
90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | P

P

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 1

www.meisami.net
meisami40@yahoo.com

چاپ: ايرانچاپ
توزيع: مؤسسه اطالعات

نشاني: تهران، ميدان توحيد، خيابان نصرت غربي 
شماره 24، طبقه سوم

کدپستي: 1457837454
صندوق پستي: 895 - 13445

تلفن: 66433207 - تلفكس: 66936575
پيامک: 09101475887

اسفند 93 و فروردين 94

قيمت: 10000 تومان

صاحب امتياز و مديرمسئول: لطف اهلل ميثمي

صفحه آرا: کيوان موسويان

عکس: زهره صدري نژاد

90

چشم انداز جامعه

چشم انداز اندیشه

چشم انداز سياست خارجي

چشم انداز خوانندگان

         چشم انداز اقتصاد و توسعه

ایران در آیينه رسانه ها

دوماهنامه چشم انداز ايران

آغازین
اعتياد مزمن به درآمد نفت/ لطف اهلل ميثمی                                                                    

رجوي و قدرت متمركز غيرپاسخگو/ سعيد شاهسوندی                                                                   
رادیكاليزه شدن سياست در یونان/ شهریار گلوانی                                                                        

خروج ایران از انزوای جهانی/ ابراهيم یزدی                                                          
تقویت اميد با صبر و تالش/ محمد توسلی                                                                       

دولت باید حاميان خود را راضی نگه دارد/ محمدحسين رفيعی                                           
مخاطرات پيش  روی دولت روحانی/ سعيد حجاریان                                                        

هجمه افراطيون به دولت/ داوود سليمانی

پرونده شورای شهر            
شهری ميان دود و سياست/ احمد هاشمی                                                                              
هر كسي را بهر كاري ساخته اند/ گفت وگو با سيدمحمود عليزاده طباطبایی                         
نهادهای اجرایی نظارت گریز دستگاه ناظر را سرگرم مي كنند/ گفت وگو با احمد حكيمی پور

مشكل اصلي، مشاركت نكردن مردم است/ گفت وگو با صادق زیباكالم

بدون اخالق،كار فرهنگ و آموزش دین به سامان نمي رسد/ گفت وگو با اسداهلل 
مرادی؛ بخش پایانی               

نقش مدرسه در پيشگيری از جرم/ زهرا بازرگان                                                                    
اتحادیه های معلمان و تالش های اصالحی/ برگردان: محمدرضا نيک نژاد                                 

فرهنگ توليدي در مقابل فرهنگ غارتي/ علی رضا قلی، سميرا غالمی؛ بخش پایانی                               
نخبه پروری به جای نخبه كشی/ رسول اژئيان                                                                              

در فضيلت گفتن/ علی نيک جو                                                
نقطه عطف بيداری؛ بخش هشتم                                                                         

2
4
6
7
8
9
10
11

84
93
96
98
104
108
111

چشم انداز سياست داخلی
تحزب در اندیشه آیت اهلل بهشتي/ گفت وگو با عليرضا بهشتی            

انشعاب یا راهكار جبهه ای/ محمدحسين رفيعی                                                               
مشاركت زنان به كم ترین حد خود رسيده است/گفت و گو با آذر منصوری                                    
وظایف و اختيارات نامتناسب استانداران/گفت وگو با سيد محمود حسينی                                                
نظارت متقابل مردم و مسئوالن/ فائزه حسنی                                                                   

چشم ها و گوش ها              

خيزش دوباره دانشگاه          
فساد خوب، فساد بد/ آرمان ذاكری                                                                                   
راهكار جنبش دانشجویی، عقالنيت انتقادی/ علی بياتی                                                        
راست گرایان چه راهبردی برای مهار دانشگاه دارند؟/ كمال رضوی                                             

آغازین     

14
18
25
31
37
44

52
53
55

58
60
64
70

اقتصاد بدون نفت/ ميزگردي با حضور محمد حسين رفيعي،رضا مظهري،كمال اطهاری 
و لطف اهلل ميثمي                                    

توسعه انسانی و روند فزاینده آسيب پذیري/ صبا مدنی                                                                                        
72
77

مكتب تفكيک، مكتب تلفيق/ مهدی جامی                                                                                
دین؛ تعبد یا تعقل/ حبيب اهلل پيمان                                                                                              
تصویر اسطوره ای و عقالنی از امام علی/ حسن محدثی گيلوائي                                                   
اولویت دموكراسی بر سكوالریسم/ حسين هوشمند                                                                    
چشم انداز زندگی در یک امریكای سوسياليست/ علی بهفروز                                                             

چشم انداز تاریخ       
تاریخ نگاری انقالب بر اساس تجربه انقالبی                                                     

وقایع سال های 54 تا 57 سازمان مجاهدین/ گفت وگو با محمد صادق؛ بخش سوم                     
تجربه پرارزش/ امير طيرانی                                                                                        
در ایران هيچ گاه ماركسيسم نداشته ایم/ سيامک لطف اللهی                                                                       
از نسوان تا زنان/ رحيم روح بخش؛ بخش اول                                                                            

از اشغال عراق تا كشتار پاریس/ برگردان: صبا نائلی                                                                     
اسالم حاشيه نشين فقير پاریس/ علی نصری                                                                                  
پرهيز از اختالط اسالم و تروریسم/ مهدی ممكن                                                                          

چرا دموكرات ها در انتخابات ميان دوره ای امریكا شكست خوردند/ محمد سهيمی                                   
تاریخ وهابی گری در عربستان سعودی/ برگردان: محمدحسين رفيعی                                                          
پادشاهی نفتی سعودی چقدر ناپایدار است؟/ برگردان: صبا نائلی                                                   
بازسازي اعتماد ميان پوتين و اوباما/ برگردان: بهداد صادقی                                                                               
چگونه اخوان المسلمين در دام مک كين گرفتار شدند؟/ برگردان علی زاهدپور                                                         
قطر تعمداً از تروریسم حمایت می كند/ برگردان: علی زاهدپور                                                       
برخورد سرد اوالند با نتانياهو/ برگردان: صبا نائلی                                                                         
مناقشه فلسطين و اسرائيل و راه برون رفت از آن/ نصراهلل لشنی                                                        

114
119
125
132
136

138
141

148
156
159

164
166
168
170
172
175
176
180
181
182
183
186

189



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 2

لطف  اهلل ميثمي

اعتياد مزمن به درآمد نفت

زنده ياد مهندس عزت اهلل ســحابي در نوشــته ها 
و ســخنراني هايش به کــرات اشــاره مي کــرد 
»درآمد نفت«، درآمد نيســت، ثروتي کمياب 
و تجديدناپذير اســت که از زيــر زمين خارج 
مي شــود و متأســفانه اين ســرمايه کمياب، در 

حسابداري ها، لحاظ نمي شود.
اســبق  رئيس جمهــور   ،76 خــرداد  از   پــس 
–سيدمحمدخاتمي- در سخنراني صدروزه اش 
آشــکارا اعــام کرد کــه اصلي ترين مشــکل 
مملکــت ما »مــرض مزمــن اعتياد بــه درآمد 
نفت« اســت. در همين راســتا بود که صندوق 
ذخيره ارزي، ســامان دهي و تاش شد تا مانند 
نروژ، از اين اعتياد کاســته شــود. کشور نروژ 
به هيچ وجــه درآمد نفت خــود را در بودجه و 
هزينه هاي جــاري لحاظ نکرده اســت. دولت 
اين کشــور درآمدهاي نفتي را براي روز مبادا 
و پروژه هاي ســنگين تر ذخيــره مي کند و امور 
مملکت را در بســتر اعتماد متقابل مردم و 
دولت و ماليات اداره مي کند. اين مســئله در 
کشور ما سابقه دارد. دولت مرحوم مصدق در 
مدت 28 مــاه حکومت ملي، بــا روش اقتصاد 
بدون اتکا به نفت، توانســت اقتصــاد متوازني 
را شــکل دهد. حتي صادرات در اين مدت بر 

واردات فزوني گرفت.
چنــدي پيــش رئيس جمهــور چيــن در يــک 
ســخنراني اعام کرد که GDP چين با رشــد 
بااليي معادل 10 همراه بوده است؛ درحالي که 
 Green GDP ســبز يــا GDP اگــر بخواهيم
را محاســبه کنيــم، ايــن رشــد معــادل صفــر 
مي شود. براي محاســبه Green GDP مسائل 
ثروت هــاي  کم شــدن  ماننــد  محيط زيســت 
زيرزميــن نظيــر معــادن و نيز آلودگــي هوا و 
مشــکات محيط  زيســتي را در نظر مي گيرند. 

درحالي که چيــن به لحاظ توليــدي، کارخانه 
دنياســت، رئيس جمهــور آن اعتــراف مي کند 
که اگر محيط زيســت در نظر گرفته شود، رشد 
واقعي چين درواقع معادل صفر اســت؛ چراکه 
محيط زيســت در مقابل ايــن توليدات لطمات 
جبران ناپذيــري خورده اســت. اگــر بخواهيم 
GDP ســبز را در ايران محاسبه کنيم، قطعاً زير 
صفر خواهد بود. تاکنون گفتم که درآمد نفت 
واقعاً درآمد نيست؛ بلکه بايد صدور سرمايه ها 

و محيط زيست را هم به حساب آورد.
حــال به نکته ديگري اشــاره مي کنــم. درآمد 
نفت، به دالر نفتي محاسبه مي شود، درحالي که 
رابطــه دالر با پشــتوانه اش يعني طا، از ســال 
1352 شمســي توسط نيکسون – رئيس جمهور 
امريکا- قطع شــد. در آن سال يک اونس طا 
معــادل 32 دالر بود. درحالي که به تدريج و در 
طي زمــان، از ارزش دالر دربرابر طا کاســته 
شــده و حتي تا يک اونس معادل دوهزار دالر 
نيز رســيد. ماحظه مي کنيم کــه وقتي از دالر 
نفتي صحبت مي شــود، همراه با انتقال اين دالر 
نفتــي به ايران، تورم نيز به ايران وارد مي شــود 
که ايــن تــورم مربوط بــه ماهيــت دالر نفتي 
اســت. ژنرال دوگل در فرانسه تاش کرد که 
پشــتوانه عرضه جهاني، طا باشد که امريکا با 

سياست هاي ويژه اش با آن مخالفت کرد.
براي تقريب به ذهن، الزم اســت به ســخنراني 
دکتــر دانش جعفري هنــگام اســتعفا از دولت 
احمدي نژاد توجه کرد که گفت آقايان متوجه 
نيســتند تبديل ســاالنه 60 ميليارد دالر نفتي به 
واردات و ريــال، چه معنايي دارد. وي توضيح 
داد اين به معناي تورم اســت؛ اما آقايان متوجه 
نيســتند. اين مسئله، دليل اصلي استعفاي او بود. 
دالر نفتــي با ماهيتي که دارد،  وقتي به واردات 
تبديل شــود و آن هــم واردات مصرفي، نقش 
مضاعفــي در تــورم ايفــا خواهد کــرد. براي 
نمونــه، در ســال 84 يعني ابتــداي دولت نهم، 
يک قرص نان لواش 30 تومان قيمت داشــت؛ 
ولي در ســال 92 و در پايان دولت دهم، همين 

يــک قرص نان، 130 تومان بــود. اين درحالي 
بــود که در اين مدت، درآمــد نفتي مان حدود 

800 ميليارد دالر بود.
در ماقاتــي که با مرحوم امــام خميني در دهه 
فجر 57 داشــتم، به ايشــان پيشــنهاد کردم که 
نــه تاراج نفتــي و توليد بي رويــه و غيرصيانتي 
درســت اســت و نه بســتن چاه هاي نفت، بلکه 
اقتصــاد اصلي مــا بايد اقتصــاد صنعت نفت و 
گسترش آن در داخل باشد، نه اقتصاد تجارت 
و يا صــادرات نفت. در صورت صادرات نفت 
خام نيز بايســتي کارخانه و طــا طلب کنيم و 
نــه دالر نفتي. اين پيشــنهاد نه تنها مي توانســت 
جلوي ورود تورم غرب به ايران را بگيرد، بلکه 
به مرورزمــان، کارخانه ها و طاها مي توانســت 
چندين برابــر ارزش اوليه خود را پيدا کند. در 
ســرمقاله چشم انداز شــماره 69 پرسش شد که 
»سوراخ هاي اســتخر ايران کجاست«؟ و اشاره 
شــد که علي رغم درآمدهاي نفــت و گاز و... 
توسعه موزوني وجود نداشته و هرساله جمعيت 
زير خط فقــر افزايش مي يابد. در ريشــه يابي، 
اشــاره شــد که در درازمدت، رونــد افزايش 

درآمدهاي نفتي ما هماهنگ بوده است با:
الف: روند افزايش تورم؛
ب: روند افزايش ماليات؛

ج: رونــد خريد يا توليد اســلحه براي حفاظت 
از نفت؛

د: روند افزايش صادرات نفت خام.
بــا توجه بــه ايــن چهــار منحنــي هماهنگ و 
صعودي نتيجه گرفته شــد که هزينه هاي نفتي، 
تنها بــه هزينه عمليات اکتشــاف و اســتخراج 
نفت محدود نيســت؛ بلکه هزينه حفاظت نفت 
را نيــز بايد بــدان اضافه کرد. قيــام ملت ما در 
نهضت ملــي ايران براي اســتيفاي حقوق ملت 
بوده اســت و نشــان داد که ملت ما با اين روند 
جاري صــادرات نفــت آن هــم در برابر ثمن 
بخــس، مخالف بوده  اســت. براي ســرکوب 
ايــن مخالفت ها، الزم بود کــه ارتش و نيروي 
سرکوب متناســبي ايجاد شود که آن هم هزينه 
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داشــت و اين هزينه هــا نيز بايــد در ارزيابي ها 
لحاظ شود.

نفــت صادراتي ما عمدتاً از بنــادر خليج فارس 
عبــور کنــد. اين پرســش مطرح مي شــود که 
با توجــه به حضــور ناوگان هــاي امريکايي و 
انگليســي و... آيــا مــا در خليج فــارس برتري 
هوايــي و دريايــي داريــم؟ آيــا بــراي اينکه 
برتــري هوايي و دريايي داشــته باشــيم، نبايد 
مجهز باشــيم؟ اين تجهيز، آيا ســرمايه زيادي 
نمي طلبد؟ آيا اگــر تمامي درآمد نفت را -که 
گفته شــد در آمد هم نيســت- صرف اين کار 
بکنيــم، به ايــن برتري دســت خواهيم يافت؟ 
آيــا اين برتري تســليحاتي تــداوم هم خواهد 
داشــت؟ آيا با سياســت هاي تقابلي در عرصه 
سياســت خارجي و عنوان مــواردي نظير انکار 
هولوکاســت و توحش دانســتن شوراي امنيت 
و مرگ خواهــي بــراي برخي کشــورها، آنها 
اجازه عبور نفت ما را به ســادگي خواهند داد؟ 
آيا با شــب را روز کردن و روز را شــب کردن 
و انکار هولوکاســت و انتقــال پرونده  فناوري 
اتمي از آژانس به فصل هفتم شــوراي امنيت، 
اجازه صــدور نفت مــا را خواهنــد داد؟ اينها 
پرســش هايي اســت که طراحان استراتژيک و 

اقتصادي ما بايد به آن پاسخي مناسب دهند.
اگر ويژگــي اصلي اقتصاد ما، وابســته بودن به 
درآمدهاي نفتي باشــد و دولت ما دولت نفتي 
باشــد، دراين صورت اقتصاد مــا به جنگ گره 
خواهد خورد. آيــا چنين اقتصادي مورد توافق 

ملت ماست؟
گاهي مي گوييم اگــر اجازه ندهند نفت صادر 
شــود، ما هم اجازه نمي دهيــم نفت آنها صادر 
شــود. ماهيت اين خط مشي چيســت؟ آيا اگر 
– به فرض- با بســتن تنگه هرمز توسط نيروي 
دريايي امريکا و انگليس و عربستان و امارات، 
جلوي صادرات نفت ما گرفته شــود، ما با آنها 
وارد جنگ مي شــويم؟ مگر ما اعام نکرده ايم 
که خســارت جنگ تحميلي به ما، هزار ميليارد 
دالر بوده اســت؟ آيــا اين هــزار ميليارد دالر 
معــادل کل درآمد نفتي مــا از ابتداي تجارت 
نفت مان نيســت؟ اين درحالي است که بيش از 
160هزار شهيد و يک ميليون مجروح داشتيم و 
عــوارض بعدي آن مانند فرار مغزها و عوارض 
جنگ روي خانواده ها به حســاب نيامده است. 
حال اگر براي جلوگيري از صادرات ديگران، 
مــا اقدام به بســتن تنگــه هرمز کنيــم، اين هم 
اعام جنــگ به تجارت جهاني نيســت و آنها 
با ما وارد جنگ نخواهند شــد؟ درهرحال بايد 
درباره گره زدن اقتصاد کشور به جنگ، فکري 

جدي کرد.
ديديم کــه خط مشــي مذکور، دور زده شــد 
و کســي به طــور فيزيکي جلوي صــادرات ما 
را نگرفــت، بلکه با ابــزار تحريــم و از طريق 
شــوراي امنيــت و قــدرت نظامي-اقتصــادي 

امريکا، صادرات ما تحريم شــد و بســياري از 
کشــورها نفت ما را نخريدند. حال که شوراي 
امنيت مانع صادرات نفت ما شــده اســت، بايد 
با ابرقدرت امريــکا و قدرت هاي جهاني وارد 
جنگ شويم؟ اين درحالي است که در ابتداي 
انقــاب، ما شــوراي امنيت را قانــون جنگل و 
توحــش ناميديم، امــا در 27 تيــر 67 قطعنامه 
شوراي امنيت را پذيرفتيم و قرار شد که به طور 
استراتژيک در ســازوکارهاي جهاني حرکت 

کنيم. با اين بن بست چه مي توان کرد؟
از ســوي ديگــر بــه توليــد نفــت غيرمتعارف 
)shale oil( در امريکا نيــز بي توجه بوده ايم 
که زمينه اقتصــادي کاهش فاحش قيمت نفت 
را فراهم کرده است. در اين بستر بود که اتحاد 
امريکا و عربســتان و اســرائيل، طــي توطئه اي 
سياســي براي ضربه زدن به ايــران و ونزوئا و 
روسيه، قيمت نفت را کاهش داد. سال ها پيش 
نيز دکتر »آميت مور« در اسرائيل پيشنهاد کرده 
بود که نفت ايران بايســتي کامًا تحريم شود. 
افــزون بر تحريم نفت و قيمت شــکني، بســتن 
ســوئيفت هم به ما تحميل شد که چنين سيري 
از تحريم و فشــار روي يک کشور، در تاريخ 

جهان بي سابقه است.
به نظر مي رســد اصلي تريــن راه برون رفت ما، 
همبستگي و آشــتي ملي و ايجاد اعتماد متقابل 
ميــان مــردم و حاکميت اســت. در ايــن راه، 
اجــراي بدون تنــازل قانون اساســي و باروري 
آن و پايبنــدي بــه »حق الناس باالتــر از حق اهلل 
اســت« و نيز پيشــبرد گفتمان ملي که »کساني 
که از نظام جمهوري اســامي هم نمي خواهند 
حمايت کننــد، به خاطر کشورشــان بيايند پاي 
صندوق رأي« اهميت فــراوان دارد. در درجه 

دوم، اقتصاد مقاومتي اســت که بــدون اعتماد 
متقابــل، قابل اجرا نخواهد بــود و رکن اصلي 
آن، همانا همبســتگي ملي است. گفته مي شود 
که ماليات گريزي به 60 درصد رســيده است. 
بايســتي طبق قانون اساســي بدون تبعيض، همه 
افــراد، شــرکت ها و نهادها، به دولــت ماليات 
دهند. عــاوه بر آن اعام شــده که در ســال 
92، 25 ميليــارد دالر کاالي قاچاق وارد ايران 
شده است که اين مبلغ سه برابر بودجه عمراني 
30 هزار ميليارد توماني اســت. بايد به شدت با 
ايــن پديــده خطرناک که اقتصــاد ملي را فلج 
مي کند، برخورد کرد. مســلم است که در سير 
يک انتخابــات آزاد، افراد صالح و صالح ترين 
افراد به مجلس و حکومــت راه خواهند يافت 
و در آن صورت اســت کــه طراحي جديدي 
در امر سياســت خارجي و سياســت هاي نفتي 
ما ضرورت پيــدا مي کند. خوشــبختانه دولت 
يازدهــم طي يک تحــول ســاختاري درصدد 
اســت سياســت هاي تقابلي با جهان مدرن را به 
سياست هاي تعاملي تبديل کند که اميدواريم با 
اين سياست در کنار اقتصاد مقاومتي، گام هاي 

مؤثري برداشته شود.■
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که بيشترين تهمت ها، دروغ ها و نامردمي ها را از 
رجوي و گروه تحت امر او دريافت کرده، بنا به 
نداي وجدان و وفاداري به ارزش ها و به مصداق 
ايــن گفته واال که: »زشــتي ها و بدکرداري هاي 
گروهــي، شــما را از عدالــت دربــاره آنان باز 
ندارد« ناگزير از اين گواهي هســتم که رجوي 
علي رغم بسياري از ضعف ها و قدرت طلبي هاي 
بنياد بر باد ده که بسا فاجعه ها هم آفريد، هيچ گاه 

با ساواک همکاري نداشت.
من گواهي مي دهم که به اصطاح اسناد منتشره 
دراين بــاره ناشــي از دعواهــاي سياســي اوايل 
انقاب بوده، يا بالکل مخدوش و جعلي اســت 
يــا اينکه نظيــر تک نويســي هاي وي، در ظرف 
زمان و مکان خودش بايد بررسي شود و اين را 
زندانيان سياســي که در زمان شاه زندان بودند، 

به روشني مي دانند.
رجوي البته هيچ گاه اســطوره و سمبل مقاومت 
در زندان نبود. او در شرايط خطير، با توجيهات 
گوناگون نظيــر »ضرورت حفظ رهبــري« و با 
تاکتيک هايي که از حوصله نوشته خارج است، 
ســعي کرد جان ســالم به در برد، اما هيچ گاه با 
ساواک همکاري نکرد و اساســاً چنين امکاني 
هــم وجــود نداشــت؛ چراکه چنــان همکاري  

به سرعت توسط ساير زندانيان برما مي شد.
نکتــه بســيار بااهميــت و راهنماي مــن در اين 
قضيــه و در اين گواهي اين اســت که اين گونه 
برخورد کردن با کساني که با آنان اختاف نظري 
و عملي داريم، يعني کساني که دستگاه انديشه 
و عملشــان بر دروغ و باز هم دروغ بنا شده )در 
اين مــورد رجوي و ســازمان متبوعش(؛ ازقضا 
آب بــه آســياب آنها ريختــن و بازي کردن در 
زميــن آنان اســت. تفصيل گواهي مــن البته به 
سطور بسيار بيشتري نياز دارد که از حوصله اين 

نوشته بيرون است.
دوم: در سرمقاله به نقل از آيت اهلل طالقاني چنين 
نقل شده است: »به ياد دارم پدر طالقاني در سال 
58 خطاب به ســران مجاهدين گفته بودند حال 
کــه يک انقاب توحيدي و اســامي و مردمي 
انجام گرفته و رهبري خود را پيدا کرده، اين همه 

ساح سنگين به چه درد شما مي خورد؟«.
ايــن گزاره هم نادرســت اســت. بــه حدي که 

براي تهيه قرص ســيانور مشــکل داشتيم و براي 
همــه افراد قرص وجود نداشــت، چه رســد به 
داخل زندان. اين شــايد يک نوع جوسازي در 

همان زمان بوده باشد.
3. نکتــه مهم تــر که متأســفانه طــوري تحرير 
يــا تقريرشــده که اين معنــا را مســتفاد به ذهن 
مي کند که در اثر لورفتن آن نامه ادعايي، چهار 
نفر اعضــاي مرکزيت )و نه شــوراي مرکزي( 
اعدام مي شــوند، از اســاس نادرســت اســت. 
ميثمــي عزيز بهتر از هرکــس ديگر مي داند که 
دفاعيات شــجاعانه و تاريخي افراد ذکر شده و 
به خصوص اين گفته شــهيد علي ميهن دوســت 
خطاب به دادســتان بــي دادگاه نظامي »اگر هم 
اکنون مسلسل در دست داشتم در سينه تو خالي 
مي کردم«  يا اقدام شجاعانه علي )بهروز( باکري 
که پس از صدور حکــم اعدام در دادگاه اول، 
از اعتــراض به حکم که يک رويــه قانوني بود 
امتناع و اعام کرد که حکم را قبول دارم و کًا 
دفاع تاريخي آنان از مبارزه انقابي و مســلحانه 
دليل صدور ايــن احکام بود و نه لورفتن نامه اي 

از زندان.
ســرمقاله، اگرچه رسماً اتهامي را متوجه رجوي 
دائر بر همکاري با ساواک نمي کند، اما فحواي 
نوشــته و گزاره هــاي نقل شــده اين ايــده را به 
خواننده انتقال مي دهد. امري که من، يعني کسي 

دوســت گرامــي، لطــف اهلل ميثمي در نشــريه 
چشــم انداز ايران شماره 89 ســرمقاله اي دارد با 

عنوان »مسعود رجوي کجاست؟«.  
نوشــته اي که به دنبال مي آيد تاشي است برای 

تدقيق نکات ذکر شده در سرمقاله فوق الذکر:
نخســت، در سرمقاله به نامه اي از مسعود رجوي 
اشــاره مي شــود که در آن به بيشــتر زنده ماندن 
و اعدام نشــدن توصيــه شــده و اينکــه اين نامه 
توســط ســاواک لو مــي رود. ســرمقاله چنين 
ادامــه مي يابــد: »متأســفانه اين نامه لــو رفت و 
ساواک از خط مشــي بچه هاي مجاهدين باخبر 
شــد و برعکــس آن عمل کرد و احــکام را در 
دادگاه هاي تجديدنظر ســنگين تر کرد. روز 31 
فروردين 1351، خبر اعدام چهار نفر از اعضاي 
شــوراي مرکزي ســازمان در روزنامه ها منتشر 
شد؛ ناصر صادق، علي باکري، محمد بازرگاني 

و علي ميهن دوست«.
سرمقاله مي افزايد: »به دنبال اين خبر نوشته بودند 
که مســعود رجوي به دليل همــکاري در طول 
بازجويي مشــمول عفو ملوکانه و با يک درجه 
تخفيف به حبس ابد محکوم شــده است. وقتي 
مسعود رجوي از اين خبر مطلع شد، دچار تشنج 
شــد و با گرد سيانور قصد خودکشي داشت که 

برادري مانع او شد«.
دوســت عزيز من، لطــف اهلل ميثمي در اين چند 
سطر چندين گزاره غيرمرتبط و گاه غيردقيق را 

با هم و يک جا مطرح مي کند.
1. اصل نوشــتن ايــن نامه محل ترديد اســت و 
ممکن است براي لطفي عزيز با نامه ديگري که 
رجوي بعد از شــهادت ياران نــام برده به بيرون 

فرستاد، مشتبه شده باشد.
2. داشتن گرد ســيانور در زندان به نظر درست 
نمي آيد و من شخصاً تاکنون دراين باره و مورد 
باال هرگز نشــنيده ام. در آن ايــام )ماه هاي اوليه 
بعد از ضربه شــهريور 1350( مــا در بيرون هم 

 سعيد شاهسوندي 

تدقيق چند نکته تاريخي

داشتن گرد سيانور در زندان به 
نظر درست نمي آيد و من شخصًا 

تاکنون دراين باره هرگز نشنيده ام. 
در آن ايام )ماه هاي اوليه بعد 
از ضربه شهريور 1350( ما در 

بيرون هم براي تهيه قرص سيانور 
مشکل داشتيم و براي همه افراد 
قرص وجود نداشت، چه رسد به 
داخل زندان. اين شايد يک نوع 
جوسازي در همان زمان بوده 

باشد

رجوی و قدرت متمرکز غير پاسخگو
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امــا مي بيند کــه مملو از نقايص اســت. بســيار 
مايل اســت مورد عشــق ورزي، توجه و احترام 
ديگران واقع شــود، اما مي بينــد که ضعف ها و 
نارســايي هاي او موجــب بروز بي ميلــي در نزد 
ديگران است و از ســوي ديگر تحقير مي شود. 
شــرم او موجــب بروز احساســات رنــج آور و 
تبهکارانه بي موردي مي شــود که تصور آن نيز 
دشــوار اســت. ازاين روکه وي در قبال حقيقتي 
که نشان دهنده نقايص، خطاها و گناهان اوست، 

احساس انزجار مرگ آوري مي کند.« 
تهمت، فحاشــي و دروغ گويــي و لجن پراکني 
بي پايــان عليه ديگــران و غير پاســخگويي در 
مقابل خطاها و اشتباهات مرگبار، ناشي از چنين 
وضعيت متناقض و پارادوکســيکالی اســت که 
رجوي سال ها پيش در رؤياي کسب قدرت، به 

دست خويش براي خويش آفريد.
اينکه در ســازمان مجاهدين به فاصله يک دهه، 
طي دو نوبت کســاني پيدا شوند که يکي )تقي 
شــهرام( خود را نماينــده و صاحب اختيار طبقه 
کارگر و نوک پيکان مبارزه طبقاتي زحمتکشان 
دانسته و متعاقب آن به چنان جناياتي دست يازد 
که هنوز آثار زخم هايش بر پيکر جامعه مشهود 
است؛ و ديگري )رجوي( خود را رهبر عقيدتي 
خــاص الخــاص، غيرپاســخگو بــه کادرهاي 
ســازماني و به طريق اولــي به توده هــاي مردم و 
باالخــره »نوک پيــکان تکامل« دانــد؛ خود از 
ضعف هاي ســاختاري و بنياديني حکايت دارد 
که در نوشته و نقدي ديگر بايد بدان پرداخت.■

ولي بــراي اختصار، بــه دو نقل قــول از مهدي 
ابريشــمچي که خود يکــي از عوامل اصلي اين 
اســتحاله ايدئولوژيک – تشــکياتي در درون 

مجاهدين است، بسنده مي کنم.
وي اعام مي کند: »رهبري ]رجوي[ مطلقاً هيچ 

تََعيُني به سمت پائين را نمي تواند بپذيرد«.
ابريشــمچي در توضيــح مطلــب فوق کشــف! 
جديدي هم کــرده و مي گويد: »... عنصر پائين 
نمي تواند به عنصر باالتر از خود انتقاد کند. مرز 
دموکراسي صاحيت است. توان تصميم گيري 
يعنــي دموکراســي ]![ ... االن اگــر تمــام دفتر 
سياســي و مرکزيت موافق استراتژي باشد، ولي 
مســعود موافق نباشد، ما طرح را اجرا نمي کنيم. 
ما هيچ خط اســتراتژي را تــا او تصويب نکند، 
بــه مرحله اجرا درنمي آوريــم، حتي اگر تنها او 

موافق و ديگران مخالف باشند ...«.
در هميــن درفشــاني ابريشــمچي ادامه مي دهد 
کــه همه به رجــوي مشــروط هســتند و او در 
مقابــل هيچ کــس مســئول نيســت. او صراحتاً 
مي گويد: »در پائين تر از مســئول اول و رهبري 
ايدئولوژيک همه مشــروط هستند و قبل از همه 
به مســئول باالتر خودشان مشــروط هستند، اما 
مســعود در باال به کي مشــروط اســت؟ فقط به 
انقاب. او، ايدئولوژيک مان، مســئولي جز خدا 

ندارد«. 
نوشــته را با نقلي از کتاب »انديشــه ها« نوشــته 
پاســکال فيلسوف بزرگ فرانســوي در وصف 
خود بزرگ بيني ها و زياد ه خواهي هاي انســان به 

پايان مي برم. او مي گويد:
»انســان مايل اســت بزرگ باشــد، ولي مي بيند 
که کوچک اســت، مي خواهد کمال يافته باشد، 

ابتدا فکر کردم اشــتباه در هنگام تايپ صورت 
گرفته باشــد. آيت اهلل طالقاني البتــه چند نوبت 
و به خصــوص در نمــاز جمعه دانشــگاه تهران، 
زمــان درگيري هــا در غرب کشــور اظهاراتي 
کردند و حتي لفظ »جوجه کمونيســت ها« را به 
کار بردنــد، ولي خطاب به مجاهدين نبود. نکته 
تعجب برانگيز براي من در ســرمقاله، اســتناد به 
گفته آيــت اهلل طالقاني درباره »اين همه ســاح 
ســنگين به چه درد شــما مي خورد؟« است. من 
فکــر مي کنم ميثمي عزيز اکنون که اين نوشــته 
مــن را مي خواند حتماً متوجه خواهند شــد که 
چــه در آن زمان و چه حتي پــس از 30 خرداد 
60 مجاهدين هيچ گاه »ساح سنگين« نداشتند، 
چه رســد به روزها و ماه هاي اول انقاب آن هم 
»اين همه«. بر اين گمان هستم که دو مطلب، يکي 
انذار آيت اهلل طالقاني به نيروهاي کرد و ديگري 
انذار ايشان به مجاهدين، يا در صفحه بندي يا در 

ذکر مطلب خلط مبحث شده است.
سوم: در سرمقاله، ضمن بررسي بسيار مختصري 
از ماجراي علي زرکش آمده است: »او ... سعي 
کرد به زندان بيايد تا با مجاهدين ارتباط مستقيم 
داشته باشد«. اين اظهارنظر نيز به نظر من غيردقيق 
اســت. نه او و نه هيچ کس ديگري براي ارتباط 
با گــروه از طريق آمدن به زندان اقدام نمي کند. 
علي در ارتباط با گروه هاي دانشــجويي طرفدار 
مبــارزه مســلحانه به زنــدان افتــاد. او در زندان 
همان طور که به درســتي نوشته شــده تحت تأثير 
کاظم ذواالنوار و سپس شخص رجوي، مراحل 
پيشــرفت تشــکياتي را طي کرد. سرنوشت او، 
از جانشــيني رجوي تــا پيشــنهاددهنده انقاب 
ايدئولوژيک و از محاکمه ظالمانه اش در پاريس 
که به صدور حکم اعدام منتهي شــد تا شرکت 
داوطلبانه در عمليات موســوم بــه فروغ جاودان 
به عنوان ســرباز ســاده و در محاصره قرار گرفتن 
و ســرانجام کشــيدن ضامن نارنجــک، قصه پر 
غصه اي اســت کــه مــن به عنوان تنهــا مخالف 
محاکمه و صدور حکم اعدام او در کل سازمان، 
اميدوارم روزي به تفصيل براي خوانندگان شــما 

شرح دهم.
چهــارم: به مصــداق عيبش گفتي حســنش نيز 
بگــوي، بايد عرض کنم که ســرمقاله سرشــار 
از نــکات صحيــح و درس آموزي هاي تاريخي 
اســت، به خصــوص در انتهاي نوشــته که آمده 
است: »مســعود رجوي، امروز هم آنجاست که 

پرسش ها را پاسخ نگويد«.
ايــن عبارت کوتــاه به گوياتريــن وجه، ماهيت 
شــخص رجــوي و نيــز تحوالتــي را کــه او با 
عنــوان »انقــاب ايدئولوژيک« در تشــکيات 
به راه انداخت نشــان مي دهــد. »قدرت متمرکز 
غيرپاســخگو« اين است هســته اصلي و عصاره 
آنچــه کــه در تشــکيات مجاهدين بــا عنوان 

انقاب ايدئولوژيک به راه افتاد.
در جهت بسط اين مطلب مايلم نکاتي را بيافزايم.
ســخن و شــواهد در ايــن زمينه فراوان اســت، 
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نتايج انتخابات اخير يونان چشم انداز نويني در برابر 
مردم اين کشور و اروپا گشوده است. خا رج شدن 
سياســتمداران جريــان اصلــي از صحنــه و ورود 
سياســتمداران تازه نفس با برنامه هاي ضد رياضتي 
که مستقيماً مردم و افکار عمومي اروپا و جهان را 
خطاب قــرار مي دهند، حاکي از آغاز فصل نويني 
در اداره جامعه اســت. در خصــوص چگونگي و 
چرايي رويکرد مثبت مردم در 25 ژانويه نسبت به 
سياست هاي سيريزا، تحليل هاي مختلفي ارائه شده 
است. مهم اين است که مبادا بررسي ذهني گرايانه  
نتايــج حاصله، طرفيــن درگيــر در صحنه عمل و 
هواخواهــان خارج از صحنه آنها را دچار بدفهمي 
کند. اين تصور که مردم ناگهان و يک شبه و صرفاً 
به خاطر يک يا دو دليل به سيريزاِي چپ افراطي)!( 
روي آوردند، ســا ده لوحانه و بالطبــع عوام فريبانه 
اســت. در اين مسئله نقش اســتکباري اروپاييان و 
دستورالعمل هاي نادرست و ارباب منشانه مشاوران 
اقتصادي آن ها در نهادهــاي مالي اتحاديه اروپا و 
به ويژه در آلمان، عامل اصلي به گل نشستن کشتي 
اقتصادي يونان بوده است. با آگاهي از اين مسائل، 
ازآنجاکــه تاکنون کمتــر در تحليل ها به کارکرد 
خانــواده در درون طبقــه پرداختــه شــده، در اين 
نوشته ســعي مي کنم به نقش خانواده هاي متعلق به 
اقشار پايين خرده بورژوازي )با کمي تسامح همان 
اقشار تحتاني طبقه متوسِط رايج در ادبيات سياسي 
جاري کشــور( در انتخابات و تأثيرپذيري آنها از 

بحران اقتصادي کشور بپردازم.
در يونــان و اروپاي غربي اين نخســتين بار اســت 
که حزبي چپ گرا و پوپوليســت با سياســت هاي 
راديــکال ضد رياضتــي موفق به کســب پيروزي 
مي شــود. همين امر بار ســنگيني بر دوش ســيريزا 
و الکســي ســيپراس مي گذارد تا ضمــن چانه زني 
با تروئيــکا )کميســيون اروپايي، بانــک مرکزي 
اروپايي و صندوق بين المللي پول( و نهادهاي مالي 
و اقتصــادي حاکم بر جهان، بــه اميد و آمال مردم 
هم وفادار بماند. واقعيت اين است که خانواده هاي 
فقيــر متعلق به قشــر تحتاني خرده بــورژوازي که 
نهاد اصلي ســازنده جامعه يونان هســتند، بيشترين 
صدمــات را از سياســت هاي رياضتــي و بحــران 
مالــي جهــان متحمــل شــده اند. رويکــرد مثبت 
اين ها به ســيريزا نــه در اثر تبليغــات و نه درنتيجه 
مبارزات ايدئولوژيک ميان چپ و راست به دست 
آمده، بلکه صدمه ديدن ســطح معيشت و غرور و 

حاکميت ملــي، دو عامل تأثير گــذار در رويکرد 
مردم بوده اســت. اهميت حاکميــت ملي در نظر 
مردم از هم پيماني ســيريزا با جريان راست افراطي 
ناسيوناليســت، حــزب يونانيــان مســتقل، پس از 
انتخابات مشخص  مي شود. بااين همه البته نمي توان 
منکر تأثيــر تبليغ و ارائه برنامه هاي چپ گرايانه در 
ميان اقشــار فقير جامعه شــد. در تحليل نهايي؛ اما 
آنچــه توده ها را به ميدان آورده، مبارزه براي بقا و 
خاصي خانواده ها از فاکت فرســاينده اقتصادي 

است.
روابط ميان اعضاي خانواده در يونان، بر همياري، 
کمک متقابل و ارتباطات نمادين استوار است. در 
کشــوري که هيچ گاه دولت ها نتوانســته اند شبکه 
تأمين اجتماعي معقول و سازنده اي را ايجاد کنند، 
ايــن خانواده ها هســتند که بار کوتاهــي دولت ها 
را به دوش کشــيده اند. تأمين مســکن، بهداشت، 
آموزش و... اساســاً بر دوش خانواده ها گذاشــته 
شده و گويي دولت ها وظيفه اي جز بحران آفريني 
و دوشــيدن مردم ندارند. درواقــع خانواده ها نهاد 
جذب و تعديل کننده شــوک هاي خارجي وارده 
از ســوي سياســت هاي نادرســت دولت و عوامل 

اقتصادي بو ده اند.
ازاين رو به دنبال ســال ها ناامني اقتصادي، بيکاري 
فزاينده، تورم و افزايش قيمت ها، خصوصي سازي 
لگام گســيخته، وام هاي مسکن کمرشکن، کاهش 
درآمدها، از بين رفتن پس اندازها و... خانواده هاي 
يونانــي درصددند نقش بنيانــي و تاريخي خود را 
ايفا کننــد. بيکاري باالي 20 درصــد که منجر به 
نابودي  پس اندازها شــده )جهت جبــران کاهش 
درآمدها( اينک به امري طبيعي )سقوط روزافزون 
و الينقطع شــرايط مالي و امنيت رواني خانواده ها( 

در اقتصاد يونان بدل شده است.
در چنين شرايطي خانواده هاي کارگران، دهقانان 
و اقشــار پايين جامعه، بيشترين صدمات و لطمات 
را متحمل مي شــوند. طبقه متوسط که در سال هاي 
گذشــته مختصر پس اندازي اندوخته و در رؤياي 
خريــد خانه و ســر و ســامان دادن بــه فرزندان و 
دست وپا  کردن شغل مناسب براي آنها بود، اينک 
خود را در آســتانه سقوط به دره هولناک فاکت 
و ورشکســتگي مي بينــد و ازايــن رو اســت که با 
توسل به صندوق هاي رأي، راه نجات جست وجو 
مي کند. اين خانواده ها که در ســال هاي گذشته با 
توجه به اســتانداردهاي يونان دستشان به دهانشان 

مي رسيد، توانســته بودند نهاد خانواده را سرپا نگه 
دارند، اما با بدترشدن روزافزون شرايط اقتصادي، 
ســامان خانواده ها شــروع به از هم پاشيدن کرد و 
مرفهين سابق به فقراي جديد تبديل شدند. نخستين 
فروپاشــي اجتماعي طبقه متوسط از کاهش ثروت 
شروع مي شــود و به دنبال آن فروپاشي خانواده از 
راه مي رســد. فقر، دزدي، فحشا، ناامني اجتماعي، 
اعتياد و... هداياي بعدي سياســت هاي نئوليبرال و 
رياضتي هستند. اين شــرايط مي تواند به اتخاذ دو 
نوع سياســت منجر شود: نخســت، نگاه به عقب و 
ديگري، نــگاه به جلو. اگر احزاب، ســازمان ها و 
نهادهاي ِمســلح به برنامه قوي و مترقي، سرکوب 
و از صحنه خارج شــده باشــند، مردم چاره اي جز 
آرزوي بازگشــت به بهشت از دست رفته ندارند؛ 
امــا چنانچــه تحمل و مداراي سياســي بــه همراه 
ســازوکارهاي اداره دموکراتيــک جامعه، امکان 
بازيگري به اين احزاب و سازمان ها بدهد، احتمال 
عرضــه برنامه هايي جهت برون رفــت از بحران با 

کمترين هزينه ممکن خواهد شد.
دولت هــاي پيشــين يونــان کــه بــا موش دواني، 
ســال هاي سال ســپهر سياسي کشــور را به صحنه 
بازي محافظــه کاران و اصاح طلبان قابي تبديل 
کرده بودند، گمــان مي کردند قادرند به اين روند 
تــا ابد الدهر تداوم ببخشــند، غافــل از اينکه مردم 
در تجربــه عيني خــود به  بي لياقتــي، دروغ گويي 
و شــارالتانيزم سياســي هر دو جناح پي برده و در 
انتخابات اخير نشــان دادند که ديگــر اعتمادي به 
سياســتمداران کهنه کار و متحــدان اروپايي آنان 
ندارند. خشــم مردم به طور طبيعي آنها را به ســوي 
راديکاليســم ســوق داد، مردمي که جامعه شناسان 
به طور سنتي آنان را محافظه کار ارزيابي مي کردند 
و پس از کشتار و سرکوب شديد ژنرال ها، امکان 
بازگشــت انديشــه هاي راديــکال بــه خيابان ها را 

غيرممکن مي دانستند.
البته ناگفته نماند، اين بخش از مردم يونان و کساني 
که عميقاً طرفــدار اتحاديه اروپا هســتند تا همين 

راديکاليزه شدن سياست در يونان

شهريار گلواني
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در تحليل نهايي؛ اما آنچه 
توده ها را به ميدان آورده، مبارزه 
براي بقا و خالصي خانواده ها از 
فالكت فرساينده اقتصادي است

اواخر در اتخاذ سياســت هاي راديکال مردد بودند 
و از رأي دادن به احزاب چپ راديکال خودداري 
مي کردند، اما به تدريج گفتمــان چپ راديکال با 
مطرح کــردن خواســت هاي عينــي و قابل حصول 
ورق را برگردانــد و ذائقه سياســي رأي دهندگان 
را عوض کرد. رأي دهندگان ســال هاي سال يا به 
حزب محافظه کار »دموکراســي نوين« يا به حزب 
اصاح طلــب چــپ ميانه »پاســوک« کــه داراي 
ريشه هاي سوسياليسم تعديل يافته بود، رأي مي داد. 
هر دو حزب سياســت هاي زيربنايي نئوليبراليستي 
يکســاني را پيش مي بردند و اختاف نظرشان تنها 
در موضوعــات روبنايــي بود. تا زمانــي که منافع 
اقتصــادي خانواده هاي يوناني حفــظ و پاره اي از 
آنها از رانت ها اســتفاده مي کردند، اوضاع بر وفق 
مراد بود و همه منتفعين خواهان ادامه وضع سياسي 

موجود بودند.
شــرايط اقتصادي جديد اما اوضاع متعادل دلخواه 
دولتمــداران را دگرگــون کرد و بالطبع، ســقوط 
مالــي طبقــه به اصطاح متوســط عايق سياســي 
گذشــته را به  هم زد. در آغــاز دوره جديد، مردم 
که از سياستمداران سنتي ســرخورده شده بودند، 
در انتخاب ميان دو سياســت کامــًا متمايز ترديد 
داشتند: جريان ماوراي راست »فجر طايي« و چپ 
راديکال »ســيريزا« و اين دومــي به تدريج با جلب 
اعتمــاد توده هــا فضاي خالي سياســت را پر کرد. 
اميد به تغيير را در دل ميليون ها انســان ســتمديده 
و غارت شــده زنده کرد. درعين حال سياست هاي 
عملي را پيش کشــيد که مي توانســت به خواست 
قلبي توده ها جامه عمل بپوشــاند. ســيريزا متوجه 
شــده بود تنها در جايي که گل در آن است، قادر 

به رقصيدن است.
طبقات پايين جامعه يونان ديگر چيزي براي باختن 
نداشــتند و از ايــن رو، از دســت دادن زنجيرهــاي 
دســت وپا، هراســي در آنها ايجاد نمي کرد. دليل 
اينکــه اســتراتژي انتخاباتــي دموکراســي نويــن 
بــراي ايجاد نگراني و هراس از بدترشــدن اوضاع 
اقتصادي نتوانســت نظر مردم را جلب کند، همين 
امر اســت. مردم بــا لبيک گفتن به چــپ راديکال 
عمق نفرت و نارضايتي خود را از ســال ها دروغ، 
دزدي، فريبکاري و غارت به وضوح نشــان دادند. 
ســيريزا هم بايــد بداند ايــن اقبال سياســي ابدي 
نيســت. مردم اگر دوباره احساس کنند به اميدشان 
خيانت شده مي توانند واکنش هاي بسيار راديکال تر 
و پيش بيني نشــده اي انجام دهند و معادالت زيادي 

را بر هم زنند.■

براي ارزيابي تحوالت سياســي کشــور در دو سال 
زمامداري آقاي دکتر روحاني از ســه معيار استفاده 
مي کنيــم: معيــار اول اينکه، مــردم رأي دهنده چه 
مي خواستند و اکنون در کجا هستيم. بي ترديد فاصله 
آنچه انجام شده است با آنچه مردم مي خواسته اند و 
وعده داده شده بود، بسيار است. اينکه اين فاصله از 
کجا ناشــي شده اســت بحث ديگري است و قطعاً 
بايد ريشه يابي شود؛ اما به هرحال با اين معيار سنجش 
اگرچه تغييرات و تحوالت بوده اســت، اما نه به آن 

حدي که مردم مي خواستند و وعده داده شده بود.
امــا معيار دوم در اين ســنجش اين اســت که کجا 
بوده ايم و اکنون بعد از دوسال به کجا رسيده ايم. اگر 
سياست خارجي را هم در بررسي تحوالت سياسي 
کشور در دو سال اخير وارد کنيم، بايد بپذيريم که 
در اين محورگام هاي بزرگي برداشــته شده است. 
در دهکــده جهاني هيچ کشــوري نمي تواند بدون 

داشــتن ارتباط با جهان خــارج به اهداف ملي خود 
برسد. ايران در حال خارج شــدن از انزواي جهاني 
اســت و اين را بايد مثبت ارزيابي کــرد و اميدوار 
بود که به نتيجه مطلوب برســد؛ امــا هنوز افق ها و 
قلمروهاي تيره وتار، به خصوص در منطقه خاورميانه 
وجود دارند که نيازمند تغيير هستند. بهبود روابط با 
کشورهاي عربي، که عموماً و اکثراً سني مذهب هم 
هستند، هم از بعد منافع ملي و هم در راستاي تفاهم 
و تقريب مذاهب ضروري اســت. وجود ريشه هاي 
1400 ســاله اختافات مذهبــي نبايد توجيهي براي 
ادامــه آن و تقابل هاي بعضــاً خونين در اين عصر و 
زمانه باشــد. با ابزار ديپلماســي مي توان از بسياري 
حــوادث نامطلوب جلوگيــري کــرد، به ويژه اگر 
توجه شــود که در ســطح جهاني نهاد ها و نيروهاي 
قدرتمنــدي هســتند که از رشــد اســام و بيداري 
مســلمانان هراس دارند و اسام هراســي را تبليغ و 

خروج ايران از انزواي جهاني

ابراهيم يزدي

با پایان یافتن سال جاري، دو سال از زماني كه در سرفصل انتخاباتي خرداد 92 مردم 
ایران به تغييرخواهي رأي دادند، مي گذرد. در آســتانه سال جدید بر آن شدیم تا 
پرسشي را با صاحب نظران و اندیشمندان مطرح سازیم و از آنان بخواهيم با پاسخ به 

آن، به جمع بندي دو سال سپري شده از دوران سياسي جدید كشور یاري رسانند.
پيروزي آقاي روحاني در انتخابات 92 فضایي از اميد را در ميان مردم و نخبگان ایجاد 
كرد؛ اميد براي بهبود شرایط ایران. با این حال با گذشت زمان كوتاهي مشخص شد 
كه دولت با موانع فراواني در داخل كشور روبروست و براي تحقق وعده هاي طرح شده 
در فصل تبليغات انتخاباتي، كار دشواري در پيش رو دارد. برخي صاحب نظران نيز 
معتقدند عالوه بر وجود موانع، عزم كافي در دولت براي تحقق برخي وعده ها وجود 
ندارد. به هر حال، این شرایط سبب شد كه با گذشت بيش از یک سال از آغاز به كار 
دولت تدبير و اميد، تردیدهایي در خصوص تحقق وعده ها و ایجاد تغيير در فضاي 

سياسي كشور پدید آید.
اكنون با نوعي فضاي بيم و اميد روبرو هستيم. هنوز اميدهایي براي بهبود هست و 
در عين حال بيم ها فراون اند. با عطف توجه به این نكته، در آستانه سال نو پرسش هاي 
زیر را با چند تن از صاحب نظران مطرح كردیم كه در ادامه پاســخ ایشــان از نظر 

خوانندگان عزیز مي گذرد. 
1. جمع بندي شما از تحوالت سياسي كشور در دو سال اخير و ارزیابي تان از آینده 

چيست؟ 
2. چه بيم ها و اميدهایي پيش روي ایران مي بينيد؟ چشم انداز دو سال بعدي دولت 

تدبير و اميد چگونه خواهد بود؟
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فعاليت احزاب سياسي و رسانه ها در چارچوب قانون 
مسئوليت ســنگيني بر عهده دارند تا ارتباط مردم با 

مسئوالن دولت تنظيم و تقويت شود.
اولويت رفع مشکات سياست خارجي کشور به ويژه 
درزمينه »هســته اي« و بحران هاي ناشي از تحريم ها، 
عمــًا تمرکز دولتمــردان را از پيگيــري تنگناهاي 
سياســت داخلــي کاهش داده اســت. فعال شــدن 
نهادهاي مدني، احزاب سياسي و رسانه هاي مستقل 
در چارچوب قانون، همان گونه که اشاره شد، براي 
کمک به اجراي برنامه ها و وعده هاي دولت يازدهم 
ضروري است. کاهش محدوديت هاي فعاليت اين 
نهادها از طريــق اجراي بدون تنازل قانون اساســي 
به ويژه اجراي اصول فصل هاي سوم و پنجم و هفتم 
قانون اساسي که بعضاً مغفول مانده است و همچنين 
اباغ و پيگيري اجراي اليحه حقوق شهروندي که 
حدود يک ســال روي آن کار کارشناسي گسترده 

صورت گرفته، ضروري است.
با توجه به مســائل و مشــکات جــدي که دولت 
يازدهم با آنها روبه روست و مقاومت هايي که براي 
اصاح مديريت کشور و اجراي برنامه شفاف سازي 
گــردش مالي دولت وجــود دارد، شــهروندان نيز 
بايســتي واقع بين باشــند. فرايند اصاحــات زمان بر 
بوده و مستلزم تدبير و صبوري است. انتظار آنکه در 
کوتاه مدت کوهي از مشکات انباشته شده گذشته 

مرتفع شود واقع بينانه نيست.
از ســوي ديگر تاش همه جانبه دولتمــردان در دو 
ســال پيش رو براي تحقق وعده هاي دولت تدبير و 
اميد به همه شــهروندان به ويــژه نهادهاي اجتماعي 
ضروري است. دولتمردان بايد توجه داشته باشند که 
شهروندان با هيچ کســي عقد اخوت و پيمان دائمي 
نبســته اند. اگر وجدان عمومي جامعه تشخيص دهد 
که دولتمردان عزم الزم را براي جامه عمل پوشاندن 
به تعهدات خود ندارند، مردم به طور طبيعي اميد خود 
را از دست خواهند داد. در اين صورت، دولت نبايد 
انتظار داشته باشد حمايت و پشتيباني رأي دهندگان 

خردادماه سال 92 ادامه پيدا کند.
به نظر مي رســد، باوجــود همه کاســتي ها و بيم ها، 
وجــدان عمومي جامعــه با صبوري و ايســتادگي، 
بــه عملکرد دولتمــردان دولت يازدهــم خوش بين 
و اميــدوار اســت. مردم، بــا اميد در انتظــار تحقق 
وعده هاي محقق نشــده دولت يازدهم هستند؛ زيرا 
گفتمان و راهبرد اصاحات را پذيرفته اند. البته حفظ 
اين اميد مسئوليت بسيار سنگيني را متوجه دولتمردان 
و فعاالن سياســيـ  اجتماعي، براي آگاهي بخشــي، 

مي کند.■

تقويت مي کنند. براي اسام ســتيزان، سني يا شيعه، 
هيچ تفاوتي نمي کند. همين ها هســتند که آشکارا 
و مخفــي از گروه هاي خشــونت گرا به  نام اســام 
حمايت مي کنند و اين گروه ها را براي دست زدن به 
خشونت تحريک مي کنند. در چنين شرايطي يکي 
از محورهاي ديپلماســي يک دولت مدافع اســام 
بايد جســت وجوي راه حلي براي اين مشکل باشد؛ 
اما همه ابزارها در دســت دولت نيست. درحالي که 
دولت براي بهبود روابط تاش مي کند، گروه هايي 
هم هستند که با گفتارها و رفتارهاي خود بر تير گي 
روابط مي افزايند. نمونه بارز آن اظهارنظر نادرست و 
نسنجيده خطيب نماز جمعه تهران درباره درگذشت 

پادشاه عربستان سعودي است.
اما در زمينه تحوالت سياسي دروني هيچ تخفيفي از 
فشارهاي سياسي ديده نمي شود. زندانيان سياسي و 
محبوسين در منازل نه تنها آزاد نشده اند، بلکه هرروز 
به بهانه هاي مختلف افراد جديد بازداشت مي شوند، 
روزنامه هــا و مجــات توقيف مي شــوند، وزارت 
ارشاد به ندرت به تأليفات دگرانديشان مجوز چاپ 

کتاب مي دهد.
امــا معيار ســوم توجه به اينکــه در هميــن دوران 
کشورهاي مشــابه ايران در چه وضعيتي و شرايطي 
بوده اند و امروز در کجا هستند. متأسفانه کشورهاي 
هم سطح و هم جوار ايران وضعيت مطلوبي ندارند. 
اگرچه ترکيه در ســال هاي اخير از جهت اقتصادي 
توانسته گام هاي بزرگي در راستاي توسعه اقتصادي 
بردارد اما در قلمرو توســعه سياسي توفيقي نداشته 

است.
بيم همگاني اين اســت کــه رئيس جمهور منتخب 
مردم نتواند به تناسب وزن سياسي و حمايت مردمي 
به وعده هاي خود عمل کند. از رئيس جمهوري که 
اعام کرد: »من ســرهنگ نيستم، حقوقدان هستم«، 
اميد اين است که به بيماري مزمن بي قانوني فراگير 
در کشــور خاتمه دهــد. بيم آن هســت که دولت 
نتواند فساد گســترده را مهار کند و اين فساد کيان 
کشــور را به خطر اندازد. بيم آن هســت که به قول 
رئيس جمهور کســاني که هم اسلحه، هم پول و هم 
قدرت دارند، ابوذرها و ســلمان ها را در کام فســاد 
خود بکشانند و در اين گرداب، هم خود غرق شوند 

و هم نظام و کشور را به مهلکه اندازند.
اميد آن اســت که هم دولــت و اصاح طلبان و هم 
مخالفان دولت و گروه هــاي به اصطاح اصول گرا 
توجــه کنند که آرايش و چينش نيروهاي سياســي 
به گونه اي اســت کــه حيات هــر جريان بــه ادامه 
حيــات و حضــور ديگر نيروها بســتگي پيدا کرده 
اســت. هر نوع تاشــي براي به زير کشيدن دولت 
اصاحات معادل غرق شــدن خود آن ها نيز هست. 
بيــم آن مي رود که اين نيروها به يک چنين تعادلي 
بي توجهي کنند و دست به کارهايي بزنند که هم به 
خود و هم به کشــور زيان هاي جبران ناپذيري وارد 

سازند.■

تقويت اميد با صبر و تالش

محمد توسلي

ارزيابــي واقع بينانــه عملکرد دولت يازدهم نشــان 
مي دهد که ظرفيت و امکانات اين دولت براي تحقق 
وعده هاي آقاي دکتــر روحاني در دوران انتخابات 
رياست جمهوري و همچنين پاسخگويي به نيازها و 
انتظارات برحق مردم، کافي نيست. از يک سو دولت 
يازدهم، باتوجه به جو حاکم بر مجلس، آزادي عمل 
الزم براي انتخاب همکاران مناسب براي اجراي اين 
تعهدات را در اختيار نداشته است. وزرايي هم که از 
غربال مجلس نهم عبور کرده اند با چالش هاي جدي 
روبرو بوده اند که نمونه آن محروميت دانشــگاهيان 
از خدمــات دکتــر فرجي دانــا در وزارت علــوم و 
آموزش عالي بود. از سوي ديگر ميراث هشت ساله 
دولت هاي نهم و دهم نه تنها در زمينه هاي اقتصادي 
و سياســي، حتي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي 
دولت يازدهم را با چالش هاي جدي روبه رو ساخته 
است که آمار و اسناد آنها در گزارش هاي مسئوالن 
و رســانه ها منعکس شــده و به آگاهي مردم جامعه 
رســيده اســت؛ بنابراين نيازي به تکرار آنها در اين 

يادداشت کوتاه نيست.
آنچه در اينجا الزم اســت اشاره کنم اشاعه فرهنگ 
نقض قانون، گســترش فســاد مالي و اداري و نهايتاً 
افت اخاق در مديريت کشور و به تبع آن در جامعه 
است. با وجود اين واقعيت ها عملکرد دولت يازدهم 
را، بر پايه گزارش ها و آمار منتشرشــده، بايستي در 
اين مــدت مثبت ارزيابي کرد و بــا تقويت اميد در 
شــهروندان و دعوت همگان بــه صبر و تاش براي 
رويارويي با چالش ها و مسائل و مشکات پيشروي 
دولت يازدهم؛ با راهکارهاي زير زمينه هاي تقويت 
و حمايت از اقدامات راهبردي و مفيد دولت تدبير و 

اميد را به طور مستمر فراهم کرد:
فعاالن فرهنگي، اجتماعي و سياســي با حساســيت 
عملکــرد دولت يازدهم را به طور مســتمر بررســي 
کننــد و در مــوارد الزم با نقد مشــفقانه عملکردها 
و ارائه پيشــنهاد هاي اصاحي، مديــران مربوطه را 
پشتيباني کنند. ســپس با يادآوري وعده هاي دولت 
در انتخابات و مطرح کردن نيازهاي راهبردي جامعه، 
زمينه هاي تقويت تعامل تعالي بخش بين بدنه جامعه 
را با مديريت دولت فراهم ســازند. براي تقويت اين 
فرآيند طبيعي است که مديران ذيربط دولت يازدهم 
به ويژه در وزارت کشــور، وزارت ارشاد اسامي و 
وزارت اطاعــات، بــراي تقويــت نهادهاي مدني، 
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آقاي روحاني در مبارزات انتخاباتي خود چند وعده 
جدي داد: 1. رفع حصر از زندانيان سياسي، حقوق 
شــهروندي، حقوق بشــر؛ 2. بهبود وضع اقتصادي؛ 

3.حل مسئله هسته اي با 5+1 . 
اين ســه مــورد بحران هايــي بودند کــه جمهوري 
اسامي در پايان دوره احمدي نژاد با آن روبرو بود 
و به مرحله شــکننده رسيده بودند. آقاي روحاني با 
شــناخت دقيق از اوضاع مملکت، درســت ترين و 
مناسب ترين شعارها را انتخاب کرده بودند و به دليل 
همين منطق قوي در مناظرات تلويزيوني، 18 ميليون 
رأي را با حمايت آقايان خاتمي و هاشــمي جذب 
کردند؛ البته با ابتکار رهبري که »رأي مردم حق الناس 
است« و »اگر کسي از نظام حمايت نمي کند، براي 
ايران در انتخابات شرکت کند« در فرايند انتخابات 
اين نتيجه به دست آمد و فضاي »سياسي ـ اقتصادي 
ـ  روابط خارجي« ايران به نفع منافع ملي عوض شد. 
آقاي روحانــي ـ مانند احمدي نــژاد ـ آدم تازه کار 
و کم اطاعي در ســاختار حاکميت ايــران نبود. از 
منابع قــدرت و مکانيســم هاي تصميم گيري کامًا 
خبر داشــت. از تحوالت هشت ســاله احمدي نژاد 
و شــکل گيري و گســترش پيچ وخم هــاي قدرت 
و ثــروت مطلع بود. مقاومت ها در برابر شــعارهاي 
انتخاباتي خود را به خوبي مي شناخت. او هشت سال 
مســئول پرونده هسته اي ايران بود و با ديپلمات هاي 
اروپايي، روسي، چيني و.. مفصاً  بحث و تبادل نظر 
کرده بود و در امر ديپلماسي بين المللي فردي وارد 
و پختــه بود. در هشــت ســال دوران احمدي نژاد، 
آقاي روحاني در مرکز تحقيقات مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، با کارهاي تحقيقاتي ـ دانشگاهي و 
روندهاي علمي و مشــکات و راه حل هاي جامعه 
علي القاعده آشنا شــده بودند. سال هاي طوالني در 
شوراي امنيت ملي با مسائل امنيت ملي و تهديدهاي 
اين امنيت هم آشنا بوده اند. پرسش اصلي اين است 
که بااين همــه اطاعات و تجربه، چرا اهداف آقاي 
روحاني برآورده نمي شود و تاکنون نتوانسته به طور 

کامل به وعده هايش عمل کند؟
بايد اذعان کرد امر مثبــت عملکرد آقاي روحاني، 
انتقادهاي آشــکار و شــفاف ايشان اســت که اگر 
خاصه و موجز است ولي بيان  کننده عمق مشکات 
ايشان اســت. ازجمله: ارتش ســهم خواهي نکرده 
اســت ... با اشاره به جنبش دانشــجويي، طالقاني و 
بازرگان وابسته به حکومت شاه نبودند... وقتي پول 

و تفنگ و رســانه و اطاعات و... جمع شــود، اگر 
ابوذر و ســلمان هم باشــد فاسد مي شــود... عده اي 
بي سواد در مورد انرژي هسته اي سخن مي گويند... 
بدترين خيانت، خيانت پشــت جبهه جنگ مذاکره 
است... بعضي از اتاق فکر وارد اتاق عمل شده اند... 
رفراندوم... آرمان هاي ما به ســانتريفيوژها وابســته 

نيست و...
آقاي روحاني و بسياري از افراد مي دانستند که بهبود 
وضع اقتصادي،  محکم و سفت، وابسته به حل مسئله 
هسته اي اســت. ترديدي هم در اين نيست. اقتصاد 
نفتي و بلوکه کردن حــدود 100 ميليارد دالر منابع 
ايران، گوياي اين واقعيت است که اگر موشکافانه 
به اقتصاد نگاه کنيم، 80 درصد بودجه کشور وابسته 
به نفت اســت. پس بهبود وضع اقتصادي موکول به 
حل مشکل هسته اي است و تا مشکل هسته اي حل 

نشود، وضع اقتصاد معطل خواهد ماند. 
بستر شروع مذاکرات هسته اي هم که پيش تر آماده 
شــده بود )مذاکرات عمان( انتخاب آقاي روحاني 
غرب را هم مايل به ادامــه مذاکرات کرد )به دليل 
ادبيات و لحن سخن ايشــان( چيزي که پيش تر هر 
چه احمدي نژاد تاش کــرد، توفيق کمتري يافت. 

آقاي روحاني چند امتياز داشت:
1. از يــک انتخابات بدون مســئله و اعتراض بيرون 

آمده بود.
2. کل جريان اصاح طلب حامي ايشان بود.

3. رويکردي ديپلماتيک و مدرن داشت و رويکرد 
پيشين را نفي کرده بود.

4. نظــام و حاکميــت غالب نياز به آقــاي روحاني 
داشت.

5. اکثريت جامعه خســته از وضع گذشته بودند  و 
اميد به آينده داشتند.

آقاي روحاني با اين دســتمايه به »جبهه ديپلماسي« 
بــا غرب رفت که زخم هاي عميقي از انقاب ايران 

داشت. آقاي روحاني دو مسئله عمده را نداشت:
از  مســتقل  غــرب،  جهــان  عمومــي  افــکار   .1

دولت هايشان؛
2. رضايتمندي رأي دهندگان به خود.

حقوق بشر، حقوق شهروندي ـ کوششي که منجمد 
شــدـ آزادي زندانيان سياسي و رهبران جنبش سبز، 
آزادي مطبوعــات، آزادي احــزاب، رعايت کامل 
قانــون و اجــراي اصول معوق قانون اساســي؛ همه 
اينهــا را آقاي روحاني مي توانســت ابتــدا، در رفع 
حصر و ســپس آزادي زندانيان سياسي، فشرده کند 
تا رضايتمنــدي حاميان خود و افکار عمومي جهان 
را به دســت آورد و با اين پشــتوانه به »جنگ« ميز 
مذاکــره برود. آقاي روحاني فــوري به ميز مذاکره 
رفــت -چيزي که هــم غرب تمايل داشــت و هم 

رقيب چون به مســئله اصلي پرداخته نشــده بود- تا 
شــايد با دست پر از ميز مذاکره بازگردد و به ديگر 
وعده هايــش بپردازد. برداشــت آقــاي روحاني از 
مذاکره، غيرواقعي بود. ســه ماهه يا شش ماهه انتظار 
حصول نتيجه داشتند که از همان اول معلوم بود که 

هنگام مذاکره، مشکات بروز خواهد کرد.
اکنــون غرب مرتباً درخواســت ها را بــاال مي برد و 
رقيــب از مشــکل آفريني در مذاکرات خوشــحال 
اســت. غرب از بن بســت مذاکرات نگراني جدي 
ندارد، ريش و قيچي دســت اوســت، تحريم ها را 
تعميــق و گســترده تر خواهد کرد. رقيــب هم که 
خوشحال از شکست يک پروژه اصاح طلبي ديگر 
است و بر طبل تشنج و تخاصم با غرب مي کوبد تا 

»آرمان« نهايي خود را به آزمون بگذارد.
از اينجا به بعد روي ســخن با کل نظام اســت. اگر 
مذاکرات شکســت بخورد، تحريم هــاي امريکا و 
اروپا تشــديد خواهد شــد و دوران سخت معيشت 
مردم پيش خواهد آمد. پيوند استراتژيک با روسيه 
هم کارساز جدي نخواهد بود، فشارها را کمي کم 
خواهد کرد، ولي راه حل نهايي نيست. بنيه اقتصادي 
ـ اجتماعــي جامعه تضعيف خواهد شــد تا غرب با 
توجه به شرايط منطقهـ  بحران همه کشورهاي منطقه 
و داعش ـ در سال هاي آينده تصميم نهايي خود را 
بگيرد و شايد هم اين سال ها بسيار کوتاه باشد )اگر 
بــه قول بعضي از نمايندگان غني ســازي 60 درصد 

شروع شود( حالت ديگر اين است که:
1. وحدت »ملت ـ نظام« بــا آزادي  هاي فوق الذکر 

عملياتي شود.
2. منافــع، مصالح و امنيت ملي اصل شــود و مدتي 
غني ســازي صنعتي تعليق شــود، امــا فعاليت هاي 

تحقيقاتي غني سازي ادامه يابد.
3. پروتکل الحاقي پذيرفته شــود و »راستي آزمايي« 

غربي ها تحقق يابد.
4. »اقتصــاد مقاومتي«  به کمک تمامي مردم ايران ـ 
نه تنها دولتي هاـ  شــروع شــود و ثمرات آن کم کم 

ظاهر شود.
5. تشنج زدايي که در منطقه شروع شده، تعميق يايد 

و گسترده شود.
6. »داعشي ها« و تفکر داعشي در فضاي دموکراتيک 

منطقي خلع ساح شوند.
در چنين شــرايطي هيچ ابرقدرتي و هيچ امپراتوري 
جرأت چپ نگاه کردن به ايران را نخواهد داشــت. 
قانون اساســي کامــًا اجرا خواهد شــد و ايران در 
جايــگاه قدرت منطقــه اي ذاتي خود قــرار خواهد 

گرفت.
به اميد آن روز■

دولت بايد حاميان خود را راضي نگه دارد

محمدحسين رفيعي
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بــه  ■ نســبت  اميد هايــي  و  بيم هــا 
به  يازدهم،  دولــت  بيســت ماهه  عملکرد 
رياســت جمهوري دکتر حســن روحاني 
وجود دارد. برخي کتاب راهبردي ايشان 
به نام »امنيت ملي و انرژي هســته اي« را 
مطالعه کرده انــد و معتقدند گام هايي در 
راستاي تحقق محتواي اين کتاب برداشته 
شده اســت. براي نمونه تحول ساختاري 
انتقــال مذاکرات هســته اي بــه دولت و 
وزارت خارجه پاســخگو به مجلس شوراي 
اســالمي و مردم و اين شــعار کــه »اگر 
سانتريفيوژ مي گردد چرخ اقتصاد هم بايد 
بگردد« همچنين تعامل بــا جهان به جاي 

تقابل با جهان.
تعامل بــا جهان و حل مشــکل هســته اي يعني  □

مذاکرات هســته اي گويا وارد مرحله تازه اي شده و 
گفته شــده که موافقت نامه کلي و سياسي به زودي 
امضــا خواهد شــد. بخش اول مذاکرات، مشــکل 
»راســتي آزمايي« بود که حل شــد و آژانس اعام 
کرد کــه ايران به تعهدات خود عمل کرده اســت. 
در بخش الحاقي مشــکل داريــم و مجلس در اين  
زمينه، يعني در بخش پروتکل الحاقي با مشــکاتي 
روبرو است و بعيد اســت زير بار برود. ولي راهش 
را بدين صــورت پيدا کرده اند که »راســتي آزمايي« 
را بــدون پروتکل الحاقي انجــام بدهند، بخش دوم 
مربــوط به تحريم ها مي شــود که ايــران لغو کامل 
تحريم ها را مي خواهد، ولي 1+5 مخالف آن هستند. 
تحريم ها چند نوع اســت: يک بخــش از تحريم ها 
دســت دولت اوباماســت، بخش ديگر در دســت 
کنگره امريکاست، يک بخش دست شوراي امنيت 
سازمان ملل و باالخره بخشي هم در اختيار اتحاديه 
اروپاست. بخش مهم آن که تحريم هاي نفتي است 
که درآمد آن به داخل ايران مي آيد، در دست اوباما 
و اتحاديه اروپاســت، همچنين سيســتم سوئيفت و 
تحريم بيمه هم حل شــدني است. قسمت سخت تر 
تحريم ها در اختيــار کنگره فعلي امريکاســت که 
کنگره هم مــا و هم اوباما را اذيــت کرد. اکثريت 
کنگره فعلي در دست نئوکان ها و جمهوري خواهان 
اســت و آنها با دموکرات ها بر ســر انتخابات بعدي 

رياست جمهوري امريکا رقابتي جدي دارند.

برخي که ديدگاه نظامي دارند معتقدند  ■
که مذاکــره اصلي با امريکا در ميدان نبرد 
و در خاورميانه اســت، به طوري که امريکا 
منافع و قدرت ما را به رســميت بشناســد، 
آن وقت است که امريکا کوتاه خواهد آمد 

وگرنه در ديپلماسي کوتاه نخواهد آمد.

امريکا اين مطلب را فهميده که با شيعه مشکلي  □
نــدارد و خطر اصلي در عــراق و لبنان و حتي يمن، 
وهابي ها هســتند و حتي اگر يمن هم دست شيعيان 
بيفتد مشکلي ندارد و همچنين افغانستان و پاکستان؛ 

چراکه مي داند بي خطر است.

ايران با اسرائيل همه جا درگير است. ■
ســوريه حتي يک گلوله هم به اسرائيل شليک  □

نکرده است.

در جنگ 33 روزه سوريه موشک هايي  ■
به حزب اهلل لبنان داد.

اين موشــک هاي ايران بود که از طريق سوريه  □
به آنجــا رفت و حتي مي شــد از جنــگ 33 روزه 
پيشــگيري کرد و آن دو ســرباز را دســتگير نکرد. 
عاوه بر اينکه امريکا فهميده و اوباما هم اعام کرد 
که با شيعه مشکلي ندارد. داعش هم مسئله اي  فراتر 
از چالش شيعه و سني است و براي دنيا هم مشکلي 
شده اســت؛ بنابراين در اين چالش بزرگ به ايران 
نياز دارند. جمهوري خوا هان براي رياست جمهوري 
شخصيت برجسته اي ندارند و ممکن است انتخابات  
را بــه دموکرات ها ببازند. اخيــراً خانم کلينتون که 
مورد اعتماد اسرائيل است، سياست خارجي اوباما را 
تأييد کرده است. اگر اوباما بحران اوکراين را هم به 

جايي برساند، محبوبيتش بيشتر مي شود.

اتهامات  ■ ميــان دوره اي  انتخابــات  در 
زيادي به اوباما وارد کردند که شبه جزيره 
کريمه را به روســيه واگذار کرد و انفعالي 
عمل کرد و اگر در ســوريه جنگ را آغاز 
مي کرد و نيروهاي امريکا را از عراق بيرون 
نمي برد، داعش نمي توانست جوالن بدهد. 
به همين دليل انتخابات را بردند، اما در اين 

راه پول هاي زيادي هم خرج شد.
دفترچه بهداشــتي که براي طبقات فرودســت  □

Obama-( تنظيم شــده بــه بيمــه اوبامــا- ِکيــر
care( معــروف شــده اســت و بــراي مهاجران، 
اســپانيايي تبارها و امريکاي التيني ها خيلي خوب 
شــده و بــه اوبامــا عاقه دارنــد. حتي بخشــي از 
يهوديان هم با او رابطــه خيلي خوبي دارند. اوباما 
براي امنيت اســرائيل سيستم دفاعي گنبد آهنين را 
مســتقر کرد و اين کار او حمايت بخشــي از مردم 
اســرائيل را به  همراه داشــت. مشــکل اصلي ما با 
شوراي امنيت سازمان ملل است و هنوز پرونده ما 
از بخش هفت شــوراي امنيت به آژانس برنگشته 
اســت. اين پرونــده به راحتــي به آژانــس منتقل 
نخواهد شــد، چراکه با عملکرد آقاي احمدي نژاد 
قطعنا مه هاي متعدد شوراي امنيت صادر شده است 

که براي بازگشــت آن بايد پروسه اي طوالني  طي 
شــود و قطعنامه هــاي جديدي صادر شــود؛ حتي 
روســيه هم ممکن است با وتوي خود از بازگشت 
پرونــده به آژانس جلوگيري کند، چراکه در حال 

حاضر منافع زيادي از ايران مي برد.
دکتــر محمدجواد ظريــف طرح تعليــق تحريم ها 
را مطــرح کرده اســت و اين نه بــه معني لغو کامل 
تحريم هاست و نه به معناي اجراي آن هاست، بلکه 
يک امر کاربردي براي شــرايط ويژه ايران اســت. 
ممکن اســت ما بگوييم تحريم ها يک باره يا ظرف 
چهار ســال پايان يابد، ولي آنهــا مي گويند ظرف 
بيســت ســال؛ چراکه لغو قوانين در امريکا و اروپا 
زمان بر است. ســخنان مقام رهبري در روز يکشنبه 
19 بهمن خوب بود و گفتند ملت ايران نبايد تحقير 
شوند. امريکايي ها بر سر تعداد سانتريفيوژها و نسل 
بعدي ســريع تر آن مشکل دارند. ما در سنگ معدن 
اورانيوم ناميبيا و اورديف فرانســه ســهم داريم ولي 
فعًا مشمول تحريم است و دو معدن سنگ اورانيوم 
مــا در ايران فقــط براي مصرف يک ســال نيروگاه 

بوشهر کافي است.
ســال بعد براي دولت حســن روحاني سال سختي 
ا ســت. بودجه عمراني که نــدارد، بودجه جاري او 
هم کفايت نمي کند و ممکن اســت اضافه کاری ها 
حذف شده و استخدام جديدي هم نشود. اگر همه 
شــرکت ها و نهادها ماليات بدهند و قوه قضائيه هم 
دولت قبلي را زير فشار قرار دهد، پول هايي به دست 
خواهد آمد. مشــکل روحاني فقر مردم است که به 
اندازه کافي پول براي تغذيه مناسب ندارند. حداقل 
حقوق يک کارگر 603 هزار تومان است که با آن 

کاري نمي توان کرد.■

مخاطرات پيش روي دولت روحاني

گفت وگو با سعيد حجاريان
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دربــاره جمع بندي تحــوالت سياســي اجتماعي 
کشــور در دو ســال اخير و پس از پيروزي آقاي 
دکتــر روحانــي در انتخابات و به دســت گرفتن 
ســکان اجرايي دولت اعتدال و تدبير و اميد، بايد 
بگويم آقاي روحاني شــعارهاي اصاح طلبانه اي 
را هنــگام رقابت هــاي انتخاباتي مطــرح کردند 
و به نظر مي رســيد که عزم ايشــان هــم در جهت 
تحقق يک فضاي خوب در عرصه سياسي کشور 
و رســيدگي به مســائل اقتصادي و حل مشکات 
و هــم در عرصــه بين المللي بود و اينکــه بتوانند 
مسائلي را که در دو دوره دولت گذشته بر کشور 
تحميل شــد، التيام ببخشــند؛ البته ايشــان باوجود 
اينکــه تاش هاي قابل قبولــي را در جهت تحقق 
شعارهاي مطرح شده داشــته اند، کماکان در حل 

مسائل داخلي با چالش هاي جدي روبرو هستند.
ايشــان وعــده داده بــود که بــه مســئله حصر و 
زنداني هــاي سياســي توجه داشــته و در حل آن 
خواهــد کوشــيد يــا بحــث احــزاب و نهادهاي 
صنفي و سياســي، بحث مطبوعات و رسانه ها و... 
اما تاکنــون اين امور که کمــاکان به عنوان يک 
مسئله مهم از نظر مردم تلقي مي شود، مورد توجه 
جدي واقع  نشده يا اگر شده مردم اطاع چنداني 
از فعاليت هــاي آقــاي روحاني در ايــن زمينه ها 
ندارند؛ البته تغييرفضاي سياســي کشــور صرفاً به 
قوه مجريه مربوط نمي شــود، بلکــه تمامي قوا و 
دستگاه هاي حاکميتي در اين مسئله نقش مؤثري 

دارند که بايد بدان توجه داشت.
مردم به تغيير رويکردها و روش ها و عملکردهاي 
دولت گذشــته، در سياســت داخلي و خارجي و 
رفع محروميت ها، اميد بســته بودند. پايان دادن به 
رونــد تخريب نهادهايي که هر يک مي توانســت 
در توســعه کشــور مؤثر باشد و متأســفانه در دو 
دوره رياست جمهوري گذشته، حجم تخريب در 
آن ها به اوج خود رســيده بود، قاعدتاً امري است 
که نياز به زمــان دارد؛ اما مي دانيد در مدت زمان 
کوتاهــي، دولت جديد از ســوي افراطيون مورد 
هجمــه قــرار گرفــت و بــا مشــکات و موانــع 
فراواني روبرو شــد. چراکه پيروزي مشي اعتدال 
با شــعار تدبير و اميد با چاشــني اصاح طلبي در 
انتخابــات رياســت جمهوري، بــراي هيچ يک از 

جناح هــا و شــخصيت هاي مطــرح اصول گــرا و 
باالخــص  افراطي هاي اين جنــاح، پيش بيني پذير 
نبــود. ازايــن رو تا چنــد هفته  پــس از انتخابات، 
اصولگرايان در شــوک به  ســر مي بردنــد. آنها، 
تحقق آرزوهاي خود را در قالب نتيجه انتخابات 
انتظار مي کشــيدند، اما آنچه که فرايند انتخابات 
در عرصــه جامعــه و واقعيــت و در دل و ذهــن 
مــردم رقم زد، با آنچه جنــاح رقيب انتظار آن را 
مي کشيد، تفاوت آشکاري داشــت. مي بينيم که 
ســکوت و بهت رقيب ديري نپاييــد. جريان هاي 
افراطــي و جناحي که از نتيجــه انتخابات راضي 
نبود، به  اســتثناي اصول گرايان معتــدل، کمتر از 
يــک ماه پس از پيروزي آقــاي روحاني، فعاليت 
انتقــادي و احيانــاً تند و راديکال خود را شــروع 
کردند، کــه تاکنون ادامه داشــته و روزبه روز بر 

دامنه، حجم و چگونگي آن افزوده مي شود.
اين جريــان در اين راه بــا تکيه به پتانســيل هاي 
پراکنــده در دســتگاه ها و نهادهــا و تثبيت برخي 
از مديــران در دســتگاه هاي اجرايي و اســتان ها، 
در جهت تحقــق برنامه هاي خود برآمده اســت. 
از ايــن رو مقاومــت در تغييــر مديــران و ترويج 
بيــش از پيــش ادبيات فتنه و جنــگ رواني براي 
ترســاندن دولت و جلوگيــري از حاکميت خط 
اعتــدال، با هماهنگي و برنامه ريزي افراد وابســته 
به اين جريان در ســطوح مختلف در ادامه همين 
سياست، يعني اجراي سناريوي تضعيف دولت و 
زمينگير کردن وي و به چالش کشــيدن برنامه هاي 

اوست.
اين جريــان درصدد القاي اين امر اســت که در 
فضــاي پس از انتخابات هيــچ چيزي تغيير نکرده 
اســت و بنا هم نيســت که تغيير کنــد. به نظر مي 

رسد اين امر در چارچوب بي اثر کردن وعده هاي 
انتخاباتــي آقــاي روحاني صــورت مي گيرد که 
خود بــه معضلي در برابر خواســت بيش از نيمي 
از جمعيت کشــور تبديل شــده اســت و نيازمند 
تدبير دولت براي برون رفت از اين تهديد اســت. 
تهديــدي که کماکان وحدت و انســجام ملت را 
نشــانه رفتــه و بايد بــه طريق معقولي حل شــود. 
برخي جريانــات نيز، با ابزارهاي کنترلي و اعمال 
فشــار بر دولت اســير جريان افراطي شــده اند. ما 
فکــر مي کنيم اين حرکــت، برخاف روند کلي 
حاکميــت و در رأس آن رهبــري نظام عمل مي 
کنــد. اين عده افراطي با فشــار بــر اصاح طلبان 
از يک ســو و دولــت از ســوي ديگــر، درصدد 
جداکــردن عقبه دولت از دولت اســت تا پس از 
آن به راحتي دولت را زمينگير کرده و از شــتاب 

دولت در جهت حل مشکات بکاهد. 
در سياســت خارجــي امــا دولــت توفيق هايــي 
داشــته که انکارکردني نيســت، اگــر چه جريان 
اصول گرايــان معتــدل به همراه دولــت و جريان 
اصاحــي، گام هاي برداشته شــده توســط دولت 
جديــد و تيــم مذاکره کننده را براي حل مســئله 
هســته اي و رفع تحريم ها مثبت ارزيابي کرده اند 
و همه دلســوزان کشــور با اندک تفاوتي با ميل 
يــا اکراه بر آن مهــر تأييد مي زننــد؛ ولي جريان 
مخالف و افراطي، با تبليغ رسانه اي، جنگ رواني 
و تخريب فعاليت هاي دولت - و حتي نسبت هاي 
دروغ دادن به مذاکره کنندگان ارشــد- همســو با 
برخي دول بيگانه که از توافق بر ســر حل مســئله 
ايران نگران بودند، نظير رژيم صهيونيســتي، فشار 
به دولت را تشــديد کردند کــه اين امر جز براي 
به شکست کشــاندن صلــح در منطقــه و ايران و 

هجمه افراطيون به دولت 

داوود سليماني

عکس از احسان نادري پور- ايرنا
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ناپايــداري در همــه ابعــاد اقتصــادي، اجتماعي 
و... ارزيابــي نمي شــود. امــري که بــه تخريب 
زيرســاخت ها و منابــع مــادي و معنوي کشــور 
مي انجامد و به هيچ وجه به صاح ملت و کشــور 

نيست. 
درمجموع و با توجه به اقدامات انجام شده توسط 
دولت به نظر مي رسد راهبرد دولت، اولويت دادن 
بــه حل مشــکات خارجــي و اقتصادي اســت ، 
صرف نظر از درست يا غلط بودن، چنين راهبردي 
نياز به ترميم دارد. هــر چند ورود آقاي روحاني 
در حوزه ديپلماســي فعــال از نقطه هاي قوت وي 
محســوب مي شــود، ولي در بعد داخلــي نياز به 

ترميم خط مشي ها دارد.
دولت جديد با برخورداري از »پشــتوانه مردمي« 
و رأي باالي آنان در آفرينش حماســه سياسي و 
انتشــار پيام اعتدال و اصاح امور، انسجام ملي و 
همدلــي و اميد به گشــايش در حوزه هاي داخلي 
و خارجــي، توانايي خويــش را در ورود مدبرانه 

و مقتدرانــه در مذاکــرات هســته اي، بــا تکيه بر 
مزيت هايي نشان داده است. مزيت هايي همچون: 
محوري بودن نقش ايــران در منطقه باالخص در 
حل مســائل خاورميانه، بــا توجه بــه تجربه هاي 
گذشــته در موارد امنيت و ثبات منطقه و جايگاه 
اســتراتژيک ايران در حل چالش ها و مناقشه هاي 
منطقــه اي؛ نظر مســاعد »رهبري نظــام« در نحوه 
ورود و تعامــل دولت جديد در عرصه سياســت 
خارجي و ديپلماســي؛ و نيز نقــش مؤثر ايران در 
حل مســائل منطقه اي نظير عراق و افغانســتان، از 
جملــه مزيت هايي بــود که دولت بــا تکيه به آن 
توانست در بعد ديپلماتيک خوب عمل کند؛ البته 
نوع نگاه و نحوه عمــل دولتمردان در اين جهت 

بسيار مؤثر و کارآمد بوده است.
البته به نظر مي رســد راه اساسي برون رفت  کشور 
از آســيب هاي سياســي - اجتماعي و اقتصادي و 
رفــع تهديدهاي بالقوه جريانات بيگانه از اســام 
و انقــاب و مردم ســاالري در داخــل کشــور و 

تحرک هــاي بيگانگان در خارج از کشــور عليه 
مردم و حاکميت، تقويت بعد مردم ســاالري نظام 
اســت که دولت نبايد آن را ناديــده بگيرد. بايد 
به احزاب و رســانه ها بهاي بيشــتري داد و دولت 
کارگروه ويــژه اي را براي تســهيل امور مربوطه 
و راه حل هــاي حقوقــي و اجرايي آن بينديشــد. 
پي ريزي يــک انتخابات آزاد، قانونــي و رقابتي 
که در آن تمامي گرايش هاي درون نظام بتوانند، 
آزادانه بــه رقابــت بپردازنــد و داوري نهايي را 
به مــردم و صندوق هــاي رأي بســپارند يکي از 
مهمترين رســالت هايي است که دولت بايد بدان 
توجه کند تــا رأي مــردم در انتخابات هاي پيش 
رو، به قول رهبري انقاب، حق الناس تلقي شود. 
دولت مي تواند در اين زمينه به شــکل مؤثر عمل 
کند؛ البته مســائل ديگري هســت که در فرصت 

مناسب بايد بدان پرداخت.■

کتاب بخوانيد و هديه دهيد

نشــر صمدیه به مدیر مســئولی لطف اهلل میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده 
سال چندده کتاب سیاسي- راهبردي را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در 
همین راستا بر آن است تا براي خوانندگان نشریه سیاسي- راهبردي چشم انداز 
ایران که عالقه مند به تهیه این کتاب ها هســتند، بــا تخفیف ویژه 20درصدي، 

کتاب هاي درخواستي را ارسال کند. 

متقاضیان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف اهلل میثمي واریز نمایند.

کتاب فروش هاي سراسر کشور نیز مي توانند براي سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسري 
»کتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگیرند. 
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مکتــب يا آيين زيســتي اي که انتخــاب مي کنند 
گردهم آيند و تــاش کنند تا نهادهاي اجتماعي 
متناســب با ايده آل ها يا نظام هاي مطلوبي که در 
ذهنشان اســت پيش رود. اينجاســت که تحزب 
معنــي پيدا مي کند. بنيان بحــث تحزب در افکار 

آقاي بهشتي اين است.
اوايل انقالب گفته مي شــد شــوراي  ■

نگهبــان مخالف اين بودنــد که درآمد 
برود چراکه دولت  به خزانه دولت  نفت 
اصالت ندارد، فرد اصالت دارد. اما امام 
فتوا دادنــد که درآمد نفــت مي تواند 
به حســاب دولت برود. يعني در اين حد 
در چنين  داشــت.  فردي وجود  روحيه 
شــرايطي اينکه آقاي بهشــتي تشــکل و 
تحــزب را تبيين کردنــد کار بااهميتي 

است.
همان طــور که گفتيد و با ســبقه بد تحزب در  □

ايران، امــام خميني )ره( با تشــکيل حزب خيلي 

ماجــرا اصالت با فرد اســت يا با جمــع يا چيزي 
غيرازاين؟ آقاي بهشــتي هم پيــش و هم پس از 
انقــاب به طور مفصل در مورد اين مســئله بحث 
کرده بود. اعتقادش به طور خاصه اين اســت که 
ما به اصالــت آميخته فرد و جمــع اعتقاد داريم. 
در ايــن صورت دين مي تواند راهنمايي باشــد تا 
نهادهاي اجتماعي بتوانند بستر الزم را براي رشد 
انسان ها فراهم کنند، اما در رشد انسان ها اجباري 

در کار نيست.

از ديد آقاي بهشتي، کار نظام اسامي هم چيزي 
بيــش از ايــن نيســت که امــکان بــروز و ظهور 
انسانيت انسان را بدهد. انســانيت انسان تعريفش 
چيســت؟ آقــاي بهشــتي به صراحــت گفتند که 
انسانيت انســان در انتخاب گري است؛ يعني حق 
انتخاب. حق انتخاب نبايد از انســان گرفته شود. 
حتي نظام اســامي هــم نمي تواند حق انتخاب را 
از فرد بگيرد. اين عين عبارات آقاي بهشتي است 
که فرد بــا انتخاب مي تواند خــودش به راه يا به 
بيراهه برود. نظام اســامي نظامي نيســت که همه 
راه ها را بــه روي فرد ببندد و فقط يک راه را باز 
بگذارد. فــرد بايد امکان اشــتباه، خطا و انتخاب 
نادرســت را هم داشته باشــد. حتي قوانين اسام 
هــم اين طور نيســت کــه بخواهد همــه راه ها را 
ببندد. آقاي بهشــتي مي گويد اسام مجموعه اي 
از نتوانســتن ها نيســت؛ مجموعه توانستن هاست. 
درنتيجــه راه بايــد بــراي انتخاب هــاي متعدد و 
گوناگون باز باشــد. به زبان امروزي اين پذيرش 
پلوراليســم است؛ پذيرش تنوع و تعدد. حال اگر 
قرار اســت در جامعه تنوع و تعدد وجود داشــته 
باشد، طبيعي اســت که افراد حول وحوش محور 

توســط  ■ اســالمي  حــزب جمهوري 
علماي سطح اول تأسيس شد که حمايت 
مرحــوم امام را هم داشــتند. ازآنجاکه 
فقه رايج در حوزه بيشــتر حول مســائل 
فردي و انفرادي است، اين تشکل حزب 
جمهوري اســالمي از سوي روحانيون و 

علما چگونه تبيين مي شد؟
بحث را از اينجا آغاز کنيم که آقاي بهشــتي  □

ضــرورت تحزب را چطور بــا ديدگاه هاي ديني 
درآميخته اســت؟ آقاي بهشــتي از اسام و دين 
چه مي فهمد؟ ايشــان معتقد بود که اســام آيين 
زندگي است؛ يعني صرفاً به يک سري دستورات 
خاص فردي، محدود و منتهي نمي شود. بلکه راه 
زندگي و شيوه زيستن اســت. در الگوي زيستي 
اين طور نيســت که فرد بتوانــد رفتارهايش را در 
يــک خأل شــکل دهد. طبيعي اســت کــه هم از 
جامعه تأثير مي گيرد و هم بر آن تأثير مي گذارد. 
تفاوت جريان نوانديشــي ديني با اســام گرايان 
ســنتي )حتي بخشــي از آنان که به اسام سياسي 
اعتقاد دارند( اين اســت که نوانديشــي ديني در 
مورد اجتماع، فهم عميق تر و گســترده تري دارد؛ 
يعنــي مي فهمد که نهادهاي اجتماعي چيســتند و 
چه تأثيري بر زندگي انســان دارنــد. مي داند که 
فــرد در خــأل زندگــي نمي کند و اگــر بخواهد 
مســلمان باشد و مســلماني را تجربه کند، حداقل 
بســترهاي جامعه نبايد مانع زيســت مســلماني او 
باشــند. اگــر اين فهم را داشــته باشــيم و در اين 
نــگاه به دين )دين به منزله آيين زندگي و الگوي 
زيستي( به ســاختار اجتماعي توجه داشته باشيم، 
طبيعي است به اين مسئله برمي خوريم که در اين 

تحزب در انديشه آيت اهلل بهشتي
مروري بر تجربه حزب جمهوري اسالمي

گفت وگو با عليرضا بهشتي

زماني كــه مهندس بازرگان نهضت آزادي را تأســيس مي كرد گفت مردم 
نســبت به حزب بدبين هســتند و به همين دليل ما نام »جمعيت« نهضت 
آزادي را انتخاب كرده ایم. مســئله تحزب در ایران مظلوم واقع شده است. 
حزب جمهوري اســالمي تجربه بزرگي بود، اما به اندازه كافي و در شــأن 

كساني كه در این حزب بودند روي آن كار نشده است.
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درباره تشــکيات دارند. افزون بر اين تجربيات، 
خصوصيــات شــخصيتي آقــاي بهشــتي ماننــد 
منظم بــودن و داشــتن برنامه ريزي هم به ايشــان 
کمک مي  کــرد. انصافــاً اگر به تجربــه زندگي 
اجتماعي آقاي بهشــتي نگاه کنيــم، مي بينيم که 
ايشــان از معدود روحانيوني است که تجربه کار 

داشتند.  جمعي 
ايشــان در ســال هاي 40 و 41 يــک حلقه بســته 
جمعي پژوهشــي داشــتند کــه در آن زمان کار 
عجيبــي بــود. ايــن حلقــه پژوهشــي در مــورد 
حکومت اسامي مطالعه مي کردند. فيش برداري 
انجام مي شــد. هر دو نفر بايســتي روي يک منبع 
کار مي کردند و گزارش مي دادند. مرحوم آقاي 
علي حجتي و ســيد هادي خسروشاهي نيز در اين 

بودند. حلقه 

در سال هاي 39 و 42، دو نشريه در قم  ■
منتشر مي شد. يکي مکتب اسالم و ديگري 
مکتب تشيع بود. مکتب تشيع فصلنامه بود 
و آقاي بهشــتي در آن مطالب پيوسته اي 
درباره تشــکيالت در اســالم مي نوشتند. 
ايشان اولين روحاني بودند که در مورد 

تشکيالت مطلب داشتند.
بله. با نزديک شــدن به انقاب، فعاليت حزب  □

نيز بيشــتر شد. حزب نخســت در ميان روحانيون 
شــميران و ســپس در ميان روحانيت مبارز تهران 
ورود پيــدا مي کنــد. ايــن تشــکيات بــه دليل 
حلقه هــا و ارتباطــات ســنتي که داشــتند باعث 
گسترده تر شدن حزب شدند. به کمک ارتباطاتي 
که آقايان با شهرســتان ها داشــتند هم عمًا يک 
ارتباط سراســري با کل کشــور بــه وجود آمد. 
بعدهــا از طريــق شــهيد مطهري، دکتــر مفتح و 
آقاي بهشــتي، دانشجويان هم به اين شبکه متصل 

مي شوند و شبکه عظيمي را ايجاد مي کنند.
گزارش هاي ساواک نشــان مي داد که به کمک 
اعضاي حزب، هرکدام از بيانيه ها و سخنراني هاي 
امام، 48 ســاعت بعد در کل کشور منتشر مي شد. 
اين در حقيقت يک نــوع قدرت نمايي بود. البته 
در اين زمان هنوز مشــخص نيست که چه افرادي 
مي خواهند عضو حزب باشــند. براي نمونه آقاي 
بهشــتي از آقاي مهدوي کني دعوت مي کنند که 
بيايند و عضو حزب شــوند، اما ايشان نمي پذيرند 
و مي گويند بنده اعتقادي به اين کار تشــکياتي 
براي روحانيت ندارم و با همان تشــکيات سنتي 
پيش مي رويــم. اما آقاي موســوي اردبيلي قبول 

کردند.

بين آقاي بهشــتي و آقــاي بازرگان  ■
همفکــري زيــادي وجود داشــت. در 
خاطرات آمده که ايشــان در ســال 42 
بازرگان در کتاب راه  گفته اند که آقاي 
اندازه يک دايره المعارف  به  طي شــده 
يک تنه، بــه زبان فارســي، آن هم روي 
اصول ديــن کار کردند. آقاي بهشــتي 

يعني مي خواســتند در زمان شاه يک  ■
حزب رسمي داشته باشند؟

در ســال 56 و 57 به علت سياست هاي حقوق  □
بشــر کارتر، فضا مقداري عوض شده بود. بنا شد 
که از اين فضا استفاده شود و يک حزب تأسيس 
شود. قرار بود 40 نفر آن را امضا و خود را آماده 
کنند، چراکه ممکن بود دســتگير شــوند. سپس 
گروه ديگري خود را آماده کنند که اگر اين 40 
نفر دســتگير شــدند، اين ها بدون اينکه هويتشان 
آشــکار شــود فعاليت حزب را ادامه دهند. البته 
اين قراري بود که بين آقايان گذاشــته شده بود. 
تــا اينکه به ماجــراي روز عيد فطــر در قيطريه و 
اوج گرفتن ماجراي انقاب مي رســيم. در ســال 
57 بااينکــه آقاي بهشــتي ممنوع الخروج بود، اما 
توانســت به بهانه زايمان خواهر من از ســاواک 
اجــازه بگيرد و برود، کــه ما هم بعداً به ايشــان 

پيوستيم.
از ارديبهشت 57 تا يکي دو روز اول ماه مبارک 
رمضــان )نيمه مرداد( آن ســال مــا در خارج از 
کشــور بوديم. آقاي بهشــتي به امريــکا رفتند و 
قرار بــود اختاف نظرهــاي بين گروه هــا از بين 
بــرود. در آن زمــان آقاي بهشــتي بــه فکر اين 
بودند که از بين دانشجويان انجمن اسامي اروپا 
و امريــکا چه افــرادي مي توانند به تشــکيل اين 
حزب کمک کنند. در دفتر يادداشتشــان ديديم 
که نوشــته بودند فان شخص چنين خصوصيات 
و توانايي هايــي دارد و ايــن نقــاط ضعف را هم 
دارد. معلوم بود که ايشــان در حال ارزيابي افراد 
اســت. نکته ديگر نقــش تجربه و حضــور مؤثر 
آقاي بهشتي در شــکل گيري اتحاديه انجمن هاي 
اســامي در اروپا و همچنين در امريکاســت. من 
از نقــش آقاي بهشــتي در شــکل گيري اتحاديه 
انجمن هاي اســامي در امريکا اطاع نداشــتم و 

اين را اخيراً شنيدم.
آقاي محمد هاشــمي که مســئول تشکيات آن 
انجمن بود به بنده گفت که ما در سال 48 نامه اي 
به آقاي بهشــتي در آلمان نوشتيم و گفتيم که ما 
در امريــکا انجمن و تشــکياتي نداريم. ايشــان 
چنــد نفر را معرفي کردند و ما فعاليت اتحاديه را 
آغاز کرديم. دکتر يــزدي، مرحوم چمران و دو 
نفر ديگر که االن اســامي آنان را به خاطر ندارم. 
کم کم ايــن تعداد به 18 نفر مي رســد و اتحاديه 
انجمن هاي اســامي در امريکا اعام موجوديت 
مي کنــد؛ بنابراين آقاي بهشــتي تجربه  اين چنيني 

موافــق نبودند. ســه حادثه تاريخي بــه اين تفکر 
شــکل داد که در ميان مســلمانان تشــکيل حزب 
ضــرورت دارد. يکي انقاب مشــروطه اســت. 
چنان کــه در بيانيه موجوديت حــزب هم به اينها 
اشــاره شــده اســت. مي گويد ما ديديــم که در 
مشــروطه، مســلمانان تشــکل و حزب نداشتند و 
ســرانجام چــه اتفاقي افتــاد. حادثــه دوم نهضت 
ملــي بــود. تشــکلي مانند حــزب تــوده به خاطر 
سازمان دهي قوي  که داشت به راحتي مي توانست 
افــکار عمومــي را جهت دهــد، امــا در مقابل، 
بچه هاي مســلمان تشــکل خاصي نداشــتند. اين 
هم حادثه خاصي اســت کــه در حافظه تاريخي 
آن افراد روشــن و برجسته است. چون همگي در 
ماجراي ملي شــدن نفت شــرکت داشتند. بعد هم 
15 خرداد مســئله را روشن کرد. زماني که حزب 
و تشــکلي وجود نــدارد، يک قيــام ملي عمومي 
مانند يک شورش بروز مي کند. اعتراضي بود که 

به دنبال آن برنامه ريزي خاصي نبود.
اســتقبال از تشــکيل نهضــت آزادي و پس ازآن 
اســتقبال نيروهــاي مذهبي از ســازمان مجاهدين 
خلق بــه اين خاطر بــود که باالخــره گروهي از 
بچه مســلمانان تشــکيل شــده که برنامه و تشکل 
دارد و بر اســاس آن فعاليت مي کند. به خصوص 
کــه در رقابت با گروه هاي مارکسيســتي هم بود. 
ماجــراي کودتــاي ايدئولوژيــک ســال 54 در 
داخل ســازمان بســياري را نااميد کرد. جو سرد 
و نااميــدي حاکــم بــود. کل اميدهــا به يک باره 
فروريخت. در آن زمان شــاه تصــور مي کرد که 
همه را ســرکوب کرده اســت. همه سازمان هاي 
مســلح اســامي و کمونيست ســرکوب شده اند. 
مرحوم امام هم که در ايران نيســت و به بيرون از 
ايران تبعيد شــده است. روحانيت هم منفعل شده 
است. دستگيري ها گســترده و زندان ها پر است. 
آنجاست که رجزخواني هاي شاه شروع مي شود. 
از همان زمان اين فکر بــه وجود مي آيد که بايد 
کاري کرد. اولين جرقه تشــکيل حزب جمهوري 
اســامي در سال 56، در منزل آقاي بهشتي، منزل 
آقاي خامنه اي در مشــهد و جاهاي ديگر زده شد 
کــه حاال بايد کاري کرد. اعاميه رســمي حزب 
در تاريخ 29 بهمن سال 57 بود، اما پيش از اينکه 
اعاميــه بنيان گذاران اعام شــود، اســناد نشــان 
مي دهد که با ســايرين هم رايزني هايي داشــتند. 
بــراي نمونه در مورد نخســتين اساســنامه حزب 
جمهــوري اســامي کــه آن زمان هنــوز برايش 
نامي هم انتخاب نشــده بود، دست نوشــته هايي از 
آقاي پيمان وجود دارد که آقاي بهشتي روي آن 
نظر دادند و مشــخص اســت که بحــث و تعاملي 
روي آن وجود داشــته اســت؛ حتي در آن زمان 
آقاي بهشــتي با مهندس بازرگان و دوستان ديگر 
هم مشــورت کردند. با آقاي موسوي خوئيني ها 
مشــورت کردند و قرار بود ايشــان در اين زمينه 
همکاري هايي داشته باشند. شهيد باهنر نيز در اين 

زمان فعال بود.

نظام اسالمي نظامي نيست که 
همه راه ها را به روي فرد ببندد 

و فقط يک راه را باز بگذارد. 
فرد بايد امکان اشتباه، خطا و 
انتخاب نادرست را هم داشته 

باشد
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آقاي فارســي و پس از کنار  رفتن ايشان از آقاي 
حبيبــي حمايت کردنــد. به مرورزمان و به تدريج 
جامعه روحانيت مبارز در بسياري از موارد مقابل 

حزب قرار گرفت.
آقاي بهشــتي تاش داشــتند تا فعاليت حزب بر 
اســاس يک سري مواضع فکري اعام شده باشد. 
زماني که حزب جمهوري اســامي در 29 بهمن 
ســال 57 اعام موجوديت کرد، قرار بود که در 
کانون توحيــد ثبت نام انجام شــود. برادر بنده و 
ســايرين به آنجا رفتند و چيــزي نزديک به هزار 
برگــه پلي کپي بــراي ثبت نام با خــود بردند که 
تعــداد زيادي بود، اما اســتقبال به قدري زياد بود 
که مجبور شــدند دوبــاره برگه هــاي ثبت نام را 
تکثير کنند و با آقاي بهشتي تماس بگيرند و آنها 
به کانون بيايند. چراکه انتظار چنين اســتقبالي را 
نداشتند. حدود يک ميليون نفر در تهران ثبت نام 
کردنــد و بعد هم در شهرســتان ها کــه به تدريج 
گســترده تر شــد. ايــن در حالي اســت که آقاي 
بهشتي درگير مسائل شــوراي انقاب هم بودند. 
اگــر مي گوينــد در زمان اصاحــات هر 9 روز 
يک بحران پديــد مي آمد، در آن دوران هرروز 
9 بحــران پيش مي آمد. مرتب به ايشــان و حزب 
انتقاد مي شــد و ايشــان هم مي پذيرفتند و معتقد 
بودند که حزب بســيار به هم ريخته اســت و بايد 
به آن سروســاماني داد. عده زيادي ثبت نام کرده 
بودند. درحالي کــه اين ها فقط داوطلب عضويت 
بوده و هنوز عضو نشــده بودند. بايد درباره آن ها 
تحقيق شود. جلســات آمادگي وجود داشت که 
اگر فرد در جلسات آمادگي پذيرفته مي شد وارد 
مرتبه بعدي مي شــد و پس ازآن بــه مرحله بعدي 
مي رفــت؛ يعني حــزب يک ترتيب تشــکياتي 

داشت.
بااينکه فشــار کاري زياد بود، اما ايشــان هميشه 
ســعي داشــتند که خود را بشاش نشــان دهند. به 
خاطــر دارم که هرروز بعد از نماز صبح مي رفتند 
و ســاعت 11 يا 30: 11 شب به خانه برمي گشتند. 
پس از تيرماه ســال 59 که پايان دوران شــوراي 
انقاب بود، يک هفته مي ديديم که ايشان خيلي 

مي گويد: »اين وجه امتيازات ما نســبت 
به آموزش هاي حوزوي است«. بيانيه اي 
که توســط حزب منتشر شــد و در اوايل 
انقــالب همــه آن را مي خواندند هيچ 
تفاوتــي با آموزش هاي حوزه نداشــت 
و وجــه امتيازي در آن ديده نمي شــد. 
پيش بيني مي شد که حوزه اين حزب را 

استحاله خواهد کرد و همين طور شد.
عمًا اين طور نشــد و حوزه حزب جمهوري  □

اســامي را نبلعيــد. بگذاريد چنــد نکته تاريخي 
و  نظم پذيــري  کــه  اســت  درســت  بگويــم. 
به طور  تشــکيات روحانيت  ســازمان پذيري در 
ســنتي بســيار بعيد اســت. اگر هــم باشــد بنا به 
مناسبات اجتماعي مانند سيادت، بزرگ تر بودن، 
مرجع تقليدبودن و... است، اما آقاي بهشتي براي 
ســازمان دهي کردن و منظم کــردن دفاتــر حزب 
به ويژه در شهرستان ها بسيار همت کردند و وقت 

گذاشتند.
زماني که حزب تشکيل شد بسياري از روحانيون 
نســبت به آن موضع گرفتند، حتي کســاني که از 
دوســتان ايشــان بودند؛ به داليــل و انگيزه هاي 
مختلــف. يکــي از تلخ ترين جلســات مربوط به 
جلســه در مدرســه شــهيد مطهري بود. آقايان به 
خاطر دارند که در آنجا چه اتفاقي افتاد. جايي که 
آقاي بهشــتي انتظار نداشتند که با ايشان اين طور 
برخورد شــود. پيــش از انقاب هــم همين طور 
بود. مانند جلســه تابستان سال 49 در اصفهان که 
برخورد تند و تلخي از طرف روحانيت ســنتي با 
آقاي بهشــتي شــد، به ويژه درباره اختافات بين 
مذاهــب. به دليل اينکــه آقاي بهشــتي از جنس 
روحانيت عادي که ما مي شناســيم نبودند. داشتن 
حزب، مخالفاني را هــم در پي دارد. براي نمونه 
آقــاي بهشــتي از بنيان گذاران جامعــه روحانيت 
مبــارز بودنــد و از کســاني بودنــد کــه بــه اين 
تشــکيات قوام دادند، اما همين جامعه روحانيت 
در  رياســت جمهوري،  کانديداتوري  در  مبــارز 
مقابل آقاي بهشــتي ايستادند و از آقاي بني صدر 
حمايت کردند. درحالي کــه حزب جمهوري از 

را  ايــن کتاب  بودند که  تأکيد  کــرده 
بخوانيد. مهندس عبدالعلي بازرگان گفته 
است که در آســتانه انقالب، شهيد بهشتي 
به ما پيشــنهاد همــکاري حزبي دادند و 
گفتند که تصميم گيري جمعي بشود منتها 
حرف آخر را بايد روحانيت بزند. شــما 

چيزي در اين رابطه شنيديد؟
آن چيزي کــه در حزب جمهوري اســامي  □

مطــرح بود، وجود شــورايي بود کــه هرگاه در 
شــوراي مرکزي حزب چيزي تصويب مي شود، 
روحانيون نظر دهند تا مغايرتي با احکام شــرعي 
نداشته باشد. مانند آنچه در زمان مشروطه وجود 
داشــت و صورت مي گرفت؛ نه اينکه روحانيت 
تصميــم آخر را بگيــرد يا حرف آخــر را بزند. 
پايبندي کامل آقاي بهشــتي به مسئله کار جمعي 
را مي تــوان در حزب ديد؛ بــراي نمونه در مورد 
کانديداتــوري آقاي جال الدين فارســي. آقاي 
بهشــتي با اين مســئله به شــدت مخالــف بودند. 
دليلشــان هــم اين بود کــه ايشــان را از پيش از 
انقاب و فعاليت هايشــان در لبنان مي شــناختند. 
آقــاي بهشــتي مخالف بودند و داليلشــان را هم 
انجام  بعدازاينکــه رأي گيــري  اعــام کردنــد. 
مي شــود، باوجود مخالفت آقاي بهشــتي ايشــان 
رأي مي آورد. پس از رأي آوردن آقاي فارســي، 
آقاي بهشــتي ايشان را به جلســه دعوت مي کنند 
و مي گوينــد ما از شــما خودرأيي هايي ديده ايم. 
لــذا کتباً تعهد بدهيد که چــون کانديداي حزب 
هســتيد، درباره فعاليت انتخاباتــي و برنامه هايتان 
بــه چيزي که خــارج از چارچوب حزب باشــد 
عمــل نکنيد. من شــنيدم که آقاي بهشــتي تعهد 
کتبي از ايشــان گرفتند. جلســه که تمام مي شود 
يک کلمــه يا يک حرکت که نشــان دهد آقاي 
بهشتي با ايشان مخالف است وجود ندارد، اما در 
دوران پس از آقاي بهشــتي چنين چيزي را کمتر 
ديده ايم. براي نمونــه رئيس مجلس که عاوه بر 
شخصيت حقيقي، شــخصيت مهم تر حقوقي هم 
دارد، در مجلــس به چيــزي رأي مي دهد، اما در 
بيــرون از مجلــس مصاحبه مي کنــد و مي گويد 
بااينکه بنده با موضوع مخالف بودم، اما تصويب 
شــد. اين طور که نمي شــود. وقتي که قرار شــد 
جمع تصميم بگيرند بايــد تابع تصميم جمع بود. 
درمجمــوع ايــن صحبــت کــه روحانيت حرف 
آخــر را بزند با رفتــار و هيچ کــدام از باورهاي 
آقاي بهشــتي ســازگار نيست. ايشــان روحانيت 
را به عنــوان صنف و طبقه قبول نداشــتند. در نظر 
ايشــان معمم بــودن ماک نيســت. ايشــان براي 
تعريــف روحانــي واژه اسام شــناس را بــه کار 

مي برد.

بــود در روحانيت،  ■ معتقد  حنيف نژاد 
قرآن مــداري و آموزش قرآن نيســت. 
احــکام اجتماعــي اندکي هــم در آنها 
آمــوزش داده مي شــود و عمدتاً  روي 
احــکام فرعي و فردي کار مي شــود. او 



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 1

6

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 1

7
موســوي يک افکاري داشــتند. شهرســتان ها و 

آقاي بادامچيان تفکرات ديگري داشتند.
انصافــاً آنچه در مواضع حزب، با شــرايط جنگ 
و کشــور در آن زمان نوشته شد، بسيار ارزشمند 
بود و هيچ کــدام از احزاب پس ازآن نتوانســتند 
چنيــن کاري انجــام دهند. ممکن اســت که آن 
مواضــع قابل نقد باشــد، اما اينکــه در آن زمان 
عده اي احســاس نياز کنند کــه بايد چنين کاري 

کرد در نوع خود قابل تقدير است.

بهشــتي،  ■ آقــاي  شــهادت  از  پــس 
آقــاي خامنه اي دبير کل حزب شــدند 
ايشــان  بودند.  کــه رئيس جمهور هــم 
مصاحبــه اي کردنــد که ما بــه خدمت 
امــام رفتيم و ايشــان چمداني با حدود 
به مــا دادند.  ميليــون تومان پول  پنج 
يعني با ايــن کار حزب را تأييد و از آن 
حمايت کردند. همچنين گفتند که بيالن 
ايدئولوژيــک حزب تقربيًا صفر اســت. 
اين جملــه تيتر روزنامه بود. آيا نوآوري 

ايدئولوژيک در حزب انجام نمي شد؟
جمله آخر را اولين باري اســت که مي شنوم.  □

نمي گويــم که نبــوده. من نشــنيده بــودم. براي 
حزب، مســئله مکان و مســئله هزينه مطرح بوده 
اســت. در بحث مکان، اولين مکان پيشــنهادي، 
وزارت کشــور کنونــي بــود. يعنــي ســاختمان 
حزب رستاخيز که ســاختماني کامًا نوساز بود. 
آقاي بهشــتي به شــدت مخالفت کردند که ما به 
آن ســاختمان نمي رويم. ســرانجام بحث موقوفه 
مدرســه شــهيد مطهري که در اختيار دانشــکده 
الهيات بود مطرح شــد. در مورد مســائل مالي و 
هزينه هــا بايد بگويم که آقاي بهشــتي هيچ وقت 
زندگي شــان بر مبناي وجوهات نبوده اســت. از 
ســال هاي اول تدريس زبان انگليسي مي کردند، 
کارمند آموزش وپرورش بودند و پس از انقاب 
هــم کارمند آموزش وپــرورش باقي ماندند و در 
جاي ديگــري اســتخدام نشــدند. از طرفي حق 
عضويت هم نمي توانســت براي حزب پشــتيباني 
مالــي ايجاد کنــد. بازاري ها، صاحبــان صنايع و 
تاجراني که امام مرجع تقليدشــان بود از ايشــان 
اجازه خواســتند که آيا مي توانند وجوهاتشان را 
صــرف کمک به حزب کنند يا خير، که امام هم 
اجــازه دادند و آنها مبالغ پول جمع شــده خود را 
به امام دادند و ايشــان هم آن را در اختيار حزب 
گذاشــتند. البته مســائل دقيق تر مالي را مسئوالن 
مالي حزب مي دانند، اگر مرحوم آقاي درخشان 
در قيــد حيات بودند مي توانســتند بســيار کمک 

کنند.■

کــه بعــد از وقــت اداري بتوانم به امــور حزب 
برســم. چون نمي توانم آن را رها کنم. انصافاً هم 
پس ازآن وقت گذاشــتند. نوشتن »مواضع حزب 
جمهوري اســامي« هم گواهي بر همين موضوع 
اســت. بافاصله پس ازآن هم جلســات تفصيلي 
ايــن مواضع را شــروع کردند. يازده جلســه آن 
تشــکيل شــده بود که حادثه هفتــم تير رخ داد؛ 

حتي اين جلسات ثبت تصويري هم شده است.

يــک  ■ اســالمي  حــزب جمهــوري 
حــزب بود يــا جبهه؟ چــون از مؤتلفه، 
زحمتکشــان، نيروهاي برآمده از انقالب 
مانند ميرحســين موسوي و عباس شيباني 
و طيف بازار در آن بودند. همه طيف ها 

بودند.
بــه اين معنا کــه اين ها تشــکل هايي بوده که  □

بعدهــا به صورت يــک جبهــه به هم پيوســته در 
آمده باشــند، نبود. مؤتلفه با دســتگيري هاي سال 
43 به بعد تقريباً از هم پاشــيده شــده بود. پس از 
نتوانستند به صورت  نيروهايشان هم ديگر  آزادي 
تشــکل دور هم جمع شــوند. حاال اگر جلساتي 
بين خودشــان داشــتند ما نمي دانيم، ولي هر هفته 
يا هرماه يک جلســه درباره مسائل ايدئولوژيک 
با آقاي بهشــتي داشــتند. در حقيقت تا ســال 60 
ارتباطــي بيــن مؤتلفه به شــکل ســازماني وجود 
نداشــت. پــس از ترورهاي ســال 60 حلقه هايي 
شکل مي گيرد که موجب بازسازي هيئت مؤتلفه 
مي شــود و پس از انحال حزب جمهوري هيئت 
مؤتلفه رســماً وارد ميدان مي شود. در مورد آقاي 
آيــت بايد بگويــم که پيــش از انقاب ايشــان 
با آقاي بهشــتي نداشــتند.  هيچ گونــه ارتباطــي 
بعدها به طرق ديگر معرفي شــدند. طبيعي اســت 
هر زمان که حزبي تشــکيل مي شــود، چهره هايي 
که پيش تر ســابقه کار مشابه داشــتند يا خودشان 
مي آيند يا از آنان دعوت مي شــود. مانند دعوتي 
که حزب از آقاي پيمان داشــتند. آقاي بهشــتي 
اعتقــاد داشــتند که بــا همــکاري و کار جمعي 
مي توانيم دور هم جمع شــويم. واقعيت تاريخي 
هم اين را نشان مي دهد تا زماني که آقاي بهشتي 
زنده هســتند، شــخصيت، مديريت و اســتحکام 
فکري ايشان عمًا سايه افکنده و اجازه نمي دهد 
کــه اختاف نظرها بروز کند. چراکه اختاف نظر 
طبيعي اســت و در همه تشــکيات وجود دارد. 
براي نمونه روزنامه، دفتر سياسي و آقاي مهندس 

بشــاش هســتند. به ياد دارم که  پرسيديم چه شده 
اســت؟ گفتند من تصميم خــودم را براي آينده 
گرفتــه ام. گفتيم چه تصميمــي؟ گفتند من ديگر 
هيچ ســمت حکومتي اي را نمي پذيــرم. نيمي از 
وقتــم را به ادامه کار مطالعاتــي و فکري و نيمي 
ديگر را به ســامان دادن حزب اختصاص مي دهم 
)موضوع آن مطالعات، بازخواني اسام بر اساس 
مقتضيــات زمان بــود کــه در مرکــز تحقيقات 
اسامي با همکاري آقاي موسوي اردبيلي، شهيد 
باهنر و کم و بيش دکتر مفتح و آقاي مهدوي کني 
در حــال انجام بود. متأســفانه آن کار ناتمام ماند 
و االن چيــزي حــدود 10 الي 20 هــزار فيش از 
آن مطالعــات باقي مانده اســت(. آقاي بهشــتي 
مي گفتند که حزب خيلي کار دارد و با اين وقت 
کمي که مــا مي گذاريم نمي توان حزب را اداره 

کرد.

پس ازآن بود که مســئوليت قوه قضائيه به ايشــان 
محول شــد. فکر مي کنم در بهمن ســال 58 بود 
کــه آن حمله قلبــي براي امام پيــش آمد و پس 
از انتقــال امام بــه تهران، در يکــي از ماقات ها 
که امام حالشــان بهتر شــده بود به آقاي بهشــتي 
گفتند که من مي خواهم هر چه زودتر به وظايف 
قانوني در قانون اساســي عمل کنــم. از اين نظر 
فکــر مي کنــم رفتار امام ســتودني اســت. نوعي 
قانون گرايــي و گرايش به قانــون را در امام زياد 

مي ديديم.
  امــام ابتــدا گفتند که مــن بايد شــوراي نگهبان 
را تعييــن کنــم. بعد هم بــه آقاي بهشــتي گفتند 
که شــما رئيس قوه قضاييه بشــويد. مي دانيد که 
آقاي بهشــتي و آقاي منتظري تنها کساني بودند 
که رابطه شــان با امــام رابطه تبعيــت محض نبود 
و با ايشــان بحث مي کردند. قلباً امام را دوســت 
داشــتند اما اين طور نبود که وارد بحث نشــوند. 
آقاي بهشــتي مي گويند که اگــر اجازه دهيد من 
براي خودم برنامه اي دارم و برنامه هايشــان را هم 
گفتنــد. امام گفتند مــن مي خواهم کســي آنجا 
باشــد تا قلب مــن آرامش بگيرد. آقاي بهشــتي 
گفتند من کسي را انتخاب مي کنم که شما قلبتان 
آرام شــود، اما سرانجام امام گفتند که من اين را 
براي شما تکليف مي دانم. اين حرف براي آقاي 
بهشتي ســنگين مي آيد و ايشان احساس مي کنند 
که برخاف ميل باطني شــان بايد اين ســمت را 

قبول کنند.
طبق قانون اساســي اول، دادســتان کل کشور را 
هــم بايد رهبــر انتخاب مي کرد و ســه نفر ديگر 
را هم قضات انتخاب مي کردند تا شــوراي عالي 
قضايــي شــکل بگيرد. اينجــا بود که نــام آقاي 
موســوي  اردبيلــي مطرح شــد. آقاي موســوي 
اردبيلــي مي گفتنــد که من در آن لحظه دســت 
آقاي بهشــتي را فشار مي دادم که يعني من نباشم. 
بعد که آمديم بيرون به او گفتم بهشــتي خودت 
افتادي در چاه چرا ديگر مــرا انداختي؟ خاصه 
آقاي بهشتي قبول مي کنند و مي گويند به شرطي 

امام به آقاي بهشتي گفتند که 
من مي خواهم هر چه زودتر به 
وظايف قانوني در قانون اساسي 

عمل کنم. از اين نظر فکر مي کنم 
رفتار امام ستودني است. نوعي 

قانون گرايي و گرايش به قانون را 
در امام زياد مي ديديم
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يکي به طرف آزادي اقتصادي و ليبراليسم گرايش 
داشت و يکي به طرف سوسيالسيم و قرار شده بود 
مــن که طرفدار نظريه دوم بودم، مطالعاتي کرده و 
مدارکي تهيه کنم تا اين نظر اثبات شود. اين نظريه 
ديگر نتوانســت به توافق جمعي برسد. )همان، ص 

)23
- يکــي از مســائلي کــه در آن دوران و پيش از 
پيروزي انقــاب با آن روبرو شــدم حماتي بود 
کــه از جوانب گوناگون نســبت به نهضت آزادي 
و مرحوم مهندس بــازرگان و در مواردي به پدرم 
انجام مي شــد. عاوه بر نيروهاي جــوان برخي از 
ميانســاالن ... مرحومان عبــاس رادنيا و احمدعلي 

بابايي... اعتراض داشتند.
- از ســال 50 به اين طرف که ما در زندان بوديم، 
مي شــنيديم کــه اعضاي جديدي جــذب نهضت 
شــده اند و مواضع کلي آنها با مواضعي که آن 10 
نفر اعضاي اوليه در زندان قصر داشتند تفاوت هايي 

پيدا کرده است. )همان، ص 21(
- مــن هم در زندان با نيروهاي جديدي که مبارزه 
قهرآميز را پيشــه خود ساخته بودند، آشنا و همدم 

شدم و حضورمان با هم گره  خورده بود. )همان(

بــود. تحول ديگر افزايش قيمــت نفت و تغييرات 
و به تبــع آن، تحوالت طبقاتــي و آثار اصاحات 
ارضي شــاه و موج مهاجرت روســتاييان به شهرها 
بود که درعين حال يک نوع توســعه  صنعتي هم به 
دنبال داشــت. اين تحوالت نمي توانست بر افکار، 
انديشــه، ايدئولــوژي و اســتراتژي مبارزاني چون 
آيــت اهلل طالقاني و مهنــدس ســحابي تأثير گذار 
نباشــد. مهندس ســحابي بــا ديــدي ديناميک در 

خاطرات خود ماجرا را چنين نقل مي کند:
- در زندان قصر، پيــش از تبعيد به برازجان روي 
مســائل اســتراتژيک بحث مي کرديم به اين نتيجه 
رســيديم کــه: »هــدف، آزادي از قيد »ســه  اس« 
اســت«، يعني اســتبداد، استعمار و اســتثمار، حتي 
مهندس بازرگان جلوتر رفت و پيشــنهاد کرد که: 
مــا بايد زمينه را فراهم کنيــم که نهضت و جنبش 
بــه طرف مخفــي و يا قهرآميز و مســلحانه برود و 
نهضت آزادي تا مرحله »بلوغ« آن را حمايت کند 
ولي خود توان اين کار را ندارد. )نيم قرن خاطره و 

تجربه، ج 2، ص 22(
- در گفت وگوها بحث هايي هم درباره استراتژي 
اقتصادي مطرح شده بود. دو نظريه وجود داشت: 

تأثير گذشت زمان بر تحوالت فکري
تحوالت جامعــه را از 1342 کــه رهبران نهضت 
بازداشت و محاکمه و در سال 1346 از زندان آزاد 
شدند از يک سو و بازداشت بعدي مهندس سحابي 
و آيت اهلل  طالقاني - اين دو شخصيت تعيين کننده 
در نهضت آزادي که ســال هاي متمادي پس ازآن 
در زندان بودند - از ســوي ديگر بررسي خواهيم 
کرد. طبيعــي بود که تحوالت فکــري در اين دو 
شــخصيت خاق پيش آمده باشــد و درعين حال 
در ديگــر رهبران نهضت کــه آزاد بوده و عمًا به 
زندگي عــادي ادامه مي دادند هم تحوالت فکري 
پيــش آمده باشــد. تحــوالت بينشــي در اين دو 
شخصيت را پس از انقاب به روشني مي توان ديد 

که ما در اين نوشتار به آن اشاره خواهيم کرد.
تحــول ديگر در جامعه  ايــران، فعاليت هاي فکري 
دکتر  شريعتي بود که بدون ترديد، عميق و تحولي 
»بعد از نهضت آزادي« بود. دکتر  شــريعتي مسائل 
انديشــه اي جديد را با رويکــردي جديد در مورد 
اســام و جامعه مطــرح کرده بود و بــاب تازه اي 
گشــوده بود کــه فعــاالن مذهبي و جامعــه  ايران 
نمي توانســتند کارهاي ايشــان را ناديده بگيرند و 

تحت  تأثير آن نباشند.
تحــول ديگــر در ايــن دوران، جنــگ چريــک 
شــهري بــود؛ به ويــژه کــه در ميان ايــن جنبش 
چريکي يک ســازمان قدرتمند مذهبي- ســازمان 
مجاهدين خلق- وجود داشــت کــه بنيان گذاران 
آن از درون نهضــت آزادي و از موضــع انتقادي، 
به جنگ چريکي رسيده بودند. جنبش چريکي در 
شتاب بخشيدن جامعه نقش تعيين کننده اي داشت. 
تحول ديگر رويکــرد مبارزه روحانيــت مبارز به 
رهبري آيت اهلل خميني بود که بخشي از روحانيون 
را بــه مبارزه کشــانده بــود و چند بــار تظاهراتي 
اعتراضي، توســط طــاب در مدرســه فيضيه رخ 
داده بود که با خشــونت رژيم ســرکوب هم شده 

انشعاب يا راهکار جبهه اي؟ 
انشعاب در نهضت آزادي در سال 1358 و تأثير آن بر روند انقالب

محمدحسين رفيعي

در اسفندماه 1358 بيانيه انشعاب حدود 12 نفر از نهضت آزادي در رسانه ها 
منتشر شــد. این انشعاب ســر و صداي زیادي كرد، به ویژه اینكه در ميان 
منشعبين، مهندس سحابي، شخصيت برجسته نهضت آزادي و مبارز دیر پاي 
انقالب ایران وجود داشــت. در آن مقطع علت انشعاب به  درستي مشخص 
نبود. بعدها معلوم شد بيانيه انشــعاب در آبان ماه همان سال، هنگام اشغال 
سفارت امریكا، نوشته شــده بود و به علت استعفاي دولت موقت و حمالت 

غيرمنطقي به آن و نهضت آزادي، آن را تا اسفندماه به تعویق انداخته اند.
جسته   گریخته از طرف دوستان نهضت در مورد این انشعاب سخن گفته شده، 
ولي تحليل جامعي از آن در دســت نيست. تنها كسي كه در یک روند پویا و 
با عنایت به تحوالت تدریجي علت انشــعاب را كاویده مهندس سحابي است 
كه خود محور این انشــعاب بوده است. وي در خاطرات خود به شكلي كاماًل 
دیناميک به این پدیده پرداخته است. ما در اینجا با توجه به تحليل مهندس 
 ســحابي این علل را بررسي مي كنيم. اميد اســت كه سایر دوستان نهضت 
آزادي و افراد منشعب، روایت خود را از این تحول مهم در قدیمي ترین حزب 

اسالمي مدرن دوران معاصر پس از كودتاي 1332 بيان كنند.
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کشــور داشــتيم... اعاميــه اي داديــم کــه آقاي 
اميرانتظام عضو نهضت نيست.

- در ارديبهشــت 58 يــک جــزوه 78 صفحه اي 
تحليلــي به نام نهضــت آزادي و در غيبت اعضاي 
نهضتــي دولت موقت داديم... با عنوان »تحليلي از 
نيروهاي درون انقاب« همه  جريان ها و گروه هاي 
منتقــد يا مخالف و موافــق آن روز تحليل و بحث 
شــده بود. درباره شــوراي انقاب به طور خاصه 
گفته شده بود که از آن بوي انحصارطلبي مي آيد 
و گويــي در اختيار روحانيت قرار گرفته اســت... 
دولت موقت نسبت به  آزادي و مردم ساالري بسيار 
حســاس اســت و دقت و توجه دارد ولــي درباره 
استعمار و امپرياليســم »بي مباالت« است... مباحث 
اقتصادي به طور روشــن و تحليلي طرح شده بود. 
اين نخســتين بار بــود که در بيانيه نهضت مســائل 
اقتصادي هم مطرح مي شــد... در اين جزوه مسئله 
عدالــت اجتماعــي به عنوان يکــي از اهداف مهم 
انقاب و ضروريات اجتماعي ايران طرح شــده و 
بدون پذيرفتن تز دولتي شــدن همه صنايع، درباره 
ســهيم کردن جريان هاي سوسياليســتي در اين امر 
بحث شــده بود... که دولتي کردن صرف، ما را به 
هدف هاي عدالت اجتماعي نمي رســاند... مهندس 
بــازرگان به ما گفــت اين جــزوه روي هم رفته بد 
نيســت ولکن من بيشتر از نمره 12 نمي توانم به آن 

بدهم! )همان، ص 98 و 99(
- پس از شــهريور 1358 که طالقانــي هم از ميان 
ما رفت بيش ازپيش احساس مي کردم که در برابر 
اين موج انحصارگرايي و مصادره همه دستاوردها 
و ارزش هاي يک انقاب به نفع يک گروه خاص، 
ضرورت دارد که ما جبهه خود را قوي تر کنيم و با 
دوســتان بيشتر هماهنگي کرده و به انسجام برسيم. 

)همان، ص 100(

اســتعفاي شاه شروع مي شد و تا حذف سلطنت در 
يک دوره دو تا سه ساله پيش مي رفت تا انقابيون 
آماده براي اداره کشور شوند ولي همه به آن حمله 

کردند. )همان، ص 28(
- در ســال 57 پس ازآنکــه از زندان آزاد شــدم، 
مرحوم علي بابايي به من اصــرار مي کرد که تو از 
همين حاال تا دير نشــده تکليف خود را با نهضت 

مشخص و معلوم کن. )همان، ص 23(

دوران دولت موقت
پــس از تشــکيل دولــت موقــت آقــاي مهندس 
 بازرگان و نهضتي هــاي درون دولت موقت، بنا به 
توصيــه آيت اهلل خمينــي، کار حزبي نمي کردند و 
در جلسات نهضت شــرکت نمي کردند. مهندس 
 ســحابي به صراحت مي گويد که: »تنها کساني که 
اين ســخن آقاي خميني را رعايــت کردند و کار 
حزبي و گروهي را فداي مصالح عام ملت و دولت 
کردند اعضاي نهضت آزادي بودند.« )همان، ص 

)97
مهنــدس ســحابي، تحــوالت درون نهضت را در 

دوران دولت موقت به شرح زير بيان مي کند:
- يکي از مســائلي کــه آن روزها بر ســر زبان ها 
بود و بحث ايجــاد مي کرد، حضور آقاي مهندس 
 اميرانتظــام در دولــت موقت به عنوان ســخنگوي 
دولت بــود... تعداد زيادي از دوســتان ايشــان را 
عضو نهضت نمي دانســتند... و ايشــان را از فعاالن 
و مبارزان عليه رژيم شــاه نمي دانســتند... آيت اهلل 
طالقانــي هم حســاس شــده بــود... چــون آقاي 
اميرانتظــام گفته بــود، انقاب ديگر تمام شــده و 

حاال وقت سازندگي است! )همان(
- در جلســه اي که بــا حضور آيــت اهلل  طالقاني و 
تعــداد ديگري از دوســتان نهضتي داخل و خارج 

- لذا با خود فکر مي کردم که بعد از آزادي به اسم 
و عنوان با نهضت آزادي باشم چراکه نمي خواستم 
با  آنها قطع رابطه کنم ولي ديگر نمي توانســتم در 

کادر نهضت محدود شوم. )همان(
- در دوران زنــدان فکــر مي کــردم ايــن فاصله 
ايجاد شده به خاطر تفاوت شــرايط است که ما در 
زنــدان طي کرده و مهندس  بازرگان هم در بيرون 
شــرايط ديگــري دارد. و اال تا ســال 1350 که ما 
را دســتگير کردند ما با مهندس بازرگان، مرحوم  
طالقاني و ديگر اعضاي سابق نهضت، کامًا يگانه 

و همفکر بوديم. )همان(
- بعــد از آزادي، متوجــه بگومگوهايــي که ميان 
جوان ترهــاي نهضت... با پدرم و مهندس بازرگان 
پيش مي آمد شدم... در ســخنراني »آفات توحيد« 
مهندس بــازرگان بــه تعــدادي از جهت گيري ها 
و شــعارهاي انقابي انتقــاد کــرده... که موجب 
کــدورت تيپ جوان تــر گرديده اســت. بعد هم 
مرامنامه اي مطرح شــده بود کــه مي ديدم با آنچه 
در ســال 1344 در زندان قصر به آن رسيده  بوديم 

تفاوت دارد. )همان، ص 22(
- پــس از آزادي در ســال 57 ... بحث هايــي را با 
مرحوم مهندس و پــدرم آغاز کردم. بحث هاي ما 
جنبه نظري داشت... بيشتر اوقات بحث ها و نظرات 
سابق خود ايشــان را در زندان قصر يادآوري و بر 
لــزوم تجديدنظر در اساســنامه و مواضــع با توجه 
به شــرايط پيچيده روز تأکيد مي کــردم... اگرچه 
همچون گذشته ميان من و ايشان در مسائلي چون 
مسائل اقتصادي اختاف وجود داشت، ولي رابطه 
ما همچون ســابق صميمانه بود و من عضو شوراي 

نهضت آزادي بودم. )همان، ص 23(
- مهنــدس بــازرگان و پــدرم طالــب  آرام کردن 
جنبــش بودنــد... امــا ديگــران؛ جعفــري، بنده، 
فريدون، بسته نگار... طرفدار تز }آيت اهلل{خميني 

بوديم که نفي رژيم سلطنت را مي کرد. )همان(
- به رغــم اين فضاي انقابي، مهندس بازرگان چه 
به طور ضمني و چه صريح و روشــن در فکر ترمز 
انقــاب بود. ما نيز در فکر شــتاب دادن به انقاب 
بوديــم... پس از چند ســال و پس از فروکشــيدن 
هيجانــات اوليه انقاب ما هم به اين رســيديم که 
سخن مهندس  بازرگان و دکتر  سحابي درست بود. 

)همان، ص 25(
- من هم بــه دليل عاقه ام به مهنــدس بازرگان و 
پدرم و مرحوم طالقاني حاضر نمي شــدم که جمع 
را رها کنم... تعجــب مي کردم مثًا آقاي نزيه که 
از سال 41 که ما را ترک کرده بود و حتي جلسات 
دادگاه را نمي آمــد و بــا آقاي صــدر هم به عنوان 
وکيل ديگــر همــکاري نمي کــرد، چگونه جزو 
شوراي نهضت شده يا شــخصي به نام بهراميان ... 
از کجا آمده است و چه ماهيتي دارد؟ البته در اين 
زمان هنوز بچه هاي نهضت خارج از کشــور مانند 
دکتر  يزدي و مرحوم قطب زاده نيامده بودند و اين 

مواضع در داخل ايران بود. )همان، ص 27(
- نهضــت در اعاميه شــش شــهريور 57 حذف 
ســلطنت را در يک دوره مطرح کــرده بود که از 
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از پيروزي انقاب اين را نيز نشــان داده بود. حتي 
در زمان اقامت آقاي خميني در پاريس... در آنجا 
گرايــش و عاقه خود را بــه عملکرد و خط دکتر 
يــزدي اعام کرده بــود1... گروه آلمــان و گروه 
پاريس اختاف نظرهايــي کم وبيش با دکتر يزدي 
داشــتند... همگي از اعضاي نهضت  آزادي خارج 
از کشور بودند، ولي مهندس  بازرگان دکتر يزدي 
را تأييد مي کرد... مهندس  بازرگان، دکتر يزدي را 
به عنوان وزير خارجه و درواقع مشاور خود انتخاب 

کرد... )همان، ص 103 و 104(
- افــراد جديد ]نهضت[ که عمومــاً در فضاي باز 
و آزاد خــارج از کشــور پــرورش يافتــه بودند تا 
حدودي ليبرال تر و محافظه کارتر و افرادي که در 
داخل کشــور با توجه به جو اســتبداد و خفقان آن 
ســاليان را گذرانده بودند، بالنسبه راديکال تر شده 
بودنــد. در اين ميان عده اي هــم بودند که به دنبال 
دســته بندي و صف بندي در ميان نيروهاي نهضت 

بودند. )همان، ص 105(
- بــه هر صورت اين اختاف، مــن را تحت  تأثير 
قــرار داد و موجبات کنارکشــيدن مــن را فراهم 
کرد. اخاق فــردي من از ابتدا چنين بوده اســت 
هنگامي کــه مشــاهده کنم فــرد يــا جرياني قصد 
رقابت بــا من را دارد يا من مجبــور به رقابت با او 
باشــم، خود را از صحنه کنار مي کشم... با توجه به 
مســائل عمده اقتصادي، اجتماعي و گرفتاري هاي 
... و ضدانقــاب و...  انحصارطلبــان  از  حاصــل 
توطئه هــاي خارجــي، پرداختن بــه درگيري هاي 
داخلــي براي ما صحيح نبود و مــن قرار گرفتن در 
مقابل دوســتان داخلي اعم از جديــد و قديم را به 
صاح نمي دانســتم، به ويژه با مهندس بازرگان که 

به مثابه پدر دوم من بود. )همان، ص 105(
- به هميــن دليل من نامه اي بــراي کميته مرکزي 
نهضت نوشتم و آقايان حسن حبيبي، شهيد رجايي، 
برادران عرب زاده، اسماعيل  ناطقي، مهدي  نواب، 
همايون ياقوت فام، محمد  بســته نگار، محمدمهدي  
جعفري، علي اســپهبدي، فريدون  سحابي و خانم 
انيســه مفيدي نيز آن را امضا کردند... در آن زمان 
دانشــجوياني که ســفارت را اشــغال کرده بودند 
اســنادي که نيمــي از حقيقــت را بيــان مي کرد، 
منتشــر  کردند... که من احساس کردم اين جريان 
يک توطئــه اســت و در همين رابطــه... با وجود 
اســتعفا به طور عملــي کناره گيري نکــردم، بلکه 
متن بيانيه نهضت در رابطه با اســناد منتشره سفارت 
امريکا را نيز مــن تهيه کردم... همکاري خود را با 
نهضــت ادامه داديم، ولــي ديگر در داخل نهضت 
مســئوليتي به عهده نداشتيم... به ضرورت انتخابات 
مجلس اول در اسفند ســال 58، استعفاي خودمان 
را به رسانه ها داديم و ازآن پس ديگر عضو نهضت 

نبوديم. )همان، ص 106(
اقتصادي  مواضع  شــکل گيري  چگونگي 

مهندس  سحابي
ضرورت مولودي جديد:

مهنــدس  ســحابي، فرآيند بحث هــاي زندان قصر 
را پس از بازداشــت رهبــران و کادرهاي نهضت 
آزادي در ســال 42 چنين بيــان مي کند: چون در 

هيئت اجرايي را بايد تمکين کنيم، اما دوســتان و 
اصحاب دکتر يزدي بر صاحيت او بيشــتر معتقد 
بودند. از اين صحبت ها کمي جا خوردم، نه به دليل 
صاحيتي که بيشــتر براي خود قائل بودم يا آنکه 
خود را برتر مي دانســتم... من هرگــز بدبيني هايي 
را کــه گروه هاي چــپ درباره دکتر يزدي شــايع 
مي کردند باور نداشتم... مي دانم که ايشان ارزش ها 
و عايق بااليي دارد و نسبت به مرام خود که مرام 
همــه ما نيز بود بســيار وفادار بوده و هســت، ولي 
معتقد بودم مانند بســياري از سياستمداران روز دنيا 
داعيه مقام و رهبري تشــکيات را نيز دارد. فهم و 
شــعور و درايت آن را نيــز دارد. افراد و اصحاب 
وي نيز کامًا دســت به فرمــان وي بودند. )همان، 

ص 101 و 102(
- تعجــب من از آنجا بود کــه اين گونه صحبت ها 
پيش ازايــن در ميان نهضت نبود! ... اساســاً مقام و 
منزلــت حزبــي دغدغه کســي نبــود... حقيقتاً در 
نهضت طبقه بنــدي وجود نداشــت... برخاف  ما 
قديمي هــاي نهضــت کــه همچنان ســازمان  نيافته 
يــا خانوادگي بوديــم... گروهي کــه از خارج و 
به خصوص از امريکا آمده  بودند بســيار متشــکل 
بودنــد و رهبري صاحب داعيه داشــتند، مشــاهده 
کرديــم دارد بــاب صحبت هايي باز مي شــود که 
از روز تأســيس نهضت آزادي و از روز تأســيس 
نهضت مقاومت هرگز در ميان ما وجود نداشت...

در بحث هــاي آقــاي نژادحســينيان ايــن تفاوت 
را حــس مي کردم. آنــان با مجاهديــن و گرايش 
مارکسيســتي آنها مخالف بودند و ما را تحت  تأثير 

آنان مي دانستند. )همان، ص 102(
- ميــان افــراد و اعضاي جديد که بــه ايران آمده 
بودنــد و گروهي که در داخل فعال بودند و برخي 
از آنها به زندان رفته بودند، تفاوت هايي مشــاهده 

مي شد. )همان، ص 103(
- از ســال هاي پس از 1321 ما با آقاي دکتر يزدي 
آشنا و بسيار نزديک بوديم. ولکن از سال 1341 به 
بعد در دو وادي متفاوت افتاديم. يزدي به خارج از 
کشور رفت و در فضاي باز و پر از رابطه آنجا رشد 
و فعاليت کرد. من هم به زندان افتادم و در محافل 
تند و راديکال رشــد کردم. من جنساً راديکال بار 
آمدم و او جنساً ديپلمات بار آمد... ميان ما تفاوت 
عميق سياســي و ايدئولوژيک وجود نداشــت. از 
طــرف ديگــر نگران بــودم باوجود اصــراري که 
ياران او دارند و تشــکياتي که در سايه رهبري او 
ايجاد مي کنند کار ما در نهضت به مشــکل بکشد 
و بحث هايــي را دامــن بزند. بحث هايــي که طبعاً 
نوعي رقابت و يا درگيري را درپي داشــته باشد... 
در صورت بروز اختافي ميان ما، مهندس بازرگان 
حتماً طرف آنها خواهد بود! مهندس بازرگان پيش 

کنگــره نهضــت  آزادي و انتخاب هيئت 
اجرايي

مهندس  ســحابي روايت مي کند که در تابستان 58 
کنگره نهضــت آزادي را تشــکيل داديم و به جز 
آقايــان علي بابايــي و رادنيا، همــه  اعضاي داخل 
کشــور و خارج کشــور نهضت شــرکت کردند. 
مهندس  ســحابي عصاره ســخنان خــود را در آن 
کنگره چنين بيان مي کنــد: »انقاب دارد مصادره 
مي شود... خط مشي نهضت  آزادي ادامه حکومت 
نيســت و هدف ادامه انقاب يــا حفظ ارزش هاي 
ملــي، مذهبــي در زمينه هاي سياســي، اقتصادي و 
اجتماعــي اســت. اين بحــث مورد اســتقبال قرار 
گرفــت... ضرورت انتخاب هيئــت اجرايي جديد 
نهضت وجــود داشــت... من به عضويــت هيئت 
اجرايي انتخاب شــدم و چون رأي باالتري آورده 
بودم عمًا به عنوان دبير يا مسئول اين هيئت معرفي 

شدم« )همان، ص 100 و 101(
اختالف نيروهــاي داخل و خارج نهضت 

آزادي
از ســال 1342 تــا 1357 اعضاي نهضــت آزادي 
در دو موقعيت جغرافيايي سياســي بســيار متفاوت 
فعــال بوده انــد. در داخل عــده اي به ويژه مهندس 
 ســحابي عمدتــاً در زنــدان و عــده اي در خارج 
زنــدان و در خارج کشــور )آقايــان دکتر يزدي، 
مرحوم قطــب زاده( فعــال بوده اند. طبيعي اســت 
که با توجه به شــرايط خفقان و جو پليســي درون 
کشــور در اين دوران ارتباط اين دو بسيار مشکل 
بوده است. از طرف ديگر تحوالت داخل و خارج 
هم مي توانست در شکل گيري تفکر اين دو گروه 

متفاوت باشد.
در ميــان نيروهاي داخل پس از شــخص مهندس 
 بازرگان -که محور و ســتون خيمه نهضت  آزادي 
بود- مهندس  ســحابي و در ميان نيروهاي خارج، 

دکتر يزدي شاخص و محور بوده اند.
صرف نظر از ويژگي هاي رفتاري- اخاقي اين دو 
نفر، مواضع عقيدتي ـ سياســي آنها طبيعي بود که 
متفاوت باشــد و در بهترين حالــت به زمان و کار 
نياز داشــت تا همگرايــي پيش آيد يــا اينکه اين 
اختافات تشــديد گردد و به جدايي ختم شــود. 
مهندس  ســحابي روند برخورد اين دو جريان را به 

ترتيب زماني به شرح زير بيان مي کند:
- باوجــود انتخابات هيئــت اجرائيــه، افرادي که 
از امريــکا آمــده و دوســتان دکتر يــزدي بودند، 
فعاليت هاي مســتقل انجــام مي دادند ]مســتقل از 
تشکيات نهضت[ آنان 200 نفر بودند که متشکل 
و منسجم به رهبري دکتر يزدي فعاليت مي کردند.

- فعــاالن قديمــي نهضــت بــراي مــن تعريــف 
مي کردنــد... که بچه هاي دکتر يــزدي دارند غلو 

مي کنند. )همان، ص 101(
- روزي در دفتــر نهضت... شــنيدم کــه در اتاق 
مجــاور هادي  نژادحســينيان که از دوســتان دکتر 
يزدي بود با برادرم فريدون بحث مي کند. او معتقد 
بود که بعد از مهندس  بازرگان حق آن اســت که 
فاني ]دکتر يزدي[ دبيرکل نهضت باشد. فريدون 
نيز تأکيد مي کرد کــه فعًا رأي کنگره بر اعضاي 

از سال 1342 تا 1357 اعضاي 
نهضت آزادي در دو موقعيت 

جغرافيايي سياسي بسيار متفاوت 
فعال بوده اند
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آرام کردن انقاب و مهندس ســحابي و دوستانش 
بر تعميــق  انقاب تأکيد داشــته اند. اين اختافات 
جدي بوده اند، ولــي نمي توانند توجيه کننده علت 

انشعاب از يک حزب سياسي باشند.
ســوم؛ عامل ديگر انشــعاب، ضعف مديريت و 
دانش تشــکياتي مهنــدس بازرگان بوده اســت. 
مهندس بــازرگان بايد چون پدري مقتدر و بانفوذ 
اين اختافات را مديريــت مي کرد، نه اينکه خود 
به يک طرف تمايل داشــته باشد و به زيان مهندس 

سحابي موضع گيري کند.
فراکســيون  دو  مي توانســت  نهضــت  در 
ليبرال دموکرات و سوسيال دموکرات شکل گيرد. 
اساســنامه و مرامنامه و آيين نامه هــاي آن با توجه 
بــه اين شــرايط جديد تغييــر کنند و با مکانيســم 
دموکراتيــک- که نهضت خيلــي پايبند آن بود- 
حزب به کار خود ادامه دهد. چيزي که بعد از دهه 
1970 در احزاب بزرگ کشــورهاي دموکراتيک 
رسم شده اســت. ديگر دوران احزاب استالينيستي 

گذشته بود.
از  همچنــان  مي توانســت  بــازرگان  مهنــدس 
فضايــي  ولــي  کنــد،  دفــاع  ليبرال دموکراســي 
دموکراتيک براي هر دو فراکســيون فراهم کند؛ 
طوري که در داخل حزب مبارزات ايدئولوژيک- 
اســتراتژيک تداوم داشته باشــد و مواضع بيروني 
تابع قواعد و انضباط حزب باشد، اقليت - اکثريتي 
در نهضت شــکل گيرد. به ويژه کــه در آن مقطع 
نيروهــاي مذهبي  ميــان  سوسيال دموکراســي در 

پايگاهي قوي داشت.
افزون بــر فقهايي همچون شــهيد صدر و آيت اهلل 
مطهري که چشمه اي از خود را نشان داده بودند، در 
ميان روشنفکران مذهبي غيرحوزوي دو شخصيت 
بســيار برجسته -آيت اهلل  طالقاني و دکتر شريعتي- 
و بنيان گذاران ســازمان مجاهدين در مســير هايي 
مســتقل از مهندس  سحابي به جمع بندي هاي بسيار 
مهمي، همچون مهندس  سحابي، در مورد عدالت 
اجتماعي - اقتصادي رسيده بودند که نمي شد آنها 

در ادامه مهندس  ســحابي مي گويــد که به تدريج 
بــه منابع و مأخــذ اصلي روايــات مراجعه کرده و 
به ويژه به مباحث مربــوط به باب زکات از منابعي 
همچون »وسائل الشــيعه«. نتيجه تحقيقاتم هم تأييد 
سوسياليســم از سوي اســام بود و اينکه اسام در 
زمينــه اقتصادي به سوسياليســم نزديک تر اســت. 

)همان، ص 278(
در پايــان ايــن بحث مهنــدس  ســحابي مي گويد 
مهندس  بازرگان هنگام ســخنراني من به صورت 
خصوصي مي گفــت که »مهندس  ســحابي به من 
خواهــد گفــت که تــو ليبرالي« مهندس  ســحابي 
مي گويــد که اصطــاح ليبرال از همــان موقع در 
نهضــت موردبحــث و گفت وگو بــود. علي رغم 
همه احترام و عاقــه اي که براي مهندس  بازرگان 
قائل بودم و ايشان سمت استادي و پدري برگردن 
من داشــت، ولــي روي ما به هم بــاز بود و گاهي 
شــوخي هم مي کرديــم. به هر صــورت گرايش 
مهندس  بازرگان ليبراليسم بود... در زمينه اقتصادي 

سرانجام در آن زمان به تفاهم نرسيديم. )همان(
اختــاف ديگري کــه مهندس  ســحابي از آن در 

دوران زندان سخن مي گويد مارکسيسم است.
مهندس  ســحابي تصريح مي کند که »گرايش ما و 
امثــال ما، در آن دوران به ايدئولوژي مارکسيســم 
نبــود، بلکه مــا به حرکت هــاي مارکسيســتي در 
جهان نظيــر ويتنام، انقاب کوبا و حرکت مرحوم 
چه گــوارا گرايش داشــتيم.« )همــان، ص 293(. 
مهندس ســحابي مي گويد که مانند مارکس ما هم 
به اين نظريه رســيده بوديم که »آنچه اصالت دارد 
عينيت اجتماعي و به تعبير مارکس موضع توليدي 
فرد اســت.« )همان(. مهندس  باز تأکيد مي کند که 
در ايــن زمينه »با الهامي که از آقاي طالقاني گرفته 
بــودم و خود نيز در آن باره  کار کرده بودم، معتقد 
شده بودم که در اين زمينه ]عينيت اجتماعي[ يک 
همسويي ميان اســام و مارکسيسم وجود دارد. با 
تدبر در قرآن مشاهده کردم که آيات متعددي در 
قرآن وجود دارد که عمل را اصل و عقيده را فرع 

قرار داده است.« )همان(.

جمع بندي و تحليل
از روايت مهندس سحابي برمي آيد که:

يکم؛ محور انشــعاب، مهندس  سحابي بوده است 
و ديگران پيروي کرده اند. مهندس  ســحابي منشأ 
اثري در تحوالت سياسي جامعه شد. دکتر حبيبي 
و شــهيد رجايي جذب حاکميت شــده و در آنجا 
منشــأ اثر بودنــد. رجايي عمر کوتاهي داشــت و 
حبيبي تا آخر عمر در آن مسير باقي ماند و حتي از 
کار در نهضت برائت جست! ديگران هم کم وبيش 
فعاليت هايي داشــتند و فقط آقاي بسته نگار همراه 

مهندس ماند و تا  آخر عمر با ايشان مأنوس بود.
دوم؛ اوليــن دليــل انشــعاب اختــاف مواضــع 
ايدئولوژيک - اســتراتژيک بوده اســت. مهندس 
ســحابي به سوسيال  دموکراسي و مهندس بازرگان 
و دوستان ماندگار در نهضت به ليبرال دموکراسي 
اعتقاد داشتند و اين اختاف کوچکي نبوده است.

عاوه بر آن در روند انقاب، مهندس  بازرگان بر 

تشــکيل نهضت آزادي در سال 40 شتاب داشتيم، 
فرصت کافي براي کار روي اساســنامه، مرامنامه، 
ايدئولوژي و تشــکيات وجود نداشت. در زندان 
قصر اين فرصت پيش آمد. ابتدا مهندس بازرگان 
فقط بر مبارزه با اســتبداد و استعمار تأکيد داشت، 
ولــي پس از بحث هاي فراوان مبــارزه طبقاتي هم 
مــورد تأييــد بزرگ ترها يعني مرحــوم طالقاني و 
مرحوم بــازرگان و دکتر ســحابي، قرار گرفت و 
چنين نتيجه گيري شــد که هــدف نهضت آزادي 
مبارزه با اســتبداد، استعمار و استثمار است )به طور 

مخفف: سه  اس(.
در بحث هاي اســتراتژي به اين جمع بندي رسيديم 
که مولود جديدي براي مبارزه مسلحانه بايد متولد 
شود که در آن صورت ما ديگر توانايي، صاحيت 
و کفايت رهبري آن شــرايط را نخواهيم داشــت. 

)همان ج 1، ص 275 و 276(

بحث اقتصــاد و اختالف نظــر با مهندس 
بازرگان

مهنــدس ســحابي، تاريــخ بحث هاي مربــوط به 
»استراتژي اقتصادي« را بسيار طوالني بيان مي کند 
و مي  گويــد که دکتر ســحابي و مهندس بازرگان 
بــه آزادي اقتصادي معتقد بودند و اين به ســوابق، 
تربيت، اعتقادات و مطالعات آنها مربوط مي شــد، 
ولــي نيروهاي جوان تر به »اقتصاد رهبري شــده و 
سوسيالسيم« اعتقاد داشتند. )همان، ص 276و277(

مهندس ســحابي مي گويد که در زنــدان قصر به 
توافق نرســيديم و در زنــدان برازجان و در غياب 
آقاي طالقاني سرانجام بحث به آنجا منتهي شد که 
مهندس بازرگان به وي کــه طرف اصلي بحث با 
ايشان بوده، گفته اند که: »روي مباني اقتصادي در 
اســام مطالعاتي انجام دهم و اگر نتيجه مطالعات 
و بررســي هاي من حکايت از تأييد سوسيالسيم از 
سوي اسام داشــت، آنگاه من هم حرفي ندارم و 

تسليم مي شوم.« )همان، ص 277(
مهنــدس ســحابي مي گويد که از همــان موقع در 
زندان و خارج زندان، روي اين موضوع کار کرده 

است.
و در هنگام حضور در تهران از چند منبع همچون 
کتاب »علي صوت العداله االنســانيه« تأليف جورج 
جرداق مســيحي که جلــد اول آن توســط آقاي 
ســيد هادي خسروشاهي ترجمه شده بود و روايت 
ديگري هم در پاورقي اشــاره شــده بود و از قول 
»پاره اي مراجــع« که منظور وي آيــت اهلل خميني 
بود، آورده بود که »در اسام دولت از حق زيادي 
برخــوردار اســت و حتي مي تواند از افراد ســلب 

مالکيت کند.« )همان(
مهندس ســحابي تأکيــد مي کند که ايــن نظرات 
در تأييد نظرات ما بود و کتاب ديگر »االســام و 
مناهج االشتراکيه« اسام و برنامه هاي سوسياليستي 
از شيخ محمد غزالي از علماي بزرگ االزهر بود و 
همچنين کتاب »التکافل االجتماعي فی االسام« از 
استاد محمد ابوزهره از اساتيد دانشگاه االزهر، اين 
کتاب ها علي رغم اينکه نويســندگان آنها غيرشيعه 

بودند، ولي منابع خوبي بودند. )همان(

اعضای نهضت آزادی در حاشیه دادگاه نظامی 1342
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عليرضا  رجايي، بسته نگار، من و... حضور داشتند، 
آقــاي دکتر صدر بــا کمال حســن نيت و با لحني 
عاطفــي و درعين حــال نگران از تحــوالت آينده 
مملکت از مهندس سحابي خواست که به نهضت 
برگــردد. پيــش از آنکه مهندس  ســحابي جواب 
دهد، من در حضور او »اســائه ادب« کردم و گفتم 
کــه مهندس االن، شــرايط ســال 1358 را ندارد. 
تفکري را در جامعه مطرح کرده اســت، گروهي 
را جــذب کــرده و هويتي را تثبيت نموده اســت 
و اگــر منظور وحدت اين دو گروه باشــد بســيار 
مطلوب اســت، ولي مشــروط بر اينکه در نهضت 
آزادي مواضع اقتصــادي آيت اهلل طالقاني پذيرفته 
شــود. آقاي مهندس صباغيان بافاصله گفتند که 
»ما مواضع اقتصادي آقاي طالقاني را قبول داريم.« 
و آقاي دکتر يزدي گفتند که مهندس بازرگان در 
اين مورد موضع داشــت، ولي من مشــکلي ندارم. 
از ما خواســتند که پيشــنهاد خود را مکتوب کنيم 
تا در شوراي نهضت بررســي شود. معلوم بود که 
اين عمل نه مطلوب بود و نه شدني. من مي دانستم 
کــه دوســتان نهضت بــا مواضع اقتصــادي آقاي 
طالقانــي زاويه اي جــدي دارند و بــه همين دليل 
هم پيگيري نشــد. من نمي دانم که آيا در شوراي 
مرکزي نهضت مطرح شــده يا خيــر؟ احتياجي به 
مکتوب کــردن ما نبود. مواضــع اقتصادي آيت اهلل 
طالقاني معلوم اســت و اگر دوستان نهضت آن را 
مي پذيرفتند، مشکل نبود. البته اين هم عملي نبود. 
راه همکاري تشــکيل جبهه بود که در مقطعي در 
انتخابات مجلس ششــم عملي شد و بعدها به دليل 

فشارهاي امنيتي، رها شد.
چهارم؛ اين انشــعاب چه تأثيري بر روند 

انقالب داشت؟
طبيعي بود که با اين انشعاب موضع نهضت آزادي 
و مهندس بازرگان در فضاي سياسي جامعه ضعيف 
شد. با اشغال سفارت امريکا، فرصت طلباني که به 
دنبــال تسويه حســاب با حذف نهضــت از صحنه 
سياسي ايران- به عنوان رقيب- بودند، دست به کار 
شــدند. اســناد ســفارت امريکا را غربال کردند و 
اخبار مربوطه را به قول مهندس سحابي به صورت 
»نيمــي از حقيقــت« منتشــر مي کردنــد. دادگاه 
اميرانتظــام را هــم عمــًا عليه نهضــت و مهندس 
بــازرگان به کار بردند و دفاع مهندس بازرگان در 

بشــريت اســت يعني وارد کردن عرفان عملي – و 
نــه عرفان نظري- در اداره مملکت؛ همچون دکتر 

مصدق، گاندي و به تازگي ماندال.
ايــن انديشــه چيزي نيســت کــه بزرگانــي چون 
شريعتي، طالقاني و مهندس  سحابي از حزب  توده 
گرفته باشند! حزب توده همچنان در دوره استالين 
مانده بود و حتي از سوسيال دموکراســي اروپا هم 
عقب تر بود تا چه رســد به تفکر اين عزيزان. طرح 
اين مسئله نادرست است و در ضمن مغاير با تاريخ 
تحــوالت فکري مســلمانان ايرانــي و حتي جهان 

اسام است، عاوه بر آن غيرعلمي هم هست.
مارکسيســت هاي ارتدوکس که هنــوز در دوران 
اســتالين مانده اند، همچون فوکويامــاي نئوليبرال 
بــه پايان تاريــخ اعتقــاد دارند و منکــر تحوالت 
جهــان و حرکت زمان و تغييرات دائمي انســان و 
انديشــه اش مي شوند. ديکتاتورها هم فکر مي کنند 
که مي توانند با سرکوب و زندان، زمان را متوقف 

کنند.
از 1340 و حتــي پيــش از آن، ايــن تحوالت در 
نيروهــاي مســلمان ايرانــي، تحقق يافتــه بود که 
راه مبــارزه بــا آن )توســط ليبرال دموکرات ها( يا 
راه اســتقال آن )از موضع منشــعبين(، انشــعاب 
از نهضــت آزادي نبود، بلکه به رسميت شــناختن 
يکديگر و ايجاد فضــاي دموکراتيک براي طرح 

و نقد نظرات بود.
دوســتان نهضتي صادقانه و با حســن نيت، بارها از 
مهندس دعوت کرده بودند که به نهضت برگردد 
و دبيرکل شود. اين کار عمًا غيرممکن بود. معني 
اين دعوت اين بود که انشعاب مهندس از نهضت 
فقط تشکياتي و تحت تأثير اهرم تشکياتي دکتر 
يزدي و دوستانش و نه عامل ايدئولوژي بوده است. 
البته مهندس سحابي هم  بايد پيش از انشعاب، اين 
پيشــنهاد را مطرح مي کرد و تا آنجا که نويســنده 
مي داند چنين پيشــنهادي از طرف مهندس سحابي 

نيز هيچ گاه مطرح نشده است.
شــايد، بيان يــک خاطره به اين امــر کمک کند. 
به ويــژه که ايــن خاطره با قدري اختاف توســط 
آقــاي دکتر يــزدي در مصاحبه بــا مهرنامه آمده 
اســت. قبــل از 1388 در جلســه اي در منزل آقاي 
دکتــر يزدي کــه آقايان صدرحاج ســيدجوادي، 
مهندس  ســحابي، دکتر يزدي، مهندس  صباغيان، 

را ناديــده گرفت. تحوالت فکري - اســتراتژيک 
نيروها به مرحله ا ي  رسيده بودند که آقاي مهندس 
بازرگان نمي توانست از منشعبين، انتظار سکوت و 
مماشــات در مورد افکار خود را داشته باشد، ولي 
ايشان مي توانست اين افکار )سوسيال دموکراسي( 
و افــکار اعتقــادي خــود )ليبرال دموکراســي( را 
مديريت کند و تحوالت دروني نهضت آزادي را 

به آينده جامعه و شرايط محول کنند.
اينکه بعضي از دوســتان نهضت در سال هاي اخير 
در مصاحبه هــاي خــود، تفکرات »سوسياليســتي« 
مهندس  ســحابي را تحــت  تأثير رابطه بــا رهبران 
حزب تــوده در زندان يا افکار شــهيد صدر را در 
واکنــش با مواضع حــزب بعث عراق دانســته اند، 
کامًا و قطعاً نادرســت و از روي مشــکل معرفتي 
آقايان اســت. ما در اين نوشــتار مفصــًا روايت 
مهندس  ســحابي را از تحوالت فکري او و به ويژه 
در مورد مواضع اقتصادي آورديم که رسيدن به آن 
حداقل 15 سال طول کشــيده بود. از اين گذشته، 
مهندس  سحابي، بدون ترديد پس از 50 سال که از 
پيگيرترين  تشکيل نهضت مي گذرد، خاق ترين، 
و پرکارتريــن کادر اين حزب بوده اســت. امروز 
کارنامه  فکري او پيش چشــم ماست، ابتکارات و 
ابداعات فکري او بــا هيچ کس در نهضت آزادي 
قابل مقايســه نيســت. او اطاعات جامعي در همه 
زمينه ها - نســبت به هم دوره اي هايش - داشــت؛ 
در متون مذهبي حتي ادعيه شــيعي، تاريخ اسام، 
تاريخ ايــران، اقتصاد، توســعه، تحــوالت فکري 
جهان غرب و منطقه. درعين حال مستقل از تعلقات 
طبقاتي و خانوادگي، ساده زيســت و حسابگر بود. 
اين ويژگي ها مواضع او را مســتقل از گرايش هاي 
مختلفي که معموالً وجود دارد، ظاهر مي ســاخت 
اخــاق و صداقــت او هــم نمي گذاشــتند که او 
تمايلي غيرمعرفتي پيــدا کند. زندانيان حزب توده 
به مراتب کمتر از او اين ويژگي ها را داشتند و حتي 

اطاعات مارکسيستي مهندس کمتر از آنها نبود.
اين مهندس بود که بر آنها تأثير مي گذاشــت و نه 
آنها بر مهندس؛ البته انديشــه مارکسيسم بر تمامي 
جهانيــان تأثير گذاشــته و اين تأثير هميشــه منفي 
نبــوده و در موارد بســيار زيادي مثبت و ســازنده 
هم بوده اســت. او چنديــن بــار در مصاحبه هاي 
خــود تأکيد داشــته که »يک سوســيال دموکرات 
بومي«، »يک سوســيال دموکرات ايراني« يا »يک 
سوســيال دموکرات مذهبــي« اســت. مهندس اين 
کلمات را بســيار آگاهانه انتخاب کرده اســت، تا 
او را بــا سوســيال دموکرات هاي رســمي اروپايي 
مقايســه نکنند و يکي نداننــد. اين حرف جديدي 
اســت و همان طــور کــه گفتــه شــد، طالقاني و 
شــريعتي و قبًا هم در دهه  1320 مرحوم نخشــب 
به آن رسيده اند. تشــکيل خداپرستان سوسياليست  
هــم مؤيد ايــن رويکرد اســت و دکتر شــريعتي 
مشخص تر از طالقاني و مهندس سحابي و نخشب 
آن را در مثلــث »عرفان - عدالــت - آزادي« بيان 
کرده اســت که خود ضمن اينکه نقدي اســت بر 
سوسيال دموکراسي اروپايي، راه جديدي در پيش 
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تأثيرگذار بود؟ اين اشــتباه استراتژيک همه  آقايان 
بود! اخيراً آقاي دکتر محمدمهدي جعفري، يکی 
از منشــعبين، در مصاحبه اي )رسانه ها 18 آذر 93( 
به خود انتقاد کرده و گفته اند که ما نبايد مســتقيماً 
از نهضــت آزادي اســتعفا مي داديــم، بلکــه بايد 
گفت وگو مي کرديم. اين نکته مهمي اســت، ولي 
ايشــان در ادامه  مصاحبه نکاتي مي گويد که نشان 
از اشتباه تحليل در مقطع انشعاب بوده است. آقاي 
جعفري مي گويــد: معتقديم ملت ايــران در حال 
حاضر در يک حالت انقابي به ســر مي برد و اگر 
ما بخواهيم در وضعيت فعلي همپاي ملت حرکت 
کنيم، مجبور به تخطي از تشــکيات خواهيم بود 
و اگــر بخواهيم همپاي تشــکيات حرکت کنيم، 
از ملت عقــب مي مانيم. در ايــن وضعيت بهترين 
راه استعفاســت. اين سخن تشــکيات نهضت را 
يک جسم صلب، جامد و اليتغير حساب مي کند. 
مگر اين عده نمي توانستند راهي مناسب بين منافع 
ملي و تشــکيات نهضت ايجــاد کنند؟ به هرحال 
نهضــت، متشــکل از افرادي بود که آن را شــکل  
مي دادنــد. خاصه که آقاي جعفري در جاي ديگر 
مي گويد که نهضت مثل يــک جبهه بود. اين هم 
به نفع تشکيل فراکســيون هايي متفاوت بود. آقاي 
جعفري در جاي ديگر مصاحبه مي گويد که علت 
کانديداتــوري دکتر حبيبي اين بــود که مهندس 
بــازرگان به علت حماتي که به ايشــان و نهضت 
و آقاي اميرانتظام شــده بــود، رأي نمي آورد و ما 
]منشــعبين[ از مهندس خواستيم که کانديدا نشوند 
و ايشــان به اين شــرط پذيرفتند که ما هم مهندس 
ســحابي را کانديــدا نکنيم. مهندس ســحابي اين 
شرط را پذيرفت و آقاي حبيبي را کانديدا کرديم. 
اين هــم يک تصميم بســيار غيرسياســي و کامًا 
عوامانه بود. اوالً چرا مهندس ســحابي را کانديدا 
نکنيــد؟ علي القاعده در شــأن مهنــدس بازرگان 
رقابت با مهندس ســحابي نمي توانســت مهم تر از 
منافع ملي باشــد! بــه فرض که چنيــن رقابتي بود 
بايــد مهندس بــازرگان را قانع مي کرديــد. بعد با 
چه تحليلــي دکتر حبيبي را که در ايران شــناخته 
شــده نبود، قدرت تبليغ و رقابت با آقاي بني صدر 
را نداشــت کانديدا کرديــد؟ بني صدر ماه ها براي 
پيروزي خود کار کرده بود و حبيبي چنين قدرتي 
نداشــت که بــا او رقابت کند! اين هــم يک ايراد 
اســتراتژيک بود که اگر به فرض مهندس سحابي 
يا مهندس بازرگان رئيس جمهور مي شدند، به ويژه 
اگر مهندس ســحابي مي شــد گرفتاري هاي بعدي 

پيش نمي آمد.
در بيانيه انشــعاب که معلوم اســت نوشته مهندس 
ســحابي اســت، به تفصيل بــر پنج محــور تأکيد 

مي شود که عبارت اند از:

1. تحليل پدران و پيشگامان نهضت آزادي 
از تحوالت جهــان و انقالب ايران: در آن 
اشاره مي شــود که کميسيون سه جانبه به پيشگامي 
و رهبري ديويد راکفلر و ســخنگويي برژينسکي 
اســتراتژي جديد غرب را با عنوان »حقوق بشــر« 
طراحــي کردند و آن را »حرکــت کارتري« تبليغ 

فراوانــي که مملکــت دارد، درگيري حزبي مجاز 
نيســت. از حزب خــود را رها مي کند تــا در آن 
بخش مؤثر باشــد. مهندس هم در سازمان برنامه و 
هم در دو سال اول مجلس مؤثر بود، ولي متأسفانه 
شــرايط به ســمتي رفت که حتــي در مجلس دوم 
کانديدا هم نشــد و در صورت انتخاب در مجلس 
دوم خــود را مفيد و مؤثر ارزيابــي نمي کرد. اين 
تفکر اشــتباهي بــود. وجود يک حــزب قدرتمند 
متعــادل و مؤثــر به مراتــب از يک فــرد اجرايي، 
تأثيرگذاري بيشــتري دارد. اين همان چيزي است 
که بعداً مهندس ســحابي در مقاله مفصل خود در 
ويژه نامه چشم انداز در بهار 1383، مشکل ايرانيان 
مي دانــد و به آن نقد مي کند که »فــرد« به »جمع« 

نمي پيوندد!

ششم؛ احزاب اصل هستند
داســتان غم انگيز احــزاب در جمهوري اســامي 
هزينه سنگيني روي دســت ملت گذاشت. فرداي 
22 بهمــن 57 همه  گروه ها با حرص و ولع به دنبال 
تشــکيل و گســترش احزاب بودند. وقايع خونين 
اوايــل دهــه 1360 آنچنان احــزاب را منفور کرد 
که حتــي فعاليت حزب جمهوري اســامي که با 
ســام وصلوات تشــکيل شــده بود، متوقف شد و 
عمــًا احزاب، مســئول گرفتاري هــاي جمهوري 
اســامي، قلمداد شدند. 30  ســال پس از پرداخت 
آن هزينــه  ســنگين، امروز تمامي کســاني که آن 
روز مخالف احــزاب بودند، حــاال مي گويند که 
اداره مملکت بدون حزب نمي شــود، ولي آقايان 
مهندس بازرگان، دکتر يزدي و مهندس ســحابي 
به اهميت احزاب واقف بودند و ضرورت آن را از 
1332 فهميده بودند. تشکيل نهضت در 1340 هم 
در ضرورت اين امر بود. جاي اين پرســش مطرح 
مي شود که چرا براي اين آقايان فعاليت هاي ديگر 
مهم تر از حفظ و گســترش نهضت آزادي شــده 
اســت؟! مأموريت دولت موقــت، موقتي بود. در 
ظرف چند ماه کار آن تمام مي شــد. بعد بايد همه 
به نهضــت آزادي باز مي گشــتند و در چارچوب 
آن کار مي کردنــد. نهضت يک ســنگر ماندگار 
بود. آيا اهميت اداره پســت هاي دولتي موقت و يا 
گرفتاري هاي مملکت، در آن مقطع بيش از حفظ 
اقتدار و سابقه تاريخي نهضت به عنوان يک حزب 

دادگاه از مهندس اميرانتظام، نه تنها کارگر نشــد، 
بلکه حکم وي را شــديدتر صــادر کردند! ضربه 
اول را استعفاي دولت موقت وارد کرده بود و اين 
ضربه دوم بود که بر يک تشــکل مدرن اســامي 

وارد مي شد.
اگــر فراکســيون سوســيال دموکرات در نهضت 
پذيرفته مي شــد، کســاني کــه با مواضــع ليبرالي 
نهضــت و مهنــدس بــازرگان مشــکل داشــتند، 
جــذب آن مي شــدند و عمــًا اين فراکســيون و 
درواقــع نهضت قوي تر مي شــد. چپ روي ســاير 
ســازمان هاي اســامي، ماننــد مجاهديــن و... تا 
حدودي تعديل مي شد. بحث »ارتجاع ـ ليبراليسم« 
آن قدر مخرب نمي شــد و آن چنان »آزادي« فداي 
»مواضع ضد امپرياليستي« نمي گرديد. راديکاليسم 
تخريب کننــده مهــار مي شــد. منشــعبين پراکنده 
نمي شدند. خط کشــي با نهضت آن قدر »هويتي و 
برگشت ناپذير« نمي شد. مهندس بازرگان همچون 
يک رهبر اپوزيســيون قدرتمنــد، تأثيرگذار باقي 
مي ماند. بني صدر احتمــاالً به چپ روي و اتحاد با 
رجوي پيش نمي رفت. رســانه هايي مانند »امت« و 
»ميزان« بســته نمي شــدند و مي توانستند تأثيرگذار 
باشــند؛ و آن 200 نفري که با آقــاي دکتر يزدي 
آمده بودند و محصول 15 ســال کار مداوم ايشان 
در امريکا و اروپا بودنــد، چنين پراکنده و جذب 
دســتگاه هاي بوروکراتيــک دولتــي و بريــدن از 
مواضــع نهضت و حتــي در مواردي بــه ضد آن 

تبديل نمي شدند.

پنجم؛ نقد به منشعبين:
منشعبين و در رأس آنها آقاي مهندس سحابي بايد 
پيشــنهاد دو فراکسيون در يک حزب را مي دادند. 
مهندس ســحابي، بدون ادعا و با درويش مسلکي، 
خــود را کنار کشــيد و عمًا ميــدان را براي بقيه 
همرزمان سابق خود باز گذاشت و خود به تنهايي و 
در جســت وجوي دوستان جديد وارد مجلس شد. 
در مجلس هم فراکسيوني شکل گرفت، ولي پس 
از مجلس اول در سال 1364 از هم پاشيد و هرکس 
به دنبــال کار خود رفت و عمًا نهضت و مهندس 
بــازرگان پس از مجلــس اول از قــدرت حذف 
شــدند و ديگر کارهاي فردي مهندس بازرگان و 
نوشــته هاي انتقادي ايشان به زحمت تحمل مي شد. 
به تدريج نهضت از »اپوزيسيون« به »دشمن« تبديل 
شــد. زندان هاي طوالني و محدوديت هاي متعدد، 
افراد اين حزب باســابقه را به حاشيه راند و جامعه 

را از تجربه و نظرات آن ها محروم کرد.
مهندس ســحابي هــم با زحمت و مشــقت چه در 
فراکســيون مجلــس اول و چه در »شــط« )جريان 
شريعتي و طالقاني( و چه بعدها در ايران فردا بسيار 
کوشيد تا گروهي را ســامان دهد و البته هميشه با 
تهديــد و تحديد و زنــدان و ضدتبليغ مواجه بود. 
هيچ کدام از ايــن دو تفکــر ليبرال دموکراتيک و 
سوســيال دموکراتيک از بيــن نرفتند، ولي بســيار 
ضربه خوردند و بسيار خســارت پرداخت کردند 

و جامعه هم متضرر شد.
مهنــدس ســحابي فکــر مي کرد که با مشــکات 

منشعبين و در رأس آنها آقاي 
مهندس سحابي بايد پيشنهاد 
دو فراکسيون در يک حزب را 

مي دادند. مهندس سحابي، بدون 
ادعا و با درويش مسلکي، خود 
را کنار کشيد و عماًل ميدان را 
براي بقيه همرزمان سابق خود 

باز گذاشت و خود به تنهايي و در 
جست وجوي دوستان جديد وارد 

مجلس شد
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و ارزش هاي انقاب اســامي ايــران نزد بعضي از 
برادران و يا پايگاهي براي تبليغ مصالح شــخصي 

نزد بعضي ديگر شده است.«

نتيجه گيري و جمع بندي
روايت مهندس ســحابي که عمًا محور انشــعاب 
از نهضــت آزادي بــود به تفصيــل بيــان شــد. با 
توجه بــه صداقت و روشــن بيني او، اين تحليل از 
موضع شــخص او و ساير جداشــدگان، واقعي و 
اجتناب ناپذيــر بوده، ولي به لحاظ کار سياســي و 
تأثيرگذاري احزاب در تحول جامعه اين انشــعاب 
و پيامدهاي آن يک اشــتباه استراتژيک بوده است 
همان طور که گفته شــد سه شــخصيت مقصر اين 

انشعاب هستند:
اول. مهنــدس بــازرگان بايــد همچــون پــدر و 
مديرکلي بااقتدار، تشــکيات و ساختار جديدي 
بــراي نهضــت طراحــي مي کــرد کــه در آن دو 
گرايــش ليبرال دموکــرات و سوســيال دموکرات 
بتواننــد فعاليت کننــد و در چارچوب اساســنامه، 
آيين نامه هــا و منشــور جديــد که تنظيم مي شــد، 
به عنوان يک حزب با رعايت مقررات دموکراتيک 
درون حزبي، در خارج از حزب موضع يکپارچه و 
منســجمي داشته باشــند، ولي مهندس از بي طرفي 
خارج شــده و به ســمت دکتر يــزدي تمايل پيدا 

مي کند و اين يعني حذف جناح ديگر.
دوم. مهندس ســحابي کــه  بايــد در بدنه  نهضت 
آزادي يــک کارزار تبليغاتــي - آگاهي ســازي 
را دامــن مــي زد و مجموعه بدنه  نهضــت را براي 
تغيير جديد و تشــکيات نوين آماده مي ســاخت؛ 
با درويش مســلکي، حزب و سوابق آن را به جناح 
ديگر واگــذار کرده و بــدون ادعــا کناره گيري 
مي کنــد! متأســفانه همراهــان مهندس ســحابي، 
نتوانســتند کمک يار او باشــند و در اين مسير به او 

کمک کنند.
ســوم. آقاي دکتر يزدي که به دليــل توانايي هاي 
تشــکياتي که در خارج از کشور به خوبي به آن 
مســلح شــده بود و به دليــل نفوذ کامــي که در 
همراهان ايراني که از خارج آمده بودند داشــت، 
کوششــي براي حفظ مهندس سحابي و دوستانش 
در نهضــت آزادي نکرد و با رفتاري که در فاصله 
فرورديــن تا آبــان 58، دکتر يزدي و دوســتانش 
از خود نشــان داده بودند، دوســتان منشعب را از 
ادامــه کار نااميــد کرده بودند و منشــعبين به جاي 
مبارزه  درون ســازماني و ارائه تحليل و نقد عمومي 
در درون ســازمان، تصميم به واگــذاري ميدان به 

همرزمان سابق گرفتند.
اين اتفاق بــه نهضت آزادي، مهنــدس  بازرگان، 
دکتر يزدي، مهندس  سحابي و مصالح و منافع ملي 
و انقــاب ضربه وارد کرد و امکانات بســياري از 
دست رفت و به ايده اي که در »ايران نمي توان کار 

حزبي کرد« مهر تأييدي زد.

