتيب 
گذرنامه مــرا کنترل نکردند. گذرنامه هاي احمد و 
رادمنش را کنترل کرده بودند گفتند کنترل جدي 

و دقيقي نبوده است.
در فرودگاه شــانگهاي عده اي چنين به پيشواز ما و 
بقيه مسافران هواپيما آمده بودند، به اين ترتيب که 
هر يک از گروه هــا و افرادي که در هواپيما بودند 
استقبال کننده مخصوص خود را داشتند. دو نفر از 
گروه سه نفري ما استقبال کردند؛ يکي نماينده گارد 
سرخ بود و ديگري مترجم زبان آلماني. همين طور 
دو نفر از آن گروه آفريقايي و دو نفر هم از آن دو 
مسافر ديگر استقبال کردند. استقبال کننده ها اسامي 
مســتعار ما را مي  دانســتند و اطالع داشتند که ما به 
چــه زباني صحبت مي کنيم. مترجم زبان آلماني به 
سوي من که مســئول گروه بودم آمد و گفت شما 
ايراني و به نام علي )اسم مستعار من( هستيد. گفتم 
بله. با احمد و رادمنش حرفي نزد. آنها زبان آلماني 
مي دانستند و متوجه مي  شدند او چه مي گويد. پس 
از سالم و خيرمقدم، گفت شما سه ساعت در اينجا 
مي مانيد و بعد با هواپيمــا به پکن مي رويد. در اين 

مدت من ميزبان شما هستم.
در فــرودگاه بــه ســنت چيني هــا با چاي ســبز و 
آب جوش از ما پذيرايي کردند. من به ميزبان چيني 
گفتــم:  ما براي مطالعه و بررســي انقالب فرهنگي 
آمده ايم. مي خواهيــم بدانيم چرا و چگونه انقالب 
فرهنگي شــروع شــد و در اين مدت چه اقداماتي 
انجام گرفته و هدف اين انقالب چيست؟ او گفت 
تا حدي که در توان من باشــد به اختصار براي شما 
توضيح مي دهم. بعدها شما به طور مفصل در جريان 
آن قــرار مي گيريد. با اين مقدمــه، درباره انقالب 
فرهنگي و ضرورت آن، اينکه چگونه آغاز شــد، 
تاکنون چه کارها و اقداماتي انجام شــده و... براي 

ما توضيح داد.
همان طور کــه ميزبان ما گفته بود ســه ســاعت بعد 
بليت هواپيماي شــانگهاي ـ پکن را بــه ما دادند و 
ما ســوار هواپيماي چيني شديم. اين هواپيما از نوع 

فرداي آن روز که عطا کشکولي گذرنامه ها را به ما 
داد، مــن، احمد و رادمنش با قطار به پاريس رفتيم. 
بيژن حکمت در ايستگاه قطار پاريس منتظر ما بود. 
ما را به هتلي برد و اتاقي براي ما گرفت. شــب هم 
به اتفاق او به رســتوراني رفتيم. شــب کريســمس 
بود. برخالف مردم اتريش که شــب کريسمس در 
خانه مي مانند و کســي در خيابان ديده نمي شــود، 
فرانســوي ها در کوچه و خيابان جشــن مي گيرند، 
شــراب مي خورند، مي رقصند و شادي مي کنند. ما 
چهار نفر در رســتوران دور ميزي نشستيم. پيش و 
پس از شــام بدون اينکه توجهي به اطرافمان داشته 
باشيم، گرم صحبت و بحث با هم بوديم. گارسون 
رســتوران که دختــر جواني بود بــه بيژن حکمت 
نزديــک شــد و با او صحبــت کرد. وقتــي رفت، 
حکمت به ما گفت: تعجب کرده که چرا برخالف 
بقيه، ما چهار نفر نشســته ايم و خيلــي جدي با هم 

حرف مي زنيم. 
بيژن حکمت ســه بليت هواپيما به مقصد شانگهاي 
بــه مــا داد و گفت فردا اتاق هتــل را پس بدهيد و 
به فــرودگاه اورلي برويد. در ضمن مرا که ســابقه 
عضويتــم در ســازمان انقالبــي بيشــتر از احمد و 
رادمنش بود، به عنوان مسئول آنها تعيين کرد. روز 
بعد به فرودگاه اورلــي پاريس رفتيم و بدون آنکه 
با مشــکلي روبرو شويم ســوار هواپيماي بوئينگ 
ايرفرانس شــديم. اين هواپيمــا گنجايش 400 نفر 
مســافر داشــت و در فرودگاه هــاي آتــن، قاهره، 
کراچي و پنوم پن توقف مي کرد؛ با اين حال تعداد 
مســافران آن حدود 50 نفر بود که بــه غير از ما و 
دو نفر ديگــر، بقيه در فرودگاه آتن پياده شــدند. 
در فرودگاه قاهره شــش هفت نفر ســوار شــدند و 
هواپيمايي که 400 نفر گنجايش داشــت با 12ـ11 
مسافر به شــانگهاي رفت. تعداد ميهماندارها بيشتر 
از مســافران بود! در آن سال ها، چين کشوري بسته 
بود و توريست  اجازه ورود به اين کشور را نداشت. 
همچنين بــه علت جنــگ ژوئــن 1967 اعراب و 
اســرائيل، اوضاع خاورميانه متشنج بود و توريست 
از اروپا به مصر نمي رفــت. در فرودگاه مصر آثار 
بمباران هواپيماهاي اســرائيلي ديده مي شد و هنوز 
حفره ها و گودال هايي را که بر اثر بمباران به وجود 

آمده بود، پر نکرده بودند.
شــش هفت نفري که در قاهره سوار هواپيما شدند، 
همه لباس مدل چيني به تن داشــتند. خيلي ســريع 
متوجه شديم يک نفر از آنها مسئول بقيه است، زيرا 
همه کارهايشان را از طريق او انجام مي دادند. حتي 
آب  هم که مي خواســتند، خودشــان به ميهماندار 
نمي گفتند؛ بلکه به مســئول گروه مي گفتند تا او به 
ميهماندار بگويد. ميهماندار چيزي را که خواســته 
بودند، مي آ ورد و مســئول گروه تحويل مي گرفت 
و به کســي که خواسته بود، مي داد. انضباط نظامي 
داشــتند. مدل لباس آنها و اين وضعيت مشــخص 
مي کرد که آنهــا اعضاي يک ســازمان آفريقايي 

طرفدار چين هستند؛ البته ما چنين وضعي نداشتيم.
در طول مسير از پاريس تا شانگهاي، مشکلي براي 
ما به وجود نيامد، فقــط در فرودگاه کراچي کمي 
نگران شديم و علتش هم اين بود که گذرنامه ها را 
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ما را براي بازديد به بيمارســتاني بردند. سخنگوي 
پزشــکان و کارکنــان بيمارســتان ضمــن توضيح 
دســتاوردهاي انقالب فرهنگي در آن بيمارستان با 
افتخــار به ما گفت: ما براي معاينه و بســتري کردن 
بيمار در اين بيمارستان به حق تقدم طبقاتي معتقديم 
و آن را کامالً  رعايت مي کنيم. هميشه کارگران و 
دهقانان بر ديگران تقدم دارند. خرده بورژوايي را به 
اينجا آوردند.4 ما او را در نوبت گذاشــتيم تا بعد از 
کارگران و دهقانان به او رسيدگي کنيم. به عبارت 
ديگر سخنگو مي گفت مالک و معيار ما براي تعيين 
اولويت رسيدگي به بيماران نه فوريت درمان، بلکه 
موقعيت طبقاتي بيماران اســت. احمد بالفاصله به 
ســخنان سخنگو واکنش نشــان داد و گفت: اينکه 
با بيمارســتان هاي کشورهاي ســرمايه داري فرقي 
ندارد. آنجا هم همين کار را مي کنند با اين تفاوت 
که آنهــا اول پولدارترين ها، بعد پولدارها، ســپس 
کم پول ها را بستري و درمان مي کنند. بي پول ها هم 
پشــت در بيمارستان ها مي ميرند. پس اصول انساني 
و انقالبي چه مي شــود؟ پارســانژاد و من گفته هاي 
او را تأييد کرديم. طبق معمول رضواني که کاســه 
داغ تــر از آش بود، گفت: عمــل اين رفقا صحيح 
اســت. در کشــورهايي که بورژوازي حاکم است 
کارگران، دهقانان و فقرا را اصاًل به بيمارســتان راه 
نمي دهند، چه برســد به اينکه آنها را معالجه کنند. 
باز هم اين عطوفت پرولتارياســت که بورژوازي و 
خرده بورژوازي را در بيمارستان مي پذيرد و آنها را 
در نوبت مي گذارد و بستري و مداوا مي کند. علي 
چهارمحالي هم در تأييد نظر سخنگوي بيمارستان 
صحبت کرد. وقتي به هتل برگشــتيم، بحث داغ و 
مفصلي بين ما شروع شــد. رضواني و چهارمحالي 
و تا حدودي ايرج کشــکولي با شدت  و  حّدت از 
اقدامات گارد ســرخ بيمارستان و اولويت موقعيت 
طبقاتي بيماران بر فوريت درماني دفاع کردند. من 
به صداقت علي چهارمحالي و ايرج کشکولي باور 
داشــتم و هنوز هم معتقدم آنهــا به آنچه مي گفتند 
اعتقاد داشــتند، اما رضواني را صادق نمي دانســتم. 
همان شــب وقتي هريک به اتــاق خودمان در هتل 
رفتيم5 به پارسانژاد که هم اتاق بوديم، گفتم: هدف 
بــازرگان )رضواني( از تأييد کارهاي گارد ســرخ 
اين اســت که گفته هايش به گوش مسئوالن حزب 
]کمونيســت چين[ برسد و جاي پاي خود را سفت 

کند. 
پارســانژاد، مــن و احمد بــا اقدامــات کودکانه و 
تندروانــه گارد ســرخ موافــق نبوديم. البته شــيوه 
برخورد مــا متفاوت بود. من و احمــد تا مدتي در 
جمع خود نسبت به اين قبيل اقدامات واکنش نشان 
مي داديم و موضع گيري مي کرديم. پارسانژاد بر اين 
نظر بود که اکنون زمان مناسبي براي موضع گيري 
و ابــراز مخالفت، آن هم به صورت تنــد و تيز، با 
اين رفقا نيست، تأثير مثبتي هم ندارد. صبر کنيد به 
اروپا برگرديــم و در آنجا برخورد کنيم. علي رغم 
توصيه هاي پارسانژاد تا مدتي من موضع مي گرفتم 
و با بچه ها برخورد مي کردم. به علت اين برخوردها 
آنها در اواسط دوره از من انتقاد کردند و رضواني 
به من گفت: زماني که از ايران برگشــتي، داريوش 

آمده بود يک نفر کــه موقعيت پايين تري از او در 
حزب کمونيســت چين داشت شام خورد. با توجه 
بــه تصورات و تخيالتي که داشــتيم اين جريان را 
به حســاب آن گذاشتيم که حزب کمونيست چين 
خيلي بــه ســازمان انقالبي اهميــت مي دهد. حال 
آنکــه واقعيت چيز ديگــري بود. او بــه اين علت 
ســر ميز ما نشست و با ما شــام خورد که در گروه 
ما يکــي از اعضاي هيئت اجرائيه ســازمان انقالبي 
)محسن رضواني( حضور داشت، يعني طبق قاعده 
و تشــريفات مرســوم در چنين مراســمي و نه چيز 

ديگري رفتار کرده بود.
ســه، چهار روز بعد از آمدن ما به پکن، مذاکرات 
هيئــت ســازمان انقالبــي بــا نماينــدگان حــزب 
کمونيســت چين به پايان رســيد و ما به شانگهاي 
رفتيم. شانگهاي شــهر صنعتي و کارگري است و 
در اواخر ســال 1965، انقالب فرهنگي از اين شهر 
شروع شــد. وقتي ما به چين رفتيم، اواسط انقالب 
فرهنگي بود و چپ روي به شــدت اوايل آن نبود. 
در شــانگهاي از تعدادي کارخانه و مراکز علمي و 
فرهنگي بازديد کرديم. به هــر يک از کارخانه ها 
و مراکــز کــه مي رفتيــم، نماينــدگان کارگران و 
کارکنان از ما اســتقبال مي کردنــد. نکته بااهميت 
اين بود که در رأس اين نمايندگان به جاي رئيس، 
اســتاد، کارگر متخصص يا مهندس و تکنيســين، 
رفتگر کارخانه، آشــپز دانشــگاه و... قرار داشت و 
او ســخنگوي کارگران و کارمندان آن کارخانه، 
دانشــگاه يا مؤسســه بود. در اين باره به تأکيد به ما 
مي گفتند: آشپز با استاد دانشگاه و رفتگر با مهندس 
هيچ تفاوتي ندارد. ســخنگو کــه از اعضاي گارد 
ســرخ بود، به مــا خيرمقدم مي گفــت. درباره آن 
کارخانه، مؤسســه و... توضيح مــي داد و با مدح و 
ثنــاي مائو و لين پيائو، دســتاوردها و نتايج انقالب 
فرهنگي در آن کارخانه يا مرکز علمي و فرهنگي را 
براي ما بازگو مي کرد. اين سخنگويان عضو گارد 
سرخ، به صراحت اقدامات تندروانه و کودکانه اي 
را کــه به عنوان انقالب فرهنگي تــا آن زمان انجام 
داده بودند، براي ما توضيــح مي دادند و مي گفتند 
بــه اين طريق بــورژوازي را قلع و قمع کرديم و اين 
دســتاوردها و نتايج را براي ما داشته است. عده اي 
از بچه هاي گروه ما چنان مجذوب انقالب فرهنگي 
شده بودند که نه تنها اقدامات چپ روانه و کودکانه 
گارد ســرخ را تأييــد مي کردند، بلکــه از اعضاي 
گارد سرخ هم »سرخ تر« و تندروتر شده بودند. مثاًل 

يکــي از آنها زبان فارســي مي دانســت و در طول 
اقامــت ما در چين مترجم گروه ما بود. فارســي را 
با لهجه نه چندان خــوب صحبت مي کرد. تعدادي 
پالتو با خودشــان آورده بودند که ما بپوشــيم. دي 
ماه بود و ما لباس زمســتاني به تن داشــتيم؛ ولي در 
هواي بســيار سرد پکن و باد گزنده اي که مي وزيد 
پوشــيدن پالتو ضروري بود. پالتوها را پوشــيديم و 
چاي سبز و آب جوش خورديم. سپس ما را به هتل 
بردند و بــه رفقايمان ـ ايرج کشــکولي، رضواني، 
پارسانژاد و علي چهار محالي که پيش از ما به چين 
آمده بودند ـ پيوســتيم. باوجود حضور رضواني و 
پارســانژاد، ايرح کشــکولي به عنوان مسئول گروه 
تعيين شده بود. علت آن هم اين بود که رضواني و 
پارسانژاد ـ به خصوص رضواني ـ در جلسه کادرها 
آمــاج انتقادها و حمالت قرار گرفته و آنها را براي 
برطرف کردن ضعف هاي خويش و نوسازي افکار 

به چين فرستاده بودند.
افزون بر گروه ما، خسرو صفايي و محمود عباديان 
نيــز به پکــن آمــده بودند. ايــن دو نفر بــه همراه 
رضوانــي، پارســانژاد و ايرج کشــکولي، اعضاي 
هيئت اعزامي ســازمان انقالبي را تشکيل مي دادند. 
وظيفــه ايــن هيئت ارائه گــزارش جلســه کادرها 
و مصوبــات آن بــه حزب کمونيســت چين بود و 
مي خواســتند نظــر آنها را درباره مصوبات جلســه 
کادرهــا بفهمند و به ســازمان منتقــل کنند. من از 
اين جريان راضي نبودم و يک بار به اعضاي هيئت 
گفتم جلســه کادرها و مصوبات آن جزو مســائل 
داخلي ماســت. گفتنــد ما مي خواهيــم از تجارب 
اين ها اســتفاده کنيم، اما به نظر مــن گزارش دهي 
بود، در ضمن مي خواســتند خــود را پيش چيني ها 
عزيز کنند و سازمان را به عنوان سازماني پويا به آنها 
نشــان بدهند. مذاکرات هيئت اعزامي با نمايندگان 
حزب کمونيســت، پيش از آمدن ما به چين شروع 
شــده بود و هر روز جلسه داشتند، هم زمان با جلسه 
آنهــا ما چهــار نفر )مــن، احمد، رادمنــش و علي 
چهارمحالي( برنامه مخصوص به خود را داشــتيم. 
برنامه اي که چيني ها براي ما گذاشــته بودند خيلي 
فشرده و پشت سر هم بود. مثاًل ما را به کارخانه اي 
مي بردنــد. در آنجا کارگــران کارخانه از انقالب 
فرهنگي و درگيري ها و مســائلي که داشــتند براي 
ما مي گفتند و نتايج اقداماتشان را توضيح مي دادند، 
بعد ما را به موزه مي بردند و کارکنان موزه گزارش 
مشابهي را به ما مي  دادند. اگر شب ها براي اعضاي 
هيئت اعزامي برنامه اي مي گذاشــتند، ما چهار نفر 
هم با آنها مي رفتيم. شب اول ژانويه 1968، از سوي 
حزب کمونيســت چين، ميهماني شام برگزار شد. 
همه ما را به آن ميهماني دعوت کردند. يک هيئت 
چهــار ـ پنج نفــري از امريکاي التيــن هم در اين 
ميهماني حضور داشــتند و ميز آنها نزديک ما بود. 
در اين ميهماني يکي از رهبران حزب کمونيســت 
چين به عنوان ميزبان حضور داشت. او به نمايندگي 
از سوي دولت و حزب کمونيست چين به ميهمانان 
خارجي ســال نــو را تبريــک گفت و ســر ميز ما 
نشست و با ما شام خورد. بعد هم به طور رسمي با ما 
خداحافظي کرد، اما با هيئتي که از امريکاي التين 

شانگهاي شهر صنعتي و 
كارگري است و در اواخر سال 
1965، انقالب فرهنگي از اين 

شهر شروع شد. وقتي ما به چين 
رفتيم، اواسط انقالب فرهنگي بود 
و چپ روي به شدت اوايل آن نبود. 

در شانگهاي از تعدادي كارخانه 
و مراكز علمي و فرهنگي بازديد 

كرديم
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4. استقرار سوسياليســم )دولتي کردن همه چيز( در 
يک کشور در جهان کاپيتاليسم.

تدريس کتاب درباره عمل حدود پانزده روز طول 
کشــيد و پس از آن، آموزش چند اثر ديگر از مائو 
شروع شد و مدرسان ما به خصوص بر کتاب »سبک 
کار حزبــي را اصــالح کنيــم« تأکيــد مي  کردند. 
کمونيســت هاي چيــن در ارتبــاط و هدايت مردم 
چين، به خصوص دهقانان، بســيار موفق بودند و در 
مبارزه فداکارانه در صف مقدم قرار داشتند. با اين 
حال آنها هيچ تفاوتي با غيرکمونيســت ها نداشتند. 
آنها همان طور کــه مائو مي گفت براي »خدمت به 
خلق« عمل مي کردند. فعاليت آنها صرفاً براســاس 
اعتقــاد بود. يکي از جالب ترين مشــاهدات من در 
چين اين بود که اعضاي حزب کمونيســت از نظر 
حقــوق، مزايا، امکانات و... هيچ تفاوتي با ديگران 
نداشــتند. درحالي که در اردوگاه شوروي اعضاي 
حزب کمونيست از امکانات و مزاياي متعدد نسبت 
به مــردم برخوردار بودند و هميــن وضع، يکي از 

علل ناکامي و شکست آنها بود.
در دانشــگاه نظامــي نانکــن روش خاصــي براي 
آموزش و مطالعه آثار تئوريک و شيوه اداره کالس 
درس داشتند. استادان اين دانشگاه تأکيد مي کردند 
که مطالعــه کتاب و مقاله در حجــم زياد، صحيح 
نيســت و شايد اشتباه باشد. مي گفتند: شما هر مقاله 
يا کتابي را که مي خوانيد بايد هسته يا هسته هاي آن 
مقاله يا کتاب را دريابيد. هســته، يک مفهوم است 
که به وســيله يک کلمه تا دو جمله بيان مي شــود. 
يک پاراگراف مي نويسند تا آن هسته را بپرورانند و 
به دنبال آن چندين پاراگراف مي نويسند تا هسته اي 
را که در پاراگراف اول مطرح شــده توضيح دهند 
و تشــريح کنند. اگر همه آن متن را بخوانيد اما آن 
هســته پاراگــراف اول را نفهميده باشــيد به معناي 
آن اســت که چيزي نخوانده ايــد. نه تنها مفهوم را 

نمي فهميد، بلکه گمراه هم مي شويد.
اين روش مطالعــه و آموزش براســاس تفکر مائو 
تسه تونگ قرار داشت. مائو در کتاب درباره تضاد 
مي گويد هميشــه در بين تضادها يک تضاد عمده 
اســت. بايد آن تضاد عمده را تشــخيص داد و آن 
را فهميــد. در مــورد مطالعه و آمــوزش، برخورد 
کاربردي و هدفمند داشتند و در اين باره مي گفتند: 
مارکسيســم ـ  لنينيســم مثل تير اســت. تيــر بايد به 
هدف بخورد وگرنه، فايده اي ندارد. مائو مي گويد 
بعضي ها اين تير را به دســت مي گيرند و مي گويند 
به به، چه تير قشــنگي؛ اما اين مارکسيســم نيســت. 
مارکسيســم اين اســت که تير را به هدف بزند. به 

هدف زدن خوب است.6
روش تدريس و اداره کالس درس به صورتي نبود 
کــه ما در ايران و اروپا ديــده بوديم، يعني معلم يا 
استاد به کالس بيايد، مطالبي را بگويد و چند سؤال 
از دانش آموزان يا دانشــجويان بپرسد. در دانشگاه 
نظامــي نانکن درس و بحث به صورت جمعي بود. 
استادان خيلي متواضع بودند و مي گفتند همه معلم 
هستند. کسي که در يک زمينه تجربه بيشتري دارد 
آن را مطرح مي کند و کســاني که در آنجا هستند 
در زمينه هاي ديگر تجربه هاي بيشــتري از آن معلم 

مطرح شده است. در مارکسيســم ـ لنينيسم اصول 
ماترياليســم ديالکتيک عبارتند از: حرکت، تضاد، 
تکامل يا جهش، رابطه و کنش متقابل. مائو معتقد 
اســت: يک عامل هميشه عمده اســت و نمي توان 
چهار اصل را مطرح کرد و آنها را عمده دانســت. 
اســاس نظريه مائو در فلسفه اين است که حرکت، 
عامل و موجد تکامل است و تضاد عاملي است که 
موجب حرکت مي شــود. اصل و وحدت  اضداد، 
هســته مرکزي و موجد هســتي در طبيعت است و 
حرکــت، تکامل، کنــش و واکنــش متقابل نمود 
تضاد هستند. استاد فلسفه ما که استاد فلسفه دانشگاه 
نظامي نانکن بود اين مبحث را در پانزده روز براي 

ما توضيح داد و تشريح کرد.
مائــو در کتاب دربــاره عمل، بــه پراتيک )عمل( 
مي پردازد و معتقد اســت: منشــأ تمامي دانش بشر 
پراتيک اســت. بدون پراتيک و حضور در صحنه 
جامعــه و فعاليــت در بيــن مــردم، تفکر سياســي 
امکان پذير نيســت. با اينکــه مائو خــود را پيرو و 
ادامه دهنده نظرات لنين و استالين مي دانست؛ اما در 
اين زمينه نظرات مائو با لنين و استالين چند تفاوت 
اصلــي دارد و بيشــتر با نظــرات مارکس همخوان 

است.

اين چند تفاوت عبارتند از:
1. لنين برخالف مارکس معتقد است تفکر انقالبي 
از بيرون طبقه کارگر و توسط روشنفکران و حزب 

آوانگارد به درون طبقه کارگر رسوخ مي کند.
2. رهبــري طبقه کارگر توســط حــزب آوانگارد 

اعمال مي شود.
3. در هر شرايطي و در هر مقطع تاريخي که جامعه 
در آن قرار داشته باشد، حزب آوانگارد با دستيابي 
به قدرت سياســي مي تواند مرحله ســرمايه داري و 
رشــد ســرمايه داري را حذف کند و خود، وظيفه 
تاريخي صنعتي کــردن جامعه را برعهــده گيرد و 

جامعه را صنعتي کند.
اين ســه نظريه به همراه نظــرات ديگر که توضيح 
آن از حوصله اين خاطرات خارج است، لنين را به 
يک آرمانگرا و اراده گرا تبديل کرده است. حزب 
آوانگارد مستمسک تئوريک مناسبي براي عده اي 
از روشــنفکران فراهــم مي کند و آنها با تشــکيل 
حزب به خود حق مي دهند که خود را نماينده يک 
طبقه اجتماعي يعني طبقه کارگر بدانند و بنا بر نظر 
و سليقه خود به نام طبقه کارگر به فعاليت و مبارزه 
دســت بزنند. مائو نه تنها اراده گرايي، بلکه فعاليت 
و مبارزه بدون خواســت و حضــور مردم را مردود 

مي داند.

)پارســانژاد( مي گفت نســبت به خط مشي چيني ها 
و انقــالب فرهنگــي نظر خيلي خوبــي داري، من 
برعکــس آن را مي بينم. پارســانژاد درســت گفته 
بــود. من با روحيه و نظر بســيار مســاعد و با عالقه 
زياد به »مرکز انقــالب« به چين رفتم، اما از بعضي 
چيزها که در اين کشور ديدم و به خصوص از رفتار 
رضواني و يکي، دو نفر ديگر از بچه ها، خيلي زود 
سرخورده شدم. عالوه بر بچه ها، چيني ها هم متوجه 
وضع من شــده بودنــد. يک بار اوســوخو، مترجم 
گــروه که در طول دوره همه جا بــا ما بود به عنوان 
انتقــاد به من گفت: »رفيق علي، تو نســبت به صدر 

مائو احساسات گرم و عميقي نداري.«
ما در شــانگهاي از مراکز متعددي بازديد کرديم. 
يکي از تأثيرگذارتريــن و جالب ترين اين مراکز، 
کارخانــه اي بــود کــه افــراد معلــول در آن کار 
مي کردند. ابزار و وســايل اين کارخانه متناسب با 
وضعيت جســماني آن ها طراحي شــده بود. وقتي 
وارد اين کارخانه شــديم، طبق معمول نماينده هاي 
کارخانه که اعضاي گارد ســرخ بودنــد، براي ما 
صحبت کردند. يکــي از نماينده ها نابينا و ديگري 
الل بــود. نماينده اي که الل بود به عنوان ســخنگو 
به مــا گــزارش داد. او با حرکات دســت توضيح 
مي داد و يک نفر هم توضيحات او را به زبان چيني 
بازگو مي کرد و اوســوخو براي ما ترجمه مي کرد. 
ســخنگو پس از خيرمقــدم و توضيحات مربوط به 
آن کارخانه، با شــور  و  هيجان به مــا گفت: ما در 
خدمت همــه مردم جهانيم. اگر بتوانيم با ســاختن 
يک فشــنگ به آنها کمک کنيــم، دريغ نخواهيم 
کرد. گفته هاي او، احساســات گرم و دوســتانه و 

کارکردن آنها، ما را کاماًل تحت  تأثير قرار داد.
وقتي بازديد ما از شــانگهاي به پايان رسيد، خسرو 
صفايي و محمود عباديان به اروپا بازگشتند و دوره 
آموزش گروه هفت نفري ما شــروع شــد. ما را به 
دانشگاه هاي نظامي نانکن بردند. رئيس دانشگاه و 
چند نفر از استادان و افسران از ما استقبال کردند و 
برنامه آموزشي گروه ما را توضيح دادند. مدرسان 
ما استادان دانشگاه نظامي نانکن بودند. اين استادان 
ازجمله افسران قديمي و اغلب از کساني بودند که 
در راهپيمايي بزرگ شــرکت داشتند. زماني که ما 
به دانشــگاه نظامي نانکن رفتيم، افســران ارتش را 
از لباســي که مي پوشيدند نمي شــد تشخيص داد. 
با آغاز انقالب فرهنگي، ارتشــي ها از ســربازها تا 
ژنرال ها يک نوع لباس مي پوشيدند و درجه نظامي 

هم حذف شده بود.
برنامه آموزش ما شامل آموزش تئوري و علمي بود 
و آموزش تئوري دو مرحله داشــت: در مرحله اول 
فلسفه، پراتيک و مسائل حزبي را از طريق تدريس 
کتاب هاي »درباره تضاد«، »درباره عمل«، »ســبک 
کار حزبــي را اصالح کنيــم« و چند اثر ديگر مائو 
تســه تونگ به گروه ما آموزش دادند. اين کتاب ها 
را کامــاًل حساب شــده انتخاب کــرده بودند و هر 
يک پاسخگوي بخشــي از نيازهاي سياسي، حزبي 
و مبارزاتــي ما بود. به اختصار به مباحث اصلي اين 

آموزش ها مي پردازم.
در کتاب »درباره تضاد«، بنيان فلســفي نظرات مائو 

در دانشگاه نظامي نانكن روش 
خاصي براي آموزش و مطالعه آثار 
تئوريك و شيوه اداره كالس درس 

داشتند. استادان اين دانشگاه تأكيد 
مي كردند كه مطالعه كتاب و مقاله 

در حجم زياد، صحيح نيست و 
شايد اشتباه باشد
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بوديم از ســن تئاتر پايين آمديم.11 اين ماجرا خيلي 
براي من ســنگين و ناگوار بود. همان شــب بحث 
شــديدي بين مــن و علي چهارمحالــي درگرفت. 
به علــي گفتم: اين چه کاري بــود کردي؛ مگر ما 
دلقکيــم که مــا را بردي باال جلوي مــردم نمايش 
بدهيم. چند نفــر از بچه ها ازجمله رضواني گفتند: 
اينکه دلقکي نيســت. دلش خواسته سرود بخواند، 
اشــکالي ندارد و ... گفتم اگر کسي دلش خواسته 
ســرود بخواند اشــکالي ندارد ولي خــودش برود 
هنرنمايــي کند. چرا مرا در مقابل عمل انجام شــده 
قرار مي دهد. اين کار زشت است. حتي اگر چنين 
کاري ضرورت داشت بايد پيش تر در گروه مطرح 
مي شد. بحث باال گرفت و به درگيري لفظي کشيد، 
بعــد هم عذرخواهــي و ماجرا تمام شــد. چند بار 
ديگر هم چنيــن درگيري لفظي بين من و چند نفر 
از بچه  ها پيش آمد. يک بار هم به ايرج کشــکولي 
پرخاش کردم که ايرج متعجب شــد، چون روابط 
صميمانه اي با هم داشــتيم. به من گفت: اصاًل توقع 
نداشــتم اين طور با من برخــورد کني. گفتم خودم 
هم علتش را نمي دانم. بعدها که به اروپا برگشــتيم 
نامه اي به او نوشتم و توضيح دادم که من تو را آدم 
صادق و شــريفي مي دانم، ولــي روحيه دنباله روي 
داري و ايــن تنها موردي اســت که نســبت به آن 
معترضم و آزارم مي دهــد. علت پرخاش کردنم به 
تو در چين ايــن بود که خيلي از گارد ســرخي ها 

تندتر شده بودي و از آنها دنباله روي مي کردي.
ما طي دو هفته در بخشــي از مسير هزارکيلومتري 
راهپيمايي بزرگ حرکــت کرديم و تعداد زيادي 
از شهرها، روستاها و آثار تاريخي مانند ديوار چين 
را ديديم و از نزديک با تالش ها و فعاليت هايي که 
در جامعــه چين انجام  گرفتــه و در حال انجام بود 
آشنا شــديم. حزب کمونيست چين برنامه اي براي 
تحول و نوســازي اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي 
جامعــه چين تهيه کرده بــود. هدايت و اجراي آن 
برنامه در روســتاها به گارد ســرخ محول شده بود. 
اعضاي گارد سرخ در اجراي برنامه به خصوص در 
بخش اقتصادي شرايط جغرافيايي و امکانات محلي 
را در نظــر مي گرفتند، اما در بخش فرهنگي به نظر 
مي رســيد حداقل در برخي زمينه ها آن ها طبق يک 
دســتورالعمل سراســري عمل مي کنند. مثاًل وارد 
هر روستايي که مي شــديم، اعضاي گارد سرخ به 
استقبال ما مي آمدند و عده اي از دختران و زنان آن 
روستا را مي  آوردند که به صورت دسته جمعي براي 
ما ســرود بخوانند. وقتي آنها ســرود مي خواندند، 
احســاس مي کردم مردهاي روســتا کــه در آنجا 
حاضر بودند از اينکه زن ها و دختران روستاي آنها 
با تکان دادن مشــت هاي گره کرده و کوبيدن پا بر 
زميــن ســرود مي خوانند رضايت ندارنــد و از اين 
وضع ناراحت و دلخورند. جامعه چين به خصوص 
در روستاها، جامعه اي ســنتي و به شدت مردساالر 
بود و حزب کمونيست چين تالش مي کرد از نظر 
فرهنگــي تغييراتي پديد آورد و فرهنگ ســنتي و 
مردســاالر را دگرگون کند. يکــي از اين تغييرات 
متحول کــردن موقعيت زنــان در جامعه بود. برنامه 
گســترده اي هم در اين زمينه داشــتند و محدود به 

که تصوير مائو روي آن حک شــده بود9 به ســينه 
مــا زدند؛ عده اي با ما دســت دادند، خيلي ها گريه 
کردنــد. تحت  تأثير اين وضع، چند نفر از بچه هاي 
گروه ما هم به گريه افتادند. موســي رادمنش براي 
نخســتين بار در آنجا گريه کرد. من هم به شــدت 
متأثر شــده بودم، اما به دشــواري توانســتم جلوي 
احساســاتم را بگيــرم و گريه نکنم. پارســانژاد که 
داخل ميني بوس نشســته بود از اين وضع خنده اش 
گرفته بــود و براي اينکه کســي او را نبيند به بهانه 