پي نوشت
1. يزدي در پاريس با خط بازرگان مخالف بود و به امام 

نزديک تر و حتي تندتر از امام بود.■

موضع گيري هــاي رهبرشــان مي پرداختنــد و اين 
گذشــته  از تلخــي دردناکش براي اشــخاص، به 
دســت گروه هــاي خصم نهضــت نيــز بهانه هاي 
بسياري داد... از اشتباهات اساسي و سازماني يک 
حزب آن است که رهبران يک حزب همه چيز را 
به خود نســبت دهند... معتقد باشــند به دليل آنکه 
تأثير اخاقي بر ســاخت و بافت ارزش و فرهنگ 
حزب دارند، سازمان بدون ايشان و نظر ايشان هيچ 

است.«
4. ناکارايي بافت جبهه اي نهضت: در بخشي 
از بيانيه آمده اســت که نهضت از آغاز تشکيل از 
»يک ترکيب ناهمگن به لحاظ مکتبي و گرايشات 
اجتماعي برخوردار بود.« البته تأکيد مي شــود که 
اين بافت در ســال هاي 40 تا 42 از کارايي سياسي 
کافي برخوردار بود، ولي پس از گذشت 15 سال 
و تغييــرات بنيادي در حرکت انقابي و اســامي 
مــردم، کارايي ندارد و ضمناً بيانيه اشــاره مي کند 
که اعضاي قديم نهضت در 15 ســال گذشــته در 
رفتار و افکار گوناگون رشــد يافتند و با شــرايط 
کنوني هماهنگي ندارند و »همين است که هرروز 
شاهد مواضع سياسي و اجتماعي مختلفي از جانب 

سرشناسان قديمي نهضت آزادي مي باشيم.«
5. اعتــراض به عملکرد بعضــي از افراد: 
در ايــن بخش از بيانيه آمده اســت کــه ما در مهر 
1358 شروع به همکاري و تاش براي وحدت به 
اميد حل اختافات و غلبــه بر وجوه تفرقه کرديم 
تا »مشــترکات را تســجيل و تثبيــت نماييم«، ولي 
حــوادث و عمليــات در ميان دوســتان و برادران 
نهضــت آزادي حقايــق دردناکي را بر ما روشــن 

ساخت.
تصريح مي شــود که »ســنت نهضت چنين بود که 
هميشــه مسائل و افکار و منافع شخصي تحت  تأثير 
مصالح جمــع و حرکت جنبش بــود، درحالي که 
ما چنين احســاس مي کنيم که امــروزه نام نهضت 
آزادي وسيله اي براي تبليغ و پيش برد افکار خاص 
شــخصي و غيرمنطبق با ايدئولوژي توده، نهضت 

مي کنند و اين جهان ســوم را به اشتباه انداخت که 
انقاب اســامي ايــران هم مرهون آن اســت. در 
اينجا تأکيد مي شــود که: »همين اشتباه در ارزيابي 
و تحليــل تاريخي حوادث دو ســاله اخير ايران و 
جهان، پدران و پيشــگامان نهضت آزادي را به آن 
راه کشــاند که خط فکري تحليلي جدا و منتزعي 
از آنچه در درون جامعــه انقابي در جريان بود و 
ســير واقعيت سياســي و اجتماعي در اين سرزمين 
اتخــاذ کنند و بر آن مبنا آثــار عملي و حرکتي از 
خود بــروز دهنــد ... خطا در شــناخت واقعيت و 
مبناي فرآيند يک انقاب و تشــخيص انگيزه هاي 
اصلــي و فرعي و عوامل درونــي و ذاتي يا بيروني 
آن يک امر تاکتيکي يا ناشــي از نواقص سازماني 
نيست. اينها همه اشتباهات بينشي و تاريخي هستند 
... ريشــه اصلي عقب ماندگي نهضت آزادي ايران 
از ســال هاي 56 بــه بعــد در همين واقعيــت نهفته 
است. ... ماحصل آن اشتباه تاريخي و بينشي است 
که اوايل ســال 57 نهضــت آزادي ايران را به رغم 
همه گذشــته هاي غني و افتخارآميــزش و با همه 
صداقت ها و فداکاري ها و تقواي رهبران و کادرها 
و فعاالنش، دچار عقب ماندگي از حرکت انقابي 

جامعه ايراني کرد.«
2. نقش اســتعمار: در اين قســمت با اشــاره به 
نهضت ملي آمده اســت که: »يکــي از آن داليل 
]نقش استعمار[ آنکه پيشــواي بزرگ اين نهضت 
نقش اســتبداد را نقشــي فرعي و ناچيز گرفته بود، 
ولــي ايــن بدان ســبب نبــود که اصــل نهضت و 
تشخيص استعمار به عنوان اصلي ترين تضاد و گره  
کور راه ســعادت ايرانيان غلط بوده است. تکامل 
نهضت ملي و ضد استعماري مصدقي در اين بوده 
و هست که وجه ضد استبدادي و ماهيت مکتبي بر 
آن افزوده گردد... جنبش ملي ايران از ســال هاي 

41 به بعد به تدريج به آن دست يافت...
ولي رهبران و پدران نهضــت آزادي ايران را اين 
انديشــه بوده و هســت که بعد از مرحوم مصدق، 
نهضت فقط عليه اســتبداد داخلي جريان و تکامل 
يافتــه و اين دقيقاً خاف مســير واقعيت در جامعه 
ايــران مســلمان بوده اســت. فرامــوش نکنيم که 
در دادگاه نهضــت آزادي در ســال 42 کــه اوج 
تأثيرگــذاري و پيشــگامي و پيشــتازي نهضت در 
حرکت سياســي، اجتماعي ايران بود، تنها استبداد 
مورد حمله و تحليل قرار گرفت و پيشواي فقيد و 
مرحوم ما دکتر مصدق نســبت به مدافعات جناب 
مهنــدس بازرگان اين ايــراد را گرفته بود که چرا 
هيــچ اثري از نقــش اســتعمار در ايــن مدافعات 
نيست... اين يک خطاي استراتژيک بود که عامل 
اصلي و اساســي عقب ماندگــي نهضت آزادي از 

انقاب و انقابيون شد.
3. پدرســاالري در نهضت: در اين بخش از 
بيانيــه انشــعاب، علت توجه نکردن بــه اعتراضات 
اعضــاي نهضــت در مــورد نقــش اســتعمار را 
پدرســاالري نهضــت مي دانند و مي  نويســد »آنها 
]معترضان[ در درون نهضــت خود را مي خوردند 
و در بيــرون بــه توجيه کاري اعاميه هــا، بيانات و 

مهندس بازرگان بايد همچون 
پدر و مديرکلي بااقتدار، تشکيالت 

و ساختار جديدي براي نهضت 
طراحي مي کرد که در آن دو 

گرايش ليبرال دموكرات و 
سوسيال دموكرات بتوانند فعاليت 
کنند و در چارچوب اساسنامه، 
آيين نامه ها و منشور جديد که 

تنظيم مي شد، به عنوان يک حزب 
با رعايت مقررات دموكراتيک 
درون حزبي، در خارج از حزب 

موضع يکپارچه و منسجمي داشته 
باشند
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دموکراســي   ■ موضوع  درباره  ما  بحث 
اســت. تا مدتي پيش براي زنان حق رأي 
قائل نبودند، حتي امروزه زنان هنوز اجازه 
قضــاوت ندارند. در نظــر بعضي ها، افراد 
بي دين جزو جامعه به حســاب نمي آيند و 
حقوقي ندارند. به عبارت ديگر اصاًل شهروند 
محسوب نمي شوند. چه راهکاري را برنامه 
خود قرار دهيم تا راندمان و کارايي سيستم 
اداره کشــور به باالترين حد خود برسد و 
بتوانــد از موانع دموکراســي عبور کند، 
به طوري که بتوانيم از ظرفيت هاي موجود 

در قانون اساسي بهترين استفاده را ببريم؟ 
صحبتــم را بــا نــام و ياد خــدا آغــاز مي کنم.  □

دموکراسي الزاماتي دارد که نهادهاي دموکراتيک، 
مجلس، احزاب سياسي آزاد و فراگير، سازمان هاي 
آموزشي و پرورشي و... را شامل مي شود. اين نهادها 
باعث وحــدت و يکپارچگي اجتماعي و اتحاد بين 
نيروهــا در جامعه مي شــود. بدون برخــورداري از 
ميزان حداقلي توســعه اقتصادي و سياســي و توزيع 
عادالنــه ثروت حرکــت در اين مســير امکان پذير 
نيســت. اگر نظام حکومتــي داراي تبعيض  و تنش 
اجتماعي باشد، نمي توانيم مدعي روند دموکراتيکي 
باشيم. همچنين چنين نظامي بايد بتواند از فشارهاي 
سياسي، اقتصادي و نظامي خارجي جلوگيري کند 
تا اين فشــارها مانع امنيت و مصالحه داخلي نشوند. 
برخي خصيصه هاي فرهنگي مانند مدارا، تســاهل و 

تســامح الزم اســت تا در جامعه، افراد بتوانند تنوع 
و چندگانگــي فکري، سياســي، اجتماعي، مذهبي 
و قوميتــي را بپذيرند. تجربه تاريخي اي که پشــت 
سر گذاشته ايم، نشــان مي دهد موقعيت جغرافيايي 
و اســتراتژيک ايــران به نوعــي قــدرت متمرکز و 
غيردموکراتيــک را در جامعــه اي ماننــد جامعه ما 
در طــول تاريخ فراهم مي کرده اســت. اين مســئله 
را مي توان به صورت ريشــه اي و تاريخي بررســي 
کــرد. در نظام هاي غيردموکراتيک، طبقه حاکم به 
سرمايه هاي ملي، منابع حاصل از توسعه متوازن و... 
متکي نيســت. در چنين نظام هايي دولت ها از منابع 
مردمي بي نيازند. در ادامه اين مسير هم موانع متعدد 
ديگري وجــود دارد که همراه با هزينه هاي ناشــي 
از آنها باعث کندشــدن رسيدن به دموکراسي براي 

فعاالن دموکراسي خواه مي شود.
اقتصاد در کشــور ما مبتني بر ســرمايه ملي نيست. 
اين مســئله طي هشت سال گذشته که درآمد ناشي 
از فروش نفت زياد شده بود، به خوبي خود را نشان 
داد. درآمد نفت به جاي اينکه زمينه رشد اقتصادي را 
فراهم کند و باعث کاهش تبعيض هاي اجتماعي و 
رشد طبقه متوسط شود، به اقتصادي رانتي - امنيتي 
تبديل شــد کــه حتي با گذشــت دو ســال، آقاي 
روحاني، با اين مانع همچنان دست به گريبان است. به 

هر ترتيب اين مسائل و مشکات وجود دارد.
ما به عنــوان گروهي کــه معتقديم، راه رســيدن به 
دموکراســي و مردم ساالري تنها از مسير اصاحات 

گام  بــه  گامي مي گذرد که در قانون اساســي آمده 
اســت. بايد به طورجدي به ظرفيت هاي موجود در 
قانون اساســي خودمان تکيه و آنها را بالفعل کنيم. 
بــه  نظر من حرکتي کــه خارج از قانون اساســي و 
ظرفيت هاي آن باشد حرکتي اصاح طلبانه نخواهد 
بــود. اصاحــات بــا توجه بــه ســاختار حقوقي و 
ظرفيت هاي قانون اساسي کشور ما شکل مي گيرد. 
ما ناگزيريم که در چارچوب ساختارهاي حقيقي و 
حقوقي قانون اساسي و با اتکا به ظرفيت هاي بالقوه 

آن مسير خود را بيابيم.
يکي ديگر از موانع جدي، پرداخت هزينه هاي مکرر 
و مداوم از ســوي فعاالن اجتماعي و سياسي در راه 
رسيدن به جامعه دموکراتيک است که با زيادشدن 
هزينه فعاليت اجتماعي حتي ممکن است فعاليت را 

متوقف و افراد را منفعل کند. 
يکــي از راه هاي مبــارزه با چنين رويــه اي قدرت 
گرفتن ســاختار حقوقي کشــور با تکيه بر ساختار 
حقيقي است. سازوکار آن نيز بهره گيري از انتخابات 
مجلس شــوراي اسامي، شــوراهاي شهر و روستا، 
قوه مجريــه، مجلس خبرگان رهبــري و نهادهايي 
اين چنيني اســت که بتوانيــم از ظرفيت هاي مغفول 
آنها اســتفاده الزم را بکنيم. به نظرم اصاح طلبان از 
يک سو بايد دموکراسي پارلماني را تقويت کنند و 
از ســوي ديگر رويه هاي نامطلوب شکل گرفته در 
نهادهاي انتخاباتي که باعث تضعيف آن مي شود را 
از بين ببرند تا مجلســي همچون مجلس حال حاضر 

مشارکت زنان به کم ترين حد خود رسيده است 

گفت وگو با آذر منصوري

آذر منصوري متولد ســال 1343 است. وي عضو شوراي 
مشاوران خاتمي و معاون سياسي دبير كل جبهه مشاركت 
ایران اسالمي است. ایشــان از سال 1378 در حوزه هاي 
متعدد با نهادهاي مدني و NGOها همكاري مستمر داشته 
و در كنار فعاليت هاي سياســي كه طي این سال ها انجام 
داده، در زمينه پيشــگيري از آســيب هاي اجتماعي نيز 
اقدامات مؤثري انجام داده اند. دو اثر پژوهشي از ایشان در 
مراحل پایاني به سر مي برند كه یكي در حوزه فعاليت هاي 
زنان در مطبوعات در زمان مشروطه و دیگري جایگاه زنان 
در ایران پيش از اسالم است. پژوهشي نيز با عنوان زن و 
قدرت با تأكيد بر نقش احزاب داشته اند كه در مجله زنان 
خالصه آن منتشر شد. مقاالتي تحليلي پيرامون بررسي 
تحوالت داخلي و خارجي داشته اند كه  عمدتاً در مجالت و 

روزنامه هاي اصالح طلب منتشر شده است.
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نداشــته باشــيم. امروزه مي توان گفت نماينده هاي 
مجلس به جاي وکيــل مردم، وکيل الدوله هســتند 
و منافــع خــود را تعقيب مي کننــد. غفلت کردن از 
اصاحات پارلمانتاريستي يک فرصت طايي را از 

دست اصاح طلبان خارج مي کند.
ظرفيت قانون اساســي در بحــث انتخابات در تمام 
ســطوح آن بايد موردتوجه قرار بگيــرد. اين حتي 
شــوراياري ها را هــم دربرمي گيرد. شــوراياري ها 
خردترين سطح مشارکت مردم در اداره امور شهرها 
هستند، اگر چنين الگويي براي ديگر جاهاي کشور 
نيز درنظر گرفته شــود، باعث مشارکت بيشتر مردم 
به صورت پايــه اي در محات خودشــان به منظور 
توزيــع عادالنه تــر امکانــات موجود خواهد شــد. 
افراد عضو شــوراياري ها حتــي مي توانند بر بودجه 
شــهرداري نيز نظارت کنند تا در توزيع عادالنه آن 
تخلفي روي ندهد. شــوراياري مي تواند نقش حلقه 
واسط بين جامعه مدني و نهادهاي حکومتي را انجام 
دهد. در قانون اساســي براي نظارت بر شهرداري به 
شــوراها اختيارات خاصي داده شده است. همچنين 
اعضاي شوراي شهر با تشکيل انجمن هاي محلي و 
ارتباط با جامعه مدني ســعي مي کنند که مشارکت 
را در پايين ترين ســطوح مديريتــي افزايش دهند. 
نتيجــه اي که از اين تاش ها گرفته مي شــود باعث 
پيش رفتــن اصاح طلبان و رســيدن به مطالباتشــان 
خواهد بود تا ظرفيت هايي که در جامعه وجود دارد 

شکل عيني تري به خود بگيرد.
يعني بدون اينکه درگيري اجتماعي يا  ■

حتي جنگ داخلي پيــش بيايد، از طريق 
راه هاي مسالمت آميز اين تحوالت صورت 

بگيرد؟
قاعدتاً اصاح طلبي نبايد روش هاي خشونت آميز  □

و برهم زننده نظم اجتماعي را به کار بندد. وقتي که بر 
ظرفيت قانون اساســي تأکيد مي کنيم، يکي از اين 
ظرفيت ها صندوق رأي اســت. غفلــت از صندوق 
رأي اشــتباهي بــزرگ اســت زيرا اين پتانســيل را 
دودســتي به افرادي تقديم مي کند که ممکن است 
هيچ اعتقادي به دموکراســي نداشــته باشــند. اين 
افــراد به دنبال محملي هســتند کــه بتوانند اهداف 
انحصار طلبانه خود را دنبال کنند و براي منافع مردم 

کاري انجام نمي دهند. 
بحث دربــاره صنــدوق رأي اهميت  ■

فراواني دارد، ولي بايد حاشيه هاي آن را 
نيز درنظر گرفت. بــراي نمونه در مجلس 
ششم دموکراســي خواهان ازلحاظ نفرات، 
اکثريت مجلس را تشــکيل مي دادند؛ اما 
در بين اعضاي مجلس مهارت هاي قانوني 
کم بود و نتوانســتند برخــي از طرح ها يا 
لوايح خود را به ســرانجام برســانند. البته 
به جز  کارشــکني هايي هم وجود داشت. 
مهارت هاي قانوني، چه راهکاري را براي 
پيشــبرد هر چه ســريع تر اهداف پيشنهاد 

مي کنيد؟  
در اينجــا بايــد نمايندگاني که بــه مجلس راه  □

پيــدا مي کنند از اين ظرفيت برخوردار باشــند. اگر 
بعضي از آنان اين ويژگي را نداشــتند بايد در آنان 

ايجاد کرد. اين ظرفيت ايجاد نمي شــود مگر اينکه 
جريان اصاحات و تحول خواه کشور، ابتدا مجلس 
کارآمــد و توانمنــد را تعريف کند. پــس از اينکه 
شاخص ها تعيين شــد بايد طبق همان، افراد خود را 

براي نمايندگي گزينش کند.

اين تعريف و شــاخص که معين شده  ■
اســت، پايبندي به قانون اساسي شاخص 

خاص مجلس شوراي اسالمي ا ست. 
بحث من بر ســر مهارت هــا و چگونگي اعمال  □

افراد اســت. اگر به کارنامه و تجربه اعضاي مجلس 
فعلي نگاهي بيندازيــم مي بينيم که نزديک به نيمي 
از اين افراد اساســاً تجربه نمايندگي و شرايط آن را 
ندارنــد. اظهارنظرهاي اين افراد در جاهاي مختلف 
نشان دهنده اين موضوع است که آنها اشراف خيلي 
کمي حتي روي قانون اساســي دارند و اشــرافي بر 

مسائل و مشکات کشور ندارند.
مــا بايد ابتــدا انتظارات خــود را از مجلــس آينده 
تعريــف بکنيم و در اين زمينه قاعدتاً بايد الزامات و 
شرايط حال حاضر کشور را نيز مدنظر داشته باشيم 
و مقاومت هايي را که دراين باره خواهد شد، به عنوان 
يک پارامتر مهم در نظر داشته  باشيم. نبايد به شکل 
غيرواقعــي براي مجلس آينده تعيين  تکليف کنيم؛ 
بلکه بايد واقع بينانه عمل کنيم. به اعتقاد من بايد يک 
مجلس حداقلي و يک مجلس حداکثري را تعريف 
بکنيم. سپس به سراغ مصداق هايي برويم که بتوانند 
از پس اين مأموريت بربيايند. به نظرم راهکار مناسب 
چنين رويه اي ا ست. انتخابات مجلس بعد با انتخابات 
مجلس ششم تفاوت هايي دارد. انتخابات مجلس در 
آن زمان بافاصله بعد از انتخابات رياست جمهوري 
دوره اول آقاي خاتمي برگزار شد و شايد تب و تاب 
انتخاب آقــاي خاتمي، باعث پنهان ماندن بعضي از 
نکات شــد و تمهيداتي که حاال مدنظر است را آن  
زمان در نظر نگرفته  بودند. اين نکته را نبايد فراموش 
کرد که مجلس ششــم در دفــاع از حقوق ملت در 
مقايســه با مجالــس ديگر پس از انقاب اســامي 
بي نظير بوده است، ولي خب قاعدتاً کاستي هايي هم 

وجود داشته است.

در مواقعــي کــه مشــارکت مــردم  ■
در انتخابــات فزونــي يافتــه، نمايندگان 
براي  شــده اند.  انتخــاب  کارآمدتــري 
جذب کردن مردم چه راهکاري مناسب تر 

است؟

تا زماني کــه احزاب نتوانند به صــورت آزادانه  □
کار بکنند و در سراســر کشــور نيرو جذب کنند، 
به عبارت ديگــر تــا زماني که براي احــزاب آزادي 
کامل تحقق پيدا نکند و نتوانند در ســپهر سياســي 
کشور مؤثر باشــند، ما با اين مشکل روبرو خواهيم 
بــود. در بعضي از انتخابات  مــردم به دليل مخالفت 
با دولت پيــش رأي داده اند؛ بنابرايــن تنها راهکار 
موجود، که البته ســخت ترين آن نيز است، روشي  
اســت که نيروهاي اجتماعي جامعــه و افراد جامعه 
مدني را در سراســر کشور ســازمان دهي کند. اين 
ســازمان دهي از طريق احــزاب، نهادهاي مردمي و 
شــوراياري ها - که درواقع نشــان دهنده مشارکت 
مــردم در اين ســطح خرد از مديريــت امور جامعه 
به دست خود مردم اســت- انجام مي گيرد. رسانه ها 
نيز با گردش آزاد اطاعات، باعث گسترش آگاهي 
عمومي مي شــوند. همان طــور کــه مي دانيد براي 

نشريات خط قرمزهاي فراواني وجود دارد.
احزاب به  مجرد اينکه ســازمان دهي منسجمي پيدا 
مي کنند و در سراســر کشــور اقدام به جذب افراد 
مي کننــد، باعث تــرس نهادهاي قدرت شــده و با 
بهانه هــاي مختلــف از ادامه فعاليتشــان جلوگيري 
مي شــود. در ســاختار سياســي کشــور ما، موانعي 
جدي  بر سر راه دموکراســي خواهي ايجاد کرده و 
مي کننــد. حتي به عقيده من انتخابات ســال 88 هم 
بهانه اي بود تا با بعضــي از احزاب برخورد صورت 
بگيرد. به هرحال ما چاره اي جز آگاهي بخشي عموم 
مردم اعم از طبقات مختلــف نداريم. آگاهي دادن 
به مردم درباره فضاي پيرامونشــان و اتفاقات جاري 
باعث مســئوليت پذيري آحاد جامعه شده است. ما 
بايد اين مســئوليت پذيري را در جامعه بيش ازپيش 

رواج دهيم.
در انتخابات 92 با تمام سرمايه گذاري هايي که جناح 
مقابل انجام داده بود، کانديداي دموکراسي خواهان 
رأي آورد. اصاح طلبان توانســتند با اســتراتژي و 
برنامه ريزي مناســب کشــور را از سراشيبي سقوط 
نجــات داده و حداقل اميدي بــه بهبود در بين مردم 
جامعه ايجادکنند. امروزه با توجه به اقدامات دولت 
مي توان از بعضي از ظرفيت ها اســتفاده کرد تا براي 
سازماندهي و اقدامات الزم برنامه هايي را پياده کرد. 
اين برنامه ها دو بخش دارد؛ يکي اينکه از پتانســيل 
دولت براي سازماندهي افراد استفاده شود و ديگري 
اينکه اطاع رســاني آزاد و افزايش آگاهي عمومي 
در دســتورکار قــرار بگيرد. اين اطاع رســاني بايد 
درباره مخاطراتي باشد که در حال حاضر کشور ما 
را تهديد مي کند. بايد نسبت به مسائل و مشکات در 
بين مردم حساسيت و احساس مسئوليت ايجاد کنيم. 
در اين ايام که حسابرســي به کارهاي دولت قبلي و 
تمرکز کــردن بر تخلفاتي که صــورت گرفته روال 
تحقيقي به خود گرفته و فساد گسترده اداري در آن 
زمان افشا شــده است، مردم بايد احساس مسئوليت 
کنند و اطاعات به صورت آزاد به  دست آنان برسد. 
همچنين بايــد انتظاراتي که از دولت آقاي روحاني 
وجود دارد را مشخص کرده و سپس اولويت بندي 
کنيم. نکته ديگر اينکه به مردم اطمينان داده شــود 
رأيي کــه مي دهند خوانــده مي شــود و ابهامات و 

ما بايد ابتدا انتظارات خود را از 
مجلس آينده تعريف بکنيم و در 
اين زمينه قاعدتًا بايد الزامات و 
شرايط حال حاضر کشور را نيز 

مدنظر داشته باشيم و مقاومت هايي 
را که دراين باره خواهد شد، 

به عنوان يک پارامتر مهم در نظر 
داشته  باشيم
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شــبهات موجود درباره انتخابات با شــفافيت بيشتر 
برطرف شود تا مردم مشارکت بيشتري در انتخابات 

داشته باشند.
جريان مقابل اصاحات تمام تاش خود را خواهد 
کرد تا مانند دوره هاي گذشــته ايــن نگرش را القا 
کــرده و جا بينــدازد که جريان اصاحــات اصوالً 
اجــازه ورود به انتخابــات را نخواهد داشــت. اين 
ديدگاه زمينه کاهش مشــارکت مردم در انتخابات 
آينــده را فراهم مي کند. اصاح طلبــان بايد تاش 
کننــد تا همچنان اميد را در جامعه زنده نگه  دارند و 

مغلوب جريان سازي انحصارطلبان نشوند.

به نظر مي رســد ارتبــاط دولت آقاي  ■
روحاني با بدنه جامعه قطع شده است. در 
اين زمينه چه راهکاري را پيشنهاد مي کنيد؟ 

به نظرم اولين موردي که مي توان از دولت انتقاد  □
کرد در زمينه اطاع رســاني دولت است. دولت در 
اطاع رساني عمومي استراتژي مشخصي ندارد. اين 
مسئله را هم من و هم ديگر دوستان در جلسه اي که 
اواخر سال 92 با آقاي روحاني داشتيم به ايشان گفتيم. 
رسانه هايي هستند که تمام تاش خود را مي کنند تا 
از دولت يازدهم حمايت کنند؛ اما براي سامان دهي 
و فعاليت منسجم آنان استراتژي مشخصي ارائه نشده 
است. ما به آقاي روحاني گفتيم گويي شما برنامه اي 
براي اســتفاده از ظرفيت هاي بالقوه رســانه اي براي 
اطاع رســاني اقدامات و عملکرد دولت نداريد. در 
اين زمينه اقداماتي در حال انجام اســت؛ اما به نظرم 
همچنان اين نقيصه به طورجدي وجود دارد. ضعف 

بزرگ دولت در اطاع رساني است.
دولت در آينده با مسائل و مشکات فراواني روبرو 
خواهد شــد. يکي از اين مسائل کاهش قيمت نفت 
است که کســري بودجه به ميزان قابل توجهي را به 
دولــت تحميل خواهد کرد. چالــش بيابان افزايي و 
خشکســالي به دليل بارش کم محيط زيست ايران 
را تهديد مي کند يکي ديگر از مشــکات پرداخت 
يارانه اســت که از دولت پيش براي آقاي روحاني 
به يادگار مانده اســت و تکليف آن هنوز مشخص 
نشــده اســت. اگر بخواهد يارانه ها را حذف کند، 
ممکن اســت تبعات اجتماعي براي دولت به وجود 
بيايــد. اگر هم بخواهد ادامه دهد بايد هرســال مبلغ 
قابل توجهــي از بودجــه را بــه يارانه هــا اختصاص 
دهــد. هنگامي که آقاي احمدي نژاد يارانه ها را اجرا 
کرد، تمامــي نهادهاي قــدرت با ايشــان همراهي 
کردند. نهادهايي کــه از نظر اجتماعي تأثيرگذارند 
و مي تواننــد جامعه را هدايت کنند و در مواقعي که 
دولت ها بــراي انجام پروژه ها نياز به حمايت دارند، 
اين نهادها وارد عمل مي شــوند؛ درحالي که امروزه 
ســر راه دولت موانع جدي  وجود دارد. اگر دولت 
بخواهد نيمي از يارانه بگيران را حذف کند، به دليل 
همراهي نکردن نهادهاي ديگر، به مراتب مخاطرات 
افزون تــري در پيش خواهد داشــت. بــراي نمونه 
وزارت کشور يکي از وزارتخانه هاي تأثيرگذار در 
دولت است، اما هنوز تغييرات الزم در بدنه آن اتفاق 
نيفتاده اســت. البته برآورد من اين است که از زمان 
انتخاب آقاي روحاني همراهي مردم با ايشان نه تنها 
کاهش پيدا نکرده اســت، بلکه با افشاي اقدامات و 

تخلفات دولت پيشــين، همراهي مردم افزايش پيدا 
کرده اســت. اين بــه دليل روش ها و سياســت هاي 
غلطي بوده که در دولت گذشته شکل گرفته است.

امروزه بحث مشــارکت زنان در امور  ■
اجتماعي از مســائل مبتالبه جامعه ماست، 
چرا ميزان مشــارکت زنــان در مديريت 

جامعه اندک است؟  
اگر کمي به عقب برگرديــم و به زمان انقاب  □

بنگريم، مي بينيم کــه در صفوف انقاب مردم اعم 
از زن و مرد وجود داشــتند؛ چــه در مبارزات و چه 
در تظاهرات و جاهاي ديگــر، زن ها پابه پاي مردها 
حاضر بوده و جان فشــاني مي کردنــد. از زمان هاي 
گذشته تا انقاب اسامي حضور زنان در بزنگاه هاي 
تاريخي حضوري مؤثر و چشمگير بوده است. رهبر 
انقاب در همان زمان يعني 36 ســال پيش خطاب 
به همه مردم و مســئوالن گفتند زنــان بايد در همه 
مقدرات اساسي کشــور حضور داشته باشند. وقتي 
از کلمه »بايد« اســتفاده کردند، يعني تکليفي وجود 
دارد که قوه مجريه، مجلس شوراي اسامي و ديگر 
نهادهاي تصميم گير و تصميم ســازي که در کشور 
هســتند الزامــات و تمهيدات حضور و مشــارکت 
زنــان در مقدرات اساســي جامعــه را فراهم کنند. 
امــروزه که 36 ســال از انقاب اســامي مي گذرد 
هنوز ســهم زنــان ايــران از قوه قانون گــذاري از 4 
درصد بيشتر نشده اســت. در هيئت دولت نيز زنان 
مــا در کمترين حد خود حضــور دارند. در مجلس 
خبرگان رهبري، مجلس تشــخيص مصلحت نظام، 
قوه قضائيــه )به عنوان قاضي( و ديگــر نهادهايي از 
اين قبيل نيز زنان مشارکتي ندارند. طبق آمار مجمع 
جهانــي اقتصاد رتبــه ايران، بين 142 کشــوري که 
شــاخص هاي اين مجمع در آنها اندازه گيري شــده 
اســت 135 است؛ يعني با آخرين رتبه 7 قدم فاصله 
دارد؛ نکته در اينجاست که بيشترين فاصله نيز از آن 
مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در ايران بوده که 
کمبود اين مشارکت از داليل اصلي عقب ماندگي 
ايران بوده است. در سال گذشته رتبه ايران با آخرين 
کشــور 9 رقم فاصله داشــته و به نســبت از شرايط 
بهتري برخوردار بوده ايم؛ درحالي که آمارها نشــان 

مي دهد همچنان درحال عقب گرد هستيم. الزاماتي 
که بايد در ساختار حقوقي کشور ما رعايت مي شده 
و تمهيداتي که الزم بوده، انديشــيده نشده است و 
مشــارکت زنان به پايين ترين حد خودش رســيده 
است. جريان ســازي براي حضور زنان در مقدرات 

اساسي کشور صورت نپذيرفته است.
رويکــرد ســند چشــم انداز بيست ســاله جمهوري 
اســامي ايران، يک رويکرد توســعه محور است. 
قاعدتاً توسعه بدون حضور زنان ميسر نيست. توسعه 
متوازن و البته پايدار زماني به دست مي آيد که براي 
همه افــراد اعم از مرد و زن، فرصــت و نقش برابر 
قائل شــويم. اين اصل درباره توســعه پذيرفته شده 
اســت. نمي توانيم بگوييم توســعه ما توسعه متوازن 
اســت؛ درحالي که نقش نيمي از افراد جامعه را در 
آن ناديده بگيريم. حضور زنان در مقدرات اساسي 
کشور در اين 36 سال ناديده گرفته شده است. چون 
اين نقص وجود دارد، شکاف عميق جنسيتي نيز در 
جامعه به وجود آمده است. اين مسئله در بحث هاي 
اقتصادي و سياســي برجسته تر است. البته اين مسئله 
به خيلي از کشورها تعميم پيدا مي کند. اساساً سهم 
زنان از قدرت اقتصادي در کل جهان سهم اندک و 
ناچيزي اســت. فکر مي کنم ميزان آن در کل جهان 
به 10 درصد هم نرسيده باشد. مشارکت سياسي زنان 
از سال 87 که من پژوهشي در اين زمينه انجام دادم 
در پارلمان هــاي دنيا از مرز 20 تــا 25 درصد فراتر 
رفته اســت؛ اما حضور زنان ايــران در مجلس هنوز 
به 5 درصد هم نرســيده اســت. اين مطلب در تمام 
مجالس صدق داشــت، چه مجلسي که اکثريت آن 
را اصاح طلبان تشــکيل مي دادند و چه مجلسي که 

اکثريت آن در دست اصولگرايان بود. 

اين نقيصه از کجا نشأت مي گيرد؟  ■
اگر انتخابات شوراها را بررسي کنيم، در بسياري  □

از شــهرها همچون کرمان تعداد خانم هايي که رأي 
آورده اند اگر از مردان بيشــتر نباشــد، کمتر نيست. 
از بيــن تمامي کانديداها، تعداد قابل توجهي از زنان 
رأي آوردند. حضور زنان در مديريت امور شهري، 
در باور اليه هاي مردم رســوخ کرده و پذيرفته شده 
است. اين موضوع در شهرهاي متفاوتي اتفاق افتاده 
است. حتي شهرها يا استان هايي از کشور هستند که 
خانمي را به عنوان شــهردار انتخاب کرده يا رئيس 
شــورا را از بين زنان انتخاب کرده انــد. اين باور به 
شــکلي در ميان مردم پذيرفته شده است؛ اما درباره 
انتخابات مجلس يک ســکته يا توقف جدي وجود 
دارد. هم تعداد کانديداهاي مجلس شوراي اسامي 
نســبت به شوراهاي شهر و روســتا کمتر است، هم 
رأي دهنــدگان زن ترجيح مي دهند بــه کانديداي 
مــرد رأي بدهند. دليل اين مســئله را بايد در باور و 
اعتقادات ريشه اي مردان و زنان اين سرزمين بجوييد.

تمامي جريان هاي سياســي کشــور با افزايش تعداد 
زنان در مجلس آينــده موافقت دارند و از آن دفاع 
مي کنند؛ اما تا تمهيدات تحقق اين خواســت فراهم  
نشود، مســئله به جاي خود باقي است. اگر قرار بود 
تعداد زنان نماينده مجلس، خودبه خود زياد شــود؛ 

36 سال گذشته زمان زيادي بود تا اين اتفاق بيفتد.
در اين زمينــه مي توان از تجربه مجلس افغانســتان 
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اســتفاده کرد. لويــي جرگه در افغانســتان حضور 
زنــان در تمام ســطوح خــود را پذيرفتــه و تعداد 
زنان چشــمگير است. دولت افغانســتان براي بانوان 
ســهميه اي درنظر گرفته اســت. 25 درصد مجلس 
ســهم زنان اســت. زناني که در انتخابات شــرکت 
مي کننــد، فارغ از اينکــه رأي اکثريت را بياورند يا 
نه باتوجه بــه تعداد نمايندگان، از نفر اول تا تکميل 
شــدن 25درصد انتخاب مي شــوند. به اين راهکار، 
نظام ســهميه بندي گفته مي شــود. تبعيض سياســي 
مثبت بــراي جوامعي که مشــارکت سياســي زنان 
به خودي خود اتفاق نمي افتد. اتفاقاً در هيئت دولت 
هم سهم دارند. ساختار حقوقي پاکستان و افغانستان 
و کشــورهاي اين چنيني اعمــال تبعيض مثبت بوده 
است. در عراق نيز چنين کاري انجام داده اند. در اين 
کشورها وضعيت تفاوت پيدا کرده است. چند روز 
پيش ديديم که اولين شهردار زن در بغداد هم آغاز 
به کار کرد. اين رويکرد به نوعي ظرفيت سازي ا ست 
و ذهن مردم را به گونه اي آماده مي کند که بپذيرند 
حضــور زنان در ســاختارحقوقي کشــور ضروري 
ا ســت. باوجود تمام فشــارهايي که آورده ايم، اين 

اتفاق در کشور ما نيفتاده است. 
آيا در اين زمينه مقاومتي وجود دارد؟  ■
بله، مقاومت جدي وجــود دارد. بااينکه افرادي  □

همچون آقاي الريجاني هم با افزايش حضور زنان 
در مجلس موافقت دارد اما هســتند کساني که با او 
هم عقيده نيســتند. مهم اين اســت که براي حضور 
زنان هيچ ســازوکار حقوقي وجود نــدارد. با اينکه 
ايران نيز در کنفرانس بين المجالس که در ســال 75 
برگزار شــده متعهد شــده که اقدامات الزم را براي 
تحقــق حداقل حضور 25 درصدي زنان در مجلس 
به انجام رساند. جريان اصاح طلبي بايد در انتخابات 
آينده از اين ظرفيت استفاده کند و از همان ابتدا در 
فهرست هاي انتخاباتي زنان بيشتري را در ليست  قرار 
دهــد؛ يعني مثًا بين 25 تا 30 درصد فهرســت هاي 
خــود را به زنــان اختصــاص داده و حتــي از االن 
تمهيدات الزم را ببيند و چانه زني کند. در اين زمينه 
فعاالن حوزه زنان نيز بايد فعال شوند تا بتوانند براي 
چنين ظرفيتي آماده شوند. فشار هم بايد از باال باشد 
يعني از طرف شــوراي هماهنگي جبهه اصاحات، 
شــوراي مشــورتي آقاي خاتمي، حتي خود آقاي 
خاتمي که تأکيــد فراواني بر حضــور زنان دارند، 
هم احزاب ظرفيت خود را افزايش دهند. ســاختار 
احزاب در کشــور ما به نوعي مردانه اســت. احزاب 
تشکيات الزم براي پرداختن به زنان و حقوق آنان 
را در درون خود ندارند. احزاب بايد دراين زمينه ها 
برنامه و راهکار داشــته باشــند تا بتواننــد به دولت 
پيشنهادهاي الزم را بدهند. چالش ديگر بحث افکار 

عمومي  اســت که بايد روي آن هم کار کرد. اينکه 
يک زن هم مي تواند نمايندگي مجلس را داشته باشد 
بين بسياري از افراد هنوز جا نيفتاده است؛ يعني اگر 
در شــهري قرار باشد بين زن و مرد کانديدا انتخاب 
بکنند، انتخاب از روي شايستگي نخواهد بود. حتي 
زنان هم ممکن اســت مرد را انتخاب کنند. پذيرش 
اينکه زنــان هم مي توانند پابه پاي مــردان فعاليت و 
توانايي داشــته باشــند، بايد در جامعه نهادينه شود. 
در انتخابات آينــده از جريــان اصاح طلبي انتظار 
مي رود که خود دســت به چنين ظرفيت سازي بزند 
و بــه جامعه هم پيام بدهد کــه مدافع چنين تفکري 
است. مسلماً کيفيت و شايستگي نيز نبايد از نظر دور 

نگاه داشته شود.  

وقتي يک زن مي تواند بين دو مجتهد  ■
جامع الشــرايط يکي را انتخاب کند، چرا 
نمي تواند قاضي شود؟ مسلماً جامعه امروز ما 
به اين ظرفيت رسيده است که وقتي زنان 
به نوعي قضاوت  در آن ســطح مي توانند 
کرده و يک مجتهــد را انتخاب کنند، در 
ســطوح ديگر هم مي توانند نتيجه درست 
بگيرند. آيا درباره اين موضوع کاري شده 
اســت و يا براي پاسخ به اين مسائل با فقها 

گفت وگويي داشته ايد؟ 
مــا پس از انتخابات ســال 92 نهــاد جديدي را  □

فعال کرديم به نام جمعيت زنان مســلمان نوانديش 
تا بتوانيم از ظرفيت آن در حوزه زنان استفاده کنيم 
و موانع را پشت ســر بگذاريــم. بحث اليحه حقوق 
بشــر دولت اعتدال نيز در اين زمينه راهگشاســت. 
البتــه اين موضوع در اوايــل روي کار آمدن دولت 
بســيار جدي مطرح بود. بايد صبــر کنيم تا ببينيم به 
کجا مي انجامد. چنيــن اقداماتي اگر انجام بگيرد و 
به پيش برود مي توان اميدوار بود که ظرفيت ســازي 
الزم صــورت بگيرد. مســلماً اگر فقها هــم در اين 
باب مشارکت کنند بخشي از موانع برداشته خواهد 
شــد. مسلماً وقتي کســي بتواند بين دو فقيه يکي را 
انتخاب کند، قطعاً قضاوت هم مي تواند بکند. اين ها 
تناقض هايي است که وجود دارد. علي القائده جريان 
فکري نوانديشي ديني بايد در تبيين آن تاش کند. 
در ديگر موارد هم به ايــن تناقض ها بر مي خوريم. 
تناقض هايي که با ورود گسترده تر زنان در آموزش 
عالي و علم آموزي آنان و البته گسترش ارتباطات، 
پرسش هاي بيشتري را در نسل جديد پديد مي آورد 

که بايد به آن ها پاسخ داده شود. 
بعضي اعتقاد دارند که رويه موجود نيز  ■

اشتباه  اســت و زنان نبايد حق رأي داشته 
باشند. 

اگر به تاريخ بنگريم، به عنوان نمونه انجمن زنان  □
مشروطه و مطبوعاتي که در آن زمان فعال بودند به 
دنبال حقوق زنان و به خصوص حق رأي زنان بودند. 
قسمت جالب ماجرا اينجاســت که فردي همچون 
وکيل الرعايــا بــا پيشــنهاد حق رأي زنــان موافقت 
مي کند؛ اما مدرس مخالفت مي کند. از قديم اين دو 
ديــدگاه در تقابل با هم بودند؛ يکي اقتضائات زمان 
را مي پذيرد و ديگــري نمي پذيرد، آنها مي خواهند 

زنــان را از جامعــه حــذف کنند. متأســفانه بعضي 
مواقع مي بينيم افرادي که خود داعيه اصاح طلبي و 

روشنفکري دارند، نيز عقيده اين چنيني دارند.
وقتي به دين اســام نظر کرده و معاني و مفاهيم آن 
را به دقت مورد بررســي و موشکافي قرار مي دهيم 
و نگاه قرآن را با باورهاي 1400 ســال پيش مقايسه 
مي کنيم، مي بينيم نســبت به فضــاي جامعه درباره 
حقوق زنان بســيار مترقي اســت و مسئوليت پذيري 
و حضــور زنــان در جامعــه در آن به روشــني بيان 
شده اســت. آن جا که مي فرمايد »لَّيَْس لِْلِنَساِن إاَِلّ 
َما َســَعی« يعني تأکيد بر انســان و عــدم تفکيک و 
تمايز بين زن و مرد در ايفاي مســئوليت اجتماعي، 
درواقع تکليف ما را امروز روشن کرده است. آيات 
متعددي از اين دست نيز وجود دارند؛ هم در آيات 

قرآن و هم در رفتار و شيوه اهل بيت. 
راهکار اين مشــکل هم به عهده  روشنفکران ديني 
اســت که بايد تاش کنند اصل پذيرش  اقتضائات 
زمان به رسميت شناخته شود، و به عقيده من اگر اين 
موضوع تبيين شــود حقوق  برابر زنان هم رسميت 
پيدا مي کند. در مورد مجلس آينده حتي در بدترين 
شــرايط هم با داشــتن اقليتي کوچــک در مجلس 
مي توانيم در راســتاي تحقق بخشيدن به اين حقوق 
تاش کنيم. بايد براي مجلس آينده انتظارات خود 
را مشخص کنيم و به طور مشخص درباره مصداق ها 
بحث کنيم، نه اينکه تنها به کلي گويي بسنده کنيم. 
در ايــن صــورت مي توانيم بگوييم کــه از ظرفيت 
دموکراسي پارلماني در پيشبرد دموکراسي خواهي 
استفاده کرده ايم. جريان اصاحات بايد تاش کند 
در مجلس آينده راســت افراطي نتواند دســت باال 
را پيــدا کند. اين موضوع بســتگي به هدف گذاري 
اصاح طلبــان دارد. در انتخابــات مجلــس پيــش 
هيئت هاي اجرايي بيشــتر از شــوراي نگهبان افراد 
را رد صاحيــت کردند. جالــب اين بود که بعضي 
از افرادي که توســط هيئت اجرايي رد شــده بودند 
توسط شوراي نگهبان تأييد صاحيت شدند. باتوجه 
به روي کار آمدن دولت آقاي روحاني و تغيير روند 
امور کشــور به ســمت رويکردهــاي عاقانه، اين 
پتانسيل براي تحقق بعضي از موارد وجود دارد. بايد 
با چانه زني و رايزني با نهادهاي نظارتي اين ظرفيت 

را ايجاد کنيم. 
جريان اصاح طلبي نبايد دچار دسته بندي هايي بشود 
که راســت افراطي به دنبال آن اســت. حتي جريان 
اصاحــات مي تواند با بخش معتــدل اصولگرا در 
اين زمينه وارد گفت وگو بشــود. يکــي از اهدافي 
که اصاح طلبــان را با اصولگرايان ميانه رو مي تواند 
در يک جبهه قرار دهد اين است که جلوي حضور 

راست افراطي در مجلس را بگيرند. 
شايد بتوان شعار »نه به افراط گرايي« را  ■

مطرح کرد. اگر مقاومت در برابر تندروي 
و افــراط را الگو قرار دهيم از طرف مردم 

هم با استقبال مواجه خواهد شد؟ 
بله، به نظر من هم »نه گفتن به تندروي و افراط«  □

شــعار مناســبي اســت؛ با توجه به اينکه در مجلس 
فعلي هم مــردم ديدند که همين طيــف تندرو چه 
کارشــکني هايي انجام دادند و چه موانعي بر سر راه 

در مورد مجلس آينده حتي در 
بدترين شرايط هم با داشتن اقليتي 

کوچک در مجلس مي توانيم در 
راستاي تحقق بخشيدن به اين 

حقوق تالش کنيم
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دولت ايجاد کردند. استيضاح آقاي فرجي دانا مورد 
آشکاري از مخالفت ها و سنگ اندازي هاي اين افراد 
در مقابل دولت بود. وزيري شايســته همچون او را 
عزل کردند و چند ماهي کار وزارت علوم را دچار 
مشــکل کرده بودند. راهبرد حذف افراطيون از قوه 
قانون گذاري، مي تواند به مثابه يک شــعار حداقلي 

بين جريانات مختلف همه گير شود.
قانــون  ■ کــه  مشــروطيت  زمــان  از 

اساســي به وجود آمد دو جريــان دربرابر 
هــم صف آرايــي کردند؛ يکــي جريان 
قانون گرايــي و احترام به رأي مردم بوده 
قانون  ديگري جريــان دور زدن  اســت، 
قانون  اســت. چون جريان مخالف  بوده 
طرفداران کمي دارد بــه دور زدن قانون 
همچنان ادامه مي دهد. نظارت استصوابي 
به نوعي دور زدن قانــون و دور زدن مردم 
است که با قانون اساسي هم سازگار نيست. 
نمونه ديگر اليحه امربه معــروف و نهي از 
منکر بود که با استفاده از آن مي خواستند 
تمام اختيارات مجلــس را در اختيار ائمه 
جمعه و سپاه و بســيج قرار دهند که البته 
تصويب نشد. به نظر مي رسد هدف آنان اين 
است که مي خواهند براي دور زدن قانون 
از خود قانون استفاده کنند. ما دراين باره 
چه کاري مي توانيم انجام دهيم که بتوانيم 

آراي مردم را بيشتر مدنظر قرار دهيم؟ 
اميــدوارم که شــوراي نگهبان متوجــه اين امر  □

بشــود که اين قانون در تداخل با ديگر قوانين است 
و به نوعي يک نقش موازي در حال تعريف شــدن 
اســت. تجربه ما در 36 سال اخير نشان داده که اين 
رويکرد مثــًا در بحث حجاب نه تنها پاســخ گو و 
مفيد نبوده، بلکه به ضدخودش تبديل شــده است؛ 
يعني کافي ا ســت که شــما پوشــش زنان ايران را 
مثًا با زنان ترکيه مقايســه بکنيــد و ببينيد که به چه 
نتيجه اي مي رســيد؛ البته حجاب اجبــاري در قانون 
اساســي الزاماتي دارد که من درباره آن بحثي ندارم 
ولي مي خواهم نتيجه بگيرم که اين رويکرد جوابگو 
نيســت. ما بايد بــه آسيب شناســي روش هاي خود 
بپردازيم تا ببينيم در چه جاهايي اشــتباه کرده ايم و 
تاش کنيم اين اشــتباهات را رفع کنيم. ما به عنوان 
زناني که مســلمان هســتيم و حجاب را قبول داريم 
از وضعيت حال حاضر جامعه راضي نيســتيم، حتي 
به اعتقاد من اگــر حجاب بدون مباني اعتقادي و از 
سر اجبار باشد يک توهين است. وقتي قرآن تأکيد 
 » يِن قَد تَّبَيََّن الُرّْشــُد مَِن الَْغِيّ مي کند»الَ إِْکَراه فِي الِدّ
روشــن اســت که مقدمه هر رفتاري پذيرش و باور 
است. به طور قطع چنانچه اين باور و پذيرش وجود 
نداشته باشــد با اجبار به واکنش منفي منجر خواهد 

شد.
امــا براي اينکه بتوانيم ايــن دور زدن ها را به حداقل 
ممکــن کاهــش دهيــم، بايد آحــاد جامعــه را با 
مســئوليت هاي اجتماعي شــهروندي آشــنا ساخته 
و احســاس مســئوليت را در آنها به وجــود بياوريم 
به طوري کــه پذيرش اين مســئوليت را نيــز در پي 
داشته باشــد. بي تفاوتي در جامعه سم مهلکي براي 

دموکراسي اســت. درواقع اگر مشارکت سياسي به 
معني حضور آگاهانه مردم در تعيين سرنوشت خود 
است، مقدمه اين مشارکت پذيرش مسئوليت و قدم 

بعدي ايفاي اين نقش است.
در زمان نهضت مشروطيت، مجلس شکل مي گيرد 
و ظرفيتي براي آزادي هاي مدني، رشد جامعه مدني 
و احزاب و پارلمان در کشــور ما ايجاد مي شــود و 
شاهد سير صعودي شکل گيري مطبوعات مختلف 
هستيم؛ اما در زمان رضاشاه از آن ظرفيت ها استفاده 
مناســبي صورت نگرفت و در سيطره رضاشاه قرار 
گرفتند. هم مجلســش از حيّز انتفاع خارج مي شود 
و هم مطبوعاتش- حتــي آنهايي که زماني طرفدار 
سياســت هاي رضاشــاه بودند- به محــاق مي روند 
و از صحنــه حذف مي شــوند؛ حتــي حلقه اصلي 
روشنفکران تئوريسين رضاشــاه به اشکال مختلف 
نيــز در آن روزگار  حــذف مي شــوند. احــزاب 
سرنوشــت مشــابهي پيدا مي کنند. در طــول تاريخ 
هرگاه جامعه ما مسئوليت پذيري و کنشگري را رها 
ســاخته و خود را ملزم به کنش اجتماعي نســبت به 
تحــوالت اطراف خود نمي کنــد، معموالً اين گونه 
دورزدن ها را شاهد بوده ايم. براي همين هم معتقدم 
اگر الزامات مســئوليت پذيري و تحرک اجتماعي 
سازمان يافته در جامعه وجود نداشته باشد، مخالفان 
دموکراسي، صندوق رأي را نيز مصادره به مطلوب 

مي کنند. 
براي نمونه آقاي احمدي نژاد باعث شد پنج قطعنامه 
بين المللي عليه ايران صادر و تحريم هاي گسترده اي 
به کشورمان تحميل شود که همچنان بر دوش دولت 
و مردم ســنگيني مي کند. در حوزه سياست داخلي 
هم ســيطره فضاي امنيتي در کنار درآمد افســانه اي 
نفت بوده که اين درآمد معلوم نيست کجاها هزينه 
شده اســت و دولت روحاني با هزينه هشتصد هزار 
ميليارد تومان براي پروژه هاي نيمه کاره مواجه است. 
آقاي روحاني در سخنراني به اين مطلب اشاره کرده 
که در زمان تحويل دولت، ذخيره گندم کشــور به 
پايان رسيده و در بعضي از شهرها به اندازه يک روز 
ذخيره گندم موجود بود. افراد در بررسي عملکرد و 
ميراث دولت قبل، اين دو سطح را درنظر مي گيرند 
و از ايــن دو زاويه به قضيــه مي نگرند؛ اما به نظرمن 
آفــت و صدمه شــديد ديگري کــه دولت پيش به 
جامعه و مردم کشور تحميل کرد، دادن يارانه نقدي 

بود که بيشتر به صدقه شبيه است و باعث تحقير ملت 
و به مثابه توهين به شــعور آنهاست. اين نوع نگاه به 
دولــت اولين پيامــدش فردگرايي، تمايل نداشــتن 
به کار جمعي، اعتقاد نداشــتن بــه تأثيرگذاري کار 
جمعي، تأثير نداشــتن حضــور اجتماعي و رخوت 
و سســتي  موجود در جامعه اســت که حتي شــايد 
از موارد قبلي هم آسيب بيشــتري به جامعه رساند. 
درواقع اين نوع رفتارها متناسب با رويکرد پوپوليستي 
دولت گذشته بود. رويکردي که در تضاد آشکار با 
مشــارکت نهادينه مردم در امور است. درحالي که 
اساســاً اصاح طلبان مي خواســتند اين مشارکت را 
نهادينه کنند. درواقع جريان اصاح طلب نه تنها بايد 
از پوپوليسم دوري کند، بلکه اتفاقاً بايد ببيند از چه 
سازوکاري مي تواند مشارکت مردم را نهادينه کند. 
قدر مسلم هر قدر جامعه به سمت فردگرايي گرايش 
پيدا کند اين نهاد سازي با چالش هاي بيشتري همراه 
خواهد بود و هر قدر الزامات دموکراسي در ساختار 
حقيقي کمتر باشد دورزدن قانون نيز کاري سهل تر 
خواهــد بود. بايد هم احــزاب و هم نهادهاي مدني 
براي  تقويت سپهر اجتماعي خود برنامه داشته باشند.

به نظر شــما دموکراسي مشــارکتي با  ■
دموکراســي نمايندگي چه تفاوتي دارد؟ 
برگزاري  اساس  بر  نمايندگي  دموکراسي 
انتخابات در هر دوره چهار ساله است، در 
دموکراسي مشارکتي اين مدت زمان چقدر 
خواهد بود و رويه و عملکرد اداره جامعه 
با اســتفاده از اين نظرياتي که شما به آن 
رسيده ايد چه تفاوت ماهوي با رويه موجود 

کشور در ساختار حقوقي آن دارد؟ 
دموکراســي نمايندگــي براي اصــاح روندها  □

در ســاختار حقوقــي و دموکراســي مشــارکتي بر 
اصاحــات جامعه محور تــاش مي کند، اما در هر 
يک از ايــن حوزه ها کمبودهايــي داريم. به عنوان 
نمونه باتوجه به هزينه هايي که به کنشگران اجتماعي 
و سياســي منتقــد تحميــل مي شــود، نتوانســته ايم 
سازمان دهي درستي داشته باشيم و سامانه مشخصي 
براي دموکراســي مشــارکتي در دســت نداريم. ما 
هنوز براي دموکراسي مشارکتي به الگوي واحدي 
نرســيديم و بايد در اين زمينــه کار فکري و بنيادين 
انجام داد که به نظرم کوتاهي کرده ايم. علي القائده 
ايــن الگوي واحــد مي تواند براي احــزاب، جامعه 
مدنــي، مطبوعــات و ... نقش تعريف کنــد. اتفاقاً 
اين دموکراسي مشــارکتي است که مي تواند نقش 
لجســتيکي براي نهادينه کردن دموکراسي پارلماني 

ايفا کند و باعث تقويت آن شود.
در کشورهاي توسعه يافته احزاب نقش اصلي را در 
چرخش قدرت به عهده دارنــد. آقاي احمدي نژاد 
در جايــي گفتــه بود وقتي مســاجد هســت، ديگر 
مــا چه نيازي به احــزاب داريم. وقتي کســي که با 
رأي مســتقيم مردم به اين مســئوليت رسيده، چنين 
ديدگاهي دارد مســلماً رشــد احزاب هــم با موانع 
جدي روبرو خواهد بود. همکاري نکردن با احزاب 
نه تنها امتيازي محسوب نمي شود، بلکه در جامعه اي 
که خود را به دموکراســي مشارکتي متکي مي داند 
کار حزبــي نه تنها يــک امتياز اســت، بلکه تداوم 

در زمان نهضت مشروطيت، 
مجلس شکل مي گيرد و ظرفيتي 

براي آزادي هاي مدني، رشد جامعه 
مدني و احزاب و پارلمان در کشور 

ما ايجاد مي شود و شاهد سير 
صعودي شکل گيري مطبوعات 
مختلف هستيم؛ اما در زمان 

رضاشاه از آن ظرفيت ها استفاده 
مناسبي صورت نگرفت و در سيطره 

رضاشاه قرار گرفتند
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و تحقــق اين رونــد به اصاح نهادهــاي قدرت نيز 
خواهد انجاميــد. درواقع با حضور احزاب قدرتمند 
و فراگير، چرخش قدرت اتفاق خواهد افتاد. ضمن 
اينکه احزاب با چنين ويژگي هايي از سپهر اجتماعي 

الزم نيز برخوردار خواهند بود.

»يورگن هابرمــاس« در نظريات خود،  ■
موضوع مذهب در عرصه عمومي را مورد 
بررســي قرار مي دهد- اين مطلب ترجمه 
شده و در شماره هاي قبلي نشريه چشم انداز 
چاپ شده است- و معتقد است که جهان 
در حال حاضر در دوره پساسکوالريســم به 
اينجا سکوالريسم  سر مي برد. هابرماس در 
سياســي و اجتماعي را مدنظر دارد که در 
آن افراد مذهبي تابع افراد الئيک مي شوند 
و بايد مذهــب را از عرصه عمومي خارج 
کرده و بــه عرصه خصوصي برد، تا تنها در 
مسائل شــخصي و عاطفي راهنماي انسان 
باشــد؛ اما هابرماس مي گويد که مذهب 
داراي هويتي مشــخص است که در سپهر 
سياسي و عرصه عمومي رو به  رشد است و 
به افراد سکوالر توصيه مي کند که جايگاه 
مذهب در جامعه را جدي بگيرند. از مبلغان 
مذهبي هم مي خواهد براي پيشبرد دين و 
آئين خــود به زبان همه فهم تري ســخن 
بگويند و نه بــه زبان حالل و حرام يا زبان 
تکليف. بعد از او جان راولز راهش را ادامه 
داده و در زمينه فلســفه سياسي نظريات او 
را به کارمي گيــرد. »جــان راولز« مطلبي 
دارد تحت عنوان اولويت دموکراســي بر 
سکوالريســم، که از يک ليبراليسم سياسي 
نام مي بــرد و بــراي آن ويژگي هايي را 
برمي شمرد. دموکراسي سياسي و ليبراليسم 
سياسي در نظريات راولز از جايگاه محوري 
ويژگي هاي  بين  در  راولــز  برخوردارند. 
ليبراليســم سياســي از ويژگي  متفــاوت 
نام مي برد و اصلي ترين ويژگي  »شمول« 
اين نوع از ليبراليسم را شمول آن مي داند 
و مي گويد آن چيزي ليبراليسم سياسي است 
که از شــمول بيشتري برخوردار باشد. من 
مي خواهم اين نگــرش را به صورت بومي 
مطرح کنم. اين شمول بايد حتي دشمنان 

را نيز دربربگيرد، اقليت هاي مذهبي شامل 
يهودي ها، مسيحي ها و ... نيز بايد زير چتر 
اين شمول قرار بگيرند. افرادي که الئيک 
يا بي خدا هســتند يا حتي آتئيســت ها نيز 
بايد زيرمجموعه اين شــمول قرار بگيرند. 
مي دانيم که شيطان هم خدا را قبول دارد 
و آتئيســت ها نيز اعتقادات و ديدگاه هاي 
خاص خودشــان را دارند؛ چرا در زمينه 
حقوق اين افــراد کار الزم صورت نگرفته 
است؟ چرا در دموکراســي مشارکتي که 
شمول بيشتري را مي طلبد، در اين زمينه ها 
کار نشد؟ مثاًل آقاي خاتمي از اين موضوع 
تعجب کرده بود که مراجع به او رأي داده 
بودند. بعــد که پرس وجو کــرده بودند، 
ديدند در ســال هاي قبل چنان بي قانوني 
حاکم بــوده که همه روبــه قانون گرايي 
بي قانوني حتي  بودند. سانســور و  آورده 
در مجوزدادن به رســاله ها به گونه اي بود 
که اکثريت به آقــاي خاتمي روي آورده 
بودنــد. در آن زمــان افــراد ديگري که 
وضعيت مشابه داشتند جوانان بودند که هم 
فعاليت چشــمگيري مي کردند و هم آراي 
زيادي را به ســمت نيروهاي تحول خواه 
ســرازير کردند.آيا ما نمي توانيم با همان 
الگوي شمول عمل کنيم تا تنها رأي افراد 

مهم باشد؟ نظر شما دراين باره چيست؟ 
بعضي از افراد تصور مي کنند که با حضور اسام  □

در ايران دين رسمي شکل گرفت درحالي که چنين 
نبوده اســت و اين معضل از پيش از اســام وجود 
داشــته اســت و دين حکومتي قدمتي طوالني تر از 
اينها دارد. سلسله پادشاهي ساسانيان را مثال مي زنم 
که اتفاقاً مدت زمــان طوالني هم بر ايران حکومت 
کردند و با آمدن اعراب منقرض شــدند و ازجمله 
حکومت هايي بودند که دين رســمي داشته و نهاد 
ديني مخصوص و رسمي براي جامعه ساخته بودند 
و براي اين نهاد در ســاختار قدرت اهميت ويژه اي 
قائل بودند تاحدي که »کرتير« به عنوان موبد موبدان 
براي پادشــاهان ساساني مســتقيماً خط مشي تعيين 
مي کند. در نظر بگيريد که در کشــور ما در بيشــتر 
مواقــع منابع در اختيار دولت هــا و حکومت ها بوده 
است و هنگامي که دين رسمي به عنوان نهاد قدرت 

نيز در کنار نهادهاي ديگر قدرت قرار بگيرد، موانع و 
مشکات خاصي ايجاد مي شود. اگر ما بتوانيم براي 
دموکراســي که قبول داريم، حد معيني از شــمول 
را تعريــف کنيم تا همه اقشــار جامعه را در برگيرد 
و مصداق شــعار »ايران بــراي همه ايرانيان« باشــد 
چارچوب منسجم و راهبردي را مشخص کرده ايم. 
اين شــعار »ايران براي همه ايرانيان«، ازجمله اصول 
بنياديني بود که جبهه مشــارکت از ابتداي تأسيس 

خود آن را مطرح کرد و به آن پايبند بود.
در اينجا مي توانم به ماده پانزدهم قانون اساسي اشاره 
کنم که درباره حقوق اقليت ها و قوميت   ها و مليت ها 
نوشــته شــده اســت، با اتکا به هميــن ظرفيت هاي 
قانون اساســي مي توان راهکارهايي انديشــيد؛ يا به 
فصل ســوم قانون اساســي کمتر توجه شده است و 
جزو ظرفيت هاي مغفول قانون اساســي است. فصل 
ســوم قانون اساســي درباره حقوق ملت است و ما 

نمي توانيم به آساني از کنار اين اصول بگذريم.

آيا در حوزه هاي شما آموزش تبصره ها  ■
و ماده هاي قانون اساسي صورت مي گيرد؟

بله، آموزش قانون اساسي يکي از رويکردهاي  □
مــا بود، امــا همان طور که خود شــما بهتر مي دانيد 
حزب مشــارکت در حال حاضر با محدوديت هاي 
جدي دســت به گريبان اســت. البته در روند اجراي 
حکم نيز اشــکاالتي وجــود دارد که مــا اعتراض 
خود را نســبت به شرايط اعام داشــته ايم. تا زماني 
که حزب مي توانســت فعاليت رسمي کند، يکي از 
ارکان مؤثر و فعال حزب، کميته آموزش مشارکت 
بود. ما به بچه ها مي گفتيم که داشــتن يک کتابچه 
قانون اساســي همراه بقيه وسائل الزامي  است؛ چون 
قانون اساســي پشــتوانه اي براي ماســت تــا بتوانيم 
اهداف و برنامه هايمان را به پيش ببريم. البته تمام اين 
موضوعات مربوط به زماني  بود که ما مي توانســتيم 
فعاليت رسمي کنيم. تنها راهي که براي ما باقي مانده 
است آموزش از راه دور و به  قول  معروف آموزش 
مجازي  است. از ظرفيت هاي فضاي مجازي حداکثر 

استفاده را مي کنيم.

فراز و فرود هاي مشارکت چگونه بوده  ■
است و شما و دوستانتان چه راهکاري براي 

فعاليت حزبي در ايران داريد؟ 
بــراي اينکه روند فعاليت و تجربه مشــارکت را  □

بررسي بکنيم، بايد به اقتضائات زمان نيز توجه داشته 
باشــيم. فضاي عمومي و سياسي کشور بر عملکرد 
حزب تأثيرگذار اســت. در جلسات حزب در زمان 
فعاليت ســعي بر اين بود که حزب به آسيب شناسي 
خودش بپــردازد تا نقاط ضعف و قــدرت خود را 
شناسايي کند. وقتي ما اساسنامه بعضي از احزاب را 
مطالعه و چگونگي پيشــبرد اهدافشان را بررسي و با 
حزب مشارکت مقايسه مي کنيم، مي بينيم که حزب 
مشــارکت يکي از تأثيرگذارتريــن و فراگيرترين 
احزاب طول تاريخ ايران بوده اســت و اين پيشينه به 

طور قطع حذف شدني نيست.■

عکس از مقداد مددي- فارس
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با تشــکر از شــما براي فرصتي که در  ■
اختيار خوانندگان چشــم انداز ايران قرار 
داديد. در آغاز مشخصات استان اصفهان را 

توضيح دهيد.
استان اصفهان با مساحت 106179 کيلومترمربع  □

در مرکــز فــات ايــران قــرار دارد و با 9 اســتان 
کشور همسايه اســت. موقعيت جغرافيايي و خاک 
حاصلخيز، اصفهان را به عنوان گذرگاه و چهارراه 
اصلي ايران و خطــه اي برخوردار از امنيت و رونق 
درآورده اســت؛ لذا در همــه دوران تاريخ ايران، 
اصفهان از مراکز مهم فعاليت هاي مردمان اين مرز 
و بــوم اعم از سياســي، اقتصــادي و فرهنگي بوده 
اســت. در دوران پارت ها مرکــز اداري، در عصر 
ساســانيان مرکز نگهداري ســپاه و پس از اســام 
در دوران مرداويج زياري، آل بويه، ســلجوقيان و 
صفويه پايتخت ايران بوده است. دانشمندان بزرگي 
چون شيخ الرئيس ابوعلي ســينا، صاحب ابن عباد، 
ابن مســکويه، حافــظ ابونعيم، اســکافي و خواجه 
نظام الملک در اين شهر باليدند و در دوران صفويه 
امثال شيخ بهايي، ماصدرا، ميرداماد، ميرفندرسکي 

و مجلسي در اصفهان بروز و ظهور يافتند.

پــس از صفويه اصفهــان حدود يک  ■
قرن در نابســاماني به ســر بــرد و رو به 
ويراني نهاد تا اينکــه باز نظم و آرامش به 
آن بازگشــت. آن گاه رجالي چون وحيد 
ميرزاي  بهبهاني،آقاجمــال خوانســاري، 
نائيني، صائب تبريزي و در عصر حاضر نيز 
شخصيت هايي مانند ســيد حسن مدرس، 
جهانگيرخــان قشــقايي،آخوند کاشــي، 
جالل الدين همايي و آســيد ابوالحســن 
اصفهاني از اين شــهر برخاستند. به عالوه، 
صدها عالم، شــاعر، هنرمند، موسيقيدان، 
و صنعتگر در  معمــار  نقاش، کاشــي کار، 
اين ســامان تجلي پيدا کردنــد. با توجه 
به موقعيت و وجود توانايي هاي انســاني، 
اصفهان در دوره پهلوي اول مرکز صنايع 
نساجي و از دهه 40 به مرکز صنايع فلزي 
و شيميايي تبديل شــد. اولين ذوب آهن 
کشور در آن تأســيس شد و به يک استان 
صنعتي و مهاجرپذير از سراسر کشور تبديل 

شد.
اصفهــان در انقــاب اســامي و پيــروزي آن  □

نقش فعال و برجســته اي ايفا کــرد، به ويژه پس از 

دستگيري و تبعيد آيت اهلل طاهري که اقشار مختلف 
مــردم يکپارچه قيام کردند و با تحصن تاريخي در 
منزل آيت اهلل خادمي، اعتصابــات، راهپيمايي ها و 
مبارزات به اوج رسيد. قيام مردم اصفهان در استاني 
که قطب صنعتي و کارگري و مرکز گردشــگري 
و نيز مرکز دانشــگاهي و دانشجويي بود، به عاوه 
چهارراه سياسي - اقتصادي کشور به شمار مي رفت 
ضربه مهلکي بر پيکره نظام شاهنشاهي وارد کرد. تا 
جايي که شاه مجبور شد براي اولين بار در اصفهان 
و شهرســتان هاي مجاور شــخصاً اعــام حکومت 

نظامي کند.
پــس از انقاب، مــردم و جوانان اصفهــان چه در 
برقــراري امنيــت مناطق مــرزي و چــه در عمران 
وآبادي استان هاي محروم مانند کردستان، سيستان 
و بلوچســتان، ترکمــن صحــرا و چهارمحــال و 
بختياري جهد و جانفشاني فراواني کردند و با آغاز 
جنگ تحميلي بي مهابا به جبهه و جهاد شــتافتند و 
اوج رشــادت و ايثار و شهادت طلبي از سوي مردم 
اصفهان مبذول شد. آنها با چند لشکر و تيپ نقش 
مهمــي در مديريت جنــگ ايفا کردنــد. در طول 
جنگ تحميلي، اســتان اصفهان با 23500 شــهيد، 
41000 جانبــاز و3460 آزاده برگ هــاي زريني به 

وظايف و اختيارات نامتناسب استانداران

یک بار در ابتداي انقالب و بار دیگر در ســال 1384 با ســونامي حذف كارشناسان روبه رو شدیم كه فاجعه هاي عظيمي را 
به وجود آورد و توســعه ما را به تأخير انداخت. زنده یاد مهندس سحابي معتقد بود انباشت تجربه مهمتر از انباشت سرمایه 
است به ویژه كه این انباشت تجربه را بينش مطلوبي پشتيباني كند. گاهي موج جوان گرایي در برابر تجربه و كارشناسي قرار 
مي گيرد كه هزینه هاي آن را تحمل كرده ایم. براي برون رفت از این رویارویي باید راهكارهایي همچون اتاق فكر یا اندیشكده 
بنا كرد. براي نمونه در امریكا، وقتي كارشناســي بازنشسته مي شــود، عده اي جوان را در حلقه آموزشي وي قرار داده تا 
تجربيات خود را به آنها منتقل كند و به محض ورود به عرصه اجرا صفر كيلومتر نباشند )مانند ابتداي انقالب و سال 1384(
به منظور گام برداشــتن در پروسه انباشت تجربه و تقویت دانش مدیریت در سطح كشــور، نشریه راهبردي ـ سياسي 
چشم انداز ایران كه اهداف اوليه اش كارشناسي ملي بوده بر آن است با استانداران پس از انقالب گفت وگوهایي داشته باشد 
تا تجربه هاي خود را از زمان تصدي این سمت بگویند و استانداران جدید قادر باشند از تجارب 35 ساله استانداران پيشين 

بهره مند شوند تا از هزینه هاي اجتماعي جدید پيشگيري شود.
قرار است این پروژه كارشناسي ملي از استانداران استان اصفهان شروع شود. استاني كه نخستين حكومت نظامي در مقابل 
اعتراض هاي مردمي از آنجا شروع شد )پنجم رمضان 1357( و 10 درصد شهداي دفاع در برابر جنگ تحميلي را در كارنامه 

خود دارد. استاني كه قطب صنعتي، كشاورزي و فرهنگي ایران بوده و هست. 

تجربه استانداری اصفهان در گفت و گو با سيد محمود حسينی
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تاريخ دفاع از کشــور افزود. ضمن اينکه در دوره 
جنگ به علت امنيت اصفهان و درگير شــدن چند 
اســتان کشــور با جنگ، بخش زيادي از بار توليد 
کشور در کشاورزي و توسعه صنعت به ويژه صنايع 
فلزي، فوالد، شيميايي، نظامي، نيروگاهي و حمل و 

نقل را به دوش گرفت. 

شرايط اصفهان در زمان مسئوليت شما  ■
چگونه بود؟

حکم انتصاب اينجانب در 24 شــهريور 1381  □
در هيئت دولت به تصويب رسيد و درتاريخ چهارم 
مهرماه معرفي شدم. شرايط اصفهان در آستانه ورود 
من شــرايط ويژه اي بود. پنج سال پر فراز و نشيب از 
دوران اصاحات ســپري شــده بود. سه سال آخر 
دولت با آغــاز دوره اصاحات متفــاوت بود. آن 
شــور و اميد ســه الي چهار ســال اول دولت جاي 
خود را به کم نشــاطي و تاحدودي خســتگي داده 
بــود. جنبش اصاحــات که رويکــرد جديدي را 
در کشــورداري و حکمراني دنبال کرده و گفتمان 
نوينــي را در نگاه مردم و دين مطرح مي کرد جاي 
خود را به عنوان يــک گفتمان متفاوت از پيش باز 
کرده بود، اما دور دوم دولت اصاحات ديگر شور 
و نشاط دور اول را نداشت. انتظارات فزاينده بيش 
از توان کشور و دولت در جامعه دامن زده مي شد. 
مردم حس مي کردند مطالبــات آنها زمين مانده و 
هميــن خود موجــب القاي يأس مي شــد. آيت اهلل 
منتظــري که در آغاز دور اول محصور شــده بود، 
هنوز در حصر به ســر مي برد و بــه تازگي آيت اهلل 
طاهــري طي طوماري اعتراضــي از منصب امامت 
جمعــه اصفهــان که بيش از ســه دهــه آن را اقامه 
مي کرد و خــود از بنيانگذاران آن بود کناره گيري 
کــرده بود و پس لرزه هاي آن ادامه داشــت. نوعي 
خأل شادي هم در جامعه خودنمايي مي کرد. فضاي 
بسته و بي بهره از فرصت هاي انبساط  خاطر و کمبود 
امکانات تفريحــي، نوعي غم زدگي را در ســطح 
اصفهان فراهــم کرده بود؛ به طوري که چند ســال 
بود که تعداد کثيري از جوانان اصفهان و شهرهاي 
اطراف با بهره گيري از فرصت شــب نيمه شعبان به 
رقــص و پايکوبي مي پرداختنــد و علي رغم مقابله 
همه جانبه نيروي انتظامي، بســيج و نيروهاي امنيتي 
امکان کنتــرل آن ها وجود نداشــت و مانع از کار 
آنها نمي شد. اعتصابات صنفي معلمان ادامه داشت. 
کارخانجات نساجي اصفهان ورشکسته شده بود و 
تعدادي از کارگران آن بيکار شــده بودند. فاصله 
و اختــاف طبقاتي بين اقشــار جامعــه که پس از 
جنگ در شــهرهاي صنعتي اســتمرار يافته بود در 
دوران اصاحات به آگاهي مردم راه يافته، به يک 
شــکافي اجتماعي دارا و ندار در اصفهان مرکزي 
بدل شــده بود. دانشجويان دانشــگاه هاي اصفهان 
نيز به صورت نوبتي دســت به اعتــراض مي زدند. 
به طــور خاصه مي توان گفت شــرايط جنبشــي و 
زمينه عصيان در جامعه وجود داشت؛ البته اکثريت 
جامعه هنوز نســبت به دولت خاتمي به طور نســبي 
اعتماد داشــت، اما مشــکل اين بود که اغلب مردم 
فکر مي کردنــد با حضور فعاالنه خود در انتخابات 

دوم خرداد، مجلس ششم، دور اول شوراهاي شهر 
و روستا و باالخره انتخابات رياست جمهوري دور 
هشتم ديگر عمدتاً به وظايف خود عمل کرده اند؛ 
لذا تا حدود زيــادي از حضور فعال تر در صحنه و 
مشارکت در امور کنار کشيده بودند. ناگفته نماند 
که مشــارکت مردم اصفهان در انتخابات دور دوم 
رياست جمهوري آقاي خاتمي در سال 1380 بسيار 
تنزل يافته و اين ســير نزولي تداوم يافت به طوري 
که در انتخابات دور دوم شــوراها در شهر اصفهان 

فقط 22 درصد مشارکت داشتند.
از ســوي ديگر هر چنــد ســرمايه گذاري عظيمي 
در پيــش  و  پس از انقــاب و به خصوص از دوران 
جنــگ در بخش هاي اقتصــادي، صنعتي، علمي و 
زيرســاختي شده بود، اما سياســت نانوشته اي ادامه 
توســعه اصفهــان را تبعيض نســبت به ســاير نقاط 
مي دانست و آن را برنمي تابيد که آثار اين نگاه در 
ديگر اســتان ها و حتي در مجلس و دولت و ســاير 
مراکز تصميم گيري مشهود بود. در اين ميان تعداد 
قابل توجهي از طرح هاي اساسي توسعه استان مانند 
تکميل ورزشگاه بزرگ اصفهان، قطار سريع السير 
اصفهان - تهران، آزادراه اصفهان - کاشان، انتقال 
آب به زاينده رود و فات مرکزي همچون چشــمه  
لنگان و تونل ســوم نيمــه کاره مانده بــود و مردم 
به وضــوح کم آبــي و در مقاطعي حتي خشــکي 
زاينده رود را مشاهده مي کردند. ضمن اينکه طرح 
جامع و ســند مدوني براي توسعه استان و افق هاي 
آينده آن تهيه و تدوين نشــده و موجود نبود. همه 
اين ها به ابهام ها دامن زده و آينده روشني را ترسيم 
نمي کرد. گويي يک سير نزولي آغاز شده است. با 
اين توصيف کار سخت مي نمود، اما بايد هم زمان 
با ترســيم يک افق روشــن براي اســتان به مصاف 

مشکات مي رفتيم. 
امام جمعه اصفهان در دوره شــما چه  ■

کسي بود و چگونه روابط خود را با ايشان 
تنظيم مي کرديد؟

تا پيش از ورود من به اصفهان آيت اهلل طاهري  □

امام جمعــه بودند، اما ايشــان چند ماهــي بود که 
کناره گيــري کــرده و اصفهــان امام جمعــه دائم 
نداشت. هم زمان با انتصاب من، آيت اهلل سيديوسف 
طباطبايي نژاد منصوب گرديد، اما يک هفته زودتر 
معرفي شــد. پيش از معرفي، ديداري با ايشــان در 
تهران داشتم که مذاکرات آن ديدار تأثير مثبتي در 
تنظيــم روابط کاري ما داشــت. در آن ديدار قرار 
ما اين شــد که ايشان در جلسات اداري چند دقيقه 
بحث ديني و توصيه هاي اخاقي داشته باشد و اين 
قرار تا آخر عمل شد. آقاي طباطبايي ن ژاد دو دوره 
نماينده مجلس از اردستان بود؛ لذا با مسائل اجرايي 
و اداري آشنايي داشــت و در دوره مسئوليت بنده 
در امور اجرايي کمتر دخالت مي کرد، هر چند من 
هــم قائل به تداخل وظايف امام جمعه و اســتاندار 
نبوده و بــه تعامل معتقد بــودم. در آن مقطع آقاي 
طباطبايي نژاد فعاليت بــارز جناحي نمي کرد. به جز 
در مســائل فرهنگي که با ايشــان اختاف ديدگاه 
داشتم در امور کان استان تعارضي بين استاندار و 
امام جمعه نبود و تا آخر مســئوليت من هم مشکلي 
به وجود نيامد. در انتخابات رياست جمهوري هشتم 
ايشان طرفدار آقاي احمدي نژاد نبود و به رفسنجاني 

رأي داد، گرچه در سال 88 مسئله متفاوت شد.
روابط شــما با رئيس حــوزه علميه و  ■

علماي حوزه چگونه تنظيم مي شد؟
رئيس حوزه علميه آيت اهلل مظاهري بود که قبًا  □

از مدرسين قم و اســتاد اخاق بود. ايشان صاحب 
رســاله بود و لذا شــأن خود را از ورود به مســائل 
جاري به دور مي دانست. مقام رهبري کليه اختيارات 
مؤسسه خيريه همدانيان را به ايشان تفويض کرد تا 
عوايد آن را صرف اداره حوزه کند. اين خيريه قبًا 
و طبق وصيت واقف به صورت هيئت مؤتمنين در 
امور مشــخص تعريف و اداره مي شد. روابط من با 
ايشــان توأم با احترام متقابل بود. ســالي چند بار به 
اتفاق معاونان و مشاوران به ماقات ايشان مي رفتيم 

وگفت وگو مي کرديم.
در استانداري مشاوري در امور روحانيون داشتم که 
فردي آگاه و آشنا به مسائل حوزه و روحانيت بود 
و لذا اين امور را به خوبي هدايت و روابط استاندار 
با ائمه جمعه و روحانيون از همه گرايش ها را تنظيم 
مي کرد و سياست هاي استانداري را به پيش مي برد.

من ســعي داشــتم با علمــاي شــاخص اصفهان و 
شهرســتان ها ارتبــاط برقــرار کنم که مؤثــر بود. 
ازجمله آيت اهلل طاهري، آيت اهلل يثربي در کاشان، 
آيــت اهلل حاج آقاحســن امامي، آيــت اهلل ناصري، 
آيت اهلل شريعت در فاورجان، آيت اهلل شريعتي در 
اردستان، حجت االســام شيخ عباسعلي روحاني و 
علماي نجف آباد و خميني شــهر مانند حجج اسام 

واحد، حججي، سعيديانفر و صلواتي. 
استاندار  ■ نمايندگان مجلس در کار  آيا 

دخالــت مي کردند که مثــاًل فرماندار يا 
بخشدار چه کسي باشد؟

دو دوره از مجلس شــوراي اسامي، مصادف  □
با دوران مديريت من در اســتانداري اصفهان بود؛ 
يکي مجلس ششــم که در حقيقت يک سال و نيم 
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با اين نمايندگان هم دوره بوديم که در مجموع اين 
نمايندگان کمتر منطقه اي و محلي فکر مي کردند و 
رويکردي ملي داشتند و چون از نظر نگرش هم افق 

بوديم، لذا مسئله خاصي نداشتيم.
برخاف مجلس ششم، نمايندگان عموماً رويکردي 
منطقه اي دارند و بدون همکاري و حمايت مديران 
محلي اعــم از اســتاندار، فرماندار و بخشــدار هم 
مي تواننــد اعمال نفوذ کنند ولــي نمي توانند براي 
توسعه منطقه اي و... منشــأ اثر باشند. اين انتظارات 
نمايندگان به جاي خود باقي اســت، البته سعي من 
ايــن بود که اســتقال قوه مجريــه را حفظ کنم و 
انتظاراتي که منطقي و در چارچوب سياســت هاي 
دولت و کشور بود را هم پاسخ هم زمان مي داديم؛ 
اما در دوره دوم که در حقيقت از 83 شروع شد تا 
مهر 84 با نمايندگان مجلس هفتم در ارتباط بوديم. 
مجلس هفتم شــرايط خاصي داشــت و با تحصن 
نمايندگان، رد صاحيت گســترده و  شرايطي که 
در حقيقت جريانــات اصاح طلب منفعل بودند و 
حضــور فعــال در انتخابات نداشــتند هم زمان بود 
و اين از دوره دوم شــوراها شــروع شده بود. براي 
همين ترکيب شــوراي شــهر دوم مرکــب بود از 
يک جريان راست ناهمســو با دولت و بعضاً افراد 
تنــدرو و افراطي. نه اينکه تنهــا منتقد دولت بودند، 
بلکه در مقابل دولت بودند. ما در شــهر اصفهان و 
در اســتان اصفهان با چنين جرياني روبه رو بوديم. 
من همان اول ســعي کردم استقالم را حفظ کنم. 
اين ها اول براي تغيير فرمانداران و تغيير مديران در 
سطح استان و شهرستان ها درخواست هايي داشتند 
که به آن ها گفتم شــما يک سال و نيم باقي مانده از 
عمــر اين دولت را صبر کنيــد. اگر دولت بعدي با 
سياســت هاي شــما همراه بــود، انتظاراتتــان را در 
دولت بعدي مطرح کنيد، ولي ما استقال خودمان 
را حفظ مي کنيم و از همان جا متوجه شدند که آن 
فشــارها و پيگيري ها به جايي نمي رســد و به يک 
آرامشــي رسيد. هر چند ما درگيري حادي با آن ها 
نداشــتيم و کار و فعاليت خودمــان را مي کرديم. 
آن ها هم معموالً در ســطح ملي فعاليتي نداشــتند. 

نماينــدگان اســتان اصفهان که 20 نفر هســتند در 
مجلس هفتم هيچ کدام در هيچ يک از کميسيون ها 
نقش يا فعاليتي نداشــتند يا رئيس کمسيون نبودند 
و کارشــان در مجلس فعال و برجسته نبود، ولي ما 

مقابله نداشتيم و تعامل حداقلي داشتيم. 

با رئيس شوراي شهر اصفهان چه تعاملي  ■
داشتيد؟

همان طور که گفتم در دوره دوم شــوراي شهر  □
اتفاقاتــي افتاد که اصاح طلبان، شــرکت حداقلي 
داشــتند و اين يکي از خطاهــاي راهبردي جريان 
هدايت کننــده اصاح طلبــان بــود و ديديم که در 
اســتان هاي بزرگ مانند اصفهان و تهران مشارکت 
خيلي کم بود. مشــارکت در شهر تهران 21 درصد 
بــود که اين براي شــهر تهــران خيلــي پايين بود. 
مشارکت در شــهر اصفهان هم 22 درصد بود. اين 
تشابه جالب است و نشان مي دهد اصفهان و تهران 
متعامل اند و روي هم اثر مي گذارند. اين مشارکت 
پايين و تعــدد کانديداها در جريــان اصاحات با 
اينکه جريــان مقابل اصاحــات و اصول گرا هيچ 
اميدي نداشــتند با رأي پايينــي کانديداهاي آن ها 
انتخاب شــدند. در اصفهان هم بــه همين صورت 
شــد. هر 11 عضو شــوراي شــهر از جريان مقابل 

اصاحات انتخاب شد. 
کارشکني مي کردند يا تعامل يا نظارت  ■

داشتيد؟
همکاري نداشــتند، ولي مقابله هم نمي کردند.  □

نظارت هم داشتيم. 
شــهردار را آن ها انتخاب کردند؟ اين  ■

شهردار با شما تعامل داشت؟
شــهردار، دکتر سقاييان نژاد، همکاري نداشت،  □

ولي تقابل هم نداشــت؛ اما دو جا اختاف نظر پيدا 
کرديم که مســائل مهمي هم بود. يکي جهان نما و 
ديگري هم عبور قطار شهري از زير بلوار چهارباغ 
و ســي و ســه پل بود. بنده معتقد بــودم که ارتفاع 
ســاختمان جهان نما بايد کمتر بشــود. ايشان تاش 
بســياري کرد تا نظر يونسکو جلب شود و معماري 

غلط طبقــات باال باقــي بماند. آن ســاختمان ديد 
ميــدان نقش جهان را مي گرفــت و بايد چند طبقه 
آن تخريب مي شــد که شــهردار نه تنها همکاري 
نکرد، بلکه به صورت صريح چندين ميليارد هزينه 
و آن طبقات باال را تکميل کرد؛ البته بعدها با وجود 
تمام هزينه ها، آن طبقــات را تخريب کردند، زيرا 
يونســکو به هيچ وجه زير بار نرفت، يعني در دولت 
احمدي نــژاد مجبور شــدند تخريب کنند. مســئله 
عبور قطار شــهري هم که من اجــازه ندادم از زير 
چهارباغ عبور کند، ولي رئيس شوراي شهر، آقاي 
حاج رسولي ها و شهردار، آقاي سقاييان نژاد اصرار 
زيادي داشتند که قطار شهري از زير چهارباغ عبور 
کنــد. هنوز هم علت اين اصرار زيــاد را نمي دانم. 
اگر قطار شــهري با يک فاصلــه 200 تا300 متري 
از خيابان شــمس آبادي عبور مي کــرد خيلي بهتر 
بود. شــما ديديد که باعث شد ســي وسه پل، اين 
بناي تاريخي مهم، آســيب ببيند و پايه اش تخريب 
بشود. من اســم اين را غير از لجبازي چيز ديگري 
نمي توانم بگذارم. با اينکه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري که باالترين مرجع تصميم گيري در اين 
مورد اســت، مصوب کرده بود که قطار شهري از 
زيــر خيابان چهاربــاغ عبور نکنــد و از زير خيابان 
شمس آبادي عبور کند و مشاوران خارجي هم هر 
دو گزينه، به ويژه گزينه شمس آبادي را تأييد کرده 
بودند. ضمن اينکه غير از ســي و ســه پل، مدرسه 
چهارباغ نيز که بســيار هم نفيس اســت در معرض 

آسيب قرار گرفت.

چهارباغ اصفهان 50 سال پيش از شانزه  ■
ليزه ساخته شده و اهميت زيادي دارد. 

مــن حتي اين کار را به دادگســتري اصفهان و  □
قوه قضائيه کشــاندم، ولي ترتيب اثر داده نشــد و 
اين ها االن بايد از اين دو اقدام پشيمان باشند. يکي 
تکميل جهان نما که از همان اول جلوي خسارت را 
نگرفتند و ديگر اينکه نگذاشتند قطار از زير خيابان 
شــمس آبادي عبور کند، چون آدم هــاي فهميده، 

عاقل، با سابقه و کارشناس نظرشان اين بود. 
اصاح طلبان امتحاني پــس دادند که به رأي مردم 
در دور دوم - بــا اينکه رأي پايينــي بود - تمکين 
کردند و شــهردار هايي را که آن ها معرفي کردند، 
تأييد و با آن ها همــکاري کردند. با اينکه مي دانيد 
50 درصد اختيارات دســت شــوراي شــهر و 50 
درصد دســت دولت- يعني اســتانداري- اســت. 
اعضاي شــوراي شــهر هزينه هايي را براي کمک 
به کربا و نجف از پول شــهرداري برداشته بودند 
و مي خواســتند هزينه کنند و مصوب کرده بودند. 
طبق قانون، مصوبات شوراي شهر را فرمانداري آن 
شهرستان بايد تأييد کند و اگر تأييد نکند ضمانت 
اجرايي ندارد. فرمانــدار وقت اصفهان آقاي دکتر 
نوروزي بود. ايشان اين کمک  ها به نجف را مغاير 
با مقررات دانســت، چون خود ايشــان نيز در رشته 
حقــوق عمومي تحصيل کرده بــود، آن مصوبات 
را لغو کرد. اعضاي شــوراي شهر  خيلي جوسازي 
کردند و فشــار آوردند ولي آن مصوبه تأييد نشد. 
آنها به مصوبــه اعتنايي نکردنــد و حتي هزينه هم  دکتر سقايیان نژاد
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کردند. علت هم اين بود که درآمد شــهرداري از 
محل عوارض و پول مردم اســت. مردم اين پول را 
براي عمران و آباداني شــهر اصفهان داده اند، براي 
آباداني شــهر کربا يا نجف نداده اند. مي توانستند 
اعام کنند و مردم هم داوطلبانه کمک مي کردند 

و آن پول را هزينه بکنند.

شــما با وزارت کشــور چه مشــکالتي  ■
داشــتيد؟ بعد از اينکه از طرف وزير کشور 
حکم تان نوشــته شــد و رياست جمهوري 
هم امضا کرد، وزارت کشــور هم دخالت 
يا  فرماندار ها؛  انتخاب  براي  مثاًل  مي کرد؟ 

اينکه شرط بگذارند؟
من وقتــي به اســتانداري اصفهــان رفتم آقاي  □

موســوي الري وزير کشــور بودند. وزارت کشور 
مي گويد معاونان، فرمانداران و بخشــداران را بايد 
اســتاندار معرفي کند و وزارت کشــور تأييد کند. 
چون فرماندار و بخشــدار همان نقشي را دارند که 
استاندار دارد، يعني نماينده دولت هستند. استاندار 
تنهــا مي تواند مديــران کل خــود را انتخاب کند. 
حتي انتخاب مديران کل دواير مختلف در اســتان 
برعهده استاندار نيست؛ البته معموالً با او هماهنگ 
مي کننــد و نظر او را مي خواهند، اما گاهي وقت ها 
ممکن اســت نظرخواهي هم نکنند. اين موضوع تا 
حــدودي توازن وظايــف و اختياراتي که بر دوش 
اســتاندار هست را به هم مي ريزد؛ يعني تناسبي بين 
وظايف، اختيارات و مسئوليت ها وجود ندارد. براي 
نمونه در حوزه امنيتي، استاندار مسئول امنيت استان 
است. طبيعي است که روي تغيير يا انتصاب معاونان 
جديد يا فرمانداران به ســادگي زير بار نمي رفت و 
بايد اســتاندار از اتوريته بااليي برخوردار مي بود تا 
مي توانســت تغييرات مورد نظــرش را اعمال کند. 
طبيعتــاً در زمان حضــور ما در ايــن زمينه بحث و 
گفت و گوهايي بين اســتاندار و وزير کشور وجود 
داشــت و با رايزني و تعامل زيــاد آن موارد تحقق 
مي  يافت. ضمن اينکه مســئوليت هايش را داشتيم، 
اما در انتصابات مســتقل نبوديم. يعني اگر معاوني 
داشتيم که فعال يا قوي نبود استاندار بايد پاسخگو 

مي بود. وزارت کشور در اين باره پاسخگو نبود.

گويــا اســتاندارها به وزارت کشــور  ■
مي آمدند و دفتري بود که تجربياتشــان 

ماندگار بشود. آيا اين اجرايي شد؟
در وزارت کشــور تا زماني که من بودم چنين  □

نهادي کــه اين تجربيات را جمــع آوري و تدوين 
کنــد و بعــد در اختيــار اســتاندارهاي جديد قرار 
بدهد، نبود. زماني که من در اســتانداري سيســتان 
و بلوچســتان بــودم طرحي به نــام تدوين تجارب 
مديريتي استان در قالب توسعه محوري شهر آماده 
کرديم و تجارب اســتانداران و معاونان پيشــين را 
جمــع آوري کرديم و کار بســيار خوبي شــد. بعد 
به وزارت کشــور پيشــنهاد داديم و در دوره آخر 
موســوي الري بــه اين امــر توجه شــد و نهادي به 
نام مجمع اســتانداران جمهوري اســامي ايران به 
صورت ســازمان مردم نهاد تشکيل شد. اين مجمع 

مرکب بود از همه استانداراني که از اول انقاب در 
اين کشور اســتاندار يا سرپرست استانداري بودند. 
بحــث اصلي هم اين بود که تجارب و ديدگاه هاي 
خودشــان را به اســتانداران و مديران کشــور ارائه 

بدهند. اين حرکت مثبت و پايدار بود.
ايــن ضعــف در مجموعه وزارت کشــور هســت 
که اين تجربيــات به صورت سيســتماتيک منتقل 
نمي شود. به خصوص که اســتانداران و فرمانداران 
به صــورت مقطعي ورود پيدا مي کنند و بســياري 
از آن ها از طرف نهادهاي ديگر در وزارت کشــور 
مأمور مي شوند و بعد از آن بر مي گردند. مثًا خيلي 
از آن ها آموزش و پرورشــي هســتند. خود من از 
طرف شرکت ملي گاز )وزارت نفت( مأمور شدم. 
اين نقيصه در مجموعه وزارت کشور وجود دارد، 
البته يک دفتر مطالعات سياســي هســت که بعضي 
وقت ها تــاش کرده که ايــن کار را انجام بدهد، 
ولــي فکر مي کنم نهاد مجمع اســتانداران مي تواند 
ايــن نقش را ايفا کند. در دوره جديد من هم عضو 

هيئت رئيسه انتخاب شدم.

در امريکا اکثر رئيس جمهورها فرماندار  ■
تگزاس  فرماندار  بوش  نمونه  براي  بودند، 
بود. اگر کســي بتواند ايالت تگزاس که 
مســاحتش برابر ايران است را اداره کند 
مي تواند اين تجربه را به رياست جمهوري 
ارتقا بدهد، ولــي اينجا به اين نکته توجه 

نمي شود.
بســياري از اعضاي هيئت دولت از استانداران  □

سابق بودند. مانند آقاي ســيد صفدر حسيني وزير 
اقتصاد که قبًا استاندار چهارمحال و بختياري بود. 
آقاي مهندس بيطرف وزير نيرو که قبًا اســتاندار 
يــزد بود و آقــاي صوفي که اســتاندار گيان بود. 
آقاي عبدالعلي زاده از استانداري آذربايجان غربي 
آمد و وزير مسکن شد. آقاي خرم استاندار همدان 
و هرمزگان و خوزســتان بود. آقــاي حجتي وزير 
راه ترابــري و جهاد کشــاورزي که قبًا اســتاندار 
سيستان و بلوچستان بود. يعني اين تجربه استانداري 
در دولت خيلي هــم به درد خورد. چون اين ها که 
تجربه استانداري داشتند وزراي خوبي بودند و در 
متن مســائل مختلف کشور بودند و مسائل اجرايي 

کشور را مي دانستند.

رابطه شما با مديرکل اطالعات چه بود؟  ■
يکــي از بحث هاي حياتي کشــور ما اين 
است که يک اســتان را بايد امنيت محور 
يا توسعه محور اداره کرد. اگر توسعه محور 
باشــد آن وقت نياز اســت در مديريت 
وارد شــوند. اين در حالي است که براي 
از مديــرکل اطالعات  بايد  حضورشــان 
اســتعالم شود. اين ها مشــکالتي است که 
با آن ها روبرو هســتيم. پرسش ديگر اينکه 
بحران ســال 84 در اصفهــان را چگونه 

مديريت کرديد؟
اصــوالً وقتي فضــاي جامعه يا اســتان يا منطقه  □

فضاي امنيتي باشــد، معموالً افرادي کــه امنيتي يا 
انتظامي هســتند حرف اول را مي زنند. حتي ممکن 
اســت اين نظر مديران ارشد استان مانند استاندار يا 
فرماندار نباشد، ولي در آن شرايطي که به صورت 
اضطراري بــه وجود مي آيد چنين اســت. نظر من 
اين اســت که مســائل اجتماعي، امنيتي نيستند. چه 
بســا مســائل ظاهراً امنيتي که اصًا امنيتي نيستند و 
به خاطر مسائل سياسي است که امنيتي اش مي کنند 
و چه بسا مسائل سياسي که جنس آن سياسي نيست 
و جنــس اجتماعي دارد و آن را سياســي کرده اند. 
ما ايــن معضل را در مســائل کشــورداري داريم. 
مــن نمونه اي را ذکر مي کنم. وقتي در ســال 82 به 
خوابگاه هاي دانشــجويي در تهران حمله شد ابتدا 
در دانشــگاه اصفهان تظاهراتي شد و اين درگيري 
بــه خيابان هاي اطراف دانشــگاه مانند چهارباغ باال 
و بعد به کل شــهر کشــيد. هيچ محله  اي از محله ها 
و محات اصفهان و اطرافش نبود که اين شــورش 
به آنجا ســرايت نکند، به طوري که تا 10 شــب به 
طور پياپي اصفهان ناآرام بود و تمام قواي انتظامي 
و بسيج نيروهای امنيتي نتوانستند جلودار اين مسئله 

بشوند. 

بيشتر، شب ها بود. ■
نه بعضاً روزها هم بود، ولي بيشــتر شــبها بود.  □

حتي چند اتوبوس را آتش زدند. اتوبوس هايي که 
مي خواســت از شيراز به تهران برود معموالً ساعت 
يک نصفه شــب به بعد وارد مي شــد. مي گرفتند و 

آتش مي زدند.

مسافران را خالي مي کردند؟ ■
بله، محله هايي مثل ده نــو و محمودآباد خيلي  □

ناآرام شد. روز اول که اين مسئله پيش آمد شوراي 
تأمين تشــکيل شد. من هم تمام شــب آنجا بودم. 
همان شــب گفتم آمار دستگيرشدگان را گزارش 
کننــد. گفتم چند مؤلفه را از اين دستگيرشــدگان  
به عنوان مشــت نمونه خروار در بياوريد، ببينيم چه 
کســاني هستند. اين چند مؤلفه شــامل سن، تأهل، 
شغل، سواد و ســابقه کيفري بود. 85 درصد اين ها 
کمتراز 35 ســال و 75 درصد زير 25 ســال ســن 
داشتند. بيشــتر آن ها در حقيقت کم ســواد بودند. 
شــغل هاي کارگري داشــتند يا بيــکار بودند. 13 
درصــد از آن ها ســابقه کيفري داشــتند که حتي 
يک مورد سياسي نبودند، بلکه بيشتر نزاع و مسائل 

نظر من اين است که مسائل 
اجتماعي، امنيتي نيستند. چه 

بسا مسائل ظاهراً امنيتي که اصاًل 
امنيتي نيستند و به خاطر مسائل 

سياسي است كه امنيتي اش 
مي كنند و چه بسا مسائل سياسي 

که جنس آن سياسي نيست و 
جنس اجتماعي دارد و آن را 

سياسي كرده اند
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اخاقي بود. يکي دو مورد هم در کل دانشجو بودند 
که اين ها نه از موضع دانشــگاه که از محله هايشان 
دستگير شدند. من اين آمار و اطاعات را گرفتم و 
با استفاده از کتاب »چرا انسان ها شورش مي کنند« 
تجزيه و تحليل کردم و نتيجه را در شــوراي تأمين 
گفتم. به اين نتيجه رســيدم که ايــن پديده امنيتي 
و سياســي نيســت، البته پيش تر از اعضاي شوراي 
تأمين خواسته بودم تحليل کنند. بچه هاي اطاعات 
و امنيــت اين واقعه را بــه تلويزيون هاي خارجي و 
گروه هاي سياســي برگرداندند، ولي پس از تحليل 
من پذيرفتند که اين پديده نه امنيتي و نه سياســي، 
بلکــه اجتماعي اســت. پيــش از آن هــم وزارت 
کشــور در نيمه اول 81 پژوهشي را انجام داده بود 
که جامعه شناســان زمينه هاي عصيان و شــورش را 
در سطح کشــور مطالعه کرده بودند. آقاي نعمتي 
مديرکل اجتماعي وزارت کشــور ايــن تحقيق را 
انجــام داده بود و در آنجا دو شــهر بود که درجه 
شورش از همه جا باال تر بود يکي سنندج و ديگري 

اصفهان و اين طبيعي بود. 

مرکز سني و مرکز شيعه.  ■
پــس يک مســئله اجتماعي اســت و جاي حل  □

اين مسئله شــوراي تأمين نيست. شــوراي تأمين و 
نيروي انتظامي و دســتگاه هاي امنيتي مي توانند اين 
شــورش را مديريت و کنترل کنند، ولي ريشه هاي 
آن بايد در شــوراي اجتماعي و شوراي آموزش و 
پرورش بررســي شود. ما علت و ريشه اين مسئله را 
مطرح کرديم که بيشــتر به دليل فضاي بســته شهر 
اصفهان بود؛ حتي اجازه کنسرت نمي دادند. مردم 
شاد نبودند، جوانان فرصت شادي کردن نداشتند و 
اين ها زمينه هايي بود که بعد ها در شوراي آموزش 
و پرورش و شوراي اجتماعي به بحث گذاشته شد. 
مــن مي خواهم بگويــم که بســتگي دارد رويکرد 
چگونه باشــد. مســائل ما خيلي کم امنيتي هســتند. 
مديريت هاي غلط به جاي مديريت بحران  مســائل 
را سياســي و امنيتــي مي کننــد و بعد هــم به جاي 
اينکــه آب روي آتش بريزند نفت روي اين آتش 
مي ريزند. اين را من در هشت سال تجربه استانداري  
در دو استان سيســتان و بلوچستان و اصفهان که از 

نظر امنيتي حساس بودند به شما عرض مي کنم. 

آن تعطيلي ســال 82 دانشگاه ها ناشي  ■
از حکم اعدام هاشــم آقاجري و حمله به 
کوي دانشــگاها بود؛ يعني عوامل سياسي 

تأثير نداشت؟ 
چرا داشت، ولي جريانات سياسي نقش کبريت  □

و آتش زنه دارد. اين آماري که ما داشتيم نشان داد 
که جنس آن شورش ها سياســي نبوده است، ولي 

سياست، کبريت آن اتفاقات بوده است. 

درباره نهادهاي امنيتي و ارتش بگوييد. ■
ارتــش يکــي از نهادهايي اســت کــه در همه  □

دوره ها در جمهوري اســامي از اينکه وارد مسائل 
سياســي و غيرحرفه اي بشود پرهيز داشته است. هر 
چند که در شوراي تأمين حضور دارد. روابط من با 
ارتش هميشه تنظيم شده بود. درباره مسائل مسکن 

و رســيدگي به مســائل رفاهي کار کنانشان همراه 
بودم؛ همچنين 29 فرودين، روز ارتش هميشــه در 
مراســم رژه آن ها شــرکت مي کردم و ســخنراني 
هم داشــتم، البته نهادهاي ديگر نيروي انتظامي در 
دوره هــاي پيش هماهنگي بيشــتري با اســتانداران 
داشــتند، ولــي در دولت آقاي خاتمــي و از دوره 
وزارت کشــوري آقاي نوري و پــس از آن آقاي 
موســوي الري اختياراتي که بايد به وزرات کشور 
براي کنترل نيروي انتظامي داده مي شد، داده نشد و 
نيروي انتظامي هم متقابًا خيلي همکاري نمي کرد. 
در گذشــته هر فرمانده نظامي که مي خواســتند در 
استان انتخاب کنند بايد با استاندار و وزارت کشور 
هماهنگ مي شــد، ولي بعدها به اطاع استانداري 
و وزارت کشــور تبديل شــد و حتــي فرماندهان 
شهرســتان ها که ســرهنگ بودند بايد با هماهنگي 
اســتاندار انتخاب مي شــدند، ولي اين کار را انجام 
نمي دادنــد. در زمان آقاي احمدي نــژاد اختيارات 

استانداران و وزارت کشور از اين هم کمتر شد.
اين اختيارات واگذار شد! ■
بلــه، ولــي در عمــل واگــذار نشــد. در زمان  □

موسوي الري هم اختيارات فرمانده کل قوا واگذار 
شــد، ولي همه آن اختياراتي که بايد واگذار نشد. 
همه جــاي دنيا مديريــت نيروي انتظامــي با وزير 
کشــور و اســتانداران اســت. چرا؟ چون استاندار 
مسئول امنيت اســتان است. وزير کشــور، مسئول 
امنيت داخلي و رئيس شــوراي امنيت کشور است. 
اســتاندار رئيس شــوراي تأمين اســتان و پاسخگو 
اســت. اگر ناامني اتفاق بيفتد، اســتاندار پاسخگو 
است. کســي از فرمانده نيروي انتظامي نمي پرسد. 
اين ناهماهنگي ها خيلي زجرآور بود. اداره کشــور 
بايد زير نظر وزارت کشور و در استان ها، استانداران 
باشد. با اين حال در عمل فرماندهان نيروي انتظامي 
به مديريت استان نياز داشتند و هم استانداران براي 
امنيت به آنها نياز داشــتند، با هــم کنار مي آمدند؛ 
ولي اين رابطه فرماندهي و فرمانبري نبود و اين خأل 
در مديريت کشور است يا خود اطاعات که جزو 

دولت است به گونه اي مســتقل از استاندار بودند. 
آنها چون نياز داشــتند ســعي مي کردند با استاندار 
هماهنــگ باشــند و اســتاندار هم ســعي مي کرد 
آنها را تحت مديريت خودش داشــته باشد. سپاه، 
امــر علي حــده اي بود. ســپاه خــودش را مرتبط با 
فرمانده کل قوا مي دانســت و مي گفت از استاندار 
دســتور نمي گيريم. هر چند ما معتقديم اختيارات 
اســتانداران در امر امنيت صريح است و همه اين ها 
موظف به تبعيت هستند. مي دانيد در شوراي تأمين، 
اعضايي که شرکت مي کنند نقش مشورتي دارند. 
هر چند سعي مي شــود تصميم گيري ها به صورت 
اقناعي باشــد و استاندار ســعي مي کند همه اين ها 
را مشــارکت بدهد. درهرحال اين خأل در مســائل 
امنيتي بين اســتاندار و نهادهايــي که درگير امنيت 
هســتند حتي دادگســتري وجــود دارد. در دوران 
استانداري من در استان اصفهان، دادستان و رئيس 
دادگستري سيد عليرضا آوايي بود که بعدها رئيس 
کل دادگستري استان تهران شد، بسيار انسان حاذق، 
دلســوز و قابل اعتمادي بود و بسيار با هم هماهنگ 
بوديم، حتي مســائلي را که در شوراي تأمين پيش 
مي آمد بــا هم مديريــت مي کرديم. خــب به اين 
ترتيب موردي که در شــوراي تأمين کساني ديگر 
بخواهند وتو بکنند، نداشــتيم. اعتصــاب معلمان، 
10 شــب شــورش و وقايعي مانند قرض الحسنه ها 
را داشــتيم که اصفهــان يکپارچه آتش شــده بود 
که چندين ماه از وقت شــوراي تأمين و استانداري 
مصروف اين قضيه شــد. حادثه ســميرم را داشتيم. 
تمام اين مســائلي کــه در ايــن دوره از نظر امنيتي 
پيــش آمد از بيرون تحميل شــد. يکي از مســائلي 
که داشتيم شــب هاي نيمه شعبان بود. همان طور که 
مي دانيد مخصوصاً اصفهاني ها در شــب نيمه شعبان 
خيلي جشــن مي گيرند. تقريبــاً در هر خيابان يک 
بســاط شربت و شيريني و جشــن برقرار است. اين 
جوان ها که با کمبود شــادي روبــرو  بودند، از اين 
فرصت استفاده مي کردند و شــب هاي نيمه شعبان 
جمع مي شدند و به رقص و پايکوبي مي پرداختند. 



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 3

6

از چهارباغ تا ســينه کوه صفه ادامــه پيدا مي کرد. 
آنجا آتش روشــن مي کردند. من سال اولي که با 
اين پديده در اصفهان روبه رو شــدم ديدم نيروهاي 
انتظامي آماده باش هستند و بحران هم اگر مديريت 
نمي شــد، ادامه پيــدا مي کرد. غيــر از اينکه تعداد 
زيادي دستگير مي شــدند، با تعداد زيادي برخورد 
مي شــد. ما تصميم به مديريت اين بحران گرفتيم. 
به همين خاطر قرار شد شهرداري ها کمک کنند. ما 
مراسم جشن را در چند نقطه شهر پيش بيني کرديم 
و همين باعث شــد کســاني که مي خواستند از اين 
فرصت براي شــادي اســتفاده کنند به اين محله ها 
برونــد. براي چهارشنبه ســوري هم هميــن کار را 
کرديم و جواب داد. يعني خود دستگاه ها در جشن 
و شادي مشارکت کردند و آن حساسيت ها ريخت 
و تا حدود زيادي مهار شــد. اعضاي شوراي تأمين 
به خصوص آقاي آوايي و دادستان، آقاي انصاري 
)کــه بعد از آقــاي آوايي رئيس کل دادگســتري 
اصفهان شد( کمک مي کردند. هر چند که نظرات 
مديــرکل اطاعــات و مديــر کل اطاعات ســپاه 
متفاوت بود، نيــروي انتظامي هم تابــع مرکز بود. 
سردار ذوالفقاري که االن معاون وزير کشور است 
روحيه کار جمعي داشت و سعي مي کرد هماهنگ 
باشد، ولي در مواردي که از تهران يا فرماندهي کل 
يا معاونان فرماندهي کل دســتور مي گرفت طبيعتاً 

آن را ارجح مي دانست و انجام مي داد. 

در زمان شما بحران آب نبود که مردم  ■
اعتراض کنند؟

نه. من خودم مستقيماً موارد مربوط به آب مانند  □
توزيع و توليد را مديريت مي کردم. 

يعني پيشگيري کرديد؟ ■
بله، ما در آن ســال ها با کم آبــي روبرو بوديم،  □

ولي بــا بي آبي مواجــه نبوديم؛ لذا ســعي کرديم 
توزيــع آب به گونه اي باشــد که کشــاورزان چه 
شــرق و چه غرب اصفهان دچار خســارت نشوند. 
ضمــن آنکه مديريت مصرف هم انجام شــود. در 
بحث توليد آب هم توانســتيم پروژه چشمه  لنگان 

را با 120 ميليــون مترمکعب توليد آب که از پيش 
شروع شده بود، تسريع بدهيم که در همان دوره به 
بهره برداري برســد. بعد در همان منطقه خدنگستان 
فازهاي بعدي آن را شروع کرديم. تونل سوم فعال 
شــد، بعد در دوره آقاي احمدي نژاد متوقف شــد 
)منظور تونل کوهرنگ است(. طرح بهشت آباد را 
ما پيگيري زيادي کرديم که مصوبه اش را در قالب 
برنامه چهارم توســعه گرفتيم و متأسفانه در دولت 
بعــد، اول متوقف و بعد نيمــي از آن يعني به جاي 
يک ميليارد، 550 ميليون مترمکعب ديده شــد. در 
دولت آقــاي روحاني هم کًا تعطيل شــد. ضمن 
اينکه معتقد بودم چون اصفهان مانند خيلي از نقاط 
ايران کم آب اســت، طرح انتقــال آب تا حدودي 
انجام شدني است. ما بايد آب را مديريت کنيم. در 
استان هاي کم آب مانند يزد و اصفهان نبايد صنايع 
آب بر مانند فوالد بيايد. اين از اول هم اشــتباه بود. 
ذوب آهن و فوالد مبارکه که هر دو در باالدســت 
رودخانه اســت، اين کار بســيار غيرراهبردي بوده 
اســت. جاي آن همــان هرمزگان بــوده، ولي االن 
چندين کارخانه فوالد در استان يزد وجود دارد که 
از آب زاينده رود براي خنک کردن آهن اســتفاده 
مي کنند که اين اشــتباه اســت. خود زاينده رود از 
نظر پاکيزگي و رفــع آلودگي ها مورد توجه بود و 
ما يک شــوراي حفاظت کيفــي آب زاينده رود را 
با پشــتيباني سرکار خانم ابتکار که آن زمان معاون 
رئيس جمهور و رئيس ســازمان حفاظت از محيط 
زيســت بود راه انــدازي کرديم. تمــام فرمانداران 
شهرستان هايي را که در کنار زاينده رود بودند، در 
اين کميته کيفي قرار داديم و طرحي هم داشتيم که 
به کمک سازمان گردشگري در طول 400 کيلومتر 
زاينده رود يعني در استان هاي چهارمحال و اصفهان 
راه اندازي کنيم که دوطــرف زاينده رود دو تا راه 
زده بشود و با حفظ فرهنگ ها و خرده فرهنگ هايي 
که در اين مســير بود، اقامتگاهايي زده بشــود که 
گردشگراني که از سراســر ايران و جهان مي آيند 
طول زاينده رود را به عنــوان رود خانه اي که نکات 
آموزنــده اي دارد و تمــدن ايران در اينجا شــکل 

گرفته بازديد کنند؛ به ويژه از نظام تقسيم آب، که 
يک نظام منحصر به فرد است بازديد کنند.

نظام تقســيم آب مربوط به شيخ بهايي  ■
است؟

نه، مربوط به پيش از اســام است. شيخ بهايي  □
قبالــه تقســيم آب را که از پيش بــوده به صورت 
يک طومار درآورده اســت. اين مادي ها و حفره و 
محاســباتش از چندين هزارسال پيش بوده و وقتي 
شــما نيل را بــا زاينده رود مقايســه مي کنيد متوجه 
مي شويد زاينده رود به ارتفاعات باالدست خودش 
آب مي رساند ولي نيل به ارتفاعات باالدستش آب 
نمي رســاند، مثًا يک مادي کــه مي خواهد مزارع 
پايين دست را مشروب کند که براي نمونه پنج متر 
يا بيشــتر اختاف سطح دارد، در 20 کيلومتر باالتر 
منشعب مي شود و مسير هاي مختلفي را طي مي کند 
و در مسير، روســتاها را مشروب مي کند. اين يک 
نظام دقيق مهندســي است که هم حقوق زمين هاي 
باال دست و هم پايين دســت را رعايت مي کند، اما 
آن بحث طومار شيخ بهايي به اين صورت بوده که 
معموالً مردم باال دســت و پايين دست و اجتماعاتي 
که از آن مشــروب مي شدند، نظام هايي به نام نسق 
را بين خودشــان برقرار مي کردند - به کســاني که 
از زاينده رود آب مي بردند، نســق بر گفته مي شــد 
- و آب مورد نياز روســتا را حســاب مي کردند و 
بعد اگر اختافي پيش مي آمــده معتمدان يا همان 
ميرآب ها حل مي کردند و اين ها مکتوب مي شود. 
ما از زمان شاه طهماسب نيز متن مکتوب داريم. در 
زمان شــيخ بهايي همه اين ها بــه صورت يک قباله 
يا منشــور در آمده و به همين دليل به طومار شــيخ 
بهايي معروف شده است. مثًا اگر خشکسالي شد 
باالدست چه کند؟ اين طور نبوده که باالدست آب 
را بردارد به پايين دست ندهد. االن مشکل اين است 
که باالدست هر چه بتواند آب برمي دارد. احمدي 
نــژاد نيز هميــن را مي گفت که هر چــه مي توانيد 
آب برداريد اگر چيــزي ماند برود پايين. اين نظام 

تاريخي تعامل اجتماعي را ايشان به هم زد.■

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

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

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

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

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

گفتني است که چشم انداز ايران بيش از پيش نيازمند دعاي خير خوانندگان محترم است. 

تقاضامنديم با همت عالي و پرداخت به موقع حق اشتراک ما را ياري فرماييد.
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و نهــي از منکر را يکي از داليــل کم توفيقي اين 
نهادها دانســته اند. در بيانيه آمده بي توجهي به اين 
فريضــه تا جايي پيش رفته که حتي تذکر لســاني 
براي آمران به معروف هزينه ســاز است و در چند 
سال اخير شاهد اخبار جراحت و آسيب ديدگي و 
ضرب و شتم افراد متدين به   خصوص طاب توسط 
عامــان منکــر در جامعــه بوده ايــم. بيانيه ضمن 
يادآوري انتقاد و نظارت مردم و جرايد نســبت به 
حاکميت، سوءاستفاده از قانون يا رفتار خودسرانه 
خاف قانون را مســتحق مجازات قانوني دانســته 

است.
در ايــن بيانيه با طرح اين پرســش کــه آيا به حق 
اســت مجرمان و کســاني کــه ناهنجــاري ايجاد 
مي کنند در امنيت باشند و کسي که وظيفه قانوني 
و شــرعي خــود را انجام مي دهــد در اضطراب و 
دلهره به سر برد، افزوده اســت آيا ادامه اين روند 
به تسلط اشــرار بر محات و اماکن عمومي و نيز 
جري شدن مجرمان منجر نشده و نظم اجتماعي به 
مخاطره نمي افتد؟ آيا با پيشروي اين وضع، امنيت 
اخاقي جامعه در معرض آســيب قرار نمي گيرد. 
ايــن بيانيــه مي افزايد عــده اي مي کوشــند امر به 

جريان رســيدگي به مواد آن گفته بود در صورت 
بي توجهــي و عدم اصاح برخي از بندهاي آن، به 
ضــد خود تبديل خواهد شــد، طــرح به تصويب 
رسيد، ولي با 14 ايراد شوراي نگهبان به کميسيون 

عودت داده شد.
ضرورت طرح

پژوهشــکده هاي حقوق،  تخصصي  نشســت هاي 
همايش ملي قانون و امر به  معروف و نهي از منکر 
که براي نخستين بار برگزار مي شد،  اظهارنظرهاي 
وزارتخانه ها و نهادهايي که در ارتباط با اين طرح 
قرار داشــتند، برگزاري همايش عفاف و حجاب 
در اســتان هاي مختلــف و اظهارنظرهاي حوزوي 
و فقهــي، نشــان از ضرورت طرح فــوق نزد آنان 
داشت. 19 مؤسســه فرهنگي و آموزشي و تبليغي 
حوزوي از تصويب طرح حمايت کرده و بيانيه اي 
منتشــر کردند. آنان در بيانيه خود يادآور شــدند 
که تشــکيل نهادهايي مانند ستاد امر به  معروف و 
نهي از منکر بسيج نيز گره اي از اين امر باز نکرده 
و نتوانســته آن گونه که شايسته است اين »واجب 
فراموش شــده« را به يادهــا آورد. همچنين فقدان 
شفافيت در تعريف قانوني و حدود امر به  معروف 

طــرح حمايت از آمــران به معــروف و ناهيان از 
منکر پيــش  از اين در ســال 1389 نيز در مجلس 
اعام وصول شــده بود. اکنــون کليات اين طرح 
24 ماده اي کميسيون مشترک فرهنگي،  قضايي و 
حقوقي مجلس در مهرماه ســال جاري در جلســه 
علني به تصويب نمايندگان رسيده است و بخشي 
از تهيه کننــدگان آن منتســب به جبهــه پايداري 
هستند. قيد دو فوريتي طرح در 18 آذرماه با 142 
رأي موافــق، 21 رأي مخالــف و 11 رأي ممتنــع 
از 209 نماينــده حاضــر در صحــن علني مجلس 
تصويب شد. رســيدگي طرح به سرعت آغاز شد 
و در 23 آذر بــراي اعــام نظر شــوراي  نگهبان 
فرســتاده شــد. برخي از نماينــدگان نه تنها نفس 
فوريــت طرح را توجيه پذير نمي دانســتند، که آن 
را موجب کاهــش جنبه هاي کارشناســي قلمداد 
مي کردند. رئيس قوه قضائيــه نيز دراين باره گفته 
بود که از تســريع کار پرهيز شــود. با اين وصف 
و درحالي که وزارت کشــور در نامه اي اشکاالت 
حقوقــي طرح را تذکــر داده و معــاون پارلماني 
دولــت نيز در جلســه تصويب کليــات، برخي از 
مواد طرح را خاف قانون اساسي دانسته بود و در 

نظارت متقابل مردم و مسئوالن
درباره طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر

فائزه حسني

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر به سرعت در مجلس تصویب شد. ضرورت این طرح آن چنان باال گرفت 
كه نشست هاي حقوقي و تخصصي و همایش هایي برگزار شد و از سوي علما و طالب حوزه مورد حمایت قرار گرفت. برخي 
در ضرورت اجراي آن پاي فشردند. درحالي كه برخي دیگر درباره شيوه اجراي آن و پرهيز از خشونت هشدار دادند. آنان 

دو نمونه اي كه موجب ضربه به آمران شده بود را شاهدي بر قانوني شدن طرح گرفتند.1
در این ميان نظرات فقهي بســياري مطرح شــد. به گونه اي كه برخي در ضرب  و جرح اشــكالي وارد نكرده اند، اما همه 

مسئوالن ذي ربط به تذكر لساني مجوز دادند؛ هرچند طرح، اقدام عملي را فقط برعهده دولت نهاده است.
برخي به ریشــه یابي موضوع طي 35 ســال پرداختند كه باوجود قوانيني در باب امر به  معروف و نهي از منكر این امر با 
موفقيت همراه نبوده است. حقوقدانان نظرات متفاوتي ابراز كردند و امر به  معروف و نهي از منكر را براساس اصل هشتم 
قانون  اساسي فریضه اي همگاني دانسته كه براي آن نيازي به وجود قانون خاص نيست. برخي آن را واجب اخالقي و برخي 
واجب فطري دانسته اند. برخي هم دامنه آن را محدود نكرده و رانت خواري و فساد، دروغ گویي و خيانت  در امانت، ایجاد 

تفرقه را منكر  دانسته و بزرگ ترین معروف را ترویج راست گویي، توسعه  عدالت، ایجاد امنيت و كرامت تعریف كردند.
برخي محور اصلي طرح را متوجه امر به  معروف و نهي از منكر حكومت نسبت به مردم قلمداد كردند و برخي دیگر امر به 

 معروف و نهي از منكر دولت و حاكمان را اصل گرفتند.
در این گزارش ضرورت ها و سپس نظرات نمایندگان و طراحان و دیدگاه حقوقدانان و برخي نظرات فقهي بيان شده است.
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وي در بحــث آسيب شناســي موضــوع مي گويد 
اصل هشــتم قانون اساســي بــا ديگــر اصول آن 
تفــاوت دارد، زيــرا همــه ملــت را مخاطب قرار 
داده، نــه يــک دســتگاه خــاص را و از آنجا که 
ايجاد محدوديت الزمه قانونمندي اســت، اين امر 
برخاف ميل افراد مبني بر آزادبودن است. ايشان 
نفــوذ فرهنگ جهانــي و آزادي مطلــق به معناي 
بي بندوبــاري و وجــود اختاف ها بيــن احزاب و 
گرايش هاي سياســي و نياز آنهــا به جذب آراي 
اقليت هــا را مانــع ديگري بر ســر راه پرداختن به 
اصل هشتم قانون اساسي ذکر کرد. مصباح يزدي 
گفــت بايد در مقــاالت و روزنامه ها و مجات و 
برنامه  هاي صداوســيما با بتي به نام آزادي به مقابله 
پرداخت چراکه آزادي واقعي همان آزادي است 
کــه در دين گفته  شــده و آن رهايــي از تعلقات 
است، آزادي در فرهنگ جهاني به معناي بندگي 

هواي نفس است.
وي در مورد يکي از شــرايط فقهي امر به  معروف 
و نهي از منکر که »عدم خوف ضرر« است گفت 
وقتــي امــام)ره( نهضت اســامي را آغــاز کرد، 
برخي از بزرگان اين حرکت را اشتباه مي دانستند، 
زيرا خوف ضرر در آن وجود داشــت و ازاين رو 
تکليــف را ساقط شــده مي ديدند، ولــي امام فتوا 
دادند که امروز تقيه حرام اســت ولــو بلغ ما بلغ، 
يعني به نظر امام وقتــي ضرري متوجه ضروريات 
دين اســام اســت جا دارد که هزاران نفر کشــته 

شوند، اما جلوي اين ضرر گرفته شود.
آقاتهرانــي دبير کل جبهه پايــداري، بقاي قوانين 
الهــي را منوط بــه امر به  معــروف و نهي از منکر 
مي دانــد و مي گويد وقتي کســي گناهي مرتکب 
مي شــود و به او تذکر داده نمي شــود کم کم فرد 
تصور مي کند که کار درستي انجام داده است. به 
همين دليل امر به  معروف در شــرع واجب کفايي 
قلمداد شده است، يعني بايد آن قدر مردم پاي اين 
کار بياينــد تا نتيجه بگيرند. نماينــده تهران تذکر 
دادن در خصــوص احترام به ارزش هــا، پرهيز از 
رباخواري و مبــارزه با قاچــاق را از مصاديق امر 
به  معروف و نهــي از منکر ذکر کرد. وي خطاب 
به مســئوالن گفت چرا براي کاري که چندساعته 
حل مي شــود، مردم را چند ماه مي دوانيد و افزود 
چرا کاري مي کنيد که مردم از نظام و اســام زده 

شوند. مگر مسلماني فقط به نمازخواندن است.
آقاتهراني به عنوان رياســت کميســيون مشــترک 
رســيدگي به طرح امر به  معــروف و نهي از منکر 
افــزود برخــي مي گوينــد مگــر فضولــي. خيال 
مي کنند اين موضع گيري پســنديده است و وقتي 
به کسي تذکر مي دهيم اطرافيان او به جاي آنکه او 

را از کارش نهي کنند، ما را نهي مي کنند.
مصباح يزدي نيز نه تنها اهانت به مسلمانان را جايز 
ندانســته و آن را روش غلطــي مي داند، که معتقد 
اســت روش امر بــه  معروف و نهــي از منکر بايد 
متناسب با شــرايط زمان و مکان باشد و با روشي 
باشــد که موجب تنش و اختاف و چنددســتگي 
نشده،  هزينه کمتري داشته باشد و از روي محبت 

اجازه داده  نشده افزود که در قانون مضيق تر باشد 
و ضــرب اجازه داده نشــود و تأکيد کــرد تقنين 
نبايد سياســي شــود به عاوه قانون يک امر واحد 
براي کل کشــور اســت و بايد روشــن و شفاف 
باشــد. آملي الريجاني نيز ســتاد پيش بيني شده در 
ماده 17 طرح را خاف قانون اساســي برشــمرد،  
زيرا نمي توانند وظايف دســتگاه ها را به يک ستاد 

بدهند.
بــه گمان برخي، اسيدپاشــي به صــورت بعضي از 
دختران در اصفهان اين شــبهه را در اذهان عمومي 
به وجود آورده بود که آن را نتيجه امر به  معروف 
و نهــي از منکر تلقي کرده و نســبت به اين قانون 
بدبيني ايجاد کنند. موضوع پرسشي که از آيت اهلل 
مکارم شــيرازي پرسيده شــد ايشان ضمن وجوب 
امــر به  معــروف   و نهي از منکر با اشــاره به اصل 
هشتم قانون اساســي مي گويد توده هاي مردم حق 
ندارند در اجراي اين وظيفه متوســل به خشــونت 
شــوند و هرگونه خشــونت و تندروي در اين راه 
شــرعاً  ممنــوع اســت. همان گونه کــه جلوگيري 
از اجــراي صحيــح آن هم ممنوع اســت و اگر در 
مواردي لزوم برخورد جدي بوده باشــد مانند مواد 
مخــدر و رباخواري و زمين خــواري و... طبق آيه 
106 سوره آل عمران اين وظيفه بر عهده حکومت 
است. آيت اهلل مکارم شــيرازي وظيفه مردم را در 
اين موضوع تذکرات شــفاهي اخاقي توأم باادب 
و محبت مي داند. به گفته ايشان هيچ فقيهي اجازه 
نمي دهــد براي رعايت مســئله حجاب دســت به 
کارهاي خشــن بزنند يا به کسي آسيب برسانند و 

اگر کسي چنين کند مجازات و ديه دارد.
آيت اهلل مصبــاح يزدي نيز در همايش راهکارهاي 
اجراي اصل هشتم قانون اساسي گفت: با گذشت 
حــدود 35 ســال از انقــاب در زمينــه اين اصل 
بااهميت کار چنداني نشده است و افزود با وجودي 
که بنا بر فرمايش امام )ره( مصوبات شوراي عالي 
انقاب فرهنگي در حکم قانون اســت، اما قوانين 
مصوب آنها در باب امر به  معروف   و نهي از منکر 

مورد عمل قرار نگرفته است.

 معــروف و نهي از منکر را تنهــا در مباحثي مانند 
پوشــش مردم خاصه کننــد، درحالي که به تعبير 
مقام رهبري، اين هم جزو کار اســت و مهم ترين 
بخش هاي اين فريضه مطالبه از مســئوالن است و 
باالترين تخلف ها آن جرايمي اســت که پايه هاي 
نظام را سســت کرده و به نوميدکردن مردم و کج 
نشان دادن راه راست و به بي اعتنايي کشاندن مردم 

مي انجامد.
در اين رابطه ســتاد احياي امر بــه  معروف و نهي 
از منکــر، نظــارت مردم بر مــردم و نظارت مردم 
به دولت را دو محــوري عنوان کرد که در قانون 
اساســي به آن اشاره شده اســت و از اين رو نقش 

تشکل هاي مردمي و ضرورت آن را برشمرد.
علي مطهري پيــش  از اين در جريان تدوين طرح 
گفته بود اين طرح به مشــکل برخورد کرده، زيرا 
هيچ نهادي حاضر  نشده مســئوليت آن را بپذيرد. 
وي همچنيــن گفته بود از دولت ســازندگي تا به 
امروز هيچ دولتي حاضر نبوده به وظيفه خود عمل 
کنــد، چون آنها نگاهي بــه انتخابات بعدي دارند 
و نمي خواهند بخشــي از آراي خود را از دســت 
بدهند، درحالي که بــا اين رويکرد بخش ديگري 
از رأي خــود را از دســت مي دهنــد. مطهري دو 
موضوع را هــم مطرح کرده بود؛  يکي عدم التزام 
دولت هــا به اجراي آن بخــش از امر به  معروف و 
نهي از منکر که مســتلزم اعمال زور بوده و وظيفه 
مردم نيســت و ديگر اينکه اعمال تساهل و تسامح 
قوه قضائيــه در اين گونه پرونده ها، مرتکبان منکر 

را گستاخ  کرده است.
آيــت اهلل آملي الريجاني در همايــش ملي »قانون 
و امــر به  معروف و نهــي از منکر«، امر به  معروف 
و نهــي از منکــر را با زبان ليّن و آرام و دوســتانه 
توصيف کرد که بايد با توجه به شــرايط و حدود 
انجام شــود نه آنکه بــراي انجــام آن يک منکر 
ديگر مرتکب شد. وي به اختاف نظر فقها درباره 
ضرب  و جــرح دراين باره اشــاره کــرد و گفت 
برخي از فقها در ضرب اشــکالي نمي بينند. ايشان 
ضمن تأييد طرح مجلس که غير از تذکر لســاني 

همايش ملی قانون و امر  به  معروف و نهی از منکر
عکس از محمد بابايی- ايرنا



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 3

8

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 3

9
وي منکر بزرگ  جامعه را دروغ گويي و خيانت  در 
امانت دانسته و با انتقاد از رويکرد طرح دراين باره 
گفــت معلوم نيســت اگر کســي دروغ گفت چه 
بايد کرد و درحالي که دروغ بنياد جامعه را به هم 
مي ريزد؛ اين در حالي اســت که بي حجابي يک 
گناه اســت، ولي نســبت به دروغ آسيب کمتري 
براي جامعه دارد. نمونه ديگر درباره ربا است که 
در حکــم جنگ با خداســت؛ بنابراين اهميت آن 
بيشــتر از بي حجابي اســت، اما براي آن نه ستادي 
تشکيل مي دهيم و نه برخورد مي کنيم. وي افزود 
مــا به جامعــه آدرس غلط مي دهيــم و مي گوييم 
مشــکل ما اين اســت که دختران مــا آن گونه که 
ما مي خواهيــم لباس نمي پوشــند و اين در حالي 
است که بنيان هاي جامعه از بي اخاقي هايي مانند 
رواج تهمــت و افترا رنــج مي برد. وي بــا اظهار 
تأســف از اينکه دســته بندي هاي غلط از منکرات 
و بي اخاقي هــا ايــن تصور را ايجــاد مي کند که 
مســائل سياسي پشت آن است و وقتي مردم ببينند 
در مسئله شائبه سياسي بوده است، تأثيري نخواهد 

داشت.
معاون قرآن و عترت وزارت ارشــاد معتقد است 
اگر حاکمان منکري را مرتکب شــوند مردم بايد 
بتوانند بدون تــرس به آنها تذکر دهند. دراين باره 
عمــده امــر به  معــروف و نهي از منکر نســبت به 
حاکمــان بــر دوش رسانه هاســت. چنان کــه در 
دوران مشــروطيت، آزادي مطبوعــات بــا »امر به 
 معــروف و نهي از منکر« متــرادف و يکي گرفته 
شد. بنا به گفته معاون عترت و قرآن، اينکه برخي 
از کســاني که در حاکميــت هســتند نمي خواهند 
نصيحت پذير باشــند و وقتي نقد مي شوند برآشفته 
مي شــوند، باعث شده که اين مســئله روي زمين 
بمانــد. وقتي خبرنگاري چند بــار موضوعي را به 
يکي از مقام ها گوشــزد مي کند، ولي تأثير ندارد، 
حتي باعث مي شود آن مقام مسئول تاش کند که 
اين خبرنگار را از حيّز انتفاع ساقط کند، پايه  هاي 

امر به  معروف و نهي از منکر سست مي شود.
»جامعــه  هيئت علمــي  عضــو  غرويــان  محســن 
المصطفــي العالميــه« در ايــن رابطه اشــاره کرد 
که به اقتضاي مســائل سياســي يا نفســاني به چند 
معروف و منکر بيشــتر توجه نمي کنيم. وي افزود 
ازآنجاکه اين امر شرايطي دارد، در آنجا که شک 
و ترديد وجود دارد بايد احتياط کرد. وي درباره 
نحــوه اجراي آن گفت، گاهــي پيش مي آيد که 
افرادي بخواهند منکري را نهي کنند، خود همين 
نهي کردن مصداق منکر شــود. در اينجا عقانيت 
الزم اســت. شــعور و معرفــت بــاال و فرهنگ و 
اخاق الزم اســت تا افراد کارشان مصداق واقعي 

امر به  معروف و نهي از منکر باشد.
موضوع ديگــر از ديد غرويان اين اســت که امر 
به  معروف خــودش بايد عامل باشــد تا حرف او 
اثرگذار باشــد در غير اين صــورت به نوعي نفاق 
و دروغ گويــي را در جامعــه ترويــج مي دهــد و 
خود نفاق مي شــود مصــداق منکــر. وي توصيه 
کــرد در امــر به  معــروف و نهي از منکــر بايد به 

پزشــکيان نماينده مــردم تبريز دربــاره اين طرح 
مي گويد راهنمايي کــردن افراد روش مخصوص 
به خــود را مي طلبــد. اگر راهــي در پيش گرفته 
شــود که بر غبار دشــمني ها افزوده شود، آن راه 
اشــتباه اســت. در حقيقــت اگــر کاري کنيم که 
افراد مقابل ما بايســتند، ايــن ديگر امر به  معروف 
و نهــي از منکر نيســت؛ چراکه بــه بحث و جدل 
پرداخته مي شود و قطعاً به نفع جامعه نخواهد بود. 
وي افزود غافل شــدن از مسائل مهم و پرداختن به 
موضوعات کوچک و ايرادگرفتن از شکل  لباس 
و قيافه بعيد اســت بتواند موفقيتي در راه اصاح به 
دست آورد. وي افزود مبارزه با وعده هاي کذب، 
تخلــف از قانون و رانت خــواري بايد در اولويت 
قرار گيرد. رانت خواري هايي با مبالغ سرســام آور 
که بــه کوهــي از منابع مالــي ضايع شــده تبديل 
مي شــود. چرا پول هاي 10 هزار ميلياردي توسط 
رانت خــواران به هــدر برود و آمــران به معروف 
و ناهيــان از منکــر اين را نبيننــد؛ درحالي که اگر 
هرکدام از اين مبالغ گزاف در مسير صحيح براي 
اشــتغال، رفاه، امنيت شــغلي و مالي جوانان هزينه 
مي شــد؛ بحث هاي اخاقي و بزهکاري در جامعه 
به اين شکل ظهور پيدا نمي کرد. وي معتقد است 
بايد هدف آمران به معروف ريشــه يابي  باشد و نه 

امور ظاهري.
نماينــدگان معتقدنــد اي کاش امر بــه  معروف و 
نهــي از منکر جدي تر گرفته مي شــد و بســياري 
از قصه هاي پر غصه کشــور مســکوت نمي ماند. 
چندين سال است که به دنبال برخورد با منکرات 
و اصاح آن هســتيم، ولــي اذعــان مي کنيم که 
نتيجــه اي نگرفتــه باشــيم صــدق نمي کنــد، اين 
اســت که تنها يکي دو منکــر را بزرگ کرده ايم 
درحالي کــه در ســيره اهل بيت، منکــرات دايره 
وســيعي دارند و آن دســته از منکرات که اخاق 
جامعه را به سمت انحراف مي کشانند، از موقعيت 

خطيرتري برخوردارند.
بنا بر گفتــه معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامي، امر بــه  معــروف در جامعه ما 
بــه حداقل ها تنزل پيدا کرده اســت. مثــًا به فرد 
مظلومي که حجابش مناســب نيســت و نمي تواند 
از خود دفاع کند امرونهي مي کنيم، اما اگر کسي 
رشــوه مي گيرد بــه او اعتراضــي نمي کنيم؛ چون 
کارمان دســت او اســت، گاهي انتقــاد را فقط از 
شخصي قبول مي کنيم که مقام  بااليي داشته باشد، 
نه يک فرد عادي و در انتقادپذيري صادق نيستيم.

و احترام متقابل و دلســوزانه باشــد. وي مي گويد 
واجــب اســت اقداماتي انجــام دهيم کــه ايجاد 
واکنش و تنــش نکند ؛ هرچند با رســاله ها تطابق 
نداشته باشــد. بنا به گفته وي نظر برخي از مراجع 
در وضعيت عادي جامعه اســامي بيان شده است. 
الزم بــه ذکر اســت در برخي از رســاله ها انجام 
فريضه مذکور به صورت آمرانه و از روي اســتعا 
مطرح شــده و گفتن چيزي با خواهــش و تمنا از 
موضوع امر به  معروف و نهي از منکر خارج است.

مصبــاح يــزدي با ذکــر حرکت امام حســين)ع( 
يادآور شــد که گاهي يقين بــه خطر وجود دارد، 
اما امر به  معــروف و نهي از منکر همچنان واجب 
اســت و تکليف را از عهده فرد ســاقط مي کند و 
برخاف موضع گيري پيشــين خــود افزود برخي 
تصــور مي کنند براي امر به  معروف بايد هميشــه 
تا پــاي جان ايســتاد. اين ها اشــتباه مي کنند. بايد 
به نحوه ديگــري عمل کرد. اينجا ديگر شــرايط 
آمرانه برخوردکردن نيســت. وي اشــاره کرد که 
وقتي مي دانيم خــدا از وضعيت حجاب بعضي از 
افــراد راضي نيســت و امام زمان)عــج( هم دلش 
خون اســت، بايــد براي خشــنودي قلب حضرت 

کار کنيم.
دراين باره ســردار نقدي برنامه بسيج براي اجراي 
مصوبه امر به  معروف و نهي از منکر را مســئله اي 
جهانــي ذکر کرد کــه در اغلب مــوارد از روي 
محبت و دلســوزي براي فرد خاطي است و کمتر 
مواردي پيــش مي آيد که رنــگ و بوي تعارض 
بگيــرد. وي با اشــاره بــه فضاســازي در ماجراي 
اسيدپاشــي به جزوه هاي آموزشي امر به  معروف 
بســيجيان اشــاره کرد که حتي يــک درصد هم 
کارهــاي خشــونت آميز و غيرانســاني مثمــر ثمر 

نيست.
حقوقدانان مي گويند اين طــرح تحت تأثير يکي 
ـ دو واقعه تأســف باري که روي داد، به ســرعت 
بــه صحــن علنــي رفــت، حال آنکــه درزمينــه 
قانون گــذاري بايد بــه نيازهاي اساســي مردم در 
بلندمــدت توجه کنيم نه آنکــه تحت تأثير جوي 
که ممکن اســت براي مدتي در کشور ايجادشده 

قانون گذاري کنيم.
پيــش  از اين انصــار حزب اهلل گفته بــود عمليات 
گســترده وســيعي را آغــاز خواهد کــرد و طرح 
خود را با واژه گشــت موتوري و سپس تغيير آن 
به گرو ه هاي ســيار امر به  معــروف و نهي از منکر 
اعام کــرده بود که در محدوده لســاني متمرکز 
بــوده و مشــکل امنيتي نخواهد داشــت. آن ها در 
توضيح عمليــات خود گفته بودند کــه برخي از 
دنباله هاي فراري جريــان فتنه گر که در خارج از 
کشــور به سر مي برند در آســتانه تابستان درصدد 
بــه راه اندازي تحريکات مختلف در کشــور بوده 
و ايــن امر موجــب ورود آنها به اين قضيه شــده 
اســت. اين حــرکات واکنش وزارت کشــور و 
نيــروي انتظامي را در پي داشــت، چنان که مقرر 
شــد دراين باره از ظرفيت هاي رسمي موجود نظام 

استفاده شود.

معاون قرآن و عترت وزارت 
ارشاد معتقد است اگر حاكمان 
منكري را مرتكب شوند مردم 
بايد بتوانند بدون ترس به آنها 

تذكر دهند. دراين باره عمده امر 
به  معروف و نهي از منكر نسبت 
به حاكمان بر دوش رسانه هاست
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احتمال آن برود که امر به  معروف و نهي از منکر 
مفســده و ضرري به دنبال مــي آورد، آيا اين امر 
از فرد ســاقط مي شــود يا خير؟ مثًا پس از امر به 
 معــروف و نهي از منکري مشــاجره اي پديد آيد 
يا اثــر معکوس در فرد بگذارد يــا آثار اجتماعي 
منفي به بار آورد يا چهره دين مکدر شود، متولي 
اجراي موازيــن موجود در اين اصل و اجراي آن 
در جامعه چه اشــخاصي هســتند؟ حــدود و ثغور 
صاحيــت هر يک از اين اشــخاص و رابطه ميان 
آنهــا کدام اســت؟ در يک دولــت باوجود نظام 
حقوقي مشــخص آيا به امر به  معــروف و نهي از 
منکــر در يک چارچــوب قانوني مشــخص نياز 

است؟
پژوهشکده حقوق عمومي و بين المللي قوه قضائيه 
اين پرســش را مطرح کرده که آيا امر به  معروف 
و نهي از منکر، مســتقل از کارکردهاي دولت در 
تنظيــم روابط اجتماعي و ايجاد نظم و امنيت )بعد 
دولت نسبت به مردم( و همچنين جدا از حقوق و 
آزادي هاي ملت که در قانون اساســي اشاره شده 

)بعد مردم نسبت به دولت( است؟
آيا در بعد مردم نســبت به مردم بــا وجود دولت 
نيازي بــه مداخله مــردم وجود دارد؟ در پاســخ 
آمده که معروف و منکر همان بايدها و نبايدهاي 
موجــود در يــک نظــام حقوقي مدرن اســت و 
احتماالً نيازي به پيش بيني مســتقل آن و تصويب 

قانوني در اين زمينه نيست.
آيــا امرونهي بــه حکومــت هم واجب شــمرده 
مي شــود و اگــر مــردم مــورد تعرض مســئوالن 
قــرار گرفتنــد از آنان حمايت کافــي و قانوني به 
عمــل مي آيد؟ اساســاً  دامنه آزادي افــراد در امر 
به  معــروف و نهــي از منکر حاکمان تــا چه حد 
گسترده است. اينها نمونه اي از پرسش هايي است 
کــه در اذهان عمومي پيرامون اين مســائل مطرح 

شده است.
فعاالن سياســي معتقدند به جاي فروکاستن اين امر 
به اشــکال ابتدايي آن مانند برخوردهايي خياباني، 
بهتر است مجلس زيرساخت هاي واقعي تحقق آن 
را فراهم ســازد. ازجمله طرح هايي براي حمايت 
از رســانه هاي مســتقل و آزاد در دستور کار قرار 
بگيرد به گونه اي که صراحت و شــفافيت کارشان 

رســيدگي به اين گونه پرونده ها اختصاص خواهد 
داد. اگر شــخص متعرض شناســايي نشده يا فاقد 
تمکن مالي باشــد، خســارت آنان از طريق قانون 
بيمــه اجباري جبران خواهد شــد و حســب مورد 

ايثارگر هم محسوب خواهد شد.
اينها حمايت هايي اســت که در طرح براي آمران 
در نظر گرفته شده است. درحالي که از ديد برخي 
حقوقدانــان مفهوم امر به  معــروف و نهي از منکر 
در تاريخ حقوق اساســي ايران ذيــل آزادي بيان 
و انديشــه شناخته شــده و مفهومي بنيادين بوده و 
به عنــوان ميــراث فرهنگي و اجتماعــي و ديني ما 
ايرانيــان نبايد لزومــاً در چارچوب قانون محصور 

شود.
اما برخي از حقوقدانان نيــز امر به  معروف و نهي 
از منکر را در حقوق کيفري بررســي مي کنند که 
از وظايــف اجتماعــي بوده و بايــد در چارچوب 
قانون و مبتني بر اصل حاکميت قانون باشــد. آنان 
از رعايــت مراتب امر به  معــروف و نهي از منکر 
و اصل تناســب نيز ســخن گفته انــد. حقوقدانان 
مي گويند دشواري در دستيابي به پاسخ پرسش ها 
دراين بــاره باعــث عــدم اســتقال بحــث امر به 
 معــروف و نهــي از منکــر در رويه قضايي شــده 
است. چنان که بيشــتر موارد امر به  معروف و نهي 
از منکر مردم نســبت به دولــت مي تواند با ادعاي 
نشــر اکاذيب روبه رو شــود که از دشــواري هاي 

پرونده هاي قضايي است.
پرســش برخي نمايندگان اين است که اين قانون 
کدام مشکل حل نشده اي را مي خواهد حل کند و 
آيا حرف جديدي بــراي گفتن دارد؟ حقوقدانان 
مي گوينــد اگــر مي خواهيم کار غلط در کشــور 
نهادينه شــود و نســبت به نقض قوانين و مقررات 
و رفتار خــاف اخاق بي تفاوت نباشــيم به کار 
فرهنگي نياز داريم، زيرا در زمينه قانون کمبودي 
نداريــم کــه بخواهيم بــا تصويــب قانوني جديد 

مشکل حل شود.
حتــي نقد دولت که در ماده 9 طرح آمده اســت، 
در ذيل اصول فصل ســوم قانون اساســي با عنوان 
حقوق ملت مي باشد و مردم مي توانند مسئوالن را 
نقد کنند. پرســش آنان اين است که آيا مي توان 
براي واجبات شــخصي قانون گــذاري کرد؟ اگر 

مســلمات بپردازيــم مانند ترويج راســت گويي و 
جلوگيري از منکرهايي مانند دروغ گويي، تهمت 
و تحقيــر ديگران. وي افــزود در جامعه به اين ها 
نمي پردازيم، اما مســئله اي مانند حجاب را بزرگ 
مي کنيــم و فکــر مي کنيــم تنها منکــر در جامعه 
مســئله حجاب و بدحجابي اســت. اين ها افراط و 

تفريط هايي است که مشاهده مي شود.
حجت االسام مدرســي امام جمعه بخش مرکزي 
يــزد برخــاف تصور برخــي، امر بــه  معروف و 
نهــي از منکر را موجب ســلب آزادي نمي داند و 
معتقد اســت بايد فرهنگ آن را يــاد بگيريم و از 
آموزه هاي ديني که همين فرهنگ سيدالشهداست 
پيروي کنيم. وي از اين طرح به عنوان يک فريضه 
احياگــر و عامل وحــدت در جامعه ياد مي کند و 
يکــي از نقاط ضعف اجــراي آن را نبود وحدت 
و يکپارچگي مي داند. ايشــان حرکات نادرســت 
در اجراي ايــن امر را باعث آن مي داند که برخي 
آن را يک غول شــاخدار تصور مي کنند که اگر 
بخواهد پياده شود جز اختاف و ناسزاگويي چيز 
ديگري ندارد و باعث جنگ و خونريزي و ايجاد 

مشکات در جامعه مي شود.
حجت االســام اديب يــزدي نگراني خــود را از 
اينکــه در مســئله منکــرات به مــوارد محدودي 
توجه شــود ابراز  کرده و منکربــودن برخي افکار 
و وقايع و تخلفات اقتصادي و معضات اجتماعي 
را يادآور شــده اســت. وي برخورد چاپلوسانه و 
متملقانه با برخي مظاهر فســاد را حساسيت برانگيز 
توصيف کرده، به طوري کــه مردم نمي توانند اين 
دوگانه بينــي را تحمل کنند. از ســوي ديگر چون 
به طــور تخصصي و ريشــه اي عمل نشــده بازهم 
منحنــي منکــرات و ناهنجاري ها رو به باالســت. 
حســن روحاني رئيس جمهور نيز اختاف و تفرقه 
در جامعه و دامــن زدن به اين موضوعات و ايجاد 
شکاف را باالترين منکر عنوان کرد و گفت گويا 
زندگي عده اي تنها در شــکاف و تفرقه بين مردم 

و دولت و بين جناح هاي مختلف است.
نام طرح، حمايت از آمران به معروف و ناهيان از 
منکر است به همين دليل اگر کسي در مقام امر به 
 معروف و نهــي از منکر مورد تعرض قرار بگيرد، 
فــرد متعرض به عنوان توهين يا ضرب  و جرح و... 
متناسب با واکنشي که نشان  داده مجازات خواهد 
شــد و دادگاه حــق تخفيف دادن بــه او يا تعويق 
رســيدگي يا تعليق اجراي مجازاتــش را ندارد و 
اين در حالي است که در قواعد عمومي مجازات 
تعليــق، تخفيف و تغيير وجود دارد. فقط در مورد 
جرايمي که براي افکارعمومي جامعه تکان دهنده 
باشد اين جرايم قابل تعليق نيست؛ مانند آدم ربايي 
يا ســاخت و خريــد و فــروش مواد مخــدر و... 
حتي در صورت گذشــت و رضايت شــاکي فرد 
متعرض، به مدت دو تا پنج ســال حبس يا از شش 
ماه تا پنج ســال يا ديگــر مجازات هاي مقرر براي 
مفســد في االرض که فســادش کامًا احراز نشده 

محکوم مي شود.
قوه قضائيه نيز شــعب ويژه اي را براي تســريع در 

مسعود پزشکیان
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1
صــدور مجــوز بــراي راهپيمايي به اســتانداري، 
فرمانــداري و بخشــداري ارســال شــود. اصاح 
ديگر در مورد صدور مجوز تأســيس سازمان هاي 
مردم نهاد از ســوي وزارت کشــور بود به گونه اي 

که ستاد در اين زمينه اختياري ندارد.
يکــي ديگــر از اصاحات بــه ماده چهــار طرح 
برمي گردد به طوري که ســتاد با همکاري بســيج 
مستضعفين براي مرتبه عملي امر به  معروف و نهي 
از منکر براي افراد موردنياز از نيروهاي ســازمان 
بســيج مســتضعفين صرفاً دوره آموزشــي برگزار 
مي کند. ايراد شوراي نگهبان به آن بخش از طرح 
بــود که مقرر شــده بود مجوز خاصــي براي آنها 

صادر شود که به اين ترتيب اصاح شد.
ابهامــات و ايــرادات حقوقدانــان بــه طــرح نيز 
قابل توجه اســت. ازجمله يکــي از ابهامات طرح، 
در تعاريف اســت. مثًا گفته شده آنچه در عرف 
متشــرعه، معروف و منکر تلقي مي شــود يعني به 
عــرف قيد زده و منظور عرفي اســت که در ميان 
متدينين مشهور اســت. عرف و شرع دو مقوله اي 
اســت که مي توانــد هر يک تعاريــف متفاوت و 
متنوعي را داشته باشند. در تبصره يک در مواردي 
که تشــخيص مشــکل يا نظرها متفاوت باشد، نظر 
ولي امر مسلمين ماک عمل است؛ حال آنکه فرد 
آمر يا آن کس که نســبت بــه او اين کار را انجام 

مي دهد ممکن است الزاماً نظر ولي امر را نداند.
ابهام ديگر طــرح درباره مجازات افرادي اســت 
کــه در برابــر انجام عمــل امر به  معــروف و نهي 
از منکــر مانع ايجاد کنند. بــراي نمونه اگر فردي 
بــه اين منظــور قصــد ورود به اتومبيــل يا فضاي 
مشــترک آپارتمان داشــت ولي شــخص نگهبان 
مانع شــد چه بايد کرد؛ زيرا طــرح براي فرد مانع 
مجازات ديده اســت. اين ابهامات مي تواند باعث 
سوءاستفاده شود. همچنين مشخص نشده منظور از 
مانع چيســت، به عاوه در قوانين کيفري ورود به  
زور و غيرمجاز عنــوان مجرمانه دارد. اينها دليلي 
اســت بر آنکه ايــن قانون نه تنها مشــکلي از ما را 
حل نمي کنــد، بلکه تا حدي بــر ابهامات موجود 

مي افزايد.
در مــاده يک اطاق آن موارد بي شــماري را در 

که به عنــوان مبنا بــراي يک يا چنــد اصل ديگر 
در فصول بعدي قانون اساســي شناخته مي شوند، 
ولي حقوقدانــان مي گويند چون در فصول بعدي 
پيرامــون اين اصــل مطلبي نيامده اســت؛ بنابراين 
بايد به قانون عادي که به تصويب مجلس شوراي 
اسامي مي رسد موکول شــود. با اين  حال برخي 
از اعضــاي خبرگان بــر اين نظــر بوده  اند که اين 
مســئله مانند شــوراها نيســت که بگوييم شرايط 
آن را قانــون معين مي کند، زيرا مطلبي اســت که 
شــرايطش در شرع معين شده اســت. فارغ از اين 
نظرات، حقوقدانان نکات مثبت طرح را در موارد 

زير ديده اند:
1. ماده ســه طرح ناظر به رفتارهاي علني اســت و 
براســاس اين طرح نمي شود برخاف نص صريح 
آيه قرآن که تجســس را ممنوع کرده، به تجسس 

دست زد.
2. ماده چهار طرح فقط در مورد امر به  معروف و 
نهي از منکر زباني و نوشــتاري به مردم حق اقدام 

داده و حق اقدام عملي فقط وظيفه دولت است.
3. در ماده شــش طرح تصريح شده در مقام امر به 
 معروف و نهي از منکــر نمي توان به اعمالي مانند 
توهيــن، افترا، ضرب  و جرح يــا قتل اقدام کرد و 

مرتکب طبق قانون مجازات مي شود.
4. ماده 9 طرح، امر معروف و نهي از منکر را تنها 
در رابطه با مردم ندانســته،  بلکه مردم را هم داراي 
چنين حقي نســبت به عملکرد دولت و مســئوالن 
دانســته و مردم مي توانند با توسل به اين ماده همه 
اجزاي حاکميت و قواي سه گانه و نيروهاي مسلح 
و تمام دســتگاه  هايي که شــمول مقررات عمومي 
نســبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، را 

مورد نقد و نصيحت و هدايت قرار دهند.
اما مجلس در خصوص رفع ايرادات که هشت بند 
طرح را مغاير قانون اساســي دانسته و شش بند را 
نيازمند اصاح و رفع ابهام دانســته بود، اختيارات 
ســتاد را در خصــوص مجــوز راهپيمايي محدود 
کردند و مقرر شــد وزارت کشور، پس از کسب 
نظر ستاد نسبت به صدور مجوز براي سازمان هاي 
مردم نهادي که در امر بــه  معروف و نهي از منکر 
قصــد فعاليــت دارند اقــدام کنــد و مراتب براي 

موجــب تضييقاتــي نگردد. ســيد حســن خميني 
بزرگ ترين امر الزم در موضوع امر به  معروف را 
آزادي رســانه ها و احزاب براي نقد و بيان مسائل 
مي داند تا اگر قدرتي در جايي فاســد شــد حزبي 
بــا رأي مردم بيايد و آن را اصــاح کند. يکي از 
زيرســاخت هاي منطبق بــر جامعه حزب اســت. 
احزاب با رويکردي صحيح و مناســب مي توانند 
به اهرم امر به  معروف و نهي از منکر تبديل شوند 
به گونه اي که بر فعاليت هاي حزب حاکم نظارت 
کــرده و دولتمردان از بيم نظــارت رقيب رفتار و 
رويکــرد بهتــري را در پيش گيرنــد. بهبود رفتار 
حاکمان به نوبه خــود رفتار عمومي مردم را بهبود 
مي بخشــد که گفته  اند »الناس علي دين ملوکهم« 
رســانه هاي آزاد و احزاب از ابزارهاي مردمي امر 

به  معروف و نهي از منکر هستند.
بررسي طرح

حقوقدانان معتقدند در اصل هشــتم قانون اساسي 
تکليف امر به  معروف و نهي از منکر تعيين شــده 
اســت، هرچند در انتهاي فصل هشــتم گفته شده 
شــرايط و حدود اين حق و وظيفه را قانون تعيين 
خواهد کرد، اما حداقل در سه دهه گذشته مانعي 
بــراي انجام وظيفه دولت نســبت به مــردم وجود 
نداشــته اســت. البته براســاس قانون اساسي همه 
مکلف به آن بوده اند و حــاال قانون مي خواهد به 
اين موضوع حالت رســمي بدهــد و معموالً امور 
معنــوي درصورتي که حالت رســمي و وظيفه اي 

بگيرد، نتيجه مطلوبي نداشته است.
اصل هشــتم قانون اساســي تصريــح مي کند: در 
جمهوري اســامي ايــران دعوت به خيــر، امر به 
 معــروف و نهي از منکر وظيفه اي اســت همگاني 
و متقابل برعهده مردم نســبت به يکديگر، دولت 
نســبت به مردم و مردم نســبت به دولت، شــرايط 
و حــدود و کيفيــت آن را قانون تعييــن مي کند. 
»َوالُْمْؤمِنُــوَن َوالُْمْؤمِنَــاُت بَْعُضُهــْم أَْولِيَــاء بَْعٍض 

يَأْمُُروَن بِالَْمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَکِر.«
ايــن اصــل در پيش نويس قانون اساســي نبوده و 
در شــانزدهمين جلســه مجلس خبــرگان تدوين 
قانون اساســي با 50 رأي موافق در مقابل سه رأي 
مخالف و دو رأي ممتنع به تصويب رسيده است. 
اهميت اين اصل به قدري بــوده که قانون گذار از 
ارجــاع به نص صريح قرآن بي نياز نبوده و در متن 

قانون به آن استناد کرده است.
پيشــنهاد ديگري نيز مطرح بوده کــه به جاي آيه 
سوره توبه، آيه 104 سوره آل عمران بيايد و چون 
قصد همه طبقات است، پس آن آيه ارجح است؛ 
اما در مقابل عده اي بر اين عقيده بودند که ممکن 
اســت تصور شــود گروهي از مؤمنــان عهده دار 
اين وظيفه شــوند حال آنکه يک تکليف همگاني 
اســت. برخي هم در پاســخ به اين نظريه گفته اند 
براي تضميــن اجراي نظــارت همگانــي نيازمند 
ســازمان مشــخصي هســتيم و تکليــف همگاني 
منافاتي با پيش بيني ساختاري ويژه براي آن ندارد.

بايد توجه داشت که اصل هشتم جزو اصول کلي 
مطرح شــده و اصول کلي معموالً اصولي هســتند 
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يا راهپيمايي را به ذهن متبادر مي کند.
امر به  معــروف   و نهي از منکــر در طرح، قلبي، 
زباني و نوشــتاري اســت و کسي حق اقدام عملي 
ندارد. بر اساس ماده سوم فقط نسبت به رفتارهاي 
علني و آشــکار مي توان امر بــه  معروف يا نهي از 
منکر کرد و نه اموري که آگاهي از آنها مســتلزم 
ورود به حريم خصوصي مردم و تجســس است. 
از ســوي ديگر بر اساس ماده پنجم حق تعرض به 
حيثيت، جان، مال، مسکن، شغل و حقوق و حريم 

خصوصي وجود ندارد.
امــا در تبصــره مــاده پنــج بخش هاي مشــترک 
آپارتمان ها، هتل ها، بيمارستان ها و وسايل نقليه را 
از تعريف حريم خصوصي مســتثني کرده اســت. 
بــراي نمونــه اگر مأمور يــا نگهبان ايــن مکان ها 
مانع ورود آمران شــوند، مي توان به ممانعت آنها 
اعتراض کرد و اگر مربوط به اماکن دولتي باشــد 
مي توان از فرد شــکايت کرد و او را به ممنوعيت 
شغلي تا پنج سال يا حتي به طور دائم محکوم کرد.

از ســوي ديگر اجراي اين طرح از نظر تشکياتي 
مســتلزم هزينه خواهد بود و گمان آن مي رود که 
تشــکياتي در حد يک وزارتخانه بــا هزينه هايي 
سنگين باشــد که بايد از محل بودجه دستگاه هاي 
اجرايــي ذي ربــط و بودجه مربوط بــه کمک به 
اشــخاص حقوقــي غيردولتي تأمين شــود. هزينه 
اجرايي اين قانون عمــًا هزينه واحدهاي اجرايي 
و وزارتخانه هــاي گوناگون را باال مي برد و بدون 
آنکه روش جبــران اين افزايــش هزينه پيش بيني 
شــده باشــد، با اصــل 75 قانون اساســي مغايرت 
دارد. يعنــي ســازماني به وجــود مي آيــد کــه با 
بودجه عمومي انجام وظيفــه مي کند؛ درحالي که 
زير نظر دولت نيســت. آموزش گردشــگران در 
اين خصوص کــه در ماده 13 طــرح آمده نيز بر 

مشکات اجراي آن افزوده است.
تعاريف فقهي و قرآني

فقهــاي معاصر امر به  معــروف را منحصر به امور 
جزئي نمي دانند بلکه شــامل مسائل کلي و اساسي 
جامعه اعم از اقتصاد، سياست و فرهنگ مي دانند،  
به طوري که بــراي کنتــرل قدرت دولــت، افراد 
متشکل شوند و بر اين اساس لزوم تشکيل احزاب 
سياســي، روزنامه هــا و مطبوعــات آزاد را مطرح 

مي کنند.
سيدحســن خميني بحث امر بــه  معروف و نهي از 
منکــر را نه يک واجب اخاقــي و ديني که يک 
واجــب فطري بشــر مي داند که بســنده کردن آن 
بــه بعضــي گروه هــا و در برخي حوزه  هــا تقليل 
موضوع اســت. به گمان وي تنها منکر در جامعه 
ما بدحجابي نيســت، بلکه از بزرگ ترين منکرات 
در جامعــه مــا دزدي، فســاد و رشــوه و خوردن 
حــق يکديگر اســت. وي بزرگ ترين معروف را 
توســعه عدالت مي دانــد، به طوري که اگر ماک 
اين باشــد جامعــه بدون امر به  معــروف و نهي از 
منکــر مي ميرد، امــا جامعه را در حــد چند منکر 

پايين دستي محدودکردن تقليل موضوع است.
ســخن امام علي)ع( که به مردم ســفارش مي کند 

حقوقي از مباني قانون اساســي کشور ما هستند. بر 
اين اساس دادن مجوز امرونهي به افراد، جايگاهي 
در نظام حقوقي کشــور ندارد. حقوقدانان اين را 
نفي حقوق ذاتي و به رســميت شناخته شده مردم 
ايران تلقي مي کنند. به همين دليل دادن مجوز در 
اصاحات مجلس حذف شد و آموزش نيروهاي 

بسيج به جاي آن آورده شد.
يکي از انتقادهاي اصلي به طرح، موضوع تداخل 
وظايف و اختيارات ســتاد امر به  معروف و نهي از 
منکر با قواي سه گانه بود. طبق ماده 17 آن صدور 
مجوز ســازمان هاي مردم نهاد و نظــارت بر آنها با 
ستاد فوق است و اين ستاد هماهنگ کننده تمامي 
دستگاه هاي اجرايي به منظور اقامه فريضه امرونهي 
اســت. اين بخش نيز با کميســيون ماده 10 قانون 

احزاب تداخل دارد.
به موجب ماده 21 طرح، ستاد امر به  معروف و نهي 
از منکر با 17 عضو تشــکيل مي  شــود و به موجب 
تبصره يک آن اشــخاص ديگر نمي توانند به جاي 
اعضاي ستاد در جلسات شرکت کنند. منظور اين 
اســت که اعضا بايد شــخصاً در جلســات حاضر 
شــوند. شــش وزير، رئيس ســازمان صداوسيما، 
فرمانــده نيروي انتظامــي، فرمانده بســيج، رئيس 
ســازمان تبليغات اســامي و دو نفر از نمايندگان 
مجلس از اعضاي ســتاد هســتند و بيم آن مي رود 
که تشکيل جلسات با مشکل روبرو شود. همچنين 
معلوم نيست اين ستاد به دعوت چه کسي تشکيل 
جلســه مي دهد. به موجــب تبصره دو ايــن ماده، 
مصوبات ســتاد بــراي اجرا بــه مبــادي ذي ربط 
اباغ و در چارچوب اين قانون الزم االجراســت. 
اين درحالي اســت که تصميمــات الزم االجرا و 
فراگير توسط قوه مقننه است و تشکيات ديگري 
نمي تواند قانون وضع کنــد و مراجع متعددي هم 
کــه تصميمات شــبه قانون مي گيرنــد به مصلحت 

نمي باشند.
ماده هشت طرح که مورد اعتراض دولت هم قرار 
گرفت، درباره درخواســت اقدام جمعي يا انجام 
تجمع بود که با درخواســت حداقل ســه نماينده 
از متقاضيان ســتاد امر به  معــروف و نهي از منکر 
)موضوع ماده 21 اين قانــون( بود. درواقع اختيار 
 دادن مجوز در اين حوزه از وزارت کشور گرفته 
شده است. رئيس مجلس اين ماده را براي بررسي 
به کميســيون هاي مربوطه ارجاع داد. به عاوه بايد 
توجه داشــت که اقــدام جمعي بــا تجمع تفاوت 
دارد و اقــدام جمعي رفتاري بيــش از گردهمايي 

برمي گيرد که در کتاب و ســنت و عقل و اجماع، 
معروف يا منکر شمرده شده است.

ماده 9 نيز برخي از مصاديق آن را برشــمرده است 
بدون آنکه از هر يک از آنها تعريف جامعي ارائه 
شود. در اين حالت تشخيص موارد با فردي است 
کــه مي خواهد امر به  معروف و نهي از منکر کند. 
در هر حالــت منطبق کردن موضوعــات و موارد 
جزئي برعهده مردم اســت و همين باعث برخورد 
مي شــود چون ممکن است هر کس از منظر خود 
موضوعي را معــروف يا منکر تلقي کند و ناگزير 

بين دو طرف درگيري صورت  گيرد.
حقوقدانــان معتقدند افــرادي بايد بــه ايفاي اين 
وظيفه بپردازند که بتــوان بر عملکرد آنها نظارت 
داشــت و در صورت تخلــف در مرجعي از آنها 
شــکايت کرد، درحالي که هر امري که از نظارت 
حاکميت خارج شده و گستره آن دامنه پيدا کند، 
به نوعــي به هم ريختگــي منتهي مي شــود. از اين 
گذشــته اگر درگيري بين آمر به  معروف و فردي 
صــورت بگيرد از کجا بايد تشــخيص داد که امر 
به  معروف درســت مي گويد. از ســوي ديگر اين 
طرح در تعارض با منشور حقوق شهروندي است 

که توسط دولت تنظيم شده است.
نگرانــي برخــي هــم از دو عبارت »واداشــتن« و 
»بازداشتن« در ماده دو طرح بود که امر به  معروف 
و نهــي از منکر را دعوت و واداشــتن ديگران به 
معروف و نهي و بازداشتن از منکر، تعريف کرده 

است.
براســاس اصــل 19 ايــن طــرح ســازمان بســيج 
مســتضعفين موظف شــده اســت با به کارگيري 
بــه  نســبت  قوانيــن  چارچــوب  در  بســيجيان 
فرهنگ ســازي و اجراي امر بــه  معروف و نهي از 
منکر در مرتبــه زباني اقدام کند و اقدام عملي در 

مسئوليت ضابطين قضايي بسيج است.
ســتاد اجرايي کــه در طــرح پيش بيني شــده، با 
مخالفت هاي جــدي روبه رو بــود. ازجمله مجيد 
انصــاري معــاون پارلماني دولت کــه در چندين 
جلســه مخالفــت دولــت را به اطــاع نمايندگان 
رســانده بود. در زماني که طرح در جلســه علني 
بررسي مي شد ســه ماده 8، 17 و 18 که در رابطه 
با ســتاد اجرايي بود، به درخواست رئيس مجلس 
براي بررســي بيشــتر به کميســيون فرســتاده شد. 
ترکيب ســتاد و وظايف پيش بيني شــده آن مورد 
مخالفت دولتي ها بــود، چراکه با وظايف وزارت 

کشور تداخل پيدا مي کرد.
در اصــل 9 قانون اساســي در فصــل اصول کلي 
تأکيد شــده هيــچ مقامي حق ندارد بــه نام حفظ 
اســتقال و تماميت ارضي،   آزادي هاي مشروع را 
هرچند با وضع مقررات ســلب کند و در اصل 19 
در فصل حقوق ملت، به حقوق برابر مردم تصريح 

شده است.
ايران به اصل برابري شــهروندان در منشــور ملل 
متحــد پايبند اســت کــه بر آن اســاس هيچ کس 
نبايــد از جهــت زندگي خصوصي، مســکن و... 
مورد مداخله خودسرانه قرار بگيرد و اين موازين 

نگراني برخي هم از دو عبارت 
»واداشتن« و »بازداشتن« در ماده 
دو طرح بود كه امر به  معروف و 
نهي از منكر را دعوت و واداشتن 

ديگران به معروف و نهي و 
بازداشتن از منكر، تعريف كرده 

است
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برخــي ايــن دو اصل را جــزو فروع دين اســام 
برشــمرده اند که در زيرمجموعه جهاد قرار دارند 
و در منابــع و مباحــث فقهي و روايــي ذيل جهاد 

موردبحث قرار گرفته اند.
برخي از فقها هم معتقدند امر به  معروف و نهي از 
منکر مانند بقيه واجبات در اسام آداب و شرايطي 
دارد و جزو عبادات است و لذا بندگي و خلوص 
و عبوديت در برابر خداوند را مي طلبد. نه منيت و 
خودخواهي را و لذا کســي که معروف را مطابق 
ســليقه خود تعريــف و اعمال کند، خودپرســت 
اســت. اکثر فقها بر اساس آيه 71 سوره توبه )همه 
مردان و زنان مؤمــن ولي يکديگرند تا به نيکي ها 
امر و از زشتي ها نهي نمايند( امر به  معروف و نهي 
از منکر را بــر همه واجب مي داننــد. به خصوص 
علما کــه حــق ندارنــد در برابــر بي عدالتي ها و 
کژي هــا ســاکت و بي تفــاوت باشــند. چنان که 
در ســومين خطبــه نهج الباغــه خداونــد از آنان 
پيمان گرفته اســت که در برابــر پرخوري ظالم و 

گرسنگي مظلوم ساکت و بي تفاوت نباشند.
همچنين در خطبه 216 نهج الباغه به گفتار حق و 
راهنمايي به عدالت ســفارش شده است و آن امام 
همام رفتار به گونه سازش و تسامح را با خود منع 
فرمودند و خود را ايمن از خطا نمي پنداشته است.

مرحوم آيــت اهلل منتظري نيز امر به  معروف و نهي 
از منکر را واجب اجتماعي سياســي دانسته اند که 
با ترک آن براســاس وصيت امام علي)ع(، اشرار 
و بدها بر مردم مســلط مي شــوند. ايشــان وظيفه 
مردم در برابر حاکمان را بدين گونه بيان کرده اند 
کــه ضــرر گناه اشــخاص معمــوالً  به خودشــان 
برمي گــردد، اما گناه يا اشــتباه حاکم آثار ســوء 
اجتماعــي دارد و ضرر آن بــه جامعه برمي گردد؛ 
تصميم گيري هــاي  در  اکــرم)ص(  پيامبــر  لــذا 
سياســي و اجتماعي مقيد به مشورت بوده و دائماً  
« مــرا راهنمايي کنيد.  مي فرمودند »اشــيروا علــيَّ
از ديد ايشــان انتقاد و تذکر به مســئوالن موجب 
تضعيف آنها نمي شــود و آنچــه موجب تضعيف 
دولتمردان مي شود، ســکوت خردمندان در برابر 

خطا و اشتباهات مسئوالن است.
پي نوشت

1. برخــي هــم آن را طرحي ناپختــه توصيف کردند با 
عناوين تعريفي و مصداقي مبهم که امکان برداشت هاي 
سليقه اي در مورد آن وجود داشته و بايد روي اين قضيه 

کار فرهنگي انجام شود تا کار اجرايي و قضايي.■

اين مســئله را طبق آموزه هاي اســام و طبق نص 
قانون اساســي يک عمل همگانــي متقابل عنوان 
کرد که بايد وســيله ارتباط نزديک تــر جامعه به 
يکديگر و دعوت همگان به خير و نيکي باشــد و 
هشدار داد که مبادا اين امر به وسيله اي براي تفرقه 

و جدايي تبديل شود.
در شرع اســام، اين تکليف الهي براي مسلمانان 
واجــد مراتــب و ضوابطي اســت. ابتدا بــا رفتار، 
ســپس با تذکر زباني و در مرحله بعد اســتفاده از 
اجبار با جميع شــروط اســت. حقوقدانان اجبار را 
به معناي ممانعت جدي مي دانند و منظور برخورد 
فيزيکي نيست؛ چنان که شرع هم اصل را بر حفظ 
آبروي افراد قرار داده است به طوري که شخصيت 
و کرامت افراد حفظ شــود و آيات قرآن بارها بر 
نفي اکراه و اجبار و الزام در امر دين تأکيد کرده 
اســت. لذا توصيه مي کنند که بهترين شيوه امر به 
 معروف آن اســت که در به وجــودآوردن باور و 

انگيزه نسبت به معروف فعال شد.
حســن روحانــي رئيس جمهور دراين بــاره تأکيد 
کــرده، مبــادا، البته که نخواهد بــود، تحت لواي 
شــعار زيبــاي امربه معــروف و نهــي از منکر در 
جامعه، ناامني آغاز شــود. وي گفت اســاس اين 
امر ايجــاد امنيــت و کرامت انســاني و احترام به 
يکديگر اســت و ســفارش کرد مبادا منکر تنها به 
يک مســئله خاص خاصه شود و دروغ و تهمت 
و رشوه خواري و بورسيه هاي تقلبي منکر پنداشته 
نشوند و از صبح تا شب فقط يک مسئله و آن هم 
بدحجابي به عنوان منکر مطلق تلقي شــود. وي در 
ادامه افزود نبايد چند نفر در کشور خود را متولي 
اخاق بپندارند. رئيس جمهور با اين پرسش که آيا 
منکري باالتر از بيکاري و فقر وجود دارد، گفت 
اگر به دنبال ترويج معروف در جامعه هستيم، بايد 
دست به دســت هم بدهيم و با فقــر مبارزه کرده و 
براي جوانان انديشــمند و متخصص، شغل و کار 
مناســب فراهم کنيم. رئيس جمهور توسعه کشور 
را باالترين امر به  معروف و نهي از منکر توصيف 

کرد.
ازآنجاکه فقه تکثر را به رســميت شــناخته است 
قرائــت فقها و افــراد از معروف متفاوت اســت. 

او را نصيحــت کننــد و حرکت امام حســين)ع( 
در اين راســتا معنا مي يابد کــه فرمود من خروج 
مي کنــم نه به عنوان يــک جاه طلب و اخال گر و 
مفسد و ســتمگر، بلکه در جســت وجوي اصاح 
در امت جدم هســتم، مي خواهم امــر به  معروف 
و نهــي از منکــر کنم و بــه روش جــدم و پدرم 
بروم. شــهيد مطهري دراين باره در مجموعه آثار 
خود مي نويســد: گاهي ما امر بــه  معروف و نهي 
از منکــر مي کنيم، ولي نه تنهــا به اين اصل ارزش 
نمي دهيم، که ارزش آن را پايين مي آوريم. سپس 
با طرح اين پرســش کــه االن در ذهن عامه مردم 
به چــه مي گويند امر به  معــروف و نهي از منکر، 
مي افزايد: يک مسائل جزئي، نمي گويم نادرست 
مثاً  اگر امر به  معروف کســي فقط اين باشــد که 
آقا اين انگشــتر طا را از دســتت بيرون بياور اين 
در جاي خودش درســت است، اما نه اينکه انسان 
هيچ منکــري را نبيند جز همين يکي، جز مســئله 
ريش، ما اين اصــل را حقير و کوچک کرده ايم. 
حســين را ببينيد امر به  معروف و نهي از منکر کار 
او بــود. از بيــخ و بن به تمام معروف هاي اســام 
و نيز به تمام منکرهاي جهان اســام نظر داشــت. 
مي گفت نخستين و بزرگ ترين منکر جهان اسام 
خود يزيد است و مي فرمايد: امام نيست جز کسي 
که بــه کتاب خدا عمل مي کند، به قســط و عدل 
قيــام مي کند. دينداري او به دين حق اســت. امام 
اصاح گري را ناظر به دولت دانســته و اولويت را 

به حفظ حکومت از فساد و انحراف مي داند.
پــاره اي از فقيهــان با اســتناد به آيه 104 ســوره 
آل عمــران ايــن امــر را واجــب کفايــي قلمداد 
مي کنند يعني اگر گروهي به آن بپردازند وجوب 
آن از ديگران ســاقط مي شود، اما برخي ديگر آن 

را واجب عيني بر همگان مي دانند.
دکتر حســن روحاني نيز مســئله امر به  معروف و 
نهي از منکر را طبق فرموده قرآن موضوع محبت 
و اخــوت قلمداد کرد و اينکه هر کس نســبت به 
يکديگر حالت سرپرســتي دلسوزانه داشته باشد و 
همه نســبت به هم احساس محبت و واليت کرده 
و آن گاه به امر به  معروف و نهي از منکر بپردازند. 
چنان که در قانون اساسي هم آمده است. روحاني 

عکس از بهنام جعفري-شیرازيس
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چشم ها و گوش ها

روايت عليخاني از يک تصميم خبرگان
)ايران، 1 دي 93(

قدرت اهلل عليخاني گفت: در جلســه اخير مجلــس خبرگان رهبري يک طرح 
دوفوريتــي پيش از فوت آيت اهلل مهدوي کني داده شــد که مجلس خبرگان 
به همين شــکل ادامه يابد و انتخابات جديدي براي رياســت مجلس خبرگان 
صــورت نگيــرد در روز رأي گيري هم آيت اهلل هاشــمي رفســنجاني حضور 
نداشتند، اما اين طرح دوفوريتي فقط پنج رأي آورد و نشان داد که آن چيزي 
که از بيرون نشــان داده مي شــود بــا آن چيزي که در داخل مجلس اســت و 

تصميماتي که گرفته مي شود بسيار متفاوت است.
***

هشدارهاي رئيس جمهور
)اعتماد، 4 دي 93(

در مســائل جزئــي اختافات را کنــار بگذاريم. ما همه اهل يک کشــوريم و 
زير پرچم جمهوري اســامي ايران هســتيم. ما همه به قانون اساسي و وحدت 
و انســجامي ملي پايبند هستيم. مســائل ريز و جزئي مثل اين جناح و آن جناح 
راســت و چپ يا آن سمت و اين سمت و اين مذهب و آن مذهب و اين دين 

و آن دين را کنار بگذاريم افتخار ما آن است که مسلمان و ايراني هستيم.
اين قدر لکه هاي ســياه را نگه نداريم. خود آفتاب لکه ســياه را سفيد مي کند. 
بگذاريم آفتاب تابان ايران زمين و آفتاب اسام و آفتاب برادري و اخوت اگر 
لکه سياهي روي اين پيراهن سپيد ايران و اسام است بزدايد و دائم به لکه سياه 

اشاره نکنيم به سفيدي دل پاک اين ملت افتخار کنيم.
***

يک سال نگذشته به رئيس جمهور حمله مي کنيد
)شرق، 4 دي 93(

آيت اهلل جعفري امام جمعه کرمان: اســام نگفته اســت به مســئوالن مملکت 
اهانت کنيم. دولت قبلي که آن همه اشــکال داشت يک بار هم انتقاد نکرديد. 
حاال چه شــده که يک سال بيشتر نگذشــته به رئيس جمهور حمله مي کنيد و 

حرفي مي زنيد که کامًا دروغ است.
***

پاسداران زن براي مقابله با هواپيماربايان زن
)شرق، 4 دي 93(

ســردار کاظمي جانشين فرماندهي حفاظت ســپاه: در يکي از هواپيماربايي ها، 
هواپيماربــا يــک خانم بــود که البتــه به هاکت رســيد. وقتي دشــمن براي 
خرابکاري از زن استفاده مي کند. ما از خواهران پاسدار استفاده خواهيم کرد. 

خواهران پاسدار آموزش هاي ويژه ديده اند.
***

ناصر ايماني: تضاد مصباح با مانيفست اصولگرايي
)اعتماد، 7 دي 93(

در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقاب ما شاهد هيچ گونه فعاليت و تحرکي از 
سوي آيت اهلل مصباح يزدي در جهت تثبيت انقاب اسامي نبوده ايم. در اوايل 
انقاب و در زمان حيات امام، يعني از سال 57 تا سال 68 هم باوجوداينکه نظام 
جمهوري اســامي در آن مقطع تاريخي بــا بحران هاي متعددي نظير جنگ و 
ترور روبرو بود فعاليت سياسي خاصي در جهت تثبيت نظام جمهوري اسامي 

نداشــته اند. عمده فعاليت ايشــان از سال 68 به بعد و درست بعد از رحلت امام 
خميني شکل گرفت. اينکه چرا و بر اساس چه تحليلي آيت اهلل مصباح پيش از 
انقاب و تا قبل از رحلت امام وارد عرصه سياســي نشدند هم موضوعي است 
که بايد تحليل شود. همچنين بايد اين موضوع مورد بررسي قرار بگيرد که چرا 
در 10 سال گذشته به صورت جدي وارد عرصه سياست شدند و اين اتفاق بر 
اســاس چه ارزيابي و تحليلي بوده اســت، اما در يک سال گذشته فعاليت هاي 
سياسي ايشــان بيشتر هم شــده که البته به جز طرفداران آنها ساير اصولگرايان 

ايشان را در راستاي مانيفست اصولگرايي نمي دانند.
***

ابراهيم اصغرزاده: فرصت طاليي
)آرمان، 7 دي93(

روحاني با يک فرصت طايي نيز روبروســت و آن اعتماد و اميدي اســت که 
مردم به او و دولتش پيدا کرده اند. در شــرايط فعلي گروه هاي مرجع اجتماعي 
مانند دانشــگاهيان، دانشــجويان، روشــنفکران، هنرمندان و ديگر فرهيختگان 
سياسي و فرهنگي از او حمايت مي کنند تا آنجا که حتي مشابه اين حمايت را 
ما در دولت خاتمي هم نداشتيم... اصاح طلبان که گفتمان نوگرايي و رفرم را 
ترويج مي کنند حامي دولت روحاني هســتند... حمايت دو قطب مهم سياسي 
کشــور يعني هاشمي و سيدمحمد خاتمي از آقاي روحاني کفايت مي کند که 
او دســت به اقدامات اساسي در روابط خارجي و مناسبات اقتصادي و سياسي 
داخلي بزند... اگر بگويم خاتمي و هاشــمي تمام همتشــان تحقق شــعارهاي 
انتخاباتي و موفقيت دولت اوســت به گزاف سخن نگفته ام... اگر به هر يک از 
آنها مجوز حضور در انتخابات داده شود حدود 30 ميليون رأي خواهند آورد 
و عرصه سياســي کشــور يک بار ديگر پديده غافلگيرانه و اســتثنايي را تجربه 
خواهد کــرد و البته يکي از رازهاي ديگر دولت روحاني ائتاف نانوشــته اي 
اســت که ميان اصاح طلبــان و اصولگرايان ميانه رو براي خروج از بن بســت 
صورت گرفت. اين ائتــاف نامرئي از اصاح طلبان و اصولگرايان ميانه رو در 
ســطح ملي توازن قدرت را به نفع دولت روحاني تغيير داده است. نبايد اجازه 
داد اين ائتاف از هم بگســلد... بااينکه دستاوردهاي حقوق شهروندي دولت 
اندک بوده و هنوز نتيجه  چشمگيري نداشته، ولي اصاح طلبان خويشتن داري 
کرده و مطالبات اين حوزه را باال نبرده اند... دولت نمي تواند دست روي دست 
بگذارد و چشم بر اتفاق هايي که مي افتد ببندد. مثاً  نمي تواند به راحتي از کنار 
اقدام هاي گروه هاي فشــار و نيروهاي گريز از مرکزي که نظم قانوني را بر هم 
مي زنند بگذرد و درحالي که بند ناف آنها به ثروت وصل است و از آن تغذيه 
مي شــوند سکوت پيشــه کند... طبيعتاً نيروهاي تندرو بيکار نخواهند نشست... 
چه بســا موج ديگري از راديکاليســم مهارنشده عرصه سياســت را فراگيرد... 
روحاني پرچمي را که او در برابــر تندروي و ماجراجويي دولت احمدي نژاد 
بلنــد کــرد و اصاح طلبان نيز در آن باد انداختند اينک توســط جامعه جهاني 
ديده شــده اســت. دنيا تصور مي کند ايران با ايــن رئيس جمهور مي خواهد از 
شــرايط تخاصم و جنگ ســرد با غرب عبور کند و هميــن مهمترين فرصت 
را پيــش پاي او مي گذارد. پيدايش نيــروي تکفيري و بنيادگرايي به نام داعش 
که خشــونت و ســبعيتش لرزه به اندام جهان انداخــت، اميد و فرصت تازه اي 
در جهــان فراهم کرد تا متوجــه اهميت و ارزش نقــش ثبات دهنده ايران در 
منطقه شــود... خطر داعش کمتر از خطر صهيونيسم، نئوکان هاي جنگ افروز 

امريکايي نيست.
***
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نه به عکس امام بلکه به خود امام توهين شده است

)اعتماد، 8 دي 93(
پاسخ حميد انصاري به اظهارات سيد محمد خامنه اي: متعجبم چرا اين مطالب 
اهانت آميز نسبت به امام و ياران صديق امام و انقاب در چندين سايت ارزشي 
به صورت برجســته و بدون نقد بازنشر داده شده است که در پرتو آن گوينده 
و انتشاردهنده مجاز به هر سخني است ولو آنکه زير سؤال بردن امام، توهين به 
امام و وارونه جلوه دادن حقايق انقاب باشد. واقعيت اين است که در اظهارات 
آيت اهلل ســيد محمد خامنه اي نه به عکس امام، بلکه به خود امام توهين شــده 
است و شخصيت، مديريت و صاحيت امام با تعابيري بد زير سؤال رفته است. 
با عذرخواهي از خوانندگان محترم و آيت اهلل هاشمي رفسنجاني تعبير گوينده 
ايــن مطالب که آقاي هاشــمي را مهره امريکا ناميده و بــا تعبير »باند منحوس 
هاشــمي« حقيقتاً  حتي از يک فرد عادي تا چه رســد به ايشــان بســيار دور از 
شأن و انتظار است وي در ادامه تأکيد کرد: مطالب و توهين هاي آيت اهلل سيد 
محمد خامنه اي در اين بخش از جنبه هاي مختلف بايد بررســي شود. آيت اهلل 
سيدمحمد خامنه اي مدعي است پيش کشيدن پرونده سيد مهدي هاشمي نتيجه 
لورفتن ســفر مک فارلين به ايران و نتيجه توطئه آقاي هاشــمي و اطرافيان امام 

براي کنارزدن آقاي منتظري به وسيله امام بوده است.
***

فراتر از ويترين زنجاني نرفتيم
)شرق، 8 دي 93(

آقــاي غامرضا تــاج گردون نماينده مجلس: ســه ـ چهار مــاه پيش گزارش 
مکتوب و محرمانه ديوان محاســبات در موضوع بررسي پرونده بابک زنجاني 
در کميسيون برنامه وبودجه خوانده شد. تنها نام يک نفر در اين گزارش آمده 
بود که به نظرم فرد بي صاحبي اســت و دليل محکوميتش حواله و تأييد پروژه 
به زنجاني قيد شــده، اما اينکه چه کسي دســتور اين حواله را داده باالخره سه 
وزير دولت احمدي نژاد امر کردند. اين ها که امر کردند و صورت جلسه اين ها 
مکتوب اســت و چه ناظراني در بررســي اين موضوع قصــور کرده اند و البته 
تخلف نهادهاي امنيتي هم محرز اســت. مسئول امنيتي کشور بايد توضيح دهد 
که چطور معامله به معامله تمام خريدهاي ما در ســال هاي تحريم يک به يک 
خيلي همه جانبه چک شــد و وقتي بنا بود از کشــورهاي اروپايي دارو بخريم 
چطور ســه نيروي امنيتي و نظارتي با اين گروه به خارج مي رفتند، اما حاال که 
بشــکه هاي نفتي ما ميليوني به خارج از کشــور رفته ا ند چرا همه ســر در برف 
کرده و واقعيت تخلف را نديده انــد. چرا نظارت همه جانبه  اي در کار نبوده و 
حاال هم با مطرح کردن اسم فردي که حامي خاصي ندارد مي خواهيم مسئله را 
غير همه جانبه بررسي کنيم. تأکيد من نماينده اين است که کنار اين بايد افراد 
اصل هم ديده شوند به طورکلي پرونده ديوان محاسبات در حکم ناقص است.

***
مردم در بزنگاه ها حقيقت را تشخيص مي دهند

)اعتماد، 8 دي 93(
سعيد لياز: قيمت جهاني نفت خام طي چهار ماه اخير حدود 50 تا 60 درصد 
کاهش يافته که اين اتفاق اگر با تاطم کمتر در دولت قبل روي مي داد منجر 
به تاطم هاي شــديد هم در قيمت دالر و هم در تغييــر گرايش هاي مردم در 
ســرمايه گذاري هاي مختلف مي شــد... بعد از ســال 88 و بسته ترشدن فضاي 
مطبوعاتي بود که فساد در ايران اشــکال غيرقابل تصور و باورنکردني به خود 
گرفت... اگر يک درصد از تاطم هاي بين المللي امروزه در ســال هاي گذشته 
اتفاق مي افتاد اصاً  قابل کنترل نبود. دولت چند ده تن طا در ســال هاي 90 و 
91 فروخــت و نتوانســت ذره اي موفقيت در کنترل بازار ارز به دســت آورد. 
ده هــا ميليارد دالر از ثروت ملت را هدر داد آن هم در شــرايطي که تمام اين 
رســانه هايي که االن دولت را نقد مي کنند حامي آن ها بودند. همه اين ها نشان 
مي دهند که مردم در آن بزنگاهي که بايد حقيقت را تشخيص دهند تشخيص 
مي دهند و اين غبارها توســط رســانه هايي که ضريب نفوذشــان در بين مردم 

کاهش يافته نمي توانند تأثيري در داوري ها داشته باشند.
***

ناطق نوري به سرعت راه خود را جدا کرد
)شهروند، 11 دي 93(

در ميان جناح اصولگرا کســاني بودند که هم به دليل تجربه حکومت داري و 
هم پختگي شــخصي و تجربه زندگي به سرعت متوجه شدند که شيوه افراطي 
احمدي نژاد خارج از آســتانه تحمل جامعه است، اما قادر به مقاومت در برابر 
احمدي نژاد نبودند چراکه بخش هايي از حاکميت گرفتار افســون احمدي نژاد 
بود. کســي مثل آقاي ناطق نوري به ســرعت راه خــود را از احمدي نژاد جدا 
کرد و با تخياتي و خطرناک خواندن تفکرات وي علناً خود را کنار کشــيد. 
به هرحال وقتي اعتراضات خياباني شــروع شــد کل حاکميت هدف اعتراض 
معترضــان قرار گرفت نه شــخص آقاي احمدي نژاد، چراکــه معترضان ديده 
بودند که سياســت هاي اجرايي با تأييد و تشــويق يا حداقل سکوت تأييدآميز 
بخش عمده اي از حاکميت اجرا شــده بود. با اين توصيف روشن مي شود که 
اعتراضات ســال 88 بر ســر تقلب يا تخلف نبوده، بلکه ايــن امر بهانه اي براي 
بيرون ريختن و اظهار علني نارضايتي از تداوم سياست هايي بود که براي بخشي 

از جامعه غيرقابل تحمل شده بود.«
***

کشور با نفت فروشي ورشکست مي شود
)شرق، 11 دي 93(

آيت اهلل جوادي آملي: کشــور با نفت و گاز فروشي ورشکست مي شود. بايد 
مشخص شود که نفت و گاز سرمايه است و با فروش سرمايه، نتيجه اي حاصل 
نمي شود. ما صدها کيلومتر ديوار به ديوار دريا هستيم و آن وقت از برزيل نهاده 

دامي وارد مي کنيم.
***

منتقدان هر نظام تا زماني که دســت به سالح نبرده اند بايد آزاد 
باشند

)اعتماد، 11 دي 93(
علــي مطهــري: منتقداني که به گفتــه اين نماينده مجلس تا زماني که دســت 
به ســاح نبرده اند بايد آزاد باشــند... در واکنش به اظهاراتي که اعمال حصر 
موســوي، کروبي و رهنورد را تفهيم اتهام از سوي شوراي عالي امنيت ملي به 
اين افراد تلقي کرده  اند تأکيد کرد که »يک شــورا نمي تواند هم مسئول امنيت 
ملي باشــد و هم حکم قضايي صادر کند. وي درباره شرايط دادگاه بررسي به 
اتهامات حصرشدگان نيز گفت: »اين دادگاه طبق قانون اساسي بايد علني باشد 
و قاضي آن هم بايد عادل و باتجربه باشد به طوري که اين تلقي ايجاد نشود که 
حکمش از قبل معلوم اســت بهتر اســت قاضي اين دادگاه از ميان چند نفري 
که متهمان حوادث ســال 88 را محاکمه کرده اند و مشــهور به ســخت گيري 
هستند نباشد. درعين حال طرف هاي ديگر ماجرا مانند احمدي نژاد و نهادهايي 
که دخالت داشــته اند نيــز بايد به طور همزمــان محاکمه شــوند«. اين نماينده 
اصولگراي مجلس در مــورد اظهارات مختلفي که در خصوص چرايي حصر 
مطرح مي شود که برخي مي گويند براي تأمين امنيت آقايان موسوي و کروبي 
بوده اســت و برخي عنوان مي کنند براي جلوگيري از يک فتنه جديد توســط 
آنها بوده اســت اظهار داشــت: براي تأمين امنيت آنها نيازي به حصر نيســت، 
مــردم از آنها محافظت مي کنند. ادامه حصر براي جلوگيري از فتنه جديد هم 

نامفهوم است.
***

تراژدي صندوق ذخيره ارزي
چشم انداز ايران: فلسفه صندوق ذخيره ارزي که بعدها به صندوق توسعه 
ملي تبديل شــد اين بود که در برابر نوسانات قيمت نفت فلج نشويم و درآمد 
اضافي صرف توسعه پايدار و سرمايه گذاري شود. دولت خاتمي باوجود نفت 
هر بشــکه هفت دالر صندوق ذخيره ارزي را ســامان دهي کرد و براي دولت 
بعــدي هم مقــدار قابل توجهي ارز به جاي گذاشــت، ولي دولــت نهم و دهم 
باوجــود بيش از 700 ميليارد دالر ارز نفت هيچ ذخيره اي براي دولت يازدهم 
نگذاشــت و اگر آن ســوءمديريت نبود اکنون در برابر دسيســه هاي مشترک 
امريکا و عربستان در کاهش چشمگير ارزش نفت به مشکات برنمي خورديم.
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قانون شکني، ايراد درست موسوي به احمدي نژاد
)شرق، 13 دي 93(

احمــد توکلي: کار آقــاي احمدي نژاد که جلوي دوربين به شــکلي کاغذ را 
گرفت و گفت مربوط به خانم آقاي رقيبشان است غيراخاقي بود. درست ترين 
ايرادي که آقاي مهندس موسوي در آن مناظره ها به آقاي احمدي نژاد گرفت 

قانون شکني آقاي احمدي نژاد بود.
***

فتنه گران براي خبرگان و مجلس برنامه ريزي کرده اند
)شرق، 13 دي 93(

حجت االســام صديقــي امام جمعــه موقت تهــران گفت: »ريشــه فتنه هنوز 
موجود اســت و طرفداران فتنه که در اقليت هســتند هنوز در پي فرصت براي 
متزلزل کردن نظام نشســته اند. نفوذ برخي فتنه گران در مجاري اجرايي کشــور 
هشــدار جدي در راه افتادن برخي فتنه گران است.« او افزود: »فتنه گران از حاال 
براي خبرگان و مجلس برنامه ريزي کرده اند و از امکاناتي که حقشــان نيست 

استفاده مي کنند تا براي متزلزل کردن نظام برنامه ريزي کنند.
***

نصيحت بودجه اي ترکان به مسئوالن
)اعتماد، 13 دي 93(

بودجه جاري کشــور 20 درصــد توليد ناخالص ملي اســت، او تصريح کرد 
نســبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در کشــور هشــت درصد است و اين 
در حالي اســت اين رقم در ديگر کشــورها بيش از 15 درصد اســت. باوجود 
کاهش چشــمگير درآمدهاي نفتي بايد ديد آيا مي شود تأمين اصلي ارز را به 
درآمدهاي غيرنفتي ســوق داد. وي در ادامه به پتروشيمي، فوالد، سيمان، برق 
و خودرو به عنوان درآمدهاي مهم غيرنفتي کشور اشاره و اظهار کرد: در اين 

زمينه ايران داراي قدرت رقابتي است و بايد به اين محصوالت توجه داشت.
***

دولت سابق چه تعداد نيرو به نهاد رياست جمهوري افزود؟
)اعتماد، 16 دي 93(

روزنامه ايران با اين عنوان نوشــت يک مقام ارشد در رياست جمهوري گفت 
در دولت قبل به برخي افراد براي جمع شدن در سفرهاي استاني پول پرداخت 
مي شــد. مرتضي بانک معاون کل سرپرســت نهاد رياســت جمهوري گفت: 
»وقتــي دولت نهم، نهاد رياســت جمهوري را تحويل گرفــت نهاد نزديک به 
1650 نيرو داشــت. هميــن وضعيت يعني مجموعه نهاد وقتــي که دولت به ما 
تحويل شد 3700 نيرو داشت. اين منهاي نيروهاي ليستي است. يعني نيروهايي 
که بر اســاس ليســت حقوق مي گرفتند نه قراردادي داشــتند و نه هيچي. ولي 
هر ماه ليســت مي شــدند و حقوق مي گرفتنــد.« وي در توضيح افرادي که در 
دولت قبل، از رياســت جمهوري، ليستي حقوق مي گرفتند توضيح داد: »اين ها 
لشــگرهاي اســتاني بودند، يعني در ســفرهاي استاني به اســتان ها مي رفتند و 
زحماتي مي کشــيدند و کمک هايي مي کردند. باالخره ماشين که مي خواست 
برود بايد تعدادي جمع مي شــدند.« بانک ادامه داد: »اين ليســت هاي اســتاني 
منهاي کســاني هستند که ليســتي حقوق مي گرفتند. بدون اينکه جايي قرارداد 
داشته باشند. اين مقام دولتي همچنين گفت که در راستاي اصاح ساختار نهاد 
رياســت جمهوري، دو معاونت »بين الملل« و »نظارت بر قانون  اساســي« که در 

دولت قبل ايجاد شده بودند حذف شدند.
***

دو نماز جماعت در يک کنفرانس وحدت
)جمهوري اسالمي، 20 دي 93(

علي رغــم تأکيدهــاي زيادي کــه در جريان برگــزاري اجاس هــاي متعدد 
کنفرانــس وحدت در ســال هاي متمــادي و ازجمله در ســال  جاري صورت 
گرفت متأســفانه هنوز شرکت کنندگان در اين کنفرانس در مورد اصول اوليه 
وحــدت دچار ترديد هســتند. در اجاس هفته گذشــته کنفرانس وحدت در 
يک زمان و زير يک ســقف، علماي شيعه و ســني دو نماز جماعت جداگانه 

برگزار کردند و موجب حيرت ناظران شــدند. در شرايطي که دشمنان اسام 
تاش مي کنند به اختاف ميان شيعه و سني دامن بزنند و انجام اقدامات عملي 
براي نشــان دادن وحدت مســلمانان به ويژه توســط علما امري واجب است و 
درحالي که در مسجدالنبي و مسجدالحرام در مدينه و مکه شيعيان و اهل سنت 
در صفــوف واحد با هم نماز مي خوانند، مشــاهده دو نماز جداگانه در جريان 

کنفرانس وحدت به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
***

مي خواهند با هاشمي تسويه حساب سياسي کنند
)جمهوري اسالمي، 22 دي 93(

حجت االســام هادي غفاري ضمن موفق دانســتن دولــت يازدهم مي گويد: 
دولــت دهم خزانــه خالي را تحويــل روحاني داد که بدهي هــاي فراواني نيز 
داشــت. دولت قبل مسکن مهر را راه انداخت و بدهي براي دولت بعدي خود 
گذاشــت و رفــت و لذا نمي توانيم از اين دولت انتظار معجزه داشــته باشــيم. 
وي در مصاحبــه بــا نامه نيوز افزود: وقتي ادبيات روحانــي را در مقابل ادبيات 
احمدي نژاد قرار مي دهيم مي بينيم که چه تفاوت بزرگي بين دو رئيس جمهور 
وجود دارد. روحاني از جهان عاري از خشونت سخن مي گويد و احمدي نژاد 
از پاره شدن قطعنامه دان! غفاري درباره رياست مجلس خبرگان رهبري گفت: 
ما از رياست هاشمي رفسنجاني دفاع مي کنيم. يک زماني براي نخست وزيري 
آيــت اهلل مهدوي کني و ميرحســين موســوي مطرح بودند که آقــاي ... مقاله 
مفصلي براي شــرايط  نخست  وزيري نوشــت که يکي از آنها شيخوخيت بود 
و مهدوي کني را يک شــيخ معرفي کرد کــه مي تواند همه را جمع کند. االن 
که ما مي گوييم آقاي هاشــمي شــيخ و بزرگ اســت و مي تواند همه را جمع 
کنــد مي گويند نه بايد يک فرد جوان پيدا کرد! اين ها کاري به خبرگان و اين 
مســائل ندارند، بلکه مي خواهند با هاشــمي تسويه حساب سياسي کنند با خانم 
فائزه هاشمي دعوا ندارند بلکه مي خواهد به بهانه او هاشمي را بزنند. اين آقايان 
مي داننــد مجلس خبرگان جايگاه اجرايي ندارد، اما مي خواهند به واســطه آن 

هاشمي را خرد کنند.

***
عصر فرا شارالتانيسم

)اطالعات، 22 دي 93(
دکتر پرويز پيران جامعه شــناس در بيان يک مثال با اشــاره بــه تحقيقي که از 
ســال 1363 آغاز شــده مي گويد اين تحقيق دو بار به وقفــه افتاد، اما تا امروز 
ادامه دارد. طي آن منابع تاريخي را که به شــهر، زندگي اجتماعي ســفرنامه ها 
مربوط بود تحليل کرديم و موفق شــديم روي 80 متن با 133 متغير کار کمي 

انجام دهيم.
در خال آن مطالعات ســرو کله چند نظريه پيدا شد. نظريه اول، نظريه راهبرد 
سياســت سرزميني جامعه ايران بود. سال ها پيش وقتي عنوان کردم که ما وارد 
عصر »فرا شارالتانيســم« در ايران شــده ايم انتقادات بســياري به من وارد شد، 
امــا اکنون مي بينيــم آن حرف گويي به من الهام شــده بــود و وضعيت فعلي 
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ما فاجعه بار اســت. دانشــگاه چطور مي تواند باوجود ســهـ  چهار هزار بورسيه 
غيرقانونــي،  ســالم بماند؟ در يکــي از کتاب هايــي که دانشــجويان يکي از 
دانشــگاه ها بايد به اجبار بخوانند نويســنده کتاب، هفت مقاله را دزديده است 
يا آنکه از ســفرنامه ابراهيم بيک سخن گفته اما اصًا نرفته ببيند آن کتاب يک 
رمان بوده نه يک ســفرنامه!  ده ها مورد مشابه داريم. کتاب سازي، ترجمه هاي 

مغلوط چند بار چاپ شده، مقاالتي که در 30 صفحه 100 غلط دارند!
دکتــر پيــران مي افزايــد: طــي تحقيقــات متوجه شــديم دليل ايــن وضعيت 
ويژگي هاي منفي شــخصيت ايرانيان نيســت، بلکه سازوکارهاي بقاست، زيرا 

هر چه جامعه ناامن تر شود فراواني بدي ها هم بيشتر مي شود.
***

معادله امنيت و آزادي در فرانسه
دو نفــر از مهاجمــان بــه نشــريه فرانســوي در روز چهارشــنبه 17 دي 93 از 
تروريســت هاي شهروند فرانسه بودند که به ســوريه رفته و عليه دولت سوريه 
جنگيده و به فرانسه بازگشته بودند و پليس کاماً  هويت آنها را مي شناخته آيا 
دولت فرانســه نبايد به اشتباهات خود اعتراف کند که چرا اين تروريست ها را 
عليه سوريه تجهيز و تقويت کرد؟ آيا قرار است مشابه 11 سپتامبر 91 در امريکا 
در فرانسه نيز تکرار شود؟ و آزادي هاي مردم فرانسه نيز مانند آزادي هاي مردم 

امريکا با اقدام هاي شديد امنيتي محدود گردد؟
***
مشکوک بودن حادثه شارلي ابدو؟!

)جمهوري اسالمي، 29 دي، 93(
اخيــراً فيلم مســتندي در شــبکه هاي اجتماعي درباره مشــکوک بودن حادثه 
حمله تروريســتي به مجله شــارلي ابدو و متهم کردن مسلمانان به منظور ايجاد 

اسام هراسي منتشر شده که در آن سه نکته و سؤال کليدي وجود دارد.
نخســت آنکه ايــن حادثه با چنــد دوربيــن »هندي کم« يا گوشــي هاي تلفن 
همــراه از زواياي مختلف فيلم برداري شــده که نشــان مي دهد علي رغم آنکه 
حادثــه در حداقل زمان ممکن صــورت گرفته و قاعدتاً نبايــد فرصت چنين 

فيلمبرداري هايي وجود داشته باشد، اين اقدام از پيش طراحي شده بود
نکته دوم اينکه در صحنه هاي نماي نزديک تيراندازي به پليسي که از ترس در 
کف پياده رو دراز کشيده، برش هاي فيلم برداري و مونتاژهايي صورت گرفته 
و حتي به خوبي پيداست که تير شليک شده توسط تروريست ها نه به سر و بدن 
فرد، بلکه به کف ســنگفرش پيــاده رو اصابت مي کند زيرا در صورت اصابت 
گلوله مسلســل، قطعاً بايد مغز هدف متاشي شــده و خون از آن جاري شود، 

درحالي که چنين نبود ولي مقامات فرانسوي از کشته شدن پليس خبر دادند.
نکته سوم اينکه چگونه مي توان باور کرد تروريست هايي که براي شناخته نشدن 
خــود نقاب به چهره دارند، در داخل خودرويي کــه از آن براي اين عمليات 
اســتفاده کرده اند، کارت هاي شناســايي و اوراق هويت خود را جا گذشــته 
باشــند؟ اين حادثه، ســرانجام با کشته شــدن متهمان اين حادثه به انتها رسيد تا 

پرونده به اين ترتيب براي سوءاستفاده هاي بعدي مختومه شود!
***

شجاعت بيان حقايق
)اعتماد، 30 دي 93(

آيت اهلل اميني: مجلسي که واقعاً  در رأس امور است، مجلسي است که نماينده 
آن در مواقعي که کشــور در خطر است شــجاعت بيان حقايق را داشته باشد، 
گرچه گفتن اين حقايق به زيان آن نماينده تمام شــود... مهمتر از همه التزام به 
قانون اساسي اســت، اما در خيلي از موارد و از نظر قانون کمبودي نداريم، اما 

وقتي به قوانين عمل نمي شود مشکات پديد مي آيد.
آيت اهلل گرامي: مجلس آينده بايد به گونه اي باشــد تا آبرويي که در آن هشت 
ســال از مملکت رفته را برگرداند، آبرويي که نه تنها در عرصه سياســي، بلکه 
حتي در عرصه مذهبي نيز دچار خدشه شد و حتي امروز برخي از خانواده هاي 
مذهبي از مســائل پيش آمده رنج مي برند. نســل جوان امروز جامعه ما با تمام 
دلخوري هايي که ممکن اســت داشــته باشــد به جان مذهــب نمي افتد، اما با 

کارهايي مثل شرکت معنادار در تشييع جنازه خواننده اي به نام پاشايي پيام هاي 
خود را مي رسانند.

***
احمدي نژاد و دفترش فرافکني نکنند

... حوالــه دادن تخلفات آقاي رحيمي به قبل از ورود وي به دولت قبلي، نه تنها 
مشــکلي از آقاي احمدي نژاد حل نمي کند، بلکه اين ســؤال و شبهه جدي را 
به وجود مي آورد که به رغم تذکر تخلفات معاون پارلماني و سپس معاون اول 
ـ آن هم از جانب عناصر دلســوز و خيرخواه ـ چــرا آقاي احمدي نژاد روز به 
روز بــر رتبــه و درجه رحيمي در دولت خود افــزود و او را به نفر دوم دولت 

خود تبديل کرد؟
اتفاقــاً گناه بزرگ آقاي احمدي نژاد اين اســت که فــردي مثل رحيمي را که 
به واسطه برخي ســوابق خاص و تخلفات و ابهامات عديده در معرض عزل و 
پيگيري اتهامات بود، به دولت وارد کرد و از اين طريق ضمن تطهير سياســي، 
يک حاشيه امن دولتي نيز براي وي به وجود آورد. اين حاشيه امن چنان محکم 
و محکمتر شــد که احمدي نژاد برخاف تمامي شــعارهاي قبلي خود مبني بر 
اينکه در مبارزه با فســاد خط قرمزي وجود ندارد، با اعام علني اين مطلب که 
کابينه خط قرمز اســت درصدد برآمد تا از پيگيــري قضايي اتهامات رحيمي 

جلوگيري به عمل آورد
***

آيا اصول نقد مبتني بر قرآن است؟
... آيت اهلل جوادي آملي در اختتاميه بيســتمين جشنواره قرآن و حديث جامعه 
المصطفي العالميه، گفت: امام راحل در کمال ادب و متانت حرف هاي مرحوم 
آخوند خراساني و ديگر بزرگواران را نقد مي کرد، ولي وقتي به حرف نارواي 
صاحــب کفايه درباره تحريف قرآن رســيد، همان طور کــه در انقاب حمله 
مي کــرد، به آخوند خراســاني هم حمله کرد، نه آن طــور که يک مرجعي به 
مرجع ديگري اشــکال مي کند. وي با بيان اينکه کســي کــه گفته اين کتاب 
را فرســتادم و حفظ مي کنــم، مگر اجازه مي دهد ذره اي به اين قرآن آســيب 
ببيند، اضافه کرد: شما با اين حرف )منظور آخوند خراساني( قرآن را آن چنان 
از صحنه بيرون کرديد که از مدار حجيت انداختيد و قابل اســتدالل نيســت. 
آيــت اهلل جوادي آملي معتقد اســت که در »اصول ]فقه[ مطلبي نيســت که به 
قرآن تکيه کند، بلکه تبرکاً دو آيه را نقل مي کند براي اينکه اذهان جلب شود 
درحالي که مرحوم آخوندخراســاني حجيت قــرآن را قبول ندارد. وي گفت 
ممکن اســت در جامعه المصطفي کسي از غرب يا شرق آمده باشد و در تمام 
مدت عمر قرآن را نديده باشــد، ولي در اصول ]فقه[ متخصص باشد، اين درد 

ماست.
***

حمله اردوغان به فتح اهلل گولن در کنگره حزب عدالت و توسعه
رجب طيب اردوغان در ســخنراني در اولين کنگره فوق العاده حزب عدالت و 
توســعه در 5 شــهريور 93 حزب خود را وارث تاريخ هزارساله مجاهدت هاي 
ســاطين عثماني دانســت و گفت هر چند ترکيه در ســال 1923 مستقل شد، 
امــا راه آن بــزرگان ادامه دارد. وي ضمن برشــمردن اصاحات و پروژه هاي 

اقتصادي، جناح فتح اهلل گولن را با اين عبارات محکوم کرد:
برادران گرامي، ترکيه سابق بازيگر ديگري تحت عنوان ساختار دولت موازي 
دارد. ســاختار دولت موازي بدون برخورداري از صاحيت نمايندگي سياسي 
و مشــروعيت سياســي خواســتار اســتفاده از قدرت دولت و تخريب سياست 
دموکراتيک مشــروع مي باشــد. اين ســاختار از طريق نفــوذ و تأثيري که در 
ادارات دولتي به دســت آورده است خواســتار جهت بخشي به سياست ترکيه 
مي باشد. از اين لحاظ ساختار موازي مشابه يک اقدام براي سلطه بوروکراتيک 
اســت. ســاختار موازي در داخل دولت به لحاظ سياســي محکوم شده است. 
درواقع دو انتخابات اخير ترکيه به لحاظ سياســي منجر به پاک ســازي ساختار 
موازي و طرفداران آن شــده است، ولي سياســت بايد اين ساختار را به لحاظ 
قانوني نيز پاک سازي نمايد. تجديد ســاختار قوه قضائيه و سازمان هاي امنيتي 
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بر اســاس مشروعيت دموکراتيک از اهميت بســيار برخوردار است فکرش را 
بکنيد که در شــوراي عالي قضات و دادســتان ها اقدامــات غيرعادي صورت 
مي گيرد. آن دسته از مسئوالن قضايي که با اجتناب از اقامه دعوا عليه دادستاني 
که با اســتفاده از توئيتر به نخســت وزير کشــور توهين کرده است به حمايت 
از وي پرداخته اند. کامًا برخاف مســئوليت هاي خود و غيرمســئوالنه اقدام 
نموده اند. آيا شــما مي توانيد از چنين فرد بي مســئوليتي انتظار دادرسي عادالنه 
داشــته باشــيد؟ روزي که اين افراد تحت حسابرســي قرار خواهند گرفت نيز 
بسيار نزديک است. فکرش را بکنيد در اين کشور رؤساي ديوان عالي قضايي 
هم در سياست دخالت کرده و هم به رئيس جمهوري که از سوي ملت انتخاب 
شــده اســت بي احترامي مي کنند. همه اين ها از عادات ترکيه ســابق مي باشد. 
سيســتم قضايي را نمي توان به شــانتاژهاي يک مشــت حشيشــي ]اسماعيليه[ 
محکوم کرد. پنسيلوانيا که ديگر کاماً  مشخص است که در خدمت چه کسي 
بوده و در راســتاي منافع چه کسي به کشور خود خيانت مي کند، نمي تواند به 
سيستم قضايي دستور بدهد. سيســتم قضايي ترکيه به هيچ عنوان بازيچه دست 
افراد خطرناکي نظير حســن صباح قرار نخواهد گرفت. دادســتان ها و قضات 
اين کشــور افراد وطن پرستي هستند که وجداني عمل کرده و به کشور، ملت 
و پرچم خود وابسته مي باشند. من مطمئنم که دادستان ها و قضات وطن پرست، 
حشاشــيون که در بين آنها جاي دارند را پاک ســازي نموده و سايه آنها را از 
سر سيستم قضايي برطرف خواهند کرد. مقام رياست جمهوري، دولت جديد 
و نهادهاي سياســي به مبارزه خود با اين ســاختار موازي کــه به وطن خيانت 
مي کنند و نيز سلطه بوروکراتيک با قاطعيت و عزم راسخ همچنان ادامه خواهد 
داد. در ترکيــه جديد به هيچ عنوان به ســاختار دولت مــوازي، گروهک ها و 
گروه هاي مافيايي اعتبار داده نخواهد شد. در اينجا از کنگره فوق العاده حزب 
عدالت و توســعه بار ديگر خطاب به مســئوالن ســاختار موازي مي گويم که 
لطفاً بار ديگر خود را تحت ســؤال قرار داده و ســؤال هاي مربوط به ساختاري 
که به آن وابســته هستند و ســؤال هاي مربوط به فردي که در پنسيلوانيا مستقر 
اســت )فتح اهلل گولن( را جسورانه از رهبر اين ساختار بپرسيد. به او بگوييد اي 
فرد مســتقر در پنســيلوانيا آيا تو به ترکيه عاقه داشــته و اين کشور را دوست 
داري؟ اگر دوســت داري پس چرا به جاي ترکيه در پنســيلوانيا اقامت داري؟ 
بــه ترکيه بيا، به ارزروم، اســتانبول، آنکارا يا اديرنه بيا. چرا به جاي شــهرهاي 
ترکيه در پنســيلوانيا مستقر هســتي؟ اگر هدف به انزواکشيده شدن است انزوا 
در ترکيه پرمفهوم تر خواهد بود. بايد از مســئوالن اين ساختار بپرسند که يک 
ســاختاري که با ادعاي خدمت و آموزش شــروع به فعاليت نموده است، پس 
چرا عليه سازمان اطاعات ملي ترکيه و براي کودتا عليه موفق ترين دولت اين 
کشور اقدام کرده و با احزاب جمهوري خلق، حرکت ملي گرا و دموکراتيک 
خلق ها به همکاري پرداخته است؟ بايد وابستگي هاي بين المللي اين ساختار را 
جست وجو و تحقيق کنند. بايد مواضع اين ساختار در رابطه با حجاب، مبارزه 
دموکراتيک و دعواي فلســطين را صميمانه جست وجو کنند. من مطمئنم اگر 
ً  متوجه  ايــن تحقيقات را انجام دهند خواهند ديد دچار اشــتباه شــده و مجددا
خواهند شــد که حزب عدالت و توســعه که ســال ها با آن همراهي کرده اند 

حزب واقعي آن هاست.

انتخابات يونان و گفتمان جديد
چشم انداز ايران: در پي انتخابات جديد يونان و روي  کارآمدن نخست وزير 
جــوان و تازه نفس و وزيــر خزانه داري وي که اســتاد اقتصاد اســت گفتمان 
جديدي در اروپا در حال شــکل گرفتن است به اين معنا که وام هايي که يونان 
از اروپــا مي گيرد صرفاً براي بازپرداخت وام هاي گذشــته اســت و گامي در 
جهت توســعه يونان نيســت. در صورت موفقيت اين گفتمــان تغيير گفتماني 
در اروپا شــکل خواهد گرفت و ايتاليا، اسپانيا و... از آن بهره مند خواهند شد. 
مهم اين اســت که اقتصاددانان ســنتي کــه جايزه نوبل هم دارنــد از گفتمان 
نخســت وزير و وزير اقتصاد يونان دفاع مي کنند و ملت يونان نيز در پشت سر 

نخست وزير خود هستند.
اميد که توسعه يونان بدون رياضت اقتصادي نقطه عطف تحولي باشد.

***
بشار اسد مشکل يا راه  حل سوريه؟

چشم انداز ايران: تاکنــون رسانه هاي غرب اســد را بخشي از مشکل سوريه 
مي دانســتند، ولي نقطه عطف ژئوپليتيکي رخ داده و آن اينکه اسد را بخشي از 
راه حل بحران سوريه قلمداد مي کنند. اين نقطه عطف راهبردي تحليل مستقلي 
مي طلبد که به ويژه در نشريه چشم انداز ايران در بخش سياست خارجي به آن 

پرداخته شده است.
***

شوراي ايرانيان و تحريم هاي جديد امريکا
چشــم انداز ايران: درحالي که مقام هاي ايران و امريکا در حال مذاکره بر 
سر مسئله هسته اي هستند کنگره امريکا در تاش است تا تحريم هاي جديدي 
عليــه ايران وضع کند. اين تحريم ها ابتدا در ســال 2013 و در زمان مذاکرات 
ژنو مطرح شــد و بــا پايبندي ايران به تعهداتش از دســتور کار کنار رفت. در 
زمســتان 2014 و هم زمــان با مذاکراتــي که در آن ايــران در صورت آزادي 
بخشي از دارايي هايش حاضر به دادن امتيازات بود اين تحريم ها دوباره مطرح 
شــد. اکنون نيز در آغاز مذاکرات ژنو و در آستانه رسيدن به توافق جامع، اين 

تحريم ها براي بار سوم روي کار آمده است.
کاخ ســفيد که مدت زيادي اســت براي رســيدن به توافق تــاش مي کند از 
وتوکــردن ايــن تحريم ها براي جلــب اعتماد ايران اســتفاده کــرده، هرچند 
مشــخص نيست در صورت جمع شــدن رأي 67 ســناتور که باعث لغو امتياز 

وتوي رئيس جمهور مي شود چه اتفاقي مي افتد.
ممکن است تصويب اين تحريم ها به عدم شرکت ايران در مذاکرات و وقوع 
جنگ بينجامد، شــوراي ايرانيان امريکا با تمامي اين تحريم ها مخالف بوده و 
معتقد اســت اين گونه جدل ها باعث نزديک شــدن ايران به روسيه و کم شدن 
توان دفاعي اش مي شــود. مطمئناً ايران تضعيف شــده هدف امريکا نيست. اين 
شــورا بهترين راه را رســيدن به توافقي مي داند که حقوق ايران را بر اســاس 
NPT و پروتــکل الحاقي تأمين کند و به طرفين ديگر مذاکرات اطمينان دهد 

که برنامه هسته اي ايران مسالمت آميز است.
***

رحيمي و طنز تاريخي دولت پاکدست
)ايران، 4 بهمن، 93(

ســايت عصر ايران: احمدي نژاد بارها و بارها دولت خود را پاکدست ترين 
دولــت تاريــخ ناميــد و کســاني که اتهامي متوجــه اطرافيانــش مي کردند را 
توطئه گرانــي مي خواند که قصــد تضعيف دولت را دارنــد. اين حمايت هاي 
عجيب و غريب وي آن هم در شــرايطي که معاون اول خود در يک قدمي اش 
درگير فســاد اقتصادي بود مي تواند بسيار معنادار باشــد و لذا جا دارد پرونده 
خود احمدي نژاد از دوران استانداري اش در اردبيل تا شهرداري اش در تهران 
و درنهايت رياســت جمهوري اش به طورجدي و بدون اغماض بررســي شود. 
اين ســايت همچنين يــادآوري کــرده محمدرضا رحيمــي در حالي به جرم 
فســاد اقتصادي محکوم به زندان شده که سال ها رياست ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي را بر عهده داشت و اين از طنزهاي روزگار احمدي نژاد است و البته 

چه طنز تلخي.«
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پنج دليل افول جايگاه مجلس

)اعتماد، 4 بهمن 93(
صادق زيباکام اين پنج دليل را اين طور بيان مي کند:

1. تغيير در کيفيت نمايندگان؛
2. اهميت يافتن پول و هزينه کردن آن در انتخابات؛
3. دخالت در عزل و نصب  هاي مديران و مسئوالن؛

4. اصــرار در تصويــب طرح هــا، پروژه ها و ديگــر اقدام هايي کــه نه توجيه 
اقتصادي دارند نه کمکي به رشــد و توسعه بلندمدت حتي در خود آن منطقه 

مي کنند و نه گامي در جهت رشد و توسعه ملي کشور هستند.
5. بي تفاوتي در برابر پايمال شدن حقوق شهروندي مردم و در عوض تاش در 

جهت همراهي و هم صدايي با مراکز قدرت
***

ممکن نيست ما يادمان برود
)اعتماد، 5 بهمن 93(

اکبر تــرکان: مي خواهند در خصوص پرونده اخيــر و پرونده هاي باقي مانده، 
دولت را به ســمت موضع انفعال حرکــت داده و قدرت تصميم گيري صحيح 
را از دولتمردان بگيرند. باالخره اين دســتگاه هاي نظارتي چون مجلس چطور 
در سال هاي گذشــته ســکوت کردند و چطور اين همه تخلف انجام شد؛ اما 
ســکوت صورت گرفت؟ حاال که همه چيز آمــاده براي برخورد با متخلفان و 
مفســدان است از صبح تا شب به دولتمردان فشار مي آورند تا مسير برخورد با 
تخلف کننــدگان را تغيير دهند، براي نمونه در همين تخلف اقتصادي اخير که 
بخشــي از آن منتشر شد دولت به شدت تحت فشار بود. هدف هم اين بود که 
بگويند همان يک نفر بود که بازداشــت شد. بنابراين مسير تخلفات را متوقف 

کنيد.

***
سخني از سر پند با خطيب جمعه محترم تهران

)شرق، 13 بهمن 93(
محمدتقي فاضل ميبدي: مطالبي از قول آقاي احمد جنتي در خال خطبه هاي 
نمــاز جمعه بيان و پخش شــد که نه تنهــا خارج از عرف ديپلماســي، بلکه از 
اخاق و سنت اســامي به دور بود. اظهار خرسندي از مرگ پادشاه سعودي 
و تبريک به مســلمانان که اکثراً از اهل ســنت هســتند با هيــچ عقل و منطقي 
قابل توجيه نيســت. در اين موضوع هم شــکي نيســت که برخي سياست هاي 
آل ســعود در چند ســال گذشته، در راســتاي وحدت دو کشور و حفظ منافع 
ملي ايران نبوده اســت؛ برخاف دوران دولــت اصاحات و پيش از آن، که 
چالش قابل توجهي ميان دو کشــور وجود نداشــت و روابط ميان دو کشور به 
دليل تدبير رؤســاي جمهور وقت، رابطه دوســتانه و به دور از چالش بود. در 

اينجا ذکر مطالبي چند الزم است:
1. با مرگ ملک عبداهلل، مقامات ارشــد نظام مانند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 
رئيس مجمع  تشــخيص  مصلحت  نظام، دکتر حســن روحاني، رئيس جمهور و 
دکتر جواد ظريف، وزير خارجه رسماً تسليت گفتند. عاوه بر اين وزير خارجه 

به نمايندگي از جمهوري اسامي در اين مراسم شرکت کرد.
2. آقــاي جنتــي در خطبه مذکور بر اين عقيده اســت که بايد سياســت هاي 
موردنظر ايشــان را پيش ببرند هرچند به اقتصاد ما آســيب بزند و مردم روزي 

يک بار غذا بخورند. 
***

برژينسکي: امريکا ديگر هژمون جهان نيست
)اطالعات، 6 بهمن 93(

فارس: زبيگنيو برژينســکي مشاور اسبق امنيت ملي امريکا با بيان اينکه امريکا 
ديگــر هژمون جهان نيســت، تأکيد کرد: بايد بيشــتر به منافع ايــران، ترکيه، 
عربستان سعودي و مصر توجه شود. وي گفت: حقيقت آن است که بازتوزيع 
قدرت جهاني وضعي را ايجاد کرده که در آن امريکا ديگر تنها هژمون نيست. 
امريکا بايد بپذيرد که اکنون جهان بســيار پيچيده تر است. وي افزود: گسترش 
درگيري و نزاع در سراســر خاورميانه اکنون بيشــتر بــا افزايش درگيري هاي 
فرقه گرايانه همراه شــده و نه با مداخله جويي امريکا در اين شــرايط بي ثبات، 
بايد بيشــتر روي منافع ملي کشــورهايي چون ايران، ترکيه، عربستان سعودي 

و مصر توجه شود.
***

هر 26 دقيقه يک ايراني بر اثر سکته مغزي مي ميرد
مجلس درگير پياده روي ظريف و حصر و فتنه و الهام چرخنده

)جمهوري اسالمي، 7 بهمن 93(
درحالي که ســاالنه 150 تا 160 هزار ســکته مغزي در ايران داريم پرداختن به 
پياده روي کري و ظريف چقدر اهميت داشــت. مناســبت دارد اشــارتي شود 
بــه بيان تاريخي امام علي)ع( که در بيــان علل انحطاط دولت ها و حکومت ها 
دو مورد را مقدم بر ديگر موارد مي شــمارند. فروگذاشــتن مســائل اصولي و 

پرداختن به مسائل فرعي...
***

موافقت اوباما با 80 درصد درخواست هاي ايران!
)ايران، 12 بهمن 93(

يک شــبکه تلويزيوني به نقل از مقام هاي رژيم صهيونيستي مدعي شد اوباما با 
80 درصد درخواست هاي ايران در مذاکرات هسته اي موافقت کرده است. به 
گزارش تسنيم به نقل از نشريه جروزالم پست مقام هاي رژيم صهيونيستي روز 
جمعــه در کانال 10 اين رژيم اعام کردند که متقاعد شــده اند دولت اوباما با 
بيشتر درخواســت هاي تهران در مذاکرات هسته اي ميان ايران و 1+5 موافقت 
کرده اســت. طبق اظهارات مقام هاي تل آويو که نخواســتند نامشان فاش بود 

واشنگتن با 80 درصد درخواست هاي ايران موافقت کرده است.
***

اصالح طلبان نام خود را عوض کنند
)شرق، 12 بهمن 93(

اســداهلل بادامچيــان عضو شــوراي مرکزي مؤتلفــه: اين آقايــان اصاح طلب 
به اصطاح خودشان، اين اصطاح را تا کي مي خواهند نگه دارند، اصاح طلب 
کــه چه! چرا خط واليت  نمي گويند چرا خــط انقاب نمي گويند چرا آقايان 

دنبال مقاصد سياسي خود هستند.
***

مصباح محور وحدت اصولگرايان نيست
)شرق، 12 بهمن 93(

حسين ابراهيمي عضو جامعه روحانيت: آقاي مصباح يزدي شخصيت محترمي 
اســت که مي تواند در وحدت اصولگرايان تأثيرگذار باشد، اما اين گونه نيست 
کــه همه اصولگرايان دور يک نفر جمع شــوند. اصولگرايان تنها حول محور 

جامعتين بحث وحدت را دنبال مي کنند
***
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انتقاد امارات و شــوراي همکاري خليج فارس از سخنان آيت اهلل 
جنتي

)ايران، 14 بهمن 93(
دبير شوراي همکاري خليج فارس و يک مقام ارشد اماراتي، از سخنان آيت اهلل 
جنتي در تبريک درگذشــت ملک عبداهلل پادشاه سابق عربستان سعودي انتقاد 

کردند.
به گزارش فرارو، الزياني، دبير شــوراي همــکاري خليج فارس در بيانيه اي که 
به همين منظور صادر کرد آورده اســت: »توهين به ملک عبداهلل در خطبه هاي 
نماز جمعه تهران اقدامي غيرمســئوالنه و غيرقابل پذيرش اســت.« دبير شوراي 
همکاري خليج فارس مقام هاي ايراني را به »احترام به مباني حســن هم جواري« 

فراخواند.
»انور قرقاش« وزير مشاور در امور خارجه امارات هم با انتشار مطلبي در شبکه 
توئيتر گفت: »حمله عليه مرحوم ملک عبداهلل بن عبدالعزيز و زندگي وي همه 
مــا را مورد هدف قــرار داد و باعث ايجاد گره در روابط ايران با کشــورهاي 

عربي مي شود.«
***

ديدگاه حجت االســالم طباطبايي در مــورد اظهارات آيت اهلل 
جنتي

)ايران، 15 بهمن 93(
ســيد مهدي طباطبايي استاد اخاق به نامه نيوز گفت:.. ايشان بعضاً حرف هايي 
زده و مي زند که نظام بايد تاوان بدهد چه آن زماني که ايشان آن قدر تمجيد از 
رئيس جمهور سابق کردند و گفتند سخنان اين رئيس جمهوري بايد در کتاب 

درسي بيايد.
صادق زيباکام اســتاد دانشــگاه: جناب آيت اهلل جنتــي، گام اصلي در جهت 
وحدت شــيعه و ســني و گام در جهت تنش زدايي در منطقه آن بود که آقاي 
هاشــمي رفســنجاني درحالي که رئيس جمهور ما و هيئتي عالي رتبه ايشــان را 
همراهي مي کردند به عربســتان  مي رفتند آيا اين اقدام کفه رهبران ضد شــيعه 
و ضد ايران را در اليگارشــي قدرت در عربســتان سنگين تر مي کرد يا تبريک 
جنابعالي به مناســبت مرگ ملک عبداهلل؟ کدام يک بيشتر در جهت منافع ملي 

ما مي شدند.
***

مشکل من با روحاني است نه وزارت اقتصاد
)اعتماد، 15 بهمن 93(

طيب نيا: آقاي رســايي به تازگي در بازار ســرمايه فعال شدند و در کنار ايشان 
کارشناســان زيادي مشغول فعاليت در حوزه سرمايه هستند. ضمن آنکه ايشان 
در جلســه اي که در کميســيون اقتصادي براي بررســي سؤالشان تشکيل شده 
بود اعام کردند که من با وزارت اقتصاد و مســئوالن بورس مسئله اي ندارم و 

مشکل من با رئيس جمهور و وزارت امور خارجه است.
***

احتماالً  نمي دانستند منشأ پول ناپاک است
)شرق، 14 بهمن 93(

به گزارش ايسنا، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسامي: اين طور 
مطرح شــده که آقاي رحيمــي پولي گرفته و آن را به تعــدادي از کانديداها 
داده اســت. مثــًا هر کانديــدا از اين ميزان پــول به طور ميانگيــن پنج ميليون 
مي رســد که اين مبلغ پنج درصد هزينه هايشان است. احتماالً کانديداهايي هم 
نمي دانســتند منشــأ اين پول ناپاک اســت. اگر مجموعه اي از رقباي اصولگرا 
يعني اصاح طلبان بخواهند اين طور از اين موضوع اســتفاده کنند که هشــت 
ســال پيش کانديداهاي اصولگرا پنج ميليون پول که منشــأ درستي هم نداشته 

براي انتخابات گرفته و خرج کرده اند بداخاقي انتخاباتي را پيش گرفته اند.
***

کســاني که کشــور را به گل نشــانده اند در مورد عملکرد خود 
پاسخگو باشند

)ايران، 14 بهمن 93(
حســام الدين آشنا مشاور فرهنگي رئيس جمهور گفت: دوستاني که به سياست 
خارجي روحاني انتقاد دارند بايــد بتوانند راه حل جايگزين مذاکرات را ارائه 
دهنــد و اگر نمي توانند و در دوره خودشــان راه جايگزين را امتحان کردند و 
کشــور را به گل نشانده اند بهتر است در مورد پاسخ هاي جدي به سؤاالتي که 
در مورد عملکرد خودشــان وجود دارد اهتمــام کنند قبل از اينکه به عينک و 
کــت و قدم زدن ايراد بگيرند... دولت خود را براي نقدهاي صريح و ســنگين 
آماده کرده اســت. وي افزود: رئيس جمهوري ميــان منتقدان و تخريب گران 
تفکيک قائل مي شــود و از انتقاد انتقادکنندگان اســتقبال مي کند، اما ايشان از 

تهمت زنندگان و فحاشان تبري مي جويد.
***

با تفنگ بادي نيرو اعزام کردم
)شرق، 18 بهمن 93(

ســردار سعيد قاسمي در همايش »غيرت در ايســتگاه ديپلماسي« که در مشهد 
برگزار شــد با بيــان اينکه در اين دو ســال هر يک ســاعتش مصيبت هايي بر 
ما گذشــته که بايــد مثنوي ها برايش بنويســند. گفت: »بر اين باور هســتم که 
سياســت ها و اســتراتژي که اين دولت در پيش گرفته قبل از پايان چهار سال 
به اضمحال خواهد رســيد و اين تفکرات به طور کامل و براي هميشه از نظام 
مقدس جمهوري اســامي ايران رخت بر خواهد بست.« وي با طرح اين ادعا 
که سياست هاي دولت کنوني ديگر رنگ ندارد و اگر بخواهيم به اين موضوع 
نگاه مثبت داشته باشيم آنها سعي مي کنند هزينه شکست ديپلماسي لبخند را بر 
گردن رهبري بيندازند، افزود: »اين ديپلماســي شکست خورده اما چون هزينه 
آن را حزب اهلل نپردازد بازهم صبر مي کنيم.« او توافق هسته اي را شبيه قطعنامه 
598 دانســت: »مردم آن زمان ماننــد امروز کافه بودنــد. از طرفي تلويزيون 
جبهه هاي جنگ را پر از نيرو نشان مي داد و از طرفي احساس مي شد در پشت 
پرده اتفاقي مي افتد و اين ها در حال صلح هستند. بعد از پيام امام خود من نيرو 
بــا تفنگ بادي اعزام کردم، با تيرکمان در جبهه آدم ديدم، با لباس شــخصي 

آمدند و اين قضيه را جمع کردند.«
***

فرهنگ غلط اقتصادي احمدي نژاد را اصالح کنيد
)شرق، 18 بهمن 93(

امام جمعه اصفهان چهارشنبه شب در ديدار رئيس جمهوري با طاب و علماي 
اصفهان گفت: »در زمان دولت احمدي نژاد بارها اعام کردم که هدفمندکردن 
يارانه ها کاري عقاني است، اما توزيع آن بين مردم همه اقدامي اشتباه است.« 
آيت اهلل طباطبايي نژاد از روحاني تقاضا کرد فرهنگ غلط اقتصادي که محمود 
احمدي نــژاد ايجاد کرد و گفت يارانه پول امام زمان اســت را اصاح کند. او 
گفت دولت احمدي نژاد با چاپ پول بي پشتوانه، آب را به پول ملي ما بست و 
کار را به جايي رســاند که پول ايران از پول افغانستان و عراق هم کم ارزش تر 
شــد. نماينده ولي فقيه در اســتان اصفهان در ادامه اختصــاص يارانه ها را براي 
اقشــار کم درآمد جامعه و فقرا الزم دانســت و خواستار توقف پرداخت يارانه 
به قشــر پردرآمد شد. وي همچنين مذاکرات هسته اي در دولت حس روحاني 
را مقتدرانه و خوب ارزيابي کرد و فعاليت و اقدامات تيم ديپلماســي ايران در 

مذاکرات هسته اي را کاري عظيم دانست.
***

نبايد مردم را تنها براي صندوق رأي بخواهيم
)شرق، 18 بهمن 93(

رحماني فضلي وزير کشــور بــا بيان اينکه »توهمي به خيلي ها دســت داده که 
مردم را بازيچه اهداف سياسي خود قرار دهند.« گفت: »ما بايد به معناي واقعي 
مردم را باور داشــته باشــيم و آنهــا را تنها براي صندوق هــاي رأي نخواهيم.« 
او افزود: »کســاني که فرهنــگ را در حجاب خاصه مي کنند، ســطح آن را 



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 5

0

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 5

1
پايين مي آورند گاهي توجه بيش ازحد به برخي رفتارها موجب شــده افراد از 

موضوع ريشه اي غافل شوند.«
***

ابراهيم اصغرزاده و سخنان مقام رهبري
)اعتماد، 20 بهمن 93(

مقام رهبــري: »يک نکته خوب را رئيس جمهور گفتند که مذاکرات يعني دو 
طرف به نقطه مشــترک برسند«. در تفسير اين فرمايش بايد گفت يعني از نظر 
ما مذاکرات يعني به نقطه مشــترک رســيدن. اين صحبت ايشان نه تنها دولت 
روحاني را بلکه سياست خارجي نظام را وارد مرحله جديد مي کند... به اعتقاد 
من صحبت هاي ايشــان انداختن چرخ سياست خارجي نظام در ريل جديدي 
است که قطار دولت در آن مي تواند حرکت کند. حتي ايشان گفتند »اين يعني 
کــه طرف نخواهــد هرچه توقع دارد در توافق بيايــد«... در ادامه هم به توقف 
برخي فعاليت هاي هســته اي اشــاره کردند و آن را اقدام منطقي ايران دانستند. 
ايــن ضمن پذيرفتن عملکرد دولت روحاني که رهبري نمره قبولي به آن داده 
براي دولت بسيار مهم است و روحاني دستمزد مقاومت خود در برابر تندروها 
را از رهبري گرفت و ديگر نيرويي در کشور نيست که بتواند در برابر اقداماتي 
که مورد تأييد رهبري نظام اســت بايستد با اين سخنان، روحاني در نقطه اوج 
يک حمايت ملي قرار گرفت تــا توافق را امضا کند امکان پذيربودن توافق از 

سوي رهبري اعام شده است.

***
مسئول تخلف رحيمي کيست؟

)ايران، 18 بهمن 93(
غامحســين کرباســچي دبير کل حزب کارگزاران ســازندگي بــا بيان اينکه 
تخلف رحيمي مربوط به يک فرد خاص نيســت، بلکه اين تخلفات دامن تمام 
مســئوالن دولت گذشــته و حتي حاميان آنها را مي گيرد، افــزود: »در پرونده 
شــهرداري تهران در زمان بنده هر چند براي اغلب مديران پرونده ســازي شد 
و حتي به صورت موقت از مســئوليت عزل شدند، اما درنهايت بنده مسئوليت 
همه تخلفات را به گردن گرفته و همه افراد زيرمجموعه شهرداري تهران تبرئه 
شــدند که قطعاً اين روش درست در مديريت اســت و اگر اتفاقي افتاده باشد 

باالترين فرد مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد.«

***
بازي خطرناک عربستان

چشــم انداز ايران: تحليلي اســت که ايران توانســته تا حدي سياست هاي 
عربســتان را در منطقه خنثي کــرده و در بعضي مواقع بر آنها غلبه کند نگراني 

عربستان از موفقيت ايران در مذاکرات 1+5 بسيار عميق است به ويژه که بعضي 
متفکران امريکايي مانند اســتيون کينزر نويســنده کتاب هاي همه مردان شاه و 
براندازي معتقدند امريکا از نظر منافع ملي خود بايد با کشورهاي دموکراتيکي 
چون ترکيه و ايران رابطه نزديک تري داشــته باشد. بنابراين عربستان دست به 
بازي خطرناک کاهش فاحش قيمت نفت زده و توليد نفت را بي رويه افزايش 

داده است.
گويا کارشناســان نفتي عربستان نيز در خواب زمستاني فرورفته اند و نمي دانند 
عربســتان منابع کافي گاز ندارد تا به مخازن نفت از فشارافتاده اش تزريق شود 
و به زودي عربســتان را با مخازن نفتي کم فشــار روبرو مي سازد. درست است 
که اقتصاد روســيه،  ايران، ونزوئا و عراق تا حد زيادي به نفت وابســته است، 
اما قرباني اصلي، مخازن نفتي عربســتان است که پتانسيل آن به يک باره سقوط 

خواهد کرد.
***

با سهام عدالت عده اي ميلياردر شدند
)ايران، 20 بهمن 93(

مهدي موسوي نژاد: در بحث سهام عدالت يک عده اي با سوءاستفاده ميلياردر 
شده اند. سهامي که عدالت نام دارد اکنون به فرصتي براي مديران با رانت هاي 
ميلياردي تبديل شده است. در واگذاري هاي سهام عدالت بي عدالتي صورت 
گرفته اســت و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد که در آينده مشخص خواهد 
شــد در پشت پرده تخلفاتي صورت گرفته که فرد متخلف به هيچ کجا و هيچ 

نهادي پاسخگو نبوده است.
***

نظارت مجمع بر سه قوه
)اعتماد، 25 بهمن 93(

محســن رضايي در ســخنان پيــش از خطبه هــاي نمازجمعه گفــت: »نظارت 
بر اجراي سياســت هاي کلي از ســوي مقام معظم رهبري به مجمع تشــخيص 

مصلحت نظام سپرده شده است.
***

ايران بازيگر اصلي منطقه و فرامنطقه  است
)اعتماد، 29 بهمن 93(

فرمانــده نيروي دريايي ارتش با بيان اينکه ايران بازيگر اصلي در کشــورهاي 
منطقه و فرامنطقه اي است گفت: امروز ايران در صدر اخبار جهان قرار دارد و 
هيچ کس حق ندارد در مورد کشــورمان تصميمي بگيرد. به گزارش مهر، امير 
دريادار حبيب اهلل سياري با بيان اينکه چيزي که جايگاه هر کشوري را در نظام 
بين الملل مشــخص مي کند قدرت و توانمندي آن اســت عنوان کرد: قدرت 
از مؤلفه هاي سياســي، اقتصادي،  فرهنگــي، اجتماعي، نظامي و بعد معنوي که 
همواره جايگاه خود را حفظ کرده تشــکيل شده است. سياري عنوان داشت: 
بعد از انقاب اســامي در بعد سياسي، امروز ايران در صدر اخبار جهان قرار 
دارد و هيچ تصويبي در منطقه قابليت اجرا ندارد، مگر اينکه بازيگر اصلي آن 
ايران باشــد و تمام تصميمات مربوط به ارگان هاي مختلف کشــورمان توسط 

خودمان انجام مي شود و پاي هيچ مستشاري به ايران باز نشده است.■
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»222 نفر با معدل پايين تر از حد الزم ليسانس بورسيه 
شــدند، 222 نفر نيز معدل ارشدشان کم بوده و اگر 
فرمول هاي الحاقــي را در نظر بگيريم 314 نفر فاقد 
معدل الزم هســتند و 506 نفر شــرايط ســني کافي 
ندارنــد و از اين تعــداد برخي هم پوشــاني دارند و 
درمجموع 703 نفر فاقد شرايط الزم هستند.« )ايسنا، 

)1393/5/29
اين ها بخشــي از ســخنان دکتر رضا فرجــي دانا در 
جلســه استيضاح ايشــان در مجلس شوراي اسامي 
است که اشاره به فســاد گسترده رخ داده در اعطاي 
بورسيه به دانشجويان داشته است. در کنار اين آمار، 
فرجي دانا به اين نکته اشــاره کرد که وزارت علوم 
دولت پيش براي اعطاي بورسيه »حداقل معدل براي 
کارشناســي 14 و براي کارشناسي ارشد 16 درنظر 
گرفته شده است. البته اين شرط ها براي بورس هاي 
خارج از کشور اعام شده اند که متوسط کارشناسي 
کل کشور 15/5 و کارشناسي ارشد 17/2 است که 
اگر بخواهيم نخبه ســازي کنيم بايــد اين حداقل ها 

باالتر باشد« )همان(
فرجي دانا در تشريح فرايند اعطاي بورسيه گفت »در 
سال 87 با بندي مواجه مي شويم که طبق اين فراخوان 
کســاني که داراي ســوابق برجســته در زمينه هاي 
مختلف هســتند بايد پس از تشکيل پرونده در اداره 
کل بــورس برجســته بودن آن افــراد در زمينه هاي 
فوق در کميته هاي تخصصي احراز شــود ... معرف 
اين افراد دانشــگاه ها،  معاون فرهنگي وزارت علوم، 
مديرکل بورس و تشکل هاي دانشجويي هستند که 
فراواني تعداد معرف در ســال 91 و 92، 279 نفر از 
دانشگاه ها، 257 نفر از معاونت فرهنگي و 117 نفر از 

تشکل هاي دانشگاهي بودند« )همان(
همه چيــز کامًا شــفاف اســت، با معرفي رؤســاي 
دانشــگاه هاي دولــت پيش، معــاون فرهنگي وقت 
وزارت علــوم )دکتــر خواجه ســروي(، مديرکل 
بــورس )دکتــر مســلمي نائينــي( و تشــکل هاي 
دانشجويي نزديک به دولت احمدي نژاد، افراد براي 
بورسيه شــدن معرفي شده اند و بخش بزرگي از آنها 
شــرايط اوليه الزم براي بورسيه شدن، مانند معدل و 

سن را نداشته اند.
ســخنان فرجــي دانا در مجلــس و پيش تــر تأکيد 

رئيس ســازمان دانشــجويان وزارت علــوم مبني بر 
اينکه »طبيعي است در اين مســير حضور آقازاده ها 
و منصوبان نيز پيدا مي شــود که اســامي اين عده نيز 
وجــود دارد. قرار بر اين بوده که به دل ســوخته هاي 
انقــاب توجه شــود، امــا در آن چارچــوب افراد 
ديگري که معلوم نيست چه شرايطي داشته اند نيز از 
اين امتياز استفاده کرده اند« )ايسنا، 93/3/4( حکايت 
از فســاد گســترده در نظــام آموزش عالي کشــور 
مي نمود. فســادي که شايد پيش ازاين نتوان نظير آن 
را در سيستم هاي فرهنگي و آموزشي کشور رديابي 

کرد.
بااين وجود اما نه تنها مدعيان مبارزه با فساد، در جدال 
با اين روند گســترده و ســازمان يافته بي عدالتي در 
دانشگاه از فرجي دانا حمايت نکردند، بلکه از همان 
ابتدا تاش کردند به طرق مختلف در مسير برخورد 
با بي عدالتي هاي صورت گرفته در اين قضيه خدشه 
وارد کنند. تشکل هاي دانشجويي اصول گرا، بسياري 
از نماينــدگان مجلس و ديگر چهره هايي که از آنها 
انتظار مي رفت همــواره در برابر قدرت قدرتمندان، 
جانب عدالــت و عدالت خواهان را بگيرند، در تمام 
مدت يک ســال گذشــته در باب قضيه بورســيه ها 
ســکوت کردند و حتي گاه زبان به حمله و انتقاد از 
فرجي دانا به خاطر طرح اين مسئله در فضاي سياسي 

کشور گشودند.
دانشگاه در مقطع زماني استيضاح فرجي دانا حمايت 
تمــام قد خــود از او را به نحو بي ســابقه اي به منصه 
ظهور گذاشت، تا جايي که عليرضا زاکاني نماينده 
اصول گراي مجلس در جلسه استيضاح اظهار داشت 
»من 11 سال است که نماينده ام و در هيچ استيضاحي 
ايــن قدر تحت فشــار نبوده ايم« )ايســنا، 93/5/29( 
اما متأســفانه با برکناري فرجي دانــا اين حمايت ها 
با همان جديت پيشــين ادامه نيافــت و اين در حالي 
بود که مخالفــان وزارت علوم، ســرخوش از عزل 
فرجي دانا هر دم فشار خود را بر اين وزارتخانه بيشتر 
مي کردند و خواســت حل وفصل مســئله بورسيه ها 
يکي از محوري ترين خواسته هاي آن ها بود. متأسفانه 
دانشگاه هنوز نتوانسته حضور منسجم و جدي خود 
را در حمايت از جريانات عدالت خواه در دانشــگاه 
به منصه ظهور قرار دهد. نســل جديد دانشجويان به 
دليل نابودي تشــکل هاي دانشــجويي مستقل، عدم 
بهره مندي از حافظه فعاليت هاي دانشــجويي، هنوز 
نتوانسته اند خود را در قالب هاي متشکل و آرمان خواه 
بازســازي نمايند و فضاي فردگرايــي خودخواهانه 
حاکم بــر جامعه امروزين ما نيز بر دشــواري ايجاد 

فعاليت هاي جمعي در دانشگاه افزوده است.
اين روزها در حالي مسئله بورسيه ها در افکار عمومي 
و مطبوعات به حاشيه رفته که فشار مخالفان وزارت 
علــوم بــراي بازگرداندن آنها بــه تحصيل همچنان 
ادامه دارد. درحالي که در ظاهر به نظر مي رســد اين 
روزها خواســت عدالت خواهي به اوج خود رسيده 
و برگزاري ســمينار مبارزه با فســاد توســط دولت، 
برخــورد قوه قضائيه بــا معــاون اول رئيس جمهور 
قبلي )محمدرضــا رحيمي( و رســيدگي به پرونده 
مهدي هاشمي، شاخص هاي اين عدالت خواهي بيان 
مي شود، کمتر کســي به اين نکته توجه مي کند که 
همچنان گويي در برخي ساختارهاي فکري، سياسي 
و قانوني موجود کشــور تمايزي جدي ميان »فســاد 
خوب« و »فســاد بد« موجود اســت. مصالح سياسي 
همچنان بر روحيه عدالت خواهــي غلبه دارد و اگر 
عدالتــي نيز گاه اجرا مي شــود در بخش هاي مهمي 
از افکار عمومــي بيش از اينکه بــه نفس ضرورت 
مبارزه با بي عدالتي تفسير شود، به اراده هاي سياسي 
حذف رقبا نســبت داده مي شــود. نتيجــه اين روند 
چيزي جز از بين رفتن هر چه بيشــتر اعتماد عمومي 
به نهادهاي ملــزم به اجراي قانون و برقراري عدالت 
و غلتيدن بيش ازپيش آنها در دامان مناسبات سياسي 
و غيرحقوقي نخواهد بود. حاشيه نشيني دانشگاهيان 
و عدم طــرح مطالبات آرمان خواهانه توســط آنها، 
بي ترديد در دامن زدن به اين وضعيت تأثير بســزايي 
دارد و »فاســدان خــوب« از اين وضعيت بيشــترين 
منفعــت را خواهند برد. وضعيتي که در آن همچنان 
اين احتمال وجود دارد که دانشجويان اساتيدي را در 
کاس هاي خود ببينند که معدل هاي تحصيلي شان 
نشــان مي دهد به هيچ روي شايســته عنــوان »نخبه« 

نبوده اند.
رضا فرجي دانا اين روزها راضي تر از هر زمان ديگر 
به خانه اصلي خود دانشــگاه بازگشته، حاشيه نشيني 
گزيده و خلوت معلمي را بر جلوت مديري ترجيح 
داده است، اما کناره گيري و حاشيه نشيني امثال او اين 
پرسش را به صورت جدي در برابر افکار عمومي و 
از آن مهم تر ســاختار قدرت مطرح مي سازد که 36 
ســال پس از پيــروزي انقاب اســامي، چقدر در 
مســير تحقق عدالت، حرکت شــده است که نتيجه 
آن حاشيه نشيني مديران عدالت خواهي چون فرجي 
دانا اســت؟ بايــد بپذيريم ادعــاي عدالت خواهي با 
حاشيه نشــين کردن مديران ســالم و عدالت خواهي 
چون فرجي دانا دست کم خيلي ناتمام است، آن قدر 
که در صحت کليت آن بتوان ترديد روا داشت.■

فساِد خوب، فساِد بد
نگاهي به ماجراي عدالت خواهي در دانشگاه

آرمان ذاکري
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در ايــن نوشــته برآنــم بــا نقــد پيشــينه جنبــش 
دانشــجويي و الگويــي کــه فعاالن دانشــجويي 
و  راهکارهــا  نامطلوب بــودن  اتخــاذ کرده انــد، 
شکســت خوردن در اهداف اعــم از کوتاه مدت 
يا بلندمدت را بررســي کرده و پيشــنهاد جديدي 
مبتني بر محوريت عقانيت انتقادي ارائه دهم. در 
اين نوشته آزاديخواهي دانشــجويان و حساسيت 
آنها نســبت به مســائل اجتماعي بديهي انگاشــته 
شــده اســت. فکر مي کنم اثبات گزاره باال نياز به 
صورت بندي خاص ندارد. جوهر و نهاد وجودي 
دانشــجويان به گونه اي  اســت که چون در تقاطع 
افــکار و توليدات انديشــه قرار دارند؛ نســبت به 
هرکــدام از اين انديشــه ها موضع گيري مي کنند. 
ايــن موضع گيري با انتقــاد و نوآوري هايي همراه 
اســت که بــه بحــث و تبادل نظــر و ســنتز افکار 
مي انجامد که نتيجه بســيار مبارکي است، اما بايد 
اين نکته را نيز درنظر داشــت که اين نظريات بايد 
در عرصه اجتماع قابليت پياده شــدن داشــته باشند 
و بين نظر و عمل فاصله پرنشــدني به وجود نيايد. 
بــه دليل همين اختاف بين نظر و عمل اســت که 
در بعضــي مقاطع حســاس تاريخي حکومت ها از 
دانشــجويان اســتفاده ابزاري کرده و به مطالبات 
آنان توجهي نداشــته اند. دولت ها از دانشجويان و 
پتانســيل اجتماعي آنان سود برده و سپس از آنان 
مي خواهند همچون فرزندي ســربه راه به کاس و 
تحصيل خود بازگشــته و در امور سياسي دخالت 

نکند.
 بــه نظرم اين رويــه بايد متوقف شــود، زيرا اگر 
دانشــجويان ماهيــت خود را کامــًا درک کرده 
و از قــدرت اجتماعي خود باخبر بودند، چه بســا 
به گونه اي ديگر عمل مي کردند. اين امر مســتلزم 
شــناخت دقيق و نــگاه جامع االطراف به ســاختار 
آموزشــي و سياسي کشــور اســت، به طوري که 
فعاالن دانشــجويي با تعيين اهداف کوتاه مدت و 
بلندمدت، همچنين با شــناخت جنبش دانشجويي 
در ديگر کشورها )نه تقليد بي چون و چرا از آنان( 

راهکارها و استراتژي هاي مؤثر را بيابند.
جنبش دانشــجويي ايــران در بزنگاه هاي تاريخي 
بســيار تأثيرگــذار بوده و توانســته اســت حتي تا 

رهبــري جنبش هاي اجتماعي نيز پيــش برود، اما 
اين موضوع باعث نمي شود که ارزيابي و کارنامه 
اعمــال فعاالن آن پذيرفتني باشــد و بتوانيم چنين 
نتيجه گيري کنيم که مبارزات دانشــجويي باعث 
پيشــبرد جامعــه مدني يــا افزايش ســطح آگاهي 

عمومي شده است.
شــايد ابتدايي تريــن انتقــادي که بتوان نســبت به 
ايــن جريــان مطرح کــرد، اين اســت کــه واژه 
جنبش دانشــجويي را براي حــرکات اعتراضي و 
فعاليت هــاي صنفــي - مدني فعاالن دانشــجويي 
در ايــران نمي توان بــه کار برد؛ به ايــن دليل که 
ايــن اعتراضــات و حرکت هاي جمعــي در بدنه 
دانشجويي کشــور از ابتداي تأســيس دانشگاه تا 
حال حاضر ويژگي هاي جنبش را در برنمي گرفته 
اســت. انتخــاب ايــن اصطاح بــه دليل اشــتباه 
اســتراتژيک در اســتفاده و ترجمه اين واژه بوده 
اســت. به کار بردن واژه جريانات دانشــجويي يا 

فعاالن دانشجويي مؤثرتر و کارآمدتر است.
يکــي از داليل اين اشــتباه اين بوده که هميشــه 
الگوهايــي همچون جنبش دانشــجويي فرانســه، 
آلمان، امريکا يا حتي کشــورهاي امريکاي التين 
مدنظــر بوده اســت؛ اين موضــوع در حالي بوده 
است که بدون آگاهي کامل از شرايط جامعه آن 
زمان فرانسه و يا هر کشور ديگري، بدون دريافت 
دقيــق و عميق از مطالبات و نوع اعتراضات آن ها، 

اقدام به گرته برداري از آن جنبش ها مي کردند.
فعــاالن جريانات دانشــجويي در ايــران هيچ گاه 
به طــور اصولــي بــه بازتعريــف ماهيــت و اصل 
جنبــش دانشــجويي در ايــران نپرداخته اند و آن 
را مــورد بررســي و نقد قرار نداده انــد و به گفتن 
کليشــه هاي تکراري و بي فايده بســنده کرده اند. 
حــال، زمــان بازتعريــف هويــت ايــن جريان و 
مطالبات مدنظر فعاالن آن اســت تا مشخص شود 

که چه راهبردهايي براي حال حاضر و اين شرايط 
زماني- مکاني الزامي اســت؛ اين موضوع در اين 
زمان اهميت بيشــتري پيــدا مي کند. بــا تعويض 
دولــت و حاکم شــدن گفتمــان اعتــدال، جنبش 
دانشــجويي بايد نســبت خود را با دولت مشخص 
کنــد تا تنها به عنوان ابــزاري در انتخابات ها مورد 
راهکاري  مطالبه محوري  نگيرد.  قرار  بهره برداري 
اســت که مي تــوان تاکتيک بلندمــدت جريانات 
دانشــجويي باشــد تــا در صورت برآورده شــدن 
مطالبات به حمايت و پشتيباني از دولت بپردازند و 
در صورت ســنگ اندازي نهادهاي ديگر همچون 
مجلس بر ســر راه دولت با نشــان دادن پتانســيل 
اجتماعــي خود از کارهاي دولــت حمايت کنند. 
اســتيضاح وزير علوم در اين باب نمونه روشــني 

است.
هر جنبــش اجتماعي اعم از دانشــجويي يا ديگر 
اجتماعي اصاح طلــب و تحول خواه  جنبش هاي 
ازجمله جنبــش زنان، براي تبييــن مطالبات خود 
بايد به طــور واضح و شــفاف ارزش هاي خود را 
صورت بندي و تشــريح کند. اين ارزش ها در هر 
جامعه انســاني بر اصول خاصي اســتوار بوده که 
بــا تغيير هرکــدام از اصول و قاعده هــا راهکار و 
اســتراتژي متفاوتي کاربرد خواهد داشــت. براي 
نمونــه در جنبــش دانشــجويي امريکا ســه اصل 
بنيادين راهنماي فعاالن دانشجويي بوده است؛ اين 
ســه اصل عبارت اند از: 1. انســانيت بشر و آزادي 
اراده انســان، 2. نياز انسان به روابط اجتماعي و 3. 

نقش حياتي نظام اجتماعي.1
ايــن ســه اصــل زيربنــاي مبــارزات و فعاليــت 
دانشــجويان در امريکا بوده اســت و مــا نيز بايد 
براي زمان حاضــر اصول بنياديــن را يافته و آنها 
را ســرلوحه کار خويش قرار دهيم. چنين نيســت 
که هرکسي اصول خود را داشته باشد و اين رويه 
به تفرقــه بينجامد، بلکه بايد سرشــت کارجمعي 
در بين دانشــجويان چنــان فراگير شــود که همه 
فعــاالن اين اصول را پذيرفته و با اســتفاده از آنها 

استراتژي هاي دانشگاه خود را تببين کنند.
 يکــي از اين اصــول مي  تواند حــق تحصيل برابر 
براي تمام افراد، طبق قانون اساســي کشور باشد تا 
با بهانه هاي واهي و غيرقانوني نتوانند دانشــجويان 
را از ادامــه تحصيل منع کنند. در ايــن زمينه بايد 
گفت وگوهاي فراوان شکل گرفته و نظرات افراد 
شــنيده شــود تا جهان شــمولي اصول نيز رعايت 
شود. پس اولين نتيجه گيري که مي توان کرد برپا 

راهکار جنبش دانشجويي، عقالنيت انتقادي

علي بياتي

ابتدايي ترين انتقادي که به 
جنبش دانشجويي مي توان 

مطرح کرد اشتباه در انتخاب 
واژه بوده است. براي حرکات 

اعتراضي و فعاليت هاي صنفي 
مدني فعاالن دانشجويي واژه 

جريان هاي دانشجويي کارآمد تر 
است
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کردن استراتژي ها بر اســاس اين اصول انساني و 
پيشبرد اهداف بلندمدت با استفاده از تکنيک هاي 
کوتاه مدت و مطالبه محور است. اين مطلب را نيز 
نبايــد از قلم بيندازيم کــه وظيفه اصلي هر جنبش 
اجتماعــي اين اســت که ارزش هاي خــود را در 
حوزه نقــد عمومي تبيين کند و اليه هاي متعصبانه 
و ايدئولوژيــک را از پيرامــون آن بزدايد تا بتوان 
راه را براي خلــق و تکوين نظريات جديد هموار 
ســاخت. اين تعصبات بر ســر اصــول بنيادين نيز 
مي تواند شــکل بگيــرد و باعث تفرقه شــود. اين 
نکته بايد باعث تقويت جريان دانشــجويي شود و 

نه تضعيف آن.
اصل ديگري که مي تواند فراگير باشد و در پايان 
هــر دوره کوتاه مدت بتــوان آن را ارزيابي کرد، 
ايجاد تشکل ها و نهادهاي دانشجويي براي مبارزه 
با ســلطه گروه هــاي مختلف در دانشگاه هاســت. 
بايــد دگرباره انجمن هاي علمي، فرهنگي، هنري، 
سياســي و... شــروع بــه فعاليت کننــد؛ همچنين 
نهادهــاي صنفــي يا سياســي جديــدي مي  توانند 
از دولــت مجــوز فعاليت گرفته و شــروع به کار 
کنند تا بتوانند مســتقل و بــه دور از جناح بندي ها، 
اعضاي خــود را انتخــاب کنند. مهم تــر از افراد 
منتخــب، چگونگــي انتخاب آن هاســت که بايد 
کامًا دموکراتيک و براساس مطالبات دانشجويي 
هر دانشــگاه باشــد تا بتوان پس از پايان هر دوره 
مســئوالن نهادهــاي مذکــور، کارنامــه و نتايــج 

اعمالشان را ارزيابي و نقادي کرد.
اصل ديگر مطالبه محوري اســت که در سطرهاي 
بــاال درباره آن به اختصــار توضيحاتي دادم و پايه 
ديگر مبارزه با اســتبداد و جلوگيــري از هرگونه 
تفکر قيم مآبانه در جريان هاي دانشــجويي کشور 
است. اتفاقاً اين يکي از اصولي  است که با جنبش 
دانشــجويي کشــورهاي ديگر نيز مشــترک بوده 

است.
بــراي نمونــه در جنبش دانشــجويي فرانســه که 
هميشــه يکي از اســطوره هاي فعاالن دانشجويي 
در ايران بوده است مطالبه محوري در تمام ارکان 
مبارزه آنها وجود داشــته اســت و آنها قدم به قدم 
خواســته هاي خــود را پيــش مي برده انــد. مطالبه 
مهمي که از جنبش دانشــجويي فرانســه مي توان 

مطرح کــرد بحث زيبايي شناســي و تخيل نقادانه 
بود که فعــاالن جنبش از افکار و نظريات هربرت 

مارکوزه در اين زمينه ياري گرفتند.
قرابت هاي فکري مارکوزه با جنبش دانشــجويي 
فرانســه در چند نکتــه بود که اين نــکات اصول 
اساســي جنبش در فرانســه را رقم مي زدند؛ يکي 
در تأکيد مشترکشــان بر گسســتن بندها و رهايي 
از فضــاي قيم مآبانــه جامعه و ديگــري در اعتقاد 
راسخ شــان به اينکــه انقاب همان قــدر که براي 
عدالت است، بايد براي لذت و شادماني نيز باشد. 
مارکوزه در تحليل پتانســيل جنبش دانشجويي تا 
آنجــا پيش رفت که آن را موتــور محرکه جامعه 
ناميد و از طبقه دانشجو نام برد تا براساس نظريات 
مارکس دانشــجويان را جايگزين پرولتاريا براي 
انقاب بداند و اينکه اين دانشــجويان هســتند که 
انقاب را به  پيش مي برند. او در اين زمينه رسالتي 
ذاتــي  براي دانشــجويان قائــل بود کــه در زمينه 
تحليــل وضعيت اجتماعــي، خاقانــه و همراه با 

نوآوري هاي جالبي براي دانشجويان بود.
چپ نو در آن زمان، در جنبش دانشجويي فرانسه 
به شــدت فعال بــود و در نظريات مارکــوزه بيان 
روشــن و معقول بعضي از اساسي ترين انگيزه هاي 
خــود را مي يافت. اصل در اينجا انتقاد بود، نه فقط 
نقد ســرمايه داري، بلکه نقد خــود عقانيت ناظر 
بــه فنــاوري و ســرمايه داري؛ که در رســيدن به 
آرمان هايش نــاکام مانده بود و اين نقد در کتاب 
انســان تک ســاحتي مارکوزه به خوبي بيان شده 

بود.
مطالبه ديگر دانشــجويان فرانســوي خارج شــدن 
از فضاي پدرســاالري حاکــم بر دانشــگاه بوده 
اســت که اين مقوله در ايران هم مطرح شــده؛ اما 
به طورجدي پيگيري نشده است. دانشجويان ايران 
هميشه از فضاي سياست زده دانشگاه ها در عذاب 
بوده اند و به آن اعتــراض مي کردند؛ درحالي که 
در فرانســه دانشــجويان دچار اين معضل نبوده اند 
و حتــي اگر هــم افــرادي آزادي بيــان را طلب 
مي کردنــد، آن را در خواســته هاي خود در زمان 
اعتراضــات مــاه مــه  1968 نگنجانده انــد. همين 
مطالبه آزادي بيان و نقد انديشه ها از همه نوع آن، 
مطالبه اي بوده است که از ابتداي تأسيس دانشگاه 

تابه حال مطرح بوده اســت و در اين همه ســال نيز 
جريانات دانشجويي در اين زمينه پيشرفت چنداني 
نداشــته اند. شــايد گفتن اينکه پيشــرفتي نبوده يا 
اندک بوده اســت، براي بعضــي فعاالن قديمي تر 
کمــي دشــوار بيايــد و بــراي آنــان قابل هضم و 
درک نباشــد )حتي اين گزاره را توهين آميز تلقي 
کنند(؛ اما اين خود نشــان از فضاي سياست زده و 
اليگارشــي حاکم بر اين فعاالن جريان دانشجويي 
اســت که با شــنيدن اندک انتقادي برآشفته شده 
و اقــدام به موضع گيــري مي نمايند تــا از حيثيت 
خود دفاع کنند و نشــان دهند که در اين ســال ها 
پيشــرفت هاي زيادي در زمينه هاي مختلف شــده 
اســت. بلکــه پيشــرفت هاي اندکي هم کــه بوده 
مصداق بارز »يک گام بــه پيش، دو گام به پس« 
بوده است، اما بايد روزي از اين کار دست بکشيم 
که با بزرگ کردن و اسطوره ساختن از گذشتگان 
آنــان را در قلّــه قرار دهيم و خود هم به ســتايش 
آنان بپردازيم. بايد انديشــه هاي آنــان را از قله به 
زير بکشــيم و موردنقد و بررســي قــرار دهيم و 
عقانيــت و حقيقت را برتــر از مصلحت بدانيم تا 

انديشه ها چراغ راه آينده شوند.
نمونه ديگري کــه در اين زمينه وجود دارد بحث 
جداســازي کاس هاي دختران و پســران اســت. 
ايــن موضــوع در اوايــل انقاب از ســوي رهبر 
فقيد انقاب هم با مخالفت روبرو شــد و ايشــان 
با افرادي که مي خواســتند به بهانه اســامي کردن 
دانشــگاه ها، در کاس ها ديوار بکشــند مخالفت 
کردند. اين مســئله در هشــت ســال دولت پيش 
که گاه گــداري مطرح مي شــد هيــچ گاه به طور 
هماهنگ و سيســتماتيک پيگيري نشد و حتي در 
دولت فعلي نيــز که قرار بوده ايــن روند متوقف 
شود. هنوز بعضي از رؤساي دانشگاه ها اين کار را 
ادامه مي دهند و فعاالن دانشجويي نتوانسته اند اين 

مطالبه را جامه عمل بپوشانند.
هدف اين اســت که در حال حاضر هويت اصلي 
جريان دانشــجويي بر اســاس اصــول و پايه هاي 
جديــد بازتعريــف شــده و مطالبــات اساســي و 
محوري آن مشــخص شــود. فعاالن دانشــجويي 
بايد به جاي شــعارهاي کليشــه اي »دانشگاه مرد«، 
»زنده باد جنبش دانشــجويي« و شــعارهايي از اين 
قبيل کــه به نتيجــه اي نمي انجامد، بــه بحث  هاي 
راهبردي بپردازند و اولين قدم براي اين کار انتقاد 

بي رحمانه از خود اين جريان است.
اگــر بپذيريــم کــه دانشــگاه محل تولد و رشــد 
انديشه هاســت و در اينجاســت که آرا و تفکرات 
باهــم گاويــز شــده و بــه مبــارزه مي پردازند، 
شــعار شايســته چنين مکاني را مي توان عقانيت 
انتقادي ناميــد. اگر مي خواهيم افــراد جامعه اعم 
از تحصيل کرده و نخبــه يا عموم مردم به بحث ها 
و اســتدالل هاي مــا توجه کننــد و در بزنگاه هاي 
تاريخي از پتانسيل اجتماعي برخوردار باشيم بايد 
از خود شروع کنيم و به تمام اشتباهات گذشته پي 

برده و آنها را بيان کنيم.
در اين نوشــته چند اصل محوري و مطالبه اساسي 
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همچــون حــق تحصيل برابــر و مطالبــات صنفي 
درون دانشــگاهي را به اختصار بيــان کردم و اين 
مي توانــد فتح بابي باشــد بــراي ادامــه بحث هاي 
راهبردي تا مشــخص شــود که تابه حــال جريان 
دانشــجويي بااينکه ســتاره هاي درخشــاني را به 
جامعه مدني تقديم کرده، اما در پيشــبرد اهداف 
نهادهاي مدني تا چه اندازه اي کامياب بوده است 
و توانســته نهادهاي مدني پايداري تأسيس کند؟ 
ممکن اســت عده اي در پاســخ فعاالن درخشــان 
جنبش دانشجويي )بخوانيد جريان دانشجويي( در 
گذشــته را مثال بزنند و يا از افرادي که ستاره دار 
شــده و براي فعاليت از ادامه تحصيل منع شده اند 
نــام ببرند و از دســتاوردهاي آنــان بگويند. نکته 
در اينجاســت که اين ســتاره ها در پيشبرد جامعه 
مدني و رســيدن به جامعه دموکراتيک و دانشگاه 
مســتقل چقدر کاميــاب بوده انــد؟ در اينکه آنان 
درخشــيده اند حرفي نيســت، اما در زيست مدني 
دانشــگاه و جامعه تأثير بلندمدت نداشته اند؛ براي 
نمونــه مي توان پرســيد آيا حق تحصيــل برابر در 
جامعــه ايران به طور مــداوم و پيوســته پايه ريزي 
و دنبال شــده اســت؟ آيا به نتيجه رسيده است و 
همــه اقليت هاي مذهبي و فکري و دگرانديشــان 
مي توانند به طور يکسان از حق تحصيل برخوردار 
باشــند؟ مسلماً پاسخ اين پرســش روشن است. به 
نظر مي رســد اصــول کلي همچــون حق تحصيل 
برابر و مواردي که در بــاال ذکر کردم، مي توانند 
و  فعــاالن  تجميــع  بــراي  مرکــزي  محورهــاي 
شــکل دادن به مطالبات امروزين دانشجويان براي 

پيشبرد دانشگاه باشند.
حکايــت همچنــان باقيســت و فعــاالن جريــان 
دانشــجويي بايد عقانيــت انتقادي را ســرلوحه 
فعاليت هــاي خود قــرار دهند. به انتقــاد بپردازند 
و بــا برگــزاري برنامه هاي تريبــون آزاد، آزادي 
بيــان و گفت وگوي انتقــادي را به صورت جمعي 
بياموزند؛ آن هم انتقاد ســازنده، نــه به معناي نفي 
و تخريب ديگري به هر قيمتي. بلکه نقد ســازنده 
و مؤثــر همــراه با ارائــه راهبــرد بديل تــا بتواند 

شروع کننده راهي طوالني اما مطلوب باشد.
                

پي نوشت        
1- بيانيه پورت هارون. رک:

Port Huron Statement: agenda )thun-
der’s mouth press September , 1993(  
for a new generation

اين بيانيه در کتاب جنبش دانشجويی در امريکا)رويدادها 
و قطعاتــی از دهــه 60(، گــردآوری و ترجمــه نــادر 

فتوره چی،چاپ دوم، رخداد نو،1387 آمده است.■

با گذشــت بيش از يک و نيم ســال از آغاز به کار 
دولت تدبير و اميد، چشــم انداز روشني پيش روي 
تغيير فضاي فرهنگي، سياســي و صنفي دانشگاه ها 
نيســت. تأکيدهــاي دوران تبليغــات انتخاباتــي و 
ماه هاي اول دولتمردان مبني بر رفع فضاي امنيتي از 
دانشگاه،1 به باور اغلب فعاالن دانشجويي و ناظران 
تحقق عيني نيافته اســت. اســتيضاح وزيــر علوم و 
فشارهاي گاه و بيگاه مجلس راست گراي فعلي نيز 
بيش از پيش عرصه را براي تحقق اين وعده ها تنگ 
کرد. مديران طالب تغيير پس از اين فشارها ترجيح 
داده انــد که يا در الک محافظــه کاري فرو روند يا 
سياســت صبر و انتظار براي بقــا در پيش بگيرند تا 
مشخص شود که وضعيت فضاي سياسي کشور در 

سال آينده چه خواهد شد.
درحالي کــه جريان هــاي دانشــجويي راســت گرا 
هم اکنون پنــج اتحاديه سراســري در اختيار دارند 
و زمينه براي همه گونه فعاليت آن ها فراهم اســت، 
خيز دانشــجويان اصاح طلــب و تحول خواه براي 
احيــاي تشــکل هاي تعطيل شــده در دوران دولت 
نهم با موانع متعدد روبرو شــده و ســبب گرديده با 
گذشــت زماني طوالني، نه تنهــا اتحاديه هايي نظير 
دفتــر تحکيم وحــدت در اختيار ايــن جريان قرار 
نگيرد، بلکه همچنان در سطح بسياري از دانشگاه ها، 
مقابل بازگشــايي انجمن هاي اســامي مقاومت و 

مانع آفريني صورت مي گيرد.
راست گرايان از ظرفيت جدي دانشگاه و جريان هاي 
دانشــجويي براي ايفاي نقش در فضاي سياســي ـ 
به ويژه در انتخابات مجلســين ســال آيندهـ  آگاهي 
دارند و برنامه ريزي آنها براي ممانعت از بازشــدن 
فضاي فعاليت مشخصاً با هدف جلوگيري از احياي 
ظرفيت دانشــگاه اســت. مشخص اســت که آنها 
استراتژي روشني براي خاموش نگه داشتن دانشگاه 
در پيش گرفته اند؛ فشــار مداوم بر وزير، معاونان و 
رؤساي دانشگاه، هجمه هاي رسانه اي حساب شده و 
منظم به رويدادهايي که مي تواند سبب آب شدن يخ 
فضاي دانشگاه ها شود و حفظ و نگهداشت نيروهاي 
راست گرا در رده هاي مديريتي مياني با هدف تداوم 
فضاي انســداد تنهــا بخش هايي از اين اســتراتژي 

حساب شده است. هشدار مکرر نسبت به فعال شدن 
موجوديت موهومي به نام »فتنه گران« در دانشگاه که 
گاه حتي به تريبون نماز جمعه نيز سرايت مي کند،2 
درحالي که همگان شاهدند حتي نيروهاي شاخص 
اصاح طلب نيز امکان تأثيرگذاري در فضاي فعلي 
دانشــگاه را ندارند )چه رســد به نيروهاي فعال در 
فضاي سال 88(، نشانه اي است از همين سفت بستن 
کمربندها و خاموش کــردن کوچک ترين تحرک 
در نطفه که بخشــي از استراتژي مهار راست گرايان 

براي دانشگاه است.
در مقابل ايــن برنامه ريزي و ســناريوپردازي براي 
جلوگيــري از نقش آفريني دانشــگاه، اســتراتژي 
حاميــان اصاح و اعتدال چيســت؟ ســردرگمي، 
ناهماهنگي و گاه حتي هم راستا شــدن با استراتژي 
راســت گرايان بــراي جلوگيري از رفع انســداد از 
دانشگاه، نشانه بارز عملکرد اين نيروهاست. بخشي 
از جريان محافظه کار درون دولت، اساســاً اعتقادي 
به نقش جنبش دانشــجويي ندارد؛ سياست ورزي را 
عرصه نخبگان مي دانــد، نه محل ورود جنبش هاي 
اجتماعــي و فعال شــدن مقولــه اي بــه نــام جنبش 
دانشــجويي را نه تنهــا مفيد، بلکه مضــر مي داند و 
درنتيجه طبيعي اســت که هيچ عاقه و گرايشي به 
تغيير بنيادين در فضاي دانشــگاه نــدارد. از نظر اين 
بخش از دولتمردان، جريان هاي دانشجويي را بايد 
در حدي تحمل کرد و عرصه را براي فعاليتشان باز 
گذاشــت که تحرکات آنها از حــدي فراتر نرفته و 
بدل به مداخله  نابهنگام و حساب نشــده در سياست 
نشــود. اين خط گرچــه در ســطوح اصلي دولت 
تدبير و اميد دنبال نمي شــود، اما در ســطوح مياني 
گاه سخنان و عملکردهايي ديده مي شود که کامًا 
مؤيد در پيش گرفتن آگاهانه يــا ناخودآگاه چنين 
سياستي اســت. به نظر نمي رسد شــخص روحاني 
چنين نگاهي به دانشگاه داشته باشد؛ بلکه برعکس 
وي در مقاطع متعدد کوشيده با سخنان و گفتار خود 
دانشگاهيان را به مشارکت فعال در عرصه  سياست 
دعوت و ترغيب نمايد.3 هرچند اين گفتار به تنهايي 
کافــي نبوده و مادامي که توأم با برنامه ريزي دقيق و 
حمايــت عملي براي تغيير فضــاي رکود حاکم بر 
دانشگاه نشود، تأثير چنداني براي آن متصور نيست.
انســداد در فضــاي دانشــگاه براي راســت گرايان 

راست گرايان چه راهبردي براي 
مهار دانشگاه دارند؟

کمال رضوي
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فايــده اي دوجانبه دارد: هم دولت و سياســتمداران 
را از ظرفيــت ايفاي نقش دانشــجويان به مثابه يکي 
از بال هاي سياســي و تشــکياتي  محروم مي کند، 
هم اينکه به تدريج بــا دامن زدن به نارضايتي فعاالن 
دانشــجويي از عملکرد دولت، موجب ايجاد تنش 
و تضــاد کاذب ميــان دولت و جريان دانشــجويي 
مي شــود. تنش و تعارضي که از هم اکنون مي توان 
نشــانه هاي آن را مشــاهده کرد. دامن زدن به چنين 
تنشــي يک مرتبه در ســال هاي اصاحــات تجربه 
شــده و بســيار مؤثر و کارآمد بوده است. شکاف 
ميان دانشــگاه و اصاحــات از علل مهــم ناکامي 
تحول خواهــان در پيشــبرد برنامــه  اصاحــي در 
ســال هاي آغازين دهه 80 بود. راســت گرايان چرا 
نبايد از اين سناريوي پرســود و کم هزينه بار ديگر 
استفاده کنند؟ اين سناريو نه تنها پتانسيل نقش آفريني 
دانشگاه را مهار مي کند، بلکه آن را در جهتي کامًا 
عکس بــه کار مي گيرد؛ آن گونه کــه درگيري و 
تنش ميان دولت و دانشــجوياني که از انســداد در 
فضاي دانشــگاه به تنگ آمده انــد، خود به بحراني 

جديد براي دولت تدبير و اميد بدل خواهد شد.
چه کســاني آب به آسياب اين ســناريو مي ريزند؟ 
به جز محافظه کاراني که در بدنه دولت حضور داشته 
و از نظر تئوريک قائل به جلوگيري از »عوام زدگي« 
عرصه سياســت هســتند )که مآالً به مهار پتانســيل 
جنبش هــاي اجتماعي از جمله جنبش دانشــجويي 
مي انجامد( مسئوليت پيشبرد اين سناريو مشخصاً بر 
عهده مديراني است که از بيم از دست دادن صندلي 
و پست حاضر به اعمال حق قانوني عموم دانشجويان 
براي بهره گيري از تشکل هاي آزاد و منتقد نيستند. 
عبداهلّل پســر عباس گويد: در »ذوقار« نزد علي )ع( 
رفتم و او نعلين خود را پينه می زد. پرسيد »بهای اين 
نعلين چند است؟«. گفتم »بهايی ندارد«. فرمود: »به 
خدا اين را از حکومت شــما دوســت تر دارم مگر 
آنکه حقی را برپا ســازم يا باطلــی را براندازم«. اگر 
هميــن يک بــاور علــي )ع( نزد برخــي مديران ما 
نهادينه شــده بود، بدون مجامله و مصحلت سنجي 
مقابــل زياده خواهي هــاي افراطيــون بــراي بســته 
نگه  داشتن فضاي دانشگاه مي ايســتادند، ولو اينکه 
به از دست دادن پست و مقامي منجر شود؛ چنان که 

درباره دکتر فرجي دانا چنين شد. خواسته دانشجويان 
براي گشايش در فضاي دانشــگاه و مطالباتي نظير 
احياي تشکل هاي تعطيل شده )انجمن هاي اسامي 
دانشــگاه ها، کانون هــاي فرهنگــيـ  هنــري و...(، 
خواسته اي کامًا قانوني و به حق است و هيچ عامل 
دروني جز مصلحت ســنجي ها و محافظه کاري هاي 
برخي مديران ســبب به محاق رفتن چنين خواســته  

قانوني  در يک سال گذشته نشده است.
تصــور برخي دولتمردان و نيروهــاي حامي دولت 
بــراي فعال شــدن دوبــاره ظرفيت دانشــجويان در 
انتخابات مجلسين پيش رو مشابه آنچه در سال هاي 
آغازين اصاحــات و در چند هفته پاياني منتهي به 
انتخابات 24 خرداد 92 رخ داد، بدون در نظر گرفتن 
اهميت تنش فوق، خام و ساده انديشانه است؛ به ويژه 
آنکه اگر متکي بر نگاه ابزاري و اســتفاده تاکتيکي 
از نيروي دانشجويان باشد ـ چنان که سنتاً نزد برخي 
نيروها چنين بوده است. اگر وضعيت در دانشگاه ها 
در يک سال باقي مانده تا آن انتخابات بر همين منوال 
باشــد، نه تنها نبايد روي مشارکت فعال و همه جانبه 
دانشگاه به نفع رقم زدن تغيير حسابي باز کرد، بلکه 
بايد منتظر بروز تنش و اعتراض علني دانشــجويان 
نســبت به انفعال و کم تحرکي دولتمردان براي رفع 

مانع از فعاليت قانوني و متشکل در دانشگاه ها بود.

پي نوشت
1. دکتر حســن روحاني در تاريخ 1 ارديبهشت 1392 در 
نشستي که به دعوت اساتيد دانشــگاه هاي تهران برگزار 
شــده بود، با انتقاد از فضاي امنيتي دانشگاه ها گفت: »اگر 
فضاي دانشگاه ها امنيتي باشــد، نمي تواند علم را توليد و 
حقايق را تبيين کننــد. هيچ نعمتي باالتر از نعمت آزادي 
بيان و نقد آزاد نيست. اگر از مردم ساالري و دموکراسي 
ســخن مي گوييم، اينها بدون آزادي ممکن نخواهد بود. 
منظــور از آزادي، آزادي بيــان و آزادي انديشــه و نقد 
است«. )منبع: www.rouhani.ir(. ايشان در تاريخ 16 
ارديبهشت 1392 در سخنراني انتخاباتي در دانشگاه تهران 
نيز گفته بود: »قطعاً دانشــگاه پادگان نيست. مگر دانشجو 
چــه مي گويد که نمي گذاريم نقد کند. مگر نه اينکه اين 
دانشــجويان ســرمايه هاي ملي، مديران فردا، نخبگان و... 
کشور هستند. بهتر است بگذاريم آنها شرايط را نقد کنند. 

اگــر امروز در اقتصاد و سياســت خارجي در حال مرگ 
هســتيم يا مرده ايم به اين دليل است که دانشگاه ها نشاط 
ندارند. اگر دانشــجويان مســائل را نقــد مي کردند حتماً 
مشــکات ما کمتر از شرايط فعلي بود؛ چون هيچ نظامي 
مســير کجش تصحيح نمي شــود جز با نقد نسل جوان«. 

.)www.rouhani.ir :منبع(
دکتــر روحاني در تاريخ 15 مرداد 92 در اولين نشســت 
خبــري خود به عنوان رئيس جمهور در پاســخ به ســؤال 
خبرنگار ايســنا در مورد فضاي امنيتي دانشــگاه ها گفت: 
»فضاي دانشــگاه بايد فضــاي بازتر و با احســاس امنيت 
بيشــتر و با آزادي بيشــتر براي اظهار نظر و توأم با فضاي 
علمــي و فرهنگــي پررنگ و فضاي سياســي مورد لزوم 
جامعه و کشــور باشد. با وزير پيشــنهادي علوم صحبت 
شده است تا با کمک فعاالن دانشجويي فضاي بهتري در 
دانشگاه ها به وجود بيايد«. )منبع: ايسنا(. حسن روحاني در 
مراســم روز دانشجو همين سال )16 آذر 92( در دانشگاه 
بهشــتي گفت: »ما به همــان وعده هايي که ســر داده ايم 
عمل خواهيم کرد«. در اين لحظه دانشجويان فرياد زدند 
»فضاي امنيتي نمي خواهيم« و روحاني در اين باره خطاب 
به دانشجويان تأکيد کرد: حتما کليت اين حرف را قبول 
داريم. ما مي دانيم که پيشــرفت علم و دانش و تحقيق در 

سايه »دور بين« و »دور باش« نمي شود. )منبع: ايسنا(
رئيس جمهــور در تاريــخ 15 بهمن 92 نيــز در اجاس 
رؤساي دانشــگاه ها، که در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار 
شــد بر بطان محيط امنيتي تأکيد کــرد: »هيچ جا علم و 
تحقيــق را بدون محيــط آزاد نمي توانيد بيابيــد. نيازمند 
محيطــي امن در دانشــگاه ها هســتيم. اما نيــاز به محيط 
امنيتي نداريم. دانشــگاه بايد فضايش، فضاي علم باشد، 
نه سياســت زدگي. فضاي دانشگاه بايد فضاي آرام داشته 
باشــد، اما نه فضاي خاموش ... شما ]اســاتيد[ نياز داريد 
به يک محيط امن تــا بتوانيد حرفتان را بزنيد و نظرتان را 

.)www.president.ir :بگوييد« )منبع
2. خطيــب موقت نماز جمعه تهــران در تاريخ 10 بهمن 
1393 در خطبه هاي نماز جمعه تهران گفته اســت: »چند 
بار گفته شد که فتنه گران را سر کار نگذاريد، در حالي که 
ايــن کار ادامه دارد، متوقف نشــده اســت و مرتب به ما 
گزارشــاتي مي دهند که در برخي دانشگاه ها افرادي که 

در فتنه نقش داشته اند بر سر کار آمده اند« )منبع: فارس(.
3. دکتر روحاني 15 مهرماه امســال، در مراسم آغاز سال 
تحصيلــي در تاالر عامــه اميني دانشــگاه تهران گفت 
دولت يازدهم وعده هايي را که نســبت به دانشگاه ها داده 
فراموش نکرده اســت: »در اين يک ســال تاش کرديم 
فضاي دانشگاه از فضاي امنيتي فاصله بگيرد و اگر فردي 
با داليل ضعيف کنار گذاشــته شده، بر سر کار و کاس 
خــود بازگردد.« او افزود، دولــت مي خواهد فضاي الزم 
براي گفت وشــنود و نقــد و انتقاد در دانشــگاه ها وجود 
داشته باشــد: »حيات کاس و دانشــگاه به نقد و نظرات 
گوناگون اســت. ما نبايد بترسيم اساتيد ما در کاس هاي 
سخنان متفاوتي را بيان کنند، چرا که سخنان متفاوت غير 
از سخنان مغرضانه است. بگذاريد افراد نظرشان را بگويند 
خواهش مي کنم ســخت گيري نکنيد، سخت گيري هاي 
بي مورد منجر به عدم تســاهل مي شود و عدم تساهل منجر 
بــه رانده شــدن افراد اليقي کــه بيان آنان صريح اســت 
مي شــود، سخت گيري منجر مي شــود تملق ها باال بيايد« 

)منبع: ايسنا(.■

عکس از احمد پیروز- خبرگزاري نسیم
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اول شــرکت کردند، از اســاس نمي دانستند افراد 
را براي چــه کاري انتخاب مي کنند. منتخبان، تازه 
پس از تشــکيل شــورا، اقدام به تدويــن آيين نامه 
وظايف شــورا و ايجــاد کميســيون هاي مربوطه 
کردنــد. همان طــور کــه پيش بيني مي شــد، رأي 
مــردم در انتخابــات شــوراي اول، در گرماگرم 
اصاحات، بــه نماينده هاي شــاخص جريان دوم 
خرداد تعلق گرفت. در جو سياست زده آن روزها، 
داشــتن طرح و ايده براي اداره بهتر شهر، احتماالً 
آخريــن موضوعي بــود که بــراي رأي دهندگان 

اهميت داشت.
انجمن شــهر، در همه جاي دنيا، قرار است جايي 
باشــد که نمايندگان اقشار مختلف مردم، به طرح 
خواســته هاي خود بپردازند. يک عضو شــوراي 
شهر، الزم نيســت مانند نماينده مجلس، به مسائل 
حقوقي اشــراف داشــته باشد؛ کار شــوراي شهر 
قانون گذاري نيست. الزم نيست سياستمدار باشد؛ 
شوراي شــهر جاي سياست بازي نيست. کسي که 
روي صندلي نمايندگي شــوراي شــهر مي نشيند، 
کافي اســت ايــده اي براي بهبود زندگي شــهري 
داشــته باشــد. بايد بلد باشــد حــرف دل مردم را 
بزند و نگران حق و ســهم همشــهريانش باشــد و 
در اين کار ســابقه اي داشته باشد. پس الزم است 
در کان شــهري مانند تهران، قبل از شوراي شهر، 
شــوراي محله وجــود داشــته باشــد، نمايندگان 
محات، شــوراي منطقه را تشکيل دهند و افرادي 
که صداقت و امانت و کارآمدي شان در اين مسير 
ثابت شد، شوراي شــهر را تشکيل دهند. اعضاي 
شــوراي اول تهــران، به ايــن نقيصه پــي بردند و 
شــوراياري ها را راه اندازي کردند. به نظر مي رسد 
شــوراياري ها هــم در دســت اندازهاي قانــون و 
پيچ وخم بوروکراسي دست وپا گير، گير افتاده اند. 
درصد بســيار کمي از مــردم، در فرايند انتخابات 
شوراياري ها شــرکت مي کنند. خيلي ها که اصًا 

نمي دانند شوراياري چيست.
شوراي اول؛ جريان ساز

شــوراي اول تهران به اين دليل حائز اهميت است 
کــه ســرآغاز تحوالت مهمي در ســپهر سياســي 
مملکت بود. زنگ  خطر شکاف بين اصاح طلبان 
که در انتخابات 84 آشکار شد، در شوراي اول به 

گسترش تهران کليد مي خورد و زمين هاي موات 
بــه ســاختمان تبديل مي شــود. حکومــت وقت، 
زمين هاي عباس آباد را به ارتشيان مي دهد و تهران 
رفته رفته در آغوش شميران پناه مي گيرد. افزون بر 
رشد عرضي شهر، قد ساختمان ها هم بلند مي شود. 
ســاختمان هاي بلندمرتبه به نماد مدرن شدن شهر 
تبديــل مي شــوند. کم کــم معضاتــي همچــون 
ترافيــک و آلودگي هوا نمايان مي شــود. ازجمله 
قوانيني که براي مقابله با اين معضات به تصويب 
مي رسد، محدوديت تأسيس صنايع در شعاع 120 
کيلومتري شهر است. شاه به خاطر فشار درباريان، 
به ســه واحــد اجازه تأســيس مي دهــد و علينقي 
عاليخانــي در اعتــراض بــه ايــن کار، از وزارت 
اســتعفا مي دهد. دعواي قديمــي رانت خواران و 
قانون، پس  از آن هم ادامه داشته است. گويي جثه 
نحيف قانون، در محاصــره زورمداران گير افتاده 
و آماج مشــت و لگد اســت. زمين مي خورد و تا 
مي آيد نفس نفس زنان بلند شود، دوباره سکندري 

مي خورد.
حاال ديگر نماد تهــران، نه ميدان آزادي و نه برج 
مياد، کــه هاله دود اطرافش، صــداي بوق ممتد 
اتومبيل ها در ترافيک سرســام آور، ساختمان هاي 
بي قــواره و رنگ پريده و ناامن  و مردماني اســت 
که دم غروب با صورت هاي درمانده و بي لبخند، 
کنار خيابان منتظر وســيله اي هســتند که آنها را به 
خانه برســاند. حاال تهران، زير چتري از دود دراز 
کشيده و ســرفه مي کند. چتري که راه اکسيژن را 

سد کرده و با ابرهاي باران زا در ستيز است.
اصل فراموش شده

اصل يکصدم قانون اساســي که مربوط به شوراها 
است، ســرانجام بيست ســال پس از انقاب اجرا 
شد. اجراي اين اصل، يکي از وعده هاي انتخاباتي 
رئيس جمهور خاتمي و جزو اولين اقدامات دولت 
اصاحــات بود. هــدف، واگــذاري تصدي امور 
بــه مردم بود، امــا در عمل، شــوراي تهران محل 
نزاع گروه هاي سياســي شــد. آيا اين قانون کمي 

شتاب زده اجرا نشد؟
 قانون شــوراهاي شــهر، يک اصــل معطل مانده 
قانون اساســي نبود، يک اصل هرگز اجرا نشــده 
بــود. درواقع، مردمي کــه در انتخابات شــوراي 

علفزار
با موهاي سبِز ژوليده در باد

کوه
با موهاي قهوه اِي يکدست

رودخانه
با گيره هاي سرِخ ماهي

بر موهاش
هيچ کدام را نديده

حق دارد نمي خواند
اين پرنده کوچک

تهران کاه بزرگيست
که بر سر زمين گذاشته ايم1

ياقــوت حموي، تهران قرن ششــم و هفتم هجري 
را يکــي از »ديه« هاي بزرگ اطراف ري توصيف 
مي کنــد که بنــاي ســاختمان هايش در زير زمين 
قــرار گرفته اســت. هيچ ســلطاني بر سرنوشــت 
مردمش واليت ندارد و واليان در حسرت ديناري 
پناهگاه  مانده انــد. حفره هاي زيرزمينــي،  ماليات 
فراريان و شورشــگران بر حکومت است و باغ ها 
و تاکســتان هاي اطراف اين قريه خوش آب وهوا، 
راه هجوم غارتگران را ســد  کرده اســت. به گفته 
ياقوت حموي، تهــران قديم، داراي دوازده محله 
بوده و هر محله شــيخي داشته اســت. ساکنان هر 
محله  با اهالي محله هاي ديگر بر سر نزاع بوده اند، 
به خاطــر همين، به ندرت از محله اي به محله ديگر 

مي رفتند.
اين وصف از دهــات تهران، به فيلم فارســي هاي 
دهه چهل و پنجاه طعنه مي زند که هر محله  قلمرو 
قلندري بوده و »چاقوي دسته گوزني اصل زنجان« 
حکم بين افراد بوده اســت. انگار روح سرکش و 
تســليم ناپذير اجداد تهراني ها، نسل به نسل منتقل 

شده است.
در ســال 1335، جمعيــت تهــران يــک ميليون و 
پانصــد هزار نفــر بوده اســت. از همان ســال  ها، 
بــا سرازير شــدن درآمدهــاي نفتــي، طرح هــاي 

احمد هاشمي

شهري ميان دود و سياست
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صرف شود!

شــوراي شــهر تهران، هفته اي دو بار جلسه علني 
تشکيل مي دهد. بخشــي از جلسات شوراي شهر، 
به يادآوري مناســبت ها، تبريک ها و تســليت ها و 
تعارفــات روزمره مي گذرد. بخشــي ديگر به بيان 
بايدونبايدهــا مي گذرد که بيشــتر جنبه شــعاري 
دارد و در دســتور کار قرار نمي گيرد. بخشــي از 
زمان هم، البته، به بررســي مشــکات شهروندان 
مي گــذرد؛ اما به نظر مي رســد شــورا از مباحث 
تأثيرگذار فاصله گرفته است. موضوعاتي همچون 
کاهش درآمد شــهرداري از طريق فروش تراکم، 
به جز در شــوراي اول که محل مناقشه جدي بود، 
ديگــر موردتوجه قرار نگرفت. تبعات تأســف بار 
اين بي توجهي، در زندگي شــهروندان محسوس 
اســت. معضل آلودگــي هوا، روزبه روز تشــديد 
مي شــود و تخريب محيط زيســت با سرعت ادامه 
دارد. ازاين دســت مشــکات بسيار اســت و بيان 
آن ها موجب اطاله کام. نکته مهم اين اســت که 
بخشــي از اعضا در جلســات شــورا کامًا حالت 
منفعل دارند و حتي به ندرت وارد تعارفات روزمره 
مي شــوند. اين مســئله در نگاهي به پرتال شوراي 
شهر مشهود اســت. ازقضا اين افراد نه تحصياتي 
مرتبط با اداره شــهر دارند و نــه تجربه اي که آنها 
را در امور شــهر صاحب نظر کند. تاش مستمر ما 
در نشــريه چشم انداز ايران، براي گفت وگو با اين 
افراد ناکام ماند. برخــي از مردم دليل حضور اين 
افراد در شورا را جذابيت هاي اين پست مي دانند. 
الزم اســت براي جلوگيــري از گســترش چنين 
شــايعاتي، افزون بر ارائه گزارش توسط نهادهاي 
ناظر، مطبوعات مســتقل تاش بيشتري براي طرح 

چنين مسائلي از خود نشان دهند.
نشريه چشــم انداز ايران، در شماره هاي 24 تا 39، 
گفت وگوهايي با اعضاي شوراي اول شهر تهران 
انجام داده است که حاوي مباحثي راهگشا درباره 
موضوع شــوراها و مشارکت مردم است. در ادامه 
و در اين شماره نشــريه، گفت وگوهايي با سه تن 
از صاحب نظران انجام داديم. در شماره هاي آتي، 
افزون بر بررســي مشکات شــوراي شهر تهران، 
به روند شــکل گيري شوراها در شــهرهاي ديگر 
هــم نگاهــي مي اندازيــم. از خواننــدگان محترم 
چشــم انداز ايران مي خواهيم تجربيات خود را در 

اين رابطه با ما در ميان بگذارند.

پي نوشت
1.گروس عبدالملکيان

2. اثر پروانه اي نام پديده اي است که به دليل حساسيت 
سامانه هاي آشوبناک به شرايط اوليه ايجاد مي شود. اين 
پديده به اين اشاره مي کند که تغييري کوچک در يک 
سيســتم آشوبناک چون جو ســياره  زمين )مثًا بال زدن 
پروانه( مي تواند باعث تغييرات شــديد )وقوع توفان در 

کشوري ديگر( در آينده شود.■

نفــر از اعضا، پيگير شناســايي مقصر و جلوگيري 
از تکرار چنين وقايعي هســتند؟ اگر اين موضوع 
براي عضوي از شــورا مهم نيســت، اساساً هدفش 
از حضور در شــورا چيســت؟ چه مسئله اي مهم تر 
از جــان انسان هاســت؟ وقت او صــرف چه کار 

مهم تري مي شود؟
خيلي از مردم نمي دانند ساختمان شوراي شهر در 
خيابان بهشــت است؛ بااين حال، ساختمان شورا از 
مراجعيــن مردمي خالي نيســت. از گرفتاري هاي 
مالــي گرفته تا شــکايت از همســايه مــردم آزار، 
مشــکاتي است که شــهروندان با کمي پشتکار، 
موفق به طرح آن با يکي از اعضاي شورا مي شوند.

معلــوم  دارد.  شــوراي شــهر شــش کميســيون 
نيســت هرکدام از ايــن کميســيون ها، چقدر در 
تصميم ســازي  در شــهرداري مؤثر هســتند. براي 
نمونــه، وقتي پــروژه اي همچــون دوطبقه کردن 
بزرگراه صدر با هزينه اي سرســام آور در دســتور 
کار شــهرداري قرار مي گيرد، شــورا چقدر براي 
بررســي کارشناســي بودن آن وقت مي گذارد و 
در بررســي چنيــن طرح هايي چقدر از مشــاوره 
کارشناسان بهره مي گيرد؟ آيا بهتر نبود با هزينه اي 
بســيار کمتر، يک خط مترو در اين مسير احداث 
شــود. اگر هنگام غروب راهتان به بزرگراه صدر 
افتاده باشــد، در آن يک ســاعتي که مسير دو سه 
کيلومتري را طي مي کنيد و ســرعت اتومبيلتان از 
راه رفتن يک کودک خردسال کندتر است، اين 
پرســش ها از ذهنتان عبور مي کنــد. ياد روزهايي 
مي افتيد که طبقه دوم هنوز نبود و ترافيک روان تر 

بود.
انتظــار مردم تهران اين اســت که شــوراي شــهر 
نظــارت بيشــتري روي هزينه کــرد ماليات هــاي 
دريافتــي از مردم داشــته باشــد. به نظر مي رســد 
خيلي از مردم دوســت نداشته باشند عوارضي که 
مي پردازند صرف نصــب بيلبوردهايي با مضامين 
سياســي و بــراي تبليــغ يک خط فکــري خاص 

صدا درآمده بود. همچنين، يکي از داليل شرکت 
اندک مردم در انتخابات دور دوم شــوراي شهر، 
اتفاقات پيش آمده در شــوراي اول بود که منجر 
به انحال شــورا شد. آمار از حضور 21 درصدي 
مردم در آن انتخابات حکايت مي کرد. شــورايي 
که با رأي يک پنجم مردم تشــکيل شــد، محمود 
احمدي نژاد را به عنوان شــهردار انتخاب کرد و با 
اين کار زمينــه پيمودن پله هاي ترقــي را براي او 
فراهم کرد. در ســال هاي بعد، مردم ايران، پديده 
»اثر پروانــه اي«2 را با تمام وجــود درک کردند. 
شــرکت  نکردن مردم در انتخابات شــوراي دوم، 

حتي بر زندگي مردم ونزوئا هم تأثيرگذار بود!
يکي از نمايندگان دوره اول شــوراي شهر تهران 
نقل مي کند در ديداري که با ســيد محمد خاتمي 
داشــتند، رئيس جمهــور وقت دليل نــزاع اعضاي 
شــورا را جويا مي شود. ايشــان در پاسخ مي گويد 
شما پانزده نهنگ را در يک آکواريوم انداخته ايد 
و انتظــار داريد با هم برخــورد نکنند؟ به واقع هم 
اعضاي شــوراي اول تهران همگی سوابق اجرايي 
و نمايندگي در ســطوح باالي حکومت داشتند و 
روي کاغــذ بايد تغيير محسوســي در نحوه اداره 
شــهر ديده مي شــد. افــزون بر اين، شــوراي اول 
مي توانســت پايه گــذار روند واگــذاري امور به 
مردم و بسط جامعه مدني باشد؛ اما در عمل آنچه 
مشاهده شد کاهش چشــمگير مشارکت مردم در 

دوره هاي بعدي بود.
دور از هياهو

و  بيش ازحــد آرام  بعــدي،  ازقضــا، شــوراهاي 
بي ســروصدا بودند. حتي خيلي وقت ها که انتظار 
مي رفت اعضاي شــورا با حــرارت پيگير حقوق 
موکان خود باشــند، ســکوت پيشــه مي کردند. 
ماجــراي يک ســال پيــش قتل يک دســتفروش 
توســط عوامل منتســب به شــهرداري در شــرق 
تهران يادتان هســت؟ چند نفر از اعضاي شوراي 
شــهر درباره اين موضــوع اظهارنظر کردند؟ چند 

میدان فوزيه سابق)امام حسین)ع( فعلی(
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شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير 
سازمان هاي خدماتي درصورتي که اين نظارت مخل 
جريان عادي امور نگردد« و بند 8 نيز، همين نکته را 
در متن خود آورده اســت؛ نظارت بر حســن اداره 
و حفظ ســرمايه و دارايي هاي نقــدي و غير نقدي، 
امــوال منقــول و غيرمنقول شــهرداري و همچنين 
نظــارت بر درآمد و هزينه آنها، به گونه اي که مخل 
جريان عادي امور نگردد. چنين نظارتي که ناظر بر 
امور، اختيار دخالت و اصاح نداشــته باشد، شورا 
را بيشــتر به يک تماشــاچي تبديل مي کند. فرض 
کنيم شــهرداري پروژه بزرگي را بــدون تصويب 
شــورا به اجرا درآورد که هزينه بسيار سنگيني را به 
شــهروندان تحميل مي کند. اگر شورا حق توقف يا 
اصاح چنين پروژه اي را نداشته باشد، شهرداري به 
کار خود ادامه مي دهد و شورا تماشاچي اين تخلف 

خواهد بود.
بند 30 ماده الحاقي 1382/7/6 نيز نظارت بر حســن 
اداره امــور مالــي شــهرداري و کليه ســازمان ها و 
مؤسسات شرکت هاي وابســته و تابعه شهرداري و 
حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي 
شــهرداري، همچنين نظارت بر حســاب درآمد و 
هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعام موارد 
نقــض و تخلف به شــهردار و پيگيري هاي الزم بر 
اســاس مقررات قانوني را معين نموده اســت؛ يعني 

استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ها مرکب 
از نمايندگان شــوراي اســتان ها مقرر مــي دارد که 
به موجب اصل يکصدودوم در حدود وظايف خود، 
مي تواند طرح تهيه کند و مستقيماً يا از طريق دولت 
به مجلس شوراي اسامي پيشــنهاد دهد و مجلس 
آنها را موردبررسي قرار دهد. اصول يکصدوسوم، 
يکصدوپنجم و يکصدوششم نيز مربوط به برخي از 

اختيارات و محدوديت هاي شوراها است.
پيــش از تصويب قانون اساســي، قانون شــورا در 
شــوراي انقاب تصويب شد؛ لکن به سبب شرايط 
آن روزها به اجرا درنيامد. اين قانون که مي خواست 
بخشي از اختيارات را به مردم بسپارد با چالش هاي 
بســيار، ســرانجام با محدوديت هايي در سال 1375 
تصويب شــد و در دولت جنــاب آقاي خاتمي که 
خود به کار شورايي و سپردن کار مردم به خود آنها 
يا به عبارتي مشــارکت مردم در تصميم گيري هاي 
مربوط به خود اعتقاد راســخ داشتند، قانون شوراها 
به مرحله اجرا گذاشــته شــد. مــا در اينجا به برخي 
از محدوديت هــاي قانــون تشــکيات، وظايف و 
انتخابــات شــوراهاي اســامي کشــور و انتخاب 
شــهرداران که به طــور مختصر قانون شــورا ناميده 
مي شــود، اشاره مي کنيم. براي نمونه، بند 3 ماده 71 
قانون مذکور، نقش نظارتي شــوراها را بدين گونه 
بيــان مي کند: »نظارت بر حســن اجــراي مصوبات 

جناب دکتر طباطبايي با تشکر از فرصتي  ■
که در اختيار ما قرار داديد، لطفًا تاريخچه 
مختصــري از چگونگي تشــکيل و فعاليت 

شوراها بيان فرماييد؟
مــن هم از شــما متشــکرم که ايــن فرصت را  □

فراهــم کرديد. پــس از پيروزي انقاب اســامي، 
نظريه مديريت شــورايي )بــا توجه به تأکيد صريح 
قرآن کريم( مردم را به مشــارکت دعوت مي کرد؛ 
به عبارتــي چهره دموکراســي را در حکومت ديني 
وارد مي کرد. شادروان آيت اهلل سيد محمود طالقاني 
از روزهــاي آغازيــن پيروزي انقاب، بر تشــکيل 
شــوراها تأکيد مي کردند. متأســفانه ايشان پيش از 
تصويب اصل هفتم قانون اساسي که درباره شوراها 
بــود، به ديار باقي شــتافتند، لکن ديــدگاه آيت اهلل 
طالقانــي توســط مجلس خبــرگان قانون اساســي 
دنبال شد و اصل هفتم قانون اساسي درباره شوراها 
به عنــوان ارکان تصميم گيري و اداره نظام تصويب 

شد.
اصل يکصــدم قانون اساســي، پيشــبرد برنامه هاي 
اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي را 
از طريق رأي مردم و تحت نظارت شــوراهاي ده، 

بخش، شهر، شهرستان يا استان مي داند.
اصل يکصدويکم تشکيل شوراها را به منظور جلب 
همــکاري در تهيــه برنامه هــاي عمرانــي و رفاهي 

هرکسي را بهر کاري ساخته اند
برنامه ريزي شهري کاري تخصصي است

گفت وگو با سيد محمود عليزاده طباطبايي

دكتر ســيد محمــود عليزاده 
بــر  افــزون  طباطبایــي، 
در  كه  مختلفي  مسئوليت هاي 
سال هاي پس از انقالب داشتند، 
اولين  در  تهران  مردم  نماینده 
دوره شوراي شهر تهران بودند. 
زیاد،  مشــغله  باوجود  ایشان 
دعوت چشم انداز ایران را براي 

پذیرفتند. گفت وگو 

عکس از م. عارفي- جماران
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چالش هاي دروني شــورا چــه بود؟ تا  ■

آنجايي که به ياد داريم دو شهردار جابه جا 
شدند و در ســال 81 نيز شورا منحل شد و 

وزارت کشور سرپرست تعيين کرد.
هيچ تغييري، آن هم تغييرات و تحوالت بزرگ  □

يک باره اتفاق نمي افتد. اوليــن تجربه حذف کار 
جمعــي پس از انقاب، براي مديريت و نظارت بر 
امور شهر بود. اصوالً در جامعه ما کار دسته جمعي 
سخت است. آدم هايي با سليقه ها و سوابق مختلف 
و دلبســتگي هاي جناحي و حزبــي دور هم جمع 
مي شــوند، ديدگاه هاي متفاوتي دارند. »من«هايي 
که دور هم جمع مي شوند تا »ما« شدن بايد مسيري 
را طــي کنند؛ اما معمول چنين اســت که در چنين 
شرايطي بايد مقدماتي فراهم شود. يکي از دوستان 
از همــان ابتــدا مي گفــت: »بايد اعضــاي منتخب 
شوراها در سرتاسر کشــور آموزش ببينند و شرح 
تفصيلــي وظايف آن هــا تنظيم شــود و درواقع به 
نحوي مديريت شــوند تا کار شــورايي جا بيفتد«. 
درحالي که چنين نشد، شوراي اسامي شهر تهران 
به دليــل وجود اعضــاي باتجربه و مقتــدر زودتر 
ســامان يافت، اما اگر به ياد داشــته باشيم بسياري 
از شــوراهاي دوره اول کارشان به انحال کشيد، 
درست به همين دليل که تجربه اول بود و مقدمات 

الزم فراهم نشده بود.
بحث ما در ابتدا بر سر انتخاب رئيس شورا و سپس 
شهردار بود. حزب مشارکت مي خواست شهرداري 
را زير ســلطه خود داشته باشــد؛ زيرا معتقد بود هر 
کس شــهرداري را داشــته باشــد، برنده انتخابات 
مجلــس هم اســت. رأي آقــاي نــوري نزديک به 
دو برابــر رأي آقاي حجاريان نفر دوم ليســت بود، 
درنتيجه ايشــان بايد رئيس شــورا مي شــد. پيشينه 
اجرايي هم داشت و تصميم هم خوب مي گرفت و 
مي توانســت شورا را به خوبي اداره کند، اما دوستان 
مشارکت شخص ديگري را مي خواستند. سرانجام 
روي رياست آقاي نوري به جمع بندي رسيديم. در 
مورد شهردار هم وضع چنين بود. اعضاي مشارکت 
آقاي مهنــدس دانش را که آن موقــع معاون وزير 
علوم بودند، معرفي کردند؛ اما ايشــان فاقد هرگونه 
تجربه در امور شهرداري بودند، بنابراين با مخالفت 
ما روبه رو شــد. آقاي مهندس الويري مطرح شــد. 
از نظر آقاي نوري جنبه مثبت ايشــان اين بود که با 
طيف هاي متضاد عقيدتــي داخل نظام رابطه خوبي 
داشــت. در زمان شهرداري ايشــان هم شورا قوت 
گرفت. شــورا تصميم هــا را مي گرفــت و طرح ها 
را تصويــب مي کرد، کارها خــوب پيش مي رفت. 
کارشناســاني را از ســازمان مديريت و برنامه ريزي 
دعوت کرده بود و براي شــهرداري بي سروســامان 
ســازمان دهي مي کــرد. برنامه ريــزي و بودجه جا 
افتاد. جالب اينجاست که در شهرداري هزينه کردن 
بدون اعتبار مصوب، يک روش نهادينه شــده بود. 
درحالي که بر اساس قانون، جرم محسوب مي شود. 
اين جرم وقت شــورا را زيــاد مي گرفت. از طرفي 
عده اي بودند که از خارج از شــورا براي رياســت 
يکي از اعضا تاش مي کردند. دوســتان مشارکتي 

چــون پس از پيــروزي انقاب اســامي شــورا يا 
انجمني بر کار شــهرداري نظارت نداشت؛ وزارت 
کشــور جانشــين بود و در دوره پس از جنگ نيز، 
به ترميم خرابي ها و بازسازي پرداخته بود. شناختي 
از اوضــاع  و احــوال آن زمــان وجــود نداشــت، 
آمــار و اطاعاتي فراهم نبــود و همچنين برنامه اي 
درباره شهرداري وجود نداشــت. درواقع سازماني 
ازهم پاشيده و به قولي غرق در فساد را تحويل گرفته 
بوديم. شهرداري در مقابل داشتن برنامه و سازوکار 
مربوط به آن مقاومت مي کرد و کار واقعاً ســخت 
بود. کارهايــي که در دوره اول انجام شــد، تنظيم 
و تصويب آئين نامه داخلي، تدوين شــرح وظايف 
و تشــکيل کميسيون هاي ســه گانه برنامه وبودجه و 
امور حقوقي، عمران و فرهنگي- اجتماعي بود. پس 
از سال ها براي شــهرداري به طورجدي بودجه تهيه 
کرديم. درباره بودجه به ياد سخن يکي از همکاران 
کارشناس افتادم که از سازمان برنامه وبودجه دعوت 
کــرده بوديم. اين شــخص پس از يکي دو جلســه 
کار بــه عوامل مربوطه در شــهرداري مي گفت :   در 
شــهرداري پول تقســيم مي کنند، بودجه به مفهوم 

متعارف آن نمي نويسند.
تعدادي کارشــناس زبــده و باتجربه را از ســازمان 
مديريــت و برنامه ريــزي دعــوت بــه کار کرديم. 
کميته هــاي مختلفي را تشــکيل داديــم و خودمان 
بــر کار آنان نظــارت کرديم تا بودجه شــهرداري 
به طورجدي شکل گرفت. داشتن برنامه وبودجه براي 
هر سازماني، به ويژه ســازماني به وسعت شهرداري 
تهران يک ضرورت مطلق اســت و نداشتن برنامه: 
يعني نداشتن هدف مشــخص، موردي عمل کردن 
يا دنبال رفع مســائل رفتــن. همچنين بودجه به منزله 
ابزار مديريت و کنترل اســت. جدي نگرفتن اين دو 
يعني اتاف منابع و هزينه بدون توجه به هدف ها و 

اولويت ها.
کميسيون هايي که در کار خود صاحب نظر بودند، 
از خدمات کارشناســان زبده اي استفاده مي کردند. 
شــهرداري، ســال ها بدون برنامه وبودجه کار کرده 
بــود، درنتيجه طبيعي بود کــه در مقابل تغيير روش 
مقاومــت نشــان دهــد. در بخش هــاي مديريتي، 
مديريت تغيير و مسلط شــدن بــر مقاومت ها، بحث 
جدي و مفصلي است. کارها به مرور زمان بهتر شد 
و بدنه شــهرداري هم کار بــا برنامه وبودجه از پيش 
مصوب شده را پذيرفت. هرچند تا وضعيت مطلوب 
که مســتلزم کار بيشــتر و صرف زمــان بود، فاصله 

داشتيم.

درواقع شــهرداري فاقد ناظر خارج از دستگاه خود 
است.

نظارتي مؤثر و اصاح کننده است که در طول زمان 
اجرا به وقوع بپيوندد، يعني مانع انحراف در مرحله 
عمل باشد و فعاليت ها را در مسير اهداف برنامه هاي 
تصويب شــده به اجرا درآورد. نوع نظارتي که اين 
بند قانون مشخص کرده، اوالً، بيشتر جنبه مالي دارد؛ 
ثانياً، تخلف را بايد به شــهردار اعام کند که آنچه 
در عمل رخ مي دهد، جمع بندي تخلفات انجام شده 
بعد از عملي اســت که امکان اقدام اصاحي براي 
اغلب موارد فراهم نيســت، تــازه بايد گزارش را به 

خود متخلف بدهد.
در عرصه عمل نقش شوراها صرفاً درباره نظارت بر 
شهرداري آن هم به صورت ناقص به اجرا درمي آيد 
و بررسي و شناخت کمبودها و نيازها و نارسايي هاي 
اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و 
رفاهــي حوزه انتخابيه و نيز طرح ها و پيشــنهادهاي 
اصاحــي و راهکارهاي کاربــردي در اين زمينه ها 
جهــت برنامه ريــزي و ارائه آن به مقامات مســئول 
ذي ربط گام مثبتي برداشته نمي شود. نظارتي که در 
اصل صد قانون اساســي پيش بيني  شده، چه تفاوتي 
با نظــارت اصــل 99 دارد که نظــارت اصل 99 را 
شــوراي نگهبان تفسير به اســتصوابي مي کند، ولي 
نظارت اصل صد، نظارت اســتطاعي است و ناظر 

هيچ اختياري ندارد.

ســرانجام همين قانون مصوب 1375 و  ■
اصالحيه هاي بعدي آن به اجرا گذاشــته 
شد و شوراها فعاليت خود را آغاز کردند. 
در مورد عملکرد شوراها و شهرداران طي 

چهار دوره گذشته، چه نظري داريد؟
مــن در شــوراي اول عضــو بــودم و بــه دليل  □

ســوابق مديريتــي ام در ســازمان برنامه وبودجــه به 
رياست کمســيون اقتصادي، برنامه وبودجه و امور 
حقوقي شــورا برگزيده شــدم؛ برخاف آنچه در 
اذهان مطرح اســت اين شــورا قوي تر و هدفمندتر 
از ســاير دوره هــا عمل کــرد. تقريباً همــه اعضاي 
منتخب، تجربه خدمت در نظام اداري را که آن هم 
منســجم تر و نيرومند تر از امروز بود، داشتند. آقاي 
نوري ســال ها وزير کشــور بودند. آقــاي غرضي 
وزير نفت و مخابرات بــود. آقاي دوزدوزاني وزير 
ارشاد و فرمانده کل ســپاه بود. آقاي فروزش وزير 
جهاد ســازندگي بود. آقــاي حجاريان معاون وزير 
اطاعات بــود. آقاي رضوي رئيس ســازمان امور 
اداري بود. آقاي عطريانفر معاونت وزارت کشــور 
را به عهده داشــتند. من در طول دفاع مقدس مدير 
بخــش عمومي و دفاعي در ســازمان برنامه وبودجه 
بــودم، آقاي حکيمي پــور و آقاي خســروي دوره 
نمايندگي در مجلس شــوراي اسامي را پشت سر 
گذاشته بودند و همه به نحوي نظام اداري و اجرايي 

جامعه را مي شناختند و مي دانستند چه مي خواهند.
بايد بگويم کساني که تشکيات نويي را مي خواهند 
سازمان دهي کنند و کساني که سازمان و تشکيات 
در حال کاري را تحويل مي گيرند و اداره مي کنند 
بسيار متفاوت هستند. شورا را بايد ايجاد مي کرديم، 

برخالف آنچه در اذهان مطرح 
است شورای اول قوي تر و 
هدفمندتر از ساير دوره ها 

عمل کرد. تقريبًا همه اعضاي 
منتخب، تجربه خدمت در نظام 
اداري را که آن هم منسجم تر و 
نيرومند تر از امروز بود، داشتند
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شــهرداري نظــارت کننــد؛ زيرا تخصــص چنين 
کاري را ندارند. شــهرداري تهران ســازماني بسيار 
پيچيده و به اندازه شــش وزارتخانه است. جمعيتي 
شصت هزارنفري را در فهرست کارکنان خود دارد 
و روابط و ســازمان هاي غيررسمي متعددي در آن 
شکل گرفته است. ســاده پنداري است اگر بگوييم 
چنين افرادي حتــي مي توانند پيچيدگي موضوع را 

درک کنند!

باوجود فعاليت هاي در ظاهر گسترده اي  ■
که انجام گرفته، به نظر مي رسد مشکلي از 
شهر تهران حل نشده و شهروندان همچنان 

احساس نارضايتي مي کنند.
يکــي از درآمدهــاي عمــده شــهرداري کــه  □

سال هاي سال ادامه داشته و هرساله هم به نرخ و مبلغ 
آن افزوده شده، نوعي درآمد ناپايدار يا بهتر بگوييم 
واگذاري تراکم است که گاهي بيش از 80 درصد 

درآمد شهرداري را شامل مي شود.
ايــن درآمدها به طــور مســتقيم يا غيرمســتقيم از 
شــهروندان دريافت مي شود؛ به عبارتي يا از سازنده 
خانــه به هنگام صــدور پروانه گرفته مي شــود يا از 
انبوه ســاز که آن هم هر کســي به نوبه خود به بهاي 
واحدهاي فروشــي خود مي افزايد؛ بنابراين يکي از 
علل اصلي گراني مسکن، عوارض شهرداري است. 
عمده درآمدهاي پايدار شــهرداري در حال حاضر 
از دو منبع تأمين مي شود: يکي درآمد ارزش افزوده 

)سهم شهرداري( و دوم عوارض نوسازي.
عوارض نوسازي به موجب قانون نوسازي و عمران 
شــهري، مصوب 1347 وصول مي شــود. لکن هم 
رقم بااليي نيســت و هم وصول آن به درستي انجام 
نمي شود. دست شــهرداري باز است تا درآمدهاي 
ناپايداري مانند فروش تراکم يا گرفتن وام از منابع 
داخلي و خارجــي را وصول و هزينه کند و چندان 
توجهي به درآمدهاي پايدار نمي کند. در دوره اول 
بنا بود تدابيري انديشــيده شود که سهم درآمدهاي 
پايدار در بودجه شــهرداري بيشتر شــود، اما هنوز 
همان ترکيب باقي اســت. ضمن اينکه االن بودجه 
شــهرداري به شانزده هزار ميليارد تومان در سال 93 

موضوع ديگر انتخاب اشخاص کم تجربه  ■
يا فاقد تخصص مناســب در شوراي شهر 
است. براي نمونه حضور تعدادي ورزشکار 

در شوراي شهر براي چيست؟
جــا افتــادن يک تغييــر در اين مردم ســاالري  □

نيازمنــد تمهيدات و تدابيري اســت و خودبه خود 
رخ نمي دهد. نقش رســانه ها را نمي توان در چنين 
وضعي ناديده گرفت. رســانه  هاي همگاني به ويژه 
سيماي جمهوري اسامي ايران که بيشترين بيننده 
را دارد و مؤثرترين وسيله اي است که مي تواند در 
روشنگري شــهروندان تأثير بســزايي داشته باشد. 
شما يک نظرسنجي انجام دهيد. سؤال اين باشد که 
وظايف شوراي شهر چيست؟ ببينيد چند درصد از 
مردمي که رأي مي دهند اين وظايف را به درســتي 
مي شناسند. اگر رسانه ها اين مسائل را براي مردم به 
نحوي توضيح دهند که مردم را به فکر وادار کنند، 
آن وقت براي اينکه فان ورزشکار صرفاً حريفش 
را زمين زده رأي نمي آورد و مردم به کســي رأي 
مي دهنــد که نارســايي ها را به خوبي درک کند و 
تصميم گيري ها را به درســتي انجام دهد. من قصد 
اهانت به کسي را ندارم، اما به قول معروف هرکسي 
را بهر کاري ساخته اند؛ يک موسيقيدان، خواننده، 
کشــتي گير يا وزنه بردار چگونه مي تواند در امور 

برنامه ريزي شهري هدايت کننده باشد.
متأســفانه نقش احــزاب در تعامــات اجتماعي و 
اقتصــادي و مديريتي پررنگ نيســت. مردم اغلب 
تابع احساسات مي شوند و به کسي رأي مي دهند که 
او را مي شناسند، اگرچه براي آنها کاري نمي تواند 

انجام دهد.
جالب اســت رئيس محترم شــورا زماني که اليحه 
انتخــاب شــهردار توســط مــردم مطرح شــد، در 
مصاحبه اي که از طريق ســيماي جمهوري اسامي 
ايران پخش مي شــد در مخالفت با انتخاب مستقيم 
شهردار اظهار داشتند مردم تعدادي متخصص را به 
نمايندگي خود در شورا را انتخاب کرده اند و کسي 

نپرسيد کدام افراد متخصص را؟
چنيــن افرادي اگر هم بخواهنــد، نمي توانند به کار 

هم ســعي داشــتند آقاي الويري را کنار بزنند و از 
خودشــان کســي را بياورند. آقاي ملــک مدني را 
به شــهرداري انتخاب کرديم، اما ايشــان هم خود 
تصميم مي گرفت و اندکي حرف شــنوي نداشت. 

اين تعارض ها سرانجام به انحال شورا انجاميد.
افرادي موجبات انحال شــورا را فراهم کردند که 
منافع شــخصي و حزبي خود را دنبال مي کردند نه 
منافع عامه شهروندان را! صداوسيما هم در اين ميان 

به سبب طرفداري از جناح خاص بي تقصير نبود.
سرنوشت شوراي اول، شهرونداني را که با آن همه 
اشتياق در انتخابات شــرکت کرده و به نمايندگان 
خود رأي داده بودند، دلسرد کرد و انگيزه مشارکت 
در انتخابــات بعدي را کاهــش داد. به نحوي که در 
دوره دوم مجمــوع آراي نماينــده اول تهــران در 
شوراي شهر 120000 رأي يعني معادل نفر پانزدهم 
انتخابــات دوره اول بود. آراي دوره هاي بعدي هم 

تنزل کرد؛ زيرا به باور مردم لطمه خورده بود!
به نظر مي رسد دلسردي مردم که شورا  ■

هم به نحوي در آن سهيم است، نه تنها مانع 
انجام امور به دست مردم و مشارکت آنها 
در تصميم گيري ها مي شــود، بلکه به ضد 
خود تبديل شــده و شرايط رانت خواري 

تازه اي را شکل مي دهد.
بازهم برمي گرديم به همان سخن اول من که هيچ  □

تحولي آن  هم تحول بزرگ در ســطح يک جامعه 
يک باره و بدون دورانديشــي، آمــوزش و مراقبت 
تحقق پيدا نمي کند. يکي از دوســتان مي گفت من 
تصــور مي کــردم حداقل در يک دوره 50 ســاله با 
تمرين دموکراســي به دموکراســي مي رسيم، اما با 
تجربه بيش از 30 سال فکر مي کنم با اين روند 100 
ســال هم با دموکراســي واقعي فاصله داريم. عادت 
داريم فــردي فکر کنيم، تنهايــي تصميم بگيريم و 
همان تصميم را به اجرا درآوريم. در اين ميان افزون 
بر عادت، منافع و رانت افراد هم بســيار مؤثر است و 

در پايان راهي براي رانت خواري پيدا مي کنند.
ما در شــوراي اول نسبت به فساد حساسيت شديدي 
داشــتيم. يکي از اعضاي شــورا آن زمــان در کار 
ساخت وساز بود. همه مراقبش بودند سوءاستفاده اي 
نکنــد. هيچ کــس از رانــت اســتفاده نکــرد، امّا از 
دور دوم وضع عوض شــد. کســاني دور شــهردار 
را گرفتنــد و با او رابطه مالي برقــرار کردند. ثروت 
بعضي از اعضاي شورا و مديران شهرداري به صدها 
ميليارد تومان مي رســد. يک تحقيق و تفحص الزم 
اســت تا معلوم شــود اين همه ثــروت را ظرف اين 
مدت چگونه تحصيل کرده انــد. خب، وقتي چنين 
آدم هايي راست راســت راه مي روند و هيچ کس از 
آنها سؤال نمي کند، انگيزه اي مي شود تا ديگران هم 
راه او را بروند و ديگران هم خداي ناکرده به ســمت 
رانت خواري کشيده شوند. انحصارطلبي يک گروه 
و کسب منافع گزاف باعث وسوسه بقيه هم مي شود، 
مگر اينکه نظارتي باشــد تا بر اساس قانون، عدالت 
و انصاف عمل کند. چنين اســت که مردم ساالري 
لطمه مي خــورد و هدف انتخاب کنندگان )يا عموم 
شــهروندان( به نفع اهداف فــردي و جناحي قرباني 

مي شود.

اعضای شورای شهر اول تهران
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چه اموري شــده و چه ميزان از نياز آنان را برآورده 
ســاخته است. اين قبيل گزارش ها منتشر نمي شود و 
اگر هم بشــود عمدتاً در قالب ترازهاي حسابداري 

است که براي عموم قابل استفاده نيست.

به نظر مي رسد عضويت در شوراي شهر  ■
از نمايندگي مجلس شــوراي اسالمي هم 

جذاب تر باشد؟
بله، متأسفانه اگر کسي اهل سوءاستفاده باشد از  □

رانتي که مي تواند در شوراي شهر استفاده کند، در 
مجلس خبري نيست. من خودم صورت چک هاي 
پرداخت شــده معــاون اول رئيس جمهور ســابق به 
نمايندگان مجلس را ديده ام. دو ميليون، پنج ميليون 
تا 10 ميليون بود. درحالي که سوءاستفاده هاي مالي 

در شهرداري ها رقم هاي ميلياردي است.

شما براي انجام صحيح وظايف شورا و  ■
شهرداري چه توصيه هايي داريد؟

مبارزان مشروطه مي گفتند مشکل ايران را قانون  □
حل مي کند، اما متأسفانه گويي قانونمندي در نهاد 
ما نيســت. بيش از صد ســال از انقاب مشــروطه 
گذشــته و آن قانونمندي که حال مشکات تلقي 
مي شــد هرگز رعايت نشده اســت. به قول يکي از 
نويســندگان، آدم هاي فراتر از قانــون در دوره هاي 
مختلف وجود داشته اند که به راحتي قانون را به هيچ 
مي شــمردند. هر کس هم که در پــي اجراي قانون 
بود و به نحوي منافع ايــن آدم هاي فراتر از قانون را 
تهديــد مي کرد، با لطايف الحيل کنار زده مي شــد. 
اتهام ها به او وارد مي شــد، پرونده سازي ها مي شد تا 
تصميم گير نباشد. به اين نتيجه مي رسيم که همانند 
ســاير دستگاه ها شورا و شهرداري هم بايد نسبت به 
هر موضوعي رويکرد قانوني داشــته باشند. قوانين 
شــهري بايد به نحوي اصاح شــود که شهرداري 
و شــورا در يک چارچوب منضبط قانوني فعاليت 
کنند. شــورا خود نقش ناظر را دارد. نمي دانم بايد 
بگويم ســازماني هم بايــد ريزبه ريز به کار شــورا 
نظارت کند؟ به نظر مي رســد که اگر چنين نشــود 
رانت خواري ها ادامه پيدا مي کند و افراد بيشتري را 
به دام خود مي کشــد و فساد رشد تصاعدي خواهد 
داشــت. در ســال 1337 قانوني تصويب شد که به 
قانون از کجا آورده اي؟ معروف بود. به نظر مي رسد 
بهترين وسيله براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اجراي 
قانــون معــروف بــه »از کجــا آورده اي؟« مصوب 
نوزدهم اسفند 1337 است. به موجب اين قانون وزرا 
و معاونان و ســاير کارمندان دولت اعم از کشوري 
و لشکري يا شــهرداري ها يا دستگاه هاي وابسته به 
آنها و اعضاي انجمن هاي شهر )فعًا شوراي شهر( 
و کارمندان مؤسســات مأمور به خدمات عمومي و 
همچنين همه کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، 
بانک يا هر مؤسســه ديگري که اکثريت سرمايه يا 
منافع آن متعلق به دولت يا ســاير مؤسسات مذکور 
اســت يا نظارت يا اداره يا مديريــت آنان با دولت 
اســت و همچنين همه کســاني که از خزانه دولت 
يا از مؤسســات مذکور پاداشي دريافت مي کنند – 
به استثناي بازنشستگان يا کساني که حقوق وظيفه يا 

و تفريح زير ســايه درختان به شميرانات مي رفتند. 
امــروز کمتر درختي در شــميرانات مي بينيد. جاي 
همه درخت ها را برج گرفته و جاي نفس کشــيدن 
نيســت و اين تنها يکي از آثار وابســتگي به درآمد 
حاصل از فــروش تراکم اســت. درصورتي که در 
دوران مديريــت آقاي کرباســچي زمين هاي مردم 
در طرح هاي شهرداري قرار مي گرفتند و شهرداري 
توان پرداخت خســارت مردم را نداشت، درنتيجه 
تصميــم گرفت بــه ازاي زمين هايي کــه به تملک 
شــهرداري درمي آيند معادل 120 درصد مساحت 
زمين مربوطه، اجازه ساخت وساز در محل ديگري 
به مالک زمين داده شود؛ ولي امروز تراکم به منبعي 
ناپايدار و خسارت بار براي تأمين درآمد شهرداري 

تبديل شده است.
ظاهراً مديران شــهري از بعــد هزينه و صرفه جويي 
يــا به عبارتــي بهينه هزينه کــردن نــگاه نمي کنند. 
هزينه هــاي صدهــا بلکه هــزاران ميليــارد توماني 
به اصطاح فرهنگي و اجتماعي و هزينه هاي بســيار 
ديگــري که از نتيجــه و محصــول آن بازخوردي 
گرفته نمي شــود و مــورد ارزيابي قــرار نمي گيرد. 
آيا احــداث يک پايه پرچم چند ميليارد توماني در 
اراضي عباس آباد جزو اولويت هاي شــهري است؟ 
شهرداري ها بايد در مقابل شهرونداني که هزينه هاي 
شهري را مي پردازند پاسخگو باشند. آيا شهرداري 

تهران چنين مي کند؟
در رابطه با پاســخگويي قوانين و مقررات، وظايفي 
را براي شــورا و شهرداري مصوب کرده اند. بند 10 
مــاده 71 قانون شــوراها، يکي از وظايف شــورا را 
تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري تعيين 
کرده که هر شش ماه يک بار توسط شهرداري تهيه 
مي شود و انتشار آن براي اطاع عموم مردم الزامي 
است. همچنين، شــهرداري به استناد ماده 71 قانون 
مکلف شده است هر شــش ماه يک بار تا پانزدهم 
ماه بعد، صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري را 
پس از تصويب شــوراي شهر منتشر کند. همچنين 
شهرداري موظف است هر شــش ماه يک بار آمار 
کليه عمليات انجام شــده از قبيل ساختمان و بناها و 
ساير امور اجتماعي و امثال آن را براي اطاع عموم 

منتشر نمايد.
ايــن وظايف به عنوان پاســخگويي بــه عموم مردم 
پيش بيني شــده اســت تــا شــهروندان بدانند آنچه 
به عناوين مختلف به شــهرداري مي پردازند، صرف 

افزايش پيدا کرده است. وصول اين نوع درآمدها، 
مستقيماً ًدر زندگي مردم اثر مي گذارد.

نابجاســت.  و  تکــراري  هزينه هــاي  دوم  مــورد 
شهروندان تهران شــاهدند که جدول هاي خيابان ها 
هرســاله عوض مي شود، پياده روها و کف  پارک ها 
هرســاله ســنگفرش عوض مي کنند. ساختمان هاي 
اداري جديــدي بــراي شــهرداري هاي مناطق برپا 
مي شــود، تزئينات شــهر بدون آنکه نيازي باشــد 

افزايش مي يابد.
شــلوغي و ترافيــک شــهر همچنان پابرجاســت، 
آلودگي هــاي  هــوا، آب و ماننــد آن افزايش يافته 
اســت. قوانين و مقررات شــهري رعايت نمي شود. 
ساخت وســازهاي فراوان براي کسب درآمد باعث 
مي شود، کاميون هاي مصالح، بونکرها و جرثقيل ها 
روز و شب در خيابان هاي شهر در حرکت  باشند و 
شهر تبديل به يک کارگاه ســاختماني شده است. 
اين وابستگي شهرداري به درآمد ناپايدار ساختماني 
باعث اشاعه فساد، رانت خواري و دالل بازي شده و 
همه اين ها از جيب مردم هزينه مي شود؛ يعني هزينه 
سوء مديريت شهرداري را مردم مي پردازند و طبيعي 

است که از چنين وضعيتي رضايت نداشته باشند.
کارشناسان شهري احداث اين همه برج به خصوص 
در منطقــه يک را عارضــه نامطلوبي بــراي آينده 
شــهر مي دانند، زيرا زيرســاخت هاي شهر آمادگي 
پذيرش اين همه بنا را ندارد. اين بناها سکنه خواهند 
داشت. ســاکنيني که از اســتان ها و شهرستان هاي 
ديگر مي آيند، مصرف آب که هم اکنون هم دچار 
معضل اســت، بيشــتر مي شــود. مصرف برق بيشتر 
مي شود، جمعيت بيشتري در تهران جمع مي شود و 
ترافيک و موارد بســيار ديگر بر معضات زندگي 
در تهران افزوده خواهد شــد. اينجا اشاره اي به نکته 
مقام معظم رهبري در روز درخت کاري الزم است 
که فرمودنــد، منتها من گايه ای کــه بايد بکنم از 
مجموع مســئوالِن مســئله  درخت و درختکاری و 
جنگل و اين چيزها، اين اســت که ما اينجا دانه دانه 
درخت مي کاريم، اما صدها صدها و هزارها هزارها 
درخــت در جاهايي که نبايد قطع شــود، بی جهت 
قطع مي شــود؛ اين خيلی اشــکال بزرگی است که 
وجود دارد. عاوه بر اينکه آبادی ها و ســبزی های 
اطراف شــهرهای بــزرگ به غلط و بــه غصب در 
اختيار افرادی قرار گرفت که مي خواســتند از زمين 
سوءاستفاده کنند و هنوز هم دارند مي کنند و سبزی 
تبديل شد به ســيمان و آهن و اين ها –که اين يک 
مصيبتی برای شهرهاست– مجموعه  جنگلی کشور 
هم مــورد تهديد جدی قــرار داشــت و دارد؛ که 
بايــد به صورت جدي از آن جلوگيری شــود. اين، 
هم وظيفه  دولت اســت، هم وظيفه  مجلس اســت، 
هم وظيفه  شهرداری هاســت، هم وظيفه  قوه  قضائيه 
اســت؛ هرکدام به نحوي بايد جلوی پيشــرفت اين 
حرکت غلطی را که امروز متأســفانه در کشــور ما 

وجود دارد، بگيرند.
هزاران درخت در شــمال تهران قطع شده و به جاي 
آن برج ســاخته شده است. شــميرانات زماني ريه 
تهران محسوب مي شــد و مردم شهر براي آسايش 

ظاهراً مديران شهري از بعد 
هزينه و صرفه جويي يا به عبارتي 
بهينه هزينه کردن نگاه نمي کنند. 

هزينه هاي صدها بلکه هزاران 
ميليارد توماني به اصطالح فرهنگي 

و اجتماعي و هزينه هاي بسيار 
ديگري که از نتيجه و محصول آن 
بازخوردي گرفته نمي شود و مورد 

ارزيابي قرار نمي گيرد
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مســتمري مي گيرند– مکلف اند صورت دارايي و 
درآمد خود، همسر و فرزنداني را که براساس قانون 
تحت واليت آنها هستند به مراجعي که هيئت وزيران 
تعيين مي کند تسليم و رسيد دريافت کنند و هرسال 
ظرف ماه هاي فروردين و ارديبهشــت تغييرات اين 
فهرســت را نيز اعام کننــد. اين دارايي ها شــامل 
صورت ريز کليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به 
آنهــا و مطالبات ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد 
و اســناد بهادار و جواهر و اشياي گران بها مي شود. 
اين قانون براي کساني که در اجراي آن تعلل کنند 
يا مرتکب خاف گويي شــوند مجازاتي با درجات 
مختلف پيش بيني کرده اســت که شامل انفصال و 
محروميت از خدمت مي شــود. اموال ابراز نشده نيز 
ضبط خواهد شــد و چنانچه در بررسي ها مشخص 
شــود اضافــه دارايي ها از طريق نامشــروع تحصيل 
شــده، مجازات مرتکــب انفصال دائــم از خدمت 
دولتي و مؤسســات مذکور و ضبط مال نامشــروع 
تعيين  شــده است. همچنين تصريح شده چنانچه در 
بررســي ها مشخص شــود جرايم ديگري نيز وقوع 
يافته اســت به آن جرايم نيز رســيدگي خواهد شد. 
البته درنهايت اين ضابطه نيز پيش بيني شده که اگر 
افرادي که تعقيب مي شــوند برائت حاصل کنند و 
قبًا از خدمت معلق شــده باشــند، به خدمت اعاده 
مي شــوند و حقوق ايام تعليق را نيز خواهند گرفت. 
واضح اســت انفصال  از خدمــت و ضبط اموال در 
صــورت کتمان واقعيــت و خاف گويــي، ظاهراً 
محتاج دليل اضافي نيســت و آنچه موضوع ضوابط 
اخير اســت جرايم ديگري اســت که مرتکب شده 
باشــد. قانون تصريح مي کند اين اطاعات محرمانه 

است و افشاي آنها مجازات خواهد داشت.
حال مشــکات شهرها، روســتاها و اصوالًجامعه 
ما قانونمندي اســت. قانوني که ضمانت اجرا داشته 
باشد، همه را به يکسان ببيند و آنکه قانون را رعايت 
نمي کند به مجازات مناســب برساند؛ حتي قانون بد 
بايد اجرا شود. قانون ناقص را مي توان اصاح کرد؛ 
اما بي قانوني به هرج ومرج و فساد و تباهي مي انجامد.

همچنيــن بايــد رأي دهندگان بــه درک صحيح از 
موضوع برســند، اطاع رســاني صــورت بگيرد و 
افراد براي رأي خود ارزش قائل باشــند. بدانند رأي 
آنها در سرنوشت خودشــان و فرزندانشان اثرگذار 
اســت، رأي را به کســي بدهند که بتواند گره اي از 
مشکات بي شــمار تهران بگشــايد. مردم ساالري 
آموزش مي خواهــد، تربيت مي خواهد، قانونمندي 
مي خواهــد و جلب حمايت مردم با احترام به آراي 

آنها امکان پذير است.
ناگفته نماند که اصل ســوم قانون اساسي جمهوري 
اســامي ايــران دولت را موظف کرده اســت همه 
 امکانــات خــود را بــراي اين مــوارد بــه کار برد: 
1. ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخاقی بر 
 اســاس ايمان و تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد؛ 
2. افزايــش ســطح آگاهي هــاي عمومــی در تمام 
زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه های 

گروهی و وسايل ديگر.■

نهادهاي اجرايي نظارت گريز
دستگاه ناظر را سرگرم مي کنند

 گفت وگو با احمد حکيمي پور

در گفت وگويــي که قباًل در نشــريه  ■
چشــم انداز درباره شــوراها با شما انجام 
داده ايم، مطالبــي را عنوان کرده ايد که 
من مايلم از همان جــا بحث را آغاز کنم. 
در شــوراي اول ناهماهنگي هايي وجود 
به صورت شفاف  داشت. وظايف آن هنوز 
و واضح مشخص نبود. کار اصلي شما اين 
بود که وظايف شورا را تبيين کنيد. حال با 
توجه به تجربه گذشته شما و اين موضوع 
که شما در شوراي فعلي هم حضور داريد، 
در حال حاضر وظايف کلي شــورا به چه 
صورتي است؟ بين صاحب نظران اختالفي 
وجــود دارد درباره تمايــز ذاتي نظارت 
شــوراي نگهبان و شــوراها کــه نظارت 
شوراها استطالعي است و در مقابل نظارت 
نگهبان استصوابي است؛ نوع اين  شوراي 

نظارت را به صورت کلي مورد موشکافي و 
بررسي قرار دهيد؟ 

من از نشــريه شما به خاطر پيگيري اين موضوع  □
تشــکر مي کنم، زيرا اين موضوع مشــکل مبتابه 
جامعه ماست. من به عنوان فردي که هم در شوراي 
شــهر اول و هم در شوراي چهارم حضور داشته ام، 
معتقدم که ما در شوراي شهر قدم هايي برداشته ايم، 
امــا اين کارها به حــد کافي نبوده اســت. به نظرم 
اگــر بگوييم درجا زده ايم ســخني گزاف نباشــد. 
ايــن درجازدن در بعد نظارتي شــورا بوده اســت. 
هدفي که تدوين کنندگان قانون اساسي در مجلس 
خبرگان قانون اساســي دنبــال مي کرده اند، درباره 
شوراها به منصه ظهور نرسيده است، زيرا شورا در 
اصول قانون اساســي به عنوان يکي از ارکان اصلي 
نظام در نظر گرفته شــده اســت. شــما وقتي قانون 
اساسي را مطالعه کنيد مي بينيد که هم در مقدمه آن 
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وظيفه دارد آنها را بررســي کند. اين احکام قانوني 
که تصويب شــده است نياز به ســاختار منسجمي 
دارد. متأســفانه ما ساختار نظارتي در شورا نداريم. 
نظارت موردي فايده اي ندارد. براي نمونه ما متوجه 
شويم که در بازارچه عاءالدين تخلفي روي داده 
اســت يا در خيابان فرمانيه عمل غيرقانوني در حال 
انجام اســت. اين گونه رســيدگي کــردن فايده اي 
نــدارد. نظــارت بايد قبــل از انجــام کار صورت 
بگيــرد، تا از وقوع تخلف جلوگيري شــود. اينکه 
فردي بيايــد و گزارش تخلف در جايي را بدهد و 
مــا پيگيري کنيم و آبرو و حيثيت و اعتبار افراد در 
معرض خطر قرار بگيرد، بي فايده است. بايد چنان 
فرآيندي را بسازيم تا نظارت سامانمند شده و مورد 
خافي اصًا شکل نگيرد، چه برسد به اينکه فردي 
بخواهد تخلف را گــزارش بدهد. در اين زمينه ما 

موفق نبوديم. 
تنهــا دســتاوردي که ما داشــتيم افزايــش نظارت 
اجتماعي در تهران بوده است؛ يعني در شهر تهران 
ما ناظر پديــده اي به نام نظارت اجتماعي هســتيم. 
مــردم به طورجدي در مســائل شــهري احســاس 
مســئوليت مي کننــد و چهارچشــمي مراقب انــد، 
تخلفات را ديده و ســريعاً گــزارش مي دهند. اين 
گزارش ها ممکن اســت به شــهرداري يا شــوراي 
شــهر داده شود. به نظر من اين اتفاق مبارکي است 
و اين پديده يکي از قوي ترين نوع نظارت اســت؛ 
اما دربــاره اينکه خود شــورا بخواهــد به صورت 
ســازمان يافته اي نظارت روي تمام مســائل داشــته 

باشد، مي توان گفت موفقيت آميز نبوده است. 

به نظر شــما دليل اين کمبود نظارت  ■
چيســت؟ به هرحــال االن در ابتداي راه 
نيســتيم، شورا تجربه ســه دوره پيشين را 
در کارنامــه خود دارد و وظيفه اصلي آن 
نيزهمان طور که شما اشاره کرديد نظارت 

است. چرا اين ساختار شکل نمي گيرد؟ 
خب اين مســئله ابعــاد متفاوتــي دارد. يکي از  □

داليل اصلي به نظرم اين بوده که نهادهاي اجرايي 
از نظــارت مي گريزنــد و به عبارتــي نظارت گريز 
شــده اند. براي عملي کــردن ايــن نظارت گريزي 
دســتگاه ناظر را ســرگرم مي کنند و آن را به دنبال 
کارهاي روزمره فرســتاده تا به صورت فرسايشــي 
عمل کنند. نهادهاي اجرايي ســاختار ثابتي دارند؛ 
درحالي که سيستم شورايي انتخابي است و اعضاي 
آن در دوره هاي متفاوت تغيير مي کنند. مدت زماني 
که طول مي کشد تا اعضاي شورا خود را با سيستم 
اجرايي تطبيــق دهند. اين مدت، ابتکار عمل را در 
اختيــار نهادهــاي اجرايي مي گذارد تــا ناظرين را 
ســرگرم کنند و به دنبال کارهاي روزمره بفرستند. 
من معتقدم شورا بايد پيوستگي خود را حفظ کند. 

چنين برمي آيد قانون اساسي ما يک نظام شورايي 
را مدنظر داشته است که حلقه واسط ميان مديريت 
دولتي و مديريت خصوصي باشد. اصل يک صدم 
قانــون اساســي مي گويــد براي پيشــبرد ســريع 
برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، 
فرهنگي، آموزشــي و ســاير امور رفاهي از طريق 
همــکاري مــردم باتوجه بــه مقتضيــات محله اي، 
اداره هر شــهر، روســتا يا بخش با نظارت شورايي 
به نام شــوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان 
صورت مي گيــرد که اعضــاي آن را مردم همان 

محل تشکيل مي دهند. 

مايلم در اينجا روي واژه نظارت تأمل  ■
بيشــتري کنيم. بعضــي مي گويند وظيفه 
نظــارت در شــوراها باعث مي شــود که 
شــوراها نتوانند وارد حوزه هاي اجرايي 
شــوند. به خاطر داريد که در شــوراي 
اول هم اين مشــکل در تقابل با شهرداري 
به وجود آمده بود. شــهرداري معتقد بود 
کــه شــوراها نبايد در جزئيــات دخالت 
داشته باشند. براي نمونه آنها به نمايندگان 
شــوراها اجازه نمي دادند که در جريان 
حسابرسي قرار بگيرند. آيا در حال حاضر 

اين مشکل مرتفع شده است؟ 
مــن از همه شــوراهاي کشــور خبر نــدارم و  □

به صورت کلــي نمي توانم اظهارنظــر کنم. به نظر 
مي آيــد در تهران اوضاع قدري بهبــود پيدا کرده 
اســت. تفريغ بودجه شــهرداري ها و جزئيات آنها 
در شوراي شــهر مورد بررسي قرار مي گيرد، براي 
نمونــه تفريغ بودجه ســال 1392 در دســتور کار 
شــوراي شهر اســت؛ يعني پيش از اينکه ما بودجه 
ســال 1394 را ببنديم بايد تفريغ بودجه سال 92 را 
انجام دهيم. اين موارد بهبود يافته اســت، اما بحث 
نظارت را که شــما مطرح کرديد، به صورت جدي 
پيگيري مي کنيم. مــاده 71 قانون شــوراها درباره 
اختيارات شوراهاســت که در سي وچهار بند آمده 
اســت. اين اختيارات به دو دســته تقسيم شده که 
يکي مربوط به شــهرداري ها اســت و دسته ديگر 
اختيارات فراشهرداري اســت. ما اين اختيارات را 
نظام بندي و سامان بندي نکرديم، براي نمونه ما بايد 
تمام معامات شهرداري را تصويب کنيم و بر آنها 
نظارت داشته باشيم؛ اعم از خريد، فروش، مقاطعه 

و استجاره. 

آيا همين بند اجرايي شده است؟  ■
بــه نظــر من مشــکل همين جاســت کــه اجرا  □

نمي شــود. ما در مقوله نظــارت ضعف هاي جدي  
داريم. درخواســت من براي اين دوره اين بود که 
به کميســيون بودجه بروم، زيرا در نظر داشــتم که 
در ســال دوم حضورم در شــورا با تمرکز بيشتري 
روي موضوع نظارت داشــته باشــم. به نظرم عمده 
مسئوليت شورا در قبال شــهرداري به دخل وخرج 
آن بازمي گردد، که نظارت بر اين امر چگونه انجام 
مي شــود. اين نظــارت در قالب تصويــب بودجه، 
تفريــغ بودجه، متمم بودجه و ... اســت که شــورا 

شورا مطرح شده اســت و هم در اصل هفتم قانون 
اساسي به صراحت مسئله شوراها مطرح شده است. 
در فصــل هفتم نيز اين مســئله در هفت اصل مجزا 
مورد بررســي قرار گرفته است. شوراها يک فصل 
مجزا در قانون اساســي را به خــود اختصاص داده 
اســت. در کنار قواي ديگر همچــون قوه مجريه و 
قوه قضائيه، شــوراها نيز فصلي مجــزا دارند. يعني 
شــوراها ذيل هيچ قــوه اي تعريف نشــده اند، اين 
موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي کند که حتي 
شوراي نگهبان نيز فصلي مجزا و مخصوص به خود 
نــدارد و در ادامه فصل مربوط به قــوه مقننه آمده 
اســت. در اصول مقدماتي قانون اساســي در فصل 
اول آن، يک اصل به شوراها اختصاص دارد. براي 
هر اســتان، شــهر، شهرســتان، بخش و ... شورايي 
در نظر گرفته شده است. شــوراهاي شهر و روستا 
به عنــوان يکــي از ارکان اصلي حکومــت درنظر 
گرفته شــده اســت که موارد، حــدود اختيارات، 
چگونگي اختيارات آنها و نوع رويکرد شوراها را 
اين قانون مشخص مي کند. همين قانون اساسي پس 
 از اينکه در فصل ششم مسائل مختلف قوه مقننه را 
بررسي کرد، در فصل بعد به طور مفصل به شوراها 
مي پردازد. در اين فصل از اصل يکصدم تا يکصد 
و ششــم مربوط به شوراهاســت. اگر قانون اساسي 
را محصول انقاب اســامي بدانيم که خبرگان در 
آن زمان تصويب کرده اند، نتيجه مي گيريم که آنها 
شوراهاي شهر و روســتا را به عنوان يکي از ارکان 
حکومت و حتي براي حکومت الزامي دانســته اند. 
ايــن رکن مهم به هر دليلي تا بيســت ســال پس از 
انقاب تحقــق نيافت، درحالي که در ســال 1358 
مشاهده مي کنيم که مرحوم امام به شوراي انقاب 
دستور اکيد داده اند که موضوع شوراها را پيگيري 
کنند. دقت کنيد که در بهار سال 1358 هنوز قانون 
اساسي شــکل نگرفته بود، اما امام دستور پيگيري 
اين مســئله را دادند. در همان موقع ايشــان خطاب 
به شــوراي انقاب مي فرمايند کــه امور مردم را به 
خود آنها واگذار کنيد. در همان زمان با فرمان امام، 
شوراهايي در بعضي مناطق برپا شد، اما دوام زيادي 
نداشت. در زمان انتخابات هفتم رياست جمهوري، 
آقاي خاتمــي در مبارزات انتخاباتــي خود وعده 
برپايي شــوراها را داد و به شوراها شکل دادند. در 
شــوراي اول که به اصطاح شــوراي تأسيسي بود 
يک ســري کمبودها و کاســتي ها و ناهماهنگي ها 
وجود داشت و اين طبيعي است، اما در حال حاضر 
که شــوراي چهارم مشغول فعاليت است و شوراها 
در سيســتم حکومتــي تثبيــت شــده اند و در ابعاد 
مختلف مشغول کارند و شوراي باالدستي همچون 
شــوراي شهرستان، استان و شــوراي عالي استان ها 
به وجــود آمدند؛ شــوراهاي پايين دســتي همچون 
شوراي بخش و ده تشکيل شده است، اما همچنان 
جاي شــوراي محلــه در ســاختار حکومتي خالي 
اســت. پس از تشکيل شــوراي اول، اعضاي شورا 
قصد داشتند پيش قدم شده و خود شوراي محات 
را تشکيل دهند تا به عنوان کمک دست شورا عمل 

کنند؛ اما اين در قانون لحاظ نشده است. 

ما در مقوله نظارت ضعف هاي 
جدي  داريم
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و مــردم نيز بين اين برنامه ها انتخــاب مي کنند، اما 
در ايران چنين نيست. ما سيســتم انتخاباتي داريم، 
چرخش قدرت از طريق نهادهاي انتخابي صورت 
مي گيرد؛ اما نظام انتخاباتي ما اشکال دارد. يکي از 
اين اشکاالت همان طور که ذکر کردم به دليل نبود 
احزاب اســت، به همين دليل افرادي که وارد شورا 
مي شــوند آموزش هاي الزم را کســب نکرده اند. 
البته ايــن را هم بگويم که در اين زمينه در وزارت 
کشــور و شوراي عالي اســتان ها اقداماتي در حال 

انجام است. 
نظام انتخاباتي ما بايد اصاح شود. همچنين افرادي 
که عضو شورا مي شوند بايد اين موضوع را بدانند 
که اولويت اول آنها شوراست. اين موجه نيست که 
فرد چند شــغل هم زمان داشــته باشد و در کنار آن 
هفته اي دو ســه روز هم در جلسات شورا شرکت 
کند. اين مســئله مهمي است، زيرا پس ازآن، زمان 
کمي براي پيشــبرد کارهاي خــود دارد و بايد در 
بعضي موارد کم بگذارد. اين مشکل در نهاد شورا 
ريشــه دوانده است و اقدامي براي ريشه کن کردن 
آن انجام نشــده اســت. به ويژه  اعضاي شــوراهاي 
تهران و ديگر کانشهرها بايد به اين موضوع توجه 
کنند، چون به دليل وسعت و حجم فراوان مسائل و 

مشکات نياز به کار جدي است. 
موضــوع بعدي که به نظــر من از اهميــت فراوان 
شوراســت.  کليــت  بحــث  اســت  برخــوردار 
جناح بندي هــاي سياســي و مرزبندي هــا متعلق به 
فضاي بيرون از شوراســت. شورا يک کليت واحد 
است که در هنگام ارزيابي عملکرد آن، اين کليت 
واحد اســت که مورد قضاوت قرار مي گيرد. گفته 
نمي شــود آقاي حکيمي پور ناموفق بــوده يا آقا يا 
خانم ديگر، بلکه گفته مي شــود که شوراي چهارم 
موفق تر بوده يا شوراي سوم و قضاوت هايي از اين 
قبيــل؛ بنابراين در شــورا افراد به صورت شــخص 
اهميت خود را در قبال اين کليت از دست مي دهند 
و اين دوره هاي شوراست که مورد ارزيابي انتقادي 
قرار مي گيرد. بنابراين بايد اين کليت واحد داراي 
برنامه هاي مشــخصي باشــد نه اينکــه هرکدام از 
اعضــا با توجه به عقايد خود جلــو بروند. موضوع 
مهم ديگري که از همين برنامه هاي شخصي ناشي 
مي شود ســناريوها و بازي هايي است که در بيرون 
از شــورا طرح ريزي و در شــهرداري و شورا پياده 
مي شود. بايد به صورت جدي از اين کار جلوگيري 
شــود، تا ابتکار عمل در دست شورا باشد؛ نه اينکه 

از بيرون هدايت شود. 

منظورتان از بيرون چيست؟ مثاًل کجا؟  ■
ببينيد شهر تهران اهميت فراواني دارد و در همين  □

راســتا پاي ســود فراواني هم در ميان است. شايد 
بتوانم بگويــم مهمترين وجه آن براي شــهرداري 
موضــوع تراکــم و فــروش آن اســت. در تهران 
مافيــاي قدرت و ثروتي وجــود دارد که از درآمد 
آن منفعت مي برد. افرادي که توانســتند از فروش 
زمين و تراکم به نان و نوايي برســند، از حسابرسي 
و مسدودشــدن اين راه کســب درآمد، جلوگيري 
مي کنند. من بارها گفتم که از نظر من مشــکات 

در کار ايجاد کنيم و به بازبيني عملکرد گذشته مان 
بپردازيم. اگر در گذشــته کمبودي وجود داشــته 
اســت که بايد در برطرف کردن آن بکوشيم؛ اگر 
هم کمبودي نيست و کارها بر وفق برنامه پيش رفته 
است که ما هم بايد طبق چارچوب هاي قبلي کارها 
را ادامه دهيم. از شــوراهاي قبلــي مصوبات ناتمام 

فراواني باقي مانده است. 
شــورا بايد زماني را به خود اختصاص دهد و تمام 
وقت و انرژي خود را براي جلسات علني و رسمي 
و روزمره صرف نکند. نيازي نيســت اين جلسات 
علني باشد. چنين جلساتي بايد دست کم به صورت 
ماهانه برگزار شــود که تابه حال ميسر نشده است، 
حتي اگر اين جلســات فصلي يک بــار هم برگزار 
شــود مفيــد خواهد بود. بــا وجود دو برابر شــدن 
تعداد کميســيون ها و تعــداد اعضــا، در کمترين 
حالــت، کارآمدي شــورا نيز بايد دو برابر بشــود؛ 

درصورتي که من چنين چيزي نمي بينم. 

اين نواقصي که شما بيان کرديد، مسلمًا  ■
علل و داليل مشــخصي دارند. دراين باره 
به موضوعي اشــاره مي کنم که شــما در 
کرده  مطــرح  خود  قبلي  گفت وگــوي 
بوديد. شــما در آنجا گفتــه بوديد بعضي 
از اعضا در کنار عضويت شــورا، به حدي 
مشــغله کاري دارند که حتي ســاالنه 27 
جلسه کاري را غايب هستند؛ اين افراد به 

چه دليلي عضو شورا شده اند؟ 
ببينيــد مــن نمي خواهم ابــراز نااميــدي کنم،  □

همين که شورا شــکل گرفته و اين نهاد در ساختار 
اداره کشــور تثبيت شده اســت گامي به جلوست. 
به نظرم شــوراها مطمئن ترين راه براي رســيدن به 
مردم ســاالري است، همچنين شــوراها وسيع ترين 
نهاد اجتماعي در کشــور ما هستند که حدود صد 
هزار عضو يا حتي بيشــتر دارند. تــاش ما بايد در 
اين راســتا باشــد تا افرادي که وارد شورا مي شوند 
از تفکر شــورايي برخوردار باشــند. به عبارت بهتر 
شــورا باور باشــند. شورا سنگري نيســت که افراد 
براي فتح کردن آن تاش کنند، بلکه مکاني است 
براي افرادي کــه روحيه کار جمعــي و اجتماعي 
دارنــد و مي خواهند به مردم خدمت کنند. اساســاً 
در کشور ما شکل گيري شوراها به صورت درستي 
پايه ريزي نشــده اســت، حتي اين مسئله در سطوح 
پايين تر شــکل بدتري به خــود مي گيرد. اين انتقاد 
در اصل به نظام انتخاباتي ما وارد اســت و به نظرم 
آفت و آســيب بنيادي کار را خراب کرده اســت، 
اين مسئله در مجلس هم صادق است. تا زماني که 
نظام انتخاباتي ما اصاح نشود، اين مشکل به قوت 
خود باقي خواهد ماند. اين مشکل در صورتي حل 
مي شــود که نظام انتخاباتي ما، نظام حزبي باشــد. 
به ويژه  در شــهرهاي بزرگ و کانشــهرها، مردم 
بايــد بدانند که افــراد با چه اهــداف و برنامه هايي 
براي انتخابات مي آيند. اين درست است که شورا 
يک نهاد سياســي نيســت و در تمام دنيا نيز چنين 
اســت، ولي ليســت کانديداهاي شــورا را احزاب 
مي دهند. احــزاب برنامه هاي خود را ارائه مي دهند 

بين دوره هاي مختلف پيوستگي مشاهده نمي شود؛ 
زيرا هرکدام در پي  اين بودند که ثابت کنند دوره 
قبلــي کار مفيدي انجــام نداده و اعضــاي حاضر 
بهترين هــا هســتند. اين تفکر مقايســه اي بايد کنار 
گذاشــته شــود، هرکدام از دوره هاي شورا به نوبه 
خــود تأثيرگــذار بوده اند و هيــچ دوره اي بهترين 
نبوده اســت. ما بايــد در نظر بگيريــم که اگر کار 
مفيدي انجام شده آن را ادامه دهيم و اگر کمبودي 
مشاهده مي شــود، در برطرف کردن آن بکوشيم. 
مــن معتقــدم دراين بــاره قضاوت هاي نادرســتي 
درباره شوراي اول شــده و در حق اعضاي آن نيز 
جفا شــده است. شــوراي اول براي ساختارسازي، 
سيستم نظارت، سيســتم کارشناسي و شکل گيري 
ســاختار درســت شــورا تاش هاي مؤثري کرده 
بود و مــا بايد آنها را پــرورش مي داديم و تقويت 
مي کرديم. دراين باره به نظر مي رســد شوراي دوم 
شــکافي ايجاد کرده اســت، با ايــن توجيه که در 
دوره اول هر اقدامي صورت گرفته درســت نبوده 
اســت. آنها بــراي اصاح عملکــرد اعضاي دوره 
اول، به چنان افراطي دچار شدند که به اصطاح از 
آن طرف بام افتادند. سير منطقي دوره ها بايد حفظ 
شــود و عملکرد هر دوره بايد با دوره پيش از خود 
پيوستگي داشته باشد. انبوهي از مصوبات مفيد در 
شــورا وجود دارد که اجرايي نمي شود. اين نقيصه 
يکي از موارد جدي اســت که توســط خود شورا 
بايد برطرف شود. شورا به عنوان يک کليت واحد 
بايد برنامه مدوني داشــته باشد، يعني بايد بداند چه 

اهدافي را در چهار سال قرار است عملي کند.

پس با ايــن اوصاف منظور شــما اين  ■
اســت که پس از گذشــت چهار دوره از 
تشکيل شوراهاي شهر و روستا هنوز برنامه 

بلندمدت و منسجمي وجود ندارد؟ 
شــورا دچار مشکل روزمرگي شــده است. به  □

خاطــر مي آورم کــه پيش از شــروع عضويت در 
شــورا، با ديگر دوســتان جلساتي داشــتيم. در اين 
جلســات افــزون بر اينکه بــراي انتخاب شــهردار 
رايزني مي کرديم؛ پيشــنهاد من اين بود که ما بايد 
تصميــم بگيريــم که در چهار ســال پيــش رو چه 
برنامه هايي را مدنظر داشــته باشــيم. ايــن برنامه ها 
بايد شــامل کارآمد کردن شــهرداري و در ضمن 
خود شورا نيز باشــد. متأسفانه عزم راسخي در بين 
اعضا وجود نداشــت و چنين برنامه اي تدوين نشد. 
ما با عجله و شــتابان به کارهاي جــاري و روزمره 
پرداختيم و اين شتاب زدگي باعث گم شدن اهداف 
اصلي بين لوايح و مصوبات روزانه شــد و شورا نيز 
دچار روزمرگي شــد. من انتظار داشتم که وقفه اي 

 شتاب زدگي باعث گم شدن اهداف 
اصلي بين لوايح و مصوبات روزانه 
شد و شورا نيز دچار روزمرگي شد
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عده اي از ماجرا باخبر شده و اقدام به خريد تراکم 
کرده اند، يعنــي برخورداري از رانــت اطاعات. 
اتفاقاً همان افراد شــورا را منحل کردند. تا مدت ها 
دستورجلســه ايــن بــود کــه شــهردار را موظف 
بــه پاســخ گويي کنيم؛ اما جلســه را از رســميت 
مي انداختند و چون تعداد اعضاي حاضر در شــورا 
کمتر از 10 نفر مي شد، نمي توانستيم جلسه را ادامه 
دهيم. در زماني به ما پيشــنهاد دادند که پرسش از 
شــهردار را در دستور کار دوم قرار دهيم تا فرداي 
آن روز کــه بودجه شــهرداري تصويب مي شــود 
اين موضوع بررسي شــود، اما بعد از اينکه بودجه 
شــهرداري تصويــب شــد و قرار شــد موضوع را 
پيگيــري کنيم بــدون طي مراحل قانونــي اقدام به 
انحال شورا کردند. هنوز اعتراض ما به قوت خود 
باقي اســت، زيرا انحال شورا مراحل خاصي دارد 
که انجام نشــد. در حال حاضر قصد من اين نيست 
که به گذشــته برگردم، اما در جواب شــما به طور 
خاصه بايــد عرض کنم که چون شــهردار بدون 
اطاع اعضاي شورا چنين کاري کرده بود و چنين 
کاري غيرقانوني اســت، ما بــا او مخالفت کرديم؛ 
وگرنه مــا با فروش تراکم موافق نبوديم و حتي در 
پــي توقف آن نيــز بوديم. بحــث در اينجا بود که 
اعضاي شورا بي خبر بودند و مافياي مسکن در حال 
خريد. به هرحال من کتاب ايشان را مطالعه خواهم 
کرد و اگر الزم ببينم خاطرات زيادي از دوره اول 

هست که ذکر آنها خالي از لطف نخواهد بود. 