بستن بند کفش خم شده بود و مي خنديد.
ما از زادگاه مائو به راه افتاديم و در مسير راهپيمايي 
بــزرگ حرکت کرديم. همان شــب يا روز بعد به 
شــهري رسيديم و براي اســتراحت توقف کرديم. 
در اين شــهر ما را به تئاتر بردند. علي چهارمحالي 
که مســئول گــروه در آن هفته بود10 بــدون اينکه 
به مــا بگويد و نظرخواهــي کند با ميزبــان قرار و 
مدار مي گذارد کــه موقع آنتراکت، گروه ما براي 
تماشــاچيان به زبان چيني سرود بخواند. هريک از 
ما تعدادي ســرود به زبان چيني يــاد گرفته بوديم 
و زماني کــه چيني ها ســرود مي خواندنــد با آنها 
همراهي مي کرديم. ما از همه جا بي خبر در ســالن 
نشســته بوديم که اعالم کردند گــروه هفت نفري 
دوســتان خارجي مي خواهند براي شــما هنرنمايي 
کنند. مترجم که اين اعالم برنامه را براي ما ترجمه 
کرد، هاج وواج به همديگر نگاه کرديم که جريان 
از چه قرار اســت. علي چهارمحالي هم در رديف 
جلو نشســته بود. نمي شد بگويي من نمي آيم. علي 
چهارمحالي کتاب ســرخ را در دســت داشت و به 
رســم آن زمان چيني ها باالي سرش تکان مي داد و 
به زبان چيني شــعار مي داد: »زنده باد صدر مائو«. ما 
هم کتاب سرخ به دست و زنده باد صدر مائوگويان 
روي ســن تئاتــر رفتيم و ســرود خوانديــم. تلفظ 
کلمات زبان چيني براي غيرچيني ها خيلي ســخت 
اســت و نمي توان کلمات را به درستي تلفظ کرد. 
ســرودخواندن ما بــه زبان چيني براي تماشــاچيان 
خيلــي جالب بود و آنهــا فرياد مي زدنــد: دوباره، 
دوباره. به اصرار تماشاچيان دوـ سه سرود ديگر هم 
خوانديم و درحالي که از خجالت خيس عرق شده 

يا اســتاد دارند. همه بايــد از همديگر بياموزند. در 
کالس هاي آموزش تئوريک ما در دانشگاه نظامي 

نانکن اين روش را به کار مي بردند.
مرحله اول آموزش تئوريک ما تقريباً يک  ماه و نيم 
طول کشــيد و پس از پايان ايــن مرحله ما را براي 
بازديد به برخي مناطق چين بردند. ابتدا به شان چا، 
زادگاه مائو که به زيارتگاه تبديل شده بود، رفتيم. 
فوج فوج از مردم و ســربازان را به آنجا مي آوردند 
تا محل تولد مائو را ببيننــد. چند هزار نفر در آنجا 
بودند و صف طويلي تشکيل شده بود. مردم با نظم 
و ترتيــب به خانه اي که مائــو در آن به دنيا آمده و 
بزرگ شــده بود وارد مي شــدند. ابراز احساسات 
مي کردنــد، شــعار مي دادنــد، گريــه مي کردند. 
حکايتي بود. شعارهايي که مردم مي دادند عالوه بر 
ســتايش از صدر مائو7 به  واقع اعالم موضع و اظهار 
وفاداري و پيروي از مائو بود. مثالً  شــعار مي دادند: 
»به آنجايي که صدر مائو اشاره کند خواهيم رفت.« 
»آن چيزي را که صدر مائو دوســت داشــته باشد 
دوســت خواهيم داشــت.« خالصه همــه چيزهاي 
خوب را به مائو مربوط مي کردند و اينکه او بايد به 
جاي همه فکر کند، راه و وظايف همه را مشخص 

کند و ديگران بايد منويات او را محقق کنند.
ما هــم مانند بقيه مردم به خانه محل تولد مائو وارد 
شديم. عکس هاي مائو و پدرش و مادرش، گهواره 
چوبي مائو و... در آن خانه قرار داشت. وقتي ايرج 
کشــکولي وارد اتاقي شــد که گهواره چوبي مائو 
در آنجــا قرار داشــت و گفتند ايــن گهواره صدر 
مائوســت، چنان تحــت  تأثير جو قــرار گرفت که 
يک مرتبه شــروع کرد به تکان دادن کتاب ســرخ 
در باالي سرش8 و گريه کردن. در آن حال به زبان 
چيني شــعار مي داد: »زنده باد صدر مائو« رياکاري 
و حقه بــازي نمي کرد، واقعاً تحت  تأثير قرار گرفته 
بود و به شــدت گريه مي کرد. حال و روز گروه ما 
براي مردمي کــه در آنجا بودنــد تعجب آور بود. 
مي ديدند يــک گروه خارجي به زادگاه مائو آمده 
و کاسه داغ تر از آش شــده  اند. وقتي مي خواستيم 
سوار ميني بوس شويم، چند هزار نفري که در آنجا 
بودند دور ما جمع شــدند. چند نفري مدال هايي را 

تندیس چهره مائو تسه تونگ- شهر چانگشاي
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به مناطق روستايي ببرد. 
در جريــان بازديد از شــهرها و روســتاهاي متعدد 
متوجه شــدم مــردم اين کشــور بســيار صرفه جو 
و مقتصــد هســتند. در روســتاهايي کــه رفتيــم و 
حتي يک ته ســيگار، کاغذ باطلــه و... روي زمين 
نديدم. در سطل هاي زباله ذره اي خوراکي نديدم. 
بــه مــردم آمــوزش داده بودند کاغــذ باطله و هر 
چه را که بازيافت شــدني اســت بايــد جمع آوري 
کــرد و بــراي بازيافت، آنهــا را بــه کارخانه هاي 
مخصوص اين کار فرســتاد. غالت و حبوبات که 
با اين رنج و مشــقت توليد مي شــود براي خوردن 
اســت؛ بنابراين حتــي يک دانه آن هــم نبايد دور 
ريخته شــود. نياز مــردم و محدوديت هــاي توليد 
موجب شــده بود که اين آموزش ها را مردم شــهر 
و روســتا کامالً  رعايت کنند. در کشور چين نه تنها 
اســراف معنا نداشت،  بلکه چيني ها همه چيز، حتي 
فضوالت انساني را بازيافت مي کردند. در روستاها 
مســتراح ها به صورت عمومي و بــدون حفاظ بود، 
دور مســتراح ها ديوار نمي کشــيدند. در زير يک 
آالچيق به فاصله يک متر به يک متر به جاي سنگ 
مســتراح پنجـ  شش ظرف سفالي شبيه حبانه داخل 
زمين گذاشــته بودند و در دو طرف دهانه هر يک 
از اين حبانه ها، دو آجر براي جاي پا قرار داشــت. 
اهالي روستا شــب و روز از اين مستراح ها استفاده 
مي کردند. مي ديديم در يک زمان، افســران )حتي 
افســران عالي رتبه(، ســربازان و روستاييان در کنار 
هم نشســته و ضمن قضاي حاجــت با هم صحبت 
مي کنند؛ البته مستراح هاي زنان و مردان از هم جدا 
بود. هر روز صبح، روســتاييان چانچو12 مي آوردند 
و با مالقه هاي دســته بلند محتويــات حبانه ها را در 
ســطل ها مي ريختنــد. ســطل ها را در حوضچه  اي 
خالي مي کردند، براي ضدعفوني کردن و کشــتن 
انگل ها در آن حوضچه مواد شيميايي مي ريختند و 
از اين فضوالت انساني به عنوان کود در کشاورزي 
اســتفاده مي کردنــد. بوي تعفن ايــن حوضچه در 

روستا و اطراف آن پخش بود.
يک روز قرار شــد گروه ما به عنــوان همکاري با 
خلق چين، مســتراح ها را تخليه و روستا را نظافت 
کند. کارها را که تقســيم کردند، مالقه دســته بلند 
نصيب من شــد. خودنمايي رضواني به دادم رسيد. 
گفت مالقه را به من بده، تو برو جارو کن. با اينکه 
خوشحال شــدم از اين کار نفرت انگيز نجات پيدا 
کرده ام؛ اما از اينکه عضو رهبري ســازمان ما براي 
جلب توجه و اينکه گفته شــود خودش را نوسازي 
کرده دســت به هــر کاري بزند ناراحــت بودم. به 
پارســانژاد گفتم اين کارها چــه معنايي دارد. چرا 
اين طوري مي کند. پارسانژاد هم طبق معمول گفت 
چيزي نگو. به اروپا که برگشتيم برخورد مي کنيم. 
در جريــان بازديد و اقامت در روســتاها، يک بار با 
واقعه تکان دهنده اي روبرو شديم. جريان از اين قرار 
بود که هميشــه در بدو ورود به روستاها بچه ها که 
به طور دســته جمعي مشغول بازي بودند جلب توجه 
مي کردند. روســتاها زمين بســکتبال داشتند و در 
يک ســالن تعدادي ميز پينگ پنگ گذاشته بودند 
و بچه ها بازي مي کردند. بچه هايي که ســن و سال 

ازجمله کاشت درختان ميوه در دامنه کوه توضيح 
داد. يکــي از محصــوالت باغــداري آنها ســيب 
درختي بود که به آن افتخار مي کردند. موفق شده 
بودند سيب  هاي درشت، هر يک حدود 250 گرم 
وزن توليد کنند. اين سيب ها را به ما نشان دادند. آن 
دختر خانم درباره دادوســتدي که با کمون مجاور 
داشــتند به ما گفت: آن ها به مــا آب مي دهند و ما 
هم بخشــي از محصوالت مورد نياز کمون آنها را 

تأمين مي کنيم. 

چين کشوري پهناور است و جمعيت بسيار زيادي 
دارد. حزب کمونيســت چين با توجه به شــناخت 
عميقي که از جامعه داشت به اين نتيجه رسيده بود 
که اين کشور براي نوسازي و تحول نياز به روش ها 
و راه حل هاي مخصوص به خود دارد. راه حل هايي 
هم پيدا کرده بودند. مثالً  دولت چين متوجه بود که 
از طريق روش هاي متداول و کالســيک نمي تواند 
به نيازهــاي پزشــکي و درماني جامعه روســتايي 
پاسخ دهد. ساختن بيمارستان و درمانگاه در مناطق 
روســتايي چين به بودجه بســيار هنگفت، امکانات 
و تجهيزات فراوان نياز داشــت. دولت هم تا زمان 
فراهم شــدن بودجه و امکانات الزم نمي توانســت 
مــردم را از نظر دارو و درمان به حال خود رها کند 
و بايد راه چاره اي پيدا مي کرد. آنها براي رسيدگي 
بــه نيازهاي پزشــکي و درماني جامعه روســتايي، 
ســازماني به نام »پزشــک هاي پابرهنه« ايجاد کرده 
بودند. اين پزشــکان کســاني بودند که دوره هاي 
يک ســال و نيم يا دوســاله را گذرانده و تکنيسين 
پزشکي شده بودند. اين تکنيسين ها يک کوله پشتي 
پر از آمپــول، قرص، واکســن و کمک هاي اوليه 
داشــتند. وسايل پزشــکي آنها قابل حمل بود و در 
اين زمينه هــم ابتکارهايي به خرج داده بودند. مثالً  
دستگاهي شــبيه صفحه تلويزيون داشتند که با دو 
باتــري کار مي کرد. از اين دســتگاه اشــعه  ايکس 
ساطع مي شد و براي تشخيص شکستگي استخوان 
از آن استفاده مي کردند. من اين دستگاه را امتحان 
کردم. »پزشک پابرهنه« دســتگاه را روشن کرد و 
من پنجه دســتم را روي آن گذاشتم. استخوان ها به  
روشني نمايان شد. کار اين پزشک! در حد درمان 
سرپايي بيماران بود و اگر بيمار به مداواي بيشتر نياز 
داشت و بايد بستري مي شد، آن بيمار را به درمانگاه 
يا بيمارســتان اعزام مي کرد. دولت چين به وســيله 
پزشــکان پابرهنه توانســته بود بهداشت و درمان را 

سرودخواندن و کارهايي از اين قبيل نبود. مثاًل در 
يکي از روســتاها ما ســه روز ميهمان يک خانواده 
بوديم. مرد اين خانواده مقامي نداشت، ولي همسر 
او فرمانده نظامي کمون بود. در حقيقت ما ميهمان 
اين خانم بوديم. ابتدا ما اين موضوع را نمي دانستيم 
و از شوهر او مي پرســيديم، اما مي ديديم آن خانم 
به پرسش ما پاسخ مي دهد. باالخره شوهر اين خانم 
به ما گفت من ميزبان شــما نيســتم. زن من فرمانده 
نظامــي کمون و ميزبان شماســت. اين خانم خيلي 
زرنــگ و پرحرف بود. با اينکه مخارج ما را ارتش 
چيــن مي پرداخت، در اين ســه روز خيلي ســاده 
و درعين حال دوســتانه از ما پذيرايــي کرد. همان 
غذايي را که خودشــان مي خوردند به ما مي دادند. 
مي گفتند ما مخصوصاً اين غذا را به شما مي دهيم تا 
با وضعيت زندگي ما کاماًل آشنا شويد. در اين خانه 
تختخواب سنتي چيني هم داشتند و در عين حال در 
گوشــه اي از خانه سکويي قرار داشت که روي آن 
کاه ريخته و روي آن پتــو پهن کرده بودند. ما در 

آنجا مي خوابيديم که خيلي نرم و راحت بود.
براســاس برنامه حزب کمونيســت چين، روستاها 
به لحاظ اقتصــادي به صورت واحدهاي مســتقل 
ســازماندهي شــده بودنــد. روســتاهايي کــه در 
مجاورت هم قرار داشــتند يک واحد اقتصادي را 
تشــکيل مي دادند. روستا يا روســتاهايي که زمين 
و منابع آب واحد داشــتند يک کمــون بودند. در 
روستاها خود روســتاييان درباره امور مالي، کشت 
و زرع و... بحث مي کردنــد. تصميم مي گرفتند و 
آن را اجــرا مي کردند. ايــن واحدهاي اقتصادي با 
يکديگر همکاري و دادوســتد داشتند. در يکي از 
روســتاها براي ما توضيح دادند کــه در اين منطقه 
منابع آب براي کشــاورزي کم است و ما يک سد 
خاکي درســت کرده ايم. همه اهالي حتي کودکان 
براي احداث اين ســد کمــک کردند. عکس هاي 
مراحل مختلف ساختن سد را به ما نشان دادند. در 
بين اين عکس ها، عکس بچه  هفت، هشت ساله اي 
را ديدم که يک سطل خاک را خالي مي کرد. اين 
ســد را براي جمع آوري آب باران ســاخته بودند. 
براي جلوگيري از تبخير زياد، طول و عرض سطح 
مقطع ســد کم بود، اما عمق بســيار زيادي داشت. 
در اين سد ماهي هم پرورش مي دادند. يک کانال 
هم کشيده بودند که آب را به کمون مجاور منتقل 
مي کــرد. آب را به کمــون مجــاور مي فروختند. 
کمــون مجاور هم تمام دامنه کــوه را درخت  هاي 
ميوه کاشــته بودند و اين درخت ها از حوضچه  اي 
که آب کانــال در آن مي ريخت، به صورت پمپاژ 
آبياري مي کردند. مسئول اين کار دختر جواني بود 
که 25ـ24 ساله داشــت. اين دختر از اهالي پکن و 
تحصيلکرده بود. خانواده و کارش را در پکن رها 
کرده و به اين روســتا آمده بود. از او پرســيدم: از 
اينکه پکــن و امکانات آن را رها کردي و به اينجا 
آمدي پشيمان نيستي؟ گفت: نه، من از روي اعتقاد 
براي خدمت به خلق بــه اينجا آمدم. به مردم اينجا 
عالقه مند شدم و ديگر نمي توانم از اينجا بروم. من 
مســئول اين منطقه ام و بايد به وظايفم عمل کنم. او 
درباره کارهايي که در آن کمون انجام شــده بود 

در جريان بازديد از شهرها و 
روستاهاي متعدد متوجه شدم 
مردم اين كشور بسيار صرفه جو 
و مقتصد هستند. در روستاهايي 
كه رفتيم و حتي يك ته سيگار، 

كاغذ باطله و... روي زمين نديدم. 
در سطل هاي زباله ذره اي خوراكي 

نديدم
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يک سازمان و حزب سياسي بايد هويت ملي خود 
را داشــته باشــد و دنباله روي نکند. خانبابا تهراني 
گفت براي اين مي خواســته در گروه ما شــرکت 
کند کــه جلوي رفتــار دنباله روانه و نوکرمنشــانه 
رضواني و شــرکا را بگيرد. آنها هم که از موضع و 
هدفش مطلع بودند با شرکت او در گروه مخالفت 
مي کننــد. خانبابا تهراني در مدتــي که در پکن به 
ســر مي برد موضع مستقلي در برابر چيني ها داشت. 
نظر خود را به طور صريح و مشــخص به مســئوالن 
چيني مي گفته و از آنها انتقاد مي کرده است، حتي 
يک بار به صراحت رهبران حزب کمونيست چين 
را تهديد مي کند. ماجرا از اين قرار بوده که دولت 
چيــن درصدد برمي آيد با دولت ايران رابطه برقرار 
کند. به اين منظور در جريان کنفرانســي )احتماالً 
در اندونزي( که اشــرف پهلوي هم حضور داشته 
نماينــده چيــن اين موضــوع را با اشــرف پهلوي 
در ميان مي گــذارد. خانبابا تهرانــي از اين جريان 
باخبر مي شــود و به ديدن يکي از مســئوالن حزب 
کمونيست چين مي رود و تهديد مي کند: اگر شما 
با دولــت ايران رابطه برقرار کنيــد، من قدرت آن 
را نــدارم که مانع اين کار شــما شــوم، ولي بدانيد 
در اعتراض به ايــن کار در خيابان هاي پکن لخت 
مادرزاد تظاهرات مي کنم. اين تنها کاري است که 
مي توانــم انجام دهم و انجام هم خواهم داد. معلوم 
اســت مسئول چين از تهديد خانبابا تهراني جا نزده 
بودند. اهميتي هم ندارد، آنها طبق منافع کشورشان 
عمل مي کردند. مهم اين اســت که خانبابا تهراني 

موضع مستقلي داشته و طبق آن عمل کرده است.
پس از تقريباً پانزده روز به نانکن بازگشــتيم. براي 
گذرانــدن مرحله دوم آموزش به دانشــگاه نظامي 
نانکــن رفتيــم. آموزش مــا در اين مرحله شــامل 
آموزش هاي تئوريک و عملي نظامي بود. در زمينه 
تئوريک، يکي از ژنرال هاي کهنه کار ارتش که از 
فرماندهان ارتش سرخ در جريان راهپيمايي بزرگ 
و جنگ عليه ارتش اشــغالگر ژاپن بود، تعدادي از 
آثار نظامي مائو  را مانند مسائل استراتژي در جنگ 
انقالبي چين، مسائل استراتژي در جنگ پارتيزاني 
ضدژاپني، مســائل جنــگ و اســتراتژي و... به ما 
آمــوزش داد. نه تنها اين ژنرال، بلکه همه اســتادان 
ما در چيــن تأکيــد مي کردند، حزب يا ســازمان 
انقالبي بايد ريشــه هاي عميق در بين مردم داشــته 
باشــد. آنها به فعاليت هاي سياســي و نظامي بدون 
زمينه اجتماعي و حمايت توده اي اعتقادي نداشتند. 
در آموزش  ها هميشــه بر نقــش و جايگاه محوري 
مردم در مبارزه سياســي و نظامي تأکيد مي کردند. 
مثاًل درباره مخفي شــدن و فعاليت مخفي به تأکيد 
مي گفتنــد مخفي کاري يعني اينکه مبارز سياســي 
مانند مردم عادي باشد. براي مخفي شدن و فعاليت 
مخفي، مبارز سياسي بايد شاغل باشد. خيلي طبيعي 
بين مردم و در متــن جامعه زندگي کند. هيچ گونه 
تفاوت و تمايزي از نظر لباس، آرايش، حرف زدن، 
رفتار و... با مردم نداشــته باشد. با رعايت اين قبيل 
شرط هاســت کــه پليس امنيتــي نمي توانــد مبارز 
سياسي را از ديگران تشخيص دهد. اين آموزش ها 
جمع بندي  تجارب آنها از ســال ها مبارزه بود، ولي 

اينکــه حزب کمونيســت چين و اعضــاي آن چه 
نظراتي داشــتند و در کشورشــان چــه مي کردند 
براي من اهميت داشــت، اما مهمتــر از آن، موضع 
اعضــاي گروه مــا در قبال آن اقدامــات و نظرات 
بود. در قضاياي مختلف مي ديدم که بيشــتر بچه ها 
نه تنها موضع انتقادي ندارند، بلکه از تمام کارهاي 
چيني ها کاماًل حمايت مي کنند و در برخي زمينه ها 
همان کارها را با ذوق و شــوق انجام مي دهند. مثاًل 
وقتــي ما به چيــن رفتيم، چيني هــا وقت و بي وقت 
کتاب سرخ مائو را مي خواندند. اين کار به اپيدمي 
تبديل شــده بود. بيشــتر اعضاي گروه ما هم دچار 
اپيدمي شده بودند و بعضي ها مدعي بودند اگر چند 
پاراگراف از کتاب ســرخ را نخواننــد، نمي توانند 
بخوابنــد. من و پارســانژاد که در دوره آموزشــي 
هم اتــاق بوديم، اين کار را قبول نداشــتيم و قبل از 
خوابيدن هم کتاب سرخ نمي خوانديم. در آن زمان 
مهدي خانبابا تهراني با نام مستعار رامين در چين بود 
و در بخش فارســي راديو پکن کار مي کرد. وقتي 
گروه ما به چين رفت خانبابا تهراني در بيمارســتان 
بســتري بود. رضواني، پارسانژاد، ايرج کشکولي و 
علي چهارمحالي او را مي شناختند و براي عيادتش 
به بيمارستان رفتند. من، احمد و موسي رادمنش در 
جريان اين عيادت قرار گرفتيم، اما خانبابا تهراني را 
نمي شناختيم. گويا خواسته بود در گروه ما شرکت 
کنــد. بچه هايي که او را مي شــناختند، به خصوص 
صحبت هــا  در  مي کننــد.  مخالفــت  رضوانــي، 
مي گفتند اين رفيق با انديشــه مائــو مخالفت هايي 
دارد و رفتــار اخير گارد ســرخ و انقالب فرهنگي 
را تأييد نمي کند. من که از مســائل پشت پرده خبر 
نداشتم، پرســيدم: مگر در اســاس ايدئولوژي بين 
اعضــاي ســازمان اختالفي وجــود دارد؟ اگر اين 
شــخص ايدئولوژي ســازمان را قبول ندارد چرا او 
را کنار نمي گذاريد؟ پارســانژاد و ايرج کشکولي 
گفتند: اين رفيق آدم توانايي است و از بنيانگذاران 
ســازمان است. با همه رفقاي باالي سازمان آشنايي 
و تماس دارد و مي تواند اوضاع داخلي ســازمان را 
به هــم بريزد. بعدها که خانبابــا تهراني را در اروپا 
ديدم، در صحبت با او متوجه شدم که معتقد است 

کمتري داشــتند در محوطه روستا بازي مي کردند. 
وقتي مــا از ميني بوس پياده مي شــديم بچه ها دور 
ما جمع مي شــدند. در يکي از روســتاها پســربچه 
چهارپنج ســاله اي که زيبا و دوست داشــتني بود، 
دور و بر ما مي چرخيد. به طرفش رفتم و نوازشش 
کــردم. بالفاصله مترجم ما آمــد و به من گفت: به 
اين دست نزن. فکر کردم بچه بيماري دارد و خودم 
را کنار کشيدم. شــب که دور هم نشسته بوديم از 
مترجم پرســيدم: چرا گفتي به آن بچه دست نزن. 
مشــکلي دارد؟ گفت: او بچه فئودال است. از اين 
گفته او خيلي ناراحت شدم و گفتم: بچه چهارپنج 
ســاله که طبقه نــدارد. جدا از ايــن موضوع، مگر 
در چيــن هنوز فئوداليزم وجــود دارد که آن بچه، 
بچــه فئودال باشــد؟ معلوم بــود در جريان انقالب 
فرهنگــي براي اينکــه روحيه انقالبــي را در مردم 
زنده کنند شعارهاي دوره انقالب را دوباره مطرح 
کرده بودند. يکي از اين شــعارها الغاي فئوداليزم و 
مبارزه با فئودال ها بود. درحالي اين شعار را مطرح 
مي کردند که ســال ها بود فئوداليزم در چين ملغي  
شده و کمون هاي دهقاني تشکيل شده بود. فئودالي 
وجود نداشت که بخواهند با او مبارزه کنند. به جز 
من، پارســانژاد و احمد، بقيه بچه ها گفته مترجم را 
تأييد کردند که بله، اين خشم انقالبي مردم است، 
مــردم حق دارنــد. بحث تند و شــديدي بين ما در 
گرفــت و به نتيجــه اي هم نرســيد. روز بعد، براي 
رفتن به مزرعه از جايي رد شديم. پيرزني را ديديم 
که جلوي در خانه اي نشسته است. همراهان چيني، 
ما را به ســرعت از آنجا دور کردند. به کرت هاي 
مزرعه که رســيديم، به آن پيرزن اشــاره کردند و 
گفتند: اين فئودال است. مادربزرگ آن بچه است. 
اين رفتار به هيچ وجه براي من پذيرفتني نبود. مدتي 
بعد درحالي که نشســته بوديم تــا چاي بخوريم دو 
نفر از مســئوالن حزب کمونيست آن روستا آمدند 
و ايرج کشــکولي را خواســتند. از طريق مترجم، 
از بحث هــاي بين مــا مطلع شــده بودنــد. آنها به 
ايــرج گفتند: همه چيزهايي کــه در اينجا مي بينيد 
يا مي شــنويد مورد تأييد حزب نيســت. ما به موقع 

خودش اشکاالت را برطرف مي کنيم.

منبع: اینترنت



89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 16
8

89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 16
9

مي کرديــم. همان گونه کــه هنوز هــم باقي مانده 
»چپ« سنتي قديم همين طور است. ولي سال هايي 
کــه در در زنــدان قزل قلعه و بعدهــا در تبعيد تنها 
بودم، فرصت داشــتم طي ســال هاي زياد قدم بزنم 
و فکر کنم. پس از بازگشــت از چين از نظر فکري 
از ســازمان انقالبي جرياني چپ آن زمان بريده و 
معتقد به راه جبهه ملي و مصدق بودم، منتهي با مايه 

سوسياليستي و نه بلشويکي و حزب توده اي.
در ســال هاي انقالب فرهنگي گــروه چهار نفري 
شــانگهاي، يعني لين پيائو و همســر مائو و دو نفر 
ديگــر افســار سياســت داخلي چين را در دســت 
داشــتند و چيــن کامــاًل ايدئولوژي زده بــود و در 
اين راستا با ســازمان هاي ورشکسته و اسقاط مانند 
سازمان انقالبي هم به خاطر مقابله با احزاب طرفدار 
شــوروي در ارتباط بود و بــه آنها کمک مي کرد. 
ســال 1967 مقدمــات چرخــش در اين سياســت 
مشــاهده شــد. گفتند گــروه  ما آخرين گــروه از 
اين نوع اســت که به چين مي رود. تا ســال 1949 
حاصل کار ســازمان انقالبي فقط يک نفر زنداني 
مورد ظلم در زندان بود )منصور پورکاشــاني( بقيه 
يــا با محکوميت هاي کوتاه مدت آزاد شــده بودند 
يا با پليس شــاه همکاري مي کردنــد )نمونه پرويز 
نيکخواه(. از افرادي که به چين اعزام شــده بودند 
)شايد حدود 35 تا 50 نفر( اغلب پس از بازگشت 
به دنبــال زندگــي غيرسياســي خود رفتنــد يا اگر 
دستگير شــدند به خيل نادمان و همکاران ساواک 
پيوســتند. الشــايي، ســيروس نهاوندي، قوچاني، 
موســي رادمنش و... کادرهاي ســازمان هم مانند 
محمد جاســمي، فيروز فــوالدي و جوادکامکار و 
خيلي ديگر چنين سرنوشــتي را داشــتند. ســازمان 
انقالبي در ســال هاي 1351 تا 1359 فقط گرسيوز 
برومند و مصطفي همدانيان را در زندان داشت که 

پليسي نشدند و با سه سال محکوميت آزاد شدند.
ســال 1349 کــه پرويز واعــظ زاده توســط گروه 
رهايي بخش )نســل اول( مخفــي زندگي مي کرد، 
روزي بــراي مالقات ســر قراري مــي رود و يکي 
از دوســتان رهايي بخــش اســلحه خــود را جهت 
محافظــت از خــود به او مي  دهــد، حاضر به حمل 
اســلحه کمري نمي شود و مي گويد: »اگر با اسلحه 
دســتگير شــوم محکوميتم اعدام و بدون اســلحه 
حداکثر حبس ابد اســت.« دوســت مــا مي گويد: 
»تکليف ما چه مي شود که ما را لو خواهي داد.« اين 
گفتــه و منطق واعظ زاده را با چريک هاي فدايي و 
مجاهدين آن زمان مقايسه کنيد که عالوه بر اسلحه 
براي زنده  دستگيرنشدن و حفظ دوستانشان سيانور 
هم همراه داشــتند و تعداد زيــادي در لحظه آخر 
از قرص سيانور اســتفاده کردند. سازمان انقالبي و 
ديگر گروه هاي خارج از کشــور تــوان مبارزه در 
ايــران را نداشــتند. ماهيت آنها در حــدي بود که 
مي توانســتند در مبارزات افشــاگرانه کنفدراسيون 
شرکت داشته باشند و ســرآمد همه آنها جبهه ملي 
بــود که از همه صادق تر بود که البته پس از ســال  
1970 گرايــش به مبــارزه مســلحانه در جبهه ملي 
به خصوص جبهه ملــي خاورميانه رســوخ کرد. از 
افراد سازمان انقالبي در خارج تعدادي پس از سال 

به ما بفهمانند در فعاليت سياسي، محور همه کارها 
و اقدامات مردم هستند و بدون مردم کاري از پيش 
نخواهد رفت. مي دانســتند ما از ايــران نيامده ايم و 
شــناخت و آگاهي ما از مردم و جامعه ايران عميق 
و دقيق نيســت. بدون اينکه ايــن موضوع را به رخ 
ما بکشــند، برنامه هاي آموزشــي مــا را به صورتي 
تعييــن کرده بودند که به نقطه ضعف هاي ســازمان 
مــا مربوط مي شــد. چيني هــا براي ما ســنگ تمام 
گذاشــتند، منتهي ما ضعف داشتيم و نمي توانستيم 
عمــق آموزش هاي آنهــا را دريابيــم. در آخرين 
روزهاي اقامت ما در چين، يکي از مسئوالن حزب 
کمونيست چين به عنوان جمع  بندي آموزش ها به ما 
گفــت: گروهي در چين آموزش ديدند و در پايان 
دوره با صدر مائو مالقات کردند. به عنوان تشکر به 
صدر مائو گفتند ما خيلي چيزها از شما ياد گرفتيم. 
صدر مائو به آن ها گفت شــما هيچ چيزي از ما ياد 
نگرفته ايد؛ اگر چيزي از ما ياد گرفته بوديد متوجه 
مي  شــديد آنچه  ما به شما گفتيم متعلق به ماست و 
فقط مي خواستيم به شــما بگوييم. هنر ما اين است 
که مســائل مردم خود را فهميديم. چيزي که شما 
بايد ياد گرفته باشــيد اين است که برويد و مسائل 
مــردم خود را بفهميد و از مــردم خود ياد بگيريد. 
در حقيقت مســئول حزب کمونيســت چين همان 
رهنمود را به ما مــي داد که برويد از مردم خودتان 
ياد بگيريد. متأســفانه سازمان انقالبي چنين توانايي 

را نداشت.
آخرين خاطره جالبي که از چين به ياد دارم مربوط 
به جشــن اول ماه مه 1968 /10 ارديبهشــت 1347 
است. جشن در ميدان تيان آن من برگزار شد. گروه 
ما براي شرکت در جشن حضور داشتند و به همراه 
تعدادي گروه خارجي ديگر چند رديف پايين تر از 
آنها در جايگاه نشســته بوديم. هزاران  نفر از مردم 
چيــن در ميــدان تينان آن من حاضر بودند. جشــن 
اول ماه مه خيلي باشــکوه برگزار شــد. ابتدا برنامه 
آتش بازي چيني اجرا شــد که فوق العاده تماشايي 
بود. پس از آن، گروه هاي موســيقي و رقصنده که 
از مناطق مختلف چيــن آمده بودند به نوبت برنامه 

خود را اجرا کردند.
برخالف تجربه کوبا که ما در يک خانه تيمي خود 
را محبــوس کرده بوديــم، در چين امکان تماس با 
مــردم و جامعه هر چنــد، محــدود و برنامه ريزي 
شــده را داشتيم. مشــکل اصلي، توان درک و فهم 
ما از مــردم و جامعه بود. در آن ســال ها به شــيوه 
لنينيســت ها، استالينيســت ها و حتي مائوئيســت ها 
داراي کليشــه هايي بوديم که با آن کليشــه ها فکر 

ما به درستي متوجه نمي شــديم آنها چه مي گويند. 
اشــکال کار در اين بود که ما در جامعه ايران و بين 
مردم ايران زندگي و فعاليت نمي کرديم. در نتيجه با 
وضعيت مشخص و شرايط عيني و ملموسي روبرو 
نبوديم تا اين آموزش هــا را با محک واقعيت هاي 