در حال حاضــر موضــوع تراکم در  ■
شورا از چه جايگاهي برخوردار است؟ آيا 
تراکم در شوراي  درباره معضالت فروش 
فعلــي بحث ريشــه اي و بنيــادي انجام 
شده است و آيا شــورا به راه حل جامعي 

دراين باره رسيده است؟ 

موضوع تراکم بر اســاس ضابطه اي اســت که  □
به صــورت جامع به آن پرداخته شــده اســت و به 
طرح جامع و تفصيلي مشهور است. در حال حاضر 
اين قانون اجرايي مي شــود و موارد استثنايي نيز در 
کميســيون ماده پنج مورد بررســي قرار مي گيرند. 
االن تمام پهنه هاي تهران مشــخص شــده اســت، 
پهنه هايي که مي توان در آنها بناهاي بلند ســاخت 

و فروش تراکم شکل گرفته بود. ماجرا از اين  قرار 
بود که در جلســه اي، به اين نتيجه رسيده بودند که 
جلوي فروش تراکــم را بگيرند و چون تصميم بر 
اين بوده که اين برنامه بعد از عيد آغاز شود، خبر به 
گوش مافياي مسکن رسيده و آنها به شدت شروع 
به خريد تراکم کرده اند. اطاع داشــتن بعضي افراد 
باعث شــد يک شــبه ميلياردر بشــوند، درحالي که 
اعضاي شــورا در جريان نبودند، خانم وســمقي به 
اين مســائل اشــاره اي نکرده اند. خب طبيعي است 
که اعضاي شــورا به دليل بي اطاعي، شــهردار را 
مواخذه کننــد. اين افرادي که مخالف اين تصميم 
بودنــد ازجمله خود من، از فروش تراکم ســودي 
نمي بردنــد بلکــه بــه روش اجــراي آن اعتراض 
داشــتند؛ وگرنه يکي از مخالفين که من بودم بعد 
از گذشــت دو سال از همان شــورا، مستأجر شدم. 
اين گونه روايت کــردن جريانات تحريف واقعيت 
است و خانم وسمقي تنها جنبه هايي از ماجرا را بيان 
کرده اند. تحريف تاريخ کار درســتي نيست، تمام 
حرف مــا اين بود که تصميم گيــري درباره چنين 
مسئله مهمي نبايد محدود به يک سري از افراد باشد. 
بايد تمامي اعضاي شورا در جريان قرار مي گرفتند 
و به صــورت مصوبه رســمي شــورا درمي آمد، نه 
اينکه شــهردار وقت با هماهنگي برخي اين کار را 
سر خود و به صورت غيرقانوني انجام و شورا را در 
برابر عمل انجام شده قرار دهد. در ماه هاي بعد هم 
که مي خواستيم از شــهردار دراين باره سؤال کنيم 
اين افراد آبستراکسيون کرده و جلسه را از رسميت 
مي انداختند و همين رويه باعث شد که تا هشت ماه 
ما نتوانستيم سر اين موضوع شهردار را مورد سؤال 
قرار دهيم. ســؤال اينجاســت که آيا خانم وسمقي 
ايــن جنبه از جريان را نيز بازگو کرده اســت؟ اگر 
به قول ايشــان اکثريــت اعضاي شــورا موافق آن 
تصميــم بودند چرا هيچ وقت اجازه ندادند جلســه 
شــورا رســميت پيدا کند و مــردم در جريان اصل 

ماجرا باشند؟ 

خانم وســمقي معتقد است که در اين  ■
ماجرا نيروهايي در دولت و مجلس، به طور 

گسترده نقش داشته اند. 
نــه، چنين نيســت. ما هم در جريــان بوديم که  □

و مســائل شهرداري و شوراي شــهر تهران بيش از 
آنکه سياسي باشد، اقتصادي است؛ به عبارت ديگر، 
اگر از زاويه ديد اقتصادي به مســائل و مشــکات 
آن بنگريم به نتيجه بهتر و واقع بينانه تري مي رسيم. 

به مســئله تراکم اشــاره کرديد، اين  ■
موضوع بسيار ريشه اي و عميق بوده است؛ 
به خاطر داريد که مشــکل اساسي شوراي 
اول با آقاي ملک مدني همين مسئله تراکم 
بود. شــما در آن زمان معتقــد بوديد که 
فروش تراکم نبايد به يک باره قطع شود و 
با شهردار در اين زمينه اختالف نظر داشتيد. 
کتابي  به تازگــي  وســمقي  خانم صديقه 
درباره دوره اول شوراي شهر تهران منتشر 
کرده اند و توضيحاتي درباره اين موضوع 
ايشــان در کتاب  تراکم داده اند.  فروش 
اشــاره مي کنند مافيايي که پشت فروش 
تراکم بــود با همکاري تعدادي از اعضاي 
شوراي شــهر و مجلس شــوراي اسالمي 
و حتي تعــدادي از اصالح طلبان از اين 
بعد چنين مطرح  موضوع سود مي بردند. 
مي کنند که اين افــراد بعد از ممنوعيت 
برنامه اي  شهرداري،  توسط  تراکم  فروش 
چيدند که شــوراي اول را منحل کنند، 
زيرا اکثريت اعضاي شورا موافق برکناري 
شهردار يعني آقاي ملک مدني نبودند. اين 
موضوع را براي اين مطرح کردم که شما 
بفرماييد اين مســئله تراکم به کجا رسيد و 
براي  اخيــر چه کاري  اين دوره هاي  در 
بهبود آن صورت گرفته است؟ البته شواهد 
و قرائن حاکي از اين است که هيچ عملي 

انجام نشده است. 
به نظرم در اينجا مثال نفت راهگشاســت، ببينيد  □

در کشــور ما اقتصاد به نفت وابسته است؛ مي توان 
گفت درآمد شهرداري هم به فروش تراکم وابسته 
است. اين مســئله بايد ســازمان دهي مي شد و اين 
وابســتگي هم براي شــهرداري آفت اســت و هم 
براي اقتصاد شــهري. درآن زمان هم مخالف چنين 
وضعيتــي بودم. من کتاب خانم وســمقي را نديدم 
تــا بتوانم در مورد آن اظهارنظــر کنم، هنگامي که 
شنيدم قرار است کتابي درباره شوراي اول بنويسند 
پيــش خود فکر کردم که اگر ايشــان تمام زوايا و 
موضوعــات را بيان کنند ايــن وظيفه از دوش بنده 
برداشــته خواهد شد، اما به نظرم مي رسد که با اين 
توضيحات شــما، خانم وسمقي جنبه اي از واقعيت 
را بيان نکرده اند. ماجرا اين بود که ما مي گفتيم اگر 
شما برنامه اي براي حذف فروش تراکم داريد، بايد 
از طريق شوراي شهر اقدام کنيد؛ نه اينکه بعضي از 
اعضاي شورا در جريان نباشند. اين بي اطاعي را در 
کنار اين مسئله قرار دهيد که بعضي از بنگاه دارهاي 
تهران از اين موضوع باخبر بودند و شروع به خريد 
تراکم در مدت باقيمانده کرده بودند. اين ماجرا در 
تعطيات نوروز درحالي اتفاق مي افتاد که اعضاي 
شــورا بي خبر بودند و هنگامي که از مجاري ديگر 
اطاع يافتيم، زماني بود که بازار ســياه براي خريد 

عکس از مهدي اسماعیلي- خبرگزاري مهر
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از جنبه کارشناســي مورد بررســي قرار مي دهيم تا 
مخالفين نيز حربه اي براي کوبيدن اصاح طلبان پيدا 
نکنند. مخالفان اصاحات باتوجه به تجربه شوراي 
شــهر اول شديداً دنبال اين مســئله هستند اين گونه 
نشــان دهند که همچون آن زمــان اصاح طلبان به 

دنبال جنجال کردن هستند. 
در زمــان آقاي مســجدجامعي نيز شــورا گرايش 
سياسي از خود نشــان نداد و کار کارشناسي خود 
را ادامــه داد و مي توانم اين گونــه بگويم که جمع 
افراد اصاح طلب شــوراي چهارم بــا جان ودل در 
تاش انــد تا کارنامه قابل قبولــي از خود به يادگار 
بگذارنــد. به نظــرم ترکيب کلي اعضاي شــوراي 
چهــارم، چــه اصاح طلبــان و چــه اصول گرايان 
شــوراي متعــادل و خوبــي را تشــکيل داده اند و 
تابه حال در زمينه دور نگه داشــتن شــورا از مسائل 
حاشيه اي و کشــمکش هاي سياسي موفق بوده ايم. 
اين گونه نبوده اســت که کســاني بــا زدوبندهاي 
اقتصادي يا خويشــاوندي وارد شــورا شده باشند، 
اينها بيشــتر براي تخريب وجهه شورا در بين عموم 

مردم است. 

موضــوع ديگري که مطرح شــده در  ■
زمينه يارگيري اصالح طلبان هنگام انتخاب 
رياست شوراست که فعاليت اصالح طلبان 
مؤثر واقع نشد و آقاي چمران انتخاب شد. 

به نظر شما چه دليلي داشت؟ 
آقــاي  □ داشــتند کــه  اذعــان  دوســتان همــه 

مســجدجامعي به خوبي از عهده کار برآمده اند و با 
انتخاب دوباره ايشــان موافق بودند؛ اما با گذشــت 
چند روز به نظرم اراده اي از خارج از شــورا باعث 
تغيير رأي افراد شــد، حدســي که من مي زنم اين 
اســت که با تداوم رياســت آقاي مســجدجامعي 
منافــع افرادي در خارج از شــورا به خطر مي افتاد. 
تحليلــي که وجود داشــت اين بود کــه اگر آقاي 
مســجدجامعي در دوره دوم هم بماند اين مســئله 
عواقبــي را به بار مي آورد که به معادالت سياســي 
کشور تعميم داده مي شد. به همين دليل دست هايي 
از خارج شــورا به اين مسئله ورود پيدا کردند و به 
هر ترتيبي شــده از آن جلوگيري کردند. واقعيت 
اين است که ما از اين سازوکارها اطاع و شناخت 
دقيقي نداريم و به آنها ورود هم نمي کنيم. برداشت 
ما اين بود که اگر اعضاي شــورا خودشان تصميم 
بگيرند و فشــار از جايي وارد نشــود، به طور قطعي 

آقاي مسجد جامعي رئيس شوراست. 
من از يکي از اعضاي شــوراي شــهر  ■

مطلبي را نقل مي کنم که مايلم نظر شــما 
را دراين باره بدانم. اين شخص گفته بود 
که در هنگامي که مــن براي جمع آوري 
رأي مشــغول مشــورت و رايزني با ديگر 
اعضا بودم، يکي از ورزشکاران عضو شورا 
گفته بود که در اين يک سال به جز حقوق 
ماهي سه ميليون تومان چه مزايايي شامل 
حال ما شده که دوباره از ما مي خواهيد به 
آقاي مسجدجامعي رأي بدهيم؟ در اينجا 
باعث  سياســي  موضوعات  حتي  مي بينيم 

و تيمي را تشکيل داديم. 
در انتخابــات شــوراها افــراد و گروه هاي مختلفي 
اعم از تشــکل ها، نهادهاي مدني و صنفي و ديگر 
افراد شــاخص جامعه حضور داشتند که ما آنها را 
سامان دهي کرده و ليست اصاح طلبان را به صورت 
چهار رديف ارائــه داديم. رديف ها به اين صورت 
بود که هرکدام به صــورت جايگزين رديف قبلي 
بود و ممکــن بود در اين  بين بر اســاس معيارهاي 
شايســتگي آنها را دســته بندي نکرده باشيم. تقريباً 
هفتاد درصد رديف اول ليســت ما تأييد صاحيت 
نشــد و بقيه هم در دقايق پايانــي اقدام کرده بودند 
و فرصت کافي براي برنامه ريزي وجود نداشــت؛ 
حتي بعد از گذشت اولين روز تبليغات تمام ليست 
کامل نشده بود، در ضمن در اين دوره افراد مستقل 
بيشــتري نسبت به تشــکل ها ثبت نام کرده بودند و 
ما بايد ترکيب افراد و موارد ديگر ازجمله مســائل 
هنري و اجتماعــي را نيز مدنظر قرار مي داديم. اين 
مطالب را بــراي اين مي گويم که نتيجه گيري کنم 
شــرايط اضطراري شــده بود و به صــورت عادي 
نمي شــد عمل کرد. اين را هم بايد ذکر کنم براي 
واردکردن نام افراد در ليســت، ريالي پول از کسي 
نگرفته ايــم. در ســتادهاي انتخاباتي هنوز بعضي از 
افــراد به ســتادهاي انتخاباتي بدهکار هســتند، چه 
آنهايي که رأي آورده   و عضو شــورا هستند و چه 
ديگر کانديداها که رأي نياوردند؛ چنين گفته هايي 

مسلماً شايعه است. 
در کارزار انتخاباتي شوراها اکثريت اصاح طلبان 
ســرگرم انتخابــات رياســت جمهوري بودند و در 
کارهــا مشــارکت نمي کردنــد، به همين دليل قرار 
شد هرکدام از کانديداها به طور فردي منطقه اي را 
پوشــش دهد و کارهاي تبليغاتي در منطقه مذکور 
انجام دهد و ســپس مناطق تهران را بين کانديداها 
تقســيم کرديم. بي اعتنايي اصاح طلبان باعث شده 
بود که ما کمترين امکانات موجود را هم نداشــته 
باشــيم. درمجموع اين مســائل باعث شــد ليست 
به صورتي که ديديد شــکل بگيرد و مسلماً ليست 
ايده آل اصاح طلبان نبود. از همان ليســت چهارده 
نفر رأي آوردند. از آن چهارده نفر به جز آن فردي 
که در ماجراي انتخاب شــهردار تغيير موضع داد، 
بقيه همچنان در کنار هم مشــغول فعاليت هســتيم؛ 
در طــول ايــن دوره جلســات مداومي بــا عنوان 
اصاح طلبان شــوراي شــهر تهران برگزار کرديم 
و تــاش کرديم تــا برنامه ريزي کــرده و اهداف 
مشــخصي را پــي بگيريم. بــراي نمونــه مي توانم 
چند نمونــه از اين اهــداف را مثال بزنــم: از قبيل 
مطرح نکردن بحث هاي حاشــيه اي، سياسي نکردن 
فضاي شــورا، ورود به مسائل از زاويه کارشناسي. 
در تمامي مسائل يا بحث در کميسيون ها مسائل را 

معلوم است و حتي افرادي که درخواست افزايش 
طبقــات دارند؛ اگر بر طبق اصول و ضوابط باشــد 
و با طرح جامع و تفصيلي مغايرتي نداشــته باشــد 
به کميســيون ماده پنج فرستاده شــده و کميسيون 
درباره آن تصميم گيــري مي کند. اين موضوع در 
قالب طرح جامع و تفضيلي ســاماندهي شده است. 
همچنان مــوارد اندکي هم وجــود دارد که باعث 
مي شــود بگويم ماجراي تراکــم در تهران هنوز به 
پايان نرســيده اســت. در حال حاضر جهت گيري 
شورا در اين راستاست که درآمدهاي شهرداري را 
از فــروش تراکم به درآمدهاي پايدار تغيير بدهيم. 
وضعيت شهر تهران به گونه اي نيست که از ديد هر 
ناظر تيزبيني مخفي بماند و شهر در وضعيت مناسبي 
نيست، به نظرم به دليل همين موضوع است که شهر 
تهران دچار آشــفتگي و بي نظمي شده است. براي 
جلوگيري از اين آفت به سمت درآمدهاي پايدار 
در حــال حرکتيم، اما براي ديگر مــوارد نيز طرح 
جامع و تفصيلي ســاماندهي شــده است و به نظرم 
راهگشاســت. مواردي نيز از پيش باقي مانده است 
که ممکن اســت تراکم ســيار خريده باشند، يا از 
پيش خريده و اقدام به ساخت وساز نکرده اند، اين 

موارد نيز رو به پايان است. 

در انتخابات شــوراها مردم براســاس  ■
رأي  مختلف  گروه هــاي  به  فهرســت ها 
مي دادند، اما دربــاره بعضي از افراد اين 
فهرســت ها شــايعات فراواني شنيده شد؛ 
ارزيابي وارد  بــدون  افراد  اينکه  ازجمله 
فهرست ها شــده اند. اين موضوع از آنجا 
ناشي مي شــد که در طول زمان افرادي 
بودند که در ليست اصالح طلبان بوده و از 
بدنه اجتماعي طرفدار آنان رأي گرفته اند، 

اما به آنها وفادار نماندند. 
ببينيد ما در شرايط طبيعي و نرمال وارد کارزار  □

انتخاباتي شــوراها نشــديم؛ بلکه تمام تصميم ها و 
رفتارهــا در بزنگاه هــا تعييــن مي شــد و گويي در 
دقيقه 90 اتفاقات به وقوع مي پيوست. به طور طبيعي 
در آن فضاي نااميدي که آن زمان وجود داشــت، 
کســي حاضر بــه شــرکت در انتخابات شــوراها 
نمي شــد. به يــاد مي آورم کــه آن زمــان تا حدود 
بهمن ماه 91  هنوز نتوانســته بوديم با اصاح طلبان 
درباره جدي بودن انتخابات شوراها به نتيجه برسيم. 
آن زمان تمام نگاه ها به رياســت جمهوري منعطف 
بود و کســي براي انتخابات شــوراها اهميت قائل 
نبود، تازه در اواخر سال 91 بود که توانستيم جمعي 
را تشکيل دهيم و برنامه هاي منظمي تدوين کنيم و 
کارها را پيش ببريم. حتي افراد براي کانديدا شدن 
هم رغبتي نشــان نمي دادنــد، به طوري که در بهار 
ســال 92 يک فراخوان براي اصاح طلبان داديم تا 
بتوانيم نيروهاي الزم را دور هم جمع کنيم. در آن 
زمان فضاي رخوت و نااميــدي حاکم بود و افراد 
از صندوق رأي گريزان شده بودند و اين ديدگاه، 
آخــر و عاقبت خطرناکــي را بــراي جامعه درپي 
داشــت. ما افرادي بوديم که به اين مســئله واقف 
بوديم و به صورت جدي وارد عرصه شوراها شديم 

وضعيت شهر تهران به گونه اي 
نيست که از ديد هر ناظر 

تيزبيني مخفي بماند و شهر در 
وضعيت مناسبي نيست
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مشاهده نمي شود. 

بايد ابزار نظارتي براي شورا تعريف کنيم که بتواند 
اعمال خود شورا را رصد کند. ما در شوراي اول دو 
نوع نظارت داشتيم؛ افقي و عمودي، ولي متأسفانه 
اين رونــد نظارتي در شــوراي دوم متوقف شــد. 
نظارت افقي براساس کميسيون ها بود، که در آنها 
کار کارشناســي انجام مي گرفت. نظارت عمودي 
نيز براساس کميته هاي نظارت مناطق تعريف شده 
بود که هرکدام مســئوليت نظارتي خاصي داشتند. 
تهران را به پنج پهنه تقســيم کرده بوديم که اعضا 
در ايــن مناطق پخش شــده بودنــد و هرکدام در 
فواصل زماني معيني به مناطق خود رفته و گزارش 
مفصلي به شورا مي دادند. اين روند متوقف شده و 
نهاد نظارتي ديگري جايگزين آن نشده است. حتي 
در کميسيون هاي مختلف کارگروه هاي متنوعي را 
تعريف کرده بوديم تا پيش از بررســي موضوعات 
مختلف، کميســيون ها اقدام به بررسي کارشناسي 
کنند و نتيجه را گزارش دهند؛ به نظرم اين گروه ها 
بازدهي مناســب و کارآمدي بااليي داشــتند ولي 
پس از شــوراي اول تمام اينها منحل شده و چيزي 

هم جايگزين آن نشد. 
شــوراي شــهر بعد از اولين دوره بيشــتر به سمت 
بوروکراســي غيرشــورايي ســوق پيدا کــرده بود 
و به شــکل دفتري اداري شــده بــود، درحالي که 
در اينجــا قرار بوده کار شــورايي انجام بگيرد؛ اما 
کار و فعاليت جمعي و شــورايي جــاي خود را به 
اداره اي داده بود کــه رئيس و معاون و ديگر افراد 
به شکل متصلب در آن مشغول کارند. تاش ما در 
دوره رياست آقاي مسجدجامعي بيشتر منعطف به 
اين هدف بود که شــورا را بــه ريل اصلي خودش 
بازگردانيم. موفق هم شده بوديم و تاش داريم اين 

مسير را ادامه دهيم. 

يکي ديگــر از اين ابزارهــا نظارت بر  ■
دارايي هــاي اعضاي شوراســت، آيا اين 
نظــارت صــورت مي پذيــرد؟ در قانون 
اساســي موضوعي مطرح شــده با عنوان 
»از کجــا آوردي؟« و دارايي اعضا پيش 
و پس از عضويت در شــورا مورد بررسي 
قرار مي گيرد، آيا به نظر شــما اين نظارت 

به صورت کامل صورت مي گيرد؟ 
در ايــن دوره دو بار از طرف مــا اين موضوع  □

مطرح شده و آقاي شــجاع پوريان اين مسئله را در 
نطق خود عنوان کرده اند که اين نظارت بر اعضاي 
شورا هم بايد اعمال شــود، يعني دارايي هاي افراد 
پيــش از ورود به شــورا و پس از اتمام دوره شــان 
مورد بررســي قــرار بگيــرد. اين از خواســته هاي 
اصاح طلبان است که تا حال حاضر دو بار از پشت 
تريبون هم اعام شــده اســت و مــا اميدواريم که 
اين مســئله عملياتي شود. هدف اصلي من به عنوان 
يکي از اعضاي شــورا تقويت هرچه بيشتر شوراها 
در کشــور اســت و اميدوارم بقيه فعاالن سياسي و 
مدني نيز به اهميت اين رکن نظام سياســي کشــور 

پي ببرند.■

مي بينند سعي مي کنند بهترين ها را انتخاب کرده تا 
از حداکثر پتانســيل آن استفاده شود و راه حل اين 
مشــکل در کشور ما نيز اصاح ســاختار انتخاباتي 
بــه ســاختاري احزابي اســت. احــزاب در مقاطع 
مختلف افراد متخصص همچون مهندس، پزشک، 
کارشناس محيط زيســت، روانشناس، جامعه شناس 
و ... را انتخاب کــرده و با دادن آموزش هاي الزم 
آنان را آماده انتخابات مي کنند و اين افراد مســلماً 

کارآيي بيشتر و بهتري خواهند داشت. 
در شوراي شهر بايد توازن و ترکيب شهر نيز مدنظر 
قرار بگيرد و متخصصان اعم از هر نوع آن در شورا 
باشند، نه اينکه براي نمونه تنها ورزشکاران آن هم 
بدون گذراندن آموزش هاي الزم وارد شورا شوند. 
توازن نيز مســئله مهمي اســت که معمــوالً مغفول 
باقــي مي ماند. در صورت وجود احزاب اين توازن 
نيز رعايت خواهد شــد. در شوراي فعلي ما تاش 
کرديم اين توازن برقرار شــود و تا حدودي در اين 
راه پيشرفت کرده ايم و ترکيب اعضا در اين دوره 

تاحدودي متوازن است. 

به  ■ تعداد ورزشکاران،  نظر  از  دست کم 
نظر نمي آيد که توازن مدنظر شما در اين 

شورا ديده شود، آيا چنين نيست؟ 
خيلي از اين افراد هم به عنوان ورزشکار صرف  □

نيامده اند و تحت عناوين ديگر در انتخابات شرکت 
کرده اند و درعين حال ورزشکار هم بوده اند. ببينيد 
خاصه صحبت من اين است که مشکل اصلي در 
ساختار نظام انتخاباتي است و بايد مسئله را ريشه اي 

بررسي و حل وفصل کرد. 

بعضــي از افراد هم وجــود دارند که  ■
تمايلي به شرکت در شورا و فعاليت مستمر 
در آن ندارند به طوري که به نظر مي آيد 
اين افراد تنها مي خواهند انتخاب شوند و 
جز اعضاي شورا باشند؛ ادامه روند برايشان 
اهميتي ندارد. در اين زمينه ســازوکاري 
وجــود ندارد که ناظر بــر اعمال اعضاي 

شورا باشد؟ 
اين هم از همان ســازوکار نظام انتخاباتي ناشي  □

مي شــود. نمي توان بــراي انتخاب شــدن افراد مانع 
گذاشــت؛ اما مي تــوان با اصاح نظــام انتخاباتي، 
سيســتم نظارتي بــراي چنين مشــکاتي نيز فراهم 
کرد. بــراي نمونه در مورد تهــران قانون مي گويد 
شرکت در دو جلسه در ماه کافي است درحالي که 
دو جلسه کفايت نمي کند و اعضا بايد بيشتر از اينها 
در جلسات حضور به هم برسانند. مثًا به هفته اي دو 
جلسه افزايش پيدا کند. تازه مسئله فقط شرکت در 
جلسات نيست، کميسيون ها و مسائل و موضوعات 
ديگري هم هســتند که اعضاي شــورا بايد فعاالنه 
در آنها شــرکت کنند؛ اما متأســفانه چنين چيزي 

تغيير افکار نشده بلکه رانت هاي اقتصادي 
مطرح است. 

ببينيد، مــن نمي خواهم وارد مســائل مصداقي  □
بشــوم، در صحبت هاي قبلي خــودم به موضوعي 
اشــاره کــردم که به نظــرم تمام اين پرســش ها را 
دربرمي گيرد و شــاه کليدي اســت براي باز کردن 
قفل چنيــن موضوعاتي، اين نکته اهميت اساســي 
دارد. هر کســي که مي خواهد مسائل شوراي شهر 
و شــهرداري تهران را مورد بررسي قرار دهد بايد 
از ديــد اقتصادي وارد شــود، اگر از ديد سياســي 
مشــکات و موضوعات را تحليل کنــد، تحليلي 
واقع بينانــه ارائــه نخواهد داد؛ من به ايــن نکته در 
شوراي شهر اول پي بردم. احساس ما بر اين بود که 
از جاهاي ديگري روي شوراها فشار وارد مي شود 

وگرنه انتخاب آقاي مسجدجامعي حتمي بود. 

موضــوع ديگــري که مطرح اســت  ■
تخصــص اعضــاي شوراســت. بعضي از 
افرادي که در شــورا هســتند تخصص و 
حتي انگيزه کافي براي فعاليت در شــورا 
را ندارنــد و به نظر مي آيــد تعداد افراد 
مشــخصي هســتند که در تصميم گيري ها 

مشارکت جدي دارند. 
اين به سيســتم مشــارکت مــردم در انتخابات  □

برمي گردد، کشــور ما ازجمله کشــورهايي است 
که بعضــي نهادهــاي آن انتخابــي و بعضي ديگر 
انتصابي است؛ اما براي نهادهاي انتخابي و آشنايي 
مردم با فرآينــد انتخابات و چگونگي انتخاب بايد 
نهادهاي مدني و سياســي در جامعه موجود باشد تا 
آموزش هاي الزم را به مردم بدهد که متأسفانه در 
اين زمينه کم کاري فراواني صورت گرفته اســت. 
درنتيجه در کارزارهاي انتخاباتي چنين مشــکاتي 
هم به وجود مي آيد که حتي مثًا فردي براي زيبايي 
و جذابيتي که دارد، وارد شــوراي شــهر مي شــود 
درحالي کــه آن فرد ممکن اســت هيچ تخصصي 
نداشــته باشد. فرآيند انتخابات چنين مشکاتي هم 
دارد، اما اگر سيستم انتخاباتي ما سازمان دهي شود 
و افرادي که مي خواهنــد وارد چنين فعاليت هايي 
شــوند پيش از کانديداشــدن از فيلتر مخصوصي 
بگذرند و آموزش هاي سياسي، صنفي، تشکياتي، 
مدنــي و ... را ببينند و در نهادهاي مختلفي فعاليت 
اجتماعي داشــته باشــند؛ در آن صورت مشــخص 
مي شود که فرد، مستحق رسيدن به چنين جايگاهي 
هست يا خير. ما درخواستي جدي  از مجلس داريم 
اينکه نظام انتخاباتي کشور را اصاح کرده و آن را 
به نظام حزبي تبديل کند تا از اين آفات جلوگيري 

شود. 
در همه جاي دنيا دموکراســي نواقصــي دارد، اما 
ســعي مي شود که با اصاح همه جانبه روزبه روز از 
مشــکات آن بکاهند و اين روند در کشور ما نيز 
بايد شکل بگيرد. حتي شايد بتوان گفت اين مشکل 
دموکراسي نيست، بلکه ناشي از نبود احزاب است 
که دموکراســي به صورت ناقص پياده شده است. 
احزاب در کشورهاي ديگر باتوجه به مسائل بومي 
و منطقه اي خود با کارکردهايي که از اعضاي خود 

بايد ابزار نظارتي براي شورا تعريف 
کنيم که بتواند اعمال خود شورا را 

رصد کند
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دولت آقاي خاتمي، با احياي شوراهاي  ■
شــهر، يکي از اصول تعطيل شــده قانون 
اساســي را به اجرا درآورد. بااين حال، به 
نظر مي رسد اين نهاد در دوره هاي گذشته 
بازدهي الزم را نداشته  است، چه درزمينه 
برنامه ريزي و چــه درزمينه نظارت؛ حتي 
باعث شده  تشکيل شوراها  معتقدند  برخي 
هزينه  جداگانه اي بر مردم تحميل شــود 
و فضاي اســتفاده از رانت را براي عده اي 
فراهم کند. به نظر شــما دليل اين مســئله 

چيست؟
واقعيت مطلب اين است که اساساً رأي دادن براي  □

شوراي شهر، برخاف مجلس و رياست جمهوري 
جزو آموزه هاي سياســي و مدني ما نبوده؛ به همين 
دليل مشاهده مي شود براي نمونه در شهر تهران که 
حدود شــش ميليون واجد شرايط رأي دادن هستند، 
نمايندگان شــوراي شهر با کمتر از پنج درصد رأي 
کل واجدين شــرايط وارد شــورا مي شوند و همين 
امر به طور طبيعي باعث مي شــود نمايندگان چندان 
کارآمدي وارد شــورا نشوند و بازهم به طور طبيعي 
در برخي موارد ممکن اســت منافع شــخصي رأي 

نماينده اي را کامًا تغيير دهد.
به نظر من علت اصلي اين مشکل را بايد در حضور 
نيافتن مــردم در انتخابات شــورا دانســت. درواقع 
بايد گفت فلســفه وجودي شــورا بــراي مردم جا 
نيفتاده اســت. البته فکر مي کنم اينکه آقاي قاليباف 
بــا اختاف يک يا دو رأي دوباره شــهردار شــد و 
اصاح طلبان پس از يک ســال رياست شوراي شهر 
را از دست  داده اند، براي مردم و احزاب درسي شد 
که انتخابات شــورا را جدي بگيرند و به نظر من در 
دوره بعد درصد مشارکت در انتخابات شوراها بيشتر 

مي شود.
البته يک نکته را هم نبايد فراموش کرد. به طورکلي 
دو دســته در انتخابــات شــرکت مي کننــد: گروه 
اول کســاني هســتند که از باب وظيفــه و تکليف 
در انتخابــات شــرکت مي کنند و اصــًا کاري هم 
ندارند کانديدايي که به او رأي مي دهند در گذشته 
چه عملکــردي در انتخابات داشــته و تنها از روي 
انجام وظيفه به کانديداهاي جريان فکري نزديک به 

خود رأي مي دهند.
گروه دوم کســاني که عمدتاً در طيف اصاح طلب 
قرار مي گيرند؛ البته مقصودم اين نيســت که حکماً 
ايــن افــراد اصاح طلب هســتند، اما اگــر تصميم 
بگيرند در انتخاباتي شــرکت کننــد به احتمال زياد 
به کانديــداي اصاح طلب رأي مي دهند. مشــکل 
اين دســته اين اســت که اغلب با اکراه در انتخابات 
شرکت مي کنند و به طورکلي يک ديد منفي نسبت 
بــه صندوق رأي و نهادهاي انتخابي دارند و اگر هم 
در انتخابات  شــرکت کنند، بيشــتر به دليل موجي 

اســت که در جامعه ايجاد مي شود؛ مانند موجي که 
در دو، ســه روز پايان انتخابات رياســت جمهوري 
سال گذشــته به نفع آقاي روحاني ايجاد شد. اين ها 

واقعيت هاي مهمي است که بايد به آن توجه شود.
يک بحث پيش از انتخاب شــدن افراد  ■

اســت و يک مســئله پس از انتخاب شدن، 
علت اين بي تفاوتي جامعه به رانت خواري 

برخي از افراد چيست؟
اگر شما بخواهيد امروز يک تحقيق درباره ميزان  □

فساد اقتصادي در جامعه ايران نسبت به گذشته انجام 
دهيد، يعني بياييد فســاد را شاخص بندي کنيد، چه 
درزمينه فساد اقتصادي مســئوالن دولتي، چه ميزان 
چک هاي برگشــتي و تعداد پرونده هاي مالي تحت 
رســيدگي در قوه قضائيه، متوجه مي شويد که تمام 
اين شــاخص ها به شــدت افزايش پيدا کرده و حتي 

چند برابر شده است.
در چنين شــرايطي متأســفانه بايد گفت که فساد تا 
حدود زيادي در جامعه پذيرفته شده، يعني شرايطي 
پيــش آمده که اگر به مردم هم گفته شــود نماينده 
در شورا فســاد مالي دارد، چندان تعجب نمي کنند 
و حتــي واکنش منفي هم نشــان نمي دهند. درواقع 
مشــکل ما در شوراي شــهر نيست، مشــکل ما در 
جامعه اي اســت که متأسفانه قبح فساد در آن ريخته 
شده و بايد گفت که بدا به حال جامعه اي که برخي 

غيرارزش ها در آن تبديل به ارزش مي شود.
يعني اگر يک دانشــجو در دانشــگاه با تقلب نمره 
گرفت باافتخار بگويد من با تقلب نمره گرفتم و سر 
استاد را کاه گذاشتم يا اگر کسي از کار فرار  کند، 
به عنوان فــرد زرنگ در نظر ديگران به نظر مي آيد؛ 
ولــي اگر کارمنــدي در اداره اي خــوب کار کند، 
به عنوان آدم عقب مانده شــناخته  مي شــود. مشکل 
اصلي اين است که متأسفانه جامعه ما ازنظر اخاقي 
در مسائل اقتصادي به قدري سقوط کرده که بعضي 
مفاسد اقتصادي تبديل به ارزش شده و اين وضعيت 
را شــما به اشکال مختلف مشــاهده مي کنيد. حتماً 
تابه حال شنيده ايد که برخي مي گويند اين مملکت 
نيــاز بــه رضاشــاه دارد و آزادي بــه درد اين مردم 
نمي خورد. اين يک فاجعه است. چرا در نروژ و هند 
و امريکا کســي اين حرف را نمي زند؛ اما در جامعه 
ما اين مسائل ديده مي شود. مشکل شوراي شهر هم 
در راستاي همين مشکات جامعه است. امروز تنها 
پرسشــي که درباره شوراي شــهر مطرح نمي شود 
اين اســت که اين شورا چه کار مي کند. من معتقدم 
مشکل شوراي شــهر حضور افراد خاصي در شورا 
يا حتي افتادن رياســت شــورا به دست اصول گراها 
نيســت. اين ها بحث هاي مرحله بعدي است، بحث 
اساســي تر و بنيادي تر اين است که قبح فساد ريخته 
شده اســت؛ يعني من اگر جاي شما بودم روي اين 
تأکيد مي کردم که واقعاً ما را چه مي شود باوجوداين 

همه عزاداري محرم، شب زنده داري شب هاي قدر و 
اين همه گزينش ها در سيستم دولتي، اين ميزان فساد 

وجود دارد.
به نظر شــما راه حل رفع اين مشــکل  ■

چيست؟
وقتي شما دچار کسالت مي شويد به دکتر مراجعه  □

مي کنيد. دکتر پس از معاينه، براي شما دارو تجويز 
مي کنــد. اگر پس از چند روز مصــرف دارو، حال 
شــما بهبود پيدا نکرد، دوباره به همان دکتر مراجعه 
مي کنيد يا پزشک خود را تغيير مي دهيد؛ اما هرگز 
اين فکر به ذهن شــما نمي رسد که علم پزشکي به 
هيچ دردي نمي خورد و کارايي ندارد. درباره شورا 
هم وضعيت به همين شــکل است. متأسفانه شوراها 
در ايران تجربه عملي موفقي نداشــته که يا به دليل 
اختافات دروني اصاح طلبان در شوراي اول بوده 
يا مشــارکت پايين مــردم يا به داليــل ديگري که 
قابل فهم اســت، اين عملکرد ناموفق بوده؛ اما هرگز 
نبايد به اين فکر افتاد که شورا تعطيل شود، بلکه بايد 
ايرادات آن برطرف شــود. ما دو راه پيش رو داريم، 
يا بايد گفت دموکراســي به درد ايران نمي خورد و 
ايران نياز به يک رضاشــاه دارد که همه از او فرمان 
ببرند و مطيع او باشــند و شورا و مجلس هم تعطيل 

شود؛ اين يک راه حل است.
يــک راه حل ديگــر هم اين اســت کــه بگذاريم 
نهادهايي که واقعاً مبتني بر رأي مردم هستند، مبتني 
بــر رأي مردم بمانند و اين نهادها را تقويت کنيم. نه 
اينکه با انواع مميزي ها و فيلترها سد راه انتخاب آزاد 
مردم شــويم و کار به جايي برسد که در شهر تهران 
دوازده ميليون نفري، فردي با صد هزار يا صدو پنجاه 
هزار رأي وارد شوراي شهر شود. مشابه همين وضع 
کم وبيش در اصفهان و شــيراز و شــهرهاي بزرگ 

ديگر هم حاکم است.
ما به عنوان مطبوعات و فعاالن سياســي، بايد ســعي 
کنيم مکانيزم انتخابــات را اصاح کنيم و از دولت 
هم همين مطالبه را بايد داشت که براي اصاح روند 
انتخابات کاري کند؛ وگرنه با تعطيل کردن شوراها 
که بنيان دموکراسي است چه مشکلي را مي خواهيم 
حل کنيم و اساساً چه چيزي را مي خواهيم جايگزين 

شورا کنيم.■

مشکل اصلي، مشارکت نکردن مردم است
گفت وگو با صادق زيباکالم
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کشوري که 3000 سال نامش ثابت مانده، 
کشور ديگري وجود ندارد؛ حداکثر 100 
تا 150 ســال نام اين کشورها دوام داشته 
اســت؛ عراق، اردن، عربستان، پاکستان و 
سوريه. از شما کارشناسان در اين ميزگرد 
اقتصــادي تقاضا داريم کــه بفرماييد آيا 
مي توانيم کاري کنيم يا پيشنهادي بدهيم 
تا در جهــت اقتصاد بــدون نفت گامي 

برداشته شود؟
اطهــاري: گفته مي شــود براي اينکه مــا اقتصاد 
مقاومتي داشــته باشيم بايد فرهنگي نوين بيافرينيم. 
من معتقدم بايــد اين فرهنگ را احيا کنيم نه اينکه 
بيافرينيم. فرهنگي که بتواند مقوله توسعه اقتصادي 
ملي و مســتقل را به خصوص از وجه اقتصادي آن 
دنبال کند، از بين رفته يا محو شــده است. درواقع 
يافتــن يــک اراده و وفــاق ملي براي دســتيابي به 
توســعه اي بدون وابســتگي به نفت ضرورت دارد. 
متأســفانه آنچــه فعــًا داريــم نه تنها مــا را مجهز 
نکــرده، بلکــه فرهنگي کــه قبًا داشــتيم و دکتر 
مصــدق با جنبش ملي آن را به وجــود آورده بود، 
محو کرده اســت. البته جنبش ملــي و جريان هاي 
سياســي درونش، باوجــود اشــتباهاتي که ممکن 
است در آن بوده، يک جهت عمومي داشت و آن 
اســتقال همراه با آزادي بود و همين جهت گيري 
عمومي باعث شــد که فرياد آزادي و استقال در 

ترجمه هاي ما هم در نشــريه چشــم انداز 
ايــران توجهــي نمي شــد. در کنفرانس 
امنيتــي مونيخ هم مطرح شــد. مي دانيم 
کــه خاورميانه از پتانســيل اســتراتژيک 
مي افتد، امــا وزير نفت عربســتان گفت 
اين طور نخواهد شد. عربستان تنها قدرت 
تعيين کننده نفتي دارد و اگر اين هژموني 
به خطر افتد در مشکالت عديده اش غرق 
خواهد شد. عربستان وقتي ببيند امريکا به 
توليد نفتي رسيده و بازار نفت عربستان را 

تهديد مي کند بيکار نخواهد نشست.
به  مثــاًل ضربه  باوجود مســائل سياســي 
کشــورهاي روســيه، ونزوئال و ايران بايد 
بــه وجه اقتصــادي کاهــش قيمت نفت 
هم توجه بشــود. البته در خود امريکا هم 
شرکت هاي کوچک و بزرگ نفتي خيلي 
ضربه خوردند. بنزين هر ليتر دو دالر شده 
اســت و نفت خام از هر بشــکه 150 دالر 
به قيمت 40 دالر رســيده است. خيلي از 
دکل هاي حفاري و تعمير چاه نفت تعطيل 
شــده و توليد نفت هاي صخــره اي هم 
کم شده اســت. به هرحال در اين اوضاع 
جهانــي ما بايد چه کار کنيم؟ چشــم انداز 
پرشورمان بايد کجا باشد؟ دست کم ايران، 
ايران بمانــد. در اطراف مــا به جز ايران 

ميثمي: در مشــهد، فردي کــه برادر دو 
شــهيد بود، بــه من گفت بعضــي با يک 
تکان مختصر بيدار مي شــوند. بعضي ها در 
خواب عميق هستند. بيش از دو سال است 
که شــما درباره نفت و گاز غيرمتعارف در 
امريکا مطلب مي نويسيد درحالي که تحول 
بزرگــي در صنعت و بــازار نفت به وجود 

آمده و خواهد آمد.

حال از نفت و گاز غيرمتعارف که بگذريم 
از اول انقالب مــا مي گفتيم در برابر نفت 
طال و کارخانه بگيريم، نه چاه ها را ببنديم 
نه بدون شرط و بي رويه نفت صادر کنيم. 
ما تاکنون 2000 صفحه دراين باره مطلب 
نوشــتيم که اين اتکا بــه اقتصاد و بودجه 
نفت واقعــًا اتکاي لرزاني اســت، چراکه 
در خليج فارس برتــري دريايي و هوايي 
به  به هرحال  کنيــم؟  نداريم حاال چه کار 
اين وضعيت دچار شــديم که شــايد در 
تاريخ بي ســابقه باشد. هم تحريم هستيم و 
پول هاي مــا را نمي دهند. بعد هم تحريم 
ســوئيفت )Swift( و کاهــش ارزش پول 
ملي و کاهش قيمت نفت پيش آمد. اينها 
واقعًا شــوک بزرگي به اقتصاد وارد کرده 

است.

تجربــه مصدق را هم داشــتيم که 28 ماه 
مملکت را بدون اينکــه ذره اي صادرات 
داشته باشد به شــکل متوازني اداره کرد. 
حتي صادرات بــه واردات فزوني گرفت. 
عده اي معتقد هســتند علت کودتا همين 
خودکفايــي و اقتصاد بــدون نفت بوده 
است )معناي آن اين نيست که علت هاي 
نفت خيز  اينکه يک کشور  نباشد(.  ديگري 
بتواند بدون نفت مملکتش را اداره کند و 
اين براي ساير کشورها الگو شود، برايشان 
خطرناک بود. شما کارشناسان چه نظري 

داريد؟

درباره نفــت و گاز غيرمتعارف بي خبري 
نسبتاً  کاملي وجود داشــت. به نوشته ها و 

اقتصاد بدون نفت
ميزگردي با حضور محمد حسين رفيعي، رضا مظهري، کمال اطهاري و لطف اهلل ميثمي
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به گفته مهندس ميثمي دوره 28 ماهه نخست وزيري 
دکتر مصدق دوره اي درخشان در تاريخ معاصر ما 
بوده که چهــار ماه آن را دکتر مصدق برنامه ريزي 
کرده، ولــي 24 ماه بعد يک دوره درخشــان بود، 
زيرا تنها دوره اي اســت در 60 ســال گذشــته که 
تراز بازرگانــي ايران مثبت مي شــود و تنها بخش 
اقتصادي که رشــد داشته بخش کشــاورزي بوده 
اســت. مصدق باعث شد کشــاورزي رشد کند تا 
جايي که ُســم گاو و مدفوع ســگ صادراتي شد. 
در مدفــوع ســگ يک آنزيــم بســيار قدرتمند و 
گران قيمت اســت که آن آنزيم ليپازي دارد. ســم 
گاو هــم درونش پروتئين هايي اســت که مصرف 
دارويــي دارد. آن هــا که پيشــرفته بودند مي بردند 
و بــه مصرف مي رســاندند، يا در زمان رضاشــاه، 
اقتصاددانان آن دوره نفت را براي مصارف جاري 
تصويــب نمي کننــد. در ســال هاي 1307 و 1308 
نفت را به عنوان سرمايه قلمداد مي کردند. من فکر 
مي کنم براي دکتر مصدق و سپس مهندس سحابي 

جا افتاده بود که نفت يک سرمايه ملي است.

ميثمــي: همان گونه که آقــاي اطهاري، 
اســتقالل را به عنوان شــعار در انقالب از 
ســوي مردم مطرح کردنــد، مصدق هم 
از منظر اســتقالل به نفت نگاه مي کرد و 
مي گفت: اين حاکميت ملي که در قانون 
آمده حاکميت  مشــروطه  انقالب  اساسي 
ملي براي روي زمين و زير زمين است و ما 

به معادن نفت خودمان حاکميت نداريم.

آنچه مصدق مي گفت اين بود که ما يک 
انقالب مالکيتي داريم. مي خواهيم مالکيت 
خود را روي زمين و زيرزمين اثبات کنيم. 
اين چيزي است که سازمان ملل هم تعيين 
کرده و انگليســي ها آن را قبول نداشتند. 
حتي مصدق مي گفت انگليسي ها در ايران 
بمانند و صنعت نفــت را اداره کنند، ولي 
به عنوان مقاطعــه کار، ما نيز بــر کار آنها 
نظارت کنيم؛ اما آنها زيــر بار نمي رفتند، 
نمي رفتند.  اســتقالل  نظريه  بار  زير  يعني 
اصواًل فرامليت نفتي زير بار مليت نمي رود. 
انقالب مشروطيت و  قانون اساســي  واقعًا 
نمادش مجلس شــوراي ملي بود. مصدق 
هــم مي گفت نهضت ملي اصــواًل احياي 
قانون اساســي انقالب مشــروطيت است 
که دو مؤلفه دارد؛ انتخابات آزاد باشــد و 
اســتيفاي حقوق ايران از نفت که همان 

استقالل بود.
مظهري: براي اينکه امريکا از يک جريان سياسي 
حمايت کند بايد اين جريان سياســي دست کم دو 
ويژگي مهم داشته باشد؛ يکي ضدکمونيست بودن 
و ديگري طرفداري از مالکيت فردي. اين دو مورد 
بايد وجود داشته باشد تا با معيار آنها براي حمايت 
توجيه پذير باشــد. پرسشــي که در ذهن من وجود 
دارد اين اســت که چرا امريکا و فرانســه از نهرو و 
ناصر در مقابل انگليس دفاع کردند و بااينکه نهرو 

بــه  هميشــه  غربــي  کشــورهاي  در  رفيعــي: 
گذشتگانشــان احترام مي گذارند و آنها را بزرگ 
نگه  مي دارند. هيــچ گاه نديدم يک رئيس جمهور، 
رئيس جمهور قبلي را نفي کند، نقد مي کنند گاهي 
هم در پاره اي از فعاليت ها مطرح مي شوند ولي نفي 
نمي کنند. براي آنها يک بنيــاد يا کتابخانه يا يک 
مرکز تحقيقاتي درســت مي کنند و همفکرانشــان 
براي آنها ســرمايه گذاري مي کننــد و يک يا چند 
کار برجسته آن ها را هميشــه مطرح مي کنند. مثًا 
نيکســون در ماجراي واترگيــت يک کار خاف 
دموکراسي انجام داد، اما از او تعريف مي کنند که 
او کســي بود که رابطه ما با چيــن را برقرار کرد و 
اقتصــاد امريکا را قدرت بخشــيد و به بمباران هاي 
ويتنــام و آدمکشــي هاي او اشــاره اي نمي کننــد. 
درواقع آن بخش از کارهايي که مردم امريکا با آن 

رابطه دارند، مطرح مي شود.
يادم هست مرحوم مهندس سحابي مي گفت زماني 
که مــن در مجلس اول رئيس کميســيون برنامه و 
بودجه بــودم، طرحي به مجلــس دادم براي اينکه 
اگر بخواهيم از وابســتگي به نفت رها شــويم بايد 
سالي 10 درصد، رابطه نفت را با بودجه قطع کنيم. 
اگــر به مدت 10 ســال اين کار انجــام مي گرفت 
اتــکاي بودجه به نفت از بيــن مي رفت و اين طرح 
تصويــب شــد. 7ـ  6 مــاه نگذشــت که بــزرگان 
آن زمــان انقــاب گفتند ما انقــاب را براي نفت 
نمي خواهيــم. ما نفت را بــراي انقاب مي خواهيم 
و ايــن طــرح عمًا کمرنــگ و بي رنگ شــد. ما 
که نفــت را نمي خواســتيم آتش بزنيم يــا به دريا 
بريزيم. ما بايد خاقيت داشــته باشيم، نه اينکه تنها 
مصرف کننده باشيم. مثًا يک وقتي من يک اسب 
دارم. اين اسب را مي کشم و گوشتش را مي خورم 
تمام مي شــود. يک زمان از اين اسب به عنوان ابزار 
توليد اســتفاده مي کنم که در ايــن  صورت باعث 
توليد و درآمدزايي خواهد شد. در جامعه ما حمله 
به مصدق و مصدق زدايي از جامعه وجود دارد که 
مسئله مهمي اســت. ممکن است پشت آن اهداف 
سياسي باشد، چراکه گاهي يک کارهايي صورت 
مي گيرد که پس از ســا ل ها مي فهميم ريشه اين چه 
بوده، شــايد آنهايي که مي خواستند رانت نفت را 

مصرف کنند مصدق زدايي را شروع کردند.

راهپيمايي ها به پيروزي انقاب و جمهوري اسامي 
بينجامد. متأســفانه با اين فرهنگ مقابله شد و پس 
از انقاب حتي شخصيت هايي که حامل عمده اين 

فرهنگ بودند به کنار رانده شدند.
براي نمونه توجه کنيد تهران اولين پايتخت قانوني 
آسياست که نماينده هاي مردم انتخابش کردند. در 
قانون اساســي مشروطه آمده: شــهر تهران پايتخت 
ايران اســت. اين تفاوت دارد با پايتخت هاي ديگر 
در آسيا که آن  زمان پادشاهان انتخابشان مي کردند. 
اين مســئله، جايگاه مهِم قانوني و انقابي به تهران 
مي دهد. چنان که وقتي محمدعلي شــاه مجلس را 
به توپ مي بندد و قبيله هاي ايران مي آيند که از آن 
حفاظت کنند. براي حفظ حرمت مردم ســاالري، 
وارد شــهر تهــران نمي شــوند. دور تهــران جمع 
مي شــوند و به محمدعلي شــاه زمــان مي دهند که 
برود و پســرش احمدشاه جانشــين او شود و سران 
قبايــل به جاي خود برمي گردند. شــما اين منش و 
فرهنگ را مقايســه کنيد با سران فعلي قبايل عراق 
و افغانستان و پاکســتان که برسر خليفه شدن با هم 
مي جنگنــد! درواقع تهران جايگاهي پيشــرو براي 
پيدايش و تحقق آزادي بوده اســت. ســپس همين 
شهر دومين پيشــروي را در کل کشورهاي جهان 
ســوم پيدا مي کند و آن محل اعام استقال است؛ 

محل اعام و تحقق ملي شدن صنعت نفت.
در ادبيات توســعه مي گويند ســرمايه هاي نمادين 
حتــي از ســرمايه هاي اجتماعي مهم ترنــد، چون 
محرک ســرمايه هاي اجتماعي هستند. براي نمونه 
شــخصيت هاي نمادين مانند گاندي در شــبه قاره 
هند، بزرگ ترين دموکراســي جهان را شکل داده 
و اين در حالي بود که مارکس و آدام  اســميت آن 
را اســتبداد آســيايي ناميده بودند. ولي اکنون نماد 
تهران چيست؟ برج مياد! برجي که فقط 120 متر 
ارتفــاع دارد. درصورتي که برج الخليفه در قطر از 

700 متر باالتر است.
در تهراِن تحريم شــده که مسلم است شما 120 متر 
بيشــتر نمي توانيد بســازيد، چرا اين برج تلويزيون 
را نماد تهران مي کنند؟ علت چيســت؟ پاســخ اين 
اســت که اراده مردمي نيســت و سياست  زدگي و 
رانت جويي حاکم اســت وگرنه مثل روز روشــن 
است که نماد شــهر تهران مجلس مشروطه )ايجاد 
جامعه مدني( و ســپس کار بــزرگ تکميلي دکتر 
مصدق براي اســتقال اقتصادي و سياسي در همان 
مجلس اســت. دليل اينکه ســرمايه هاي نمادين در 
ايران نابود مي شــود، رانت جويي اســت و يکي از 
مهم ترين داليل آن وابستگي و تکيه شديد اقتصاد 
ايران به نفت است که به عنوان سرمايه ملي فروخته 
مي شود، درحالي که خودش کاالي توليدي نيست. 
متأسفانه نام اين حراج سرمايه ملي را کسب درآمد 
گذاشتند؛ اما وقتي بحث فرهنگ مي شود، به جاي 
بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي و نمادين مقوم 
توســعه، در همان حال کــه رانت خواران بر ثروت 
خود با فساد مي افزايند، معموالً تنها مردم هستند که 
به صبر و تحمل در مقابل تورم و تحريم تشــويق و 

ترغيب مي شوند.
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کارهايي که کــرد اين بود که 100 ميليون ريال از 
آن براي سرمايه گذاري در اختيار بانک کشاورزي 
گذاشت تا به صورت وام به بخش کشاورزي داده 
شــود و 500 ميليــون ريال ديگر از ايــن مبلغ را به 
ســازمان برنامــه داد. در آن زمــان ســازمان برنامه 
براي شهرســتان ها و استان ها برنامه ريزي مي کرد تا 
در پروژه هاي شهرســتاني به تناسب نياز و جمعيت 

استفاده کنند.
دومين منبعي که مصدق اســتفاده کرد برداشت از 
صندوق بين المللي به مقدار 8750000 دالر بود. ما 
معامله ارزي با صندوق بين المللي داشــتيم که طبق 
اساســنامه همه کشــورها که عضو صندوق بودند، 
حق برداشــت بدون بهره را داشــتند. بخشي از اين 
پــول را صرف واردات کاالهاي ضروري کرد که 
مبادا قيمت کاالي ضروري باال برود و فشــار روي 
طبقات فقير بيايد. بخشــي ديگر از آن را در داخل 
به سرمايه گذاري در دو بخش کشاورزي و صنعتي 
اختصــاص داد. در آن زمــان 80 درصــد جمعيت 
ايــران در روســتاها زندگي مي کردنــد و يکي از 
داليــل موفقيت دولــت مصدق در اقتصــاد بدون 
نفت اين بود که ما هنوز وارد صنعت مونتاژ نشــده 
بوديم. او توانست با کمک صنايع موجود و بخش 
کشاورزي رشــد موزوني ايجاد کند؛ البته مجلس 
امريکا نيز قرار بود وامي را به ايران بدهد که توسط 
آن مي خواست مسائلي را به مصدق تحميل کند و 
مصدق با هوشياري دريافت که اين وام به نفع ايران 

نيست و از آن صرف نظر کرد.
مصدق از کارشناســان بين المللــي دعوت کرد تا 
بگوينــد ايران در اين شــرايط چه بايد بکند؟ يکي 
از کارشناســاني کــه بــه ايران آمد دکتر شــاخت 
آلمانــي بود. همان طور که مي دانيد دکتر شــاخت 
طرفدار کينز بود. پيشــنهاد هاي دکتر شاخت براي 
کســري بودجه اين بــود که دولــت از بانک ملي 
و بانک مرکــزي آن زمان در ايــران وام بگيرد تا 
در حــوزه توليد بــه کار گرفته شــود. نکته جالب 
درباره کســري بودجــه در ايران امروز اين اســت 
کــه اصول گرايــان و حداقــل بخــش مهمــي از 
اصاح طلبان هر دو با کســري بودجه و استقراض 
از بانــک مرکزي مخالف هســتند )نــگاه کنيد به 
بحث آقــاي نوبخت و نادران در مجلس در هنگام 
تصويب بودجــه 1392(. آقــاي نوبخت از طرف 
دولت اســتدالل مي کرد که بودجه انبساطي نيست 
و آقاي نادران از گروه پايداري و اپوزيســيون در 
مقابل اســتدالل مي کرد که انبساطي است. درواقع 
هر دو انبساطي بودن را تورمي مي دانستند. بر اساس 
آموخته هاي کينز و کالســتکي هنگامي که اقتصاد 
در عدم اشتغال کامل است، همچون شرايط امروز 
خيلي از کشور هاي جهان ازجمله ايران دوره دکتر 
مصــدق و ايران دوره دولــت يازدهم، يک دولت 
کارآمد با اســتقراض از بانــک مرکزي و هدايت 
اين نقدينگي به طرف توليــد مي تواند اقتصاد را از 
رکــود و بحران به طرف رونق هل دهد. مجلس در 
دوره دولــت دکتر مصدق هماننــد مجلس امروز 
يک مجلس محافظه کار بود و اکثريت نمايندگان 

ژاپن و... توسعه پيدا کرد و دولت توانست بسياري 
از کاالهايــي را که نياز داشــت صادر و وارد کند. 
اجاره بدهيــد از آمار مدد بگيريم: با مبادله پاياپاي 
موازنه با آلمان فدرال از 65 + ميليون ريال در سال 
1329 به 675 + ميليون ريال در ســال 1332 رسيد. 
به عبارت ديگر بيــش از 10 برابر افزايش يافت. در 
همين دوره موازنه بازرگاني با ژاپن و شــوروي به 
ترتيب از 11- ميليون دالر به 355 + ميليون ريال و 
از 239- ميليون ريال به 799 + ميليون ريال افزايش 
يافت. تنها دو کشور بودند که در اين مبادله پاياپاي 
رابطه مصدق با آنها کم شده است که عبارت اند از 

امريکا و انگليس.
اکنون نيــز در ســطح بين المللي چنيــن معاماتي 
صورت مي گيرد. بريکس يک جرياني راه انداخته 
و بانکي را تشــکيل داده تا کاري کند که پول ملي 
کشــورهاي عضو در مبــادالت خارجي جايگزين 
دالر و يورو شــود. براي نمونــه يک معامله گازي 
بين چين و روســيه انجام گرفته کــه مبلغ آن 400 
ميليارد دالر اســت و اين تنهــا معامله کان نفت و 
گازي است که در ســطح بين المللي انجام گرفته، 
ولي حتي يک ســنت هم عايد امريکا نشده است. 
من فکر مي کنم اگر کسي الگوي مصدق را خوب 
خوانده باشــد درک مي کند ايــن نوع معامات به 
آن الگو خيلي نزديک اســت. همان طور که آقاي 
طيب نيا )وزير اقتصاد( گفته و خيلي از اقتصاددانان 
چه در داخل و چه در خــارج نيز اين ايده را قبول 
دارند که براي مبارزه با تحريم بايد به سوي اقتصاد 
بــدون نفت حرکــت کرد و در تجــارت خارجي 
طــرف دالر نرفت و از پول ملي کشــور اســتفاده 
شــود. گويا مي خواهند مبادله تجــاري بين ايران و 
ترکيــه را تا 30 ميليــارد دالر افزايش بدهند که بر 
اساس پيشنهاد آقاي طيب نيا مبادله با پول ملي ايران 
و ترکيــه انجام گيرد که به نظر مي رســد اين رويه 

براي هر دو کشور بسيار سودآور باشد.
مصدق بــراي اجــراي مــدل اقتصاد بــدون نفت 
14 ميليون ليره از ارز موجود از حســاب پشــتوانه 
اســکناس را برداشــت کرد کــه طبق قانــون اين 
پــول به ريــال تبديل شــد و به فعاليت هــاي مولد 
سرمايه گذاري اختصاص يافت. با اين مبلغ ازجمله 

و ناصر سوسياليست بودند و نسبت به مصدق بيشتر 
با بلوک کمونيست همکاري داشتند امريکا از اينها 
در مقابــل انگليس دفاع کرد، ولي با انگلســتان به 
وحدت رسيد و عليه دولت مردمي و قانوني دولت 
مصدق دســت به کودتا زد؟ من اين پرســش را از 
چند نفر پرســيدم. تکيه همه اينها ازجمله پروفسور 
پادنايک )استاد بازنشسته دانشگاه جواهر لعل نهرو( 
که درس امپرياليسم مي داد، اين بود که ايران نفت 

داشت و مصر و هند نفت نداشتند.
آقاي انورخامه اي در کتاب اقتصاد بدون نفت خود 
مي گويد وقتي نماينده کمپاني نفتي امريکا با وزير 
امورخارجه امريکا پيش از کودتا صحبت مي کند 
بــه او مي گويد ما قبول کرده ايم که به هرحال نفت 
ايران توســط مصــدق و مجلس ايران ملي شــده 
اســت، ولي بايد مصدق گوشــمالي داده شود که 
عــراق و عربســتان و جاهاي ديگر از ايــران الگو 
نگيرنــد و نفت خود را ملي نکنند. پس کودتا عليه 
دولــت دکتر مصدق تنها به خاطــر نفت نبود، بلکه 
نفتي  گوشمالي دادن مصدق توسط ســرمايه داران 
امريــکا که منافع آنها در منطقــه به خطر افتاده بود 
نيز يکي از داليل تعيين کننده کودتا در آن زمان به 
شمار مي رفت. در بحث اقتصاد بدون نفت اول بايد 
روشن شود که منظور اين نبوده که نفت زير زمين 
بماند، بلکه اين بوده که نفت به صورت خام صادر 
نشود و ما بياييم از نفت براي صنعتي کردن کشور 

و توليد درآمد استفاده کنيم.
مدلي که مصدق براي بخش خارجي اقتصاد ارائه 
داد موازنه بين صادرات و واردات يا تعادل در تراز 
بازرگاني بوده اســت. او ســعي کرد از وابســتگي 
تجارت خارجي کشــور به حوزه ليره اســترلينگ 
رهايي يابد. با سياست هاي معقول از ورود کاالهاي 
لوکس و کاالهايي که مشــابه آن در داخل وجود 
داشــت جلوگيــري کرد تــا بدين وســيله از توليد 

داخلي حمايت شود.
گســترش مبادله پاياپاي، راهي کــه امروزه حدود 
50 کشــور براي رهايي از ســلطه دالر در تجارت 
خارجــي از آن بهــره مي برند، نيز يکــي از ارکان 
مهم روند تجارتي دولت مصدق بود. با اين شــيوه  
معامات با هند، شوروي، افغانستان، لهستان، عراق، 
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کمونيســت ها در آن زمان اروپا، کم اهميت د ادن 
به جامعه مدني بوده اســت. گرامشي مي گويد در 
اين کشورهاي اروپايي و به نوعي در امريکا، دولت 
به صورت مســتقيم اعمــال زور نمي کنــد. دولت 
به وســيله جامعه مدني اعمال هژموني مي کند. اين 
جامعه مدني درواقع جامعه اي است که از حاکميت 
طبقاتي سرمايه نيمه مستقل است و اين امر راز بقاي 
کشورهاي اروپايي اســت. درحالي که در ايتاليا ما 
به اين جامعــه مدني توجه نکرديــم و دليل اصلي 
شکست ما هم همين بود. اين تحليل جالبي است از 
سوي گرامشــي که مي گويد جامعه شوروي زمان 
اســتالين يک جامعه مدني ضعيف بود، به جاي آن 
يک جامعه سياسي بود و يک جامعه صرفاً سياسي 
خطرناک بقا پيدا نمي کند. جامعه اي پايدار خواهد 
بود که جامعه مدني قوي داشــته باشد. مي بينيم که 
گرامشــي در مورد شــوروي پيش بيني درخشاني 
مي کند آن هــم در نامه هاي زندانــش و آن هم در 

زماني که زنداني فاشيست ها بود.
اگــر به اين دو شــرط اصلي توجه کنيــم مي بينيم 
متأسفانه در جمهوري اسامي به اين دو شرط اصاً  
توجهي نشده اســت، هر دو ضعيف شده اند. يعني 
يک کوشش عمدي وجود داشته که اين دو عنصر 
مقــوم آزادي و اســتقال ضعيف بشــوند. در نظر 
داشــته باشــيم بعد از زمان دکتر مصدق و پيروزي 
کودتا، بورژوازي ملي از حضور در سياســت منع 
شــد، اما از حضور در اقتصاد منع نشــد يا به نوعي 
نيم بند پايدار ماند. براي اينکه شايد در بخش مهمي 
از بدنه حکومت، مانند سازمان برنامه، امثال ابتهاج 
حتي فرمانفرماييان و... از بدنه اشراف اصاح طلب 
ســابق مشــروطه خواه بودند که هنــوز آن اهداف 

استقال در آنها وجود داشت.
رفيعي: و تا حدي تربيت شــده فرهنگ مشــروطه 

بود.
اطهاري: بله و براي همين مي بينيم وقتي بورژوازي 
پس از دکتر مصدق رشد مي کند، ديگر مانند حاج 
داراي  عالي نســب ها  و  امين الضــرب، کازرونــي 
اهداف سياســي آزادي خواهانه نيستند، اما اهداف 
حداقلي اســتقال طلبانه و ضديت بــا رانت جويي 
)حتــي دربــار( را دارنــد. خسروشــاهي کارخانه 
مينــو مي تواند صادرات کنــد، ايرواني کفش ملي 
مي توانــد صادرات کند و... حداقل اين اســت که 
توليد کاالهاي جايگزيني وارداتشان به نسبت زمان 
خــود، آن قدر به انــدازه االن ابتدايي و رانتي نبود؛ 
يعني حداقل توليدات خودروي خيامي در آن زمان 
که به عنوان يک بورژوازي وابسته خيلي خطرناک 
به وســيله گروه هاي سياســي ناميده مي شد، نه تنها 
دســت کمي از کارخانه ايران خــودروي امروزي 
نداشت، بلکه ايران ناسيونال آقاي خيامي در زمان 
خود از ايران خودروي کنوني پيشرفته تر بود. براي 
اينکــه در آن زمان ايران آن صنعت را نداشــت و 
آغازگر آن حتي در آســيا بود و حتي کره جنوبي 
هم چنين صنعتي نداشــت، اما پس از 55 سال که از 
عمر صنعت خــودرو مي گذرد، خودروهاي گران 
بي کيفيت به مردم مي فروشــند و به نام جلوگيري 

بخواهد اســتقال اقتصادي به دســت بيــاورد و از 
وابســتگي به خصوص از نفت جدا شود بايد از آن 
پيروي کند. کشوري که داراي منابع طبيعي سرشار 
اســت، مانند ايــران، بايد از الگــوي عمومي دکتر 
مصدق پيروي کند. شما يک بنگاه اقتصادي را هم 
که مي خواهــي اداره کني درواقع الگوي متعددي 
نــداري. بــراي موفقيــت در اين زمينه، کشــورها 
اتحاديــه منطقه اي درســت مي کننــد و... درواقع 
مي خواهند از وابســتگي خود به متروپل کم کنند 
و پيوند دروني  شان را بيشتر کنند، اما براي اين کار 
بايد ببينيم شــروط ســاختاري چگونه بايد باشد. به 
نظر من دو شرط اصلي ســاختاري وجود دارد که 
در صحبت هاي آخر دکتر مظهري هم اشاره اي به 

آن شد.
نخســت موجوديت بورژوازي ملي اســت. اکنون 
ثابت شده که تنها کشورهايي رشد اقتصادي پايدار 
دارنــد که بــورژوازي ملي دارند؛ از کشــورهايي 
چــون آلمان گرفته تا برزيــل و هند. حتي در چين 
بدون اينکه دموکراســي بالغي داشــته باشد، چون 
بورژوازي ملي  آن در زمان مائو حفظ شده، توانسته 
فرايند گذار اقتصادي موفقي را بپيمايد. در واقع هر 
جامعه اي اگــر بخواهد از قواعد بازار براي رشــد 
استفاده کند، بايد يک عنصر حامل اجتماعي داشته 
باشــد، چون ســرمايه  يک رابطه اجتماعي است و 
همه کشــورهايي که بورژوازي ملي شان را از بين 
بردنــد و جايگزيني برايش نداشــتند )مانند بلوک 
شوروي( فرو پاشــيدند. اين به صورت يک تجربه 
عملي محکم اســت و نبايد خيلي ايدئولوژيک به 
آن بنگريم و يــک ناکجاآباد بدون بازار به جامعه 
خــود نشــان دهيم، آن هــم در شــرايطي که حتي 
الگوي روشني از آن نداريم. به قول »لفور« بايد از 

آرمان شهر ممکن سخن گفت نه ناممکن.
دوم، مقوله جامعه مدني قوي اســت. جامعه مدني 
قــوي مي تواند آن اوراق قرضــه را بخرد. مي تواند 
فعاليت هاي پشــتيباني داشته باشــد و شرط جامعه 
مدني قوي هم دموکراســي اســت. در اين جامعه 
مدني که به قول شــما سوســيال دموکرات اســت، 
من معتقدم چنين جامعــه اي هم آزادي دارد و هم 
عدالت. جامعه مدني بدون آزادي و عدالت محقق 
نمي شــود. وقتي فقر بيداد کند آن جامعه مدني هم 
به وجود نمي آيد، نمونه جامعه مدني قوي اروپاست. 
کامًا مشخص اســت. اين واژه جامعه مدني قوي 
را هــم آنتونيو گرامشــي به کار مي  برد. گرامشــي 
مي گويد اروپا جامعــه مدني قوي دارد، ولي ايتاليا 
ندارد و يکي از داليل شکســت در مقابل فاشيسم 
را کم اهميت دادن به جامعه مدني مي داند. شکست 

مخالف کســري بودجــه بودند و فکــر مي کردند 
کسري بودجه مســاوي با تورم  اســت. اکنون هم 
متأسفانه اين تفکر در اغلب تصميم گيران سياسي و 
بخشي از اقتصاددانان کشور حاکم است. در مقابل 
محافظــه کاران مجلــس، دکتر شــاخت به مصدق 
پيشــنهاد کرد و او پذيرفت که هزينه هاي عمراني 

ثابت باشد،  ولي هزينه هاي جاري کاهش بيابد.
پيشنهاد ديگر انتشــار اوراق قرضه بود که متأسفانه 
نشــان داد که طبقه مرفه ايراني به هيچ عنوان حاضر 
نيســت که در هنگام ســختي دولت ملــي، کمتر 
به ســود خود فکــر کند و به خاطر کشــور و ملت 
بــا دولت ملي همکاري کند. مصــدق قرار بود دو 
ميليارد ريــال اوراق قرضه در چهار مقطع انتشــار 
دهد کــه به خاطر حمايت نکــردن طبقه ثروتمند و 
نازک بــودن طبقه متوســط اين تصميــم در همان 
مقطــع اول متوقف شــد و اوراق در مراحل ديگر 
به بازار عرضه نشــد. به نظر من اگــر اختاف بين 
مصــدق و روحانيت نبــود اکثريــت جمعيت آن 
زمــان که مذهبي بودند و معتقد به مراجع و احکام 
و پرداخــت وجوهات بودند، مصدق مي توانســت 
روحانيت را قانع کند که بخشي از وجوهات خود 
را از طريــق اوراق قرضــه از مقلدين خود دريافت 
کنند، ولي متأسفانه اين امکان ميسر نشد. با توصيه 
دکتــر شــاخت و ديگــران مصــدق از بانک ملي 
اســتقراض کرد و دقيقاً اين مبلغ را نيز روانه توليد 
کرد. اين کسري بودجه نه تنها تأثيري بر نرخ تورم 
نداشــت، بلکه نرخ رشــد در حدود 4/5 درصدي 
براي کشــور به ارمغان آورد، که در آن زمان نرخ 
بسيار خوبي بود. ا ين در حالي است که حتي يک 

بشکه نفت هم صادر نشده بود.
عاوه بر آن مصدق اصاحات اجتماعي ـ  اقتصادي 
را هم انجام داد. براي نمونه 22 مرداد ســال 1331 
اليحــه القاي عوارض دهقانان به اربابان تصويب و 
همچنين بازستاندن اماک شاهانه را از محمدرضا 
پهلوي به تصويب رســاند و  توانست بخشي از آن 
را پس بگيرد. در راســتاي کارهاي ســاختماني و 
صنايع و معادن، حمل ونقل و... اصاحاتي را به نفع 
کارگران حاصل و قانون 20 درصدي ازدياد سهم 
کشــاورزي را تصويب کرد. همچنين او توانســت 
آيين نامــه متخلفيــن از قانون کار، که مشــکات 
بســياري از عدم اجراي آن بود، بــا تصويب يک 
آيين نامــه جلوي تخلــف از قانــون کار را بگيرد. 
بيمه هــاي اجتماعــي کارگران کــه پيش تر وجود 
داشــت در دوره دولت ملــي رونق پيدا کرد و وي 
توانست آن را بسط دهد. قانون ترميم حقوق دبيران 
و آموزگاران که جزو قشــر زحمتکــش بودند را 
دوباره اجرا کــرد. از ديگر کارهاي دولت مصدق 
اجــراي قانون تعليمات اجباري بــود که اين را هم 
مصدق به تصويب رســاند. اينها مسائلي بود که من 
از مدل اقتصاد بــدون نفت مصدق فهميدم. به طور 
خاصه بايد مدل اقتصاد بدون نفت را تجربه اي از 

سوسيال دموکراسي در ايران قلمداد کرد.
اطهاري: بسيار خوب و گسترده و اساسي گفتيد. 
ايــن يک مــدل عمومي اســت که اگر کشــوري 

اكنون ثابت شده كه تنها 
كشورهايي رشد اقتصادي پايدار 
دارند كه بورژوازي ملي دارند؛ از 
کشورهايي چون آلمان گرفته تا 

برزيل و هند
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هدفمندي يارانه ها، الگويش را شــيوخ عربستان و 
قطر قــرار مي دهد که همين پول نفــت را دِر خانه 
تحويــل خانوار مي دهند و خود تا دلشــان بخواهد 
رانت جويــي مي کننــد؛ يعنــي وقتي ســرمايه هاي 
نماديــن و اجتماعــي مشــروطه و نهضــت ملي را 
کنار بگذاريم معلوم اســت نتيجــه کار به ابتذال و 
بحران اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي موجود 
کشــيده مي شــود. با اين فرآيند چگونه بايد مقابله 
کــرد؟ بهتريــن حالت اين اســت کــه دولت گام 
نخست را براي احياي پيام هاي آزادي و استقال را 
به شــيوه انقاب مشروطه و نهضت ملي بردارد، اما 
مي دانيم که در واقعيت دولت در بهترين حالت تنها 
مي تواند از تقابل با آنها دســت بردارد، پس وظيفه 
روشنفکران اســت که در باززنده سازي اين پيام ها 

در دوران نوين بکوشند.
ميثمي: آقــاي رفيعي خوب اســت پيام 
همين اقتصاد بدون نفــت نهضت ملي را 
بــراي امروز هم پيگيــري کنيم. وضعيت 
موجود را کــه همه مي دانيــم. وضعيت 
مطلوب هم اين اســت که مــا بودجه را 
بدون تکيه به نفت طراحي کنيم و اکنون 
مي خواهيم بدانيم وضعيت ممکن و عملي 
چيست؟ يعني راه برون رفت ما کدام است 
تا بتوانيم يک مقاومتي در برابر تحريم ها، 
پيشنهاد من  سوئيفت  و قيمت شکني کنيم. 

در کادر قانون اساسي سه مسئله است.

يکي اينکــه واقعًا بايد همبســتگي ملي به 
عبارتي آشــتي ملي رخ دهد، وفاق ملي 
رخ دهد. در زمان مصدق هم از همبستگي 
ملي برخــوردار بوديم. ما در اوج آزادي 
بوديــم. در اوج حتي مصــدق به پليس 
دســتور داد هرکســي توهين کرده بود 
توقيفــش نکنند. امروز مثاًل مادر ســهراب 
مي گويــد من حاضرم از خــون فرزندم 

بگذرم تا آشتي ملي رخ دهد.

دوم اينکه در شــرايط موجــود بياييم و 
قانون اساسي را جدي بگيريم. قانون اساسي 
مــا مي گويد همه با هم بــرادر و برابرند. 
بنابرايــن اگــر همه شــرکت ها و نهادها 
ماليــات بدهند اين گونه که کارشناســي 
مملکت  ماليات  پرداخت  شده در صورت 
بايد بدون درآمد نفت بچرخد؛ البته بدون 

سرمايه گذاري هاي سنگين.

ســومين کار فعال کــردن گمــرکات و 
جلوگيري از اقتصاد قاچاق است. متأسفانه 
در سال 92، 25 ميليارد دالر کاالي قاچاق 
وارد ايران شده است که با احتساب دالري 
3600 تومان حدود 90 هزار ميليارد تومان 
مي شــود، يعني ســه برابر بودجه عمراني 
کشور. مکانيزم آن را دوستان بايد توضيح 
دهنــد و نبايد منتظر مذاکرات هســته اي 
باشيم. اينکه مذاکرات موفق شد که فبها و 
اگرنه ما بايد يک ساختاري تنظيم کنيم.■

احيــاي زمين موات و تصرفــش را ندارد. تصويب 
ايــن قانون ضــد زمين خواري يا ضــد رانت با اين 
پيشــرفتگي در آن زمــان کار فوق العــاده  اي بوده 
است. منظورم اين است که وي بر زمينه سازي براي 
بخش مولد تأکيد داشته است. چراکه سرمايه هاي 

ملي اگر به بخش نامولد برود اتاف منابع است.

ميثمي: براي امروز هم بگوييم که چه بايد 
کرد؟

رفيعي: بخشــي از صنايع جهاني سازي شده، همه 
آنها نشده.

اطهاري: به طور نســبي عــرض مي کنم، منظورم 
اين اســت که به اين واژه جهاني سازي اکتفا  شده 
و اين واژه سياسي گشته و از فرصت هاي مشخص 
جديــد غفلت مي شــود. به عبارت ديگــر گفتمان 
اقتصــادزده چپ هــم به صــورت تقابــل انتزاعي 
مطلق با ســرمايه داري درمي آيد و بورژوازي ملي 
را برنمي تابد. اين نــوع چپ گرايي تخيلي، آنها را 
مطلوب رانت جويــان دولتي در مخالفــت با بازار 
رقابتي مي ســازد. با اين نوع ديــدگاه اقتصادزده و 
انتزاعي چپ، آن هم بدون اينکه الگوي جايگزين 
مشخص و قابل تحققي براي سازوکار بازار وجود 
داشته باشــد، توســعه اقتصادي به وجود نمي آيد. 
چراکــه شکســت کشــورهاي داراي برنامه ريزي 
متمرکز )سوسياليســم دولتي( نسبت به کشورهاي 
مبتني بر اقتصاد بازار بد تر بوده، زيرا به آن کشورها 

رشد ناپايدار يا فروپاشي داده است.
به اين ترتيب اين دو نوع اقتصادزدگي، يکي از چپ 
و يکي از راســت، عليه بورژوازي ملي و نيز جامعه 
مدنــي ما کار مي کنــد. وقتي هــم از جامعه مدني 
حرف مي زنيم، راســت هاي اقتصادزده مي گويند 
آزادي قيمت هــا بر هرنوع آزادي ديگر تقدم دارد 
و کســاني چون نهادگراها که از تقدم نهادســازي 
سخن مي گويند، دشــمن آزادي هستند! چپ هاي 
اقتصــادی و انتزاع زده هم با لکنــت زبان از جامعه 
مدني صحبــت مي کننــد و مي گوينــد بورژوايي 
اســت. درحالي کــه جامعــه مدني دســتاورد کل 
بشريت است و دســتاورد صرفاً بورژوازي نيست. 
اين ايرادي است که گرامشي به مارکس مي گيرد؛ 
يعني هر دو دســته از روشــنفکرهاي مــا در حوزه 
انديشه مانع از تحقق اقتصاد مستقل و غيرنفتي و نيز 
انسجام جامعه مدني هستند و اين دو رويکرد نسبت 

به انقاب مشروطه و نهضت ملي عقب گرد دارد.
وقتي چنيــن تفکراتي در جامعه ترويج مي شــود، 
دولــت رانت جــو نيــز در عــوض آنکــه اقتصاد 
بدون نفــت و تأميــن اجتماعي و مبــارزه با رانت 
را از مصــدق الگوبــرداري کنــد، در به اصطاح 

از بيــکاري و تورم يارانــه کان مي گيرند و براي 
تــداوم رانت بايد در تهران اتوبان دوطبقه بســازند 
تــا خودروهــا بتواننــد از کارخانه خارج شــوند! 
يعني ايران خودرو نه تنها وابســته باقي مانده است، 
بلکــه از همه کس و همه جا رانــت مي گيرد؛ يعني 
آن بورژوازي اگر وابســته هــم بود، حداقل کاري 
براي ايــران انجام داد و کارگــران ماهر زيادي را 
تربيت کرد و تحويل انقــاب داد. پس از انقاب 
کارخانــه اين بــورژوازي بزرگ وابســته مصادره 
شــد، با اين نيت که از وابســتگي کم شود، ولي بر 
وابستگي افزوده شد و رانت نيز برآن اضافه گشت. 
در مقابــل، بورژوازي متوســط کوچک ما جز 10 
سال اول پس از انقاب، يعني دوران آقاي موسوي 
تقويت نشــد. از اين به بعد، شما مي بينيد کاماً  اين 
بورژوازي دولتي رانتي از انواع نرخ هاي ترجيحي 
اعتباري و ترجيحي بهره مند مي شــود، اما بي فايده 
براي استقال اقتصادي و بورژوازي ملي نيز در پاي 
آن قرباني مي گردد. يعني شــما مي بينيد بورژوازي 
ملــي به خصوص پــس از دوران تعديل اقتصادي، 
بيشــتر زيــر ضربــه مــي رود؛ يعنــي پس ازاينکه 
به صورت شــتاب زده وارد دوران تعديل مي شويم 
و پس ازاينکه سپاه به عنوان نيروي اقتصادي تقويت 
مي شود و پس ازآن بورژوازي مستغات رانتي هم 

به وجود مي آيد.
در فرمايشــات آقاي مظهري ايــن نکته بود که در 
دوران مصــدق هم رفاه اجتماعي گســترش يافت 
و الگوهــاي اجتماعــي دکتر مصــدق خيلي مهم 
اســت؛ مانند اوليــن اصاحات ارضي بســيار آرام 
را که مصدق انجام داد. اماک خالصه را تقســيم 
کــرد. اين ها را در دســتور کار آينده قــرار داد و 
ايــن نوعــي دموکراتيســم ســاختاري )اقتصادي( 
اســت. در اين راســتا قانــون کار و ســازمان دهي 
شــهرداري ها هم تدويــن کرد؛ البتــه تحصيات 
اجباري قانون مشروطه بود و مدارس دولتي هميشه 
از زمان رضاشاه در ايران بوده و جزو ساختمان هاي 
رضاشاه هنوز مدارسي در تهران است، يعني دولتي 
بودند نه خصوصي و نام هم داشــتند مانند مدرسه 

فردوسي و...
رفيعي: اينجا گفتند اجبــاري، نه اينکه نبوده مثاً  
دولتي بوده، ولي در دوره مصدق تحصيل بچه ها تا 

کاس ششم اجباري شد.
اطهاري: اين اجباري در قانون مشــروطه اســت. 
دکتــر مصــدق آن را اجرايي  مي کنــد، چون اين 
جزو حقوق ملت در قانون مشروطه است. به عاوه 
بخش مســکن اجتماعــي را به خصوص براي طبقه 
متوســط )ماننــد معلم هــا و کارمنــدان دولت( با 
احداث چندصد دســتگاه در يوسف آباد و نارمک 
راه اندازي کرد که اولين نظامات مسکن اجتماعي 
يــا )social housing( را در ايران مصدق ايجاد 
مي کند. وي يک کار بســيار مهمــي هم در همان 
زمــان مي کند که کمتر به آن توجه شــد و آن اين 
است که قانوني مي گذارد که در شهرهاي بزرگ 
زمين خــواري را مهار کند. براي نمونه در تهران از 
ميدان توپخانه به شعاع 50 کيلومتري هيچ کس حق 

گفتمان اقتصادزده چپ هم 
به صورت تقابل انتزاعي مطلق 

با سرمايه داري درمي آيد و 
بورژوازي ملي را برنمي تابد
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برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( به عنوان يکي از 
زيرمجموعه هاي سازمان ملل متحد، از سال 1990 
گزارش هايي با عنوان »گزارش توســعه انســاني«  
منتشــر کرد که آخرين آن در ســال 2014 منتشر 
شد. از نخستين گزارش در سال 1990 که مفهوم و 
روش  ســنجش توسعه انساني را ارائه کرد تا امروز 
در هر گزارش، تاش شــده جنبه هــاي مختلف از 
وضعيت توســعه انساني در سطح جهاني، منطقه اي 
و ملي مورد بحث قرار گيرد. برخي از برجسته ترين 
موضوعاتــي که اين گزارش ها بــه آن پرداخته اند 
عبارت اند از: مشارکت مردم )1993(، ابعاد امنيت 
انساني )1994(، جنسيت و توسعه انساني )1995(، 
رشــد و توســعه اقتصادي )1996(، فقــر )1997(، 
 ،)2002( دموکراســي   ،)2000( بشــر  حقــوق 
 آزادي و پلوراليســم فرهنگي )2004(، بحران آب 
)2006(، تغييــرات آب و هوايي )2008ـ 2007(، 

مهاجرت انساني )2009( و برابري )2010(.
آخرين گــزارش اين مجموعه باعنوان »پيشــرفت 
و  آســيب پذيري ها  کاهــش  پايــدار؛  انســاني 
تاب آوري ســازي« در ســال 2014 منتشــر شد و 
احتمــاالً  بــه زودي ترجمــه فارســي آن به چاپ 
خواهد رســيد. گزارش هاي توســعه انساني متکي 
بــه شــواهد تحقيقاتي و تجربي بســيار هســتند و 
به عنوان تحليل هاي مســتقل با زمينه هاي تجربي از 
سياســت ها، موضوعات و روندهاي مهم توســعه 
جوامع عقب نگه  داشــته شــده، درحال توســعه و 

توسعه يافته منتشر مي شوند.
عــاوه بــر گزارش هاي جهاني توســعه انســاني، 
کشــورها نيــز عموماً اقــدام به مطالعــه و ارزيابي 
وضعيت توســعه انساني در ســطح ملي کرده و با 
روش شناســي مشــابهي گزارش هاي ملي توســعه 
انســاني را تدوين و به اطاع عموم مي رســانند. از 

ســال 1992 تا امــروز، 700 گزارش ملي توســعه 
انســاني در 140 کشور تهيه شــده است و براساس 
اطاعــات دريافت شــده، در ايران نيــز تنها يک 
گزارش اختصاصي توســط سازمان برنامه وبودجه 

در دهه 1370 تهيه و منتشر شد.
محــور مشــترک گزارش هاي توســعه انســاني، 
شــاخص توسعه انساني اســت که حاصل ترکيب 
ســه تعيين کننــده اصلــي يعني درآمــد، آموزش 
و اميــد بــه زندگي اســت که به تدريــج مجموعه 
سامان داده شــده اي از شــاخص هاي حســاس بــه 
جنسيت، برابري و تبعيض و... را شامل شده است. 
پس ازاين شــاخص هاي مورد اشــاره را به تفصيل 

بيشتر مورد بحث قرار مي دهيم.
مقاومت در برابر مصيبت ها

گزارش توســعه انساني در ســال 2014 از جهات 
مختلف داراي اهميت ويژه اي است. اين گزارش 

توسعه انساني و روند فزاينده آسيب پذيری
گزارشی از چشم انداز توسعه انسانی در سال 2014

بخش اول صبا مدني

هجوم ریزگردها به بخش وسيعي از سرزمين ما و بازتاب آن در زندگي روزمره مردم ساكن در این مناطق، رفتار و عملكرد دولت 
و نهادهاي ذیربط و حتي واكنش منتقدان نســبت به آن، نشان داد كه مسائل زیست محيطي و به خصوص تغييرات آب وهوایي 
مسئله اي جدي و فوري است كه مي تواند ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراواني داشته است. گستردگي مناطقي كه تحت 
تأثير این پدیده قرار گرفتند دور از انتظار بود. از اهواز تا تبریز و كرمانشاه، از شهر تا روستا، تنها یک جنبه غيرمنتظره از این 
پدیده طبيعي اســت. مردمي كه در این مناطق زندگي مي كنند همگي شرایط یكساني براي رویارویي با این هجوم نداشتند. 
برخي قادر بودند تا با نخســتين هواپيما آن منطقه را به سوي شهرهاي با هواي سالم ترك كنند یا بدون دغدغه درآمد، همه 
خانواده شان سوار بر اتومبيل شخصي كنند و تا كاهش و رفع بحران، جان خود و خانواده شان را از مهلكه به در برند، اما بخش 
بسيار بزرگ تري هيچ یک از این امكانات را نداشتند. براي گروهي حتي امكان آنكه براي یک روز یا چند ساعت كار را تعطيل 

كنند و در خانه بمانند، نبود.
در ميان آنان كه در برابر چنين حادثه نه چندان غيرمنتظره اي گرفتار شــده بودند، كودكان ،  سالمندان، بيماران، افراد ناتوان 
جسمي و زنان بي دفاع تر از بقيه و به همين دليل آسيب پذیرتر بودند. اگرچه مصدومان حادثه در شهرها امكان آن را داشتند 
تا با طي مسافت كوتاهي از خدمات درماني استفاده كنند؛ اما آنان كه در روستاها یا شهرهاي كوچک بودند، چنين امكاني در 

دسترس نداشتند.
موضوع محوري گزارش توسعه انساني 2014، آســيب پذیري در برابر چنين شرایطي است. البته مبارزه آسيب پذیري در این 
گزارش منحصر به مسائل زیست محيطي و تغييرات آب وهوایي نيست، بلكه شوك هاي حاصل از شرایط اقتصادي و به خصوص 
ركود، بحران هاي اجتماعي، تنش، جنگ و مناقشه هر یک به نحوي مردم را در وضعيتي مشابه با هجوم ریزگردها قرار مي دهد. 
در این ميان گزارش توسعه انساني تاب آوري سازي را بدیلي براي مقابله با این شوك ها و بحران ها دانسته و بر مسئوليت دولت 
و جامعه مدني براي آماده ســازي افراد به منظور مقابله با شــرایط حاصل از بحران ها تأكيد مي كند. ازاین رو مطالعه و آشنایي 
با مســائلي كه در گزارش توسعه انساني 2014 مطرح شــده براي همه فعاالن جامعه مدني، از اهميت فراواني برخوردار است. 
»آســيب پذیري و تاب آوري سازي« ترسيم كننده رویكرد اســتراتژیک گزارش و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نسبت به 
وضعيت كشورها به خصوص جوامع درحال توسعه در دهه هاي آینده است كه مي تواند چشم انداز روشن و دیدگاهي عميق تر از 
مخاطرات تهدیدكننده جوامع و راه هاي مقابله با آن را ایجاد كند. ازاین رو مطالعه این گزارش و شناخت جایگاه ایران در ميان 

كشورهاي دنيا به همه فعاالن جامعه مدني توصيه مي شود.
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 )Vulnerability( دو مفهوم مرتبط آسيب پذيري
به مثابــه  را   )Resilience(تاب آوري ســازي و 
پديده هــاي فــردي ـ اجتماعي مــورد بحث قرار 
مي دهــد و نســبت به ايجــاد وارونگــي در روند 
پيشرفت توســعه انساني در ســطح جهاني هشدار 

مي دهد.
»هلــن کارک« مديــر برنامــه توســعه انســاني 
گــزارش  بــر  پيشــگفتاري  در  ملــل  ســازمان 
مي نويســد: »از زماني که برنامه توســعه ســازمان 
 ملل متحد نخســتين گزارش جهاني توسعه انساني 
)Human Development Report( را در سال 
1990 منتشــر کرد، اغلب کشورها، توسعه انساني 
معناداري را به ثبت رسانده اند. گزارش هاي ساليانه 
نشان مي دهد روند جهاني به طورکلي مثبت بوده و 
اين پيشرفت، تداوم هم دارد. بااين وجود، در حال 
حاضر هنوز حيات بســياري از مردم در خطر است 
يا از دست مي رود و معيشت جمعيت قابل توجهي 
از مــردم جهان به دليل بحران هــا و باهاي طبيعي 
يا انسان ســاخته تضعيف مي شــود. ايــن ناکامي ها 
اجتناب ناپذيــر نيســتند. هــر جامعــه اي در برابــر 
خطرات حاصل از بحران هاي اقتصادي، اجتماعي، 
سياســي و زيســت محيطي قرار مي گيرد. پرسش 
مهم اين اســت که چرا برخي جوامع در مقايســه 
بــا ديگران کمتر متحمل آسيب شــده و ســريع تر 
بازسازي مي شــوند؟ به اين ترتيب موضوع محوري 
و اصلي آخرين گزارش توســعه انســاني )2014( 

پاسخ به اين پرسش است.
امــروزه ديگــر به ســختي مي تــوان کاســتي ها و 
نقاط ضعــف يک جامعــه را در برابر آســيب ها و 
مشــکات اجتماعي ناديده گرفــت، امري که دو 
دهــه پيش کاماً  مرســوم و حتي مشــروع قلمداد 
مي شــد. در دهــه 1360 بحث درباره مشــکات 
اجتماعي با مقاومت و سرســختي روبرو مي شــد. 
تا اوايل دهه 1370 هنوز به دشواري مي شد مطالعه 
و پژوهــش قابل قبول و ارزشــمندي درباره اعتياد 
انجــام داد و نتايــج آن را در ســطح آکادميک و 
دانشــگاهي منتشر کرد. در همين دوره درحالي که 
شــواهد قطعي از وجود موارد ابتا به HIV وجود 
داشت، به رسانه ها اجازه داده نمي شد در اين زمينه 
بحث و گفت وگو کنند يا راه  هاي پيشگيري از آن 
را آمــوزش دهند. تا ســال 1380 پژوهش درباره 
تن فروشــي بــا موانع جــدي روبرو بــود و اندک 
مطالعات در اين زمينه که از تعداد انگشــتان يک 
دســت هم کمتر بود، اجازه انتشــار نداشــتند. در 
فاصله ســال هاي 1392ـ1384 نيز که اصًا بسياري 

مباحث درباره مسائل اجتماعي تعطيل شد.
گزارش توسعه انساني 2014 نسبت به روند فزاينده 
آســيب پذيري در دنياي کنوني هشدار مي دهد و 
اســتراتژي هاي مهمــي را بــراي کاهــش زيان و 
پيشــگيري از آثــار و پيامدهــاي نامطلــوب روند 
کنوني ارائه مي کند و بنابراين هرگونه تاش براي 
سرپوش گذاشــتن بر مصائب، مشکات، بحران ها 
و آثار ســوء بايا اعم از طبيعي يا انسان ســاخته را 
تنها موجب تشديد پيامدهاي مخرب آنها مي دانند. 

درواقع گــزارش، دولت ها را به دموکراتيزه کردن 
بحث در حوزه هاي مختلف توسعه انساني دعوت 

مي کند.
گــزارش، عوامل مهمــي که در ســطح داخلي و 
بين المللي کشورها را در معرض آسيب پذيري قرار 
داده، مطرح مي کند. جهاني ســازي، آسيب پذيري 
 )Structural Vulnerability( ســاختاري 
دوره هاي مهم و حســاس از چرخــه زندگي مانند 
کودکي، نوجواني و ســالمندي برخي از مســائلي 
هســتند که از ديــدگاه گزارش توســعه انســاني 
2014 براي جوامع و کشورها، مسائل و مشکات 
را پديــد آورده انــد کــه در صــورت بي توجهي 
بــه آنها، زندگي مــردم را طي دهه هــاي اخير در 
معــرض آســيب پذيري و تهديد جدي تــري قرار 
مي دهند. براي نمونــه در دنياي درهم تنيده کنوني 
اگرچه جهاني شــدن آثــار و پيامدهــاي مثبتي به 
ارمغــان آورده، اما درعين حال تســهيل ارتباطات 
و گســتردگي تعامات موجب شــده تا هر اتفاق، 
حادثه و رويداد ناخوشايندي در يک منطقه محلي 
بافاصله آثار گســترده اي تا دوردست ترين نقاط 
جهان داشــته باشــد. قاچاق انســان ها به خصوص 
زنان و کودکان، ايــدز، ابوال و قاچاق مواد مخدر 
همــه بخــش کوچکي از مســائل و آســيب هايي 
هســتند که در پيوند جهاني آثار گسترده اي برجا 
مي گذارند. گزارش 2014 فراخواني اســت براي 
تاب آوري سازي همه جوامع، ملت ها و شهروندان 
و براي آماده ســازي آنان تا در آينده دچار آسيب  
کمتري شوند و به عاوه با توجه به شرايط حاصل 
از جهاني ســازي تأکيدي بــر تفکيک ناپذيربودن 
تاب آوري ســازي جوامع در سطح ملي، منطقه اي 

و بين المللي است.
بــر آســيب پذيري ســاختاري  تأکيــد گــزارش 
نشــان دهنده ديــدگاه راديــکال آن، بــه نابرابري 
و تبعيــض درون جوامع اســت. گــزارش تصريح 
مي کند برخي افراد و گروه هاي اجتماعي به واسطه 
مختصــات تاريخــي و ســاختارهاي اقتصــادي، 
اجتماعــي،  سياســي و فرهنگي آســيب پذيرتر از 
ديگران هســتند. آســيب پذيري هاي ساختاري در 
قالب جنســيت، قوميــت، فقر، محل ســکونت و 
برخي پديده هاي ديگر ظاهر مي شوند. گاه برخي 
گروه هاي اجتماعي و افــراد در رويارويي با چند 

پديده، توأمان به صورتي عميق تر، آســيب پذيرتر 
مي شوند. براي نمونه زنان سرپرست خانوار عموماً 
 هم به دليل کليشه هاي جنسيتي و هم به دليل فقر و 
نابرابري وضعيتي به مراتب دشــوارتر از ديگر زنان 
دارند. افراد ناتوان جسمي ـ  رواني در خانواده هاي 
فقيــر يا ابتاي افراد ســاکن در محــات يا مناطق 
محروم به بيماري هاي ســخت همــه مصاديقي از 

تجميع آسيب پذيري ساختاري در جوامع هستند.
آســيب پذيري، مفهومي بسيط و گسترده است که 
نه اختصاص بــه دوره خاصي از زندگي دارد و نه 
اثرات مشابهي بر افراد در مراحل مختلف از چرخه 
زندگي مانند کودکي، نوجواني، جواني، ميانسالي 
و ســالمندي مي گذارد. گروه هاي سني هر يک با 
خطرات متفاوتي روبرو هستند. مثًا هزار روز اول 
زندگــي کودکان اهميتي فراوان دارد که مي تواند 
کل زندگــي آنان را بــه مخاطره انــدازد يا ورود 
نوجوانــان و جوانان به مدرســه و بازار کار آنها را 
با خطر دسترســي به مواد، بيکاري و درآمد پايين 
روبرو مي کند و سالمندان نيز به طور فزاينده اي در 
برابر احتمال وقوع آزار از ســوي مراقبت کنندگان 
خود قرار دارند يا ناچارند باوجود همه مشــکات 
حاصل از افزايش ســن، همچنــان مدت زيادي به 
انجــام کارهاي ســخت و دشــوار ادامــه دهند تا 
باوجود بازنشستگي رسمي ســفره خانواده  آنها را 

تأمين کنند.
گزارش توسعه انساني 2014 با بررسي هوشمندانه 
مســائل دنياي کنونــي تصريح مي کنــد که براي 
کاهش آسيب پذيري و تقويت تاب آوري  جوامع 
در برابــر تهديدها و مخاطرات کنوني، دسترســي 
همگان به خدمــات اجتماعي به خصوص درزمينه 
ســامت، آمــوزش و حمايــت اجتماعي بيشــتر، 
ازجمله مســتمري بازنشســتگي و بيمــه بيکاري، 
اشتغال کامل و مســائلي ديگر از اين نوع، اهميت 
فــراوان دارد. گزارش بااهميت نهادهاي منصف و 
پاسخگو بر انسجام اجتماعي براي تاب آوري سازي 
جوامع تأکيد مي کند و عاوه بر سطح خرد )افراد 
و خانواده( از نقش ســطوح ميانه )نهادها( و کان 
)حکمراني( غافل نمي شود و ازاين رو مي توان آن 

را برخوردار از رويکردي راديکال دانست.
تغييــرات آب وهوايــي و آثــار و پيامدهاي آن بر 
زندگي اقتصــادي ـ اجتماعي حدود نيمي از مردم 



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 7

8

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 7

9
جهان که در روستاها زندگي مي کنند نيز از ديگر 
مســائلي اســت که گــزارش 2014 نســبت به آن 
هشــدار مي دهد و ازاين رو بر ضرورت تواناسازي 
و تقويــت آمادگــي جوامع براي مقابلــه با باياي 

طبيعي و تغييرات آب وهوايي اصرار مي ورزد.
پيامدهــاي  بــر آثــار و  تأکيــد گــزارش 2014 
آســيب زاي فقــر و نابرابري محــور تحليل مهمي 
در کل گزارش اســت که مي تــوان آن را به منزله 
نقــد اقتصــادي ـ اجتماعــي وضعيــت حاصل از 
حاکميــت رويکرد ليبرال در اقتصاد جهاني و نظام 
سرمايه داري در دهه هاي اخير به شمار آورد. آمار 
و ارقام ارائه شــده در اين گزارش نشــان از تداوم 
فقر و نابرابري و تعميق شــکاف دارا و ندارهاست. 
انتشــار چنين گزارشــي از ســوي يک ســازمان 
بين المللــي در کنار صدها  شــواهد و قرائن ديگر 
حکايت از آثار مخرب و ويرانگر قابل انتظار دست 
نامرئي و اقتصــاد آزاد ليبرال دارد. خانم کارک 
در پيشــگفتار گزارش دعوت کرده تا کشورهاي 
عضو ســازمان ملل در اجاسيه جهاني سال 2015 
براي بازبيني اهداف توســعه هزاره همچنان فقر را 
به عنوان يکي از مســائل اصلي در دستور کار قرار 
دهنــد،  زيرا اگر افرادي به دليل عوامل ســاختاري 
و آســيب پذيري مداوم در خطر لغزيدن به ســوي 
فقر قرار گيرند، پيشــرفت توسعه انساني بي ثبات و 
ناپايــدار باقي خواهد ماند. از ديــدگاه وي اکنون 
محــو فقر بــه معناي رســاندن تعداد فقــرا به صفر 
نيست، بلکه مسئله ماندن در وضعيت کنوني است.

گــزارش توســعه انســاني 2014 تــاش دارد بــه 
پرســش هاي مهم و اســتراتژيکي در دنياي امروز 
پاســخ دهد و مســير عبوري جامعــه جهاني براي 
رهايي از آســيب پذيري،  فقر و نابرابري را ترسيم 
کند. ازاين رو آشــنايي با مفاهيــم و رويکردهاي 
منــدرج در آن امــري ضــروري و جــدي بــراي 
همه فعــاالن اجتماعي، محققــان و عاقه مندان به 
ايــن حوزه اســت. در ادامه تاش مي شــود ضمن 
مــرور مباحث گزارش، چشــم اندازي از وضعيت 
اجتماعي ايران برپايه رويکرد گزارش ارائه شــود. 
در آغاز برخــي مفاهيم کلي را مــورد بحث قرار 

مي دهيم.
آســيب پذيري چيســت و چــه کســي 

آسيب پذير است؟
به طور ســنتي مفهوم آســيب پذيري براي توصيف 
وضعيتي اســت که نشــان مي دهد افــراد در برابر 
خطــر و مديريــت خطــر ازجمله حفــظ خود در 
برابر شــوک ها و تهديدها، حفظ درآمد و دارايي 
بي دفاع هستند. گزارش توسعه انساني پيوند وثيقي 
بين آســيب پذيري و پيشرفت توســعه انساني قائل 
اســت. بر اين اساس مفهوم آســيب پذيري انساني 
متمرکــز بــر ترســيم چشــم اندازي اســت که در 
آن توانايي هاي انســان ها فرســوده و انتخاب  هاي 
آنان محدود مي شــود. از دريچه توســعه انساني، 
آســيب پذيري بــر احتمــال خطر از دســت دادن 
دســتاوردهاي توســعه انســاني طي دهه هاي اخير 
تأکيــد دارد و قاطعانه جوامــع و دولت ها را براي 

آمادگي در برابر تهديدهاي دستاوردهاي کنوني و 
کاهش سرعت رشد در زمينه بهبود توسعه انساني 

فرامي خواند.
بررسي روند شاخص هاي توســعه انساني از آغاز 
دهه 1990 تا امروز يعني حدود يک ربع قرن نشان 
مي دهد که وضع اغلب مردم در بيشــتر کشــورها 
بهتر شــده اســت. به عبــارت ديگر افراد بيشــتري 
آموزش ديده اند، درآمدها افزايش داشــته و اميد 
به ســامت و زندگي امن تر بيشــتر شــده اســت. 
بااين وجــود نوعــي احســاس گســترده ناامني در 
دنيــاي کنوني وجود دارد. اين احســاس ناامني را 
مي توان در معيشت، امنيت فردي، محيط زيست و 
سياست هاي جهاني نشــان داد. بخش قابل توجهي 
از ايــن نگراني محصول وقــوع و افزايش باهاي 
طبيعــي و همچنيــن بحران هاي مالــي و اقتصادي 

به خصوص رکود اقتصادي پس از 2008 است.
شرايط سخت و دشوار حاصل از بحران ها و باهاي 
طبيعي زمينه افزايش وقوع جرم، ســرقت و تجاوز 
را فراهم مي کند که اتفاقاً اغلب افراد مســتضعف 
جسمي و رواني را تهديد مي کند. عدم پاسخگويي 
نهادهاي حکمراني موجب شــده تا در مواقعي که 
مــردم نياز به مســاعدت و کمک دارنــد، به حال 
خود رهــا شــوند. تهديدهاي سياســي، تنش هاي 
محلي، منازعات خشــونت آميز،  غفلت از سامت 
عمومي، مخاطرات زيست محيطي، جرم و تبعيض، 
همه ما را در معرض آســيب ها قرار داده اند. بهبود 
توسعه انساني عاوه بر آنکه گزينه هاي مردم را در 
شرايط سخت و دشــوار افزايش مي دهد، موجب 
حفظ دســتاوردهاي کنوني و تداوم توسعه انساني 
پايدار نيز مي شــود. عوامل و منابع آســيب پذيري 
جوامــع پيــش از آنکه موردي، مقطعــي و موقت 
باشــند، نظام دار و دائمي هســتند. دســت کم آن 
دسته از عوامل آسيب پذيري که ساختاري هستند، 
اثراتي به مراتب عميق تر، گسترده تر و ماناتر دارند 
و براي بهبود وضعيت اجتماعي و تداوم پيشــرفت 

در توسعه انساني بايد بر آنها تمرکز شود.
چــرا برخــي از مــردم در مقايســه با ديگــران در 
رويارويي با مصيبت ها، باها و مشکات مقاوم تر 
بــوده و کمتــر دچار عــوارض و پيامدهاي ســوء 
آن مي شــوند؟ تقريبــاً  در همــه دنيا، زنان بيشــتر 
از مــردان در برابــر شــرايط ناامن آســيب پذيرتر 
هســتند. کودکان، نوجوانان و افراد سالمند به دليل 
ويژگي هاي ذاتي بيشتر از ديگران قرباني مي شوند. 
بنابراين فارغ از اينکه منابع آســيب پذيري مربوط 
به ويژگي هاي فردي در چرخه زندگي باشــد يا با 
ساختارهاي مسلط مرتبط باشد، همه اينها موجبات 

 persistent( آســيب پذيري هاي مزمن و مــداوم
Vulnerabilities( مي شــوند. نه تنها اغلب مردم 
بلکه حتي جوامع نيز در درازمدت در رويارويي با 
تغييرات آب وهوايي و زيست محيطي، بحران هاي 
اقتصادي، سياســي و اجتماعي و کشــمکش هاي 
نظامي و ديگر انواع منازعات آســيب پذير هستند 
و هيچ کــس و هيچ کشــوري از آثــار بلندمدت 
آســيب ها مصون نيســت. درعين حــال برخي در 
مقايســه با ديگــران آســيب پذيرترند. هنجارهاي 
اجتماعي تبعيض آميز و ناکارآمدي و نارسايي هاي 

نهادي نيز اين آسيب پذيري را تشديد مي کند.
کســاني که در فقــر و محروميت شــديد زندگي 
مي کننــد، در زمــره آســيب پذيرترين ها هســتند. 
باوجود پيشــرفت هاي اخيــر در زمينه کاهش فقر 
بيــش از 2/2 ميليــارد نفر نزديک يــا درگير ابعاد 
چندگانــه فقــر هســتند. اين بــه معناي آن اســت 
کــه 15 درصــد مردم دنيــا به دليل فقــر چندگانه 
آســيب پذير   )Multidimensional Poverty(
هســتند. به عــاوه نزديک بــه 80 درصد جمعيت 
جهان فاقد حمايت اجتماعي جامع هســتند. حدود 
12 درصــد )842 ميليون نفر( از گرســنگي دائمي 
رنج مي برند و تقريباً نيمي از کارگران بيش از 1/5 
ميليارد نفر شــاغل در بخش غيررســمي يا موقتي 

هستند.
در اغلب موارد فقرا به عاوه زنان، مهاجران، مردم 
بومي و افراد سالمند دچار آسيب پذيري ساختاري 
هســتند. ازاين رو ناامني آنــان در دوره هاي زماني 
طوالني مدت تداوم يافتــه و روند فزاينده اي دارد 
و موجب دســته بندي اجتماعي برحسب جنسيت، 
قوميــت، نــژاد، نوع شــغل و وضعيــت اجتماعي 
مي شــود که غلبه بر آن به ســادگي ممکن نيست. 
افرادي که دچار آســيب پذيري ساختاري هستند، 
دچار استثمار مضاعف مي شوند، زيرا باوجودآنکه 
ممکن است مانند ديگران توانا و بااستعداد باشند، 
به دليل رويارويي با موانع ساختاري براي دسترسي 
به سامت، آموزش، شــغل يا خدمات اجتماعي،  
از همــه اينها محروم مي شــوند. بــراي نمونه افراد 
بــا ناتوانــي جســمي اغلب امــکان دسترســي به 
حمل ونقل عمومي، دفاتر و ادارات دولتي و ديگر 
مراکز عمومــي مانند بيمارســتان ها را ندارند. اين 
شرايط، مشــکات بيشتري را براي مشارکت آنان 
در زندگــي اقتصادي، اجتماعي و سياســي فراهم 
مي آورد و حتي زماني که نيازمند کمک هســتند و 
با تهديد سامت جسمي شان روبرو مي شوند کسي 

به فرياد آنها نمي رسد.
گاه ايــن موانع ســاختاري چنداليه هســتند، مانند 
افراد فقيري که به اقليت قومي، گروهي يا مواردي 
مشابه تعلق دارند. ســه چهارم فقراي دنيا در مناطق 
روســتايي زندگــي مي کنند، در آنجــا کارگران 
کشــاورزي از باالتريــن ميــزان شــيوع فقر رنج 
مي برند درعين حال چرخه غيرقابل کنترل در بخش 
کشــاورزي ازجمله توليد پاييــن، بيکاري فصلي، 
دســتمزدهاي کم همراه با آســيب پذيري ناشي از 
تغييــرات شــرايط آب  وهوايي مانند خشکســالي، 

تهديدهاي سياسي، تنش هاي 
محلي، منازعات خشونت آميز،  

غفلت از سالمت عمومي، مخاطرات 
زيست محيطي، جرم و تبعيض، 

همه ما را در معرض آسيب ها قرار 
داده اند
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قحطي، ســيل، رانش زمين و امثال آن، اين گروه 
از فقرا را در برابــر وضعيت غافلگيرکننده اي قرار 

مي دهد.
اقليت هاي قومي و مذهبي نيز به دليل رويارويي با 
تبعيض دچار محروميت و آسيب پذيري ساختاري 
مي شــوند و از دسترســي آنان به نظام هاي عادالنه 
رســمي ممانعت به عمــل مي آيد، ايــن وضعيت 
اغلب ميراث سرکوب و جانبداري تاريخي است. 
در حالي کــه مردم بومي 5 درصــد جمعيت جهان 
را تشــکيل مي دهند، آنان 15 درصد فقراي جهان 
هستند و يک ســوم آنها دچار فقر شديد روستايي 

هستند.
در سراســر جهــان 46 درصد جمعيــت در گروه 
ســني 60 ســال و باالتر هســتند که اغلب با انواع 
ناتواني هاي جســمي زندگي مي کنند. در بسياري 
جوامــع نگرش هــاي تبعيض آميــزي نســبت بــه 
ســالمندان وجود دارد و آنان با چالش هاي جدي 

براي مشارکت در جامعه خود روبرو هستند.
چنان که پيش ازاين نيز توضيح داده شــد تغييرات 
آب وهوايي جمعيت بزرگي از دنيا را آســيب پذير 
ســاخته اســت. اکنون براي همه ما روشــن است 
که وقوع ســونامي يا زلزله شــديد يا سيل چگونه 
و  آشــفتگي ها  دســتخوش  را  مــردم  مي توانــد 
مصيبت هاي دردناک کند و تا مدت ها راه جوامع 
آســيب ديده را به سوي توســعه مسدود نمايد. طي 
ســال هاي 2000 تا 2012 بيــش از 200 ميليون نفر 
که بيشــتر در کشــورهاي درحال توسعه سکونت 
داشــتند به دليل باهاي طبيعي به خصوص سيل و 
خشکسالي، آسيب ديده اند. گزارش توسعه انساني 
ســال 2011 اثر افزايش گرم شــدن زميــن و عدم 
موفقيت در کاهش ايــن روند را در به خطر افتادن 
برنامه هاي کاهش فقر مورد بحث قرار داده و نشان 
مي دهــد چگونه جوامع فقيرتر دنيــا در برابر روند 
افزايــش حرارت زمين و درياهــا و نتايج تغييرات 
آب وهوايــي حاصــل از آن، بيــش از ديگــران 

آسيب پذير هستند.
رويکرد توســعه انســاني عــاوه بر آنکــه عوامل 
اثرگذار بر آسيب پذيري را موردنظر قرار مي دهد. 
در اين فرايند به نقــش توانايي ها در طول زندگي 
فرد، انباشــت و پــرورش آنها نيــز تأکيد مي کند. 
براي نمونه شکســت در دوره کودکــي مي تواند 
پيامدهــاي جدي براي بقيه زندگــي و حتي انتقال 
اين آســيب پذيري به نســل بعدي داشــته باشد. از 
ديدگاه توسعه انساني سرمايه گذاري در دوره هاي 
حساس مانند گسترش آموزش وپرورش کودکان، 
ايجاد فرصت هاي شــغلي براي جوانــان و اجراي 
برنامه هــاي حمايتي از ســالمندان، بــراي افزايش 
توانايي هــاي افراد جهت مقابلــه آنها با خطرات و 

تهديدهاي آسيب پذير اهميت بسيار دارد.
تاب آوري به مثابه استراتژي

مجــادالت زيــادي در برابــر تاب آوري انســاني 
وجود دارد، اما تقريباً همه بر اين مفهوم مشــترک 
اتفاق نظــر دارند که تا ب آوري انســاني عبارت اند 
از اطمينان نســبت بــه امکان وجــود فرصت هاي 

کافــي در حال حاضــر و آينــده تا افــراد امکان 
کنارآمدن)Cope( و سازگاري)Adjust( در برابر 
حــوادث نامطلوب را داشــته و از توانايي حفاظت 
از خــود و ديگــران برخــوردار باشــند. نهادهــا، 
ســاختارها و هنجارها مي توانند تاب آوري انساني 
را افزايش دهند. سياســت هاي اجتماعي حاکميتي 
و شبکه هاي حمايت اجتماعي قادرند مردم را براي 
مقابله با تهديدها و شــوک ها در سراســر زندگي 

آنها، توانمند سازند.
از  نمونه هايــي  انســاني 2014  توســعه  گــزارش 
سياســت ها و اصاحــات نهــادي کــه مي توانند 
به خصوص  اجتماعي،  دريافت  تاب آوري ســازي 
در ميــان گروه هاي محروم شــده را افزايش دهند، 
ارائه کرده که در ادامه اين سلســله مباحث مطرح 

خواهد شد.
 Building( جامعــه  تا ب آوري ســازي 
Resilience( تنها حفظ جمعيت هاي آسيب پذير 
در برابــر ســقوط در فقــر و محروميت بيشــتر و 
مشــکات پيچيده تر نيســت، بلکه تاشــي است 
براي ايجاد محيط توانمند و تداوم ارتقاي توســعه 
انســاني به خصوص در دهه هاي آينده که مردم با 
مخاطرات بيشتري روبرو هستند. تاب آوري سازي 
به منزله گســترش حقوق و خدمات بــراي همه با 
تأکيد بر ايجاد فرصت هــاي برابر، حفظ قابليت ها 
در چرخــه زندگــي و بهبود دسترســي کســاني 
اســت که ناديده گرفته شــده اند. ايــن مداخات 
موجب تقويت عامليت انســاني مي شود. از سوي 
ديگر تاب آوري ســازي رويکــردي چندبعدي به 
مداخات و ابتکارات بــراي مبارزه با فقر و بهبود 
توسعه انساني دارد. تلفيق برنامه هاي بهبود درآمد، 
اشــتغال زايي و گســترش فرصت هــاي آموزش و 
ســامت براي توسعه جامعه، اعمال اين سياست  ها 
مســتلزم کنش جمعي از يک سو و پاسخگوکردن 

نهادها و افزايش کارآمدي آنهاست.
بنابراين خطاي بزرگي است اگر تاب آوري سازي 
امري روان شناختي و فردي به شمار آيد که فارغ از 
شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي افراد 
را براي مقابله با تهديدات ســاختاري و نابرابري ها 

مهيا کند، برخاف ايــن تلقي، تا ب آوري عبارت 
اســت از اطمينان نســبت به تاش دولت، جامعه و 
نهادهاي بين المللي بــراي توانمندکردن و حمايت 
از مردم. اگر توســعه انســاني تاشــي است براي 
رفع موانع در برابر آزادي افراد، تاب آوري ســازي 
قادرسازي افراد محروم و طردشده به منظور تأمين 
و تضميــن حقوق آنهــا، فراهم کــردن امکان بيان 
آشــکار عاقه ها و خواسته هايشــان، شنيده شــدن 
صداي آنها و فعال شــدن عامليت هــاي اجتماعي 

براي تحقق مطالباتشان است.
گزارش توســعه انساني 2014 ســه راهکار مهم را 

براي بهبود تاب آوري جوامع توصيه مي کند:
1. تعهــد همگاني؛ 2. نهادهاي پاســخگو و جوامع 

منسجم؛ 3. پيشگيري از بحران ها و پاسخگويي.
1. تعهد مشترک ملي و جهاني براي تأمين خدمات 
اجتماعي، تقويت حمايت اجتماعي و ايجاد اشتغال 
کامل براي همگان مي تواند کشــورها و جوامع را 
در بلندمدت تــاب آور کند. تعهد همگاني در اين 
زمينــه موجب مي شــود جوامع و کشــورها براي 
مقاومت در برابر مشــکات و بازسازي خسارات 
پس از وقوع بحران آمادگي بيشــتري داشته باشند 
و در اين زمينه به خصــوص از افرادي که در برابر 
مخاطرات و شــوک ها بي دفاع تر هســتند حمايت 

شود.
دسترســي همگان به خدمات اجتماعي اساســي و 
اصلي ازجمله آمــوزش، مراقبت هاي بهداشــتي، 
آب سالم و فاضاب مناســب و سامت عمومي، 
تــاب آوري را افزايــش مي دهد. تجربيــات اخير 
در کشــورهايي مانند چين، رواندا و ويتنام نشــان 
مي دهد که رســيدن بــه چنين شــرايطي ممکن و 
در کمتر از يک دهه ميســر اســت. تأمين همگاني 
خدمــات اجتماعي توانايي هــاي جامعه را افزايش 
داده و آســيب پذيري آن را کاهــش مي دهــد و 
مي تواند شــرايط مطلوبي براي ايجاد فرصت هاي 

برابر فراهم کند.
براي نمونــه آموزش عمومي بــا کيفيت باال براي 
همگان مي تواند شــکاف تحصيلي کــودکان در 
خانوارهــاي فقير و غنــي را کاهش دهد. آموزش 
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همچنين از انتقال بين نســلي خانواده ها جلوگيري 
به عمل آورده و در مقابل دســتاوردهاي توســعه 
انســاني را منتقــل مي کند. سياســت هاي همگاني 
در زمينه ارائــه خدمات اجتماعي همچنين موجب 
اجتنــاب از مخاطــرات پيش بيني پذيــر مانند انگ 
اجتماعي يا طردشــدگي و »جداســازي« شده که 
مي تواند به شــدت آســيب پذيري را افزايش دهد. 
به عاوه شواهد بســياري وجود دارد مبني بر آنکه 
به جــز جوامعي کــه در معرض منازعه و آشــوب 
خشونت آميز هستند ديگر جوامع مي توانند امکان 
بهره مندي همگاني از خدمات اساســي و حمايت 
اجتماعي مناســب را داشته باشند، مشروط بر آنکه 
ســهم کوچکي از توليد ناخالــص ملي را به عنوان 
ســرمايه اوليــه بــه ارائه ايــن خدمــات تخصيص 
دهند که مطمئناً دســتاوردها و بــازده آن بيش از 
ســرمايه گذاري هاي اوليه خواهد بود. براي نمونه 
تنها هفت دهــم درصد توليد ناخالــص ملي براي 
کمــک بــه برنامه هاي حمايــت از کــودکان در 
آفريقاي جنوبي در فاصله سال هاي 2009 ـ 2008 
موجب شــد تا جمعيت 43 درصدي کودکان فقير 
به 34 درصد کاهش يابند. همچنين برنامه حمايت 
از خانواده در برزيل که در فاصله ســال هاي 2009 
ـ 2008 تنهــا ســه دهم درصــد از توليــد ناخالص 
داخلــي به آن تخصيص داد شــد، موجب کاهش 
20 تا 25 درصدي نابرابري شــد. بســياري شواهد 
مشــابه نيز حاکي از آن است که سرمايه گذاري ها 
در زمينه پوشــش بيشتر و بهتر سامت، آموزش و 
اشــتغال باوجود محدوديت درآمدها نقش مؤثري 
در شــکوفايي اقتصادي شــرق آســيا داشته است. 
ازاين رو اين اصل اساســي و مهم که »همه انسان ها 
فارغ از اينکه توانايي پرداخت هزينه هاي دسترسي 
به نيازهاي اساســي براي يک زندگي شرافتمندانه 
را داشته باشــند يا نه، بايد با تأمين نيازهاي اساسي 
آنها براي زندگي همراه با منزلت انســاني توانمند 
شــوند« يکي از راهکارهاي مهم تاب آوري سازي 
اســت. جوامــع و کشــورها تجــارب متفاوتي در 
ايــن زمينه دارند، اما فصل مشــترک همه آنها اين 
است که دولت، مســئوليت اوليه را براي گسترش 
خدمات اجتماعي به کل جمعيت، براساس قرارداد 
اجتماعــي مشــترک ميان شــهروندان و حکومت 

عهده دار است.
حمايــت اجتماعي قدرتمنــد از ديگر راهکارهاي 

مهــم بــراي تاب آوري ســازي اســت. حمايــت 
اجتماعي شــامل بيمه بيکاري، برنامه هاي مستمري 
بازنشســتگي و تنظيــم مقررات بازار کار به ســود 
فرودســتان همــه موانعــي در برابر خطــر فاکت 
)Adversity( در زندگي مردم اســت. در شرايط 
دشــواري مانند وقوع باهاي طبيعي، بحران رکود 
اقتصــادي و افزايش بيــکاري، برنامه هاي حمايت 
اجتماعــي از به يغمارفتــن دارايي هــاي اندک و 
پس انداز محدود خانواده ها، خارج کردن کودکان 
از مدرســه، يا به تأخيرانداختن درمان هاي پزشکي 
ضروري و هــر آنچه مضر به حال زيســت بهتر و 
بلندمدت جوامع اســت،  جلوگيري مي کند. افزون 
بر اين، شبکه هاي حمايت اجتماعي و سازوکارهاي 
مديريت اجتماعي مي توانند در زمان وقوع باهاي 

طبيعي واکنش هاي فوري نشان دهند.
حمايت هــاي اجتماعــي افــزون بــر آنکــه حــق 
شــهروندي هســتند و براي تاب آوري ســازي نيز 
ضــروري، درعين حال اثرات جانبي مثبت ديگري 
دارنــد. بيمه بيــکاري فعاليت در بــازار کار براي 
نيروي کار از طريق امکان انتخاب شغل متناسب با 
مهارت ها و تجربيات در مقايسه با شرايطي که افراد 
ناچار به پذيرش اولين شــغل پيشنهاد شده هستند، 
بهبود مي بخشــد. کمــک معاش بــه خانواده ها، با 
تأميــن منابــع حداقلي فرصت مشــارکت در بازار 
کار را بــه آن هــا مي دهــد. مثاً  اعضــاي خانواده 
فرصت مهاجرت براي يافتن شغل را پيدا مي کنند. 
برخي مدعي شــده اند کمک معاش و موارد مشابه 
آن انگيــزه بازگشــت بــه کار را کاهش مي دهد، 
درحالي کــه لزومــاً چنين نيســت و نتيجــه چنين 
اقداماتــي موکول به ديگر سياســت هاي اجتماعي 
اســت. به هرحــال نــوع حمايــت اجتماعــي بايد 
متناسب با شرايط اقتصادي ـ اجتماعي هر جامعه و 
به خصوص وضعيت گروه هاي آسيب پذير انتخاب 
شــود و در اين زمينه انعطــاف زيادي وجود دارد. 
درهرحــال حمايت اجتماعــي مي تواند به کاهش 
فقر و بي ثباتي درآمد قابل دســترس، کمک کنند. 
به ويژه وقتي سياســت هاي اجتماعي به عنوان يک 
تعهد قــوي در برابر همــگان موردنظر قرار گيرد، 
تــاب آوري افــراد و همچنين جامعــه و اقتصاد را 

به عنوان يک کليت فراهم مي کنند.
اشــتغال کامل نيز از ديگر راهکارهايي اســت که 
موجــب تــاب آوري مي  شــود. ارزش اجتماعــي 

اشــتغال فراتر از دريافت  دستمزد و کسب درآمد 
است. دسترسي همگاني به شــغل مناسب يکي از 
کليدهاي اصلي تاب آوري ســازي اســت. اگرچه 
وســيله اي براي امرار معاش است، اما درعين حال 
عامليــت انســاني را تقويت، ارتباطــات اجتماعي 
را وســيع و موجــب امنيــت خانوارهــا و جوامع 
مي شــود چنان کــه در مقابل،  بيکاري بــا افزايش 
جرم،  خودکشــي، خشونت، ســوءمصرف مواد و 
ديگر مشــکات اجتماعي بستگي دارد و مي تواند 
احســاس ناامنــي را افزايــش دهد. تأمين اشــتغال 
کامل يــک هدف اقتصــادي و اجتماعي عمده و 
جدي است که بايد به عنوان يک سياست همگاني 
دنبال شــود. ازاين رو سياست هاي بازار کار بايد به 
کارگران بيکار براي اشتغال دوباره از سوي برنامه 
اشتغال موقت يا افزايش مهارت هاي شغلي کمک 

کند.
برنامه هــاي ايجــاد اشــتغال مي تواننــد در پيوند با 
ديگــر سياســت هاي کان قرار گرفتــه و در آنها 
ادغام  شوند. براي نمونه برنامه هاي اشتغال عمومي 
ازجمله فراهم کردن نقدينگي براي سرمايه گذاري 
براي اشــتغال فقرا و افراد بيــکار مي تواند در اين 
زمينه ســهم بسزايي داشته باشــد. براي کشورهاي 
درحال توســعه در صورت ايجــاد چالش بيکاري، 
تنها فعال شدن سياست هاي بازار کار کافي نيست، 
زيــرا بخــش قابل توجهــي از مشــاغل در بخش 
غيررســمي فعال هستند. در دوســوم از 46 کشور 
درحال توســعه که اطاعــات آنها موجــود بوده، 
بيش از 40 درصد مشاغل به بخش غيررسمي تعلق 
داشته است. بنابراين در اين کشورها تداوم اشتغال 
کامــل و کاهش آســيب پذيري مرتبط با اشــتغال 
مســتلزم سياســت هايي اســت که افزون بر رشــد 
اشــتغال زايي، پوشــش حمايت اجتماعي همگاني 
را به هر دو بخش رســمي و غيررســمي گسترش 
دهد. همه اين اقدام ها در کنار اصاح سياست هاي 
کان اقتصادي به منظور ثبــات قيمت ها و تقويت 
اشتغال زايي مي تواند به نتايج قابل قبول انجاميده و 

از آسيب پذيري ها بکاهد.
2. وجود نهادهاي پاســخگو يکــي از راهکارهاي 
جدي براي افزايش تاب آوري اســت. دولت هايي 
که نســبت به وجــود افزايــش نابرابــري در ميان 
افــراد و گروه هــاي اجتماعــي حســاس هســتند 
و بــراي کاهــش آن تــاش مي کنند بــر اصولي 
همچون حمايت همگاني، بهبود و تقويت انسجام 
اجتماعي و پيشگيري از بحران ها و پوشش وسيع تر 

جمعيت هاي آسيب پذير متمرکز مي شوند.
آســيب پذيري مســتمر ريشــه در محروميت هاي 
مردســاالر،  جوامــع  در  زنــان  دارد؛  اجتماعــي 
امريــکا،  و  جنوبــي  آفريقــاي  در  سياه پوســتان 
داليت هــا در هند بــه علت هنجارهــاي اجتماعي 
و رســوم فرهنگي ديرينه با تبعيــض و محروميت 
روبرو هســتند. نهادهاي دولتي پاسخگو و مسئول 
نســبت به غلبه احســاس بي عدالتي، آسيب پذيري 
و محروميت که به تشــديد نارضايتي اجتماعي نيز 
مي انجامد، حســاس هستند. پاســخگويي موجب 
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مي شــود تــا دولت هــا مطالبــات و حقــوق افراد 
آســيب پذير را به رسميت بشناسند و به اين منظور 

تعهد مدني و بسيج اجتماعي الزامي است.
تــاب آوري اجتماعي  افزايــش  بــراي  دولت هــا 
بايــد نابرابــري را کاهــش دهند و به ايــن منظور 
ترکيبي از مداخات سياســي اهميــت دارد. الزم 
اســت سياســت ها در کوتاه مــدت پاســخ دهند و 
در درازمــدت ارتقــا يابنــد و دسترســي پايدار به 
خدمات اجتماعي، شغلي و حمايت اجتماعي براي 
گروه هاي آســيب پذير را فراهم کنند. سياســت  ها 
بايد شامل پاداش ها و مجازات هاي رسمي ازجمله 
قوانين پيشــگيرانه باشد. براي نمونه قوانين مبتني بر 
تأمين حقوق اساسي به بهبود قابل ماحظه  وضعيت 
گروه هاي آسيب پذير مي انجامد،  زيرا وقتي دولت 
در برنامه ها و سياست ها به ويژه برنامه هاي رياضتي 
آنها را ناديــده مي گيرد، به واســطه منابع قانوني و 

امنيت عمومي توانمند باقي مي مانند.
تغيير هنجارهــا نيز براي تاب آور ســازي و تعميق 
انسجام اجتماعي ضروري است که باوجود اهميت 
زيــاد اغلب ناديــده گرفته مي شــود. جوامعي که 
از انسجام ارزشــي بيشــتري برخوردارند در برابر 
فاکت، بهتر تحت حمايت قرار مي گيرند و ممکن 
است سياســت هاي همگاني به شکل مطلوب تري 
در آنها به اجرا درآيد. فقدان انســجام اجتماعي با 
خشــونت و منازعه همبستگي دارد، به ويژه وقتي با 
دسترسي نابرابر به منابع يا مزاياي حاصل از ثروت 
طبيعي، ناتواني جسميـ  رواني جدي و شوک هاي 
حاصــل از تغييرات ســريع اقتصــادي ـ اجتماعي، 
پيامد شوک هاي اقتصادي يا تغييرات آب وهوايي 

همراه شود.
ارزش هــاي  همه گيــري  و  نفــوذ  و  گســترش 
و  عام گرايانــه  و  ادغام کننــده  برابري طلبانــه، 
عدالت خواهانــه نهادهــاي اجتماعــي را تحکيم و 
انســجام اجتماعي را تقويــت مي کند. کارزارهاي 
تبليغاتي براي تغيير باورهاي مردم به منظور تسهيل 
تغييــرات اجتماعــي ضــروري هســتند. به هرحال 
قوانيــن، مقــررات، سياســت ها و هنجارهايي که 
ســازوکارهايي را بــراي پاسخ  خواســتن مردم از 
نهادهــا در اختيار افراد قــرار مي دهد، نقش مهمي 
در تاب آوري دارند. پاســخگويي دولت مســتلزم 
بازبــودن، شــفافيت و مســئوليت در برابــر فقر و 
طردشدگي و به همان ميزان ارتقاي تعامل و پويايي 
مثبت بين نهادهاي دولتي و مشکات مدني است.

انسان ســاخته  و  طبيعــي  باهــاي  اگرچــه   .3
اجتناب ناپذير هستند، اما تاش ها مي توانند آثار و 
پيامدهــاي آنها را کاهش داده و بازســازي پس از 
وقوع را سرعت بخشند. براي نمونه وقوع سونامي 
در ســال 2004 به ايجاد »نظام هشــدار ســونامي« 
در اقيانوس هنــد انجاميد، امــا تقويت تاب  آوري 
نيازمنــد رويکردي نظام مند فراتر از واکنش فوري 
به شــوک ها و تهديدهاست و بايد علت هاي وقوع 
و همچنين پيامدهاي بلندمدت را نيز در نظر گيرد. 
در صورت رخداد باهاي طبيعي، نظام پاســخگو 
و پيشــگيري مي توانــد شــامل افزايــش و تقويت 

اطاعات درباره خطر، تقويت و تواناســازي نظام 
هشــدار به موقع، ادغام برنامه کاهش خطر باهاي 
طبيعي در سياســت ها و برنامه هاي توسعه و تقويت 
ســازوکارها و نهادهــا براي پاســخگويي باشــد. 
برنامه ريزي و بازســازي مي تواند در تمامي سطوح 
جهاني، منطقــه اي، ملي و محلي دنبال شــود و از 
طريق اشــتراک گذاري اطاعات به انسجام عملي 
و اجرايي کمک کند. اين امر زماني که دولت ها و 

جوامع آمادگي داشته باشند چندان دشوار نيست.
بنابراين تنها تمرکز بر پاســخگويي فوري به افراد 
نيازمند حمايت، مي  تواند توجه به تسکين دردهاي 
پايدارتر و بادوام تر را به فراموشي بسپارد و اين خطا 
مي  تواند نتايج وخيمي به بار  آورد، زيرا شوک هاي 
حاصل از باهاي طبيعي و انسان ســاخته مي توانند 
پيامدهاي بلندمدت تر و درنتيجه هزينه هاي بيشتري 
براي مردم داشــته باشــند. تاش ها بــراي واکنش 
فوري، ضــروري و مهم هســتند، امــا تاب آوري 
مســتلزم تاش هــاي جامع بــراي ايجــاد آمادگي 
و توانايــي پاســخگويي ميان مــدت و درازمــدت 
نيــز اســت. منازعه ميــان دولت ها به همــان ميزان 
کشــمکش هاي درون جوامع، هزينه هاي زيادي را 

بر توسعه کشورهاي درگير تحميل مي کند.
از عوامل مشــترک وقوع چنيــن حوادثي مي تواند 
و  تبعيض گرايانــه  محروم ســازي  سياســت هاي 
نخبــگان در جســت وجوي رانت تــا مصيبت هاي 
اجتماعي نامشــخص را شامل  شــود که همگي در 
وقوع نزاع اجتماعي ســهم دارند، يا درنهايت مانع 
از حداقل هماهنگي و انســجام اجتماعي مي شوند 
کــه تــاب آوري را کاهش مي دهنــد. برنامه ريزي 
به منظــور توقف چنيــن فراينــدي و جلوگيري از 
افزايش آسيب پذيري حاصل از منازعه و خشونت 
که انسجام اجتماعي را بهبود مي بخشند، مي توانند 
تاش ها براي پيشــگيري و بازســازي را پي ريزي 
کنند. سياســت ها و نهادهايي که با محروم سازي و 
طرد، مبارزه مي  کنند، حس تعلق و اعتماد اجتماعي 
را ارتقا و فرصت بسيج سازنده اي را ايجاد مي کنند 

که مي تواند به کاهش منازعه بينجامد.
اعتمــاد فراگيــر و ميانجي گــري عادالنــه در بين 
گروه هاي متخاصم و اعتمادسازي و اطمينان بخشي 
و جلب توافق ملي در محدوده اي از مســائل شامل 
برگزاري انتخابات تا همه پرسي در مسائل کان و 
مهم اهميت بسيار دارد. جوامع محلي و گروه هاي 
شــهروندي مي توانند در سطح محلي اعتمادسازي 
کنند و شــالوده اي را براي صلــح پي ريزي نمايند. 
ســرمايه گذاري در شــغل و امرار معاش به جوامع 
و افراد بــراي بازيابي خود هنگام وقوع بحران ها و 
پس ازآن در کوتاه مدت و افزايش تاب آوري براي 

رويارويي با چالش هاي آينده کمک کند.
چرا اکنون بايد درباره آســيب پذيري ها 

بحث کنيم؟
آســيب پذيري پديــده جديــدي نيســت، امــا در 
شــرايط کنوني به دليل بي ثباتــي اقتصادي مالي و 
افزايش مخاطرات زيســت محيطي به ويژه تغييرات 
آب وهوايــي، جوامع و مردم آســيب پذيرتر از هر 
زمان ديگري شــده اند. به عاوه از سال 2008 رشد 
چندين ساله مؤلفه هاي توسعه انساني يعني درآمد، 
آموزش و اميد به زندگي در اغلب مناطق دنيا کند 
شــده است و اين امر زمينه آســيب پذيري بيشتر را 
فراهم و دســتاوردهاي توسعه انســاني را در خطر 

قرار داده است.
جهــان به ســرعت در حــال دگرگوني اســت. با 
گســترش ارتباطات و تســهيل آن، خطر ناامني و 
احســاس عدم امنيت نيز شــتاب گرفته اســت. در 
همين حــال نيز تهديدهــاي شــايع و بي پناهي در 
برابــر باهاي طبيعي و منازعات خشــونت آميز نيز 
افزايش يافته است. از اين گذشته سياست هاي ملي 
و رفاهي تحــت تأثير ادعاي تعميق جهاني ســازي 
هر چه بيشــتر محدودتــر و تضعيف شــده اند. در 
همين حال به موازات شــکل گيري دهکده جهاني 
و درهم تنيدگي مســائل محلي،  ملــي، منطقه اي و 
بين المللي هرگونه مشکل،  آسيب، بحران و تهديد 
در يک نقطه از جهان مي تواند بر مشکات محلي 
در دوردست ترين شهرها و روستاها نيز اثر گذارد. 
بر اين اساس در هر دو سطح ملي و جهاني انواعي 
از خيــر عمومي )Public Good( بــراي مقابله با 
آســيب پذيري و درنتيجه ايجــاد ظرفيت به منظور 
کنارآمدن )Cofint( و تــاب آوري اجتماعي نياز 
اســت،  زيرا مــردم در برابر جهان احســاس ناامني 

مي کنند.
بــان کي مــون، دبيرکل ســازمان ملــل در مجمع 
عمومي در جوالي 2013 گفت: »دنيا ناچار اســت 
توجه ويژه اي به نيازها و حقوق آسيب پذيرترين ها 
و محروم شده ترين ها داشته باشد.« وي همه ملل را 
دعوت کرد تا با نگاهي جديد به آرمان هاي انساني،  
زندگي باعزت را براي همه انسان ها تضمين کنند.

گزارش توسعه انساني هشــداري جدي براي همه 
دولت ها و ملت هاســت تا بار ديگر آرمان عدالت 
اجتماعــي و مبارزه بــا فقر، نابرابــري و تبعيض را 
به مثابه ضرورت امروزين و با نگاهي نو دنبال کنند، 
زيرا در آغاز قرن 21 شواهد حاکي از آن است که 
هنــوز در دنياي کنوني انســان هاي زيادي با فقر و 
گرسنگي، بيماري، بي سوادي، تبعيض، سرکوب و 

رنج زندگي مي کنند.
در ايــن مجموعه مباحث با اتکاي آخرين گزارش 
توســعه انســاني و نيز شــواهد علمــي و تحقيقاتي 
موجود در ايران وضعيت و فرايند توســعه انســاني 
و آسيب هاي حاصل از کاســتي هاي کنوني مورد 

بحث قرار مي گيرد.
اين مجموعه مقاالت، ترجمه و برداشــتي 

آزاد است از:
UNDP )2014(. Human Development 
Report.■

جهان به سرعت در حال دگرگوني 
است. با گسترش ارتباطات و 

تسهيل آن، خطر ناامني و احساس 
عدم امنيت نيز شتاب گرفته است
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با توجه به اينکه شــما در تدوين ســند  ■
همکاري  آموزش وپرورش  بنيادين  تحول 
داشــتيد در ادامه اين نشست مي خواهيم 
بحــث و گفت وگــو روي مراحل تدوين 
ســند و اجراي آن متمرکز شــود. اولين 
بحثي که خوب اســت بــه آن پرداخته 
شود مباني نظري ســند است. به نظر شما 
چقدر روي مباني نظري ســند کار شد و 
توانستند به مباني نظري دقيق و استواري 
برســند که پاسخگوي مشــکالت و مسائل 

آموزش وپرورش باشد؟
بله بنده نيز در روند مطالعات تدوين ســند ملي  □

آموزش وپــرورش همکاري داشــتم. کار اصلي ام 
انجــام مصاحبه با انديشــمندان براي ســند بود. در 
بعضي از جلسات سند هم شــرکت مي کردم و در 

خصوص پاره اي از توليدات ســند که به من ارجاع 
مي شد، ماحظات خود را بيش تر به صورت مکتوب 
ارائه مي دادم که همه آن مکتوبات موجود اســت و 
ان شاءاهلل اگر فرصتي دست داد بنا دارم تحت عنوان 
کتابي منتشر شود؛ البته مباحث بنده با دوستان همکار 
ســند تحول همواره زاويه داشــت و به نحوي با هم 
مدارا مي کرديم. نيــاز به گفتن ندارد که در جريان 
مطالعــات تدوين ســند تحــول آموزش وپرورش 
نقاط مثبت بســيار وجــود داشــت. مثل اينکه ده ها 
کارشناس و انديشــمند در حوزه آموزش وپرورش 
در طي چند ســال گرد هم جمع شــدند و به مسائل 
آموزش وپــرورش پرداختنــد و مجدانــه به دنبــال 
راهبردها و راهکارهاي نويني براي آن مسائل بودند. 
شــايد در صد ســال گذشــته کاري با اين حجم و 
گستره در آموزش وپرورش کم سابقه باشد. در سند 

تخصص هاي گوناگون در حوزه آموزش وپرورش 
در کنار هم مطالعــه و تحقيق کردند و از منظرهاي 
گوناگون به مسائل آموزش وپرورش پرداختند که از 
کارهاي مهم سند به شمار مي آيد. هرچند در تدوين 
نسخه نهايي سند از بسياري از مطالعات و تحقيقات 
استفاده نشد، اما من هنوز هم باور دارم که بسياري از 
طرح هاي تحقيقي و مطالعات پشتوانه سند مي تواند 
منبع و مرجع مهم و غني و قابل اعتمادي براي تحول 
و اصــاح آموزش وپرورش باشــد و اميدوارم همه 
آن ها روزي منتشــر شود. درنهايت اينکه در جريان 
تدوين ســند جناب مهندس عبدالحسين نفسي، که 
يکي از شــريف ترين انســان هايي است که بنده در 
حــوزه آموزش وپرورش به چشــم خــود ديده ام و 
مسئول کميته مطالعات محيطي سند بودند، در يکي 
از کارهاي تحقيقي که براي ســند انجام دادند بيش 

بدون اخالق، کار فرهنگ و آموزش دين به سامان نمی رسد

آسيب شناســی تعليم و تربيت دینــی در مدارس موضوعی 
بوده است كه در شماره های اخير چشم انداز ایران به تناوب 
آن را پی گرفته ایم. در شــماره گذشته در این باب با دكتر 
اســداهلل مرادی، عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان به 
گفت وگو نشســتيم. در آن گفت وگو، دكتر مرادی عوارض 
آموزش و پرورش ایدئولوژی زده و باال به پایين را مورد بحث 
قــرار داد. در تداوم این بحث، ایشــان در گفت وگوی پيش 
رو به آسيب شناسی ســند تحول بنيادین آموزش وپرورش 
این  این پژوهشگر ضمن مرور تاریخچه تدوین  پرداخته اند. 
سند، در ریشه یابی خود درباره ابهامات و مشكالت در مبانی 
سند به تعارض هاي شعارهای اصلي انقالب و ابهامات موجود 
در اصول و مبانی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی و قانون 
اساسی اشــاره می كند. دكتر مرادی معتقد است در تدوین 
سند چندین كاستی عمده وجود دارد: بی توجهی به رسمی 
و اجباری بودن آموزش و پرورش ـ نه آرمانی و اتوپيایی بودن 
آن؛ بی اعتنایی به مشكالت و مسائل روزمره جاری در نظام 

آموزش و پرورش ایران؛ تأثيرپذیری از فضای سياســت زده و آمرانه؛ اســتفاد نكردن از همه ظرفيت فكری و علمی كشور؛ 
چاره اندیشــی نكردن برای چالش های ســنت و مدرنيته؛ كم توجهی به نقش و اهميت خانــواده؛ غلبه نگاه پروژه محوری و 
نادیده گرفتن نگاه فرآیندمحور؛ و درنهایت دخالت رفت وآمد دولت ها و جریان های پيروز انتخابات در تدوین سند، سرفصل 
شماری از مسائل و مشكالت سند تحول بنيادین است كه توسط دكتر مرادی واكاوی شده اند. دكتر مرادی در بحث خود، به 
عنوان راهكار ایجابی تصریح می كند كه حكومت باید به نحو آگاهانه و مسئوالنه در اهداف آموزش وپرورش تجدیدنظر كند 
و اهداف واقع بينانه و شــدنی را سرلوحه كار خود قرار دهد و با خانواده وارد گفت وگو و تعامل شود و از رهگذر این گفت و گو 

ازیک طرف تا آنجا كه امكان دارد اهداف خود را با اهداف خانواده همسو كند. 

آسيب شناسی سند تحول بنيادين و وضعيت آموزش و پرورش در گفت وگو با 
اسداهلل مرادي
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از 500 تهديد و آســيب را براي آموزش وپرورش 
شناسايي و فهرست کردند که در نوع خود کار مهم 
و درخوري بود؛ البته چنان که گفتم بيش تر طرح هاي 
تحقيقي پشــتوانه سند که به هزاران صفحه مي رسد 
کارهاي مهم و درخوري بود که اگر مسئوالن امر از 
آن ها هوشمندانه و مجدانه و به دوراز سياست زدگي 
استفاده مي کردند مي توانست سرآغاز تحوالتي در 
آموزش وپرورش شود که نشد و اساساً تدوين سند 
در مراحــل بعدي و نهايــي و به خصوص در مرحله 

اجرا به سمت وسوي ديگري رفت.
در پاســخ به پرســش مهم شــما مي توان گفت که 
بله مباني نظري ســند شايد مهم ترين و بنيادين ترين 
بخش ســند است و ازقضا بيشترين زاويه بحث بنده 
با دوســتان همکار ســند در خصوص مباني نظري 
ســند ملي آموزش وپرورش بود. به نظر من اولين و 
مهم ترين مســئله اي که در سند و به خصوص مباني 
نظري آن شايســته مطالعه و بررسي و تحليل بود و 
بنده نيز براي دوستان سند نوشتم، اين بود که چون 
تدوين ســند و نيز فلســفه و دکترين آن قرار است 
براي آموزش وپرورش رســمي جمهوري اسامي 
نوشته شود، الزم است نسبت سند با نظام جمهوري 

اسامي بازتعريف شود.
نظر من اين بود که در اصول و مباني انقاب اسامي 
و جمهوري اســامي و قانون اساسي آن، ابهامات و 
ناســازگاري ها و تعارض هايي وجــود دارد که اين 
ناســازگاري ها و تعارض ها الجرم به دســتگاه ها و 
نهادها و ازجمله آموزش وپرورش و دانشگاه سرايت 
کرده و در تدوين سند ملي و به خصوص مباني نظري 
آن ضرورتــاً بايد براي آن تعارض ها چاره انديشــي 
شود. به نظر من کثيري از مشکات و مسائل کشور 
پس از انقاب در حوزه هاي گوناگون ريشه در آن 
تعارض ها دارد و تا آن تعارض ها به درستي بررسي 
و تحليل و آسيب شناسي نشود، نمي توان براي نظام 
جمهوري اسامي و نهادها و وزارتخانه هاي آن سند 
و چشــم انداز توسعه نوشت. به نظر مي رسد بسياري 
از تعارض هاي انقاب اسامي و جمهوري اسامي 

ريشه در چالش هاي سنت و مدرنيته دارد.
نخســت اينکه انقاب خود پديده اي اســت متعلق 
به عصر مدرنيته، که شــامل انقاب هاي سياســي و 
صنعتــي و اطاعات و غيره اســت و جملگي آن ها 
در دو ســه قرن اخير رخ داده اســت. بزرگ ترين و 
سرسلسله جنبان انقاب ها نيز در اين دوران انقاب 
کبير فرانســه )1789( است که شــعار اصلي آن هم 
آزادي و برابــري و بــرادري بود. انقاب اســامي 
نيز از جهات بســيار وامدار مدرنيته است. از رهبري 
آيت  اهلل خميني گرفته که در کوران مبارزاتش ديگر 
هيچ کشور اسامي حاضر نشد به ايشان پناه دهند و 
مجبور شدند انقاب خود را از سرزمين انقاب ها، 
يعني فرانسه رهبري کنند و در آنجا تمام رسانه هاي 
مدرن را براي آگاهي بخشــيدن به مردم به خدمت 
گرفتند تا دکتر شــريعتي به عنوان معلم انقاب که 
افکارش تا حد زيادي تحت تأثير اردوگاه چپ بود 
و نسل جوان و جنبش هاي دانشجويي را برانگيختند 
تا شعار اصلي انقاب »اســتقال آزادي جمهوري 

اسامي« و غيره جملگي به عصر تجدد تعلق داشتند 
و در پيروزي انقاب نقش اساسي داشتند.

انقاب با رهبري مرحوم آيت اهلل خميني به پيروزي 
رسيد و ما در دو سه سال اول جنگ )تا فتح خرمشهر 
در سال 61( به موفقيت ها و پيروزي هاي چشمگيري 
رسيديم. گويا ما از اين چند پيروزي قاعده ساختيم 
و تصــور کرديم که بــا رهبري کاريزمــاي امام و 
ايثارگري مردم مي توانيم به تمام مشکات و مسائل 
سياسي، نظامي، آموزشي، فرهنگي و اقتصادي فائق 
آييم؛ اما گذشــت زمان چيز ديگري را اثبات کرد 
و ايــن الگوي حکومتي در زمان حيات مرحوم امام 
آرام آرام با مشــکاتي روبرو شــد و عقب نشيني ها 
شــروع شــد که مهم ترين آن در آن مقطع تاريخي 

مسئله جنگ تحميلي و پذيرش صلح بود.
در ســال هاي پس از انقاب ما در حوزه ها و مسائل 
بســياري به بن بست رســيديم و عقب نشيني کرديم 
و چرخش هايــي داشــته ايم؛ اما ظاهراً بــراي آن ها 
تئوري نداشــته و نداريم. در مســائل و موضوعاتي 
چــون ادامه جنگ تحميلــي و فتواي قتل ســلمان 
رشــدي و پرده کشيدن در کاس دانشگاه و اقتصاد 
دولتي و آموزش وپرورش دولتي و دانشــگاه دولتي 
و ممنوعيت ويدئــو و غيره عقب نشــيني کرديم و 
در مســائل و موضوعاتي مانند تمرکزگرايي شديد 
در آموزش وپرورش و دانشــگاه، دخالت مســتقيم 
يا غيرمســتقيم حکومــت در حوزه ها و مســاجد و 
اخراج يا بازنشســتگي اجباري اســاتيد دانشــگاه و 
ســتاره دار کردن دانشــجويان و بســتن روزنامه ها و 
ممنوعيــت ماهواره و غيــره هنوز اصــرار داريم و 

مقاومت مي کنيم.
مــا اگر براي عقب نشــيني ها و شکســت هاي خود 
تئوري داشــتيم شــايد تا اين حد هزينه نمي داديم. 
في المثــل ما جنگ را بــا آرماني ترين اهداف ديني 
و ايدئولوژيک ادامه داديم؛ امــا آرام آرام و در پي 
شکســت هاي متوالي و چند سال جنگ فرسايشي، 
درنهايــت صلح را با منطق مدرن نظامي در ســطح 
اســتانداردهاي جهاني پذيرفتيم. فرماندهان نظامي 
جنگ به مرحوم امام نامه نوشــتند و گفتند پيروزي 
نهايي در جنگ مســتلزم اين تعداد تسليحات مدرن 
نظامي است. »350 تيپ پياده و 2500 تانک و 3000 
تــوپ و 300 هواپيماي جنگــي و 300 هلي کوپتر 
و ...« آقــاي هاشمي رفســنجاني در ايــن خصوص 
مي گويد اين ليست آن چنان بزرگ بود که مرحوم 
امــام فرمودند که يک ابرقــدرت هم نمي تواند آن 
را تهيــه کند؛ يعنــي جنگ را با شــعارهاي ديني و 
ايدئولوژيک ادامه داديم؛ اما صلح را با منطق مدرن 
نظامي پذيرفتيــم و تن به واقعيت هاي روزگار خود 

داديم.

در قضيه ســلمان رشــدي رهبران ديني و حکومتي 
ما به سرعت واکنش نشان دادند و حتي براي قتلش 
جايزه ميليوني گذاشــتند و چند سال نيز بر مبلغ آن 
افزودند. حکومت ما نخســت از ايــن فتوا حمايت 
کرد، اما آرام آرام فشارهاي جهاني بر دولت تشديد 
شد و درنهايت دستگاه ديپلماسي ما پس از 10 سال 
مقاومت رســماً اطاعيه داد کــه دولت جمهوري 

اسامي به دنبال قتل سلمان رشدي نيست.
 در موضــوع ممنوعيــت ويدئو، بعد از چند ســال 
مقاومــت و اصــرار درنهايــت آن را آزاد کرديــم 
و نه تنهــا آزاد، بلکه مجــوز ويدئوکلــوپ داديم. 
آموزش وپرورش غيردولتي را پس از مقاومت هاي 
فراوان پذيرفتيم و نه تنها پذيرفتيم، بلکه امروزه آن را 
يکي از راه هاي نجات آموزش وپرورش مي دانيم و 
براي آن امتياز و هزينه هم مي دهيم. وجود دانشگاه 
آزاد را نمي پذيرفتيــم؛ اما امــروزه هزينه حدود 85 

درصد ظرفيت دانشگاه ها را مردم مي دهند! و غيره.
ريشه مشکالت و مســائل فوق واقعًا در  ■

کجاست؟
به نظر بنده در ابهامات و تعارض هاي شعار اصلي  □

انقاب: »اســتقال، آزادي، جمهوري اســامي« و 
خود »انقاب اسامي« و »نظام جمهوري اسامي«؛ 
زيرا ما بعد از 35 ســال هنــوز اوالً، تعريف دقيق و 
مشخصي از اســتقال، آزادي، انقاب، جمهوري 
و... ارائــه نداده ايم و اين مفاهيم را با ابهام و تعارض 
بــه کار مي بريم. ثانياً، چون تعريــف دقيقي از آنها 
نداريم، نمي دانيم آيا مي توان ارتباط و نسبت منطقي 
ميــان آنها برقرار کــرد و اگر مي توان، آن نســبت 
چيســت؟ ثالثاً، اگر مي توان نسبت منطقي ميان آنها 
برقرار کرد، شــرايط و استلزامات آن چيست؟ رابعاً 
بر فرض که دانستيم استلزامات منطقي آن چيست، 

آيا در عمل به آن تن مي دهيم يا نه؟
مــا هنوز به درســتي نمي دانيــم، يا دســت کم بنده 
نمي دانــم، کــه در حکومــت و نظام مــا منظور از 
اســتقال، آزادي جمهوري اســامي چيست؟ آيا 
واقعاً »اســتقال آزادي جمهوري« صفت يا پسوند 
اســامي را برمي تابد؟ يا کدام تعريف از استقال، 
آزادي جمهوري اســامي با کدام تعريف يا قرائت 
از »اسام« جمع شدني اســت؟ يا کدام اصل است؟ 

و کدام فرع؟
شايسته اســت در نظام ما تعريف مشخص و دقيقي 
از مفاهيم فوق ارائه شــود و بعد نسبت منطقي ميان 
آنها تعريف و معين شــود؛ يعني نسبت حکومت با 
مدرنيته و نهادهاي آن چيســت؟ نسبت حکومت با 
دين و ســنت و نهادهاي آن چيست؟ نسبت دين و 
ســنت با مدرنيته و نهادهاي آن چيست؟ حکومت 
)جمهــوري اســامي( درآن واحــد چه نســبتي را 
مي تواند و مي بايســت از يک ســو با دين و سنت و 
نهادهاي آن و از ديگر سو با مدرنيته و نهادهاي آن 

داشته باشد؟
بــراي نمونه: اســام و متن مقدس آن قرآن شــأن 
قدسي و الهي دارد. حکومت جمهوري شأن عرفي 
دارد، چــون برآمــده از رأي مردم اســت، اما حاال 

جمهوري اسامي شأن قدسي دارد يا عرفي؟

تعريف دقيق و مشخصي 
از استقالل، آزادي، انقالب، 
جمهوري و... ارائه نداده ايم و 

اين مفاهيم را با ابهام و تعارض 
به كار مي بريم
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ما تا آنجا گرفتار ابهام و تعارض هستيم که بعد از 35 
ســال که از انقاب گذشته، هنوز مسئوالن نظام دو 
تعبير »انقاب اســامي« و »نظام جمهوري اسامي« 
را اغلب به جاي هم به کار مي برند. حال آنکه انقاب 
مربوط به دوران گذار، غلبه احساســات و عواطف، 
شعار و تظاهر و شــورش، بي قانوني و قانون شکني 
و هرج ومرج و... اســت و نظام جمهوري اســامي 
مربوط به دوران تأســيس و اســتقرار نظام و قانون، 
عقانيــت، علــم، نقدپذيــري و... اســت و به قول 
جامعه شناســان نهضت به نظام تبديل مي شــود. اين 
پديده تناقض نما در حکومت ما وجود داشته و دارد.

اداره کشــور در ميــان فضاي »انقاب اســامي« و 
»نظام جمهوري اســامي« در نوسان بوده و هست. 
گرفتن ســفارت امريــکا، اداره جنگ )به خصوص 
در دو ســه ســال نخســت آن( فتواي قتل ســلمان 
رشــدي، قتل هاي زنجيره اي، حادثه کوي دانشگاه، 
حضور انصار حزب اهلل در دانشــگاه ها و... بيشتر از 
سنخ کارهاي انقابي است؛ اما برگزاري انتخابات، 
تعييــن وزير، وکيل و رئيس جمهور، تصويب قانون 
و... از ســنخ کارهاي نظام جمهوري اسامي است. 
اين نوســانات فقــط منحصر به توده مــردم يا فان 
گروه سياســي نيســت، بلکه در رفتار و تصميمات 
بلند پايه ترين مقامات حکومت هم قابل مشــاهده و 
پيگيري است. براي نمونه رئيس جمهور، سيد محمد 
خاتمي، مي خواست اداره کشور در چارچوب نظام 
»جمهوري اسامي« باشــد، اما رئيس جمهور بعدي 
بيشتر ميل داشــت در فضاي انقابي کشور را اداره 

کند.
به نظــر بنــده در تمام ســطوح نظام مــا ابهامات و 
تعارض هــاي بنيادي وجــود دارد. ايــن تعارض ها 
از ارکان نظام تا سرشــاخه هاي آن جاري و ســاري 
اســت، يعني از شــعار انقــاب »اســتقال آزادي 
جمهوري اســامي« گرفته تا خود انقاب اسامي، 
جمهوري اســامي، قانون اساســي، دســتگاه هاي 
دولتي، مدرسه و دانشــگاه، کاس  درس، محتواي 
درســي و... جملگي گرفتار تعارض انــد و ما براي 
تدوين سند و چشم انداز بيست ساله آن نخست بايد 
آن تعارض ها را تحليل و آسيب شناسي کنيم و بعد 
سند و چشم انداز تدوين و طراحي کنيم. و االّ با بودن 
آن تعارض هاي بنيادين به جاي درخوري نمي رسيم 
و تــوان و انرژي کشــور را در دام اين تعارض ها و 
به دور خود چرخيدن ها مســتهلک مي کنيم. بنده به 
جد باور دارم آسيب شناسي، تحليل و ريشه يابي آن 
تعارض ها، مهم ترين، خطيرترين و مســئوالنه ترين 
کاري اســت که در جمهوري اسامي بايد مجدانه 

و صادقانه و عالمانه به آن پرداخت.
تحليــل و آسيب شناســي بنده به اختصــار تمام اين 
اســت که پارادايــم و الگوي حکومت مــا گرفتار 
تعارض هايي بوده و هســت که مهم ترين آن شايد 
اين باشــد که ما درآن واحد امور عرفي و مقدس را 
در هــم آميختيم و درنتيجه به امور عرفي و تاريخي 
و اين جهاني و دنيوي، دانسته يا ندانسته تقدس ديني 
بخشيديم و امور عرفي و زميني را به آسمان گره زديم 
و درنهايت امور و کارها و اشخاص تحليل ناپذير و 

نقدناپذير شدند. گويا نظام جمهوري اسامي همانند 
يک کارخانه بزرگ است که از يک سو امور عرفي 
را مي گيرد و از ديگر ســو و به ســرعت رنگ ديني 
و قدســي به آن ها مي بخشــد و اين قصه با آينده اي 
نامعلــوم و پيش بيني ناپذيــر ادامــه دارد. چراکه در 
فرآينــد تاريخي خود با منافع جريان ها و گروه هاي 
سياســي و اشــخاص هم گره خورده اســت. ما در 
الگــوي حکومتي خود به امور عرفــي رنگ ديني 
و قدســي بخشــيديم و به تبع آن اهداف حداکثري 
و فوق العاده آرمان گرايانه بر دســتگاه ها و نهادها و 
کارها مترتب کرديم و تصور کرديم که يک شــبه 
مي توانيم به همه آن آرمان ها برســيم؛ اما آرام آرام 
عقب نشــيني  ها شــروع شــد که مهم تريــن آن ها، 
چنان که گفتم، پذيرش صلح در جنگ تحميلي بود 
و اين قضيه در حوزه هــاي ديگر هنوز ادامه دارد و 
تقريباً جملگي آن هــا به صورت انفعالي بوده؛ يعني 
وقتي کارد به مغز اســتخوانمان رسيده عقب نشيني 
کرده و تن به اصاح و تجديدنظر داده ايم، اما براي 
آن تئوري نداريم. ما حتي مجمع تشخيص مصلحت 

نظام را تشکيل داديم، اما براي آن تئوري نداشتيم.
سال پيش فرصتي دست داد که با جمعي از دوستان 
جانباز بــا يکي از فرماندهان ارشــد زمان جنگ به 
گفت وگو بنشينيم. علي رغم اينکه اين فرمانده عزيز 
ما چند بار در کام خود گفتند در دانشگاه تدريس 
مي کنند، اما مــن ديدم براي شکســت هاي جنگ 

اصًا تئوري ندارند.
البته بايد انصاف داشــت. مســئوالن نظام جمهوري 
اســامي در چنــد مــورد به صــورت آگاهانــه و 
خردمندانه و شــايد عبرت گرفتن از گذشــته عمل 
کردند و کشور را در بن بست قرار ندادند که به نظر 
من مهم ترين آن عدم ورود ما به جنگ خليج فارس 
در قضيه اشغال کويت بود. در کشاکش آن جنگ 
بعضي از گروه هاي سياسي و شخصيت هاي مذهبي 
معتقد بودنــد و صريحاً هم اعان کردند که ما بايد 
به کمک صدام عليه امريکا وارد جنگ شــويم! به 
نظرم اگر ما در آن جنگ وارد شده بوديم و کشور 
را به مســلخ آن عساکر جرار و خون ريز برده  بوديم 
فقط خدا مي داند چه هزينه و خسارتي به اين کشور 
وارد شــده بود. يا عــدم ورود ما در جنگ با طالبان 
در افغانســتان. چند سال پيش با آقاي يونسي، وزير 
اطاعات دولت اصاحات ماقاتي داشــتم، ايشان 
گفتند که عدم ورود ما به اين جنگ هم هوشيارانه 

و خردمندانه بود. به قول موالنا:

باز پهنا مي رويم از راه راست  
بازگرد اي خواجه راه ما کجاست

غــرض اينکــه ما براي نوشــتن ســند چشــم انداز 
بيست ساله کشور و دستگاه و وزارتخانه ها و ازجمله 
آموزش وپرورش بايد چنــد کار ضروري را انجام 

مي داديم.
نخست، کارنامه جمهوري اســامي در حوزه هاي 
گوناگون آسيب شناسي مي شد تا معلوم شود ريشه 
اصلي مشــکات و مســائل و چالش ها کجاست؟ 
بدون نقد و تحليل گذشــته نمي توان بــراي آينده 
ســند و چشــم انداز نوشــت. دوم اين نقد و تحليل 
الزم بــود علمــي و بنيــادي باشــد، نه ســطحي و 
تشــريفاتي و تعارف آميز. سوم از رهگذر آن نقد و 
تحليل، مفاهيم و مقوالتي چون: استقال، آزادي و 
جمهوري اسامي بايد بازتعريف مي شد تا به الگوي 
سازگارتري ميان جمهوري و اسامي برسيم. براي 
نمونه ميان جمهوري دموکراتيک و اسام بنيادگرا 
تقابــل بيش تــري وجــود دارد تا ميــان جمهوري 

محافظه کار با اسام سنت گرا.
نهايت اينکه چگونه مي توان براي نظام و دستگاه هاي 
آن سند و چشم انداز نوشت تا تمام عناصر و مؤلفه ها 
و اجــزاي آن همانند دســتگاهي عظيــم و پيچيده، 
هم جهــت و هماهنگ و مؤثر و کارآمد کار کند و 

کشور را به حرکت در رشد و تعالي درآورد.
در ســند، فلسفه تربيتي و دکترين براي  ■

آموزش وپرورش نوشتند. به نظر شما آيا آن 
فلسفه و دکترين مي تواند پاسخگوي مسائل 

نظري آموزش وپرورش باشد؟
وقتي دوستان دکترين ســند را توليد کردند، به  □

بعضي از کارشناســان دادند بــراي اظهارنظر، براي 
بنده نيز يک نســخه آن را فرستادند. حدود يک ماه 
وقــت گرفت که آن را مطالعــه کردم و ماحظاتي 
داشــتم که براي ايشان نوشتم. دکترين با اين سخن 
معروف امام شروع شده بود »معلمي شغل انبياست« 
اين جمله با فونت درشــت در پيشاني دکترين نقش 
بســته بود. خب به نظر مي رســد که مرحوم امام در 
تجليل مقام و منزلت معلمان اين ســخن را گفتند و 
از اين زاويه آن ســخن قابل دفاع اســت، اما اگر ما 
بخواهيم بر مبناي اين سخن براي آموزش وپرورش 
رســمي و اجباري فلسفه و دکترين بنويسيم شايسته 

است لختي تأمل کنيم.
اين تصور که آموزش وپرورش رسمي و اجباري با 
تعليــم و تربيت در مکتب انبيا يکي اســت و هر دو 
يکسان فرض شوند، آســيب هاي فراواني هم براي 
آموزش وپرورش رســمي و اجباري دارد هم براي 
تعليم و تربيت ديني. در فلســفه و دکترين سند، آن 
دو يکي و يکســان فرض شــدند و حال آن مکتب 
انبيا و پيامبــران کجا؟ و آموزش وپرورش رســمي 
و اجبــاري کجا؟ تعليــم و تربيــت در مکتب انبيا، 
چنان کــه در قرآن مجيد منعکس اســت، از جهات 
گوناگــون مانند موضوع و محتــوا و پيام و روش و 
فرآينــد و غايت و... با آموزش وپرورش رســمي و 
اجباري تفاوت هــاي بــارزي دارد. في المثل ورود 
بــه مکتب انبيا جنبــه اختياري و ايمانــي دارد، ولي 
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ســنت و مدرنيته به نحو دقيق روشــن شــود. چون 
ذهن و ضمير بچه ها مانند جعبه نيســت که در يک 
طرف آن علم و فکر و آزادانديشــي گذاشته شود 
و در طــرف ديگر آن تعبــد و اعتقاد و التزام عملي 
به فان عقيده يا شــخص. به يک انسان دانشمند و 
آزادانديش منطقاً نمي توان دستور داد و تحکم کرد 
که بايد فان عقيده را بپذيري و نســبت به آن التزام 

عملي داشته باشي.
کانت، فيلســوف عصــر روشــنگري در جمله اي 
معــروف مي گويد عصر ما به تمام معنــا عصر انتقاد 
است و هر چيز بايد تسليم انتقاد باشد، دين به اتکاي 
قداســتش و قانون به استناد شکوه و عظمتش سعي 
دارند خود را از نقادي دور نگه دارند؛ اما با اين کار 
فقــط باعث بدگماني مي شــوند و نمي توانند انتظار 
احترام بي شــائبه از ما داشــته باشند. عقل فقط براي 
کساني احترام بي شائبه قائل است که بتوانند در برابر 

تحقيق آزاد و علني عقل، تسليم باشند.

اگر ســند داراي فلســفه و دکترين و  ■
تئوري باشــد، به طور طبيعــي بايد به اين 
مســائل و چالش ها هم در آن توجه شده 

باشد؟
چنان که گفتم اين مسائل به صورت مکانيکي و  □

جعبه وار در کنار هم قرار گرفته نه به صورت منطقي 
و سازگار و اين اشکال بيش تر ريشه در فلسفه تربيتي 
سند دارد. فلسفه تربيتي سند بر مبناي حکمت متعاليه 
صدرالدين شــيرازي توليد شــد. در اين خصوص 
مسائل فراواني مطرح است. يکي از مهم ترين آن ها 
اين اســت که آيا اساســاً مي توان بر مبناي فلســفه 
اســامي براي آموزش وپرورش رســمي و اجباري 
در آستانه قرن بيســت و يکم فلسفه تربيتي نوشت. 
به نظر من بر مبناي فلسفه اسامي و به ويژه حکمت 
متعاليه به آســاني نمي توان بــراي آموزش وپرورش 
رسمي فلســفه نوشــت؟ چراکه اوالً، ميان اصول و 
مباني و غايات فلسفه اســامي و آموزش وپرورش 
جديــد تعارض هاي بنياديــن وجــود دارد. ثانياً، بر 
فــرض که بتوان، حکمت متعاليه بيشــترين زاويه را 
بــا آموزش وپرورش جديــد دارد. بــراي نمونه در 
فلسفه فارابي و ابن سينا، بحث رياضيات و طبيعيات 
و سياست مدن مطرح است؛ ولي در حکمت متعاليه 
تقريباً به اين ها نمي پردازند و چهار جريان فلسفه مشاء 
و فلسفه اشــراق و عرفان و کام به هم مي پيوندند. 
صدرالدين شيرازي عميقاً فلسفه را عرفاني مي کند. 
او معتقــد بود هر آنچه را به آن اســتدالل مي کند با 
رياضت و کشف و شهود در قلب خود يافته است. 
حتي با فلسفه عرفاني صدرالدين شيرازي به دشواري 
مي  توان براي حوزه هاي علميه فلسفه تربيتي نوشت. 
فلســفه عرفانــي و اخاقــي و معنــوي صدرالدين 
شــيرازي بــا آنچه امــروزه در حوزه هــاي علميه با 
يک گفتمان غالب فقهي جاري و ســاري اســت، 
زاويه معناداري دارد. هرچند در گوشــه و کنار آن 
حکمت متعاليه تدريس شود. اساساً بر مبناي انديشه 
و ايده هــاي انديشــمندان و عارفاني بــزرگ چون 
غزالي و موالنا و ابن عربي و ماصدرا نمي  توان براي 
آموزش وپرورش رســمي و اجباري فلسفه نوشت. 

ديني را بخواهيم در آموزش وپرورش رسمي با نگاه 
حکومتي و انتظار حداکثري پياده کنيم، احتماالً بايد 
متوسل به دستور و جبر شويم. چنان که طي سال هاي 
پس از انقــاب در مدارس بيش تر به نماز جماعت 
اجباري متوســل شــده ايم و از آســيب هاي فراوان 
آن چشــم پوشــيده ايم. البته من علي رغم همه اين 
تفاوت ها باور دارم که در آموزش وپرورش رسمي 
تــا حد و حدودي مي توان تعليم و تربيت اخاقي و 
ديني تأثيرگذاري داشت و بايد داشت به شرط اينکه  
فضاي تعليم و تربيت ديني را تا آنجا که شدني است 
در آموزش وپرورش تدارک کنيم نه توسل به اکراه 
و اجبار و نه نگاه آمرانه و دستوري حکومت و به هر 

شکلي و با هر قيمتي.
به هر صورت مسئوالن و رهبران جمهوري اسامي 
طي 35 سال گذشــته تعليم و تربيت در مکتب انبيا 
و آموزش وپــرورش رســمي و اجبــاري را يکــي 
و يکســان تصــور کرده انــد و درنتيجــه انتظارات 
حداکثري و فوق العاده آرماني بر آن تحميل کردند. 
اين نــگاه آموزش وپرورش را فلج و زمينگير کرده 
و نه توانسته بار آموزش وپرورش جديد را به دوش 
بکشد و نه بار تعليم و تربيت ديني را. اين نگاه نه تنها 
در ســند تحول بررســي، تحليل و نقد نشد، بلکه از 

جهاتي نيز تشديد شد.

 آيا در ســند تحول اساسًا چالش هاي  ■
سنت و مدرنيته بررسي و تحليل شده است؟

بررســي و تحليل نشــده؛ بلکه بيش تــر با نگاه  □
مکانيکي در کنار هم قرار گرفته، يعني از يک ســو 
مي خواهيم در مدرسه و دانشگاه انسان هاي دانشمند 
و فکور و آزادانديش سر برکشند و از اين رهگذر و 
با علوم و فنون جديد به توسعه برسيم و از ديگر سو 
مي خواهيم همين انسان هاي دانشمند و فکور نسبت 

به فان عقيده و يا شخص معتقد و متعبد باشند.
شايد در حوزه هاي ديگر در ظاهر چالش هاي سنت 
و مدرنتيه کمتر مطرح باشــد؛ امــا در فرآيند تعليم 
و تربيت منطقــاً نمي توان از چالش هاي آن چشــم 
پوشــيد. براي نمونــه در حوزه هاي ديگر شــايد با 
خريد فنّاوري و پول نفــت، بتوان کارخانه و اتوبان 
و اتومبيل و موشک و تانک ساخت و به آن افتخار 
و مباهات کرد و در رسانه ها بانگ و فرياد برآورد، 
امــا از پرداختن به چالش هاي ســنت و مدرنيته در 
آموزش وپــرورش گزير  و گريزي نيســت. چراکه 
در برنامه هاي درسي لزوماً بايد تکليف چالش هاي 

ورود به آموزش وپرورش رســمي، اجباري اســت. 
هميــن يک تفــاوت بنيادين کافي اســت تا آن دو 
را يکي و يکســان فــرض نکنيم. البتــه مي توان به 
تفاوت هــاي ديگــري نيز اشــاره کــرد. در مکتب 
انبيا عمل بــه آموزه هاي ديني لزومــاً بايد بر مبناي 
ايمــان و باور باشــد، در آموزش وپرورش رســمي 
بيش تــر فعاليت ها براي کســب نمــره و امتحان و 
مدرک اســت. در مکتب انبيا، ايمان به مبدأ و معاد 
و رســتگاري و ســعادت ابدي اصل و اساس است. 
در آموزش وپــرورش رســمي، تربيت شــهروند و 
آباداني اين جهان اصل و اســاس اســت و حتي در 
آموزش وپرورش جمهوري اسامي که بنا داشتند به 
نحو حداکثــري و صددرصدي و آرمان گرايانه آن 
را اســامي کنند، باز حــدود 70 درصد برنامه هاي 
درســي آن شــامل علوم و فنون و طبقه بندي علوم 
جديد اســت؛يعني اينجا نيز همان فيزيک، شيمي، 
رياضــي، زيست شناســي و جغرافيــا و... تدريــس 
مي شــود که در مغرب زمين تدريس مي شــود. در 
مکتب انبيا پيامبران لزوماً بايد نســبت به آموزه هايي 
که پيام آور آنند، نخست خود متخلق و اسوه و الگو 
باشــند. در آموزش وپرورش رسمي لزوماً نمي توان 
شرط فوق را تضمين کرد. در مکتب انبيا، پيش شرط 
ســني و دوره هاي تحصيلي و مدرک تحصيلي معنا 
ندارد. در مدرسه و دانشگاه شرط سني و دوره هاي 
تحصيلي از ابتدايي تا دکترا اصل و محور اســت و 
بند نافش به مدرک تحصيلي گره خورده است. در 
مکتب انبيا، پيامبران براي تبليغ آموزه هاي ديني طلب 
حقوق و مزاياي مادي و شــغلي نداشتند. اين آموزه 
»ال اســئلکم عليه اجراً« بيش از 10 بار در قرآن 
آمده اســت. در آموزش وپرورش رسمي، نمي توان 
از معلمان خواســت که از حقوق و مزاياي شــغلي 
خود صرف نظر کنند. در مکتب انبيا پيامبران نه تنها 
طلب مزد و حقوق نداشتند، بلکه براي هدايت مردم 
حريص بودند و انواع سختي ها و رنج ها را صبورانه 
و مشــفقانه تحمل مي کردند و حتي جان عزيز خود 
را عاشقانه به خطر مي افکندند. در آموزش وپرورش 
رســمي نمي توان انتظار فــوق را از معلمان و مربيان 
داشــت. در مکتب انبيا، تعليم و تربيت بيش تر يک 
امر وجودي، شــهودي، حضوري و وجداني است، 
در آموزش وپرورش رسمي، تعليم و تربيت بيش تر 
يک امر آموزشي و عيني و حفظي است. در مکتب 
انبيا، فضاي تعليم و تربيت، فضاي اخاقي و معنوي 
و قدسي است، در آموزش وپرورش رسمي فضاي 
تعليم و تربيت، بيش تر فضاي رســمي و اجباري و 
خشک اســت. در مکتب انبيا، رشته هاي گوناگون 
تحصيلي و علمي محلي از اعراب ندارد. در مدرسه 
و دانشــگاه رشته هاي گوناگون تحصيلي و علمي و 

تکثر روزافزون آن اصل است و... .
باري تعليم و تربيت در مکتب انبيا، با تعليم و تربيت 
در آموزش وپرورش رســمي و اجبــاري از جهات 
گوناگون تفاوت هاي بنيادين دارد و يکي و يکسان 
تصور کردند آن ها، آســيب هاي بي شــماري براي 
هر دو در پي خواهد داشــت. بــراي نمونه در دين 
بي شــک امر به صلوه شــده، ولي اگر همين دستور 

به هر صورت مسئوالن و 
رهبران جمهوري اسالمي طي 
35 سال گذشته تعليم و تربيت 
در مکتب انبيا و آموزش وپرورش 

رسمي و اجباري را يکي و 
يکسان تصور کرده اند و درنتيجه 
انتظارات حداکثري و فوق العاده 

آرماني بر آن تحميل کردند
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آموزش وپرورش رســمي روشــنگري مي کردند. 
حکومــت و دولتمــردان ما ذهن روشــني نســبت 
به ظرفيــت آموزش وپــرورش ندارنــد و درنتيجه 
آرماني ترين اهــداف ديني و ايدئولوژيک را بر آن 
تحميل مي کنند. دوستان نه تنها اين کار را نکردند، 
بلکه از جهاتي هم نگاه ستبر ايدئولوژيک حکومت 
را در فلســفه و دکتريــن و اهداف ســند تشــديد 
کردنــد و به همان ميزان که اهــداف ايدئولوژيک 
تشديد شــد از مشکات و مســائل اصلي و واقعي 

آموزش وپرورش غفلت شد.
تحــول  ■ ســند  در  شــما  نظــر  بــه 

آموزش وپرورش به طورکلي چه بايد انجام 
مي شد که نشد؟

به اختصــار تمام مي تــوان گفت کــه چند کار  □
ضرورت داشــت: نخســت اينکه اين سند و فلسفه 
و دکتريــن راهبردهــا و اهــداف و راهکارهايش 
بايد براي يک آموزش وپرورش رســمي و اجباري 
در آســتانه قرن 21 توليد و تدوين مي شــد نه يک 
آموزش وپــرورش آرماني و اتوپيايــي و ماورايي. 
دوم اينکه ســند بايد براي آموزش وپرورش رسمي 
و اجباري جمهوري اســامي با همه مشــکات و 
مســائلي که با آن دســت به گريبان اســت، تدوين 
مي شد. نمي توان از يک  سو آرماني ترين اهدافي را 
براي آموزش وپرورش نوشت و از ديگر سو گرفتار 
ابتدايي ترين و روزمره ترين مشــکات باشــد. سوم 
اينکه ســند مي بايســت در يک فضاي آزاد علمي 
و آکادميک نوشــته مي شد نه فضاي سياست زده و 
ايدئولوژي زده. چهارم اينکه در ســند از يک ســو 
مي بايســت از همه ظرفيت فکري و علمي کشــور 
اســتفاده مي شد و از ديگر سو به تجارب جهاني در 
حوزه آموزش وپرورش متصل مي شــد به خصوص 
کشورهايي که نگاه انساني و انسان گرايانه به تعليم 
و تربيــت دارند و تا حــد زيادي توانســتند فضاي 
رســمي و خشــک و اجباري آموزش وپرورش را 
تلطيف و جــذاب کنند. پنجم اينکه مشــکات و 
مســائل و چالش هاي آموزش وپرورش بايد از يک 
ســو شناسايي مي شــد و از ديگر ســو يک به يک 
بررســي و تحليل مي شد تا ريشــه ها و علت العلل ها 
کشف شــود. در ســند تحول حدود پانصد آسيب 
و تهديــد آموزش وپرورش شناســايي و فهرســت 
شــد؛ اما تحليل و فراتحليل و ريشــه يابي نشــد. در 
حالي که تحول و اصاح آموزش وپرورش درگرو 
تحليل و ريشــه يابي آن آسيب هاســت. ششــم در 
سند براي چالش هاي سنت و مدرنيته چاره انديشي 
نشــد. اکنون حــدود 70 درصد برنامه هاي درســي 
آموزشــي و پرورشي مربوط به علوم و فنون جديد 
اســت که خاســتگاه آن مغرب زمين است و حتي 
مــا طبقه بندي آن ها از علــوم را تقريباً پذيرفته ايم و 
آموزش مي دهيــم و حدود 30 درصــد برنامه هاي 
درســي مربوط به ارزش هاي ديني و ايدئولوژيک 
حکومت است. در اينجا تعارض هاي جدي وجود 
دارد. ممکن است دانش آموزان در دوره ابتدايي و 
ســنين پايين اين تعارض ها را فهم نکنند؛ اما بچه ها 
رو به آينده دارند و قرار اســت در آينده دانشمند و 

بحث بر سر اين است که اين آموزش وپرورش  □
رسمي و اجباري سنخيت چنداني با حکمت متعاليه 
صدرالدين شيرازي ندارد. آموزش وپرورش جديد 
بعــد از تحوالت پيچيــده و درازدامن رنســانس به 
وجود آمد. مدرسه و دانشگاه جديد در مغرب زمين 
طي چند قرن گذشــته همراه و در تعامل به مکاتب 
فکري و فلســفي و انقاب صنعتــي فرازوفرودهاي 
بسياري را طي کرده و درنهايت در خدمت پيشرفت 
و توسعه قرار گرفته و امروزه هم نقش مهم و اصلي 
را در توليــد علم و دانش و تربيت شــهروندان ايفا 
مي کنند. در صد ســال گذشــته نيز مورد انواع نقد 
و اصاح ها قرار گرفته به خصوص از سوي فاسفه 
اگزيستانسياليســم و روان شناسان انسان گرا. فاسفه 
اگزيستانسياليسم در تقابل با ديدگاه خوش بينانه قرن 
نوزدهم درباره علم و فنّاوري و پيشــرفت معتقدند 
که مدرســه به عنوان يــک نظام، به خــط مونتاژي 
تبديل شــده که فارغ التحصيان آن بايد در خدمت 
جامعه توده وار قرار گيرند و در اين فرآيند آموزشي 
شــخصيت و فرديت و اصالت و ارزش هاي انساني 
مضمحل و نابود مي شــود. يا ايــوان ايليچ در مقابل 
آموزش وپرورش رســمي و اجباري و آســيب هاي 
آن، آموزش وپرورش غيررسمي را توصيه مي کند. 
بحث دقيقاً برســر اين اســت که با حکمت متعاليه 
نمي تــوان در آموزش وپرورش رســمي و اجباري، 
انقاب کوپرنيکي بــه وجود آورد و اصول، مباني، 
اهــداف، روش، فرايند و محتواي آن را از بيخ و بن 

دگرگون کرد.
حکمت متعاليه به سپهر ديگري تعلق دارد. ماصدرا 
فلســفه را با عرفــان پيونــد زد و معتقد بــود آنچه 
مي گويد به واســطه مکاشفه و واردات قلبيه و افاضه 
انوار ملکــوت بر قلب خويش اســت. چنان که در 
المشاعر چرخش خود از اصالت ماهيت به اصالت 
وجود، که ازقضا بنيادي ترين اصل فلســفه او نيز به 
شــمار مي آيد را بر اثر انکشــافي بــزرگ که به او 
دست داده، مي داند )حتي هداني ربي و اراني برهان 
انکشف لي غايه االنکشاف( و بعد خدا را سپاسگزار 
اســت که او را از ظلمات وهم به واســطه نور فهم 
بيــرون آورد و غبار شــک و ترديدهــا را با طلوع 
خورشــيد حقيقت، از قلبــش زدود. براي ماصدرا 
اعتقــاد به اصالت ماهيت ظلمات اســت و اعتقاد به 
اصالت وجود نور اســت و صريحاً مي گويد اين را 
با مکاشفه و تهذيب نفس دريافته است و البته آن را 

مستدل نيز مي کند.
چنان که گفتم اين نگاه عرفاني و شهودي و معنوي 
به هســتي )متعلــق به ماصــدرا( حتــي در طاقت 
حوزه هاي علميه نيســت حاال چطور ما مي خواهيم 
اين نگاه را در آموزش وپرورش رســمي و اجباري 
کــه در آن نمــره و امتحــان و کنکــور و مدرک، 
اصل و محور اســت تحقق بخشــيم. به عبارت ديگر 
آموزش وپرورش رســمي منطقاً ظرفي نيســت که 
بتوان آرماني ترين اهداف ديني و اخاقي و عرفاني 
در آن را تحقق بخشــيد؛ لذا دوستان پيش از تدوين 
سند مي بايست با حکومت وارد گفت   وگو مي شدند 
و صادقانه و مجدانه در خصوص ظرفيت هاي واقعي 

چراکه در تفکر اين انديشمندان و عالمان متأله، يک 
نــوع اخاق و معنويت و تهذيب نفس حداکثري و 
آرماني مطرح است که در طاقت عموم مردم نيست 
و در طول تاريخ رهروان نادري داشــته اســت. در 
آموزش وپرورش رسمي عاوه بر آرمان گرايي بايد 
واقع بين نيز بود. حکمت متعاليه صدرالدين شيرازي 
کجا که در آن تهذيب نفس و شهودهاي معنوي و 
عرفاني اصل اســت و آموزش وپرورش جديد کجا 
کــه در آن نمره و امتحان و مدرک اصل اســت. بر 
فرض بتوان بر مبناي فلســفه متعاليه به فلسفه تربيتي 
براي آموزش وپرورش رســمي رسيد. باز اين مسئله 
مطرح اســت که با کدام تفسير از حکمت متعاليه؟ 
چراکه امروز در کشور ما هم بنيادگراها خود را پيرو 

حکمت متعاليه مي دانند هم سنت گراها.
در مغرب زميــن از رهگــذر تلفيق مکاتب فلســفي 
و ايدئولوژي هــا بــه تئوري هــاي تربيتي رســيدند. 
تئوري هايي مانند ماهيت گرايي) Essentialism( و 
پايدارگرايي )Perennialism( و پيشــرفت گرايي 
)Progressivism(و  اصالــت بازســازي اجتماعي 
تئــوري  و   )Social Reconstructionism(
انتقادي )Critical theory(. براي نمونه از مکاتب 
فلسفي ايده آلسيم و رئاليسم و توميسم و ايدئولوژي 
ماهيت گرايــي  تربيتــي  تئــوري  محافظــه کاري، 
توليدشــده که بر مبناي آن انتقــال ميراث فکري و 
فرهنگي گذشــته براي نسل هاي بعدي اصل است و 
آموزش وپرورش بايــد يادگيري مهارت ها و هنرها 
و علومي را که در گذشــته مفيد بوده، سرلوحه کار 
خود قــرار دهد. يا تئوري پيشــرفت گرايي در برابر 
تئوري ماهيت گرايي و پايدارگرايي مطرح مي شود 
که در آن روش هاي يادگيري و تحقيق از طريق حل 
مســئله اســت و يادگيري و برنامه درسي و تدريس 
بايد از عايق بچه ها سرچشــمه بگيرد و مدرسه بايد 
در متن مســائل اجتماعي و پيشبرد تحوالت جمعي 

قرار بگيرد.
در سند تحول آموزش وپرورش از يک سو حکمت 
متعاليه براي فلسفه تربيتي اصل قرار مي گيرد و از ديگر 
سو از نظر ايدئولوژي بين بنيادگرايي و سنت گرايي 
در نوســان اســت. در سند از يک ســو حيات طيبه 
به عنــوان غايت نهايي نشــانه رفته کــه ازاين جهت 
گرايش به تئوري ماهيت گرايي و پايدارگرايي دارد 
و از ديگر ســو رسيدن به چشــم انداز بيست ساله و 
توســعه علوم و فنون جديد که ازاين جهت گرايش 
به تئوري پيشــرفت گرايي دارد. يعني ما مي خواهيم 
در آموزش وپرورش رســمي، درآن واحد افاطون، 
ارسطو، توماس آکوئيناس، ماصدرا، جان ديويي، 
برتراند راسل، عامه طباطبايي، امام خميني و دکتر 
حسابي را در يک قبر بگذاريم! اين تعارض ها به طور 
طبيعي به برنامه هاي درسي کشيده مي شود و ذهن و 

ضمير بچه ها را آشفته و پريشان مي سازد.
براي يک حکومت ديني و ايدئولوژيک  ■

طبيعي اســت که بــراي فلســفه تربيتي 
آموزش وپرورشش به سراغ حکمت متعاليه 
برود. نمي تواند که از فلســفه عمل گرايي 

جان ديويي استفاده کند.
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تدوين کردند آن وقت شــما آمديد و يک شــبه 70 
درصد آن را تغيير داديد و به آن افتخار هم مي کنيد. 
اين نقض غرض نيست! اين بي فکري نيست! از اين 
ســخن ســخيف تر و مبتذل تر مي توان گفت! يا در 
همان برنامه در خصوص اجراي سند گفتند خيلي ها 
از من خواســتند که ســند را اجرا نکن، اما من اجرا 
کــردم و اين را نيز بــا مباهات مي گفت. تا آنجا که 
بنــده اطــاع دارم اکثر قريب به اتفاق کارشناســان 
ارشد آموزش وپرورش به جد معتقد بودند که سند 
نه در آن زمان و نه در آن مقطع تحصيلي، يعني بعد 
از پنجم ابتدايي، قابليــت اجرا ندارد. نه معلمش در 
سراسر کشــور وجود داشت و نه آموزش هاي الزم 
را ديده بود و نه کاســش وجود داشت و نه کتاب 
خوبي تدوين شده بود. نظر کارشناسان اين بود که 
نظــام 3-3 در دوره ابتدايي بايــد از اول ابتدايي آن 
هم به صورت آزمايشــي )پايلوت( اجرا مي شــد تا 
اشکاالت آن معلوم شود و بعد سراسري اجرا گردد. 
يا همين جناب وزير در سال 1391 که مي خواست 
سند را از سال ششم اجرا کند در شبکه دو تلويزيون 
آمــد و مصاحبه کــرد و در خصــوص کم و کيف 
اجراي سند ســخن گفت و در آخر مصاحبه هم با 
قطعيت گفت: »ما براي اجراي ســند هيچ مشــکلي 
نداريم« و حال آنکه اگــر ما بخواهيم از يک مقطع 
تحصيلي آموزش وپرورش فقط هشــتاد هزار ميز و 
نيمکت بــه مقطع ديگر ببريم با کلي مشــکات و 
مســائل روبرو خواهيم شد. اين شگفت انگيز نيست 
که وزيــري بخواهد از يک مقطــع تحصيلي يک 
ميليون دانش آموز و حدود هشتاد هزار معلم و هشتاد 
هــزار کاس را به مقطع ديگــري انتقال دهد و بعد 
چشم در چشــم ملت بدوزد و بگويد هيچ مشکلي 
نداريم. اجراي ســند بدان شکل خطاي بزرگي بود 
به ذهن و ضميــر ميليون ها دانش آمــوز اين ديار و 
آســيب هاي جبران ناپذير آن بر روح و روان نسلي 

که گرفتار آن شدند تا دهه ها باقي خواهد ماند.
براي اينکه عمق مشــکات و مســائل سند بيش تر 
آشــکار شــود بنده فقط بــه يک مورد آن اشــاره 
 مي کنــم و مي گــذرم. در ســندي که وزيــر به آن 
افتخــار مي کند، در ذيل اهــداف کان آن از يک 
سو آمده: تربيت انساني موحد و مؤمن و حقيقت جو 
و عدالت خواه و شجاع و ايثارگر و جهاني انديش و 
پاکدامن و انتخاب گر و آزادمنش و خاق و غيره و 
از ديگر ســو التزام به ارزش هاي اخاقي و وفاداري 
به نظام جمهوري اســامي ايران و اعتقــاد و التزام 
عملــي به يک اصل ايدئولوژيک و... در اينجا چند 

ماحظه وجود دارد.
انســان حقيقت جــو و شــجاع و  بــه يــک  اوالً، 
انتخاب گــر چگونه مي توان گفت تو در عين اينکه 
حقيقت جويي بايــد اعتقاد و التــزام عملي به اصل 
واليت مطلقه فقيه داشته باشي. مگر نه اين است که 
به يک انسان حقيقت جو فقط مي توان گفت در پي 
حقيقت باش. چه به فان عقيده برســي يا نرســي و 
بــه قول طلبه ها »نحن ابناءالدليل اينما يميل نميل« ما 
فرزندان دليل هســتيم هرکجا کــه آن برود ما هم با 

آن مي رويم.

ســند در اجرا با چه مشکالت و مسائلي  ■
مواجه شد؟

براي پاسخ به اين پرسش شما خوب است کمي  □
به عقب برگرديم. ببينيد شــروع کار ســند به اواخر 
دولت اصاحات برمي گردد. در تاريخ 1383/7/22 
طرح تدوين ســند ملــي آموزش وپــرورش با نگاه 
راهبــردي و در راســتاي چشــم انداز بيست ســاله 
در هيئــت دولــت بــه تصويــب رســيد و بعــد از 
طــرف وزارت آموزش وپــرورش، دکتــر محمود 
مهرمحمدي به عنوان مجري ســند انتخاب شــد که 
انصافــاً يکي از خو ش فکرترين انديشــمندان ما در 
حوزه آموزش وپرورش  هســتند. دکتر مهرمحمدي 
کار خود را با ده ها کارشناس و انديشمند در حوزه 
آموزش وپرورش شروع کردند و چنان که گفتم در 
طرح هــاي تحقيقي و مطالعات اوليه ســند کارهاي 
خوبــي انجام شــد. هرچنــد از همان آغــاز فضاي 
سنگين سياســت و ايدئولوژي بر فضاي سند حاکم 
بود و با تغيير دولت و وزيران اين فضا تشــديد شد، 
اما علي رغم اين مشکات همان تيم کم وبيش کار 
تدوين ســند را پيش بردند و درنهايــت در دي ماه 
1388 پيش نويس اوليه ســند با عنوان ســند تحول 
راهبردي آموزش وپرورش در افق بيست  ســاله را به 

شوراي عالي آموزش وپرورش تحويل دادند.
همه ماحظــات و نقــد و تحليل بنده تــا اينجا در 
خصوص همان ســند و فرآيند توليــد و تدوين آن 
است؛ اما ازآن پس اساساً سند و مرحله تدوين نهايي  
و اجــراي آن به راه ديگري رفت که به قول معروف 
اليــدرک و اليوصف اســت و بررســي و تحليل 
مســتوفاي پيرامون آن واقعاً خــارج از حوصله اين 
گفت وگو اســت. من فقط به چند مورد آن اشــاره 

مي کنم.
وزير ســابق آموزش وپرورش که ســند را آن گونه 
تغيير داد و اجــرا کرد. اخيراً در مصاحبه با شــبکه 
ســه در برنامه شناســنامه )در تاريــخ 1393/8/30( 
گفت که من سند ملي آموزش وپرورش را بردم در 
شــوراي انقاب فرهنگــي و 70 درصد آن را تغيير 
داديم. آنچه براي من تأمل برانگيز اســت و صدالبته 
غم انگيز و تأسف بار اينکه اين سخن را باافتخار تمام 
مي گفت و در اين کشــور سياست زده کسي نيست 
که از جناب ايشــان بپرسد که شــما بر اساس کدام 
معيار علمي، فکري، فرهنگي، ديني و اخاقي برنامه 
و سندي که ده ها کارشناس و انديشمند حوزه تعليم 
و تربيــت در طي پنج  شــش ســال مطالعه و تحقيق 
طاقت فرسا و با صرف هزينه هاي فراوان از بيت المال 

متفکر شوند. به هر دليلي به ذهن بچه ها خيانت شود 
اين خيانت نابخشودني است. چراکه ساختار رواني 
انسان گويا چنان آفريده شده که خيانت را به آساني 
نمي بخشــد. هفتم اينکه مي بايســت ميان آنچه در 
ســند در دست توليد بود و آنچه در مدرسه و کف 
کاس جاري بود ارتباط دوسويه مي بود. اگر چنين 
مي شد و دوستان سند با مشکات و مسائل مدرس 
و کاس درس و معلــم چهــره به چهره مي  شــدند 
آنگاه توليدات ســند از يک ســو و تا ايــن اندازه 
انتزاعي و آرمانــي و اتوپيايي از آب در نمي آمد و 
از ديگر ســو شــايد براي آن مشکات و مسائل در 
سند چاره انديشي مي شــد. في المثل در دبيرستان ها 
ارتبــاط با جنس مخالف اکنون يکــي از مهم ترين 
مشکات آموزش وپرورش است، اما ببينيد در سند 
حتي يک جمله درباره آن بحث شده؟ هشتم اينکه 
در مطالعات ســند به نقش و اهميت خانواده توجه 
شد، اما اين توجه کافي نبود. بر فرض که حکومت 
بهترين ســند را براي آموزش وپرورش بنويسد، اما 
اگر اين سند در راستاي هدف خانواده براي تربيت 
فرزند خويش نباشــد چه مي تواند بکند؟ و در عمل 
زور کدام مي چربد؟ حکومت هر چه هم قدرت و 
اقتدار داشته باشد آيا مي تواند بدون در نظر گرفتن 
هدف خانواده، اهداف خود را در آموزش وپرورش 
تحقق بخشــد؟ نهــم اينکه در ســند بيش تــر نگاه 
پروژه محوري غلبه داشــت و حال آنکه مي بايست 
نگاه فرآيندمحوري اصل و اســاس باشد؛ چراکه به 
نظــر من بايد در تعليم و تربيــت در تمام حوزه ها و 
حيطه ها از سياســت گذاري و تئوري پردازي گرفته 
تا برنامه درســي و آموزشــي و تربيت در مدرسه و 
کاس و خانــواده، نگاه فرآيندمحوري داشــت تا 
بتوان هم خطاها را به سرعت و سهولت اصاح کرد، 
هم تحول و پويايي و نشــاط را پيوســته در مدرسه 

داشت.
دهــم شايســته بود در فلســفه و دکترين ســند اين 
پرســش مهم و بنيادين بررسي و تحليل مي شد که 
آيا در آموزش وپرورش رســمي و اجباري اساســاً 
مي توان تعليم و تربيت دينــي ژرف و تأثيرگذاري 
داشــت يا نــه؟ و اگر مي تــوان داشــت چگونه؟ و 
شــرايط و اســتلزامات منطقي آن چيست؟ اگر اين 
فــرض را بپذيريم که تعليــم و تربيت ديني بايد در 
فضاي اختيــاري و انتخابي و معنــوي و روحاني و 
قدســي رخ دهد، چگونه مي توان در فضاي رسمي 
و اجباري مدرســه آن را تحقق بخشيد؟ يازدهم در 
سند مي بايســت اهداف شدني ســرلوحه کار قرار 
مي گرفت نه اهداف فوق العاده آرماني و ناشــدني. 
اهداف آرماني و ناشدني همه مناسبات و برنامه هاي 
آموزش وپــرورش را در هم مي ريــزد و درنهايت 
ســبب مي شــود که ما به اهداف واقع بينانه و شدني 

هم نرسيم.
دوازدهم در فرآيند تدوين سند رفت وآمد دولت ها 
و جريان هاي پيروز انتخابات نبايد دخالت مي کردند، 
اما در کشــور سياست زده و ايدئولوژي زده ما نه تنها 
دخالت کردند، بلکه ســند را قلب ماهيت کردند و 

شد آنچه نبايد مي شد.

در سند تحول حدود پانصد 
آسيب و تهديد آموزش وپرورش 

شناسايي و فهرست شد؛ اما 
تحليل و فراتحليل و ريشه يابي 

نشد. در حالي كه تحول و اصالح 
آموزش وپرورش درگرو تحليل و 

ريشه يابي آن آسيب هاست
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ظرفيت اين دانشگاه ها هم محدود است و چه يک 
مؤسســه کنکور در کشور باشــد چه ده تا يا صدتا، 
اين مؤسسات ظرفيت دانشگاه ها را که باال نمي برند 
بلکه با تبليغات خود فقط رقابت کنکور را تشــديد 
مي کنند. شايســته است حکومت تکليف خود را با 
کنکور و مؤسســات پيرامون آن روشن سازد. اگر 
کنکور اصل است چنان که در تلويزيون جمهوري 
اســامي از صبح تا شــب تبليغ مي شــود، خب در 
آموزش وپــرورش را ببنديد و شــرط ديپلم را براي 
ورود به دانشگاه برداريد و تعليم و تربيت کشور را 
بسپاريد به مؤسســات کنکور و اگر تعليم و تربيت 
در مدرسه اصل است پس چرا براي کنکور فکري 
نمي کنيد يا دســت کم در رسانه ملي درباره کنکور 
و آسيب هاي آن کار نمي کنيد، نه تبليغات گسترده 

پيرامون آن.
البته در رسانه ملي ما اساساً تکليف ارزش ها روشن 
نيســت. از يک ســو مي گويند اقتصــاد مقاومتي از 
ديگر ســو از صبح تا شــب با آگهي هاي بازرگاني 
مردم را به مصرف گرايي بيش تر تشــويق مي کنند. 
ازيک طرف يک دکتر تغذيــه دارد در يک برنامه 
از مضرات خوردن تنقاتي مانند چيپس و پفک يا 
نوشــابه مي گويد از طرف ديگر وسط همان برنامه 
آگهــي بازرگاني همــان تنقات پخش مي شــود. 
نمي دانــم مســئوالن نظام جمهوري اســامي اصًا 
تلويزيون تماشا مي کنند؟ شبکه هاي عمومي و ملي 
کشورهايي که ما آن ها را متهم مي کنيم که سکوالر 
و غيرديني و غيرارزشي اند يا اصًا آگهي بازرگاني 
پخــش نمي کنند يا دقايق محدود حق پخش دارند. 
شبکه ZDF آلمان فقط روزي مي تواند بيست دقيقه 
آگهي بازرگاني پخش کند، آن هم نه در زمان هاي 
پربيننده و رســالت اصلي اش اشاعه و تبليغ فرهنگ 
آلماني اســت. در کشــور ما که ادعا داريم اسامي 
است و براي برپايي اين نظام آن همه ايثارگري شده 
و خون هاي پاک ريخته شده، در عمل مي بينيم که 
تلويزيون آن دوشــنبه بازار و سه شــنبه بازار شده و 
آگهي هاي بازرگاني آن بي حســاب وکتاب است و 
اين همه مردم را به اجناس لوکس و مصرفي تشويق 

مي کند.
باري بــا هزينه هايي که خانواده ســاالنه فقط براي 
کنکور مي کنــد، مي توان چند دانشــگاه بزرگ و 
مادر مانند دانشگاه تهران و شريف ساخت. گويا ما 
در نابودي سرمايه هاي مادي و معنوي خود استاديم.

غــرض اينکه اکنــون ميان خانــواده و حکومت از 
جهت اهداف تربيتي شــکاف بزرگــي وجود دارد 
و اين باعث شــده که ســرمايه هاي مادي و معنوي 
کشــوري در اين کشاکش، سايش و فرسايش پيدا 
کنــد. تا آنجا که مــن اطاع دارم در هيچ کشــور 
ديگري چنين شــکافي وجود ندارد. براي پر کردن 
اين شکاف حکومت نقش و مسئوليت بيش تر دارد؛ 

چراکه سياست گذار و برنامه ريز است.
حکومــت بايد به نحــو آگاهانــه و مســئوالنه در 
اهداف آموزش وپرورش تجديدنظر کند و اهداف 
واقع بينانه و شــدني را ســرلوحه کار خود قرار دهد 
و بــا خانــواده وارد گفت وگو و تعامل شــود و از 

بله مي توان اميدي داشت؛ اما نه در کوتاه مدت.  □
تحول و اصاح آموزش وپرورش اســتلزاماتي دارد 
کــه در اين مجــال فقط مي توان به چنــد مورد آن 
اشاره کرد. نخســت اينکه اکنون در کشور ما ميان 
دو نهاد مهم و تأثيرگــذار تعليم و تربيت يعني نهاد 
خانواده و حکومت در اهداف علي رغم مشترکات، 
تقابل و تعارض هاي اساســي وجود دارد. خط قرمز 
خانواده آينده تحصيلي و شــغلي فرزندش است و 
خط قرمــز حکومــت ايدئولوژي آن اســت. فعًا 
حکومت دارد سالي بيست وچند هزار ميليارد تومان 
در آموزش وپرورش بــراي اهدافي هزينه مي کند. 
خانواده هم چيزي در هميــن حدود هزينه مي کند 
بــراي هدفي ديگر. اين تقابل و تعارض سبب شــده 
کــه هم ســرمايه هاي مادي کشــور هــدر رود هم 
ســرمايه هاي معنوي که مهم تريــن آن ضايع کردن 
استعداد و خاقيت و فکر و روان ميليون ها فرزند اين 
ديار است. امروزه هزينه هايي که خانواده در مدارس 
غيرانتفاعي، مؤسســات کنکور و زبان و کامپيوتر و 
کاس هاي خصوصي و کتاب هاي کمک  آموزشي 
و... مي کند، اگر بيش تــر از هزينه اي که حکومت 
در آموزش وپرورش مي کند نباشــد کمتر نيســت. 
جملگي هزينه هاي خانواده هــم تقريباً براي آينده 
شــغلي فرزندش اســت و قبولي در کنکــور. تقابل 
اهداف خانــواده و حکومت باعث  شــده که براي 
مؤسســات کنکــور فرصت طلبي و فرصت ســازي 
شــود. اکنون اين مؤسسات از دوره ابتدايي تا دوره 
کنکور دکترا فعاليت گســترده دارند و حتي افزون 
بر آگهي هاي فراوان تبليغاتي، برنامه هاي صداوسيما 
را خريده انــد. فراموش نمي کنم کــه در تاريخ 20 
آبان امســال ســاعت 6 عصر ديدم کانال هاي يک 
و دو و ســه و آمــوزش درس کنکــور داشــتند و 
چهار مؤسســه کنکور برنامه هاي خود را با تبليغات 
فــراوان و هيجان انگيز ارائــه مي دادند. اکنون رانتي 
کــه در حاشــيه مؤسســات معروف کنکــور پديد 
آمده به مراتــب بيش تر از آن پرونده اختاس ســه 
هــزار ميليــاردي اســت. وزارت آموزش وپرورش 
امروز در حاشيه آن مؤسســات کنکور قرار گرفته 
اســت. خب اين همه ســروصدا و تبليغات پيرامون 
کنکور براي ورود به دانشــگاه هاي معروف است. 

ثانياً، اگر در انســان اختيار و انتخاب اصل اســت و 
براي انسان جنبه فطري و سرشتي دارد چگونه يک 
قانــون يا حکم دســتوري در مقام تعليــم و تربيت 
مي توانــد آن را محدود کرده يــا تعطيل کند. اگر 
انســان ذاتاً مختار است که هســت در مقام تعليم و 
تربيت حتي نمي توان گفت بايــد به قرآن اعتقاد و 
التزام عملي داشته باشد. مگر در قرآن مجيد نيامده: 
بِيَل إَِمّا َشاِکًرا َوإَِمّا َکُفوًرا ) سوره دهر:  »إِنَّا َهَديْنَاهُ الَسّ
ْر ِعبَاِد الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَُه  3( / فَبَِشّ
يِن قَْد تَبَيََّن الُرّْشــُد  )زمر: 17و 18(/ ال إِْکراَه فِي الِدّ

مَِن الَْغِيّ ) بقره : 256(«.
مرحوم عامه در الميزان مي گويند اين جمله ال اکره 
في الدين چه قضيه اخباري باشــد چه انشايي در هر 
دو صورت کسي نه مي تواند نه حق دارد کس ديگر 
را از روي اکــراه و اجبار بــه ايمان و اعتقادي وادار 
کند؛ و نيز مي گويند اموري که جهات خير و شرش 
روشن است و پاداش و کيفر آن ها مقرر شده، ديگر 
نيــازي به اکراه و اجبار ندارد و انســان مي تواند هر 
چــه را بخواهد اختيار کند چه طرف انجام آن فعل 
را چه ترک آن را و يا چه فرجام نيک و چه فرجام 
خطرناک؟و مگرنه اين اســت که خداوند حکيم به 
ٌر  َّما أَنَْت مَُذکِّ ْر إِن پيامبر عظيم الشأنش مي گويد: »فََذکِّ
لَْســَت َعلَيِْهْم بُِمَصيِْطٍر)غاشــيه: 22-21( / فَإِْن تََولَّْوا 

فَإِنَّما َعلَيَْک الْبَاُغ الُْمبيُن) نحل: 82(
ثالثاً، گويا در شوراي عالي انقاب فرهنگي داشتند 
براي اســتخدام نيرو در دستگاه قضا و دستگاه هاي 
امنيتي قانون مي نوشــتند. به نظر مي رسد در فرآيند 
تعليــم و تربيــت نمي تــوان به کســي تکليف کرد 
و دســتور داد کــه تو لزوماً مي بايســت فان نظر يا 
عقيده را بپذيري و التزام عملي به آن داشــته باشي. 
حتي موضوع ســاده اي مانند 4=2+2. در مقام تعليم 
و تربيت فقط و فقط مي تــوان تئوري ها و آموزه ها 
و عقايــد را عرضه کرد و دســتور و تحکم و التزام 
معنايــي ندارد و شــگفت اينکــه از عالي ترين نهاد 
قانون گــذار فرهنگي کشــور کــه بايــد در حوزه 
فرهنگ و آموزش جريان ســازي و روشــنگري و 
سياســت گذاري کند و باآن همه متفکر و فيلسوف 
که در آن حضور دارنــد چنين قوانين متعارضي به 

سهولت صادر مي شود.
بنده اخيراً در يک جلســه هم انديشــي با دوســتان 
شــوراي عالي آموزش وپرورش گفتم که شما بايد 
دســت به دامن خدا شويد و صادقانه به خدا بگوييد 
که ما بر مبناي انســاني که تو آفريــدي و در قرآن 
توصيف نمودي سند ننوشــتيم. حال خدايا تو بيا و 
بر مبناي ســندي که ما نوشتيم انســاني بيافرين که 
در عين اينکه حقيقت جو و شــجاع و ظلم ســتيز و 
جهاني انديــش و انتخاب گر اســت اعتقــاد و التزام 

عملي به اصل ايدئولوژيک هم داشته باشد.

به نظر شــما با توجه بــه وضع موجود  ■
و مشــکالت و مســائلي که تحليل کرديد 
آيــا مي تــوان اميــدي داشــت که در 
و اصالحي  آموزش وپرورش شاهد تحول 

باشيم؟

امروزه هزينه هايي که خانواده در 
مدارس غيرانتفاعي، مؤسسات 

کنکور و زبان و کامپيوتر و 
کالس هاي خصوصي و کتاب هاي 
کمک  آموزشي و... مي کند، اگر 
بيش تر از هزينه اي که حکومت 

در آموزش وپرورش مي کند نباشد 
کمتر نيست. جملگي هزينه هاي 

خانواده هم تقريبًا براي آينده 
شغلي فرزندش است و قبولي در 

کنکور
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آموزش وپرورش باشيم.
ببينيد در 35 ســال بعد از انقاب علي رغم اينکه  □

حکومــت در اهميت آموزش وپــرورش و جايگاه 
مقام معلمان سخن گفته و شعارهاي زيادي داده، اما 
در عمل تقريباً در هيچ دولتي مشــکات و مســائل 
آموزش وپرورش مســئله اول يا دوم و حتي ســوم 
نبوده است. فقط در دولت سازندگي شخص وزير، 
مديري قوي و توانا و اليقي بود و به نظرم قوي ترين 
وزيــر آن دولــت بــود و به همين جهت توانســتند 
کارهاي مفيدي در آموزش وپرورش انجام دهند. در 
دولت اصاحات هم وزراي آموزش وپرورش قوي 
نبودنــد. در دولت بعد از اصاحات هم که مســئله 
خارج از توصيف اســت و بــه آموزش وپرورش و 
به خصوص به ساختار آن آسيب هاي جبران ناپذيري 
وارد شد. در دولت فعلي هم ظاهراً تاکنون مشکات 
و مسائل آموزش وپرورش اولويت نداشته است. من 
علي رغم احترامي که براي سيد محمد خاتمي قائلم 
و وي را يک رجل فرهيخته و نجيب سياسي مي دانم 
در ماقات حضوري که دو ســه سال پيش با ايشان 
داشــتم به صراحت به وي گفتم اگر از مشــروطه به 
اين سو در يک دولت مي بايست پرداختن به مسائل 
آموزش وپــرورش در صدر دولــت قرار مي گرفت 
دولت شــما بود که چنين نشــد. چراکه از خاتمي 
فرهيخته و فرهنگ دوســت انتظار مي رفت مسائل 
فرهنگي و آموزشــي در صدر دولتش قرار گيرد نه 

رئيس دولت بعدي.
به طورکلي در کشــور ما همواره مســائل سياسي و 
ايدئولوژيک اولويت داشــته و در صدر قرار گرفته 
اســت. در ايــن فضا مســائل فرهنگي و آموزشــي 
يــا ناديده گرفته مي شــود يــا در فرو دســت قرار 
مي گيرد. شــما ببينيــد اکنون از طــرف گروه هاي 
سياســي و روشــنفکران ما، مســئله حصر هرروزه 
مطرح مي شــود که در جاي خود بحثي است به حق 
و حتي به مصلحت حاکميت است که هر چه زودتر 
آن را پايــان دهد، اما خب، ســيزده چهارده ميليون 
دانش آموز هم در حصرند؛ نه تنها در حصرند، بلکه 
با اعمالي و براي نمــره و ديکته و امتحان و کنکور 
هرروزه تحت فشار و استرس هستند و هيچ مکانيسم 
دفاعي هم ندارند. به خصوص در دوره ابتدايي، ولي 
کمتر مشاهده شده که انديشمندان و روشنفکران و 
گروه هاي سياسي اصًا چنين مسائلي برايشان مسئله 
باشد و به آن بپردازند. حتي سياست زدگي بيش و کم 
در گفتمان روشــنفکران ما هم پررنگ اســت؛ لذا 
بايــد روي اين مســئله بيش تر کار شــود کــه اوالً، 

بله، بــا حکومــت مي تــوان گفت وگــو کرد.  □
هرچند کاري اســت دشــوار و صعب، اما شــدني 
اســت. ما به عنوان کارشــناس يا تئوري پــرداز بايد 
اين رســالت سنگين را مسئوالنه و آگاهانه به دوش 
بگيريــم و صادقانه و مجدانه با حکومت گفت و گو 
کنيم. مسئله سرنوشــت ميليون ها انسان  آسيب پذير 
و بي پناه اســت که به خاطر نگاه نادرســت خانواده 
و حکومــت و اهــداف متعارضشــان در معــرض 
آسيب  هســتند. حکومت با نگاه ايدئولوژيک خود 
آموزش وپرورش را زمينگير کرده و خانواده با نگاه 
کنکور محور خود فرزندش را به بند کشــيده و هر 
دو منطق به تعليم و تربيــت توجه ندارند و حکومت 
مي خواهد در آموزش وپرورش هم سياست گذاري 
و برنامه ريــزي کند و هــم مديريت و تصدي گري. 
مي خواهــد صد هزار مدرســه را تابع الگويي که از 
مرکز صادر مي شود اداره کند. مي خواهد ميليون ها 
جوان هم دانشــمند و انديشــمند شــوند هــم تابع 
ايدئولوژي نظام. مي خواهد با نمره و امتحان و اکراه 
و اجبار آموزه هايي ديني را در مدارس آموزش دهد 

و به آسيب هاي آن کمتر توجه دارد.
بنده يک زماني به مرحوم مهندس عاقه مندان گفتم 
اگر سازمان هاي جاسوسي غرب دست به دست هم 
مي دادند و به گونــه اي برنامه ريــزي مي کردند که 
نســل جوان ما از دين گريزان شوند نمي توانستند به 
اين گونه که ما داريم در مدرســه و دانشــگاه بچه ها 
را از دين گريــزان مي کنيــم موفق بشــوند، چراکه 
آموزه هاي ديني و معنوي مانند ظروف شيشه بلورين 
است بااحتياط و در بســته بندي هاي نرم و ظريف و 
مخصوص بايد جابه جا شوند نه به صورت فله اي مثل 

آجر و سيمان. به قول موالنا:
نوري باقي پهلوي دنياي دون

شيرصافي پهلوي جوهاي خون  
چون در او گامي زني بي احتياط

شير تو خون مي شود از اختاط  
آموزه هاي ديني و معنوي، فضاي مقدس و روحاني 
مي خواهد. معلم و مربي اخاقي و معنوي مي خواهد. 
در آموزش وپرورش رســمي بايد ايــن فضاها را به 
وجود آورد. اگر حکومت ما فقط به اين يک مسئله 
عميقاً توجه کند که آيات شــريفه قرآن را با نمره و 
امتحان و اکــراه و به صورت فله اي نمي توان و نبايد 
آموزش داد، آنگاه راه اين گفت و گو باز مي شــود. 
ما به عنوان کارشناس بايد با حکومت چهره به چهره 
شويم و اين مســائل را صادقانه بگوييم و نهراسيم، 
نه اين که ظاهرســازي کنيم و آدرس غلط بدهيم. 
35 ســال است که بعضي از دوســتان کارشناس ما 
که ازقضــا ارتباط وثيقــي هم با حکومــت دارند، 
بــه حکومت دائمــاً دارند آدرس غلــط مي دهند و 
حکومت هم ظاهراً يک بار از ايشــان نمي پرسند که 

چرا آنچه مي گوييد در عمل رخ نمي دهد. 

به نظر شما دولت ها و گروه هاي سياسي  ■
و انديشمندان چه کاري مي توانسته اند براي 
آموزش وپــرورش انجام دهنــد و ندادند 
کــه کار به اينجا کشــيده و در آينده چه 
مي توانند انجام دهند تا شاهد تحولي در 

رهگــذر اين گفت و گــو ازيک طرف تــا آنجا که 
امکان دارد اهداف خود را با اهداف خانواده همسو 
کند. مانند آموزش زبان و کامپيوتر در ســطحي که 
خانواده انتظــار دارد و از طرف ديگر اذهان پدران 
و مادران را هم نســبت به منطــق تعليم و تربيت هم 
نسبت به آسيب هاي نمره محوري و کنکورمحوري 
و مدرک محــوري روشــن کند. در ضمــن اينکه 
بايــد دغدغه خانــواده را نســبت به آينده شــغلي 
فرزندش ماحظه کرد، امــا بايد صادقانه با خانواده 
وارد گفت و گو شــد و به آن گفت   در کشــور چه 
يک مؤسســه کنکور وجود داشته باشد چه هزار تا 
به ظرفيت دانشــگاه شــريف يا تهران چيزي اضافه 
نمي شــود. بايد بــه خانواده گفت اگــر مي خواهي 
فرزندت در کنکور قبول شــود بايد تفريحات سالم 
داشته باشــد. بايد تندرســت و بانشــاط باشد. بايد 
شخصيت قوي و نيرومندي داشته باشد. بايد عاوه 
بر مدرک تحصيلي مهارت ها و درس هاي زندگي 
را هم بداند. بايد اخاقي و مسئوليت پذير باشد. بايد 
به خانواده گفت شما حق داريد دغدغه آينده شغلي 
فرزند خويش را داشــته باشــيد و براي او هر کاري 
که مي توانيد انجام دهيد؛ اما اخاقاً حق نداريد او را 
زير چرخ نمره و امتحان و کنکور افسرده و پريشان 

و نابود سازيد.
اکنون مؤسســات کنکور دست گذاشــته اند روي 
نبض خانواده و با بداخاقي تمام هم هزينه خانواده 
را مي بلعند هم اســتعداد فرزندان اين ديار را ضايع 
مي کنند و حکومت و به خصوص رسانه ملي به جاي 
روشــنگري با آنان شــريک اند. واقعاً چه ضرورتي 
دارد فرزندان ما از دوره ابتدايي وارد رقابت کنکور 
شــوند. تبليغات اين مؤسسات تا آنجا باال گرفته که 
حتي نخبه ترين دانشجويان اين کشور که در دانشگاه 
شــريف و تهران و اميرکبير در حال تحصيل اند در 
مقابل اين مؤسســات منفعل  شوند و در کنکورهاي  
فوق ليســانس و دکتراي آن ها مکرر شرکت کنند. 
خب اگر يک دانشــجوي نخبه نتوانــد براي آينده 
تحصيل خــود برنامه ريزي کند و منفعل باشــد که 
ديگــران بــراي او برنامه ريزي کنند بــراي فرداي 
اين کشــور چگونه مي تواند با ذهــن فعال و خاق 
برنامه ريزي کند و چگونه مي تواند براي مشکات 
زندگي خود برنامه ريزي کند و با شکيبايي آن ها را 
مديريــت کند. و از اين بدتر وقتي شــکافي بزرگ 
ميان اهداف خانواده و حکومت باشــد و حکومت 
به صورت يک سويه و آمرانه اين همه بر اهداف خود 
اصــرار ورزد آن وقت حتي معاونان و کارشناســان 
ارشد آموزش وپرورش بايد صبح بيايند به وزارتخانه 
و از ايدئولوژي نظام دم بزنند و به خاطر مناســبات 
شغلي خود، خود را همراه و همسو با حکومت نشان 
دهند و عصر بروند بچه هاي خود را در مؤسســات 

زبان و کامپيوتر و کنکور ثبت نام کنند.

اين فضاي سياســت زده کشور  ■ آيا در 
مي توان با حکومت وارد گفت و گو شــد 
و حکومت واقعــًا تن به ايــن گفت وگو 
مي دهد؟ کســي را ياراي اين گفت و گو 

هست؟
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همراه با آن نشان دهند. بنده 25 سال است که در اين 
ديار دانشجوي فلسفه ام. چه بسيار ديده ام که اساتيد 
فلسفه خلوت و جلوتشــان متفاوت است. در جلسه 
غيررســمي و خصوصي، عميق ترين نقد و تحليل ها 
را به وضع موجود دارند؛ اما در تريبون رســمي چيز 
ديگري مي گويند. اين دوگانگي و دوگانه زيســتن 
بايد بــراي حکومت و دولتمردان ما هشــدار دهنده 
باشــد. وقتي استادان فلســفه که بايد نماينده عقل و 
عقانيت و حريت و تحرير حقيقت و آزادانديشــي 
باشند، اين گونه تن به دوگانگي مي دهند از ديگران 
چه انتظاري مي توان داشــت. بنده هميشه به شوخي 
به دوســتان مي گويم ما همه دوزيست هستيم. شما 
ببينيد در اين نشست  ما داريم درباره تعليم و تربيت 
بحث مي کنيم. بنده بايد هزار و يک ماحظه داشته 
باشــم و مطالب را در ذهن و ضميرم سانســور کنم 
که فردا براي مجله شــما مشکلي پيش نيايد. خب، 
معلوم اســت کــه در اين فضا نمي تــوان توليد علم 
داشت. اساساً دانشگاه بدون استقال علمي و فکري 
دانشــگاه نيست. شــما ببينيد سرنوشت کرسي هاي 
آزادانديشــي در اين ديار چه شد. بااينکه مسئوالن 
ارشــد نظام جمهوري اســامي آن همــه روي آن 
تأکيد کردند. غرض اينکه وقتي حکومت با اقتدار 
خود فقط به ظواهر ديني تأکيد کرد، الجرم جامعه 
از اخاق و معنويت تهي مي شــود. به نظر مي رسد 
بدون اخاق نه کار فرهنگ و آموزش دين به سامان 
مي رسد نه کار اقتصاد و سياست و قانون. براي اينکه 
اخاق و اخاقي زيســتن در جامعه ما احيا شــود و 
اســتقرار يابد، ما مجدانــه بايد به دنبــال پارادايم و 
الگوي اخاقي جديدي باشيم. اکنون چه در تعليم 
و تربيت، چه در اســتخدام و گزينش نيرو شــرط و 
پيش شــرط اصلي ما اين اســت که فرد في المثل به 
جمهوري اسامي اعتقاد داشته باشد. طبق اين شرط 
هر که با ما نيســت برماست. حکومت به اين مسئله 
توجه ندارد که چون قدرت و اقتدار دارد اين شرط 
يا پيش شــرط جامعه را به دوگانگي سوق مي دهد، 
چراکه اگر فرد اين پيش شــرط را نپذيرد، از کار و 
شــغل و ادامه تحصيل ممکن است محروم شود. به 
نظرم بايد الگوي اخاقي ما در خانه و مدرسه تغيير 

پيدا کند. 
در تعليم و تربيت شايســته اســت که از عام ترين و 
جهاني ترين اصول اخاقي شــروع کنيم که به نظر 
مي رســد قاعده زرين اخاق است؛ يعني با ديگران 
چنان رفتار کــن که خوش داري با تو رفتار شــود 
و بعد ارزش هاي اخاقي اديان و بعد از آن اســام 
و ســپس جمهوري اســامي را آمــوزش داد يا در 
اســتخدام و گزينش نيرو نخست ارزش هاي انساني 
و وجدان کار و تخصص و اعتقاد به اسام را لحاظ 

کنيم، سپس اعتقاد به جمهوري اسامي را.■

مي توان در پايان هر دوره تحصيلي جداگانه آموزش 
داد؛ امــا از اين مهم تر مي توان به جاي درس ديکته، 
خواندن داستان و رمان را توصيه کرد؛ يعني در دوره 
ابتدايي بچه ها دويست سيصد داستان کوتاه بخوانند 
آن وقت هم با عاقه و نشــاط درس خوانده اند، هم 
مشکل ديکته شــان حل شده و کيســت که نداند با 
خواندن داستان و رمان ذهن بچه ها خاق مي شود و 
انشاءشان خوب مي شود و حس زيبايي شناسي شان 
پــرورش پيدا مي کند. يا به جاي مشــق شــب، هنر 
خطاطي را فرابگيرند، يعني هر شــب يک بيت شعر 
را زيبا بنويسند که هم خطشان زيبا شود هم يک هنر 
اصيل را فرابگيرند و خط خوش به انضباط فکري و 

شخصيتي بچه ها خيلي کمک مي کند.
دوم اينکــه افزون بــر يک نهضت روشــنگري، ما 
نيــاز به يک نهضت اخاقي داريم. امروزه به داليل 
بســيار، که بحث از آن فرصت ديگري را مي طلبد، 
جامعه ما گرفتار مسائل و چالش هاي عميق اخاقي 
شــده اســت. آمار ناهنجاري هاي اجتماعي اين را 
مي گويــد. ما بايد صادقانه از خود بپرســيم که چرا 
علي رغم اينکه حکومت اســامي تشــکيل داديم 
و بــراي اســتقرار آن، اين همه هزينه هــاي مادي و 
معنــوي داديم و آن همه خون هــا و جان هاي پاک 
براي آن فدا شــدند و قرار بود از اين رهگذر جامعه 
دينــي و اخاقي متعالي داشــته باشــيم، کارمان به 
اينجا کشــيده است. جامعه ما تا آنجا گرفتار مسائل 
بغرنج اخاقي شــده که آمــار و اخبار اختاس ها و 
رانت خواري هاي درشت، گويا امر معمول و طبيعي 
شــده و ديگر حساســيت زا و تکان دهنده نيســت. 
اين مســئله به بررســي و تحليل نياز دارد که چرا از 
يک ســو آن همه در مدرسه و دانشگاه و صداوسيما 
و ادارات و ارگان ها، تعليم و تبليغ آموزه هاي ديني 
داريــم و از ديگر ســو جامعه تا اين انــدازه گرفتار 
مســائل و ناهنجاري هاي اخاقي و اجتماعي شــده 
اســت. اين مســئله از زواياي گوناگون قابل بررسي 
و تحليل اســت کــه به نظرم يکــي از مهم ترين آن 
اين اســت که حکومت بيشــتر  بر ظواهر دين داري 
تأکيد کــرده و از آســيب هاي آن تغافــل ورزيده 
اســت. چراکه وقتي حکومت بــر ظواهر دين داري 
تأکيد کند و چون قــدرت و اقتدار دارد مردم بايد 
آرام آرام بــه آن ظاهرگرايي تــن دهند و خود را به 
خاطر مناسبات شــغلي و کاري خويش، سازگار و 

براي دولتمردان و گروه هاي سياســي و انديشمندان 
مشکات و مســائل اصلي آموزش وپرورش مسئله 
شــود. ثانياً، بايد از زاويــه فرهنگ و آموزش به آن 
مسائل پرداخت نه سياست و ايدئولوژي؛ يعني بايد 
يک جابه جايي از اصالت سياست به اصالت فرهنگ 
انجــام داد، چراکــه وقتــي سياســت در فرهنگ و 
آموزش دخالت کند، اوضاع رو به وخامت مي نهد.

لطفاً جمع بندي خــود را از اين بحث  ■
بگوييد. 

به نظرم براي تحول و اصاح آموزش وپرورش  □
دست کم دو کار ضروري است. نخست، اينکه من به 
جد باور دارم که تحول و اصاح آموزش وپرورش 
نياز به يک نهضت روشنگري فراگيري دارد. اکنون 
همه ما نســبت به منطق تعليم و تربيت جهل مرکب 
داريم يعني نمي دانيم که تربيت چيســت، اما تصور 
مي کنيــم که مي دانيــم. بر همه ما فرض اســت که 
مجدانه بکوشيم تا از اين جهل مرکب به جهل بسيط 
گذر کنيم؛ يعني بدانيم که نمي دانيم تربيت چيست. 
کليد تحوالت آينده آموزش وپرورش در اين گذر 
و گذار اســت. اگر از اين گذر مسئوالنه و آگاهانه 
عبور کنيــم آن گاه ديگر حکومت با نــگاه آمرانه 
آموزش وپــرورش را اداره نخواهد کــرد. خانواده 
افــزون بر مــدرک تحصيلــي فرزندش بــه تربيت 
اخاقي و مســئوليت پذيري او نيز همت مي گمارد، 
معلمان و مربيان نگاه انســاني تر بــه تربيت خواهند 
کــرد، ميان نهاد حکومت و خانــواده به طور طبيعي 
همســويي و تعامل به وجود خواهــد آمد و تربيت 
انســاني خاق و نقاد و اخاقي هدف نهايي خانه و 
مدرسه مي شود، بچه ها ديگر در خانه و مدرسه براي 
نمره و امتحان تحت فشــار و استرس قرار نخواهند 
گرفت و محيط تربيت در خانه و مدرسه شوق انگيز 

و بانشاط مي شود. 
براي اينکــه کلي گويي نکرده باشــم به يک مورد 
اشاره مي کنم و مي گذريم. اکنون در دوره ابتدايي 
درس ديکتــه وجود دارد و هرســال ارزشــيابي هم 
مي شــود. اين درس به بچه ها فشــار و استرس وارد 
مي کند. بچه ها درس را امروز مي خوانند و شب بايد 
مشق آن را بنويسند و فردا ديکته آن را. ديکته در آن 
زمان براي بچه ها تکليف دشواري است ولو واژه ها 
به نظر ساده باشند واژه هايي مانند کتاب و مدرسه و 
باران و نان و مادر و قلم و دفتر و انار و سيب. چراکه 
بچه  ها در حال يادگيري و تلوتلو خوردن هســتند و 
ذهنيت درست و شفافي از نوشتن و واژه ها ندارند، 
به خصوص که ساختار زبان فارسي هم پيچيده است. 
اگر ما فرآيند تحصيل را دســت کم يک دوره 5 يا 
9 يا 12 ساله در نظر بگيريم، طبيعي است که بچه ها 
اکثر واژه هــا را به مرورزمان فــرا مي گيرند و ديگر 
نيازي نيست که واژه ها را امروز درس بدهيم و فردا 
ديکته بگيريم که اين فرايند منجر به فشار و استرس 
مي شود و فشار و استرس اساساً قدرت يادگيري را 
پاييــن مي آورد و بي جهت بچه و خانواده و معلم را 
درگير خود مي کند؛ اما در خصوص واژه هاي نادر 
که در نوشــتن آن ها بايد بيش تــر دقت کرد، مانند 
قريب و غريب و يــا صواب و ثواب يا خوار و خار 

چه بسيار ديده ام که اساتيد 
فلسفه خلوت و جلوتشان متفاوت 

است. در جلسه غيررسمي و 
خصوصي، عميق ترين نقد و 

تحليل ها را به وضع موجود دارند؛ 
اما در تريبون رسمي چيز ديگري 
مي گويند. اين دوگانگي و دوگانه 

زيستن بايد براي حکومت و 
دولتمردان ما هشدار دهنده باشد
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از  ناشــي  خودبزرگ بينــي  و  روانــي  آشــفتگي 
بيماري هايــي مانند اســکيزوفرني يــا اختال  هاي 
شخصيتي بوده اند که با مصرف الکل و موادمخدر 

شدت يافته بود.
بررســي رفتارهــاي ايــن گــروه در خانــواده، از 
انزواطلبي، کمبــود مهارت هــاي اجتماعي، بيان و 
نوشته هاي مغشــوش، باورها و رفتارهاي عجيب و 
همچنين اشتياق به گفت وگو و تماشاي ماجراهاي 
خشونت آميز مانند زدوخورد و قتل حکايت داشته 

است.
نوجوانــان ايــن گروه غالباً توســط افراد خشــن و 
آزارگــر از داخل يا خارج از مدرســه و دانشــگاه 
تحريک شده و با توسل به يک ايدئولوژي، اعمال 

خود را توجيه مي کرده اند.
باوجود پيچيدگــي  رفتارهاي نوجواناني که در اين 
دسته بندي جاي مي گيرند، راه حل مسئله باال چندان 
پيچيده نيســت و نتايج بررســي ها نشان مي دهد که 
تجويــز داروهــاي ضدروان پريشــي و درمان هاي 
تخصصي مي توانســت بــه آنها کمک کنــد تا از 
چاهي که در آن ســقوط کرده بودند رهايي يابند، 
اما متأسفانه بيماري آنها در دوره کودکي تشخيص 

داده نشده و هيچ کس به ياري آنان نيامده بود.

2. نوجوانان جامعه ستيز )پسيکوپات ها(
35 درصــد افــراد مــورد مطالعــه داراي تمايات 
ضداجتماعي و حتي ساديســمي بوده اند. اينها افراد 
خودشــيفته اي هســتند که فاقد هرگونه احســاس 
همدردي و حمايت از ديگران اند. پســيکوپات ها با 
احســاس برتري نســبت به ديگران خود را فراتر از 
قانون مي پندارند، ديگران را به خاطر کوچک ترين 
خطا ســرزنش مي کنند و حس انتقام جويي در آنان 

شديد است.
ســابقه نوجوانــان جامعه ســتير نشــان مي دهد که 
آنــان با جلب کــردن و بازي دادن ديگــران به ويژه 
دانش آمــوزان ضعيــف و آســيب ديده، آنها را در 
رفتارهاي زورگويانه و مشارکت در آزار ديگران، 

به همدستي مي طلبند.
پژوهشــي توسط اف.بي.آي نشــان مي دهد که 44 
درصد از نوجواناني که دست به قتل يا کشتارجمعي 
زده اند، توسط ديگران به اين کار تشويق شده و 11 

درصد با کمک آنها به قتل مبادرت کرده  اند.

3. دانش آموزان آسيب پذير و درمانده
25 درصــد از نوجوانــان گروه فوق کــه به قتل و 
خونريــزي مبــادرت کرده ا نــد، در طــول زندگي 
کوتاه خود از افســردگي يا نااميدي شديد ناشي از 

آسيب هاي واردشده رنج مي برده اند.
البته تشخيص اين دسته از دانش آموزان مشکل تر از 

چه کســاني هســتند، چه مســيري را تا زمان وقوع 
قتل پيموده اند، در چه نوع خانواده اي رشــد کرده، 
در مدرســه و در طول تحصيل بر آنان چه گذشــته 
و اينکه آيا هرگز به نيازهاي عاطفي و اجتماعي آنها 
در خانه و مدرسه پاسخ داده شده يا نه، انجام نگرفته 
اســت. به همين ترتيب پژوهش هاي چنداني هم در 
مورد سرنوشــت بعــدي آنان، اثرهــاي زندگي در 
زندان و چگونگي شرايط روحي و رواني آنها پس 
از آزادشدن نيز انجام نمي گيرد. حال آنکه شناخت 
ويژگي ها و حمايت از نوجوانان آســيب پذيري در 
مدرسه که ممکن اســت به خاطر شرايط سخت و 
بحران هاي زندگي ناگهان دگرگون شــده و به هر 
نوع عملي اعم از آسيب رســاني، قتل، خودکشــي 
يا حتــي کشــتارجمعي روي آورنــد، مي تواند از 

ماجراهاي دردناک بعدي جلوگيري کند.
از محققاني که در پي شناخت و درک عميق تر مسئله 
خشونت نوجوانان در جوامع امروز و جست وجوي 
رويکردهاي تربيتي حمايت آميز تحقيقات متعددي 
 )Peter Langman( انجــام داده، پيتــر النگمــن
اســت. نتيجه کلي يکي از پژوهش هاي النگمن در 
زمينه بررسي سابقه زندگي 48 نوجوان و بزرگسال 
جواني که دســت به قتل زده و همکاسي ها، معلم 
يا فرد ديگري را کشــته اند، نشان مي دهد اين افراد 
داراي ويژگي  هاي مشــترکي هستند. به اين معنا که 
بيشتر آنها در دوران کودکي از مراقبت هاي الزم و 
مناسب برخوردار نبوده اند. در خانواده و در مقايسه 
بــا خواهران و بــرادران خود احســاس بي کفايتي، 
خودکم بينــي و عدم موفقيت داشــته اند. در دوران 
تحصيل دچار ضعف درســي و ناسازگاري بوده اند 
و مدرســه غالباً ناتوان در تشخيص و تأمين نيازهاي 
عاطفي آنها احساس بي کفايتي و ناسازگاري را در 
آنها تشديد کرده است. در ميان گروه موردمطالعه 
النگمن، 24 دانش آموز دبيرستان، 14 دانشجو و بقيه 

جوانان خارج از محيط هاي آموزشي بوده اند.
محقــق فــوق پــس از مطالعــه ســوابق زندگــي 
خانوادگي، تحصيلي، نوشته هاي اين افراد و توجه به 
ويژگي هاي مشــترک، آنان را در سه دسته به شرح 

زير جاي داده است:

1. روان پريش ها )پسيکوتيک ها(
52 درصــد از نوجوانــان گروه فوق دچــار اوهام،  

امسال در روز ششم دسامبر )15 آذرماه( مردم کانادا 
با اشک و اندوه بيست وپنجمين سال مرگ 14 دختر 
دانشجوي دانشــکده پلي تکنيک شــهر مونترال را 
برگزار کردند. دختران جواني که در يک روز سرد 
و يخبندان زمستاني، در اثر شليک گلوله هاي آتشبار 
پسري که نتوانسته بود در رشته مهندسي قبول شود، 
جان خود را از دست دادند. پسر جوان که از مدتي 
پيــش به علت شکســت تحصيلي و ســرخوردگي 
در زندگــي، دچــار بيماري رواني شــده بود، پس 
از ارتــکاب به قتل با همان اســلحه جان خود را هم 
گرفت و از 15 دختر دانشــجوي کاس، تنها يک 

نفر توانست از اين مهلکه جان سالم به در برد.
شرکت کنندگان در مراسم عزاداري در پارکي که 
به احترام دختران دانشــجو، »پارک ششــم دسامبر« 
نام گذاري شــده اســت، بار ديگر پيمان بستند که 
همــه امکانات، دانش و تجربه خود را براي مقابله با 
خشونت و جلوگيري از وقوع رويدادهاي مشابه در 

جامعه به کارگيرند.
در ماه ها و هفته هاي اخير، جهان شاهد وقايع مشابه 
و حتــي خون بارتر از واقعه فوق بوده اســت که در 
نقــاط ديگر کره زميــن به صورت تروريســم کور 
توســط جواناني کــه از زندگي خــود نااميد بوده 
و در جســت وجوي کســب هويت و با توســل به 
ايدئولوژي هاي افراطي به کشتار انسان هاي بي گناه 

دست مي زنند روي داده است.
بااينکه اعمال خشــونت و ايراد ضرب وجرح و قتل 
افراد بي گناه توســط بزرگســاالن در جوامع پديده 
جديدي نيست و هميشه وجود داشته است، موضوع 
نگران کننــده در ســال هاي اخير فراواني و شــدت 
وقايع و به ويژه پايين آمدن ســن کساني است که به 
مدد اسلحه ســرد يا گرم با برنامه ريزي قبلي به فرد 
يا گروهي آســيب وارد کــرده و آنان را از زندگي 

ساقط مي کنند.
در ايــران صفحات حوادث روزنامه ها هر از چندي 
از ماجراي چاقوکشــي دانش آمــوز نوجواني پرده 
برمــي دارد که همکاســي، معلم يا فــرد ديگري 
را مجــروح کــرده يا بــه قتل رســانده اســت. در 
اين گونه موارد، قانــون و افکارعمومي با انزجار از 
اين عمــل و براي جلوگيري از اقدامات مشــابه در 
آينده اشــد مجازات را براي فــرد خاطي پيش بيني 
مي کنند. درعين حال در کشــور ما تحقيقات طولي 
و گســترده اي در اين زمينه  که اين قاتل   هاي جوان 

نقش مدرسه در پيشگيري از جرم

زهرا بازرگان

در ايران صفحات حوادث 
روزنامه ها هر از چندي از ماجراي 

چاقوكشي دانش آموز نوجواني 
پرده برمي دارد 
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بااينکه نمي توان مسئوليت کنترل و حذف خشونت 
را تنهــا بــر دوش کارکنان مدرســه گذاشــت، اما 
بســياري از پژوهشــگران به قابليت وســيع تغيير و 
تحول در مدرســه معتقدند. مدرسه محلي است که 
دانش آموزان بيشــترين ســاعت هاي روز را در آن 
مي گذراننــد و تعامل هاي درون مدرســه مي تواند 

عميق ترين اثرات را بر زندگي آنان بگذارد.
ازسويي مدرسه براي برخي دانش آموزان که از نظر 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در شرايط دشواري 
قرار دارنــد گاهي تنها پناهــگاه و قابل اعتمادترين 
مکان اســت براي اين کودکان، معلمان و کارکنان 
مدرســه تنها کســاني هســتند که مي توانند مسائل 
خصوصــي خود را بــا آنــان در ميــان بگذارند و 

تقاضاي کمک کنند.

1. آموزش معلم ها و کارکنان مدرسه
از مهم ترين برنامه هاي مقابله با شــکل هاي مختلف 
خشــونت و ايجاد فضايي سالم در مدرسه، آموزش 
معلم ها و ديگر کارکنان مدرسه است. معلم ها بايد 
از ريشــه ها و علل رفتارهاي ناسازگار دانش آموزان 
و چگونگي برخورد سازنده با آنها و شيوه هاي نوين 
تربيت اخاقي و اجتماعي دانش آموزان آگاه باشند.

معلم ها همچنين الزم اســت از باورهــا، ارزش ها و 
پيش داوري هــاي خود که ممکن اســت در رابطه 
آن هــا با دانش آمــوزان تأثير بگذارد، آگاه باشــند 
و الگــوي مناســبي بــراي همانندســازي و انتقــال 

ارزش هاي مثبت باشند.
طبيعتاً چگونگــي تهيه و تدوين اين نــوع برنامه ها 
در حيطه مســئوليت مراکــز آماده ســازي معلمان 
و برنامه هــاي آمــوزش ضمــن خدمــت مديــران 
مدارس اســت. از مديران انتظــار مي رود با تقويت 
مهارت هاي ارتباطي معلمان و تشويق آنها به استفاده 
از انضبــاط مثبت و روش هاي نوين نظارت بر رفتار 
دانش آموزان، ظرفيت حــل اختاف را در معلم ها 

باال ببرند.
2. آموزش و توانمندسازي دانش آموزان

بااينکه مســئوليت عمده فعاليت هاي پيشــگيري از 
خشونت در مدرسه به عهده مسئوالن مدارس است، 
اما دانش آمــوزان هم مي تواننــد درصورتي که در 
تاش هاي پيشگيري و مقابله با اين مسئله مشارکت 
داده شوند، از عوامل مهم بازدارنده خشونت باشند. 
مشــارکت دانش آموزان در اين برنامه ها در مرحله 
اول بــه معناي انديشــيدن در مورد قبح خشــونت، 
حــرف زدن درباره آن، آگاهي از قوانين و مقررات 

و آشنايي با حقوق و مسئوليت هاي خود است.
مرحله دوم شامل توانمندسازي دانش آموزان براي 
حمايت از خود در برابر اعمال خشــونت به کمک 
مجموعــه اي از راهبردهاي مفيد براي اســتفاده در 
وضعيت هاي دشــوار در مدرســه و جامعه اســت. 
بديهي اســت اقدام هاي پيشــگيرانه مدرسه بايد از 
سال هاي اوليه تحصيل آغاز شــود. اين آموزش ها 
شامل مديريت خشــم و کنترل تنش ها و تمايات 
آني، احترام گذاشتن به تفاوت هاي فردي و استفاده 
از راهبردهاي مسالمت آميز براي بهبود روابط ميان 
فردي اســت. برخي رويکردها شــامل ميانجيگري 
و مديريــت تعــارض )Mediation( مهارت هاي 
مقاومــت ورزي و نــه گفتــن در برابــر رفتارهاي 

مهمي براي مشــاهده و يادگيري رفتارهاي منفي و 
پرخاشــگرانه باشند. رفتارهاي خشن اوليا و استفاده 
از تنبيه بدني در خانواده الگويي در اختيار فرزندان 
قرار مي دهد کــه چگونه مي توان ديگران را به ويژه 
وقتــي ضعيف ترند آزار و اذيت کــرد. تنبيه بدني، 
دشمني و خشــونت نوجوانان را برمي انگيزد و اين 
احتمال را افزايش مي دهــد که آنها نيز به نوبه خود 
در برخــورد با ديگــران به خشــونت هاي فيزيکي 
روي بياورند. در اين صورت همچنان که شــاهديم 
خشونت از طريق نسل ها به صورت مدارهاي معيوب 

همچنان ادامه مي يابد.
يادگيري خشونت همچنين از طريق الگو گيري از 
تصاوير و کلمات رســانه ها به خصوص  تلويزيون، 
سينما، بازي هاي خشن ويدئوئي و ديگر رسانه هاي 
الکترونيکــي و همچنيــن مشــاهده مجازات هــاي 
خشــونت آميز ديگران در جامعه حاصل مي  شــود. 
کودکان از ايــن طريق روش هاي زيــادي را براي 
آزاررساندن به ديگران ياد مي گيرند و رفتار مشاهده 
شــده را در مواقعي که عصباني، خشمگين يا ناکام 
در رســيدن به اهداف خود يا در تعارض با ديگران 

هستند، به کار مي برند.
در همين حال بســياري از محققــان تعليم و تربيت 
ضمن تأکيد بر اهميت آگاه ســازي عموم، در زمينه 
علل افزايــش رفتارهاي خشــونت آميز نوجوانان و 
افزايش جرم، نظام هاي آموزشي را به عنوان يکي از 
نهادهاي مؤثر و مسئول به چاره جويي با اين معضل 

اجتماعي به ياري مي طلبند.

مدرسه مهم ترين محل پيشگيري و کاهش 
جرم است

بااينکه بســياري از تنش ها و ناآرامي هاي مدرســه 
ناشــي از رفتارهاي ميان فردي دانش آموزان است 
که باوجود زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت 
کنار هم تحصيل مي کنند و هرگز آموزشــي براي 
برقــراري تفاهــم و تقويت مهارت هــاي اجتماعي 
از رفتارهــاي  امــا بخشــي  دريافــت نمي کننــد، 
خشــونت آميز مدرســه مي توانــد نتيجــه مســتقيم 
برخوردهــاي غيراصولــي و غيرســازنده برخي از 
مســئوالن و معلم هاي مدرسه در برابر دانش آموزان 
يا حاصل تبعيض، وجود مقررات خشــن انضباطي 
و جو رقابت آميز و ناســالم مدرســه باشد و سازمان 
مدرسه ممکن است به نوعي رفتارهاي پرخاشگرانه 

و خشونت آميز دانش آموزان را تقويت کند.

گروه هاي قبلي است،  زيرا نه پريشاني و سردرگمي 
دسته اول را از خود نشان مي دهند و نه خودشيفتگي 
و خودخواهي دســته دوم را دارند. بررسي دقيق تر 
شرايط زندگي آنان نشان مي دهد که اين نوجوانان 
غالباً در خانواده هاي آشفته، از هم پاشيده يا محروم 
رشــد کرده، از والدين خود کتک خورده و حتي 
گاهي از نظر جنسي آزار ديده اند. سابقه خانوادگي 
آنها همچنين نشــان مي دهد که دســت کم يکي از 
والدين آنان رفتارهاي خشــونت آميز و سابقه جرم 

داشته است.
بررســي پرونده هاي تحصيلــي نوجوانان اين گروه 
نمايانگر اين است که 74 درصد از آنان از شاگردان 
ضعيف کاس و تقريباً طردشده بوده  اند و بسياري 
از آنان تحت فشار همکاسي يا افراد قلدر مدرسه به 
درگيري و قتل تشويق شده  اند. نکته اميدوارکننده در 
مورد دانش آموزان آسيب پذير و نااميد اين است که 
افسردگي و کاهش اثرات عميق ضربه هاي روحي و 
اختال هاي شناختي از طريق مشاوره و روان درماني 
قابل درمان اســت و برخي از مهارت هاي اجتماعي 
مانند مديريت خشم يا روش هاي کاهش استرس را 
مي توان به دانش آموزان از ابتداي تحصيل آموزش 

داد.
نتايج اين نوع تحقيقات ما را به جست وجوي راه ها 
و رويکردهايي تشويق مي کند که مي توان در خانه 
و مدرسه و جامعه محلي براي تأمين بهداشت رواني 
دانش آمــوزان به کار برد. ايــن رويکردها در وهله 
اول  حق مسلم آنها و سپس به خاطر تضمين سامت 
جامعه و پيشگيري از خطراتي است که هر فرد بيمار 

مي تواند ايجاد کند.

اوليا مهم ترين الگو براي رفتار فرزندان در 
جامعه

نخســتين قــدم در مهار خشــونت در جامعــه ارائه 
برنامه هــا و فعاليت هاي مســتمر براي آگاه ســازي 
عموم به خصــوص اولياي دانش آموزان اســت. در 
اين برنامه ها الزم است افراد جامعه در زمينه مسائل 
مربوط به خشونت نوجوانان و علل بروز آن راهنمايي 
شوند و همچنين بتوانند به ارزيابي رفتارهاي خود با 
نوجوانان که در مرحله بلوغ و تحوالت ســريع، اما 
ناهماهنگ جنبه هاي مختلف رشد خود قرار دارند 
و بيــش از همه دوره هاي زندگي خود، حســاس و 

نيازمند توجه هستند بپردازند.
اوليا به عنوان نخســتين معلم کودک مي توانند منبع 

مارک لپین، قاتل 14 دانشجوي دختر دانشگاه پلی تکنیک شهر مونترآل
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2.  شناسايي و انجام اقدام هاي حمايتي براي کودکان 
و نوجوانان آســيب پذيري که دچار کمبودهايي از 
نظر مراقبت هاي خانوادگي بوده و مورد غفلت قرار 

گرفته اند.
3. فعاليت هاي متمرکز بر نوجواناني که به کارهاي 
خاف دســت زده اند و تاش بــراي جلوگيري از 
بازگشــت مجدد آنان به سوي جرايم. در اين محور 
نوجــوان و خانــواده وي از کمک هــاي حرفه اي 
کارشناســان و متخصصان بهداشت رواني و ديگر 

حمايت هاي ضروري برخوردار مي شوند.

سخن آخر
براساس آنچه با تأکيد بر نتايج پژوهش هاي مختلف 
گفته شــد بــراي پيشــگيري و کاهــش بزهکاري 
و رفتارهــاي ضداجتماعــي در جامعه، پيشــگيري 
زودرس جــرم ضــروري اســت، زيــرا اقدام هاي 
پيشــگيرانه مي  توانــد پيامدهاي منفــي چهار عامل 
خطرزا مانند بهره هوشي محدود، روش هاي تربيتي 
ناســالم خانــواده، برانگيختگي هيجانــي و فقر را 

کاهش دهد.
برخي از محققان در بررســي ويژگي هاي قاتل هاي 
جــوان معتقدنــد نيازهــاي دانش آموزان، مســائل 
تحصيلي، اختاالت تکانشــي و رفتارهاي مبتني بر 
ضديت و مخالفت جويي آنها بايد به موقع در مدرسه 
تشــخيص داده شده و چاره جويي شود. در غير اين 
صورت دانش آموز با احســاس نااميدي، بي کفايتي 
و عدم تعلق به مدرســه، در جســت وجوي هويتي 
بــراي خود به گروه هايي جذب خواهد شــد که به 
او و مهارت هايش نياز دارند و از او براي دستيابي به 

اهداف شيطاني خود استفاده خواهند کرد.
به هرحال پيچيدگي عمــل جرم ايجاب مي کند که 
براي شکســتن مدار خشــونت و پرخاشــگري در 
کــودکان و نوجوانــان از رويکردي بين ســازماني  
به طوري کــه  شــود.  اســتفاده  بين رشــته اي  و 
پژوهشــگران، متخصصان تعليم و تربيت، مسئوالن 
آموزش وپرورش منطقــه، نمايندگان پليس بتوانند 
اطاعــات و تجربه هاي خود را مبادلــه کنند و در 
تجربه هاي يکديگر ســهيم شــوند ســپس دانش و 
اطاعات به دست آمده را به اطاع سياست گذاران 
بــراي تدوين قوانين مناســب و مرتبط برســانند و 
از طريــق رســانه هاي گروهــي، افکارعمومــي را 

تحت تأثير قرار دهند.
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کشــورهايي است که رسالت مدرسه را فقط انتقال 
معلومات و ارزشــيابي آموخته هــا تلقي نمي کنند، 
بلکه ارزش هايــي مانند احترام گذاشــتن به خود و 
ديگران، تفاوت ها، دوســتي ها و تقويت احســاس 
مســئوليت را اصل و مبناي آمــوزش قرار مي دهند. 
اين ارزش ها به زندگي دانش آموزان معنا مي بخشد 
و احســاس تعلق، وحدت و همبســتگي را در آنان 

تقويت مي کند. )همان(
نکتــه ديگــر جلــب همــکاري و هماهنگ کردن 
اولياي دانش آموزان با اقدام هاي پيشگيرانه در زمينه 
خشونت است. مدرسه در صورت آگاهي از وجود 
روابط و روش هاي تربيتي ناســالم در خانواده الزم 
اســت با همکاري و حمايت سازمان هاي ذيصاح 
مداخلــه الزم را براي بهبود محيط تربيتي خانواده و 
رفع مشکل دانش آموزان انجام دهد. خانواده ها بايد 
از خطــرات غفلت از نيازهــاي عاطفي و اجتماعي 
فرزنــدان خــود آگاه و در مراجعه بــه متخصصان 
بهداشــت روانــي و گرفتن کمک هــاي حرفه اي 

تشويق شوند.

پيشگيري از جرم در مدارس دانمارک
دانمارک از کشورهايي است که در زمينه پيشگيري 
از جرم ســابقه اي طوالني دارد. در اين کشــور که 
به تازگي کارگاه هاي مقابله با افراط گرايي در برخي 
از شــهرها به راهنمايي، حمايــت و هدايت جوانان 
و بازداشــتن آنان از پيوســتن به گروه هاي افراطي 
مي پردازنــد، مــدارس  نقش عمــده اي را در زمينه 

مبارزه با خشونت به عهده دارند.
درواقــع امــور مربــوط به پيشــگيري از جــرم در 
دانمــارک عمدتــاً  به مــدارس، ســازمان خدمات 
اجتماعي و پليس واگذار شــده اســت که به خاطر 
تماس نزديک بــا کودکان و نوجوانــان در منطقه 
محلــي خود، دانش و اطاعــات کافي از وضعيت 
آنــان در اختيار دارند. اين ســه ســازمان تحت نظر 
و بــا هماهنگي »شــوراي پيشــگيري از جــرم« که 
براي گســترش امنيت در جامعــه فعاليت مي کند، 
تربيت و بهزيســتي دانش آموزان را به عهده دارند. 
ســازمان هاي فوق ارتباط نزديکي با هم دارند و در 
هماهنگي کامل با هم کار مي کنند تا علل ارتکاب 
بــه جرايم را پيدا کنند و پيش از اينکه جرمي اتفاق 
بيفتد و به مجازات هاي سنتي روي آورده شود کار 
را بــا کودکان و نوجوانان بــراي رفع يا کاهش آن 

علل آغاز کنند.
فعاليت هــا و اقدام هاي کلي شــوراي پيشــگيري، 
متناســب بــا گروه هــاي مختلف دانش آمــوزان يا 
جوانان و اهدافي که بــراي هر گروه در نظر گرفته 

مي شود، شامل سه محور زير است:
1. آمــوزش و تأثيرگذاري بر همــه دانش آموزان، 
يعني کساني که نشانه هايي از رفتار خاف در آنان 
ديده نشده است. بخشي از فعاليت ها در اين محور، 
انجام پژوهش هاي گســترده در مورد علل ارتکاب 

جرم در کودکان و نوجوانان است.

زورگويانه يا اســتفاده از دخانيــات، مواد مخدر و 
پرهيز از ديگر عادات ناپسند است.

از برنامه هــاي مؤثــر برخــي از مــدارس آلمان در 
مقابله با مســئله خشونت در مدرســه تهيه و اجراي 
مجموعه اي از پروژه هاي آگاه سازي دانش آموزان 
از ارزش هاي شــخصي خود و کسب مهارت هاي 
اجتماعي اســت. اين پروژه ها براي تقويت آگاهي 
دانش آمــوزان و تأييــد ارزش هاي شــخصي آنان 
طراحــي و اجــرا مي شــود و بــر ايــن پيش فرض 
اســتوار اســت که معموالً عقده حقارت و کمبود 
اعتمادبه نفس دانش آموزان منزوي باعث مي شــود 
کمبودهاي خود را با پرخاشگري و آسيب رساندن 

به ديگران و به اشيا جبران کنند.
پروژه مفيد ديگري که در جلسات مشاوره کاسي 
در مدارس آلمان اجرا مي شــود تمرين خودشناسي 
است. دانش آموزان در کاس از جنبه هاي مثبت و 
منفي شخصيت خود و چگونگي تثبيت ارزش هاي 
»مربيگــري  پــروژه  مي شــوند.  آگاه  شــخصي 
دانش آموزان« از طرح هاي ديگــر مدارس ابتدايي 
اســت که در انجــام آن دانشــگاه ها نقش عمده اي 
به عهده دارند. در اين پروژه دانشــجويان داوطلب 
با برقــراري ارتباط نزديــک و کار با دانش آموزان 
ضعيــف کاس ها، در خانه هاي آنان به آنها کمک 

درسي مي دهند.

3.  کمک به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
نتايج پژوهش هاي ساليان اخير بر اين واقعيت تأکيد 
دارد که يکي از عوامل بروز خشــونت و رفتارهاي 
ناســازگارانه دانش آموزان، ضعف تحصيلي است. 
بررســي و تحليل پژوهش ها در زمينــه ارتباط بين 
مسائل درســي و رفتاري نشان مي دهد که عملکرد 
ضعيف درسي دانش آموز با شروع، فراواني و شدت 
اعمال بزهکارانه او رابطه مســتقيم دارد. حال آنکه 
عملکرد تحصيلي مطلوب غالباً با امتناع از ارتکاب 
جرم و دست کشــيدن از رفتــار خافکارانه همراه 
اســت. دانش آموزاني که دچــار ضعف تحصيلي 
هستند، اغلب کاس را نه به عنوان محلي براي انجام 
فعاليت هاي يادگيري شــوق انگيز، بلکه به صورت 
فضايــي کســالت آور، رقابت آميــز و تحقيرکننده 
مي بينند. کمک به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
با ايجاد فرصت هايي براي کســب موفقيت و جلب 
تأييد ديگران، احتمال شرکت آنان را در رفتارهاي 

ناسازگارانه و خشونت آميز کاهش مي دهد.
4. تغيير و بهسازي سازمان مدرسه

سياست ها و برنامه هاي مقابله با خشونت در مدارس 
به منظــور بهبــود وضعيــت کلي مدرســه و حذف 
رفتارهــاي ضداجتماعي بايد بــا اراده جدي کادر 
مديريتي مدرســه، با تخصيص اعتبار و منابع الزم و 
مشارکت همه عوامل ذينفع در مدرسه انجام گيرد. 
هدف از اين برنامه ها ايجاد مدارس امني اســت که 
مسئوالن آن براي حل مسائل و اختال هاي رفتاري 
به عدم خشــونت باور داشته باشند و آن را در عمل 

نشان دهند. )همان، 1393(
تعيين خط مشــي رفتاري در مدرســه درباره حقوق 
و مســئوليت هاي هر فــرد با تشــويق و قدرداني از 
رفتارهاي مثبت، آمــوزش مفاهيم صلح به صورت 
ملموس و عملــي، برخي از فعاليت هاي مدارس در 

دانش آموزان هم مي توانند  از 
عوامل مهم بازدارنده خشونت 

باشند
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اصــاح معني دار، نيازمند معلمان و مديراني همکار 
و شــريک در اصاحات آموزشــي خواهــد بود. 
ازاين رو فلسفه »اتحاديه گرايي حرفه اي« بايد پايه هر 
کوشش اصاحي فراگير قرار گيرد. در يک الگوي 
حرفه اي، اتحاديه ها با ناحيه هاي آموزشي همکاري 
مي کنند تا اطمينان يابند که معلمان، نقش کنشــگر 
در پياده کردن ابتکارات تازه آموزشي بازي خواهند 

کرد.
حرکــت از الگوي کارخانه اي به ســوي 

اتحاديه هاي حرفه اي
هم اکنــون در بيشــتر مناطــق آموزشــي، الگــوي 
کارخانه اِي اتحاديه- مديريت به کار گرفته مي شود. 
اين الگــو با اين فرض به کار مــي رود که کارگر و 
مدير مخالــف بنيادين هســتند و چانه زنِي جمعي، 
نخســتين راهکار بــراي حل کشــمکش هاي ميان 
آن ها اســت. در اين الگو اساساً آموزش، نوعي کاِر 
استاندارد شده به حساب مي آيد و توافق هايي از نوع 
چانه زني جمعي، در جست وجوي پي ريزي شرايط 
يکســان براي نيروي کار آموزشــي اســت. گرچه 
الگوي کارخانه اي بر بهبود پرداخت، سود، شرايط 
محيط کار و امنيت شغلي معلمان بسيار کامياب بوده 
اســت، اما روشن است که قراردادهاي سنتي، ديوار 

سختي ميان کارگر )معلم( و مدير کشيده است.
در عــوض، قــدرِت اعتمــاد و شــراکت، در قلب 
الگوي حرفه اي يــا »اصاحي« اتحاديه گرايي نهفته 

عضو، از قدرت سياســي خويش براي جلوگيري از 
انعطاف پذيري و سرکوب نوآوري ها بهره مي گيرند.

بر کسي پوشــيده نيست که ســامانه هاي آموزشي 
موجــود، عمًا همه معلمان را شايســته يا برجســته 
به شمار مي آورند و حتي ناکامي را امتياز مي دهند يا 
عملکرد ضعيف مي نامند. براي نمونه اگر معلمان در 
انجام وظايفشــان، ارزشيابي رضايت بخشي به دست 
آورند، پس از مدتي در اين شــغل رسمي مي شوند 
و تنها شــمار کمي به خاطر عملکــرد ناکافي از کار 
برکنار مي شــوند. اکنون چارچــوب معني داري از 
پژوهش نشــان مي دهد کــه اين گونــه برخوردها، 
ناحيه هاي آموزشــي را در توســعه تواِن آموزشــي 
موردنظر، به دردسر انداخته است. بااين همه شواهد 
کمــي وجــود دارد کــه بدنام کــردن اتحاديه هاي 
معلمان، به از ميان برداشــتن دشواري هاي آموزشي 
ياري خواهد رساند. برعکس تجربه نشان داده است 
که کاميابي يا شکست ناحيه ها در پيشبرد اصاحات 
تا انــدازه فراواني بــه پذيرش آن از ســوي معلم و 

به ويژه اتحاديه ها، بستگي دارد.
کنونــي  اصاحــي  تاش هــاي  بخواهيــم  اگــر 
آموزش وپــرورش در درازمدت کارايي بيشــتري 
داشته باشــند، بايد با همکاري معلمان انجام گيرد، 
نه از ســوي آنها. اين به معني دگرگوني در روش ها 
و رفتارهــاي شــغلي نماينــدگان اتحاديه هــا، خوِد 
اتحاديه ها و ناحيه هاي آموزشي است. از آن مهم تر 

اتحاديه های معلمان و تالش های اصالحی

نويسنده: کلر رابرتسون- کرافت

برگردان: محمدرضا نيک نژاد

بيش از یک دهه از تالش هاي صنفي معلمان كشور مي گذرد. گرچه این جنبش با فرازوفرودهایي همراه بوده است، اما جریان 
افتان و خيزان خود را با همه فشــارها و سختي ها ادامه داده و توانسته جاي خویش را در جامعه و كنار نهادهاي مدني مطرح 
و حتي ميان مسئوالن باز كند و تااندازه اي رسميت یابد؛ اما این نوزاد كم تجربه در حركت رو به رشد خویش دچار چالش هاي 
بنيادیني است. یكي از این چالش ها كه همواره ریشه هاي نوپاي تشكل هاي صنفي را آزرده است، چارچوب كنش هاي صنفي 
اســت. شماري از كنشگران صنفي، ســقف تالش هاي خویش را دفاع از جایگاه اجتماعي و اقتصادي فرهنگيان مي دانند و 
هر كنشــي به جز آن را بيراهه مي دانند، اما گروهي نيز این دایره را تنگ مي دانند و همه گرفتاري هاي ساختار آموزشي از 

كمبودها و نارسایي هاي نرم افزاري و سخت افزاري گرفته تا حقوق دانش آموزان را در آن مي گنجانند.
گروه واپســين باز شدن گره گرفتاري هاي اقتصادي و شرایط محيط كار را در گرو باز شدن گره هاي بي شمار ساختار آموزشي 
مي دانند و در این راســتا دست كم بخشــي از وظيفه نهادهاي صنفي معلمان را پيگيري دشواري هاي ساختاري و آموزشي 
مي دانند. ازاین رو نوشتار زیر كه به بررســي نقش اتحادیه هاي معلمان در برخي از ایالت هاي امریكا مي پردازد شاید بتواند 

راهگشاي اندیشه و عمل نهادهاي صنفي معلمان باشد.
گرچه جایگاه قدرتمند این نهادها در برخي كشورها با نوپایي و كم تجربگي این نهاد در كشور ما سنجيدني نيست، اما آنچه 
نمي توان نادیده گرفت این است كه ورود یا عدم ورود نهادهاي صنفي به گستره هاي گوناگون آموزشي همواره محل تنش و 
چالش بوده اســت. نویسنده این نوشتار كلر رابرتسون- كرافت است كه دانشجوي دكتراي سياست آموزش وپرورش در پن 
و همكار مدیر سازمان آموزش وپرورش عمومي )OPE( است. او در سال 2004 با دو رشته اصلي مطالعات شهري و فلسفه از 
دانشگاه پنســيلوانيا فارغ التحصيل شد. پيش از پيوستن به تيم OPE با آموزش براي امریكا در هوستون، نخست به عنوان 
آموزگار پایه ســوم و سپس به عنوان مدیر برنامه براي اعضاي گروه آموزشــي جایابي هاي آموزش ابتدایي و استثنایي كار 

مي كرد. وي همچنين رئيس كميته Young Involved فيالدلفيا است.

مقدمه
نيروي تازه براي اصاح ساختار مدرسه هاي دولتي، 
فرصتــي بي ماننــد بــراي پذيــرش دگرگوني هاي 
گســترده ســاختاري فراهم کرده اســت. تمرکز بر 
پــرورش معلمانــي کارا، در قلب ايــن اصاحات 
قرار دارد و پيامد اين واقعيت دانســته مي شــود که 
کيفيت آموزش در کاس، به عنوان مهم ترين عامل 
به شــمار مي آيد. اين اصاحات به دنبال روش  هاي 
نويِن ســنجش و اندازه  گيري براي بهبود آموزش، 
طرح هايي در راستاي بهره گيري از اطاعات ناشي 
از تصميم گيري هاي مربوط به دستمزدها، پيشرفت 
و تعهد شــغلي و راهبردهايي روشــن بــراي بهبود 
آموزش در پايين ترين ســطح اجرايي در مدرسه ها 

پيشنهاد شده اند.

برخي اصاح گران، اتحاديه هاي معلمان را به عنوان 
بزرگ تريــن ســد در برابر اين گونــه اصاحات به 
شمار مي آورند. آنها استدالل مي کنند که اتحاديه ها 
از معلمــان ناکارآمــِد در معرض اخــراج، حمايت 
مي کنند. همچنين اتحاديه ها سامانه هاي ارزشيابي اي 
را پيشنهاد مي کنند که در فرق گذاري ميان عملکرد 
معلم، ناکام است و يک چارچوب حقوقي را تشويق 
مي کنند که به سابقه، بيش از برتري در تدريس بها 
مي دهد؛ البتــه منتقدان تندتر ايــن حقيقت را پيش 
مي کشــند که اتحاديه معلمان با بيش از سه ميليون 
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مدارس دولتي با يکديگر کار مي کنند.
نتيجه

بي گمــان حــرف زدن و نوشــتن از اتحاديه گرايي 
حرفه اي تا حدودي آســان تر از اجراي آن اســت. 
بااين وجــود و با رويکرد پيش گفته مي توان درعمل 
گام هــاي مهمــي برداشــت. در بســياري از مناطق 
آموزشــي، روش هاي تازه چانه زني جمعي پديدار 
شده اســت. قراردادها، با چرخه هاي تصميم سازي 
سخِت چندســاله مهار نشــده اند، بلکه مي توانند با 
انعطاف، هميشه براي پرداختن به مسائلي که مستقيم 
بــر کار معلمان در کاس مؤثر هســتند، ســازگار 
شــوند. هنگامي که سرپرســت منطقه آموزشــي و 
رئيس اتحاديه آمــوزگاران براي گفت وگو درباره 
قــرارداد آينده، با هم ديدار مي کنند، بايد توافقي را 
برگزينند که راه را براي گفت وگوهاي دوره اي باز 
بگذارد. آشکار است که تدبير مي تواند به سازگاري 
مسائل و شرايط پاسخ دهد. حرکت به سوي الگوي 
اتحاديه گرايــي حرفه اي تــر، نيازمند آن اســت که 
مديران مناطق، معلمان و اتحاديه هاي آنها را به عنوان 
شــرکايي در برابر تاش هاي اصاحي به رســميت 
بشناســند و رهبــران اتحاديه ها نيز با اقــرار به اينکه 
معلمان نقشي کليدي در افزايش کاميابي دانش آموز 
دارند، بايد پذيراي اصاحات تازه باشند. پيش تر اين 
رابطه نتيجه محور با منطقه، پايه گذاري شــده است. 
اتحاديه ها بايد نقشــي در بحث تنظيم و اندازه گيري 
پيشرفت اهداف، در سطح منطقه، تصميم ها پيرامون 

برنامه درسي و توسعه حرفه اي را درخواست کنند.
 تا حدودي ساده لوحانه است که فرض کنيم منطقه و 
اتحاديه معلمان در عمل بتوانند به آساني اين تغييرات 
را پديد آورند. بااين حال با افزايش تمرکز بر اصاِح 
ساختار مدرسه، سياست گذاران در حال تغيير هستند 
و حتي آنها بيش از خواست و چشمداشت عمومي 
در حال رشد مي باشند. ايجاد تغيير، بازگشت ناپذير 
به نظر مي آيد. همچنان که مديريت، پايش معلمان 
به خاطر پاسخگويي به عملکرد دانش آموزانشان را 
آغاز کرده است، بايد معلمان را نيز مطمئن کند که 
در تصميم هاي کليدي که بر عملکرد آموزشي آنها 
اثر مي گــذارد، قدرت مي گيرند. اکنــون زمان آن 
اســت که معلمان و اتحاديه هايشــان نقش خويش 
در مديريت را بازتعريف کنند و جايي در ســاختار 
سياست تصميم سازي براي خويش فرض کنند.■

پذيرش تغيير: مناطق آموزشي و رهبري اتحاديه 
معلمــان، نيازمند اقرار به اين هســتند که وارد يک 
دوره تــازه آموزش عمومي شــده اند، کــه در آن 
عملکــرد دانش آمــوز بايــد محور تصميم ســازي 
باشــد. اکنون که هدف ها به گونه اي چشم گير براي 
يادگيــري دانش آموزان افزايش يافته اســت، آنچه 
از معلمــان و آمــوزش انتظار داريم اين اســت که 
آنها نيز بايــد به خوبي تغيير کنند. رهبــران اتحاديه 
در درازمدت بايــد عضوها را قانع کنند که تغيير را 
بپذيرند. اين پذيرش به معني دست کشيدن از تمرکز 
ســنتي تر بر مســائل کاري نيســت، بلکه به معني به 
عهده گرفتن نقشي گســترده تر است. افزون بر اين، 
آنها بايد به نيازهاي نســل آينده معلمان پاسخ دهند. 
معلمان نشــان داده اند که به احتمال فراوان پشتيبان 
پرداخت متفاوت هستند و فرصت ها براي همکاري 

و پيشرفت شغلي را غنيمت مي شمارند.

 – )معلم(  گســترش همکاري ميان کارگر 
مديريت: رابطه ميان اتحاديــه معلمان و مديريت 
بيشــتر برآمده از سنت دشــمني و بي اعتمادي ميان 
آنها اســت. اين رابطه حرکت به سوي اتحاديه گري 
حرفه اي را بســيار دشــوار مي کند. معلم و مديريت 
نيازمند پرداختن به چيزي فراتر از خشم جانبدارانه، 
براي پروراندن فرهنگ محيط کار هســتند. در اين 
فرهنگ، بهبودبخشــي عملکــرِد دانش آموزان در 
قلب تاش هاي اصاحي مدرســه است. اتحاديه ها 
با همکاري مناطق آموزشــي بايد نقشي کليدي در 
بهبودبخشــي کيفيت آموزشــي ايفا کنند و از اين 
رهگذر عضو هايشــان را با اســتانداردهاي ضروري 

براي ميدان دادن به يادگيري دانش آموز آشنا کنند.
باور به گسترش نقش معلمان: اگر اصاحات 
بخواهد ادامه يابد، اتحاديه ها و مناطق هر دو نيازمند 
رفتار بر پايه فلســفه اي هســتند کــه در آن معلمان 
مي بايســت توانمند گردند تا از اين رهگذر صدايي 
در سياســِت توسعه داشته باشند. تغيير نبايد از باال به 
پايين، دستوري و کنترلي، تحميل شود يا به نظم هاي 
اداري افــزوده شــود، بلکه سياســت گذاران بايد با 
ابتکاراتي همچون بازبيني دقيق و تصميم سازي هاي 
مشترک، راه هايي براي گسترش نقش معلمان بيابند. 
باالخره، بهتريــن فرصت ها براي اجــراي کامياب 
اصاحات تازه با آموزگاران و رهبران اتحاديه هاي 
پيشــرويي همراه مي شود که مشــتاقانه براي بهبود 

اســت. اين رويکرد تازه مي توانــد: 1. تمايز کارگر 
و مديــر را محو کند 2. فرصت چانه زني ازجمله در 
 سياســت هاي آموزش وپرورش را گسترش دهد و 

3. چانه زني گروهي يا انگيزه محور را برتر بشمارد.
• محــو تمايز ميــان کارگــر )معلــم( و مديريت؛ 
قراردادهــاي اصاحــي، تقســيم بندي کارگــر و 
مديريت را با به رسميت شــناختن جنبه هاي گروهي 
کاِر آموزشــي، پــل ارتباطــی مي زنــد. تحت اين 
قراردادهــا، اتحاديه هــا و مديريت با فــرض با هم 
پيوستگي، پاسخگوي بهبود کيفيت آموزشي است.

• گســترش امکان چانه زني در بســياري از مسائل 
ازجمله سياست آموزشي؛ طرفداران اتحاديه گرايي 
حرفه اي اصــرار دارند که اتحاديه هــا بايد خويش 
را پيرامون مســائل کيفيت آموزشــي و نوآوري در 
مدرسه ها، ســازمان دهي کنند. آنها بايد در راستاي 
آفرينش محيط کاري پر کشش تر با مناطق همکاري 
کنند. بــا اين تضمين که معلمان در راســتاي بهبود 
آموزش و ارائه فرصت هاي تازه براي رشد حرفه اي 

و شغلي خويش موردحمايت قرار گيرند.
• ورود به چانه زني مشــارکتي يا انگيزه محور؛ يک 
رويکرد مشــارکتي تر براي گفت وگــو، نه تمرکز 
بــر منابع ثابــت اختافي، بلکه تمرکز بر گســترش 
نکته هــاي همه پذيــر اســت. چانه زنــي گروهي يا 
انگيزه مــدار، گرايش هــاي رقابت جــو را از ميــان 
برمــي دارد و به جايش بر يافتن زمينه هاي مشــترک 

تمرکز مي کند.
اتحاديه گرايي حرفه اي در عمل

مفهــوم اتحاديه گرايــي حرفــه اي نخســتين بار در 
سال هاي پاياني دهه 80 و نخستين سال هاي دهه 90 
هنگامي پديدار شــد که اتحاديه هاي محلي برخي 
ايالت هــاي امريکا، رويکردهــاي نوآورانه اي براي 
روابط کارگــر )معلم( - مديريــت را آغاز کردند 
و قراردادهــاي خويــش را بر پايه پذيرش مســائل 
اصاح مدار گســترش دادند. در ايــن قراردادها بر 
حرفه آموزش، بيش از شخص معلم تمرکز شد. اين 
کار با پرداختن به مسائلي همچون توسعه حرفه اي، 
تفاوت در پرداخت ها، تدابير تازه براي اســتخدام و 

ارزشيابي استاندار- مداِر معلم انجام پذيرد.
از همــه مهم تــر اينکــه ارتباط ها در طــول زمان با 
همــکاري و اعتمــاد متقابــل اتحاديه هــا و مناطق 

آموزشي، به تعريف شدگي انجاميد.
يادگيري از ديگر شهرها

اکنــون هيچ چيز جلــو مناطــق و اتحاديه هــا را از 
همکاري بيشتر در به کارگيري اتحاديه گري حرفه اي 
نمي گيرد. شــهرهايي که در اتحاديه گري حرفه اي 
پيشــگام بودند سامانه اي گزينشي  را گسترش دادند 
که به مديران مدرســه اجازه مي دهد آموزگاران را 
برگزينند، به جــاي آنکه آن ها را بر پايه ارشــديت 
بــه کار گيرنــد. همچنين آنهــا براي بهبود ســامانه 
ارزشــيابي، با پياده کردن ســرفصل آموزشي تازه و 
بنياد نهادن يک همکاري دوگانه و بازبيني برنامه ها، 
گام هاي مهمي برداشتند. اين گام ها در همياري هاي 
تازه و تاش هاي آموزشگري، به آموزگاران نقشي 
کليدي مي دهد. بااين حال روشن است که هنوز راه 
درازي در گســترش و ادامه رويکــردي همکارانه 

براي اصاح در پيش است.

اعتصاب معلمان در شیکاگو
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صادرات و پيمان هايي که به برخي واگذار مي شود 
و بــه برخــي واگذار نمي شــود، از اين جا شــروع 
مي شود و به انواع و اقسام اتاف ها و اختاس ها و 
مزايده و مناقصه و ترک مناقصه و رد و بدل کردن 
اموال ملي در حواشي آن ها و طرق گوناگون براي 
گرفتــن انواع وام ها ختم مي شــود که به راحتي به 
چشــم نمي آيند؛ اما همه به گونه اي دسترســي به 
رانت غيرمولد را فراهم مي ســازند. البته در گذشته 
کــه اقتصاد توليد براي مصرف و اقتصاد معيشــتي 
بود مراکــز رانت غير مولد محدودتر بود و ازجمله 
آن ها دسترســي به مصادره و غارت و اسير گرفتن 
بود. امروزه فقط با سيســتم بانکــي مي توان جيب 
همه را خالي کرد و دنيايي را به فحشا و تن فروشي 

وادار کرد، بدون اينکه توده مردم بفهمند. 
حکايــت هفدهم در بخش ســوم تاريــخ مبارک 
غازاني کــه موضوع آن در »محافظــت و رعايت 
رعايا فرمودن و دفع ظلم ايشــان« اســت. خاصه 
آن از ايــن قرار اســت که رشــيد الدين بيان کرده 
است که در اين دوره، از ظلم و تعدي که بر رعايا 
مــي رود »...به قياس معلوم مي شــود کــه کلوخ و 
خاشــاک را در نظر حکام و غير هم )قوي دســتان 
از حاکمان رســمي و متنفذان سياسي و اقتصادي( 

و دسترســي بــه علــم و ايدئولوژي هــاي ديگر و 
به کارگيري آن ها که مي تواند از شــدت فشارهاي 
نهادهاي ناکارا که در طول تاريخ به ارث رسيده اند 
بکاهد، لذا در چارچوب نهادگرايي جديد مي توان 
مســيري براي برون رفت از مشکات يافت که ما 
در اينجا در مقام بازگويي مســئله هستيم ونه بيشتر. 
البته محدوده زمانــي غازان خان را مي توان به تمام 
دوران واگرايي و قهقرايي اقتصاد ايران تسري داد؛ 
اينکــه چه عواملي و چگونه رانــت غير مولد توليد 
مي کردنــد و غازان خان با آن ها بــه مبارزه نهادي 
و ســازماني چگونه پرداخت و چگونه موفق شد، 

موضوع کار ماست.
تاش گســترده حاکميت غازان خان مصروف اين 
بود که توده مردم را از زير دست و پاي قوي دستان 
بيــرون بياورد و به زبــان امروزي حقــوق آنان را 
تأمين کند و نيز از فشــاري که بــه قول غازان خان 
و رشــيد الدين، قوي دســتان و به قول امروزي ها، 
فرادســتان به توده ضعيف وارد مي کردند بکاهد. 
شکل تلطيف يافته امروزي فشار قوي دستان، انواع 
شــفاف نبودن در پيمان هــا و خريد و فروش هــاي 
دولتي و مصادره هاي مستمر بانکي و سياست هاي 
چــاپ اســکناس پــول و واردات و قوانيــن آن و 

فساد گسترده و الگوی اصالحات نهادي در عصر غازان خان
فرهنگ توليدی در مقابل فرهنگ غارتی

بخش پاياني  علي رضاقلي )واال(- سميرا غالمي

فرادستان در مقابل فرودستان
چرايــي فرهنــگ انطباق و بســط روحيــه قبول، 
رضايت، تســليم و قناعــت از يک طرف و روحيه 
فرصت طلبــي شــديد بــه جــاي رقابت از ســوي 
حاکمان و کســاني که مي توانســتند فرصت طلبي 
کنند و در مقابل، فرصت طلبي در حد ضعيف تر از 
طرف عامه مردم نياز به تحليل دارد که از موضوع 
اين بحث خارج اســت، اما به آن اشــاره کوتاهي 
مي شــود. فرصت طلبي حقوق مالکيــت را ناکارا، 
هزينه مبادله را ســنگين و توليــد را کم مي کند و 

سود ناشي از مبادله نامحقق مي شود.
ايران کشــوري اســت که از نظر زيست بوم نهادها 
و ســازمان ها به شــدت منحصربفرد است و با هيچ 
زيســت بوم ديگري هم شــباهت نــدارد. فرهنگ 
فات ايران با تمدن کاريزي و حوزه محدود منابع 
براي بسط اقتصادي و زيست بوم زاگرس که از اين 
هم محدودتر اســت تأثير خود را بر نهادها و نيز بر 
سازمان هايي که روي آن نهادها تشکيل مي شوند، 
مي گذارد. حضور همســايگان بــا مرام ايلي به غير 
از دو هــزار طايفه ايلــي زاگرس و حاشــيه آن و 
هزينه ســنگين دفاع از منابع و عدم  صرفه اقتصادي 
بــراي تجهيز نيروي نظامي عظيم جهت دفاع، عدم 
صرفه هاي ناشي از مقياس براي تأمين امنيت و ارائه 
قانــون و ايجاد نظم و در نهايــت قانون کارآمد و 
رخدادهاي مکرر نامناســب تاريخي در گذشته از 
ديگر مسائل مختص به اين زيست بوم است. با قبول 
اين نظريه نورث که صرفه هاي ناشي از مقياس در 
تعريف، تدوين، اجراي قانون و عدالت و دفاع، از 
مباني اصلي تمدن اســت، گمان مي شود که سرنخ 
تحليل مسائل و معضات بسيار در اقتصاد ايران از 
اين زيست بوم شروع مي شود که زيست بوم نهادها 
وسازمان هاي حاصل است و ازجمله وجود تاريخ 

بلند رانت غيرمولد. 
نکتــه دوم اينکه اگر بخواهيــم انصاف بدهيم و از 
فشــار اين نظريه جبرگرايانه کم کنيم، امروز بايد 
به تأثير دولت در نهادســازي توجه داشــته باشــيم 
که عرصــه ايجاد نهادهاي ناکاراســت و نيز توجه 
بــه منابع جديــد، تکنولــوژي و اطاعــات ارزان 

آیا مي توان با مطالعه تاریخ الگوهایي براي مبارزه با فساد استخراج كرد؟ پاسخ 
مقاله پيش  رو به این پرســش مثبت است. در این مقاله كه بخش نخست آن در 
شــماره 89 چشم انداز ایران منتشر شد، فعاليت هاي صورت گرفته عليه فساد و 
رانت خواري در دوره غازان خان، نُهمين پادشــاه مغول، مورد بحث قرار گرفته 
است. در بخش نخســت، پس از تمهيد نظري مقدماتي، ورود مغوالن به ایران و 
تحوالت ساخت اقتصادي، دســتگاه قضایي و مسئله رانت هاي غيرمولد در این 

دوره مورد بحث قرار گرفت. 
در بخش دوم و پایاني كــه در ادامه تقدیم خوانندگان مي شــود رئوس دیگر 
برنامه هاي غازان خان در مقابله با فســاد و رانت خواري مورد بحث قرار گرفته 
است. به عقيده نویســندگان، دوره غازان خان نماي بســيار شفافي از بيشتر 
دوره هاي تاریخي ایران است كه در اوج بحران ها و ناامني هاي متفاوت اقتصادي 
و سياســي و اجتماعي، اصالحات بسيار اساســي و زیربنایي براي ایجاد بستر 
فرهنگ توليد و نوآوري صورت گرفت؛ اصالحاتي كه مي تواند الگویي بسيار كارا 

و بومي براي ایران باشد.
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کنيــم، خزانه و قدرت دفاعي آبــادان مي گردد و 
رفــاه رعيت تأمين و رعيت را در مزارع و باغات و 
بر ســر توليد پيدا مي کنيم. کاري که وي کرد اين 
بود که حقوق مالکيت را تا جايي که مي توانســت 
بــه نفع رعيت تعريف کــرد و موضع دقيق خود را 
در همين گفتــه معروف منعکس کــرد که آن را 
پارادوکــس غازان خان نام نهــادم که همراه نظريه 
نهادگرايي، همه تاريخ ايران را پوشش مي دهد که 
اين دوپارگي حقوق مالکيت کي حل مي شود. در 
ايران که هنوز حل نشــده باقي مانده اســت. نورث 
مي گويد هر وقت حقوق مالکيت به نفع فرودستان 
و علي رغم ميل فرادســتان تعريف شود، کشور به 
ســمت توســعه حرکت مي کند که البته ابزارهاي 
ديگر هم مي خواهد و تقريباً در بخش ســوم کتاب 

تاريخ مبارک غازاني به آن ها اشاره شده است.
فرهنگ غارتي جايگزين فرهنگ توليد

يکي از مشکات مهم دوران غازان خان، فرستادن 
مأمــوران دولتي و شــبه دولتي بــه عناوين مختلف 
و بــراي کارهــاي گوناگــون به واليات يــا براي 
فرستادن به سمت سرحدات و مرزهاي کشور بود 
که مشــکات آن در حکايت هجدهم اين کتاب 
آورده شــده اند. نکته داراي اهميت اين اســت که 
ايــن مأمورانــي که به عنــوان فرســتادگان دولتي 
)ايلچي( فرســتاده مي شــدند، کم کم ايلچي گري 
کــرده و در واليــات مختلــف مشــغول اخــاذي 
مي شــدند و ديگر اوباش و اراذل هم که مي ديدند 
بــه اين راحتي مي توان زندگي را گذراند، به جمع 

که حقوق مالکيت هميشــه يک دوپارگي دارد و 
منظور اين اســت کــه حق مالکيت بــه نفع رعيت 
تعريف شــود يا قوي دستان؛ اگر به نفع قوي دستان 
باشــد، هزينــه مبادله بــراي رعيت زيــاد و حقوق 
مالکيــت ناکارا و ســاختار انگيزشــي رعيت را از 
تخصيص بهينه منحرف مي کند و درنهايت رعيت 
به دنبال زد و بند مي رود تا به دنبال توليد. درنهايت، 
توليد به شــکلي در  مي آيد کــه در فيروزآباد يزد 
ذکر شــد. به بيان امروزي، حقوق به نفع فرادستان 
تعريف مي شــود و معناي آن در عمل اين اســت 
که قوي دســتان به رانت هاي غيرمولد به شکل هاي 
مختلف دســت پيدا مي کنند. از امروز و پول نفت 
لحظــه اي در تاريخ ايــران بگذريم کــه مي تواند 
توليــد را تا حــدودي متوقف کنــد و واردات را 
رونق بخشــد تا رانت گروهي را تأمين کند. در هر 
صورت اگر در برابر رانت هاي غير مولد بايســتند و 
مانع آن ها در دســت اندازي به منابع شوند و حقوق 
مالکيت را به نفع رعيت کارآمد کنند و کم هزينه، 
رعيت انگيزه مي يابند. با بسته شــدن راه هاي جزئي 
ديگــر رانت خواري، دســت بــه فعاليت هاي مفيد 
و توليــد بزنــد و از ثــروت توليدي کشــور، همه 
کشــور منتفع گردند. غازان خان نيز مي گويد اگر 
دست قوي دستان را باز بگذارم، داستان فيروزآباد 
تکرار مي شود و رعيت را بايد همراه رنود، دزدان، 
اشــتربانان، راهزنان، زورگيران و در شراب خانه ها 
و همراه ايلچيــان و امثال اينــان بيابيم. اگر حقوق 
مالکيــت را به نفــع رعيــت و کار و توليد تعريف 

اعتبــار بــود و رعايا را نه و خاشــاک شــوارع آن 
کوفتگــي نمي يافت که رعيت، پادشــاه اســام از 
کمال معدلت به غور احوال آن رســيده، تدارک 

آن فرمود«. 
به تناســب آن روز غازان خــان متعديان به مردم را 
چنان به »زخم چوب« مي بســت که موجب عبرت 
ديگران باشــد و هر چه خود مي خواســت بخرد و 
هر جا که مي رفــت، مي گفت به قيمت گران تر از 
مرســوم آن را بخرند و دستور أکيد صادر مي کرد 
که چيزي از مردم مجاني و به جبر و زور نســتانند 
و کاري مي کــرد که همگان ببينند و وقتي از يک 
مغول چيزي مي خريدند دو سه برابر دينار بدهند و 
تمامت به زر بخرند تا ديگران بياموزند و از زور و 

زيادتي بپرهيزند و آن رفتار محمود پيش گيرند.
مي دانيم که در ايران اين رويه در ميان کارگزاران 
دولتــي که با مــردم ســروکار دارند نادر اســت. 
هنگامي که فرهنگ مفت خوري ســر بلند مي کند 
- کــه ژن زاينــده اي اســت و منجــر بــه بازتوليد 
رانت هــاي غير مولد مي شــود - امــوال ملي تلف 
مي شوند و مردم حقوق خود را نمي دانند و ابزاري 
هم براي استيفاي آن ندارند. غازان خان به راه هاي 
متفاوت، مردم را بر حقوق خود واقف کرد. فساد 
اداري و اجحاف قوي دســتان تــا جايي بود که بر 
غازان خــان فشــار مي آوردند تا رعيــت را غارت 
کننــد و غارت هــم آثار تخريبي خــود را تا آنجا 
گذاشته بود به طوري که چيز ديگري براي غارت 
باقي نمانده بود. در همين حکايت چهاردهم آمده 
اســت، روزي فردي به فيروزآباد يــزد رفته بود تا 
به اراضي خود سرکشــي کند، اما هر چه گشــت، 
رعيتــي پيدا نکــرد که ســراغي از امــاک خود 
بگيرد. 17 محصل مالياتي نشســته بودند و به دنبال 
رعيت مي گشــتند و آنها را پيدا نمي کردند. رعيت 
طايه دار مي گذاشــتند تا به مجرِد ديدن غريبه، به 
کهريزها و سوراخ ها بگريزند. اين مردم، نهادهاي 
خود را روي ايــن ناامني اســتوار کرده اند. غازان 
خان با اين وضع اســفناک روبرو بــود که به فکر 
اصاحات افتاد و ايســتادگي در مقابل قوي دستان 

غارتگر را هم ضروري مي ديد و روزي فرمود:
»من جانب رعيت تازيک نمي دارم، اگر مصلحت 
اســت تا همــه را غارت کنيــم بر ايــن کار از من 
قادرتر کســي نيســت، به اتفاق بغارتيم. ليکن اگر 
من بعد، تغار )غذاي مورد نياز لشکر( و آش )کل 
مواد خوراکي و خوردني ها( توقع داريد و التماس 
نماييد با شــما خطاب عنيف کنم و بايد که شــما 
انديشــه کنيد که چون بر رعايا زيادتي کنيد وگاو 
و تخم ايشــان و غله ها بخوريد من بعد چه خواهيد 
کــرد؟ و آنچه شــما ايشــان را زن و بچــه بزنيد و 
مي رنجانيد، شومي بزه آن )کار غارت( به ما برسد 
و به هر کاري که روي آرند منجح نيايد )هر کاري 
بکنيم در آن گرفتاري باشــد(. رعاياي ايل )مطيع( 
از ما بايد ايمن باشــند.... چگونه شــايد که ايل را 
ايمــن نداريم و از ما در عذاب و زحمت باشــند و 

هر آينه نفرين و دعاوي بديشان مستجاب بُود..«. 
يک بحث در نهادگرايي جديد نورث وجود دارد 

مینیاتوري از اسالم آوردن غازان خان- جامع التواريخ
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بي زحمــت گرفته شــد و دزدان چــاره اي نديدند 
جــز اينکه براي گــذران زندگي بــه کار و توليد 
روي آورنــد. فرمانده اي قــوي با حميت و حيثيت 
و باســابقه بر راهدارها گماشت. تمامي دستوارت 
راهــداري را جهت اطاع مردم بر ميل هاي بين راه 
حک کردند و نوشتند که چند نفر در کجا راهدار 
هســتند و ميزان باج راه ها را در آن قيد کرد و اين 
که بــه غير از آن ها به کس ديگــري باج ندهند و 
اگر کســي خارج از اين معيارها عمل کرد به ياسا 
رســانند. دســتور صادر کرد که هر جا کارواني را 
دزد زد، راهدارها و ديه هاي اطراف مسئول هستند 
مگر بــه حمايت برخيزنــد و دزدان را بگيرند. هر 
دزدي را که گرفتند بي محابا به ياسا رسانند. دستور 
اين بود که وقتي دزد حمله کرد، همه بايد به دفاع 
برخيزند و اگر کســاني جدا شوند مسئول اند. اگر 
راهدارهــا هم دزدها را نگيرند از عهده مال برآيند 
و گفت هر کــس تکه پارچه اي هم بدزدد او را به 
ياسا رسانند و همين امر گوياي شدت مجازات بود 
که دزدان و افرادي که با آن ها تباني مي کنند ديگر 

جرأت چنين خافي را نداشته باشند.
ايــن نوشــته هاي شفاف ســازي، تمامــي اطــاع 
راهــداري و عــوارض را لــوح عــدل نــام نهاد و 
محــل نصب آن را نيز مشــخص و فردي را جهت 
رياســت انجام اين کار مشــخص کرده و او را به 
درجه ترخاني رساند. رشيد الدين مي گويد در اين 
دو ســال که اين دستورات صادر شــده به ندرت 
راهزن پيدا شده و نيز مال با دزدان هم به دام افتاده 
و به ياســا رسيده اند. وي مي گويد اموال جمهور و 
مسافران در امنيت هســتند و تمامت از سر فراغت 

آمد  و  شد مي توانند کرد.
اصالح نظام پولي و مصادره صعب

ســکه معيــار ارزش و مبادلــه بــود، وجــود تعدد 
مکان هاي زدن ســکه، تعدد حجــم و وزن و تعدد 
عيار، مشکات نظام پولي بوده است. عيار مشکل 
داشــت و هر چه حکم مي شــد پيش از تاريخ که 
عيار نه، ده زنند.رشيد الدين مي گويد زمان گيخاتو 
و ارغــون خــان ده هفت و ده هشــت بيش از آن 
نمي شــد. وي ادامه مي دهد اوضــاع پول به جايي 
رســيد که عيار ده، دو نقره بيشــتر نداشــت و بقيه 
مس. هر چه نظارت و رســيدگي مي شد جز هزينه 
چيزي نداشت و مقصري پيدا نمي شد تا اينکه وزن 
را هم مــورد تعرض قرار دادند. وضع پول آن قدر 
بد شــد که معيار مبادله به قماش مي شد و قماش به 
والياتي که از آن ها عيار خوب تر داشت مي بردند 
و از والياتــي و بــه والياتــي وارد مي کردند )مثل 
ارز( و ســود مي بردند. نقود را بــه ارزش کمتر از 
آن معاملــه مي کردنــد و ااّل نمي ســتاندند. هر که 
بــراي کاري زري مي ســتاند به خســران افتادي و 
مصادره اي از اين صعب تر نباشد که مردم غيرتجار 
را از مالي که وجه مايحتاج باشــد به هر دو سه ماه 

ده دوازده زيان کند.
رشيد الدين مي گويد مردم صحرانشين و روستايي 
که نقود را نمي شــناختند نمي گرفتند و بسياري هم 
در داد و ســتد زيان مي کردنــد و اينکه فايده زر و 

و علفه مي ســتدند و چون از خورش ايشان زيادت 
بود مي فروختند و هر جا مي رســيدند مي گفتند که 
پسر فان شــهزاده و فان کس هستند و به اخاذي 

مشغول مي شدند.
اجمال قضيه براي اصاح اين است که غازان خان 
دســتور داد هيچ کس ايلچي نفرستد و هيچ کس 
ايلچــي را چيزي ندهد و بــراي کارهاي معظم که 
ايلچي مي فرســتند چهار نفر بيشتر نباشند و تمامي 
خــرج راه را نيــز پرداخــت مي کردنــد و يام هاي 
آن هــا را نيز مجزا کــرد و ترتيباتــي مهيا کرد که 
هر کس برگه مخصوص داشــته باشد و طبق برگ 
مخصوص و در شرايط خاص فرستاده شوند و در 
يــام مخصوص روند و هر که خاف اين دســتور 
ايلچــي بفرســتند او را بگيرنــد و محبــوس کنند. 
رشيد الدين مي گويد اکنون دو سال است که کسي 
متعرض کســي نمي گردد و در راه ها ايلچي ديده 
نمي شــود و ايلچيان پرواي ايستادن و غذا خوردن 
ندارند، چه مقرر است به چند روز روند و برگردند 
و راه ها ايمن شــده و همه در حال عمران و آبادي 

هستند.
حکايــت دزدان و راهزنــان و راهدارهــا و ارتباط 
آن هــا با مالخرها و کســاني که در شــهرها اطاع 
کاروان ها را به آن ها مي دادند و کارشــان به جايي 
رســيده بود که تمام راه ها ناامن بــوده و امنيت از 
بازرگاني رخت بربســته بود. وقتي از دزدي بتوان 
راحت تــر و بي خطرتر و کم زحمت تر امرار معاش 
کرد، چرا نبايد دزدي کــرد و به زراعت و کاري 
ســخت تن در داد کــه تماماً ناامــن و در معرض 
خطــر مســتوفيان و عوانــان و حاکمــان و دزدان، 
لشکريان و متنفذين فاســد و انواع مأموران دولتي 
اســت. هنگامي که دزدي به نــدرت گرفتار قانون 
مي شــد، ديگران پشــتيباني مي کردنــد که چنين 
»بهادري« را نبايد کشــت، بلکه بايد تربيت کرد و 
او را از چنگ قانون رها مي کردند. داســتان دزدان 
و حاميان آن ها چيزي شــبيه داســتان ايلچياني بود 
که ناامني را به اوج خود رســانده بودند. ناامني در 
اوج و نگهداري از اموال تبديل به کار شــاقي شده 
بود. کار به جايي رسيده که با بزرگان حشر و نشر 
داشــتند و در ميان آن ها حامي داشتند و راهدارها، 
کاروان ها را به بهانه هاي متعدد نگه مي داشــتند تا 
به دســت دزدان دهند. ايران اين وضعيت را کم و 
بيش در دوران هاي ديگر هم تجربه کرده اســت؛ 
اما اين اصاحات و شفافيت اصاح نهادي را کمتر 
تجربه کرده اســت يا به وضوح کســي به اطاع ما 

نرسانده است. 
غــازان  خان دســتورات شــديدي در ايــن زمينه 
صادر و اجــرا کرد که جلوي دزدي و درآمدهاي 

آن ايلچيان مي پيوســتند. هر ايلچي تا حدود صد تا 
سيصد نفر همراه داشــت و هر گروهي از خواتين 
و شــهزادگان و قورق چيان، حاکمان، امراي لشکر 
و يوزبانــان بــراي خود ايلچي مي فرســتادند و آن 
قدر تعداد آن ها زياد بودکه اگر در کاروانســرايي 
وارد مي شــدند که ديگر جايي براي ديگران نبود، 
در خانه هــاي مردم نــزول مي کردند. مــردم براي 
ممانعت از ورود آن ها، جلــوي دِر خانه هاي خود 
ديوار مي ســاختند و از نقب وارد خانه مي شدند و 
گاه ايلچي ديوار باغي را خراب مي کرد و چهارپا 
در بــاغ مردم مي کردند و باغي که به هزار زحمت 
طي ساليان درست شده بود، به اندک زماني ويران 
مي شــد و تمامي آنچه بر سر راهشان بود را ويران 
مي کردند. ايــن موارد نيز بايد توســط غازان خان 
ســامان مي يافت. کار اين ايلچيان بدان جا رســيده 
بــود که به کمک افراد همراهشــان، به حمايت از 
يک فرد برمي خاســتند و در انواع و اقسام دعاوي 

نيز شرکت مي کردند.
در اينجــا به موضــوع فرهنگ رانــت غيرمولد باز 
مي گرديــم. هنگامــي کــه درآمــدي بي زحمت 
حاصل شــود و راه براي کسب چنين درآمدي باز 
باشد، چرا بايد به خود زحمت داد؟ وقتي به راحتي 
مي توان بدون کوشــش، اموالــي را به جيب زد و 
حداقل از گرســنگي نجات يافت، چه دليلي براي 

تاش و زحمت وجود دارد؟
رشــيد الدين مي گويد »کار به جايــي انجاميد که 
ايلچــي انــدر راه از کاروان و تمامــت مســافران 
زيــادت بودند و اگــر در هر يامي )کاروانســرا و 
محل نگهداري اســبان چاپارخانه( پنج هزار اسب 
بســتندي، االغ ايشــان را کفايت نبــودي. الجرم 
تمامــت گله هــاي مغول کــه در يياق و قشــاق 
مي بســتند، مي گرفتنــد و بر  مي نشســتند و تمامت 
کاروان و مسافران که از ختاي و هندوستان و ديگر 
جوانب دور و نزديک مي آمدند و امرا و باســقاقان 
)حاکمان(، ملوک، بيتکچيان )مستوفيان و مأموران 
ماليــات( و قضــات و ســادات و ائمــه و اربــاب 
حاجات را که به ديوان آمد و شد مي کردند، پياده 
مي گردانيدند و اســپان ايشان مي ستدند و ايشان را 
بر ســر راه و برخي را در مواضع مخوف با زحمت 
به هم مي گذاشــتند و از بســياري ايلچيان که اين 
حرکــت مي کردند به جايي رســيد کــه دزدان و 
حراميان خود را به شــکل ايلچيان مي نمودند و بر 
سر راه آمده، مي گفتند که ايلچي هستيم و اسپان را 
به االغ )مرکوب( گرفته ناگاه ايشــان را مي گرفتند 
و مي بســتند و رخت ها غارت مي کردند. بسيار بود 
کــه ايلچيان االغ از ايلچيان باز مي گرفتند و کار به 
جايي مي رســيد که هر کس که تيغ و قوه زيادت 
داشــت االغ ديگري باز مي گرفت و چون دزدان 
برين معني مطلع شــدند با ايلچيان اندک تر از خود 
مي گفتنــد که مــا ايلچي ايم و به غلبه االغ ايشــان 
باز گرفته، ايشــان را غــارت مي کردند. کوتلچيان 
آن ها )کســاني که مقدمــه ايشــان راه مي رفتند.( 
جامه و دســتار مردم و هر چه مي ديدند مي ستدند 
و متعمداً االغ زيادت مي گرفتند و باز مي فروختند 

هنگامي که درآمدي 
بي زحمت حاصل شود و راه 

براي کسب چنين درآمدي باز 
باشد، چرا بايد به خود زحمت 

داد؟
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مي  شــد. آن چهار نفر هم مسئول بودند که صحت 
و دقــت را رعايت کنند و بعــد در دفتر کل ضبط 
مي شــد. غازان خان که آن را امضا مي کرد. پس 
از پاراف کردن چهار امير، دوباره وزرا و اصحاب 
ديــوان مي ديدند که هيچ تخطــي صورت نگرفته 
و براي دستورات بعدي به ســوابق مراجعه مي شد 
کــه در فان تاريخ به موجــب فان، در دفتر فان 
و توسط يک فرد خوانده و تصحيح شد و مهرها از 
همه پس گرفته شــد و نزد غازان در يک صندوق 

بود.

فساد، ربا و رشوه
اين امر آن زمان مشــخص شــده بود که »ربا  دادن 
و انواع معامات نامشــروع متضمــن اختال حال 
جمهور است خاصه درين روزگار که به يکبارگي 
پاي از جاده انصاف بيرون نهاده اند و بايد ترتيباتي 
فراهم شود که شومي آن به همه جا سرايت نکند.

نخســت از فروش به دولت شروع شــد. با فروش 
تسليحات و معامات و تدارکات ارتش و اين کار 
ســودآور بود و ديگران هم زر به ســود گرفتند و 
به آن تأســي کردند. وام مي گرفتنــد و به اميد آن 
که از مکسب وام بگذارند. مسئوالن تأمين اسلحه، 
اين اســلحه را به ديوان مي بردنــد و به حواله فان 
واليــت برات مي گرفتند و در مراحل نخســت که 
اين کار انجام شــد، ســودي به دست آمد و مردم 
ديگــر هم به اين امر تأســي کردند و افــراد مبالغ 

فرموده شــد که در تمامت ممالک از آب مويه تا 
مصر، زر و نقره و بار و کيله و گز راســت کنند و 
تمامت آن از آهن بسازند و مهري و ضبطي که ما 
آن را به حضور معين فرموده ايم در تمامت ممالک 
بدان موجب پيش گيرند و از آن تجاوز ننمايد...«.

فخرالدين و بهاءالدين خراســاني درهر واليتي ده 
معتمد از طرف خود نصب کنند و يک امين از قبل 
قاضي آن واليت تا به حضور محتســب ســنگ ها 
راســت کنند. دستور آن اســت که هر کس به دل 
خود سکه سازد و بر سنگ نهد، گناهکار و کشتني 
باشد و هر ماه سنگ هاي اصلي را که در دفاتر ثبت 
است که چه کســي دارد و بر اساس آن مي سازند 
بازديد کنند. همه بر اساس وزن تبريز کيله و قفيز و 
جزيب و تغار گندم و جو همه بر اساس اوزان تبريز 
راســت کنند. هر کس از دستور تخطي کرد، کيله 
و قفيز و چيز دغلي ســاخته باشــد به شحنه سپارند 
تا دســت گناهکار ببرند و جرم و جنايت بســتانند 
و ســرگزها هم همين و مي گويد هر آفريده اي که 

تغيير و تبديل کند گناهکار و کشتني باشد.
کار اصاحــي ديگــر غــازان خــان اين بــود که 
تمامــي مُهرها کــه به مأموران و حــکام قبلي داده 
شــده بود جمــع آوري کردنــد و اگر کســي هم 
داشــت و نمي داد، جرأت آنکه بروز دهد نداشت. 
فرمان هاي جديد مي بايستي چهار امضاي اوليه در 
مرکز توسط اشــخاص مطلع اداري امضا مي شد و 
در حضور غــازان خان خوانده مي شــد و اصاح 

نقره به اين است که داد و ستد مردم را تسهيل کند 
و اين کار ديگر از ســکه برنمي آمد و خود باعث 
زحمت شــده بود. غازان خان ســکه يک شکل را 
رايج کــرد در تمــام واليات و گفت غيــر از آن 
نســتانند و ندهند. طــا و نقره را بــا خلوص زدند 
و بــا عيارهاي باال و کم کم رايج شــد و به طوري 
با عيار بــاال زدند که مردم رغبــت کردند که نقد 
کم عيار تر خود را با آن تعويض کنند. رشيد الدين 
با توضيحاتي کــه در اصاحات مي دهد مي گويد 
در ايــن زمــان در بازارها بر دســت هر روســتايي 
چنــدان زر ســرخ مي گردد کــه نهايت نــدارد و 

تمامت، معامات بدان مي کنند.
البته دســتوراتي هم در جهت تعقيب خافکاران و 
کســاني که زر قلب مي کنند داده شد. گفته اند که 
سکه رايج کدام است و معامله بدان بايد کرد. هم 
از نظــر وزن و هم از نظر عيار اســتاندارد کردند و 
در نهايت رشيد الدين مي گويد که اين امر موجب 

رفاه خلق شده است.
مي دانيــم کــه اســتاندارد کردن اوزان و وســايل 
اندازه گيــري اعــم از وزن و حجــم اندازه گيري 
مايحتــاج مــردم از قبيل گنــدم، کاه، جو، يونجه، 
زميــن و... يکــي از پيشــرفت هاي بشــر اســت و 
اســتاندارد کردن، در مجموع هزينه مبادله را پايين 
مي آورد و علي القاعده از مباني رونق توليد مي شود 
و ســهم قابل ماحظه اي دارد و عمًا جلوي فساد 
در مبادلــه را تا آنجا که ربط بــه اندازه گيري دارد 
مي گيــرد و آن را کم هزينه مي کند. رشــيد الدين 
مي گويد پيش از استانداردشدن، کم فروشي و داد 
و ســتد به »زور« از ارکان معامله بود و کســي که 
غريب بود و چيزي مي خريد، کم مي دادند و کسي 
که قوي دست بود به ضرب چوب اضافه مي ستاند. 
غازان خان دستور داد انواع وسايل اندازه گيري از 
حجمي و وزني يکپارچه شوند و به استانداردي که 
مُهر شــده فخر الدين و بها ءالدين خراساني بپذيرند 
و معيار توســط ايــن دو نفرتعيين گــردد و همين 
طور وســايل پيمايش و همين طور َمن؛ من تبريز و 
اســتاندارد و ممهور شدند. با اين عمل راه تقلّب و 
تزوير و مفت خوري که از ارکان مبادله شــده بود، 
از مبادله رخت بربســت ضمن اينکه تنبيه خاطيان 

نيز تشديد شد.
غازان خان مي گويد منظور از اين کار، ترفيه حال 
رعايــا و عموم خلق و عدل و راســتي ميان ايشــان 
و دفع ظلم و جور و ناراســتي ها اســت که موجب 
زحمــت خلق و محل اعتراض و گفت و شــنيد و 
دعاوي باطل و جنگ و خصومت .. »که مي خواهم 
مرتفــع گردانيــم و«... انــواع تزويــر و مظلمــه از 
گردن شان مرتفع گردانيم«. »... تا در اين دنيا از فتنه 
و زحمــات و در آن عالــم از عقوبت آتش دوزخ 
خاص يابند ...«. و اين امر را مي خواهيم براندازيم 
که »... هــر کس جهت مصلحــت و منفعت خود 
وزني از ســنگ و کلوخ و آهن و غيره مي ســازد 
و بــه هر وقت به دل خود زيادت و نقصان مي کنند 
و به خريد و فروخت ايشــان بدانســت و درويشان 

برج کاشانه از آثار منسوب به غازان خانمغبون و زيان زده مي شوند...«.
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ايشــان جمله تلف شــد و آن قوم برخــي بمردند. 
صــدر چاوي در زمان گيخاتو براي او زر به ســود 
بــراي ديوان و مخــارج خود قــرض مي گرفت و 
رباخواري فراوان و طلبکار فراوان و گفته اند »واي 
بــه خوان هاي پر مال و نعمت که او تهي گردانيد«. 
پادشــاه دانســت مايه همه اين کارها زر به ســود 
دادن اســت. حکم شــد که »هيچ آفريده ربا ندهد 
و نســتاند و هــر آفريده اي که زر به ســود دهد به 
معامل ديــوان، نگذاريم که از اصل و مرابحه هيچ 
بستاند و ا گر شهزادگان زر به سود دهند در حيات 
و ممــات نمي گذاريم هيچ از مال آن ها بســتانند و 
اگر کسي اســتيا نمود، مانع شــدند و سود به زر 
کســي ندهد. پس از آن، تمامت خلل ها مندفع شد 
و پس از آن نقد ســرخ به خزانه مي رسيد و قيمت 
جواهــر و مرصعات با قوام آمد و هر آفريده اي که 
مالي دارد به دســت سياه کاري نمي دهد و مردم به 
شــغل هاي نافع و زراعت وتجارت مشــغول شدند 

وکار نوآئين شد.«

اصالحات براي رونق توليد و به کار گرفتن 
منابع

تقسيم بندي اراضي از جهت باير، ديواني، خالصه، 
مالک غائب و رعيتي و غيره )که همه مهمل مانده 
بود( و تقســيم بندي آن ها از نــوع ويراني و هزينه 
دايرکــردن و هزينــه تأمين آب بود. ســپس انواع 
معافيت مالياتي با تنوع مشــقت هاي آبادان کردن و 
انواع معافيت ها و انواع کمک ديواني براي آباداني 
و سپس مشخص کردن نوع پرداخت هاي مالياتي از 

جمله اصاحات غازان خان بودند.
بعــد از تمهيــدات امنيتي – انگيزشــي که شــد، 
رشيدالدين مي گويد: بدان واسطه در بغداد و شيراز 
زيــادت از پانصد هزار دينار بر مال متضمن افزوده 
گشــت و آن تخم ديگر بار قائم گشت و به رعايا 
نيز به اضعاف آن فايده مي رســد و بدان مســتظهر 
گشــتند.آباداني پيدا شــده و ارزاني پديد آمده و 
چون اقطاعات لشــکر معين مي فرمود، بســياري از 
مواضع که بدين عوامــل آباداني کرده اند در وجه 
ايشــان بنشســت که اگر نبودي واليات بســيار و 
اماک نفيســي بايد داد و هنوز بســيار در تصرف 
ديوان باقي اســت و ربع آن مي رســد. حيوانات را 

هم مي دادند تکثير شوند مانند طيور. 
شــرح نتوان داد که هر ســال چند االغ درازگوش 
از رعايــا و تجار و غيرهــم مي گرفتند و چند هزار 
رعيت را ســر و دست و پاي مي شکستند و همواره 
رعايا در پي االغ سرگردان و حيران بودند و برخي 
االغ را به کلي مي بردند و باز نمي دادند و برخي در 
راه مي ماندند و ســقط مي شد و رعايا از برزيگري 
و کار کردن باز مي ماندند و پادشــاه اسام فرمود: 
»اگر مــا منع کبوتــر گرفتن نتوانيم منع گوســفند 
گرفتن محال باشــد و دفــع گاو گرفتن متعذرتر و 
علي هذا و فرمان صادر کرد به دفع فساد مفسدان و 

محافظت چنين نکته هاي دقيق خود«.
غازان خان براي جبران ويراني در داســتان ســي و 
هفتم ســؤال مي کند که چگونه امکان دارد مشوق 
ايجاد کنيم کــه مردم همه کشــور را آباد کنند و 

اموال نقد واليات و علوفه هم از ميان مي رفت.
حــکام هم برات مي گرفتنــد و در عوض، اجناس 
بُنجل را به ايشان به قيمت گران مي دادند و اين هم 
هزينه راه مي شــد. چون عمــوم رباخواران مغول و 
ايغور بودند، زن و بچه مردم را به عوض پول و بهره 
گروگان و اسير مي گرفتند و در کنار اين کار زر به 
ســود مي گرفتند و رشوه مي دادند و حاکم واليتي 
مي شــدند و حکومت را به گــروگان مي گرفتند و 
چون براي رفتن به اردو، هزينه الزم بود زر يک به 
ســه و يک به چهار مي گرفتند. بعد ناچار مي شدند 
از رعايا بگيرند و براي اين کار هم بايد به شحنه و 
مأموران ماليات چيزي مي دادند تا آن ها مانع نشوند 
و در نتيجه آن ها هم مشکل دار مي شدند. در نتيجه 
زر نقد به خزانه نمي رسيد و اگر جنس مي آوردند 
بــه ربع نمي ارزيد و لشــکر بي بــرگ و آدم کافي 
کناره گيــري مي کرد و »حکما گفته اند که زوال و 
خلل ملک وقتي باشــد که کســان اليق را از کار 
دور کنند و نااليــق را کار فرمايند.« رشــيد الدين 
مي گويــد »زمان صدر چاوي کار به جايي کشــيد 
که مقاطعان واليات خسيس ترين ابناي زمان بودند 
و چون مي دانســتند گاوي به گوشــي مي فروشــد 
رشوه مي دادند و شغلي مي گرفتند. آن چه ده دينار 
مي ارزيد به بيست دينار مي گرفتند و به سي دينار به 
او مي دادند و او قبول مي کرد و مقاطع مبالغ وجوه 
به ســود گرفته به خدمتي بدادي«. صدر چاوي از 
واليات پول مي خواســت و قباله اي که باز مي داد 
و اصل و مرابحه از مال محســوب مي داشــتند، هر 
چه ده مي ارزيد، به ســي مي ستد و به چهل به وي 
مي داد و في الحال آن ده دينار توفير خرج مي کرد. 
صدر الدين چون به تعجيل وجه مي خواست، نواب 
او مي گفتند ده دينار مي ارزد ليکن به شــش دينار 
بيشــتر نمي خرند و چهــار دينار ايشــان مي بردند. 
في الجملــه از چهــل دينــار اصل مال شــش دينار 
زيادت به وي نمي رســيد و آن نيــز مال ديوان که 

او تلف مي کرد. 
عمــوم واليت داران از ســاطين و ملــوک که به 
اردو مي آمدند بدين شــيوه قرض دار گشــتند و از 
صد هزار مسلمان و مغول قرض بستدند و مال هاي 

زيادي براي خود و اعتبار ظاهري هزينه مي کردند 
و با غام و اســب و راهوار و تشــکيات حرکت 
مي کردند. مردم هم وقتي مي ديدند که اين ها قبًا 
چيزي نداشــتند و امروز به همه چيز مي رسيده اند، 
گدايان نيز هوس اين کار کردند. چنان اين کار در 
دماغ اين ها مســتحکم شد، هر هزار انسان از جهود 
و مســلمان و پاره دوز و دوره گرد و لحاف دوز که 
هرگز دانکــي زر به خود نديده بودند و نان ســير 
نخورده بودند، بدان مشغول شدند که زر به قرض 

بستانند و خودآرايي کنند. 
زر بــه امــراي دســت اندرکار مي دادند و رســيد 
مي گرفتند که فان کاال تحويل داده شــده است. 
رســيد را به بيتکچي مي دادند و مقداري رشــوه و 
برات مي گرفتند و بعد نوبت به جعل »رســيد« شد 
و مأمور ماليات هم مي دانســت چقــدر بايد بگيرد 
و برات بنويســد و رشــيد الدين مي گويــد در اين 
ربا و فســاد مأمــوران دولتي کار به جايي کشــيد 
که »تومان« آن قدر خوار شــدکه به آن »نخودي« 

مي گفتند.
پــس از آن، ميزان براتي که در دســت داشــتند و 
اموالــي که بر اســاس ايــن برات ها ســپرده بودند 
اگر در هر صحرايي مي خواســتي جمع کني ميسر 
نمي شــد و خواجه شمس الدين به اين ها گفت اين 
اموال که شما مي طلبيد در عالم نمي گنجد و گفت 
از هــر هزار به دويســت صافي کنم و از دويســت 
هم صد مال خودش بــود و صد به آنها مي داد که 
راضــي بودند چون چيزي بابت آن نداده بودند. از 
آن دو تومان هم يک تومان جنس مي داد که ربعي 

نمي ارزيد.
پــس از اين زمان هم اين کار ادامــه يافت و براي 
وصول مطالبــات قوي دســتان و ايلچي ها نيز وارد 
کار شدند. درگيري و فســاد از مأموران عالي رتبه 
به ايلچي و متنفذين واليات جهت وصول رســيد 
و ارکان واليــات را هم مســئله دار کرد. ديوان در 
زيان و خزانه خالي و مال در ميان نه و سودگيرنده 
هم متضرر که به نتيجه نمي رسيد و ايلچي ها در راه 
تعرض به اموال مــردم مي کردند و دزدان با اين ها 
همراه و راه ها ناامن و آن قدر زياد شــده بودند که 

مینیاتوري از ديدار اباقاخان با غازان خان- جامع التواريخ
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دارد( وجود اشــکال گوناگون غــارت که در هر 
دوره، لباس هــاي متفاوتــي بــه تن کرده اســت و 
همچنين دستگاه قضايي فاسد و ناکارا )که عواملي 
هســتند در افزايــش ناامني و خشــونت و فرهنگ 
مفت خــوري و ايجاد رانت هــاي غيرمولد(،انگيزه 
و بســتر الزم براي توليــد و خاقيــت و نوآوري 
در فرهنگ مولد و مشــوق رانت شــومپيتري باقي 
نگذاشته اند. دوره غازان خان نماي بسيار شفافي از 
بيشــتردوره هاي تاريخي ايران مي باشد که در اوج 
بحران ها و ناامني هاي متفاوت اقتصادي و سياســي 
و اجتماعي، اصاحات بســيار اساســي و زيربنايي 
توســط غازان خان براي ايجاد بستر فرهنگ توليد 
و نــوآوري صــورت گرفت کــه مي تواند الگوي 
بسيار مناســب و کارا و نيز بومي براي ايران باشد. 
ايــن دوران دليلي بر توانمندي اصاحات و حذف 
رانت هاي مفت خوري و غيرمولد و نيز جهت دادن 
بــه فعاليت هــاي اقتصادي در سمت و ســوي رانت 
هاي شــومپيتري اســت. درنهايت ايــن نکته حائز 
اهميت اســت که اصاحات بايد از بازار سياســي 
آغاز شــوند چون کليد نواقــص بازاراقتصادي در 
بازار سياسي رقم مي خورد زيرا که حاکمان بدون 
توجه به کارايي، نهادهايي را ابداع کرده و پرورش 

مي دهند که منافع خودشان را تأمين کنند.
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رفتند، احتياط رفت در هفتصد و اندي خانه متعلقان 
ايشــان نشســته بودند و بالضرورت بهترين خان ها، 
پيوســته نزول خانه ايلچيان و شــحنگان بود. چنان 
شد که کسي خانه نمي يارست ساخت و آن ها که 
ســاخته بودند، گورخانه مي کردند و اســم رباط و 
مدرســه بر آن مي انداختند و مع هذا فايده نمي داد. 
بســياري از مردم درب خانه را باطل کردند و زيِر 
زمين درب هاي دشوار ممر مي ساختند تا باشد که 
اختيــار نکنند و همچنان ديوار مي شــکافتند و فرو 
مي آمدنــد.در نهايت پيرمردي گفت تا چند ســال 
ديگر درين شهر يک بچه حال زاده به دست نيايد 
و تمامت، ترک زاده و مختلط باشند و فرمان هايي 

هم در اين زمينه صادر شد.
داستان سي  و  نهم داســتان زورگيران محلي است 
که آن خود مصيبتي بر مصيبت هاســت. اشتربانان 
و خربنده و هر صاحب ناموسي که در بازار رفتي، 
دور او را مي گرفتند که ما را چندين زر بايد داد که 
امروز وجه شاهد، شراب، مطرب، نان و گوشت و 
حوائج ما باشــد و تو را مي بايد داد و اگر ندادي يا 
عذر گفتي، سفاهت مي کردند يا مي ستدند و بسيار 

مي زدند.
پادشــاه اســام خلد ملکه چون ياســا ميشي ملک 
مي فرمــود حکم کرد کــه هر خربنده و شــتربان 
و پيــک که از کســي چيزي خواهد او را به ياســا 
رسانند و در عيدها و نوروزها به هر وقت که آواز 
جرس و دراي اشــتران و اســتران مي شنيد غامان 
را مي فرمود که به زخم چماق ســر و دست و پاي 
ايشــان مي شکســتند و فرمود تا نــدا زدند که هيچ 
آفريده چيزي به خربندگان شتربانان و پيکان ندهد 
و هر کجا که اســتران و شــتران گردانند، ايشان را 
بزنند و به يمن معدلت و اثر سياست او آن زحمت 

و عذاب از حلق به کلي بيفتاد.

جمع بندي
موانع فرهنگ مولد توسعه و فرهنگ مشوق رانت 
شــومپيتري که در تاريخ ايران مشــاهده مي شوند، 
از نهادها و ســازمان هاي برآمــده از آن نهادهايي 
هســتند که در درجه نخســت از زيست بوم خاص 
ايران نشــأت گرفته و همچنيــن از نحوه مديريت 
منابــع و تخصيــص آن برآمــده که عمومــاً منافع 
فرادســتان را در رأس اهــداف توزيع و تخصيص 
قــرار داده اســت. در کنــار اينها عوامــل ديگري 
همچون؛ نبود قوانين بومي مناسب در جهت تأمين 
حقــوق مالکيت )که آن هم علــل وداليل خود را 

پــس از آن مي گويــد جمهور خلــق »از پي نفع و 
مکســب روند« ما بايــد کاري کنيم کــه مردم از 
پي منافع بروند و موانــع را برداريم و وقتي آبادان 
کرديم از ماليات هم منافع نصيب ما مي شــود. پس 
کاري مي کنيم که امنيت کار برقرار باشد بنابراين 
بايــد ترتيبي دهيم که حاصل زحمت هر کس مال 
خودش باشــد و بتواند به ارث بگذارد و اگر منافع 
توليد را هم بيشتر کنيم دنبال تجارت هم نمي رود. 
به اين ترتيب حقوق مالکيت به نفع مردم، منجر به 

کم شدن هزينه مبادالت شد.
از بيــم آنکه چــون ديوان يــا ملکــي از آِن مردم 
اســت و اگــر بي اجــازت عمارتــي رود، بعــد از 
تحمــل زحمت و اخراجــات وافر معمــور گردد 
بازگيرنــد، در عمارت آن شــروع نمي نمايند. اگر 
نوعي ســازيم که آن بائرات آبادان گردد و آنچه 
ديواني و اينجو )زمين خالصــه و متعلق به خاندان 
شــاهي( باشــد حّصه معين به ديوان رسد و از آن 
چه ملکي بود حّصه اي به مالک رســد و حّصه اي 
به ديوان و کســاني که آبادان کنند چنان به ايشان 
ََّد اســتظهاري باشد و جهت  دهيم که ايشــان را مؤب
اوالد و احفــاد اندوخته نيکو دانند و ايشــان را در 
آن مکســبي وافر بود تا بهتر رعايت نمايند و چون 
فايده بســيار بينند از تجارت و تحمل مشاق سفر و 
ديگر معامات اجتناب جســته به يکبارگي ميل به 
عمــارت و زراعت کنند، چه جمهــور خلق از پي 
نفع مکســب روند چون چنين باشد به اندک زمان 
اکثــر خراب ها آبادان گــردد و آباداني به قوت و 
مــال و اتفاق همه عالميان ميســر گردد و به غير از 

اين طريق محال است.
چــون آن بائرات معمور شــود، غلّــه ارزان گردد 
و به وقت نشســتن لشــکر به مهمــات ضروري در 
حدود ســرحدها، تغار بسيار وآســان و مال خزانه 
نيز دســت دهد و زيادت شود و ارباب و ماک را 
از نو ارتفاع و اســتظهار پديد آيد. بعد، تصميمات 
مقتضي و به تناســب اماک گرفته شــد و شروط 

انواع معافيت هاي مالياتي مقرر گرديد.
در خانه مردم مســکن کردن هــم مصيبتي بزرگ 
و از هــر جهت موجــب تضييع عمــارات بود که 
در داســتان ســي و هشــتم اين کتاب آورده شده 
اســت. ايلچيان و رؤســا چنان تخريب مي کردند 
که کســي خانه نمي يارســت ســاخت« مبيض اين 
کتاب واقف اســت که چون تغاي پسر بيسودر را 
از شــحنگي يزد معزول کردند و کســان او بيرون 

در گذشت خواهر گراميتان را به شما و بيت معزز آيت اهلل خاتمی تسليت می گوييم و از 
خداوند رحمان برای ايشان علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت می کنيم.

حجت االسالم والمسلمين سيد محمد خاتمی و دکتر محمد رضا خاتمی

لطف اهلل ميثمی- نشريه چشم انداز ايران
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اگــر در زمان هــاي گذشــته قدرت بــازو ماک 
توانايي فرد براي غلبه بر مشــکات خود و جامعه 
بود، اگر نيروي کار يدي براي کشاورزي و معادن، 
ماک سرمايه يک قوم و ملت به حساب مي آمد، 
امروزه مغزهاي تحليل گري که توانايي تبديل علم 
و فناوري به ثروت را داشــته باشــند، سرمايه يک 
ملت به حســاب مي آيند. هدر دادن ثروت به ويژه 
ثــروت ملي کفران نعمت اســت. اگر درگذشــته 
مردم ســنگ هاي قيمتي و طا را به عنوان پشــتوانه 
زندگي حراســت مي کردند، امــروزه وظيفه مردم 
و مســئوالن جامعه حراســت از مغزهاي متفکري 
است که توانايي ثروت ســازي را داشته و پشتوانه 
قدرت و توانايي يک ملت به حساب مي آيند. يقيناً 
مراقبت نکــردن از هر نوع ثــروت ملي )چه ذخاير 
زيرزميني و چه مغزهــاي متفکر و نخبگان( باعث 
رکــود در جامعــه و نابودي ثــروت ملي و کفران 

نعمت است.
از طرفــي افزودن به ارزش هــر نوع ثروتي، مثًا با 
تراش استادانه يک سنگ الماس و شرايط آگاهانه 
محافظت، مهمتــر از محصور کردن آن در دفينه ها 
اســت. بدين ترتيب ميــدان دادن به نخبــگان و به 
چالش کشــيدن توانايي فکري آنهــا )مانند تراش 
الماس( هــم بر کارآمدي و رشــد و تعالي جامعه 
)و خــود آنها( خواهــد افزود که ايــن بهترين راه 
حراســت و مراقبت ثروت ملي است. توجه نکردن 
جامعه به دغدغه هاي فکري و نظرات کارشناســانه 
نخبگان روح لطيف آنها را آزرده مي کند و باعث 
کدورت خاطر، افسردگي، دلمردگي، انزوا، رکود 
و بي تفاوتي نســبت به مســائل و معضات جامعه 
مي شود. مغزهاي متفکر درک عميق تر و سريعتر، 
قدرت تحليل باالتر و حساســيت بيشتري نسبت به 
روند پيشــرفت مملکت خود دارنــد. به کارگيري 
نظرات آنهــا جامعه را پوياتر و اســتفاده نکردن از 
تجربيات آنها و بي توجهي به دغدغه هاي فکريشان 
روح آنهــا را پژمرده و بي ثمر مي ســازد که باعث 

خسران جامعه اســت که متفکران دور انديش جز 
ارائه راهکارهايي بــراي تبديل تنگناها به موقعيت 

پيشرفت جامعه انتظار ديگري را ندارند.
نخبگان به دليل درک ســريع تر و بهتر مسائل پيش 
روي جامعه مشاوران شايســته تري براي مسئوالن 
در جهت رفــع معضات فردي و جمعي کشــور 
هســتند؛ لذا عقل ســليم و منطق حکم مي کند که 
مديران کشور خود را از به بازي گرفتن و مشورت 
با زبدگان بي نياز نپنداشــته و براي اداره و پيشرفت 
مملکــت به نظــرات نخبگان توجه خاص داشــته 
باشند. با اســتفاده از نظرات پخته وکارشناسي شده 
و دلســوزانه آنها است که مراکز نخبه پروري مانند 
حــوزه و دانشــگاه به رشــد و تعالي مــورد انتظار 
رسيده و باعث پويايي و شکوفايي جامعه مي شوند 
.در مقابل بي توجهي به نخبه هاي واقعي و پيروي از 
نظرات نخبه نماهايي که تصميمات غيرکارشناسي 
مديــران مافوق را متملقانه يا نادانانه تائيد مي کنند، 
ضربــات جبران ناپذيــري بــر پيکره جامعــه وارد 

مي کند. 
مشاوره با بزرگان و تصميم سازي و تصميمم گيري 
بر مبناي نظرات کارشناســي دانايان و نخبگان هم 
رهنمودهــاي اولياي دين مبين و هم شــکر نعمت 
خداوند اســت کــه نعمــت را افزون کنــد، ولي 
اعتماد يا تصميم گيري بر مبناي نظر غيرموشکافانه 

عوام فريباني که ماهرانه شــکل مار را ) هرچند هم 
زيبــا( نقاشــي مي کنند، باعث رکــود و پس رفت 

جامعه مي شود. 
مشــاوره با گــروه اول اگرچه وقت گيــر و باعث 
کندي در تصميم سازي است، اما از تصميم گيري 
نسنجيده، شتابزده و خلق الساعه مسئوالن بي تجربه 
جلوگيــري مي کنــد. آنهايــي کــه ماننــد يــک 
شــطرنج باز محتاطانه پيــش از حرکت هر مهره اي 
احتمال حرکت هاي بعدي حريف را بررسي کرده 
و جامعه را از عواقــب وخيم حرکت هاي تند ) به 
غلط انقابي ( برحذر مي دارند، اگرچه »کلمه مار« 
را هم خوش خط نمي نويســند، امــا با آينده نگري 

باعث تعالي پايدار جامعه مي شوند.
يک پزشــک حاذق بعد از معاينه کامل و بررسي 
نتايــج آزمايش هاي متنــوع وضعيت يــک بيمار 
را تشــخيص داده و شــروع به معالجه مي کند. اما 
دوانويســان بي تجربه با مشــاهده عوارض ظاهري 
يــک بيمار بــا قاطعيت تمام »نســخه او را خواهند 
پيچيد« که شــايد باعث کهنه و مزمن شدن بيماري 
هم بشــوند. التهابات اجتماعي هم مي تواند ناشــي 
از يک ســرماخوردگي زودگذر اجتماعي باشــد 
يا به شــکل عارضه جــدي و درازمدت خطرناک 
جامعــه را تهديد کند) مرضي اجتماعي که شــايد 
به قرنطينه کردن جامعه هم نياز داشــته باشــد(. اما 

نخبه پروري به جاي نخبه کشي
بياييم مهاجرت مغزهايمان را جدي بگيريم

رسول اژئيان
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تشــخيص شــرايط عادي يا وضعيت بحراني يقيناً 
از عهــده نســخه پيچان »قاطع بي ترمــز« برنمي آيد 
که با » دکتري  کردن ناشــيانه خود« باعث کهنه و 

العاج شدن يک بيماري اجتماعي مي شوند. 
آنچه در چند سال ماضي بر جامعه ما وارد گذشت، 
»دکتري کردن« جامعه توسط افراد کم ظرفيتي بود 
که»با کنــدن ترمز« فرار مغزها را تســريع کرده و 
عامل »نخبه کشــي« به تعبير دکتــر علي رضاقلي،1 
فاجعه آميز شدند. در خوش بينانه ترين نظر مي توان 
تصــور کرد آنها مي خواســتند، معنويت اســامي 
را بر جامعه دانشــگاهي حاکم کننــد، اما با زيرپا 
گذاردن عدالت کــه جزو اصول پنجگانه2 مذهب 
ما اســت، جامعه دانشــگاهي را به کماي علمي و 
اخاقي چندســاله مبتا کردند. اميد است که تيم 
حاذق فعلي با شــهامت و شــجاعت قادر به اعمال 
شوک الزم براي احياي اين قلب خفته دانشگاهي 
وارد کــرده و زمينــه احيا و پويايــي مجدد مراکز 

علمي را فراهم کنند.  
باغبان باتجربه اي  که شاهد پژمردگي گل هاي زيبا 
و درختان پرثمرباغ خود در اثر رشد سريع گياهان 
کم ثمر است، راهنماي باغ علم جامعه خواهد شد. 
باغبان دورانديش تنها به کميت باغ نمي انديشــد، 
بلکه با شــهامت تمام به کندن ســبزينه هاي بي ثمر 
و علف هــاي هرز )وجين( از بــاغ و مزرعه براي 
استفاده بهينه از آب و بنيه خاک دست مي زند که 
پااليش باغ باعث رشــد و نمو بيشتر گياهان پر ثمر 

مي شود. 
لذا پااليش علمي دانشــگاه ها با مهيا کردن شرايط 
محيطي کار با توجه به روح لطيف نخبگان واقعي 
است و تأمين امکانات، توانايي هايي بالقوه آنها را 
بالفعل کــرده. به عبارتي نخبه پروري باعث پويايي 
و پيشــرفت جامعه و نخبگان و باعث توسعه جامعه 
مي شود. لذا به نظر مي رسدکه حراست از مغزهاي 
متفکر پربازده بر مديران جامعه به مثابه يک واجب 
عيني باشد. همان طوري که آبياري نکردن به موقع و 
مراقبت نکردن مستمر باعث رشد خس و خاشاک 
در اطراف گياهان پــر ثمر ) مثًا بوته هاي زعفران 
اين طاي قرمز( مي شــود و زيان هــاي فراواني به 
کشــاورزان و ثروت ملــي کشــور وارد مي کند، 
بي اعتنايــي و بي توجهــي بــه نظــرات تحليلــي و 
کارشناسي نخبگان واقعي هم پژمردگي، عدم رشد 
بهينه استعدادها، انزوا، بي تفاوتي يا کوچ مغزها ي 
متفکر را به ســمت جوامعي به همــراه دارد که با 
نخبه پروري قدر اين نعمــت خدادادي را به خوبي 
مي دانند و آن  را پاس مي دارند؛ يعني نخبه پروري 
باعث اعتــاي جامعه دهنده مغزها و جذب نکردن 
آنها باعــث طرد مغزها و کفران نعمت اســت که 
زيــان آن دير يا زود )اما قطعــي( گريبانگير آحاد 

جامعه و ملت )و حتي نخبه کشان هم( مي شود. 
در حال حاضر مي توان مهاجرت مغزها را به پيوند 
اعضا در پزشــکي به منزله پيونــد مغز )آن هم مغز 
تحصيلکــرده و تکامل يافته( از کشــورهاي دهنده 
مغز پويــا به کشــورهاي گيرنده مغز تشــبيه کرد 
که باعث تضعيف کشــورهاي فراردهنده نخبه ها 

)نخبه کش ها ( و تقويت کشــورهاي جذب کننده 
مغز هــا )نخبه پرورها( مي شــود. اگرچــه با مرگ 
مغزي پيوند اعضاي بدن مانند چشم و کليه و قلب 
از يــک زنده جمادي، به اتاق عمل تميز نياز دارد، 
اما باز هم امکان محتمل اســت ولي بــراي انتقال 
مغز هاي زنده نخبگان شــرايط حســاس و محيطي 

استريل تري را مي طلبد.  
مثــًا اگر انتقــال نيروي کار بــا برده گيري به زور 
مردان قوي هيکل در جنگل هــاي آفريقا )هرچند 
قبيــح( امکان داشــت امــا انتقــال و به کار گيري 
و  پيچيده تــر  روش هــاي  بــه  متفکــر  مغزهــاي 
ظريف تر) برده گيري علمي ( نياز دارد. کشورهاي 
جذب کننــده مغزها با تشــويق و تقدير از نخبگان 
و فراهــم آوردن امکانات تخصصي )و مادي( آنها 
را به جاي وطن ترغيــب مي کنند. باوجود اينکه 
مغزهاي پويا دلبســتگي بيشــتري نسبت به کشور، 
اطرافيان و محيــط زندگي خود دارند؛ ولي بازهم 

داوطلبانه به جالي وطن تن مي دهند.
بايد ديد کشــورهاي صادر کننده مغزها چه بايي 
سر آنها مي آوردند و با بي توجهي و رعايت نکردن 
شايسته ساالري آنچنان آنها را آزرده خاطر و طرد 
مي کنند که راهي جــز ترک وطن براي آنها باقي 
نمي گذارنــد. نخبه صاحب نامي که بنا به شــرايط 
روزگار، مصصم به جاي وطن شده بود با ممانعت 
مأمور )معذور( گمرک از خروج جواهرات مورد 
عاقه همســر خود مواجه مي شــود. او در حضور 
مأمور که حســب االمر مســئول مافوق خود اصرار 
به اعمــال قانون مي کــرد، رو به همســرش کرده 
مي گويد،»کــه تــو ميداني که من ايــن جواهرات 
را از ميراث به جاي مانــده از پدر کارگرم براي تو 
نخريده ام، بلکــه با تاش و توانايي مغزي ام برايت 
تهيه کرده ام« و با اشــاره به سر خود ادامه مي دهد 
که »تــا زمانيکه من اين گنج را با خود همراه دارم 

نگران اين جواهرات نباش. بگذار و برويم«. 
تزريق نيــروي کارآمد و خــاق از جوامع دهنده 
بــه مراکز و کشــورهاي گيرنده هــر روزه توازن 
تخصصي کشورها را به هم مي زند و باعث کاهش 
قدرت تخصصي يکي و توانمند ترشــدن ديگري 
مي شــود. دنيايي ويران مي شــود تا لندن، پاريس، 

پکن و نيويورک آبادتر شوند.
احتــرام به توانايي علمي نخبــگان و پر و بال  دادن 
بــه آنها، قــرار دادن امکانــات و تجهيــزات براي 
تحقق ايده هــاي بلند آنان و از همه مهمتر توجه به 
روح لطيف آنها باعث تشــويق به مهاجرت نکردن 
از شهر و ســرزمين آبا و اجداديشــان مي شود که 

مؤثرتــر از تأميــن نيازهــاي مالي آنها اســت؛. اما 
در مقابــل بي توجهي، بي عدالتــي اجتماعي، عدم 
شايسته ساالري علمي، روح حساس آنها را آزرده 
کرده و هجرت از محله و شهر و کندن از تعلقات 

فاميلي و خانوادگي را آسان تر مي کند. 
نخبه پــروري از يک طرف و نخبه کشــي از طرف 
ديگر )بنا به تعريــف دکتر علي رضا قلي( ضربات 
جبران ناپذيــري به جامعه وارد مي کند. بر اســاس 
برآورد وزارت علوم و فناوري ساليانه حدود 150 
هزار تحصيلکرده و اغلــب نخبه هاي پرورش يافته 
از کشور ما داوطلبانه تن مهاجرت مي دهندکه اگر 
هزينه تحصيل هر مهاجر را حدود يک ميليون دالر 
برآورد کنيم، ساليانه 150 ميليارد دالر زيان وارده به 
بودجه عمومي و بيت المال کشور است. يعني ملت 
ما با مهاجرت تحصيلکرده ها ســاليانه 150 ميليارد 
دالر بــراي تأمين نيــروي کار مجرب مــورد نياز 
کشــورهاي توسعه يافته از بيت المال مسلمين هزينه 
مي کند. به عبارتي ديگر ملت ما ساليانه 150 ميليارد 
دالر يارانه براي تربيت نيروي ماهر به کشــورهاي 
جذب کننده مغزها پرداخت مي کند. اگرچه ضرر 
و زيــان طرد، مهاجرت، فرار مغزها يا نخبه کشــي 
را نمي تــوان با طا، ســکه، دالر و ريال محاســبه 
کرد) که جامعه بدون نيروي متخصص مانند کالبد 
بدون مغز اســت(، اما با يک حســاب سرانگشتي 
مي تــوان يارانه باعــوض ايرانيان به کشــورهاي 
جذب کننده مغزها را با قيمت روز نفت ) هر بشکه 
60 دالر( هديه روزانه حدود شــش ميليون بشــکه 
نفت مجاني ما به کشــورهاي توسعه يافته وگيرنده 
مغزها جامعه دانست. اگردر پيوند اعضا گيرنده ها 
معموالً هزينه عمل جراحي و خسارت و پاداش به 
خانــواده دهنده عضــو را مي پردازند، اما جامعه ما 
روزانه حدود شش ميليون بشکه نفت براي جذب 
مغزهاي متفکر و ثروت آفرين به گيرندگان مغزها 
پاداش مي دهد، آيا اين غمناک نيست؟ و آيا ملت 
ما نبايد از اين حاتم بخشي وکمک پنهان و آشکار 
به کشــورهاي گيرنده نخبگان ما نگران و دلواپس 
باشــد؟ آيا عوامل به وجود آورنده اين حاتم بخشي 
نبايد موجب تعقل و دلواپســي همه ما به خصوص 

مدعيان دلواپس ديني باشد؟
کجايند آنهايي که به حق نگرانند مبادا کوچکترين 
اجحافــي به حقــوق حقه ملت ) چه هســته اي چه 
غيرهســته اي ( دراثر اشــتباه احتمالي با اســتکبار 
جهاني بشــوند؟ آيا نبايد نســبت به ضــرر وزيان 
روزانه حــدود 400 ميليون دالر در اثر طرد مغزها 
به بيت المال مسلمين ايران هم دلواپس باشند؟ همه 
ما بايــد دلواپس تمام زيان هاي وارده به پيکر نظام 
نوپاي جمهوري اسامي خود باشيم .تربيت نيروي 
کارآمد توانا براي دولت هاي زورگوي استکباري 
يکــي از ضرر و زيان هاي وارده به کشــور اســت 
که به حق بايد موجب دلواپســي همه آحاد جامعه 
باشــد. آيا همه ما و دلواپسان واقعي نبايد دلواپس 
خدشه دار شــدن حيثيــت علمي کشــور اســامي 
ازجذب نخبگان ملي توســط بيگانگان و طرد آنها 

باشيم؟
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البتــه مهاجرت براي کســب علم و فنــاوري براي 
تبديل علم به ثروت براي مردم داخل کشــورمان 
امري پســنديده اســت که هر دو طــرف هم نفع3 
مي برند. آنچه زيان بار و فاجعه آميز است مهاجرت 
بدون قصد بازگشت يا فرار نخبگان از کشور است 
کــه با جذب خارجي ها و طرد داخلي ها بيشــتر به 
نخبه کشــي شبيه اســت تا مهاجرت مطلوب. وقتي 
روح نخبــگان را که مانند برگ هاي گل محمدي 
خوش بو و لطيف اســت در اثر رســيدگي نکردن 
شايسته ســاالرانه و آبياري نکــردن و بي توجهي به 
موقع پژمرده و خشــک کرديم، نه ديگر عطر قابل 
اســتحصالي دارند که باعث ثروت کشــور بشوند 
و نــه باغ و مــزارع محصــول قابل عرضــه دارند. 
رعايت نکــردن حال نخبــگان و بي توجهي به نظر 
کارشناسي آنها و عدم شايسته ساالري علمي يقيناً 
همان »نخبه کشــي« اســت و روح پژمرده تحرک 
علمــي نداردکه بتوانــد از ثمــره آن روح خود و 
جامعه را باور کند. نخبگان به مسائل و رويدادهاي 
جامعه حســاس تر از ديگران بــوده و تحمل عدم 
شايسته ساالري علمي، بي عدالتي اجتماعي و عدم 
توزيــع عادالنه امکانات تخصصي را نداشــته و به 
سرعت پژمرده مي شوند. هر باغبان عاقلي تمام هم 
و غم خود را مصــروف درختان بارور و گل هاي 
زيباي باغ خود کرده و ســهميه آب سالم را براي 
رشــد درختان بي ثمــر و کم بازده هــدر نمي دهد. 
باغبان، بوته گل محمــدي يا درخت بارور يا بوته 
زعفــران را در محاصره علف هــرز و )يا در زمين 
شــوره زاري( در حــال پژمردگي مشــاهده کرد، 
اطراف آن را وجين کرده )يا آن را به زمين مستعد 
انتقــال داده( با آب تميــز و مراقبت ويــژه آن را 
مجدداً احيا مي کند تا با شــکوفايي و به بار نشستن 
آنها سال هاي متوالي از ثمره ميوه و استحصال عطر 

گل آن بهره مند شده و کسب ثروت بکند. 
متأســفانه برخي ها تصــور مي کنند کــه حفاظت 
نخبــگان در تأمين مالي آنها خاصه مي شــودکه 
البته تأمين نيازهاي مالي يکي از ملزومات زندگي 
هر انســان است، اما همه آن نيســت، بلکه قسمت 
کوچکي از آن اســت. آنچه روح لطيف نخبگان 
را آزار مي دهــد و باعث افســردگي، دلمردگي، 
انزواطلبي و بي تفاوتي در امور کشــور مي شــود، 
عمدتاً رعايت نکردن عدالت تخصصي و ســپردن 
تصميم ســازي ها و تصميم گيري هــاي بــزرگ به 
افراد کوچــک فاقد تخصص علمي اســت. افراد 
نخبه نماي فاقد صاحيت علمي که قادر به نوشتن 
صحيح کلمه مار نيســتند، عوام فريبانه نقش مار را 
براي مســئوالن عجول و بي مسئوليت مي کشند که 
از قديم گفته اند  که اگر مي خواهيد جامعه اي را از 
پويايي و شکوفايي بازداريد، کافي است کارهاي 
بزرگ را بــه افراد کوچــک و کارهاي کوچک 
را به افراد بزرگ بســپاريد. چــون افراد کوچک 
صاحيــت و توانايــي راهنمايــي افــراد بــزرگ 
را ندارنــد و افــراد بــزرگ هم به دليل احســاس 
مســئوليت نســبت به مصالح جامعه )حتي با وجود 
تواضع( پيروي از دســتورات افــراد کوچک را به 

صاح و مصلحت جامعــه نمي دانند. لذا همه چيز 
راکد مانده، هيچ چيز ســر جاي خود باقي نخواهد 
مانــد و نظم جامعه بــه هم مي خــورد. آنهايي که 
برخــاف عدالت اســامي - اجتماعــي و اصول 
آکادميــک و به منظــور يارگيري افراد همســو با 
خود دســت به »نخبه سازي رانتي« در مراکز علمي 
کــرده يا مي کننــد، در حقيقت – چــه بخواهند و 
چه نخواهند – باعث عــدم پويايي و رکود علمي 
مراکز آکادميک مي شــوند. همان طورکه توانايي 
و ورزيدگي يک ورزشکار در همان رشته خاص 
مي تواند باعــث موفقيت خود و تيم ورزشــي اش 
بشــود، پيشــبرد اهداف آکادميک هــم منوط به 
توانايــي علمي نيروي تزريق شــده به دانشــگاه و 
همسويي تخصصي آنها با بقيه اعضاي هيئت علمي 
آن گروه اســت. مثًا يک کشــتي گير يا بوکسور 
نمي تواند اهــداف يک تيم فوتبــال و بالعکس را 
تأمين کنــد، تزريق نيروهــاي نامتجانس علمي به 
يک گروه تخصصي هــم نمي تواند پويايي علمي 
گروه و شخص متقاضي را باعث بشود و با چينش 
نامتوازن نيروهايــي که زبان تخصصي همديگر را 
نمي دانند، باعث ايستايي يا رکود تخصصي گروه، 
دانشــگاه و شــخص تزريق شده مي شــوند. يعني 
»نخبه ســازي رانتي« بدون رعايت شايسته ساالري 
تخصصــي، چــه رانت فاميلــي، حزبــي، رفاقتي، 
باندي يا رانت عقيدتي باشــد، باعث ضرر و زيان 
جبران ناپذيــري بــه جامعــه علمي، فــرار مغزها و 
نخبه کشــي مي شــود. حتي بايد گفت، که در اين 
پروســه به »نخبه هاي رانتي« هم ظلم خواهد شــد. 
چون نه در جايگاه مناســب تخصصــي خود قرار 
گرفته که باعث رشــد و پويايي علمي آنها بشود و 
نه جوامع علمــي مي توانند آنها را به عنوان همکار 
علمي و کمک کارآمد بپذيرند و لذا آنها خواسته 
يا ناخواســته منزوي شــده و رکــود علمي حاکم 
مي شــود. يعني نخبه هاي واقعــي تحرک آفرين و 
محور ايجاد معنويت و ثروت و نخبه پروري شــده 
و نخبه هاي رانتي براي پوشش ناتواني خود سد راه 
تعالي جامعه و فرار مغزها ) نخبه کشي( مي شوند. 

اگرچه تزريق اعضاي هيئت علمي رانتي، بورسيه ها 
و دانشجويان دکترا که برخاف مقررات آموزشي 
و اصــول آکادميــک و شايسته ســاالري توســط 
وزارت علوم ســابق به دانشــگاه ها باعث نگراني، 
کاهــش اعتبار گروه هاي تخصصي و رکود علمي 
کشــور شــده ، اما رفتار گزينشــي خاف عدالت 
علمي توســط مدعيان دينداري ضربه بزرگتري به 

حيثيت نظام اسامي نوپاي ايران وارد کرده است. 
وقتــي عدالت که جزو اصول پنجگانه مذهب اهل 
بيت)ع( اســت و پيامبرعظيم الشــأن اسام راستين 
بقــاي نظام را با کفــر محتمل دانســته اند اما بقاي 
نظام با ظلم را ممکن نداسته اند،4 آيا رعايت نکردن 
عدالت و شايسته ساالري درگزينش اعضاي هيئت 
علمي، 3700 بورســيه مورد تشکيک و محروميت 
ازتحصيل دانشــجويان )ســتاره دار شــده( خاف 
اصــل عدالت اســامي نبوده و حيثيــت کل نظام 
اســامي و دانشگاه هاي ما را خدشه دار نمي کند؟ 
آيــا آنهايي که مخالــف شفاف ســازي قاطعانه و 
بي ماحظــه پرونده هــاي دوران چهارســاله آخر 
دولت ســابق هســتند، درحقيقت مخالف سخنان 
پيامبر رحمت و مغفرت نبوده و با روح عدالت امام 
علي)ع( مخالفت عملي نمي کنند؟ مســئوالن قبلي 
هرچند با حســن نيت هم اين چنيــن گزينش هايي 
را انجــام داده اند، آيا احتمال حتي يک بي عدالتي 
در گزينش هاي خود نمي دهند که خواهان جبران 
آن باشند؟ اگر تصور مي کنند که در داوري خود 
حتي حق يک نفر هم ضايع نشده و به کسي ظلمي 
نکرده باشــند که به اصل»جايزالخطا بودن بشــر« 
اعتقاد ندارند؛ اما اگر احتمال حتي يک اشــتباه در 
قضاوت را مي دهند،5 بايد از بررسي بي طرفانه همه 
پرونده هاي قديم استقبال کنند که خداوند از حق 
خود مي گــذرد، اما از حق النــاس نمي گذرد. آيا 
آنها ســخنان اميرمؤمنان در جبــران بي عدالتي ها و 
رانت هاي داده شــده به برخي هــا در دوران حکام 
گذشــته را ) حتي اگر مهريه همســران خود کرده 
باشــند( به ياد مي آورندکه آن را از وظايف دولت 

عدالت محور خود اعام مي کنند؟6
از طرفي نامشــخص بودن تعداد بورسيه هاي رانتي 
ازکل 3700 نفــر بورســيه دولت نهــم و دهم که 
يکي از وکاي مجلس اعام کرده اســت، ســايه 
شــوم تشکيک عدم شايستگي علمي را بر سر همه 
بورســيه ها و همه اعضاي هيئت علمي جذب شده 
در چند سال گذشته را گسترده است که اين خود 
نوعي بي عدالتي و ظلم آشــکار در حق دانشــگاه 
و همچنيــن آنهايي اســت که مطابق بــا قانون و با 
شايســتگي علمي و اخاقــي در اين مدت جذب 
اين محيط مقدس شده اند و رعايت نکردن عدالت 
تخصصــي ظلم مضاعفي در حق دانشــگاه اســت 
کــه به تعبير امام راحل بايســتي به عنوان »کارخانه 
انسان ســازي« بوده و بايد نيروهاي متعهد به نظام و 

متخصص را تربيت کند:
)که ذات نايافته از هستي بخش         

کي تواند که شود هستي بخش(
عدم شفافيت و سربسته ماندن پرونده 3700 بورسيه 
مارک جذب رانتي و عدم شايســتگي علمي را به 
نحوي براي هميشــه بر پيشــاني همه آنها )از تر و 
خشک( خواهد زد و آثار منفي بي اعتباري بر آنها 
و دانشگاه را بر جاي مي گذارد؛ لذا به نظر مي رسد 
کــه دلواپســان واقعي آنهايي هســتند که تمام هم 
وغم خــود را مصروف شفاف ســازي پرونده هاي 
3700 بورســيه و پرونده جذب عضو هيئت علمي 

آيا آنها سخنان اميرمؤمنان در 
جبران بي عدالتي ها و رانت هاي 
داده شده به برخي ها در دوران 

حکام گذشته را ) حتي اگر مهريه 
همسران خود کرده باشند( به ياد 
مي آورندکه آن را از وظايف دولت 
عدالت محور خود اعالم مي کنند؟
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جديد و بررســي عادالنه همه دانشــجوياني که با 
ستاره دار شــدن در چند ســال گذشــته از تحصيل 

محروم شده اند، مي نمايند. 
هيچ جامعــه اي، به خصوص جوامع نوپــا، از بروز 
»خســران«، رفتارهــاي اجتماعي خــاف عرف و 
شــرع مقدس و همچنيــن پيشــامدهاي ناگوار در 
امان نيست. آنچه اهميت دارد شهامت و شجاعت 
اجتماعــي براي اصــاح خطا و جبران خســارت 
وارده بــه حق النــاس و حقوق اجتماع اســت و نه 
ســرپوش گذاردن بر خطاهاي گذشــته و مبارزه با 
افــراد صاحب صاحيتي که کمــر همت به جبران 
بي عدالتي هــا و رانت هــاي خاف شــرع و عرف 

گذشته بسته اند. 
جلوگيــري از شفاف ســازي ســايه ترديــد را در 
ناتواني علمي همه جذب شــدگان و بورســيه ها و 
تشــکيک بر صاحيت دانشــگاه ها جهت تربيت 
نيروي انســاني ماهــر براي حل معضــات جامعه 
بــرکل جامعه آکادميک ايــران خواهد افکند که 
بــازي با اعتبار علمــي دانشــگاه ها و مراکز علمي 
تحقيقاتي و خود افراد ، از زيان هاي جبران ناپذيربه 
حيثيت علمي کشــور نوپاي اســامي ما است و از 
طرفي جامعه ما را در مظان اتهام بي عدالتي و عدم 
شايسته ساالري باقي مي گذارد و اين ظلمي آشکار 

به تشيع علوي است. 
تــا زماني که تمــام پرونــده بورســيه ها بي طرفانه 
بررســي کارشناسانه نشــده و ســره از ناسره جدا 
نشده اند، ســايه شوم تشکيک بر مراکز آکادميک 
ما وجود خواهد داشت و باعث دامن زدن مخالفان 
و معاندان و دشــمنان قســم خورده به نظام اسامي 
و مردم ســاالري ديني مي شــود و ايــن از گناهان 
کبيره آنهايي اســت که مانع شفاف سازي و جبران 
خطاهاي چند سال گذشته مي شوند. شفاف سازي 
شــجاعانه همه پرونده هــا و تصحيح خطاي دوران 
رکود علمــي قبل نه تنهــا اعتبار نظــام جمهوري 
اســامي را خدشــه دار نمي کنــد، بلکــه آبروي 
نظام اســامي را بازســازي مي کند و به دنيا نشان 
مي دهد که نظام اســامي داراي مکانيســم »خود 
تطهيرســازي« اســت. يعني مردم کشــور و دنيا به 
مکانيسم اصاح پذيري داخلي و توانايي پاکسازي 
درونــي نظــام اســامي اعتمــاد خواهنــد کــرد. 
نخبه پروري به جاي نخبه کشــي خواهد شــد. لذا 
با شفاف ســازي همه پرونده ها جو شايسته ساالري 

مجدداً حاکم شــده و از احتمــال مهاجرت مغزها 
مي کاهد و شــايد اعتماد به بازگشــت نخبگان را 
هم به وجود آورده و بازگشت آنها را تسريع کند. 
وجود حدود 12000 نيــروي متخصص ايراني در 
مراکز علمي و تحقيقاتي کشــورهاي توسعه يافته، 
باعــث پويايي آن جوامع و ضــرر و زيان به ايران 
مي شــود، آيا نبايد همه دلســوزان نظام و کشــور 
که مي خواهند ايران اســامي را الگوي مدرني از 
حکومــت مردم نهاد مبتني معنويت الهي و عدالت 
اسامي نشــان دهند، دلواپس خســران کشور در 
اثر عدم بهره برداري از تــوان فکري اين نيروهاي 

تحول ساز جامعه هم باشند؟ 
پيگيري و جبران خطاي مسئوالن گذشته مي تواند 
اعتمــاد نخبــگان را بازســازي کــرده و کاهــش 
مهاجــرت يــا حتــي بازگشــت تحصيلکرده ها را 
به دنبال داشــته باشــد و آنهايي که بــدون توانايي 
تخصصي و با استفاده از امتياز » نخبه سازي رانتي« 
به محيــط دانشــگاه راه يافته اند، خــود را ملزم به 
کســب مهارت علمــي کــرده و در نهايت باعث 

اعتاي خود و جامعه علمي کشور مي شوند. 
و امــا يــک نمونه نشــان مي دهــد گزينش هاي با 
رانت حزبي در آلمان شــرقي7 ســابق نه تنها باعث 
اعتاي آن کشــور نشد، بلکه عقب افتادگي علمي 
و فناوري آلمان شــرقي را هم به همراه داشت. بعد 
از جنگ دوم جهاني و تقسيم آلمان به دوکشور و 
اســتقرار دولتي کمونيستي در قسمت شرق آلمان 
تحت تصرف شــوروي از ســال 1949 که عمدتاً 
مناطق صنعتي و ثروت ســاز آلمــان قبل از جنگ 
بودند جامعه و مراکز علمي و صنعتي آلمان شرقي 
با رکود کشنده اي روبرو شدند. در زمان فروپاشي 
آلمــان شــرقي)1990( دانشــگاه هاي آن خطه با 
وجــود تورم 450 درصدي عضــو هيئت علمي »با 
رکود تورمــي علمي«) يعني تورم نيروي انســاني 
همــراه رکود علمي( کشــنده در علــم و فناوري 
جديد روبــرو بودنــد. آنها قابليــت رقابت علمي 
با ديگــر مجامع علمي و امــکان تبديل فناوري به 
ثروت را با وجود ســابقه ديرينه صنعتي از دســت 

داده بودند. 
لــذا تورم نيــروي انســاني حتي باعث تســريع در 
فروپاشــي دولــت مدعــي عدالت محــور آلمان 
شــرقي هم شــد. بعد از اتحاد دو آلمان مســئوالن 
وقــت بــراي غلبه بر رکــود علمي دانشــگاه هاي 
شرق آلمان ضمن سرمايه گذاري زياد و جسورانه 
براي مقابله با رکود علمــي ابتدا با گزينش مجدد 
شايسته ساالرانه با تورم نيروهاي رانتي حزبي مقابله 
کردنــد تا بتوانند بر رکود علمي قســمت شــرقي 
آلمــان متحــد فائق آينــد. اکنون بعــد از پااليش 
علمي و همطراز شــدن دانشگاه هاي شرق آلمان با 
قسمت هاي غربي اين دانشــگاه ها در توليد ثروت 
آلمان مشارکت فعال دارند. گزارش رئيس مرکز 
اروپايــي تحقيقات مبارزه با فســاد اداري8 درباره 
تجربه مبارزه با فســاد دانشــگاه هاي روماني که با 
عنوان فســاد اداري دردانشــگاه ها-اصاحات در 
روماني- درنوامبر 2013 انتشار يافت، شايان توجه 

است. تجربه موفق ديگرکشورهايي که با پااليش 
مراکــز علمــي از نيروهــاي رانتي، اعــم از رانت 
حزبــي، فاميلي، عقيدتــي و.... توانســتند جايگاه 
علمــي خود را تثبيــت يا بهبود بخشــند، مي تواند 
راهگشــاي مســئوالن ما در بازگشــت بــه اصول 
شايسته ســاالري و تطهير محيط مقدس دانشگاه از 
هر گونه شــبهه ها و تشکيک علمي بشود. البته اين 
کار شــهامت مديراني را مي طلبد که در عمل و نه 
در شعار دلواپس اعتبار دانشگاه ها و عظمت جامعه 

نوپاي اسامي ما هستند.
اما معدود افرادي که دلواپس ازدســت رفتن امتياز 
رانتي نا به جاي خود هستند، آنها هم در درازمدت 
يقينا ًضــرر نمي کنند. چــون درخواهند يافت که 
راه نجــات و حفظ آبروي خود در کســب اعتبار 
علمي اســت که اعتــاي خود و پذيــرش در بين 
همکاران دانشــگاهي را تضمين مي کند و لذا آنها 
را از پذيرش پوشش هاي مديريتي که سرپوشي بر 

ناتواني تخصصي آنها بود باز مي دارد .