جامعه ايران بسنجيم و درباره آن نظر بدهيم.
وقتــي در زندان بــا بچه هاي ســازمان هاي طرفدار 
مشي مسلحانه آشنا شــدم، منظور استادان چيني از 
مخفــي کاري و فعاليت مخفيانه را فهميدم. اعضاي 
سازمان هاي طرفدار مشي مسلحانه در ايران از طريق 
نام مستعار، تغيير لباس و ظاهر خود و پنهان شدن در 
خانه هاي تيمي مي خواســتند خود را مخفي کنند، 
از نظر شــيوه رفتار و ســبک زندگي، رفت و آمد 
و... آنهــا از مردم کوچه و خيابان متفاوت و متمايز 
بودند. چند مرد جــوان و يکي، دو دختر جوان در 
يک خانه جمع مي شدند، نه شغلي داشتند و نه رفت 
و آمد آنها و نه روابط با همســايه ها و... با آنچه در 
جامعه متداول بود، مطابقت و همخواني نداشــت. 
طبيعي بود که همين تفاوت ها به ســرعت آن ها را 
انگشت نما مي کرد. در ســازمان انقالبي هم، تلقي 
ما از مخفي شــدن و مخفي کاري کم و بيش مشــابه 
تلقي ســازمان هاي چريکي ايــران بود که از اواخر 
دهه 40 فعاليت خود را آغاز کردند. ما ديدگاه هاي 
ســازمان انقالبي را در خصــوص فعاليت مخفي و 
شيوه مخفي کاري با استادان دانشگاه نظامي نانکن 
در ميان مي گذاشتيم و بر آن هم تأکيد مي کرديم. 
آنهــا با دقت بــه توضيحات ما گــوش مي دادند و 
بعــد، خيلي مؤدبانــه آن را رد مي کردند و توضيح 
مي دادند، چــرا نظرات مــا را در ايــن زمينه قبول 

ندارند. 
در مــدت يک ماه آمــوزش تئوريــک نظامي، ما 
را ســه بار براي آموزش علمي به يک ســربازخانه 
بردند. يک بار شــيوه ساختن و استفاده از فولمينات 
جيــوه يعني چاشــني بمــب را ياد گرفتيــم. نه تنها 
شــيوه ســاختن چاشــني بمب را به ما يــاد دادند، 
بلکــه همان جا چاشــني بمب را ســاختيم و آن را 
آزمايش کرديم. برخي روش هاي جنگي را هم به 
ما آموزش دادند. يکــي از اين روش ها چنين بود: 
حفره اي به ابعاد حدوداً 50 سانتيمتر در 50 سانتيمتر 
در کوه در محل مشــرف به گذرگاه حفر کردند. 
داخــل اين حفره را پر از باروت کرده و با تخته اي 
بــه طول و عــرض دهانه حفره آن را بســتند. روي 
تخته تعدادي ســنگ هاي ريز و درشت قرار دادند. 
مي گفتند: فرض کنيد اينجا معبري است که دشمن 
از آن مي گذرد و شــما مي خواهيد به دشمن حمله 
کنيد. مواد منفجره را به اين صورت تعبيه مي کنيد 
و زماني که دشمن وارد معبر مي شود فتيله را روشن 
مي کنيد. پس از چند لحظه منفجر مي شود و باراني 
از ســنگ بر دشــمن مي ريزد. بار دوم، ما را براي 
تمرين تيراندازي به ميدان تير بردند. در آخر دوره 
آموزشي به مدت ســه روز، راهپيمايي و حرکات 
غافلگيرانه را تمرين کرديم. اين تمرين ها با فشنگ 

مشقي بود.
آموزش هايي که براي ما در نظر گرفته بودند کاماًل 
حساب شده و براساس نيازهاي ما بود. مي خواستند 

آموزش هايي كه براي ما در 
نظر گرفته بودند كاماًل حساب شده 

و براساس نيازهاي ما بود. 
مي خواستند به ما بفهمانند در 

فعاليت سياسي، محور همه كارها و 
اقدامات مردم هستند و بدون مردم 

كاري از پيش نخواهد رفت
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مباحث در اين کتاب مطرح شده است. تکان دادن کتاب 
ســرخ بر باالي ســر نيز نوعي ابراز احساسات و وفاداري 

به مائو بود.
9.  به هر مؤسسه و کارخانه اي که مي رفتيم از اين مدال  ها 
داشتند و نمايندگان آنها از جمله کارهايشان اين بود که 

به سينه ما مدال بزنند.
10.  با اينکه ايرج کشکولي مسئول گروه ما در چين بود، 
هــر يک از ما هفت نفر به نوبت براي يک هفته مســئول 
گروه و سخنگو بود که منافاتي با مسئوليت ايرج نداشت. 
مســائل و تقاضاي افراد را با ميزبان در ميان مي گذاشت. 
حل و فصل مســائل و هماهنگي بــا چيني ها از وظايف او 
بود. وقتي چيني ها با ما کار يا پيشنهادي داشتند با مسئول 
گروه تماس مي گرفتند. مي پرســيدند چه کســي مسئول 
شماســت؟ مي گفتيم فالني. با او صحبــت و هماهنگي 

مي کردند.
11.  اکنون که خاطراتم را مرور مي کنم متوجه مي شوم 
در آن زمــان ندانســته بــه ابــزار تبليغاتي بــراي حزب 

کمونيست چين تبديل شده بوديم.
12.  چيني ها به چانچو »شــان چو« مي گويند دو سطل به 
ســر يک چوب مي بستند و چوب را روي شانه يا شانه ها 
مي گذاشتند و آن را حمل مي کردند. در بعضي از مناطق 

ايران به آن »شان چو« مي گويند.■

گذرنامــه المثني بگيرنــد. در روزنامه آگهــي مي دادند 
که گذرنامه اي با اين مشــخصات گم شــده  اســت. آن 
آگهي را بــه اداره پليس محل مي بردنــد و پليس آن را 
گواهي مي کــرد. آگهي روزنامه و گواهــي پليس را به 
سفارتخانه هاي يران در کشور محل اقامت خود مي بردند 
و طي دو ـ ســه هفتــه گذرنامه المثني را به آن شــخص 
مي دادند. بچه هاي ســازمان انقالبي بــه اين افراد کمک 

مي کردند تا گذرنامه المثني بگيرند.
4.  در مدتــي کــه در چيــن بوديم موســي رادمنش در 
قبــال اين قبيل مســائل نه در موافقت و نــه در مخالفت، 

موضع گيري نکرد.
5.  ســه اتاق در اختيــار ما بود؛ دو اتــاق دو نفره و يک 

اتاق سه نفره.
6.  چيني ها به علت قدمت تاريخي و فرهنگي، استعاره ها، 
کنايه ها و تشبيهات فراواني دارند؛ مانند ايراني ها، کلمات 
و جمله هايــي دارند که علي رغم کوتاه بودن آن، مفاهيم 
عميقي در پشت خود دارند. وقتي آن کلمه يا جمله بيان 
مي شــود شــنونده مي داند گوينده آن مفاهيم را مد نظر 

دارد.
7.  در چين همه »رفيق« بودند، اما مائوتسه تونگ »صدر 
مائــو« بود. مائو را به صورت ابرانســان بــه مردم معرفي 

مي کردند.
8.  در آن مقطع در چين، رســم بر اين بود که افراد يک 
نســخه از کتاب ســرخ مائو را برگزيده نقل قول هايي از 
آثــار مائو در جيب داشــتند و قبل از هر مراســم دولتي 
و غيردولتي، شــروع و پايــان کار و درس، حتي قبل از 
صبحانه، ناهار و شــام، خوابيدن و... جمله هايي از کتاب 
ســرخ را به صورت ورد مي خواندند. مدعي بودند همه 

1352 به گروه سيروس نهاوندي پيوستند و زير نظر 
او، پرويز واعظ زاده و با حمايت محسن رضواني و 
سازمان انقالبي تا سال 1355 که تاريخ مصرف آنها 
تمام شــد، در خدمت ساواک بودند که البته اغلب 
آنها از اينکه براي ســاواک کار مي کنند بي اطالع 
بودند و اغلب اعضاي سازمان که انسان هاي شريفي 
بودند، خوشــبختانه تا پيروزي انقالب 57 به ايران 

بازنگشتند.
پي نوشت

1.  از ايــن هتل خاطره اي به ياد دارم. شــب موقع خواب 
يک تشــک از روي تخت برداشتم و به احمد گفتم من 
روي زمين مي خوابم تو روي تخت بخواب. احمد تصور 
کرد تعارف مي کنم گفت نه، من روي زمين مي خوابم. 
باالخــره او را قانع کردم تعارف نمي کنم و براي من که 
کمرم کمي درد مي کند خوابيدن روي زمين بهتر است. 
چــراغ را خاموش کرديم و خوابيديم. مدتي نگذشــت 
که با هجوم سوســک هاي درشــت روبرو شــدم. تعداد 
سوســک ها به حــدي بود که مجبور شــدم پتــو را دور 
سرم بپيچم. در تمام طول شــب سوسک هاي درشت از 
ســر و کول من باال  و  پايين مي رفتند! باورکردني نبود که 
در اتاق هتلي در پايتخت کشور بلژيک اين همه سوسک 

وجود داشته باشد.
2.  بــه غير از من، از افراد گروه مــا چهار نفر: رضواني، 
پارســانژاد، ايرج کشــکولي و علي چهارمحالي به چين 

رفتند.
3.  در دهــه 40 شمســي، ايرانياني کــه در اروپاي غربي 
بودند دانشــجو يــا غيردانشــجو به راحتي مي توانســتند 

دهيد هديه  و  بخوانيد  کتاب 
نشر صمديه افتخار دارد كه در مدت چهارده سال چندده كتاب سياسي- راهبردي 
را به مرحله چاپ و انتشــار رســانده است. در همين راســتا بر آن است تا براي 
خوانندگان نشــريه سياسي- راهبردي چشم انداز ايران كه عالقه مند به تهيه اين 
كتاب ها هستند، با تخفيف ويژه 20درصدي، كتاب هاي درخواستي را ارسال كند. 
متقاضيان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، حساب 

پس انداز بانك ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.
كتاب فروش هاي سراسر كشور نيز مي توانند براي سفارش كتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 

»كتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگيرند. 
نرش صمديه:  66596849-66433207-66936575   منابر: 66936575
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فکر مي کرد و در اواســط دهه 90 شــروع به فشار 
براي توســعه ناتو کرد. اولين دور گسترش ناتو در 
1999 اتفاق افتاد و جمهوري چک، مجارســتان و 
لهســتان به ناتو پيوستند. مرحله دوم در سال 2004 
رخ داد و شامل بلغارستان، استوني، لتوني، ليتواني، 
روماني،  اســلواکي و اســلووني بود. مسکو از ابتدا 
به شدت اعتراض کرد. براي نمونه در طول عمليات 
بمباران ناتو عليه صرب هاي بوســني رئيس جمهور 
 )Boris Yeltsin) وقت روســيه بوريس يلتســين
گفت: »اين اولين نشــانه از اتفاق هايي اســت که 
با آمدن ناتو به مرزهاي روســيه رخ خواهد داد... 
شــعله هاي جنگ مي تواند کل اروپا را فراگيرد«، 
اما در آن زمان روســيه براي مقابله با پيشروي ناتو 
به ســمت شرق بســيار ضعيف بود. پيشروي که به 
دليــل هم مرز نبودن هيچ يــک از اعضاي جديد با 
روسيه (به جز کشور کوچک بالتيک( به هيچ عنوان 

تهديدآميز به نظر نمي رسيد.
پس ازآن ناتو به کشــورهاي شــرقي تر توجه کرد. 
در کنفرانس بخارســت آوريــل 2008 متحدان به 
موضــوع عضويت گرجســتان و اوکرايــن در ناتو 
پرداختند. دولت جــورج دبليو بوش از اين تصميم 
حمايت کرد،  اما فرانســه و آلمــان به دليل ترس از 
دشمني بي دليل با روسيه با اين کار مخالفت کردند. 
در آخر اعضاي ناتو به توافقي دســت يافتند: آن ها 
پروسه رســمي افزودن اين کشورها به ناتو را پيش 
نگرفتند، اما رسماً  اعالم کردند که از تمايل اوکراين 
و گرجســتان براي پيوستن به ناتو حمايت مي کنند 
و جســورانه اعالم کردند: »اين کشورها عضو ناتو 

براي تضعيف اوکرايــن براي منصرف کردن  آن از 
پيوســتن به غرب پرداخت. مخالفــت پوتين، هيچ 
تعجبي نداشــت؛ به هرحال غــرب به حيات خلوت 
روسيه وارد شده بود و آنجا را تهديد کرده بود، اما 
نخبگان در امريکا و اروپا از وقايع متعجب شــدند؛ 
چراکــه ايده نامطمئن سياســت جهانــي را پذيرفته 
بودند و باور داشــتند که منطق رئاليســم در قرن 21 
مي تواند اروپا را براساس نظم هاي ليبرال، وابستگي 

اقتصادي و دموکراسي در کنار هم نگاه دارد.
اما اين باور در اوکراين عملي نشد. بحران اوکراين 
نشــان داد که سياســت واقع گرايانه )رئاليسم( هنوز 
برجاســت و کســاني که آن را ناديــده بگيرند، در 
خطر بزرگي هســتند. رهبــران اروپايي و امريکايي 
اشــتباه بزرگي مرتکب شــدند که مي خواستند در 
مرز روسيه، اوکراين را به منطقه طرفدار خود تبديل 
کنند و اکنون که پيامدهاي آن مشخص  شده، اشتباه 

بزرگ تر ادامه دادن اين سياست اشتباه است.

توهين غربي
با نزديک شدن به پايان جنگ سرد، رهبران شوروي 
ترجيــح مي دادنــد که نيروهــاي امريــکا در اروپا 
بمانند و ناتو نيز دســت نخورده و بدون گســترش 
باشــد. آن ها فکر مي کردند با اين ترکيب، آلمان 
دوباره متحد شــده را آرام نگه مي دارند. شــوروي 
و مســئوالن روســيه اي بعــد از آن هــا به هيچ وجه 
نمي خواســتند که ناتو توسعه يابد و فکر مي  کردند 
که ديپلمات هاي غربي، اين نگراني آن ها را درک 
مي کنند؛ اما ظاهراً دولت کلينتون به گونه اي ديگر 

بر اساس سخنان اخير غرب، مي توان روسيه را مقصر 
اصلي بحران اوکراين دانست. رئيس جمهور پوتين 
بعــد از يک دوره طوالني تالش بــراي زنده کردن 
امپراتوري شــوروي، کريمه را اشغال کرد و ممکن 
است درنهايت به دنبال اشغال بقيه اوکراين و ديگر 
کشــورهاي اروپاي شــرقي نيز بــرود. از اين زاويه 
برکناري رئيس جمهــور اوکراين ويکتور يانکويچ 
(Viktor Yanukovych( در ســال 2014 تنهــا 
بهانه اي به دســت پوتين داد تا بخشي از اوکراين را 

اشغال کند.
اما اين ديدگاه اشتباه است. اياالت متحده و متحدان 
اروپايي اش مســئوالن اصلــي اين بحران هســتند. 
ريشــه اصلي مشکل، گســترش ناتو است که خود 
عنصر اصلي يک برنامه وسيع تر، يعني خارج کردن 
اوکرايــن از مدار قدرت روســيه و افــزودن آن به 
غرب است. گســترش اتحاديه اروپا به سمت شرق 
و حمايت غرب از نيروهاي طرفدار دموکراسي در 
انقالب نارنجي ســال 2004، عوامــل مهم ديگري 

هستند.
از اواســط دهه 90 رهبران روســيه مصرانه مخالف 
گســترش ناتو بودند و در سال هاي اخير به صورت 
روشــن بيان کرده اند که تبديل شــدن همسايه مهم 
و استراتژيکشــان را بــه يکــي از پايگاه هاي غرب 
برنمي تابنــد. برکنــاري غيرقانونــي رئيس جمهور 
منتخب طرفدار روسيه – اقدامي که روسيه به درستي 
آن را کودتا ناميد-براي اين کشور تير آخر بود و اين 
اقدام را با اشغال کريمه، شبه  جزيره اي که مي ترسيد 
پايگاه نيروي دريايي ناتو شود، پاسخ داد و به تالش 

برگردان: صبا نائلي

بحران اوکراين اشتباه کيست؟

جان جي ميرشــايمر )John J. Mearsheimer( در دسامبر 1947 متولد 
شــده و از اساتيد علوم سياســي دانشگاه شــيکاگو و تئوري پرداز روابط 
بين الملل اســت. او به خاطر کتاب »تراژدي سياست قدرت هاي بزرگ« که 
درباره نئورئاليســم مهاجم در سال 2001 منتشر شــد و همکاري با استفان 
والت )Stephen Walt ( در نگارش مطلب »البي اسرائيل و سياست خارجي 
امريکا« شناخته شده است. کتاب سال 2011 او »چرا رهبران دروغ مي گويند: 
حقيقت درباره دروغ گويي در سياســت بين الملل« دروغ هايي که ملت ها به 

هم مي گويند را شرح مي دهد. 

نويسنده: جان جي ميرشايمر
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روســيه رفت. هســته دولت جديد کي يف طرفدار 
غرب و ضد روسيه بود و چهار عضو بلندپايه داشت 
که مي توان آنها را به درستي فاشيست ناميد. بااينکه 
تمــام ابعاد دخالت امريکا هنوز روشــن نشــده؛ اما 
مشخص است که واشــنگتن پشت اين کودتاست. 
نوالنــد و جــان مک کين، ســناتور جمهوري خواه 
در تظاهراتــي ضددولتي شــرکت کردند و جفري 
پيات، ســفير امريکا، بعــد از برکنــاري يانکوويچ 
علناً اعالم کرد که »امــروز روزي براي کتاب هاي 
تاريخ است« براساس يک مکالمه تلفني ضبط شده 
که منتشر شده، نوالند از تغيير رژيم حمايت کرده 
و خواســتار نخســت وزيري آرســني ياتســنيوک 
(Arseniy Yatsenyuk( در دولت جديد شــد 
(او نخست وزير شد(. هيچ تعجبي ندارد که روسيه 
فکــر کند غرب نقش اصلي در برکناري يانکوويچ 
را بازي مي کند. براي پوتين زمان مقابله با اوکراين 
و غــرب فرارســيده بود. کمــي بعــد از 22 فوريه، 
پوتين به نيروهاي روســيه دستور داد تا کريمه را از 
اوکراين بگيرند و بعــدازآن، او کريمه را به خاک 
روسيه افزود. به دليل وجود هزاران نيروي روسي در 
پايگاه دريايي در بندر سواســتوپل  کريمه و تشکيل 
60 درصد جمعيت کريمه از افراد روسي که بيشتر 
آن ها خواهان جداشــدن از اوکراين بودند،  تصرف 
اين منطقه آســان بود. بعدازاين پوتين فشار زيادي 
روي دولت جديد کي يف گذاشت تا با غرب عليه 
مسکو همکاري نکند. او به طور روشن بيان کرد که 
به عنــوان يک اقدام عملي پيش از اينکه اجازه دهد 
اوکراين بــه منطقه قدرت غرب در پشــت درهاي 
روســيه تبديل شود، مقاومت دولت جديد را درهم 
خواهد شکست. در اين راستا پوتين با به کارگيري 
مشــاوران، نيروي نظامي و حمايت هاي ديپلماتيک 
از جدايي طلبان روسي در اوکراين شرقي که کشور 
را به سوي جنگ داخلي مي کشاندند، حمايت کرد. 
او ارتش بزرگي را در پشــت مرزهاي اوکراين نگه 
داشــت و دولت جديد اوکرايــن را تهديد کرد در 
صورت فشار بيشــتر به مخالفان به اين کشور حمله 
مي کنــد. او همچنين قيمت گاز طبيعي که روســيه 
بــه اوکراين مي فروشــد را افزايــش داد و خواهان 

پرداخت اين پول شد.

مالي مي کرده اســت. مؤسسه غيرانتفاعي که بيش 
از 60 پــروژه را با هدف پياده ســازي جامعه مدني 
 Carl) در اوکرايــن اجرا کــرد. کارل گرشــمن
Gershman( رئيس اين مؤسســه، اين کشور را 
»بزرگترين موهبت« ناميد. بعد از پيروزي يانکوويچ 
در انتخابات فوريه 2010 ايــن موقوفه به اين نتيجه 
رســيد که رئيس جمهور جديد قدرت آن ها را کم 
مي کند. بنابراين تالشــش را بر حمايت از مخالفان 

و گسترش سازمان هاي دموکرات کشور گذاشت.
وقتي رهبران روسيه، تالش برنامه ريزي شده غرب 
براي تغييــر فرهنگ در اوکرايــن را ديدند، نگران 
شدند که ممکن است کشور بعدي خودشان باشند 
و اين گونه ترس ها به ندرت بي دليل هستند. گرشمن 
در ســپتامبر 2013، در واشنگتن پســت نوشت که: 
»تصميم اوکرايني ها براي پيوســتن بــه اروپا پايان 
ايدئولوژي امپراتوري روسيه که پوتين معرفي کرده 
بــود را، نزديک کرده... روســيه هم با يک تصميم 
روبروست و در انتها ممکن است پوتين خود را در 
ســمت بازنده ببيند.« )نه تنها در نزديکي مرزهايش، 

بلکه درون خود روسيه(.
به وجود آوردن بحران

خشــم امريکا را تصور کنيــد اگر چين يک ارتش 
بي نظير بسازد و ســعي کند کانادا و مکزيک را نيز 

وارد اين ارتش کند.
بسته سه گانه غرب ـ گسترش ناتو، گسترش اتحاديه 
اروپا و پياده ســازي دموکراســيـ  به آتشي که زير 
خاکستر بود، هيزم اضافه کرد. جرقه  اين آتش نوامبر 
2013 زده شد؛ زماني که يانکوويچ قرارداد اقتصادي 
بزرگي را که با اروپا بر سر آن به توافق رسيده بود، 
رد کرد و در عوض آن 15 ميليارد دالر از روســيه 
کمک گرفــت. اين کار باعــث افزايش تظاهرات 
مخالفان دولت شد که باعث وخامت اوضاع در سه 
ماه بعد شد و به کشته شدن نزديک به 100 مخالف 
در اواسط فوريه انجاميد. نمايندگان غرب به سرعت 
به کي يــف رفتند تا به توافق برســند. در 21 فوريه 
دولت و مخالفان به توافقي رسيدند که براساس آن 
يانکوويچ تا انتخابات بعدي سر کار مي ماند؛ اما اين 
توافق بالفاصله شکسته شد و يانکوويچ روز بعد به 

خواهند شــد.« هرچند مســکو نتيجه اين نشست را 
يک توافق نمي دانست. الکساندر گروشکو، معاون 
وزير امور خارجه روسيه گفت: »عضويت اوکراين 
و گرجستان در ناتو يک اشتباه بزرگ استراتژيک 
اســت که عواقب بسيار مهم اين کار در امنيت کل 
اروپا تأثيرگــذار خواهد بود.« پوتين گفت پذيرش 
اين دو کشور در ناتو »تهديد مستقيم« روسيه است. 
يکي از روزنامه  هاي روســيه گزارش داد که پوتين 
در گفت وگو با بوش بسيار واضح و روشن گفته که 
اگر اوکراين در ناتو پذيرفته شــود، کاري خواهيم 

کرد که مجبور به ترک ناتو خواهد شد.
حمله آگوست 2008 روسيه به گرجستان، هرگونه 
ترديد دربــاره تصميم قاطع پوتين براي مانع شــدن 
از پيوســتن اوکراين و گرجســتان به ناتو را از بين 
برد. رئيس جمهور گرجستان ميکائيل ساکاشويلي 
(Mikheil Saakashvili( که به شــدت مايل به 
افزودن کشــورش بــه ناتو بود، در تابســتان 2008 
تصميــم بــه متحدکــردن دو منطقــه جدايي طلب 
آبخازيــا و اوســتياي جنوبي گرفت، امــا پوتين با 
يکپارچه شــدن و قدرت گرفتن گرجستان مخالف 

بود و به دنبال عدم عضويت آن در ناتو بود.
بعــد از شــروع جنــگ بيــن دولت گرجســتان و 
جدايي طلبــان اوســتياي جنوبي، نيروهاي روســيه 
کنتــرل آبخازيــا و اوســتياي جنوبي را به دســت 
گرفتند و روســيه پيام روشني به طرف مقابلش داد، 
اما باوجوداين هشدار ناتو هرگز به صورت عمومي 
اعالم نکرد که از پذيرش گرجستان و اوکراين در 
ناتو منصرف شده است و گســترش ناتو با افزودن 
آلباني و کرواسي در سال 2009 ادامه يافت. اتحاديه 
اروپا هم به پيشــروي خود به سمت شرق ادامه داد. 
در مــاه مــه 2008، اتحاديه اروپا از طرح شــرکاي 
شــرقي اش رونمايي کــرد، برنامه اي کــه افزايش 
رفاه در کشــورهايي چون اوکراين را با پيوستن به 
اقتصــاد اتحاديه اروپا تبليغ مي کرد. طبيعتاً روســيه 
اين برنامه را توهيني به خواســته هايش مي دانست. 
فوريه گذشــته و پيش از برکناري يانکوويچ، وزير 
 Sergey) امور خارجه روسيه ســرگئي الوروف
Lavrov( اتحاديــه اروپا را به تــالش براي ايجاد 
منطقــه اي در اروپاي شــرقي کــه در آنجا قدرت 
داشــته باشــد، متهم کرد. از نظر روســيه گسترش 

اتحاديه اروپا پوششي براي گسترش ناتو است.
ابزار نهايي غرب براي جداکردن کي يف از مسکو، 
گسترش ارزش هاي غربي و پياده سازي دموکراسي 
در اوکراين و ديگر کشورهاي شوروي سابق است. 
برنامــه اي که اغلــب با حمايت مالي ســازمان ها و 
اشخاص طرفدار غرب همراه است. خانم ويکتوريا 
نوالند (Victoria Nuland( معاون وزير خارجه 
امريکا در امور اروپا و اوراســيا، در دســامبر 2013 
تخمين زد که از ســال 1991 تاکنون، امريکا بيش 
از پنج ميليــارد دالر در اوکراين براي رســيدن به 
»آينده اي که حق آن است« سرمايه گذاري کرده 
است. به عنوان بخشــي از اين تالش دولت امريکا 
 National) مؤسسه موقوفه ملي براي دموکراسي
تأمين  را    )Endowment for Democracy
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بنابراين اياالت متحده و متحدانش به دنبال پياده کردن 
دموکراســي در اروپاي شــرقي، افزايــش اقتصاد 
وابســته در آنجا و واردکردن آن ها در مؤسســات 
بين المللي بودنــد. ليبرال ها براي قانع کردن متحدان 
اروپايي شــان براي گســترش ناتو با کمي مشــکل 
روبرو بودند. به هرحال اروپايي ها با کنارگذاشــتن 
مسئله ژئوپليتيک بيشتر درگير بودند تا امريکايي ها 
و فرمان همه ليبرال ها مي توانســت صلح در اروپا را 
تأمين کند. باوجود قبول سياست درهاي باز از سوي 
متحدان اروپايي و به دست گرفتن کنترل امنيت اروپا 
در دهه اول اين قرن، گســترش ناتو با مخالفت هاي 
کم واقع گراها روبرو شــد. اکنون جهان بيني ليبرال 
ســلطه مقام هاي امريکا را پذيرفته است. براي نمونه 
باراک اوباما در سخنراني ماه مارس درباره اوکراين 
بارها درباره »ايده آل ها« صحبت کرد. ايده آل هايي 
که سياســت هاي غرب را شــکل مي دهد و »اغلب 
توسط ديدگاه هاي قديمي و سنتي تهديد مي شوند.« 
واکنش جان کري به بحران کريمه نيز اين ديدگاه 
را نشــان مي دهد: »شما در قرن 21 زندگي مي کنيد 
و رفتارتان مانند قرن 19 است و بر اساس يک بهانه 

اشتباه به يک کشور حمله مي کنيد.«
در اصــل، دو طرف دعــوا با دو راهــکار مختلف 
عمل کرده اند: پوتين و هم وطنانش براساس اصول 
واقع گــرا فکر و عمل کردند و همتايان غربي شــان 
براســاس باور ليبرال؛ نتيجه اين شــد کــه امريکا و 

متحدانش ندانسته به بحران اوکراين دامن زدند.

بازي همراه با سرزنش
در همان مصاحبه سال 1998، جورج کنان پيش بيني 
کرد که گســترش ناتو بحران را بيشتر خواهد کرد. 
در همين حال، بيشتر مقامات غربي پوتين را مقصر 
اصلي بحــران اوکراين معرفي کردنــد. به گزارش 
نيويورک تايمــز در مــاه مــارس آنجــال مــرکل، 
صدراعظم آلمــان، پوتين را بي منطــق خواند و به 
اوبامــا گفت »او در دنياي ديگري اســت.« باوجود 
تمايالت مطلق گرايانه پوتين هيچ نشــانه اي از عدم 
تعادل فکري او وجود ندارد. درواقع او استراتژيست 
رده اولي اســت و هرکســي او را به چالش سياست 
خارجي مي کشــد، بايد از او بترســد و به او احترام 
بگذارد. تحليل منطقي تر بعضي از مفسران اين است 
که پوتين از پايان اتحاد شــوروي ناراحت اســت و 
بــراي برگرداندن آن تصميم به گســترش مرزهاي 
روسيه دارد. بنابر اين تحليل، پوتين کريمه را گرفته 
و اکنون در حال ارزيابي شــرايط است که ببيند آيا 
زمان مناســب براي گرفتن کل اوکراين يا حداقل 
قسمت شــرقي آن فرارسيده يا نه و درنهايت با بقيه 
همسايگان روسيه به شــدت برخورد مي کند. براي 
بعضي هــا با اين ديــدگاه، پوتين يــادآور روزهاي 
ابتدايي هيتلر است و هرگونه توافق با او تکرار اشتباه 
مونيخ. بنابراين ناتو بايد پيش از اينکه روسيه کنترل 
همسايه هاي خود را در دست گيرد و اروپاي غربي 
را تهديد کند، گرجستان و اوکراين را جزو روسيه 

بداند.
اين تحليل با نگاهي دقيق تر بي معنا به نظر مي رســد. 
اگر کــه پوتين در پي آفريدن روســيه بزرگ تري 

نتوانســت درک کنــد که سياســت هايش در برابر 
اوکراين به جنگي بزرگ با روسيه مي انجامد، بايد 
به اواســط دهــه 90 و زماني که دولــت کلينتون از 
گســترش ناتو حمايت کرد،  برگرديم. کارشناسان 
توصيه هاي مختلفي در موافقت و مخالفت گسترش 
ناتو کردند، اما هيچ نتيجه اي حاصل نشــد. بيشــتر 
مهاجران اروپاي شــرقي در امريکا و بستگان آن ها 
به شــدت از گســترش ناتــو حمايــت مي کردند، 
چراکه آن ها مي خواســتند ناتو از کشورهايي مانند 
مجارســتان و لهســتان حمايت کند. تعــداد کمي 
از ديپلمات هــاي واقع گــرا، ديپلماســي را انتخاب 
کردند بــراي اينکــه آن ها فکر مي کردند روســيه 
هنوز نياز دارد در مســائل دنيا حضور داشــته باشد، 
اما بيشتر واقع گراها، با گسترش ناتو مخالف بودند، 
چراکه فکر مي کردند نيازي به افزودن يک قدرت 
روبــه زوال با جمعيتي مســن و اقتصادي تک بعدي 
نيســت و آن ها مي ترسيدند که گســترش ناتو تنها 
به روســيه انگيزه اي براي ايجاد مشــکل در اروپاي 
شــرقي بدهد. ديپلمــات امريکايي، جــورج کنان، 
در مصاحبــه اي در ســال 1998 مدت کوتاهي پس 
از اوليــن دور گســترش ناتو اعالم کــرد: »من فکر 
مي کنم روســيه کم کم با اين اقدام برخورد مي کند 
و اين موضوع روي سياست هاي آنها اثر مي گذارد. 
مــن فکر مي کنم اين يک اشــتباه تراژيک اســت. 
به هرحال هيچ کس، ديگــري را تهديد نمي کرد و 

هيچ دليلي براي اين اقدام وجود نداشت.«
امريکا و متحدانش بايد نقشه هايشــان براي افزودن 
اوکراين به غرب را کنار بگذارند و به جاي آن اين 

کشور را به يک سپر بي طرف تبديل کنند.
در طــرف مقابل، بيشــتر ليبرال هــا ازجمله اعضاي 
کليــدي دولت کلينتون گســترش ناتــو را انتخاب 
کردنــد. آن ها باور داشــتند که پايان جنگ ســرد 
سياست هاي بين المللي را از پايه تغيير داده و سياست 
جديد فراملي، جايگزين منطــق واقع گرايي که در 
اروپاي شــرقي به کار مي رفت، شد. همان طور که 
مادلين آلبرايت گفته: »اين يک هژموني ماليم است 
و بنابراين احتمال اينکه مسکو اين کار را يک تهديد 
قلمداد کند، کم اســت. در اصل هدف شبيه کردن 

کل قاره اروپا به اروپاي غربي است.«

آسيب شناسي
درک واکنــش پوتين بايد آســان باشــد. اوکراين 
منطقه اي بســيار مهم و استراتژيک است و در تمام 
تهاجم ها به روســيه مانند حمله ناپلئون، امپراتوري 
آلمان و آلمان نازي به عنوان سپر روسيه بوده است. 
هيچ يــک از رهبران روســي در برابر کمک غرب 
براي ايجاد دولتــي در اوکراين که قصد پيوند اين 

کشور به غرب را دارد ساکت نمي مانند.
شايد واشــنگتن موقعيت مســکو را دوست نداشته 
باشــد، اما بايد منطق پشــت آن را بفهمد. اين اصل 
101 ژئوپليتيک است:  قدرت هاي بزرگ هميشه به 
تهديدهاي بالقوه در نزديکي محدوده شان حساس 
هســتند. امريکا هرگز اســتقرار يک نيروي نظامي 
بزرگ در هيچ کجاي نيمکره غربي را نمي پذيرد؛ 