پي نوشت
1.جامعه شناســي نخبه کشــي، دکتر علي رضاقلي،  نشر 

غزال 
2.اصول دين شيعه به  ترتيب از قرار زيرند:-1 توحيد -2 
عــدل -3 معاد -4 نبوت -5 امامــت وعدل به معناي آن 
است که افعال خداوند متعال از سر دادگري و شايستگي 
اســت و به هيچ کس ســتم نمي کند و هــر چيزي را در 
جاي خويــش نگه مي دارد و با هــر موجودي، چنان که 

شايسته است  رفتار مي کند
http://www.asemooni. آســموني  پورتــال  منبع، 
com/religion/islam/what-are-the-prin-
ciples-and-branches-of-islam#ixzz3A-

WuagcM7
3.کشــوري که ميليون ها دالر براي حفظ حيثيت کشور 
در ميدان هاي ورزشــي هزينه مي کند، آيا نبايد دلواپس 
استفاده کشورهاي اســتکباري از توانايي علمي فرزندان 
ايــن مرز و بــوم باشــد.آيا اگر خانــم پروفســور مريم 
ميرزاخاني جايزه علمي که به نوبل رياضي اشــتهار دارد 
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در محضــر خالــق يکتا در روزحســاب و کتاب به دليل 
عدم شايسته ســاالري و بي عدالتي علمي و فراردادن مغز 
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نخســت، فرهنــگ و تاريــخ ايرانيــان مســتقيم و 
غيرمســتقيم، مردمان اين ديار را دعوت به سکوت 
مي کند. ســنت دينــي، ادبيــات عرفانــي، ادبيات 
فولکلوريــک و تاريخ اقتدارگــراي اين مرزوبوم، 
ناخودآگاه جمعي ايرانيان را بر ميمنت سکوت 
و صولت صمت رهنمون ساخته است. از اين منظر 
شايد پر بيراه نباشد طعنه اي که در کنفرانس بوستون 
بــه روان درمانگر و سايکوآناليســت ايراني زده اند: 
 Free( ايراني هــا مگر مي توانند تداعــي آزاد«

association( کنند.« )همايون پور، 2012(
گزاره هاي متعددي ما را به نگفتن فرامي خواند:

1ـ1ـ در ســنت دينيـ  عرفاني مستندات فراواني امر 
بر کنترل زبان مي کند. روايات متعددي اســت که: 
»هر کس ســاکت تر باشد، سالم تر است« يا از امام 
جعفر صادق )ع( آورده شده: »سکوت، کليد هر 
گونه راحت و آســايش دنيوي و اخروي اســت... 
براي شــخص جاهل، پرده ساتر و براي عالم زينت 
است. با سکوت سختي قلب و قساوت دل برطرف 

مي شود.«1
نقل شده که: »برخي اصحاب حضرت رسول سنگ 
در دهــان مي گذاشــتند و آن گاه که مي خواســتند 
ســخن بگويند، تأمل مي کردند که آيا براي رضاي 
خدا و در جهت وظيفه الهي است يا خير؟ اگر چنين 
مي پنداشتند، سنگ را از دهان بيرون آورده، سخن 

مي گفتند«.2
سنت عرفاني نيز يکي از راه هاي رسيدن به مقام هاي 
باالي معنوي را در گوشه نشيني، عزلت جويي و زبان 
در کام کشــيدن مي داند. در منظــر عرفا زبان مانع و 
دافع عروج اســت و مســير رهايي با مرکب صمت 
طي مي شود. اين يک نظر غالب در ميان اهل عرفان 
اســت که متوســطان جامعه )عموم مــردم( قادر به 
شــناخت رضا و خشم الهي نيســتند. اکثريت مردم 
نمي توانند تشــخيص دهند که کدام سخن موجب 
نورانيت باطن مي شود و کدام يک به ظلمت درون 

مي افزايد. 
اين امري اســت که از عهده اولياي خدا برمي آيد، 
از آن رو بهتر آن است که عوام کمتر سخن بگويند: 

کم  گوي و به جز مصلحت خويش مگوي
  چيزي که نپرسند، تو خود پيش مگوي

گوِش تو دو دادند و زباِن تو يکي 
 يعني که دو بشنو و يکي بيش مگوي

آن را که زبان دهند، ديده ندهند
وآن را که دهند ديده، خاموش کنند

يعني آن کس که زبان مي گشايد، چشم حقيقت بين 
ندارد. ديده گشــايي بر عالم غيــب مازم با دوختن 

دهان و بســتن زبان اســت. اين پارادايم در ادبيات 
عرفاني بارها تکرار شده است: 

هر که را اسرار حق آموختند 
 مهر کردند و دهانش دوختند

يا: 
اين مدعيان در طلبش بي خبرانند 

 آن را که خبري شد، خبري باز نيامد
برخــي از مصلحــان اجتماعــي هــم آن گاه که از 
فضاي اجتماعيـ  سياسي وارد فضاي اگزيستانس و 
شهودي مي شوند، امر بر سکوت مي کنند. مرحوم 
شريعتي کــه بزرگ ترين ســاحش کلمه بود و 
تنها با کلمه تأثير بي بديلي در نيم قرن اخير اين ديار 
گذاشت، وقتي وارد تجارب معنوي خود مي شود، 
گفتن را تقبيــح مي کنــد و به تقديــس نگفتن 
مي نشيند. اين گونه اســت که در کوير مي خوانيم: 
»حرف هايي اســت بــراي نگفتــن. حرف هايي که 
هيچ گاه سر به ابتذال گفتن فرود نمي آورند. سرمايه 
هر فرد به اندازه حرف هايي اســت که براي نگفتن 

دارد.«
1ـ2ـ ادبيــات کاســيک، ادبيــات فولکلوريک و 
ضرب المثل ها هم انســان ايرانــي را انذار به نگفتن 
مي کنــد و احتــراز از گفتن. دقت و تأمــل در اين 

گزاره ها بي فايده نيست. 
»زبان سرخ، سرسبز مي دهد بر باد« 

»ديوار موش دارد، موش هم گوش دارد« 
»اگر سخن نقره است، سکوت طاست« 

پرده پوشــي يکي از مضامين عمده ادبيات اين ديار 
اســت؛ به طوري که شــرط عافيت را در پوشــاندن 
مســلک، مرام و مکنت مي داند. ســعدي به مثابه 
کسي که با توسل به کلمه نقش مهمي در پي ريزي 
فرهنگي اين ملک داشــته است، خود باب وسيعي 

دارد »اندر فضيلت خاموشي«:
زبان درکش اي مرد بسياردان 

 که فردا قلم نيست بر بي زبان
صدف وار گوهرشناسان راز 

دهان جز به لؤلؤ نکردند باز3 
يا همو در گلستان مي فرمايد: 

»جواني خردمند از فضول فضائل حظي وافر داشت 
و طبعي نافر. چندان که در محافل دانشمندان نشستي 
زبان ســخن ببستي. باري! پدرش گفت: اي پسر! تو 
نيز آنچه داني بگوي. جوان گفت: ترسم که بپرسند 

از آنچه ندانم و شرمساري برم. 
نشنيدي که صوفي اي مي کوفت

زير نعلين خويش ميخي چند
آستينش گرفت سرهنگي 

که بيا نعل بر ستورم بند«
1ـ3ـ صولت صمت، تقبيح گفتن و تقديس نگفتن 
تنهــا محدود به بافتار ديني، عرفاني و ادبي نيســت. 
بلکه تاريخ اقتدارگراي اين ديار مطعون، مشــحون 
از شــواهدي است که حاکمان کمترين تحملي در 
برابر ســخن متفاوت )و نه الزامــاً مخالف( مردمان 
نداشــته اند. شــعله هاي خشــم و خون، ناخودآگاه 
جمعــي را بــه پاسداشــت ســکوت فرامي خواند. 
واقعيــات هــراس آور و هول انگيزي کــه در طول 
سده ها بر تارک تاريخ اين ملک و ملت رفته است، 
ما را به خاموشــي و بنابر دعوي نويســنده به خفقان 
خودخواســته فرامي خواند. ناخــودآگاه جمعي ما 
وارث تاريخي اســت کــه در آن زبان ها از قفاها به 
در آمده اســت. ما وارث تاريخي هستيم که لب ها 
دوخته شده و پاســخ کلمه با گلوله داده شده است. 
از نادر افشار تا صفويه، از محمود افغان تا قوم قجر، 
از پهلوي اول تا پهلوي دوم و نيز ســال هاي متأخر، 
سرشار از واقعيت هايي است که سکوت را تضمين 
حيــات مي داند. ما فرزندان پدراني هســتيم که تنها 
هفت هزار تن از آنها در تصرف کرمان و به دستور 

آقامحمدخان چشمانشان از حدقه به در آمد. 
ما وارث چنين تاريخي هستيم. تاريخي که به تمامي 
مــا را به نگفتن، حرف ها را پيش خود نگه داشــتن، 
زمزمه نکــردن  هــم  خلــوت خويــش  در  حتــي 
فرامي خوانــد. ناخــودآگاه جمعــي ما سرشــار از 
ســکوت است. ما؛ کرها و الل هاي تاريخيم. تاريخ 

از ما موجوداتي الکن ساخته است.
1-4- جــداي از آنچه ذکر شــد تجربــه فردي ما 
هم نشان دهنده آن اســت که گاه حرف زدن نه تنها 
درد ما را شــفا نداده، بلکه افزون هم کرده اســت. 
اين تجارب گاه به ما نشــان داده کــه زبان از چنان 
اســتعدادي برخوردار اســت که آتش ها برافروزد، 
مناقشــه ها برانگيزد و کينه ها دامــن زند. پس همان 
بهتــر که ســکوت را شــعار خويش کنيــم؛ رأيت 
صمت را برافرازيم و نگفتن را به مثابه امري اخاقي 
تقديس کنيم و در پس پرســوناي اخاق با دنيايي 
از حرف هاي ناگفته )و درواقع معضات حل نشده( 

پنهان شويم. 
دوم، مشــکل از آنجــا آغاز مي شــود کــه مفاهيم 

در فضيلت گفتن

علي نيک جو

ما وارث چنين تاريخي هستيم. 
تاريخي که به تمامي ما را به 
نگفتن، حرف ها را پيش خود 

نگه داشتن، حتي در خلوت خويش 
هم زمزمه نکردن فرامي خواند

نوشتاري در ضرورت روانکاوي 
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عرفانــي، ادبي و سياســي به طور ناخــودآگاه وارد 
روابط فــردي و حيــات اجتماعي مي شــود. آنچه 
ناخودآگاه جمعي ما از سنت ديني، شهود معنوي و 
تجربيات تلخ تاريخي با خود حمل مي کند، به طور 
کامًا ناخودآگاه وارد فضاي شخصي مي شود و با 
خود بار معنايي و هيجاني اش را هم مي آورد. مسئله 
اين است که ناخودآگاه، قادر به تمييز و تفارق ميان 
مؤلفه هاي انتزاعــي مذکور با پيچيدگي هاي حيات 
اجتماعي و روابط آدميان نيســت و اين امر به غايت 
آسيب زاست. تعميم و بسط مفاهيم معنوي مذکور 
به حوزه زيســت فردي نه تنها به پرمعناشــدن رابطه 
نمي انجامد، بلکه رابطه را از معنا تهي مي کند. نه تنها 
هم افزايــي رابطه نمي آورد، بلکــه خود، ضد رابطه 
مي شــود و به تعبير موالنا ســرکنگبيني مي شود که 

ازقضا صفرا مي افزايد. 
ســکوت اگر در ســنت ديني مانع از گناه مي شود 
و اگــر در طريق عرفــان بال پرواز مي شــود و اگر 
در جامعــه توتاليتر مايــه حيات مي شــود، اينجا و 
در ســاحت روان، موجــودي را مي آفرينــد؛ پر از 
تنش هاي عظيم، تعارضات انباشته و اضطراب هاي 
مردافکن. هيجانات و خاطراتي که در طول سال ها و 
با هزار تکلف دفن شده اند، دفع نشده اند. ممکن 
اســت در ظاهر فراموش شــوند، اما هرگــز از ياد 
نمي روند. ممکن است تن را رها سازند، اما جان 
را در چنبــره خويش مي فشــارند. »ســکوت همان 
تشويشي است که مايل است الل بماند. همه متوجه 
مي شــويم که تشويش موردنظر و آنکه در درون ما 
مي خواهد الل بماند، همان ناخودآگاه ماســت که 
وطن و غربت نمي شناسد يا از اين هم بدتر؛ در وطن 

خويش غريب است«.4
مي توان عمــري ادعا کرد: هيچ مسئله اي نيست 
يا حرفي براي گفتن وجود ندارد يا مشکلي 
نيســت يا جز خاطره اي دور هيچ چيز باقي 
نمانده اســت؛ اما و هــزار اما نمي تــوان بر رنج 
قاب شدن کلمات در پس ميله هاي خودسانسوري 
و انکار غلبه کرد. ســکوت از منظر روان شــناختي 
جز برهم زدن تعــادل روان و بالطبع انواع نشــانه ها 
حتــي  و   )neurosis( روان نژنــدي  شــکايات  و 
روان پريشــي )psychosis( بهــره اي در بر ندارد. 
فيلم اخير پوران درخشــنده ـ »هيس« دخترها فرياد 
نمي زنندـ  تا حدي نشــان مي دهد که امر بر سکوت 
نابه جا چه تأثير مهلــک و ويران کننده اي بر قرباني 
مي گذارد و چگونه تمامي هســتي او را تحت  تأثير 

قرار مي دهد. 
ســوم، زيگمونــد فرويــد در مقالــه نگفتن 
)negation( به تشــريح چگونگــي تأثير نگفتن و 
مکانيســم انکارکردن بــر آسيب شناسي رواني 
)ســايکوپاتولوژي( آدمــي مي پــردازد: »زماني که 
مطلبي negate مي شــود نگفته باقي مي ماند، بدين 
معناست که فرد مي خواهد بگويد اين مطلبي است 
که من ترجيح مي دهم تا سرکوب شده باقي بماند.«5  
بنابــر ادبيــات فرويدي،  مــن )ego( هيجانات و 
تجربيات را در ناخودآگاه )uncs( سرکوب مي کند 
تا از دســترس خــودآگاه )CS( دور بماند. چراکه 
حضور عواطــف مذکور در خــودآگاه اضطراب 
زاســت. از طرفي بخش عمــده اي از حال بد آدمي 

 ego عواطفي اســت که )material( مربوط بــه
 )Repressed( ترجيح مي دهد تــا سرکوب شــده
باقــي بماند. درواقع عواطف سرکوب شــده بســان 
شمشير داموکلوس براي يک عمر باالي سر سامت 
روان باقــي مي مانــد. فرويد بر اين رأي اســت که 
ناخودآگاه از جنس کلمه )word( است. متأخرين 
فرويد ازجمله ژاک لکان هم بر اين امر مهر تأييد 
مي زنند: » ناخودآگاه به صورت کلمه ســاختارمند 
شده است«.6 ناخودآگاه سرشار از حرف هاي ناگفته 
است. پس اگر درد از جنس کلمه است، درمان هم 
از جنس کلمه اســت. اين درد، خود درمان اســت. 
بنابر نظر فرويد تــا زماني که کلمه از ناخودآگاه به 
ســمت پيش آگاهي )preconscious ( و درنتيجه 
آگاهــي جريان نيابد، امکان حل وفصل شــکاياتي 
چون اضطراب، افسردگي، وسواس، اختال جنسي 

و... وجود ندارد. 
اين مسير با مرکب زبان )language( طي مي شود. 
negation امــا مسدودشــدن جريــان در مرحلــه 
پيش آگاهي است. ازاين رو )negation( يک گام 

پيش تر از سرکوب است. 
نگفتن، سبب مي شود عواطف از ناخودآگاه بيرون 
 primary( آيــد و ازاين جهت بر ســرکوب اوليــه
repression( فائــق مي شــود، اما با مسدودشــدن 
در PCS گويي مجدداً دچار ســرکوب مي شــود 
به بيان ديگــر نگفتن   .)Secondary repressing(
راهي اســت به ســوي منزلگه فهميــدن هرچند 
درنهايت ســر از ناکجاآباد نفهميدن درمي آورد. 
 )life drive( نگفتن وجهي اســت از سائق زندگي
 )death drive( اما کارکــردش به ســائق مــرگ
مي مانــد. بــا مسدودشــدن پيش آگاهــي، پــروژه 
بازســازي ســاحت روان ابتر مي ماند. بــراي آنکه 
 ego هيجانــات و تجربيات باال بيايد الزم اســت تا
تخريب شود )deconstruction( و باز از نو ساخته 
 negation اين روند در .)Reconstruction( شود
ناتمــام مي مانــد و اين به معناي بدترشــدن حال بد 
آدمي است و اين همان رنجي است که ما مي بريم. 
حال بد ما ريشه در حرف هايي دارد که نگفته ايم، نه 
حرف هايي که گفته ايم. خطر حرف هاي گفته نشده 

به مراتب بيشتر از حرف هاي گفته شده است.

چهارم، دکارت عقيده داشت که رفتار زباني آدمي 
مهم ترين وجه تمايز او از حيوان است؛ »زبان خاق 
باالترين تجلي تمايز آدمي با حيوان است.«7 دکارت 
تنها نشــانه مطمئن براي موجودي که صاحب ذهن 
است را توانايي به کارگيري زبان مي داند آن هم به 
شيوه اي خاق، انساني، منسجم، همراه با نوآوري، 
متناســب با موقعيت ها و پديدآورنده انديشــه ها در 

اذهان.
زبان شالوده تفکر کاميـ  منطقي است. زبان انتقال 
تجربه انباشته شده نسل هاســت. اساسي ترين عنصر 
زبــان کلمه اســت. انگلس مي گويد: »ريشــه هاي 
نخســتين کلمه را بايد در تاريخ کار و کنش متقابل 
اجتماعي جســت.«8 زبان شناسي در سال هاي متأخر 
دســتخوش تغييرات شگرف شده است. در مراحل 
اوليه رشــد زبان، کلمات داراي خصلت وابستگي 
به عمل بودند. در زبان شناســي متقدم و ازجمله در 
آثار فرويد زبان واسطه واقعيت به شمار مي رفت. در 
رويکرد مبتني بر Objectivism نقش زبان به مثابه 
حامل معنــا تقليل مي يابد، اما »سراســر تاريخ زبان 
انســان، تاريخ رهايي کلمه از زندگي عملي و روند 
تکامل گفتار به ســوي فعاليتي مســتقل است. کلمه 
حامل تکامل اجتماعي اســت. در فرايند اين تکامل 
کم کم از وابســتگي بــه فعاليت عملي جدا شــده، 
به صورت نظامي مســتقل در آمده است.«9 درواقع 
در نگاه ساختارگرايانه فهم واقعيت بيروني از طريق 
کلمه ميســر مي شود. شــايد جامع ترين تعريف اين 

پارادايم را در سخن همبولت بتوان ديد: 
»همبستگي دوطرفه انديشه و کلمه به روشني بيانگر 
اين عقيده اســت که زبان ابزار بيان واقعيت از پيش 
ساخته شده است.«10 چندين نســل از روان شناسان 
و زبان پژوهــان کلمه را به عنوان عامتي ســاده که 
جانشين شيء مي شــود، تلقي مي کردند و کارکرد 
اصلي کلمه را اشاره به يک شيء مي دانستند، اما در 
فضاي پست مدرن که متضمن نگاه پساساختارگرايي 
است، زبان ديگر تنها حامل و واسطه واقعيت نيست، 
بلکه اساســاً خود واقعيت است؛ »اساساً واقعيت، در 
 )1996 ،Evans( 11».قالب گفتمان ساخته مي شــود
ايــن همان قول لکان اســت کــه: »زبــان خود را 
به رايگان در اختيار ما مي گذارد تا به کارش بگيريم، 
اما به محض آنکه آن را پذيرفتيم، ما را به اشغال خود 
درمي آورد.«12 به نظر مي رسد لکان، نظريه فرويد را 
در پارادايــم ســاختارگرايي، مفهوم پردازي مجدد 
کرده اســت. در زير گفتمان مذکور دنياي مدلول 
اساساً چيزي به جز دنياي زبان نيست؛ »مدلول هرگز 
 13)1973،Barthes( ».بيرون از زبان حضور نــدارد
نگاه فرماليستي نوام چامسکي هم زبان را نه ابزار، 
بلکه بخشي از سرشــت آدمي مي داند و براي زبان 
ماهيتي فطري قائل اســت. چامســکي در ضرورت 
زبان پژوهــي مي گويد: »مطالعه عميــق زبان آدمي 
مي تواند در پايه ريزي علوم اجتماعي انســان مدار و 
نيز جهت کنش اجتماعي مؤثر باشــد. ما چشم به راه 
روزي هستيم که پژوهش هاي زبان شناسي راهنماي 
اســتواري باشــد فراراه مبارزات بي پايان و البته تلخ 
و ناگوار انســان براي دســتيابي به آزادي و عدالت 

اجتماعي.«14.
 )Symbolization( نمادپــردازي  نوعــي  زبــان 
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احساســات و تجــارب آدمي اســت. بــا بازنمايي 
واقعيت از طريق نمادين کردن آن ناگزير مي شويم 
با احساســات و هيجانات پشــت آن مواجه شويم. 
ناچار مي شــويم بر آنچه بر ما رفته اســت چشم در 
چشم بدوزيم تا شايد راهي به رهايي بجوييم. يا 
به تعبير لکان تخليه ژوئيسانس از بدن صورت 
گيــرد. فرويد بر اين رأي اســت که زبــان، دنياي 
دوگانــه مادر ـ کــودک را به هم مي زنــد و پيوند 
آرام بخش پيشــين را مي گسلد و اين هزينه اي است 
که انســان براي انسان شــدن خود بايد بپردازد. اين 
حرکتي اســت از طبيعت به سوي فرهنگ. لکان اما 
پا را از اين هم فراتر مي گذارد و اساســاً فرهنگ را 

مولود زبان مي داند و البته اين قصه ادامه دارد.
پنجم، حال که يکي از مهمترين مؤلفه هاي سامت 
روان را بــر زبان، کلمه و گفتن قرار داده ايم ممکن 
است اين نگراني وجود داشته باشد که تا چه ميزان 
گفته هاي درمان جو از اصالت، صداقت و ســنديت 
برخوردار اســت و اگــر تمام آنچه طي جلســات 
روانکاوي گفته شده، جز افسانه بافي، خيال پردازي 
و دروغگويي نباشد، تکليف چيست؟ ردپايي از اين 
نگرانــي را در آراي فرويد هم مي توان ديد. فرويد 
بــر اين رأي بود که رؤيا تحقق آرزوســت. انســان 
آنچــه را نــدارد به کمک خيال بــرآورده مي کند. 
نزد فرويد، انســان بيرون از خيال است اما نزد لکان 
آدمي معلول خيال پردازي اســت و آدمي مســاوي 
اســت با خياالت خويشتن. در انديشه لکان نگراني 
مذکور موضوعيــت ندارد. چراکــه در روانکاوي 
لکاني واقعيت چيزي جز واقعيت دروني فرد نيست 
که ممکن است هيچ ارتباطي هم با واقعيت بيروني 
نداشته باشد. از اين منظر هيچ مرزي ميان واقعيت با 
فانتزي، افسانه بافي و حتي دروغگويي وجود ندارد. 
مهم اين است که مشخص شود فان حرف خاف 
واقع از کجاي ســاختار رواني فرد زاده مي شــود و 
در پس آن، چه مفهومي و تعارضي خوابيده است. 
اين همان قول ژاک ميلر اســت: »فانتري، واقعيت 
است«. از تمامي آنچه طي تداعي آزاد و در جلسه، 
باال مي آيد، بايد در جهت بازسازي رواني درمان جو 
سود برد. »هر آنچه از خال واقعيت ديده مي شود، 
ريشه در فانتزي دارد... پشت هر دروغي حقيقتي از 

فرد نهفته است.«15 
لــکان در »منطــق فانتــزي« تأکيد مي کنــد: »ميل 
)desire( و واقعيت عميقاً به يکديگر پيوســته اند و 
ماهيت پيوند آنها در فضاي فانتزي متبلور مي شود.«16

فانتزي امري عيني )objective( نيست؛ يعني مستقل 
از ادراک هاي حسي سوژه نيست. درعين حال امري 
ذهنــي )subjective( هم نيســت. يعنــي از زمره 
شهودهاي تجربه شــده سوژه نيست: »فانتزي نوعي 
 objectively –( مقوله نامتعــارف عيني ـ ذهنــي
subjective( اســت. يعنــي آنکه امــور بالفعل و 
عيني به نظرت چگونه مي رسند حتي اگر به نظرت 

17)1991 ، Danett( ».آن گونه نباشند
به نظــر مي رســد در ادبيــات روانــکاوي فانتزي، 
افســانه بافي و دروغگويي در مقابــل حقيقت قرار 

نمي گيرد و نگراني از اين نظر باموضوع است.
ششم، بشــر امروزي بيش از هميشه نيازمند جريان 
سيال و ســازنده گفت وگو اســت. گفت وگوي 

تنهايي که از خود شــروع مي شــود امــا در خود 
نمي ماند و به ديالوگ با محيط و ديگران مي انجامد. 
برقــراري ديالوگ ميان رنجــي که مي بريم با 
فحواي پنهان شده در پس آن رنج به رغم آنکه 
اما مي تواند  به خودي خود امري اضطراب زاســت، 
آبســتن حياتي پربار و ســازنده باشــد. ناخودآگاه 

جمعي ايرانيان سرشار از ناگفته هاست. 
اما آيا با نگفتن، ناگفته ها ناپديد مي شوند؟ سکوت 
سرشار از سخن است. ناگفته ها گريبان آدمي را رها 
نمي کنند و به قول صادق هدايت: »دردي مي شوند 
که همچون خوره روح آدمي را از درون مي خورند 
و مي خراشــند.« اين گونه اســت که ژيژک معتقد 
اســت: »امروز بيش از هرروز در طول تاريخ، زمان 

واقعي روان کاوي فرارسيده است.« 18
روانکاوي فرصتي اســت تا غول خفته بيدار شــود. 
مجالي اســت تا ســوژه ناآشــنا به مدد واژه به ابژه 
آشنا بدل شــود و جايگاهي متناسب و متناظر با بار 
هيجاني اش در ســاحت روان آدمي بيابد يا به تعبير 
اساوي ژيژک؛ )1997( »سوژه به کمک واژه خود 

را پيدا کند.« 
از  پــر  و  صعب العبــور  راهــي  البتــه  روان کاوي 
گردنه هاي خطرناک اســت. بر روانکاو اســت که 
نه تنها کلمات درمان جو را ببلعد، بلکه با تســلط بر 
دانــش فرازبانــي )Paralinguistic( ميان ســطور 
کلمات را هم بشنود و نيز از لحن، گويش، آهنگ 
گفتار و همچنين ايماواشاره ها، مفاهيم مستتر را طي 
جلسات متعدد، به طور بطئي و تدريجي عيان سازد. 
آناليز، فرصتي است تا درمان جو در يک بي زماني و 
بي مکاني مطلق به کمک درمانگر داســتان زندگي 
خود را تخريب کند و باز از نو بنويســد  و اين يعني 
انسان در حال شدن.  همان که ژان پل سارتر 
آرزويش را داشت: »انساني که هست آنچه نيست و 
نيست آنچه هست«. بر اين مبنا شايد بتوان ادعا کرد 
روان کاوي پاياني ندارد. چراکه انسان در حال شدن 
پاياني ندارد و به قول فريدون مشيري: »ما را تمام 

لذت هستي به جست وجوست.«
البته دســتکاري و واکاوي دمل هــاي چرکيني که 
عمري با نگفتن و انکار متعفن شــده اند، عذاب آور 
و هول انگيز است. بوي عفن آن فضاي وجود آدمي 
را فرا مي گيرد، اما اين تاواني اســت که به قول پل 
تيليش؛ »ما ناگزيريم براي انسان بودن و انسان ماندن 
خويــش بپردازيم.«19 پيش از آنکه به قانقاريا تبديل 

شود و تمام ساحت روانمان را درنوردد. 
هفتم، »و در آغاز هيچ نبــود. کلمه بود و آن کلمه 

خدا بود.« )انجيل( 
کلمــه حيات بخش اســت. به معجزه کلمــه ايمان 
بياوريم. بي دليل نيســت که ذات حضرت الوهيت 
مؤثرتريــن راه ارتبــاط خود با بنــدگان را در قالب 
کلمهـ  مصحف کريمـ  قرار داده اســت و اين گونه 
معجزه کلمه را بســي فراتر از ساير معجزات ديگر 
رسل؛ از دوپاره کردن دريا تا روشنايي چشم نابينايان 
و شــفاي مبتايان به برص )پيسي( قرار داده است. 
معجزه کلمه، آتشــي مي شــود تا تاريــخ ظلمت، 
رخــوت و جهالت را درنــوردد. آن گونه که ژان 
ژاک روســو مي گويد: »انديشــه تنها به کمک 

کلمه مي تواند زاده شود«.

شــعله گرمابخش کلمه در پس اين »زمســتان بس 
ناجوانمردانه ســرد،« گرماي مطبوع شــور، شعور و 
آگاهي مي آفريند. آن چنان که حضرت حافظ طلب 

مي کرد: 
غام آن کلماتم که آتش افروزد 

نه آب سرد زند از سخن بر آتش تيز 
»فقط با آگاه شــدن کامل از شــيوه اي کــه روابط 
خود را در گذشــته تحريف کرده ايم، مي توانيم از 
بازتوليد مجدد آن و تحريف مخرب در زمان حال 
جلوگيري کنيم. گفتن، پيش زمينه آگاهي اســت و 
آناليز راهي به ســوي آگاهي اســت.«20 ناخودآگاه 
قلمرو ناانديشيده ها و ناگفتني هاست. به تعبير لکان 
»دانشــي اســت که خود را نمي شناســد« و به تعبير 
ژيژک »شناخته شــده ناشناخته« اســت. روان کاوي 
راهي اســت تــا ناگفتني ها، گفتني و ناشــناخته ها، 

شناخته شوند. 
روان کاوي به گونه اي از تأمل تعلق دارد که آدمي را 
براي نخستين بار در بعدي قرار مي دهد تا انديشيده، 
ناانديشــيده و گفتني هاي ناگفته را مورد خطاب و 
عتــاب قرار دهــد و خود را حســب آن بازنمايي و 

بازسازي کند. 
درمان جو ناگزير مي شود درباره امري فکر کند که 
هميشه از آن گريزان بوده و درباره موضوعي سخن 
بگويد که همواره در خاموشي آن را واگويه کرده 

است.
هشتم، گفت وگو هنر اســت. همچون هنر شنيدن، 
 .)Tolerance( هنر عشــق ورزيدن، هنــر رواداري
ديالوگ آموختني است، يادگرفتني است. اريک 
فرومي بايــد تا هم پاي هنر عشــق ورزيدن 
و هنر شــنيدن؛ هنر گفتــن را نيــز بياموزد. 
آنافرويدي بايد تا همچنان که بر کســب ظرفيت 
عشــق ورزي جهت بلوغ )maturity( شــخصيت 
کــودک تأکيد مي نهد، بر کســب ظرفيت گفتن و 
شــنيدن فرزندان اين ملک و ملــت همت گمارد. 
مهاتمايي بايد تا همچنان که روح مدارا و تحمل به 
کالبد جامعه مي دمد، فرهنگ گفتن و شنيدن را در 
جامعه نهادينه سازد. البته گويشي به دوراز قضاوت، 

تمسخر، سرزنش، تحقير و توهين. 
چنين گويشــي به پويش ساحت روان فرزندان اين 
ديار ياري مي رساند. آنگاه شــايد فروغ فرخ زادي 
باشــد تا جاي آنکــه ما را دعوت بــه ايمان به آغاز 
فصل ســرد کند، دعوت به ايمان بــه معجزه کلمه 
کند. ما نيازمند مصلحاني هستيم که خاف پيشينيان 
انذارمــان دهند: »ســرمايه هــر رابطه اي بــه اندازه 
حرف هايي اســت که براي گفتن دارد« و اين گونه 
است که مســيح، کلمه حضرت دوست مي شود 
و کلمــه، دم مســيحايي مي شــود بر کالبد فســرده 

درمان جو.
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بيماري ترس 
ســيه چرده بود و درشت اندام. سر بزرگي داشت. 
رگه هاي خون، سفيدي چشم هايش را خط خطي 
کــرده بودند. چنــد دقيقه يک بار برمي گشــت و 
نگاهم مي کرد. زيرچشــمي رد نگاه پســر جوان 
را مي پاييدم. با اشــعه اي که از چشــمانش ساطع 
مي شــد، جاده اي ســاخته بود و کلمات، بي صدا 
در آن در رفت وآمــد بودنــد. به جــز آن کلمه ها 
صدايي نمي شــنيدم. »زبان درازي مي کني؟ بيرون 

کاس منتظرت هستم« 
زل زدم به صورت استاد. دهانش تکان مي خورد، 
اما صدايي نمي آمــد. يکهو تمام آدم هاي کاس 
محــو شــدند. فقــط همــان يک نفر بــا نگاه هاي 
خيــره اش مانــده بود. بلند شــدم. تنــد از کاس 
بيرون آمدم. شــروع کردم به دويدن. پشت ســرم 
را نــگاه کردم. کســي دنبالــم نبــود. همين طور 
مي دويدم. به کوچه اي خلوت رســيدم. نفسم باال 

نمي آمد. هق هق گريه امانم نداد. 
تا چند روز دانشــگاه نرفتم. صبــح از خانه بيرون 
مي آمــدم و در خيابــان و پارک پرســه مي زدم. 
»مگــر مي خواســت چه اتفاقــي بيفتــد. فوقش با 
هــم گاويز مي شــديم، يکــي مــي زدم و 10 تا 
مي خــوردم. باالخره که يکي جدايمان مي کرد... 
خب آبرويم مي رفت، جرأت نداشتم همان يکي 

کلماتــي که مبدأ آنها خــوِد درمان جو و مقصد نيز 
خوِد او هســتند. گفت وگويي پويــا ميان درمان جو 
بــا خودش و البته با واســطه هوشــمندانه درمانگر. 
روان درمانگر در پي آن اســت تا درمان جو آنچه را 
مي گويد، خود بشــنود. آن گاه شايد بتوان همچون 
حضرت موالنا ســر بر آســمان ســاييد و با خويش 

زمزمه کرد: 
حکيميم، طبيبيم، ز بغداد رسيديم

بسي علتيان را ز غم باز خريديم 
ُسبُل هاي کهن را، غم بي سر و بن را 

ز رگ هاش و پي هاش به چنگاله کشيديم 
طبيبان فصيحيم که شاگرد مسيحيم 

بسي مرده گرفتيم، در او روح دميديم
بپرسيد از آنها که ديدند نشان ها

که تا شکر بگويند که ما از چه رهيديم
رسيدند طبيبان زره دور غريبان 

غريبانه نمودند دواها که نديديم 
سر غصه بکوييم، غم از خانه بروبيم 

همه شاهد و خوبيم، همه چون مه عيديم 
حکيمان خبيريم که قاروره نگيريم 

که ما در تن رنجور چون انديشه دويديم
منابع:

1ـ مصباح الشــريعه و مفتاح الحقيقــه، عامــه مصطفوي، 
1382، از کلمات امام ششم حضرت صادق)ع(. 

2ـ همان.
3ـ بوستان سعدي، باب هفتم.

4ـ ژوليا کريســتوا، گوهــر همايون پــور، فصلنامه نقد و 
بررسي کتاب، پاييز 92. 

5ـ negation، زيگموند فرويد، 1925. 
6ـ لکان و امر سياسي، يانيس استاوارا کاکيس، محمدعلي 

جعفري، ققنوس. 
7ـ زبان و شــناخت، الکســاندر لوريا، حبيب قاسم زاده، 

کتاب ارجمند.
8ـ همان.
9ـ همان.

10ـ نوام چامســکي و انقاب زبان شناسي، رضا نيلي پور، 
1383، نشر دانژه.

11ـ همان.
12ـ لکان به روايت ژيژک، فتاح محمدي، 1390، نشــر 

هزاره سوم.
13ـ همان.

14ـ زبان و ذهن، نوام چامسکي، کورش صفوي، هرمس.
15ـ چگونه لکان بخوانيم، اســاوي ژيژک، 2007، فتاح 

محمدي.
16، 17 و 18ـ همان.

19ـ ناخــودآگاه، آنتونــي ايســتوپ، شــيوا رويگريان، 
نشرمرکز.

20ـ نظريه هــاي روان درماني، جيمز پروچاســکا، يحيي 
سيدمحمدي، ويرايش ششم، نشر روان.■

نقطه عطف بيداري- بخش هشتم

احمد هاشمي: نشریه چشم انداز ایران، در شماره هاي گذشته، در گفت وگو با افرادي 
كه نجات یافته اند و نگاه به فرازونشيب هاي زندگي آنها، سعي در شناسایي نقطه عطف 
بيداري افراد معتاد دارد و در پي پاسخ به این پرسش است كه آیا مي توان الگویي یافت 

تا فرد قبل از رسيدن به نقطه استيصال، بيدار شود؟

را هــم بزنم... اصــًا چرا با او بحــث کردم، بلند 
مي شدم و او روي صندلي ته کاس مي نشست... 
چرا مي خواســت به خاطر يک بگومگوي ســاده، 
جنجال به پا کند... اصًا من براي زندگي در اين 

دنيا ساخته نشده ام«
به ظاهر آدمــي معقول بودم. منظم و اتوکشــيده. 
حتــي به نظــرم کمــي باهوش تــر از بقيــه آدم ها 
بــودم. ايــن را نمراتــم مي گفت. وقتي مدرســه 
مي رفتــم، زنگ هاي تفريح، برايــم زنگ عذاب 
را  خــودم  مي ايســتادم.  تنهــا  گوشــه اي  بــود. 
بي حوصلــه جلوه مي دادم. مي خواســتم همه فکر 
کنند تنهابودن را خــودم انتخاب کرده ام. طاقت 

نگاه هاي ترحم آميز ديگران را نداشتم.
بعد از ورود به دانشگاه سعي کردم با بقيه ارتباط 
برقــرار کنم. يک بــار در جمع آدم ها شــروع به 
صحبت کــردم. قلبم تندتند مي زد. نفســم گرفته 
بود. پوســت صورتم گر گرفته بــود. انگار تمام 
خون رگهام توي صورتم جمع شده بود. کلمات 
را يکــي در ميان گفتم و نشســتم ســر جايم. بعد 
از آن، ديگــر حرف هايــم را زيرلــب بــه خودم 

مي گفتم.
روزهــا در خيابان راه مي رفتــم و با خودم حرف 
مي زدم. سؤالي را مطرح مي کردم و جواب خودم 
را مي دادم. ادامــه مي دادم تا بحث بعدي. جوري 
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در خانه نمي توانســتم مصرف کنم. براي احتياط 
ســه تا ديگر خوردم. نحوه اثر ماده متادون پله اي 
است. يک فاصله زماني ميان مصرف و اثرکردن 
وجود دارد. وقتي رســيدم خانه حالم عادي بود. 
چند دقيقه گذشت. شروع به هذيان گفتن کردم. 
تا آن زمان سعي کرده بودم خودم را موجه جلوه 
دهم. حاال نه تنها جلــوي خانواده که جلوي چند 
تا از اقوام هم، آبرويم رفته بود. همان شب مرا به 

مرکز ترک اعتياد بردند. 
بــود.  شــده  شــروع  دوبــاره  ترس هايــم 
کم نــور  اتــاق  پنجــره   پشــت  روزهــا، 
حصــار  ســوراخ هاي  ميــان  از   مي نشســتم. 
آهنــي، بــه خيابــان نگاه مي کــردم. تــوي دلم، 
بــا مردمي کــه از خيابــان رد مي شــدند، حرف 
مي زدم. تا يکي دو هفته، نمي فهميدم کجا هســتم. 
بــا هم اتاقي هايم حرف نمي زدم. شــب ها تا صبح 

بيدار بودم.
من مبتا به يــک اختال شــخصيتي بودم. چون 
اين اختال نمود پرخاشــگرانه نداشــت، از زمان 
کودکي، کســي به فکــر درمــان آن نيفتاده بود. 
مصرف مواد برايم مانند مســکني براي فراموشي 
دردهايم بــود، اما با مصرف مــداوم مواد، دچار 

روان پريشي شده بودم. 
پس از دو ســه هفته کمي آرام شدم. فهميدم راه 
ســختي براي غلبه بر بيماري ام دارم. ديگر چيزي 
از آن حصار دروغيــن که به نام آبرو دور خودم 
ســاخته بودم نمانده بود. اين باعث مي شــد که از 
بيان مشــکاتم طفره نروم. روزهاي تلخي بر من 
گذشــت. تا مدت ها، وسوســه ســراغم مي آمد. 
گاهــي نااميد مي شــدم. يک بــار در رختخواب 
دراز کشــيده بودم. بدنم گر گرفته بود. احساس 
کردم بدنم دارد مي ســوزد. حاال دو ســال از آن 
روزهاي تلخ مي گذرد. از خاکستر من، موجودي 
برخاســته که از کمک خواســتن نمي ترسد و از 
بيان ترس هايــش هراس ندارد. حــاال زندگي را 
با همه ســختي هايش دوســت دارم. معني محبت 
خانــواده ام را درک کرده ام. شــغل خوبي دارم. 
ديگــر تنها نيســتم. خدايــي در اعمــاق وجودم 
هســت. خدايــي کــه در اوج نااميدي دســتم را 
گرفــت و هنوز وجودش را شــب و روز در کنار 

خودم حس مي کنم.■

چنــد مــاه بعــد، پــدرم بيــکار شــد. خواهــرم 
مريضي ســختي گرفته بــود. مجبور بــودم کنار 
درس خواندن کار کنــم. مدت ها بود لبخند روي 
لب برادر و خواهرهايم نديده بودم. طاقت ديدن 
موهاي ســپيد و خطوط چهره مادرم را نداشــتم. 
شــب ها دوســت نداشــتم به خانه بروم. يک روز 
پــدرم به من زنگ زد. صدايــش مي لرزيد. براي 
مخــارج درمان خواهرم پول الزم داشــت. به هر 
دري زده بود نتوانســته بود يــک ميليون تومان را 
تأميــن کند. غرورش را زير پا گذاشــته بود تا از 
پســرش پول قرض بگيرد. توانستم نصف آن مبلغ 

را از صاحب کارم بگيرم. 
آخر شــب در مغازه تنها بودم. حالم خوش نبود. 
فکر مي کــردم تمام مــردم دنيا بدبخت هســتند. 
زنگ زدم به رحيم. مســافرت بود. صداي رحيم 
در گوشــم مي پيچيــد. »تنها مصــرف کني معتاد 
ميشــي... ســعي کن جلوي هوست را بگيري« دو 
تکه کوچک مواد از آخريــن بار در جيبم مانده 
بــود. طاقت نياوردم. آن شــب اولين بــار بود که 
تنهــا مصرف کــردم. بعد از آن، تــا هفت ماه هر 
روز مصــرف مي کردم تا صاحــب کارم فهميد و 

اخراجم کرد. 
جايي براي مصرف مواد نداشــتم. يک روز دوام 
آوردم. روز دوم بــه يک عطــاري رفتم. چند تا 
کپســول گياهي تــرک اعتياد گرفتــم. چند روز 
بعد که قرص ها تمام شــد، دوباره خريدم. بعد از 
مدتي به قرص ها وابستگي پيدا کردم. قرص هايي 
که بــه اســم داروي گياهي ترک اعتيــاد گرفته 
بودم، مــاده مخدر متادون بــود. اعتياد به متادون 

از بدترين نوع وابستگي ها است.
ســه سال گذشت. يک شــب، موقع رفتن به خانه 
ســه تا قرص خــوردم. اثر نکرد. ميهمان داشــتيم. 

صحبت هايــم را تنظيم مي کردم که وقتي به خانه 
مي رســم تمام شده باشد. بعد داخل خانه مي شدم 

و وانمود مي کردم سر يک کار مهم بوده ام. 
در خانــه کســي حواســش به مــن نبــود. مادرم 
ســرگرم پنــج فرزنــد قدونيم قدش بــود و پدرم 
گرفتار امــورات زندگي. هــردو بي حوصله تر از 
آن بودند که بشــود بــا آنهــا درددل کرد. پدرم 
گاهــي نصيحتي مي کرد و من يک چشــم محکم 
مي گفتــم. خوشــحال بــود کــه فرزنــد آرام و 

سربه راهي دارد.
خواســتم بروم پيش روانپزشــک. تا دم در مطب 
هم رفتم. خجالت کشيدم بروم داخل. مي ترسيدم 
بــروم پيش دکتــر و از ترس هايــم بگويم. »اصًا 
مگر دارويي هست که من بخورم و دل و جرأت 

پيدا کنم؟«
رحيم، هم محلي و هم دانشــگاهي من بود. چندبار 
در مســير خانه بــا هم بوديــم. چهــره تکيده اي 
داشــت. موهاي بلندش را به ندرت شانه مي کرد. 
خيــال مي کــردم آدم راحتي اســت و نگاه هاي 
ديگران برايش مهم نيســت. درست برعکس من. 
دلم مي خواســت مانند او باشــم. يک روز از من 
خواست با هم قدم بزنيم. رسيديم به يک پارک. 
دو تا چاي گرفتيم و روي نيمکت چوبي نشستيم. 
يک تکه کوچک از ماده اي قهوه اي رنگ را که 
داخل نايلون پيچيده شــده بود از جيبش درآورد. 
نصفش را داد به من و نصف ديگرش را گذاشت 
دهانــش و يک قلپ چاي رويش نوشــيد. »يه بار 

چيزي نميشه... مثل يه مسکنه«
گذاشــتم در دهانــم. تلخي اش صورتــم را جمع 
کرد. سريع قورتش دادم. رحيم گفت: »هيچ وقت 
تنهايي ايــن کار را نکن. لذتش به اينه که بعدش 
بشــيني و حرف بزني. اگــر تنهايي مصرف کني، 
معتاد مي شــي... منــم امروز خيلي هــوس کرده 
بودم، گفتــم با هم باشــيم« پلک هايش روي هم 

رفت. 
دل پيچه گرفته بودم. سرم داغ شده بود. دفعه بعد 
در خانه رحيم نشســتيم و مصرف کرديم. بعدش 
تا صبح ســيگار کشــيديم و حرف زديــم. آرام 
بودم. حرف هايي را که بــه هيچ کس نگفته بودم 
به رحيم گفتم. شــب هاي تعطيلي با رحيم تا صبح 

مصرف مي کرديم. 

درگذشت پدر گراميتان جناب آقای فرامرز رضاپور، نوازنده باسابقه قانون و 
رئيس انجمن صنفی هنرمندان موسيقی ايران را به جنابعالی و خانواده محترم 
و جامعه هنر ايران تسليت می گوييم و اميدواريم روح بلند اين هنرمند بزرگوار 

در سايه لطف حق آرام گيرد.

جناب آقای آرمان رضا پور

لطف اهلل ميثمی- نشريه چشم انداز ايران
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ستيز با واژگان عربي در فارسي و سره سازي فارسي 
بود. سره ســازي وسوسه فکري چندين دهه در ميان 
رجال فکري ما بوده است و البته اين انديشه شگفت 
انحصار به ســرزمين ما نداشــت. در دنياي اسامي 
و عربي هم افکار بســياري را تسخير کرد. سلفيون 
نمونه اعاي آن را شــکل دادند. مســئله اصلي اين 
بود که گويا ما راهي را به خطا آمده ايم و حاال بايد 
بازگرديم؛ بازگشت به اصل. آن اصلي که تمدن ما 
را ساخت. آن اصل بي خطا و بي خدشه که عزت ما 

را تضمين مي کرد.

تفکيک و درک سلفي
يک انديشه مرکزي در مسئله تفکيک همين مرجع 
بي خطاســت. حکيمي به صراحت مي گويد: » عقل 
چه حکم مي کند؟ فراگرفتن منابع شناختي از منابع 
وحيانــي مبــرا از خطا يا از منابع فلســفي آميخته به 
اختافات الينحل و به خطا؟« )مقام عقل، 258(. اما 
منبع بي خطا متضمن درک بي خطا يا قرائت بي خطا 
نيســت. حکيمي بــر اســاس روش و رويکرد خود 
گويي قائل به درک باواســطه اســت. يعني چون 
منبع بري از خطاســت پس ما نيز توان آن را داريم 
کــه آن را بي خطا بفهميم؛ اما از زمان اوج انديشــه 
بازگشت و از زمان شکل گيري نسل حکيمي درک 
بشري از مسئله وسيع تر و عميق تر شده است. امروز 
ما مي دانيم و در ايران اين را مديون دکتر ســروش، 
صاحب نظريه قبض و بســط شــريعت هستيم، که 
مرجــع بي خطــا مراجعه کننــده را از خطــا مصون 
نمي دارد. به نظرم از اينجاست که حکيمي تفکيک 
را با مســئله رد »قرائت هاي متفــاوت« پيوند مي زند 
وگرنه روشــن اســت که در زمان شــاگردي او در 
محضر علماي تفکيک مسئله قرائت به معناي درک 
خواننده از متن مطرح نبوده است. اين گره گاه مهمي 
اســت. او مي نويسد: »اختاف امت هاي پيشين نبود 
مگر از همين قرائت هاي مختلف )و قرائت کلمه اي 

تقريبــاً هر چه را در ســال هاي اول انقاب نوشــته 
بــود، خواندم چه به صورت کتاب و چه به صورت 
يادداشت و مقاله و مصاحبه در روزنامه ها و مجات. 
اعتراض هاي او به مســئله فقر و انباشــت ثروت هم 
براي من و بســياري ديگر اهميت فوق العاده داشت. 
او نمادي از اســام نــاب بود. وقتي هــم که مقاله 
مهمش درباره مکتب تفکيک، ســرانجام در کيهان 
فرهنگي منتشــر شــد خط بــه خــط آن را با عاقه 
خواندم و از آنچه تا آن روز براي من تازگي داشت 

باز بر نوکاري حکيمي استدالل کردم.
درواقع من و نسل من که با عاقه و اشتياق آثار اين 
رجال فکري را دنبال مي کرديم با ايشان سلوکي را 
تجربه کرده ايم. از نشست و خاست و کرد و ناکرد 
و پســند و ناپسند ايشان آموخته ايم. امروز هم استاد 
حکيمــي براي من بزرگ و عزيز اســت. گرچه در 
يک انديشــه بنيادين از او جدا شده ام؛ اما اين بدان 
معنا نيســت که فکر کنم آنچه او کرده و انديشيده 
تبــاه بوده اســت؛ هرگــز. حکيمي و نســلي که به 
بازگشــت اعتقاد داشــتند و آن را در صور مختلف 
دنبــال کردند راهي رفتند که به آن ايمان داشــتند. 
براي من اين راه بن بســت است. حکيمي عمري را 
بر ســر تعبيري از بازگشــت گذاشته است که نشان 
مي دهد اين راه، ديگر بيش از اين به جايي نمي رسد. 
من به اين جهــد و اجتهاد احترام مي گذارم؛ گرچه 

آن را مصاب نمي بينم.
بــه نظر من راه اســام از بازگشــت نمي گذرد. راه 
آينده دين راهي ديگر اســت. انديشه بازگشت در 
تمام صور خود تجربه  شــده و کاســتي هاي بزرگ 
خود را نشان داده است. آنچه شريعتي و حکيمي را 
به هم پيوند مي داد همين انديشه بود. آن ها متفکران 
عصري بودند که بازگشت، مســئله اصلي اش بود. 
يکي مي خواست به شاهنشاهي هخامنشي بازگردد 
و ديگري مي خواســت مرجع بازگشــت را تاريخ 
صدر اســام قرار دهد. يکي مي خواســت ما را از 
شر صوفيه و درويشي گري رها کند و کتاب سوزان 
راه مي انداخت و ديگري مي خواســت ميدان قرآن 
را وســيع ســازد تا جايي و ضرورتي براي صوفيه و 

فلسفي گري باقي نماند.
من درک مي کنم که نجات قوم مطرح بوده است. 
هرکســي فکر مي کرد ايراد از چيســت و کجاست 
کــه عقب مانده ايم و هر چه ايراد مي يافت به حذف 
آن مي کوشــيد. اين طور شــد کــه در همه جا براي 
ناب ســازي، نهضتي به راه افتاد. آشــکارترين آن، 

1. از شريعتي تا حکيمي
اوليــن بــار خوانــدن کتاب هاي اســتاد محمدرضا 
حکيمي را در روستاي جغري از توابع تبادکان مشهد 
آغاز کردم. تــازه ازدواج کرده بودم و با همســرم 
براي کمک به نهضت تازه تأســيس ســواد آموزي 
راهي روستا شــده بوديم. وقت فراغت ام يکسره به 
خواندن مي گذشــت. از کتاب هايي کــه آن دوره 
تمام کردم دانش مسلمين بود. پيش تر نيز با کارهاي 
حکيمي آشــنا بودم. در ماه هاي منتهــي به انقاب 
يکي دو کتابــش را خوانده بودم؛ اما خواندن دوره 
کارهايش از همان جغري شــروع شد و تا سال هاي 
بعد ادامه يافت. براي من حکيمي به آشنايي عميقش 
با حوزه علميه و نثر پاکيزه فارســي و نگاه روشن و 
بي ابهامي که به تمدن اسامي و چهره هايش داشت، 
شــناخته مي شد؛ اما پيوندي هم که با دکتر شريعتي 
داشت بر جاذبه اش مي افزود. مي گفتند شريعتي او را 
وصي خود قرار داده است. براي من که از شاگردان 
معنوي شــريعتي بودم اين بســيار مهم بود. در کنار 
حکيمــي کارهاي مطهري و بني صــدر و به تدريج 
سروش را هم مي خواندم و مي خوانديم. براي من و 
بسياري ديگر اين چهره ها بسيار به هم نزديک بودند 
و همه به نوعي به شــريعتي پيوند داشتند. درست يا 
نادرســت آنچه ما را جذب مي کرد تقريب فکري 
اينــان بود و آنچه ما مي گرفتيم تلفيقي از همه آن ها 
مي شــد. اســام ما از کتاب هاي شريعتي و مطهري 
و حکيمــي و بني صــدر و ســروش مي آمد. بخش 
دســت ناياب ترش هم آثار آيت اهلل خميني بود که 
يک سره به عرفان و فلسفه اسامي پيوند مي خورد. 
دنياي من و نسل همفکر و همخوان من ترکيب شده 
بود از اين چهره ها و اثرهاشان و نام هاي بزرگي که 
هم اينان به بزرگي آن ها اذعان داشــتند. يک سوي 
آن ابن عربي و ماصدرا بود و يک ســوي ديگرش 
آقابزرگ تهراني و عامه طباطبايي. نام هاي ديگر و 
چهره هاي ديگر را هم از همين جا مي شناختيم. اگر 
نبود من هرگز با آثار ســيد جال آشتياني يا هانري 
کربن آشنا نمي شــدم. اين ها رجال فکري ما بودند. 

اسام ما از ايشان بود.
من به نوکاري و نوانديشــي حکيمي اعتقاد داشتم. 
منهاي کارهاي ارزشمندي که در معرفي چهره هاي 
برجسته اسامي کرده بود نگاهم به دوره اثر بزرگ 
او »الحياه« هميشــه با شــگفتي همراه بوده اســت. 

مکتب تفکيک، مکتب تلفيق

مهدي جامي

به نظر من راه اسالم از بازگشت 
نمي گذرد. راه آينده دين راهي 
ديگر است. انديشه بازگشت در 
تمام صور خود تجربه  شده و 

کاستي هاي بزرگ خود را نشان 
داده است

آيا انديشه تفکيکی استاد حکيمی به رهبانيت فکری نمی انجامد؟
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خرد و تذکر اولوا االلباب اســت. نکته قرآني مانند 
هميشــه انتخاب راه درست است. براي همين است 
کــه مي گويــد اگر اولــوا االلباب تقوا پيشــه کنند 

رستگارند )مائده، 100(.
ب: حجيت ظواهر و امهات قرآن

حکيمي بارها در آثار خود براي روشن شدن ارجاع 
آيات به اهل بيت و امامان معصوم از تأويل اســتفاده 
مي کند و روشن است که اين نوع تأويل از محدوده 
تأويــل ادبي و نحوي بيرون اســت؛ اما او در همين 
حد مي ايســتد، ولي اگر فراتر بنگريم خواهيم ديد 
که بسياري از امهات قرآني بدون تأويل و ارجاع به 
اصل که خود نياز به گذر از مســير پيچيده دريافت 
متن اســت قابل فهم نخواهد بود. به نظرم اُس اساس 
همه مفاهيــم قرآني يعني توحيد هــم بدون تأويل 
درک نمي شــود و اصــًا ســير درک توحيــد در 
دوره هاي مختلف فکري بشــر خود به روشني نشان 
مي دهد که توحيد هم بســيط و ساده است و هم از 
پيچيده تريــن مفاهيم ديني اســت که بدون بحث و 
نقد و کنکاش علمي و فلســفي و دريافت شهودي 
و عرفانــي قابل فهم نيســت. کافي اســت فرق ميان 
توحيد عددي و توحيــد وجودي را ماحظه کنيم. 
چنين است تمام مفاهيم متناســب و متضادي که با 
توحيد همراه مي شــوند و تمام شئونات خداوندي. 
اينکــه مي فرمايد کــن فيکون يعني چــه؟ چگونه 
مي شــود اين را درک کرد، اگر تأويل و تفســير و 
کمک همه دانش ها و دانشــوران نباشد؟ و چگونه 
مي توان به فهمي کامل و قطعي و نهايي رسيد بدون 
اينکه به پايان جهان رســيده باشيم؟ درک تفکيکي 
از قرآن به اين معناست که »يک« معنا وجود دارد و 
بس؛ اما اين امروزه از بديهيات اســت که معنا امري 
تاريخي و در تکوين است و هرروز صورتي تازه از 
آن پيدا مي شود و اين رمز گسترش پذيري بي پايان 

متون ديني است.
بياييم برخــي از امهات قرآني را مــرور مي کنيم و 
ببينيم مي توان معناي آن ها را صرفاً با اتکا به »حجيت 

ظاهر« دريافت:
غيب چيست و جهان غيب کدام است؟ قدر چيست 
و جبر کدام اســت؟ معناي هبوط چيســت؟ بهشت 

ضالت نشاند. خداوند بر اساس داللت قرآني اجر 
کســان را ضايع نمي کند، چنان که به عينه آن را در 
باد راقيه و غيراســامي مي بينيــم و اگر اين روش 
فکري قرآن و سنت الهي است چگونه ممکن است 
عمل اهل قبله وقتي به نيکي و تأمل و از روي ايمان 
بوده است ضايع باشد و بيهوده و التقاطي و انحرافي 
شمارده شــود؟ البته تفکيکيان هم تأويل محدود را 
مي پذيرند، امــا چنان که حکيمــي مي گويد آن را 
در حد مطلق تأويل هاي اســنادي و ادبي )مثل جاء 
ربــک( مي دانند و جاي آن را کتاب مغني و مطول 
تعيين مي کنند، نه اسفار و فتوحات و فصوص )مقام 
عقــل، 267(؛ ولي اين تأويل هاي دســتوري کجا و 
تأويل هاي يوسفانه و خضرانه کجا. روشن است که 
تأويل هاي برگزيدگان قرآن هرگز به تأويل نحوي 

محدود نمي شود.
حکيمــي در مباحث خــود معموالً تأويــل را ابزار 
کار عارفان و فيلســوفان مي داند. او طوري ســخن 
مي گويــد که گويي هر چه در حــوزه دانش پديد 
آمده و توليد شــده باشــد و قرآني نباشد، از حيطه 
قرآن جداســت و بايد جدا نگه داشــته شود. اينجا 
هم نــگاه قرآني متفاوت اســت. خداوند مي گويد 
»ان القوه هلل جميعاً« و روشــن اســت کــه دانش از 
بزرگ ترين قدرت هاســت. دانش هر چه هست از 
اوســت. چگونه مي توان به دانشــي که به قصد خير 
و هدايت و اصاح در ميان بشــر توليد مي شــود به 
ديده غيريت نگريســت؟ در قرآن کريم کلمه طيبه 
به طور عام ســتايش شده اســت و محدود به علمي 
از علوم نيســت. به عاوه حجت بالغه نيز از خداوند 
اســت )انعام، 149(. کام الهي اين اســت که او هر 
که را خواهد حکمت مي بخشد: »يوتي الحکمه من 
يشــاء« )بقره، 269( و از نگاه قرآني هر حکمتي که 
با خير همراه اســت )و من يوتي الحکمه فقد اوتي 
خيــرا کثيراً( مانعي براي تأويــل و درک تأويلي از 
جهان و از قرآن نخواهد داشت. اينجا در دنباله آيه، 
درک حکمت را با اولوا االلباب مســاوق مي کند: 
»و ما يذکــر اال اولوا االلباب« اولوا االلباب بودن هم 
اختصاص به برگزيدگان و خاصان و پيامبران ندارد. 
درواقع، بارزترين تعبير قرآني براي اهل انديشــه و 

است تازه پيدا شده و مشکوک(.« )مقام عقل، 263(. 
اما قبض و بسطي باشيم يا نباشيم، مسئله درک متن و 
مستقل بودن آن از خود متن امروز به بخشي از دانش 
رايج نســل کتاب خوان و تحصيل کرده تبديل شده 

است. گرچه حکيمي هم داستان نيست.

2. تأويل
حکيمــي يــک رأي بنيادين تفکيکيــان را در باب 
»تأويــل« به مســئله »قرائــت« پيوند مي زنــد، تا هم 
تأويل را به شيوه سنتي تفکيک طرد کند و هم زمان 
قرائت را از سکه اعتبار بيندازد. به نظرم او قرائت را 
تأويل مي کند! وگرنه بحث قرائت بحثي مستقل از 
تأويل است. من در اين مقام نمي خواهم بحث هاي 
»نظريه دريافت« را مطرح و از آن دفاع کنم. ترجيح 
مي دهم از ســر ديگر بحث يعني از همان متن ديني 
بنگرم و چند نکته اي را به قول قرآن يادآوري کنم.

در متن مرجع مشترک تفکيکي ها و غير ايشان يعني 
قرآن، موقعيت تأويل چگونه است؟ مسئله را در دو 
سطح بررســي مي کنم: اول اينکه آيا قرآن در طرد 
تأويــل با تفکيکيــان هم نظر اســت؟ دوم اينکه آيا 
امهات قــرآن چنان که ادعاي اهل تفکيک اســت 
بدون تأويل و صرفاً با »حجيت ظواهر« )مقام عقل، 

266-262( قابل درک و شناخت و دريافت است؟
الف: تأويل در قرآن

در نگاهي به آيات قرآن مي توان به سادگي دريافت 
که قرآن کريم تأويل را بارها به رســميت شــناخته 
است و دانش تأويل را از دانش هاي برتري مي داند 
که الزمه اش اجتبا و برگزيدگي و کارآگهي است 
)يوســف، 6 و 36(. قصه يوســف و داستان خضر و 

موسي نمونه هاي عالي تأويل در روايت قرآني اند.
تأويل بنــا به گوهر خويــش و بنا به اينکه دانشــي 
رمزگشاســت درجاتي دارد و برخي از آن درجات 
را تنها خدا مي داند و راســخون فــي  العلم مي دانند 
)عمــران، 70(. از نگاه قرآن آنچه پيامبر حکم کند 
بهترين تأويل است )نســاء، 59(. در هفده باري که 
تأويل در قرآن آمده اســت همه جا با رازشناســي و 
رازدانــي و بزرگــي و برگزيدگي همراه اســت و 
هرگز معنــاي منفي ندارد. تنها جايــي که تأويل با 
تأويل کنندگان ناباب هم نشين مي شود جايي است 
که بيمــاردالن تاش مي کنند متشــابهات قرآن را 
به آنچه خداونــد »فتنه« مي خوانــد برگردانند )آل 
عمــران، 7(. از هشــدار اين آيــه و حمايت آيات 
ديگر بر خواننده قرآن آشکار مي شود که اگر قصد 
فتنه گري نباشد و تأويل ابزار کار بيماردالن نباشد، 
تأويــل جايز اســت به خصوص براي آن هــا که از 
محسنين باشند )يوسف، 36( و صاحب حکم و علم 
)يوســف، 22(. قرآن هرگز روش تأويل را بالمره و 

يک جانبه مردود نمي شمارد.
درواقع بحــث تأويل در قرآن ذيل همان طبقه بندي 
اصلي و کان هدايت و ضالت است. اهل هدايت 
در تأويــل آزادنــد و اهل ضالت هر چــه کنند از 
تفســير و تأويل و تحريف همه محکــوم به طرد و 
رد اســت و روشن است که در اين، ماک و معيار 
الزم اســت و نمي توان تمام اهل فلســفه و عرفان و 
فــرق گوناگون و حتــي همه آن ها کــه از معارف 
قــرآن بي خبر و بي بهره اند را به فرض در صف اهل 

استاد محمد رضا حکیمي
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و ســرانجام مشــکلي اســت که در انسان شناســي 
تفکيک هست. اگر تمام تاريخ انساني را نکوهيده 
باشيم و انسان و دستاوردهايش را به اليناکي متصف 
کرده باشيم، جز اين است که درواقع درست همان 
مخاطب و دريافت کننده وحي را تحقير کرده ايم؟ و 
اگر انسان و توانايي درک حقيقتش را از راه دانش 
تحقير کرديم چگونه ممکن است بتوانيم به او گوهر 
حقيقت را اعطا کنيم و چگونه تصور مي کنيم او که 
در سراسر تاريخش چيزي به دست نياورده، قدر و 
قيمت گوهــر حقيقتي که ما بــه او عرضه مي کنيم 
را دريابد؟ تفکيکيــان درواقع بيش ازاندازه بر ظلوم 
و جهول بودن انســان و فقر دانــش او تکيه مي کنند 
طــوري که ممکــن اســت روش آن هــا را نوعي 
نيهيليســم دينــي و نااميدي از انســان ديني ارزيابي 
کنيم. آن ها فراموش مي کنند که انســان محل نزول 
و مجاي کلمه اهلل اســت و روح خــدا در او دميده 
شــده اســت و مي تواند به مقامي برسد که محبوب 
خداوند و مصداق يحبهم و يحبونه باشد. آن ها اين 
نکته کليــدي را نيز فراموش مي کننــد که فارغ از 
اينکه ما چقدر علم داشــته باشيم و حد عالم شدن ما 
کجا باشــد ناگزيريم به آن علم که به آن رسيده ايم 
از کم يا زياد عمل کنيم و نمي توان به صرف اينکه 
ما وسعتمان در علم اندک است از تکليف عمل تن 

زد و علم را با جهل برابر کرد.

4. ترجمه و فلسفه ديگري
نگاه اســتقالي و ناب گراي تفکيک درواقع حصار 
در حصار است. تفکيک براي مصون ماندن دين خدا 
يا درواقع ايمان اهل تفکيک روشي منزه طلبانه پيش 
مي گيرد. مشکل انديشه ديني تفکيک اين است که 
تا دين دار نباشي مخاطب تفکيکيان نيستي. وقتي دين 
را پذيرفتي و به حصار امن آن داخل شدي تفکيک 
حصار دومي پيشــنهاد مي کند تا از آنچه در شــهر 
دين مي گذرد هم در امان باشــي. چگونه؟ با نوعي 
رهبانيت فکري و جداســري پيشــه کردن از ديگر 
اهالي دين. اين اســت که تفکيک يکي از پايه هاي 
خود را بر نفي و طرد و مذمت انديشــه هاي ديگري 
مي گذارد که از فرهنگ هاي ديگر وارد شــهر دين 
شده است. ازاين رو يک سره با مسئله ترجمه مشکل 
پيدا مي کند. اينجا هم مشکل تفکيک انسان شناختي 
اســت؛ زيرا به نوعي بيگانه هراســي و ديگرستيزي 
و نااميــدي از ابــاغ جهاني پيام الهي مي رســد؛ اما 
اين مشــکل تاريخي و استنادي هم هست: آيا واقعاً 
تصويري که اهــل تفکيک از نهضــت ترجمه در 
صدر اســام مي دهند منطبق با واقع است؟ آيا واقعاً 
اين سؤال را مي شود مطرح کرد که: »چرا متفکران 
بــزرگ )مســلمان( به جاي عرضــه مکتبي خالص 
بر مبناي انديشــه هاي خويش و برکنــار از هرگونه 
امتزاج و اقتباس و تأويل و ادغام يک مکتب مزجي 
از چنديــن و چند عنصر پديــد آوردند؟« )مکتب 
تفکيک 60(. خود همين ســؤال نشــان مي دهد که 
درک تاريخي تفکيک تا چه اندازه از انديشــه هاي 
معاصر درباره تاريخ دســتوري متأثر است و تا کجا 
از واقعيت تاريخ و کثرت و تنوع آن به دور اســت؛ 

اما واقعيت مسئله ترجمه چه بود؟
برخــاف آنچه در مکتب تفکيک گفته مي شــود 

»عقل نوري«. اما آيا اين ممکن اســت؟ قرآن بارها 
گفته اســت که ســنت الهي همين اختاف است و 
اگــر خداوند اراده مي کرد، او بود که مي توانســت 
اختــاف را بردارد و امت واحــده ايجاد کند. اگر 
او نکرده اســت بشــر طاقت و امــکان ادعاي رفع 
اختاف را دارد؟ آيا بشر مي تواند راهي بجويد که 

از اختاف مبرا باشد؟
اگر بيان حکيمي از مســئله علوم بشري تا حدودي 
هنوز محافظه کارانه و محتاط است بيان ميرزامهدي 
اصفهاني، شــيخ مکتب تفکيک از اين مسئله کامًا 
صريح و بي ابهام اســت: »قرآن مجيد به کامل ترين 
صورت و تمام کننده ترين بيان از بين برنده پايه هاي 
اين علــوم )بشــري( و نابود کننــده بنيان هاي آن و 
دفع کننده نتايجي اســت که از آن ها تا روز قيامت 
زائيده مي شود.« )ابواب الهدي، 35( به نظر اصفهاني: 
»ائمه و يارانشان به مبارزه با علوم بشري برخاسته اند 
و تصريح به باطل بودن آن کرده اند« )همان جا(. اما 
تنها نتيجه اي که مي توان گرفت اين اســت که اهل 
تفکيک رفع اختاف نمي کنند، بلکه تنها اختافي 

تازه بر اختاف هاي بشري اضافه مي کنند.
حکيمي معتقد اســت: »قــرآن کريم در هيچ بعدي 
از ابعــاد و هيــچ مقولــه اي از مقــوالت نيازمند به 
هيچ کســي و مطلبي و بياني و روشــي و اسلوبي و 
تکمله اي و توجيهي و فلســفه اي و عرفاني نيست.« 
)مکتب تفکيــک، 66( و مي گويد قــرآن در تمام 
شــعبه هاي جهان شناســي و حقيقت شناســي خود 
»استقال و تماميت و غناي کامل دارد« )همان جا(. 
مــن در اين نظــر رنگي از معاصريــت مي بينم و نه 
بياني از صدر اســام. توضيح آن مفصل است، اما 
درکي که او از »اســتقال« دارد و مي کوشد قرآن 
را به ســبب اينکه کتاب کامل هدايت اســت به آن 
متصف کنــد، درکي اســت که به نظر نمي رســد 
حتي عمرش به پنجاه ســال برسد. او در مقاله »عقل 
خودبنياد ديني« هم سويه ديگر همين منظر را نشان 
مي دهد و دم از »خودکفايي« معرفت ديني مي زند. 
در ديگر تعبيرات او نيز مي توان ردپاهاي روشــني 
از نفوذ انديشــه هاي معاصر ديد کــه جداگانه بايد 
به آن پرداخت؛ اما مســئله اين است که اگر کسي 
خود مي توانــد از مفهومي معاصــر و تعبيري حتي 
نارســا مانند خودکفايي براي توصيف عقل قرآني 
استفاده کند چگونه مي تواند به ديگران ايراد بگيرد 
که تحت نفوذ انديشه هاي زمان خود اعم از فلسفي، 
عرفانــي، سياســي و غير آن به قرآن نگريســته اند؟ 
اگر او که خود را تفکيکي مي شــمارد نتواند خرقه 
معاصريت را از تن ذهن و زبان و اســتدالل خود به 
در کند، چگونه آن را از ديگران که به تفکيک هم 

قائل نيستند طلب مي کند؟

اوليه چگونه بوده اســت؟ آيا قــرآن هوادار تکامل 
در خلقت انســان اســت يا نيســت؟ نور سماوات و 
ارض يعني چه؟ وجه اهلل را که همه جا مي توان يافت 
چگونه بايد فهميد؟ عرش و کرســي کجاســت و 
چيست؟ لوح محفوظ چه باشد؟ هفت آسمان کدام 
اســت؟ تزکيه نفس چگونه ممکن اســت؟ معناي 
رجعت به خداوند چيست؟ رؤياي صادقه چيست؟ 
معناي حامله شــدن مريم باکره چيســت؟ و چگونه 
ممکن است؟ ظاهر و باطنش چيست؟ داستان يونس 
در شکم ماهي چگونه است؟ داستان مرغان ابراهيم 
چيست؟ معناي ظاهر و باطن آتش ابراهيم چيست؟ 
آيا داستان موســي و طور هيچ معناي باطني ندارد؟ 
آيا آتش، که درخت طور را روشن مي دارد، مظهر 
خداوند اســت؟ اصًا تکليم انســان و خدا چگونه 
ممکن است؟ چرا خداوند در يک دوره سخن گفته 
است و در تمام دوران هاي بعد خاموش مانده است؟ 
آيا خداوند ما را مي شــنود؟ صفات خداوند چگونه 
است؟ چگونه است که به او نسبت سمع، بصر، يد و 

وجه داده مي شود؟
اين ها شــماري از امهات قرآني است که نمي توان 
تصور کرد بدون تأويل و تفســير و بحث فلسفي و 
عرفاني در همه ابعاد آن بتوان نکته اي از نکات آن ها 
را بازگفت و بازشناخت؛ بوده اند و هستند کساني که 
معتقدند اصوالً به حاق آيات الهي نمي توان رســيد 
)آقانوري، 179(، اما اگر اين عقيده افراطي باشــد و 
نوعي ســپرانداختن در فهم ميســر و ميسور از قرآن 
کريم، منحصرداشــتن معاني قــرآن به يک معنا نيز 
سوي ديگر همان افراط است. معاني قرآني چنان که 
تاريخ تفسير قرآن نشان مي دهد تاريخ تأويل پذيري 
اســت؛ زيــرا گفت وگــو بــر ســر امهــات قرآني 
گفت وگويي ابدي اســت و هرگز پايــان نخواهد 
يافت. در حقيقت تاريخ معنا، تاريخ انکشاف دائمي 
است. بنابراين تاريخ، بخش مهم و جدايي ناپذير از 
معنايابي است و معنايابي و رمزگشايي متون مقدس 
به هيچ روي اســتثنا نيســت. نه اينکه استثنا نيست که 
اصًا بحث هاي اصلي بر سر همين متون است، زيرا 
اين متون به درستي متن هاي استراتژيک و مرجع اند. 
نحوه فهم و دريافت ما از اين متون تا امروز تاريخ را 
ساخته است و ازاين پس نيز تاريخ را خواهد ساخت. 
چگونه مي توان تاريخ را حذف کرد و به ســال هاي 
حضور پيامبر يا امامان منحصر داشــت و بازهم معنا 
را دريافت؟ براي ما که ارتباط باواسطه با آن تاريخ 
مقدس نداريم پرش تاريخي خطاست و اعتنا و اتکا 
به تاريخ و گفت وگــوي درگرفته در تاريخ درباره 

معناهاي متن مقدس ضرورت گريزناپذير است.

3. مسئله اختالفات بشري
اما حکيمي گويي هر چه را در تاريخ دانش بشــري 
شکل گرفته مکروه و مطرود مي شمارد. او در اشاره 
بــه حديثي کــه توصيه مي کند مردم از سرچشــمه 
زالل معرفــت بنوشــند و نه از آب هــاي اليناک، 
مي گويد: »اين چشــمه هاي الينــاک، همين افکار 
و آراي مختلف بشــري کهنه و نو و مســائل نظري 
سراسر اختاف اســت.« )مقام عقل، 257( حکيمي 
طلب روزي ننهاده مي کند و قصد از ميان برداشــتن 
اختاف دارد، گيريم بــا تکيه بر معرفت حاصل از 

نگاه استقاللي و ناب گراي تفکيک 
درواقع حصار در حصار است. تفکيک 
براي مصون ماندن دين خدا يا درواقع 
ايمان اهل تفکيک روشي منزه طلبانه 

پيش مي گيرد
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و مي خواهند شــرع بناميم خواهيم ديد که مســئله 
اصلــي آن هــا درک نادرســت از عرف اســت يا 
دســت کم گرفتن عرف يا حتــي گرايش به حذف 
و ناديده انگاري عرف؛ شــرع و عرف روابط بسيار 
قابل تأمل دارند که بدون بررسي آن ها کمتر مي توان 
معضلــي را که مکتــب تفکيک پيــش مي گذارد، 
به درستي بازشــناخت يا به سمت چاره بيني آن گام 

برداشت.

شرع و عرف
مســئله شرع و عرف گســترده تر از آن است که در 
اينجا بتوان کما هو حقه به آن پرداخت، اما تذکري 
بــه مســئله بــراي درک محدوديت هاي شــناختي 
تفکيک ضروري است. براي درک مسئله مي توان 
يک اصل کلي را وارســي کرد که چه بســا چيزها 
که در شــرع آمده اســت و مجاز و مباح است، اما 
در عرف پذيرفته نيســت و عمل نمي شود و چه بسا 
چيزها که شــرع آن را ترغيب کــرده، اما عرف به 
آن بي اعتناســت؛ و همين طور چه بســا چيزهايي که 
در عرف جامعه هســت، اما در دين نيامده و يا با آن 
مخالفت شــده است. مثال ها فراوان اند، از حجاب و 
متعه و مسئله قرآني شيردادن مادر به فرزند به مدت 
دو سال بگيريد تا مسئله تيراندازي و اسب سواري که 
موردعنايت و توجه اســام است. اگر شرع و عرف 
يکي مي بود و از منطق واحدي پيروي مي کرد بايد 
در همه جوامع اســامي، مســلمانان در تيراندازي و 
اسب سواري سرآمد بودند يا دست کم همه مؤمنان 
چنيــن مي بودند. اســام مي گويد »الغيبه اشــد من 
الزنا«، اما عرف زنا را صدها برابر بدتر مي داند. سهل 
است شرع مي گويد رابطه نامشروع دو جوان مجرد 
حکمــش تنبيه آن ها و ازدواج اســت، اما عرف در 
برخي مناطق پيش از شروع هر رابطه اي به کمترين 
بهانــه توجه به جنس مخالف، ممکن اســت به قتل 

دختر فرمان دهد.
حقيقت آن است که همه اسام و همه شرع در همه 
افــراد و همه جوامع به نحو يکســان قابل دريافت و 
پذيرش و پيروي نيســت. اين همان چيزي است که 
عرف آن را نمايندگي مي کند؛ يعني همين اختاف 
و ميزان دريافت را. شــرع اگــر به مثابه اصول جامعه 
آرماني باشد، عرف صورتي از هنجارهاي دين است 
که عمًا پذيرفته شده است. اين پذيرفتگي بنابراين 
همــواره به صورت تاريخي مجموعه اي از شــرع و 
غيرشرع اســت. به عبارت ديگر، شرع تا عرف نشود 
پيکرينگي پيدا نمي کند و همواره اجزايي از شــرع 
که در عرف جامعه پذيرفته مي شــود تداوم مي يابد 
و الغير. بنابراين عرف، شــرع را در تاروپود اصول 
ديگــر و پذيرفتــه خود، در مي پيچــد و با آن تلفيق 
مي کند. منطق عرف، منطق زندگي اســت. به همين 
دليــل در برابــر نظريه هــاي ناب گــراي پاک ديني 
مقاومت مي کند. زيرا نظريه هاي پاک ديني بر زمينه 
يک جامعه فرضي قرار دارد که ضميرش از هر تأثير 
پيشيني تهي و پالوده اســت. چنين جامعه اي تحقق 
بيرونــي ندارد. عــرف مکتب تلفيــق، آموخته هاي 

پيشين و متائم ساختنش با آموخته هاي نوين است.
معناي مهم اين روند ناگزير آن اســت که کوشش 
اهل تلفيق بــراي جمع زدن ميــان دانش هاي جاري 

هم اين نبوده اســت. آنچــه از ايده ها و باورها که با 
دين مناســبت و مايمت داشته همچنان باقي  مانده 
و به صورت دين نو ادامه يافته اســت. نمونه نوروز 
نمونه آشکاري اســت و در ميان مراسم هاي محلي 
مراســم شب برات در همان خراسان اهالي تفکيک 
نمونه روشــني اســت. شــب هاي برات هيچ ســند 
اســامي ندارد و قطعاً بازمانده از ايام زرتشتي گري 
و تقديس فروهرهاي درگذشــتگان است، اما تا هم 
امروز در خراسان علوي و رضوي ادامه يافته است. 
اگر بحث را وارد عرصه هــاي ديگر باورهاي عامه 
کنيم مي توان ده ها و بل صدها نمونه نشــان داد که 

همين حکم بر آن ها جاري است.

دريافت هاي عرفاني
اگر اسام با نوروز و شب هاي برات هم کنار آمده 
باشــد که صورت ظاهر و مناســکي دارند پيداست 
که موقعيت انديشه هاي شهودي که عمدتاً صورت 
باطني دارند چگونه است. عرفان امر نوپديد بعد از 
اســام نيست. عرفان از نظر وســعت خود به پهناي 
يــک امپراتوري بود؛ از شــرق مانــوي در تورفان 
چين و بوديســم بخارا و باميان تا غرب گنوســي و 

آگوستيني.
در آن ميانه، انديشــه هاي زرواني هم حضور داشت 
که از پايدارترين انديشــه هاي ايراني بوده و هست. 
اينکه تصور کنيــم اين ها هيچ بهــره اي از حقيقت 
ندارند و کارشــان تنها آلوده ســازي انديشه خالص 
ديني اســت، بيشــتر به نوعي تفکــر خوارجي مانند 
اســت که گروهي بســته، اندک و بريــده از جهان 
را حق مي دانســتند و همه حتي امام حاضر را باطل 
مي ديدند. اسام عمًا با همه اين ايده ها و مسلک ها 
و باورها بايد روبرو مي شــد و قدرت خود را نشــان 
مي داد. همين اتفاق هم افتاد و اگر در آغاز اســام، 
عارفان از سرچشــمه هاي مختلف سيراب مي شدند 
و اين را به حســاب عيب ايشــان بگذاريم که بازهم 
محل ترديد جدي است، اما در پايان يک دوره دراز 
جد و جهد و بحث و کشــف و شهود و رياضت و 
سلوک و سنت گذاري به کساني مانند ماي رومي 
و ماصدرا مي رسيم که اوج انديشه اسامي هستند. 
چگونــه مي توان بــر ميراث اين بــزرگان قلم باطل 
کشــيد و آن ها را »التقاطــي« )مکتب تفکيک، 59( 
ناميد؟ و همين اصطاح نوپديد خود نشانه ديگري 
اســت که استاد حکيمي چگونه از ديسکورس هاي 
عصري براي تحليل تاريخ و ميراث قديم اســتفاده 

مي کند.

5. تلفيق
اما حقيقت را بخواهيم بحث اصلي التقاط نيســت؛ 
تلفيق اســت. اگر آنچه را اهــل تفکيک مي گويند 

کتاب هــاي يوناني کــه از قرن اول بــه بعد ترجمه 
شد فقط فلســفه نبود و کتاب هاي فلسفي هم فقط 
يونانــي نبود. حاميــان ترجمه ها فقــط خلفا نبودند 
)عرب و غيرعرب و مســلمان و غيرمسلمان و سني 
و شيعه و سرداران سپاهي و بازرگانان و زمين داران 
 Gutas,( )و جز اين ها از ترجمه حمايت مي کردند
5( و اصوالً ترجمه ها محدود به دوره بعد اســامي 
نيســت. ترجمــه در فرهنــگ ايــران و بين النهرين 
که زير نگين ساســانيان بود از ديرزمان شــناخته و 
رايج بــود. چنان که کتاب هاي يونانــي و هندي از 
دو ســوي امپراتوري ايراني اخذ و ترجمه مي شــد 
و تا دوره خسرو انوشــيروان نيز اين ترجمه ها ادامه 
داشــت، چنان که بخش هايي از فايدون و مکالمات 
افاطون براي او به پهلوي ترجمه شــد. ارسطو هم 
پيش از اســام شناخته و ترجمه شده بود )اذکايي، 
106-105( و البته در هندســه و رياضي و موسيقي 
از دانش هــاي يوناني هم وضع بــه همين منوال بود 

)همان، 157-159(.
شهرهاي يوناني در خالفت اسالمي

حتــي اگــر از تاريخ دراز هم نشــيني و همزيســتي 
فرهنگ هــاي همســايه در نجــد ايــران و منطقــه 
بين النهرين چشم بپوشــيم و صرفاً يونانيان را هدف 
بگيريــم چگونه مي توانيم از اين واقعيت صرف نظر 
کنيــم که در محــدوده خافــت اســامي نوبنياد 
شهرهاي بزرگ و آبادي چون دمشق وجود داشت 
که يونانــي در آن زبان رايج بــود، چنان که ديوان 
 Gutas,( اموي تا مدت ها به زبان يوناني مي گشت
17(. درواقع از بغداد تا دمشق زبان يوناني و سرياني 
زباني آشــنا بود. مردماني که با اين زبان ها ســخن 
مي گفتند و آشنا بودند مردمان بومي اين سرزمين ها 
بودند و بســيار طبيعي بود که در آشتي و همزيستي 
فرهنــگ خود با فرهنگ تازه اســامي بکوشــند. 
شــماري از ايــن مردمــان در دانش هــاي مختلف 
ازجمله نجوم و طب دست داشتند که باعث مي شد 
به مقامات بزرگ هم برسند )کرمر، 127- 121(. در 
نخستين قرن خافت حتي عمده کار ديوان به دست 
غيرمســلمانان بود و در بغداد به خصوص به دســت 
فارســي زبانان، چراکه ديوان عراق تنها در قرن دوم 
به عربي درآمد )محمدي مايري، 131(. آيا تصور 
اهالي تفکيک اين اســت که بــا ظهور متن مقدس 
اســام، همه اين گروه هــا و مردمان از فرهنگ ها و 
زبان هاي مختلف بايد خاموش مي شدند؟ آيا براي 
اينکه پيام متن دين نو به ديگران برســد بايد همه از 
کار پيام رســاني فرهنگ خويش دست بردارند؟ يا 
درســت تر، طبيعي تر و انساني تر همين است که پيام 
جديد وارد شــود و به تدريج جاي خود را در ميان 
ديگــر فرهنگ ها باز کند؟ و اين جز با گفت وگو و 

مشارکت و تطابق ايده ها چگونه ممکن است؟

نوروز و شب هاي برات
واقعيت اين است که اسام در هر جا وارد شد چه با 
گفتمان شيعي و يا سني، به تأييد بسياري از ايده ها و 
مراسم هاي قديم که از مذاهب ديگر بودند پرداخت. 
پيداست که مردمان نمي توانند يک سره ديگر شوند 
و از آنچه هستند قالب تهي کنند و از نو به قالب تازه 
درآيند و نيازي هم به اين کار نيســت و هدف دين 

حقيقت آن است که همه 
اسالم و همه شرع در همه افراد 

و همه جوامع به نحو يکسان 
قابل دريافت و پذيرش و پيروي 

نيست
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همان قدر ناصواب و از حقيقت دور اســت که فکر 
کنيم ناب سازي به معناي انحصار و در حصار آوردن 
يک فرهنگ بزرگ و دوران ساز ممکن است. اگر 
زبان به طور طبيعي در بده بستان با فرهنگ هاي ديگر 
است چرا ذهن از اين بده بستان طبيعي محروم باشد؟ 
انديشــه ناب ســازي ذهن همان قدر رهزن است که 
انديشه هاي ناب سازي زبان. بنابراين به طور ناخواسته 
اهالي زبان پاک و ناب گرايان ذهن ديني در کنار هم 

مي نشينند، البته فضل جاي ديگر نشيند.
سخن من در اينجا تمام است؛ اما اين ها همه را گفتم 
و گفتم که پاک ديني و پيوريتن بودن در دين و زبان 
و فرهنگ خاف ســنت و تاريخ و طبيعت اســت، 
ولــي اين را هم بايــد بيفزايم و بــر آن تأکيد ورزم 
که پاک بودن اخاقــي و منزه بودن از آلودگي هاي 
سياسي درست همان چيزي است که دين و فرهنگ 
متعالي طلب مي کند. اين آن خصلتي است که اهل 
تفکيک از ميــرزا مهدي اصفهاني و شــيخ مجتبي 
قزويني تا محمدرضا حکيمي بدان آراسته بوده اند. 
نامنامــه اهل تفکيک در کتاب هاي اســتاد حکيمي 
از اين منظر نامنامه اهل تقوا و خداترســان است. از 
نگاه ديني و اخاقي و فرهنگي اين گوهري اســت 
که فارغ از بحث هاي علمي و اختافات فکري بايد 
به آن ارج نهاد و آن را قدر شناخت. ما به پاک ديني 
براي رســيدن به حق نياز نداريم، اما بــه دين باوران 
پاک زي براي رســيدن به جامعه اي ســالم ســخت 
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ناگزير بود. تاريخي 200 ساله از ترجمه را نمي توان 
به رأي و خواست يک دو يا سه تن خليفه و سياست 

ايشان فروکاست.
خافــت ميراث بــر امپراتوري هاي کهن شــده بود 
و خواه ناخــواه با اين ميراث درمي آميخت و آشــنا 
مي شــد و اصًا به آن نياز داشــت و البته اگر نيازي 
نبود اشــارت به ترجمه کردن هــم دوامي نمي يافت 
و اگر هــم مي يافــت تأثيري نمي داشــت. نهضت 
ترجمه نهضت همــه اصحاب قــدرت و دانايي در 
پهنه خافت اســامي بود تا در توليــد دانش اداره 
امپراتوري سهم بگيرند. هر کس با متاعي که داشت 
به اين نهضت پيوست. عربي  زبان مشترک شده بود 
و ناگزير هرکسي هرچه در زبان خويش داشت بايد 
به اين زبان منتقل مي کرد تا در تمدن مشــترکي که 
در حال پيدايش بود نقش پيدا کند. اين طبيعي ترين 
چيزي است که مي توانست اتفاق بيفتد و در حقيقت 
شــکوفايي تمدني اسام، اصًا ناشــي از تلفيق بود. 
مهــرداد بهار که فرهنگ هاي کهن ازجمله فرهنگ 
ايراني را بر اســاس تلفيقي بودن بازشناســي مي کند 
به درســتي مي گويد بعد از تلفيــق فرهنگ ايراني و 
اســامي اســت که »ناگهان )ظهور( بــزرگان علم 
و ادب را در ايــران مي بينيــد« )گفت وگو با کلک، 

.)209
تلفيق و امپراتوري

مســئله تلفيق، مســئله بعد از اســام هم نبود. سنت 
تلفيق ســنت هزارســاله بــود و بــه دوره حکومت 
جهاني هخامنشي مي رســيد. جهاني شدن حکومت 
به طــور طبيعي آميزش فرهنگ ها را با خود به همراه 
مي آورد. اين است که اين دوره هزارساله دوره تأثير 
و تأثر بســيار در فرهنگ هاي همسايه است، چه در 
زبان و آيين و اســطوره و چه در دين و درک ديني. 
نمونه روشــن آن تأثير و تأثــر دو فرهنگ يهودي و 
زرتشتي نسبت يکديگر است. چنان که تورات تاريخ 
شاهان ايراني و اسطوره هاي ايراني هم هست و اصًا 
اگر به تفاهم فرهنگي و بالمآل جهاني سازي فرهنگ 
نظر داشته باشــيم نمي توانيم از »تبادل« چشم پوشي 
کنيم )فاطــوري، 16-17( و تبادل به طور طبيعي با 

روند از خود کردن همراه است.
اسام که فرهنگ امپراتوري را به ارث برد، بي ترديد 
نمي توانست به هيچ روي از فرهنگ تلفيقي آن کناره 
گيرد حتي اگر حکومت به دســت امامان شيعه بود. 
نگاهي به خافت فاطمي در مصر نشان مي دهد که 
حتي در آن خافت نيز، فرهنگ ها آميخته مي شــد 
از ايران تا مصر و يونان. اين ها حوزه هاي تمدني آن 
روز بودند و در هر بخشي از عرف هاي جاري نشاني 

از خود گذاشته بودند.
به نظر من قرآن خــود به اين آميختگي هاي تمدني 
گواه است. بحث در محتوا و قصص قرآن را در اينجا 
کنار مي گذاريم، اما اگر زبان قرآن را بگيريم صدها 
واژه از فرهنگ هــاي رايج همســايه در آن مي يابيم 
ازجملــه واژه هاي فارســي و يوناني )برگ نيســي، 
102 و116 و 118( کــه خود نشــاني از طبيعي بودن 
آميــزش زبان ها و نيز فرهنگ هايي اســت که زبان 
آن ها را حمل مي کند. اينکه تصور کنيم زبان عربي 
ناب زباني اســت که از هر واژه غيرعربي تهي است 

در عــرف و آموزه هاي ديني و شــرعي کوششــي 
بنياديــن براي تــداوم و حيات دين اســت. آنچه را 
عرف به صورت غريزي و ســماعي و سينه به ســينه 
انجام مي دهــد، اهل تلفيــق به صــورت آگاهانه و 
دانش بنياد دنبال مي کنند. آن ها نياز طبيعي جامعه را 
به تلفيق درک مي کنند. اين خدمت بزرگي به دين 
و شرع است. آن ها مي کوشند ستيزه ميان ناب گرايي 
شــرعي و جمع گرايي عرفي را به سازگاري تبديل 
کنند. اين ســازگاري است که دين را توانا مي کند. 
درواقــع دين هاي بزرگ به آن دليــل ادامه مي يابند 
که توانايي ســازگاري دارنــد. توانايي توجه مداوم 
به عرف دارند و مي کوشــند عــرف را از راه تلفيق 
مناسب ترين گزينه ها با شــرع نزديک کنند. به نظر 
من مفهوم »اباغ« يا تبليغ دين ازجمله با همين مسئله 
درتنيده اســت. به قول اســتاد فاطوري، که خود با 
تفکيک به شيوه اي معتدل همدلي دارد، »تبليغ يعني 
نفوذ از مجاري ذهن مخاطب« )گفت وگو با کيهان 
فرهنگي، خرداد 63(. و اين يعني توجه دقيق به عرف 
و شناخت روشن و مطابق با واقع از آن. بنابراين، اهل 
شــرع بايد از هنر اهل تلفيق اســتقبال کنند نه آنکه 
دانش و هنر ايشــان را به اليناکي متهــم دارند و بر 
تخت ناب گرايي و در برج عاج منزه طلبي بنشــينند. 
درک متون، گام نخســت ايمان است. گام اساسي، 
آوردن آن به عرف جامعه است و عرف، تنها از راه 

تلفيق و تفسير نو و بازآرايي باورها تغيير مي کند.
يوناني، پارسي، اسالمي

بنابراين اگر به سده هاي نخست اسامي بازگرديم و 
در ســپاه جهانگيري اسامي باشيم طبعاً بايد از خود 
ســؤال کنيم: شهر يوناني و فرهنگ اسامي چگونه 
باهــم کنار مي آيند؟ و يا شــهر پارســي و فرهنگ 

اسامي چگونه باهم کنار مي آيند؟
اســام دو تجربه بزرگ در جهانگيري خود داشت. 
در شــرق با فرهنگ پارسي - پهلواني و در غرب با 
فرهنگ يوناني. چگونه امکان داشت که اسام وارد 
دو جامعه با دو فرهنگ متمايز از يکديگر و از اسام 

شود، اما از آن ها رنگ نگيرد؟
ممکن است کساني در دربار خلفا يا اصًا شماري از 
خلفا راه را براي آميزش فرهنگ ها باز کرده باشند تا 
درک شــيعي را به عنوان ميراث دار پيامبر مهار کنند 
و کامًا محتمل اســت که چنين سياستي هم داشته 
باشــند، اما حتي بدون آن سياســت هم اين آميزش 

آيت اهلل میرزا مهدی اصفهانی
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الهي اند و دين باور مکلف به پذيرش همه آنهاست.
قرآن براي تبيين و تفهيم پيام هاي وحياني از معارف 
و عناصــر زبــان و فرهنــگ )حکايــات، تمثيل ها، 
روايات تاريخي و اسطوره اي يا مربوط به پديده هاي 
طبيعي و کيهاني( ســود جسته اســت که کاربردي 
صرفاً زباني داشــته اند؛ يعني چندو چون آنها مطمح 
نظر نبوده است؛ بنابراين اگر کسي به طور نمونه در 
اين گفته که جايگاه نطفه مرد در محلي ميان پشت 
و ســينه  ها )بَيَن الُصلِب َو التَرائِب؛ طارق: 7( اســت 
به لحاظ علمــي ترديد کند يا از چندوچون طبقات 
هفتگانه در آســمان و زمين پرســش کند )هرچند 
گفته شده است که در اينجا عدد هفت نشانه کثرت 
و به معناي بسيار زياد است( هرگز از دايره دين داري 
قدم بيرون ننهاده و موضعش مصداق »يُؤمِن بِبَعض َو 
يَُکِفُر بِبَعض« نيست، زيرا فهم اين نکته دشوار نيست 
که کارکرد وحي هدايت انســان در مســير فاح و 
رســتگاري بوده اســت، نه آموزش بافت شناسي و 
فيزيولوژي بدن آدمي يا فيزيک و کيهان شناســي. 
دغدغه اش کمک به تأمين سامت و رشد و اعتاي 
فکــري، روحي و اخاقي بشــر از طريق ترغيب به 
تعقل و دورانديشي و آخرت گرايي و در صدر همه 
پيروي از سرمشق هاي الهي است و در اين زمينه که 
همان دين باشد، از چيزي فروگذار نکرده است؛ البته 
از اين نکته غافل نبوده است که خوب زيستن )يعني 
الهي و انساني( بدون داشتن تبيين و تفسير درست از 
خود و جهان و ارتباط ميان اين دو، ناممکن اســت؛ 
لــذا از ارائه طرحي کلي از جهان بيني مطلوب )و نه 
جهان شناســي( از منظر ســنت ها و ارزش هاي الهي 
)توحيدي( ســرباز نزده است و براي اين منظور، هر 
جا الزم بوده از ارائه شاهد و مثال از طبيعت، جامعه 
و تاريخ دريغ نکرده اســت، اما در مقام توصيف )و 
نه تبيين و تفسير( و هنگام نام بردن از اين پديده ها، از 
عــرف و آگاهي هاي متعارف در عصر خود پيروي 
کرده است؛ يعني به همان صورت که مردم مي ديده 
و عرفا مي شناخته و توصيف مي کرده اند. )به تعبيري 
پديدارشناســانه(. چون وحي مي بايســت به زبان و 
فرهنگ و ادبيات مخاطبان مســتقيم آن  روزي بيان 
مي شــد. به عبارت ديگر، در مقام توصيف، با چشم 
مردم هم عصر خود و عرف و علم زمانه به پديدارها 
نگريسته اســت، ولي در مقام تبيين، تفسير و »معنا« 
)که محتواي اصلي دين را تشــکيل مي دهند(، نگاه 
خدا را دنبال کرده اســت. در ادامه سخن به شواهد 

قرآني اين نظر اشاره خواهم کرد.

بگويد من پيرو فان دين هستم، ولي سخنان پيامبر 
آن را بدون دليل قبول نمي کنم«.

اگر اين نحوه نگاه و رويکرد به کثيري از دين داران 
نسبت داده مي شد، قابل قبول بود، ولي اساس و قوام 
دين و دين پروري را بر تعبد پنداشته و مدعي اند که 
»قوام و رکن اصلي دين پروري و ديانت پيشــگي و 
متدين بودن، تعبد اســت و تعبد با عقانيت سازگار 
نيست و تعبد يعني اينکه اگر کسي گفت، الف ب 
 x اســت و من بگويم چرا؟ بگويد بــه اين دليل که
گفته اســت و اين x مي تواند بودا، کريشــنا، عيسي 

مسيح، موسي و هرکس ديگر باشد«.
ســخن من در اين مقاله اين اســت که دست کم تا 
آنجا که به تعريف و شــيوه تبليغ دين از منظر قرآن 
مربوط اســت، اين ادعا نادرســت است. در آنجا نه 
کســي از چون وچرا کردن در دعوت ديني منع شده 
و نه در اثبات درســتي تعاليم وحيانــي به جاي ارائه 
دالئل و بينات، »شــخص« پايه حجيــت قرارگرفته 
است. به طوري که اگر معدود آيات مرتبط با احکام 
شــريعت و فقه را مســتثني کنيم، در قــرآن آيه اي 
نمي توان يافت که در آن گفته شده باشد اين سخن 
را بايد بپذيريد تنها به اين دليل که خدا يا پيامبر خدا 
گفته اند. تمايز دين از شريعت و استقال دين از فقه 
نکته بســيار مهمي است که از نگاه کساني که دين 
را مازم با تعبد مي دانند، مغفول مانده اســت. اينان 
فقه را جــزء جدايی ناپذير ديــن مي دانند و بنابرآن 
مي پرســند؛ »چگونه يک متديــن مي تواند بگويد 
من به اين قرآن و دين ملتزم هســتم، ولي از فقهش 
صرف نظر کرده ام؟ اگــر از فقه صرف نظر کردي، 
يعنــي از بخش هايي از قــرآن صرف نظر کرده اي، 
هرچنــد 500 آيــه و يــک دوازدهم قرآن باشــد«. 
درحالي که شــريعت و فقه از دين متفرع مي شوند، 
ولي بنابر تعريف و رويکرد قرآن جزو دين نبوده و 
»دين« بدون فقه هم کامل است. خطاست اگر تصور 
شود همه مطالب و معارفي که به نحوي در قرآن به 
آنها اشــاره  شده يا نقل شده اند، جزو دين و دعوت 

چگونگي ســازگاري دين و عقل، پرسشــي ديرين 
اســت که هرچنــد وقــت و در مواجهه بــا بعضي 
رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي يا سياســی، دوباره 

مطرح مي شود.
طي 35 ســال حکومت ديني در کشور، سازگاري 
ميــان ايــن دو مقولــه در معرض چالــش و آزمون 
جدي قرار گرفته اســت. در يک سو مديران کشور 
درســتي سياســت گذاري ها، تصميمات و اقدامات 
خــود را در همه زمينه هــاي سياســي، اقتصادي و 
فرهنگي و در روابط داخلي و بين المللي مســتند به 
احکام و معيارهاي ديني مي کنند و در مقابل بخش 
قابل توجهي از منتقدان، اقدامات مزبور را با اســتناد 
به موازيــن عقل و عرف موردانتقــاد قرار مي دهند 
و بر ناســازگاري ميان دين و عقل پاي مي فشــارند. 
در حالي که پيش ازاين آزمون، دعوي هماهنگي دين 
و عقل يــا عقاني بودن عقايد و ايمان ديني ازجمله 
به اقتضاي »کل ما حکم به العقل حکم به الشــرع«، 
مقبوليت بيشتري داشــت و کمتر مورد مناقشه قرار 
مي گرفت، اما افزايش نگران کننده اقدامات خاف 
عقل و مصلحت عموم تحت عنوان تکليف شرعي 
و ديني، بنيان دعوي عقاني بودن احکام ديني را در 
نگاه کثيري از مردم و برخي صاحب نظران سســت 
نموده تا دگربار بر تعارض ميان باور ديني و پايبندي 
بــه الزامات عقلي اصرار ورزند يــا از متناقض بودن 
روشنفکري و دين داري سخن به ميان آورند. اکنون 
با تيزبيني و موشــکافي بيشــتري معتقدات ديني در 
پرتو تجربيات اين دوره و يافته هاي علمي و فلسفي 

مدرن در بوته نقد گذاشته مي شود.
ادعاي متناقض بودن روشنفکري و دين داري مبتني 
بر اين فرض اســت که »تعبد« الزمه تدين اســت و 
تعقل الزمــه روشــنفکري و ايــن دو، يکجا جمع 
نمي شــوند. مي گويند دين دار کســي است که هر 
حکم صادرشــده از مرجع دينــي را بي چون و چرا 
بپذيرد، درصورتي که روشــنفکر بدون تأييد عقل، 
حاضر به قبول هيچ حکمي نيســت. مي گويند تعبد 
»يعني سخن کســاني را بدون چون وچرا پذيرفتن و 
ســخنان ديگران را براي پذيرفتــن، عرضه کردن بر 
سخنان آنها« و نتيجه مي گيرند که »کسي نمي تواند 

دين؛ تعبد يا تعقل

حبيب اهلل پيمان

ادعاي متناقض بودن 
روشنفکري و دين داري مبتني 
بر اين فرض است که »تعبد« 

الزمه تدين است و تعقل الزمه 
روشنفکري و اين دو، يکجا جمع 

نمي شوند
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به جنايات صهيونيست ها و دولت ها و ارتش اسرائيل 
و افراطيون يهودي برضد مردم فلسطين استناد کرد.

شــناخت و داوري دربــاره ديــن از روي افــکار و 
رفتار حکومت ها و رؤســاي رســمي دين در ادوار 
مختلــف تاريخ همان انــدازه درســت و واقع بينانه 
است که بخواهيم ليبراليســم را در سرچشمه اش از 
روي رفتار نوليبرال هاي تاچري و ريگاني توصيف 
کنيم و سوسياليسم مارکس جوان را از روي افکار 
و اقدامات اســتالين ارزيابی کنيم؛ البته هردوي آن 
ايده ها و رفتارها که به صورت هم هويت و به باطن 
بيگانه و متضادند، واقعيت دارند و پژوهنده مي تواند 
نسبت ميان آنها را کشف و بازنمايي کند؛ اما پس از 
بررسي دقيق مشخصات آنها، مي بينيد که نمي توان 
آنهــا را تابع احــکام واحــدي قــرار داد. برقراري 
اين همآني ميان هر ايده، رفتار يا نظام سياسي که نام 
ديــن را با خود حمل مي کند با دين آن گونه که در 
قرآن توصيف و بيان شده است و نديدن اختاف و 
تکثر و تنوع و حتي تضادهاي آشکار ميان آن ها، با 
موازين تحقيق و دريافت علمي و عقلي ســازگاري 

ندارد.

معناي حقيقي دين؟
ميان تعريف دين در قرآن با آنچه از بررســي اديان 
واقعاً موجود به دســت مي آيد و نيــز با تعاريفي که 
مــردم عــادي از آن ارائه مي دهنــد، اختاف زياد 
وجود دارد. ضرورت دارد که ابتدا با تعريف دين از 

منظر قرآن آشنا شد.
در آيــات قرآنــي دين بــه دو معنــاي متمايز ولي 
مرتبط و هم ريشــه به کار رفته است؛ يکي به معناي 
آئين يا جهت گيري فکري و عملي فرد و به عبارت 
روشن تر، جهان بيني و نظام ارزش ها و سلوک روش 
پيشــنهادي و مطلوب نزد خدا؛ و دوم به معناي روز 
رستاخيز و حسابرسي )يوم الدين( يا روز جزا. شايد 
تنها در آيه زير است که از دين تعريف جامع و نسبتاً 
دقيقي به دست داده شده است؛ »حق گرايانه دين را 
برپــا دارد، )همان( سرشــت )و مشــي( خدايي که 
مردم را بر اســاس آن آفريد، )مشي( آفرينش الهي 
دستخوش دگرگوني نخواهد شــد. اين است دين 
پايدار و استوار، ولي بيشــتر مردم نمي دانند« )روم: 
30( در اين تعريف دين اصيل همان سرشت و شيوه 
خدا در آفرينش انســان اســت همان که در آيه اي 
ديگر صبغه يا سرشــت و شعور الهي توصيف شده 
است. »سرشت و بينش خدايي، )را پيروي کنيد( و 
کيست بهتر از خدا براي اعطاي سرشت و بينش و ما 

فقط او را پيروي مي کنيم« )بقره: 138(
راغب اصفهاني در مفردات خود صبغه اهلل را موهبت 
شعور )عقل( به آدمي و معادل فطرت معني مي کند، 
همان که تمايزبخش انســان از ديگر حيوانات است 
کــه با توجه به مفاد آيه پيش کــه به جاي صبغه اهلل، 
فطره اهلل، آمده است، معلوم مي شود. فطرت و صبغه 
هــر دو بــه معناي نيروي شــعور و تعقل اســت که 
خداوند سرشــت آدمي را با آن شکل داده و پديد 

آورده است. )حجر:29(
از منظر وحي، آئيني که خدا مردم را به آن دعوت 
مي کند همان صبغه اهلل يعني منش و سبک شعورمند 
خدا در آفرينش انســان است که در صفات و افعال 

طرفــداري، اصــول و ارزش هاي برآمــده از آن را 
به گونه اي ســازگار با اميال و عائق مادي، سياسي 
و فرهنگي خويش تفسير و دنبال مي کنند. اين عمل 
ممکن اســت ناخودآگاه صورت گيــرد. گروهي 
هم از ســر فرصت طلبي اظهار ايمان مي کنند، ولي 
مترصد فرصت اند تا با تســلط بر فرايندهاي بعدي، 
آشکار از تحقق آن جلوگيري کرده و نظام سلطه و 
مناسبات نابرابر ارباب و بندگي را در لباس حقيقت 

بازتوليد کنند. اين ها خائنان به حقيقت اند.
در صــدر اســام و بافاصلــه پــس از بعثــت و 
درگذشــت بنيان گــذار، زود يا با کمــي تأخير هر 
ســه گرايش ظهور کردند؛ مؤمنان حقيقي از نمونه 
علي)ع(، فعال در پيشبرد درآيند تحقق ارزش هاي 
توحيدي، ســودجويان و جاه طلبانــي نظير طلحه و 
زبيــر، »متظاهر« به حقيقــت و باالخره خائناني نظير 
ابوســفيان و معاويه. معمــوالً از پي چنيــن رخداد 
بزرگي، جاذبه و مقبوليت آموزه هاي آن به اندازه اي 
اســت که ازآن پس، اگر گرايش هاي داراي عائق 
فکري، اجتماعي و سياســي و منافع ويژه اقتصادي 
موجــود در جامعه، که بر حفــظ آنها اصرار دارند، 
از انتساب به آن کسب مشروعيت نکنند، مقبوليت 
اجتماعي الزم را براي مطرح شدن در عرصه عمومي 
به دقت نمي آورند. به طوري که هم  زمان در هر دوره 
با بيش از يک برداشــت و سرمشق منتسب به يک 
دين روبرو هســتيم؛ البته اگر هدف کســي بررسي 
جامعه شــناختي ديــن و ديــن داري در يک جامعه 
خاص يا بررســي تحول نگرش و رفتار ديني مردم 
يک جامعه در ادوار مختلف تاريخ باشــد، ناگزير 
بايــد ديــن را در واقعيت هاي اجتماعــي هر دوره، 
انديشــه، رفتار قشــرها و گروه هــاي مختلف مردم 
آن، مشــاهده و مطالعــه کنــد، اما نتايــج اين نوع 
بررســي را نمي توان مــاک داوري درباره دين در 
سرچشمه خود و نزد بنيان گذاران قرار داد. چنان که 
نمي توان از نظر به رفتار و شيوه حکومت استالين و 
پل پوت به حقيقت آراي مارکس دســت يافت، يا 
ايده هاي آزادي خواهانه، روشنگرانه و خردگرايانه 
جان اســتوارت ميل و امانوئل کانت و دموکراسي 
و اومانيســم و حقوق بشر را از روي گفته ها و رفتار 
دولتمــردان امريــکا و انگليس در ويتنــام، عراق، 
افغانســتان، گوانتامو و ابوغريــب تعريف و داوري 
کرد يا براي پي بردن به مضامين وحي به موسي)ع(، 

در اينکه اقتضاي روشــنفکري، آزادي فکر، داشتن 
روحيــه و تفکــر انتقادي، کاربرد نيــروي تعقل در 
شناخت حقيقت و پذيرش يا انکار دعاوي ديگران 
اســت، ترديــدي وجود نــدارد و اين دقيقــاً همان 
روحيه اي اســت که بر آموزه هــاي وحياني حاکم 
است. هر آنچه خاف اين نظر گفته مي شود مربوط 
بــه دين مرســوم و رايج در ميان اکثــر دين داران يا 
حاکم بر بينش و عملکــرد حکومت هاي ديني در 
همه ادوار تاريخ تا امروز اســت و ربطي به حقيقت 
دعــوت ديني خــدا و پيامبر آن گونه کــه در قرآن 
تصريح شــده اســت ندارد. براي اثبــات اين مدعا 
الزم است ابتدا دين از غيردين و به طور مشخص از 
احکام فقه و شريعت و معرفت هاي غيرديني موجود 
در قرآن متمايز و ســپس نســبت آنها بــا معيارهاي 

خردورزي بررسي و بازبيني شود.

تفاوت »وفاداري«، »تظاهر« و »خيانت« با 
حقيقت

ترديد نيســت که هدف رخداد بزرگي که با بعثت 
پيامبر اســام پديد آمد، هدايت مردم به پذيرش و 
دنبال کردن يک زندگي انساني و اخاقي بر اساس 
سرمشــق صفات و شــيوه عمل خدايي بوده است. 
براي توصيف دين از منظر خدا و رسول بايد به منبع 
اصلي آن يعني آيات وحياني در قرآن و در تکميل 
و تفصيل آن، ســيره و شيوه عمل شخص پيامبر در 
جريان اباغ پيام هــاي وحياني به مردم رجوع کرد. 
کســاني که به جاي اين دو، مآخذ ديگر نظير آراي 
فقها و متکلمين يا رفتار دين داران و زعماي جوامع 
مســلمانان را در ادوار مختلف مستند دعاوي خود 
مبنــي بر تعبدي و نه تعقلي بودن باورهاي ديني قرار 
مي دهنــد، دين و رفتار دينــي را از خال ذهنيت و 
عمل آن افراد و گروه ها شناخته اند. خواهند گفت، 
آنها هم به سرچشــمه وصــل بوده اند و انديشــه و 
عمــل خود را با اســتناد بــه همان دو منبــع توجيه 
مي کنند، ولي تفاوت عمده بين دين در سرچشمه، 
)زمــان وقوع آن رخداد بــزرگ حامل حقيقت( و 
جريان هاي فکري و اجتماعي منشعب از آن، وجود 
دارد که ناديده گرفتن آن، منشأ خلط ميان وفاداري 
به حقيقت از يک سو و تظاهر يا حتي خيانت به آن، 
از سوي ديگر مي شــود. چطور مي توان اين هر سه 
گرايش منشعب از رخداد بعثت را يک کاسه کرد و 

تفاوت ميان آن ها را نديد؟
 ايــن تناقض هــا در پيامدهاي يــک رخداد بزرگ 
فکــري و اجتماعي، منحصر بــه نهضت هاي ديني 
نبوده و در انواع عرفي )سکوالر( هم ديده مي شود. 
گروهي از افراد قشــرهاي مختلف که يا وابستگي 
به مناســبات نابرابر و پر ظلم و فساد موجود ندارند 
يا خويشــتن را در اثر خودآگاه شــدن از وابستگي 
بــه آن آزاد ســاخته اند، وفادارانــه در فرايند تحقق 
تدريجــي حقيقت در انديشــه، احســاس، عمل و 
روابط اجتماعي شرکت مي جويند. در مقابل عده اي 
هم هســتند که به هر دليل يا علت، به حقيقت باور 
يــا عاقه ندارند و تمايلي به تحقــق آن در زندگي 
خويش يا در جامعه نيستند، اما از روي عافيت طلبي 
تظاهر به همســويي با فرايندهاي آن، آن را به سود 
خويــش ارزيابــي مي کنند، لــذا ضمــن تظاهر به 
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ذهني يا پيــروي کورکورانــه از آراي ديگران در 
برابر خود نمي يابد. براي مقابله با چنين وضعي است 
که ابتدا دســت به روشــنگري مي زند و مردم را به 
تفکر و تعقل مســتقل و روشن بيني دعوت مي کند 
و آن را شرط الزم براي آزادي انتخاب مي شناسد؛ 
»از جانب صاحب اختيارتان موجبات بصيرت براي 
شما آمده اســت. هرکه ديده بگشايد، به سود خود 
اوســت و هرکه ديده فروبندد، به زيان خود اوست 
و من نگهبان شــما نيســتم و آيــات را اين گونه در 
اشکال مختلف بيان مي کنيم تا )دريابند( و نگويند 
)از ديگــران( آموخته اي و تا براي دانش دوســتان 
به روشني بيان کنيم ... و اگر خدا مي خواست شرک 
نمي ورزيدند ولي آفرينش انسان بر آزادي و اختيار 
قرار دارد( و )ما( تو را نگهبان آنان تعيين نکرده ايم 

و کارگزار )و قيم( آنها نيستي« )انعام: 104-107(
در آيات ديگــري وجود هرگونه اجبار در پذيرش 
ايمان و پيروي از مشي الهي را رد مي کند و از پيامبر 
مصرانــه مي خواهد که هيچ نوع اکــراه و جبري را 
براي گرويدن به دين خدا، به کار نبرد، چراکه خدا 
آنان را در ايمان و تبعيت از وي آزاد گذاشته است.

آزادي تغيير يا برگشت از دين
مکتبي که انســان را در پذيــرش دين آزاد و مختار 
شــناخته اســت، منطقاً نمي تواند آزادي برگشــت 
از ديــن يا تغيير آن را از آدمي ســلب کند و عمًا 
چنيــن نکرده اســت. البته قــرآن افــرادي را که از 
مســير حق و حقيقت خواهي منحرف مي شــوند و 
به گمراهي مي افتند، در برابر خدا و وجدانشــان به 
چالش مي کشد و از عواقب ناگوار سقوط اخاقي 
و ارتــکاب ظلم به خويش و ديگــران بيم مي دهد. 
اين عواقب که نوعي کيفر و مجازات تلقي مي شود، 
منشــأ قانوني و قراردادي ندارند و از مرجعي بيرون 
از فرد برآنان اعمال نمي گردند، بلکه جنبه تکويني 
داشــته و از نفس عمــل تبهکارانــه و ضد اخاقي 
زاده مي شــوند و به شــخصيت اخاقي فرد آسيب 
مي رسانند. کيفرها و مجازات هاي ناشي از تخطي از 
قوانين و ميثاق ها که افراد به عنوان عضوي از اعضاي 
جامعــه بــه رعايت آنهــا متعهد شــده اند، موضوع 
ديگري است و ربطي به کيفر و پاداش الهي ندارند. 
امور اعتقادي و اخاقي مشــمول اين قوانين )عرفي 
يا شــرعي( نمي شــوند مگر در مواردي که به دليل 
ضديت عمل با منافع و ســامت غير )فرد يا جامعه( 
قانوناً براي آن مجازات پيش بيني شده باشد. عدول 
از تعهدات ايمانــي و اخاقي از نظر قرآن عوارض 
ســوء تکويني در پــي دارد که از فــرداي ارتکاب 
عمل، ديــر يا زود، در اين مرحلــه يا مراحل بعدي 
زندگي عامل را درگير مي کند. قرآن، تنها در ســه 
مورد به مســئله بازگشــت از دين و زندگي آزاد و 
مؤمنانه به جاهليت و شــرک و زيســتن در شرايط 
قيموميت و بردگي )ارتداد( اربابان پرداخته اســت 
و در هيچ يــک، از مجــازات و کيفر مرتد صحبت 

نشده است.
مــورد اول، خطاب به گروهي از افراد بني اســرائيل 
اســت که در نيمه راه به ســوي ســرزمين مقدس از 
بيم مشکات و ســختي هاي راه، بازگشت به مصر 
و زندگي در اســارت و بردگــي را بر زندگي آزاد 

وادار نکنــد، عدالت ورزيد که بــه تقوا نزديک تر 
اســت و از خدا پروا کنيد که او بــه آنچه مي کنيد 
آگاه اســت« )مائــده: 8(، »خدا شــما را از داشــتن 
روابط نيکو و عادالنه کســاني )از مشرکين(که در 
امر دين با شــما به جنگ برنخاســته اند و شما را از 
خانه هاتــان بيــرون نرانده اند، نهــي نمي کند و خدا 
عدالت پــروران را دوســت دارد.«، »چه بســا )با اين 
نيکويي و عدالت پروري( خدا ميان شــما و پاره اي 
از دشــمنانتان دوســتي پديد آورد، که خدا توانا و 

آمرزنده اي مهربان است.« )ممتحنه:  8و7(
بخش عمده آيــات قرآن )بالغ بــر 12-11 آيات( 
به تبيين و تعليم و تفصيل بخش هاي ســه گانه دين 

اختصاص يافته است.

آزادي در انتخاب و پذيرش دين
در قرآن، قرينه و نشــانه اي نمي توان يافت که نشان 
دهد دين را بايد چشم بسته و فارغ از کنکاش عقلي 
و صرفــاً  از روي تعبد پذيرفــت و به لوازم آن عمل 
کرد: ايمان حقيقي بــر پايه آزادي فکر و وجدان و 
اراده آدمي بنا شــده و امري خودآگاهانه است و به 
همين دليل براي دارنده آن تعهدآور اســت. سياق 
گزاره هــاي ديني هيچ يــک، آمرانــه و اجبارگونه 
نيســتند، بلکه به صورت فرض، پيشنهاد و توصيه در 
برابر شــعور مخاطبان عرضه مي شوند. به طوري که 
شــخص، خود را در پذيــرش يا رد آن هــا آزاد و 
مختــار مي يابد؛ »در پذيرش دين اکــراه و اجباري 
نيست، بلکه )فقط( راه رشد و صاح از )راه( تباهي 
متمايز شــده اســت. )البته( هرکس بر ســينه حکام 
خودکامه دســت رد بزند و به خــدا ايمان آورد، به 
محکم ترين دســتاويز چنگ زده اســت که در آن 
گسســتي راه ندارد و خدا شــنوا و داناست.« )بقره: 
256( به افرادي بشــارت رستگاري مي دهد که در 
همه گفته ها تأمل مي کنند و درست ترين يا بهترين 
را از روي فکــر و دورانديشــي برمي گزينند؛ »پس 
به آن دســته از بندگان من بشــارت ده به ســخنان 
)مختلف به دقت( گوش مي دهند و سپس از بهترين 
آن پيروي مي کنند. آنان کساني هستند که خدا راه 
را به ايشــان نموده و هم آنان خردمندان اند.« )زمر: 

17 و 18(
قــرآن به ايــن نکته مهم و ظريف واقف اســت که 
آزادي و اختيــار فرد در انتخــاب يک قول از ميان 
اقــوال يا يــک مشــي و روش از ميــان روش هاي 
متعدد، به شــرطي اســت که وي از قــدرت تميز و 
فهم تفاوت ها، تضادها و تناقضات و مقايســه آنها با 
يکديگر بهره مند بوده و ذهن منطقي و پرورش يافته 
داشته باشد. در غير اين صورت در تشخيص و حل 
قضايا فرومي مانــد و راهي جز تکرار کليشــه هاي 

خدا و ســنت هاي اليتغيــر او تبلور يافته اند و ســه 
مقوله هستي شناختي، سنت ها و اصول و ارزش هاي 
اخاقي و راهبردي را شــامل مي شود. جز اين، هر 
چه هست يا مانند احکام عبادي و مقررات اجتماعي 
)شــريعت( متفرع از دين يا غيردين  هســتند؛ مانند 
تمثيل ها، حکايت ها، علوم و آگاهي هاي تجربي و 
باورهاي ذهني عصر نزول، افســانه ها و اسطوره ها و 
باالخره داســتان پيامبران و سرگذشت اقوام گذشته 
کــه صرفــاً بــراي کمک بــه تبيين و تســهيل فهم 
آموزه هاي ديني )هستي شناختي توحيدي، سنت ها 

و نظام ارزشي و اخاقي( به کارگرفته شده اند.

اجزاي سه گانه دين
با اين تعريف دين از ســه جزء تشــکيل شده است: 
1. تفســيري توحيدي از هستي، به نحوي که خدا در 
کانون آن قرار دارد، شعوري زنده و فعال و فراگير 
و درعين حــال منشــأ و خالق و مدبر هســتي که با 
آفريده هاي خود به طور عام و انســان به طور خاص، 
ارتباط و تعامل خــاق دارد. به طوري که همه امور 
به سوي او )يعني همانندي بيشتر با صفات و عمل او( 
در تحول و صيرورت اند؛ 2. سنت هاي عام حاکم بر 
فرايندهاي ايجاد و آفرينش پديده ها، ســير تحول و 
تکامل و با انحطاط و مرگ و فروپاشــي پديده هاي 
طبيعــي و اجتماعي و انســاني؛ 3. نظــام ارزش ها و 
سرمشــق هاي اخاقي و انســاني برآمده از صفات 

الهي.

اول، جهان بيني يا تفسير توحيدي از جهان
آيات هستي شناختي عموماً گزاره هايي توصيفي و 
تبييني هستند. آنها از کليات امور مرتبط با آفرينش 
و رابطه خدا با جهان و انســان خبر مي دهند. »کسي 
است که شما را خلق مي کند، سپس روزي مي دهد، 

سپس مي ميراند و سپس زنده مي کند.« )روم: 40(

دوم، نمونه هايي از سنن الهي در آفرينش 
تدبير جهان و هدايت انسان

»خداست که )در دل زمين( دانه و هسته را مي شکافد 
)و موجود( زنده را از )ماده( بي جان پديد مي آورد 
و )ماده( بيجان را از )موجود( زنده، اين است خدا، 
پس چگونــه از او روي برمي گردانيد؟«)انعام: 95( 
»خدا از آســمان باران مي فرســتد ... با آن زمين را 
بعد از مرگــش زنده مي گرداند.»نحــل: 65( »هيچ 
دولــت  - شــهري را نابــود نمي کند، مگــر آنکه 
هشداردهندگان آشکاري داشته اند، زيرا که ستمگر 

نيست. )شعراء: 208(

سوم، نظام ارزش هاي الهي انساني
اين گزاره ها برخاف دو مــورد باال اغلب ترکيبي 
از گزاره هاي تبييني و تجويزي و ترغيبي اند. برابري 
آدميان و ماک ارزش گذاري؛ »اي مردم شما را از 
)آميزش( مرد و زني آفريديــم و به ملت ها و اقوام 
تقســيم کرديم تا يکديگر را بازشناسيد )بدانيد که( 
بزرگوارترين شما نزد خدا پروا پيشه ترين شماست... 
خدا به حال شــما دانا و آگاه است.« )حجرات: 13( 
»اي مؤمنــان همــواره بــراي دين خــدا برخيزيد و 
به عدالت گواهي دهيد و دشــمني بــا گروهي )از 
مردم(، شــما را به بي عدالتي )در شهادت و داوري( 

مکتبي که انسان را در پذيرش 
دين آزاد و مختار شناخته است، 
منطقًا نمي تواند آزادي برگشت 
از دين يا تغيير آن را از آدمي 
سلب کند و عماًل هم چنين 

نکرده است
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78(.آگاهي هاي غريزي )ژنتيک( يا توليد شــده در 
ضمير ناخودآگاه »آگاهي« محســوب  نمي شــوند. 
استعداد آگاهي )ملهم از شعور الهي( انسان را ملزم 
مي کند که شعور خويش را مانند ديگر قابليت هاي 
وجودي شــان، به کارگيرند و در همه حال، از علم 
خود پيروي کنند، کاري که نشــانه »انسان« شــدن 
اســت. در غيــر اين صــورت، در رده پســت ترين 

جنبندگان قرار مي گيرند.
انســاني که شعور خاق را بااستفاده وا  مي گذارد، 
در قاموس وحي »مرده« است. درآمدن از ناآگاهي 
بــه آگاهي به معناي رهايي از مرگ دروني، فکري 
و معنــوي اســت؛ »آيا کســي که )در اثــر جهل و 
بي فکري( مرده )دل و شــعور( بــود و )برانگيختن 
به تفکر( زنده  اش کرديم و نــور )معرفت و ايمان( 
فراراهــش قــرار داديم تــا در پرتــو آن )مطمئن و 
ســرفراز( در ميان مــردم پيش رود، همانند کســي 
اســت که گويي در تاريکي ها )جهل و بي خردي( 
به سر مي برد و راه خروج ندارد؟ رفتار انکارورزان 
اين گونه در نظرشان آراسته شده است.« )انعام: 12(

مشــخصه انســاني زيســتن و در وضعيت انســاني 
و  خــردورزي  خــودآگاه(،  )ســوژه  زنده بــودن 
شــعورمندي اســت. از منظر آسيب شناسي روابط 
شــرک آميز و ارباب و بندگي، کســي کــه تن به 
بندگي و اطاعت اشــخاص مي دهد، ممکن اســت 
از سر اجبار يا ناشــي از بي خردي و جهل باشد، اما 
کســي که اجازه مي دهد مــردم جاهل او را به جاي 
خــدا ســتايش کنند و در مقــام آقا و اربــاب از او 
حاجت بطلبند، قطعاً فردي به لحاظ شعور »مرده« به 
شمار مي آيد؛ »افرادي که )منکران و مشرکان( آنان 
را به جاي خدا فرامي خوانند)درحالي که خود( قادر 
به آفرينش چيزي نيســتند و خود آفريده مي شوند. 
آنــان )درواقع( مرده اند نه زنده و نمي فهمند که چه 
زمان )به شــعورورزي( برانگيخته مي شوند« )نحل 

 .)20-21:
با تعطيلي نيروي شــعور، راه فهــم حقيقت به روي 
آدمي بســته مي شــود و شــخص در خواب مرگ 
فکــري و معنــوي فرو مــي رود و بانگ ســحوري 
را نمي شــنود؛ »بديهي اســت که تو نمي توانســتي 
مرده دالن را شــنوا کنــي و آواي )حقيقــت( را به 
گوش کران برســاني )زماني کــه به همين دليل( به 
تو پشت مي کنند، تو راهنماي کوردالن )بي خردان( 
از گمراهي شــان نخواهي بود، )حقيقت( را )فقط( 
به گوش کســاني مي رساني که به نشانه هاي ما باور 
دارند و تسليم حقيقت مي شوند.«)روم: 53-52(. به 
همين خاطر »نابينا و بينا برابر نيستند و نه تاريکي ها و 
نــور و نه زنده ها )بيداردالن( و مرده ها )بي خردان(، 
خدا )حقايق( را به هر کس خواهد )خردورز باشد( 
مي شــنواند و تو خفتــگان در گورهــا )بي خردان( 
را شــنوا نخواهي کــرد و )بدان( کــه تو فقط يک 
هشــداردهنده اي )بيدارکننــده از ناخودآگاهــي(« 

)ناظر: 19-23(.

تمايز و استقالل دين از شريعت
درآميختــن کليــه معارف ديني، از شــريعت و فقه 
گرفته تا روايات ، تفاســير ، تاريخ ، زندگي و رفتار 
دين ورزان و حاکمان و نهادهاي منتسب به دين در 

هشــداردادن ها، بي شــباهت به انذار و بيم دادن هاي 
پزشکان نيست که به مردم درباره انجام فعاليت هايي 
که سامت و رشــد جسمي، ذهني، رواني، عاطفي 
و اجتماعي شــان را مختل مي  کند، هشدار مي دهند 
و در مقابــل بشــارت و اميــد مي دهند کــه اگر از 
موازين بهداشــتي و اصول ســامتي پيروي کنند و 
از آلودگي هــا و عوامل بيمــاري زا، دوري گزينند، 
سامت و نشاط و توانمندي جسمي، روحي، ذهني، 
عاطفي و اجتماعي بيشــتري کسب خواهند کرد و 
زندگي آنان در ســال هاي بعد تضمين خواهد شد 
و در حالــت عکس آن بايد در انتظار آســيب هايي 
باشند که زندگي را به کامشان تلخ و روز و شبشان 

را با درد و عذاب همراه خواهد کرد.
اين انذار ها تنها برانگيزنده حس مســئوليت نســبت 
بــه خود و آينده و فرجام زندگي خويش اســت تا 
شــخص از ميان راه ها و ســلوک مختلف زندگي، 
آگاهانه شيوه اي را برگزيند که خود بر اساس تفکر 

و تعقل به مصلحت خويش تشخيص مي دهد.
قرآن هيــچ نوع مجازات و کيفــر دنيوي را بر ضد 
مرتدان )اگر مرتکب جــرم و تجاوز و زيان به غير 
نشــده باشــند( توصيه نکرده و بــه آن فرمان نداده 
اســت، بلکه به هشدار و بيم دادن از پيامدهاي انکار 
حقيقت و بي ثمرماندن تاش هاي آنان بسنده کرده 
است؛ »و از ميان شما آنان که از دين خود بازگردند 
و به حال انکار بميرند، تاششان در دنيا و آخرت بر 
باد خواهد رفت و دوزخي هميشگي خواهند بود.« 

)بقره: 297(
در هميــن راســتا به تکريــم آگاهــي و آزادي، و 
نکوهش پيــروي کور و بدون جــواز عقل از رويه 
پدران يا تبعيت از فرامين رؤسا و رهبران مي پردازد؛ 
»...آيا اگر پدرانشــان در چيــزي تعقل نمي کردند 
و هدايت شــده )به ســوي حقيقت( نبودنــد، بازهم 
چشم بسته پيروي شان مي کنند؟« )بقره: 170( در اين 
آيين، پيروي از فرمان علم و عقل يک اصل بنيادين 
است که بدون هيچ قيد و شرطي بر آن تأکيد شده و 
در حقيقت الزمه »انسان« بودن و انساني زيستن است 
و به حــق بايد آن را يک ســفارش طايــي نام داد؛ 
»پيرو آنچــه بدان علم و آگاهي نداري مباش)زيرا( 
چشــم و گوش و دل )شــعور( همگي در برابر آن 

مسئوليت دارند« )اسراء: 36(

هستي شــناختي پذيرش آگاهانه و آزادانه 
دين

در نــگاه قرآن، تعقــل در امور و انتخــاب و عمل 
آگاهانــه و مســئوالنه ضرورتي ناشــي از وضعيت 
هســتي آدمي اســت. انســان در بدو تولد فاقد هر 
نوع آگاهــي از خود و جهان خارج اســت )نحل: 

و مؤمنانــه ترجيــح دادنــد؛ )مائــده: 20 و 21( دو 
مورد ديگر مربوط به مســلماناني است که به داليل 
مشابهي، دشواري هاي ناشي از مقاومت در برابر ظلم 
و قبول مســئوليت برای يک زندگي آزاد، اخاقي 
و انســاني و مؤمنانه را برنتابيدند و راه بازگشــت به 
دوران شــرک و جاهليت را پيش گرفتند. )محمد: 

)25-27
در آيه ديگر به مؤمناني که از بازگشــت تعدادي از 
افراد به آئين شرک اندوهگين بودند، اطمينان خاطر 
مي دهد که از اين بابت به جنبش توحيدي صدمه اي 

وارد نخواهد شد. )مائده: 54(

الزام دينــي، الزامي اخالقــي، عقالني و 
دورانديشانه است

پذيرش هر حقيقتي که مرتبط با چگونه زيســتن و 
عمل کردن انسان است، خودبه خود با الزاماتي همراه 
اســت و براي فردي کــه آن را آگاهانــه و آزادانه 
پذيرفته، تعهدآور اســت. اين الزام اخاقي است و 
هر وجدان آزاد و مســتقل، از فردي که عقيده اي را 
داوطلبانه و از روي فکر پذيرفته اســت، انتظار دارد 
به لوازم آن عمل کند؛ البته به هر دليل نخواهد آزاد 
اســت که به تعهدات اخاقــي و ايماني خود پايبند 
نماند، بي آنکه از ســوي نهادي به مجازات محکوم 

شود، مگر آنکه آن عمل قانوناً جرم باشد.
قرآن ميان »اسام« و »ايمان«آوردن فرق مي گذارد؛ 
اولي را کــه از روي اکراه، تــرس، منفعت طلبي يا 
مصلحت جويي و تسليم شدن به قدرت و مرجعيت 
سياســي ديني صورت مي گيرد، مردود مي شمارد 
و »ايمان« را که باوري برخاســته از تصميم آگاهانه 
و آزاد فرد اســت مي پذيرد؛ »باديه نشينان مي گويند 
ايمــان آورديم، )به آنــان( بگو ايمــان نياورده اند، 
بهتر اســت بگوييد تســليم شــده ايم، زيرا ايمان در 
قلب هاي )شعور خودآگاه( شما نفوذ نکرده است.« 

)حجرات: 14(

آيا انذار و هشــدار در دين متضمن سلب 
آزادي از شخص است؟

ويژگي انذاري بخشي از آيات که هشدار نسبت به 
عواقب ســوء اعمال زشت، بعضاً به اين تصور دامن 
زده اســت که گويا خداوند آدميان را ميان اطاعت 
و تحمل کيفر دنيوي، )در اشکال قراردادي( مخير 
کرده است و اين يعني اجبار به پذيرش دين و تناقض 
ميان آزادي و دين داري و حال آنکه اين کيفرها همه 
تکويني و از نوع عذاب وجدان، احســاس حسرت 
و پشيماني، محروميت، درماندگي و طردشدگي اند 
و از ناتواني هاي فکــري، رواني - عاطفي، عملي و 
اخاقي )يعني مکتســبات شخص در طول زندگي 
در يــک دوره حياتي( ناشــي مي شــوند و متضمن 
هيــچ نوع اجبــاري از بيــرون وجدان فرد نيســتند. 
به عکــس، با در نظرداشــتن اين نکتــه که آگاهي 
گوهر آزادي اســت، خداوند بــا آگاه کردن مردم 
از پيامدهاي نيک و بد )سعادت و شقاوت( مترتب 
بر دستاوردهايشــان، به آنان فرصت انتخاب آزاد و 
آگاهانه مي دهد. در غيــاب آگاهي، انتخاب ها در 
ناخــودآگاه صــورت مي گيرند و در نبــود آزادي 
اراده، جبراً به اجرا گذاشــته مي شــوند. اين انذار و 

با تعطيلي نيروي شعور، راه 
فهم حقيقت به روي آدمي بسته 
مي شود و شخص در خواب مرگ 

فکري و معنوي فرو مي رود و 
بانگ سحوري را نمي شنود
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کننــد و بر همان اســاس ميان پيــروان خود داوري 

کنند.

دعوت به سبقت جويي در نيکي
ديديم که به رغم وجود اشتراک در اصول و مباني 
و ارزش ها، از تفاوت و تنوع در فرهنگ ها و شرايع 
و نظامات سياســي و اجتماعي گريزي نيســت. آيا 
بايد اجــازه داد اختافات به نزاع و رقابت خصمانه 
به قصد کســب ســروري بينجامد؟ چگونه مي توان 
صلح و همکاري مســالمت آميز را بيــن گروه ها و 
نظامات متفــاوت تضمين کرد؟ اختــاف و تضاد 
اگر در اصول و ارزش ها باشــد، آشــتي و وحدت 
ناممکن مي شــود، ولي با اتخاذ مشي گفت وگوي 
انتقادي و رقابت مســالمت آميز و دموکراتيک در 
ارائــه الگوهــاي موفق تر، به مردم فرصــت داد تا با 
آگاهــي و آزادي بهترين را انتخاب کنند. شــرايع 
متفــاوت هم کــه در اصــول و ارزش هــا وحدت 
دارند، اگر نمي خواهنــد وارد دور باطلي از نزاع و 
خشونت شوند، بايد مســابقه در انجام نيکي و ارائه 
سرمشــق هاي برتــري از حقيقت و زيســت آزاد و 
عادالنــه منطبق بــر انگيزه الهــي را بپذيرند. در اين 
حالت، مي توان به برقراري صلح و همکاري پايدار، 
خاق و عادالنه در يــک جامعه متکثر اميدوار بود 
بي آنکه الزم باشــد تفاوت ها ناديده گرفته شــده، 
به قصــد يکسان ســازي اجبــاري و ايجــاد وحدت 
صوري و تصنعي، ســرکوب و حذف شوند. قرآن 
اين الگوي انســاني و مداراگرايانه را براي تضمين 
صلح و توســعه پايدار و عادالنه در جوامع به لحاظ 
قومي و فرهنگي و ديني متکثر پيشنهاد و براي مدتي 

به آزمون گذاشت.

اجزاي سه گانه شرايع
شــرايع، توصيه ها و دستورالعمل هايي   هستند در سه 
بخش يکي ناظر بر روابط دروني و خصوصي ميان 
فــرد و خدا )نيايش و عبادات فردي(. انتخاب زمان 
و مکان و چگونگــي انجام اين اعمال، به تصميم و 
اراده خود شخص واگذارشــده است. دوم، شعائر 
و مناســک که با نظم و ترتيــب خاص و به صورت 
جمعي اجرا مي شــوند. آن هــا ضمن نمايش هويت 
مذهبــي جمــع و تجديدعهد بــا خــدا و اصول و 
ارزش هاي ديني، باعث تقويت همبستگي اجتماعي 
و پيوند دوســتي و فکري و ايمانــي ميان مؤمنان و 
انجام اعمال نيک و حســنه مي گردند. شــرکت در 
آنها اجباري نبوده، مبتني بر پيوند و تعهدات ايماني 
و اخاقي اســت. التزام به آن ها در اصل، برآمده از 
ميثاقي درون گروهي اســت که آزادانه و داوطلبانه 
ميان پيروان يک مرام و عقيده برقرار مي شود. سوم، 
احکام و مقرراتي که ناظر بر روابط اجتماعي، مادي 
و معيشــتي و بعضاً سياســي ميان افراد جامعه است. 
ديني بودن اين روابط به اين معنا اســت که بر اساس 
معيارها و اصول و ارزش هــاي ديني )نظير آزادي، 
برابري، عدالت، رواداري، حفظ حيثيت و کرامت 
انساني و حقوق فردي و اجتماعي آنان( و به گونه اي 
تنظيم شــود که همکاري صلح آميز و همبستگي و 
تعامل پايدار ميان آن ها ميســر گردد و اختافاتشان 
به صورتــي مســالمت آميز و بر اســاس ارزش هاي 

)محمد( و باورمندان )همراهش( و خدا دوســت و 
ياور مؤمنان است« )آل عمران: 68(

و با تکيه بر ســعه صدر و نگاه وحدت طلبانه بود که 
اجازه نداد اســم شخص او را روي آئين خدايي که 
به مردم عرضه کرد بگذارند، آن را اسام خواند که 

نام مشترک همه اديان توحيدي است.
اين نحوه رويکرد، هر نوع ترديد در وجود عقانيت 
و آزادانديشي پيشرفته و همه جانبه و تکثر گرايي در 
عيــن وحدت طلبي را در باورها و ســلوک ديني و 

انساني پيروان حقيقي قرآن از اذهان پاک مي کند.

پذيرش کثرت و تنوع شرايع
قــرآن، همــراه بــا تأکيــد بــر واحد بــودن ديــن 
)يگانه پرســتي(، توجه عموم را به تنوع فرهنگ ها و 
هويت هاي قومي و نيز تکثر روش هاي تحقق اصول 
و ارزش هاي مشــترک دين جلب مي کند. پيدايش 
و گســترش جوامع انســاني به گونه اي بوده اســت 
که اين پراکندگي و تنوع را ناگزير ســاخته است. 
شريعت و ســلوک ديني هم بخشي از فرهنگ هر 
قوم و ملت اســت که از شرايط اجتماعي اقتصادي 
و ســرزميني و فرهنگ متأثر مي گردد. نمي توان با 
ناديده گرفتن اين تنوع و تکثر، همه مردم يا اقوام و 
ملل را جبراً ذيل رسوم و مقررات مذهبي )شريعت( 
واحدي گردآورد؛ »اگر پروردگار تو مي خواســت 
همــه مردم را امتي واحد قرار مــي داد، ولي او فقط 
راه )سمت وســوي کلي حرکت و جهت گيري( را 
نشــان مي دهد )انتخاب روش ها با خود مردم است( 
ازاين روي آنها پيوسته در اختاف اند« )هود: 118( 
و به همين خاطر؛ »براي هر امتي رســوم و مناسکي 
)ويژه( قرارداديم که به آن عمل کنند، پس در اين 
امــر نبايد با تو مجادله کنند، )تو( به ســوي صاحب 
اختيارت دعوت کن، زيراکه خود در راه مســتقيم 

هدايت هستي« )حج: 67(
بــر پايه هميــن واقعيــت و اصل احترام بــه آزادي 
انتخاب عقيده و مذهب و نيز اصل کرامت انســاني 
اســت که خداونــد مؤمنــان را نه تنها از مــراوده و 
دوســتي با مشــرکاني که عليه آنها دست به تجاوز 
نزده و از خانه و کاشانه شــان بيــرون نرانده اند، نهي 
نمي کند که به دوســتي با آن هــا ترغيب مي نمايد. 
سفارشــي که بيانگر ســعه صدر و احترام به حقوق 
برابر انساني به رغم تفاوت هاي مذهبي و عقيدتي و 

نژادي و جنسيتي است. )ممتحنه: 7-9(
در ســوره توبــه، آيــات 43 الي 50، بــا وضوح و 
تفصيل بيشــتري به موضوع اختــاف بين مذاهب 
و شــرايع مي پردازد و ضمــن دعوت به اتحاد حول 
محور اصول و ارزش هاي مشترک )دين( از همگان 
درخواســت مي کند هر يک به آنچــه خدا بر آنان 
نازل کرده است بدون تحريف و دست کاري، عمل 

ذيل يک عنــوان واحد »دين«، منشــأ بدفهمي هاي 
بســيار و داوري هاي شــتاب زده و نادرست درباره 
ماهيت و کارکرد دين شــده اســت. درصورتي که 
»ديــن« آن گونه که در قرآن وصف شــده اســت، 
مقوله اي کامًا مســتقل و متمايز از ســاير معارف و 
آداب و ســلوکي اســت که به نوعي از دين متفرع 
شده يا از آن تأثير پذيرفته اند. يک دليل عمده تمايز 
و اســتقال دين از ســاير معارف ازجمله شــريعت 
اين اســت که از نگاه قرآن دين واحد و شــرايع را 
متکثرند. آن دين را اسام مي نامند، زيرا مردم را به 
فروتني و تسليم در برابر اصول و ارزش هايي دعوت 
مي کند که از شناخت تجليات حقيقت )خدا( ناشي 

مي شوند.
»دين، نزد خدا اسام است« )آل عمران: 19( و »هر 
کس از ديني جز اســام پيروي کند، از او پذيرفته 
نيســت« )آل عمــران: 85(. همه انبيا نيــز پيرو دين 
واحــدي بوده اند؛ »بگوئيد، ما بــه خدا و آنچه بر ما 
ابراهيم و اســماعيل و اسحق و يعقوب و )پيامبران( 
دودمانش نازل گرديده و نيز آنچه بر موسي و عيسي 
و )ساير( پيامبران از ســوي پروردگارت داده شده 
اســت، ايمان داريم ميان هيچ يــک از پيامبران فرق 
نمي گذاريم )زيرا( همگي تســليم او هستيم« )بقره:  
137( برهميــن اســاس و با تکيه  بــر همين اصول و 
ارزش هاي ديني مشترک پيروان اديان توحيدي را 
با حفظ شرايع خود، به اتحاد و دوستي فرامي خواند؛ 
»بگو اي اهل کتاب، بياييد بر ســر کلمه )گفتمان( 
همسان ميان ما و شما )متحد و متعهد شويم( که جز 
خداي را بندگي نکنيم و هيچ کس را )در قدرت و 
تدبير( با او شريک قرار ندهيم و به جاي خدا افرادي 
از جنس خودمان )بشــر( را صاحب اختيار و ارباب 
خود نگيريم. اگر آنان )از قبول اين پيشنهاد( سرباز 
زدند )به آن ها( بگوييد؛ گواه باشــيد که ما )با شما 
نزاع نداريم و( تسليم )حقيقت( هستيم« )آل عمران: 
64( و باري برداشــتن موانع دوستي و همبستگي با 
آنهــا، از اصرار بر نام ها و نمادهاي هويتي که اغلب 
موجب بروز اختاف و نزاع  اند؛ با ذکر اين نکته که 
نام ها را مردم، خود بر چيزها مي گذارند تا شــناخته 
شــوند، خودداري مــي ورزد. آن ها متعلــق زبان اند 
و ابــزار ارتباط و انتقال معنا. نبايــد اجازه داد بازي 
بــا نام ها و نمادها براي احراز تمايز و برتري نســبت 
به ديگــران، خصومت و بيگانگي جاي دوســتي و 
يگانگي بنشيند. )اشاره به آن دسته از يهودياني است 
که مدعي بودند ابراهيم منحصراً متعلق به آن هاست 
که تنها قــوم برگزيده و موحدنــد و برتري آنها بر 
ســاير اديان مسلم اســت( قرآن ضمن رد اين ادعا، 
تأکيد کرد که اوالً، همه انبيا و اديان الهي برحق اند 
و موردقبول و احترام پيروان قرآن؛ ثانياً، ابراهيم که 
پيش از همه اديان موجود مبعوث گرديد، به لحاظ 
نــام و هويت به هيچ يک از اديان موجود تعلق ويژه 
نــدارد بلکه او بر آئين پــاک و خالص توحيد بوده 
اســت. »ابراهيم نه يهودي بود و نه مســيحي، بلکه 
حق گرايي بود تســليم )حقيقت وجــودي خدا( و 
در زمره شــرک ورزان نبود« )آل عمران: 67( و »در 
حقيقت نزديک ترين مردم به ابراهيم کساني اند که 
از )آييــن( او پيروي کردنــد و )ازجمله( اين پيامبر 
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ســوم، دانش و توانايي ها و ابتــکارات فکري اهل 
اجتهاد )حقوق دانان و جامعه شناسان(. احکامي که 
به حوزه عمومي سياســت و اقتصاد و جامعه مربوط 
مي شوند، تنها پس از کسب موافقت مردم به طريقي 
دموکراتيک قابليت اجرا پيدا مي کند. احکام فقهي 
صدر اســام محصول اجتهاد پيامبر و سپس صحابه 
بودند و مناســب آن روزگار و بعد از بيعت مردم و 
موافقت ضمني با آنها به اجرا گذاشته شدند. اجراي 
بي کم وکاست برخي از آنها در زمان حاضر چه بسا 
که کمکــي به تحقــق اهــداف و ارزش هاي دين 
نکنــد. آمدن برخي احکام در کتاب، وزني مشــابه 

آموزه هاي ديني به آنها نمي بخشد.
 درســت اســت کــه کام قرآني روايــت نبوي از 
پيام هاي وحياني اســت، اما الزم اســت ميان اصول 
و ارزش هــاي ديــن و دســت کم دو نــوع معارف 
ديگر فرق گذاشــت؛ يکي مجموعــه عناصر زبان 
و فرهنــگ که وحــي در قالب آنها بيــان و عرضه 
شــده اند و دوم، احکام اجتهادي متفرع از اصول و 
ارزش هاي ديني که در پاســخ به نيازها و متناســب 
با مقتضيات )امکانــات و محدوديت ها( وضع و به 
اجرا گذاشته شدند. احکامي که قطعاً تأييد الهي را 

به همراه  داشته اند.
اين رويکرد را نمي توان برخوردي دوگانه با قرآن و 
مصداق »نؤمن ببعض و نکفر ببعض« شمرد، زيرا اين 
عنوان در مورد کساني بود که باهدف انکار رسالت 
پيامبر مي گفتند ما بعضــي پيامبران را قبول داريم و 

اصالت بعضي ديگر را نمي پذيريم.
ديــن داري اصيــل به اين نيســت که شــخص همه 
اشــکال تاريخي مذهب و نهادهايي که در هر دوره 
به نام دين به وجــود آمده اند را اگرچه عقل گريز و 
عقل ستيز بوده يا با اصول و ارزش هاي دين مغايرت 
داشته باشند، بپذيرد. استعاره ها، تشبيهات، حکايات، 
تمثيل ها که کارکردي صرفاً ابزاري )زبان شناختي( 
دارند، جزو عقايد ديني محسوب نمي شوند و کساني 
را کــه صدق علمي يا تاريخي آنها را مورد ســؤال 
قرار مي دهند، نمي توان منکر دين شمرد. آن مثال ها 
و حکايت ها خود موضوعيت ندارند، بلکه وسيله اي 
بــراي برانگيختن مردم به تفکر و عبرت اندوزي اند؛ 
»اگر اين قرآن را بر کوهي نازل مي کرديم، مشاهده 
مي کردي کــه از مهابــت خدا فروتن و متاشــي 
مي شــد و اين مثل ها را براي مردم مي زنيم، چه بســا 
انديشــه کنند.« )حشــر: 21( و نيز؛ »در اين قرآن از 
هرگونه مثلي به شــکل هاي مختلف براي مردم بيان 
کرده ايم، ولي اکثراً از پذيرش حقايق سر باز زدند.« 
)اســراء: 89( در موقعيتي ديگر، براي مقايســه ميان 
توحيد و شــرک از دو نفــري مثال مي زند که اولي 
يک ارباب و ديگــري هم زمان چندين ارباب دارد 
)زمــر: 29( يا از دو نفري که يکــي باغدار عمده و 
ثروتمندي است مغرور که پيوسته ثروتش را به رخ 
آن ديگري که محروم است مي کشد. )کهف: 32( 
آيا باور به واقعي بودن اين اشــخاص از لوازم ايمان 
به وحي اســت؟ زبان پديده اي اجتماعي است. اين 
مردم هســتند که از طريق جامعــه و فرهنگ معاني 
موردنظر خود را از اين ترکيب ها دريافت مي کنند. 
به ويژه در مورد داســتان هاي تاريخي و حکايات و 

موضوعيت نــدارد، بلکــه پذيرش آنهــا به درک 
ضرورت وجودي يک رشــته معيارها براي داوري 
و مقــررات و ميثاق هايي براي تنظيــم روابط فرد با 
خدا، خويشــتن و ديگر مردم بستگي دارد. شخص 
دين بــاور، از درون وجــدان، خــود را بــه رعايت 
ماحظــات و انجام وظايفي در قبال هرســه مرجع، 
ملزم مي دانــد. تعهــدي دروني و ناشــي از ايمان، 
به طوري که اگر انجــام ندهد يا برخاف آنها عمل 
کند، انســجام دروني اش مختل مي گردد و تناقض 
پديــد آمده ميان وجدانيات و عمــل، وي را از نظر 

روحي  آزار مي دهد.
ايســتادگي بر سر ايمان به اصول و ارزش هاي ديني 
هماننــد باور بــه اخاقيات عرفي حاکــم در دنياي 
طبابت يا تعليم و تربيت، بستگي به اين دارد که در 
جريان عمل و در مواجهه با موقعيت ها و چالش هاي 
گوناگون زندگي، سازگاري آنها با موازين عقل و 
شــواهد تجربي، چه اندازه تأييد يا موردترديد قرار 
مي گيرند. پيروي کورکورانه زماني اســت که فرد 
باورمنــد، آنها را ناآگاهانه و از ســر عادت يا ترس 
انجــام دهد و اگر هم بعض يا همه آنها را با موازين 
خرد و شواهد عيني و تجربي مغاير ديد، چشم بسته 
همچنان بر انجامشان اصرار ورزد. عملي که با تسليم 
به حقيقت و پايبندي به لــوازم آن، به کلي متفاوت 
اســت. تســليم فرمان خدا بودن فرع از باور و ايمان 
 آگاهانه و شهودي و تجربي به حقيقت وجود خدا و 

صفات و افعال او در جهان است.
شريعت از دين تأثير مي پذيرد و الهام مي گيرد، ولي 
خود پديده اي اجتماعي، سياســي و مدني است که 
زائيده نيازهــا و مقتضيات جامعه و ترکيب و کم و 
کيف نيروهاي تشکيل دهنده آن است و اجبارهايي 
دارد که از درون ميثاق ها و قوانين و نظامات حقوقي 
و نظــم اجتماعــي برمي خيزنــد. درحالي که دين و 
ديــن داري، آزاد از اين نوع اجبارها، تنها بر وجدان 
خــودآگاه و اراده آزاد فرد تکيــه دارد و ظهور آن 
مســتلزم آن اســت که فرد ابتدا در خود به استقال 
و رهايي از هر وابســتگي به مرجــع نيرويي يا اميال 

ناخودآگاه دروني رسيده باشد.
اگر ديني شــريعت و احکام فقهي هم نداشته باشد، 
به لحــاظ دين بودن ناقص تلقي نمي شــود. مؤمنان 
بــه آن دين، به اقتضاي بــاور به اصول و ارزش هاي 
ديني و به عنوان يک مؤمن ســلوکي را در زندگي 
خصوصــي و اجتماعــي خــود کــه مناســبت تر و 
نزديک تــر به گوهر دين مي يابنــد، دنبال مي کنند. 
احکام شريعت برآمده از اجتهادند که با شرکت سه 
مؤلفه پديد مي آيند؛ اول، اصول و نظام ارزش هاي 
ديني؛ دوم، شــرايط و مقتضيــات جامعه و عصر و 

مشــترک حل وفصل گردد. ازآنجاکه مقررات اين 
بخش زندگي و روابط اجتماعي و سياسي همه افراد 
جامعه را در برمي گيرد، زماني الزم االجرا مي شــود 
که همــگان در قالب يک ميثاق و قانون اساســي، 
آزادانه و به شــيوه اي دموکراتيــک روي آن توافق 
کرده باشــند. بديهي است که در چنين ميثاقي بايد 
ويژ گي هاي جامعه مفــروض ازجمله تنوع قومي و 
نژادي و مذهبي و مســلکي و حقوق برابر همه افراد 
و گروه ها و جنســيت  ها لحاظ شــده باشد. چنان که 
پيامبــر هم در مدينه با همين شــيوه عمل کرد. وي، 
پس از استقرار در شــهر مدينه و جلب رأي اعتماد 
عمومي، منشور )قانون اساسي( به عنوان پايه وفاق و 
همکاري و همزيستي صلح آميز ميان  همه گروه هاي 
متعدد قومي و ديني شــهر تدويــن کرد که در آن، 
 همه گروه هــا و گرايش هــاي موجــود در مدينه؛ 
مسلمانان، يهوديان، صابئين، مسيحيان و مشرکان با 
حقوق برابر و با ذکر نام و عنوان قبايلشــان شرکت 
داشتند و نمايندگانشان ذيل آن را امضا کردند و به 
انجام مفاد آن متعهد شدند. اگر عضوي مفاد ميثاق 
را نقض مي کرد، بقيه بــر طبق همان ميثاق واکنش 
نشــان مي دادند. اين نوعي اتحاد و همبستگي مدني 
بــود که وظايــف و کارکرد سياســي حفظ نظم و 
امنيت و صلح و نيز دفاع از شــهر در برابر حمات 

دشمنان خارجي )قريش( را هم بر عهده داشت.
اهميت تأکيد بر اســتقال دين از شــريعت، از اين 
بابت اســت که ويژگي ها و احکام ناظر بر مقررات 
فقهي به اصول و ارزش هاي دين تسري داده نشود، 
چراکــه اصول و ارزش هاي دين فراگير و فرازماني 
و فرا مکاني اند و نزد وجدان  همه انســان هاي سالم و 
خردورز مقبول واقع مي شــوند، اما احکام )به ويژه 
اجتماعي، سياسي( فقه و شريعت، متکثر بوده بايد و 
ضرورتاً همراه با تحول شرايط اجتماعي و فرهنگي 
هر جامعه و از جامعه اي به جامعه ديگر تغيير کنند. 
اديــان، به طور ابتدايي و در زمان تأســيس برنامه اي 
بــراي حکومت کــردن و مديريت امور سياســي و 
اجتماعي و اقتصادي ندارند، اما بنيان گذار يا پيروان 
مي تواننــد براســاس مباني ارزشــي آن برنامه هايي 
پيشــنهاد کنند که اجراي آنها مشــروط به اجماع و 

توافق اعضاي آن جامعه است.

آيا احکام شريعت تعبدي هستند؟
بــاور ديني بر آگاهــي، آزادي، اختيار و اســتقال 
وجــدان آدمي اســتوار اســت. پذيرش يــا رد آنها 
موکول به اين اســت کــه فرد آزادانــه و داوطلبانه 
آنهــا را باور کرده باشــد. باور ديني به شــيوه هاي 
مختلف حاصل مي شود، اصيل ترين و يقين آورترين 
آنها تجربه ديني اســت. روش اقنــاع ذهن از طريق 
اســتدالل عقلي و شــواهد عيني، معمــوالً موجب 
استحکام ايمان اوليه مي شود. کساني هم هستند که 
گام هاي اول به سوي دين داري را از طريق دريافت 
و اقناع ذهن به کمک مشاهده هماهنگي آموزه هاي 
آن با موازين عقل و تجربيات زيســته شــخصي و 
شــواهد اجتماعي و تاريخي به جلــو برمي دارند و 
بعدها ممکن است اين باور به ياري تجربيات ديني 

شهودي تقويت و تأييد گردد.
امــا در مــورد احــکام شــريعت تجربه شــهودي 

باور ديني بر آگاهي، آزادي، 
اختيار و استقالل وجدان آدمي 
استوار است. پذيرش يا رد آنها 

موکول به اين است که فرد 
آزادانه و داوطلبانه آنها را باور 

کرده باشد
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مثال هايي که مــي آورد، چارچوب قصه و حکايت 
)فرم و ساختار و زمان و مکان( موردتوجه نيست و 
به همين خاطر با ذکر جزئيات و با قيد زمان و مکان 
معين بازگو نمي شــوند. آ نها صرفاً زمينه اي به دست 
مي دهند تا افــراد درباره چگونگي کنش ها و رفتار 
بازيگران بينديشند و فرضيه ها يا عبرت هاي اخذشده 
از آنهــا را در بوته آزمون بگذارند؛ »داســتان ها را 
براي آنها بازگو، چه بســا که به تفکر وادار شوند.« 
)اعراف: 176(. »نشانه ها و آموزه ها را براي گروهي 
که اهل تحقيــق و تفکرند به تفصيــل بيان کرديم« 
)انعام: 28(. »و اين گونه نشانه هاي عيني )حقايق( را 
بيــان مي کنيم به اين اميد که به تفکر وادار شــوند« 
)بقره: 219(. درخواســت قرآن از مردم اين اســت 
که دربــاره آموزه هــا و توصيه هاي الهــي تفکر و 
تعقــل کنند و اگر آنها را با موازين خرد و شــواهد 
عينــي و تجربي خــود و ديگران ســازگار يافتند، 
بپذيرند. يکي از ماک ها درســتي قضايا اين است 
که متناقض و دچار ناسازگاري دروني نباشند؛ »اگر 
)قرآن( جز از سوي مرجعي غيرخدا فراهم شده بود 
در آن اختاف )و تزاحم و تناقض( بســيار مشاهده 
مي گرديــد« )نســاء: 82(. هرگــز نمي گويد نظر و 
عقيــده اي را تنها به اين دليل که خدا يا رســول او 
گفته اند، بپذيريد، بلکه آنان را به تحقيق در انسجام 
دروني و ســازگاري يا ناسازگاري شــان با موازين 
خرد و شواهد عيني در طبيعت و جامعه و تاريخ و با 
تجربيات بي واسطه )شهود عقلي و تجربي( خويش 
ترغيب مي نمايد. کساني را هدف سرزنش و انتقاد 
قرار مي دهد که با داشــتن نيروي شــعور و تفکر و 
چشم هايي براي مشــاهده کردن و گوش هايي براي 
شــنيدن، درهاي ذهن و شعور خود را روي حقايق 
بسته اند و به داشــته هاي کهن و ميراث آبا و اجداد 
يا گفته هاي بزرگان و شخصيت هاي مرجع دلخوش 
کرده، در حالت تســليم به اراده آنان باقي مي مانند. 
مگر در ســرزمين )و تاريخ( جست وجو )و تحقيق( 
نمي کنند تا ببينند ســرانجام پيشــينيان آنها چگونه 
بــود؟ آن ثروت و قدرت و پيشــرفت، رفــاه آنان 
را از آســيب هاي ناشي از ســتم هايي که عليه مردم 
مرتکب شدند و فســاد و تباهي که در جامعه رواج 
دادند، حفظ نکرد. آنان در پاســخ رســوالن که به 
تفکر و تعقل در امــور و تغيير رويه و رفتار دعوت 
مي کردند، بر الزام خود به داشتن تعبد در قبال سنت 
پدران و فرامين بزرگان متوســل مي شدند. »و چون 
به منکران گفته شــود ازکتابي کــه خدا نازل کرده 
اســت پيروي کنيــد، گويند نه، ازآنچــه پدرانمان 
را پايبنــد به آن يافتيم پيــروي مي کنيم، )حال( اگر 
پدرانشــان چيزي درک نمي کردند و هدايت يافته 
نبودنــد، چطور؟«، »)اي پيامبر( داســتان تو در برابر 
اين انکارورزان بي شــباهت به داستان کسي نيست 
که چارپايي را که جز با تک آوايي نمي شنود، صدا 
مي زند، )و بــه خردورزي مي خوانــد( درحالي که 
آنان، کر و گنگ و کورند و خردورزي نمي کنند« 

)بقره: 170-171(.■

تصوير اسطوره اي و عقالني از 
امام علي )ع(

حسن محّدثي گيلوائي

در طــول تاريــخ طوالني اســالم و تشــيع، 
در ميــان شــيعيان تصوير و تصورهاي بســيار 
ائمه  از شــخصيت هاي ديني ازجمله  متفاوتي 
و به ويژه شــخصيت امام علي ارائه شده است. 
شــخصيت هاي  از  چهره ســازي  انــواع  اين 
ديني فقط اختصاص به تشــيع و اســالم ندارد. 
شــخصيت ها  از  گوناگون  تصويرپردازي هاي 
و بزرگان ديني در مذاهب مختلف اســالمي و 
نيز در اديان مختلف ديده شــده است. برخي 
از اين تصويرها و تصورات اسطوره اي و برخي 

غيراسطوره اي است.
تصويــر و تصور اســطوره اي از شــخصيت ها 
ريشه اي طوالني دارد و بسي پيش تر از تکوين و 
تکون مذهب شيعه، در ميان اعراب وجود داشته 
به عنوان نمونه، مشرکان طالب تصويري  است. 
اسطوره اي از پيامبر بوده اند و گفتند: »اين چه 
پيامبري است که غذا مي خورد و در بازارها راه 
مي رود؟ چرا فرشته اي به ســوي او نازل نشده 
تا همراه وي هشــدار دهنده باشد؟ يا گنجي به 
طرف او افکنده نشده يا باغي ندارد که از ]بار و 
بر[ آن بخورد؟« و ستمکاران گفتند: »جز مردي 
افسون شده را دنبال نمي کنيد.« )سوره  فرقان: 
آيات 7 و 8، ترجمه  محمدمهــدي فوالدوند(. 
قــرآن براي اينکه  با اين تصور اســطوره اي از 
پيامبر مبارزه کند دائماً بر ويژگي هاي بشــري 
پيامبــر تأکيد مي کند: »و پيــش از تو پيامبران 
]خود[ را نفرســتاديم جز اينکه آنــان ]نيز[ غذا 
مي خوردند و در بازارها راه مي رفتند« )بخشي 
از آيه  20 سوره  فرقان(. »بگو: من، بشري چون 
شمايم، جز اينکه به من وحي مي شود که خداي 
شما خدايي يگانه است« )بخشي از آيه  6 سوره  
فّصلت(. »بگو: »به شــما نمي گويم گنجينه هاي 
خدا نزد من اســت؛ و غيب نيــز نمي دانم؛ و به 
شما نمي گويم که من فرشته ام. جز آنچه را که 
به سوي من وحي مي شــود پيروي نمي کنم«« 

)بخشي از آيه  50 سوره  انعام(.
در تاريخ اســالم هم مي بينيم که منافقان مدينه 
از اينکه پيامبر نمي داند شــتر گم شده  اش کجا 
است، پيامبر بودن ايشان را به سخره مي گيرند و 
پيامبر در پاسخ مي گويد که من غيب نمي دانم: 
»هنگامي که رســول خدا )ص( به سوي تبوک 
مي رفت در يکي از منازل شتر آن حضرت گم 
شــد و اصحاب به دنبال آن شتر به اين طرف و 
آن طرف رفتند و در ميان لشگريان مرد منافقي 
بود کــه زيد بن لصيت نام داشــت و در زمره 
همراهان عماره بن حزم يکي از اصحاب رسول 
خــدا )ص( بود، زيد بن لصيــت که از جريان 
گم شــدن شــتر آن حضرت و جســت وجوي 
اصحاب براي پيداشــدن آن مطلع شــد رو به 
برخــي از همراهان خود کرده و گفت: محّمد 
پندارد که پيغمبر است و از آسمان به شما خبر 
مي دهد ولي اکنون نمي داند شترش کجاست؟ 
رســول خدا )ص( در همين موقع درحالي که 
عمــاره نزد آن حضرت بود فرمود:  مردي گفته 
اســت: محمد به شــما مي گويد من پيغمبرم و 
به گمان خود از آســمان به شما خبر مي دهد، 
ولي نمي داند شــترش کجاســت؟ ولي به خدا 
سوگند من چيزي نمي دانم جز آنچه خدا به من 
ياد دهد و هم اکنون خدا مرا به جاي آن شــتر 
راهنمايي کرد و او در همين وادي در فالن دّره 
افسارش به درختي گير کرده، برويد و آن شتر 
را از همان جا که مي گويم بياوريد« )ابن هشام 

عبدالملک 1385: 328-329(.
درهرصورت، اين نوع تصوير و تصور که قرآن 
آن را درباره  پيامبر اسالم به صراحت و جديت 
نفي مي کند، هنوز در ميــان دينداران  به قوت 
وجود دارد. مقاله  زير بخشــي از تحقيقي است 
که در اوايل دهه  هشــتاد شمســي در سالي که 
سال امام علي)ع( ناميده شد، با عنوان »تصوير 
و تصور امام علي )ع( در تصــور مردم« انجام 

داده ام.

مقدمه
اديــان توحيدي همچون ديگر اديان متأخر شــرقي 
نظير بوديسم، به  رغم جهت گيري بنيادي شان فرآيند 
اسطوره اي شــدن را از ســر گذرانده انــد. ازاين رو، 
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کــه از آن برکــت مي يابند و چه بســيار آبادي ها و 
بستان هايي که به دست ســيل ها و فوران هاي گاه  و 
بي  گاه و ويرانگرش نابود مي شوند. اين رود جاري 
در ســرزمين فرهنگ و تمدن بشري همان طور که 
در مســير خود پيش مي رود و گاه مي ســازد و گاه 
تخريب مي کند، گاه مايه  نشــاط و شور و حرکت 
و عشــق و وصل مي شود و گاه مايه  انحطاط و زوال 
و سکون و نفرت و جدايي، شعبه  شعبه مي شود و هر 
شعبه در سرزميني راه مي رود و سرنوشتي مي يابد. هر 
يک از اين شــعبه ها نيز سرنوشتي خاص خود دارد. 
گاهي يکي به دريا مي ريزد و يکي به مرداب. يکي 
هزاران تشنه  طالب را سيراب مي سازد و ديگري در 
شــوره زار دفن مي شود. با اين وصف در همه حال، 
اين رودي که از قله برخاسته بود و از يک چشمه و 
مبدأ معيني جوشــيده بود و جريان يافته بود، در سير 
حرکت خود به چيزهاي بسياري آغشته مي شود. هر 
دستي که وارد آب جاري آن مي شود، چيزي از آن 
برمي گيرد و چيزي بدان مي افزايد. چه بسيار جوي ها 
و نهرها که از سرچشــمه هايي ديگر برخاســته اند و 
بدان مي ريزند و يکرنگي و يک دســتي آن را از آن 
مي ستانند و چهره  آن را متلّون مي سازند؛گاه آن را 
غني مي کنند و گاه فقير. به رغم اين، ميزان آغشتگي 
و يک دســتي شــعبه هاي گوناگون اين رود زنده ي 
فرهنگ بشــري يک ســان نيســت. آري دين رود 

جاري و زنده  فرهنگ و تمدن بشري است.
امــا دين پژوهان برخــاف معتقــدان و متکلمان و 
متألهان که در درون دين خود در حال شناگري اند، 
به مثابه کســاني اند که دســت از شناگري مي کشند 
و از رودخانــه  بيرون مي زنند و به بــاال و پايين رود 
نظر مي کنند. آنان به ســرزمين هاي گوناگون ســفر 
مي کننــد و بــا رودهاي ديگر نيز آشــنا مي شــوند. 
بسترهايي را که رودها در آن جريان دارند، بررسي 
مي کنند و انواع و اقســام شــباهت ها و تفاوت هاي 

رودها را موردسنجش قرار مي دهند.
اسام نيز يکي از اين رودهاي بزرگ فرهنگ بشري 
است. اسام نيز تحوالت گوناگوني را از سر گذرانده 
است و به رغم هشــدار قرآن، شعبه شعبه شده است. 
اســام نيز همچون ديگر اديــان توحيدي در برخي 
روايت هايش اســطوره اي شده اســت. اشاره کردم 
که جامعه شناســان دين بر اين حقيقت تأکيد دارند 
که دين هماني نيســت که کتــاب مقدس مي گويد 
بلکه دين آن چيزي است که طي تاريخ و در درون 
جوامع بروز و ظهور مي يابد. آنچه آموزه هاي کتاب 
مقدس عرضه مي دارند با آنچه در تاريخ به منزله  دين 

در کنار درک غير اســطوره اي از ديــن، در پاره اي 
مــوارد درک و فهم اســطوره اي از ديــن نيز پديد 
آمد. اسطوره اي شــدن دين علل گوناگون تاريخي، 
روان شــناختي، جامعه شــناختي، و معرفتــي دارد. 
آنچه در اولين نظر آشــکار مي شــود اين است که 
اســطوره هاي موجود در جوامــع پس از ظهور دين 
جديــد و براثر توده اي شــدن آن، به درون فرهنگ 
دينــي راه مي يابند و ترکيبات اســطوره اي جديدي 
پديد مي آورند. اسام نيز علي رغم اينکه به صورت 
سلبي و ايجابي با انديشه  اسطوره اي درافتاد و ماهيتاً 
ديني غير اســطوره اي و اســطوره زدا اســت؛ پس از 
فراگير شــدنش، در پاره اي مذاهب و فرق اسامي 
به شــکلي اسطوره اي بازسازي شــد. دين پژوهان و 
به ويژه مورخــان دين و جامعه شناســان دين بر اين 
نکته تأکيــد دارند که تاريخ دين و درنتيجه، ســير 
تحــول دين به طور دقيــق و طابق النعــل بالنعل تابع 
آموزه هاي اوليه دين نيســت، بلکه دين نيز همچون 
هر نظام فرهنگي تام ديگر با ورود به ســرزمين هاي 
تازه و زمينه هــاي فرهنگي اجتماعــي جديد دچار 
قبض و بســط مي شود. براي ما که در تاريخ معاصر 
با سرنوشــت مارکسيسم آشنا شــده ايم و ماحظه 
کرده ايم که چگونه اين ايد ئولوژي و مکتب فکري 
به رغم اينکه همه  منابع اوليه اش مکتوب و شــناخته 
شــده بود و حتي جزئيات زند گي اوليه اش بي هيچ 
راز و رمزي معلوم بود، در ســرزمين هاي گوناگون 
و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت، اشکال و 
صورت بندي هاي بســيار متنوعي يافت. درک اين 
نکتــه در مورد اديان، آن هــم در زماني که تمدن و 
فرهنگ بشري بســي عقب تر بود و بسياري از امور 
به سادگي مي توانســت به صورتي مرموز،  ماورايي،  
مقدس و ناشناخته جلوه کند، چندان دشوار نخواهد 
بــود. به عنوان نمونه، در ديني چون بوديســم که نه 
خدايي و نه پيامبري معرفــي مي کند و نه منجي اي 
در پايان تاريخ، مي بينيم کــه در برخي روايت هاي 
بوديســتي، بودايي به نام »آميتابهــا« به عنوان »خدا و 
يا رب ســرزمين پاک بوداييان«، بوداهاي متعددي 
به مثابــه پيامبر ديــن در طول تاريــخ، و منجي اي به 
نام »بودهيستوه« ظاهر مي شود؛ منجي اي که پس از 
رســيدن »به مقام تنوير و روشنايي … خود شخصاً 
تصميم مي گيرد کــه حصول به نيرواناي خويش را 
به تعويق بيندازد، تا وقتي اطمينان يابد همه مخلوقات 
ديگر نيــز صلح و آرامش را پيــدا کرده اند« )بوش 
بوديســم  در  يــا  ديگــران، 1374: 367-368(.  و 
تراوادايــي، بودايي به نام »مايتريــا« پديد مي آيد که 

»بوداي موعود يا منتظر است« )همان: 368(.
اين نمونه ها و ده ها مورد ديگر از اين دســت نشــان 
مي دهد که دين در ســير تحول خود ممکن اســت 
چه فرازوفرودهايي را طي  کند. دين به راســتي مثل 
رودخانه اي است که از قله  کوهي سرچشمه مي  گيرد 
و از بلنداي دســت نخورد گي و نيالود  گي اش وارد 
دشــت مي شود و چه بســيار صخره ها و سنگ هاي 
عظيــم را جابه جــا مي کند و خرد مي ســازد و وارد 
ســرزمين ها و دشــت هاي فراخ و گسترده مي شود. 
راه هاي پرپيچ وخم و پرفرازونشــيب را پشــت ســر 
مي نهد. چه بســيار سرزمين هاي خشک و لم يزرعي 

تکوين و تحول مي يابد و ابعاد و ساحات و پيامدهاي 
خود را نمايان مي سازد، به هيچ وجه يک سان نيست 
بلکه گاه تفاوت هايي بــس جدي بين تاريخ دين و 
آموزه هاي دين قابل تشخيص و شناسايي است. پس 
نمي توان درباره  يک دين فقط بر اساس آموزه هاي 

آن قضاوت کرد.
در اينجــا، قصــد من اين نيســت کــه فرآيندهاي 
اسطوره اي شدن و اسطوره زدايي در اسام را بررسي 
کنم، بلکه تنها مي خواهم تصوير اسطوره اي را که در 
پاره اي موارد از يکي از شخصيت هاي شاخص اين 
دين – علي بن ابي طالب، پســرعموي پيامبر و يکي 
از ياران و پيروان برجســته  ايشان– ارائه شده است، 
به اجمال بررسي کنم. ضروري است تذکر دهم که 
در اينجا در مقام يک  دين پژوه و جامعه شــناس دين 
ســخن مي گويم نه در مقام يک معتقــد؛ لذا اتخاذ 
موضعي بي طرفانــه و برون دينانه الزمه  اتخاذ چنين 

موضعي است.
چهره هاي مختلف امام علي

شــيعيان، امــام علــي )ع( را شــخصيتي چندبعدي 
مي داننــد و براي ايشــان فضايل بســيار گوناگوني 
را برمي شــمارند. از اين رو، معتقدند که شــخصيت 
امام علي)ع( جلوه هــاي گوناگوني دارد. درنتيجه، 
امــام علي )ع( در نظــر معتقدان شــيعي چهره هاي 
گوناگوني دارد. در اينجا من از اين منظر درباره  امام 
علي )ع( ســخن نمي گويم، بلکــه به مثابه يک ناظر 
بيروني به تصويرهايي نظــر مي کنم که پيروان وي 
در طول تاريخ مذاهب و فرقه هاي شــيعي از ايشان 
ســاخته و پرورده اند و در ذهن خويش، درســت يا 
نادرســت، به وي نسبت داده اند. اين امري است که 
در مورد بزرگان و شــخصيت هاي برجســته  ديگر 
اديان نيز کم وبيش، بروز و ظهور يافته است. کامل 
مصطفي الشيبي به درستي و هوشــيارانه، از سه نوع 
شــخصيت امام علي ســخن گفته اســت: تاريخي، 
شــيعيانه و صوفيانه. )الشــيبي، 1374( ايــن نکته را 
نيز يــادآوري مي کند کــه »دو تصويــر صوفيانه و 
شيعيانه او خيلي نزديک به  هم«  است. وي »نزديکي 
شــخصيت صوفيانه و شــيعيانه علي )ع(« را ازجمله 
عوامــل »يگانگــي دو مشــرب« تشــيع و تصــوف 
مي داند )همان:  97-96(. الشــيبي در جاي ديگري 
نيز از شــخصيت اســطوره اي امام علي سخن گفته 
اســت: »در کنار شــخصيت تاريخي علي)ع( يک 
شــخصيت اســطوره اي شــيعي از او به وجود آمد« 
)همــان: 20(. آنچه مــن الزم به تصريح مي دانم اين 
است که شخصيت تاريخي، ناظر به آن چهره اي از 
امام علي )ع( اســت که در تاريخ بروز و ظهور يافته 
اســت و زند گي نامه تاريخي امام علي )ع( مي تواند 
معرف آن باشــد. شخصيت شــيعيانه را در ادبيات 
شيعي و شــخصيت صوفيانه را در ادبيات مربوط به 
تصوف مي توان جست و جو کرد و يافت. شخصيت 
اسطوره اي امام علي)ع( در مقابل شخصيت تاريخي 
او قرار مي گيرد؛ بنابراين، شــخصيت اســطوره اي 
ايشــان را بايد جزئي از ادبيات شــيعيانه يا صوفيانه 
دانســت. بااين حــال، نکته اي که من بــر آن تأکيد 
دارم اين است که شخصيت شيعيانه يا صوفيانه امام 
علي لزوماً اســطوره اي نيست. شخصيت صوفيانه و 

دين پژوهان برخالف معتقدان و 
متكلمان و متألهان كه در درون 
دين خود در حال شناگري اند، 
به مثابه كساني اند كه دست از 

شناگري مي كشند و از رودخانه  
بيرون مي زنند و به باال و پايين 

رود نظر مي كنند
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همه آنچه تاکنون مطــرح کرده ام و جهت گيري ها 
و زواياي کلي بحث را مشــخص ساخته ام، خواننده 
مي تواند به ابعاد و جوانب مسئله پي ببرد و مصاديق 
و مضامين اســطوره اي را تشــخيص دهد. بنابراين، 
اوالً تفصيــل اين بحث راـ  به جــز مبحث مربوط به 
سرنمون گرايي که نيازمند توضيح بيش تري است ـ 
ضروري نمي دانم و ثانيــاً، حجم مطالب و مضامين 
اسطوره اي درباره امام علي در منابع اسامي آن قدر 
فراوان اســت کــه پرداختن به همه آن هــا در اينجا 

ممکن نيست.
نکته  ديگري که يــادآوري  آن را ضروري مي دانم 
اين اســت که منظور من از ذکر مطالب و مضامين 
اســطوره اي دربــاره امام علــي از منابع اســامي، 
به هيچ وجه تخطئه  اين مؤلفان مســلمان يا نقد منابع 
اسامي نيســت، زيرا من در باب ارزيابي و بررسي 
کار مؤلفان مســلمان که در طول تاريخ اســام در 
شــکل گيري گفتــار متأخر اســامي – متأخر پس 
از قــرآن و پس از عصر پيامبر – دخيل و شــريک 
بوده انــد رويکــرد همدالنه و تفهمــي – و نه لزوماً 
موافــق – را ترجيــح مي دهــم. تخطئــه، اســتهزا، 
توطئه بيني،  خصومت و عنادورزي نه تنها با رويکرد 
همدالنه، تفهمي و پديدارشناختي همخواني ندارد، 
بلکه اساســاً در تقابل با آن قرار مي گيرد. از ســوي 
ديگــر، من در اينجا در مقام نقد منابع اســامي هم 
نيستم. اگر مضامين اســطوره اي درباره امام علي را 
از منابع اسامي نقل مي کنم، به اين خاطر است که 
نشان دهم بحث از اسطوره اي شــدن دين پرداختن 
به موضوعي فرعي و کم ارزش نيســت که فقط در 
فرهنــگ و ادبيــات توده  مســلمان و در فولکلور و 
دين عاميانه و مشــخصاً در ادبيات ديني توده پســند 
نظيــر اشــعار دينــي، مداحي هــا و مطالبــي که در 
روضه خواني هــا، تعزيه خواني ها،  مجالس مذهبي و 
بر ســر منبرها بيان مي شود بتوان از آن سخن گفت، 
بلکه پديــده  اسطوره اي شــدن دين در بســياري از 
منابع ديني اي که مکرراً مورد رجوع و اســتناد قرار 
مي گيرند، نيــز ردپايي پررنــگ و عريض از خود 
بر جــاي نهاده اســت. در ذکر مطالــب و مضامين 
اســطوره اي درباره امام علي به بيان حداقل نمونه ها 

اکتفا خواهم کرد تا از اطناب مخل پرهيز کنم.

امام علي در ازل
در متون ديني گاهي ديده مي شود، که از حضور 
امــام علي يا وقوع پيشــيني امور مرتبط با ايشــان 
در ازل و آغاز خلقت ســخن گفته مي شــود. اين 
مضامين، از مصاديق ازل گرايي اند: »اوست [يعني 
امام علــي ] که خداونــد نورش را همــراه با نور 
مقــدس حضرت محمد )ص(، قبــل از هر چيزي 
آفريد. … اوست که پيشاپيش خلقت ايستاده بود 
و در انتهايــش نيز حضور دارد« )نصرالهي، 1379: 
18(. همين مضمون را در بســياري ديگر از منابع 
اســامي مي توان با تفصيل بيش تر يافت. فقره  زير 

صورت ديگري از همين معنا را ارائه مي کند: 
»مــا در باب واليت اين معنــي را ثابت کرديم که 
نــور محمد )ص( و علــي هر دو متحــد بودند و 
تمام موجودات بمنطوقه خلقت االشــياء الجلک 
و خلقتــک الجلــي پرتوي از شــخصيت اين نور 

شخصيت شيعيانه امام علي را مي توان به دو نوع متفاوت تقسيم کرد:
شــخصيت صوفيانه  اسطوره اي و شخصيت صوفيانه غيراسطوره اي، شخصيت شيعيانه  اسطوره اي و شخصيت 
شــيعيانه  غيراســطوره اي. بنابراين، تصــور اينکه درک شــيعيانه و صوفيانه از امام علــي در همه حال درکي 
اســطوره اي است، تصور درستي نيســت. پيش ازاين گفتم که تصويري که شريعتي از امام علي ارائه مي کند 
ـ که عمدتاً در مجموعه آثار 26 به نام علي )ع( تدوين شــده اســتـ  تصويري عقاني است )محدثي 1383: 
162-130(؛ اگرچه وي به نحو خاص خودش نيز از شــخصيت هاي ديني شبه اســطوره هايي ساخته است که 
اکنون موضوع بحث من نيســت. مرادم از عقاني در اينجا  فقط اين نيســت که امتناع عقلي ندارد و در دايره  
امکان عقلي مي گنجد، بلکه چيزي بيش از اين اســت. مرادم از عقاني اين هم هســت که با دانش تجربيـ  
يعني دستاوردهاي عقل زمانه – در تضاد نيست. ممکن است با آن متباين باشد، اما در تضاد با آن نيست. وقتي 
کسي مي گويد امام علي و خورشيد با هم سخن گفتند، اين هم با عقل مردم صدر اسام و هم با عقل مردمان 
زمانه  ما در تضاد قرار مي گيرد؛ اما وقتي قرآن از معاد سخن مي گويد، اين با دانش بشري که از طريق تجربه  
حســي حاصل مي شود، متباين است. اين چيزي نيســت که دانش تجربي بتواند آن را تأييد يا رد کند، بلکه 
فقط بايد در باب آن ســکوت پيشه کند. در صاحيت علم تجربي نيست که ازاين گونه امور به شکلي سلبي 
يا ايجابي سخن بگويد؛ چنان که مفهوم خدا نيز ازاين گونه مقوله ها است. علم تجربي صاحيت سخن گفتن 
از خــدا را – ســلبي يا ايجابي – ندارد؛ اما در تراز تفکر عقاني، معــاد امکان عقلي دارد و باور به آن باوري 

غيرمنطقي يا خردستيزانه نيست.
اما غير از شريعتي و بسي جلوتر از او، کثيري از پيروان و ارادتمندان به امام علي او را به نحوي غير اسطوره اي 
و عقاني مي شــناخته اند، مواجهه تند ايشان با پديده غلو– که امام را تا مقام الوهيت باال مي بُرد- شايد بتواند 

شاهدي بر اين مدعا باشد که ايشان خود مايل نبوده اند چنين تصويري از وي ارائه شود.
در زمانه  ما، غير از روشنفکران ديني، بسياري از عالمان مسلمان نيز از امام علي به نحوي عقاني و غيراسطوره اي 
ســخن گفته اند. به عنوان نمونه، عامه طباطبايي که در دو کتاب علي )ع( و فلســفه الهي و شيعه در اسام از 
امام علي و نيز در کتاب اخير از امامت سخن گفته است، نه امام علي و نه امام به معناي کلي کلمه را هيچ گاه 

غيرعقاني و اسطوره اي به تصوير نکشيده است )به ترتيب طباطبايي، بي تا؛ طباطبائي 1348(.

تصوير اسطوره اي امام علي
در جاي ديگري براي اسطوره شش ويژ گي برشمرده ام که عبارت اند از : ازل گرايي، فراتاريخ گرايي، خصلت 
الوهي – بشري امر اسطوره اي، سرنمون گرايي، واقع گرايي خام  و تقدس گرايي مادي؛ و بر اين نکته نيز تأکيد 
کرده ام که اين ها، ويژ گي هاي جوهري انديشــه و جهان نگري اســطوره اي  هستند و در روايت ها و قصه هاي 

اسطوره اي نيز همه يا برخي از اين ويژ گي ها را مي توان يافت.
امــا مطالبي که من در اينجا در باب تصورات مربوط به امام علي بدان ها اســتناد خواهم کرد، مطالبي اســت 
که از ادبيات ديني ما اســتخراج شده است. اين مطالب روايت ها، داستان ها و حکايت هايي هستند که به طور 
پراکنده و جداگانه در منابع اســامي آمده اســت. در پاره اي موارد نيز تاش شده است که همه  اين مضامين 
در يک اثر گردآوري شود تا برحسب نگاه  مؤلف اثر، پرداخت و وصف شخصيت امام علي به نحو کامل و 
تمام عيار انجام گيرد. نکته اي که من بر آن تأکيد دارم اين است که در پس اين روايت ها و حکايت ها،  انديشه 
 )narrative( و بينش و جهان نگري اسطوره اي قرار دارد؛ انديشه، بينش و جهان نگري اي که اين روايت ها
و حکايت هاي اسطوره اي را درباره  امام علي و احياناً ديگر شخصيت ها و مضامين و مفاهيم ديني ايجاد کرده 
اســت. اينکه اين گونه روايت ها، حکايت ها، و داســتان هاي اســطوره اي چگونه به درون منابع ديني ما وارد 
شده اند، مسئله اي است که بايد درجايي ديگر و به طور مستقل بدان پرداخت. اما اين ماجرا اختصاص به اسام 
ندارد، بلکه در اديان ديگر نيز روي داده اســت. حتي کتاب مقدس اســام به دليل اينکه اين دين متأخرترين 
دين اســت، و از نظر تاريخي به ما نزديک تر اســت، از هجوم عناصر اسطوره اي مصون مانده است و عناصر 
اسطوره اي خارج از دين فقط به منابع اسامي متأخر امکان ورود يافته است، درحالي که کتاب مقدس ديگر 
اديــان کمابيش در معرض ورود عناصر اســطوره اي قرار گرفته اند. در اينجا من فقــط به برخي از مطالب و 
مضامين اســطوره اي درباره  امام علي، آن هم به نحوي بســيار مجمل اشــاره مي کنم و گمان مي کنم براساس 
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)نصراللهي، 1379: 30-29؛ همچنين  رجوع شود به 
داوودي، 81-1380: 39 به نقل از قزويني؛ 1379(.

در اينجا مي بينيم که امام علي از تاريخ جلوتر است 
و اساساً گويي بر سراسر تاريخ احاطه دارد. فقره  زير 

نيز نمونه ديگري از اين  دست است:
 »در کتــاب نور مبيــن در فضايــل اميرالمؤمنين)ع( 
نقل است حضرت ابوطالب )ع( به همسرش فاطمه 
بنت اســد )ع( فرمود : علي)ع( را ديدم که بت ها را 
مي شکست، ترســيدم بزرگان قريش باخبر شوند و 
آن حضرت در آن روز کودک بود. فاطمه بنت اسد 
گفت تو را از اين عجيب تر خبر دهم. چون علي را 
در شکم داشــتم به طواف خانه خدا مشغول بودم و 
مي ترسيدم بدنم به آن موضعي که بت هايشان نصب 
بود برخورد کند،  همين که در حال طواف به بت ها 
نزديک مي شدم تا رد شــوم، علي که در شکم من 
بود پاي خود را بر جوف شــکم مــن قرار مي داد و 
سخت مي فشرد و نمي گذاشت نزديک بت ها بروم 
بااينکه من عبادت خداوند را انجام مي دادم نه بت ها 

را« )نصراللهي، 1379: 32(.
در اين نوع تصوير از امام علي، اين نکته قابل درک 
است که گويي ايشــان در وراي زمان و مکان قرار 
دارد و مي توانــد تعينات زمانــي و مکاني را درهم 
شکند و خود را از قيود اينجايي و اکنوني رها سازد 
و به نحوي فعال مايشاء و خارج از مقتضيات زمان و 

مکان عمل کند.

امام علي به مثابه موجودي انساني ـ الوهي 
و مافوق بشري

همــه مــا کم وبيش مي دانيــم که ُغــات، امامان و 
ازجمله امام علــي را تا مقام الوهيت باال مي برده اند. 
الشــيبي اين نکته را يــادآوري مي کند که احاديث 
مربوط به حلول يا خدايي امامان عماً  ثبت و ضبط 
نشده است: »شيعه برخاف اهل سنت فقط به ضبط 
احاديث صحيــح اکتفا نکردند، بلکه اين شــيوه را 
برگزيدند که هر روايتي را شنيده بودند – به استثناي 
آنچه در موضــوع حلول و يا خدايــي امامان بود- 
گرد آوردنــد« )الشــيبي، 1374: 56(. اما حتي اگر 
ما نتوانيم مطالبي که صريحاً دال بر الوهي بودن امام 
علي باشــد در منابع اسامي پيدا کنيم، دست کم به 
مطالبي برمي خوريم که امام علي را موجودي مافوق 
بشــر معرفي مي کنند و گاه ايشان را تا حد مشاور و 
دست يار خدا - همچون نقشي که الهه ها و خدايان 
مــادون در تحت امر خداي آفريننده ايفا مي کنند– 
باال مي برند. فقره هــاي زير از ويژگي ها و مضاميني 
ســخن مي گويند که ادعا مي شــود که در احوال و 
زندگي امام علي يا پيرامون شخصيت ايشان بروز و 
ظهور يافته است. همه اين ويژ گي ها و احوال مافوق 
انساني است. در اينجا از ده ها مورد،  فقط به دو مورد 

از آن ها اشاره مي کنم:

1( قدرت بدني مافوق انساني: »چنان است که 
جماعتي حديــث کرده اند. از فاطمه مادر آن جناب 
که فرمود چون علي )ع( متولد شــد او را در قماط 
پيچيده و سخت ببســتم. علي)ع( قوت کرد و او را 
پاره ســاخت. من قماط را دواليه و سه اليه نمودم. 
او را پاره همي نمود تا گاهي که شــش اليه کردم. 
پارچــه بعضي از حرير و بعضــي از چرم بود. چون 

امام علي در فراتاريخ
همه ويژگي هاي اســطوره اي که بــه امام علي يا هر 
شــخصيت ديگري نســبت داده مي شــود، في نفسه 
فراتاريخي اند،  زيرا دانش تاريخ که مبتني بر تجربه  
تاريخي است، نمي تواند آن ها را ثبت و ضبط کند. 
بنابراين، فراتاريخي بودن امام علي به يک اعتبار، در 
همه مضامين اســطوره اي که حول شخصيت ايشان 
مطرح مي شــود، مندرج اســت. بااين حال، مي توان 
مشخصاً از نمونه هايي سخن گفت که در آن ها امام 
علي در وراي تاريخ بشري – خواه تاريخي که علم 
تاريخ از آن ســخن مي گويد و خواه تاريخ ديني– 
قرار دارد و ســير مي کند يا نظم عليت تاريخي را بر 
هم مي زند. يک نمونه جالب آن، ماجرايي است که 
در روزهــاي آغازين تولد و نوزادي امام علي روي 

داده است:
»در کتــاب: روضه الواعظين از ابي عمر و ابي ســعيد 
الخــدري از قول رســول خــدا )ص( نقل اســت: 
»علــي)ع( هنگام تولد بر دســت من قــرار گرفت، 
درحالي که دست راست خود در گوش راست خود 
نهــاده و اذان و اقامه مي گفت به رســم دين حنيف 
ابراهيــم )ع( و بر آنچه خــداي عزوجل بر آدم )ع( 
فرســتاد گواهي داد و به آنچه پســرش شيث )ع( به 
آن قيــام نمود گواهــي داد و دنباله آن گواهي ها به 
وحدانيت و يکتايي خدا و رســالت من گواهي داد؛ 
پس برگشت به طرف من و گفت: السام عليک يا 
رســول اهلل؛ پس به من گفت يا رســول اهلل بخوانم، 
گفتم: بخــوان. پس به آن خدايــي که جان محمد 
به دســت اوســت هرآينه به تحقيق شــروع نمود به 
ُصحفي که خداي عزوجل بر آدم)ع( و شيث به آن 
قيام نمود و از حرف اول تا حرف آخر آن را تاوت 
فرمود، چنانکه اگر آدم و شــيث حاضر بودند اقرار 
مي نمودند که او از ايشان آن را بهتر در حفظ دارد؛ 
پــس صحف نوح )ع( را تاوت کرد؛ پس صحف 
ابراهيــم)ع( را؛ پــس تورات موســي)ع( را خواند؛ 
چنان که اگر موســي )ع( حاضر بــود اقرار مي کرد 
کــه علــي )ع( از او بهتر تــورات را در حفظ دارد. 
پس زبور داود)ع( را خوانــد چنانکه اگر داود )ع( 
حاضر بود اقرار مي نمود که علي )ع( از او بهتر زبور 
را حفظ دارد. پس انجيل عيســي)ع( را خواند. اگر 
عيسي)ع( حاضر بود اقرار مي نمود که علي)ع( از او 
بهتــر انجيل را در حفظ دارد. پس قرآني را که خدا 
بــر من نازل کرده از اول تا آخرش خواند، ديدم در 
حفظ داشت در آن روز قرآن را چنان که من امروز 
آ ن را در حفظ دارم بدون آنکه آيه اي از آن شنيده 
باشــم. يعني پيــش از اينکه قرآن بر من نازل شــود 
علــي)ع( در هنگام تولــد آن را تماماً بر من خواند« 

پــاک بود کــه در دو قالب تجلي نموده اســت و 
لذا خــود اميرالمؤمنين)ع( در خطبــه نهج الباغه 
مي فرمايد: کتب اســمي علي العرش فاســتقر – و 
علي الســموات فقامت و علي االرضين فاستقرت 
– و علــي الجبال ارســت - و علــي الريح فذرت 
و علــي البرق فلمع – و علي الــودق فهمع و علي 
الســحاب فدمع و علي الرعد فخشع – وعلي النور 
فســطح – و علي الليل فدجي و اظلم و علي النهار 

فانار و تبسم.
قبله اهل وفا آن شير حق

خطبه مي فرمود با نظم و نسق
که منم آنکس که جبار قديم

نام من بنوشت بر عرش عظيم
چون زنامم عرش اعظم کام يافت

از تزلزل جان او آرام يافت
همچنين بنوشت خاق الوري

نام پاکم بر سموات العلي
آسمانها کانچنين دايم بود

هم زنامم دايم و قائم بود
هم چنين بنوشت رب  العالمين

نام پاک من بر اطباق زمين
اين زمين که دايم است و مستمر

همه زنامم ثابت است و مستقر« ...
)اصفهاني، 1336: 38-37؛ هم چنين رجوع شــود 

به سليم بن قيس، بي تا: 237(.
تنهــا مــورد ديگــري کــه در اينجا بــه ذکر آن 
مي پــردازم و از اين بحث درمي گــذرم، فقره اي 
است که از نمونه  ازلي عيد غدير سخن مي گويد. 
اين فقره مي گويد کــه ماجراي غدير خم، تکرار 
يک نمونه ازلي اســت. خداوند يک بار در ازل از 
براي واليت امام علي پيمان گرفته بود: »باريتعالي 
از بــراي واليــت اميرالمؤمنين علــي)ع( دومرتبه 
عهــد و ميثاق گرفــت. يک مرتبه هميــن عهد در 
عالــم ذر و مرتبــه ثانيه در غدير خــم در حضور 
هفتــاد هــزار نفر. در دفعــه اول منــادي اين عهد 
ذات بي چــون و منادي غدير خم خاتم رســوالن 
تجديدعهد بار خدايا تو شاهد باش که ما بندگان 
تــو در اين مجلــس همگي تجديدعهــد و ميثاق 
مي کنيم و اعترافات مي نماييم به واليت و دوستي 
اميرالمؤمنيــن علي  بن ابي طالب و اوالد معصومين 
آن بزرگوار و… الحاصل باري تعالي فرمود عهد 
و ميثاق معترفين به مراتب مزبوره را نوشــتند و آن 
عهدنامه را به ملکي به رسم امانت سپردند که حاال 
در کعبــه اســت و او را حجراالســود گويند. اين 
اســت که حاجيان حجر را بوســيده و تجديدعهد 
مي نمايند و اين ملــک که االن صورت حجريت 
ســوداء دارد، همه مردم را مي شناسد و اال عهدي 
به او گفتــن ولتشــهدلي بالموافات گفتــن لغو و 
بي فايده بود و چون مي شناســد تمام مردم را، اين 
بود کــه وقتي که محمد بن الحنفيه بحســب ظاهر 
محض اظهار امر امامت ســيد سجاد را به ديگران 
مدعي امامت شــده و کتــب و اســلحه پيغمبر را 
از آن جنــاب مطالبــه مي نمود، حضــرت فرمود 
بيــا برويم نزد حجراالســود مرافعــه کنيم. هر چه 
او حکــم کند ميان من و تو قبــول مي نمايم…« 

)نهاوندي، 1376: 204-205(.

مي توان مشخصًا از نمونه هايي 
سخن گفت كه در آن ها امام 

علي در وراي تاريخ بشري – خواه 
تاريخي كه علم تاريخ از آن سخن 
مي گويد و خواه تاريخ ديني– قرار 
دارد و سير مي كند يا نظم عليت 

تاريخي را بر هم مي زند



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

 اس
| 12

8

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 1

29
گناهان پاک مي سازند و همه تنش هاي اخاقي اي 
که الزمه  وجود زيست ديني است و در اثر ارتکاب 
گناه يا انجام رفتــاري در وي پديد مي آيد – که او 
به خاطر شأني که براي خويش به عنوان انسان ديندار 
قائل است مايل نيست آن را انجام دهد - در وجود 
او زايــل مي شــود و بدين ترتيب،  اخــاق و تنش 
اخاقــي به طورکلــي از قلمرو حيات چنين انســان 
معتقدي که با چنان ســازوکارهايي مجهز اســت، 
بيرون نهاده مي شــود و اين پديده اي است که اساساً 
با زيست اخاقي اي که دين از آدمي طلب مي کند، 

متضاد است.
خواســت دين اين است که تنش اخاقي در وجود 
آدمي شعله اي هميشه فروزان باشد، تا آدمي در روند 
زند گي خود همواره مشــغول خودســازي باشد و 
دغدغه  نيل به تعالي اخاقي هميشه در او زنده بماند؛ 
اما اين برداشت اسطوره اي از الگوي ديني، کارکرد 
روانــي دين را به تسکين و جبران تقليل مي دهد. 
خوف ورجا، لطف يــا قهر خداوند در قبال آدمي و 
در صورت عارفانه، عاشقانه و صميمانه ترش درک 
ما از شايســتگي يا عدم شايستگي مان در دوستي با 
خداوند، ســازوکارهاي ايجاد تنــش اخاقي در ما 
به عنوان انســان ديندار  هستند؛ اما درک اسطوره اي 
از الگو، اين ســازوکارها را در وجود انسان ديندار 
خنثي و غيرفعال مي ســازد. دين که کارکرد رواني 
مطلوبش در انسان، برانگيزانند گي و بعثت وجودي 
و اخاقي اســت، اين کارکرد سازنده  خود را بدين 
ترتيب، از دست مي دهد و تنها نقشي تسکين دهنده و 
جبران کننده ايفا مي کند. شق اول،  معموالً اختصاص 
به حيات فرد در دوره  نوجواني و جواني دارد،  زيرا 
اين دوره ها زماني اســت که فــرد بيش تر با خويش 
درگيري دارد و به خود مي انديشــد و هنوز در نظم 
اخاقي و اجتماعي جامعه حل و جذب نشده است و 
مي تواند از بيرون بدان نظر کند و آن را موردبررسي 
انتقادي خويش قرار دهد و به چندوچون آن بپردازد؛ 
اما به تدريج که فرد اين دوره ها را پشت سر مي نهد و 
هر چه بيش تر جامعه پذير و فرهنگ پذير مي گردد، 
به شق ديگر طيف رو مي آورد. او مي آموزد که در 
موقعيت متضاد از نظر اخاقي، چگونه عمل کند و 
در همه حال،  امور خود را پيش ببرد و دچار کمترين 
تنش اخاقي گردد. او مشي ديگران را مدنظر قرار 
مي دهــد و به تدريــج ياد مي گيرد کــه از راهي که 
همه گان مي روند، حرکت کند؛ و اين دقيقاً خواستي 

خاف خواست و درخواست پيامبران است.
وقتي که از اين منظر به درک اســطوره اي از الگوي 
دينــي مي نگريــم،  به يکــي از علل مهم ســقوط و 
انحطــاط اخاقي جامعه  ديني پــي مي بريم و به اين 
سخن آيت اهلل مطهري مي توانيم بينديشيم و بپرسيم 
که چرا مي گويد:  »جامعه اي که تاريخي مانند تاريخ 
حســين بن علــي دارد مملو از افتخار و حماســه و 
عظمــت و زيبايي و آموزندگي و الهام بخشــي، آن 
را پر مي کند از افسانه هاي احمقانه روضه الشهدايي 
و اسرار الشهاده اي؛ حقا چنين جامعه اي سفيه است 
نه رشيد« )مطهري، بي تا: 303-302(. در اين قلمرو 
اخاقي اي که درک اسطوره اي از دين و الگوهاي 
ديني ارائه مي  دهد، بســياري از انسان هاي معتقد نيز 
به طور ناخودآگاه و نينديشيده، موضعي متعادل اتخاذ 

رامايانا که حماسه اي اخاقي است پيوندي مستقيم 
وجــود دارد. همان گونــه که راما چهارده ســال را 
در جنــگل به اعتکاف گذراندنــد، در خانواده هاي 
مذهبي هندو، پسران از نخستين سال هاي نوجواني، 
پدر و مادر را ترک مي گفتند تا با آموزگار خويش 
زندگي کنند. نوجوانــان از اين هنگام تا مدت 12، 
24 يا حتي 36 ســال زندگي ســخت و ساده اي در 
پيــش داشــتند. جامه هايــي از پارچه خشــن و زبر 
مي پوشيدند، دربه در به جســت و جوي غذا گدايي 
مي کردند و با پســتي و خواري نوکري آموزگار را 
مي کردند. ازآنجاکه شالوده  زندگي شرافتمندانه و 
پيروز آن بود که ســال هاي عمر خود را يکسره در 
انجــام تکاليف بگذراني، رنج کشــيدگي و تحمل 
دشــواري، هم انــدازه  ديگر آموخته هاي مرســوم، 
در آموزش جوانان نقشــي درخور و واال داشــت« 

)روزنبرگ، 1375: 31(.
در موارد متعدد ديده مي شود که فرد معتقد، حاالت 
طبيعي وجود انساني خويش را نفي مي کند،  زيرا در 
شخصيت الگو آن طور که براي او به تصوير کشيده 
شده اســت، چنين حاالتي وجود نداشته يا از آن ها 
سخني به ميان نيامده است. شخصيت الگو موجودي 
پاک و مبرا از همه آلود گي هاي انساني و خاکي بوده 
اســت. در چنين حالتي، پيروي از اين الگو به نوعي 
منزه طلبــي رهبانــي، انزواگرايانــه و تباه کننده بدل 
مي شــود. اما چون فرد معتقد نه خود مي تواند مانند 
اين چنين الگويي باشد و نه ديگران را چنين مي يابد، 
هم نسبت به وجود خويش و احساسات و نيازهايش 
بيگانه و بي اعتماد مي شود و خصمانه عمل مي کند و 
هم نســبت به ديگران. در اين حالت، تنش اخاقي 
آن قدر شديد مي شود که همه اقليم وجود آدمي را 
فرامي گيرد و زيستن طبيعي او را مختل مي سازد و او 
را بيچاره و درمانده مي کند، به نحوي که شخص گاه 
مرگ را بزرگ ترين ســعادت و کاميابي مي يابد و 

آن را آرزو مي کند.
اين يک شق افراطي پيروي از اين الگو است و چون 
زيســتن در چنين حالتي زندگي را به جهنمي سرد 
و بي روح بدل مي ســازد، معموالً اغلب افراد به طور 
طبيعي و به مقتضاي زندگي اين جهاني شان به سمت 
شق ديگر طيف رو مي کنند و آن اين است که تماماً 
از زندگي اخاقي دســت مي کشــند و حتي گاهي 
به رغم دينداري، اخاق ديني را زير پا مي گذارند و 
سپس، در مواقع مقتضي براي جبران همه گناهان به 
شخصيت الگوي خويش توسل و تمسک مي جويند 
و از طريق سازوکارهاي جادووشي که اين الگو در 
اختيــار آن ها قرار مي دهد، وجود خويش را از همه 

آن حضــرت را در الي آن قمــاط ببســتم بازقوت 
نموده آن قماط را پــاره کرد. آنگاه گفت اي مادر 
دســت هاي مرا مبند که مي خواهم با انگشتان خود 
از براي حق تعالي تبصبــص و تضرع و ابتهال کنم« 
)قمي، 1377: 200-199؛ هم چنين رجوع شــود به 
نصراللهــي، 1379: 32-31(. »و ديگــر جنگ خيبر 
بود که مرحب يهودي به دســت آن حضرت کشته 
گشــت و در قلعه را با آن عظمت به دســت معجز 
نمــاي خود کند و چهل گام دور افکند و چهل نفر 
از صحابه خواستند حرکت دهند نتوانستند« )قمي، 

.)189-190 :1377

2( تکلم خورشــيد با علي )ع(: سليم بن قيس 
مي گويد: از ابوذر غفاري شنيدم که مي گفت: شبي، 
 آقايم محمد )ص( به اميرالمؤمنين)ع( فرمود: هنگام 
صبح بــه طرف کوه هاي بقيع بــرو و به مکان بازي 
از آن بايســت. چون خورشيد طلوع کرد بر او سام 
کن! خداوند به او دســتور داده اســت تا با صفاتي 
که در تو هســت به تو جواب دهد. چون صبح شد 
اميرالمؤمنيــن همــراه ابوبکر و عمــر و جماعتي از 
مهاجران و انصار به راه افتادند تا به بقيع رســيد و از 
مکان بلندي از زمين باال رفت. وقتي خورشيد طلوع 
کرد آن حضرت فرمود: سام بر تو اي خلق جديد 
خداوند که مطيع او هســتي! در اين هنگام صدايي 
همچون رعد از آســمان شنيدند که کسي گفت: و 
ســام برتو اي اول و اي آخر و اي ظاهر و اي باطن 
و اي آنکه بر همه چيز آگاهي!« )سليم بن قيس، بي 

تا:  288(.
موارد فــوق همه حاکي از وجــود نيروهاي مافوق 
انساني در امام علي اســت و موارد از اين دست در 
متون مذهبي و ادبي اهل تشــيع بسيار  فراوان است و 
من از ذکر نمونه هاي ديگر خودداري مي کنم )براي 

مثال رجوع شود به نصراللهي، 1379(.

سرنمون گرايي
پيش ازاين گفتم که اسطوره، الگويي مثالي و عالي 
ارائه مي کند و از اســطوره انديش طلب مي کند که 
خــود را با آن الگوي مثالي و عالي تطبيق دهد. دين 
هم الگوهايي ارائه مي کند و از انسان مي خواهد که 
خود را همچون آن الگوها بســازد. اما فرق اين دو 
الگو در اين اســت که در اســطوره مي بايست الگو 
را تمامــاً تکرار کــرد. در اين نوع تبعيــت از الگو 
– اگــر تبعيتي در کار باشــد – خاقيت،  فرديت و 
ويژگي هــاي منحصربه فرد انســاني نفي مي شــود. 
در ايــن حالت،  الگو مانند نمونه کااليي اســت که 
به دســتگاه ســپرده مي شــود تا هزاران نمونه ديگر 
از آن ســاخته شود، زيرا از انســان خواسته مي شود 
که با تقليد مناســکي و بازســازي ذهني و وجودي 
ماجراهايي که بر سر شخصيت الگو آمده است، از 
طريق حذف فاصله  زماني، همه حاالت و رفتارها و 
واکنش هاي او را تکرار نمايد. به عبارت ديگر،  اينجا 
و اکنون فرد در اين نوع پيروي از الگو نفي مي شود. 
اجازه بدهيد مثالي از ســرنمون گرايي اسطوره اي از 
اســطوره ي هندي رامايانا بزنم. راما يک شخصيت 
اســطوره اي هندي است و حماسه رامايانا مربوط به 

زند گي وي است:
»ميان زندگي و ارزش هاي مردم هندوي باســتان و 

خواست دين اين است كه 
تنش اخالقي در وجود آدمي 

شعله اي هميشه فروزان باشد، 
تا آدمي در روند زند گي خود 

همواره مشغول خودسازي باشد 
و دغدغه  نيل به تعالي اخالقي 

هميشه در او زنده بماند
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شرافت اين عيد صحتي دارد يا نه و اگر صحيح باشد 
امان از شرع مي رود و برمي خيزد و موجب اغراء به 
قبيــح و طعن مخالفين بلکه جميع مليين مي گردد و 
جهال و فساق که نزده مي رقصند بعد از شنيدن اين 
حديث چه خواهند کرد و حق در جواب همان است 
که آن مرحوم در جواب اين ســائل مرقوم داشته اند 
و مــا عبــارت ايشــان را تحفتًه للناظريــن عيناً ثبت 
مي نماييم. جواب از قبيل اين احاديث بسيار است از 
آن جمله حديثي است که اهل سنت و شيعه روايت 
کرده اند از حضرت پيغمبر )ص( که فرمودند حب 
علي حسنه اي اســت که ضرر نمي رساند به او هيچ 
سيئه و بغض علي ســيئه اي است که نفع نمي رساند 
به او هيچ حســنه اي و ظواهر اين اخبار معارض ادله 
قطعيه عقليه و نقليه است و تأويلش مانند ساير آيات 
متشابهات و روايات مستصعبات الزم و متحتم است 
و حمــل گناه را در حديث غديــر بر صغاير مکفره 
صورتــي ندارد، زيــرا که آن اختصــاص به عيد و 
ســه روز ندارد و تأويلش چند احتمــال مي رود...« 

)همان: 362-364(.
ايــن يــک نمونه بســيار جالــب از درک شــيعي 
غيراسطوره اي از دين است، که در آن به نحو بسيار 
استادانه اي تاش شده است همه مضامين و مفاهيم 
ديني کــه درنتيجه  درک اســطوره اي دين،  وارونه 
و معکوس شــده اســت در جاي خود قرار گيرد و 
 ،)denominational( ضمن حفظ گرايش مذهبي
نظام آموزه اي و اخاقي دين به شکل آغازين خود 
به تصوير کشيده شــود و وفاداري به نظام آموزه اي 
و اخاقي دين برقرار بماند و بي حســي و بي اعتنايي 
اخاقــي با تکيه بنيادي بر عمــل صالح به کلي نفي 
شــود. اگرچه مواجهه  آيت اهلل نهاوندي در نقد اين 
روايت محافظه کارانه است زيرا مي کوشد بدون زير 
سؤال بردن روايت مذکور -که به نقل از امام رضا در 
بحاراالنوار و زادالمعاد عامه مجلسي آمده است-  
از طريق تأويل آن محتواي آن را يک سره دگرگون 
ســازد تا به چيزي غير از معانــي صريحش داللت 
نمايد، اما همين کوشش نشانه  درک روشن ايشان از 

تقابل اين روايت با آموزه هاي اخاقي قرآن است.

واقع گرايي خام در مطالب مربوط به امام 
علي

نمونه هايــي از واقع گرايــي خــام در مصاديقي که 
پيش ازاين ذکر کردم،  وجود داشــت. از اين رو، در 
اينجــا به ذکر دو نمونه بســنده مي کنــم. يادآوري 
مي کنم که واقع گرايي خام در اسطوره داللت بر اين 
دارد که معاني متعالي و امور غيرمادي در انديشه و 
روايت اسطوره اي تشخص مادي مي يابند و نمادها 
به نشانه بدل مي شوند. به عنوان مثال، شيطان و جبرئيل 
دو نــام غيرمادي و غيرمتجســد هســتند. حتي اگر 
نخواهيم بگوييم که اين مفاهيم سراســر نمادين اند، 
دســت کم مي توانيم بگوييم که آن هــا واجد ذات 
ماديـ  آن طور که ما ماده را درک مي کنيمـ  نيستند. 
ولي در مورد زير مي بينيم که اين ها تعين و تجّســد 

مادي مي يابند:
»مســئله ديگري که پس از خطبه پيامبر)ص( پيش 
آمــد و بار ديگر حجت را بر همگان تمام کرد، اين 
بود که مردي زيبا صورت و خوشبوي را ديدند که 

و علي را ســام مي رساند و مي گويد محمد پيغمبر 
رحمت من است و علي برپادارنده حجت من است. 
عذاب نمي کنم کسي را که مواالت و دوستي کند 
با علــي هرچند معصيت من کرده باشــد و رحمت 
نمي کنم کسي را که با او دشمني نموده باشد هرچند 

که اطاعت من کند« )نهاوندي، 1376: 240(.
مورد ديگر را نيز از کتاب »خزينه الجواهر« آيت اهلل 
حاج شــيخ علي اکبر نهاوندي ذکر مي کنم: »عامه 
مجلسي)ره( در جامع بحاراالنوار و زادالمعاد فارسي 
خــود روايتــي از حضرت امــام رضــا )ع( روايت 
نموده اســت در فضيلت و شــرافت روز عيد غدير 
که ازجمله فقرات آن اين اســت کــه آن بزرگوار 
فرمودنــد ايــن روز عيد غدير روزي اســت که امر 
مي کند حق تعالي مائکه نويســندگان اعمال را که 
قلم بردارند از محبان اهل بيت و شيعيان ايشان تا سه 
روز از روز غدير و ننويسند هيچ خطا و گناه ايشان را 
براي کرامت محمد و علي و ائمه صلوات اهلل عليهم 
اجمعين« )همان: 362(. معني  ضمني اين سخن اين 
است که تا سه روز بعد از عيد غدير هر کاري مجاز 

است.
ايــن روايت، در بخش »روايــات مربوط به اخاق« 
اين کتــاب ذکر شــده اســت و دقيقاً ناظــر به آن 
بي اعتنايي و بي حســي اخاقي موردنظر من است و 
آدمي را به ياد آن مراســمي مي اندازد که در برخي 
از فرقه هاي برخــي از اديان وجــود دارد و آن اين 
است که در روزهاي معيني از سال، انجام هر عملي 
مجاز اعام مي شــود و مردم معتقد به آن فرقه ها از 
هرگونه قيود اخاقي آزاد مي شــوند، اما جالب اين 
اســت که مرحوم آيت اهلل نهاونــدي بافاصله پس 
از ذکــر اين روايــت، تعريضي بر آن مي نويســد و 
آن را با نــص صريح قرآن و نظام اخاقي موردنظر 
اســام متضاد اعام مي کند و نظر مرا در باب اينکه 
درک اسطوره اي از اخاق و الگوهاي ديني با نظام 
اخاقي و الگوســازي دين توحيدي مغاير اســت، 
تأييد مي کند: »و اين فقره منافي با صريح قرآن است 
که فرموده فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل 
مثقال ذرة شــراً يره و هم منافي بــا قواعد مذهب و 
ملــت و منافي با اخبــار و اراده از اهل بيت عصمت 
است و لذا صحت وســقمش مورد سؤال و برفرض 
صحت مضمونش موجب اغراء جهال اســت. )در 
مقامع الفضل(  آقا محمدعلي بن وحيد بهبهاني است 
که سائلي از جناب ايشــان سؤال نموده که حديثي 
که از حضرت امام رضا )ع(  مرويســت در فضيلت 
روز عيد غدير و در آن مذکور اســت که حق تعالي 
کرام الکاتبين را امر فرموده که دســت نگاه دارند از 
نوشــتن گناهان بر محبان و شيعيان علي و اوالد او و 

مي کننــد و ضمن اينکه تــاش مي کنند به صورتي 
ســنتي )يعني مبتني بر ســنت هاي ديني( به سلوک 
ديني پايبند  بمانند،  از سازوکارهاي تشکيل دهنده اي 
کــه درک اســطوره اي ديــن در اختيارشــان قرار 
مي دهد، گاه به گاه بهره مي برنــد. بنابراين، در اغلب 
موارد، ســلوک ديني آن ها مبتني بــر خودآگاهي 
اخاقي موردنظر و مطلوب دين نيست؛ خودآگاهي 
اخاقي اي که مي تواند فرد را درجايي فراتر از نظم 
جاري اجتماعي و مجاري مألوف و از پيش ساخته 

شده  زند گي جمعي قرار دهد.
امــا، بــراي دين ايــن قلمــرو اخاقي اســطوره اي 
به هيچ وجــه مطلوب نيســت. دين نيز انســان را در 
قلمروي اخاقي خاص خود قرار مي دهد. قلمروي 
که يک  ســر آن را تنش شــديد اخاقي تشــکيل 
مي دهد و ســر ديگر آن را بي تفاوتي اخاقي. تنش 
شديد اخاقي حالتي است که فرد ديندار خود را در 
مقايسه با حد نهايي رشــد اخاقي که در الگوهاي 
اعاي ديني صورت تحقق يافته اســت، بسيار حقير 
مي يابد و خــود را در فاصله  بســيار دوري از آن ها 
ارزيابــي مي کند. در اينجا دين بــراي اينکه مانع از 
ايجاد اين تنش اخاقي شديد و مختل کننده شود، 
مؤمنــان را با گفتن ســخناني چــون »الخوف و ال 
تحزن« و »ان اهلل يغفرالذنوب جميعاً« آرام مي ســازد 
و از رحمانيــت خداوند ســخن به ميــان مي آورد تا 
او بتوانــد ضمن حفــظ تنش اخاقــي در خويش، 
به نحــوي متعادل و ســازنده به زندگــي اين جهاني 
خويــش ادامــه دهــد. در اينجــا اگر ديــن بتواند 
آموزه هايي ارائه کنــد که فرد با زندگي اين جهاني 
آشتي کند،  صورتي انساني مي يابد. از سوي ديگر، 
دين بايد بتواند مانع از ايجاد بي حســي و بي اعتنايي 
اخاقي در فرد شــود. تنش اخاقي و خودآگاهي 
اخاقي اگر در فــرد بميرد، در حقيقــت دينداري  
او – اگــر نگوييم از بين رفته اســت – دســت کم 
آســيبي جدي ديده اســت. اينجاست که دين يک 
نظام اخاقي همه جانبه اي را بر پا مي سازد و به انسان 
هشــدار مي دهد که همه اعمال او را خداوند مدنظر 
دارد و از هيــچ رفتار خوب يا بــد او درنمي گذرد. 
پس خداوند جبار و حسابگر معرفي مي شود؛ اما اين 
درک اخاقي ديني انسان،  مراتب گوناگوني دارد. 
از ســطحي ترين درک اخاقي که ترس از عذاب 
يا پاداش و بهروزي اين جهاني و آن جهاني خداوند 
آغاز مي شــود،  تا به مرحله  عالــي رابطه  صميمانه و 
عاشقانه با خداوند مي رسد و اين دغدغه را منعکس 
مي ســازد که آيا خداوند به شــخص ديندار عنايت 
مي کند يا نه )ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشــت 
اســت + بردار ز رخ پرده که مشــتاق لقاييم(. براي 
اغلب اديان توحيدي ـ آن طور که من مي شناســم ـ 
نه بي حسي اخاقي انســان مطلوب است و نه تنش 

اخاقي شديد مختل کننده  زند گي اين جهاني.
اما براي سر ديگر طيف، يعني بي حسي و بي اعتنايي 
اخاقــي و آن تصــور و تصويري از امــام علي که 
خصلت تســکين دهنده و جبران کننده دارد، به ذکر 
مــوارد زير بســنده مي کنم: »در امالــي و خصال به 
چنديــن ســند از ابن عباس روايت کرده اســت که 
رســول خدا فرمود که جبرئيل نزد من آمد شــاد و 
خوشــحال و گفت يا محمد خداوند علي اعا تو را 

واقع گرايي خام در اسطوره 
داللت بر اين دارد كه معاني 
متعالي و امور غيرمادي در 
انديشه و روايت اسطوره اي 

تشخص مادي مي يابند و نمادها 
به نشانه بدل مي شوند



90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 1

30

90
ره 

ما
شـ

 | 9
ن 4

ردی
رو

و ف
 93

د 
فن

اس
 | 1

31
اصلــي خود بدل ســاخته اند. به نظر مي رســد تفکر 
اسطوره اي نمي توانســته سنگر و پناه گاه استوارتري 
بيابــد و خود را از هجوم تفکــر ديني و تفکر رو به 
رشد فلسفي و علمي در امان نگه دارد. چهره پردازي 
از شــخصيت هاي ديني به صورت شــخصيت هاي 
اســطوره اي از مجاري مهم اســطوره اي شدن دين 
بوده است. براي تفکر اسطوره اي چه چيزي بهتر از 
اينکه کساني که مي بايست راه پيامبران را در تداوم 
فرآيند اســطوره  زدايي دنبال کنند، خود به مروجان 
و مبلغان تفکر اســطوره اي بدل شوند و انديشه هايي 
را در ميان مــردم رواج دهند که با آموزه ها و مباني 

آغازين تفکر ديني شان در تضاد باشد.
چنان کــه در آغاز گفتــم اين مشــرکان بودند که 
طالب شــخصيت و چهــره اي اســطوره اي از پيامبر 
بودند و نمي توانســتند بپذيرند کــه خداوند از ميان 
خودشان کســي را به منزله  پيامبر و رسول برگزيده  
اســت و از اينکــه پيامبر نيز فردي ماننــد خود آنان 
باشــد که داراي نيازهــا و حوائــج و خصوصيات 
مادي است در شگفت مي شــدند. در قرون بعد نيز 
کثيري از مســلمانان از تصويري که قرآن از پيامبر 
ارائه داده اســت دور شــده اند و بزرگي پيامبر را در 
خصال ماورايي نسبت داده شده به ايشان جست وجو 
کرده اند نه در خلق وخو و ســيره  واالي ايشــان که 
در قــرآن نيــز مورد ســتايش خداوند قــرار گرفته 
اســت. هم اکنون نيز در نزد توده  مردم خلق وخوي 
واالي برخــي شــخصيت هاي دينــي معاصر کمتر 
موردتوجه مــردم عامي ديندار قرار مي گيرد و آنان 
بيش تر به خصال ماورايي نســبت داده شــده به اين 
بزرگان - نظير طي االرض، جفت شــدن کفش در 
جلوي پا و غذاي آمده از غيب- مي انديشند. همين 
اســطوره پردازي در باب ديگر شخصيت هاي ديني 
اســام نظير امام علي و امام حسين نيز انجام گرفته 
اســت. در هر محرم در انبوه مناسک و مجالسي که 
برگزار مي شــود، مي توان کثيري از باورها و اعمال 
اســطوره اي را در گفتار و رفتار مداحان، شــاعران، 
روضه خوانان، واعظان و توده  مردم مسلمان مشاهده 
کرد. وجود رگه هاي تفکر اسطوره اي اختصاص به 
توده  اهل تشيع و در ديگر کنشگران ديني آن - در 
رده هاي مختلف - ندارد بلکه در تمام فرق اسامي 
و نيــز در تمام اديــان ديگر به  قوت وجــود دارد و 

گوشي نشنيده و به خاطر هيچ انساني خطور نکرده  و 
ليکن اراذل و اشرار مردم زيارت کنندگان قبور شما 
را سرزنش مي کنند، چنان که زن بدکار را سرزنش 
مي کنند، ايشــانند بدترين امت من،  که شفاعت من 
به  آنها نمي رســد، و بر حوض من وارد نمي شــوند« 

)نصراللهي، 1379: 129(.
و اما مثــال مربوط به مکان مقــدس در هند: »گنبد 
صخره بيت المقدس نيز بســيار مقدس اســت، زيرا 
آن گونه که گفته مي شــود،  تمام پيامبران پيش از [

حضرت] محمد)ص( در آنجــا آرميده اند و پيامبر 
اسام، پيش از آغاز سفر آسماني و معراج خويش، 
براي انجام فريضه نماز در اين مکان با آنان ماقات 
داشــته است. سنگي که درست زير قبه حقيقي قرار 
گرفته با اثر پاي [حضرت] محمد )ص(  تبرک يافته 
 اســت… تنها در بيت المقدس نيست که انسان اثر 
پاي حضرت رسول )ص(، »قدم رسول«،  را مشاهده 
مي کند. انسان چنين ســنگ هايي را در کشورهاي 
اسامي مختلف، به ويژه هندوستان، مشاهده مي کند 
کــه توســط زايرين متقي بــه آن کشــورها آورده 
شده اند. … مؤمنين،  براي اينکه مشمول برکت اين 
سنگهاي مقدس شوند، به روي آنها دست مي کشند 
و ســپس دستان خود را به همه بدن خود مي مالند تا 
تمام وجودشــان از اين برکات مستفيض شود. … 
مســلمانان شيعي مذهب ســنگ هايي را مي شناسند 
که اثر پاي [حضرت] علي)ع( به روي آن هاســت. 
يکي از مراکــز اين اعتقاد مذهبي زيارتگاهي به نام 
مولعلي )مولي علي( بر فراز يک صخره با شيب تند 
در نزديکي حيدرآباد – دکن هند اســت؛ جايي که 
انســان با يک جاي پــاي عظيم روبه رو مي شــود« 

)شيمل، 1376: 53-54(.

نتيجه 
اديان توحيــدي در آغاز ظهورشــان تقابلي جدي 
بــا تفکر اســطوره اي را بروز داده انــد؛ اما در تداوم 
حياتشــان از طريــق فرآينــدي که مي تــوان بدان 
اســطوره اي شــدن مجدد دين ناميد، بســتر بســيار 
مناســبي را براي تداوم انديشــه  اســطوره اي فراهم 
کرده اند. در اثر اين فرآيند انديشــه هاي اسطوره اي 
اين بــار در قالــب مفاهيم ديني بازســازي شــده اند 
و لــذا دينــداران را به حامــان و بازتوليدکنند گان 

در کنار مردم ايستاده بود و مي گفت:
»به خدا قسم،  روزي مانند امروز هرگز نديدم. چقدر 
کار پســرعمويش را مؤکد نمــود و براي او پيماني 
بست که جز کافر به خداوند و رسولش آن را بر هم 

مي زند. واي بر کسي که پيمان او را بشکند.«
در اينجا عمر نزد پيامبر )ص( آمد و گفت:  شنيدي 
ايــن مرد چه گفــت؟! حضــرت فرمود: آيــا او را 
شناختي؟ گفت: نه. حضرت فرمود: »او روح األمين 
جبرئيل بود. تو مواظب باش اين پيمان را نشکني، که 
اگر چنين کني خدا و رسول و مائکه و مؤمنان از تو 

بيزار خواهند بود«! )انصاري، 1376: 43(.
»سيد ابن طاووس روايت کرده است که: شيطان در 
روز غدير به صورت پيرمــردي زيباروي نزد پيامبر 
)ص( آمــد و گفت: »اي محمد چقدر کم  هســتند 
آنان کــه واقعاً طبق گفته هايت بــا تو بيعت کنند«!! 

)همان: 54(.
در همين اثر، حتي واکنش هاي شــيطان درباره اين 
ماجرا و گفت و گوي او با خدم وحشم و لشگريانش 

نيز آمده است )همان: 51-5(.

تقدس گرايي مادي درباره امام علي
پيش ازاين گفتم که ويژگي تقدس گرايي اســطوره 
تابــع ديگــر ويژ گي هاي اســطوره اســت و وقتي 
آن ويژ گي ها حاصل شــوند، خصلــت مقدس امر 
اســطوره اي نيز به تبع آن ها ظاهر مي شــود. در اينجا 
وقتي مفهوم تقدس را به کار مي برم،  منظورم صرف 
ارجمنــدي و اعتبار معنوي و روحاني امور نيســت. 
در اين معناي اخيــر )يعني تقدس در معناي معنوي 
و غيرمادي کلمه(، تقدس سراســر داللتي معنايي و 
نمادين دارد. وقتي فرد ديندار در فضا ـ زمان قدسي 
قرار مي گيرد، خود را در فضايي آکنده از معنويت 
و تعالي مي يابــد و بدين ترتيب، بــا قرار گرفتن در 
ميدان جاذبه  امر مقدس، براي خودسازي و سلوک 
ديني خود مهيا و به  نحوي وجودي آماده مي شــود. 
در اين معنا،  تقدس خصلتي است که در همه اديان 
ديده مي شود. دينداري اساساً معطوف به تجربه  امر 

قدسي است.
اما تقدس اســطوره اي آن نوع تقدســي اســت که 
کيفيتي مــادي و جــادووش دارد. در اين معنا، امر 
مقــدس نه تأثيري وجــودي و روان شــناختي بلکه 
تأثيري جادويي دارد که همه روابط علت و معلولي 
را بر هم مي زند و نظم علّي امور را مختل مي ســازد 
و ناديده مي گيرد. امر مقدس در تفکر اســطوره اي 
در اجســام و پديده هــاي مــادي حلــول مي کند و 
درنتيجه، تقدس به  نحو مادي قابل ســرايت اســت. 
در اينجا من به ذکر يک مورد از منابع ديني بســنده 
مي کنم و ســپس به مکاني که در نظر برخي شيعيان 
هند از چنين تقدسي برخوردار است، اشاره مي کنم: 
»در »جامع الســعادات« مرحوم نراقــي عليه الرحمه 
نقل است: حضرت رســول اکرم )ص( به حضرت 
علي بن ابيطالب )ع( فرمود: »… هر که قبور شــما 
را زيــارت کند معادل اســت با هفتاد حــج بعد از 
حجه  االسام )حج واجب( و از گناهانش بيرون آيد 
تا بازگشت از زيارت شــما مانند روزي که از مادر 
متولد شده؛ بشــارت باد تو را، و بشارت ده دوستان 
خود را به نعمت هايي که هيچ چشمي نديده و هيچ 
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عمل کرد آن همانا به استحاله  همه جانبه  تفکر ديني 
در سنت هاي ديني مختلف انجاميده است. در تمام 
اديان و مذاهب مي توان دست کم دو چهره  متفاوت 
اســطوره اي و عقانــي از شــخصيت هاي ديني را 

شناسايي و از هم تفکيک کرد.  

منابع و مآخذ
ابن هشام عبدالملک )1385( زندگاني حضرت محمد - 

)ص( )ترجمه ســيره النبويه(. ترجمه  حجت االسام حاج 
سيدهاشم رســولي محاتي. تهران:  انتشــارات کتابچي، 

چاپ دهم.
اصفهانــي،  عمادالديــن حســين )عمــادزاده(  )1336( - 

اميرالمؤمنيــن: زندگاني حضرت علي بــن ابيطالب عليه 
السام. تهران: کتابفروشي اساميه. چاپ سوم.

الشيبي،  مصطفي کامل )1374( تشيع و تصوف: از آغاز - 
تا سده دوازدهم هجري. ترجمه  عليرضا ذکاوتي قراگزلو. 

تهران: اميرکبير، چاپ دوم.
انصاري، محمدباقر )1376( اسرار غدير. قم: نشر مولود - 

کعبه. چاپ دوم.
بوش، ريچارد و ديگــران )1374( جهان مذهبي:  اديان - 

در جوامــع امروز. ترجمه  عبدالرحيم گواهي. تهران: دفتر 
نشر فرهنگ اسامي.

داوودي،  غامرضا )1380-81( امام علي)ع( از والدت - 
تا شهادت. تهران: کتاب ماه دين، شماره 54-53.

ســليم بن قيس )بــي تا( اســرار آل محمــد)ص(. قم:  - 
انتشارات اسماعيليان.

شيمل، آن ماري )1376(. تبيين آيات خداوند:  نگاهي - 
پديدارشناسانه به اسام. ترجمه  عبدالرحيم گواهي. تهران: 

دفتر نشر فرهنگ اسامي، چاپ اول.
طباطبايي )آيت اهلل(، سيد محمدحسين )بي تا( علي)ع( - 

و فلســفه الهي. ترجمه ســيد ابراهيم ســيد علوي. تهران: 
انتشارات راه امام.

طباطبايي )آيت اهلل(، سيد محمدحسين )1348( شيعه در - 
اسام )با مقدمه سيدحسين نصر(. قم: دارالتبليغ اسامي.

قزوينــي )آيت اهلل(، ســيد محمد کاظــم )1379( امام - 
علي)ع( از والدت تا شــهادت، ترجمــه علي کرمي. قم: 

انتشارات دليل، چاپ اول.
قمــي، حاجــي شــيخ عبــاس )1377( منتهــي االمال. - 

انتشارات جاويدان، چاپ اول.
محدثي، حســن )1383( زير ســقف اعتقاد: بنيان هاي - 

ماقبل انتقادي انديشه شــريعتي. تهران: انتشارات فرهنگ 
و انديشه، چاپ اول.

مطهري )آيت اهلل(، مرتضي )بي تا( حماسه حسيني )ج - 
3(. انتشارات صدرا.

نصراللهي، احمد )1379( نشانه هاي روشن )يکصد و ده - 
معجزه از امام علي)ع((. تهران:  سازمان تبليغات اسامي، 

شرکت چاپ و نشر بين الملل، چاپ اول.
نهاوندي )آيت اهلل(، حاج شيخ علي اکبر)1376( خزينة - 

الجواهر. تهران: انتشارات اساميه، چاپ هفتم.■

اولويت دموکراسي بر سکوالريسم

حسين هوشمند

در سال 1960 ســر جوليان هاکسلي زيست شناس 
مشــهور انگليســي ادعا کــرده بود کــه دو پديده 
زيان بــار و مخــرب در ســال 2000 ميــادي بــه 
زباله داني تاريــخ خواهند پيوســت: ملي گرايي و 
دين. پيشــگويي وي که اکنون بطان آن آشــکار 
شده حاکي از فهم نادرست وي درباره پديده هاي 
اجتماعــي و فرهنگــي اســت. در ســال هاي بعد 
بســياري از روشــنفکران )همچــون پيتــر برگر و 
ريچــارد رورتــي( مدعاي هاکســلي را با عبارات 
ديگــري بيان کردنــد؛ به گمان آنهــا، پديده  هاي 
تجدد همچون جهان شــهري و سکوالريزاســيون 
رفته رفته بــه تضعيف باورها و ارزش هاي ديني در 

زندگي افراد خواهد انجاميد.1
در فضــاي آکادميک غرب اين بــاور رواج دارد 
که ديــن در هر شــکل و صورتش زهري اســت 
براي دموکراســي و بايد از حــوزه عمومي رانده 
شود؛ چنين پاک ســازي جدا از دموکراسي است 
)سکوالريزاســيون(. ايــن ديــدگاه تــا آنجا پيش 
مي رود کــه حتي ريچــارد رورتي ادعــا مي کرد 
ناباوران )آتئيســت ها( شهروندان بهتري براي يک 

جامعه دموکراتيک هستند.
اين امر رفته رفته به يک باور عمومي تبديل شــده 
که تمامي شرارت و بدبختي هاي انسان در اين کره 
خاکي را به دين نسبت دهند. درحالي که اغلب از 
ياد مي بريم که بزرگ ترين مصائب بشري در قرن 
بيستم از ســوي ايدئولوژي هاي ســکوالر به وقوع 
پيوســته اســت. براي نمونه مي تــوان از اين موارد 
نام بــرد: رخدادهــاي هولنــاک در خال جنگ 
جهانــي دوم معلول نژادپرســتي و تأکيد مفرط بر 
هويت نژادي و ملي از ســوي نازيســم و فاشيســم 
پاک ســازي هاي خون بــار ايدئولوژيــک و قومي 
در دوران استالينيســم جنــگ ويتنــام، جنايــات 
خمرهاي ســرخ در کامبوج، سرکوب مخالفان در 
رژيم هاي کمونيســتي در اروپاي شرقي، جنايات 
حکومت هــاي نظامــي در امريــکاي جنوبي و... 
. مــوارد بــاال و ماننــد آن از سرشــت غيراخاقي 
کثيري از ايدئولوژي هاي مدرن ســکوالر در قرن 
بيســتم حکايت مي کند.2 برخاف ديدگاه مسلط، 
مي توان از جنبش هاي رهايي بخش در قرن بيســتم 
کــه با انگيزه ها و باورهاي ديني آميخته شــده، نام 

بــرد مانند: نهضت ضد اســتعماري و رهايي بخش 
هند به رهبــري گاندي؛ جنبش حقــوق مدني در 
امريــکا بــه رهبري مارتيــن لوترکينــگ، جنبش 

الهيات آزادي بخش در امريکاي التين و... .
سکوالرها اغلب هر نوع انديشه ديني و هر شخص 
ديــن دار، خواه ســنت گرا، ليبرال، يــا بنيادگرا را 
يک دست مي بينند. در نظر آن ها، روشنفکران ديني 
ليبرال و کثرت گرا و بنيادگرايان خشــونت طلب و 
انحصارگرا با يکديگر تفاوت اساســي ندارند؛ هر 
دو گــروه در کمين نشســته اند و در جهت ايجاد 
رژيم تئوکراتيک مي کوشــند. شــکي نيســت که 
چنين باوري به غايت ســاده لوحانه يــا متعصبانه و 

فاقد هرگونه مباني نظري قابل دفاعي است.
در دهه هــاي اخير، بــا احيا و بازگشــت باورهاي 
دينــي در عرصه سياســي و اجتماعــي و همچنين 
حضور فعــال دين داران در دفــاع از اصول ليبرال 
دموکراســي، کثيري از مدافعان سکوالريزاسيون 
را بــر آن داشــته تــا بــر نادرســتي و ناتواني اين 
تئوري براي تبيين شــرايط کنوني معترف گردند. 
به ويژه با انتشار ليبراليســم سياسي »جان رالز« )که 
بــه دريافــت نگارنده بــر اولويت دموکراســي بر 
سکوالريسم تأکيد دارد(، بازانديشي و گفت وگو 
دربــاره نســبت ديــن و دموکراســي در دنيــاي 
انگلوامريکــن جان تازه اي گرفته اســت. ازاين رو 
پــاره اي از نظريه پــردازان، دوره معاصر را دوران 
پساسکوالريســم توصيف مي کنند؛ به گمان آن ها 
پروژه سکوالريزاسيون به شکست انجاميده است.

و  ديــن  نســبت  سکوالريزاســيون و چگونگــي 
دولــت در تاريخ معاصر ايران نيز اهميت بســزايي 
دارد. حيــات سياســي و اجتماعــي پــس از دوره 
مشــروطه و آشــنايي ايرانيان با نهادهــاي حقوقي 
و سياســي جديد، با چالش هاي بين نظام سياســي 
مبتني بر قانون اساســي و دين آميخته بوده اســت. 
پس از مواجهــه با ارزش هــا و آموزه هاي تجدد، 
حــوزه عمومــي و سياســي مــا همواره در ســايه 
تضاد يا تفاهم بين دين و نهادهاي سياســي جديد 
به ســر مي بــرد؛ از يک ســو، شــاهد ديدگاه هاي 
متنوعي بوده و هســتيم که مصرانه مي کوشــند تا 
بيــن نظام سياســي دموکراتيــک و فرهنگ ديني 
تضــاد و تمايز عميقي بيفکنند و از ســويي ديگر، 
کوشــش هاي روشــنفکران دينــي را مي بينيم که 
به دنبال ســازگاري بخشــيدن بين آموزه هاي ديني 
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و ارزش هاي اخاقي جهان جديد هســتند. پس از 
انقاب اسامي، چگونگي نسبت بين نظام سياسي 
دموکراتيــک و باورهاي ديني کمــاکان يکي از 
عمده ترين معضات معرفتي حل نشــده در فضاي 
روشــنفکري ما بوده است. به نظر مي رسد که اين 
موضــوع گريبان ما را رها نمي کند و ما را به تبيين 
نظري و تحليل فلسفي عميق تري درباره ماهيت آن 
فرامي خوانــد. در فضاي روشــنفکري ايران، جدا 
از يادداشــت هاي ژورناليستي، تاش هاي نيکويي 
در جهت تبيين دين و دموکراســي صورت گرفته 
و مقاالت چندي به رشــته تحرير در آمده اســت. 
هدف ما در اينجا بررســي انتقادي اين آثار نيست. 
اميد است که يادداشت حاضر که نگاهي متفاوت 
درباره نســبت دموکراسي و ســنت هاي اخاقي ـ 
ديني دارد، نــکات تازه اي به ادبيات بومي موجود 
بيفزايد و گامي در ارائه تبيين معقولي از همزيستي 

بين آنها باشد.
اجازه دهيــد پيــش از تبيين ادعاهــاي اصلي اين 

نوشتار، اهم آنها را به روشني تقرير کنيم:
اســتقال  اولويــت دموکراســي،  از  1. مقصــود 
دموکراســي از سکوالريســم اســت، امــا چرا از 
اســتقال دموکراسي از دين ســخن نمي گوييم؟ 
بدين خاطر که همواره دموکراسي با سکوالريسم 
يکسان انگاشته شــده اســت، غالباً اين هماني بين 
اين دو بديهي تلقي مي  شــود، اما ادعاي اين هماني 
دموکراســي و دين يا اصًا مطرح نيســت يا چنين 

مدعايي مقبوليت همگاني ندارد.
 ) Normative( 2. سکوالريسم يک ترم هنجاري
و معناي آن تابع نحوه کاربرد ماست. سکوالريسم 
به منزلــه يــک نظــام فلســفي جامــع  اينجــا  در 
)متافيزيکال، معرفت شناختي و اخاقي( تلقي شده 

است.
3. دموکراسي مشــروعيت و مرجعيتش را از کجا 
مي گيرد؟ تصور رايج اين است که از نظام فلسفي 
ـ اخاقي ســکوالر مي گيــرد، امــا در نظريه هاي 
دموکراسي گفته مي شود که مرجعيت دموکراسي 
يــا در گــرو نتيجه آن اســت برابري، يــا در گرو 
 ،)Deliberative democracy( فرآيند رايزنــي
و   )Associative Democracy( مشــارکت 
 Representative( رأي دادن يــا انتخاب کــردن

.)democracy
4. مدعاي ما اين است که در هر دو صورت فوق، 
دموکراســي با سکوالريسم اين هماني ندارد، بلکه 
مســتقل از آن اســت گر مرجعيت دموکراسي را 
تابع نتايج آن يعني برابري يا عدالت بدانيم، روشن 
است که برابري و عدالت مفاهيمي سکوالر نيستند 
و تصديق آنها منحصر به سکوالرها نيست، اما اگر 
مرجعيت دموکراسي مبتني بر فرآيند باشد بديهي 
است که رايزني و مشارکت نيز نمي تواند منحصر 
به شهروندان سکوالر و باورهاي آنها باشد، چراکه 
شمول گرايي مهم ترين مشخصه دموکراسي است.

دو تلقي درباره ليبراليسم
چنان که گفته شد، تأمل درباره ماهيت دموکراسي 
و تعيين نســبت آن با سنت هاي اخاقي سکوالر و 
ديني؛ به بيان ديگر، نســبت دين و دموکراسي يکي 

از مسائل اساسي در زيست جهان ليبرال دموکراسي 
است. يکي از مهم ترين دغدغه هاي نظريه پردازان 
ليبراليســم، مســائل و چالش هــاي عظيمي اســت 
که يــک دين فعــال در زمينه سياســت در مقابل 
نظام هاي دموکراتيک غربي مي افکند.  در نوشــتار 
حاضر، تحليل نســبت دموکراسي با کثرت گرايي 
اخاقي ـ ديني بر اســاس تفکيک دو تلقي درباره 
ليبراليسم صورت مي گيرد. گرچه، تلقي کاسيک 
از ليبراليســم بــه منع مطلــق آموزه هــاي ديني در 
حــوزه عمومي حکم مي  کند، امــا مطابق با قرائت 
متفاوتي از ليبراليسم، شهروندان با اتکا به ارزش ها 
و باورهاي ديني خود مي توانند به توجيه سياســي 
قــدرت در حوزه عمومي دســت زننــد. مطابق با 
اين تلقي از ليبراليسم، مشــروعيت قدرت سياسي 
در گرو قابل توجيه بودن آن نزد عموم شــهروندان 

است.
در فضاي روشنفکري غرب تلقي نخست مقبوليت 
دارد. بســياري از روشــنفکران ايرانــي نيز تحت 
سيطره پارادايم ليبراليسم جامع )يا سکوالريسم( به 
سر مي برند. به نظر مي رسد مهم ترين دغدغه آن ها 
محوکردن دين از حوزه عمومي است و نه تصديق 
دموکراســي کثرت  گــرا و التــزام به تبعــات آن. 
برخــاف اين باور متداول که قائل به هم سرشــتي 
بين سکوالريســم و ليبرال دموکراســي است، در 
اينجا نشــان خواهيم داد که چنيــن اين هماني بين 
ايــن دو وجــود ندارد. ايــن باور به حّدي مســلط 
اســت که حتي نزد پاره اي از روشــنفکران ديني، 
تصور دموکراســي بدون سکوالريسم امري محال 
مي  نمايــد. بديهي اســت که غرض از يادداشــت 
حاضــر دفــاع از حاکميــت دينــي نيســت، بلکه 
نشان دادن استقال دموکراســي از سکوالريسم و 

دفاع از جهان شمول بودن دموکراسي است.

ليبراليسم جامع
در فلسفه سياسي معاصر صورت بندي هاي متعددي 
از ليبراليسم پديد آمده اند که دست کم دو مدل از 
ليبراليسم شايان ذکر هســتند که دو تلقي متفاوت 
درباره نســبت دموکراســي با چالش هاي اخاقي 
ســکوالر يا دينــي ارائــه مي دهند. مدل نخســت 
 comprehensive( جامــع  ليبراليســم  يعنــي 
زندگــي  فلســفه  يــک  به منزلــه   )liberalism
به شــمار مي رود کــه واجد آموزه هــاي اخاقي، 
معرفت شناختي و هستي شناختي است و در رقابت 
با دين مدعي اســت کــه به تمامي مســائل حيات 
اجتماعي، سياســي، اخاقي و معنوي انسان پاسخ 
مي دهد. ديدگاه مســلط در ســنت ليبراليسم جامع 
معتقد است که دين يک پديده غيرعقاني است و 

در عصر جديد که دوران اسطوره زدايي، عقانيت 
و جهان بينــي علمي اســت، ديــن بايد بــه قلمرو 
شخصي و خصوصي رانده شــود؛ چراکه حضور 
سياســي ـ اجتماعي دين )به منزلــه پديده اي متعلق 
به ادوار پيشــامدرن يا در بهتريــن حالت پديده اي 
محدود به ســاحت روان شناختي آدميان(، موجب 
برانگيختــن آتش نزاع هــا و جنگ هــاي مذهبي 
مي شــود. پيروان ليبراليســم جامع، کشمکش ها و 
نزاع هاي خونين مذهبي در قرون 16 و 17 ميادي 
در مغرب زميــن کــه ناشــي از حضــور نيرومند و 
تمام عيار دين در جامعه و سياســت بوده اســت را 
شــاهدي بر مدعاي خويش مي دانند. به گمان آنها 
بــراي اجتناب از خطرات و رهايي از آســيب هاي 
اين هيوالي غيرعقاني و مهارنشــدني، بهتر است 
که آن را در پســتوي خانــه نگه داريم و از جوالن 
آن در جامعه جلوگيــري کنيم. آنها بر اين باورند 
که حوزه عمومــي همواره بايد ســکوالر بماند و 
هرگونه کوششــي در جهت سکوالرزدايي از اين 

حوزه به خشونت هاي ديني خواهد انجاميد.
بنابراين ليبراليســم جامع ضمن غيرعقاني خواندن 
ديــن در جهــت مهــار آن مي کوشــد و خواهان 
محدودکــردن آن به قلمرو شــخصي اســت. اين 
تلقــي از ليبراليســم همواره از اينکــه حقايق ديني 
را بخشــي از حقايق در حوزه عمومي بداند اکراه 
دارد و منکر اين واقعيت اســت کــه دين از منابع 
معرفت بخشــي است که مي توان از آن در گفتمان 
سياســي بهره گرفت. در بســتر ليبراليســم جامع، 
نوعي سکوالريسم ستيزه گر پديد آمده و رفته رفته 
بر حيات فرهنگي، سياسي و اجتماعي انسان جديد 
ســيطره يافته اســت. يکي از علل تاريخي ظهور و 
ســلطه اين تلقي از سکوالريســم را بايد در قرون 
پيشــين، يعني دوران حاکميت بامنازع کليســاي 
کاتوليک بر تمامي ابعاد و زواياي زندگي آدميان 
جست وجو کرد. در آن مقاطع تاريخي، کليسا هم 
تنهــا مرجع و منبع موثق تفســير متــون ديني تلقي 
مي شد و هم مبناي مشــروعيت سياسي و نيز معيار 
اعتبار نظريه هاي فلســفي و علمي بود. به بيان ديگر، 
قدرت مطلقه کليســا بــر دين، سياســت، اقتصاد، 

آموزش و فرهنگ به کلي سايه افکنده بود.
امــا با آغاز اصاح انديشــه ديني در مســيحيت و 
ظهور پروتستانتيســم، شکافي عظيم و پرنشدني در 
ساختار کليساي کاتوليک پديد آمد که درنهايت 
به فروپاشي قدرت مطلقه آن انجاميد. اين شکاف 
صرفاً به حوزه زندگي ديني )يعني انقسام کليساي 
مســيحي به کاتوليک و پروتستان( محدود نماند، 
بلکه تفکر فلســفي و علمي نيز رفته رفته از ســلطه 
کليســا رهايي يافتند و به رقيبــي نيرومند در مقابل 
آن تبديل شــدند و سلطه بامنازع آن را به چالش 
طلبيدند. بدين ترتيب، انســان مدرن به وجود منابع 
موثق فلسفي، اخاقي و ديني متکثر و قياس ناپذير 
تفطــن يافــت. از ايــن »واقعيــت کثرت گرايــي 
 the fact of reasonable( عقايــي« 
pluralism( به منزله ويژگي ممتاز جوامع جديد 

نام برده مي شود.
توجه جدي به نکته اخير، ما را به تلقي متفاوتي از 

پاره اي از نظريه پردازان، دوره 
معاصر را دوران پساسکوالريسم 

توصيف مي کنند؛ به گمان 
آن ها پروژه سکوالريزاسيون به 

شکست انجاميده است
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 political( ليبراليسم موســوم به ليبراليسم سياسي
 Rawls( ـ که از ســوي جــان رالز )liberalism
John( صورت بنــدي شــده اســت ـ راه مي بَرد. 
ظهور ليبراليســم سياسي در فلســفه سياسي معاصر 
به منزلــه يک انقاب تلقي شــده اســت. در پرتو 
اين تحــول معرفتي، کثيري از مفاهيم در انديشــه 
سياســي همچون دموکراسي، مدارا، کثرت گرايي 
و سکوالريســم مورد تأمل و بازانديشــي اساسي 

قرارگرفته اند.
ليبراليسم سياسي

»واقعيــت کثرت گرايي عقايي« توصيفي اســت 
از وضعيــت زندگــي اجتماعــي مــدرن که حتي 
افراد عاقــل، ســليم النفس و صاحب فکــر درباره 
بــا يکديگــر  بنيادي تريــن مســائل در زندگــي 
اختاف نظــر جــدي دارنــد. به  نظر مي رســد که 
کثرت گرايــي عقايي نتيجــه طبيعي آزادي تفکر 
و بيــان در ذيــل رژيم هــاي ليبــرال دموکراســي 
باشــد. چنان که رالــز مي گويد، علــت ظهور اين 
کثرت گرايي، دشواري حکم کردن )به دليل وجود 
شواهد و داليل پيچيده و متعارض( و به بيان ديگر، 
منابــع اختاف عقاني اســت که همــواره وجود 

خواهند داشت و به هيچ وجه قابل حذف نيستند.
ازاين رو پرسش اساسي که ليبراليسم سياسي با آن 
روبروست بدين قرار اســت: در جوامع جديد که 
متشــکل از دســتگاه هاي اخاقي، فلسفي و ديني 
متکثر اســت )يا با توجه بــه واقعيت کثرت گرايي 
عقايــي(، چگونــه مي توانيم در حــوزه زندگي 
سياســي خود بــه توافق درباره يک نظام سياســي 

مبتني بر عدالت دست يابيم؟
برخــاف ليبراليســم جامع که نقد ديــن را مرکز 
توجه قرار داده اســت و نگاهي شــکاک نسبت به 
باورهاي ديني دارد؛ در ليبراليســم سياسي، بحث 
درباره دين يا سکوالريســم محوريت ندارد، بلکه 
موضوع اصلي آن مشــروعيت و ثبات دموکراسي 
در يک جامعــه کثرت گراســت. اگر ليبراليســم 
جامع در مقــام کنترل و مهار دين بود، ليبراليســم 
سياسي به دنبال مديريت و سامان دادن به پلوراليسم 
اخاقي ـ ديني است. به بيان ديگر، ليبراليسم سياسي 
معطوف به تثبيت يک جامعه دموکراتيک متشکل 
از ســنت هاي ديني و اخاقي متفاوت اســت. اين 
مــدل، اگرچــه محدوديت هايي را بر شــهروندان 
ديني اعمال مي کند، اما محدوديت ها، شــهروندان 
غيردينــي )يا ســکوالر( را نيــز در بــر مي گيرد. 
ليبراليســم  ليبراليســم سياســي مؤلفه هــاي عمده 
کاسيک يعني آزادي هاي اساسي )شامل آزادي 
ديني، آزادي تفکر و بيان( و برابري سياســي )که 
مســتلزم حق رأي، مشارکت سياسي و دموکراسي 
است( را با اين مسئله که مشروعيت قدرت سياسي 
در گرو تصديق و تأييد عمومي شــهروندان است، 

با يکديگر درآميخته است.
ليبراليســم سياســي در جســت وجوي طرح يک 
فلســفه جامع بــراي تمام امور و شــئونات زندگي 
آدميــان )philosophy of life( نيســت، بلکــه 
 philosophy(محدود و منحصر به فلسفه سياست
of politics( اســت. ليبراليســم سياســي درباره 

مفاهيمي نظيــر، هدف و معنــاي زندگي، ماهيت 
انسان و حقيقت سخني ايجابي يا سلبي نمي گويد؛ 
بلکه اين مسئله را مورد تأمل و بررسي قرار مي دهد 
که با در نظر گرفتن واقعيت کثرت گرايي عقايي، 
چگونه مي توانيم يک نظام سياســي عادالنه مبتني 
بــر همــکاري اجتماعــي و احتــرام بــه حقوق و 

آزادي هاي برابر را تحکيم و تثبيت نمايم.
ليبراليســم سياســي پاســخ به اين امــر را در اصل 
مداراي نظام هاي فلسفي، اخاقي و ديني متفاوت 
جســت وجو مي کند. اين تلقي از ليبراليســم نقش 
 )Toleration( محــوري دوگانه اي بــراي مــدارا
قائل اســت: اصول و مباني مدارا از يک سو مدل و 
از سوي ديگر، کليد راه گشايي براي پيشبرد مسائل 
در سياســت و فلســفه سياسي اســت. اصول مدارا 
براي پيشــبرد گفتمان هاي سياسي يک مدل است، 
زيرا همان طور که پــس از نهضت اصاح ديني و 
به دنبال جنگ هاي مذهبي در قرن شانزدهم، اصول 
مدارا رفته رفته از ســوي فرقه هــاي ديني متخاصم 
يعنــي کاتوليک ها و پروتســتان ها موردقبول قرار 
گرفت، نشان مي دهد که چگونه شهروندان داراي 
ديدگاه هاي فلســفي و ديني متفــاوت و متعارض 

مي توانند به توافق درباره دموکراسي دست يابند.
از ســوي ديگــر، اصول مــدارا کليد راهگشــايي 
براي چالش هاي متعدد در فلســفه سياســي است. 
رالــز مي گويد اکنون بايد مدارا را به خودِ فلســفه 
اطــاق کنيم. به ايــن معنا که بايد اتکاي مســائل 
فلسفه سياســي بر مابعدالطبيعه و معرفت شناسي را 
به حداقل برســانيم؛ فلسفه سياســي بايد از چنگ 
مناقشــات طوالنــي و فيصله ناپذير هستي شناســي 
و معرفت شناســي رها شــود. اين امــر به نوبه خود 
پرداختن به گفت وگوهاي سياسي بدون رجوع به 

آموزه هاي متنازع فيه را امکان پذير مي سازد.
انديشــه کانوني در ليبراليســم سياســي اين است 
کــه صرف نظر از توافق يــا عدم توافق درباره يک 
نظــام اعتقادي، مي تــوان درباره تلقــي معقولي از 
عدالت به توافق دســت پيدا کــرد. عدالت به منزله 
اوليــن و مهم تريــن فضيلــت نهادهــاي اجتماعي 
اســت. برخاف تئوري هاي متافيزيکي و اخاقي 
عدالت که آن را بــه مقوله عدل الهي و رفتارهاي 
انســاني هم تعميم مي دهند، در ليبراليســم سياسي 
دامنــه نظريه عدالت بــه نهادهاي اساســي جامعه 
دموکراتيک محدود مي شود. نکته بااهميت ديگر 
اينکه، اين تلقي از عدالت يک تلقي سياسي است، 
يعني نبايــد آن را از مفهوم خير اخاقي برگرفت، 
زيرا دستگاه هاي فلسفي و ديني موجود در جامعه 
تلقي هاي متفاوتي از ايده آل هــاي اخاقي دارند. 

اختافات معرفتي در باب آموزه هاي مابعدالطبيعي 
و اخاقي )يا درباره حقيقت( به غايت بنيادي است 
و نمي تــوان از آنها به منزله يک مبناي مشــترک و 
همگانــي  بهره بــرد. الجرم، يک تلقــي فراگير از 
عدالت بايد مبتني بر فرهنگ سياســي يک جامعه 
دموکراتيک ـ يعني باورهاي همگاني شــهروندان 
باشــد ـ شــهرونداني که با ايده هــا و فضيلت هايي 
همچون حقوق سياســي برابر، آزادي هاي مدني، 
برابري منصفانه فرصت ها و منافع متقابل اقتصادي 
مأنــوس هســتند ـ. بنابراين تلقي سياســي عدالت 
مفهومي خودبنياد اســت، يعني مستقل از هرگونه 
نظام جامع اخاقي ســکوالر يا ديني اســت، زيرا 
اگــر نظريه عدالت مبتني بر نظام فلســفي، اخاقي 
يــا ديني خاصي باشــد، صرفاً پيروان آن دســتگاه 
اعتقــادي خــاص آن نظريه را خواهنــد پذيرفت، 
درصورتي کــه بــراي تثبيــت و يکپارچگي يک 
جامعــه کثرت گرا و دموکراتيک، ما به تلقي اي از 
عدالت نيازمنديم که موردتوافق عموم شهروندان 
معتقد به ســنت هاي اخاقي و ديني گوناگون قرار 

گيرد.
بــاور و التــزام بــه اصــول عدالت و تــاش براي 
 social( تحقــق آن مســتلزم همکاري اجتماعــي
cooperation( ميان شــهروندان اســت. رالز اين 
امــر را فضيلت مدنيت يا فضيلت شــهروند خوب 
مي نامد. او بر اين باور اســت کــه دفاع از فضيلت 
همــکاري اجتماعي که متضمــن آزادي و برابري 
اســت منحصر به دســتگاه اخاقي خاصي نيست. 
پيروان نظام هاي عقايي اخاقي و ديني متفاوت، 
علي االصول مي توانند با بازانديشــي در سنت هاي 
اخاقي و دينــي خويش داليــل متفاوتي را براي 
تصديــق اين فضيلــت مدنــي و به طورکلي نظريه 
سياســي عدالت ارائه کننــد. ازاين گونه همخواني 
و اتفاق نظــر، باعنــوان نظريه »اجماع همپوشــان« 
)consensuss overlapping( نــام بــرده شــده 

است.
به عاوه، اگــر اصول عدالت را مبنــاي حاکميت 
سياسي و معيار تنظيم روابط اجتماعي تلقي کنيم، 
 )public reason( نبايد منافاتي با دليــل عمومي
داشــته باشــند. مطابق با اصل دليل عمومي، توجيه 
و  مبتنــي   )political  justification( سياســي 
معطــوف به حقيقت )truth( نيســت، بلکه ضمن 
قبــول اختاف نظرهايــي کــه بيــن مــردم درباره 
حقيقت وجود دارد، کوششي در جهت سازگاري 
توجيه قدرت سياســي مطابق باخرد جمعي است. 
ازاين رو رالز مي گويد که تلقي مناســب از عدالت 
براي شــهروندان ليبرال دموکراسي بايد يک تلقي 

سياسي باشد، نه متافيزيکي.
اين اصل، وامدار ســنت قرارداد اجتماعي است و 
ناظر بر توجيه قدرت سياســي بدون اتکا به ســنت 
ديني يا دســتگاه الهياتي خاص است که نزد هابز، 
الک، روســو و کانت مقبوليت داشــت. ليبراليسم 
سياســي يا ليبراليســم مبتني بر دليــل عمومي اين 
امر را بســط مي دهد و توجيه قدرت سياســي را از 
دســتگاه هاي جامع اعتقادي و اخاقي )خواه ديني 
يا سکوالر( که معطوف به حقيقت باشد، استقال 

انديشه کانوني در ليبراليسم 
سياسي اين است که صرف نظر 
از توافق يا عدم توافق درباره يك 
نظام اعتقادي، مي توان درباره 

تلقي معقولي از عدالت به توافق 
دست پيدا كرد
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مي بخشــد. به اين دليل اســت که رالز ليبراليســم 
سياســي اش را دستاورد تعميم اصل مدارا به فلسفه 
مي داند. براي ليبرال هايي مانند رالز، توجيه قدرت 
سياســي در گرو جدي گرفتــن معيارهاي قضاوت 
عمومــي اســت؛ به بيان ديگر، مســتلزم آن اســت 
که ما باورهــا و ارزش هاي عموم افــراد جامعه را 
به حساب آوريم. ما در حوزه شخصي زندگي مان 
و همين طــور هنگامي که به توجيه قدرت سياســي 
مي پردازيــم صرفاً طبــق داليــل موردقبول خود 
عمــل مي کنيــم، امــا اصل دليــل عمومــي ما را 
ملزم مي ســازد آن گاه که در حــوزه عمومي گام 
مي گذاريم از منظــر داليل و ديدگاه هاي ديگران 
هــم قدرت سياســي را قابل توجيــه بدانيم. نظريه 
دليــل عمومي مي گويد که توجيه قدرت سياســي 
مســتلزم جدي گرفتــن داليــل ديگران يــا به بيان 
دقيق تــر، نگاه کردن از منظر ديگري اســت. اصل 
نگريســتن از منظر ديگري يا جست وجوي داليل 
و باورهــاي ديگران، نقش اساســي را در انديشــه 
سياسي ليبراليسم در دوران معاصر ايفا مي کند. اين 
امر موجب شــده تا توجيه سياســي قدرت از منظر 
حقيقت بــه توجيه قابل قبول آن براي همگان تغيير 

کند.
ازايــن رو بايد بر ايــن نکته تأکيد کــرد که نظريه 
دليل عمومي صرفاً مفهومي سکوالر نيست؛ داليل 
معقول ديني نه تنها بخشــي از دليل عمومي است، 
بلکــه مي تواند بــه تقويت و تحکيــم آن بينجامد. 
رالز به جنبش ســياهان عليه تبعيض نژادي در قرن 
نوزدهم و جنبش دفــاع از حقوق مدني به رهبري 
مارتين لوترکينگ در دهه 1960 در امريکا به  منزله 
مصداق اين امر اشاره مي کند. رهبران جنبش هاي 
اجتماعي يادشده با ارجاع به آموزه هاي خداپرستي 
توحيــدي مبني بر اينکه همه انســان ها آزاد و برابر 
آفريده شده اند، مبارزاتشان را عليه نابرابري نژادي 
مدلّل و موّجه مي ساختند. آنها به دنبال اين نبودند 
که همه شــهروندان را به مســيحيت دعوت کنند. 
درواقع، کوششي در جهت استقرار يک حاکميت 
مســيحي در ميان نبود؛ بلکه همت آنها معطوف به 
نشــان دادن اين امر بود که بــراي دفاع از برابري و 
آزادي، مي تــوان به ايده آل هــا و ارزش هاي ديني 
اســتناد ورزيد و چنين امــري را معقول و مطلوب 

تلقي کرد.
شــاهدي ديگــر بر اين مدعــا، کارنامه درخشــان 
روشــنفکران ديني در ديار ماست. کوشش آن ها 
در جهــت دفــاع دينــي از اصول عدالــت و نظام 
دموکراتيــک نه تنها ناقض مرزهــاي دليل عمومي 
و خــرد جمعي نيســت، بلکه مي توانــد به تحکيم 
آن بينجامــد. روشــنفکران ديني ضمــن پذيرش 
نظريه سياســي عدالت )يعني نظريه عدالت مستقل 
از دســتگاه هاي اخاقــي ـ دينــي( به منزلــه بنيان 
دموکراســي، مي کوشــند تــا از طريق بازســازي 
داليل موجه اخاقــي برگرفته از آموزه هاي ديني 
جهت تصديق نظريه يادشده، زمينه هاي مشترک و 
همگاني براي رايزني و درنهايت دستيابي به توافق 

سياسي را تقويت و تحکيم کنند.
اگر هدف فلســفه سياســي را جســت وجو و ارائه 

زمينه هــاي مشــترک قابل دســترس بــراي عموم 
شــهروندان جهت توافق سياســي بدانيــم، آنگاه 
مي توانيــم مدعيــات ليبراليســم سياســي را بهتــر 
دريابيم. ليبراليسم سياسي نشان مي دهد که چگونه 
در يک جامعه دموکراتيک، علي رغم تکثر و تنوع 
در جامعه مدني مي توان به اشــتراک  نظر سياســي 
دســت يافت، زيرا فرض بر اين اســت که پيروان 
دستگاه هاي فلســفي و ديني عقايي، علي االصول 
تلقي سياســي عدالت را پذيرفته و مي کوشــند تا 
انديشــه و رفتار خود را با زمينه مشــترکي که آن 
تلقــي فراهم کرده، ســازگار کنند. بديــن اعتبار، 
ليبراليســم سياســي مي تواند مکانيســم ثبات يک 

جامعه دموکراتيک را به خوبي تبيين کند.
ليبراليســم جامــع کــه بر محــور معنــاي خاصي 
از سکوالريســم )انــکار عقايي بــودن ديــن يــا 
محدودکردن آن در حيطه شــخصي( شکل گرفته 
اســت قادر بــه دفاع از يــک نظــام کثرت گراي 
دموکراتيک نيســت. اين تلقي از ليبراليسم با نفي 
عقانيــت آموزه هــاي ديني و بــا مفروض گرفتن 
جهان بيني علمي به مثابه تنها دستگاه عقاني، حتي 
با اصول اساســي مقبول خويــش، يعني اصل حق 
 )self of the determination( تعيين سرنوشت
در تضاد قرار مي گيرد. مهم تر آنکه سکوالريســم 
ســتيزه گر که در ذات اين تلقي از ليبراليسم نهفته 
اســت به يکي از موانع تحقق عدالت دموکراتيک 
بدل مي  شود. سکوالريسم ستيزه گر اصوالً به دليل 
ناديده گرفتن پلوراليســم عقايي، فاقد مشروعيت 
است و نمي تواند به تثبيت دموکراسي بينجامد. در 
پارادايم سکوالريسم، هرگونه توافق سياسي مبتني 
بر اجماع همپوشــان نيســت، بلکه امري موقتي و 
شکننده خواهد بود و صرفاً در جهت حفظ توازن 

قدرت به نفع حاکميت سکوالر است.
عدالــت دموکراتيک متضمــن حرمت نهادن و به 
رســميت شــناختن حقوق و آزادي هاي اساســي 
ازجملــه حــق آزادي ديني از يک ســو و برابري 
در منزلــت اجتماعــي و فرصت هــاي اقتصادي و 
مشارکت سياسي از سوي ديگر است. يک نظريه 
سياســي، زماني مي تواند به استقرار و تثبيت جامعه 
دموکراتيک بينجامد که از سکوالريســم به منزله 
نظريــه اي معطــوف به مهــار دين عبــور کند و به 
مديريت سياسي عادالنه در يک جامعه کثرت گرا 
دســت يابد. چنين  گذاري دقيقاً هدفي اســت که 

ليبراليسم سياسي رالز دنبال مي کند.
ليبراليســم سياســي بــه مــا مي آموزد کــه ماک 
مشــروعيت يــک نظــام سياســي دموکراتيــک، 
مقبوليت همگاني آن اســت. به بيان ديگر، اهداف 

و تصميمــات کان در يــک نظــام دموکراتيک 
بايد از ســوي خرد جمعي عموم شهروندان مورد 
تصديــق و تأييد قــرار گيــرد. اگرچه ليبراليســم 
برآمده از هراســي اســت که از تکرار جنگ هاي 
مذهبــي در قرون گذشــته پديد آمــده، اما دليلي 
وجود نــدارد که با چنيــن ترس و هراســي ادامه 
حيــات دهد. با توجه به محوريت دليل عمومي در 
توجيه قدرت سياسي در يک جامعه دموکراتيک، 
نگراني از بابــت تهديــدات بنيادگرايي مذهبي و 
سکوالريســم ســتيزه گر )که از نظر انحصار طلبي 
و ضدکثرت گرايي از يک ســنخ هســتند( وجهي 

ندارد.
مالحظات پاياني

چنان کــه ديديم، سکوالريســم و اين هماني آن با 
دموکراســي يک مدعاي بديهي نيســت، به عاوه 
نظريــه سکوالريزاســيون نه تنهــا يــک راه حــل 
نيســت، بلکه خود بخشي از مســئله است که بايد 
براي آن راه حلي انديشــيد. سکوالريســم با اصل 
بي طرفي دولت )neutrality( که از مباني ليبرال 
دموکراســي اســت در تعارض مي افتد. بي طرفي 
دولــت اقتضا مي کنــد که توجيه قدرت سياســي 
بــر هيچ يــک از دســتگاه هاي فکري ســکوالر و 
ديني نباشــد، بلکه بر وفق دليــل عمومي صورت 
گيرد. نظريه سکوالريســم که صرفاً يک دستگاه 
فلســفي ـ اخاقي خــاص )يعني مبانــي معرفتي و 
اخاقي ليبراليســم کاســيک( را عقاني و محق 
مي پنــدارد با واقعيــت کثرت گرايــي عقايي که 
مشــخصه اصلي جوامع جديد است منافات دارد، 
ازايــن رو نمي توانــد تفســيري موجــه و مقبول از 
جوامع کثرت گراي معاصر ارائه کند. به بيان ديگر، 
پارادايم سکوالريسم، اصوالً به دليل ناديده گرفتن 
واقعيتکثرت گراييعقايي، فاقد مشروعيت است و 
نمي تواند مبناي يک نظام سياسي مبتني بر عدالت 

دموکراتيک باشد.
در فلسفه سياســي معاصر، سکوالريســم به معني 
ســنتي آن )که در ليبراليســم جامع مشهود است( 
اکنون مکتبــي مرده تلقي مي شــود و بر جاي آن 
»واقعيــت کثرت گرايي عقايي« نشســته اســت.3 
مفهــوم سکوالريســم در پرتــو نظريه ليبراليســم 
سياسي از معناي ســتيزه گرانه خود عاري مي شود 
و جامه اي نو بر تن مي کند. ليبراليسم سياسي نشان 
مي دهد که در يک نظام دموکراتيک که نهادهاي 
اساســي آن همه شــهروندان را به مثابــه افراد آزاد 
و برابر به رســميت مي شناســد، امکان مشــارکت 
سياسي بايد براي عموم شــهروندانش )سکوالر و 
ديني( به يکسان فراهم باشد. شرط مشروعيت نظام 
دموکراتيک اقتضا مي کند که شــهروندان هنگام 
گفت وگو و تصميم گيري درباره قانون اساســي، 
اصــول عدالت و ماهيت نظام سياســي از حدود و 
چارچوب هاي دليل عمومي فراتر نروند. محوريت 
دليل عمومي در ليبراليســم سياســي مستلزم تقدم 
دموکراسي بر فلســفه است، اين سخن معنايي جز 
اولويت و اســتقال دموکراســي از سکوالريســم 

ندارد.
مشــخصه اصلــي دموکراســي هاي جديد حضور 

اگرچه ليبراليسم برآمده 
از هراسي است که از تکرار 
جنگ هاي مذهبي در قرون 

گذشته پديد آمده، اما دليلي 
وجود ندارد که با چنين ترس و 

هراسي ادامه حيات دهد
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دســتگاه هاي دينــي و اخاقــي متکثــر عقايي و 
غيرقابل قياس در آنهاســت. ازنقطه نظر ليبراليســم 
يــک جامعــه  بــراي  اساســي  مســئله  سياســي، 
دموکراتيک، شــناخت متقابل حقوق، آزادي ها و 
فرصت هاي برابر شهروندان است. چنين جامعه اي 
امتيــازات و امکانــات فراوانــي در جهت رشــد 
ارزش ها و فضايل مدنــي فراهم مي آورد. ازجمله 
اين امکانات مي توان به وجود آزادي ها، فرصت ها 
و منابع متعدد براي تأمل در باب معنويت و فضاي 
فرهنگي مناســب براي نقــادي و اصاح باورهاي 
ديني اشــاره کرد. شــکي نيســت که ممکن است 
پــاره اي از امــور معنوي در جوامــع دموکراتيک 
غايب باشــند، اما چنان که آيزايــا برلين مي گويد 
جامعــه اي وجود ندارد کــه در آن چيزي باارزش 
غايب نباشــد. علي رغم ايــن، جامعه اي کثرت گرا 
کــه در ذيــل رژيم هاي مبتنــي بر قانون اساســي 
دموکراتيــک شــکل مي گيــرد و رشــد مي کند، 
علي االصــول محيــط مطلوب تــري بــراي دين و 
شــهروندان دينــي فراهم مي آورد تــا يک جامعه 
دينــي يکپارچه. »واقعيــت کثرت گرايي عقايي« 
با ايجاد زمينه هاي مناســب براي نقــد آموزه هاي 
دينــي و امکان ارائه صورت بنــدي عقايي تري از 
آنها مي تواند به پويايي و تحکيم ســنت هاي ديني 
بينجامد، ازاين رو منافع اساســي شــهروندان ديني 
هم ايجــاب مي کند کــه فرهنگ سياســي مبتني 
بر دموکراســي که شــامل کثرت گرايي، مدارا و 
آزادي هاي ديني اســت از ســوي آنها مورد تأييد 

و تصديق قرار گيرد.
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3. مقايســه کنيد با اين نقل قول از جان پاســمور که در 
مقاله اي نوشــته بود »پوزيتيويســم منطقــي اکنون مرده 
اســت« و قاتل آن کســي جز کارل پوپر نيست )اگرچه 
به نظر مي رســد که ويتگنشتاين قاتل واقعي پوزيتيويسم 
منطقي باشد(. به همين اعتبار، مي توان جان رالز را قاتل 

سکوالريسم در فلسفه سياسي خواند.■

در سال 2014 ميادي کتابي با عنوان »چشم انداز 
زندگــي در يک امريکاي سوسياليســت« 
در امريــکا به چاپ رســيد که موردتوجــه موافقان 
و مخالفان بســياري قرار گرفت. خانمي 88 ساله به 
نام فرانســيس گلدين )Frances Goldin( آرزوي 
چاپ اين کتاب را داشته و با جديت تمام به آرزوي 
خود جامه عمل پوشانده. در مقدمه کوتاهي که خانم 
گلدين بر اين کتاب نوشته، اظهار داشته است که در 
88 ســالگي فقط دو آرزو بــراي او باقي مانده بوده، 
که مي خواسته پيش از پيوستن به اجدادش برآورده 
کند )توجه داشــته باشيد که نگفته اســت برآورده 
شــود.( يکي چاپ کتابي بوده که تصويري صحيح 
يا چشم انداز زندگي در يک امريکاي سوسياليست 
را ارائه دهد و مردم را براي رســيدن به آن تشــويق 
کنــد. دوم اينکــه بي گناهي آقاي موميــا ابو جمال 
)Mumia Abu-Jaml( را کــه در ســال 1981 تنها 
بر اساس شــهادت چند نفر ولگرد خياباني، محکوم 
به قتل پليس نيروي انتظامي شهر فيادلفيا شده، ثابت 
کند و آزادي را که حق وي اســت و 34 سال است 
که پليس انتظامي و دادگاه نژادپرست فيادلفيا از او 
دريغ داشته، به او برگرداند. خانم گلدين براي هر دو 
آرزو ســال ها تاش کــرده و اين کتاب ثمره تاش 
اوســت. وي هنوز به دومين آرزويش نرسيده، ولي 

نااميد هم نشده است.
براي تهيه اين کتاب، خانم گلدين همکاري بسياري 
از نويســندگان، مفسران خبري و استادان دانشگاه را 
جلب کــرد و از آن ها قول کمــک گرفت. به ويژه 
موافقت خانم دبي اســميت و شــوهر ايشــان آقاي 
مايــکل اســميت را براي سرپرســتي اين پــروژه و 

ويراستاري مقاالت جلب کرد.
کتاب در ســه بخش تنظيم شده است. عنوان بخش 
اول »چه چيز در کاپيتاليســم نادرســت است« است 
کــه يک مقاله مفصل به ايــن بخش اختصاص داده 
شده اســت. عنوان اين مقاله »دشمن واقعي« است و 
نويسنده به طوري مستند نشان مي دهد دشمن واقعي 
همه انسان ها و نه فقط امريکايي ها، کاپيتاليسم است. 
عنوان بخش دوم کتاب »چشــم انداز سوسياليســم« 

اســت و از 20 مقاله مرتبط که توســط 20 مؤلف و 
محقق باســابقه نوشته شــده و هر مقاله گوشه اي از 
يک جامعه سوسياليستي را تشريح مي کند، تشکيل 
شده است. عنوان برخي از مقاالت اين قسمت چنين 
اســت: آينــده از آن اکوسوسياليســت خواهد بود، 
زيرا بدون اکوسوسياليســت آينــده اي نخواهد بود؛ 
حقوق در يک امريکاي سوسياليســت؛ سوسياليسم 
باالترين بيان حقوق بشــر است؛ زندگي خصوصي، 
احساسي و زناشويي بدون کاپيتاليسم؛ وقار، احترام، 
مساوات و عشق؛ حق مسکن؛ آنچه علم و تکنولوژي 
مي تواند در امريکاي سوسياليست به آن دست يابد؛ 
اخبــار درجه يک: رســانه هاي عمومي در امريکاي 
سوسياليســت چگونه خواهد بــود؛ و تعدادي مقاله 

ديگر.
عنوان قسمت ســوم کتاب »رسيدن به آنجا: چگونه 
يک امريکاي سوسياليست بسازيم« است. ده مقاله به 
اين قسمت اختصاص داده شده است. عنوان برخي از 
مقاالت اين قسمت عبارت است از: در جايگاه وزير 
دادگستري من چه خواهم کرد؛ چگونه در امريکا به 
دموکراسي اقتصادي برسيم؛ سومين انقاب امريکا: 
چگونه سوسياليســم مي تواند به امريــکا بيايد؛ روز 

شکرگزاري سال 2077 ميادي؛ و چند مقاله ديگر.
همان طور که مي توان از عنوان 31 مقاله اي که تمامي 
اين کتاب را تشکيل مي دهند حدس زد، اين کتاب 
دو هدف اصلــي را دنبال مي کنــد: يکي اينکه چه 
چيزي در سيستم امروزي امريکا کار نمي کند و چرا؟ 
دوم اينکه چگونه مي توان از سيستم کنوني امريکا که 
کاپيتاليسم در بدترين و خشن ترين شکل آن است، 
به سيستم سوسياليسم دســتيابي پيدا کرد. در ضمِن 
دنبال کردن اين دو هدف خواننده با مشکات سيستم 
کاپيتاليستي، تسهيات سيستم سوسياليستي، مقايسه 
بين دو سيســتم و رهنمودهاي گذر از کاپيتاليسم به 

سوسياليسم آشنا مي شود.
نشــر صمديه مســئوليت ترجمه و نشــر اين کتاب 
ارزشــمند را که درواقع نظر 31 متخصص در مسائل 
اجتماعي، اقتصادي و سياســي است، به عهده گرفته 

است.■

چشم انداز زندگي در يک امريکاي 
سوسياليست

یكي از ویژگي هاي مردم ما درست نشناختن جریان هاي دروني امریكاست، درحالي كه 
نيروهاي مسلح این كشــور در خليج فارس، عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه و در 
همسایگي ما حضور دارند. انتشارات صمدیه بر آن شده تا كتاب »چشم انداز زندگي 
در یک امریكاي سوسياليست« را به فارسي برگردانده؛ بنابراین در این راستا از آقاي 
دكتر علي بهفروز كه سال هاي متمادي استاد دانشگاه هاي امریكا بودند خواهش كردیم 
ترجمه این كتاب را به عهده گيرند. این كتاب ســعي دارد چالش بين كاپيتاليسم و 
دموكراسي را به خوبي نشان دهد؛  یكي به سودطلبي، تخریب محيط زیست و تخریب 
عدالت و دیگري به هر نفر یک رأي و عدالت سياسي منجر مي شود. نویسندگان سعي 

دارند چشم انداز چالش بين این دو روند در امریكا را ترسيم كنند.
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اولين پرسشــي کــه در آغاز اين نشســت، مهندس 
ميثمي با آن روبرو شــد عوامل اصلي شــکل گيري 
مبــارزه مســلحانه در دهه چهل و پنجــاه و گرايش 
جوانان به اين جنبش، بود. وي در ابتدا به ريشه يابي 
تاريخي حوادث پرداخت و استبداد حاکم در رژيم 
شــاه و ســرکوب اقدامات قانوني را از عوامل مهم 

شمرده و ادامه داد:
»در سال 1285 شمسي انقاب مشروطيت در ايران 
به پيروزي رسيد و درنتيجه آن، قانون اساسي تدوين 
شــد که آغاز توســعه بود. بدون قانون، توسعه معنا 
ندارد؛ هرج ومرج و اســتبداد دوري بود که با قانون 
حل مي شــد. توســعه ايران ادامه داشــت تا اينکه با 
کودتــاي رضاخان شــرايط تغيير کرد. پــس از به 
سلطنت رسيدن محمدرضا پهلوي و در سال 1328 
اختيارات شاه بسيار زياد شد. او به جاي مردم، ارتش 
و به جاي دادگستري دادگاه هاي نظامي را تکيه گاه 
خــود قــرار داد و ازآن پــس ســرکوب ها از طريق 
دادگاه هاي نظامي انجام مي شد. رژيم شاهنشاهي در 
30 تيــر 31 مــردم و در 28 مرداد 32 نهضت ملي را 
سرکوب کرد. با پيدايش ساواک سرکوب ها ادامه 
پيدا کرد. در ســال هاي 39 تا 42 مبارزات قانوني را 
برنتافتند و آن را ســرکوب کردند؛ بعد هم قيام 15 

خرداد را.
پس از تشــکيل نهضت ملي، دکتــر مصدق معتقد 
بود که اين نهضت، احياي قانون اساسي مشروطيت 
اســت. دوران نهضــت ملي اوج آزادي، اســتقال 
و عدالــت بود؛ امــا کودتاي 28 مــرداد با حمايت 
امريکا و انگليس دوباره اســتبداد را حاکم کرد. در 
ســال هاي 39 تا 42 اندکي فضاي سياسي کشور باز 
شــد، نهضت روحانيت نيز تقريباً از سال 41 شروع 
شــده بود و تا ســال 42 يــک اتحاد بيــن نيروهاي 
ملي - مذهبي و روحانيــت به وجود آمد که به قيام 
ملي 15 خرداد منجر شــد و درنهايت سرکوب شد. 
بين ســال هاي 39 تــا 42 مبارزات قانونــي بود و ما 
مي خواســتيم از طريق آزادي هاي مصرح در قانون 
اساسي - که شاه به اعتبار آن، شاه مملکت بود يک 
انتخابات آزاد برگزار شود و آراي مردم را به دست 
آوريم. اين موضوع مهمي بود؛ اما با آن ســرکوب 
همه چيز خراب شد. قيام 15 خرداد يک نقطه عطف 
در مبارزات مذهبي بود. تا آن زمان زندان رفتن قبيح 
بــود؛ ولي با دســتگيري امام )ره(، زنداني سياســي 
شکل توده اي و مذهبي پيدا کرد. پس ازآن علماي 

بــزرگ ازجمله آيــت اهلل شــريعتمداري و آيت اهلل 
مياني به تهــران مهاجرت کردند و تأييد شــد که 
آيت اهلل خمينــي مرجع تقليد هســتند و نمي توانند 
محاکمه شان کنند.1 در اين زمان شاه اعام کرد که 
مجلس نوزدهم مجلســي است که جاي آزادزنان و 
آزادمردان اســت و هرکسي اصاحات شاه را قبول 
نکند، نمي تواند نماينده شــود. با اين رويکرد رژيم 
يک حذف نيرو انجام شد. آنهايي که قانون اساسي 
را قبول داشــتند، اما اقدامات شــاه را قبول نداشتند، 
حذف مي شــدند. در آن شــرايط من و آقاي تراب 
حق شناس نزد آيت اهلل مياني مي رفتيم و مي گفتيم 
که بهتر اســت انتخابات تحريم شــود. در آن زمان 
سرلشکر پاکروان، رئيس ساواک، دائم نزد آيت اهلل 
مياني مي آمد و تذکر مي داد که مبادا شما دست به 
اين کار بزنيد؛ اما ايشان با آيت اهلل شريعتمداري يک 
اطاعيه دادند که مردم در انتخابات شرکت نکنند. 
تحريم انتخابات توســط مراجع مذهبي و همراهي 
مردم درواقع آغاز قهر مردم با نظام سلطنتي موروثي 
بود، نه پشــت کردن به قانون اساسي. پس از قيام 15 
خــرداد بود که افرادي مانند آيت اهلل طالقاني که در 
حد مرجعيت بودند و مهندس بازرگان، به 10 ســال 

حبس يا کمتر محکوم شدند.«
مهندس ميثمي در مورد برجسته شــدن ســلطنت در 
مقابل قانون اساسي، با اشاره به تجربه خود در زندان 
گفت: »مــن در زمان بازجويي بــه بازجو مي گفتم 
کــه من هيچ کار خاف قانــون انجام ندادم. بازجو 
مي گفت: درســت اســت اما خــاف مصالح عاليه 
انجام دادي! يعني اينجا شــاه مطرح اســت نه قانون 
اساســي. اين پس ازآن در رژيم شاه رويه غالب شد. 
مهنــدس بــازرگان در دادگاه تجديدنظر در ســال 
43 گفت که مــا تا امروز مبارزات قانوني داشــتيم 
اما نســل بعدي ديگر ايــن راه را نخواهد رفت. اين 
پيش بينــي او به واقعيت پيوســت. ازآن پس بود که 
حزب مؤتلفه اسامي با ترور منصور مبارزه مسلحانه 
را شــروع کردند و حزب اسامي ملل که 90 نفر از 
آنها دستگير شدند. ديگر نيروها مانند دکتر سامي و 
حبيب اهلل پيمان »جاما« را تشکيل دادند و جنبش هاي 

مسلحانه ديگر که پا گرفت.
لطــف اهلل ميثمــي در ادامه با تأکيد بــر تأييد مبارزه 
مسلحانه از سوي اکثريت فعاالن سياسي، به خصوص 
روحانيت، در دهه 40 و اوايل دهه 50، افزود: »پيش 
از اينکه مبارزه مسلحانه شروع شود، مبارزه قهرآميز 
شــروع شــده بود. با تحريم انتخابات توسط مراجع 
مذهبي، تشکيل حزب رستاخيز و فضاي بسته حاکم 

بر انتخابات از طرف شاه، بيشتر جمعيت حذف شد. 
شاه از ســال 42 نظام شاهنشــاهي را در کنار قانون 
اساسي برجســته کرد، درحالي که نظام شاهنشاهي 
خود درون قانون اساسي تعريف شده بود. درنتيجه 
اين شــرايط، ملت ما به جايي رســيد کــه راهي جز 
مبارزه قهرآميز نداشت. مبارزه قهرآميز نيز به مبارزه 
مسلحانه مي انجامد. پس از سرکوب هاي 42 مبارزان 
به اين نتيجه رسيده بودند که مبارزات مسالمت آميز 
امکان پذير نيســت و بايد موانع آزادي را از سر راه 
بردارنــد. اين موانع، ســاواک، ضداطاعات ارتش 
و دربار تشــخيص داده شده بود. عوامل ديگري نيز 
در رســيدن به مبارزه مســلحانه تأثير داشت ازجمله 
پيروزي الجزاير با يک ميليون شهيد، مبارزات مردم 
ويتنام و مبارزات مردم فلسطين عليه اسرائيل. مبارزه 
مســلحانه را مرحوم آيت اهلل طالقاني، دکتر بهشتي، 
مهندس بازرگان، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، دکتر 
ســحابي، آيت اهلل خامنه اي، همــه تأييد مي کردند. 
شــهيد بهشتي به من و همســرم مي گفت که اسام 
به عمل نياز دارد و عمل آن چيزي ســت که شــما 
مي کنيد. مهندس جالي در دانشکده الهيات شهيد 
مطهري را ديده و از ايشــان پرسيده بودند که راجع 
به مجاهدين چه فکر مي کنيد؟ شهيد مطهري عمامه 
را روي ميز گذاشــته و به فکر فرو رفته و گفتند من 
چه صاحيتي دارم که راجع به مهندس بديع زادگان 
صحبت کنم. ايشان در زندان قصر به ديدار مرحوم 
آيــت اهلل انواري رفته بودند. ايشــان گفته بودند که 
مواظب مجاهدين باشيد، اينها خيلي از نظر اخاقي 
وارســته هستند. پرســيده بودند که از نظر قرآن چه 
طور؟ گفتــه بودند که اينها تفسيرشــان از ما خيلي 
بهتر اســت. اين ديداري است که شاهد بسيار دارد. 
زماني کــه در زندان عادل آبادشــيراز بودم از برادر 
بزرگ تر آقاي حائري شيرازي پرسيدم تفسير سوره 
محمد)ص( و توبه چطور بود؟ ايشــان گفتند بسيار 
خوب بــود همچنيــن آيــت اهلل بهاءالدين محاتي 
که نقش مرجعيت داشــتند فتوا مي دادند که شــما 
در زنــدان باهم غذا بخوريد، حتــي از جريان چپ 
جدا نشــويد؛ وحدت اصل است، وحدت مبارزات 
خودتــان را حفظ کنيــد. آقاي رباني شــيرازي در 
زندان اوين پشــت ســر زمرديان نماز مي خواند. در 
زندان هــاي ديگر هم همين طــور، پيش نماز عوض 
مي شد و همه باهم نماز جماعت مي خواندند. حتي 
آقاي هاشمي نقل مي کنند که در سال 54 براي ديدار 
امام)ره( به نجف رفته و ايشان در مورد مجاهدين به 
آقاي هاشــمي گفته بودند که من تابه حال در برابر 

تاريخ نگاري انقالب بر اساس تجربه انقالبي

گزارش: معصومه مساح

ــزي  ــوراي مرک ــابق ش ــو س عض
انجمــن اســالمي دانشــگاه تهران

دانشجویان پژوهشكده امام خميني)ره( و انقالب اسالمي یازدهم آذرماه در نشستي 
با عنوان »تاریخ نگاري انقالب بر اســاس تجربه انقالبي« ميزبان مهندس لطف اهلل 

ميثمي بودند. مطلب زیر، گزارشي از این نشست است.

راه مجاهدين راه خشونت نبود
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درخواســت اطرافيــان مقاومت مي کــردم اما حاال 
مي خواهم مجاهدين را تأييد کنم؛ که آقاي هاشمي 
گفته بود مسائلي در داخل مجاهدين به وجود آمده 
که فعًا صاح نيست، بهتر است شما همان سياست 

نه تأييد و نه تکذيب را ادامه دهيد.«
اين فعال ملي - مذهبي با اشاره به برخي از انتقاداتي 
کــه درباره مبارزه مســلحانه مطرح اســت، ازجمله 
اينکه عقايــد مجاهدين التقاطي بوده و يا اينکه کار 
فرهنگي را عقب انداختند، خشونت را تبليغ کردند و 
چريک ها جدا از توده بودند، توضيح داد: »راجع به 
همه اين مسائل مي توان صحبت کرد. در خصوص 
کار فرهنگي و آگاه ســازي جامعه بايد تأکيد کنم 
ســازمان مجاهدين از ســال 39 در انجمن اسامي 
کار فرهنگــي نيــز مي کردند و کتاب هــاي زيادي 
راجع به شــناخت، راه تکامل، انبيا، قرآن، تحوالت 
روســتايي و اقتصاد نوشــته بودند. در مــورد اينکه 
مي گويند چريک جــدا از توده، مــا آن قدر عضو 
دوروبرمان بود که براي عضوگيري وقت نداشتيم. 
چريک جدا از توده در جامعه امريکاي التين است 
نه در جامعه ما که همه کســاني که االن کشــور را 
اداره مي کننــد مبارزه مســلحانه را تأييد مي کردند. 
ما در طول مبارزه مســلحانه هيچ وقت مشــکل عدم 
عضوگيري نداشــتيم. مي گويند با روحانيت است 
کــه مبــارزه مردمي مي شــود و مــا از جانب آن ها 
حمايت مي شديم شايد حمايت هاي بي دريغ بود که 
ما نمي توانستيم نقطه ضعفمان را دربياوريم. به خاطر 
دارم روزي بــه بهرام آرام گفتم شــايد به خاطر اين 
 همه حمايت هاي مردمي و روحانيت و اساتيد، به ما 
يک غروري دست داده است. بار عاطفي و فشار هم 
روي ما زياد بود، ســاواک و ضداطاعات دنبالمان 
بود. براي هر چريکي که دســتگير مي کردند، کلي 
جايزه مي دادند، شــکنجه مي کردند. به همين دليل 
پيوند عاطفي ما به هم زياد شده بود و نمي توانستيم از 
هم انتقاد کنيم. يادم هست يک بار لب حوض نشسته 
بوديم که انتقادهايمان را بگوييم من نتوانستم. فکر 
کردم که اين بچه ها هر آن ممکن است کشته بشوند 
انسان هاي جان برکف که رقابت در عمليات داشتند. 
به مســئول مي گفتيم چرا مرا به عمليات نمي فرستي 
چرا او را مي فرســتي؟ شهيد باکري در زندان گفت 
عمر متوســط چريک شــش ماه اســت. رقابت در 
خــون دادن بود. بــه اين نتيجه رســيده بودند که در 
برابر اين سرکوب هاي بي رحمانه نياز به سازماندهي 
نيروها و مقاومت است. ايراد ديگري که مي گيرند 
التقاطي بودن مجاهدين است، مثًا علماي بزرگ ما 
مي گويند کليد فهم قرآن، منطق ارسطويي است. ما 
به منطق ارسطو ايراداتي داشتيم. ديالکتيک تأثير علم 
را انتخاب کرديم، ديالکتيک در دانشگاه هاي خارج 
تدريس مي شد. مي گفتيم اين کليد فهم باشد؛ اگر 
التقاطي بود براي رها شدن از فرهنگ کهن يونان و 
دســتيابي به يک چيز جديدي بود و من معتقدم که 
همه دچار التقاط مي شــوند، فقــط در التقاط نبايد 
بماننــد. دکتر شــريعتي مي گفــت اصلي ترين کار 
ما رها شــدن از متافيزيک يونان اســت، مجاهدين 
مي خواســتند از آن رها شــوند، در دام ديالکتيک 
محصــول علم افتادنــد. کم کم بحــث ديالکتيک 
فلسفي شــد. بحث انحرافي هم به وجود آمد، ولي 

باالخره فاسفه ما، ابن سينا و حتي ماصدرا با منطق 
ارســطو کار مي کردند. من خودم معتقدم اين منطق 
قرآني نيست اصًا اگر ما مي خواستيم منطق ارسطو 
را راهنمــاي عمــل قــرار دهيم چه نيــازي به قرآن 
داشــتيم. در آن صورت همه کارهايمان را با منطق 
انجــام مي داديم. اگر صحبت از انگ التقاط اســت 
به آن طرف هم وارد اســت. امام بعد از 10 سال که 
رهبري نظام را به عهده داشتند گفتند انگ التقاط از 
خود التقاط بدتر است. نگذاريد جواناني که قلبشان 
بــراي انقاب مي تپد با انگ التقاط حذف شــوند.2 
متأسفانه اين بيان امام در مقطع پذيرش قطعنامه اعام 
و به آن کم توجه شــد. بسياري از روشنفکران را با 
انگ التقاط حذف کردند. در سال هاي پاياني جنگ 
متوجه شدند که عنصر روشنفکر در جبهه ها نيست. 
ساح سنگين هم از يک  طرف نبود. به هرحال بسيج 
نيرو هم کم مي شــد ناچار قطعنامه پذيرفته شــد. از 

ابتدا بايد با انگ و برچسب برخورد مي شد.«
ايشــان همچنين در نقــد عملکرد مبارزه مســلحانه 
پيــش از انقــاب، افــزود: »بنــده خــودم راجع به 
مبارزه مســلحانه نقــد دارم و آن اينکه ما بي جهت 
قانون اساســي مشروطيت را نفي کرديم. قانوني که 
عامه نائيني ها و آخوند خراساني ها و طباطبايي ها و 
بسياري از انديشــمندان امضا کرده بودند و به رأي 
مردم رسيده بود. بر اساس همين مبارزات قانوني بود 
که شاه دو بار از ايران فرار کرد. يک بار در 9 اسفند 
31 و يک بار در 25 مرداد 32 )که در 9 اسفند برخي 
روحانيت جلوي اين امــر را گرفتند.( ايراد ديگري 
هــم دارم اينکه ما بايد بين اين ســرکوب ها و قانون 
اساسي تفکيک قائل مي شديم. اگر ما در دادگاه ها 
مي گفتيم که قانون اساســي را قبول داريم و اسلحه 
را تا زماني در دســتمان مي گيريم که شما به قانون 
عمل کنيد، موفقيت آميزتر بود و اين  همه نيروهاي 
ما نيز شهيد نمي شدند؛ يعني انقابي درست است که 
نيروهايش براي مرحله بعد هم بماند، وقتي کادرها 
را اعدام کردند خأليي به وجود آمد. درنتيجه جنبه 
نظامي اصل شــد و آن اصول سياســي و مذهبي که 
بنيان گذاران دنبال آن بودند، کمرنگ شــد. اسلحه 
براي پيام دادن بود نه براي نابود کردن. اين استراتژي 
)نفي قانون اساســي( نه تنها هيــچ اختافي در نظام 
ايجاد نمي کرد، بلکه همه را يکدست مي کرد. اگر 
ما مي گفتيم قانون اساســي و مجلس را قبول داريم، 
شما اجازه احزاب نمي دهيد، آزادي بيان نمي دهيد، 

بين افســران حتــي در دادگاه نظامــي هم اختاف 
مي افتــاد؛ اما بــا اين اشــتباه يعني شــعار نامحدود، 
مقاومت محدود مي شد. اين جمع بندي من از مبارزه 
مسلحانه است. من در زمان پيروزي انقاب در بهمن 
57 اميدوار بودم که از طريق همين قانون ما بتوانيم به 
اداره مملکت ادامه دهيم، اما مردم ديگر دست بردار 
نبودند. از بس با قانون اساسي بازي کرده و مردم را 
فريب داده بودند. از بس دروغ گفته بودند، نمي شد 
جلوي مردم را گرفت. نظر آيت اهلل طالقاني نيز اين 
بــود که چند ماده از قانون اساســي مشــروطه تغيير 
کند. در قانون اساسي آمده بود که سلطنت موهبتي 
است الهي که به موجب رأي مردم به شخص پادشاه 
محول شده است. اگر ما در آن مقطع به جاي شاه که 
از آراي مردم برخوردار نبود رهبري آيت اهلل خميني 
را مي پذيرفتيــم کــه از آراي مردم برخــوردار بود 
ســلطنت و موروثي بودن را برمي داشتيم، يعني اين 
انتقال را مسالمت آميز انجام مي داديم، ديگر هويتي 
به نام ســلطنت طلبي به وجود نمي آمد و هزينه هاي 
پس از انقاب را نمي پرداختيم. در آن مقطع اشتباه 
مــا اين بود که قانون اساســي را نفي کرديم. زماني 
که ما زندان شــيراز بوديم دکتر سحابي که به ديدن 
مهندس ســحابي آمده بــود گفت ســاواک من و 
مهندس بازرگان را خواســته است. بازجوها به آنها 
گفته بودند شــما چرا مبارزه مسلحانه مجاهدين را 
محکوم نمي کنيد؟ مهندس بازرگان جواب داده بود 
که شــما به قانون اساســي پايبند باشيد، خود مبارزه 
مسلحانه کمرنگ و بي رنگ مي شود. درنهايت هم 
زمانــي که حکومت شــاه گامي بــراي آزادي هاي 
مصرح در قانون اساســي برداشــت دير بــود. اگر 
زودتر اين کار را کــرده بود انقاب خيلي عميق تر 
مي شــد، چون انقاب زماني اتفاق افتاد که تا شش 
مــاه پيش از آن همه مراجع و علما قانون اساســي را 
قبول داشــتند. قانون اساسي سند وفاق ملي ما بود و 
همچنين سندي که انديشه  اجتماعي سازمان يافته ما 
در آن تجلي مي يافت. بزرگان ما در مشروطه قانوني 
را وضع کردند که در يک جامعه متکثر همه بتوانند 
در کنار هم، همزيســتي مسالمت آميز داشته باشند، 
با هم گفت وگو کنند. با گفت و گوســت که افکار 
عوض مي شــود و تغييرات به وجود مي آيد. جامعه 
متکثر جامعه اي است که هم ســني دارد هم شيعه، 
مسيحي، يهودي، زرتشتي و الئيک. در يک جامعه 
متکثر همه بايد تابع حقوق و قانون باشــند. وحدت 
جامعه و تماميت ارضي جامعه حفظ شود و ما بتوانيم 
توسعه داشته باشيم. به کمک قانون دور هرج ومرج 
و استبداد را حل کنيم. قانوني که تک تک موادش 

مشروعيت دارد و هم مقبوليت.«
ايده  جايگزين مبارزات مسلحانه براي دوران استقرار 
)پس از پيروزي( پرســش ديگري بود که اين عضو 
سابق سازمان مجاهدين اوليه، به پاسخ آن پرداخت:

»در جواب اينکه مجاهدين آلترناتيوشــان چه بود؟ 
بايد بگويم مجاهدين مي گفتند خط مشــي ما ســه 
مرحلــه دارد؛ اول قيامي در تهران و در شــهرها راه 
مي اندازيم، اين قيام ثبات شکن است و افرادي را که 
چشم و گوش نظام اند و براي ساواک خبر مي برند را 
از بين مي بريم و از نظر امنيتي ضربه مي خورد، ثبات 
که بشکند نظام ديگر نمي تواند پليسي برخورد کند، 
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مجبور به مداخله ارتش است. مجاهدين در مرحله 
دوم به کردســتان مي روند، روي کردســتان مطالعه 
کرده بودند و چون کردها ســابقه مبارزاتي فراواني 
داشتند، آنجا انتخاب شده بود. البته 10 درصد نيروها 
در فاز اول به کردســتان رفته بودند که در شهريور 
50 دستگير شدند. فاز سوم جنبش چريکي سراسري 
بود که هر جا مي روند يک منطقه اي را آزاد کنند و 
آزادي و عدالت را برقرار کنند. هدف اين نبود که 
شاه و چهره هاي نظام را ترور کنند. در مرحله نهايي 
اين مردم  هســتند که بايد تصميم بگيرند چه نظامي 
را انتخاب بکنند؛ يعني تکيــه به مردم بود. ايده اين 
نبود که يک عده را کنار بزنيم و خودمان جايگزين 
شــويم. ايده اين بود که گروه پيشــتاز نمي تواند به 
نمايندگــي از مــردم تصميم بگيرد. گروه پيشــتاز 
مي توانــد کاري کند که مــردم در درازمدت آگاه 

شوند و راه خودشان را انتخاب کنند.«
وي در واکنش به نظر يکي از دانشــجويان مبني بر 
اينکه »از راه خشــونت دموکراسي ايجاد نمي شود« 

تأکيد کرد:
»راه، راه خشــونت نبــود، قرار نبود ما با خشــونت 
يــک  عــده را بزنيــم و خودمان جايگزين شــويم. 
مي خواســتيم با اين مبارزه پيام بدهيم و مردم آگاه 
شوند و در اثر آگاهي، خودشان راهشان را انتخاب 
کنند. مي خواستيم مردم پيام گلوله را بشنوند و يک 
چتر دفاعــي در برابر يورش باشــيم. در تمام اديان 
و در داســتان جالوت و طالــوت و داوود در قرآن3 
دقت بکنيم مي بينم که دفاع چيز بديهي است. آنها 
تهاجم کردند ما دفاع کرديم. به قانون اساسي تجاوز 
کردند، به ناموس ما تجــاوز کردند و همين طور به 
مفاخر ما تجاوز کردند. به همين خاطر بود که همه 
علما و روشنفکران ، ما را حمايت مي کردند. ممکن 
است ملتي اشــتباه کند، اگر اين اشتباه رخ داد بايد 
ريشــه هاي تاريخي آن را بررسي کرد که از بحث 

ما خارج است.«
مهندس ميثمي که از ابتداي شــروع جلســه با سعه 
 صدر به پرسش هاي بحث برانگيز دانشجويان جواب 
مي داد و به نقد عملکرد خود و همفکرانش پرداخته 
بــود، اين بار در پاســخ به اين پرســش که »داليل 
تعــارض ســازمان مجاهدين خلق پــس از پيروزي 
انقاب با نظام چه بوده است؟« انتقاداتش را متوجه 
همه طيف هاي مبــارز کرد و گفت: »دليل اينکه در 
ســال 55 در زندان قصر از ســازمان مجاهدين خلق 
به رهبري مســعود رجوي و موسي خياباني انشعاب 
کرديم اين بــود که در ســال 54، 90 درصد کادر 
سازمان، مارکسيست شــدند. اين تغيير ايدئولوژي 
نمي تواند مســئله ســاده اي باشــد. بايد ريشــه يابي 
شــود و صرفاً نگوييم يک کودتا بوده است. ما در 
آموزش هايمان اشــکاالتي داشتيم که معتقد بوديم 
بايد ريشــه يابي شــود. رجوي معتقد بود آموزش ها 
درست و آن تغيير، کودتا بوده است. به همين خاطر 
بين ما فاصله افتاد. در ســال 53 در آن شــاخه اي که 
بودم پيشــنهاد کردم اعام انحــال بکنيم؛ چون به 
اين دســتاورد رســيده ايم که اين ايدئولوژي سنتي 
کشش ناپذير است و متناسب با راهنماي يک انسان 
رزمنده نيست. مســائلي مطرح بود که اهميت ويژه 
داشــت. مثًا اينکه نقش خدا در خط مشي چيست؟ 

نقش امام زمان در خط مشــي ما چيست؟ اقتصاد ما 
چيســت؟ چطور يک مجاهد مي تواند از خدا مدد 
بگيرد؟ ما نمي توانســتيم اين هــا را تبيين بکنيم. من 
مي گفتم بــا اين مجموعه پرســش ها اعام انحال 
بکنيــم. از اين به بعد ديگر کار يک گروه نيســت 
و نهضت عميقــي الزم دارد. مــن در 16 ماهي که 
انفرادي بودم، خيلي فکر کــردم. وقتي وارد زندان 
قصر شــدم آقاي حقاني، حســين شــريعتمداري، 
محمد کاظم بجنوردي بودند، با همه اين مســئله را 
مطرح کردم که اين مشــکات، مشکل يک گروه 
نيســت، مشکل جامعه اسامي است. همه بايد روي 
آن مطالعــه و کار کنند. بياييــد اين ها را حل کنيم. 
پــس از پيــروزي انقاب و در جريــان انقاب بود 
من بــه خانه مرحوم رجايي رفتم. ايشــان گفت آقا 
لطفي چرا تو نمي آيي در کارهاي اجرايي شــرکت 
کنــي؟ گفتم آقــا رجايي به خدا من هنوز ســرم را 
نمي توانــم بلند کنم. به مردم چــه بگويم؟ که يک 
گروه بچه هاي مذهبي در سال 54 تغيير ايدئولوژي 
دادند و مارکسيست شدند؟ من تا اين را تبيين نکنم 
هيچ کار اجرايي نمي گيرم. من از همان زمان معتقد 
بودم که اين پرسش ها بي پاسخ  مانده در يک دوره 
ديگر گريبانگير بقيه مي شود. ما شروع کرديم به کار 
اعتقادي؛ مسئله خدا يکي از مهم ترين موضوع هاي 
مورد مطالعه ما شد. براي اولين بار شما شاهد هستيد 
که يک ســازمان سياســي - نظامي در تاريخ دنيا، 
دارد روي اين موضــوع کار مي کند. براي اينکه ما 
نقش خدا در خط مشي را قبول داشتيم؛ اما همچنان 
مشــکات ايدئولوژيک وجود دارد ان شاءاهلل همه 
دست به دســت هــم دهيم تا اين موانع را از ســر راه 

برداريم.«
اين فعــال مطبوعاتي که در طــول صحبت بارها بر 
حمايت روحانيت از جنبش مســلحانه تأکيد کرده 
بود، اين بار با چالشــي ديگر مواجه شــد؛ سخن از 
عدم حمايــت امام خمينــي )ره( و اطــاع آيت اهلل 
انواري از اين مخالفت بود، پرسش اين بود که »آيا 
آيت اهلل انواري که با امام در اين مورد صحبت کرده 
و نظر ايشان را مي دانست، به اطاع مجاهدين نرساند 
که امام اساســاً با اين روش مخالف است؟« مهندس 
ميثمي با اشاره به جلساتي که پس از انقاب با برخي 

نزديکان امام داشته، اين گونه پاسخ داد:
»مــا در داخل اصًا از آن جلســات مطلــع نبوديم 
تــا پس از انقاب که من رفتــم پيش آقاي دعايي؛ 
ايشان گفتند که اينها آمدند و چند بار با امام صحبت 
کردنــد، صحبت از شــناخت و راه انبيا - راه بشــر 
شــد. امام گفتند که از ايــن چيزها معاد درنمي آيد. 
دوســتان گفته بودند کــه اين ها از کتــاب راه طي 
شــده الهام گرفته شــده، بعد کتاب راه طي شده را 
آورده و امــام خوانده بودند و گفته بودند از اين هم 
معاد درنمي آيد. از اين چيزها ما خبر نداشــتيم. اينها 

را پــس از انقــاب آقاي دعايي مطــرح کرد، ولي 
مي دانســتيم که امام ما را تأييــد مي کنند. از طريق 
تأييد نزديکان ايشــان در داخل که عرض کردم. ما 
از چه کانال ديگري مي توانســتيم متوجه شويم که 
امام مخالف اند؟ اگر امام مخالف هم بودند به هرحال 
يــک پيامي به داخل مي دادنــد و به يک طريقي به 
يارانشــان مي گفتند. در خاطراتم هم آمده که اصًا 
ما از اين وقايع خبر نداشتيم. بچه هايي هم که با امام 

صحبت کرده بودند چيزي به ما نگفته بودند.«
در ايــن ميان جلســه بــراي دقايقي به ســمت نقد 
تاريخ نگاري انقاب ســوق داده شد و اين پرسش 
مطرح شد که وضعيت تاريخ نگاري جنبش مسلحانه 
در ايران و همچنين توسط محققان خارج از کشور، 
از منظر يک فعال سياسي که خود در بطن حوادث 
حضور داشــته، رضايت بخش هست يا خير؟ وي با 

تأکيد بر مواضع قبلي پاسخ داد:
»در تاريخ نگاري داخل بعضي ها مي گويند که اينها 
چريک جدا از تــوده بوده اند، واقعــاً چنين چيزي 
نبوده اســت. به يادم دارم شهيد رجايي مي گفت در 
ســال 52 دکتر اقبال در يک مجلس عروسي گفته 
اســت که مجاهدين به دانشــجوها پيوند خورده اند 
و در حد دانشــگاه توده اي شــده اند و دارند در حد 
ده ميليون دانش آموز هــم پيوند مي خورند که اگر 
اين اتفاق بيفتد ديگر نمي شود جلويشان را گرفت. 
يــا اينکــه مي گويند يک جنبــش التقاطــي بود يا 
مارکسيســت اســامي بود که من توضيح دادم. يا 
مطرح مي کنند که اينها خشونت را باب کردند که 
درواقع نيت ما اين بود که جلو خشــونت را بگيريم 
و يک چتر دفاعي براي مردم باشــيم. اصًا اين طور 
نيست که مبارزه مسلحانه فقط در ترور تعريف شده 
باشد. در سال 47 يک نفر از اعضا مطرح مي کند که 
تنها راه، ترور شاه اســت، اما با مخالفت حنيف نژاد 
روبرو مي شود. اين نشان مي دهد برنامه اين نبود که 
با اعمال خشونت يک عده را کنار بزنيم و خودمان 
جايگزين شويم. قرار بود که مبارزه درازمدت شود 
و توده  آگاه شود؛ البته در مبارزه غيرمسلحانه اش هم 
خشــن ترين عمليات را عليه ملت ايران انجام دادند. 
مگر مبارزه مصدق مسلحانه بود؛ اما عليه  او کودتاي 
نظامي کردند. وقتي يک کار اصيل شروع مي شود، 
امپرياليســم و نيروهاي ارتجاعي آن را برنمي تابند و 
فشار مي آورند، ربطي به اســلحه ندارد. آنهايي که 
اين گونه تاريخ مبارزه مســلحانه را تحليل مي کنند، 
آن زمــان را درک نکرده انــد، اگر کــه مي گوييم 
انقاب را روحانيت انجام داد، همين روحانيت ما را 
حمايت مي کرد. اين ايرادهايي که به تاريخ نگاري 
داخلي دارم. در مورد تاريخ نگاري خارج از کشور 
نســخه اصلي  کتاب آبراهاميان را مــن خواندم که 
خيلي ايراد داشــت. نويســندگان خارج نمي توانند 

مسائل داخل را به خوبي دنبال کنند.«
لطف اهلل ميثمي که در خال صحبت به آگاهي مردم 
تأکيد کرده بود، در پاســخ به ايــن نظر که آگاهي 
مردم ايران همچنان در سطح پائيني بود و هنوز الزم 
بود کار فرهنگي اصل باشــد نه جنبه نظامي مبارزه، 

گفت:
»آگاه ســازي جامعــه راه دارد و راه آن در آن زمان 
بســته بود. راه اين اســت که انتخابات آزاد برگزار 

راه، راه خشونت نبود، قرار نبود ما با 
خشونت يک  عده را بزنيم و خودمان 
جايگزين شويم. مي خواستيم با اين 

مبارزه پيام بدهيم
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شــود. شما نماينده بفرســتيد مجلس، در نطق پيش 
از دســتور صحبت کنيــد، در تصويب قوانين نقش 
داشــته باشــد، بر عملکرد کابينه نظارت کنيد. اين 
راه هم بســته بود. مثًا در زمان دکتــر اميني بعد از 
انحال مجلس، به مدت يک ســال و چند ماه مردم 
به ويژه دانشگاهيان ما خواستار انتخابات آزاد بودند، 
اما رژيم زير بار نرفت. کار قانوني و آگاهي رســاني 

از چه طريقي؟«
در ادامه پرســش پيشــين مبني بر اينکه شاه در سال 
39 سه بار اسداهلل علم را نزد اللهيار صالح مي فرستد 
که يک نفر از جبهه ملي بيايد و نخســت وزيري را 
به دســت بگيرد به دو شــرط، يکي آزادنگذاشتن 
کمونيست ها و ديگر پايبندبودن به سلطنت. نبايد اين 
فرصت براي رســيدن به ائتاف از دست مي رفت، 

پاسخ داد:
»جبهه ملي که خودش ضد کمونيســت بود؛ اما من 
شاهد يک قضيه اي بودم که در خاطرات جلد يک 
نيز آمده اســت. در ســال 42 زندان قزل قلعه رفتم. 
زندان دو دژ داشــت. بين دو تا دژ يک ماقاتي بين 
آقاي دکتر سحابي، مهندس بازرگان، من و مهندس 
ســالور بود. مهندس ســالور رئيس کارخانه سيمان 
شيراز و از دوستان مهندس بازرگان بود. شاه از طريق 
مهندس سالور به مهندس بازرگان پيغام داده بود که 
شما دوباره به تدريس در دانشگاه برگرديد و حزب 
هم داشــته باشيد، اما به سه شــرط: 1. کاري به شاه 
نداشته باشــيد،2. به رهبري دکتر مصدق نيز کاري 
نداشته باشيد؛ 3. اسمي هم از نفت نياوريد. مهندس 
بــازرگان جواب داد: »با اين شــرايط از اســام چه 
مي ماند؟« وقتي مهندس بازرگان اين جمله را گفت، 
من مو بر بدنم راست شد. گفتم محاکمه اينها قطعي 
است، من هم که عضو نهضت هستم مي روم زندان؛ 
اما بعد که ازآنجا رفتم داستان حضرت يوسف)ع( 
ا يَْدُعونَنِي  ــْجُن أََحُبّ إِلََيّ مَِمّ يادم آمد که »َرِبّ الِسّ
إِلَيْــِه«4 درواقع بازرگان گفت زندان خوشــگوارتر 
است از آنچه شــاه از من مي خواهد. اسمي از نفت 
نبردن يعني پا گذاشــتن بر نهضت ملي شدن نفت و 
تمام آن مرارت ها و زحمات. چگونه اســمي هم از 
شاه نبريم. شاه وقتي قانون اساسي را پايمال مي کند. 
نبايد بگوييم اعليحضرت اين کار شما اشتباه است؟ 
بعــد به خود گفتم کــه اين کار مهنــدس بازرگان 
يوسف وار بوده است. زندان هم که رفتم خوشحال 
بودم. با خود گفتم راهم درست است. راه حضرت 

يوسف است.«
مهندس ميثمي در پايــان، در باب پيگيري مطالبات 
سياسي، اجتماعي و مدني، به دانشجويان توصيه کرد 
»شعار محدود، مقاومت نامحدود« را فراموش نکنند 
و متذکر شد در شرايط امروز جامعه ما، پرسشگري 
و گفت وگو بهترين راه گذار به دموکراسي است و 

بايد آن را ادامه داد.

پي نوشت
1 . بــه روايــت اســناد ســاواک؛ آيت اهلل العظمي ســيد 
محمدهادي مياني، تهران، مرکز بررســي اسناد تاريخي 

وزارت اطاعات، 1380، ص 242 تا 244.
2. صحيفه امام)ره(، ج 21، صفحه 69 تا 70.

3 . سوره بقره، آيه 253 -249.
4. سوره يوسف )ع(، آيه 33.■

وقايع سال هاي 54 تا 57 در سازمان مجاهدين
خاطرات و ناگفته هاي محمد صادق از هسته مذهبي

در شماره 88 و 89 چشم انداز ایران، بخش اول و دوم گفت وگو با مهندس محمد 
صادق تقدیم خوانندگان شــد. ازآنجاكه ناگفته هاي ایشان براي نخستين بار 
درباره هســته مذهبي براي احياي ســازمان مجاهدین در فاصله سال هاي 
)مرداد 54 تا اردیبهشــت 55( مطرح مي شود، دقت و پيگيري مطالب آن را 
به هم وطنان توصيه مي كنيم. در دو شماره پيشين، نخست بيوگرافي و سپس 
شيوه دستگيري ایشان در شهریور 50، بازجویي در ساواك، محاكمه در دادگاه 
نظامي و در این شماره چگونگي دوران محكوميت در زندان هاي قصر تهران و 

زندان مشهد و فعاليت هاي خود را پيش از مخفي شدن توضيح مي دهند.

بخش سوم

دوران محکوميت خود را در زندان قصر  ■
چگونه گذرانديد. وضعيت ديگر سازمان ها 
غيــر از مجاهدين را توضيح دهيد؟ آيا در 
اين دوره مطالعات و آموزش هاي خاصي 

را دريافت کرديد؟
پــس از محاکمه هــا و تعييــن محکوميت هــا،  □

تقريباً تمام مجاهديــن و چريک هاي فدايي )موج 
جديد جنبش مســلحانه( را به مرور بــه زندان قصر 
مي آوردند. ظاهراً مسن ترها و سابقه دارها را به زندان 
شماره چهار نزد زندانيان سياسي باسابقه قبلي و بقيه 
)ازجمله من( را که به موج جنبش مســلحانه مربوط 
مي شــدند به زندان شماره ســه که به همين منظور 
جديداً اختصاص داده شده بود بردند. مرا نيز پس از 
قطعي شدن محکوميتم به زندان شماره سه قصر منتقل 
کردند. محکوميت ها ديگر مشخص بود و بچه ها از 
حالت بازداشــتي خارج شــده و با محکوميت هاي 
معين بايد به اصطاح حبــس خود را مي گذراندند. 
اعدامي ها را هم که از همان بازداشــتگاه ها )اوين به 

جمشيديه و...( برده و تيرباران کرده بودند.
با ورود موج جديد زندانيان مســلحانه در سال 50 و 
51 به زندان قصر، به کلي جو بند سياســي در زندان 
تغيير کرد. شادابي و روحيه جديدي در ميان زندانيان 
قديمي، حتي آن ها که با استراتژي و مشي چريکي 
توافقي نداشــتند به چشــم مي خورد. به خاطر دارم 
چند ماه بعدتر در زندان مشــهد آقاي عسگراوالدي 
مي گفتند بدترين دوران زندان ما بين سال هاي 44 تا 
49 بود؛ يعني پس از دستگيري حزب ملل اسامي. 
از تابستان 44 ديگر کسي )زنداني و جريان سياسي 
قابل توجهي( به زندان وارد نشــد تا موج مســلحانه 
اواخــر 49 که از ســال 50 به قصــر آمدند و به قول 
ايشان »ســال ها چشــممان به در زندان خشکيد که 
کســي را بياورند و حس کنيم که در بيرون مبارزه 

در جريان است!«.
موضوع مهم ديگر تفاهم و دوستي زندانيان جنبش 
چريکي با همديگر بود، به طوري که باوجود تفاوت 
در ايدئولوژي ها و اعتقادات فلسفي شان براي اولين 

 بار يک ســفره و يــک مجموعه صنفــي يکپارچه 
)اصطاحــاً کمون( بين گرايشــات مختلف فکري 
در زندان شــماره ســه قصر به نام »کمــون بزرگ« 
به وجود آمد. ايــن کمون دربرگيرنده بســياري از 
منفرديــن و پرونده ســبک ها هم مي شــد. حتي در 
مواردي معدود افرادي که رسماً جزو کمون نبودند 
)خود نمي خواســتند يا گرداننــدگان کمون صاح 
نمي ديدند ســر سفره بنشينند( با کمون در بخشي از 
مسائل صنفي همراهي و همکاري داشتند و حقوق 
و حرمت همه زندانيان رعايت مي شــد، به خصوص 
جايي کــه احتمال مداخلــه يا سوءاســتفاده پليس 

سياسي و رژيم وجود داشت.
از وضعيت زندان شــماره چهار قصر به درستي خبر 
نــدارم، ولــي در آنجا هم کمون جديــد و بزرگي 
تشکيل شده بود؛ ولي با گستردگي کمتر چه به دليل 
ســابقه طوالني و جاافتاده اختافــات و تفاوت هاي 
سياسي و ايدئولوژيکي در آنجا و چه به لحاظ نتايج 
طبيعي زندگي طوالني در زندان که افراد را به داليل 
روان شناســي به طور طبيعي به درون خود و به انزوا 
فرامي خواند و اينکه براي زنداني راحت تر اســت با 
خودش باشد و استقال شخصي خود را داشته باشد 

تا بهتر محکوميت خود را طي کند.
گروه هــا و افراد در زندان قصر فعاليت و برنامه هاي 
خود را داشــتند و دوران بســيار خوب، پرشــور و 
آموزنــده اي براي همــه گروه ها و زندانيــان بود و 
مي توان گفــت واقعاً زندان، دانشــگاه انقاب بود. 
مجاهدين مذهبي با چريک هاي فدايي مارکسيست، 
همــکاري  و البته تضادهــاي خود را داشــتند )که 
سعي مي کردند بروز کمتري داشته باشد(. هر يک 
تشــکيات مســتقل و ســازماندهي دروني، اعضا، 
سمپات ها و برنامه هاي خود را داشتند. رابطه هر دو 
گروه اصلي فوق در زندان شماره سه قصر، با اندک 
عناصر منفرد و مستقل )شايد حدود 10 درصد کل 
زنداني هــا( درمجمــوع خوب و بر اســاس حقوق 
صنفــي زنداني بود. اتاق و جاي خواب منفردين )و 
البته ساير افراد( را نمايندگان زنداني ها که عمًا فقط 
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از ميان اين دو گروه بودند تعيين مي کردند. نگهبانان 
)پليس سياســي زنــدان( تا جايي که مي توانســتند 
مراقب حرکت ها، جلسه ها، نزديکي و دوري افراد، 
مراســم و... بودند، ولي تــا وقتي عناصر خبرچين يا 
احياناً نفوذي درون زندانيان نداشــتند نمي توانستند 
از مسائل دروني خبر داشــته باشند و خوشبختانه تا 
آنجا که مي دانم در زندان شماره سه آن زمان چنين 
افرادي نبودند. عناصر مشکوک يا ضعيف النفس يا 
بريده از هرگونه مبارزه هم معموالً مشــخص بودند 
و ضمن تاش براي حفظ روحيه و بازسازي آن ها، 
به گونه اي مراقبت و تعيين جا مي شــدند که نتوانند 

براي جمع ضرري داشته باشند.
به هرحال از مسائل عمومي که ديگران هم مي توانند 
تعريــف کننــد مي گــذرم و به وضع خــاص خود 
مي پــردازم. کار اصلــي من همچون ســاير کادرها 
کســب آموزش هاي بيشــتر ايدئولوژيک، سياسي، 
تشکياتي، آشنايي با گذشته سازمان )طبعاً در حدي 
که مسائل امنيتي اجازه مي داد( و به خصوص کسب 
اخبــار روز و ســعي در تحليل آن ها بــود. تا جايي 
کــه به يــاد دارم در هر زمينه يــا موضوعي يکي از 
مســئوالن با من کار مي کرد، ولي بيشترين تماس و 
به عبارتي مسئول مستقيم من در قصر به خصوص در 
زمينه سياســي و استراتژي، عليرضا تشيّد بود. من از 
طرف گروه، مسئول )رابط مستقيم( يکي ـ  دو نفر از 
دانشجوياني بودم که به داليل تحرکات دانشجويي 
مدت کوتاهي به زندان افتاده بودند و پرونده سبکي 

داشتند.
به يــاد دارم قرار شــد که من بــا اســتفاده از منابع 
در دســترس به خصــوص پيگيــري مرتــب اخبار 
روزنامه هايــي که دريافت مي کرديم روي مســئله 
مبارزات مردم ايرلند و جنبش چريک شــهري آن، 
که آن روزها بسيار فعال و در اوج بود کار کنم. اين 
کار براي من هم سازنده بود. يک طرف منازعه يکي 
از پرسابقه ترين و قوي ترين کشورهاي سرمايه داري 
با پيشينه قوي و طوالني مبارزه با خلق هاي تحت ستم 
در کشــورهاي مختلف و داراي باالترين فنّاوري و 

تاکتيک هــا در مبــارزه با جنبــش مردمي و جنبش 
چريکي بود و طرف مقابل هم از استعدادها، فنّاوري، 
سازماندهي و حمايت مردمي وسيع برخوردار بود. 
جالب آنکه گزارش و حاصل کارم آن بود که علت 
اصلي تداوم اين جنبش، مشارکت فعال توده مردم 
ايرلند و حمايت بالفعل ايشان از چريک ها بود )و نه 
تاکتيک ها و فنّاوري پيشرفته چريک ها(. شايد يکي 
از داليلي که بعدها به اشــتباه بودن مشي چريکي در 
ايران رسيدم، همين تحقيق و مشاهده تفاوت زياد دو 
جامعه از نظر ميزان پشتيباني عملي و فعال توده مردم 

از جنبش چريکي بود.
به عاوه دريافتم که در کوبا نيز به عنوان اولين نمونه 
ظهور مشي چريکي که اتفاقاً به پيروزي هم رسيد، 
همين حمايت مردمي و مهم تــر از آن ديرجنبيدن، 
خوش خيالي و خامي نســبي امپرياليســم امريکا در 
مواجهه سريع و قاطع با گروه کوچکي از چريک ها 
)که بــا قايقي پياده شــده و به کوه زدنــد( بود که 
سرنوشــت باتيســتا، ديکتاتور کوبا را ورق زد. اگر 
واقعه کوبا به درستي بررسي مي شد، انقابيون متوجه 
مي شدند که امپرياليســم پس از اولين مورد جنبش 
چريکي، پشــت دست خود را داغ کرده تا ديگر از 
ايــن کم توجهي ها نکند و از همان ابتدا به شــدت و 
با آمادگي قبلي کافي به مقابله با چريک ها برخيزد 
)چيزي که به خوبي در جريان ســياهکل و بعدازآن 
شــاهد بوديم( و متوجه مي شــديم که دشمن از آن 
سادگي و موقعيت پيش از پيروزي مشي چريکي در 
کوبا برخوردار نيســت و خود را آماده کرده است؛ 
به عبارتي ديگر دچار آن »ساده انديشــي« نمي شديم 
که به عنوان يکي از علل مهم شکســت ســازمان و 

ضربه شهريور 50 جمع بندي کرده بوديم.
به ياد دارم وقتي اين نتايج را با عليرضا تشيّد در ميان 
گذاشــتم )البته نه با دقت و عمقي که بعدها رسيدم 
و االن معتقدم( ضمن تأييد، از دقت و توان تحليلي 
مــن در آن زمــان که عضو ســاده اي بيــش نبودم، 
خوشــش آمده بود. به خاطر نــدارم و نمي دانم اين 
بررســي و نتيجــه آن، در آن زمان چقــدر در ميان 
مسئوالن ســازمان در زندان مطرح شــده بود؛ البته 
به صورت هاي ديگر و با شدت و ضعف هايي همين 
ديدگاه از طرف ســاير دوســتان نيز مطرح مي شد، 
ولي گزارش من مستند به يک کار سامانمند، دقيق 
و نســبتاً طوالني )چند ماهه( بود، نه بيان احساســي 
کساني که مي توانســت از عواقب شکست و ضربه 
شهريور باشد. ضمناً در آن زمان هرگز به اشتباه بودن 
مشــي چريکي نرســيده بودم، بلکه من )و سازمان( 
بيشتر به دنبال استفاده از تجارب تکنيکي و تاکتيکي 
چريک هاي ايرلند بوديم، ولي در بررسي خود بيشتر 
متوجه تفاوت هاي دو جامعه و زمينه هاي الزم براي 

به کارگيري تاکتيک ها و فنّاوري شدم.
پس از گذشــت چند ماه از تشــکيل کمون بزرگ 
و مشــترک بين تمــام زندانيان سياســي، مذهبي و 
مارکسيســت ـ کــه تا آن زمان بي ســابقه بــود ـ و 
مشــاهده همدلي و روحيه جمعي زندانيان )مثًا در 
ورزش کردن جمعي، مراسم براي شهدا، مناسبت ها 
و...( رژيــم کــه ناراحت شــده بود تصميــم به از 
هم پاشيدن اين جمع گرفت. به عاوه زندان سياسي 
اصلي تهران )قصر( براي مــوج زندانيان جديد که 

در راه بودنــد موردنياز رژيم بود. از هر دو بند ســه 
و چهــار زندان قصر در آبان 1351 حدود 90 نفر به 
زندان وکيل آباد مشــهد، 90 نفر به زندان عادل آباد 
شــيراز و 90 نفر هم به زندان قزل حصار کرج منتقل 
شدند )ســه زندان مدرن جديدالتأسيس و مشابه از 
نظر ســاختماني( و فقط تعداد کمي در زندان قصر 
تهران باقي ماندنــد. انتقال به زندان ها در چند گروه 
)به مشهد در دو گروه 45 نفره( صورت گرفت. در 
تهران از مســئوالن و مجاهدين رده هاي باال کســي 
را نگه   نداشــتند و تقريباً تمام آن ها به غيراز مســعود 
رجوي و موسي خياباني منتقل و به نوعي تبعيد شدند.

زندان سياسي قصر )ســه و چهار( تقريباً تخليه شد. 
بعدهــا با ادامه جنبش مســلحانه و دســتگيري هاي 
جديد و تمرکز آن ها در تهران )بازداشــتگاه کميته 
مشــترک ضدخرابکاري، اوين و زنــدان قصر که 
مرتب در حال گســترش و افزايش ظرفيت بودند( 
تعداد زندانيان تهران بسيار زيادتر از شهرستان ها شد. 
نکته اي که در تحليل وقايع زندان ها و تأثيرات مهم 
بعدي آن ها بر جنبش مردمي و انقاب 57 بايد توجه 
داشــت، بخش عمده کادرها و مســئوالن سازمان 
مجاهديــن اوليه و چريک هاي فدايــي قديمي، در 
زندان شهرســتان ها بودند و لذا امکان تأثيرگذاري 
بر تعداد وســيع زندانيان جديد را نداشــتند. يکي از 
داليل هژموني مســعود رجوي بر زندانيان ســازمان 
مجاهدين )و بعدها بر کل ســازمان پس از انقاب( 
همين و دســت باز بــودن و بي رقيب بودن مســعود 
در تهران بود. چه بســا اگر فرضاً مســعود را به جاي 
بهمن بازرگاني )که اتفاقاً عضو قديمي تر و پخته تر 
مرکزيت مجاهدين بود( به زادگاهش مشهد منتقل 
کرده بودند بســياري از مسائل به گونه ديگري، رخ 

مي داد.

به زندان مشــهد که رفتيد چه حوادثي  ■
رخ داد و ترکيب سازمان ها و کمون ها به 
چه صورت بود؟ برخورد پليس حفاظتي و 

سياسي و زندانبانان با شما چگونه بود؟
خوب اســت نخســت در مورد تفــاوت جو و  □

شــرايطي که زندان مشهد با زندان شــيراز و تهران 
داشــت قدري توضيح دهم. کمي پيش از اينکه ما 
90 نفر زندانيان تبعيدي وارد زندان مشــهد شــويم، 
تعداد زندانيان سياسي بسيار محدودي حدود سه يا 
چهار نفر دانشــجوي مشهدي و سمپات سطح پايين 
با پرونده هايي ســبک و در شــرف آزادي در آنجا 
باقي مانده بودند. وقايع زندان وکيل آباد مشهد را که 
در چند هفته پيــش از ورود ما از تهران اتفاق افتاده 
بود، از زبان معدود بازماندگان سياســي شنيديم که 
بســيار عجيب و تأثيرگذار بود. زندانيان قبلي مشهد 
)درســت به ياد ندارم شــايد حــدود 20-30 نفر(، 
19 روز اعتصاب غذا کــرده بودند، حتي درگيري 
فيزيکي با پليس داشتند و به طورکلي تندروي هايي 
صورت گرفته بود. درنهايت پليس آن ها را سرکوب 
شديد و به شهرستان هاي استان خراسان تبعيد کرده 
بود، به طوري که اصًا قائل به وجود زنداني سياسي 
نبودند؛ از ســويي رئيس زنــدان را هم به خاطر آن 
جريان ها، عوض کــرده بودند. رئيس جديد زندان 
کــه براي رويارويي با زندانيــان جديد و حفظ نظم  علی میهن دوست
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و قواعــد زندان از تهران مأمور شــده بود گرچه در 
ظاهر خشــن بود، ولي درواقع با زندانيان سياسي راه 
مي آمد و مي خواســت جو زندان آرام باشد. من آن 
زمان ابتدا اين موضوع ها را نمي فهميدم. او سرهنگي 
ليبرال، تحصيل کرده، باشــخصيت و به اصطاح از 
نسل جديد افســران بود، اما معاون اولش سرگردي 
بود به غايت خشــن، موذي، زيرک، بي شخصيت، 
هرزه و به قول خودش هفت خط و اهل محله خراب 
)تا جايي که به خاطر دارم به نام سرگرد فرزين(. نام 
معاون دوم زندان، ســروان زماني بــود. تا آنجا که 
به خاطر دارم او افســري ســاده، ولي از نظر سياسي 
موضع دار، سرســپرده و ضدسياسي ها بود. او بعدها 
معروف شــد، چــون در جريان تظاهــرات انقاب 
در مشــهد ســرکوبگرانه عمل کرده بــود و ظاهراً 
مســئول کشتار تعدادي بود؛ پس از انقاب با درجه 
ســرگردي اعدامش کردند. اساساً براي معاون اول 
يادشده، زندان تيولي براي کسب درآمد او بود )از 
طريق پخش مواد مخدر در زندان و ارتباط حســنه! 
با قاچاقچيان زنداني(، ازاين رو با خشــن کردن جو، 
فشــارهاي بي مورد و به هم زدن آرامش زندان سعي 
مي کرد رئيس ـ  ســرهنگ مافوق ـ را عوض کرده 
و جايش را بگيرد و باالخره هم موفق شــد و جاي 
او را گرفــت، جالــب آنکه به محض رئيس شــدن 
رويه اش در مقابل سياســي ها عوض شد تا آرامش 
حاکــم شــود! در ميــان زندانيان باســابقه مشــهد، 
افرادي چون مرحومان رضا شــلتوکي، از افســران 
حزب توده، عســگراوالدي، حيــدري و الجوردي 
بودند. شلتوکي و عسگراوالدي و باتجربه ها، هم از 
شــرايط زندانبان ها و هم از شرايط پس از سرکوب 
حاکم بر زندان مشــهد که ما به آن وارد شده بوديم 
تحليل درســتي انجام دادند. سياســت کلي، حفظ 
برخي اصــول و کســب امتيازات براي سياســي ها 
و درعين حــال، پرهيــز از تنــدروي و درگيري در 
جهت ايجاد و حفظ محيطي آرام و آموزشــي بود. 
ازآنجاکه در آن روزهــا حکومت اعام کرده بود 
اصاً  زنداني سياسي ندارد، رئيس زندان براي اعمال 
فشار روحي و به رسميت نشناختن حقوق سياسي ها 
مــا را با زندانيان عادي در يــک بند انداخت. آن ها 
به ظاهر مي گفتند ما زنداني سياســي نداريم )چيزي 
که در ســال هاي طوالني توســط رژيم به رســميت 
شــناخته شده و در ســاير زندان ها هم عمًا رعايت 
مي شــد(. ما زندانيان موج جديد مسلحانه، به خاطر 
امکان تماس گيري با توده هاي جامعه از آن استقبال 
کرديم و آمادگي تماس نزديک با زندانيان عادي را 
هم داشتيم و همين کار را هم کرديم، ولي زندانيان 
قديمي تر مانند آقارضا شلتوکي به تصميم زندانبان 
اعتراض داشــتند. ما با عادي ها در يک بند مشترک 
بوديم. سياســي ها در طبقه باال بودند و در پايين هم 
چند اتاق داشــتيم. بقيه اتاق ها عادي هــا بودند. دِر 
اتاق ها هميشه باز بود و در هواخوري و نهارخوري، 
با هم مشــترک و هم زمــان بوديم. اساســاً آن ها را 
افراد عادي اجتماع مي دانســتيم و دوست داشتيم از 
نزديک با آن ها رابطه برقرار کرده و بر آن ها و تأثير 

مثبت بگذاريم.

به يــاد دارم روزي در مورد وضعيت بد بهداشــت 
و نظافت عمومي بند، به ســرهنگ اعتراض کرديم 
و او گفــت خوب خودتــان آن را تميز کنيد. فکر 
مي کرد اين کار براي ما سنگين است. اتفاقاً به داليل 
مختلف صنفي و سياســي اســتقبال کرديم. وسايل 
و مــواد نظافت و ضدعفوني  گرفتيــم و يک برنامه 
نظافت عمومي در هر سه طبقه با ابتکار و محوريت 
بچه هاي سياســي به راه انداختيم که زندانيان عادي 
هم همکاري کردند زندانيان سياســي ســخت ترين 
کارها را خود به عهده گرفتند. )من مســئول نظافت 
مستراح ها شدم!( اين مســئله تحولي در روابط ما با 
زندانيــان عادي  ايجــاد کرد. محيط زنــدان تميز و 
بهداشتي شد و همه سود مي برديم. مسئوالن زندان 
فهميدنــد که اشــتباه کرده انــد و بايد بچه هــا را از 

عادي ها جدا کنند.
خاطــره اي ديگر، نماز جماعت عيــد فطر زندانيان 
مســلمان بود کــه در همان روزها انعــکاس زيادي 
در داخل و بيرون زندان داشــت. ازآنجاکه احتمال 
ممانعت و برخورد پليس را مي داديم، تصميم گرفته 
شد که جوان ترين زنداني سياسي مسلمان پيش نماز 
شــود، لذا با آماري که گرفته شد من که متولد 18 
دي ماه 1330 بودم به عنوان جوان ترين انتخاب شدم! 
البتــه در بيرون زندان خانواده ها علت چنين انتخابي 
را نمي دانستند و شايد به حساب صاحيت من براي 
اين کار گذاشتند که چنين نبود، البته من قنوت هاي 
طوالنــي نماز عيد فطر را از پيش حفظ بودم و چند 
باري هم در مســجد هدايت )اســامبول( که پدرم 
گرداننده امور مسجد بود و آقاي طالقاني پيش نماز 
بودند »مکبر« شــده بودم. موقــع نماز عيد در حياط 
روبــاز و درحالي کــه عادي ها و پليــس ناظر بودند 
بچه هــا مرا دلداري مي دادند تــا هول نکنم! ولي در 
زمان موعود کمــي گير کردم که يکي از بچه ها از 
پشــت ســر کمکم کرد و گير رفع شد! پليس هيچ 
دخالــت يا مزاحمتي نکرد و اين نماز تأثير خوبي بر 

زندانيان عادي و بيرون از زندان گذاشت.
ســرانجام پس از حدود ســه ماه، بند و ســاختمان 
زندانيان سياســي را از زندانيــان عادي جدا کردند؛ 
البته عادي ها را از دور مي ديديم، ولي اجازه نداشتيم 
به اتــاق آن ها برويــم و هم صحبت شــويم، ديگر 

هواخوري و نهارخوري هم زمان هم نداشتيم.
مجموعه زندانيان سياســي که از تهران آمده بودند 
به اين تحليل رســيده بودند که پيش از ورود آن ها 
به مشــهد در زندان تندروي شــده که درست نبوده 
اســت. نماينــده مشــترک زندانيان سياســي آقاي 
شلتوکي بود که همه او را ازلحاظ تجربه، شخصيت 
و اخاق قبول داشــتند. بعضي  جاها در مقابل پليس 
بــدون ترس و حتي محکم تــر از بقيه و درعين حال 

محترمانه مي ايستاد. پليس هم به خاطر دوران زيادي 
که او زنداني بود و تجربه و صابتش از او حســاب 
مي برد. حتي آقاي عسگراوالدي و دوستانشان هم با 
او مشکلي نداشــتند. پس از دوران سه ماهه اول در 
آن زندان، جو نســبتاً آرام و دموکراتيک و مناسب 
بــراي مطالعه و کاس و مباحثــه پيش آمد. گرچه 
ابتــدا تا حــدودي ناچار به مقابله بــا پليس بوديم و 
هيجان هاي جو چريکي بر بعضي حاکم بود، اما بعد 
به اين نتيجه رســيديم که از اين فرصت زندان بايد 

براي کار فکري و خودسازي استفاده کنيم.
در مقام مقايســه بــا زندان هاي ديگر، بنــا بر آنچه 
شــنيده ام )ازجملــه خاطــرات آقــاي ميثمــي( در 
زندان عادل آباد شــيراز )و قزل حصــار( اتفاقات و 
تندروي هايي از طرف زندانيان شده بود که رابطه با 
پليس و زندانبانان را به شدت تيره کرده و جو زندان 
را سنگين کرده بود، به طوري که عمًا امکانات کار 
فکري، مطالعاتي و آموزشــي بســيار محدود شده 
بود. از ديدگاهي ديگر جالب است که توجه داشته 
باشيم رشد جريان مارکسيســتي در ميان کادرها و 
به خصوص مســئوالن مجاهدين در زندان شيراز نيز 
وجود داشــته است. )شايد بيشــتر و تندتر از جريان 

مشابه در زندان مشهد(
تــا جايي که به يــاد دارم در اواخر زندانم، يعني در 
تابستان 53 کموني که روزهاي اول در مشهد وسيع 
و شــامل مجاهدين، فدايي ها، توده اي ها و منفردين 
هم بود، ديگر چندپاره شــده و وجود نداشت، ولي 
روابط صنفي و عادي زندانيان با يکديگر خوب بود. 
کمون غذا خوردن ما جدا بود، اما در مراسم عمومي 
مانند نوروز يا شهادت کســي يا آزادي افراد با هم 

همکاري داشتيم.

زنــدان  ■ غذاخــوري  در  را  غــذا 
مي خورديد؟

ابتدا بله، ولــي بعدها غذاي سياســي ها را مجزا  □
مي دادند و سفره هاي خود را داخل بند مي انداختيم.

يک بار وقتي در طبقه ســوم و نزديک راه پله ها که 
به طبقه سوم سياســي ها منتهي مي شد بودم، به طور 
اتفاقي صداي همهمه اي شــنيدم. متوجه شدم تعداد 
زيادي نيروي پليس و پاسبان به حالت منظم و حمله 
جمعي از راه پله باال مي آيند. بافاصله با صداي بلند 
داد زدم »پليس حمله کرد«، اين فرياد من باعث شد 
زندانيان سياســي که در آن ســاعت روز همگي در 
اتاق ها و سلول هاي خود سرگرم بودند به خود آيند 
و سريع چيزهايي را که مي توانستند، پنهان کردند يا 

از بين بردند )و بعدها از من تشکر کردند(
پليــس اين بــار بازرســي کامــل و وســيعي کرد و 
جزوه ها و يادداشــت هاي بسياري به دست آوردند. 
اين به ظاهر با برنامه ريزي ســاواک بود و موضوع از 
بازرســي هاي ادواري پليس شهرباني مهم تر و بيشتر 
بود، البته به خاطر مدارک به دســت آمده کسي را 
محاکمه  نکردند، اما مثًا يادداشــت ها، تحليل ها و 
مقاله يک نفر که حاصل شــش ماه زحمت او بود، 
وقتي از بين مي رفت ناراحتي روحي براي او و تمام 
افــراد ايجاد مي کرد. آن ها تمام وســايل را با هدف 
به دســت آوردن مدارک و يا احياناً وسايل فرار به 

هم ريختند.

تا جايي که به ياد دارم در اواخر 
زندانم، يعني در تابستان 53 

كموني که روزهاي اول در مشهد 
وسيع و شامل مجاهدين، فدايي ها، 
توده اي ها و منفردين هم بود، ديگر 

چندپاره شده و وجود نداشت
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آيا مانند شــيراز تشکيل کميته مشترک  ■
ضدخرابکاري و بازرسي از زندان عادل آباد 
در مشــهد هم شکل گرفت و تأثير آن ها بر 

زندان مشهد چه بود؟
مجاهدين زندان مشــهد يک برنامه فرار وســيع  □

هم داشتند که به شدت موضوع پنهان کاري مي شد 
و فقط معــدودي که مورداطمينان بودنــد و نياز به 
امکانات يــا ارتباطات با ماقاتي هايشــان در بيرون 
زنــدان بود )ازجمله من(، بســته به مــورد و به طور 
محــدود در جريان بودند. حدود آبان ماه ســال 52 
به ناگهان حسن راهي و محمد حياتي را صدا زدند 
و به زندان تهران فرســتادند. در آن زمان نفهميديم 
آن ها را براي چه موضوعي به بازجويي بردند، ولي 
طــرح فرار با رفتن آن ها به هم خورد و منتفي شــد. 
)بنابر شــواهد موثق، اين طرح لو رفت. خوب است 
موضوع از ســوي آگاهان مربوطــه مطرح و مقصر 

براي ثبت در تاريخ معرفي شود(

بازرسي هاي دوره اي توسط ساواکي ها  ■
يــا پليس زندان انجام مي شــد و آيا مانند 
زنــدان عادل آباد شــيراز درگيري پيش 

نيامد؟
يک بار چنــد نفر از ســاواک تهران بــه زندان  □

مشــهد آمدند و با نرم خويي و به اصطاح از موضع 
بحث سياســي وارد شــدند و با تعدادي از زندانيان 
صحبــت کردند. بالطبع مــا در آن زمــان همه چيز 
را به شــدت تيره وتار و بدبينانــه مي ديديم و برخي 
اصًا موافق صحبت کردن با آن ها نبودند. درســت 
به يــاد ندارم با چه کســاني صحبــت کردند، ولي 
اصًا جو بازجويي و بازخواســت نبود. مي توانستي 
اصًا هم صحبتي نکني. به نظرم يک روحيه ســنجي 
و احيانــاً تأثير بر برخي را دنبــال مي کردند. جالب 
آنکــه در آن گفت وگوها کــه در جوي مايم بود 
نمي توانستند توجيهي براي رفتار حکومت در مسائل 
مختلف مملکتي )سياسي، اقتصادي، اجتماعي و...( 
داشته باشند و به قول معروف در صحبت و استدالل 
کم مي آوردند و حقانيت عمل جوانان انقابي را که 
براي رســيدن به عدالت اجتماعي بپا خواسته بودند 
نمي توانســتند نفي کنند و اين موضوع براي من در 

ســن 23ـ22 سالگي جالب بود و موجب اطمينان به 
نفس بيشتري برايم مي شد.

موضــوع نســبتاً مهم ديگــري که به يــاد دارم جو 
به شــدت بســته و درون گروهي جمع مجاهدين در 
زندان هــا بود. در اواخر زندان ديگر حوصله ام ســر 
رفــت و به مســئوالن انتقاد کردم که چــرا آن قدر 
برنامه هــا و جلســات درون گروهــي و مطالعات ما 
محدود و بسته است و برنامه هاي کاري ما از صبح تا 
شب آ ن قدر پر است که حتي يک ساعت وقت آزاد 
نداريم تا به سليقه خود مثًا يک مطالعه مشترک با 
يک غيرهم گروهي يا يک صحبت ساده سياسي و 
اجتماعي با ساير زندانيان سياسي داشته باشيم و تعبير 
»ايجاد زندان در درون زندان توســط خودمان« را به 
کار بــردم. بدون اغراق در طــول يک هفته يا يک 
ماه حتي يک ساعت نشست يا مطالعه يا کار فکري 
مشــترک روي هــر موضوع ممکن و مــورد عاقه 
مشــترک يا ضروري با هيچ غيرمجاهدي نداشتيم! 
دوســتان مســئول گويي با موضوع جديدي روبرو 
شــده بودند )در اين مورد ريشــه يابي بيشتري بايد 
کــرد(، حق را به من دادند و با پذيرش انتقاد گفتند 
ما مانع کســي نشده ايم و نمي شــويم. گفتم عمًا با 
اين برنامه ريزي ســازماني فرصتي براي کار و فکر 
مستقل باقي نمي ماند و اين ايراد سيستماتيک به افراد 
نيز وارد اســت. به هرحال براي من که آزاد مي شوم 
و چنين فرصت هايي را هرگز به دســت نمي آوردم 
تحمل آن وضع ممکن نبود. شــخصاً دوست داشتم 
جريانات 15 خرداد 42 را از زبان آقاي عسگراوالدي 
بشــنوم، ولي قضاوت ها و جو منفي فکري نسبت به 
ايشــان و هيئت هاي مؤتلفه اسامي به حدي بود که 
متأســفانه اين فرصت را نيافتــم و خود نيز کوتاهي 
کردم. همين طور دوســت داشــتم با مارکسيست ها 
صحبت جدي و تعامل فکري بيشــتري داشته باشم. 
البتــه در ميان آن ها )غير از توده اي ها که جو فکري 
منفي در مورد آن ها نيز به شــدت وجود داشت( جز 
چند نفري، افراد شــاخص و بــا مطالعه و تئوريک 
مهمــي نبود )و آن ها هم چنــدان مايل به صحبت با 
مجاهدين نبودند(. باالخره با تأييد مسئول سازماني 
خود تصميم گرفتم که با يکي از مارکسيست ها که 
اهل مطالعه و پخته تر بود با تعيين وقت محدودي در 
روز، کتابي را که خود مي خواهم مشترکاً بخوانيم و 
اين کار را کردم. به يــاد ندارم چه کتابي بود، ولي 
از کتاب هاي مهم يا مرجع يا آموزشــي نبود و بعضاً 
گپ کوچکي هم با او )که اتفاقاً غيرفدايي بود( در 
برخي از مطالب کتاب داشتم، ولي وارد هيچ بحث 

و موضوع عميقي هم نشديم.

آيا در زندان مشــهد مانند قصر گرايش  ■
پنهاني و علني نســبت به مارکسيست ها در 
بعضي افــراد به وجود آمده بود؟ شــيوه 

برخورد با اين گرايش چگونه بود؟
در مورد رشــد جريــان چپ در زندان مشــهد  □

و مارکسيست شــدن شــش نفر تا پيــش از آزادي 
من )مــرداد53( بعدها توضيــح داده و تأمل الزم را 
خواهم کرد، ولي فعًا همين جا بگويم اين تغييرات 
به صورت ُخردُخرد، آهسته، بدون تنش، بدون بحث 
جمعي و ســازماني يا بحث، مطالعــه و تأثيرپذيري 
مستقيم از مارکسيست هاي زنداني رخ داد. البته اين 

به آن معنا نبود که در جو دوســتانه که بين زندانيان 
از گروه هــاي مختلــف رايج بود صحبتــي در اين 
مقوالت نمي شــد، ولي تا جايي کــه من مي دانم و 
مشاهده مي کردم اين دوستان به صورت جداگانه و 
بيشتر از واکاوي درونيات خود به نتايجي مي رسيدند 
و کم و بيش اين نتايج را به دوســتان سازماني خود و 
مسئوالن باالتر که به اصطاح عرق مذهبي بيشتري 
هم داشــتند مطرح مي کردند و اگر پاســخي براي 
پرسش ها، شــبهات و انتقادات خود نمي يافتند، هر 
چه بيشــتر از مذهب دور مي شــدند. تمام اين افراد 
از رده هــاي باالتر و باســابقه تر مجاهديــن زنداني 
در مشــهد بودند و هم رده اي هــاي مذهبي آن ها نيز 
نمي توانستند پاسخگويشان باشند و به قول معروف از 

پس آن ها برنمي آمدند.
گرايش يافتگان به چپ در زندان مشهد عاقه اي به 
تبليغ شــبهات و يافته هاي خود نداشتند، بلکه بيشتر 
خود را از جمــع کنار مي کشــيدند و نگران آينده 
جمع و انسجام تشکياتي سازمان بودند. البته طبيعي 
بود که اين روند نمي توانست دوام داشته باشد، کما 
آنکــه دومين و ســومين نفري کــه در ديدگاه هاي 
جديد خود بــه جمع بندي کلــي و اطمينان دروني 
نســبي رســيد؛ ديگر نه مشــي بهمن بازرگاني )که 
بســيار پيش از آن هــا تغيير ديــدگاه داده بود( و نه 
توصيه و درخواســت مسئوالن مذهبي جمع مجاهد 
مشــهد را مبني بر ســکوت و طرح نکردن تغييرات 

ايدئولوژيکي خود در سطح عموم را مي پذيرفتند.
سرانجام در اواخر ســال 52 با توافقي که بين بهمن 
)و يکــي دو نفر کــه تا آن زمان برگشــته بودند( و 
مســئوالن مذهبي که از جريان خبر داشتند صورت 
گرفت، قرار شــد موضوع برگشــت ايدئولوژيک 
اين افراد، فقط در ســطح اعضاي سازمان در زندان 
مشــهد مطرح شــود. من هم همان زمان از تغييرات 
آن ها آگاه شــدم. قرار شــد کــه موقتاً و تــا پايان 
ماقاتي هاي نوروز 53 به هيچ کس ديگري از ساير 
گروه ها )مذهبي و غيرمذهبي( و حتي به سمپات هاي 
سازمان گفته نشــود تا بعد از عيد صحبت جمعي و 
بررسي بيشتري صورت گيرد و نحوه طرح عمومي 
آن مشخص و توافق شود. در چند ماهه آخر دوران 
زندان من در مشهد )تا نيمه مرداد53( تا جايي که به 
ياد دارم به ديگران هم گفته شد و چند نفر ديگر هم 
اعام برگشــت از عقايد و گرايشات ايدئولوژيک 
قبلي خود کردند، ولي هنوز انسجام جمع مجاهدين 
حفظ شــده بــود و روابط درون ســازماني ما کامًا 
دوستانه بود. شايد دليل اصلي اين وضعيت ديدگاه 
حاکم بر دوســتان مارکسيست بود که معتقد بودند 
سازمان مجاهدين بايد هويت مذهبي خود را حفظ 
کند و با تمام سابقه و به اصطاح حق وحقوق طبيعي 
که اين افــراد براي خود قائل بودنــد، معتقد بودند 
در درازمدت بايد از ســازمان خارج شوند. البته در 
مورد پروسه خروجشان و مثًا امکان توضيح و تبليغ 
مواضعشان براي اعضا و ســمپات ها، درخواست ها 
و اختاف نظرهايي با مذهبي هاي سازمان داشتند و 
بين مذهبي ها هــم در اين موارد اختاف نظر وجود 

داشت.

گفتيد سه سال محکوم شديد و طبيعي  ■
بود که شــما را آزاد کننــد، هرچند ما در  حبیب اهلل عسگر اوالدي
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بيرون نگران بوديم که شما را آزاد نکنند، 
چراکه افرادي چون کريم رســتگار، ناصر 
جوهري، حــاج ابراهيم داور و من مخفي 
شده بوديم، شما قصد داشتيد پس از آزادي 

مخفي شويد يا تصميم ديگري داشتيد؟
من نخســتين نفر از مجاهدين محکوم ســه ساله  □

بودم که از زندان مشــهد آزاد مي شــدم، نفر بعدي 
حدود چهار ماه بعدتر قرار بود آزاد شــود که اتفاقاً 
پس از مدت کوتاهي »ملي ِکشــي« شــروع شــد و 
ديگر کســي را آزاد نکردند. فقط يک نفر )نصراهلل 
اســماعيل زاده( پيش از من آزاد شــد. وي دو سال 
محکوميت گرفته بــود، ولي در اواخر محکوميتش 
با عفو زودتر از موعد آزاد شد، درحالي که يک ماه 
بيشتر به پايان محکوميت او نمانده بود. آزادي زودتر 
از موعد او عجيب و ســؤال برانگيز بود و ظاهراً تنها 
مورد عفو و کوتاه شــدن دوران محکوميت در بين 

زندانيان مجاهد پيش از سال 57 است!
به علت اعتمادي که به من بــود، به نوعي نماينده و 
حامل پيــام تمام بچه هاي زندان مشــهد بودم و اين 
مسئوليت برعهده من گذاشته شد تا به پرسش هايي 
کــه در مورد رشــد جريــان چپ و مارکسيســتي 
در ســازمان بيــرون به وجود آمده بــود و بحث ها و 
نظريه هايــي که پيرامون آن بــود و اينکه آيا بيرون 
هم افرادي مارکسيســت شــده اند يا خيــر، پس از 
جمع آوري اطاعات الزم پاســخ دهم و زندانيان را 
آگاه کنم. براي نمونه در اين ســه ساله چه اتفاقاتي 
افتــاده و روابط داخلي آن ها چگونه اســت؟ ما اين 
بحث ها را در ماه هاي آخر زندان مشهد بين اعضاي 
سازمان داشتيم و با اين پرسش ها و زمينه  ذهني بيرون 

آمدم.
همچنين مسئوليت داشــتم که دستاوردها و نظرات 
مختلــف بچه هاي زندان را به بيرون منتقل و نظرات 
بيرون را به آن ها منتقل کنــم، ازاين رو وظيفه اي بر 

دوش خود احساس مي کردم.
در زندان هم خودم و هــم بچه ها احتمال مي داديم 
رژيم براي آزادکردن زندانيان جنبش مسلحانه نقش 
بازي  کند و محکومان ســه ســاله سازمان، مانند مرا 
آزاد نکند. در عمل گرچه اولين سري دستگيري هاي 
شــهريور تا آبان 50 را )که هنوز وارد فاز مخفي يا 
مســلحانه نشده بودند( آزاد کردند، ولي تا حدودي 
پيش بيني ما هم درســت بود، زيــرا از چند ماه پس 
از آزادي من )يعني از ســري دســتگيري هاي آذر 
50 به بعد( ديگر کسي را آزاد نکردند و اين شروع 
به اصطاح »ملي ِکشــي« ها بود. من آخرين سري از 
زندانياني بودم که به طور رسمي محکوميتشان تمام 
شده بود و آزاد شديم. سري بعدي که چهارساله ها 
بودند، آزاد نشــدند، حتي محکومان سه ساله اي که 
تاريخ دستگيري آن ها حدود آذر 50 به بعد بود نيز 
گويا آزاد نشــدند )محمدباقر باقري نژاد، دستگيري 

دي ماه 50 و اکبر فتوت، دستگيري اوايل 51(
زماني کــه از زندان بيــرون مي آمدم، هيچ نوشــته 
و جزوه و دســتاورد مکتــوب و به اصطاح، جنس 
قاچاق! )به گفته بچه ها( به من ندادند تا مشکلي پيش 
نيايد و گفتند تو سالم از در زندان بيرون برو، بعد آن 
را به تو مي رسانيم. خودم هم از نبردن دست نوشته ها 
اســتقبال مي کردم )10 ماه بعد در زماني که مخفي 

شــده بودم مدارکي را برايم ارسال کردند که بعداً 
توضيح مي دهم(. من همچنين حامل برخي پيام هاي 
شفاهي و سفارش  شخصي برخي مسئوالن در امور 

مبارزاتي بودم که خود حکايتي ديگر است.
من بااينکه حامل اين پيام ها، رهنمودها و مسئوليت ها 
بــودم، اما تعهدي بــه بچه ها نــدادم و گفتم پس از 
آزادي نمي دانم مي خواهم چه کنم و به زماني براي 

يک دوره خودشناسي و جامعه شناسي نياز دارم.
من 27 مرداد 1353 دســتگير شدم، از  ■

آن بــه بعد جريان هاي بيــرون را به دليل 
کارکــردن روي مســائل ايدئولوژيــک 
نمي دانم. از سويي 16 ماه در انفرادي بودم 

و از مسائل بيرون خبري نداشتم.
شــما اوايل شــهريور 1350 دستگير شديد 
و دو ماه در بازداشــتگاه اوين و سپس در 
زندان هــاي قزل قلعه، عشــرت آباد، فلکه 
)شــهرباني(،  قصر و مشــهد بوديد و به سه  
سال زندان محکوم و در مرداد 1353 آزاد 

شديد.
پس از 27 مرداد 53، چه اتفاقاتي روي داد 

و سير تحوالت بعدي چه بود؟
طرح پرسش شما به اين صورت کلي اين شبهه را  □

مي تواند ايجاد کند که گويا من در جريان اطاعات 
زيادي از سازمان بوده ام يا احياناً نقش مهمي در سير 
تحوالت ســازمان پس از مارکسيست شدن رهبري 
آن داشــته ام. به طورکلي در شرايط اختناق آن زمان 
اساساً امکان نداشــت که يک نفر از سير تحوالت 
ســازمان اطاعــات زيادي داشــته باشــد. اتفاقاً در 
زندان ها با تجمع افراد از گروه ها و جريانات مختلف 
با پرونده هاي گوناگون امکان جمع آوري اطاعات 
و رســيدن به حقايق، از يک نظر بيشتر بوده است و 
شــما هم در خاطرات خود به آن ها پرداخته ايد؛ اما 
آنچه ذکر خاطرات افراد درگير در مبارزه رودررو 
و عيني در محيط بيرون از زندان ها با نظام شاهنشاهي 
را ممتاز مي کند، ناب بودن، دست اول بودن و وثوق 
اين خاطرات است به طوري که در بسياري از موارد 
چــاره اي جز محــک زدن اطاعات و شــنيده هاي 
درون زندان ها با اين اطاعات و داده هاي ناب براي 
يــک محقق واقعي و منصف وجــود ندارد. بديهي 
اســت شرط اول چنين وثوقي، صداقت يا دست کم 
اعتدال گوينده اســت. به هرحــال ترجيح مي دهم و 
ســعي مي کنم با ذکر خاطرات خود، فقط آنچه بر 
من گذشته است را به عنوان بخشي از تاريخ شفاهي 
اين ملت بازگو کنم و حتي المقدور از ذکر مواردي 
که از طرف ديگران مطرح شده يا مستندتر قابل طرح 
بوده يا هســت خودداري کنم و بيشــتر به مواردي 

بپــردازم که خــود در جريان مســتقيم آن بوده ام و 
ارزش مطرح کــردن بــراي دوســتداران حقيقت، 
محققان و دلسوزان اين ملت را داشته باشد، به عاوه 
سعي مي کنم به همان صورتي که در آن ايام مسائل 
را خــودم مي ديدم و حس مي کردم بيان کنم و نه با 

ديدگاه فعلي ام.
در زمــان آزادي از زندان قصد من بر مخفي شــدن 
نبــود و از معدود افرادي بودم که فکر مي کردم امر 
مخفي شــدن قاعده نيست، بلکه موضوعي استثنايي 
و اجباري اســت که بر يک سازمان يا فرد مبارز در 
شرايط اختناق و ديکتاتوري حاکم تحميل مي شود 
و به طورکلي در جريان کار سياسي، مزيت يا برتري 
و کار درستي به شــمار نمي رود. صحيح اين است 
که فــرد بتواند در محيط اجتماعي واقعي کار کند، 
ازاين رو از مخفي شــدن اســتقبال نمي کردم و هيچ 
تعجيلي هم براي آن نداشــتم. اگر شرايط پليسي و 
امنيتي رژيم شــاه اجازه مــي داد من هرگز داوطلب 

مخفي شدن نبودم.
به محض اينکه از زندان مشهد خارج شدم، سازمان 
به طريقي با من قرار گذاشت. خانواده من و ديگراني 
که در مشهد به استقبالم آمده بودند گفتند شام منزل 
پدر رجوي ميهمان هستيم. تعداد زيادي گرد آمده 
بودنــد. زنده ياد فاطمه اميني پس از شــام، پنهاني به 
من گفت، من در ارتباط با ســازمان هستم و هرگاه 
خواســتي، مي تواني با هم قرار بگذاريم تا شما را به 
ســازمان وصل کنم. قراري را حدود يک ماه بعد با 
فاطمه گذاشتم. اعتماد از آن سو به من بود، اما در آن 
زمان من به درست بودن شروع مجدد کار تشکياتي 
شک داشتم و به کسي هم تعهدي ندادم و گفتم من 
قبول نمي کنم که فعًا در روابط فشــرده سازماني و 
زندگي مخفي قرار گيــرم. همان جا به فاطمه گفتم 
بگــذار ببينم چه مي شــود. محتــواي صحبت من با 
فاطمه اين بود که اجازه دهيد دوباره به زنداني ديگر 
)محدوديت هاي زندگي مخفي سازماني!( نيفتم. او 
گفت من فقط حامل پيام ســازمان هستم. به هرحال 
قراري با او گذاشــتم، ولي درســت به ياد ندارم که 
يک ماه بعد با او تماس گرفتم يا از کانال هاي ديگر 

به سازمان وصل شدم.
شايد دنبال پيام ها يا اطالعاتي از زندان  ■

بودند.
نه، فاطمه اميني چيزي به من نگفت و پرسشــي  □

از طرف ســازمان مطرح نکرد. من به فاطمه اميني تا 
آنجا اطمينان داشــتم که اگر چيزي يا پيامي امنيتي 

بود به او مي دادم تا ببرد.
يکــي از بهترين دوران زندگي من دوره 9 ماهه بين 
آزادي از زنــدان و مخفي شــدنم بــود. تمام تاش 
خود را کردم تا آنجا که مي شــود علني باشــم و از 
خودم شناخت مجدد به دست بياورم و جامعه را نيز 
بهتر بشناسم. از کســي که در محيط مجازي زندان 
هســت انتظار نداشته باشيد که خود را به طور کامل 
بشناســد. اين خودشناســي بايد کامــل و در محيط 
واقعي اجتماع باشــد. فرد وقتي در جمع زندان قرار 
مي گيرد ممکن اســت حرف هاي زيــادي بزند، اما 
معلوم نيست بعدها در بيرون و در رويارويي واقعي 
با دشمن پشيمان نشود. مخفي شدن شوخي نبود. من 
به خودم اطمينان نداشتم که مي توانستم چنين کاري 

يكي از بهترين دوران زندگي 
من دوره 9 ماهه بين آزادي از 
زندان و مخفي شدنم بود. تمام 
تالش خود را كردم تا آنجا كه 
مي شود علني باشم و از خودم 

شناخت مجدد به دست بياورم و 
جامعه را نيز بهتر بشناسم
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بکنم و از من ساخته است يا نه؟
مي خواستم شــناخت بهتري از خودم در برخورد با 
زندگي واقعي و آزاد بيرون داشــته باشم. حتي فکر 
مي کردم شــايد به صورت اشتباهي به زندان افتاده ام 
و چون بــرادر ناصر بودم يا به طور جبري در جريان 
تفکــرات و کتاب هــاي امثال بــازرگان و نهضت  
آزادي بــودم، اين  سرنوشــت را داشــتم، پس بايد 
می ديدم واقعاً اين  کاره هســتم يا نه؟ تصميم گيري 
بسيار سخت و سرنوشت سازي بود. درواقع آن زمان 
کسي که مخفي مي شد، به طور متوسط شش ماه بعد 
کشته مي شد. جنبه ديگر اين بود که مخفي شدن من 
تا چه حد براي دوســتانم مفيد اســت. در اين مورد 
احســاس مســئوليت مي کردم و باري بر دوش من 
بود. چون بچه هاي مشــهد مرا مسئول ارتباط گيري 
با ســازمان و تحقيق و تفحــص و اعام نتيجه کرده 
بودند. اين پيش زمينه را داشــتم که اگر تعدادي هم 
مارکسيست شــده اند، ســازمان مجاهدين به عنوان 
جرياني مذهبي بايد پرچم خود را به دست آن هايي 
که مذهبي مانده انــد بدهد. اين جمع بندي بچه هاي 
زنــدان بود و اين بحث بايد منتقل مي شــد، اما اول 
بايد خودم مي فهميدم که اساساً وضع دروني سازمان 
چيســت؟ چه اتفاق هايي افتــاده؟ روابط ســازمان 
مذهبي با افراد احياناً مارکسيست شده چيست و نظر 

مارکسيست  شده هاي احتمالي چيست؟ و...

شما تجربه من، رســتگار و جوهري را  ■
داشتيد که عمر تشکيالتي زيادي نداشتيم.

بلــه، در آن زمــان و شــرايط ســخت اختنــاق  □
شاهنشاهي تصور معمول و همگاني اين بود که عمر 

متوسط يک چريک شش ماه بيشتر نيست.

بودم،  ■ بيمارستان  وقتي من روي تخت 
مي گفتم ضربه اي که مــا خورديم موجب 

مي شود شما و اکبري را آزاد نکنند.
بله، همين منطق و انتظار وجود داشت؛ البته شما  □

در جريان بمب گذاري 28 مرداد 53 دستگير شديد 
و من کمي پيش از آن در 16 مرداد آزاد شده بودم. 
احتماالً شــما فکر مي کرديد سه سال شمسي کامل 
365 روزه را بايد مي گذرانديم و 4 شهريور 53 آزاد 
مي شــديم درحالي که در تقويم زندان، سال را 360 
روز )12 ماهِ 30 روزه( حساب مي کردند و لذا کمي 
زودتر )5 روز( از چهار شهريور 53 آزاد شده بودم!

زين العابدين حقاني هم محکوميت سه  ■
ساله داشت؟

بله، فکر مي کنم او از عاد ل آباد شيراز آزاد شد.  □
مــن آن 9 ماه را در خانه پدري و علني بودم. در آن 

دوران آگاهانه به دنبال ارتباطات بيشتر بودم.

اولين مالقات من پس از آزادشــدن از  ■
زندان شيراز با تقي شــهرام بود. نخستين 

مالقات شما با چه کسي بود؟
ســازمان مرتب فشــار مــي آورد کــه زندانيان  □

آزادشــده اي چون من هر چه زودتر مخفي شويم، 
ولي من تا توانستم قبول نکردم. سرانجام تقي شهرام 
قراري با من گذاشــت تا زور خــود را بزند. جالب 
آنکــه من تا اوايل ســال 56 نمي دانســتم او در چه 
موضع بااليي در سازمان قرار دارد و تازه در دوران 

انتقادي ســال هاي 56 و 57 که در سراســر سازمان 
مارکسيست  شــده به راه افتاد بود، رده او را فهميدم 
و تــا آن زمان هرگز تصور نمي کردم اين فرد چنين 
رده تشکياتي و نقش مهمي در سازمان داشته است. 
فکر مي کردم رده دوم يا سوم در تشکيات را دارد. 
به طورکلي قرار نبود کسي اين اطاعات را بداند و 
درعين حال کســي هم کنجکاوي نمي کرد، تقواي 
اطاعاتي يکي از ضوابط تشکياتي درون سازمان 
مجاهدين اوليه بود و من هم به شــدت به آن پايبند 

بودم.
با آن تصورات، معيارها، انتظارات و شناختي که از 
بيرون داشــتم، تقي را در رده هاي باال نمي دانســتم. 
ازآنجاکه شنيده بودم بهرام آرام دست راست احمد 
رضايي بــوده، او را هــم در رده دوم يا درنهايت با 

ترديد، در رده اول مي دانستم.
درحالي کــه من زندگي علنــي و به اصطاح عادي 
داشــتم، تقي که اين همه تحت کنتــرل امنيتي بوده 
و با فرارش از زندان ســاري نيروي وسيعي از پليس 
به دنبال او بود ســر قرار من آمــد. طبعاً براي من هم 
اجراي چنين قراري خيلي خطرناک بود شــايد هم 
سازمان مي خواست مرا امتحان کند که آيا از چنين 
تماس و قراري مي ترســم. اين موضوع پيش از آذر 
1353 و برنامه وسيع ســاواک براي محاصره محله 
به محله و جســت وجوي خانه به خانــه براي يافتن 

چريک ها بود.
تقي شهرام در خيابان اميريه اطراف منزل پدري  اش 
با من قرار گذاشــته بود و من نمي دانم براي چه اين 
کار را کرده بود. ابتدا دو نفر ديگر آمدند ســر قرار 
و پس از کنترل الزم مرا به تقي رساندند. سر قرار با 
تمام زرنگي هايش به نظرم تقي، آدمي خيلي راحت 
و آزاد بــود و نوعي شــلختگي و عدم  هوشــياري 
چريکي داشــت. شــايد هــم خوب عادي ســازي 
مي کرد يا مي خواســت نشان دهد که از هيچ چيزي 
نمي ترســد. او وارد يک مسجد شد و وضو گرفت. 
من اسلحه اي را هم نديدم که جايي پنهان کرده باشد 
)البته يقيناً مسلح بود(. از نماز ظهر و عصر، فقط نماز 
عصر را خواند. از اين حرکت دو تعبير مي شد کرد: 
يا خيلي ناب  محمدي اســت که نماز عصر را براي 
عصر گذاشته و نماز ظهرش را قبًا خوانده )همچون 
سنت نبوي توصيه شده پنج نوبت نماز در شبانه روز( 
يا مي خواســته ببيند من چه مي گويم، که من بيشتر 
برداشــت دومي را کــردم. به هرحــال در اين مورد 
چيزي نگفتم. پس از مدتي بحــث و ارائه داليلش 
براي ضرورت مخفي شــدنم و ارائه داليل من براي 
مخفي نشدنم باالخره براي ختم مجادله گفتم اصًا 
تو فکر کن، مي خواهم دستم را در جيبم بگذارم و 
در خيابان الله زار راه بروم، حاال تو چه مي گويي؟ او 
به حساب خودش نه مي خواست چيزي را بپذيرد و 
نه مي خواست تند برخورد کرده و با انتقادي کوبنده 

مرا زده کرده و از دست بدهد، کامًا حواسش جمع 
بود. ضمن اينکه مي خواستند بچه ها را پس از زندان 
دوباره جذب و بعد مخفي کنند، درعين حال درباره 
بحث تغيير ايدئولوژي حســاس بودند و هوشيارانه 
عمل مي کردند. براي من در آن مذاکرات حساسيت 
اول روي چنين مســائل و بحث هاي ايدئولوژيکي 
نبود، توجه کنيد که حساســيت ها در جوي که پس 
از کشــتن شــريف، چه در جامعه و چه در سازمان 
ايجاد شــد و تضادها زياد شــد به وجود آمد. پيش 
از آن اساساً مســائل را اين گونه نمي ديديم و ما هم 
حساســيت نداشتيم و حداکثر دنبال حل مشکات، 

پرسش ها و تضادهاي درون تشکياتي بوديم.