چه برسد به استقرار آن در مرزهايش.
حتي اگر منطق را کنار بگذاريم، رهبران روسي بارها 
به همتاهاي غربي خود گفته اند که آن ها گســترش 
ناتو بــه اوکراين و گرجســتان را نمي پذيرند و آن 
را تالشــي براي تبديل کردن اين کشورها به دشمن 
روســيه مي دانند. پيامي که جنگ 2008 گرجستان 
ـ روسيه به روشــني آن را بيان کرد. مقامات رسمي 
امريــکا و اروپا ادعا کرده اند کــه آن ها تالش هاي 
زيادي کرده اند تا نگراني هاي روســيه را بکاهند و 
به آن هــا بفهمانند که هيچ برنامــه اي براي تصرف 
آن کشــور ندارنــد. عالوه بــر انکار دائمــي اينکه 
روسيه هدف بعدي گسترش ناتو نيست، ناتو هرگز 
نيروي نظامــي دائمي در قلمرو عضوهاي جديدش 
مستقر نکرده است. حتي در سال 2002 براي ايجاد 
همکاري، شــوراي ناتو ـ روسيه را تأسيس کردند. 
براي آرام کردن بيشتر اوضاع امريکا در سال 2009 
اعــالم کرد که )حداقــل در ابتدا( سيســتم دفاعي 
موشــکي و کشــتي هاي جنگي اش را در آب هاي 
اروپا مســتقر مي کند، نــه در چک يا لهســتان. اما 
هيچ يــک از ايــن اقدام ها کارســاز نبود و روســيه 
مصرانه با گســترش ناتو مخصوصاً در گرجستان و 
اوکراين مخالفت کرد. درنهايت اين روســيه است 
که بايد تصميم بگيرد که اين اقدام ها را يک تهديد 

به حساب آورد يا نه.
بــراي فهميدن اينکــه چرا غــرب به ويــژه امريکا 
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از غربي کردن اوکراين دســت بکشند و به جاي آن 
اوکراين را به ســپري بي طرف بين روســيه و غرب 
بــدل کنندـ  مانند وضعيــت اتريش در طول جنگ 
ســردـ  رهبران غربي بايد اذعــان کنند که اوکراين 
براي پوتين مســئله بسيار مهمي است. بنابراين آن ها 
نمي توانند از يک رژيم ضدروسيه در آنجا حمايت 
کنند. البته نه به اين معنا کــه دولت آينده اوکراين 
بايد طرفدار روسيه و ضد ناتو باشد، درواقع هدف، 
اوکراين مستقلي است که نه به غرب گرايش دارد 

نه روسيه.
براي رسيدن به اين راه حل امريکا و متحدانش بايد 
به صورت عمومي عضويت اوکراين و گرجســتان 
در ناتــو را منتفي اعالم کننــد. همچنين غرب بايد 
برنامه اي بــراي نجات اقتصــادي اوکراين تدارک 
ببيند و مســکو مطمئناً از داشــتن کشوري باثبات و 
ثروتمنــد در غرب خــود حمايــت مي کند. غرب 
بايد تالش هايش براي مهندســي جامعه اوکراين را 
متوقــف کند. زمان پايان دادن به حمايت هاي غرب 
بــراي يــک انقالب نارنجي ديگر رســيده اســت. 
هرچند امريکا و اروپــا بايد اوکراين را به احترام به 
حقــوق اقليت دعوت کند؛ به ويــژه حق زبان براي 

روسي زبانان.
ممکــن اســت بعضي ها بگوينــد تغييــر ديرهنگام 
سياست در برابر اوکراين، به طورجدي اعتبار امريکا 
در جهــان را خدشــه دار مي کند. ايــن کار مطمئناً 
هزينه هايــي در پي خواهد داشــت، امــا ادامه دادن 
سياســت کنوني هزينه بسيار بيشتري دارد. عالوه بر 
اين، کشورهاي ديگر به کشوري که از اشتباهاتش 
درس گرفته و سياستي کارا براي مقابله با مشکالتش 

تدبير کرده، احترام مي گذارند.
اين تفکر کــه اوکراين حــق دارد خودش تصميم 
بگيرد با چه کشــوري متحد شــود و روســيه هيچ 
حقي براي جلوگيري از پيوســتن کي يف به غرب 
ندارد، روش خطرناکي براي تعيين سياست خارجي 
اوکرايــن اســت. حقيقت تلخ اين اســت که وقتي 
قدرت هاي بزرگ با کشــورهاي ضعيف وارد نزاع 
مي شوند، حقوق مسلمي چون حق تعيين سرنوشت 
بي معنا مي شــود. آيا در طول جنگ سرد کوبا حق 
داشت با اتحاد شــوروي متحد نظامي شود؟ در آن 
زمــان امريکا مطمئناً موافق ايــن امر نبود؛ مانند نظر 
کنوني روسيه درباره اوکراين. اين تصميم اوکراين 
اســت که ايــن علت را بفهمــد و درباره همســايه 

قدرتمندش با دقت قدم بردارد.
حتــي اگر بعضي هــا اين تحليــل را رد کنند و باور 
داشــته باشــند که اوکرايــن حــق دارد بخواهد به 
عضويت ناتو و اتحاديه اروپــا درآيد، اين واقعيت 
کــه امريکا و متحــدان اروپايي اش حــق نپذيرفتن 
اين خواســته را دارند پابرجاست. هيچ دليلي ندارد 
که غرب تســليم سياست خارجي اشــتباه اوکراين 
شود. عملي کردن رؤياي تعدادي از اوکرايني ها به 
ايجاد مناقشه و درگيري به ويژه براي مردم اوکراين 

نمي ارزد.
البته بعضــي از تحليلگران احتمــاالً مي گويند ناتو 
ارتباط ضعيفي با اوکراين برقــرار کرده و در کنار 

مي کنند، چراکه مي ترســند روسيه به گونه اي پاسخ 
ايــن تحريم ها را بدهد که آســيب هاي شــديدي 
بــه اقتصاد اتحاديــه اروپا وارد کنــد، اما حتي اگر 
امريــکا موفق به قانع کــردن متحــدان اروپايي اش 
شــود تا تحريم هاي ســخت تر وضع کند، احتماالً 
پوتيــن تصميمش را عوض نمي کند. تاريخ نشــان 
داده که کشــورها براي حفظ باورهاي استراتژيک 
اصلي شان تنبيه هاي سخت را تحمل مي کنند و هيچ 
دليلي وجود ندارد که روسيه را مستثني از اين قاعده 

بدانيم. 
رهبــران غربي بــه سياســت هاي تحريک کننده اي 
چسبيده اندکه روند بحران را در ابتدا تسريع کردند. 
در مــاه آوريل جو بايــدن، معــاون رئيس جمهور 
امريکا، بــا قانون گذاران اوکراين ديــدار کرد و به 
آن هــا گفت: »اين دومين موقعيت براي رســيدن به 
خواسته اي اســت که توسط انقالب نارنجي مطرح 
شــده.« جان برنان، رئيس ســيا، وضعيت را کنترل 
نکرد و همان ماه در قالب ســفري که کاخ ســفيد 
هــدف آن را افزايش همــکاري امنيتــي با دولت 

اوکراين اعالم کرد، از کي يف بازديد کرد.

در همين حال اتحاديه اروپا به گســترش به ســمت 
 José) شــرق ادامــه داد. جــوزه مانوئل باروســو
Manuel Durão Barroso(، رئيــس هيئــت 
اروپايــي در ماه مــارس نظر اتحاديــه اروپا درباره 
اوکرايــن را اعالم کــرد: »ما ديني داريــم، وظيفه 
همبســتگي با آن کشور،  ما تالش مي کنيم آن ها را 
تــا جايي که مي توانيم نزديک بــه خود نگه داريم« 
او بســيار مطمئن بود که اوکرايــن و اتحاديه اروپا 
در 27 ژوئن موافقت نامــه اقتصادي امضا مي کنند، 
موافقت نامه اي کــه بانکوويچ هفت ماه پيش آن را 
نپذيرفتــه بود. همچنين در نشســت وزيران خارجه 
کشــورهاي عضو ناتــو در ژوئن تصويب شــد که 
همچنان عضو جديد پذيرفته مي شــود، اما از اشاره  
مســتقيم به نام اوکراين خــودداري کردند. اندرس 
فاگ راس موسن، دبيرکل ناتو، گفت »هيچ کشور 
سومي حق وتوکردن گسترش ناتو را ندارد.« آن ها 
همچنيــن تصويب کردنــد که بر افزايــش توانايي 
ارتش اوکرايــن در زمينه هــاي فرماندهي، کنترل، 
لجســتيک و دفاع ســايبري کمک کننــد. طبيعتاً  
رهبران روســيه از اين اقدام ناخرســند شدند. پاسخ 

غرب به بحران تنها بدترکردن شرايط بود.
براي بحران اوکراين راه حلــي وجود دارد و الزمه 
آن اين اســت که غــرب با ديدي کامــاًل جديد به 
اين کشــور بنگرد. امريکا و متحدان غربي اش بايد 

بود نشــانه هاي اين خواســت او پيــش از 22 فوريه 
بروز مي کرد. اما قبل از اين تاريخ هيچ نشــانه اي از 
قصد پوتين براي گرفتن کريمه و ديگر قسمت هاي 
اوکرايــن وجود ندارد. حتي براي رهبران غربي که 
با علم به استفاده پوتين از نيروي نظامي از گسترش 
ناتو حمايت مي کردند تصرف کريمه يک واکنش 
غيرمنتظره به برکنــاري يانکوويچ بود. حتي پوتين 
)بالفاصله بعدازاين اقدام( گفت مخالف اســتقالل 
کريمه بوده )قبل از اينکه نظرش را به سرعت عوض 

کند(.
عالوه بر اين، حتي اگر روســيه بخواهد اين کار را 
بکند، توانايي نظامي الزم براي اشــغال بي دردســر 
اوکراين شــرقي را ندارد، چه برســد به گرفتن کل 
کشور. تقريباً 15 ميليون نفر يعني يک سوم جمعيت 
 )Dnieper River) اوکراين بين رودخانــه دنيپر
ـ که کشــور را به دو قســمت مساوي تقسيم کرده 
ـ و مرزهاي روسيه زندگي مي کنند. بخش بزرگي 
از اين جمعيت مي خواهند بخشي از اوکراين بمانند 
و در برابر اشغال روسيه مقاومت مي کنند. همچنين 
ارتش نه چندان قوي روســيه که نشانه هاي کمي از 
تبديل شــدن به ورماخت1 جديد دارد، شانس کمي 
براي آرام کردن کل اوکراين دارد. مسکو وضعيت 
اقتصادي خوبي نيز نــدارد تا بتواند هزينه  هاي يک 
اشــغال پرهزينه را بدهد. اقتصاد اين کشور با وضع 

تحريم هاي جديد بدتر هم مي شود.2
اما احتماالً  روســيه حتي با داشــتن ارتش و اقتصاد 
قوي باز هم نمي توانســت اوکراين را اشــغال کند. 
توجه به تجربيات شــوروي و امريکا در افغانستان، 
تجربه امريکا در ويتنام و عراق و تجربه روســيه در 
ً  بد اشــغال نظامي اســت.  چچن يادآور پايان اکثرا
پوتيــن فهميده تالش براي تســخير اوکراين، مانند 
بلعيدن جوجه تيغي اســت. پاســخ او بــه رويدادها 

دفاعي هستند نه تهاجمي.

راه خروج
با توجه به اينکه رهبران غربي دائماً اين واقعيت را که 
رفتارهاي پوتين ناشي از نگراني هاي امنيتي مشروع 
بوده، انکار مي کنند، افزايش سياســت هاي تنبيهي 
آن ها در برابر روســيه براي جلوگيري از حمله هاي 
آينده به اين کشــور تعجب برانگيز نيســت. بااينکه 
جــان کري گفته تمام گزينه ها روي ميز اســت، اما 
نه امريکا و نه متحدان غربي اش آماده نيســتند براي 
دفاع از اوکراين از نيروي نظامي اســتفاده کنند. در 
عوض غرب بــه تحريم اقتصادي بــراي پايان دادن 
به حمايت هاي روســيه از شورشيان اوکراين شرقي 
روي آورده اســت. در ماه ژوئيــه امريکا و اتحاديه 
اروپــا دور ســوم تحريم هايشــان را آغــاز کردند، 
تحريم هايي که شــخصيت هاي رده باالي نزديک 
به دولت،   بانک هاي بزرگ، شــرکت هاي انرژي و 
مراکز دفاعي را هــدف قرار مي داد. آن ها همچنين 
تهديد کردند که دور ســخت تري از تحريم ها که 
تمام بخش هاي اقتصاد روسيه را در برمي گيرد، اجرا 

مي کنند.
اين گونه اقدام ها تأثير کمي دارند. کشورهاي غربي 
به ويژه آلمــان در برابر وضع اين تحريم ها مقاومت 

امريكا و متحدان غربي اش 
بايد از غربي كردن اوكراين دست 
بكشند و به جاي آن اوكراين را به 

سپري بي طرف بين روسيه و غرب 
بدل كنند ـ مانند وضعيت اتريش 

در طول جنگ سرد
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غافلگير و شــگفت زده شــده اســت. با تجليل و 
تمجيد از ســوريه سخن گفت و همه اين ها سبب 
شد که هيئت ســوري به هنگام بازگشت بگويد: 

»بيشتر از آنچه توقع داشتند شنيدند«.
اين فرش قرمزي کــه پوتين پهن کرد، بوگدانف 
را واداشــت که بر همين اســاس بــه منطقه بيايد. 
او مي دانســت کــه مأموريــت مهمش پشــتيباني 
از ســوريه اســت تا به مقاومت خــود ادامه دهد؛ 
زيرا پايداري ســوريه موضع روسيه را در چالش 
با غرب تقويــت مي کند؛ بنابرايــن بايد مخالفان 
را بــه گفت وگو با نظام ســوق داد يا دســت کم 
مسئوليت شکست گفت وگوها را به گردن آن ها 
انداخت. مســکو به خوبي مي دانــد که اختالفات 
داخلــي مخالفان دمشــق که ســبب تجزيــه آنها 
شده و کم شدن پشــتيباني غرب از آنان، آن ها را 
وادار خواهد ســاخت به راهکار سوريه تن دهند، 

هرچند شايد در اين يقين، کمي اغراق باشد.
بنابراين عجيب نبود که برخي از مخالفان داخلي 
حکومت ســوريه درباره »ائتالف ملــي نيروهاي 
انقالبي و مخالف« ســخني از بوگدانف شــنيدند 
که با چاشــني تمسخر همراه بود. بوگدانف دقيقاً 
اين گونــه گفت: »به اســتانبول خواهيــم رفت تا 
صــداي مخالفان را بشــنويم که در رفاه کامل در 
هتل هاي پنج ســتاره زندگي را مي گذرانند«. همه 

خنديدند و البته پيام اين جمله نيز روشــن بود.

شاهزاده بندر بن سلطان و ويرانگري
همچنيــن عجيــب نبــود کــه بوگدانــف بــراي 
طرف هاي مذاکره اش در منطقه حکايت کند که 
رئيس سابق سازمان اطالعات عربستان، امير بندر 
بن ســلطان، در مســکو گفت: »ما مي خواهيم اين 

ابراز نارضايتي مســكو از ناپديد شدن يا 
بازداشــت عبدالعزيز الخير، رجاء الناصر 

و لؤي حسين
ســفر ميخائيل بوگدانــف، معاون وزيــر خارجه 
روسيه، به سوريه و لبنان و ترکيه نشان مي دهد که 
نزاع روســيه و امريکا همچنان سايه هاي بدبيني را 
بر سر حمام خون سوريه انداخته است. خوش بيني 
نســبت به امکان گفت وگو ميان حکومت سوريه 
و مخالفان، که تماس هاي اين مقام بلندپايه روس 
ايجــاد کرده بود، اينک رنگ باخته اســت. هيچ 
قرينه اي تا اين ســاعت وجود ندارد که نشان دهد 
واشنگتن از تالش هاي روســيه براي حل سياسي 
بحران سوريه پشــتيباني يا از آن حمايت مي کند. 
عربســتان نيز موضــع خــود را در برابر حکومت 
سوريه تغيير نداده است. اکنون که آينده اي براي 
حل وفصل سياســي بحران ســوريه وجود ندارد، 
اين سروصداي مربوط به سفر بوگدانف چيست؟

سامي کليب
از زمــان رســيدن بوگدانف به منطقــه، اين مقام 
بلندپايه روسي تالش داشــته است اظهارنظرهاي 
قاطعانه تري درباره نظام بشــار اســد داشته باشد. 
برخــي از طرف هاي مذاکره کننده با او احســاس 
کردنــد کــه قاطعيــت کالم وي در ديدارهــاي 
کنونيش بيشــتر از پيش اســت. اين قاطعيت البته 
به ســبب افزايش چالش ميان روسيه و ناتو است. 
والديميــر پوتين، رئيس جمهور روســيه، به خوبي 
مي دانــد که ســوريه در اين چالش نقش بســيار 
مهمــي دارد. بنابرايــن بايــد با قدرت بــه جانب 

دمشق بازگشت.
پوتيــن با آغوش بــاز و به صورت علنــي از وليد 
اســتقبال کرد؛  ســوريه،  وزيرخارجــه  المعلــم، 
ميزان صادرات ســالح به هم پيمان ســوري خود 
را ـ به طــور کمي و کيفي ـ افزايــش داد. وي به 
معلم گفت: از درصد باالي موافقان اســد که در 
انتخاب رياست جمهوري سوريه شرکت کردند، 

آن روســيه هم يک گروه دشــمني به وجود آورده 
که کنارآمدن با آن هرروز سخت تر مي شود... و به 
خاطر اين غرب هيچ راه حل ديگري، مگر ادامه دادن 
به سياســت کنونــي اش نــدارد. اما اين نظر بســيار 
اشتباهي است. روســيه قدرت روبه زوالي است و با 
گذشــت زمان ضعيف تر مي شود. حتي اگر روسيه 
در حال قدرتمند شــدن هم بود، عضويت اوکراين 
در ناتو بي معنا مي بــود؛ چراکه امريکا و متحدانش 
به اوکرايــن به عنوان يک عضو اســتراتژيک نگاه 
نمي کننــد -تمايل نداشــتن آن ها براي اســتفاده از 
نيــروي نظامي براي کمک به اوکراين اين موضوع 
را ثابت مي کند- بنابراين داشــتن عضوي جديد در 
ناتو که ديگر اعضا عالقه اي بــه دفاع از آن ندارند 
احمقانه است. در گذشته ناتو با گسترشش موافقت 
کرد، چراکــه ليبرال ها فکر مي کردنــد هرگز نياز 
نمي شود که متحدان به قولشان براي تضمين امنيت 
وفادار باشــند؛ اما واکنش روسيه به اين ماجرا نشان 
داد که عضويت اوکرايــن در ناتو، مي تواند باعث 

بروز مشکالت جدي شود.
ادامه دادن سياست کنوني غرب باعث پيچيده شدن 
روابط غرب با مســکو در مســائل ديگري مي شود. 

مسائلي چون:
1. امريــکا بــه کمک روســيه بــراي خارج کردن 
تجهيزاتش از افغانســتان از طريق قلمرو اين کشور 

نياز دارد.
2. رسيدن به توافق هسته اي با ايران

3. ايجاد ثبات در سوريه.
درواقع در گذشــته مســکو در تمام اين مســائل به 
واشــنگتن کمک کرده است. اين پوتين بود که در 
تابســتان 2013 با ايجاد توافقنامه اي که براساس آن 
ســوريه سالح هاي شــيميايي اش را تسليم مي کرد، 
اوباما را از بحران حمله به سوريه نجات داد. امريکا 
روزي بــه کمــک روســيه در برابر چيــن در حال 
قدرت گرفتن نياز خواهد داشت. سياست هاي   اخير 
امريکا تنها باعث نزديکترشــدن روســيه و چين به 

يکديگر مي شود.
اکنون امريکا و متحدان اروپايي اش با يک انتخاب 
دربــاره اوکرايــن روبرو هســتند. آن هــا مي توانند 
سياست هاي کنوني شان را ادامه دهند، سياست هايي 
کــه باعث تشــديد خصومــت با روســيه و ويراني 
اوکرايــن مي شــود... ســناريويي که همــه در آن 
بازنده  اند، يا تغيير روش دهنــد و اوکرايني آباد اما 
بي طرف بسازند، کشوري که تهديدي براي روسيه 
نباشــد و براي غرب فرصت ترميم روابط با مسکو 
را فراهــم آورد، روشــي که در آن هــر دو طرف 

برنده اند.

پي نوشت:
1ـ ارتــش متحــد آلمــان در ســال هاي 1918ـ 1870 و 

1946ـ1935.  
2ـ با توجه به کاهش فاحش قيمت نفت و ســقوط ارزش 
روبل روســيه وضع اقتصادي اين کشــور بسيار نامطلوب 

است.■

ما حاضريم حتي سوريه هم ويران شود

برگردان: علي زاهدپور

نويسنده: هيثم الموسوي

رئيس سابق سازمان اطالعات 
عربستان، امير بندر بن سلطان، 
در مسکو گفت: »ما مي خواهيم 

اين نظام علوي در سوريه را از بين 
ببريم، ولو سوريه از بين برود



89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 17
6

89
ره 

ما
شـ

 | 9
3 

من
 به

ی و
| د

 17
7

بود که حکومت نمي داند او کجاســت، و درباره 
دو نفر ديگر گفتند تحت پيگرد قضايي هســتند. 
شخصي از قول ســفير روسيه در دمشق مي گفت 
بوگدانف موضوع بازداشــت لؤي حســين رئيس 
»تيّــار بناء الدوله«]= جريان ســازنده حکومت[ را 
با بشــار اســد مطرح کرد، اما پاســخي قانع کننده 
نشــنيد. دمشــق دائمــاً از ابعاد حقوقــي و قضائي 
مســئله مي گويد، درحالي که مسکو اين موضوع 
را يکي از مواردي مي بيند که براي اعتمادســازي 

ضروري است«.
اين هــا دقيقاً مطالبي بود که هيثــم منّاع ـ مخالف 
ســوري ـ به هيئت روســي که چندي پيش با وي 
ديدار داشت گفت. مســئول روسي از چگونگي 
فعال کردن »شوراي هماهنگي« پرسيده بود و اينکه 
آنان با تالش هاي شــخصي درصــدد حل وفصل 
مســائل سياســي و گفت وگو با حکومت هستند. 
منّاع در پاســخ به وي از او پرسيده بود: »آيا قبول 
مي کنيد حکومتي تشــکيل شود که وزير کار آن 
عبدالعزيز الخير، وزير حمل ونقل آن لؤي حسين 
و وزير دادگســتري آن رجاء الناصر باشد؟«. آن 
مسئول روسي رفت و برنگشت. منّاع هم در عمل 
بــه حديث نبوي که مي گويد: »هر کس به خدا و 
روز واپســين ايمان دارد، يا سخني نيک بگويد يا 
سکوت کند«، سکوت را برگزيد. وي مي افزايد: 

»در اين مرحله، موضع ما سکوت است«.
اما آگاهان از برخي تحرکات مخالفان در خارج 
دريافته اند که حاشــيه تحرک منّاع گسترش يافته 
است و مســئوالن غربي و عربي بســياري که در 
ســال هاي پيش حتي بــا وي ســخن نمي گفتند، 

اينک از او استقبال مي کنند.
بوگدانــف، با دو گــروه از مخالفان ســوري در 
بيــروت ديدار کرد: گروه اول شــامل مُني غانم، 
أنَــس جوده از اعضاي رهبري »تيّــار بناء الدوله« 
بود. نِضال الّســبع هم که واســطه ميــان برخي از 
مخالفــان داخل ســوريه و ســفارت روســيه در 
بيــروت اســت در اين ديــدار که يک ســاعت 
کامــل ـ از چهــار تــا پنــج بعدازظهر ـ بــه درازا 
کشيد حضور داشــت. پيش از آن مقرر شده بود 

اين کار تمــام قوانين بين المللي و انســاني را زير 
پا مي نهيــد؛ چراکــه به خاطر اهداف سياســي به 

تروريسم پروبال مي دهيد«.
چرا اکنون کــه اعتمادي به امريکايي ها نيســت، 
روســيه تحــرکات خــود را آغاز کرده اســت؟ 
پاسخ، به سادگي اين اســت که مسکو مي خواهد 
واشنگتن را به زحمت بيندازد و در موضع امريکا 
تزلــزل بيفکند يا وانمود کند که در حال اين کار 
است. بشار اسد هم به خوبي از اين امر آگاه است 
و بااينکــه چندين بار به بوگدانف و ديگران گفته 
اســت که اين مخالفان نمي تواننــد حتي در يک 
خيابان تأثير داشته باشــند و بهتر است با مخالفان 
مســلح گفت وگــو کرد، بر آن اســت کــه کار 
روس ها را آسان سازد. اشکال ندارد، بشار ـ دقيقاً 
مانند مســکو ـ مي داند اين ائتالف و هم پيمانانش 
هســتند که به ســبب تالش روســيه بــه زحمت 
مي افتند. آنــان اگر بپذيرند که به مســکو بروند، 
بدين معناســت که پذيرفته اند چارچوب مخالفان 
گســترده تر شــود؛ و اين امر نقش اوليه آنان را از 
بيــن مي برد. اگر هم نپذيرنــد، آنان خود متحمل 
تبعات شکســت مذاکرات مي شوند و گفت وگو 
به طرف هــاي مخالفي منحصر مي شــود که نظام 

قبولشان دارد.

بوگدانف از بازداشت ها در سوريه انتقاد 
کرد

هنگامي کــه وليــد المعلم، وزير خارجه ســوريه، 
مطرح کرد نشســت هاي مخالفان و دولت سوريه 
در دمشــق باشد، چنين پاسخ شنيد: »نه، در دمشق 
نه، بلکه در مســکو، اين بهتر است«. المعلم سبب 
را پرســيد ـ به ويژه آنکه اکنون در دمشــق امنيت 
برقرار اســت ـ و بوگدانف پاســخ داد: »اگر امن 
بــود، عبدالعزيــز الخير و رجــاء الناصــر ناپديد 
نمي شدند و لؤي حســين هم بازداشت نمي شد«. 
مسکو از ناپديد شدن يا بازداشت اين سه مخالف 

نظام ناخشنود است«.
»چنديــن بار تالش کردم آنــان را آزاد کنم يا از 
سرنوشتشــان آگاه شوم، پاسخ درباره »الخير« اين 

نظام علوي در ســوريه را از بين ببريم، ولو سوريه 
از بيــن برود«؛ و وقتي بوگدانف از او مي پرســد: 
»روابط شــما با رئيس جمهور سابق مرحوم حافظ 
اسد چگونه بود؟« شاهزاده بندر سريعاً پاسخ داد: 
»عالي بــود. او مردي عاقل بود«. بوگدانف هم به 
او گفت: »پس شما با نظام حکومتي علوي مشکل 
نداريد، مشکل شما با خود بشار اسد است«. فاش 
کردن اين گفت وگو هم در شرايط کنوني پيامي 

واضح از سوي روسيه به رياض است.
و بــاز عجيب نبود کــه بوگدانــف باوجودآنکه 
فــاش کرد امريکايي هــا با تحرک فعلي روســيه 
موافق اند، انتقاداتي گزنده را نيز متوجه آنها کرد. 
وي بــه طرف هاي مذاکره اش گفــت که چگونه 
جان کري ســه هفته پــس از مذاکرات »ژنو2« به 
روس ها مي گويــد: »مذاکرات شکســت خورد. 
اکنــون به جنــگ بازمي گرديم«. پاســخ روس ها 
نيز بــه او اين بود: وقتي شــما مســئوليت نظارت 
بــر مذاکرات ميان فلســطيني ها و اســرائيلي ها را 
بر عهده داشــتيد که 9 ماه طول کشيد، پس از به 
نتيجه نرســيدن، 9 ماه ديگر آن را تمديد کرديد؛ 
بعد هم باز تمديد کرديد، چرا همين کار را براي 

نجات سوريه انجام نمي دهيد؟!
بوگدانف معتقد اســت اکنون هيــچ اعتمادي به 
امريکايي ها نيســت و همچنان اين احتمال هست 
که نيرنگي به کار برند. درســت اســت که آنان 
بــا تحرک روســيه بــراي کنار هــم جمع کردن 
مخالفــان و حکومــت ســوريه موافق انــد، ولي 
موافقتشــان از اين باب اســت که: »شــما کارتان 
را بکنيد، ما با شــما موافقيم، اما شک نداريم که 
شکســت مي خوريد«. اين موضــوع دقيقاً هماني 
است که مســئوالن روسيه را وادار کرده هرگونه 
اقــدام امريکا يا ناتو ضد داعــش را که خارج از 
چارچوب شــوراي امنيت باشــد، با تحفظ بسيار، 
تأييد کنند. شــايد روس ها ته دلشــان هم با چراغ 
ســبز نشــان دادن ســوريه به ائتالف بين المللي و 
همــکاري اين کشــور با آن عليــه داعش راضي 
نباشــند؛ زيرا آن ها هــم مانند ايراني هــا معتقدند 
هرگونه موافقــت با ائتالف يعني اجــازه دادن به 
امريکا و هم پيمانانش که مرتکب اشــتباه شــوند 

و در زمين ســوريه خدعه و نيرنگ به کار برند.
کســاني که با فرســتاده روس ها ديدار کرده اند، 
شــنيده اند که مثاًل چگونه کري، به همتاي روسي 
خود گفته اســت: »فکر نکنيد ما آمده ايم داعش 
را بزنيم تا نظام ]بشار اســد[ استفاده ببرد«. به نظر 
مي رســد همين مســئله محــور نزاع هــاي فراوان 
روســيه و امريکاســت. پيش تــر امريکايي هــا به 
روس هــا گفته بودند: تا زماني کــه نوري مالکي 
در قدرت است، ما براي از بين بردن تروريسم در 
عــراق کاري نمي کنيم. آنــان تقريباً همين را هم 
درباره ســوريه مي گويند، باآنکه ناچارند داعش 

را سرکوب کنند.
روس هــا ـ آن گونــه کــه بوگدانــف مي گويد ـ 
بشار اسد-بوگدانفچندين بار به امريکايي ها پاســخ داده اند: »شما با 
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کــه روز بعد از ديــدار بوگدانف بــا حزب اهلل و 
ديــدار المعلم از ايران اقدام بــه بمباران مواضعي 

در نزديک دمشق کرد.
آيا مســکو موفق مي شود؟ دشــوار است، هرچند 
براي مدتي کوتاه توانســته اســت پرونده سوريه 
را در دســت بگيــرد. ايــن به خودي خــود و در 
اوج چالش روســيه با ناتو مهم اســت. همين امر 
بشــار اســد را وادار مي کند هر چه در توان دارد 
بــه کار بندد تــا مأموريــت بوگدانف به آســاني 
صورت بگيرد، هرچند بشــار شخصاً معتقد است 
ـ همان گونه که نســبت به توافق ژنو همين اعتقاد 
را داشــت ـ اين ها همه براي بستن دهان مخالفان 

است و اقدامي واقعي و سودمند نيست.

ارتش سوريه خط قرمز است
بــا رهبــران  بوگدانــف  در خــالل ديدارهــاي 
مخالفان در ترکيه و لبنان و دمشــق و با شــماري 
از مســئوالن لبناني، معاون وزير خارجه روســيه 
ميخائيــل بوگدانــف چندين بار اين پرســش را 
مطــرح کرد: »از بين بردن ارتش عربي ســوريه به 
ســود کيســت؟«. وي تحليلي هم ارائه کرد مبني 
بر اينکــه هيچ کس جز اســرائيل از ايــن نابودي 
برنامه ريزي شــده ارتش سود نمي برد. او همچنين 
پرســش ديگري را از مخالفان پرســيد: »آيا قبول 
نداريد کــه تنها گفت وگــو مي تواند از تقســيم 
اراضي ســوريه جلوگيــري کنــد؟«. وي گفت: 
»مخالفــان بايد همين امــروز و نه فــردا حرکتي 
کننــد تــا نقشــه هايي را که ضد ســوريه طراحي 
شده اســت نقش بر آب کنند؛ چه، خود آنان در 
نجات ســوريه و بازسازي آن نيز ســهيم هستند«. 
شنوندگان سخنان بوگدانف فهميدند که »ارتش 

سوريه خط قرمز« روسيه است.
بوگدانــف  از  بــار  چنديــن  ســوري  مخالفــان 
شــنيدند که احتمال رفتن بشــار اسد هست. او از 
گفت وگو و ديــدار و نزديک ســازي ديدگاه ها 
سخن مي گفت. وقتي يکي از مسئوالن ائتالف از 
بوگدانف دربــاره توافق »ژنو 1« و »کميته انتقالي 
با اختيارات تاّم« پرســيد، بوگدانف گفت: »مبناي 
گفت وگــو همان ژنو 1 اســت، ولــي اکنون که 
تروريســم در اولويت است و نيز بعد از انتخابات 

اخير رياست جمهوري، به تغييراتي نياز دارد«.
چند نفر از مســئوالن ائتالف از آن نشست خارج 
شــدند و گفتند: »در نظرات مســکو تغييري ديده 
نمي شــود. اين کشــور همچنان از نظام بشار اسد 
حمايت مي کند و ســفر بوگدانــف نيز در همين 
راســتا صورت گرفته اســت«، امــا در مذاکرات 
بوگدانف شــايد به صورت تعمدي اين مسئله هم 
گوشزد شد که غرب جز انداختن مخالفان دولت 
سوريه به ورطه مشــکالت، چيز ديگري برايشان 

نداشته است.

منبع: روزنامه االخبار چاپ بيروت■

ازاين رو بيشــترين انتظاري که مي رود آن اســت 
که روسيه اوالً، در جمع کردن مخالفان در مسکو 
موفق شــود تا يک گروه مخالــف که موردقبول 
همه باشد تشکيل شود؛ سپس آنان را با حکومت 
بر ســر يک ميزگرد آورد. اگر روسيه در مرحله 
اول هم موفق شــود، بي هيــچ ترديد موفق بودنش 
در گام هاي بعدي، آرزويي تقريباً دســت نيافتني 

است.
امريــکا هنــوز آمــاده نيســت و عربســتان هــم 
ديدگاهش تغيير نکرده اســت. اين چيزي بود که 
مي شــد از گفت وگوهاي بوگدانف با طرف هاي 
مذاکره اش از دمشــق گرفته تا حزب اهلل و رهبران 
گروه هاي لبناني فهميد. شايد حزب اهلل از فرستاده 
روسيه ســخني با اين مضمون شــنيده که: مسکو 
براي ضربه زدن به تروريســم، تا آخرين توان چه 
در بعد سياســي و چه نظامي به حمايت از سوريه 

مي پردازد.
طبيعي اســت که حزب اهلل احســاس کند مســکو 
اکنــون بيشــتر از هر وقــت ديگر بــراي حمايت 
از ســوريه و تقديــر از نقش حــزب اهلل در مبارزه 
با تروريســم جّدي است. شــايد حزب اهلل فهميده 
است که لحن کالم بوگدانف اکنون محکم تر از 
آني است که گروه اعزامي حزب در مسکو از او 
شــنيد. اين موضعي اضافه بر موضع ســابق روسيه 
اســت. هنگامي گروهــي از نمايندگان شــوراي 
فدرالي پارلمان روســيه به رياست نائب رئيس آن 
الياس اوماخانوف به لبنان آمدند و به طور مفصل 
با رهبري حزب اهلل ديدار کردند. جالب است که 
آغــاز گفت وگوهايــش با حــزب اهلل در ضيافت 
شامي بود که حزب برگزار کرد. آن روز سخني 
بسيار مهم گفته شد، تا آنجا که بوگدانف موضع 
رهبري مقاومت را قانع کرد موضع مســکو بسيار 
استراتژيک تر از آني اســت که برخي معتقدند و 
مسکو براي رويارويي بسيار آماده تر از آني است 

که دشمنانش مي پندارند.
به نظر مي رســد بوگدانــف نيز با همين انديشــه 
آمده اســت؛ زيرا حمايت از ســوريه ايــن بار به 
ســبب تأثير آن بــر آينده چالش روســيه با غرب 
ضروري تــر شــده اســت؛ ازايــن رو مي طلبد که 
همــه راه هاي احتمالي براي »از پشــت خنجرزدن 
امريکا« بسته شــود و تمام طرف هاي سوري قانع 

شوند که گفت وگو بهترين راه است.
شايد اســرائيل زودتر از ديگران اين پيام را شنيد 

اين ديدار به مدت نيم ســاعت باشــد و نيم ساعت 
بعــدي از آِن »هيئه التنســيق« ]= کميته هماهنگي[ 
به سرپرســتي حسن عبدالعظيم و عضويت صفوان 
الَعّکاش و أحمد الحســراوي باشد؛ اما اين گروه 
به سبب اشــکالي که در گذرنامه عّکاش در مرز 
ســوريه رخ داد دير رســيدند. البته مشکل آنان با 
تماس با ســازمان امنيت سوريه برطرف شد، ولي 
به هرحال ســبب تأخير آنان شد. وقتي عبدالعظيم 
و همراهانــش رســيدند، نخســت با مديــر اداره 
خاورميانه وزارت خارجه روســيه ديدار کردند؛ 
زيرا بوگدانف در آن ســاعت بــه ديدار دبير کل 
حزب اهلل ســيد حســن نصــر اهلل رفته بــود. وقتي 
برگشــت، او نيز بــا عبدالعظيم و هيئــت همراه با 

حضور نضال السبع به گفت وگو پرداخت.

تقدير از َمعاذ الخطيب
در ديدار بوگدانف با دو گــروه مخالفان داخلي 
ســوري، مشــاهده شــد که وي درباره هيثم منّاع 
پرســيد و بر اهميت نقش کميتــه هماهنگي تکيه 
داشــت. او همچنيــن نظر آنــان را درباره شــيخ 
معــاذ الخطيب ـ رئيس ســابق ائتــالف مخالفان ـ 
جويا شــد و با تقدير از تالش هــاي او، به پاره اي 
از تماس هــاي روس ها با وي اشــاره کرد. جالب 
آن بــود که حســن عبدالعظيــم هم بــه تقدير از 
معاذ الخطيب پرداخــت و گفت کميته هماهنگي 
در ارتبــاط کامــل و هماهنگــي دائم با اوســت 
از اعضــاي  اکنــون مجموعــه اي  »الخطيــب«  و 
ســابق ائتالف را کــه معتقد به راه حل سياســي و 

مذاکره اند رهبري مي کند.
مُنــي غانم که اکنون رهبر گروه »تيّار بناء الدوله« 
در داخل ســوريه اســت، پس از بازداشت رئيس 
آن لوي حســين چنــد نکته را گوشــزد کرد که 
مهمتريــن آنها عبارت اســت از: »حفــظ تماميت 
ارضي ســوريه، ايجاد دولتي بر مبناي دموکراسي 
حفــظ  بازداشــتي،  سياســيون  آزادي  عادالنــه، 
نهادهاي حکومتــي و ازجمله نهاد نظامي، مبارزه 
همه جانبــه اعم از سياســي، فرهنگــي و نظامي با 

تروريسم«.
عبدالعظيــم نيــز طرحــي را به عنــوان راهکار در 
چنديــن صفحه ارائــه کرد. در اين طــرح نکاتي 
آمده بود که پيش تر کميته هماهنگي مکرر گفته 
بود. همچنين از مسئوليت حکومت سوريه و لزوم 
برداشتن گام هايي از جانب آن براي اعتمادسازي 

سخن رفته بود.

راهكار واضحي وجود ندارد
مختصــر آنکــه، بوگدانــف آمــده بود تــا همه 
ديدگاه ها را بشــنود؛ به ويــژه آنکه وي در ميدان 
مين گام برمي دارد. نه ائتالف مخالفان مي خواهد 
که روسيه در اين زمينه فعال باشد ـ از ترس آنکه 
روســيه نزديک به نظام اســت ـ و نه نظام بشــار 
اســد معتقد به تأثير مخالفــان در وضعيت داخلي 
اســت؛ و نه امريــکا مي خواهد روســيه در جايي 
که او شکســت خورده اســت به موفقيت برسد؛ 

امريکا هنوز آماده نيست و 
عربستان هم ديدگاهش تغيير 
نکرده است. اين چيزي بود که 

مي شد از گفت وگوهاي بوگدانف 
با طرف هاي مذاکره اش از دمشق 

گرفته تا حزب اهلل و رهبران 
گروه هاي لبناني فهميد
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آتوريتي اســت. او از نظر دادن درباره اين موضوع 
ســرباز زد. همــکاري او با نيروي ضدتروريســم 
نيوآرک )Newark( او را به افغانستان و پاکستان 
کشــاند. جايي که او به FBI و CIA کمک کرد تا 
رهبر القاعده را بازدشــت کنند. او در ســال 2006 

مدال شجاعت پورت آتوريتي را دريافت کرد. 
دان بورلــي )Don Borelli( رئيس بخش مبارزه 
با تروريســم FBI مي گويد: »تامــي بدون نظر نبود 
و از در ميان گذاشتن آن ها با همکاران و رؤسايش 
خوشــحال مي شــد. هما ن طور که مي توانيد تصور 
کنيــد ايــن کار او باعث ناراحتي بعضــي از افراد 
مغرور، به ويژه در FBI مي شد، اما زماني که اوضاع 
به هم مي ريخت، تامي فردي بود که مي خواســتيد 

در تيم شما باشد و روي موضوع کار کند«. 
بعــد از اتفاقــات 11 ســپتامبر، اطالعــات درباره 
خاورميانــه در اولويــت قــرار گرفــت. مک هيل 
منبع اطالعاتي داشــت که از ســال 1996 کارمند 
FBI بود. بر اســاس گفته هاي افســران پيشين اين 
منبع اطالعاتي در نيويــورک زندگي مي کرد؛ اما 
دوســتان و اقوامي در بلوچســتان داشت. اين منبع 
مک هيل را به رابطان خارجي معرفي کرد، رابطاني 
که شــامل اعضاي خانواده ريگي بودند. بنابرگفته 
افســران، عمليات به اندازه کافي موفــق بود و اين 
 FBI منبع اطالعاتي بعد از 11 سپتامبر هم زمان براي
و CIA کار مي کرد و توســط هر دو و به مرکزيت 

گفته او دســتور جمع آوري اطالعات دقيق درباره 
جنداهلل را نداده: »اکنون همه آژانس ها مي خواهند 
در مبــارزه با تروريســم و جمــع آوري اطالعات 
حضــور داشــته باشــند. ما تعــداد زيــادي از اين 
واحدهاي ضدتروريسم داريم که فشار آن ها روي 
بوروکراسي ما اســت و تعداد زياد ديگري نيز در 

راهند.«
FBI ،CIA، پنتاگون و اداره اطالعات ملي همگي 
از نظر دادن درباره اين مقاله سرباز زدند؛ اما بيش از 
شش نفر از افسران فعلي و پيشين امريکا که به دليل 
اختيارنداشتن براي صحبت در اين باره به صورت 
ناشناس گفت وگو کردند، ارتباط امريکا با جنداهلل 
و گســترش ارتباط با اين گــروه را تأييد کرده اند. 
بيشتر افسران فعلي که درباره عمليات بحث کردند 
آن را کم اهميت نشان دادند و گفتند آن را حاصل 
خطاي ســهوي مي دانند تا يک تالش رسمي براي 

متحد شدن با گروه هاي تروريستي. 
در مرکــز عمليات آقــاي مک هيل بود. کســاني 
کــه او را مي شناســند تصويــري متناقــض از او 
مي دهند. کســي کــه مهارتش در گســترش منابع 
اطالعاتــي)developing sources( به شــدت 
از طرف FBI تحسين مي شــد؛ اما از بوروکراسي 
دســت و پاگير عصباني بود و ارتباطــش با جنداهلل 

خارج از قواعد بود. 
مک هيــل 53 ســاله هم اکنــون بازنشســته پورت 

بعد از انفجار بمب در جنوب ايران در ســال 2007 
)1385( که به کشته شــدن 11 نفر از اعضاي ســپاه 
پاسداران منجر شــد، يک افسر CIA متوجه مسئله 
شگفت انگيزي در پرونده هاي پايگاه شد: گزارش 
اطالعاتي کــه پيش از وقوع بمب گذاري در ايران 
بايگاني شده بود و هشدار مي داد اتفاقي بزرگ در 

ايران رخ خواهد داد. 
اگرچــه گزارش جزئيــات کمي داشــت؛ اما اين 
افســر CIA متوجه شد اين گزارش به اين معناست 
که امريکا از پيش مي دانســته که گروه تروريستي 
جنــداهلل عملياتــي را در ايران شيعه نشــين طراحي 
کرده اســت. دو نفر از افســران پيشين امريکايي و 
آشنا به امور، اين موضوع را به ياد دارند. منابع اين 
گــزارش تعجب آور بودند. گــزارش از نيوآرک 
)Newark( و از طــرف کارآگاهــي از نيــروي 
 Port( پورت آتوريتــي نيويورک و نيوجرســي
 Authority of New York and New

Jersey( آمده بود. 
پليس پورت آتوريتي مسئول کنترل پل ها، تونل ها 
و صدور قبض پارکينگ فرودگاه هاســت؛ اما آن 
کارآگاه ســختکوش و گاه بــي ادب به نام توماس 
واحد  عضــو   )Thomas McHale(مک هيــل
مبارزه با تروريســم FBI هم بود. او به افغانستان و 
پاکستان سفر کرده و منابع اطالعاتي خود را درون 
رهبري جنداهلل گسترش داد. او بعدها تحت نظارت 

FBI و CIA درآمد. 
منبع اطالعاتي غيرعادي امريکا و ارتباط بلند مدتش 
با جنداهلل نشان از گسترش عمليات اطالعاتي بعد از 
11 ســپتامبر دارد. با تبديل شدن مبارزه با تروريسم 
 ،FBI-بــه يــک اولويت ملــي بازيکنــان جديــد
پنتاگون، نيروهاي محلي و ... - همه وارد عمليات 
جاسوسي شدند. نتيجه سيستم بهم ريخته اي شد که 
در آن معموالً آژانس ها به صورت مستقل و با خطا 

عمل مي کنند. 
ســناتور راش هــال )Rush Holt(، دموکــرات 
و اهل نيوجرســي که در کميته اطالعات اســت، 

به ترور نزديک شويد، ولي آن را متوقف نكنيد
افسر »پورت آتوريتي« )Port Authority( اطالعاتي درباره حمالتي در 

بلوچستان ايران در اختيار داشته است

برگردان: صبا نائلي

 )James Risen( نويسندگان: جيمز رايزن
)Matt Apuzz( و مت اپوزو
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مي گويد مســئول بخش ايران CIA در سال 2009 
جايزه اي به خاطــر فعاليت هاي مک هيل به او داده 

است و دليل اين اقدام نامشخص است. 
بعــد از آن امريــکا به قراردادن جنداهلل در ليســت 
گروه هاي تروريســتي توجه کرد. مقامات رسمي 
امريــکا دائماً ادعاي ايران مبني بر همکاري امريکا 

و اسرائيل با جنداهلل را رد مي کردند.
ايــران عبدالمالــک ريگــي را در فوريــه 2010 
دســتگير و در مــاه ژوئن اعدام کــرد؛ اما اين کار 
مانع فعاليت هاي اين گروه نشــد و در ژوئيه همان 
ســال دو بمب گذار انتحاري، مسجد جامع زاهدان 
را منفجــر کردنــد و تقريباً 30 نفر کشــته و صدها 
نفر زخمي شــدند. جنداهلل بمب گذاران را معرفي 
کرد، آنها عبدالواســط و محمد ريگي از بستگان 
رهبر گروه بودند. رئيس جمهور اوباما اين کشــتار 
را محکــوم کرد و گفت: »امريکا در کنار خانواده 
قربانيان اســت، به کشته شــدگان و زخميان احترام 
مي  گــذارد و در مقابله با ايــن بي عدالتي در کنار 

مردم ايران است.« 
امريکا رســماً اعالم کرده کــه جنداهلل در عمليات 
بســيار زيادي که به مــرگ و جراحــت انجاميد، 
تروريســتي  تکنيک هــاي  از  و  کــرده  شــرکت 
چــون بمب گذاري انتحــاري، آدم ربايــي و ترور 

شخصيت هاي مهم استفاده کرده است.
در اواخــر ســال 2013 مک هيــل بــراي ســفر به 
 FBI درخواست مجوز کرد؛ اما FBI افغانســتان از
اين درخواست را رد کرد. دليل اين کار يا انتقادات 
وارد بــه فعاليت هاي مک هيل بود يــا قطع بودجه 
دولتي در آن ســال. مشکل ديگر FBI ثبت نکردن 
دقيق گزارشات توسط مک هيل بود که بر خالف 
قوانين جديــدش بود. بعد از اين اتفاقات مک هيل 

خود را بي پشتيبان ديد. 
ســپس مک هيل سفر ديگري به افغانستان از طريق 
پنتاگــون ترتيــب داد و FBI با اين ســفر مخالفتي 
نکــرد؛ اما چند ماه پس از بازگشــتش او را اخراج 
کرد. مک هيل به پورت آتوريتي بازگشــت اما در 

آنجا هم جايگاه گذشته اش را نداشت. 
بعضــي از مقامات رســمي مک هيــل را به خاطر 
رفتارهــاي تک روانــه اش که منجر به تغيير مســير 
عمليات شــد، ســرزنش مي کنند؛ اما دوســتانش 
مي گوينــد اين رفتــار ناعادالنه اي اســت، چراکه 
ارتباط امريکا با جنداهلل بيش از يک دهه است که 
ادامــه دارد و کارهاي مک هيل از ســوي مقامات 

تأييد و تشويق شده بود. 
آينده روابط امريکا و جنداهلل بعد از بازنشسته شدن 
مک هيل روشن نيست. اکنون جنداهلل تجزيه شده و 
اعضايش به گروه هاي ديگر پيوسته اند؛ اما افسران 
مي گوينــد منبع اطالعاتي اصلي مک هيل که رابط 
اصلي او با شبکه اطالعاتي خارجي اش بوده، هنوز 

در ليست منابع FBI است. 
منبع: نيويورک تايمز■

بکشد. برمال شدن اين قضيه رسوايي بزرگي بود که 
CIA را مجبور کرد تا در کل سيستم اطالعاتي اش 
تجديد نظــر کند. FBI نيز به دليل اســتفاده از يک 
گانگســتر و گروهش به عنوان منبــع اطالعاتي که 
مرتکب قتل شده بودند، مورد اعتراض قرار گرفت 
که اين باعث بازنويسي قوانينش شد، قوانين جديد 
ضبط دقيق اطالعات را مي خواهد. مک هيل نيز به 
عنوان يک مأمور FBI امريکايي مشمول اين قانون 
جديد مي شــد؛ اما قوانين براي منبع دوم که به نام 
زيرمنبع شــناخته مي شــود، کمتر سخت گير است 
بنابراين بر اســاس صحبت هاي افسران، اشتباهاتي 
توســط افراد جنــداهلل کــه مک هيل با آنــان کار 

مي کرد رخ داده است. 
بر اساس گزارش، افسر CIA به يک نگراني جدي 
تبديل شــد. وکالي CIA نتيجه گرفتند که استفاده 
از مبــارزان اســالمي براي جمــع آوري اطالعات 
درباره حمالت پيش رو، مي تواند تاکتيک حمايت 
امريکا از تروريسم را تداعي کند. آنها گفتند بدون 
تأييديه رئيس جمهور ايــن کار يک برنامه مخفي 
غيرمجاز اســت و CIA ارتباطش با منابع اطالعاتي 
مک هيل را قطع کرد. مشــخص نيســت که بعد از 
ابــراز نگرانــي وکالي CIA کدام افســر صاحب  
قدرتي دستور ادامه رابطه با جنداهلل را داده، افسران 
امريکايي به جمع آوري اطالعات از درون جنداهلل 
ادامه دادند – ابتدا از طريق FBI و ســپس از طريق 
پنتاگون- ارتباط با اين منابع اطالعاتي حتي زماني 
که حمله جنداهلل به مرگ شهروندان ايراني انجاميد 
يــا زماني که امريکا اين گــروه را جزو گروه هاي 
تروريســتي قــرار داد نيز قطع نشــد. ديــوان عالي 
عدالــت و وکالي FBI هم زمــان گفتنــد که آنان 
هرگــز از نگراني هاي CIA خبر نداشــتند. بنابراين 
در حالي که افســران امريکايي مکرراً هر ارتباطي با 

گروه را انکار مي کردند، روابط ادامه يافت.
با اينکه دولــت امريکا اعالم کــرده که مک هيل 
به عنوان فردي مستقل عمل مي کرده؛ اما شواهدي 
وجود دارد که نشان مي دهد افسران ارشد از ارتباط 
او با جنداهلل آگاه بوده اند و آن را تأييد مي کردند. 
 FBI به عنــوان نمونه در ســال 2008 افســر ارشــد
در واشنگتن ســفر مک هيل به افغانســتان را تأييد 
مي کند. سفري که او در آن با شبکه اطالعاتي اش 
مالقات مي کند. بر اســاس قوانين CIA نيز بايد اين 

سفر را تأييد کرده باشد. 
گزارش هاي اطالعاتي مک هيل به طور گسترده اي 
در جوامع اطالعاتي شــناخته شده. يکي از افسران 

مک هيل هدايت مي شد. 
برخالف اقدامات امنيتي حکومت ايران در منطقه 
بلوچستان يک جوان کاريزماتيک خانواده ريگي 
به نام عبدالمالک ريگي، گروه جنداهلل را در ســال 
2003 )1382( بــراي مبــارزه بــا حکومــت ايران 
تشــکيل داد. او تعداد زيادي از ريگي ها را جذب 
کــرد. امريکا بعدهــا تخمين زد کــه جنداهلل 500 
تا2000 عضو جذب کرده )تقريباً به اندازه القاعده 

يمن(. 
افســران ســابق مي گويند کــه در ســال هاي اوليه 
تشکيل گروه به دليل عالقه نداشتن جنداهلل به حمله 
بــه غرب، امريکا حساســيت امنيتي نســبت به اين 
گروه نداشت و روابط مک هيل باعث نگراني نبود. 

حمالت بي شرمانه
با گذشت زمان جنداهلل خشــن تر و بي شرم تر شد. 
در ســال 2005 )1384( مأمــوران مخفي گروه به 
کاروان رئيس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد، 
حملــه کردند؛ اما موفق به کشــتن او نشــدند. اين 
گروه به خاطر يک سري از حمالت ازجمله کشتار 
مردم در ايســت بازرسي در ســال 2006 )1385( 
سرزنش شده است و همان سال يک اتوبوس افراد 

سپاه پاسداران را منفجر کرد. 
ارزش و گســتردگي اطالعات جمع شــده از منابع 
اطالعاتــي مک هيل و شــبکه خارجــي رابطانش 
مشخص نيست. بلوچستان مرکز گروه هاي نظامي 
و قاچاقچيانــي اســت که مــواد مخدر، اســلحه و 
گروگان ها را از مزرهاي ضعيف ايران، افغانســتان 
و پاکســتان عبور مي دهند. بعضي از مبارزان بلوچ 
در ارتباط ايدئولوژيک با القاعده و طالبان هستند. 
بــراي نمونه خالد شــيخ محمد، طــراح حمله 11 
ســپتامبر، با بلوچ ها نسبت دارد. ســه تن از افسران 
گفته اند که در ســاليان گذشــته پرونده هاي بسيار 
زيــادي از اطالعــات حاصــل از منابــع مک هيل 

بايگاني شده است. 
در امريــکا اســتفاده از مجرمــان و تروريســت ها 
به عنوان منبع اطالعاتي غيرقانوني نيســت و بعد از 
11 ســپتامبر جمع آوري اطالعات از درون القاعده 
مورد توجــه CIA قــرار گرفت، اما هميشــه هدف 
اســتفاده از آن اطالعــات بــراي نابود کردن خود 
القاعده بود؛ ولي بر اســاس گفته هاي افســران در 
مــورد جنداهلل هدف تنها جمع آوري اطالعات بود 

نه مبارزه با گروه. 
افسران فعلي و پيشــين مي گويند که دولت امريکا 
هرگز فعاليت هاي جنداهلل را هدايت و تأييد نکرده 
و افزوده انــد هرگز موردي نبوده که هدف و زمان 
يــک عمليات تروريســتي به امريکا گفته شــود و 
اياالت متحده هيــچ اقدامي براي جلوگيري از آن 
نکند؛ اما مشــکل چنين برنامه هايي اين اســت که 
انجام عمليات خشونت آميز توسط کساني که براي 
امريکا کار مي کنند مانند تأييد اين اعمال از سوي 
آن دولت ديده مي شــود. CIA و FBI هر دو سابقه 
بدي در اين زمينه  دارند. براي نمونه در سال 1990 
يک افسر ارتش که براي   CIA کار مي کرد دستور 
گرفت تا يک شــهروند امريکايــي را در گواتماال 

با اينكه دولت امريكا اعالم 
كرده كه مك هيل به عنوان 

فردي مستقل عمل مي كرده؛ 
اما شواهدي وجود دارد كه نشان 
مي دهد افسران ارشد از ارتباط 
او با جنداهلل آگاه بوده اند و آن را 

تأييد مي كردند
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داعش باشــد و در همين راستا هم به دنبال ائتالف 
بين المللــي و منطقه اي در برابر داعش اســت، اما 
موفقيت اين تالش ها به تعامل ســازنده عربســتان 
ســعودي و ايران درباره نقش هــر يک در منطقه 
خاورميانــه بســتگي دارد. اين مســئله نيازمند آن 
اســت که تهران و رياض با تقسيم قدرت در ميان 

متحدان خود موافقت کنند.
دور از انتظار نيســت که ايران ســناريوي مشــابه 
نوري المالکي در عراق را براي اســد در ســوريه 
بپذيرد. اين درجه از انعطاف پذيري ناشــي از اين 
واقعيت اســت که هدف نهايي ايران نه حمايت از 
اســد، بلکه پشــتيباني از حکومتي در دمشق است 
کــه منافــع اين کشــور را تأمين کند، امــا به زعم 
مقامات ايران، در محيط سياســي کنوني ســوريه 
چنيــن جايگزيني براي اســد در جهت ايفاي اين 
نقش وجود ندارد. عربســتان ســعودي نيز تنها در 
صورتي از اقدامات نيروهــاي چندمليتي در برابر 
داعــش حمايــت خواهد کــرد که جايــگاه اين 
کشــور در سوريه و عراق، پس از شکست داعش 
تضمين شــود. هر دو ســناريو به لزوم گفت وگو 
ميان عربســتان ســعودي و ايــران براي تشــکيل 
دولــت وحدت ملي يا دولــت انتقالي در عراق و 
ســوريه اشــاره دارند؛ که اعضاي آن موردقبول 
هر دو بازيگر مهم منطقه اي باشــند. تنها زماني که 
چنين آلترناتيو سياســي روي ميز قرار داشته باشد، 
اســتراتژي براي مبارزه با داعش شــامل همکاري 

ميان کشورهاي خاورميانه مؤثر خواهد بود.
پي نوشت

1. مدير مرکز خاورميانه بنياد کارنگي در بيروت
بنياد کارنگي در  منبع: مرکز خاورميانــه 

بيروت
 - Khatib, Lina )2014( “Defeating the
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,from
http://carnegie-mec.org/2014/09/03/
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گروه را به عنــوان خطري بزرگ بــراي مرزهاي 
ايران جلوه گر ساخت.

رژيم بشــار اســد در ســوريه و حکومت ايران با 
حمله بــه مواضع داعش به ســرعت در مقابل اين 
گروه تروريســتي واکنش نشــان دادنــد. مقر اين 
گروه در رقه )Raqqa( ســوريه توسط نيروهاي 
اسد بمباران شــد. هم زمان ايران هم پيش از آنکه 
نيروهــاي داعش به مرزهاي اين کشــور برســند، 
نيروهاي خود را بــراي کمک به مبارزه با داعش 
به خاک عراق گســيل کرد. با تشــديد تنش هاي 
فرقه اي در عراق، قبايل سني در موصل با داعش، 
عليه دولت شــيعي عراق به رهبري نخســت وزير 
وقــت نوري المالکي متحد شــدند. ايــران به اين 
نتيجه رســيد که براي حفظ منافع خود و برقراري 
ثبات، نــوري المالکي را فــدا و از حيدرالعبادي 
به عنوان نخســت وزير جديد عراق پشتيباني کند. 
ايــران با حمايــت از العبادي، به طور ناخواســته با 
رقيب اصلي خود يعني عربســتان ســعودي همسو 
شــد. ريــاض جايگزينــي مالکي را راهــي براي 
کاهــش نزاع داخلي عراق و فرصتي در راســتاي 
افزايش نقش اهل ســنت در سياست اين کشور از 

طريق تشکيل دولت وحدت ملي جديد مي ديد.
عربستان ســعودي نيز به داعش به عنوان تهديدي 
جــدي مي نگــرد، بــه اين دليــل که تعــدادي از 
جهادي هــاي کشــورهاي حاشــيه خليج فارس به 
اين گروه تروريســتي ملحق شده و بازگشت اين 
شبه نظاميان به کشــورهاي خود مي تواند بي ثباتي 
بيشــتر منطقــه اي را بــه ارمغــان آورد. بااين حال 
عربســتان ســعودي علي رغم اشــتراک منافع در 
مقابلــه با داعش بــا ايران، همچنان نگران اســت 
کــه بعد از نابــودي کامل داعش، چــه اتفاقي در 
عراق و ســوريه خواهــد افتاد. در ســوريه، رژيم 
اســد کماکان نيرومندتــر از اپوزيســيون ميانه رو 
اســت، درحالي که در عراق هنوز دولت وحدت 
ملي به طــور کامل شــکل نگرفته اســت. نابودي 
کامــل داعش بــدون جايگزين هايي بــراي رژيم 
اســد و حکومــت تحت کنترل شــيعيان در بغداد 
به معني نجــات دو متحد ايران در اين کشــورها 
اســت. ادامه شرايط سياســي موجود در سوريه و 
عراق به تحکيم و گســترش نفوذ ايران در منطقه 
مي انجامد. کاماًل منطقي اســت که اياالت متحده 
نبايــد بدون تعامل با شــرکاي منطقــه اي درصدد 
گســترش اقدامات نظامي يا سياســي خــود عليه 

در  اياالت متحده  تالش هاي  موفقيت  چكيده: 
راســتاي ايجاد ائتالف بين المللي براي مقابله 
با داعش به تعامل ســازنده ايران و عربســتان 

سعودي بستگي دارد.
حمالت هوايي به مناطق تحت کنترل شبه نظاميان 
داعــش در عــراق تشــديد شــده و ايــن گــروه 
تروريســتي عالوه بر بريدن ســر دومين گروگان 
امريکايي، سر يک گروگان انگليسي را هم از تن 
جدا کرده است. بااين حال هنوز نشانه هاي روشني 
از يک استراتژي جامع به منظور برخورد با معضل 
رو به گسترش داعش به چشم نمي خورد. درواقع، 
باراک اوبامــا، رئيس جمهوري اياالت متحده، در 
کنفرانــس خبــري اواخــر ماه آگوســت اشــاره 
کرد که اين کشــور هنوز براي مبــارزه با تهديد 
ســتيزه جويان راهبرد مشــخصي نــدارد. اوباما در 
اظهــارات خــود فقط بــه همکاري هاي بيشــتر با 
متحــدان ســني امريــکا در منطقه بــراي مقابله با 
داعــش تأکيد کرد. هرچند چنيــن همکاري هاي 
منطقه اي الزم است، اما تأکيد صرف بر بازيگران 
ســني، ناديده گرفتن مؤلفه اي بســيار مهم اســت 
که بدون آن هيچ راهبردي عليه داعش کارســاز 
نخواهد بود: يافتن راهي درراستاي تعديل رقابت 

بين ايران و عربستان سعودي.
هر دو کشــور ايران و عربستان، داعش را به عنوان 
تهديــد قلمــداد مي کننــد. ايــن در حالي اســت 
کــه تهران و ريــاض منافع خود را بــر هر چيزي 
مقــدم مي داننــد و اين بدان معناســت کــه براي 
آن ها، ريشــه کن کردن گروه تروريســتي داعش 
تنهــا زماني رنــگ واقعيت به خــود مي گيرد که 
قدرت هــاي بعدي مســلط بر ســوريه و عــراق با 
منافع اين دو کشــور همســو باشــند. داعش اين 
پتانسيل را دارد که به تهديدي موجوديتي و بسيار 
خطرنــاک براي ايــران بدل شــود. موفقيت هاي 
داعــش در عــراق را مي تــوان نقطــه عطفــي در 
روابــط اين گروه تروريســتي با رژيم اســد تلقي 
کرد، چراکه پيش ازاين، حکومت اســد از حمله 
بــه داعش خودداري مي کرد، به اين دليل که اين 
گروه در مبارزه با گروه هاي مخالف اسد همچون 
جبهه النصره و ارتش آزاد سوريه بسيار مفيد بود. 
پيشــروي داعــش در عراق نه تنها حملــه به متحد 
سوريه -دولت عراق- محسوب مي شد بلکه، اين 

شکست داعش درگرو تعامل ايران و عربستان سعودي

برگردان: ساناز رستم جبري

 1)Lina Khatib( نويسنده: لينا خطيب
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اتباع بريتانياست که به وسيله داعش به اسارت گرفته 
شده و چه بسا قرباني بعدي است.

اعقــاب ايدئولوژيــک داعش نيــز از تاکتيک هاي 
مشــابهي در برخورد بــا گروگان هــاي غربي بهره 
جسته اند. زماني که يکي از شهروندان امريکايي به نام 
نيکالس برگ (Nicholas Berg( و نيز شهروند 
انگليسي کنت بيگلي(Kenneth Bigley( توسط 
شــبکه ابومصعب الزرقاوي در سال 2004 سربريده 
شــدند، زرقاوي درصدد نبود پاي امريکا و انگليس 
را بيش ازپيش به جنگ عراق بکشــد. )در زمان قتل 
بــرگ بيش از 140 هزار نيروي نظامي امريکايي در 
عــراق حضور داشــتند(. در عــوض او درصدد بود 
حمايت عمومي از جنگ را تضعيف کند و اشتياق 
غرب بــه اين نوع جنگ را به بوتــه آزمون گذارد. 
به عنوان نمونه قبل از قتل بيگلي او را مجبور کردند 
تا متني را قرائت کنــد به اين مضمون که »عراقي ها 
نمي خواهنــد نيروهاي خارجــي در خيابان هاي اين 
کشــور با ســالح قدم بزنند - اين درست و منصفانه 

نيست. ما بايد اين نيروها را بيرون کنيم.«
داعش، يک دليل اســتراتژيک مشــخص نيز براي 
تالش جهت جلوگيري از تشــديد بيشــتر درگيري 
نظامــي بــا غــرب دارد. هــدف اصلي ايــن گروه 
تروريســتي، حفظ و گســترش قلمــرو ارضي خود 
است. هر چه دوران خالفت بيشتر تداوم يابد، اعتبار 
و مقبوليت آن بيشــتر به نظر آمده و افراد بيشتري را 
مي توانــد جذب کند. تهاجم و اقــدام نظامي غرب 
به احتمال زياد منجر به از دست رفتن قلمرو داعش و 
فروپاشي خالفت آن مي شود، تصوير هيبت و قدرت 
و به طور غيرقابل اجتنابي پيشــرفت و گسترش آن  را 
در هم مي شکند. اين وضعيِت سال هاي اخير، امتياز 
القاعده در جاهايي مانند ســومالي، يمن و مالي بود. 
ايــن گروه ها گر چه قادر به هم طــرازي با داعش به 
لحاظ تعداد و توانايي در حفظ قلمرو نيستند، همگي 
بعد از مغلوب شــدن ناشــي از حمله نظامي، زمين و 
قلمــرو را واگذار کرده اند. به بيان ديگر ، يک منازعه 
جديــد احتماالًَ داعــش را به جايي که قبل از ســال 

و از نظر اندازه بيش از دو برابر شد و تعداد حمالت 
اين گروه نيز تقريباً به دو برابر در هفته افزايش يافت.

به دليل فعاليت هاي داعش در عراق، به ويژه سربريدن 
 James) روزنامه نــگاران امريکايي جيمز فولــي
 )Steven Sotloff) و اســتيون ساتالف )Foley
 Adam) برخي اعضاي دولت، ازجمله آدام شيف
Schiff( عضو کميته اطالعاتي مجلس نمايندگان 
معتقدند که اين قبيــل اقدامات منجر به تحريک و 
تهييج اوباما به اقدام شده، ولي درواقع اين اقدامات 
براي بازداشــتن اياالت متحده اســت. بــراي نمونه 
در ويدئويي که مربوط به ســربريدن فولي اســت، 
ستيزه جوي انگليسي عضو داعش و عامل قتل او ادعا 
مي کند که به تالفي و خونخواهي بمباران امريکا و 
همچنين تالش هاي اياالت متحــده به ناديده گرفتن 
حقوق مســلمانان از داشــتن زندگي ايمن و راحت 
تحت خالفت اسالمي دست به چنين اقدامي مي زند. 
در فيلم دوم، از اســتيون ســاتالف خواسته شده تا از 
شهروندان امريکايي بپرسد »آيا حاضر و عالقه مند به 
جنگ ديگري عليه داعش هستند که قباًل ميلياردها 
دالر از جيــب ماليات دهنــدگان امريکايي براي آن 
هزينه شــده و جان هزاران نفر از ســربازان را گرفته 
است«. ســتيزه جوي بريتانيايي داعش به دولت هايي 
کــه دنبال کمک به اياالت متحده هســتند هشــدار 
مي دهد کــه از اين امر بپرهيزند و مردم ما را به حال 
خود بگذارند. فيلم ســپس با تصوير يک گروگان 
 )David Haines) بريتانيايــي به نام ديويد هينــز
تمام مي شــود. قاعدتــاً اين فيلم ها باعــث تغيير در 
رويکرد غرب نشــد و بعداً هينز نيز به قتل رســيد. 
خطابــه هنگام قتــل وي در اين ويدئو نيز شــبيه به 
قتل در فيلم هاي فولي و ســاتالف بود. ستيزه جوي 
بريتانيايي عضو گروه داعش، صراحتاً به چگونگي 
عمليات نظامــي غرب در عراق کــه منجر به يکي 
ديگر از جنگ هاي خونين و بدون پيروز شــد اشاره 
دارد و اينکه با ادامه جنگ عليه داعش، غرب باعث 
قتل تعداد بيشــتري از شهروندان بريتانيايي مي شود. 
آلــن هنينــگ )Alan Henning( يکي ديگر از 

بــاراک اوباما براي عملي کردن نيــت خود مبني بر 
نابودي دولت اسالمي عراق و شام موسوم به داعش 
بايد به يــک درگيري و حضــور طوالني مدت در 
عراق و ســوريه مبــادرت ورزد. بااين حال، تاکنون 
اياالت متحده اين نقش را به حمالت هوايي در عراق 
و برخي کمک هاي نظامي به نيروهاي عراقي و کرد 
در اين خصوص محدود کرده است. سخنراني اوباما 
در اين ماه چشم انداز حمالت هوايي در سوريه را نيز 
مشخص کرد. بااين حال، در کشورهاي غربي ، هنوز 
کساني هستند که کاربرد نيروي نظامي عليه داعش 
را اشــتباه مي دانند و معتقدند که اين اقدام تصوير و 
رويکرد جهادي ها از غرب را در برابر اسالم تقويت 
و بــه تبليغات داعش در ايــن زمينه کمک مي کند، 
به ويــژه اگر تلفــات اين حمله غيرنظاميان باشــند و 
دراين صورت، جذب اعضــاي جديد براي داعش 
آســان تر مي شــود. به همين دليل، برخي اســتدالل 
کرده اند که داعش اميدوار است تا اياالت متحده به 

يک نبرد نهايي برانگيخته شود.
هيچ چيزي نمي تواند از واقعيت فراتر رود. با نگاهي به 
سابقه اخير اين گروه، روشن است که آخرين هدف 
داعش اين است که اياالت متحده، اقدام نظامي خود 
را در عراق شروع کند. پيش تر اقدام نظامي امريکا، 
همگام با قبايل سني، شبکه در حال ظهور اين گروه 
را در اواخر ســال 2006 و اوايل ســال 2007 در هم 
کوبيد. براساس آمارهاي تخميني در سال 2008 اين 
گروه حدود 15 هزار عضو داشــت که با کشته  شدن 
2400 تن و دستگيري 8800 تن ديگر، ضربه سنگيني 
را متحمل شد. در زمان خروج نيروهاي امريکايي از 
عراق در دسامبر 2011، شبکه اي که اکنون با عنوان 

داعش شناخته شده بين 800 تا 1000 عضو داشت.
اگرچه جنگ داخلي کنوني در سوريه ممکن است 
توان و نيروي دوباره اي به اين گروه داده باشد، ليکن 
اين خروج اياالت متحده بود که موجب شد بخت و 
اقبال به اين گروه تروريســتي رو کند. براي نمونه با 
خروج اياالت متحده، نيروهاي ويژه عراقي، دسترسي 
خــود را به منابــع اطالعاتي و حمل ونقــل از طريق 
بالگردهاي امريکا از دســت دادند و اين امر به طور 
قابل توجهي باعث تحليل و کاهش توانايي هاي آن ها 
در انجام عمليات هاي ضدتروريســتي در شب شد. 
در عرصه سياسي نوري المالکي، نخست وزير سابق 
عراق، اقدام به اخراج و پاک سازي چهره هاي ارشد 
نظامي مورد اعتماد امريکا کــرد و آنها را با عناصر 
وفادار با شايســتگي کمتر جايگزين کرد. در اکتبر 
2012، شــبکه جهادي عراق از اين اقدام ســود برده 

بدترين کابوس داعش
داعش درصدد تحريک امريكا براي حمله نيست

برگردان: مهدي حبيب اللهي

1)Robin  Simcox(نويسنده: رابين سيمکاکس
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بــه هر طريــق ممکــن به جــاي پيگيــري راهبرد 
ســرنگوني رژيم اسد، مســئوليت منطقه را متقبل 
شــود. رفتار ترکيه مي تواند بــراي رهبران غربي 
پيچيده و نااميد کننده باشد؛ اما ترکيبي از اقدامات 
مرمــوز و محتاطانه در عمل همــراه با لفاظي هاي 
اين کشــور را مي توان در بسياري از مسائل مشابه 
آنچه استانبول در ســال 1919 با آن ها روبرو بود 
ريشه يابي کرد که با مناقشه بر سر سرزمين موصل 

آغاز شد.
مبارزه ُترک ها براي موصل

در امپراتــوري عثمانــي، واليت موصــل از زاخو 
(Zakho( در جنــوب شــرقي آناتولي در امتداد 
رودخانه دجله، سرتاســر مناطــق دهوک، اربيل، 
 Tuz)کرکوک، طوزخرماتو ،)Alqosh) القوش
Khormato( و ســليمانيه تــا دامنه هــاي غربي 
رشــته کوه هاي زاگــرس، در مرز ايران را شــامل 
مي شــد. اين ســرزمين پلي اســت بين استپ هاي 
خشــک و دره هــاي کوهســتاني حاصلخيــز در 
کردســتان عراق و مدت ها پيش از پيدايش گروه 
دولت اســالمي کانــون خشــونت و منازعه بوده 
اســت. اين منطقه موطن ترکيب در حال تحولي 
از کردها، اعراب، تُرکمن ها، ايزدي ها، آشوري-

کلداني ها و يهوديان است، درحالي که گروه هاي 
تُرک و فــارس و هرازگاهــي قدرت هاي غربي، 
تحت يک پرچم يا نشــان متحد، درصدد بوده اند 
تا ســاختار جمعيتي منطقه را متناسب با منافع خود 
تغييــر دهند. در زمان مذاکــره بريتانيا با عثماني ها 
درباره سرنوشــت منطقه موصل، افسران بريتانيايي 
در بازديــد از منطقــه دربــاره زبان تُرکــي عنوان 
کردنــد که اين زبان در همه مناطــق با هر اهميتي 

مورداستفاده قرار مي گيرد.
اين واقعيت شکل دهنده بخشي از استداللي بود که 
اين منطقه بايد تحــت حاکميت ترکيه باقي بماند. 
 )Lausanne( حتي پس از امضاي پيمان لوزان
در ســال 1923 که طي آن ترکيه از کليه ادعاهاي 
خود بر سرزمين هاي تابع امپراتوري عثماني چشم 
پوشــيد و به آســياي صغير محدود شد، حکومت 
ترکيه همچنــان مدعي حفظ منطقــه موصل بود، 
چراکه مي ترسيد بريتانيا از جدايي طلبي ُکردها در 
راســتاي تضعيف هر چه بيشــتر دولت ترکيه بهره 
جويد. دولت ترکيه با اســتناد بــه اصل حق تعيين 
سرنوشت ويلســون به جامعه ملل اظهار داشت که 
بســياري از ُکردها و اعراب ســاکن منطقه ترجيح 
مي دهند بخشي از ترکيه باشند. در مقابل بريتانيا با 
رد اين مطلب تأکيد کرد که بررسي هاي آنها نشان 
مي دهد که اکثريت مــردم محلي ترجيح مي دهند 

در ژوئن 1919 در عرشه کشتي جنگي متفقين در 
 Damat Ferid( مسير پاريس، داماد فريد پاشا
Pasha( صدراعظم امپراتوري در حال فروپاشي 
عثماني نشســته بود؛ دولتمردي سالخورده با کاله 
فينه ســرخ )کالهــي به صورت مخــروط ناقص و 
کمتر به شکل اســتوانه( نمادين و ظاهري آراسته، 
حامل يادداشــتي بــراي متفقين. مذاکــرات براي 
جبران خســارت پنج ماه زودتر آغاز شده بود، اما 
هيئت عثماني خــود را آماده کرده بــود تا از اين 
تأخيــر به بهترين نحو اســتفاده کنــد. همچنان که 
فريد پاشــا در درياي مديترانه به ســمت ســواحل 
فرانســه در حرکت بود، در ذهن خود فهرستي از 
خواســته هايي را که قصد داشت در آخرين تالش 
بــراي حفــظ يکپارچگــي امپراتــوري عثماني به 
متفقين ارائه دهد، مرور مي کرد. فريد پاشــا ضمن 
گاليــه از پيش داوري هاي اروپايي ها عليه تُرک ها 
خاطر نشان ساخت مردم عثماني هيچ مسئوليتي در 
جنگي که اروپا و آسيا را به خاک و خون کشيده 
ندارند. او اظهارات خود را با جســارت بيشــتري 
ادامــه داد و هرگونه تالش براي تجزيه ســرزمين 
عثمانــي را به ُکردها، يوناني هــا و ارامنه را تقبيح 
کرد. وقتي که خواسته فريد پاشا در پاريس مطرح 
شــد، متفقين از گســتاخي هيئت عثماني متعجب 
 David Lloyd) جــورج  لويــد  شــدند.ديويد 
George( نخســت وزير وقــت بريتانيا ســخنان 
فريد پاشا را به عنوان يک »شوخي بامزه« قلمداد 
 Woodrow) کرد، درحالي که وودرو ويلســون
Wilson( رئيس جمهور وقت اياالت متحده بيان 
کرد هرگــز چيزي به اين انــدازه احمقانه، نديده 
اســت. متفقين به صراحت درخواســت پاشا را رد 
کردنــد � با اعــالم اينکه تُرک هــا، صرف نظر از 
هويت مشــترک اســالمي آنها، اليق حکومت بر 
ديگر نژادها نيســتند � و بــه او گفتند که به همراه 
هيئت همراه خود آنجا را تَرک کنند. قدرت هاي 
غربــي پس ازآن بــه تقســيم غنائــم به جامانده از 

امپراتوري فروپاشيده عثماني اقدام کردند.
امروز در شرايطي کاماًل متفاوت، آنکارا بار ديگر 
بــه غرب چشــم دوخته تا رهبري اين کشــور در 
شــکل دهي سياســت ها در حيات خلوت اسالمي 
بي ثبــات خود را مــورد تأييد قرار دهــد. دوباره 
قدرت هــاي غربــي با شــک و ترديد بــه ترکيه 
مي نگرنــد و منتظرنــد کــه آنکارا با دفــع تهديد 
فوري گروه خود خوانده دولت اسالمي (داعش( 

2014 بــود ، برمي گرداند. اين وضع مي تواند به ويژه 
براي عراق يک تهديد امنيتي باشد، اما رقيب قَدَري 
براي القاعده از جهت برد و دامنه و ظرفيت به حساب 

نمي آيد.
در عــوض، اگــر غــرب در شکســت دادن داعش 
جدي باشــد، به ايــن گروه اجازه داده نمي شــود تا 
کنترل قلمرو و ســرزميني را کــه در حال حاضر در 
دست دارد حفظ کند. نيروهاي محلي قادر به ايفاي 
نقش مبني بر بازپس گيري مناطق از داعش نيستند، 
ديگر بازيگران منطقه اي هم نشان داده اند که عالقه 
چنداني به مداخله در اين زمينه ندارند. لذا ازآنجاکه 
داعــش را نمي توان بدون جنگ از بين برد، دخالت 
مؤثر نظامي غرب نياز است. برخي استدالل مي کنند 
که اين چنين دخالت نظامي چشم انداز تالفي جويانه 
داعــش در غرب را افزايــش مي دهد. با اين وصف 
داعش خيلــي پيش تــر از حمالت هوايــي امريکا 
تهديدي بــراي غرب به شــمار مي رفــت. در طول 
دهه گذشــته، گروه داعش با حمالت تروريســتي 
متعددي در اروپا ارتباط داشته ، پاداش مالي براي قتل 
شهروندان اروپايي گذاشــته است و در برنامه ريزي 
براي حمل سالح هاي شيميايي به غرب مرتبط بوده 
است. اين گروه به اعضايش اجازه مي دهد با تحت 
کنترل درآوردن مکان هاي امن به جذب و آموزش 
ســتيزه جويان جديد اقــدام کنند و اين اقــدام تنها 

تهديدات داعش را افزايش مي دهد.
درست است که درگير شدن دوباره در عراق عواقب 
ناخوشــايندي در پي خواهد داشت، اما ساده لوحانه 
است تصور شود هزينه اي براي مقابله با يک ارتش 
تروريستي که دشمنان خود را با مصونيت از مجازات 
مي کشد، کنترل مناطق حساسي را در دو کشور مهم 
اســتراتژيک در دســت دارد و نيروهايش اشــتياق 
خود را براي کشــتن شهروندان غربي نشان داده اند، 
پرداخت نخواهد شد. اجماع در حال شکل گيري بر 
اين اساس است که هر راهبرد موفقي براي تضعيف 
کامل داعش سال ها به طول مي انجامد، مسئوليتي که 
حمايت عمومي از آن نامشــخص اســت. بااين حال 
هيچ يک از اين موارد، بدين معني نيست که اجتناب 
از جنگ امنيت غرب را تقويت خواهد کرد. بدون 
هرگونه اقدامي، غرب مي تواند متکي به آن باشد که 
اين گروه خود به نابودي خود بپردازند و اين اقدامي 
پرمخاطره اســت. به نوبه خود اوباما تمايل خود را به 
اقدام نظامي نشــان داده، حتــي اگر به معني تعارض 
با سياســت هاي قبلي وي در ســوريه و عراق باشد. 
بااين حال ممکن است تعارض ديگري هم در آينده 
به وجود آيد. اوباما وعده داده بدون استفاده از نيروي 
زميني در نبرد عليه داعش اين گروه را نابود ســازد، 
دو مسئله اي که اثبات ناسازگاري و مانعه الجمع بودن 

آن ها چندان مشکل نيست.
پي نوشت

١. پژوهشگر انديشكده هنري جكسون در بريتانيا
منبع: فارن افرز

- Simcox, Robin )2014( “ISIS’ Worst 
Nightmare”, Foreign Affairs, Septem-
ber 15. Retrieved from, http://www.
foreignaffairs.com/articles/141987/rob-
in-simcox/isis-worst-nightmare■

منافع و مخاطرات کرکوک
ترکيه، کردها و عراق

برگردان: مرجان باراني

1)Reva Bhalla( نويسنده: روا بهاال
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به دقت اين منطقه را زير نظر داشته و منتظر فرصت 
هســتند. درعين حال، ترکيب مختلفي از نيروهاي 
شبه نظامي شــيعه مورد حمايت ايران، شبه نظاميان 
ُکــرد و قبايل ســني در تالش بــراي بيرون راندن 
داعش از منطقه به منظور بازگشــت به حل مســئله 
تعيين خطوط منطقه خودمختار کردســتان هستند. 
بــدون شــک، ســني ها در ازاي مقابله بــا داعش 
خواســتار ســهمي از ميادين نفتي خواهند بود که 
اکنــون ُکردها در اختيار دارنــد و اين مي تواند به 
مقابله ُکرد و سني بينجامد که بغداد از اين فرصت 

به نفع خود بهره برداري خواهد کرد.
معماي ترکيه

ديدگاه حکومت کنوني ترکيه در عراق و ســوريه 
مشابه همان نگاهي است که داماد فريد پاشا تقريباً 
يک قرن پيش داشــت وقتي در پاريــس به دنبال 
حفظ حاکميت تُرک ها بــر منطقه بود. ازنقطه نظر 
آنکارا، گسترش منطقه نفوذ ترکيه به سرزمين هاي 
اسالمي همسايه منوط به تضعيف دولت هاي عراق 
و سوريه اســت. حتي درصورتي که ترکيه کنترل 
مستقيم بر اين ســرزمين ها را نداشته باشد اميدوار 
اســت حداقــل به طــور غيرمســتقيم اراده خود را 
از طريق شــرکاي منتخبش دوباره حاکم ســازد؛ 
خواه از طريــق گروهي از نيروهاي اســالم گراي 
ميانه رو در ســوريه يا در شــمال عراق، ترکيبي از 
گروه هاي ســني و تُرکمــن همراه بــا يک گروه 
ُکرد همچون حزب دموکرات کردســتان مسعود 
بارزاني)Massoud Barzani( رئيس حکومت 
اقليم کردســتان. در شــرايط کنوني شايد اياالت 
متحده بر داعش متمرکز باشــد، اما ترکيه به آينده 
مي نگرد کــه احتماالً اين شــرايط آشــفته تداوم 
خواهــد داشــت. به همين دليل اســت کــه ترکيه 
بــراي حضور در نبرد با داعش شــرايطي را مطرح 
کرده است: اين کشــور در تالش است تا اياالت 
متحده و شــرکاي عرب ســني ائتــالف را متقاعد 
سازد که تنها ترکيه توان اداره منطقه را دارا است؛ 
بنابراين به زعم مقامات آنکارا، همه بازيگران بايد 
با اولويت هاي ترکيه منطبق باشــند و اولين گام در 
اين راســتا جايگزيني رژيم علــوي مورد حمايت 
ايران در ســوريه با دولت ســني متمايل به آنکارا 

است.
بااين حال چشم انداز ترکيه درباره منطقه با واقعيت 

که در آن از سالح شــيميايي عليه مردم کردستان 
استفاده شد و بيش از 182 هزار تن از مردم بي دفاع 
)عمدتاً ُکرد و همين طور ديگر اقليت هاي عراقي( 
قتل  عام شــدند. حکومت عراق تا سرنگوني رژيم 
بعث در ســال 2003، با شــيوه هاي سرکوبگرانه و 
خشــن، عربي کردن منطقه را دنبال مي کرد. به طور 
طبيعي انتقــام، اولين هدف گروه هاي ُکرد بود که 
به ســرعت براي پر کردن منطقه با ُکردها و بيرون 

راندن اعراب دست به کار شدند.
و  آن  نفت خيــز  حوزه هــاي  کرکــوک،  حتــي 
کمربند اراضي مورد مناقشــه بين استان هاي دياله 
(Diyala( و نينــوا (Nineveh( به طور رســمي 
تحــت صالحيت دولت مرکزي عــراق در بغداد 
باقــي ماند و رهبري ُکرد درصدد ترســيم دوباره 
مرزهــاي کردســتان عــراق برآمــد. پس ازاينکه 
منطقه کردســتان عراق با ايجاد منطقه پروازممنوع 
در ســال 1991 بــه خودمختاري دوفاکتو رســيد 
و به دنبــال ســرنگوني رژيم صدام حســين به طور 
رســمي به حکومت اقليم کردســتان تبديل شــد، 
نفــوذ ُکردهــا به تدريــج در مناطق مورد مناقشــه 
گســترش يافت. نقش کردها از طريق شــوراهاي 
سياســي چندقوميتي برجســته تر و حفاظت امنيتي 
اين جوامع بــا به کارگيري پيشــمرگه هاي کرد و 
وعده درآمدهاي حاصل از انرژي تســهيل شــد، 
درحالي که بغداد همچنان گرفتار مشــکالت خود 
بود. الحاق کرکوک و بخش هايي از نينوا و دياله، 
به عنــوان بخشــي از راهبرد کردســتان بزرگ تر، 
مي توانست به وقت خود تحقق يابد. درواقع، با اين 
انتظار که مشروعيت روند الحاق مي تواند به زودي 
از طريق امضاي قراردادهاي شــرکت هاي انرژي 
خارجــي با مقامات کردســتان - به جــاي بغداد – 
به طور متقاعد کننده اي تکميل شود و به اين ترتيب 
استفاده حداکثري از پتانســيل انرژي منطقه رنگ 

واقعيت به خود بگيرد.
در همين اثنا، اتفــاق غيرمنتظره اي رخ داد: در ماه 
ژوئن فروپاشــي ارتش عراق در شمال اين کشور 
تحت فشــار داعش، زمينه را مهيا کرد تا ســرانجام 
پيشمرگه ها ميادين نفتي کرکوک را به طورکامل 
تصرف کننــد. گرچه ُکردها درحــال حاضر اين 
موقعيت ارزشمند را البته با نگراني در اختيار دارند، 
اما بغداد، ايران، تُرکمن ها، اعراب محلي و داعش 

بخشــي از پادشــاهي نوبنياد عراق تحت قيموميت 
بريتانيا باشند.

تُرک هــا با لنــدن معاملــه نکردنــد و در بحبوحه 
مباحث عميق داخلي بر ســر اينکــه آيا ترکيه بايد 
از ســرزمين هاي تابع امپراتوري عثماني صرف نظر 
کنــد و در عوض بــر منافع جمهــوري محدود به 
آسياي صغير تمرکز کند، قافيه را باختند و مجبور 
شــدند از ادعاي خود بر قلمــرو موصل در 1925 
چشم پوشــي کنند. با توجه به نگراني بريتانيايي ها 
و فرانســوي ها، منطقه عمدتاً ُکردنشين مي توانست 
به عنــوان فضــاي حائــل حياتي بــراي جلوگيري 
از گســترش دسترســي تُرک ها از آســياي صغير 
به ســرزمين هاي بين النهرين، ســوريه و ارمنســتان 
عمــل کند، اما ترس از توســعه تُرک ها تنها عامل 
شــکل دهي راهبرد اروپا در راستاي دور نگه داشتن 

شمال عراق از دستان ترکيه نبود.
فاکتور نفت

از زمان هــرودت (Herodotus( و بُخُت النَّصر 
(Nebuchadnezzar(، داســتان هايي دربــاره 
شــعله هاي آتــش هميشــگي برخاســته از زمين 
باباگورگور(Baba Gurgur( درنزديکي شــهر 
 Carsten)کرکوک گفته مي شد. کارستن نيبور
Niebuhr( جهانگــرد، نقشــه نگار و رياضيدان 
آلمانــي در قــرن 18 نوشــته اســت: »مکاني که 
باباگورگور ناميده مي شــود، ازاين رو جالب توجه 
اســت کــه در آنجا زميــن چنان گرم اســت که 
تخم مرغ و گوشت را مي توان طبخ کرد«. درواقع 
علت اين شــعله هاي آتش، گاز طبيعي منتشرشده 
در اين منطقه و رســوخ نفت از طريق شکاف در 
ســنگ ها به دليل نزديک بودن مخزن عظيم نفت 
خام به سطح زمين است. اين ميدان عظيم نفتي تا 
ســال 1948 که ميدان نفتي غوار(Ghawar( در 
عربستان سعودي کشف شد، به عنوان بزرگ ترين 
ميــدان نفتي جهــان به شــمار مي آمــد. لندن در 
مــدت زمــان کمــي، زمين شناســاني از ونزوئال، 
مکزيــک و رومانــي را به منظور مطالعــه زمين و 
پيشــنهاد محل هاي حفاري دعوت کرد. سرنوشت 
کرکوک از پيش مشــخص شده بود: در 14 اکتبر 
ســال 1927، چاه نفتي به عمق 43 متر)حدود 140 
فوت( فــوران و پيش از اينکــه بتوانند آن را مهار 
کنند طي 10 روز، حدود 95 هزار بشکه نفت خام 
زمين هاي اطراف را اشــباع کــرد. با ورود نفت به 

معادله، موقعيت سياسي کرکوک حساس تر شد.
بريتانيــا عمدتاً قبايل عرب ســني را بــراي کار در 
ميادين نفتي به منطقه وارد کرد و به تدريج اکثريت 
ُکــرد را کاهــش داد و نفوذ اقليــت تُرکمن را در 
منطقه تضعيف کرد. پروژه عربي کردن با تصاحب 
قدرت توســط حزب عربي سوسياليســتي بعث از 
طريق کودتاي نظامي در 1968 تشديد شد. اسامي 
عربي بر شــرکت ها، محله ها، مــدارس و خيابان ها 
گذاشــته شــد و قوانيني در جهت اعمال فشــار بر 
کردها براي تَرک کرکوک و واگذاري مالکيت 
خانه ها و زمين هاي خود بــه اعراب وضع گرديد. 
شــيوه هاي غيرانســاني و مخوف تخليه ُکردها در 
عمليات انفال صدام حسين که به نسل کشي کردها 
معروف اســت، در ســال 1988 به اوج خود رسيد 
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بنــده مي خواهم در ايــن مختصر يادآور شــوم، 
صهيونيست ها در هر مقطعي الزم مي دانستند خود 
را در پوشــش انديشه هاي قدســي و مذهبي يهود 
پنهان کنند؛ وليکن از طرح تئوري صهيونيست تا 
تشکيل کشور اسرائيل و حتي تا جنگ هاي 1947 
تــا 1956 و 1967 ميالدي اقدامــات آن ها رنگ 
و بــوي اعتقادات ديني نداشــت و از آموزه هاي 
توراتي و ســاير کتب ديني براي تجاوز به حقوق 
با  فلســطيني ها اســتفاده نمي شــد. صهيونيست ها 
اســتفاده از شــرايط ايدئولوژي زده قرن نوزدهم 
و بيســتم، همه تالش هــاي تبليغاتي و شــعارهاي 
خود را بر پايه انديشــه هاي سوسيال- دموکراسي 
و ناسيوناليســتي رايــج زمان مي گذاشــتند؛ ولي 
رفته رفته برحســب نياز، تفکرات برتري نژادي و 
حقوق دينــي يهوديان بر اراضي فلســطين محور 
انديشــه ها و اقدامات گروه هاي صهيونيستي قرار 
گرفت و حکومتي با شــکل و شمايل »آپارتايد« 
در محدوده تعيين شــده به وســيله شــوراي امنيت 
ســازمان ملــل متحــد و اراضــي اشــغالي بعد از 
جنگ هــاي 1967 بــه وجــود آمــد. بي توجهي 
صهيونيســت ها به عقايــد، باورهاي اســطوره اي 
و دينــي يهوديــان ســابقه اي طوالني تر داشــته و 
دارد. در روســيه »بونديســت«ها، کمونيست هاي 
يهودي بودند که پيشــنهاد تشــکيل يک کشــور 
يهودي سوسياليســتي، در جريان انقالب 1905 را 
در منطقــه اي از قفقاز به نام »بيــرو بيجان« مطرح 
کردنــد و صحبتــي از فلســطين در ميــان نبــود؛ 
البته بعد از پيروزي بلشــويک ها در ســال 1917 
و تشــکيل اتحــاد شــوروي موضوع منتفي شــد 
و بــا موافقت »بالفــور« وزير امــور خارجه وقت 
بريتانيا و »حييــم وايزمن« که بعدها رئيس جمهور 
اسرائيل شــد، اعالميه معروف به »اعالميه بالفور« 
منتشر شد. بر اســاس اين اعالميه، در سال 1947 
کشــور اســرائيل در بخشــي از خاک فلسطين به 
وجود آمد و به اين ترتيب دولت هاي اســتعماري 
غرب و شــوروي، در آن روز حساب تازه اي در 
منطقــه باز کردند. از اين مرحلــه به بعد اقدامات 
صهيونيســت ها در کشــور تازه تأســيس، به طور 
کامل در راســتاي اجراي هدف هاي امپرياليستي 

بــه نظرم دوســت عزيــزم آقاي حبيــب اهلل پيمان 
در مقالــه تحليلــي مفصلــي کــه در شــماره 88 
مجلــه »چشــم انداز ايــران« بــا عنوان »تــراژدي 
فلسطين، اســرائيل و سرمشق ازلي )شاه-خدايان( 
بين النهرين« نوشــته اند، دچار دوگانگي در طرح 
مسئله اي شــده اند که سال هاست توجه انسان هاي 
شــريف را، بي توجــه به عاليق دينــي و اعتقادي 
آن هــا به خود مشــغول داشــته اســت. آنچه من 
مي نويسم جوابي به مقاله دکتر پيمان نيست، بلکه 

توضيحي بر آن است.
دکتر پيمان را از ســال هاي دور مي شناســم و در 
مبارزات دانشــجويي ســال هاي 1339 الي 1342 
شمســي در دانشــگاه تهران در کنــار هم بوديم. 
با اينکه تعداد دانشــجويان يهــودي در آن زمان، 
نسبت به کل جمعيت دانشــگاه بسيار اندک بود؛ 
ولي همين تعداد کم در شاکله مبارزات آن دوره 
نشــانه  تأثيرگذاري داشــت و بعدها بازمانده هاي 
همين تعداد اندک در جريان انقالب اســالمي و 
اســتقرار جمهوري اسالمي نقشــي درخور توجه 
پيــدا کردنــد و »جامعه روشــنفکران يهودي« در 
افشــاي هجوم تبليغاتي باندهاي صهيونيســتي در 
داخل و خارج از کشــور عليه جمهوري اسالمي 
و ارزش هــاي ملــي و اعتقادي ايرانيــان اقدامات 
به يادماندنــي انجــام دادنــد که در ايــن مختصر 

نمي گنجد.
پيمــان تالش مي کنــد در قســمت اول »تراژدي 
فلســطين« با استناد به بعضي فرازهاي کتاب »عهد 
عتيق« تورات و ســاير کتب ديني يهود، به اثبات 
برساند که ريشــه اصلي اقدامات وحشيانه و ستم 
ناروايي که باندهاي صهيونيســتي عليه فلسطيني ها 
و اعــراب و حتي اســرائيلي ها اعمال کرده اند، از 
مرحله طرح کشــور اسرائيل و پيش و پس از آن، 
ناشــي از تعاليم توراتي و درواقع ميراث اخالقي 
و ماهيــت نژادي قوم يهود در تاريخ گذشــته آن 

بوده است.

جاري متناســب نيســت و آنــکارا بيــش از اينکه 
مورداحتــرام غرب و همســايه هاي خود باشــد، با 
ســرزنش و مالمت آنها مواجه شده است، به ويژه 
ُکردها که پاشــنه آشيل خط مشــي سياسي ترکيه 
محسوب مي شوند. در سوريه، داعش شهر کوباني 
را در نزديکــي مرز ترکيه محاصره کرده  و آنکارا 
با اين احتمال ناگوار روبرو اســت کــه وارد نبرد 
زميني با نيروهاي شورشــي مجهز شــود. افزون بر 
اين ترکيه در طرف ديگر ميدان مبارزه، با طيفي از 
جدايي طلبان ُکرد ازجمله اعضاي حزب کارگران 
کردســتان ترکيه )پ. ک.ک( روبرو اســت که 
عالقــه وافري به خلع ســالح و تضعيف اين گروه 
دارد. ترکيــه با معضل مشــابهي در عــراق روبرو 
اســت و ممکن است ناخواسته در مبارزه با داعش 
از جدايي طلبــان ُکرد حمايت کند. ترکيه مخالف 
تســلط کردهاي عــراق بر کرکوک اســت، مگر 
اينکه از حقوق انحصاري در منابع انرژي و توانايي 
فرونشــاندن هرگونه جاه طلبي ناشي از درآمدهاي 
نفتي در راســتاي اســتقالل ُکردها اطمينان حاصل 
کند. اين در حالي است که اتحاد ميهني کردستان  
جالل طالباني همانند حزب دموکرات کردســتان 
بارزانــي، تمايل نــدارد علي رغم فشــارهاي مالي 
به ترکيه وابســته باشــد. در مقابل، اتحاديه ميهني 
کردســتان به ايــران نزديک و تقــدم همکاري با 
بغداد را نشــان داده است. در همين حال، مقاومت 
تُرکمن هــا و اعراب محلي در برابر ســلطه کردها 
رو به افزايش اســت و اين عاملي اســت که بغداد 
و ايــران مي توانند از آن بهره برداري کنند و اقتدار 
ُکردها را از طريــق دادن وعده هاي حقوق انرژي 
و خودمختــاري بــه مقامات محلــي در کرکوک 
و نينــوا تضعيف کنند. ترکيــه به خوبي مي داند در 
ايــن عرصه مبــارزه، بازيگران متعــدد با تمايالت 
گوناگــون حضور دارنــد. يک بازي اســتادانه و 
ماهرانه مي توانــد از تحکيم تســلط ُکردها بر اين 
منطقه نفت خيز ممانعت کند، درحالي که نمايانگر 
نماي تمــام رخ رقابت ترکيه و ايــران خواهد بود. 
ترکيه براي رقابــت مؤثر در اين عرصــه، نيازمند 
اين نگاه واقع گرايانه است که آنکارا با حل وفصل 
مســئله بغرنج و پيچيده ُکرد با تاريخ خود به ستيز 
برنخواهد خاســت و از ســوي ديگر قادر نخواهد 
بــود ايــن مســئله را در مرزهاي خود پنهــان و از 

گرفتاري هاي خارجي اجتناب کند.
پي نوشت

1. کارشناس امور خاورميانه، آسياي جنوبي و امريکاي 
التين
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رژيم اسرائيل و اعتقادات پيروان دين يهود
توضيحي بر مقاله »تراژدي فلسطين، اسرائيل و سرمشق ازلي 
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صهيونيســت ها و تجاوز به حقوق مردم فلســطين 
و اعــراب را محکوم کرده اند؛ در حال حاضر نيز 
روحانيون »ناتوره کارتاها« که بخشي از يهوديان 
اصولگراي »حاســيديم« هســتند و بارهــا بعد از 
انقالب اســالمي بــه ايران ســفر کرده اند، اصوالً 
کشور اســرائيل را قبول ندارند و هر نوع اقدامي 

را موکول به ظهور »ماشيح« مي دانند.
مطلب به درازا کشيد. در بررسي مقاله آقاي دکتر 
پيمان مي خواســتم بگويم ورود به ساحت قدسي 
کتــب ديني و عرفي نمودن آن، با برداشــت هاي 
گوناگون، متفاوت و گاه متضاد همراه مي شــود 
و بــا اســتفاده از اين يا آن قســمت از متون ديني 
نمي توان اظهارنظر قطعي کرد و نتيجه آن را اعالم 
کرد؛ امــا در مورد بخش آخر مقاله »فلســطينيان 
صلح عادالنه مي خواهند« شک نيست تا وقتي که 
حقوق ملت فلسطين اعاده نشود و رعايت نشود و 
خلق فلسطين به حقوق خود دست نيابند، زندگي 
مســالمت آميز و دوستانه بين مســلمانان، يهوديان 
و مســيحيان در جغرافياي موردتوافق امکان پذير 
نخواهد بــود. نکته آخــر اينکه همــه بايد متحد 
شــوند تا از مداخــالت قدرت هــاي غيربومي و 

سودجو در منطقه جلوگيري نمايند.
منابعي که براي نوشــتن اين مقاله استفاده کرده ام 
فقط از نويسندگان و منتقدان يهودي صهيونيست 

است.
نوشــته »موشــه . 1 منتقدان يهودي صهيونيســم، 

درســاهاکيان،  وازريــک  ترجمــه  منوهيــن«، 
انتشارات سروش.

بيانيه دکتر اسرائيل شاهاک، روزنامه اسرائيلي . 2
»هيستادروت«، سپتامبر 1967.

عرب و اســرائيل، ماکســيم رودنسون، ترجمه . 3
رضا براهني، انتشارات خوارزمي.

مشــت آهنيــن، لنــي برنــر، ترجمــه حســين . 4
ابوترابيان، انتشارات اطالعات.

فلســطين اشغال شــده، فليســيا النکر، ترجمه . 5
ايران سليماني، انتشارات آگاه.

مثلث سرنوشت، نوام چامسکي، ترجمه پرويز . 6
همايون پور، انتشارات آموزش انقالب اسالمي.

ايران هراســي، هگايــي  رام، ترجمــه فريدون . 7
مجلسي، انتشارات مرواريد.■

احــد هاعــام در بيانيه اي مشــروح نوشــت: »طي 
هزاران ســال خون ما در همه گوشــه هاي دنيا بر 
زمين ريخته شــده، ولي ما خون کسي را نريختيم 
... بدين ســان خلق ما، از نســلي به نسل ديگر، در 
ميان ملت هايي زيســت که بر شمشــيرهاي خود 
مي زيســتند و به طــور معمــول خون هم کيشــان 
خــود را مي ريختنــد؛ خلــق مــا از ايــن زندگي 
وحشــيانه چيــزي نمي خواهد... اگــر قتل اعراب 
)فلســطيني هاي( بي گناه حقيقت داشته باشد، چه 
مي تــوان گفت؟ خــداي من، فرجامــي اين چنين 
بايــد؟ اين اســت هدفي که پدران مــا در راهش 
کوشــيده اند و تمــام نســل ها بــه خاطــرش رنج 
برده اند؟ اين اســت رؤياي بازگشــت به صهيون، 
بــراي ريختن خــون بي گناهان بــر خاک آن؟ و 
حال خداوند عذاب زندگي اين چنين را بر دوش 
من نهاده است تا با چشمان خود ببينم که آشکارا 
برخطا بوده ام؛ اگر قرار اســت که ظهور »ماشيح« 
)ناجي آخرالزمان( اين باشــد، پس آرزو مي کنم 

که آمدن آن را نبينم.«
»احــد هاعــام« در ايــن اعتــراض تنهــا نيســت؛ 
پروفسور »مارتين بوبر« از شرکت کنندگان ديگر 
اين کنگره، بعد از تشکيل کشور اسرائيل در سال 
1961 در بيانيــه اي عليه اقدامات صهيونيســت ها 

نوشت:
»تنها يــک انقالب داخلي مي تواند نفرت بي دليل 
ما نســبت به اعراب )فلسطيني( که شهرهايشان را 
اشــغال کرده ايم و يهوديان سرزمين هاي ديگر را 
در آنجــا اســکان داده ايم به کلي شــفا دهد؛ اين 
بيمــاري ما را از ميــان خواهد برد. مــا خانه هاي 
اعــراب )فلســطيني(ها را خــراب کرده ايــم، بر 
زمين هايشــان کشــت و زرع مي کنيم، ميوه هاي 
باغ ها و تاکستان هايشان را جمع آوري مي کنيم و 
در شــهرهايي که از آنها غصب کرده ايم مدرسه، 
نمازخانــه و مراکز خيريه ســاخته ايم؛ درحالي که 
مــدام الف مي زنيــم ما مــردم کتــاب مقدس و 

روشنايي ملت ها هستيم.«
پروفســور »آلبــرت اينشــتين« دانشــمند معروف 
يهودي، وقتي که حييم وايزمن در ســال 1933 به 
او پيشــنهاد عضويت در نهادهاي صهيونيســتي و 
قبول پســت رياست جمهوري کشــور اسرائيل را 

داد؛ در جواب او نوشت:
»مــن توافــق بــا اعــراب را بــر اســاس زندگي 
مســالمت آميز، بــه ايجــاد يک کشــور يهودي 
ترجيح مي دهم. مالحظــات عملي به کنار، آنچه 
مــن از ماهيت اصلــي يهوديت مي دانــم، با ايده 
يک کشــور يهودي با مرزهاي مشــخص، ارتش 
و قــدرت دنيوي و فانــي نمي خــورد. زياني که 
يهوديــت متحمل خواهد شــد، به ويژه به واســطه 
گســترش و تکامل ناسيوناليســتي تنگ نظرانه در 
درون يک کشــور يهودي مرا ســخت هراســان 

مي سازد.«
بســياري  اظهارنظرهــاي  و  موضع گيري هــا 
ســلفي گري  يهــود،  بــزرگان  و  روحانيــون  از 

قــرار گرفت و مــردم يهــودي گرفتــار رهبران 
قدرت طلب اســرائيل شده و متأســفانه به چماقي 
عليه کشــورهاي عــرب و مردم فلســطين تبديل 
شــدند. در اعالميه بالفور و رأي شــوراي امنيت 
بــه حقوق دينــي يهوديــان يا مســتندات موجود 
در تورات يا ســاير کتب يهــودي کوچک ترين 
اشاره اي نشــده است؛ اين در شــرايطي بوده که 
فاجعــه »هولوکاســت« هنوز اتفــاق نيفتاده بود و 
کشــتار يهوديــان در اروپاي ظاهراً متمدن افشــا 
نشده بود. از طرف ديگر گروه هاي افراطي ديني 
يا همان سلفي هاي يهودي اصوالً امکان اظهارنظر 

پيدا نکرده بودند.
ساخت  و ســاز تفکرات صهيونيســتي افراطي در 
بســتر تبعيض هــا و تهمت هاي نــاروا و آزارهاي 
دائمي کــه عليــه يهوديان، مخصوصــاً در غرب 
مسيحي اعمال مي شد شــکل گرفت. مع ذلک از 
همان ابتدا با مخالفــت روحانيون يهودي روبه رو 
شد و کشور اســرائيل نمونه يک سرپل سياسي و 
نظامي براي تســلط بر منابع انرژي در منطقه شد؛ 
البته همان طور که گفته شــد هر جا الزم مي شــد 
رهبران صهيونيســت از اعتقــادات ديني يهوديان 

سوءاستفاده مي کردند.
تا زماني که تشــکيالت صهيونيستي هنوز نتوانسته 
بــود هر مخالفــي را با اتهام ضديهــودي بودن و 
ارتداد، از ســخن گفتــن محروم کنــد و به قول 
موشــه منوهين )پدر يهودي منوهين، ويولونيست 
نابغه( دار و دســته هاي اجير شــده و يــا غيراجير 
شــده »يهوديان حرفه اي« عرصــه را بر همه تنگ 
نکرده بودند. بســياري لب به اعتراض گشــودند. 
خاخام »احد هاعام« روحانــي بزرگ يهودي در 
اواخر قرن نوزدهم و نيمه قرن بيســتم که خود در 
کنگره صهيونيست ها در سال 1897 در شهر بازل 
ســوئيس شــرکت کرده بود؛ بعد از مدتي اقامت 
در فلســطين در برابــر تفکرات تئوريســين ايجاد 
دولت يهــود »تئودور هرتصل« مخالفت آشــکار 
خــود را اعالم کرد. او در همان کنگره گفته بود: 
»فلسطين ســرزميني بدون مردم است و ما مردمي 

بدون سرزمين هستيم«. 

احد هاعام
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روسيه و ترکيه هرکدام به داليل خاص خود درباره مخالفت با جنگ بين المللي 
عليه تروريسم به رهبري امريکا توافق نظر دارند. روسيه خواهان جنگ بين المللي 
با اين گروه در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت است و نگران است اين جنگ 
به ســرنگوني رژيم کنوني ســوريه منجر شــود. درحالي که ترکيه با اين جنگ 

مخالف است، زيرا نگران است رژيم سوريه با اين جنگ تثبيت شود.
همگرايي اقتصادي ميان دو کشــور ادامه خواهد داشــت و همان طور که پوتين 
در کنفرانس مطبوعاتي اعالم کرد احتماالً با تشــکيل مرکز توزيع گاز روســيه 
در مــرز ترکيــه با يونان در مرحله بعــدي، اين همگرايي افزايــش مي يابد... اما 
اين مســئله تغييري در ماهيت ائتالف ترکيه با غــرب ايجاد نمي کند. دو طرف 
]روســيه و ترکيه[ همکاري هاي اقتصادي خــود را افزايش مي دهند، به گونه اي 
که زمينه هاي ديگري را نيز در برگيرد. درباره بحران ســوريه دو طرف بر وجود 
تضاد مواضع درباره چگونگي حل وفصل اين بحران تأکيد کردند. باوجوداين، 
بعيد است افزايش روابط ميان دو کشور در موضع ترکيه نسبت به بحران سوريه 

تأثير گذارد.
روسيه و ترکيه از انزواي شديد بين المللي و کسري در تراز پرداخت رنج مي برند 
و شــايد اين همگرايي اولين گام بــراي از ميان بردن اين انــزوا و بهبود اوضاع 

اقتصادي دو کشور باشد.
منبع: الخليج، 9 دسامبر 2014، )18 آذر 1393(

نويسنده: دکتر يوسف مكي

گسترش نفوذ داعش

داعش، جايگزين القاعده به عنوان خطرناک ترين سازمان تروريستي جهان شده 
اســت. هرروز گروه هاي جهادي بيشــتري با داعش اعالم همبستگي مي کنند يا 
مســتقيماً با اين گروه تماس مي گيرند. در برخي کشورها، سازمان هاي جهادي 
به طور ناگهاني وفاداري خود را به داعش و نه به القاعده اظهار مي کنند. داعش 
در مســير جايگزيني اين سازمان برخاســته از منطقه مرزي پاکستان و افغانستان، 

به عنوان يک سازمان تروريستي بانفوذ شده است.
همواره شــبه نظاميان جديدي ظهور مي کنند و ســپس به گروه هاي جهادي در 
ســوريه و عراق مي پيوندنــد. گاهي اوقات اين امر منجر به تجزيه ســازمان هاي 
تروريستي موجود مي شود: در يک سو کساني که همچنان وفادار به القاعده و در 

سوي ديگر پيروان داعش هستند.
از نظر ايدئولوژيک تفاوت  اندکي بين طرفداران دو گروه افراط گرا وجود دارد. 
در ابتدا، داعش شاخه  عراقي القاعده بود که در سال 2013 تصميم به جدايي از 

ايمن الظواهري، سرکرده القاعده، گرفت.
در نقشــه جهان مي توان مشــاهده کرد در چه کشورهايي، گروه هاي شبه نظامي 
حاضر هستند که با رهبري مرکزي القاعده يا داعش در ارتباط باشند. در برخي 
موارد نيز، گروه هــاي جهادي بدون ايجاد ارتباط مســتقيم از داعش يا القاعده 
پيــروي مي کنند. ادعاهاي ابوبکر البغدادي، ســرکرده داعش، درباره  ارتباطات 
بين المللي اين گروه تقريباً کاماًل توخالي و گزافه گويي اســت؛ اما نشــانه هايي 
وجود دارد که اسالم گرايان از يک گروه کوچک مستقر در عراق و سوريه، به 

يک پديده  فرامنطقه اي تبديل شده اند.
منبع: اشپيگل، 13 دسامبر 2014، )22 آذر 1393(

نويسنده: رانيا سالوم

باج خواهي داعش

ســازمان افراطــي کــه بــر منطقــه وســيع از عــراق و ســوريه تســلط دارد، درصــدد 
اســت جســد خبرنــگار امريکايــي را کــه در مــاه آگوســت ســال جــاري ســرش 
ــود  ــه مي ش ــاند. گفت ــروش برس ــه ف ــون دالر ب ــغ يک ميلي ــه مبل ــد، ب ــده ش بري
پايــگاه اطالع رســاني نامبــرده ايــن گــزارش را از ســه شــخص ميانجــي دريافــت 
ــروش  ــه ف ــدش را ب ــت جس ــدد اس ــش درص ــه داع ــخصي ک ــت. ش ــرده اس ک
برســاند، جميــز فولــي )چهل ســاله( نــام دارد. ويدئــوي بــه قتل رســيدن شــخص 
نامبــرده در اواخــر مــاه آگوســت از طريــق اينترنــت پخــش شــد. گفتــه 
مي شــود، داعــش در تالفــي بمبــاران مواضــع خــود بــه دســت ارتــش امريــکا 

مرتکب چنين کاري شده است.
بــه گفته مقامــات امريکايــي، باج خواهــي از طريق گروگان گيري اشــخاص 
خارجي، يکي از منابع مهم درآمد دولت اســالمي به شــمار مي آيد. بر اســاس 
اطالعات وزارت خزانه داري امريکا، تنها در ســال 2014 ميالدي دولت اسالمي 
از راه باج خواهي حدود بيســت ميليون دالر کســب کرده است. گزارش هايي 
هم در دســترس است که بخشــي از اين مبلغ باج خواهي را کشورهاي اروپايي 

پرداخت کردند.
امريکا و انگلســتان با اشــاره به اينکه: »حتي در صــورت گروگان گيري مردم 
کشورشــان، پرداخت باج، صرف عمليات ســازمان هاي تروريســتي مي شود.« 
رويکــرد عــدم پذيرش باج دهي را حفــظ کردند. مقامــات امريکايي حتي در 
خصوص جميز فولي هم به خانواده ايشــان هشدار دادند: »چنانچه باج پرداخت 

کنند، تحت پيگرد قرار خواهند گرفت«.
منبع: ماينيچي، 13 دسامبر 2014 )22 آذر 1393(

نويسنده: هيرو آکي وادا

قطعنامه عليه اسرائيل

طرح قطعنامه مربوط به شــرايط حل وفصل نهائي مسئله فلسطين – اسرائيل براي 
رأي گيري به شــوراي امنيت ســازمان ملل متحد ارائه خواهد شــد. در اين سند 
پيشنهادي از سوي دولت فلســطين، درخواست مي شود تا اسرائيل طي دو سال 
آينده، به مرزهاي سال 1967 ميالدي بازگردد. مقامات دولت يهودي اميدوارند 
که واشنگتن اين قطعنامه را بلوکه کند، اما امريکا، در زمينه اي از اجراي عمليات 
مشترک خود با کشورهاي عربي عليه »دولت اسالمي« و به رسميت شناخته شدن 
فلســطين از ســوي دولت هاي اروپايي، براي دادن چنين ضمانتي به متحد خود، 
تعجيلي نشــان نمي دهد. درنتيجه، احتمال دارد در شــوراي امنيت سازمان ملل 
متحد، باوجود مقاومت هاي اسرائيل، گزينه بسيار ماليم تر قطعنامه پذيرفته شود 
که از سوي فرانسه پيشنهاد شده و طرفين را به حل وفصل تمامي مسائل موردبحث 

تا سال 2016 ميالدي مکلف مي کند.
براساس طرح قطعنامه اي که دولت تشکيالت خودگردان فلسطين از طريق اردن 
براي بررســي تسليم شوراي امنيت ســازمان ملل متحد کرده است تا سال 2016 
ميالدي، مسئله دولت فلسطين بايد به طور نهايي حل وفصل شود: فلسطين به عنوان 
يک دولت با پايتختي در شــرق بيت المقدس، از سوي جامعه جهاني به رسميت 
شناخته شود و اسرائيل به اشغال گري خود در کرانه غربي رود اردن پايان دهد و 

به مرزهاي سال 1967 ميالدي بازگردد.
به اعتقاد کارشناســان، در حــال حاضر براي امريکا، در زمينــه اجراي عمليات 

ايران در آيينه رسانه ها
روابط روسيه و ترکيه
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مشــترک با کشورهاي عربي عليه »دولت اســالمي«، حمايت آشکار از اسرائيل 
چندان آســان نيست، هرچند واشنگتن قطعنامه اي با گزينه پيشنهادي فلسطين را 

تصويب نخواهد کرد.
منبع: کامرسانت، 16 دسامبر 2014 )25 آذر 1393(

نويسنده: ماريا افيموا

اميدواري روحاني براي لغو تحريم ها

حســن روحاني، رئيس جمهور ايران در پنجاه و چهارمين مجمع ســاالنه بانک 
مرکزي در تهران گفت »براي گسستن زنجير تحريم هاي ظالمانه اعمال شده عليه 
ملــت ايران تالش مي کنيــم« او افزود: »ممکن اســت عــده اي از لغو تحريم ها 
خوششــان نيايد، آنها تعداد کمي را تشــکيل مي دهند، چون مي خواهند از آب 
گل آلود ماهي بگيرند و از اينکه آب صاف شــود ناراحت اند.« او تصريح کرد 
»اکثريــت قاطع ملت ازجمله روشــنفکران، دانشــگاهيان، علما، سرشناســان و 

شخصيت ها خواهان لغو تحريم ها هستند«.
او در ادامه اظهار داشت: »دنيا چاره اي ندارد، جز اينکه با ايران همکاري کنند و 
در حال حاضر متوجه شــده اند که راه هاي ديگر غلط است و اگر دوباره امتحان 
کنند، ضرر بيشــتري خواهند کــرد« روحاني دوباره تأکيد کــرد: »فعاليت هاي 
هســته اي ايران صلح آميز، شــفاف و قانوني اســت و با جهــان از روي منطق و 

حساب شده مذاکره مي کنيم«. 
منبع: الراي، 16 دسامبر 2014 )25 آذر 1393(

نويسنده: احمد امين

بهبود روابط مصر و قطر

سخنان عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر، بعد از مذاکرات آخر هفته، مبني 
بر اينکه مصر مايل است اختالفات خود با قطر را کنار بگذارد، بيانگر آب شدن 
احتمالي يخ روابط بين اين دو کشور عرب است که اينک روابطشان قطع است.

روابط بين اين دو کشــور، بعــد از کودتاي برخوردار از حمايت مردمي ســال 
2013 در مصر که السيسي، محمد مرسي، رئيس جمهور منتخب از حزب اخوان 

المسلمين موردحمايت قطر را برکنار ساخت، تيره شد.
يکي از گاليه هاي اصلي مصر به پوشش کانال تلويزيوني قطري الجزيره مربوط 
مي شــود که اخبار مربوط به مصر را پخش مي کند و بخشــي از شــبکه خبري 
الجزيره است. قاهره معتقد است که اين کانال موضع خصمانه اي نسبت به قاهره 
دارد و طرفدار اخوان المسلمين است. دفاتر اين کانال در قاهره به دستور مقامات 

مصري بسته شده اند، اما پخش اين کانال از دوحه کماکان ادامه دارد.
قطر در ضمن ميزبان رهبران اخوان و اســالم گرايان مخالف رژيم مصر اســت. 
البته، شــماري از آن ها، درنتيجه توافق بين کشــورهاي عضو شوراي همکاري 
خليج )فارس( و قطر که هدف از آن تنش زدايي جدي و بازگشــت مجدد سفرا 

به پايتخت قطر بود، در ماه گذشته خاک قطر را ترک کردند.
حمايت قطر از احزاب اخوان المســلمين در جهان عرب، دو کشــور عربســتان 
ســعودي و امارات متحده عربي را – که اين گروه اســالم گرا را تهديدي عليه 
ثبات داخلي خود مي دانند- خشمگين ساخته است. اين دو کشور، پس از حذف 
مرســي، ميلياردها دالر پول در حمايت از مقامات جديد مصري به اقتصاد مصر 

تزريق کردند.
قطر خواســتار آن است که به »حمالت سياسي کذب« عليه خانواده سلطنتي اش 
در مطبوعات مصر پايان داده شود؛ اما ترديد دارد که دوحه پخش شبکه الجزيره 

مصر را متوقف کند.
منبع: فايننشال تايمز، 21 دسامبر 2014 )30 آذر 1393(

نويسنده: هبه صالح

مؤسسه بدون مجوز

درحالي کــه چندين بــار، مقامات وزارت آموزش عالي اعــالم کردند که هيچ 
مجوزي به دانشــگاه »ايرانيان« محمود احمدي نژاد داده نشده است، اين مؤسسه 
پانزدهم دسامبر را آغاز »آموزش مجازي« خود اعالم کرد. در سايت مؤسسه به 

فارسي مي خوانيم: »آموزش مجازي دانشگاه ايرانيان فعاليتش را با کمک استادان 
باتجربه در رشته هاي مختلف در سطح کارشناسي ارشد و دکترا آغاز مي کند«. 
درحالي که اين دانشــگاه ادعا مي کند، »بين المللي« است، سايت آن منحصراً به 
زبان فارســي اســت و نام آن به انگليسي در باالي سايت، دانشگاه ايراني، نوشته 

شده است که اشتباه است؛ چراکه کلمه ايراني بايد به صورت جمع نوشته شود.
اين مؤسسه شروع آموزش هاي مجازي خود را اعالم کرده است؛ اما هنگامي که 
روي کلمه »دانشــکده ها« کليک مي کنيم، دو گزينه: »زبان خارجي« و »حقوق« 
پديدار مي شــود و درحالي که صفحات مرتبط با دو گزينه بسيار به کندي تغيير 
مي کند، تنهــا در آن ها مي توان اين توضيح کوتاه را مشــاهده کــرد: »در حال 

احداث«. 
محمود احمدي نژاد در روزهاي آخر رياســت جمهوري خود، مجوز تأســيس 
اين دانشــگاه را از شوراي عالي انقالب فرهنگي که وي رياست آن را به عهده 
داشــت، گرفت. پس از به قدرت رســيدن حســن روحاني در آگوست 2013، 

وزارت آموزش عالي اين مجوز را لغو کرد.
سيد حسين حسيني، مدير توسعه آموزش وزارت آموزش عالي، گفت: »ما قباًل 
تصميم خود را درباره اين دانشــگاه ]که لغو مجوز آن است[ اعالم کرده ايم، در 

اين ماجرا اکنون ديگر بايد نهادهاي قضايي وارد عمل شوند«. 
هرچند مدت مديدي اســت که محمود احمدي نژاد در رسانه ها ديده نمي شود، 
اما ســايت هاي خبري ايران تصاويــري از وي را در حال مالقات با تهراني ها در 
جلوي خانه اش در محله نارمک در شرق پايتخت نشان مي دهند. هرروز ده ها نفر 
در انتظار نوبت خود براي گفت وگو با رئيس جمهور ســابق درباره مشکالت در 

صف مي مانند، به اميد اينکه او بتواند به آنها کمک کند.
اين صحنه ها درواقع يادآور روش معمول در دوران رياســت جمهوري محمود 
احمدي نژاد است: رئيس جمهور ســابق جلسات منظمي را با شهروندان تشکيل 
داده بــود تا به مشــکالت آن ها گوش دهد و آنها را ترغيــب کند تا به وي نامه 
بنويســند. با تکرار اين اعمال آيا او آماده مي شــود تا بار ديگر به صحنه سياسي 

ايران بازگردد؟ ماه هاي آينده تعيين کننده خواهد بود.
منبع: لوموند، 19 دسامبر 2014 )28 آذر 1393(

نويسنده: پريسا کيهاني

تأثير روابط ايران و امريكا بر منطقه

مسائل امريکا و ايران گرچه فراوان و عميق هستند؛ اما برخالف گذشته مي توان 
آنهــا را با ابزارهاي ديپلماتيک حل وفصل کرد؛ درحالي که ســني هاي متعصب 

امروزه به نيروي انقالبي تبديل شده اند که نظم بين المللي را تهديد مي کنند.
رئيس جمهــور اوباما در عــوض تدابيري اتخاذ کرده کــه مي تواند به راهبردي 
جديد و عظيم تبديل شــود. او تالش مي کند براي فرسودن توان دولت اسالمي 
)داعش( با اعراب متحد شود. به همين علت خواستار امضاي توافقنامه هسته اي 
است که بر مبناي آن ايران خواهد توانست آشکارتر و جدي تر عليه افراط گرايي 
ســني همکاري نمايد. اوباما آشــکارا اميدوار اســت که اتحاد ماندگاري ميان 
حکومت هاي ميانه رو سني و عناصر قدرتمند شيعه در اين منطقه شکل بگيرد تا 
از اين طريق بتوان افراط گرايي سني را که او آن را تهديدي براي هر دوي آن ها 

محسوب مي کند، مهار کرد.
اما يک اســتراتژي بلندمدت به همين جا ختم نمي شــود. مشــکالت خاورميانه 
پيچيده و بلندمدت هستند؛ شايد اعتماد، نادرترين کاال در اين منطقه باشد. براي 
نمونه ســران عرب هنوز گمان مي کنند که دولت اســالمي )داعش( را مي توان 
مهار کرد، اما نمي توان آن ها را متقاعد کرد که درصورتي که ايران از انزوا خارج 

شود نيز مي توان همين حرف را درباره آن بر زبان آورد.
بنابراين حتي اگر داعش از ميان برداشته شود، احتمال دارد جهان عرب و ايران 
هم چنان بر ســر تقسيم قدرت در منطقه، به شــدت با هم اختالف داشته باشند و 

آماده جذب عواملي باشند که صلح را تهديد خواهند کرد.
در ايــن صورت، حتي اگر ايــران و امريکا توافقنامه هســته اي قابل قبول و قابل 
اجرايي را امضا کنند، باز هم براي مدتي ديوار بلندي از بي اعتمادي ميان امريکا 
و ايران قرار خواهد داشــت. روابط امريکا با جهان عرب نيز مانند سابق نزديک 
نخواهد بود. عدم تعامل امريکا در مشــکالت اين منطقه که زماني نقطه اتکاي 
منطقه آسيا محسوب مي شد، اعتماد به عزم و اراده امريکا را متزلزل کرده است. 
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پيشــرفت در راستاي استقالل انرژي، فرضيه نيم قرن گذشته مبني بر اينکه آينده 
امريکا به خاورميانه بستگي دارد را بيشتر تضعيف مي کند.

منبع: نيويورک تايمز، 19 دسامبر 2014 )28 آذر 1393(
نويسنده: ولي نصر

حمالت تروريستي داعش در غزه

تهديد افراط گرايي اســالمي در نوار غزه يک بار ديگر ظهور کرد. داعش روز 
ســوم ســال جاري حضور خود را در غزه اعالم کرد. در خالل سه ماه گذشته، 
داعــش مرکز فرهنگي فرانســه و خانه برخي از فعاالن جنبــش فتح را با راکت 
هدف قرار داد و با انتشــار اعالميه اي مسئوليت حمله به مرکز فرهنگي فرانسه را 

رسماً به عهده گرفت.
اگــر امروزه محکوم کردن داعش روند متداول اســت؛ پــس چرا حماس براي 
خشنود کردن مصر که گذرگاه رفح را به بهانه حضور گروه هاي افراطي در غزه 
بسته و جمعيت يک ميليون و هشتصد هزار نفري ساکن در اين منطقه را در حصر 

نگه داشته است، داعش را محکوم نمي کند.
هاني حبيب، تحليل گر سياسي به المانيتور مي گويد: حماس تروريسم را محکوم 
نخواهد کرد؛ چون تعريف روشن و مورد توافق در سطح بين المللي از اين عنوان 
وجود ندارد؛ بنابراين حماس همانند ديگر گروه ها، تمايلي به بسط و تعميم اين 
مفهوم ندارد؛ چون اين مفهوم ممکن اســت شــامل نيروهايي باشد که به داليل 

منطقي مبارز هستند.
يوســف، فردي که بيشــتر عمر خود را در امريکا گذرانده اســت، معتقد است 
هرکسي که به داليل درست و منصفانه آماده جنگ مي شود، تروريست نيست. 
او مي گويد حماس از اين عناوين غربي استفاده نمي کند. امريکا افغاني ها را وقتي 
با اتحاد جماهير شوروي مي جنگيدند، مجاهدين خطاب مي کرد؛ اما زماني که با 

آن ها شروع به جنگيدن کردند، آن ها را تروريست ناميد.
وي افزود چنانچه شورش در عراق و سوريه بر اساس کشتاري که در آنجا اتفاق 
مي افتد به عنوان عمل تروريستي در نظر گرفته شود، پس اسرائيل و امريکا نيز که 

هزاران مردم بي گناه را کشته اند، بايد به خاطر اعمال تروريستي، محکوم شوند.
يوســف مي گويد: »ما همه اقداماتي که خــارج از چارچوب قوانين بين الملل و 
تعاليم اســالمي انجام مي شــود را محکوم مي کنيم« پاســخ به تمام اين سؤاالت 
نيازمند گذشت زمان است. سير چشمگير تحوالت، شرايط را در غزه دگرگون 
کرده است. در حقيقت، پس از تالش هفت ساله مقامات و قدرت هاي حاکم در 
نوار غزه براي حفظ و تأمين امنيت و ايمني اين منطقه، اکنون مردم با آگاهي از 
نتايج کميته هاي تحقيق درباره بيش از هفت بمب گذاري در اين مناطق، از خود 

مي پرسند که آيا تروريسم به نوار غزه نيز راه يافته است.
منبع: المانيتور، 19 دسامبر 2014 )28 آذر 1393(

نويسنده: اسما الغول

کودکان خشونت

فرزنــدان تعصب گرايــان »جنــگ مقــدس« از ســنين پاييــن آمــوزش اســتفاده از 
ســالح مي بيننــد و بــا هــدف نيــل بــه »شــهادت«، بي رحمــي را يــاد مي گيرنــد. 
تصاويــري در توئيتــر، فيس بــوک و تمامــي شــبکه هاي اجتماعــي کــه مبــارزان 
دولــت اســالمي و هوادارانــش در آن هــا ســير مي کننــد، نمايــش داده شــده و 
ــردي  ــا عکســي اســت کــه توســط ف ــن آن ه ــر مي شــوند. تکان دهنده تري تکثي
ــام ابوبکــر الجنابــي در تاريــخ 22 مــاه آگوســت يعنــي چنــد روز بعــد از  ــه ن ب
بريده شــدن ســر جيمــز فولــي، خبرنــگار امريکايــي در توئيتــر گذاشــته شــد. در 
آن عکــس کودکــي کــه به احتمــال  زيــاد پســر خــود الجنابــي بــود، درحالي کــه 
ــود؛ در يــک  ــود، جلــوي پرچــم ســياه داعــش ايســتاده ب ســرش را پوشــانده ب
دســتش چاقــو و در دســت ديگــرش عروســکي گرفتــه بــود کــه لباســي ســرتاپا 
نارنجي رنــگ بــه تــن داشــت. الجنابــي بــا افتخــار مي نويســد: »ايــن هــم کمــي 
ــربچه  ــامي، پس ــد الش ــن ...#Isis«. ابوالعب ــده مجاهدي ــل آين ــراي نس ــح ب تفري
ــش  ــار تخت ــه در کن ــور ک ــگ ب ــه رن ــل ب ــاه متماي ــاي کوت ــا موه ــي ب زيباي
درحالي کــه کالشــنيکفي در دســت دارد کــه بلندتــر از قــد خــودش اســت، بــه 
تصويــر کشــيده شــده اســت. به طورقطــع تفريــح کــرده اســت. وي در توئيتــي 

کــه روز 20 اکتبــر توســط پــدرش گذاشــته شــده به عنــوان »جوان تريــن 
مجاهد )مبارز( دولت اسالمي« توصيف گرديده است.

برخي از افراد به اينکه فرزندشــان مسلسل به دست از او عکس گرفته شود قانع 
نمي شــوند و مســتقيماً او را به ميدان جنگ و حتــي همان گونه که آن طرف ها 
مي گويند، به ســوي شــهادت مي برند. اگر باور نمي کنيد به عکس هايي که در 
تاريخ 7 اکتبر گذشته توســط @ISTimes1 در توئيتر گذاشته شده، نگاه کنيد. 
اين ها عکس هاي ابوعبيده هستند. پسربچه اي که در اتاق نشيمن منزل خود يک 
مسلسل بغل کرده بود،  يک جليقه انفجاري به تن کرده بود يا با لباس مخصوص 
استتار و مسلسل به دوش پشت سر ساير رزمندگان راه مي رود، به تصوير کشيده 
شده بود. ابوعبيده در همان دفعات اول ظاهرشدنش به عنوان يکي از »جوان ترين« 
مبارزان داعش توصيف مي گردد. مقامي که اکنون ديگر به شــکل گسترده اي 
پشت سر نهاده شده است. درواقع يک توئيت و نيز فيلمي در يوتيوب در تاريخ 
7 اکتبر اعالم مي کنند که اين پسربچه درحالي که به همراه پدرش در خط مقدم 
کوباني مي جنگيد، توســط بمب ها تکه پاره شد و اين گونه به يکي از جوان ترين 

شهداي خالفت تبديل شد.
هر کس هم که فرزند خود را به ســمت شهادت سوق ندهد فرصت را از دست 
نمي دهد براي اينکه طعم وحشــت و تعصب گرايي که قرار اســت در آن رشد 
يابد، به او بچشاند. فردي به نام سهوه تي ان با افتخار درباره خود چنين مي نويسد: 
»براي شــما مرتدان و کافران، نسلي که با لذت سربريدن رشد مي يابد، دردناک 
است«. وي توئيتي را توصيف مي کند که به تاريخ 31 اکتبر مربوط مي شود. در 
آن او را مي بينيم که پسر کم وبيش سه ساله اش را بغل کرده است که به يک سر 
بريده شــده لگد مي زند. هر کس از خود بپرسد که آن فرد کجا يک سر بريده 
شــده پيدا کرده تا به فرزندش بدهد با آن بازي کند، عکس هاي رســمي دولت 
اســالمي را که به سربريدن ها و به صليب کشــيدن هايي استناد مي کنند که در 
ماه ســپتامبر در مانيج، شهر کوچکي متعلق به فرمانداري حلب صورت گرفتند، 

مرور کند.
منبع: ايل جورناله، 21 دسامبر 2014 )30 آذر 1393(

نويسنده: جان ميكالسين

ايران نهايت سازش خود را نشان داده است

الکساندر کوزنتسوف، معاون رئيس انيستيتوي پيش بيني ها و حل وفصل سياسي، 
خاطرنشان مي کند که به درازا انجاميدن مذاکرات، باعث توسعه امکانات غرب 
براي اعمال فشــار بر ايران مي شــود. کوزنتسوف با اشــاره بر اين که امريکا از 
ســوي متحدان خود در خاور نزديک – اســرائيل و عربستان سعودي – تحت 
فشــار قرار دارد، اعالم کرد: »تا پايان سال، توافقنامه نهايي حاصل نخواهد شد« 
کوزنتسوف گفت: »خبرهاي رســيده حاکي از آن است که در زمان برگزاري 
دور پيشــين مذاکرات در وين در ماه نوامبر، ســعود الفيصل، وزير امور خارجه 
عربســتان سعودي به آنجا سفر کرده بود. وي براي چهار ساعت در وين حضور 
داشــت و از فرودگاه نيز خارج نشــد و در آنجا، مســتقيماً با جان کري مذاکره 
کرد. هنوز، براي ما مشخص نشده که آنان در چه خصوص گفت وگو کرده اند، 
اما از قرائن چنين برمي آيد که از مســئله هسته اي ايران سخن در ميان بوده است 
و سعودي ها پافشاري مي کردند که امريکا در لغو تحريم هاي اعمالي عليه ايران 
تعجيلي نشــان ندهد. ظاهراً، امريکايي ها اين شش ماه را براي عربستان سعودي 
مهلت تعيين کرده اند تا اين کشور، کشمکش ها و اختالف نظرات خود با ايران 

را حل وفصل کند«
به گفته وي، ايران نهايت ســازش را از خود نشان داده است و نشان دادن سازش 
بيش از اين، به معناي محدود شدن حق حاکميت اين کشور خواهد بود: »اينک، 
وضعيتي پيش آمده که طي آن اقتصاد ايران به نوعي و به طور فزاينده اي، در گرو 
رونــد مذاکرات قرار مي گيرد. غرب با درگير کــردن ايران در روند مذاکرات، 
نفوذ بيشــتري پيدا مي کند – ازجمله، در تصميم گيري هاي کابينه ]آقاي[ حسن 
روحاني در خصوص مســائل اقتصادي، آزادسازي دارايي هاي ايران که بخش 

اعظم آن بلوکه شده است و صادرات نفتي اين کشور«.
منبع: وستي کافكازا، 23 دسامبر 2014 )2 دي 1393(■
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سالم و خسته نباشيد
شــماره 88 نشــريه را هميــن ديــروز گرفتم و ســرمقاله خوبتان را هــم خواندم. 
نتيجه گيري تان درباره سرنوشــت ظلم هاي اســرائيل و اميــدواري براي نزديکي 
بيشــتر مسلمانان بر مبناي قرآن بسيار به جاست. اتفاقاً دو مطلب انتهايي اين شماره 
که درباره تضادهاي دروني رژيم صهيونيســتي و به خصوص مقاله يوري آونري 

)جنگي براي هيچ چيز( بسيار جالب بود.
با آرزوي سالمتي براي شما
*** ر. ن از مونترال

سالم
اينجانب به عنوان يک شــهروند خواستم مانند بقيه دوســتان شما تفکري درباره 
مشارکت مردمي، دموکراسي و انتخابات که مدتي است در نشريه شما گفت وگو 
با آنها شروع شده نمايم. هرچند ناقص آن را مکتوب برايتان ارسال کنم و نظر خود 

را به اطالع دوستان مسئول اين نشريه برسانم شايد مقبول افتد.
اللهم اصلح کل فاســد من امورالمســلمين. پيش از آنکه به اصل موضوع بپردازم 
الزم ديدم داســتاني )و شايد روايتي( برايتان بنويسم که اين داستان ريشه در افکار 

مشارکت مردمي، دموکراسي و انتخابات دارد.
به يکي از اولياءاهلل )نبي يا مرشد( فرمان داده شد پيام مهمي به قومش برساند. او در 
روزي معين مردم قومش )شهر( را جمع کرد و بعد از ذکر ايزد منان از آنها خواست 
در ميان خود هزار نفر از صالح ترين، شجاع ترين و داناترين و در يک کلمه بهترين 
اشــخاص را انتخاب کرده و به او معرفي کنند. اين کار صورت گرفت. در جلسه 
ديگر، مرشــد از هزاران فرد منتخب شده درخواســت کرد از بين خود صد نفر از 
بهترين ها را انتخاب کنند. قوم نيز چنين کردند و در روز مقرر شده رفتند. مردم شهر 
در کوي و برزن خود، کسي يا کساني را که مي شناختند و او را معتمد مي دانستند 
و از هــر نظر بهترين بــود انتخاب کرده و معرفي کردند. در آن هفته بهترين ها که 
مشخص شدند، در مسجد جامع شهر جمع شده و آن مرشد بعد از سالم و تشکر و 
تسبيح خداوند از آنان خواست در ميان خود تحقيق کرده و با وجدان راحت صد 
نفر را به او معرفي کنند. بهترين هاي قوم نيز چنين کرده و از ميان خود صد نفر را که 
در جمع بهترين بودند تعيين کردند و در روز مقرر به مسجد تعيين شده فرستادند. 
مرشــد در جمع حاضر و طبق اخالق پاکش بعد از حمد و ثناي ايزد منان به آنان 
گفت در بين خود 10 نفر را به معرفي کنيد که آنان در ميان شما از هر بهتري بهتر 
باشند. آن جمع نيز طبق فرمان او عمل کرده و ده نفر را به او معرفي نمودند. آن ده 
نفر به حجره وي رفتند. مرشد نگاهي به آنان انداخت و چهره هاي پاک و نوراني 
ديد. پس گفت زحمت کشيديد. حال ميان شما 10 نفر يک نفر را که 9 نفر ديگر 
بــه او اطمينان دارند و او را بهتر از خودشــان مي داننــد، به من معرفي کنيد. آنگاه 
مرشــد از حجره خارج شــد و آن 10 نفر با نفسي مطمئن يکي را انتخاب کردند. 
هرچند او امتناع مي کرد؛ اما ديگران حق او مي دانستند. مرشد به حجره بازگشت 
و بهترين بهترين هاي شهر، فرد اليق از هر نظر را به مرشد معرفي کردند. مرشد از 
آنان خواســت از حجره خارج شوند. فقط منتخب آنان بماند و در نظر داشت او 
را آزمايش کند. مرشــد ريســماني به او داد و گفت: اين ريسمان را بگير و برو و 
در شهر خوب پرس وجو کن و آن را بر گردن بدترين و منفورترين و پست ترين 
مخلوق خداوند که در اين شــهر است ببند و او را به نزد من بياور. منتخب دستور 
را اجرا کرد و با ريســمان از حجره خارج شد. سوي محله اي رفت که معروف به 
بدکاره ها بود. فردي را در نظر گرفت. خواست به گردن او ريسمان ببندد که پيش 
خود گفت مبادا او کار خيري کرده باشــد و از ديگري بي گناه تر. ســراغ ديگري 
رفت باز با خود انديشيد مبادا او در زمان جواني يا در ميان سالي کاري کرده باشد 
و آن عمل نزد خدا ارزشــي داشته باشد يا شايد توبه کند و خدايش او را ببخشد. 
خالصه، سراغ هر انساني رفت وجدانش به او نهيب زد و او از آن صرف نظر کرد. 
بعد از چند روز خسته از گشتن از شهر خارج شد. بعد از مسافتي به محلي که مردم 
شــهر زباله ها را در آنجا مي ريختند رسيد. پيش خود انديشيد که اين محل کثيفي 

چشم انداز خوانندگان
است اگر مخلوقي در آنجا باشد و در آن زندگي کند از او پست تر يافت نمي شود. 
به نزديک که رسيد ديد سگي مريض حال که کثافت ها به تمام بدنش چسبيده و 
دهان به داخل آشــغال ها مي کند و غذايــي مي خورد و بوي متعفن بدي نيز از آن 
سگ به مشامش )منتخب( مي رسد. از او بدتر ديگر يافت نمي شود. او زود ريسمان 
بر گردن سگ بست و او را کشيد. همين که قدمي برداشت وجدانش به او گفت 
اي مؤمن آيا در نزد باري تعالي اين سگ بدترين مخلوق است و از او بدتر وجود 
ندارد. پس از لحظه اي تأمل، ريســمان را باز کرد و بر گردن خود بست و به سوي 

مرشد رفت. وقتي به او رسيد گفت: از خود بدتر در اين شهر نيافتم.
حال با گفتن اين داســتان منظور مرا از مشــارکت، دموکراسي و انتخابات متوجه 
شده ايد. اگر به اين صورت انتخابات صورت بگيرد آيا آن فرد يا افراد منتخب همه 
مردم نيستند و با رأي صد درصد مردم انتخاب نشده اند و با اطمينان کامل نمي توان 

به آنها مسئوليتي واگذار نمود.
در انتخابات کشــورهاي مختلف که به صورت گوناگون انجام مي شود و در حال 
حاضر به آنها دموکراســي مي گويند چون بهتر از اين طريق راهي وجود ندارد و 
مــا هم به تقليد از آنهــا همان روش را انجام داده و آن را مردم ســاالري مي دانيم. 
آيا بهتر نيســت به روش ديگري برويم. خوشبختانه شوراي شهر تهران چند سالي 
است شوراياري را انجام داده و تقريباً قدمي جلو نرفته. اگر از اين شوراياري کمي 
نزديک تر به مردم شويم و در هر محله و کوي و برزن انتخابات را شروع کرده و 
نمايندگان کوچه ها اعضاي شوراي محله را انتخاب کنند و آنان شوراي هر منطقه 
را و شوراي منطقه شوراي شهر را و شوراي شهر، استاندار و فرماندارها را و جمع 
اينان وزير کشور يا وزرا را يا اينکه بتوان نمايندگان مجلس، اعضا و قوه قضاييه و 
اعضــاي دولت را در ميان خود انتخاب کنند و وزرا رئيس دولت را انتخاب کنند 

اين شيوه بهتر نيست؟
البته واقعيت اين است براي اين منظور چند سالي وقت الزم است و بايد متفکران 
و صاحبان علم و جامعه شناسان و سياسيون نظر بدهند و مناظره کنند و نظرها نقد 
شود و قدم به قدم جلو رفت تا در اين مورد قانوني کامل و بدون نقص به وجود بيايد 
و اگر يکي از مسئوالن خطايي کند يا از محل زندگي خود به محل ديگري برود 
اولين کساني که متوجه مي شوند همسايگان او هستند و او را از همان درجه پايين 

خلع مي کنند و فرد ديگري را در مسير راه قرار مي  دهند.
آيا اگر اين گونه شود خرج هاي تبليغاتي از بين نمي رود؟

آيا استيضاح هاي سياسي از بين نمي رود؟
آيا حزب و گروه بازي و روابط خودي از بين نمي رود؟

آيا از اين طريق به مشارکت، دموکراسي و انتخابات واقعي نمي رسيم.
با تشكرـ   اسداهلل صديقي

***
پيام اسنودن

به راستي که در دوران تيره اي زندگي مي کنيم.
سخن گفتن از درخت چون جنايت است

آنکه مي خندد هنوز خبر بد نشنيده )برشت(
افشــاگري اســنودن نقاب از چهره امريکا برداشت تا مردم دوســت را از دشمن 

تشخيص دهند و بدانند چه کساني دنيا را به اين روز انداختند!
دسترسي اسنودن به اســناد فوق سري نشانه موقعيت مهم او در سازمان سيا بود. به 
همين دليل افشاگري مقامات امريکايي را آن چنان شوکه کرد که نمي دانستند در 
مقابل اين رسوايي چه کنند؟ اسنودن نه تنها پته امريکا که خود را رهبر جامعه جهاني 
و مدافع حقوق بشر مي داند، بلکه چند نظام سرمايه داري را هم روي آب انداخت 
که: اين ها جز منافع نامشــروع خود به هيچ چيز ديگري نمي انديشند و اگر کار به 
اين صورت ادامه پيدا کند نه از تاک نشــان خواهد ماند و نه از تاک نشــان. او با 
امکاناتي که داشت شاهد دنيايي بدبخت با انبوه مردم آواره و بي گناه بود که قرباني 
زدوبندهاي دولت  ها شــده بودند. زننده  تر اينکه او هم به خاطر لقمه ناني شريک 

جرم اين جنايت بود.
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اکنون اسنودن بايد ميان دولت و ملت يکي را انتخاب کند. تصميم خود را گرفت، 
ابتدا از مملکت خارج شــد و بعد در گوشــه اي دست به افشاگري زد تا از عذاب 
وجدان راحت شود. خانم مرکل، صدر اعظم آلمان، بعدازاينکه مطلع شد سازمان 
سيا حتي مکالمات خصوصي او را هم گوش مي کرده از خشم منفجر شد و فرياد 

زد: اين ها که از کمونيست ها بدترند! آخر ما دوست و شريک هم هستيم!
مرکل از شهروندان آلمان شرقي سابق است و مانند تمام آنها شايد هم تمام مردم 
شــوروي و بلوک شرق سابق، آرزوي زندگي در بهشت غرب را داشت؛ اما پس 
از مدتي زندگي در بهشــت غرب متوجه شد که: آواز دهل شنيدن از دور خوش 

است!
در بيست و پنجمين سالگرد فروپاشي ديوار برلين مرکل آن قدر درگير مشکالت 
کشور، اتحاديه اروپا و کشورهاي حوزه يورو بود که حوصله حرف زدن نداشت. 
فقط شــمعي روشن کرد و پس از سخنراني رفت! آخر چه بگويد؟ بگويد بعد از 
25 سال که از فروپاشي ديوار برلين مي گذرد دنيا در آن چنان منجالبي از بدبختي 
دست وپا مي زند که در تاريخ بي سابقه است. معلوم نيست اگر از ايشان بپرسند چه 
کسي يا کساني مســئول اين همه بدبختي هستند چه خواهند گفت؟ آيا مرکل از 
فعال شدن نازي ها و چاپ کتاب »نبرد من« هيتلر خبر دارد؟ چه کسي مجوز چاپ 

اين کتاب را داد؟
مرکل براي ســرمايه داري جهاني و صندوق بين المللي پول خو ش رقصي مي کند 
و از تمام کشــورهاي بحران زده مي خواهد براي خروج از بحران شرايط صندوق 
بين المللــي پول خصوصاً رياضــت اقتصادي را بپذيرند. به عبــارت دقيق تر تن به 

گرسنگي، فحشا و هزار بدبختي ديگر بدهند.
امروز همه مي دانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ابزار سرمايه داري جهاني 
براي غارت و بردگي مردم است. اين دو رباخواران بي  رحمي هستند که کشور را 

به خاک سياه مي نشانند و مرکل دالل و کارگزار اين بانک و صندوق است.
مردم يونان که در آستانه نابودي قرار گرفته اند، فرياد مي زنند: دولت دزدي کرده 

ملت بايد پس بدهد مرکل برو گمشو.
فرانســوا اوالند رئيس جمهور فرانسه هم از اينکه شــنود شده، عصباني است و به 
زمين و زمان بد مي گويد. آخر او هم گوش به فرمان بود. برخالف رئيس جمهور 
گليست کشور گوش به فرمان امريکا به افغانستان، ليبي سرباز فرستاد و امروز هم 
طبق دســتور در مبارزه با داعش کنار صاحب دنيا امپراتوري امريکا شرکت دارد، 

پس سوءظن امپراتور از چيست؟
آقاي اوالند بهتر است اول به خود مسلط باشد تا سکته نکند و بعد بدانند سياست، 
پــدر و مادر ندارد وگرنــه قذافي مادر مرده را پس از پرداخت تمام خســارات و 
جرائمي که براي او ساخته بودند آن طور زنده به گور و کشور را ويران نمي کردند!

اســنودن به عنوان مأمور عالي رتبه ســيا تمام اين مطالب را مي دانســت، اما اجازه 
حرف زدن نداشــت. نکته شرم آور در مورد سرنوشت شوم قذافي اين بود که پس 
از رفتار بســيار شرم آوري که جلوي چشم دنيا با او کردند قدرناشناسي از پشت با 
گلوله او را ترور کرد و بعد شبانه او را در گوشه نامعلومي به خاک سپردند تا نتواند 

در هيچ دادگاهي عليه اين جنايتکاران شهادت بدهد!
بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد از ديدن اين صحنه آن قدر ناراحت شد که 
فرياد زد: اين رفتار انساني نيست، قاتل را بايد مجازت کرد؛ اما تا امروز نه از قاتل 

نشاني پيداست و نه از عوامل فتنه!
بان کي مون به قول مردم خود را به بيراهه مي زند، چون هشــت روز و شــايد هم 
هشــت دقيقه جلوي چشم او هزاران جنايت و بي عدالتي صورت مي گيرد. ايشان 
مجبورند چشم خود را بسته بفرمايند: شرمنده ام مأمور و معذور! امروز مردم کوچه 
و بازار هم مي دانند که حق وتويي که سازمان ملل به دولت هاي قدرتمند داده مانع 
بزرگي در احقاق حق مردم مظلوم اســت و بدتر از همه احکام اين ســازمان هيچ 
ضمانت اجرايي ندارد. براي نمونه در مســئله قديمي فلسطين، اسرائيل هر بار که 
شــوراي امنيت به اسرائيل دســتور داد از سرزمين هاي اشغالي خارج شود، امريکا 
آن را وتو کرد. عرفات تمام راه هاي مسالمت آميز را مانند گفت وگو با اسرائيل با 
وســاطت امريکا و ديگران طي کرد. محمود عباس هم در دوران بوش اين راه را 
رفت اما اســرائيل با خانه سازي در مناطق اشغالي حتي محاصره غزه نشان داد فقط 

زبان زور مي فهمد.
خالد مشعل دبير حماس در دفاع از مبارزه مسلحانه گفت: اين زندگي که ما داريم 
مرگ تدريجي است؛ اما مبارزه مسلحانه کار را يک سره مي کند. مرگ يک بار و 
شيون هم يک بار. آقاي دبيرکل وقتي ملتي را از آب، دارو و غذا و امنيت محروم 

مي کنند و حتي اجازه نمي دهند مردم کشــورهاي ديگر به کمک آنها بيايند چه 
راهي جز مبارزه مسلحانه مي ماند؟

حق با خالد مشعل است. اگر مسائل دنيا با گفت وگو حل مي شد، ديگر چه نيازي 
به اين همه تسليحات وحشتناک کشتارجمعي و تجارت مرگ بود. مائو مي گويد: 

قدرت سياسي از لوله تفنگ به دست مي آيد.
اين بار در شــروع جنگ فلسطينيان و اسرائيل، بان کي مون با عجله گفت: اسرائيل 
حق دفاع از خود را دارد؛ اما بعد که وحشي گري اسرائيل را در حمله به هدف هاي 
غيرنظامي مانند بيمارستان، مدرســه و نقاط مسکوني را مشاهده کرد گفت: البته 
اســرائيل کمي زياده روي مي کند! از کرامات شــيخ ما اين است شيره را خورد و 

گفت شيرين است.
اين نبرد مسلحانه نابرابر نقاب از چهره اسرائيل و امريکا و به خصوص اتحاديه عرب 

برداشت و صف دوست از دشمن را جدا کرد.
زنده ياد جورج حبش رهبر جبهه خلق براي آزادي فلسطين مي گفت: آن قدر که 
سران مرتجع عرب فلسطيني ها را کشتند، اسرائيل نکشت. مسئله فلسطين جزئي از 
انقالب جهاني است که با پيروزي آن حل خواهد شد. ما با مردم اسرائيل اختالفي 
نداريــم. آنها هــم مانند بقيه مردم دنيا گرفتار زندگي روزمره خود هســتند که از 

امپرياليسم جهاني تغذيه مي کنند.
حبش اين پزشک مهربان فلسطيني مانند چه گوارا پزشک آرژانتيني جنگ طلب 
نبود. به کليســا مي رفت و براي رستگاري انســان ها دعا مي کرد. ديناري ويزيت 
از بيمــاران فقير نمي گرفــت. حتي پول داروي آنهــا را هم مــي داد؛ اما از ديدن 
وحشــي گري اســرائيل و حمايت بي چون وچراي امريکا و متحدان او پزشــکي، 
کليســا، رفاه و خانواده را کنار گذاشــت و سياست چشــم در برابر چشم را پيش 
گرفــت. او به عرفات مي گفت: تو از دولت هايي مانند عربســتان گدايي مي کني 
که از متحدان اســرائيل هستند، چاقو دســته خودش را نمي برد. ما در جنگ اخير 
فلسطين و اسرائيل شــاهد درنده خويي و بي رحمي اسرائيل در يک جنگ نابرابر 
بوديم که برخالف قانون،  بيشــتر حمالت خود را متوجه مردم و نقاط غيرنظامي 
مي نمود و غزه را به خاک ســياه نشاند حتي مانع رسيدن کمک هاي بشردوستانه 

مردم دنيا به آنها شد.
آيا در اين جهان »زر و زور« مي توان به مذاکرات دولت  ها در پشت اتاق هاي دربسته 
اعتماد کرد. اسنودن متوجه شده بود که حساب دولت ها از ملت ها جداست. مردم 
اسرائيل بارها خواهان پس دادن زمين هايي که اسرائيل در دهه 60 از فلسطين گرفته 
بود هســتند. يکي از اين احزاب حرب صلح هم اکنون وابسته به حزب کمونيست 

اسرائيل است.
حزب کمونيســت اسرائيل معتقد است بايد سرزمين هاي اشغالي را به سرعت پس 
داد و مذاکره براي صلح را بالفاصله شروع کرد تا دو ملت مانند دو کشور کنار هم 
زندگي کنند؛ اما امپرياليسم و صهيونيست هاي وابسته به آن مانع دوستي کشورها 

هستند.
حزب کمونيســت اسرائيل معتقد است دشمن اصلي يهوديان آلمان نازي بود که 
ميليون ها يهودي را در کوره هاي آدم سوزي خاکستر کردند. اگر مظلومان ديروز 
ظالمان امروز شده اند، نتيجه تبليغات و سوء نيت امپرياليسم است. در تحليل نهايي 
ســازمان ملل حتي در يک مورد هم موفق به حفظ صلح نشده است. کوفي عنان 
دبيرکل سابق سازمان ملل يک بار گفت: جامعه جهاني در جنگ روانداي آفريقا 
شکســت خورد. دســت روي دست گذاشــت تا يک ميليون زن و بچه را پس از 

تجاوز قتل عام کردند. درست مانند آنچه امروز داعش مي کند!
قاره آفريقا در جنگ، فقر، بيماري و حتي تشنگي جلوي چشم دنيا مي سوزد، اما 
دنيا اعتنايي به او ندارد. دوســتي مي گفت يک چهل وپنجم بودجه ارتش امريکا 
مي تواند مسائل اين قاره را حل کند،  اما کو گوش شنوا؟ امريکا و متحدانش گناه 

بدبختي دنيا را فقط ناشي از تروريسم مي دانند.
غرب تا ديروز مردم را از کمونيسم مي ترساند و امروز از تروريسم اسالمي تا دنيا 
در حالت جنگ باشد و کارخانه هاي اسلحه سازي هم فعال و پرمشتري شب و روز 
تجارت مرگ کنند. برتراند راســل فيلســوف رياضيدان و فعال سياسي در کتاب 
خود: »دنيايي که من مي بينم« حساب کرد با هزينه اي که صرف جنگ جهاني اول 
شد تا چه حد امکان داشت مدرسه، مسکن، کارخانه و بيمارستان بخرد و ساخت، 

اما به جاي آن قبرستان ها آباد شد.
در سالگرد جنگ جهاني اول، اوالند رئيس جمهور فرانسه به جاي نطق، انشا خواند 
که البته صلح از جنگ بهتر اســت! براي خالي نبودن عريضه اشــاره اي هم به »ژان 
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ژورس« بنيان گذار حزب سوسياليست فرانسه کرد که: ملت ها با هم اختالفي ندارند 
اين دولت ها هستند که آنها را فريب داده و به جنگ مي کشانند. ژان ژورس خيلي 
تالش کرد تا از وقوع جنگ جلوگيري کند؛ اما بورژوازي فرانسه با سوءاستفاده از 
احساسات وطن پرستي، باورهاي ديني و... ژان ژورس را ترور کرده و آتش جنگ 
را روشن کردند و بعد از شکست آلمان آن چنان شرايط سخت و حقارت آميزي 
به او تحميل کردند که مقدمه جنگ دوم جهاني را فراهم کردند. تا امروز دستگاه 
سالخي سرمايه داري حتي يک روز هم بيکار نبود. تاريخ نشان داد که فقر، جنگ، 
فحشــا و اعتياد همه ريشه در نظام سرمايه داري دارد که از آن بهره مي برد. او براي 

بقاي خود با شيطان هم همدست مي شود.
مايکل مور مستندســاز و فعال سياسي مشهور امريکايي در کتاب خود »وطن من 
کجاســت؟« به اســتناد مدارک مســتدل و معتبر ثابت مي کند: 11 سپتامبر توطئه 
مشــترک امريکا و عربستان سعودي براي بهره برداري از منابع طبيعي خاورميانه و 

تهديد چين و روسيه همراه با هدف هاي ديگر است!
القاعده، طالبان، داعش و ســاير گروه هاي تروريستي که به جان مردم و دنيا افتاده 
ساخته وپرداخته سازمان سيا و متحدان اوست. تمام بدبختي هاي امروز مردم ايران 
ناشي از کودتاي سياه 28 مرداد است که سلطنت طلب ها از قبول آن طفره مي روند. 
شــاه سر مزار کوروش گفت: کوروش بخواب ما بيداريم! نشان به آن نشان وقتي 

توفان آمد هم کوروش خواب بود هم ذات اقدس ملوکانه.
ما امــروز در جنگل بي رحــم زمانه پيام اســنودن را از مــزاروش، متفکر بزرگ 

سوسياليسم مي شنويم که سرمايه داري جهاني نابود خواهد شد.
منوچهر بصير ***

تمديد مأموريت نظامي ارتش امريکا توســط سنا، تا سه سال آينده با داعش يعني 
چنبره زدن امريکا در خاورميانه و چاه هاي نفت و جنگ بين اديان و مذاهب و اقوام 
و نژادها و اســتعمار و استثمار و استحمار و استحقار و استبداد قرن بيست و يکمي 

***حاکمان.
در حــال حاضر ايران به انديشــه و گفتار و کردار امام حســين)ع( نيازمند اســت 
احياگرايانه و اصالح گرايانه و بازگشــت به آگاهي و خودشناســي را به شناخت 
جامعه و اجتماع و ملت پيوند زند تا زماني که حاکميت به وظايف قانوني و مردم به 
وظايف قانوني متعهد نباشند کشور و جامعه و مردم به تعالي نخواهند رسيد. مکتب 

امام حسين )ع( و حضرت زينب )س( بر فراز جاويدان تاريخ مي درخشد.
0911..15

***
با ســالم و عرض ارادت به شــما عزيزان نشــريه و با تشــکر از مقاالت خوب و 
تأثيرگذارتان حقيقت اين اســت که بزرگ ترين درد اين کشــور توزيع ناعادالنه 
ثروت و امکانات و عدم توازن منطقه اي است. درباره اين معضل بزرگ مصاحبه 

کنيد و مقاله بنويسيد و ما منتظر خواندن اين گونه مباحث هستيم.
با تشكرـ  الف از لرستان

***
ســالم و تشــکر فراوان دارم از مطلب بســيار جالــب و خواندني »نســبت دين و 

مارکسيسم« در شماره 88 نشريه.
خواننده اي از مسجدسليمان

***
مجلس هفدهم که در سال 1332 منحل شد با برگزاري همه پرسي سراسري توسط 
اکثريت آراي مأخوذه به وســيله وزارت کشــور حکم انحالل صادر شــد، چون 
ً  وکيل الحکومه بودند و با خواســت حقيقي مردم پس از  نمايندگان آن دوره اکثرا
ملي شدن صنعت نفت مخالفت مي کردند. بررسي تحليلي نفرات وکيالن حاضر 
در مجلس هفدهم مشروطه مشروعه پس از کودتا نشان داد که چه کساني همراه 
کودتا بودند که به جايگاه خاصي رسيدند و اينکه حق درخواست انحالل مجلس 
طبق قانون با نخســت وزير بود. چه بسا که االن هم در ژاپن همين گونه است و هر 
طور باشد قدمتي پانزده هزار ساله از تمدن و فرهنگ و قانون و مجلس دارد مجلس 

مهستان در زمان اشکانيان نمونه اي از آن است.
ابتداي انتخاب آقاي روحاني به رياســت جمهوري برخي دلسوزان حقيقي کشور 
گفتند جناب روحاني بهتر اســت با انتخــاب وزيران و اســتانداران و فرمانداران 
و همکارانــي که ميانه رو و اصالح طلب و اصولگراي حقيقي هســتند نســبت به 
کاربردي کردن شــعارهايش اقدام نمايد تا پس از چهار ســال نگويد نگذاشــتند 
نمي گذاشتند، نتوانستم و اين طور حرف ها. اشتباه راهبردي خاتمي را تکرار نکنيد. 

بلکه عبرت بگيريد. حاال پس از هفده ماه گفته مي شود نمي گذارند، دولت پشت 
درهاي بســته اســت. عده اي تالش مي کنند مردم را مأيــوس کنند. اين حرف ها 
درســت نيســت. ناتواني، تعارف و رودربايستي را به حســاب ديگران ننويسيد با 
اختيارات قانون اساســي و حمايت رهبري و وظيفه خودتان را انجام دهيد. به دادن 
آمار نرخ تورم و بيکاري پايين دلخوش نباشيد. وضع داخلي خراب تر از آن است 
که ادعا مي شــود. با ادامه مذاکرات هسته اي کشور آباد نمي شود، فقط کشور از 

41..0936تهاجم و جنگ دور شد. ***
مهندس ضرغامي گفت: هيچ کجاي دنيا به کســي نظام را متهم کرده تريبون 
نمي دهنــد. ايشــان تاريخ انتخاباتي جهان را بررســي کننــد. نمونه اش جريان 
رسوايي تقلب و تخلف انتخاباتي رياست جمهوري امريکا دهه 70 ميالدي که 
مشهور به واترگيت شد. در آن ماجرا دو روزنامه نگار از طريق روزنامه همه چيز 
را برمال کردند. تريبون به چه گفته مي شــود؟ به کارکردمان گذشته نگر شويم 

*** 41..0936که آيا وظيفه قانوني و ملي خود را ايفا کرده ايم.
ضمن سالم به همه دست اندرکاران نشريه چشم انداز ايران به خاطر تغيير و تحول در 

چاپ نشريه که زيباتر به نظر مي رسد و محتواي پربار آن تشکر مي کنم.
م. از نجف آباد اصفهان

***
آقاي لطيف پور از مبارزان عشــاير قشقايي معتقد است در بخش چهارم خاطرات 
ســيامک لطف اللهي درباره شــورش هايي در منطقه فارس، نام کســاني را ذکر 

کرده اند که بيشتر جنبه راهزني آنها غلبه دارد تا مبارزبودنشان.
***

آقاي محمديان از شخصيت هاي فرهنگي دماوند طي نوشته اي به معرفي شخصيتي 
مي پردازد که به آن پرداخته نشده. ايشان مي نويسد:

 خانم مهرتاج رخشان 1360-1250 از سال 1311 به بعد در دبيرستان نوبنياد دماوند 
-بدون حق التدريس - زبان انگليسي تدريس مي کرده است. او در 1284 شمسي از 
مدرسه، امريکايي ها ديپلم گرفت و به شغل معلمي پرداخت. به اتفاق خانم صديقه 
دولت آبادي )1266( در اصفهان »مدرســه شــرعيات« و »ام المدارس اصفهان« را 
تأســيس کردند که با مخالفت و ممانعت روحانيت روبرو شــدند. در سال 1307 
در نشريه »عالم نسوان« تقاضاي تأسيس خانه اميد براي نگهداري از زنان روسپي را 
کرد. با ميرزاي عشقي مکاتباتي داشت و پس از شهادت او در سال 1311 به دماوند 
آمد و تا آخر عمر با کمال تنگدستي و فقر روبرو بود. شعر کرسي ديدگاه و رنج 
او را از فقر و عقب ماندگي نشــان مي دهد. مي گويند هزار بيت شعر دارد که اگر 

کساني اين اشعار را در اختيار دارند با نشريه تماس بگيرند.
اي کرسي اي مأمن فقيران / جانم فداي کعبه ات، اي کعبه مريدان

پشت شده محدب از سردي زمستان/ آيم به زير بالت چون جوجه پريشان
گيري مرا چو مادر در زير بال مهرت

هر گه که دست و پايم زوزه کشد ز سردي/ برد العجوز را من لعنت کنم ز سردي
آيم برت چو مردي، برگشــته از نبردي/ يخ کرده جســم و جانم با رنگ و روي 

زردي
باشد مرا پناهي در گلستان مهرت

***
به عادت مألوف آن سال هاي دور درنگي کوتاه، تأملي نازک و يک طعنه بي دليل 
به صفحاتي که باد تا حوالي نوســتالژي ناکجايي فراموش شده مرا مي کشاند... از 
ميان هياهو فقط ژست عالمانه به جا مي ماند و يک خيال آسوده.. کاش تهور يک 
پروانه پريشان از تهديد عنکبوت در من بو... گاهي چه قدر دشوار است که بتواني 
اول خود و بعد ديگران را ببخشي. پاييز مبهم انتقام تمام شد. کاش به بهار روشن 

بخشيدن برسيم. بخشي از دلنوشته آقاي عزت اهلل پورسردار■