پــس از آزادي از زندان، از يک ســو  ■
مخفي نشديد و از سوي ديگر درس دانشگاه 
به وجودآمدن  باعث  اين  ادامه نداديد.  را 
مشــکل امنيتي برايتان نمي شــد، شما در 

دانشگاه درس هم مي خوانديد؟
خير، نمي خواســتم ادامه تحصيــل بدهم، ولي  □

ترک تحصيل هم مي توانســت محمــل امنيتي مرا 
خراب کند و ســاواک حساس شــود؛ لذا با يک 
ترفنــد، دير بــه دانشــگاه مراجعه کــردم تا آن ها 
بگويند تــو زندان بودي و نمي تواني تحصيل کني 
و براي حل مشــکلت هــم ديگر فرصتي نيســت. 
اين جــواب محتملي بــود که من از آن اســتقبال 
مي کردم، اما چنين نشد! هنگام مراجعه در آخرين 
روزهــاي ثبت نام بــه دانشــگاه آريامهــر، معاون 
آموزشــي دانشگاه يکي از برادران شهيد چمران و 
مرد بســيار خوبي بود. )او اکنون فوت کرده( جو 
دانشگاه هم آن دوران جو خوبي بود. من دير رفتم 
تا خود اين هم بهانه اي شــود و ثبت نــام نکنند. با 
کمال تعجب آقاي چمران گفتند: چرا دير آمدي، 
زود ســر کاس برو! ديدم اوضاع خرا ب تر شــد، 
گفتــم درس ها را فراموش کرده ام و براي شــروع 
مي خواهم بدانم آيا ســاواک با ادامه تحصيل من 
موافق اســت، اگر نه بي خودي زحمت نکشــم و 
ريســک نکنم. گفتند عيب ندارد، ما بعداً خودمان 
مکاتبــه مي کنيــم! تيرم به ســنگ خــورد! مدتي 

وقت گذراني کردم و باالخره هم نرفتم.

اگر دانشــگاه مي رفتيد که عادي سازي  ■
مي شد و خوب بود.

خيــر، گير مي افتــادم، چون هرروز به ســادگي  □
زير نظر مي توانستم باشــم و به کارهاي مورد نظرم 
نمي رسيدم. نمي خواستم خودم را درگير اين جريان 
کنم، دانشگاه وقت زيادي هم از من مي گرفت. هم 
مي خواستم از نظر ســاواک عادي  سازي کنم و هم 
بگويــم من حوصله درس خواندن در اين دانشــگاه 

سخت را ندارم.
کمي بعد فقط براي محمل و عادي سازي در امتحان 
ورودي فوق ديپلم انســتيتو تکنولــوژي فني )در ده 
ونک آن زمان( بدون هيچ مطالعه اي شرکت کردم. 
اميد داشتم که رد بشــوم تا شايد ساواک فکر کند 
نمي توانم درس بخوانم و روي درس نخواندنم کمتر 
حساس شود. باوجود امتحان خرابي که به ظن خود 
دادم، ولي آنجا هم قبول شــدم! و نقشه ام نگرفت و 

سازمان مرتب فشار مي آورد كه 
زندانيان آزادشده اي چون من هر 
چه زودتر مخفي شويم، ولي من 

تا توانستم قبول نكردم
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به هرحال داستان ادامه تحصيل را رها کردم.

شما اين مشــکل امنيتي خود را چگونه  ■
حل کرديد؟

در آن 9 مــاه پيش از مخفي شــدن بنا بر فکر و  □
تصميــم خود و بــا محمل ســازي و رعايت اصول 
پنهــان کاري به کارگري رفتم، چون اگر ســاواک 
مي فهميد کارگري مي کنم برايم مسئله ساز مي شد. 
من دوست داشــتم با پايين ترين اليه هاي اجتماعي 
برخوردي حســي و نزديک پيدا کنم. ما مي گفتيم 
ملــت زحمتکش در ايران، پس بايد مي دانســتيم و 
حس مي کرديم اين زحمتکشان چه کساني هستند. 
برخي بودنــد که وقتي به ميان تــوده عوام و عادي 
مردم رفتند از مردم حتي زده شــدند و با زمينه هاي 
روشنفکرانه اي که داشتند )روشنفکر به معناي منفي 
آن و نه به معناي درســت آن( پــس زدند، ولي من 
دوست داشتم از نزديک آن ها را ببينم، هم شناخت 
عينــي پيدا کنم، هــم انگيزه بگيرم و هــم خودم را 
بيازمايم چون مي دانســتم مــن پيش از هر چيز يک 
روشنفکر از طبقه متوســط با ويژگي ها و ضعف و 

قوت هاي خاص اين قشر هستم.
در ســرماي زمســتان 53 و اتفاقاً هم زمــان با هجوم 
ســاواک به محات تهران و خانه گردي هاي وسيع 
در نخستين برف زمستاني در آذرماه 1353 )که من 
از آن کامًا بي اطاع بودم( و در ســرماي 22 درجه 
ســانتي گراد زير صفر در حومه شهر اراک )بخش 
مســکوني شهرک صنعتي در حال ساخت و توسعه 
اراک(، بــا يک گروه ســهـ  چهار نفره به کارگري 
در زمينه تأسيسات مکانيکي ساختمان مشغول بودم. 
ايــن اکيپ کاري را يکي از دوســتان همکاســي 
دبيرســتاني ام )که بعدها هم در جمهوري اســامي 
سمتي يافت( به من معرفي کرده بود. خاطرم هست 
هوا به حدي ســرد بود که در ســاختمان نيمه کاره 
محل کارمان آتش درست مي کرديم تا گرم شويم 
و بتوانيــم کار کنيم. وقتي آچــار مي گرفتيم پيچ را 
محکم کنيم دستمان از سرما شل مي شد. من کارگر 
نبودم و طبعاً آمادگي الزم بدني نداشتم، ولي سعي 
مي کردم مثل کارگري ســاده با آن گروه کار  کنم. 
ديدم خــوِد آن کارگرها هم نمي توانســتند در آن 
شرايط درســت کار کنند و به تناوب در کنار آتش 

مي نشستند!
شما هنگام آزادي از زندان کوله باري  ■

از پرســش ها را همراه خود داشتيد. اين 
پرســش ها را با چه کساني مطرح کرديد و 

به چه نتايجي رسيديد؟
بيــن آزادي از زنــدان و  □ در فاصلــه 9 ماهــه 

مخفي شدنم، سعي کردم با شناختي مستقل و با يافتن 
و محــک زدن مجدد خود فعاليت کنم و تا آنجا که 
مي توانم از امکانات اطراف خود اســتفاده کنم و با 
افرادي کــه آن ها را صاحب نظر، متعهد و مســئول 
مي شــناختم و مي شــد با آن ها بحثي جدي داشت 
صحبت کنم. در آن دوره اصل مطلب برايم اين بود 
که دنبال فرصت مي گشتم تا با چنين افرادي تماس 
بگيــرم. اين را هم بگويم که رشــد جريان چپ در 
ســازمان مجاهدين چه در داخــل زندان ها و چه در 
بيرون برايم قطعي بود، ولي هرگز اين باعث ترديد 

در اعتقادات فلســفي و ديني ام نشده بود و مناسک 
مذهبــي را هم مانند قبل به طور کامل انجام مي دادم 
درعين حال با توجه به زمينه ذهني که از زندان مشهد 
داشتم دنبال پاســخ پرسش هاي مشخصي هم بودم. 
من پاسخ پرسش هايم را تنها از سازمان نمي خواستم 
به دســت بياورم، بلکه مي خواستم به کمک افرادي 
صاحب نظر، باصاحيت، معتمد، مؤمن به اســام و 
انقابي کــه اميد به تماس و روابط با آن ها داشــتم 
به دســت بياورم. من واقعاً تمــام تاش خود را براي 
دسترســي به چنين افرادي تا آنجا که شرايط امنيتي 
و امکاناتــم اجازه مي داد انجــام دادم و ازاين جهت 
وجدانــاً هرگز قصــوري نکردم، ولي متأســفانه هر 
تاشــي به دليلي در آن شرايط اختناق شديد پليسي 

به نتيجه نرسيد.
در تابســتان ســال 53 پس از آزادي از زندان، آقاي 
طالقاني لطف کرده و براي ديــدن من و خانواده ام 
که روابط نزديکي با خانواده طالقاني داشتيم به منزل 
ما آمدند. )دوســتان و بزرگان ديگــري نيز آمدند. 
ازجملــه آقاي مهدوي کني که در مســجد جليلي، 
انتهاي خيابان ايرانشــهر پيش نمــاز بودند و تا اوايل 
ورودم به دانشگاه مرتب در مجالس ايشان شرکت 
مي کردم( هيچ گاه فراموش نمي کنم وقتي در مورد 
چارچــوب فکري مجاهدين و جنبش مســلحانه، با 
آقاي طالقاني سر ناهار صحبت کوتاهي شد، ايشان 
ناراحت بود و  گفتنــد »ناصر حيف شد«. )آقاي 
طالقاني هم بارها به من هم حيف مي گفت و به آقاي 
محمدي هــم اي کاش گفته بود، ولي منظورشــان 
قطعاً نفي مبارزه مسلحانه نبوده و اگر منظورشان اين 
بود اين قدر شجاعت داشــتند که به بچه ها بگويند. 
رجوع شــود به ماقات من با طالقاني در »جلد دوم 

خاطرات آن ها که رفتند«(
با آقــاي طالقاني بحث مســائل زندان  ■

مشهد و بن بست هاي فکري نشد؟
خير، فرصت و شــرايطش نبــود، به عاوه هنوز  □

مسائل به صورت حاد و بن بست فکري مطرح نبود. 
آقاي طالقاني نيز طبق نظــر و نقل قول مادرم به من 
نظر لطف خاصي داشــتند. پــس از انقاب باوجود 
وضع مزاجي سخت ايشان و گرفتاري هاي زياد آن 
روزها، به درخواســت من چنــد روزي در باغي در 
حوالــي کرج ابتداي جاده چالوس که به طور کاماً  
خصوصي و خانوادگي  استراحت مي کردند، لطف 
کــرده و مرا بــه حضور و خلوت خــود پذيرفتند و 

نصيحت و ارشاداتي فرمودند.
يک بار هم در تابســتان 1353 آقــاي طالقاني را در 
جمعي از خانواده هاي سياســي ها ديــدم که اغلب 
طيفــي بودند نزديک به ديدگاه هــاي گروه  مؤتلفه 

اسامي، افرادي چون برادران رفيق دوست، اسامي 
و رجايــي. در آن زمــان )حدود شــهريور 1353( 
عــده اي از بازاريــان مبارز، باغــي در اطراف کرج 
داشــتند کــه خانواده هاشــان در برنامه هاي جمعي 
بــراي تفريح به آنجا مي آمدند و ذيل چنين محملي 
جلســات و تماس هــاي سياســي و فعاليت هايي نيز 

مي کردند.
با آقاي طالقاني باوجود سابقه رابطه خانوادگي )که 
ســاواک هم مي دانست و حســاس هم بود( به علت 
جــو امنيتي، امکان رابطه مســتمر و مفيــدي نبود و 

صحبت جداگانه اي هم با ايشان نداشتم.
در اين مدت با شهيد رجايي هم مالقاتي  ■

داشتم. آشنايي من با ايشان بدين قرار بود 
که:
آقاي رجايي دبير دبيرســتان هاي کمال و علوي  □

بود که در آن تحصيل کرده بودم و ايشــان را پيش 
از زنــدان مي شــناختم. درواقع به توصيه ايشــان و 
آقاي گلــزاده غفوري )دبير درس ديني ام در هر دو 
دبيرستان( بود که پدرم مرا پس از سال دوم دبيرستان 
از مدرســه کمال بيــرون آورد و در علوي ثبت نام 
کرد. از وضعيت ايشان در آن جمع متوجه شدم که 
جايــگاه ويژه اي دارند و مي دانســتم حرف و منش 
او قابل اعتبار و اعتماد اســت. در آن باغ در فرصتي 
به  صورت جداگانه و خصوصي يک ســاعتي با هم 
صحبت کرديم. رجايي از تغييرات درون ســازمان 
و به طورکلي رشــد زياد جريــان چپ در درون آن 
باخبر به  نظر مي رســيد و نگران بود، ولي بااحتياط و 
دلسوزانه صحبت مي کرد و البته هيچ اطاع يا فکت 
معين و قطعي دال بر مارکسيست شــدن مرکزيت يا 
تعدادي از مســئوالن رده باال در آن ماقات مطرح 
نکرد، حاال يا نمي دانســت يا هنوز چنين نشده بود. 
بعدها فهميدم ايشــان در ارتباط نزديک با ســازمان 
بــود و بهرام آرام را ماقات مي کرده اســت. نتيجه 
صحبت هاي ما ضــرورت ايجاد ارتباطــي دو نفره 
براي استفاده از نظرات و اطاعات يکديگر بود، لذا 
قرارها و محمل هايي با يکديگر گذاشتيم. متأسفانه 
به علت دستگيري آقاي رجايي درحالي که با ايشان 
قرار مخفي داشــتم، رابطه ام با ايشان قطع شد و اين 

تعامل فکري هم ديگر ميسر نشد.
با شــهيد رجايي صحبت خاص فکري  ■

نشد؟
نه، اگر هم بود حرفي جدي نبود، چون همواره  □

ســازمان را تأييــد مي کردنــد و وارد عمق مســائل 
نمي شــدند. نگاه بيشــتر مؤتلفه اي ها در آن دوران 
چنان به مجاهدين و حتي مارکسيســت ها مثبت بود 
که پيش کشيدن مثًا بحث تضادهاي ايدئولوژيک 
يا التقاط فکري مجاهدين عمًا ميسر نبود و فايده اي 
نداشت و طرح آن جلوي آقاي طالقاني در آن جمع 
هم صاح نبود. يکــي از آقايان مؤتلفه اي ها در آن 
جلسه چنان از مجاهدين و حتي مارکسيست ها دفاع 
مي کردند که من از ضعف ديدگاه هايشان و نديدن 
تضادهــا و تفاوت ها و نديــدن روند واقعي حرکت 
درونــي ســازمان مجاهديــن متعجب شــده بودم. 

)به طورکلي جنبش مسلحانه(■

با آقاي طالقاني باوجود سابقه 
رابطه خانوادگي )که ساواک هم 
مي دانست و حساس هم بود( 

به علت جو امنيتي، امكان رابطه 
مستمر و مفيدي نبود و صحبت 
جداگانه اي هم با ايشان نداشتم
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ســابقه اولين فعاليت هاي جبهه اي در ايران به زمان 
انقاب مشروطيت و به ويژه به زمان تشکيل دولت 
در تبعيد که به رياســت نظام الســلطنه مافي تشکيل 
شــد، بازمي گــردد. در آن زمان بــا توجه به هجوم 
ارتش روســيه تزاري و اشغال تهران از سوي قواي 
روس، عــده اي از آزاديخو اهــان که در ميان آن ها 
شــخصيت هاي برجســته اي همچون آيت اهلل سيد 
حسن مدرس، ســليمان ميرزا اسکندري و... حضور 
داشــتند، علي رغم اختافات سياسي، حول محور 
مقابلــه با تجاوز بيگانه متحد شــدند و براي رهايي 
کشــور از لوث وجــود نيروهــاي خارجي تاش 
کردند، ولي اين اتحاد عمل نه در قالب تشکيل يک 
جبهه، بلکه به عنوان حرکتي در قالب تشکيل دولت 
ملــي، نمود پيدا کــرد. بعدازآن هــم حرکت هاي 
مشــابهي با محتواي جبهــه اي و نه بــا عنوان جبهه 
در ايران شــکل گرفــت. ازجمله ايــن حرکت ها 
مي تــوان به اتحاد نيروهاي چپ و سوسياليســت با 
ميرزا کوچک خان در جريان نهضت جنگل اشاره 

کرد.
تشکيل حزب توده بعد از شهريور 1320 نيز در ابتدا 
و حداقــل در ظاهر امر بيش از آنکه شــکل حزبي 
داشته باشد، محتوايي جبهه اي داشت و بدون مطرح 
ساختن ايدئولوژي مارکسيستي، خواست هايي ملي 
را عنوان مي کرد. در جلسه تأسيس حزب و البته تا 
مدتي کوتاه چهره هايــي در ميان اعضاي مؤثر آن 
به چشــم مي خوردند که بعدها نه تنهــا به مخالفان 
حزب تــوده، بلکه به دشــمنان آن تبديل شــدند. 
افرادي همچون شيخ محمد يزدي، عبدالقدير آزاد، 
عزالملک اردالن و عباس اســکندري از آن جمله 
بودند. صدالبته که راه اين عده به ســرعت از حزب 
توده جدا شد و حزب توده نيز بعد از چندي کجدار 

و مريز ماهيت حزبي کامل خود را بروز داد.
ازآن پس شــاهد تشــکيل دو جبهه يکي در عرصه 
مطبوعــات و البته بــا گرايش و کارکرد سياســي 
بــا عنــوان جبهــه آزادي و ديگر جبهــه اي در 
عرصه سياســت با عنوان جبهه مؤتلف احزاب 
آزاديخواه هســتيم که از عمر چنداني برخوردار 
نبودند. در ابتداي اين بحث براي شروع، ابتدا اشاره 

کوتاهي بــه اين دو جبهه مي کنيم و ســپس بحث 
اصلي اين مقاله را که به جبهه ملي ايران اختصاص 
دارد، ادامه مي دهيم. همچنين، در فاصله جبهه ملي 
اول و دوم، نگاه مختصري به نهضت مقاومت ملي 
ايران انداخته شــده اســت. بررسي شــکل گيري، 
عملکــرد و ســرانجام نهضت مقاومــت و زواياي 
گوناگون آن تشــکل، نيازمند بحث مستقلي است. 
ازآنجاکه نهضــت مقاومت به عبارتي ادامه فعاليت 
نيروهاي جبهــه ملــي اول در دوران پس از کودتا 
و پايه تشــکيل جبهه ملــي دوم به شــمار مي رود، 
پرداختن مختصر بــه آن، تنها به منظور حفظ توالي 
تاريخي اين جريان صورت گرفته اســت و بديهي 

است گوياي تاريخچه نهضت مقاومت نيست.

جبهه آزادي
در مــرداد 1322ش بــه دعوت حزب تــوده  ايران، 
جبهــه متحدي از نيروهاي ضد اســتعمار تشــکيل 
شــد. اين جبهه مرکب از روزنامه ها و نشريات ضد 
اســتعمار بود. تعداد آن ها در ابتــدا دوازده روزنامه 
بود. برنامه اعام شــده جبهــه آزادي در ابتدا به اين 
شــرح اعام شد: »جبهه آزادي ســازمان ائتافي از 
مديــران جرايد و نويســندگان و افــراد آزاديخواه 
اســت که براي پيشــرفت مقاصد مشــترک زير با 
احــزاب و اتحاديه ها همکاري و تشريک مســاعي 
مي نمايد:1. مراقبت در حفظ اســتقال سياســي و 
اقتصــادي و تماميت خاکي ايــران و مبارزه قطعي 
عليه هرگونه سياســت اســتعماري 2. مبارزه شديد 
براي برقراري حکومت ملي بر اساس قانون اساسي 
و رژيم دموکراسي 3. تشکيل دادگاه هاي ملي براي 
محاکمــه و مجــازات خائنين به منافــع عمومي 4. 
مبارزه براي تأمين عدالت اجتماعي به منظور بهبود 

زندگي عمومي مردم.« )کامبخش، ص 67(
به جز اعضاي حــزب توده و مطبوعات وابســته به 

آن، نام حســين فاطمي مدير روزنامــه باختر و 
محيط طباطبايي مدير نشــريه »محيــط« نيز در 
زمره مؤسســان جبهــه آزادي به چشــم مي خورد. 
ملک الشــعرا بهار در ســخناني به مناسبت تشکيل 
جبهــه آزادي در کلوپ حزب توده بــا عنوان »به 
دوستان عزيزم«  گفت: »دوستان عزيزم ... جزئيات 
مرامــي را موقتاً کنار گذاشــته، با هرکســي که از 
حيث مظلوميت با شما همدرد است، کنار بياييد...« 
)روزنامه ســتاره مورخ 22/5/31، به نقل از جامي، 

ص 174(
چنان که از اصول چهارگانه جبهه آزادي، ســخنان 
بهار و ترکيب مؤسســان آن برمي آيــد، اين جبهه 
تشــکلي فراگيــر بــود که کليــه نيروهــاي ملي و 
آزاديخــواه را در خود جاي مــي داد و حول محور 
استقال، دموکراســي و عدالت اجتماعي حرکت 

مي کرد.
جبهه آزادي تا مهر 1323 به صورت متحد عليه 
ارتجاع و اســتبداد در حوزه مطبوعاتي و سياســي 
فعاليــت کرد. در مهر اين ســال و پــس از حمايت 
حزب تــوده از طرح واگذاري امتياز نفت شــمال 
به شــوروي، دچار تفرقه شــد و به جز توده اي ها و 
نشــريات وابســته به حزب توده، مابقي روزنامه ها 
و افراد مســتقل و ملي از آن جدا شــدند. جبهه هم 
منحصر به روزنامه هاي وابســته به حزب توده شد. 

تجربه پرارزش
نگاهي به فراز و فرود جبهه ملي ايران

امير )بهروز( طيراني

بخش اول 

فعاليت در قالب جبهه، یكي از اشــكال نوین مبارزات مردم در ســرزمين هاي 
مختلف و ازجمله در كشور ما محسوب مي شود. در ایران فعاليت جبهه اي با نام 
جبهه ملي ایران عجين شده است. تأثيرات جبهه ملي به ویژه در جریان مبارزات 
مردم ایران براي ملي كردن صنعت نفت به قدري وسيع و گسترده بود كه تمامي 
تشــكل هایي كه با نام جبهه در عرصه سياسي ایران چه پيش و چه پس ازآن در 
عرصه سياســي ایران پدید آمده اند را تحت تأثير خود قرار داده است. در این 
مقاله جبهه ملي اول و جبهه ملي دوم موردبررســي قرارگرفته اند و تأكيد اصلي 

مقاله نيز بر جبهه ملي دوم از شكل گيري تا تعطيلي آن بوده است.

در مرداد 1322ش به دعوت 
حزب توده  ايران، جبهه متحدي 
از نيروهاي ضد استعمار تشکيل 

شد. اين جبهه مرکب از روزنامه ها 
و نشريات ضد استعمار بود
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يکي از مهم تريــن اقدامات جبهــه آزادي، مبارزه 
عليه دکتر ميلســپو و اختيارات وي بــود. همراهي 
و پشــتيباني مطبوعــات عضــو جبهــه آزادي عليه 
اختيارات فراقانوني ميلسپو و همراهي آنان با دکتر 
مصدق و ديگر فعاالن آن عرصه، ســرانجام به لغو 

اختيارات ميلسپو منجر شد.
توجه نداشــتن بــه مصالح ملــي و پشــت کردن به 
محورهاي تعيين شــده در مرامنامــه جبهه، موجب 
شــد تا اولين تجربه فعاليت در قالب جبهه اي متحد 
به شکســت بينجامد. جبهــه آزادي به دنبال خروج 
عناصر غيرتوده اي تا دوســال بــه فعاليت ادامه داد، 
ولي ديگــر اعتبار و تأثير دوره پيش را نداشــت و 

سرانجام نيز منحل شد.

جبهه مؤتلفه احزاب آزاديخواه
بعــد از روي کار آمــدن کابينــه صدراالشــراف 
در 22 خــرداد 1324، احــزاب ملــي و چــپ عليه 
روي کارآمــدن وي موضع گيــري کردند. ســابقه 
صدراالشراف، ترس از رشد روزافزون ديکتاتوري 
را در ميان نيروهاي سياسي دامن مي زد و همين امر 
موجبات نزديکي آن ها را فراهم مي آورد. روزنامه 
رهبــر، ارگان حزب توده، دراين بــاره و ضرورت 
اتحاد نيروهاي سياسي عليه جاد باغشاه نوشت: »ما 
کليه احزاب آزاديخواه ايران را براي تشکيل جبهه 
واحــد ملي و مبارزه بي رحمانه عليه کابينه مشــئوم 
باغشاه دعوت مي کنيم.« )رهبر،24/3/17؛ به نقل از 

رسول مهربان،ص 24(
بااين حال در آن مقطع با اســتقبال نکردن احزاب و 
نيروهاي سياسي، جبهه مؤتلف پيشنهادي پا نگرفت 

و اين پيشنهاد مسکوت ماند.
امــا چند ماه پس ازآن با تشــکيل دولت احمد قوام 
و به دنبال آن تأســيس حزب دموکــرات ايران از 
سوي وي، اين پيشــنهاد بار ديگر مطرح شد و اين 
بار حزب ايران که بــه دنبال ائتاف با حزب ميهن 
از توان بيشــتري برخوردار شــده بــود، به دعوت 
حزب پاســخ مثبت داد. در اوايل ســال 1325 پس 
از مذاکراتي که ميــان رهبران حزب توده و حزب 
ايران به عمل آمد، جبهه مؤتلف احزاب آزاديخواه 
تشــکيل شــد و هدف هاي خود را طي بيانيه اي به 
اطاع عموم رســانيد. اصول اساســي کــه در بيانيه 
تأســيس جبهه مؤتلف اعام شــده بود عبارت بود 
از: »1. در سياســت داخلــي اتخاذ روش مشــترک 
بر پايه شکســت کامل عناصر ارتجاعي و مزدوران 
اســتعمار؛ 2. در سياســت خارجي اتخاذ روشي بر 
اساس استقال سياسي و اقتصادي کشور و قلع وقمع 
اســتعمار و تقويت روابط حسنه با کليه دولت هايي 
کــه موافق باهدف هاي مترقي و آزاديخواهانه ملت 
ايران هســتند؛ 3. کمک و معاضدت به يکديگر و 
همکاري بين اعضا و اتخاذ تصميمات مشترک در 
مســائل مهم سياسي؛ 4. اتحاد کارگران براي تأمين 

رفاه و آزادي آنان« )جامي، ص 380-381(
در پايان اين بيانيه، احزاب، جمعيت ها، مطبوعات و 
عناصر آزاديخواه به همکاري دعوت شــده بودند. 
جبهه مؤتلف يک ماه پس از تأسيس در يک تجربه 
ناموفق حاضر به همکاري با حزب دموکرات قوام و 

شرکت در کابينه شد. در اين کابينه وزارتخانه هاي 
فرهنــگ، بازرگانــي و پيشــه و هنــر، بهــداري و 
دادگستري به چهار نفر از اعضاي جبهه يعني دکتر 
مرتضي يــزدي، دکتر فريدون کشــاورز، 

ايرج اسکندري و اللهيار صالح واگذار شد.
عمر کابينه ائتافي بيــش از 75 روز نبود و به دنبال 
ايجاد اختاف نظر ميان احمد قوام، نخســت وزير و 
وزراي عضو جبهه بر ســر مسائل نهضت جنوب و 
نيز تشکيل کميســيون نظارت بر انتخابات، وزراي 
عضو حزب توده از عضويت در هيئت دولت استعفا 
کردند و قوام مجبور به ترميم کابينه خود شــد. در 
اوايل آبــان همان ســال، احزاب فرقــه دموکرات 
آذربايجــان، حــزب دموکرات کردســتان، حزب 
سوسياليست و حزب جنگل گيان به جبهه مؤتلف 

پيوستند.
ولي چندي پس ازآن و به دنبال حوادث آذربايجان 
و شکســت فرقه دموکرات، عمر جبهه مؤتلف که 
فرقه دموکرات نيز يکي از اعضاي آن بود، به پايان 
رســيد. به دنبال شکســت فرقه دموکــرات و فرار 
رهبران آن به شــوروي، حمات نيروهاي راســت 
و دولتــي به حزب توده نيــز افزايش يافت و حزب 
توده نيز به تدريج و تاحدودي مجبور به تغيير شيوه 
فعاليت خود شد. شکســت و فرار فرقه و رهبرانش 
و تغيير شــيوه فعاليت حزب توده، موجبات تاشي 
جبهه مؤتلــف را رقم زد. حزب ايــران در 11 دي 
1325 رسماً و با صدور بيانيه اي ضمن اشاره به ترک 
فعاليت علني از سوي حزب توده و قطع رابطه ميان 
دو حزب، به خاتمه عمر جبهه مؤتلف اشاره کرده 
و اعام داشت: »پيشامدهاي اخير باعث شد ...حزب 
توده ...مدتي اســت رابطه خود را با ما قطع نموده و 
حتي بيانيه هايي که در اين مدت صادر کرد، بدون 
اطاع ما بوده اســت. ازاين جهت حزب ايران اعام 
مي دارد که از اين به بعد آزادانه و باالستقال در راه 
آزادي و استقال ايران مبارزه خواهد کرد.« )بيانيه 

حزب ايران، به نقل از جامي، ص 437(
عمر جبهه مؤتلف، عمًا از زمان تأســيس تا اعام 
جدايــي حزب ايران و پايان رســمي عمر آن بيش 
از شــش ماه نبود. اين مدت کمي بــراي فعاليت و 

ارزيابي آن به شمار مي رود.
اما چه جبهه آزادي مطبوعات ضد ديکتاتوري و 
چه جبهه مؤتلف احزاب آزاديخواه به عنوان 
نخستين تجربه ها در فعاليت مشترک و تشکيل جبهه 

در ايران از اهميت برخوردارند.
مهم ترين نقطه مثبــت اين تجارب اوليه در محتوي 
اصــول و مرامنامه آنها بود کــه اين امکان را فراهم 

مــي آورد تــا کليه نيروهــاي ضد اســتعمار و ضد 
اســتبداد در آن مشــارکت کننــد. همچنين در هر 
دو تجربه، تأکيد بر مســائل عيني و عمده جامعه و 
پرهيز از طرح مسائل فرعي موجبات گرايش عموم 
مردم را به آن فراهم مي ساخت. تاش براي آزادي 
احزاب و مطبوعات و اســتقال کشور و حمايت از 
منافع کارگران و زحمتکشان جاذبه هاي خوبي براي 
حمايت مردم با خود به همراه داشــت. اين شعارها 
ضمــن آنکه مي توانســت موجب پيشــبرد اهداف 
جبهه هاي مزبور را فراهم کند، مي توانست موجبات 
رشــد اعتماد مــردم و جامعــه را بــه حرکت هايي 

ازاين دست به وجود آورد.
متأســفانه گرايش و تبعيت کورکورانه حزب توده 
کــه بار اصلي را در هردو جبهه بر دوش داشــت از 
سياست هاي شوروي، موجب تفرقه در درون جبهه 
و فروپاشي آن شد. حمايت حزب از فرقه دموکرات 
و پيوســتن فرقه به جبهه مؤتلف و پس ازآن به دليل 
حمايت حزب از فرقه که سران آن با رها کردن بدنه 
اصلي حزب به شــوروي گريخته بودند، موجبات 
فروپاشــي جبهه مؤتلف را رقم زد. اين احساس در 
ميان مؤتلفين حزب تــوده در جبهه پديد آمده بود 
که تشــکيل جبهه به منظور هماهنگي ميان نيروهاي 
ضداستبداد نبوده اســت، بلکه حزب توده به منظور 
اســتفاده از نيروي ســاير احزاب و گروه ها اقدام به 

تشکيل جبهه کرده است.
وفــاداري و پايبندي به اصول و اهداف تعيين شــده 
در مرامنامه جبهه و تخطي نکردن از آن ها، استفاده 
ابزاري نکــردن از ســاير گروه هــا و مقيد بــودن به 
حرکــت جمعي و تصميم جمعي از لوازم ضروري 
رشد، پيشرفت و به مقصدرسيدن يک جبهه سياسي 
اســت که متأســفانه در اين دو نمونه رعايت نشد. 
در جبهــه آزادي مطبوعات، حزب تــوده باوجود 
موفقيت هاي اوليــه، به دليل حمايــت از واگذاري 
امتياز نفت شمال به شوروي که آشکارا با منافع ملي 
ايران و اصول و اهداف بيان شــده در مرام نامه مغاير 
بود، موجب فروپاشي آن شد. در جبهه مؤتلف هم 
حمايــت کورکورانه آنها از فرقه دموکرات به رغم 
مخالفت هاي اوليه حزب با آن، موجبات از بين رفتن 

جبهه را فراهم آورد.
جبهه ملي ايران

دوره پانــزده مجلس شــوراي ملــي در 28/5/6 به 
دنبال تاش فــراوان عناصر وابســته براي تصويب 
قــرارداد الحاقي نفت معروف به قرارداد گس – 
گلشائيان، با ايستادگي نمايندگان اقليت و به ويژه 

حسين مکي بدون نتيجه پايان يافت.
عوامل استعمار و دربار، پس از ناکامي در تصويب 
قــرارداد الحاقي، تــاش کردند بــا اعمال نفوذ در 
انتخابات دوره شــانزدهم مجلس، ترکيب مجلس 
شــانزدهم را به نحوي رقم زنند تا بدون مشــکل و 
دردســر قــرارداد الحاقــي را به تصويب برســانند: 
»حکومت ســاعد ســعي مي کرد بــا اعمال نفوذ در 
انتخابات مجلس شــانزدهم، مانع از انتخاب مصدق 
و ديگر نمايندگان پرســروصدا گــردد.« )عظيمي، 

ص 84(

متأسفانه گرايش و تبعيت 
کورکورانه حزب توده که بار 

اصلي را در هردو جبهه بر دوش 
داشت از سياست هاي شوروي، 
موجب تفرقه در درون جبهه و 

فروپاشي آن شد
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انتخابات مجلس شــانزدهم، با اين هدف، از سوي 
دولت محمد ساعد در مهر 1328 انجام شد. دخالت 
دولت و دربار در انتخابات آن قدر گسترده بود که 
سرانجام دولت مجبور به ابطال حوزه هايي همچون 
تهــران، تبريــز و چند حوزه ديگر شــد. در جريان 
برگزاري انتخابات، به دعوت دکتر مصدق، تعدادي 
از مديران جرايد و نيروهاي سياسي در منزل ايشان 
حاضر شــدند. در آن جلســه تصميم گرفته شد تا 
جهت اعتراض به روند برگزاري انتخابات، تعدادي 
از ميان آن جمع حاضر انتخاب و در دربار متحصن 
شوند. درنتيجه 19 نفر از ميان آن عده انتخاب شدند 
تــا به همراه دکتر مصدق به دربــار بروند. اين عده 
عبارت بودند از: دکتر ســيد حسين فاطمي، 
مدير باختــر امروز، جاللــي نائيني، مدير 
روزنامه کشور، حسين مکي، عباس خليلي، 
نوري، مدير  اقدام، عميدي  مدير روزنامه 
روزنامه داد، احمد ملکــي، مدير روزنامه 
زاده، دکتر سيد  ســتاره، مهندس زيرک 
علي شايگان، دکتر کريم سنجابي، محمود 
نريمان، شــمس الدين اميرعاليي، ارسالن 
خلعتبري، عبدالقدير آزاد، آيت اهلل غروي، 
دکتر کاوياني، يوســف مشار، حائري زاده، 

دکتر مظفر بقايي و عديلي.
افراد انتخاب شــده در روز 22 مهــر 1328 به دربار 
رفته و در آنجا متحصن شدند. دکتر مصدق، موارد 
اعتراض به جريان انتخابــات را به صورت مکتوب 
براي شــاه نوشت و تسليم حســين عا، وزير دربار 

کرد.
متحصنين بعد از چهــار روز و بدون نتيجه از دربار 
خارج شدند. تحصن نتيجه بخش نبود؛ ولي موجبي 
شد تا همان تعداد متحصنين در روز اول آبان 1328 
در منزل دکتر مصدق گرد هم جمع شــده و پس 
از بحث و گفت وگو تصميم به تأســيس جبهه ملي 
ايران بگيرند. در آن جلسه تصميمات ذيل از سوي 
جمع اتخاذ شد: »1. هيئت مزبور ازاين پس جبهه ملي 
ايران ناميده مي شود؛2. کميسيوني مرکب از آقايان 
مشــار اعظم، دکتر شــايگان، نريمان، اميرعايي و 
دکتر سنجابي براي تهيه اساسنامه و آيين نامه مربوط 

به جبهه ملي انتخاب گرديدند.« )جامي، ص495(
پس از چندي، اساسنامه و آيين نامه جبهه ملي تهيه 
شد و روزنامه باختر امروز در 10 تير 1329 آن را 
منتشر کرد. در ماده اول اساسنامه، جبهه ملي تشکلي 
مرکب از دســتجات طرفدار عدالــت اجتماعي و 
حفظ قانون اساسي برشمرده بود که به موجب ماده 
ســوم از طريق تأمين آزادي انتخابات و آزادي بيان 
به دنبال ايجــاد حکومت ملي در ايران مي باشــند. 
)باختر امروز، 29/4/10؛ به نقل از جامي، ص 496( 
در آيين نامــه ترکيــب هيئت مديره کــه از اعضاي 
مؤسس تشــکيل شده اســت و نيز ترکيب شوراي 
جبهــه به عنوان باالتريــن مرجــع اداره جبهه که از 
اعضاي هيئت مديره و همچنين نمايندگان گروه ها و 
دستجات وابسته تشکيل مي شود مشخص شده بود.

اوليــن پيروزي جبهه ملي بعــد از اعام موجوديت 
ابطال انتخابات تهران و سپس پيروزي در انتخابات 

مجدد بود. در انتخابات مجدد تهران که در زمستان 
1328 برگزار شد، هفت تن از نامزدهاي جبهه ملي 
در تهران حائز اکثريت آرا شــدند و به مجلس راه 
يافتند. دکتر مصدق به عنوان نفر نخســت انتخابات 

در تهران معرفي شد.
بعد از اعام نتيجه انتخابات، دکتر مصدق در يک 
مصاحبه مطبوعاتي مخالفت با قرارداد الحاقي گس 
– گلشائيان و حفظ و حراست از آزادي هاي فردي 
و اجتماعي را مهم ترين برنامه نمايندگان عضو جبهه 
ملي ايران در مجلس عنوان کرد. )نجاتي، ملي شدن 

صنعت نفت و کودتاي 28 مرداد، ص 86(
با آغاز به کار دوره شــانزدهم مجلس شوراي ملي، 
مصدق و همراهانــش در مجلس فعاليت هاي خود 
را بــراي نيل به اهداف تعيين شــده شــروع کردند. 
تشــکيل کميســيون نفت در پاييز اين سال و تاش 
مستمر آن، سرانجام در 29 اسفند به تصويب قانون 
ملي شــدن نفت انجاميد. اين پيــروزي ضمن آنکه 
دســتاورد بزرگي براي ملت ايران، دکتر مصدق و 
ديگر نمايندگان مجلس محسوب مي شد، پيروزي 

بزرگي براي جبهه ملي ايران هم به شمار مي رفت.
ترکيب جبهه ملي

جبهه ملي ترکيبي از افراد، احزاب و گروه هاي ملي 
بود. در ابتدا توسط افراد متحصن در دربار تأسيس 
شــد؛ ولي در اساســنامه آن آمده بود: »هيچ فردي 
نمي تواند مستقيماً عضو جبهه ملي بشود و عضويت 
افراد مشــروط به اين است که عضو جمعيتي باشند 
که آن جمعيت ســمت وابســتگي به جبهه ملي را 

تحصيل کرده باشد.« )اساسنامه جبهه ملي، ماده 6(
مهم تريــن احــزاب و گروه هايي که بــه جبهه ملي 
پيوســتند، حزب ايران، حزب زحمتکشــان 
ملت ايران، حزب ملــت ايران و جمعيت 

آزادي مردم ايران بودند.
بعضــي از اين احزاب، چندي بعــد، راه خود را از 
جبهه ملي جدا کردند. مهم ترين اين گروه ها حزب 
زحمتکشــان ملت ايران به رهبري مظفر بقايي بود 
که بعــد از 30 تيــر 1331 از جبهه جدا شــد. البته 
بخشــي از اعضاي حزب به رهبري خليل ملکي 
تحت عنوان »نيروي سوم« به همکاري با مصدق 
و جبهــه ملــي تا کودتــاي 28 مرداد ادامــه دادند. 

به جــز احزاب نام برده در فــوق، جامعه اصناف و 
بازاريان تهران نيــز در جبهه ملي داراي نماينده 

بود.
جبهــه ملي عاوه بر ارتباط بــا احزاب و گروه هاي 
برگزيــده جامعــه، در ميان تــوده مردم نيــز نفوذ 
داشــت و از حمايت وســيع مردم برخــوردار بود. 
اين امر به دليل انعکاس خواســت هاي ملي، وجود 
افراد خوش نامي همچــون دکتر مصدق و حمايت 

شخصيت هاي برجسته ملي و مذهبي از آن بود.
بعضي از همين نقطه قوت ها، چشــم اسفنديار جبهه 
بــود. مهم تريــن نقطه ضعــف جبهه ملــي، اتکاي 
بيش ازحد آن به شــخص دکتر مصدق بود. همين 
موضوع باعث شــد تا پــس از کودتاي 28 مرداد و 
دستگيري دکتر مصدق، در عمل، حيات جبهه ملي 
به پايان برسد. ضعف ديگر جبهه ملي، کاستي هاي 
تشــکياتي و ايدئولوژيک آن بــود. جبهه ملي در 
طول نزديک به چهار ســال حيات خود، نتوانست 
سروســاماني به وضعيت تشکياتي خود بدهد و از 
اساس، تشکياتي به وجود نيامد. به همين سبب در 
بزنگاه هايي همچون سي ام تير، نهم اسفند و به ويژه 
28 مرداد، جبهه ملــي و رهبرانش از حد يک ناظر 
بي طرف صحنه فراتر نرفتند و نتوانستند براي مقابله 
با حوادث تمهيدي بينديشند. در سي ام تير هم، اگر 
فراخوان آيت اهلل کاشــاني، احــزاب و تاش هاي 
منفرد و متفرق هواداران نبود، شاهد وضعيتي مشابه 

28 مرداد مي بوديم.
نهضت مقاومت ملي

به جز جبهه ملــي ايران، يکــي از نمونه هاي بارز و 
مشخص تشکل ها درزمينه فعاليت هاي جبهه اي در 
ايران نهضت مقاومت ملي اســت. با وقوع کودتاي 
28 مرداد و ســقوط دولت دکتر مصدق، عمر جبهه 
ملي به سرآمد و کودتاگران از همان روز 28 مرداد 
شروع به بازداشــت دکتر مصدق و ساير رهبران و 

فعاالن جبهه ملي کردند.
درحالي که تعدادي از رهبران توقيف و بازداشــت 
شده وعده ديگري نيز براي جلوگيري از بازداشت 
فراري بودنــد، از فرداي کودتا، به همت آيت اهلل 
زنجاني، عــده اي از هــواداران دکتــر مصدق و 
مخالفــان کودتا گرد هم آمده و بــا توزيع اعاميه 

از راست: عبدالقدير آزاد/ حسین مکي/ محمد مصدق/ ابوالحسن حائري زاده/ مظفر بقائي
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يک ســطري »نهضت ادامــه دارد« جريان جديدي 
عليه کودتا را بنيان گذاشتند. »آن ها که تحت تأثير 
ضربات مرگبار دشــمن کنتــرل اعصاب خود را از 
دســت نداده ...رسالت بزرگ حفظ و ادامه نهضت 
را به عهــده گرفته و دور از چشــم پليس و ســايه 
ســرنيزه ها به دورهم جمع شدند. اين عده که تعداد 
آن ها از انگشــتان يک دســت تجــاوز نمي کرد ... 
علي رغم دشمنان ايران و کودتاچيان پرچم پرافتخار 
نهضت ملي را دوباره برافراشتند و به اين ترتيب هسته 
اوليه نهضت مقاومت ملي منعقد گرديد.« )گزارش 
عمليــات 34 ماهه نهضت مقاومت ملي از 28 مرداد 
32 تــا اول تير 1335 به نقل از نهضت آزادي ايران، 

حديث مقاومت، ص 256(
عباس رادنيا، حســين شاه حســيني و ناصر 
صدرالحفاظي اولين کســاني بودند که به هنگام 
توزيع اعاميه فوق آيت اهلل زنجاني را همراهي 
کردند. توزيــع اعاميه »نهضت ادامــه دارد« تأثير 
فوق العــاده زيادي در ميان طرفــداران نهضت ملي 
برجــاي گذاشــت و آنــان را به جســت وجو براي 
يافتن منشــأ صدور آن کشاند. همين مسئله موجب 
شــد تا عناصر فعال به نداي حاج سيد رضا زنجاني 
پاســخ مثبت داده و خواستار همکاري با آن شوند. 
داوطلبــان همکاري دو دســته بودنــد؛ گروهي از 
عناصر منفرد و بدون وابستگي تشکياتي و همچنين 
رهبران و فعاالن احزاب و گروه هاي هوادار نهضت 

ملي و عضو جبهه ملي.
روزهاي پاياني شهريورماه، با شرکت عناصر منفرد 
و نماينــدگان احزاب و گروه هــاي طرفدار نهضت 
ملي، کميته مرکزي نهضت مقاومت شکل گرفت: 
»... دســتگاه رهبري توانست کميته مرکزي نهضت 
مقاومت را با شرکت نمايندگان هيئت علميه، بازار، 
احزاب ملي )ايران، نيروي سوم، مردم ايران( تشکيل 
داده و با جلب نظر کميته مشــورتي برنامه مبارزات 

خود را تدوين و تنظيم نمايد.« )همان(
افزون بر تهــران، عناصر فعال طرفــدار نهضت در 
برخي شهرستان ها همچون مشهد، تبريز، شيراز، 
کرمانشــاه نيز گــرد هم جمع شــده و بــا فعاليت 
خودجــوش عليه حکومت کودتا به تدريج با تهران 

مرتبط شدند.
نهضــت مقاومت ملــي در طول ســال هاي پس از 
کودتــا، بارها با هجوم نيروهــاي فرمانداري نظامي 
و بازداشــت اعضا و هوادارن خــود و نيز توقيف و 
از دســت دادن امکاناتي نظير ماشين چاپ و وسايل 
تکثير روبه رو شد. در سال 1336 بازداشت گسترده 
اعضــاي نهضت در تهران و شهرســتان ها و به ويژه 
تشکيات مشهد موجب شد تا فعاليت هاي نهضت 
مقاومت ملي که رهبر آن حاج سيد رضا زنجاني نيز 
به زنجان تبعيد شده بود، رو به تعطيلي برود. تا زمان 
تشکيل جبهه ملي دوم در تابستان 1339 هنوز عده اي 
با نام نهضت مقاومت ملي ها شناخته مي شدند و در 
نوروز سال 1340 نيز اعاميه تبريک سال نو  همراه 
با عکس دکتر مصدق به عنوان نهضت مقاومت ملي 
منتشر شد، ولي واقعيت آن بود که بعد از سال 1336 

عمًا نهضت مقاومت فعاليت بيروني نداشت.

جبهه ملي دوم
رژيــم برآمده از کودتــا طي ســال هاي 32 به بعد 
توانســت نيروهاي سياســي را ســرکوب کند و با 
بازداشــت، اعــدام و موج نادم ســازي کــه به راه 
انداخــت، مليّــون، توده اي هــا، فداييان اســام و 
شــخصيت هايي همچون مصدق، فاطمي و... را از 
ســر راه بردارد و با کمــک و حمايت هاي مالي و 
راهنمايي مستشــاران امريکايي خود را بر مقدرات 
مملکت حاکم ســازد، ولي طي مدت شــش سال 
پس از کودتا آن چنان نمايشــي از فســاد در کشور 
بــه راه انداخــت که پشــتيبانان غربي خــود را نيز 
به وحشــت انداخــت. در خال ســال هاي 32-38 
کودتاچيــان بيش از دو ميليارد و دويســت ميليون 
دالر از محل درآمد نفت و يک ميليارد و دويست 
ميليون دالر از محل کمک هاي امريکايي ها درآمد 
کســب کرده بودند. اين ميزان درآمد بيش از پنج 
برابر دريافت هاي ارزي کشور در طول بيست سال 
پيش از آن بود و همين امر موجب شــد تا در سال 
1338 واردات کاال به ايران به شش برابر سال 1333 

افزايش يابد.
در پايــان ســال 1338ش تــراز بازرگانــي ايران با 
احتســاب درآمد نفت منفي 232 ميليون دالر شــد 
)همايــون کاتوزيان، ج 2، ص 95( امريکايي ها پي 
بردند که کمک هاي مستقيم و غيرمستقيم آنها اعم 
از کمک هــاي اقتصادي و غيراقتصــادي، در چاه 
ويل فســاد حکومت بي کفايت و فاســد پهلوي به 
باد فنا رفته و نابود شــده اســت. اين امر از يک سو 
و خطر نفوذ شوروي از سوي ديگر موجب شد که 
ظرف مدت يک ســال، دو گزارش تحليلي توسط 
»جان. و بولينگ« تحليلگر مسائل ايران در وزارت 
خارجه امريــکا تهيه شــود و راهکارهايي را براي 
برون رفــت رژيم از وضعيت پيش آمــده ارائه کند 
کــه اصاحات ارضي ازجمله آنهــا بود. )گزارش
 THE CURREENT«   J.W. BOULING
از  نقــل  بــه   ،»SITUATION OF IRAN
غامرضا نجاتي؛ تاريخ سياســي بيست وپنج ســاله 

ايران، ج 1، ص 137(
يــک ماه پس از انتشــار آن گزارش هــم يعني در 
ارديبهشت 1340 گزارش سفر پرفسور ت. کويتلر 
يانگ، اســتاد دانشگاه پرينستون به ايران منتشر شد 
که تحليل و پيشنهادهايي مشابه با گزارش بولينگ 
را در بر داشــت. )گزارش يانگ؛ به نقل از نجاتي، 
تاريخ سياسي بيست وپنج ساله ايران، ج 1، ص 139(
لــزوم تغييــر و اصاحــات، چنان کــه در دکترين 
آيزنهــاور و گزارش هاي اختصاصــي درباره ايران 

آمده بود، الزامي بود.
بــراي پي بردن به وضعيــت فســاد در آن دوران و 
ازبين رفتن منابع و ثروت هاي کشــور و نيز صحت 
انتخابــات مجلســين و همچنيــن دربــاره ماهيــت 
شــخصيت هاي پيرامون محمدرضا پهلوي بهترين 
داور همــان اطرافيان وي و بلندپايگان رژيم شــاه 

هستند.
حســين عال وزير دربار در 17 شهريور 1339 در 
نامه اي به شاه، درباره ســرانجام دريافت هاي ارزي 
مي نويســد: »ارزهاي زيادي که داشتيم تفريط شد 
و امروز مضيقه عجيبي ظاهر شــده، نه ارز داريم نه 
ريــال. تجار بازار يکي بعد از ديگري ورشکســت 
مي شــوند. بيم آن مي رود که اضافه زياد بر ســود 
بازرگاني هزينه زندگي را به مقدار گزاف باال ببرد. 

)اتحاديه، ص 338(
عا در نامه ديگري چند تن از عمال شــاه را چنين 
معرفي کرده اســت: »توجه عموم مردم به انتخابات 
آينده معطوف است... مي گويند اين دفعه انتخابات 
نتيجــه بدتر از پيش خواهد داد؛ زيرا عناصر بســيار 
نامطلوب وارد حزب مليّون شــده اند و تاش وافر 
دارنــد وکيل شــوند. از جمله: شــاهنده بدنام، 
رسوا،  قنات آبادي  بي شــرف،  ميراشرافي 
عميدي نوري پولکي و غيره و غيره« )اتحاديه، 

ص 336(
دکتــر امينــي در اولين ســخنراني خــود پس از 
نخســت وزيري اوضــاع کشــور را چنين تشــريح 
کــرد: »ما با مشــکات بــزرگ اقتصــادي و مالي 
دســت به گريبان هســتيم ... ما بايد نيــروي معنوي 
و مــادي جامعــه را تجهيز کنيم تــا از اين گرداب 
مخوف اقتصادي و مالي به سامت بگذريم« )ايرج 
امينــي، ص 290( وي همچنيــن دربــاره وضعيت 
فســاد گفت: »من قبول مسئوليت نکردم مگر براي 
اينکه در پيشــاپيش صفوف متحد مردان ... ريشــه 
تباه کنندگان اخاق عمومي و متجاوزين به حقوق 
مردم را از بيخ وبن براندازيم و اين علف هاي هرز را 
به دور بيندازيم... و به نسل جوان ايران نشان بدهيم 
کــه آن قاطعان طريق و دزدان بيت المال سرمشــق 

زندگي نيستند« )ايرج اميني، ص 290(
امريکايي هــا در حالــي از چنين رژيمــي در ايران 
حمايــت مي کردنــد کــه اوضــاع جهان بــه اوج 
جنگ ســرد نيل مي کرد. مقابله با نفوذ کمونيســم 
در کشــورهاي جهان ســوم و به ويژه همســايگان 
شــوروي يکي از مهم ترين اولويت هاي استراتژي 
امريکا به شــمار مي رفت. در همين دوران، در کوبا 
رژيم دست نشانده باتيستا توسط انقابيون سرنگون 
شده بود. در ويتنام و الجزاير انقابيون با رژيم هاي 
دست نشــانده غرب در حال نبرد و مبــارزه بودند. 
از ســوي ديگر در همســايگي ايــران، عبدالکريم 
قاســم، رژيم پادشــاهي را در عراق سرنگون کرده 
بود. براي حاميان کودتا هيچ راهي جز وادار کردن 
رژيم هاي دست نشانده و فاسدي چون رژيم شاه به 
تغيير اوضاع وجود نداشــت. بايد کاري مي کردند 
که تا دير نشده از سقوط جلوگيري شود. برخاف 
تصور رايج اين سياست ها محصول روي کار آمدن 

نهضت مقاومت ملي در طول 
سال هاي پس از کودتا، بارها با هجوم 
نيروهاي فرمانداري نظامي و بازداشت 
اعضا و هوادارن خود و نيز توقيف و از 

دست دادن امکاناتي نظير ماشين چاپ 
و وسايل تکثير روبه رو شد
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جان اف کندي و دموکرات ها در امريکا نبود. 
اين تغيير نگرش در سياســت ها از زمان آيزنهاور به 
سياســت استراتژيک امريکايي ها تبديل شده بود و 
کنــدي بعد از روي کار آمــدن آن را ادامه داد. در 
استراتژي جديد، ايجاد فضاي باز سياسي کنترل شده 
جايگزين ســرکوب همه جانبه شد. در همين راستا 
بود که محمدرضاشــاه در سال 1336 چندي بعد از 
اعام »دکترين آيزنهاور« دستور تأسيس احزاب 
مردم و ملّيون به رهبري اســداهلل علم و منوچهر 
اقبال را صادر کرد. شــاه البته هراســان از حمايت 
حزب ايران که از دکترين آيزنهاور پشتيباني کرده 
بــود، با تصويــب مجلس آن حــزب را غيرقانوني 
اعام کرد. سياســت دوحزبي شاه نتيجه بخش نبود 
و نــه مشــکات دروني شــاه را درمان کــرد و نه 
امريکايي هاي را راضي و خوشنود ساخت. در آبان 
1337 »سيا« طي گزارشي، از احتمال سقوط رژيم 
ظرف کمتر از دو ســال آينده خبــر داد مگر آنکه 
اصاحاتي را در درون آغاز کند؛ اما در ايران آنچه 
را جان بولينگ در گــزارش خود به عنوان راهکار 
خروج ايران از بن بســت پيشــنهاد کــرده بود و در 
برنامه هاي کندي نيز به طور عمومي مطرح شده بود 
در جزوه اي با عنوان »دکتــر علي اميني برنامه کار 
خود را تقديم مي کند« در تابســتان 1339 منتشر و 

ارائه شد.
ســرانجام فشــارهاي حاميان و مشــکات دروني 
موجب شــد تــا شــاه مجبور بــه اجــراي نمايش 
اصاحــات شــود. شــاه در 15 خــرداد 1339 در 
ســخنراني خود گفت: انتخابات آينده کامًا آزاد 
خواهــد بــود. البته ايــن آزادي انتخابــات آن قدر 
صحت داشــت که شاه را مجبور کرد هم انتخابات 
را باطــل کند وهم دولت منوچهر اقبال، مجري آن 
انتخابات رسوا را در شهريورماه از کار برکنار کرد.

درحالي که همه جا صحبت از آزادي سياســي بود، 
جلســه اي بــا حضور تعــدادي از همــکاران دکتر 
مصدق و معتقدان به نهضت ملي ايران تشکيل شد. 
به نوشــته مهندس بازرگان: »جبهه ملي دوم در 
ســال 39 به منظور شــرکت در انتخاباتي که دولت 
کودتا بنا به مصلحت انديشــي امريکايي ها به منظور 
بازکردن ســوپاپ هاي اطمينان آزاد اعام نموده و 
معلــوم بود به آن عمل نخواهند کرد با پيگيري و پا 
درمياني نهضت مقاومت ملي و اســتقبال همکاران 
سابق دکتر مصدق و اعضاي جبهه ملي اول تأسيس 
گرديد« )بازرگان، انقاب ايران در دوحرکت، ص 

)19
تاش هاي سياســي همکاران سابق دکتر مصدق و 
اعضاي جبهه ملي اول همچون اللهيار صالح، ســيد 
محمود نريمان، عبداهلل معظمــي، داريوش فروهر، 
ســيد باقرخان کاظمي و رهبران و فعاالني همچون 
حاج ســيد رضا زنجانــي، مهدي بــازرگان، يداهلل 
سحابي، سيد محمود طالقاني و حاج آقاي حاج سيد 
جوادي از نهضت مقاومت سرانجام به نتيجه رسيد. 
در روز 23 تيــر 1339 به دعوت دکتر غامحســين 
صديقي 17تن از شــخصيت هاي سياســي در منزل 
ايشــان گرد هم آمدند و درباره تأسيس جبهه ملي 

دوم بــه توافق رســيدند. اين عده در جلســات بعد 
شــوراي سي وشــش نفره جبهه ملــي ونيز اعضاي 
هيئت اجرايي موقت جبهــه را برگزيدند و در روز 
ســي ام تير 1339 با صــدور اعاميه اي تأســيس و 
شروع فعاليت هاي جبهه ملي ايران را اعام کردند. 

)سند شماره 2 در اين مجموعه(

ترکيب جبهه ملي دوم
جبهه ملــي دوم همانند جبهه ملــي اول ترکيبي از 
عناصر سياســي مستقل ونيز نمايندگان احزاب بود. 
ازجمله اعضاي مســتقل و منفرد جبهه ملي مي توان 
از سيد باقرخان کاظمي، دکتر غامحسين صديقي، 
حاج سيد ضياءالدين حاج ســيدجوادي را نام برد. 
احزاب عضو جبهه ملي نيز عبارت بودند از: ايران، 
ملت ايران، مردم ايران و حزب سوسياليست ايران.

در آغاز کار افرادي که در جلسات منزل آيت اهلل 
فيروزآبادي يا منــزل اللهيار صالح و... حضور 
داشــتند، به صفــت فردي در جلســات شــرکت 
مي کردنــد؛ ولي بعد از اعام موجوديت در 30 تير 
و به ويــژه بعد از تصويب اساســنامه درباره پذيرش 
افــراد و همچنين احــزاب و گروه هــاي ديگر، در 
شــوراي عالي جبهــه اختافاتي پيدا شــد. در ماده 
دوم اساســنامه شــرط پذيرش احزاب و گروه ها و 
دستجات در جبهه چنين عنوان شده بود: »هر حزب 
يا جمعيت و يا اتحاديه که مرام و روش آن مخالف 
قوانين اساســي و وحدت ملي ايران نبوده و بر ضد 
نهضت مقدس ملي فعاليت نکرده باشــند« در ماده 
ســوم اضافه شــده بود که: »جبهه ملي ايران با افراد 
و جمعيت ها و ســازمان هاي وابسته به سياست هاي 
خارجي و متکي به آنها سازش و همکاري نخواهند 

داشت.«
مهندس بازرگان، آيت اهلل طالقاني، دکتر ســحابي 
و حســن نزيه ازجمله نخســتين افــرادي بودند که 
براي تشــکيل جبهه گام برداشــته و نــام آن ها در 
زمره ســي وپنج نفر عضو هيئت مؤسس آمده بود. 
بااين همــه بعــد از تشــکيل نهضــت آزادي ايران، 
تقاضــاي عضويت نهضت آزادي در جبهه ملي، از 
ســوي اعضاي شــورا مورد موافقت قرار نگرفت و 

تنها با حضور آيــت اهلل طالقاني و مهندس بازرگان 
در شــوراي جبهه ملي به صفت فردي موافقت شد 
که آن هم درنهايت انجام نشد. در کنگره جبهه ملي 
نيز بر ســر قبول عضويت نهضــت آزادي در جبهه 
بحث هاي بسياري صورت گرفت و اين مسئله يکي 

از مسائل و مباحث مناقشه برانگيز کنگره بود.
موضوع جامعه سوسياليست ها و رهبر آن خليل 
ملکي، از نهضت آزادي هم بغرنج تر بود. باوجود 
پيشــينه و توان تشکياتي خليل ملکي و دوستانش، 
به دليــل اختافات دکتــر خنجي و دکتر مســعود 
حجازي با ملکي که به جدايي آنها از نيروي ســوم 
منجر شــده بود، اعضاي شورا به هيچ وجه حاضر به 
قبول عضويت آن در جبهه نشــدند و خليل ملکي 
را هــم به جبهــه راه ندادند. دکتر ســنجابي درباره 
موضــع جبهه ملــي در قبال خليل ملکــي و جامعه 
سوسياليســت هاي جبهه ملــي و نپذيرفتن آن ها در 
جبهه گفت: »جامعه سوسياليست ها که ما درباره آن 
کوتاهي کرديم. شــايد اگر وجود خليل ملکي بود 
باقدرت و حسن تشخيصي که داشت و با فعاليت و 
صراحت زيادي که داشــت در روش ما فوق العاده 
مؤثر واقع مي شد؛ ولي بسياري از رفقاي ما مخالف 
او بودند و توافقي درباره آمدن او به دســت نيامد.« 

)سنجابي، ص 241(

ساختار سازماني
جبهه ملي دوم برخاف جبهــه ملي اول، بافاصله 
بعد از تأســيس، دست به کار ســازماندهي شد. در 
طــول دوســال فعاليت، عمــده نيرو و تــوان جبهه 
صرف مســائل تشکياتي شد. درباره اين مسئله در 
گزارش هيئت اجرائيه به کنگره جبهه آمده اســت: 
»در دوســال اخير قســمت عمده وقت و فعاليت ما 
مصروف امر تشــکيات بوده است؛ زيرا ما به اين 
حقيقت که پيشــواي ما دکتر مصدق اعام داشــته 
اســت، ايمان داريم و صميمانه معتقديم که فقدان 
تشــکيات سياسي و اجتماعي سبب شده است که 
ملت ما اســتقال خود را از دست بدهد.« )گزارش 

هيئت اجرائيه، به نقل از جبهه ملي ايران، ص 29(
تجربــه جبهــه ملــي اول و نهضت مقاومــت، در 

اعضاي اولیه جبهه ملي در مجلس شانزدهم
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رسيدن به ضرورت به آن اقدام تأثير داشت. ضعف 
تشکياتي نکته مهمي بود که دکتر مصدق در نامه 
خود به ســازمان جبهه ملي ايران در امريکا اشــاره 
کرده بود. در ابتدا شــوراي جبهــه و هيئت اجرائيه 
تعيين شــدند. در گام بعدي اساســنامه جبهه تهيه و 
بعد از بحث هاي دروني به تصويب شــوراي جبهه 
رسيد. بر اســاس اساسنامه ارکان جبهه ملي عبارت 
بــود از: کنگره جبهه ملي به عنوان عالي ترين مرجع 
تصميم گيــري، شــوراي مرکزي، هيئــت اجرائيه، 
سازمان شهرستان ها و حوزه ها و سازمان هاي صنفي.

حــوزه نخســتين واحد جبهــه بود، حداقــل پنج و 
حداکثر بيســت عضو داشت و با شرايط تعيين شده 
در اساســنامه عضو مي پذيرفت. حوزه داراي يک 
مســئول بود که تحت نظر وي، کارهاي ســازماني 

و همچنين برنامه هاي آموزشي به اجرا درمي آمد.
اقدام بعدي، تشــکيل ســازمان هاي دانشگاه، بازار، 
زنــان، محات، فرهنگيان، اصناف، ورزشــکاران، 
جوانــان، بانک هــا و شــرکت ها بــود. هريک از 
اين ســازمان ها که تحــت نظارت ســازمان تهران 
يا شهرســتان ها فعاليت مي کردنــد، در طول زمان 
فعاليت خود توانستند با تشــکيل حوزه، افرادي را 

به خود جذب و به فعاليت بپردازند.
حضور جبهه ملي در صحنه سياسي ايران با استقبال 
بســيار خوبي از سوي مردم در تهران و شهرستان ها 
و به ويژه در ميان دانشجويان و بازاريان مواجه شد. 
تقاضاي عضويت و شــرکت در جلســات حوزه ها 
قابل توجه بود، به صورتي که گاهي اوقات حوزه ها 
براي تهيه محل تشــکيل جلســات يا گوينده براي 

جلسات، با دشواري روبه رو مي شدند.
عملکرد و رويارويي با وقايع

جبهه ملي بعد از شروع به فعاليت، هدف از تجديد 
فعاليــت را در اصــول ســه گانه اي به اطــاع مردم 

رساند. اصول سه گانه جبهه عبارت بود از:
اصــل اول: احيــاي حقوق و آزادي هــاي فردي و 
اجتماعي ملت ايــران طبق قوانين اساســي ايران و 
اعاميــه جهاني حقوق بشــر و مبارزه بــا هرگونه 

تجاوز به حقوق و آزادي هاي افراد و اجتماعات.
اصــل دوم: اســتقرار حکومــت قانونــي ناشــي از 
انتخابات عمومي و آزاد و دفاع از اصل مشروطيت 

و مبارزه با هر نوع تجاوز نسبت به اصول مذکور.
اصل ســوم: اتخاذ سياســت خارجي مستقل ايراني 
بر اســاس حفظ مصالح کشــور با توجه به اصول و 
هدف هاي منشــور ملل متحد و دوستي با همه ملل 
جهان و پشــتيباني از ملت هاي آسيايي و آفريقايي 
و مبارزه با هرگونه سياست استعماري و حمايت از 

مللي که براي آزادي و استقال خود مي کوشند.
در گام نخســت جبهه ملي در برخورد با انتخابات 
دوره بيســتم مجلســين، تاش کرد تا با شرکت در 
انتخابات، حضور خود را در صحنه سياســي کشور 
اعام کند. دخالت هــاي دولت اقبال در انتخابات، 
سران جبهه را به نوشتن نامه به وزارت کشور وادار 
کرد. در نامه اي به امضاي بيســت تن از سران جبهه 
ضمن برشــمردن دخالت هــاي دولــت در عرصه 
انتخابــات و تضييقاتــي کــه براي جبهــه به وجود 

آمده بود، از وزير کشــور خواستار برطرف کردن 
آن ها و ايجاد شــرايط مســاوي براي ساير نيروهاي 
مستقل از احزاب دولتي، ازجمله جبهه ملي شدند، 
ولــي از ســوي وزارت کشــور و ســاير مقامات، 
وقعي به اين اعتراضات گذاشــته نشــد و انتخابات 
برگزار شــد. شــدت دخالت دولــت در انتخابات 
و تقلبات انجام شــده به حدي بود که شــاه دستور 
ابطــال انتخابات را صادر کرد؛ به دنبال آن، اقبال از 
نخست وزيري برکنار و جعفر شريف امامي جانشين 
وي شــد. در فاصله برگزاري مجــدد انتخابات در 
دي ماه 39 جبهه ملي فعاليت هاي تبليغي، تشکياتي 

خود را آغاز و توسعه داد.
با شــروع مجدد انتخابات مجلسين، در 19 آذر 39 
چند نفر از اعضاي شــوراي جبهه ملي براي تأمين 
آزادي انتخابــات به ديدار نخســت وزير رفتند. در 
آن جلســه، شــريف امامي بار ديگر وعده آزادي 
انتخابــات را داد. به گفته مهندس بازرگان پاســخ 
نخســت وزير تکرار وعده هاي گذشــته بود. »نظر 
انتخابــات اســت. دولــت  اعلي حضــرت آزادي 
کوشش خواهد کرد آزادي مطبوعات و اجتماعات 

را فراهم سازد.«
در همان ايام چندين بار جلسات سخنراني جبهه در 
خيابان فخرآباد موردحمله چاقوکشان و اوباش قرار 
گرفت. مطبوعات هم ضمن خودداري از انعکاس 
اخبار جبهه، حتي از نشر آگهي هاي انتخاباتي جبهه 
در قبال دريافت وجه خــودداري مي کردند. جبهه 
ملي باوجود محدوديت هاي گسترده، اعتراض خود 
به اين وضعيت را در سخنراني ها و اطاعيه هايي که 
از ســوي هيئت اجرايي جبهه يا سازمان هاي وابسته 
منتشر مي شــد، اعام کرد. )ازجمله نامه به شريف 
امامي، اعاميه دهم دي ماه و قطعنامه مراسم 25 دي 
در باشــگاه جبهه ملي و نامه مورخ ششم بهمن 39 
دانشجويان به نخســت وزير( انتخابات مجدد دوره 
بيستم که به انتخابات زمستاني معروف شد، توسط 
دولت شــريف امامي برگزار شــد وهمان طور که 
پيش بيني مي شــد نمايندگان دولتي به مجلسين راه 

يافتند و اتفاق خاصي هم رخ نداد. تنها استثنا در اين 
ميان، انتخاب اللهيار صالح از کاشــان بود. با انجام 
انتخابات به شــيوه سابق، اعضاي جبهه ملي تصميم 
گرفتند تا با تحصن در مجلس ســنا به نحوه اجراي 
انتخابــات اعتراض کننــد. در دهم بهمــن آقايان 
علي اشــرف  صديقي،  دکتر  کاظمي،  باقر 
منوچهري، شــاپور بختيار، کشاورز صدر، 
دکتر اردالن، نصــرت اهلل اميني، مهندس 
بازرگان؛ غني زاده، مهندس خليلي و ســه 
نفر ديگر به مجلس ســنا رفتند و در آنجا متحصن 
شدند. صدراالشــراف رئيس مجلس با خوشرويي 
متحصنين را قبول و در تــاالر قرائت خانه کتابخانه 
مجلس جاي داد. يکي دو روز بعد دکتر ســنجابي 
هــم براي ديدار بــا متحصنين و گــزارش اخبار به 
مجلس ســنا رفت. دکتر ســنجابي طبق تقسيم  
کاري که از پيش انجام شــده بود، قصد نداشــت 
تا در تحصن شــرکت کند و قرار بــود براي انجام 
بخشي از کارهاي جبهه در خارج از مجلس باشد، 
ولــي به هنگام ترک مجلس، اجازه خروج به او نيز 
ندادند و بدين شــکل تحصن حالت بازداشت پيدا 

کرد.
در مــدت حضــور در مجلــس، متحصنيــن با 
صدر االشراف و سيد حسن تقي زاده مذاکرات 
و گفت وگوهايي را انجــام دادند. در گفت وگو با 
تقي زاده، وي خطاب به آقايــان گفته بود: »آقايان 
اگر مقصودتان از اين کارها ثواب آخرت اســت، 
خــوب، مانعي ندارد؛ اما اگر طالــب نتيجه و فايده 
عملي هســتيد، مثل اينکه با توجه به اوضاع داخلي 
و حمايت هاي خارجي کار لغوي است... به عاوه، 
به اين جوان ها )دانشــجويان( چــه کار داريد و چرا 
آن ها را به دردســر مي اندازيد؟...آقاي باقر کاظمي 
با تأثر خاطر و تعجب گفتند ما در زيارت عاشــورا 
مي خوانيم: »لعن اهلل امه قتلتک ولعن اهلل امه سمعت 
بذلــک فرضيت به« حــاال چطــور جنابعالي انتظار 
داريد که ما رضايت به اين اعمال خاف و ســلب 
حقوق مردم بدهيم؟... دکتر ســنجابي ...گفتند شما 

کارتي که پس از تشکیل جبهه ملي ايران از سوي سید مصطفي مدني منتشر شد 
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تصور مي کنيد ما جوانان و دانشجويان را تحريک 
بــه اين کارها مي کنيم؟ درســت به عکس اســت، 
حرارت و حدت آن ها اســت که مــا را به حرکت 
و فعاليت واداشــته اســت« )بازرگان، شصت سال 

خدمت ومقاومت، ج 1، ص 349(
تحصن در مجلس سنا پنج هفته به طول انجاميد. در 
طول اين مدت، دانشــجويان دانشگاه ها و همچنين 
ســاير اقشــار مردم با تظاهرات، حمايــت خود را 
از متحصنيــن اعــام کردنــد. در روز 14 اســفند، 
دانشجويان ماشين دکتر اقبال را در دانشگاه به آتش 
کشــيدند. بعد از اتمام انتخابات و افتتاح مجلسين، 
متحصنين اجازه يافتند تــا مجلس را ترک کنند و 
بدين شــکل بدون حصول نتيجه مشخص تحصن 

خاتمه يافت.
جبهــه ملي در هدف خود که برگــزاري انتخابات 
آزاد و قانونــي بــود توفيق نيافت؛ ولــي بااين حال 
اقدامــات جبهه و اعاميه هــاي آن در ميان مردم و 
به ويژه در به حرکت درآوردن دانشگاه نقش مهمي 
داشت و دانشگاه تهران و دانشسراي عالي، عمًا از 
آذر 39 تا پايان زمســتان را در تظاهرات و اعتصاب 

سر کردند.
در ششــم فروردين 1340 سيد محمود نريمان 
عضو برجســته جبهه ملي و وزير اســبق دارايي که 
فــردي به غايت خوش نام  بود، در منزل اســتيجاري 
خود در تهران درگذشــت و در امامزاده اسماعيل 
زرگنده به خاک ســپرده شــد. مراســم تشــييع و 
بزرگداشت و همچنين شب هفتم و چهلم نريمان به 
تجمع بزرگي عليه رژيم تبديل شد. از سوي ديگر 
در 12 ارديبهشــت ماه1340 در جريــان اعتصاب و 
اعتراضات معلمان در بهارســتان، درحالي که هيچ 
دليلي براي اعمال خشونت وجود نداشت، مأموران 
پليس معلمان را به گلوله بســتند و يکي از آن ها به 

نام دکتر خانعلي را به شهادت رساندند.
به دنبال اين واقعه، شــريف امامي از نخست وزيري 
برکنار و علي اميني به نخست وزيري منصوب شد. 
اوضاع نابسامان کشور و فشارهاي خارجي سرانجام 
شاه را تســليم و وادار کرد تا به خواسته هاي دولت 
کندي گردن نهد. به نوشته خود او: »امريکايي ها 
مي خواستند که دولت شريف امامي برود و 
آدم خودشان به جاي او نخست وزير بشود. 
اين شــخص علي اميني بــود.« )محمدرضا 
پهلوي، ص 22( آرمين ماير، سفير امريکا در تهران 
در آن دوران دراين باره مي گويد: »ســرانجام نتيجه 
مذاکــرات ما به اينجا رســيد ...بــه ازاي واگذاري 
ســي وپنج ميليــون دالر ... کانديداي مــا که براي 
اجراي رفرم پيشنهاد شــده ... به عنوان نخست وزير 
انتخاب شــود«. )گــزارش آرمين ماير؛ بــه نقل از 

نجاتي، تاريخ بيست وپنج ساله؛ ص 17(
ايرج امينــي فرزند علي اميني دربــاره داليل روي 
کار آمدن پدرش مي نويســد: »شواهد نشان مي دهد 
کــه در آن مقطــع امريکايي هــا هرگونــه کمک 
اقتصــادي و نظامي به ايران را مشــروط به انتصاب 
نخست وزيري کرده بودند که: اوالً، طرفدار غرب 
باشد، ثانياً، به اصاحات عميق اقتصادي و اجتماعي 

و مبــارزه با فســاد مبادرت کند و ســرانجام ضمن 
اعتقاد به مقام ســلطنت شــاه را به سلطنت مشروطه 
تشــويق کند. دکتر اميني واجد اين شــرايط بود.« 

)ايرج اميني، ص 284(
روي کار آمــدن علي اميني از ســوي جبهه ملي با 
ديده شــک و ترديد نگريسته شد؛ اما به دليل اينکه 
وي باوجود مخالفت شــاه، با حمايت امريکايي ها 
به ســر کار آمده بــود، در ميان عــده اي از حاميان 
سياست امريکا در ايران، مقبول بود. از سوي ديگر، 
ســابقه حضور وي در کابينه سپهبد زاهدي و عقد 
قرارداد کنسرسيوم وجهه اي منفي به او مي بخشيد. 
به قول داريوش فروهر: »مردم ايران هرگز گذشــته 
اميني را فراموش نمي کنند.« )دانشجويان پيرو خط 
امــام، ص 329( در طــرف مقابل هــم علي اميني 
چنــدان اعتمــادي به جبهه ملي نداشــت. گرچه به 
گفتــه خــودش در ابتــداي کار تصميم داشــت تا 
»چنــد تن از عناصر صالح جبهــه را براي همکاري 
دعوت کند« )توکلي، ص 12( که آن هم به توصيه 
امريکايي هــا بــود. )پيشــنهاد همکاري بــا عناصر 
طرفدار مصدق در پيشــنهادات 14 ماده اي بولينگ 
آمده بود؛ نجاتي تاريخ بيست وپنج ساله؛ ص 137( 
ولي با توجه به حساســيت شــاه نسبت به جبهه ملي 
صــاح کار خويش را در حفظ فاصله با جبهه ملي 
ديد. به گفته ســفير وقت انگلستان در ايران، شاه به 
او گفته بود که: »در اين زمينه با دکتر اميني مذاکره 
مفصلــي نموده و لزوم مبارزه بــا جبهه ملي را به او 
تأکيد کرده است« )ايرج اميني، ص 301( همچنين 
باختــر امروز، ارگان جبهه ملــي در اروپا، با عنوان 
»آخرين مهــره دربار« اميني را به شــمعي که براي 
جلوگيــري از فروريختــن ديوار در حال ســقوط 
هيئت حاکمه ايران بر ســرکار آمده اســت تشــبيه 
کرد. )باختر امروز؛ مــورخ 1340/2/31؛ به نقل از 

محمدعلي سفري، ص 393(
به همين دليل در نخســتين برخوردها رهبران جبهه 
ملــي با او کجدار و مريز برخــورد کردند؛ نه او را 
تائيد و نه يکســره تکذيب کردند. کشاورز صدر، 
سخنگوي جبهه ملي، در نخستين اظهارنظر درباره 
جبهه ملي ضمن رد شايعه حضور اعضاي جبهه در 
کابينه اميني، اظهارنظــر درباره دولت را موکول به 
عملکرد دولت پس از به دســت گرفتن امور کرد 
)کيهــان، 40/2/18( يک روز بعــدازآن، قطعنامه 
جبهه ملي منتشر شد در اين قطعنامه با توجه به اينکه 
دولت اميني مي بايست از مجلس بيستم رأي اعتماد 
بگيرد آن را غيرقانوني اعام کرد. در قطعنامه جبهه 
ملي آمده بود: »نظر به اينکه انتخابات مجلس کنونی 

برخاف قوانين اساسی مملکت و قانون انتخابات و 
اعاميه جهانی حقوق بشر صورت گرفته و حقوق 
ملت ايران پايمال گرديده است، جبهه ملی چنان که 
در قطعنامه های سابق خود صريحاً اعام نموده است 
کــه مجلس کنونی و دولت متکی به آن غيرقانونی 
اســت، با هر دولتی که متکی به اين مجلس باشــد 
مخالفت خواهد کرد.« )اطاعــات، 40/2/19( اما 
اين برخورد ســبب نشد تا جبهه ملي با دولت اميني 
هيچ گونه تماسي نداشته باشد. روابط جبهه ملي در 
دوره يک ســال ونيمه دولت امينــي به تدريج رو به 

تيرگي گذاشت.
جبهــه ملي پيش از روي کارآمدن اميني، تصميم به 
برگزاري ميتينگ در روز 28 ارديبهشــت در ميدان 
جاليه گرفته بود. به همين منظور پس از اســتقرار 
اميني در پســت نخســت وزيري، موضوع را با وي 
نيــز مطرح کردند و برخــاف نظر اميني که معتقد 
به تعويق برگزاري مراســم تا زمان بازگشت شاه از 
ســفر نروژ يا حداقل تا پس از تعطيات پايان هفته 
بود، مصمم بــه انجام آن بود. اميني هم هنگامي که 
عــزم جبهه ملي به برگزاري مراســم راديد، از آنها 
خواست که »اما متوجه باشيد که ]موضوع[ نفت و 

اين ها را مطرح نکنيد.« )توکلي، ص 133(
جبهــه ملــي با صــدور اطاعيــه اي، ضمــن طرح 
خواسته هاي خود درزمينه انتخابات و لزوم اصاح 
قانــون انتخابات و برگزاري فــوري آن، مردم را به 
حضــور در ميــدان جاليه در روز 28 ارديبهشــت 

فراخواند.
ميتينــگ جاليه با حضــور تعداد زيــادي از مردم 
برگزار شــد. تعــداد حاضريــن آن روز را بيش از 
هشــتاد هزار نفر و بــه عبارتي 120 هــزار نفر ذکر 
کرده اند. شــعارهايي که در آن مراســم داده شد و 
ازجمله شعار »مصدق پيروز است« تأثير بسياري در 
داخل و خارج ايران بر جاي گذاشــت. به گزارش 
مأمور ساواک: »موقع سخنراني چهار بار اسم دکتر 
مصدق آورده شــد کــه جمعيت هر بار به شــدت 
ابراز احساسات نمود طوري که جاليه مي لرزيد.« 
)مرکــز بررســي اســناد تاريخــي، ص 66( در آن 
مراســم دکتر صديقي، دکتر ســنجابي و شــاهپور 
بختيار ســخنراني کردند. قطعنامه مراسم هم توسط 
داريــوش فروهر خوانده شــد. همه چيز طبق برنامه 
پيش رفت، اال يک چيز؛ بختيار برخاف قرار قبلي 
درباره نپرداختن به مســئله نفت و سياست خارجي 
درباره نفت، پيمان ســنتو و... صحبت کرد. شاپور 
بختيار در بخشي از سخنان خود درباره موضع جبهه 
ملي درباره پيوستن به پيمان هاي نظامي گفت: »در 
سياســت خارجی جبهه ملی ايــران از هر اقدام که 
کمک به جنگ سرد کند برکنار خواهد بود. جبهه 
ملی ايران سياســت خارجی خود را بر اساس يک 
سياســت مســتقل ايرانی در کادر تعهدات سازمان 
ملل استوار خواهد کرد ما از شرکت در بلوک های 

متخاصم و دسته بندي هاي نظامی بيزار هستيم.«
مراسم با آرامش کامل برگزار شد و به پايان رسيد، 
ولي تعداد زياد جمعيت شرکت کننده در مراسم و 
شعارهايي که به طرفداري از دکتر مصدق داده شد 

ميتينگ جالليه با حضور تعداد 
زيادي از مردم برگزار شد. 

تعداد حاضرين آن روز را بيش 
از هشتاد هزار نفر و به عبارتي 

120 هزار نفر ذكر کرده اند
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و جاليه را لرزاند و نيز صحبت هاي بختيار انعکاس 
فراواني داشــت. به نوشــته ايرج اميني، فرداي آن 
روز، شــاه از نــروژ با دکتر اميني تمــاس و مراتب 
ناخشــنودي خــود را از برگــزاري ميتينگ جاليه 
ابــراز مي دارد. )ايــرج امينــي، ص329( اميني هم 
يکي دو روز بعدازآن ارسنجاني، وزير کابينه خود 
را به ماقات دکتر ســنجابي فرستاد تا با جبهه ملي 
گفت وگــو کند. در آن ماقات، ارســنجاني نتيجه 
مخالفت جبهه ملي با اميني را تقويت شــاه دانست 
و دکتر ســنجابي هم پيغام داد که اگر اميني راست 
مي گويد انتخابات را به ســرعت برگزار کند. دکتر 
اميني کــه از آن گفت وگو به نتيجــه دلخواه خود 
دســت نيافته بود و از ســوي ديگر همچون شاه از 
نفوذ جبهه ملي در جامعه بيمناک شده بود در سوم 
خردادماه دستور داد تا تأسيس شعبات جبهه ملي در 
شهرستان ها و برگزاري ميتينگ ممنوع اعام شود. 

)مرکز بررسي اسناد تاريخي، ص 68(
خبرگزاري فرانســه درباره آن تجمع نوشــت: »در 
ميتينگی که روز پنجشــنبه از طرف جبهه ملی برای 
درخواســت انجام انتخابــات در کوتاه ترين مدت 
برپا شــده بود، ده ها هزار نفــر از نام دکتر مصدق، 
نخســت وزير ســابق ايــران، با کف زدن اســتقبال 
کردند.« يونايتد پرس هم از تهران اين خبر را مخابره 
کرد: »متجاوز از 80 هزار نفر امروز در ميدان جاليه 
در ميتينگ جبهه ملی طرفدار مصدق، نخست وزير 
پيشــين ايران، شرکت کردند و به قصد دولت مبنی 
بر تعويــق انتخابات اعتراض کردند، ســخنگويان 
اظهار داشــتند بر اســاس قانون، دولــت حق وضع 
قانــون جديد انتخابات را نــدارد و انتخابات بايد با 
هميــن قانون انجــام بگيرد. ناطقيــن گفته اند ايران 
سياست مستقلی داشــته و نبايد از مسکو، واشنگتن 
و لندن دســتور بگيرد چون ميتينگ با نظم برگزار 
شد مقامات انتظامی دخالت نکردند و حادثه سوئی 

روی نداد.«
مراســم ميدان جاليــه تأثير ويــژه اي در ميان کليه 
نيروهاي سياسي اعم از شاه، اميني و حتي خود جبهه 
ملي برجاي گذاشــت. آن مراســم به عبارتي حتي 
امريکايي هــا را نيز به وحشــت انداخت. هيچ کس 
فکر حضور مــردم در آن انــدازه را نمي کرد. اين 
حضور غيرمترقبه موجب شــد تا از يک ســو شاه و 
اميني جبهه ملي را به عنوان رقيب و دشمن ديرينه اي 
که مي رفت تا فراموش شــود به ياد آورند. از سوي 
ديگر امريکايي هــا را که هنوز خاطره مصدق را از 
ياد نبرده بودند، به اين فکر انداخت که در صورت 
ادامــه وضعيت ممکن اســت بار ديگر ســال هاي 
1330تا 1332 در ايران تکرار شود و به همين جهت 
تاش کردند تا جلوي سرعت بيش ازحد تحوالت 

در ايران را بگيرند.
از ســوي ديگر جبهه ملي که اســتقبال از مراسم را 
مشــاهده کرد، با توجه به استقبالي که از حوزه هاي 
جبهه در سازمان هاي مختلف به عمل مي آمد به اين 
نتيجه رسيد که جبهه به يکه تاز صحنه سياسي ايران 
تبديل شده است و قادر به طرح خواست هايي فراتر 

از گذشته است.

بعد از ديدار ارسنجاني با دکتر سنجابي يک بار ديگر 
در تاريخ 25 خرداد چند تن از اعضاي رهبري جبهه 
ملي ازجمله سنجابي و کشاورز صدر با دکتر اميني 
ديدار گفت وگو کردند. در آن ديدار اعضاي جبهه 
تقاضاي برگــزاري ميتينگ و امتياز ارگان جبهه را 
با اميني مطرح ســاختند. درخواست هاي جبهه ملي 
با مخالفت نخســت وزير روبرو شــد. علــي اميني 
در مقابل خواســته هاي آنان گفت اگر شــما با اين 
دولت همکاري نکنيد يک دولت نظامي روي کار 
خواهد آمد که همين آزادي را هم از شــما ســلب 
خواهد کرد. )مرکز بررســي اســناد تاريخي، ص 
72؛ ســنجابي، ص 215( در پي آن ماقات اميني با 
برگزاري مراسم بزرگداشت شهيدان قيام سي ام تير 
از ســوي جبهه ملي مخالفت کرد، ولي جبهه ملي 
تصميم گرفت که به هر قيمت آن مراسم را برگزار 
کند. به گفته مهندس بازرگان؛ اميني باتجربه اي که 
از اســتقبال مردم از مراســم 28 ارديبهشت کسب 
کرده بود، برپايي مراســم ديگــري با هر عنواني از 
جانب جبهه ملي را بــه زيان خود ارزيابي مي کرد. 
در روز 29 تيــر عده اي از مردم بــه همراه تعدادي 
از رهبــران جبهه ملي و نهضت آزادي در ابن بابويه 
حاضر شــدند و پليس هم به دستور دولت به مقابله 
با آنهــا پرداخت.60 مجروح حاصــل برخورد آن 
روز نيروهــاي دولتــي و مخالفين بــود. )بازرگان، 
شصت ســال، ص 359( عاوه بر آن، تعداد زيادي 
از رهبران و فعاالن سياسي همچون دکتر سنجابي؛ 
دکتر صديقي؛ کريم آبادي؛ داريوش فروهر؛ سعيد 
فاطمي از رهبــران جبهه ملي و آيــت اهلل طالقاني؛ 
مهندس بازرگان و دکتر سحابي از رهبران نهضت 
آزادي جزو دستگيرشدگان بودند. پس از هفت يا 
هشت روز آيت اهلل طالقاني؛ دکتر صديقي و بيشتر 
اعضاي جبهه آزاد شدند. تعداد ديگري نيز همچون 
مهنــدس بازرگان و دکتر ســحابي پس از يک ماه 
آزاد شــدند. آخرين آزادشــدگان هــم مرحومان 
عباس رادنيا و آســايش بودنــد. در چند روزي که 
رهبران جبهه در زندان بازداشــت بودند، به دستور 
دولت، محل باشــگاه جبهه ملي در خيابان فخرآباد 
توســط مأموران حکومت نظامي تصرف شد. جبهه 
ملي با صدور اعاميه اي مشروح حوادث آن روز را 
با مردم در ميان گذاشــت و در پايان آن هم نوشت: 
»دســتگاه حکومت قصدي جز اينکــه ديکتاتوري 
ظالمانــه کنوني را ادامه دهد و عمــداً زمان تعطيل 
مشــروطيت را طوالني سازد ندارد.« )اعاميه جبهه 

ملي ايران مورخ 2 مرداد 1340(
آخريــن تماس ميــان دکتر امينــي و جبهه ملي در 
ششم شهريورماه ســال 1340 انجام گرفت. در اين 
جلســه که به پيشــنهاد دکتر اميني و در منزل دکتر 
فرهاد، رئيس دانشگاه تهران صورت گرفت، دکتر 
مهدي آذر، دکتر صديقي، دکتر سنجابي، مهندس 
عبدالحســين خليلــي و مهندس بــازرگان حضور 
داشــتند. محــور گفت وگوها برگــزاري انتخابات 
مجلسين بود. دکتر صديقي به اميني گفت چرا بايد 
در دوره شما مجلس منحل شود... بدين ترتيب شما 
رئيس الوزراي دوره اســتبداد هستيد زيرا نه مجلس 

وجود دارد و نه دولت متکي به آراي مردم اســت. 
مهندس بــازرگان هم گفت کــه دولت موظف به 
برگزاري انتخابات پس از سه ماه است. دکتر اميني 
هم در پاســخ به نقايص قانون اساســي، توطئه هاي 
مخالفان و مشــکات ديگر اشــاره کرد و درنتيجه 
پس از چهار ساعت جلسه بدون نتيجه پايان يافت. 
)بازرگان؛ شصت ســال، ص 357( ازآن پس تقابل 

ميان جبهه ملي و دولت تمام عيار شد.
جبهه ملي با اين تحليل که با ســقوط دولت اميني، 
شاه و امريکايي ها چاره اي جز قبول روي کار آمدن 
جبهه ملي نخواهند داشــت، لبه تيــز تبليغات خود 
را متوجــه دولت اميني ســاخت. در اين ميان طرح 
مســئله اصاحات ارضي از سوي شــاه و همچنين 
واقعــه اول بهمن در دانشــگاه، مواضــع جبهه ملي 
را به ســوي تقابل جدي با حاکميت ســوق داد. در 
مهرماه 1340 تقريباً همه چيز ميان اميني و جبهه تمام 
شــده بود. در ششم مهرماه اميني در سخنراني خود 
در تبريز اعام داشــت که جبهه ملي در هيچ زماني 
مانند امروز آزادي نداشــته است. در همين فضاي 
آزادي که به قول اميني ســابقه نداشت هنگامي که 
در 13 مهرماه اين سال حاج حسن شمشيري از دنيا 
رفت دولــت اميني از چاپ آگهــي دکتر مصدق 
به مناســبت مجلس ترحيــم او در مطبوعات و نيز 
برگزاري مراســم ختم در مســجد مجد جلوگيري 
کرد. در مراســمي هم که در مسجد ارگ برگزار 
شــد، پليس با باتــوم به شــرکت کنندگان حمله ور 
شــد. )سفري؛ ص 325( در آبان ماه، دولت به بهانه 
کشــف يک شــبکه حزب توده در اصفهان اعام 
داشــت که اين شــبکه با جبهه ملي در ارتباط بوده 
اســت. هيئت اجرائيه جبهه ملي طي اطاعيه اي اين 
موضوع را به شــدت رد کرد و دو روز بعدازآن هم 
طي اطاعيه ديگري با عنوان »بازگشــت اســتبداد 
پس از پنجاه وپنج سال از اعطاي فرمان مشروطيت« 
تفويض اختيار قانون گذاري به اميني از ســوي شاه 
را به بــاد انتقاد گرفت. )اعاميــه جبهه ملي مورخ 

1340/8/24 به نقل از سفري، ص 428(
در اوايــل آذرماه جبهــه ملي اعاميــه اي با عنوان 
»قم فاســتقم« انتشــار داد. متن اعاميــه آن قدر 
تند بود که نه تنها دولتي ها، بلکه نيروهاي سياســي 
را نيز به تعجب واداشــت. )عزت اهلل ســحابي، ص 
245( اعاميــه مزبور که به اعاميــه قمي معروف 
شــد )لطف اهلل ميثمي، ص 81( مردم را به تظاهرات 
در روز 14 آذر دعوت کرده بود. در جريان توزيع 
آن اعاميــه تعدادي از دانشــجويان ازجمله سعيد 
محسن و بيژن جزني دستگير شدند، ولي بعد از 
برخوردهايي که با مسئوالن جبهه صورت گرفت، 
جبهــه دعــوت خود را پــس گرفــت و تظاهرات 

برگزار نشد.

منابع مقاله در دفتر نشريه موجود است ■
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تاريخچه حرکت سياسي چپ در ايران مورد توجه 
و بررسي نشريه چشــم انداز ايران قرار گرفته است. 
پرسشــي که اين نشريه در شــماره 80 مطرح کرده 
اين اســت که علت گسترش چپ در ايران مذهبي 
چه بوده است؟ به نظر من پرسش اصلي مي توانست 
بررســي علت يــا علل ناکامــي، عــدم موفقيت و 

شکست جريان چپ در ايران باشد.
پــس از انقــاب مشــروطيت و روي کار آمــدن 
بلشــويک ها به جاي سوسيال دموکرات هاي انقابي 
عصر مشــروطيت، مــردم از چپ که تحــت  تأثير 
بلشويک ها قرار داشــت روي برتافتند. به جز دوره 
کوتاهي پس از شهريور 1320 و جنگ ضدفاشيسم 
و آلمــان کــه حزب تــوده توانســت تعــدادي از 
روشنفکران، شــعرا و نويســندگان را جذب کند، 
هيچ گاه جريان چپ نتوانســت هيچ يک از اقشار و 

طبقات مردم را با خود همراه کند.
در مقاله هاي شماره هاي گذشــته نشريه چشم انداز 
ايــران در مــورد تاريخچه »ســازمان انقابي حزب 
توده در خارج از کشــور« به نظر برخي از دوســتان 
ابهاماتي وجود داشــت. براي رفع آن ابهام ها برآنم 
که نخســت، تاريخچه مختصري از اين ســازمان، 
دوم، ماهيت طبقاتي و کيفيت مبارزاتي اين سازمان، 
ســوم، مشــاهدات خود از پشــت پرده آهنين و در 
پايان با اشاره کوتاهي ريشه هاي اختاف در جريان 

فکري چپ را بيان کنم.
»سازمان انقابي حزب توده در خارج از کشور« در 
سال 1342 در نشستي در مونيخ )آلمان( پايه گذاري 
و در سال 1346 به خاطر اختاف هاي فکري، نظري 
و ايدئولوژيک متاشــي شــد. از دل اين سازمان، 
تشکيات جديدي باعنوان »سازمان انقابي« توسط 
تعــدادي از اعضاي رهبري و کادرهاي موافق با آن 
تشکيل شد و در مقابل، کادرهاي سازمان عليه اين 
ســازمان جديد و اين عده اعاميه انشــعاب صادر 

کرده و به طور کامل جدايي به وجود آمد.
در نشســت مونيخ ســه نفر براي تدارک کنفرانس 
و تأســيس رسمي ســازمان انتخاب شدند. )محسن 
رضوانــي، کوروش الشــايي و بيــژن حکمت( تا 
تحقق کنفرانس اول که به کمک و معرفي فريدون 
کشــاورز در تيرانا )آلباني( تشکيل شد، گروهي از 
فارغ التحصيان انگليس )گــروه نيکخواه( به ايران 
عزيمت کردند. در تماس با سفارت چين مقرر شد 
به جاي اعضاي حزب تــوده که هنگام اختاف بين 

چين و شوروي، چين را ترک کرده بودند، مهدي 
خانباباتهراني و خسرو نراقي براي کمک به ترجمه 
متون چيني و همچنين کمک به بخش فارسي راديو 
پکن به چين عزيمت کنند. الزم به يادآوري اســت 
که در ســال هاي دهه 1960 چيني ها 60 نفر مترجم 
زبان فارســي آموزش داده بودنــد که آنها کامل و 
روان به زبان فارســي مســلط نبودند. از سوي ديگر 
بهمن قشقايي به تشويق ســازمان به شورش عشاير 
قشــقايي در جنوب ايران پيوســت و پس از مدت 

کوتاهي عطا و ايرج کشکولي نيز به او پيوستند.
در کنفرانس اول پس از دست به سرکردن فريدون 
کشاورز، محسن رضواني و کوروش الشايي، بيژن 
حکمت، بيژن چهرازي و سيروس نهاوندي به عنوان 
اعضاي هيئت اجرائيه ســازمان انتخاب شــدند. در 
اين مرحله ســازمان قصد گسترش فعاليت در اروپا 

را نداشت.
ســال 1344 کنفرانس دوم در بلژيک تشکيل شد. 
به جاي بيژن چهرازي و سيروس نهاوندي که به ايران 
آمــده بودند، دکتر فروتن و محمود مقدم )معروف 
به خان( در هيئت اجرائيه قرار گرفتند. سازمان افراد 
زيادي را به عضويت پذيرفت و کيفيت ســازمان با 
عضوگيري تغيير کرد و به يک سازمان اروپايي در 

حد فعاليت هاي کنفدراسيوني تبديل شد.
حدود شــش ماه بعــد کنفرانس فوق العــاده براي 
تعيين خط مشي سازمان و تصويب تز »سازمان هاي 
پراکنده« تشکيل شد که درواقع قصد اخراج فروتن، 

قاسمي و سغايي را داشتند که انجام هم شد.
هم زمــان از طريــق ويــدا حاجبي که مقيــم هاوانا 

)کوبا( بود و همســرش )اســوالدو بارتــو ميلياني( 
نماينــده چريک هاي ونزوئا در کوبا با دولت کوبا 
تماس برقرار شد و کوبا موافقت کرد گروهي براي 
آموزش هاي نظامي به آنجا عزيمت کنند. من يکي 
از افراد اعزامي به کوبا بودم و شرح آموزش نظامي 

را در شماره 88 نشريه به تفصيل داده ام.
پــس از بازگشــت از کوبا، تعدادي براي اســتقرار 
در ايران و کوشــش براي ايجاد کانون شورشي در 
روستاها، به ايران اعزام شدند. هم زمان گروهي که 
براي آموزش سياسي به چين رفته بودند بازگشته و 
تاقي اين دو روش )روش کوبا و چين( به جلســه 
کادرها انجاميد. اجراي خط مشــي مبارزه مسلحانه 
کنار گذاشته شد و مبارزه سياسي جايگزين آن شد. 
اين تضاد به طور کامل حل نشد؛ گروهي از افرادي 
که از کوبا برگشــته بودند به اضافــه دو نفر از افراد 
اروپا به چين اعزام شــدند که شرح آن را در شماره 

89 نشريه به طور کامل داده ام.
بــا شــروع مبــارزه مســلحانه توســط تعــدادي از 
روشنفکران ُکرد )شــريف زاده، معيني و ماآواره( 
کــوروش الشــايي به دنبــال تفکــر ســابق خود و 
بــه نمايندگــي از تعــدادي از کادرهــاي از کوبا 
بازگشــته به کردســتان عراق رفته و تحت حمايت 
جال طالباني قرار گرفته و قصد پيوســتن به گروه 
شريف زاده را داشتند که با آشکارشدن آن سازمان 
به طور کامل دوپاره شــد و گروه هاي کوچکي هم 
از ميــان آن به وجــود آمد که مطرح تريــن آنها در 
سال هاي بعد اتحاديه کمونيست ها بود که مربوط به 

شاخه امريکايي سازمان بود.
در ايــران بــا همکاري ســيروس نهاونــدي و اکبر 
ايزدپنــاه از خــارج و بنايــي و محمــدي از فعاالن 
ايران گروهي تشکيل شــد که از سال 1346 به بعد 
از ســازمان انقابي جدا شــده و تنهــا با يک کانال 
ارتباطي براي تبادل امکانات به طور مستقل فعاليت 
کرد که شــرح آن را به طور کامل در شــماره هاي 

گذشته تقديم حضورتان کرده ام.
به نظر من سازمان انقابي فاقد درک کافي از مسائل 
سياســي و تاريخي بــود. در اين باره نبايــد آموزه ها 

ارزيابي واقع بينانه مارکسيسم و مارکسيست ها در ايران

سيامك لطف  اللهي

در شماره 80 نشریه از هم وطنان و به ویژه كساني كه درباره موضوع فوق آگاهي 
یا تجربياتي دارند خواهش شده بود برخورد فعال كرده و به پرسش هایي كه در 
این شماره مطرح شده بود، پاسخ دهند. یكي از هم وطناني كه به این درخواست 
پاسخ مساعد دادند آقاي سيامک لطف اللهي است كه دیدگاه خود را در شماره 
83 باعنوان »كتاب هــاي ماركس را پس از انقالب مطالعه كردم« منعكس كرد و 
عالوه بر آن تجربيات و خاطرات خود را از ســازمان انقالبي حزب توده به رشته 
تحریــر درآورد و در پنج بخش در شــماره هاي 84، 85، 86، 88 و 89 از نظر 
خوانندگان گذشت. ایشان در پي نشر آن مطالب بر آن شده تا جمع بندي خود را 

به شرح زیر در اختيار خوانندگان چشم انداز ایران قرار دهند.

پس از انقالب مشروطيت و 
روي كار آمدن بلشويك ها به جاي 

سوسيال دموكرات هاي انقالبي عصر 
مشروطيت، مردم از چپ كه تحت  
تأثير بلشويك ها قرار داشت روي 

برتافتند

در ايران هيچ گاه مارکسيسم نداشته ايم
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و آموزش هــاي منفي )روســوفيل( حــزب توده را 

فراموش کرد.
بي ســوادي مارکسيستي مشــخصه همه گروه هاي 
چــپ بود، به طوري که 10 ســال پس از انقاب 57 
براي نخســتين بار کتاب هايي نظير گروندريســه و 
دست نوشــته هاي مارکس ترجمه شــد و در اختيار 
عاقه مندان بــه اين ايدئولوژي قــرار گرفت. پيش 
از انقــاب 57 و به خصــوص پيــش از فروپاشــي 
شــوروي آگاهي جريان چپ ايران عمدتاً منحصر 
بــه کليشــه هاي آموخته شــده از حزب تــوده بود. 
بــراي نخســتين بار از اوايــل دهــه 1960، چيني ها 
شوروي را يک کشــور امپرياليستي ناميده و تابوي 

شوروي پرستي را در جنبش جهاني چپ شکستند.
بــه نظر من دليــل اصلي که چرا ما )خارج نشــينان( 
نتوانســتيم مبارزات مؤثــري پا به پاي روشــنفکران 
داخل کشــور عليه رژيم شــاه انجام دهيم، در وهله 
اول به ماهيت طبقاتي عناصر تشــکيل دهنده جنبش 
دانشجويي خارج از کشور بستگي داشت. اکثريت 
قريب به اتفاق دوســتان ما از طبقات مرفه يا حداقل 
متوسط کشور بودند و انگيزه کافي براي مبارزه در 
ايران را در شرايط حاد عليه ساواک نداشتند. انگيزه 
اغلب آنهــا، روحيات قهرمان بــازي ـ خودنمايي و 
رقابت هاي سياســي در فضاي خارج از کشور بود. 
عصاره تمام ســازمان ها و گروه هاي چپ خارج از 
کشور به اندازه توان مبارزاتي اسکندر صادقي نژاد يا 

اميرپرويز پويان نبود.
از ســال هاي 1964 بــه بعد افــرادي بــا نيم چکمه 
و  چه گوارايــي  کاه  و  شــبه نظامي  پيراهنــي  و 
ســتاره ســرخي روي آن مشاهده مي شــدند که از 
چريک هاي امريــکاي التين، به خصوص چه گوارا 
تقليد مي کردند. عده اي مانند کوروش الشــائي و 
پرويز واعظ زاده لباس هاي مندرس و بي قواره اي به 
تقليد از مردم عامي ايران به تن داشــتند. مشابه اين 
پديده را در چين هم مشــاهده کردم. شايد به خاطر 
نداري و فقر لباس هاي وصله دار مي پوشيدند، حتي 
لين پيائو نفــر دوم حزب و حکومت هيچ گاه لباس 
اتوشــده به تن نداشــت. در چين فقط چوئن  الي، 
استثنا بود که هميشه لباس هاي مدل چيني و اتوشده 

و مرتب به تن داشت.
روزي همراه پرويز واعظ زاده در شــهر زاربروکن 
آلمــان بودم، بــراي کاري از هم جدا شــديم و دو 
نوبت قرار ماقات گذاشتيم. به طور اتفاقي چند نفر 
از دوستان ورزشکار آباداني مرا ديدند و به هيچ وجه 
امکان خاصي از دســت آنها را نداشتم. در چنين 
وضعيتي محذوراتي داشــتم و به هيچ وجه نمي شــد 
واعظ زاده را با گيوه اي که به پا داشــت و پشت آن 
را خوابانيــده بود و پيراهني گشــاد روي شــلوار و 
کيف مندرس به دست و افزون بر آنکه کادر مخفي 
ســازمان بود و حتي نام اصلي او را هم نمي دانســتم 
بيــن آن جمع ببرم که اتفاقاً هم بــه يکي از آنها در 
مورد همکاري با ســاواک مشــکوک بودم. ناچار 
تا قرار بعــدي او را رها کردم، هرچند مي دانســتم 

انتظارکشيدن در خيابان سخت است.
شــبيه به همين مورد را يکي از دوســتان از الشايي 
برايــم تعريف کرد. تجربه مســتقيم من با الشــايي 
هنگامــي بــود کــه بــه کوبــا مي رفتم. تعــدادي 

کارت پســتال هر يک به فاصلــه 15 روز به او دادم 
که براي خانواده ام پســت کند. او اين کار را نکرده 
و پس از چهارماه يکي از آنها را با نشاني درست به 
ايران ارســال کرده بود و خانواده ام براي يافتن من 
به مقام هاي انتظامي ازجمله سرپرســتي دانشجويان 
)شعبه ساواک( رجوع کردند. اين نخستين لورفتن 

من توسط الشايي و بي مباالتي او بود.
نخستين بار که الشايي را ديدم کتاب منتخبات لنين 
را در دســت داشــت. در مقدمه آن اســتالين گفته: 
»رفقا، ما کمونيســت ها مردمي از سرشــت ويژه ايم 
و...« اين جمله را برايم خواند و پس از صحبت هايي 
از هم جدا شديم. او را در سال 1352 درحالي که در 
زندان همدان در تبعيد انفرادي بودم در تلويزيون در 
حال ندامت ديدم. اين آقاي »سرشــت ويژه« رئيس 

لژيون خدمتگزاران رژيم شاه بود.
اين نمونه هــا را آوردم تا به کيفيــت برخورد افراد 
ســازمان انقابي پــي ببريد و آنها را با تشــکيات 
منضبــط و آهنين چريک هاي فدايــي و مجاهدين 
نسل اول مقايســه کنيد. آيا فرار حيرت انگيز حميد 
اشرف به مدت پنج سال در مقابله با ساواک با چنين 
افرادي امکان پذير بود؟ من با خط مشــي فدائيان و 
مجاهدين موافق نبودم ولي هر چه بود در شــرايط 

ايران و بر اساس نياز مبارزاتي شکل گرفته بود.
اينکه مي توان در خارج از کشــور تشکياتي ايجاد 
کــرد و با آموزش هــاي مربوطه در ايــران انقاب 
کرد تنها به سازمان انقابي خاصه نمي شد. خسرو 
شــاکري در مقاله اي نوشــته بود »مدعــي زياد بود 
ولــي مرد ميدان کم بــود«. او ترتيب اعزام گروه ها 
يا افرادي را براي آموزش به الجزاير يا فلسطين داده 
بود. مشابه اين حرکت را فرهاد فرجاد توضيح داده 
اســت. در سال 1355 هنگام عبور زندانيان بند دو و 
سه قصر به حمام، داريوش مطلوبي را ديدم. او جزو 
گروه هاي آموزشــي مبارزه مسلحانه بود که مدتي 
در فلسطين فعاليت داشته و از دوستان جبهه  ملي در 
اتريش بود. مشابه همين حرکت را حسن ماسالي از 

طريق جبهه ملي خاورميانه انجام داده بود.
مطلــب ديگــري کــه الزم مي دانــم از تجربيــات 
خود بيان کنم شــرايط کشــورهايي اســت که در 
گذشــته معروف به اردوگاه سوسياليسم بودند. من 
بلغارستان، يوگســاوي، چکسلواکي،  کشورهاي 
مجارســتان، کوبــا و چين را در فرصت مناســب و 
کافي ديــده ام. به جز چيــن که انقابــي مردمي و 
همه گيــر عليه فئوداليســم در آن صورت گرفت و 
به گفته مائو، انقاب »بــورژوا دموکراتيک« بود و 
کوبا که در آن انقابي ملي براي پايان دادن به سلطه 
امريــکا صورت گرفــت، بقيه کشــورهاي اروپاي 
شرقي تحت ســلطه ارتش سرخ و استعمار شوروي 
بودند. اختناق در اين کشورها با اختناقي که ساواک 

در ايران به وجود آورده بود قابل مقايسه بود و فساد 
در دستگاه دولتي به حداعا وجود داشت.

انقاب اکتبر در شــرايط خاص روســيه جنگ زده 
و خأل قدرت سياســي حاکم انجام شد. اين انقاب 
عليه عقب افتادگــي و حاکميت ارتجاع دربار تزار، 
فئوداليسم و حاکميت کليساي ارتدوکس صورت 
گرفت و در اصل بنيان انقاب صنعتي روسيه ريخته 
شــد. ســرمايه داري دولتي تحت حاکميت حزب 
کمونيســت مستقر شــد و نام سوسياليسم را با خود 

يدک کشيد.
سرمايه داري دولتي و حکومت توتاليتر آن، زيربناي 
فاشيســم اســت. روش اين حکومــت نوپا، حذف 

دگرانديشان بود که استاد آن استالين بود.
کشتن خانواده تزار و تيرباران دختران نوجوان تزار 
و حتي پسر 9 ساله او از فاصله نزديک و چند قدمي 
توسط بلشويک ها، کشــتن 130 نفر از کارگران و 
ملوانــان معترض در ســال 1918 )کرونشــتات( و 
اعمالي که امروز توســط خمرهاي سرخ، داعش و 
القاعده انجام مي شود و دنيا آن را محکوم مي کند، 
به اضافه کشتن امثال تروتسکي در مکزيک از اين 

نوع اعمال هستند.
اين روش حاکميت توتاليتر را به بهترين شــکل آن 
ناسيونال سوسياليست هاي آلمان يا نازي ها در اروپا 
پياده کردند. در جهــان تا به امروز هيچ گاه انقاب 
سوسياليســتي وجود نداشــته، ولي در کشــورهاي 
پيشرفته صنعتي فاکتورهايي مانند از بين رفتن فاصله 
بين کار فکري و يدي، از بين رفتن فرق بين شــهر و 
روستا به معناي صنعتي شدن کامل روستا، مقدماتي 
از انقاب سوسياليســتي اســت که امــکان آن در 
صورتــي وجود دارد کــه جهان عــاري از تهاجم 
اســتعماري باشــد. در حال حاضر تمام انقاب هاي 
جهان، دموکراتيک و عليه ســلطه ارتجاع داخل و 

استعمار جهاني است.
فروپاشــي شــوروي، پايانــي بر حاکميــت مطلق 
حزب به عنوان ســرمايه دار دولتي بود و نه بازگشت 
از سوسياليســم. کســاني که معتقد به بازگشــت از 
سوسياليسم هستند، سخت در اشتباه اند. چرخ تاريخ 
هيــچ گاه به عقــب بازنمي گــردد و از حرکت نيز 

بازنمي ايستد.
پيــش از فروپاشــي شــوروي، دوســت گرامي و 
ازدســت رفته ما آلبرت سهرابيان براي ديدار آونس 
مراديان که به ارمنســتان مهاجرت کرده بود رفت. 
در بازگشت از اوضاع موجود در ارمنستان مي گفت 
عجيب تريــن داســتان اين بــود که پزشــکي براي 
واردشــدن به حزب چند سال کار پزشکي مي کند 
و بــراي رشــوه دادن و ورود به حــزب، پول جمع 
مي کند. از او پرســيدم »مگر درآمد يک پزشــک 
کفاف زندگي مرفــه و راحتي را نمي دهد؟« گفت 
خير. تمــام توليدات کشــورهاي بلوک شــوروي 
ازجمله ارمنســتان با نرخ دولتي بــه اعضاي حزب 
فروختــه مي شــود و اعضاي حــزب با نــرخ بازار 
آزاد به غيرحزبي ها مي فروشــند و اين بزرگ ترين 
منبــع درآمــد در اين کشورهاســت، ولــي افزود: 
»سوسياليســم همچنان برقــرار اســت.« چون همه 
کارخانجــات و مؤسســات تجاري بــزرگ دولتي 
اســت. آلبرت از دستياران نزديک محمدباقر امامي 

سرمايه داري دولتي و حكومت 
توتاليتر آن، زيربناي فاشيسم 
است. روش اين حكومت نوپا، 

حذف دگرانديشان بود كه استاد 
آن استالين بود
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و داراي افکار کاماً  بلشويکي بود. آنها سوسياليسم 
را تنها ضد سرمايه داري و مالکيت خصوصي و آن 
را بــا مالکيت دولتــي برابر مي دانند. اين برداشــت 
همه چپ هاي لنينيست ـ استالينيست بوده و هست. 
دراين باره کتاب »محمدباقر امامي و کروژيک هاي 
او« نوشــته محمدحسين خســروپناه به تازگي منتشر 

شده است.
امامــي، کروژيک هــا را از ســال هاي 1320 به بعد 
تشــکيل داد و تا گســترش آن به »ســاکا«، سازمان 
کمونيست هاي ايران، که حدود 120 نفر از اعضاي 
آنهــا در ســال 1340 دســتگير شــدند، حتي يک 
اعاميه از سوي آنها منتشر نشد. اين بي عملي تمامي 
گروه هاي چپ سنتي، يکي از داليل به وجودآمدن 
چريک هاي فدايــي خلق و پيــروي از »تئوري رد 
بقا«ي اميرپرويز پويان بود. ســازمان ساکا را به اين 
منظور و براي نمونه يادآوري کردم که چرا اعضاي 
آن بهترين افراد جامعه از نظر خصلت و شــخصيت 

بودند.
دو مؤلفه جريان سياســي چپ سنتي ايران نخست، 
بي عملي و دوم، سرسپردگي به فرمان »ک.گ.ب« 
بوده اســت. دو جريان فکري مســلط بــر آن يکي 
ضــد ملــي و ضــد ناسيوناليســتي و به اصطــاح 
»انترناسيوناليستي« که در حقيقت همان تحت فرمان 

شوروي و ديگري ضدهومانيسم بودن آنها بود.
در اين ميان سازمان انقابي قبله خود را تغيير داد و 
تابع روش ها و سياست هاي چين شد، ولي همچنان 
به صورت يک کلوپ روشنفکري خرده بورژوازي 
باقي ماند و به يک سازمان سياسي چپ تبديل نشد.

به نظر من در تاريخ اخير ايران پس از مشــروطيت 
و مبارزات جانانه سوسيال دموکرات ها که چپ هاي 
واقعي بودند مانند حيــدر عمواوغلي و يپرم خان و 
ديگر داشــناک های مبارز و تعداد اندکي اطرافيان، 

جريان سياسي چپ وجود نداشت.
حزب  توده که مي خواســت نقش چپ را در ايران 
بازي کند نه تنها چپ نبود،  بلکه يک حزب راست 
سرســپرده شــوروي و يک باشــگاه روشــنفکري 
بيشــتر نبود. اگر حزب  توده توانســت در مواردي 
بــا ســنديکاي کارگري همــکاري کند ســازمان 
انقابــي و توفان که در خارج تشــکيل شــده بود 
حتي اين مورد از همکاري را هم نداشــته و به طور 
خالص روشــنفکري و خرده بورژوايي بودند. چپ 
جديد ايران همســو با چپ امريکاي التين و ديگر 
کشورهاي خارج به طور عمده، چريک هاي فدايي 
خلــق بودند که دوران اين جريــان جهاني نيز پايان 

يافته است.
تمامــي مطالبي که تا اينجا گفتــم درباره تاريخچه 
و ماهيت ســازمان انقابي و ديگر تفکرات چپ و 
قبله اصلي آنها »اردوگاه شــوروي« بود. مشــخصه 
تمام آنها اين اســت که لنينيســم و بلشويسم روسي 
را از مقولــه مارکسيســم و جزئــي از آن مي دانند. 
به نظر مارکس کار از هســتي انســان جدا نيست و 
از آغاز پيدايش بشــر وجود داشــته و تا ابد وجود 
دارد. تغيير در شــيوه توليد، وســايل توليــد و... در 
اين اصل تغيير به وجود نمي آورد. تضاد، ذاتي اشــيا 
و پديده هاســت. ماهيت هر پديده با وحدت اضداد 
آن پديده مشــخص مي شود. قانون وحدت اضداد، 

اساسي ترين قانون ديالکتيک و طبيعت است. براي 
نمونه دو جهــت مخالف مذکر و مؤنــث در انواع 
نباتات و حيوانات و ازجمله انسان وحدت اضدادي 
است که ماهيت وجود همان نوع را تعيين مي کند. 
اگر يک جهت نباشــد جهت ديگر و کل آن واحد 
وجود نخواهد داشــت. زماني که انســان در طبيعت 
دســت مي برد از يک جزء طبيعت جدا شــده و در 
مقابل طبيعت قرار مي گيرد. به عبارت ديگر انســان 
در مقابل طبيعت از ابژه به ســوژه تبديل مي شــود و 
بــا تغيير طبيعت به نفع خود به عنوان عاملي متضاد با 
طبيعت قرار مي گيرد. برپايه اين تکامل و دگرگوني 
که روابط توليد )نــوع مالکيت و توزيع نعمت هاي 
زندگي( نيــز تغيير مي کند و بر پايه اين دو، روبناي 

سياسي و فرهنگي جامعه دگرگون مي شود.
با تکامل توليد و بهره برداري بيش از نياز از طبيعت، 
توليد مضاعف به صورت ســود در اختيار گروهي 
خاص قــرار گرفته و طبقــات اجتماعــي به وجود 
مي آيد. ازاين پس توليد به خاطر ســود، جاي توليد 

به خاطر نياز را مي گيرد.
در اين مرحله انســان ها با اسيرشدن در سود از خود 
و انسانيت خود بيگانه مي شوند و تمام کوشش هاي 
سوسياليست ها )انسان گرا( براي رفع ازخودبيگانگي 
انسان و بازگشت توليد به اندازه نياز انسان ها به جاي 

تخريب طبيعت و سوءاستفاده از آن است.
با از بين رفتن شــيوه هاي توليد دهقاني )که در ايران 
هنــوز از بين نرفته و در اروپــاي غربي کاماً  از بين 
رفته( و مسلط شدن توليد صنعتي،  تفاوت بين شهر و 
روستا از بين رفته و هم زمان تفاوت بين کار يدي و 
کار فکــري نيز از بين مي رود و معيارهاي اجتماعي 
و سياســي بورژوازي از قبيل مرزهاي بين کشورها 
و تفاوت هــاي فرهنگي محصول ســرمايه داري، از 
بيــن رفته و بيــش از 90 درصد جامعه فاقد مالکيت 
بر ســرمايه و ابزار توليد مي  شــوند که طبقه کارگر 
گسترده در جامعه را تشــکيل مي دهند. مفهوم اين 
طبقه کارگر که اقشــار متوســط و تکنوکرات  هاي 
جامعه تا پايين ترين اقشار کارگري را در برمي گيرد، 
با طبقه کارگر يک قرن گذشته تفاوت اساسي دارد. 
حاکميت اين طبقه و بخش عظيم جامعه را مارکس، 
ديکتاتوري پرولتاريا مي نامد که در مکتب روسي و 

لنين، حزب آوانگارد جاي آن را مي گيرد.
اگــر فــرض بر اين باشــد کــه حاکميــت عبارت 
از ديکتاتــوري يــک طبقه بــر طبقه ديگر اســت 
جابه جايي جهت غالب و مغلوب تضاد را، مارکس 
»ديکتاتوري پرولتاريا« يعنــي حاکميت و هژموني 

اکثريت بر جامعه مي داند.
ديکتاتوري پرولتاريا کلمه اي بحث برانگيزي شــده 
چــون در شــوروي و بــا حاکميت حــزب )اقليت 
کوچــک( و حاکميت بر جامعه نوعي از حکومت 
فاشيســتي به وجــود آمــد کــه تاريخچــه حذف 
دگرانديشــان، اردوگاه هاي کار اجباري و کشــتار 
انســان ها، مالکيت اقليت حزب بر سرمايه جامعه و 
درنهايت سياســت هاي امپرياليســتي پس از جنگ 
دوم و قراردادن همه اينها به جاي مفهوم سوسياليسم 
از گنجايش اين نوشته خارج و بر همگان نيز روشن 

است.
خاصــه اينکه لنين رســالت طبقه کارگــر را از او 
گرفت، چون در روسيه اي که او انقابش را هدايت 
مي کــرد و طبقه کارگر مقتــدر و در اکثريت نبود، 
حاصــل آن تئــوري »طبقــه کارگر اصل اســت و 
حزب آوانگارد روشــنفکران شرط تحول« بود که 
لنينيســت ها آن را جهان شــمول مي دانند. راه رشد 
غيرســرمايه داري که درواقع صنعتي کردن جامعه و 
غلبه بر فئوداليسم است توسط حزب انجام مي شود: 
طبقــه کارگــر محصــول رشــد صنعــت و جامعه 
سرمايه داري است؛ نه ايجادکننده آن، صنايع توسط 
کارآفرينــان و بورژوازي صنعتــي به وجود مي آيد 
)حرکت، تکامــل، جهش يا نفي در نفي و وحدت 

اضداد(
اگر چهــار اصل ديالکتيک لنيــن را کنار بگذاريم 
و تضاد را رکن اساســي و عمــده ديالکتيک قرار 
دهيــم، شــناخت و روش هاي مبارزه براســاس آن 
روشــن تر و آسان تر مي شود. در انقاب چين تضاد 
عمده بين فئوداليســم و دهقانان )مــردم( بود. زمان 
حمله ژاپني ها به چين، مائو اســتراتژي را بر جنگ 
ضد ژاپن قــرار داد و تضاد ملي را عمده دانســت. 
درنتيجه با چيانگ کاي شــک و حتي فئودال هاي 
مخالف ژاپني وحدت کرده و آنها را در جبهه ضد 
ژاپن پذيرفت و در مناطق تحت نفوذ آنها تنها بهره 

مالکانه را تعديل کرد.
درحالي که در مناطقي که فئودال ها غيرازاين بودند 
اراضــي تحت مالکيت آنهــا را مصادره مي کردند. 
پس از اتمام جنگ جهاني دوم دوباره تضاد داخلي 

عمده شد و جنگ داخلي بر اساس آن شروع شد.
انقــاب 57 ايران يــک انقاب ملي و ضدســلطه 
امريکا و نماينده سرســپرده آنها شــاه بــود. در اين 
زمان وحدت تمامي نيروهاي ملي و ضدســلطه اعم 
از ملي، چپ يا مذهبي کاري درســت بود. اشــتباه 
بزرگي که »چپ«  در ايــران انجام داد در زماني که 
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مي دهد کــه در رأس ماده مربوط بــه محرومان از 
شرکت در انتخابات قوانين مذکور، زنان يا به تعبير 
عصر قاجاري آن نسوان قرار دارند. ناگفته پيداست 
که آموزه هاي شريعت مبنا و محور اصلي اين اصل 
است. کما اينکه اغلب مفســران رسمي ديني نيز با 
همين تلقي از آموزه هاي فقهي، زنان را فاقد شرايط 
الزم براي شــرکت در انتخابات مي دانســتند. البته 
بعدها و در عصر متأخر برخي فقها نظير امام خميني 
با طرح فقه پويا، نظرياتي متفاوت از نقش و جايگاه 
زنان ارائه دادند. کما اينکه بر همين اســاس زنان در 
انتخابات بعد از انقاب، حق شــرکت پيدا کردند؛ 
البته قريــب دو دهه پيــش از آن در خال رفراندم 
اصول ششــگانه انقاب سفيد شــاه و ملت، زنان از 
اين حق برخوردار شده بودند. بر اين اساس در اين 
نوشتار ضمن بررســي سير تاريخي محروميت زنان 
در انتخابات بر اساس قوانين مربوطه، به واکنش هاي 
تشــکل هاي زنان در دوره نخســت وزيري مصدق 
نســبت به اين قوانين پرداخته و سپس عکس العمل 
نيروهــاي مذهبــي در قبال ايــن فعاليت هــا مورد 

بازکاوي قرار خواهد گرفت.

1. محروميت شــرکت نسوان در انتخابات 
مجلس:

قانون اساســي مشــروطه علي رغم اينکــه از تلفيق 
قوانين اساسي برخي کشورها نظير: بلژيک، فرانسه 
و هلند نوشــته شــد، اما روح مذهبي بــر آن حاکم 
بود. اين قانون هيچ حقي براي زنان قائل نشــد، البته 
انقاب مشــروطه زنان را با برخي حوزه هاي جديد 
اجتماعي آشــنا کرد، اما تنها زنان تحصيل کرده در 
اين عرصه ها آگاهي هايي داشته و بعدها الهام بخش 
جنبش حقوقي زنان در ايران شــدند. در آن سال ها 
روشــنفکراني نظير: ايرج ميرزا، ملک الشعراي بهار 
و ميرزاده عشقي از حقوق زنان حمايت مي کردند. 
در 12 مــرداد 1290 اوليــن بــار حــاج محمدتقي 
وکيل الرعايا نماينده همدان مسئله برابري زن و مرد 
را در مجلس شــورا مطرح کــرد که مجلس از اين 
پيشــنهاد شوکه شد.1 پنج سال پيش از آن مصوبات 
مجلــس شــوراي ملــي در خصــوص انتخابــات2 
به صراحــت مهر محروميت بر شــرکت نســوان= 
اناثيه=زنان در انتخابات زده بود. برخي از اين قوانين 

عبارت اند از:
در ماده سوم از نظامنامه انتخابات مصوبه 18 شهريور 
1285، معروف بــه نظامنامه انتخابات اصنافي آمده 

مقدمه
فعاليت هاي اجتماعي و سياســي زنان از زمره 
مطالبات عصر مدرن تلقي مي شود که در ايران 
با انقالب مشروطه و شکل گيري تشکل هاي زنان 
و در قالب مطالبات برخي احزاب و گروه هاي 
سياســي و اجتماعي بازتاب يافــت، اما به نظر 
مي رسد، از همان بدو طرح و تکاپوهايي از اين 
نوع، نيروهاي ســنت گرا به شدت در مقابل آن 
مقاومت کرده و مانع هرگونه تالشي دراين باره 
شــدند. معمواًل هيئت حاکمه و دولت ها نيز به 
تبعيت از ايــن عناصر، تمايلي براي تغيير قانون 
از خود نشان نمي دادند. به طوري که در چندين 
بار اصالح قانون انتخابات، محروميت شــرکت 
نســوان در انتخابات طي پنج دهه همچنان در 
رأس ايــن قانون خودنمايي مي کــرد. بر اين 
اساس سؤال اصلي اين نوشتار اين است که در 
موضوع شرکت زنان در انتخابات، کدام نيروها 
و عناصر نقش تعيين کننده اي- سلبي يا ايجابي- 

ايفا کردند؟ سرنوشت اين چالش چه شد؟
ادعاي اصلي نوشتار اين است که در اين چالش، 
تشکل هاي زنان و عناصر مذهبي طرفين اصلي 
اين منازعه را تشکيل مي دادند. عامل متغير در 
اين منازعه هيئت حاکمه بود که با تمايل آن به 
هريک از طرفين چالش، آن طرف پيروز مبارزه 
مي شد. به تعبير ديگر تا زماني که هيئت حاکمه 
نسبت به نيروهاي مذهبي به خصوص مرجعيت 
وقت آيت اهلل بروجردي )در سال هاي 1340-

اين تشکل هاي  بااحتياط عمل مي کرد،   )1323
زنان بودند که مجبور به عقب نشــيني از موضع 
خود شدند، اما همين که در پي رحلت آيت اهلل، 
هيئت حاکمه وقــت، بنا بر ادعاي شــرايط و 
مقتضيات بين المللي، تمايل خود را به شــرکت 
زنان در انتخابات نشــان داد، نيروهاي مذهبي 
باوجود مخالفت هاي شديد، موفق نشدند مانع 
چنداني ايجاد کنند و باالخره شرکت زنان در 

انتخابات تحقق پيدا کرد.
الف( ســيري تاريخي بر جايگاه نسوان در 

قوانين انتخاباتي
بررســي قوانين مربوط به انتخابــات اعم از: مجلس 
شوراي ملي، انجمن هاي ايالتي و واليتي، بلديه نشان 

هنوز تضــاد ملي )ادامه انقــاب و جنگ با عراق( 
به عنوان تضاد عمده برقــرار بود حرکت هاي چپ 
در ايــران براي بــه دســت گرفتن حاکميت غلط و 
نتيجه آن براي کشور فاجعه بار بود. مهم ترين نمونه 
اسفبار آن تداخل تفکر چپ که اعتقاد به تضاد کار 
و سرمايه داشت در حزب کومله بود که به تاشي و 
افول اين حزب مردمي انجاميد. نمونه ديگر روشن 
و زنده در انتخابات نيمه قرن 19 آلمان که کارگران 
نماينده جداگانه اي معرفي کرده بودند، مارکس و 
يارانش به نمايندگان بورژوازي آلمان رأي دادند و 
به درســتي معتقد بودند که جهت مخالف تضاد در 
آلمــان در مقابل حکومت نيمه فئــودال، بورژوازي 

است نه طبقه کارگر.
براي شــناخت تضادهاي طبقاتي بايد شيوه توليد را 
شــناخت. به جرئت مي توان گفت که مــا در ايران 
هيچ گاه تاکنون مارکسيسم نداشته ايم و شيوه توليد 
مســلط در ايران هنوز از ســوي شــخص يا جريان 

سياسي تعريف نشده است.
پرسش اساسي اين اســت که ثروت به دست آمده 
از نفت خام که توليد دســت بشــر نيست و جزئي 
از زمين و طبيعت اســت، آيا ســرمايه اي است که 
از طريــق ايجــاد ارزش اخاقــي و ســود و ديگر 
فاکتورهاي سرمايه داري حاصل شده يا بهره مالکانه 

از زمين است؟
آيا در کشورهاي نفت خيز ازجمله ايران، سرمايه دار 
يا کارآفرين هــا، در تضاد با مــردم و طبقه کارگر 
هســتند يا بهره بــرداران از ثروت؟ آيــا اصاحات 
ارضي شــاه شــيوه توليد فئودالي را در ايران از بين 

برد؟
اغلــب چپ ها به خصــوص حزب تــوده »انقاب« 
1341 شــاه را گذار از فئوداليســم به ســرمايه داري 
عنــوان کردنــد و اغلــب فراموش کردنــد که در 
کشــورهاي نفت خيــز بهره بــرداري از زميــن نــه 
به صورت شيوه توليد سنتي فئودالي، بلکه به صورت 

بهره برداري از فروش نفت خام است.
مائو با شناخت عميقي که از تضاد داشت در انقاب 
چين نقش عمــده اي ايفا کرد، ولي پس از پيروزي 
انقاب دچار اشتباه بزرگي شد و اينکه با کمي تغيير 
راهــي را رفت که لنين و اســتالين رفته بودند و آن 

حاکميت حزب در ساختار کشور بود.
انقاب و جنگ، تخريب سازمان اقتصادي، سياسي 
و نظامي رژيم کهنه اســت و مســئله اي اســت که 
به دســت انقابيون حل مي شــود، ولي ســاختمان 
اقتصادي، فرهنگي و سياسي کشور پس از انقاب 
کاري نيست که به دســت همان انقابيون صورت 
پذيــرد، بلکه نياز به تکنوکرات هــا و افراد آگاه در 

سازندگي دارد.
مائو در جهش بزرگ اقتصــادي،  انقاب فرهنگي 
و برخي کارهاي ديگر دچار اشــتباه شــد. در سال 
1969 پين شــيائوپنگ رهبري ســاختمان کشور را 
با کمک تکنوکرات ها، دانشــمندان و ليبرال ها در 
جهت ســازندگي انجام داد، کاري که در شوروي 

با فروپاشي حکومت صورت گرفت.
 بينش ديالکتيکي جهان شمول است، ولي انقاب و 
ساختمان هر کشور مربوط به همان کشور است.■

از نسوان تا زنان
مروري بر واکنش علما به پنج دهه تکاپوي زنان 

براي شرکت در انتخابات

بخش اول 

رحيم روح بخش
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اليحه مربوط به قانون انتخابات درج نگرديد. تعداد 
زيادي از روحانيون رده باال، مصدق، نخســت وزير 
وقت را از مخالفت شــديد خود دربــاره حق رأي 
و حق انتخاب شــدن زنان مطلع ساختند و حق رأي 
زنان را ضد اسام اعام کردند،6 در رأس اين علما، 
آيت اهلل بروجردي مرجع تقليد اعلم شــيعه و رئيس 

حوزه علميه قم قرار داشت.
ب( چالش شــرکت زنان در انتخابات در 

دوره مرجعيت آيت اهلل بروجردي
1. مواجهه آيــت اهلل بروجردي با برخي 

پديده هاي نو
يکــي از جريانات تأثير گذار در تحوالت سياســي 
1340 - 1325 جريــان مرجعيــت در حوزه علميه 
قم به رهبري آيت اهلل العظمي بروجردي بود. دوران 
يک  دهــه و نيم مرجعيت عام آيــت اهلل بروجردي 
با وقايع و رويدادهاي چنــدي هم زمان بود. دوران 
اســتقرار در قــم و زعامــت حــوزه و به خصوص 
مرجعيــت عام ايشــان، هم زمــان با آغاز نخســتين 
سال هاي سلطنت محمدرضاشاه جوان از يک سو و 
تشــديد ورود مظاهر مدرن به کشور از سوي ديگر 
بود. ازاين رو، نوع نگرش و درنتيجه مواجهه ايشان با 
برخي پديده هاي نو مانند شرکت زنان در انتخابات، 
راديــو، تلويزيــون و اصاحات ارضــي قابل تأمل 
مي باشد. از آن جمله آيت اهلل بروجردي به راديو نظر 
مساعدي نداشــت و خريد آن را: »موجب سهولت 
دسترســي به لهويات و استماع اصوات لهويه« ذکر 
و تأکيد کرده بود: »الزم اســت مســلمين از خريد 
آن تجنب نمايند.«.7 ســندي حاکي است: »نماينده 
حضــرت آيت اهلل آقــاي بروجــردي به اتفاق آقاي 
رئيس شــهرباني به فرمانداري آمده و اظهار داشتند 
که نظر حضرت آيت اهلل بر اين اســت که از نصب 
و توســعه دســتگاه تلويزيون در قــم مخصوصاً در 
مغازه ها و مألعام جلوگيري شود...« در پي تأکيدات 
آيت اهلل بروجردي،8 اين مســئله در مذاکرات هيئت 
دولت منوچهر اقبال طرح و نســبت به نظر آيت اهلل 
دستور رسيدگي صادر شــد؛ اما معلوم نيست که با 
درخواست هاي ايشان موافقت حاصل شده است يا 

خير؟
مشــابه همين واکنش را آيــت اهلل بروجردي درباره 
اصاحات ارضي نشــان داد. ايشــان طــي مخابره 
تلگرافي، »حضرت حجت االسام والمسلمين آقاي 
بهبهانــي دامت برکاته«9 را مــورد خطاب قرار داده 
و خاطرنشان مي ســازد: »چندي قبل که زمزمه هايي 
از تحديــد مالکيــت مســموع مي شــد، بــه جناب 
آقاي نخســت وزير[منوچهر اقبال] شــفاهاً و بعداً به 
اعلي حضرت همايوني دامت عظمته – کتباً نصحاً و 
رعايه لتکليف- عدم موافقت آن را با قوانين ديانت 
مقدسه اسام تذکر داده ام و جواب هاي رسيده مقنع 
نبــود. فعًا مکاتيب کثيره از اشــخاص و جماعات 
از بــاد مختلفــه مي رســد و اين معنــي را از حقير 
استفســار مي کنند. نظر به اينکه کتمان احکام الهيه 
جائز نمي باشد ناچار هستم جواب سؤاالت مردم را 
بنويسم.« سپس با تعجب اضافه مي کند: »با اينکه از 
اول امر که حقير در موضوعاتي، تذکراتي به اولياي 
امــور داده ام، دانســته اند که فقط بــه رعايت حفظ 
موازين شرعيه و مصالح مملکتي بوده است مع ذلک 

اشــخاصي که معروف به فساد عقيده و به ارتکاب 
قتل يا ســرقت باشــند؛ 3. اشــخاص ورشکسته به 
تقصير؛ 4. طايفه4 نسوان؛ 5. اشخاص خارج از رشد.

2. 2. قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 قمري: 
چنان که از عنوان قانون پيداست اين قانون به منظور 
انتخاب افرادي نظير شهردار براي اداره کردن شهرها 
منظور شده است. به هرحال بر اساس ماده 15 قانون 
مذکور، به جز ســه گروه نخســت، قانون مربوط به 
انجمن هاي ايالتي و واليتي: »رابعاً اشخاصي که بابت 
عوارض بلديه بقايا دارند و بيش از نصف عوارض 
ســاليانه را نپرداخته اند. خامساً طائفه نســوان« را از 

شرکت در انتخابات بلديه محروم ذکر کرده اند.
3. گام هايي براي شرکت زنان در انتخابات:

علي رغم تمامي اين موانع در برخي مقاطع تاريخي 
بعد از مشــروطه، فعاليت هــاي جنبش حقوقي زنان 
گســترش يافت. از آن جمله از اوايل ســال 1298 
يعني زماني که نخســتين گاهنامه زنان منتشــر شد، 
فعاليــت جنبش زنان تشــديد شــد و در دهه 1300 
هم زمان با نخستين سال هاي سلطنت رضاشاه به اوج 
خود رســيد؛ اما اين مبارزات يک دهه بيشــتر دوام 
نياورد. انحال آخرين سازمان مستقل زنان در سال 
1311 نشــانه پايان حيات جنبش زنان ايران بود. اين 
جنبش در ســه محور فعاليت مي کرد: سازمان ها و 
تشــکل هاي زنان، نشريات و باالخره ايجاد مدارس 
دخترانه؛ البته در برابر هر ســه زمينــه فعاليت زنان، 
موانــع و مخالفت هاي شــديدي وجود داشــت که 
عمدتاً از ســوي برخي روحانيــون مذهبي هدايت 

مي شد.5
البته پس از ســقوط رضاشــاه در شــهريور 1320، 
به خصوص بازتــاب جنگ جهانــي دوم در ايران، 
به تدريج در فضاي باز سياســي دهه بيست، موضوع 
حقــوق زنــان نيــز در زمــره ده ها مطالبــات ديگر 
عرصه هاي حقوقي، اجتماعي، سياســي و... مطرح 
شــد. به طوري که تشکل ها و نشــريات زنانه چندي 
نيز پيگير اين خواســته ها شــکل گرفت تا آنجا که 
فعاليت در حوزه حقوق زنان در ســال 1331 منجر 
به ايجاد ائتافي از گروه هاي مختلف زنان شد. آنان 
بيانيه اي مبني بر تقاضاي حقوق سياسي و اجتماعي 
صادر کردند. در بخشــي از اين بيانيه آمده اســت: 
»هيچ کشــوري مادامي کــه زنان را کنار گذاشــته 
است، نمي تواند پيشرفت کند، هيچ ملتي نمي تواند 
ادعاي ساختن تمدن داشته باشــد و از آن احساس 
غرور کند، مادامي که زنان از داشتن حقوق مساوي 
با مردان محروم هســتند«، در حمايت از اين برنامه 
صدهزار امضا جمع شــد. نســخه هايي از اين بيانيه 
به نخســت وزير وقت دکتر مصدق و نيز نمايندگان 
مجلس داده شــد و حتي به سازمان ملل نيز فرستاده 
شد؛ اما به رغم چنين حرکتي حق رأي براي زنان در 

است: »اشخاصي که از انتخاب نمودن کليتاً محروم 
هستند از قرار تفصيل اند: اوالً، طائفه نسوان، ثانياً، 
اشخاص خارج از رشد و آن هايي که محتاج به قيم 
شرعي مي باشــند، ثالثاً تبعه خارجه، رابعاً اشخاصي 
که ســن آن هــا کمتر از 25 ســال باشــد، خامســاً 
اشخاصي که معروف به فساد عقيده هستند، سادساً 
ورشکســته اي که بي تقصيري خود را ثابت نکرده 
باشد، ســابعاً مرتکبين قتل و ســرقت و مقصرين و 
آن هايــي که مجازات اســامي قانونــي ديده اند و 
متهمين به قتل و سرقت و غيره که شرعاًَ رفع تهمت 
از خود نکرده باشند، ثامناً اهل نظام بري بحري که 

مشغول خدمتند.«
در مــاده پنجم هميــن نظامنامه »طائفــه اناثيه« را به 
همراه گروه هاي مذکور از زمره: »اشــخاصي که از 

انتخاب شدن محروم هستند« نيز معرفي کرده اند.
همچنين در ماده پنــج نظامنامه انتخابات دو درجه3 
مصوب 12 جمــادي الثاني 1327 هشــت گروه را 
به عنوان: »اشخاصي که از حق انتخاب نمودن مطلقاً 
محرومند« ذکر کرده که در رأس آن ها نسوان قرار 
دارند. چهارمين گروه جديد محروم در اين نظامنامه 
»اشخاصي که خروجشــان از دين حنيف اسام در 
حضور يکي از حکام شــرع جامع الشرايط به ثبوت 
رسيده باشد«. بقيه موارد اين نظامنامه تفاوت چنداني 
با نظامنامه قبلي ندارد، جز اينکه ســن افراد محروم 
از 25 ســال به 20 ســال کاهش پيدا کرده اســت. 
ضمناً در ماده هشت همين نظامنامه »نسوان« از زمره 
»اشخاصي که از انتخاب شــدن محرومند« نيز ذکر 

گرديده است.
باالخــره بايد از قانــون انتخابات مجلس شــوراي 
ملي مصوب 28 شــوال 1329 ســخن گفت که بر 
اســاس ماده 4 آن نيز نســوان در رأس »کساني که 
از حــق انتخاب کردن محرومند« قــرار دارد. ضمناً 
در اين قانون عاوه بر محرومين پيشــين، »مقصرين 
سياســي که بر ضد اســاس حکومت ملي و انقاب 
مملکت قيام و اقدام کرده اند« و همچنين: »متکديان 
و اشــخاصي که به وسايل بي شرفانه تحصيل معاش 

مي نمايند« نيز اضافه شده است.
همچنين در ماده هفتم همين قانون نســوان به همراه 

هشت گروه ديگر از انتخاب شدن محروم شده اند.
گفتني اســت که حدود 15 ســال بعد يعني در 17 
مهــر 1304 در قانــون مذکــور اصاحاتي به عمل 
آمد، که بازهم طبق ماده دهم آن، نســوان در رأس 
»کســاني که از حق انتخاب کــردن محرومند« قرار 
داشته و مشابه قانون پيشين، محرومين از شرکت در 
انتخابات در همين 9 گروه منحصر ماندند. ضمناً در 
ماده ســيزدهم همين قانون، مقرر گرديد، نسوان به 
همراه هفت گروه ديگر »از انتخاب شدن محرومند.«

2. ساير قوانين محروميت نسوان از شرکت 
در انتخابات:

1.2. قانــون انجمن هاي ايالتــي و واليتي، مصوب 
ربيع الثاني 1325 قمــري: در مقدمه اين قانون آمده 
اســت که آن با استناد به اصول: 29 و 90 و 91 و 92 

و 93 متمم قانون اساسي تدوين شده است.
در مــاده 7 اين قانون با عنوان: »اشــخاص ذيل حق 
انتخاب ندارند.« آمده است: 1. اشخاصي که جنحه 
يا جنايتي داشــته و مجــازات قانونــي ديده اند؛ 2. 
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عالي خود را که تهيه مادر شايســته براي نسل آينده 
اســت به بهترين وجه تعقيب نموده و تاکنون تمام 
شئون اجتماعي يک مؤسســه را با کمک خداوند 
حفظ و خدمات اجتماعي و نوع پروري را هر ســال 
متزايد بر ســال پيش انجام داده ام. استدعا مي کنم با 
يک نفر از متصديان صالح و عالي رتبه اين کشــور 
مقايسه فرماييد کدام يک بيشتر و بهتر انجام وظيفه 
انسانيت کرده ايم. قضاوت اين مقايسه را به شخص 

حضرتعالي واگذار مي نمايم.
البته پي نوشت حاشيه نامه به تاريخ 1331/10/19 و با 
جمله: »فعًا بايگاني شود« نشان مي دهد، که مرحوم 
مصدق تحت شرايط خاص سياسي جامعه آن عصر 
ايران، قادر به پاســخ در خور به آن نبوده و دســتور 

بايگاني نامه را داده است.
در نمونــه مشــابه اين نوع درخواســت که توســط 
ظفردخــت اردالن، دبيرکل شــوراي زنــان ايران 
خطاب به دکتر مصدق نوشته و ارسال شده، ضمن 
اعــام حمايت از دولــت وي، از اينکــه در قانون 
انتخابات، زنان را در رديف محجورين قرار داده اند، 
اعتراض شــده و ايشان نيز خواستار حضور زنان در 
انتخابات شــده است.14 خانم اردالن در نامه خود به 
نقش آفريني هاي زنان در حماسه هاي: خريد اوراق 
قرضه و قيام ســي تير اشــاره و درخواســت نموده: 
»زنان ايران از دولت آن جناب انتظار دارد حق را که 
نه شرع مقدس اسام و نه قانون اساسي مانعي براي 
آن قائل نشــده به زنان ايران باز دهيد تا بيش ازپيش 

به انجام وظايف خود مشغول و پشت گرم باشند.«
4. واکنش آيــت اهلل بروجردي و ســاير 
مراجع نســبت به تالش براي شرکت زنان 

در انتخابات
به نظر مي رسد مصدق در چالشي سخت در ميانه دو 
نيروي مطالبات انتخاباتي زنان از يک سو و نيروهاي 
مذهبي ســنت گرا به رهبري آيــت اهلل بروجردي از 
ســوي ديگر، قرار داشت. در اين مورد نيز همچون 
برخي از وقايع آن ســال ها ناتــوان از تصميم گيري 
قاطع عمــل کــرد. کمااينکه به زودي معلوم شــد، 
نيروهاي مذهبي هم متقابًا اين اقدامات تشکل هاي 
زنانــه را بي پاســخ نگذاشــتند و تاش هايــي براي 
خنثي کــردن اين فعاليت ها به عمــل آوردند. از آن 
جمله در همين دوره شــايعه اي در سطح قم مبني بر 
قصد مهاجرت آيت اهلل بروجردي از ايران و اقامت 
در عتبات در اعتراض به شــرکت احتمالي زنان در 
انتخابات پخش شــد. ســاير اســناد بيانگر واکنش 
شــديد آيت اهلل نســبت بــه اين موضوع اســت. در 
گزارشي به تاريخ 1332/10/20 از دبيرخانه مجلس 
به نخست وزيري آمده است: »راجع به انتشارات در 
اطراف قانون انتخابات و نگراني از احتمال آشفتگي 
شهرستان قم تلگرافي به مجلس شوراي ملي مخابره 
شــده است که رونوشت آن به استحضار کميسيون 
عرايض براي جلب توجــه و اتخاذ تصميم مقتضي 
تلواً ايفاد گرديد. بديهي است نتيجه را جهت صدور 
جــواب مقتضي اعــام خواهيد فرمــود.« تلگراف 
مزبور حاکي است: »موضوع قانون انتخابات و قضيه 
نسوان عصبانيت عجيبي به اهالي کشور به خصوص 
در قم ايجاد کــرده و به طوري اين موضوع اهميت 
پيدا کرده که حضرت آيت اهلل بروجردي حالشــان 

و طي نــگارش نامه و مخابره تلگــراف به مقامات 
مربوطــه خواســتار اصــاح مفــاد مربوطــه قانون 
انتخابات و فراهم کردن شــرايط شــرکت زنان در 
انتخابات برآمدند. دو تشــکل »کانون بانوان ايران« 
و »شــوراي زنان ايران« پيشگام اين مبارزات بودند. 
خانم صديقه دولت آبادي رئيس کانون بانوان ايران 
با ارســال نامه اي به دکتر مصدق به محروميت زنان 
از شــرکت در انتخابات در قانــون جديد انتخابات 
اعتراض کرده و با اشــاره به چهل سال فعاليت خود 
در عرصه هــاي فرهنگي و مديريت کانون مذکور، 
نخســت وزير را مورد مؤاخذه قــرار داد که چطور 
در قانــون جديد انتخابــات: »نســوان را در رديف 
پســت ترين و مجهول الهويه ترين مردم قرار داده ... 
و به اندازه آن واکســي بي سواد... برايش حقي قائل 

نشدند«؟13
صديقــه دولت آبــادي در ايــن نامــه بــه تاريــخ: 
1331/10/3 خطاب به: »مقام منيع حضرت مستطاب 
آقــاي دکتر مصدق نخســت وزير معظــم ايران« با 
اشــاره بــه: »قانــون انتخابات و موضــوع محرومي 
زنان«، نخســت وزير را مورد مؤاخذه قرار داده: »آيا 
عقيده شخصي حضرتعالي اين است که زنان امروز 
در مقابل قانون امروز، از زنان تشــخيص داده شده 
دوره اول مشــروطيت پست تر و محدودتر در انظار 
بيگانگان بايد معرفي شــوند؟ چنانچه بفرماييد بلي 
و صاح مملکت چنين اســت بنــده اطاعت نموده 
متجــاوز از دو هزار نفر زنــي که در حوزه اينجانب 
هســتند با منت آن ها را بنا به مصلحت وقت ساکت 
نگاه مــي دارم.« ســپس در ادامه به طنــز نظر دکتر 
مصــدق را به حقــي کــه از نيم قرن پيش در ســه 
مرحله: ]قانون اساســي دوره اول مشروطيت، قانون 
اساســي مرمت شــده در مجلس مؤسســان 1328، 
قانــون کنوني کــه در دســت اظهارنظــر عمومي 
اســت[ به زنان داده اند، جلب کرده و نخست وزير 
را مؤاخــذه نمــوده: »چنانچه زنان هــم جزو ملت 
ايران هســتند و از رشــد ملي بهره دارند، در قانوني 
به امضاي حضرتعالي نوشته مي شود، نبايستي نسوان 
را در رديف پســت ترين و مجهول الهويه ترين مردم 
قــرارداد و بهتر آن نبود که براي زنان الاقل به اندازه 
»آن واکسي بي ســوادي که حق دارد در شب رأي 
به نامش بنويســند و در روز به صنــدوق انتخابات 
بيندازند« حقي قائل مي شــدند و زنان باسواد را هم 

جزو رأي دهندگان منظور مي نمودند؟
خانــم دولت آبادي در پايان خاطر نشــان کرده: »به 
حکم وجدان از حق شــخصي خــود دفاع مي کنم 
تا بنده که جزو همان زنان قيدشــده در قانون هستم 
از خدمات چهل ســاله فرهنگي گذشــته در مدت 
هجده ســال براي اداره کردن کانــون بانوان و ترقي 
و تربيت و فرهنــگ زنان با ضيق بودجه تنها هدف 

تعجــب مي کنــم در اين موضوع بــدون تروي10 و 
مطالعه در غياب اعلي حضرت همايوني ]شاه در اين 
تاريخ در سفر خارج از کشور به سر مي برد[ تسريع 
در تصويــب اين اليحه مي شــود.« در پايــان نيز از 
آيت اهلل بهبهاني درخواست کرده: »مستدعي است 
حضرتعالي به نحوي که مقتضي مي دانيد مجلسين را 
متذکر فرمائيد تا از تصويب]اليحه تحديد مالکيت[ 
خــودداري شــود. در خاتمــه نيز تاريــخ نامه: »15 
شعبان 1379 حسين الطباطبائي البروجردي11« آمده 
اســت. چنين به نظر مي رســد، اين موضع آيت اهلل، 
فصل الخطاب اصاحات ارضــي در ايران تا زماني 
که ايشــان در قيد حيات بود- 10 فروردين 1340- 

قرار گرفت.
2. آيــت اهلل بروجردي و چالش شــرکت 

زنان در انتخابات:
چنيــن بــه نظر مي رســد که بــا انقاب مشــروطه 
زمزمه هاي حضور زنــان در عرصه هاي اجتماعي و 
فرهنگي شدت گرفت؛ اما معموالً با سلطه گفتمان 
سنتي، اين گونه تاش ها در نطفه جلوگيري مي شد، 
هرچنــد زنان به خصــوص بانــوان تحصيل کرده از 
تکاپوهــاي خود براي کســب امتيــازات اجتماعي 
دست برنداشتند. کما اينکه در دوره رضاشاه به بهانه 
آزادي زن و کشــف حجاب، تبليغــات فراواني در 
اين خصوص به عمل آمد، اما گامي براي شــرکت 
زنان در انتخابــات – حداقل در عرصه حقوقي- به 
عمل نيامد. با سقوط رضاشاه اين تاش ها در عرصه 
رســانه ها و تبليغــات عمومي به خصــوص تبليغات 
چپي ها گســترش يافت، امــا در عمل فقط در يک 
مقطع بسيار کوتاه آن هم نه از طرف دولت مرکزي، 
بلکه از ســوي فرقــه دموکــرات آذربايجان در آن 
ايالت، حق شــرکت به زنان در انتخابات اعطا شد. 
در آذرماه 1324 انتخابات  مجلس در آن ايالت آغاز 
گرديد. در نظامنامــه انتخابات حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن به زنان داده شده بود. به اين ترتيب براي 
اولين  بار در تاريخ ايــران گروهي از زنان ايران در 
انتخابات شــرکت کردند و اين حق  براي مدتي در 
آن سامان به رسميت شناخته شــد.12 اين رويدادها 
و خبر آن براي زنان ســاير مناطق بســيار مهم بود و 
انگيزه اي براي تشــديد فعاليت هاي آنان شــد. زنان 
با شــور و شــوق در شــهرهاي بزرگ به خصوص 

پايتخت بر اقدامات  خود افزودند.
3. تکاپوي تشکل هاي زنان براي شرکت در 

انتخابات دوره 17 مجلس
بــر اين اســاس، محــور تکاپوهــاي زنــان در اين 
دوره، اصــاح قانــون مربوط به شــرکت زنان در 
انتخابــات در قانــون انتخابــات کشــور مبتني بود. 
متأثــر از همين فعاليت ها بود کــه دکتر مصدق در 
دوره نخســت وزيري خويش، در آستانه برگزاري 
انتخابــات دوره هفدهم مجلــس، درصدد اصاح 
قانــون انتخابات برآمــد. براي اين منظــور پس از 
اصاح برخي مفاد، قانون اصاح شده را در معرض 
افکارعمومي قرار داد. بافاصله از سوي چند تشکل 
زنانــه مورد مؤاخذه شــديد قرار گرفــت، زيرا در 
اين قانون نيز محروميت شــرکت زنان در انتخابات 
همچنــان پابرجا مانده بود. از اين روي تشــکل هاي 
زنانه رســماً وارد اين کارزار با نخســت وزير شــده 

به نظر مي رسد مصدق در 
چالشي سخت در ميانه دو نيروي 

مطالبات انتخاباتي زنان از يک سو و 
نيروهاي مذهبي سنت گرا به رهبري 
آيت اهلل بروجردي از سوي ديگر، قرار 

داشت
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نســخه دوم، ]تهيه و تدوين[، مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسامي.

3- طبــق همين نظامنامه »مــراد از انتخابات دو درجه آن 
است که ابتدا در محله هاي يک شهر يا در شهرهاي يک 
حوزه انتخابيه عدد معيني را انتخاب مي نمايند که منتخب 
ناميده مي شــوند. بعد اين انتخاب شــدگان درجه اول در 
مرکز حوزه انتخابيه جمع شده از ميان خود عده مطلوبه را 
ثانياً انتخاب مي نمايند که اين انتخاب شدگان درجه ثاني 
نماينده خوانده مي شــود.«. به نظر مي رسد اين قانون دوام 
زيادي نياورد. کمااينکه بعد از تصويب قانون انتخابات 28 

شوال 1329 قمري منسوخ شد.
4- اصطــاح طايفه مؤنث طايف براي زنان در اين قانون 
به معني دســته، گروه و يا موارد مشــابه آن مي باشــد. در 
فرهنگ معين بــه معني »پاره اي از چيــزي« نيز آمده که 
به طــور ضمني نوعــي تقليل گرايي در بــه کاربردن اين 
اصطاح براي نســوان وجود دارد. کمااينکه به کاربردن 
کلمــات تحقيرآميز ديگر همچون: ضعيفه، عيال به معني 
بار و موارد مشابه، در ميان خانواده هاي سنت گراي به وفور 

شنيده مي شود.
5- جنبش حقوق زنان در ايران: طغيان، افول و سرکوب، 
نوشــته اليز ساناساريان، ترجمه نوشين احمدي خراساني، 

نشر اختران، 1384، ص 70
6- جنبش حقوق زنان در ايران: طغيان، افول و سرکوب، 
نوشــته اليز ساناساريان، ترجمه نوشين احمدي خراساني، 

نشر اختران، 1384، ص 118-117
7- منظوراالجداد، محمدحســين، مرجعيــت در عرصه 
اجتماع و سياســت: اســناد گزارش هايــي از آيات عظام 
نائيني، اصفهاني، حائري و بروجردي، 1329-1292 ش، 

1379، تهران، شيرازه، ص 422
8-آرشيو سازمان اسناد ملي، شماره 47843

9- آيــت اهلل بهبهانــي در تهــران نقش واســطه آيت اهلل 
بروجردي با شاه و نخست وزيران را به عهده داشت.

10- تأمل کردن
11- قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواک، ج1: زمينه ها، 
تهران، مرکز بررســي اســناد تاريخي وزارت اطاعات، 
1378، ص 168. همچنيــن: عليرضا زهيري، عصر پهلوي 
به روايت اســناد، قم، دفتر نشــر و پخس معارف، 1379، 

ص 197.
12- آرشــيو سازمان اسناد ملي، شــماره بازيابي 14281ّ، 

مورخ 20/8/1324
13- آرشيو سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي، 47837
14- آرشيو سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي، 47833
15- آرشيو سازمان اسناد ملي، شماره باريابي 47851

16- متأســفانه متن تلگــراف در داخل پرونــده موجود 
نمي باشد.

17- بــراي متــن اصلــي رک بــه: علي دوانــي، نهضت 
روحانيون ايران، ج 3 و 4، ص 55

18- ايــن مطلب در ادامــه به تفصيل مورد بررســي قرار 
خواهد گرفت. فقط ذکر اين نکته الزم به نظر مي رسد که 
معموالً در مکاتبات علما به ويژه آيت اهلل بروجردي نوعي 
پوشيده سخن گفتن وجود داشــت. آنان از بيان صريح و 

روشن نظر خويش خودداري مي کردند.
19- خاطــرات 15 خرداد )دفتر پنجــم(، ص 251. ضمناً 
اين تلگراف در کتاب »نهضــت روحانيون ايران« نيامده 

است.■

بهبهاني مخابره شده تا ايشان نظر آيت اهلل بروجردي 
را به اطاع شاه يا نخست وزير برساند. متن تلگراف 
نيز نشــان مي دهــد، موضوع تلگراف واکنشــي به 
تبليغات رســانه اي بود که بعضاً از سوي تشکل هاي 
زنان و يا برخي جريانات نوگرا مطرح مي شد. ذکر 
اين نکته ناگفته نماند که منظور آيت اهلل بروجردي 
ازجمله: »امري که مخالف احکام ضروريه اســام 
است«، شــرکت زنان در انتخابات بود،18 کمااينکه 
همين نظر به صراحت در فتواي مرجع بعدي به شرح 
ذيل آمده اســت: فتواي آيت اهلل الســيد صدرالدين 

صدر
جنــاب حضرت مســتطاب آيت اهلل آقاي ميرســيد 

محمد بهبهاني دامت برکاته
به عرض عالي مي رســاند، همواره از خداوند متعال 
ســامتي و عزت وجود محتــرم و تأييد و توفيق را 
براي خدمتگزاري به اســام و مسلمين خواستارم، 
تلوا تصديع مي دهد، آنکه در طرح قانون انتخابات 
کــه اخيراً از طــرف جناب آقاي نخســت وزير در 
معرض افکارعمومي قرار داده شــد، صريحاً اجازه 
مداخلــه در انتخابات به زن ها داده نشــده اســت و 
اين امر ازهرجهت مورد تقدير و تحســين مي باشد، 
ولي چون اخيراً زمرمه هايي از بعضي اطراف شنيده 
مي شود و مطالبي در بعضي جرائد منتشر مي گردد، 
مقتضي اســت حضرتعالي متذکــر فرماييد که اين 
صحبت ها و مطالب موجــب تزلزل و ترديد جناب 
آقاي نخست وزير و مصادر امر نگردد. زيرا مداخله 
زنان در انتخابات به جهاتي چند غيرمشروع مي باشد 
و در کشــور اســامي به حــول و قوه الهــي اجرا 
نمي گردد. والســام عليکم و رحمــه اهلل و برکاته. 

سيد صدرالدين صدر.19
فتواي آيت اهلل حجت: بســم اهلل الرحمن الرحيم، به 
شرف عرض  عالي مي رســاند، خيلي مناسب است 
که حضرت مســتطاب عالي به اوليــاي امور تذکر 
دهيد که در باد اســامي، امــري که مخالفت آن 
از جهاتي با شــريعت مقدســه محرز است، اجراي 
آن غيرممکن است و توليد مفاسد خواهد نمود. از 

مساعي جميله حضرت عالي تشکر مي نمايم.
ناگفته پيداست که آيت اهلل بروجردي نه تنها در اين 
مرحله از انتخابات، بلکه در سال هاي بعد نيز نسبت 
به هرگونه تاش اعم از ســوي تشــکل هاي زنانه و 
يا از ســوي هيئــت حاکمه براي شــرکت زنان در 
انتخابات، با شــدت مخالفت ورزيــد. از آن جمله، 
هنگامي که در ســال 1338 بعد از سخنراني شاه در 
جلســه هيئت وزيران، مســئله حق رأي بــه زنان در 
رســانه هاي دولتي و افکارعمومي نظير: نشــريات، 
مجلس و راديــو و تلويزيون مطرح و تبليغ گرديد، 
بــار ديگر به واکنش پرداخت. به طوري که تا زماني 
که ايشــان تا دهم فرودين 1340 در قيد حيات بود، 
مانع اصــاح و يا تصويــب قوانين مربــوط به حق 

شرکت زنان در انتخابات گرديد.

پي نوشت
1-جنبش حقوق زنان در ايران: طغيان، افول و سرکوب، 
نوشــته اليز ساناساريان، ترجمه نوشين احمدي خراساني، 

نشر اختران، 1384، صص 36 و 44
2- قابل ذکر است مجموعه اين مصوبات از منبع ذيل اخذ 
شده است: لوح قانون: مجموعه قوانين و مقررات کشور، 

تغييــر و احتمال مهاجرت و صدور فتوايي که براي 
هيئت حاکمــه، گران تمام خواهد شــد، مي رود و 
مجلــس بايد هــم هر چه زودتــر رضايت حضرت 
آيت اهلل را فراهم ســازد و برقعي عليــه آيت اهلل نيز 

فعاليت هايي کرده است.«15
در پي اين وقايع و اطاع اهالي لرســتان به خصوص 
خاســتگاه آيــت اهلل يعنــي بروجــرد، آنــان نيز به 
طرفداري از آيت اهلل بروجردي تلگرافي خطاب به 
آيت اهلل بهبهاني در تهران مخابره کردند، تا صداي 
اعتراض آنان را به سمع اولياي امور برساند. بهبهاني 
ضمن ارســال تلگراف مذکور به نخســت وزير در 
يادداشتي ضميمه آن خاطرنشــان کرده: »به عرض 

عالي مي رسد؛
با تقديم ادعيه خالصانه، تلگرافي از بروجرد رسيده 
ازلحاظ شــريف مي گــذرد. مقتضي اســت مقرر 
فرماييد منظور ايشــان که ازنظر جــدول انتخابات 
ماحظه و دقت شود و هر طور مقتضي است جواب 

مرقوم خواهيد فرمود. زياده عرضي نيست.
االحقر سيدمحمد بهبهاني ]امضا[

پي نوشــت حاشيه اين سند از نخســت وزير به وزير 
کشــور حاکي اســت: »عين تلگراف16 شماره 327 
واصلــه از بروجرد در موضوع طــرح اليحه قانوني 
انتخابات براي رســيدگي و اقدام شايسته به ضميمه 

فرستاده مي شود.«
به اين ترتيب، با افزايش واکنش هاي نيروهاي مذهبي 
و به خصوص شايعه مهاجرت آيت اهلل بروجردي به 
عتبات در اعتراض به مطالبات تشکل هاي زنان، اين 
ماجرا موقتاً فروکش کــرد، اما عرصه عمومي اعم 
از: نشريات، تشکل هاي زنان و غيره همچنان به اين 

مطالبات دامن مي زدند.
به نظر مي رســد، در خال هميــن چالش ها بود که 
فتــاواي آيت اهلل بروجــردي به عــاوه دوتن ديگر 
از مراجــع وقت-آيات عظام: صــدر و حجت- در 
مخالفت با شرکت زنان منتشر گرديد.اين در حالي 
بــود که چهار نفر از مراجع مهــم قم همچون حاج 
ســيد محمدتقي خوانساري، کوه  کمره اي، صدر و 
فيض به قانون ملي شــدن نفت و خلع يد از انگليس 
فتوا داده بودند و مصــدق را تأييد مي کردند؛  البته 
آنان طبــق روال معمول نظرات خويش را در قالب 
تلگراف خطاب به آيت اهلل بهبهاني در تهران مخابره 
کردند، تا ايشان نظرات آنان را به سمع اولياي امور 
برساند. بر اين اســاس در فتواي آيت اهلل بروجردي 

چنين آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
به عرض عالي مي رساند، گرچه اولياي امور متوجه 
به اين معني بوده و هســتند، لکن نظر به اينکه همين 
قســم که مرقوم داشــته اند، ممکن اســت بعداً که 
بعضي زمزمه ها ]تبليغات در مورد حق شرکت زنان 
در انتخابات[ تأثيري ]در افکار عمومي[ داشته باشد، 
مســتدعي اســت تذکر دهيد که در کشور اسامي 
امــري که مخالف احکام ضروريه اســام اســت، 
ممکن االجرا نيست. دوام تأييدات مستطاب  عالي را 

از خداوند عزشأنه مسئلت مي نمايد.
حسين الطباطبايي17

چنان که گذشــت، اين تلگراف خطاب به آيت اهلل 
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امي گودمن: آقاي آشــقر دوست دارم 
با نظر شــما درباره اينکــه تمام مظنونين 
شناسايي شــده اين حمالت شــهروندان 
است  ممکن  کنم.  فرانسه هستند شــروع 
فرانســه  دربــاره جايگاه مســلمانان در 
اتفاقــات مجله شــارلي و عامالن آن  و 

صحبت کنيد؟
ژيلبرت آشــقر: من فکر مي کنم در فرانســه و 
ديگر کشــورهاي غربــي و اروپايــي، مهاجران 
 به وي  ژه آنهايي که از کشورهاي مسلمان آمده اند 
به اشــکال مختلفي تحت نژادپرســتي،  تبعيض و 
ظلم قرار مي گيرند که مســلماً اين ها بســتر ايجاد 
نفرت و ســتيز اســت. بنابراين از ايــن ديد اتفاق 

شگفت آوري رخ نداده است.
به طــور کلي تر، فعاليت هاي غــرب در خاورميانه 
و حملــه به کشــورهاي آن منطقه زمينه ســاز اين 
اتفاقات است. اين چيزي است که من در گذشته 
آن را جنگ بربريســم ناميده ام و بيشتر تهاجمات 
غربي نمايانگر آن است؛  به وي  ژه اعمال امريکا در 
منطقه. اتفاق اخير تصوير جديدي از اين بربريت 
بود )اين کشــتار مخوف و وحشيانه بخشي از آن 

اســت( ولي بايد در نظر بگيريم که در فهرســت 
کشتارهاي وحشــيانه اي که به داليل مذهبي رخ 
مي دهنــد، اين کشــتار بعد از اقدامــات آندرس 
اسام ســتيز   )Anders Breivik( بريويــک 
 Baruch( گلدشــتاين  بــاروچ  و  نــروژي 
Goldstein( صهيونيســت افراطــي که 29 نفر 

را در سال 1994 در فلسطين کشت، قرار دارد.
منظــور مــن اين اســت که مــا بايد تمامــي اين 
اتفاقــات را در نظــر بگيريم و بفهميــم که تمام 
اين خشــونت ها ريشــه در جايــي دارند. منشــأ 
ايــن اتفاقــات بيش از هر چيــزي اقدامات غرب 
و مشــخصاً امريــکا در پــرورش ارتجاعي ترين 
تفســير از اسام است که خاســتگاه آن عربستان 
سعودي اســت. امريکا پدرخوانده عربستان است 
و از زمان تشــکيل اين پادشــاهي و کشف نفت 
در آنجا با اين کشــور همراه بوده است. عربستان 
قديمي تريــن متحــد امريکا در آن منطقه اســت 

)قديمي تر از اســرائيل( و بــا ارتباطات فراوان و 
منابــع نفتــي اش بهترين متحد امريکاســت که بر 
پايه بدترين تفســير ممکن از اســام شکل گرفته 

است.

امي گودمن: منابــع اطالعاتي به رويترز 
گفته اند حمله کنندگان به نشــريه شارلي 
ســوپرمارکت همگي  گروگانگير  و  ابدو 
عضو گروهي بوده انــد که در يک دهه 
داوطلب  که  فرانســوي  جوانان  گذشته 
جنگ بــا امريــکا بوده انــد را به عراق 
بــه دليل  مي فرســتاد. شــريف کوچي 
نقشش در اين گروه 18 ماه را در زندان 
گذرانده بود. او در دادگاه گفته بود که 
انگيزه او از ســفر به عراق ديدن تصاوير 
جناياتي بود که نيروهــاي امريکايي در 
زندان ابوغريب انجام مي دادند. ســعيد 
کوچي در ســال 2011 ماه ها در يمن و 
منابع  است.  بوده  القاعده  تحت آموزش 
اطالعاتي امريکا به رويترز گفته اند که نام 
اين دو برادر )شريف و سعيد( در فهرست 
بســيار محرمانه  امنيتي بوده که شامل نام 
1/2 ميليون نفر است که احتمال شرکت 

در عمليات تروريستي را دارند.

بعد از حمله به مجله، ســعيد و شــريف 
فرار کردند، بــه چاپخانه اي رفتند و در 
آنجا يک نفر را هــم به گروگان گرفتند 
و حاضر به ترک آنجا نشدند و مي گفتند 
مي خواهند شــهيد شوند. در سمتي ديگر 
گروگانگيري  نيز  ســوپرمارکت  يک  در 
شد. ممکن است درباره سير اين حوادث 

صحبت کنيد؟

از اشغال عراق توسط امريکا تا کشتار پاريس
جنگ تمدن ها يا توحش ها؟!

ژیلبرت آشقر)Gilbert Achcar(، استاد دانشكده مطالعات شرق و افریقا در برگردان: صبا نائلي
دانشگاه لندن است. او نویسنده كتاب »جنگ بربریسم: روند به وجود آمدن 
اختاللی جدید در جهان« است. امي گودمن1 در روزهاي هشتم و نهم ژانویه 

در برنامه »اكنون دموكراسي« درباره حوادث پاریس با او گفت وگو مي كند.

ژيلبرت آشقر

گفت و گو با ژيلبرت آشقر
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ژيلبرت آشقر: ساخي عده اي خبرنگار به دليل 
مخالفت با نظر آن ها مشخصاً يک حمله وحشيانه 
بود. اين کامًا واضح اســت، امــا حوادث اخير 
اتفاقــات قابل پيش بيني بودند که ســعي داشــتند 
اســام را مقصر جلوه دهند. اکنــون اعاميه هاي 
بســياري با مضمــون مقصربودن اســام در تمام 
اروپــا و غرب منتشــر مي شــود؛ البته نــه اعاميه 
رســمي. اکنــون ســيلي از ايــن اعاميه ها وجود 
دارد که نوعي مبتذل از حمات نژادپرستانه عليه 
مسلمانان اســت و به اين دليل معتقدم بايد تمامي 

اتفاقات را در نظر گرفت.
همان طور که پيش تر گفتم اتفاقاتي مانند کشــتار 
نروژ و کشــتن 29 نفر توســط يک صهيونيســت 
افراطــي به جنگ بربريســم يا جنــگ توحش ها 
)البتــه نه جنگ تمدن ها( ختم مي شــود. به عراق 
نگاه کنيد. شما اشاره کرديد که عامان اتفاقات 
پاريس تحت  تأثير اتفاقاتــي که در عراق افتاده، 
قــرار گرفتــه بودنــد و در شــبکه اي عضويــت 
داشــتند که عليه نيروهاي امريکايي مي جنگيده. 
اشغال عراق توســط امريکا و شکنجه هاي زندان 
ابوغريــب يا کشــتار فلوجــه فجيع تــر از انتظار 
همگان بود. اينها به توحشــي که توســط القاعده 
ارائه مي شــود ختم شد. دولت بوش به نام مبارزه 
با القاعــده به عراق حمله کرد و تنها باعث شــد 
القاعده بزرگ ترين قلمرويــي را که تا آن زمان 
رؤياي آن را داشــت به دست آورد و چيزي که 
مــا امــروز باعنوان داعــش مي بينيــم ادامه همان 

القاعده اي است که دولت بوش با آن مي جنگيد. 
اين چيزي اســت کــه از تهاجم امريــکا به ديگر 
کشــورها حاصل مي شــود و مطمئنــاً عمل کردن 
به عنــوان يک نيروي اشــغالگر بــه افراطي گري  
طــرف مقابل مي انجامد، چيزي که امروز شــاهد 

آن هستيم.
ما بايد در نظــر بگيريم که ايــاالت متحده براي 
دهه هــا ايدئولــوژي متحد خــود در منطقه يعني 
عربســتان را به کار برده اســت. ايــن ايدئولوژي 
وهابيت اســت که متعصب ترين تفســير از اسام 
اســت، و عليه ديگر شــريعت هاي اســام است. 
آنها از ايــن ايدئولوژي عليه هر اعتقاد چپ و هر 
چيز مترقي اســتفاده کردند. شــروع اين حرکت 
در دهه  هــاي 50، 60 و 70 ميــادي و نهايتــاً در 
جنگ افغانســتان بود. جايي که ايــن ايدئولوژي 
الهام بخش گروه هايي شد که امريکا براي مبارزه 
با شــوروي از آن ها اســتفاده مي کــرد و نهايتاً با 
حمله تراژيک 11 سپتامبر دود اين آتش به چشم 
خود امريکا رفت و آن حادثه حاصل اعمال خود 
امريــکا بود. در آن زمان دولت بوش تأکيد کرد 
کــه: »آن ها به دليل آزادي و دموکراســي مان از 
ما متنفرنــد.« ادعاهايــي که ماننــد آن را  اکنون 
هــم مي شــنويم و مــن مي گويم که ايــن  ادعاها 

هستند. گمراه کننده  
بگذاريد به زاويه اي ديگر از موضوع اشــاره کنم 
که به اشــغال عراق مربوط نيســت. در سال هاي 
گذشته در فرانســه تعدادي از جوانان را مي بينيم 
که شهروند اين کشور هســتند. پيشينه الجزايري 
دارنــد و به اين اشــکال افراطي عمــل مي کنند. 
اين مسئله اي اســت که به طور کلي به نژادپرستي 
و اسام هراســي فراگير موجود در جامعه فرانسه 
و رســانه هاي آن برمي گردد و فرانســه کشوري 
اســت کــه بــا ســابقه اســتعمارهايش در آفريقا 
دســت هايش آلــوده اســت. پارلمان فرانســه در 
ســال 2005 قانوني را تصويب کرد که به موجب 
آن تدريــس نقــش مثبت اســتعمار در آفريقا در 
مدارس اجباري شــد. اين قانون مانند اين اســت 
که در مــدارس امريــکا نقش مثبت بــرده داري 
تدريس شــود. اين هــا غيرقابــل تصورند و نقش 
ايــن پيش زمينه هــا در بروز حوادثــي چون مجله 
شارلي بايد در نظر گرفته شود. کسي بايد درک 

کنــد که در جامعه اي که قرار اســت به ارزش ها 
احتــرام بگذارد، اين اقدامات به نفرت فزاينده اي 
مي انجامد که در انتها بــه چنين افراط گري هايي 

ختم مي شوند.

خــوا ن گونزالس: آقاي آشــقر نظرتان 
ديدگاه هاي  محبوب ترشــدن  دربــاره 
جهادي هــا در جامعه مســلمان فرانســه 
جنبش هــاي  گســترش  همچنيــن  و 
دست راســتي اسالم ســتيز در اين کشور 

چيست؟
افرادي  تعداد  فرانسه  ژيلبرت آشقر: مطمئناً در 
که تفکرات اسام هراســي دارند بيشــتر از تعداد 
کســاني هســتند کــه از اين گونــه کشــتارهاي 
وحشــتناک مانند حمله به مجله شــارلي حمايت 
مي کنند و خوشبختانه تعداد عامان اين حمات 
در برابر کل جامعه مســلمان فرانســه بسيار ناچيز 

است.
و  مســلمانان  تمــام  قرباني کــردن  امــا درواقــع 
مجرم دانســتن آنهــا، اين گونه هدف قــراردادن 
اســام و درخواســت کردن از مســلمان  ها براي 
محکوم کــردن ايــن اتفاقات با عنــوان اينکه اين 
مشخصاً مشــکل آنان است و نديدن اين واقعيت 
که ايــن اتفاقات در درجه اول مشــکل جامعه و 
دولت فرانســه اســت، خطرات اصلــي اين گونه 
حوادث انــد. اين اقدامات مي توانــد به محبوبيت 
اين افــراد بينجامد. به امريکا نــگاه کنيد چگونه 
در آنجا »بوني و کايد«2 به قهرمان تبديل شدند. 
بنابراين منظور من اين اســت که خطر و مشــکل 
اصلي ايجاد مکانيســمي است که جنگ بربريت 

را گسترش مي دهد.
پي نوشت

1. ســوابق خانم امی گودمن در شماره 87 نشريه ايران 
در مطلب ساخی بی گناهان در غزه از نظر خوانندگان 

عزيز گذشت.
2. بونــي و کايد عضو گروهي از ســارقان در امريکا 
بودنــد که به خاطــر دزدي هاي فراوانشــان از بانک ها 

شهرت داشتند.
منبع:       

www. democracynow.com■

لطف اهلل ميثمی- نشريه چشم انداز ايران

درگذشــت مادر گراميتان را تســليت می گوييم و از خداونــد منان برای آن 
مرحومه علو درجات و برای شما و خانواده محترم صبر مسئلت داريم.

جناب آقای فريد مرجايی
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اسامي که به اسم آن در پاريس عمليات تروريستي 
صورت گرفت، نه اســام سني است و نه شيعه و نه 
وهابي و نه برآمده از تفاسير بنيادگرايانه شناخته شده 
)اســام»Banlieue«حومه هاي  بلکــه  اســام،  از 
فقيرنشين شــهري( فرانسه است که محصولي است 
از بحران هويت جوان هاي مغربي تبار فرانسه، خشم 
و عقده هاي انباشته شــده حاشيه نشــيني و الگوهاي 
رفتاري و ساختار تشــکياتي گنگ )Gang(هاي 

خياباني امريکايي.
جوان »مســلمان« حومه نشــين شــهرهاي فرانسه، نه 
فرانســوي اســت و نه عرب، زبان فرانسه را با لهجه 
غليظ عربي صحبت مي کند، اما اغلب قادر نيســت 
حتي يک جمله به زبان عربي صحبت کند. شــيوه 
بيانش موسيقي »رپ« خياباني اعتراضي و خشمگين 
به ســبک سياه پوســتان گتوهاي امريکاست. محل 
تجمع با همکيشانش نه مسجد است و نه نمازجمعه 
و نه مجالس دعا، بلکه گوشــه و کنار خيابان هاست 
در دايره هاي موتورســواران با بطري مشروب يا نخ 
حشيشي در دست که به نوبت در بينشان مي چرخد.

نظم گروهي، سلســله مراتب قدرت درون سازماني، 
پوشــش يونيفرم، فعاليت هــاي غيرقانونــي )مانند 
خريدوفروش موادمخدر(، حمل ســاح هاي سرد 
و گــرم، حس همبســتگي با ديگر اعضــاي گروه 
)مانند »بــرادر« خواندن يکديگر( و ديگر آيين ها و 
خرده فرهنگ هاي خياباني، آنها را به مراتب بيشــتر 
شــبيه به گنگ هاي خياباني امريکايي مي کند تا به 

اقليت هاي مذهبي.

بــه نظــرم جســت وجوکردن ريشــه هاي عمليات 
تروريســتي پاريس در متون و تاريخ اسامي نه تنها 
ما را از ريشه هاي اجتماعي پديده تروريسم در اروپا 
دور مي کند که خواه ناخواه قدمي اســت در جهت 
بهره برداري هاي جريان هاي سياسي و ايدئولوژيک 
خاص از اين اتفاق: امنيتي کردن فضاي مساجد اروپا 
براي ديگر شهروندان مسلمان، تحت فشارقراردادن 
رهبــران مذهبي بــراي حمايت از روايت رســمي 
دولت ها از پديده تروريسم، هراساندن افکارعمومي 
از »خطر« اساميزه شدن سيستم سياسي و ارزش هاي 
شــعارهاي  راديکاليزه کردن  غــرب،  دموکراتيک 
مربوط به مهاجرت و وضعيت مهاجران مسلمان در 
اين کشورها، وصل کردن اين گروه ها به جنبش هاي 

مقاومت مشروع در خاورميانه و فلسطين و...
تحليل گران مستقل وظيفه دارند تا با ارائه تحليل هاي 
آلترناتيو و عميق تر از رويدادهاي مهم جهان و با به 
چالش کشيدن روايت هاي رســمي و تقليل گرايانه 
رســانه هاي جمعي نگذارند که هــر اتفاق ناگوار و 
تکان دهنده اي که در جهان رخ مي دهد ابزار دست 

جريان هاي سياســي ـ  رســانه اي پرقــدرت و بانفوذ 
شود و به وسيله آن افکارعمومي را به هر سمتي که 

مي خواهند بکشانند.
در اين راســتا مي خواهم کمي فضاي »زيرپوستي« 
شــهر پاريس را در ســال هاي 80 و 90 ميادي که 
در آنجــا زندگي مي کــردم ـ همان ســال هايي که 
تروريســت هاي امروز هم نوجوان بودند ـ ترســيم 
کنم تا شايد بستر اجتماعي متولدشدن پديده اي که 
مي توان آن را »اســام بانليو« )اسام حومه شهري( 
خواند، کمــي ملموس تر شــود و از زاويه متفاوتي 
مورد بررسي قرار گيرد. نمي خواهم وارد تحليل هاي 
تاريخــي يــا سياســي کلي بشــوم و يــا نظريه هاي 
متداول جامعه شناســي در مورد مســئله مهاجرت و 
سياست هاي غلط »Intergration« دولت فرانسه 
در برابــر مهاجــران عرب تبار را تکــرار کنم، بلکه 
مي خواهم آنچه را که شــخصاً مشــاهده کردم بيان 
کنم: شــهر پاريس، مانند کان شــهرهاي ديگر از 
اليه هاي متعددي تشکيل شــده که سطحي ترين آن 
همان نماي تاريخي و فرهنگي و توريســتي شــهر 
است که بيشتر مردم، پاريس را به همان مي شناسند، 
اما در اليه هاي زيرين آن ديناميســم اجتماعي بسيار 
خشــن و متشــنجي وجود دارد که شــايد در کمتر 
شهري از جوامع »پيشرفته« بتوان نظير آن را مشاهده 

کرد.
در آن ســال ها شــهر پاريــس بيــن چنــد »گنگ« 
Skin-« حومه نشين تقسيم شــده بود؛ يکي گروه

Head«هــا بــود کــه از جوان هاي سفيدپوســت 
نژادپرست تشکيل شــده بود که موهاي سرشان را 
از ته مي تراشــيدند و عامت هاي خاص خودشــان 
را روي بــازو و شانه هايشــان خالکوبــي مي کردند 
و فعاليت اصليشان »شــکار« عرب ها و آفريقايي ها 
در کوچه و پس کوچه ها و ضرب و شــتم وحشيانه 
آنها بــود. اين گــروه رعب و وحشــت زيادي در 
ميان جوان هاي خارجي ايجاد کرده بود و شايعات 

اسالم حاشيه نشين فقير پاريس

علي نصري
در ریشــه یابي واقعه تهاجم به هيئت تحریریه هفته  نامه شــارلي ابدو مقاله اي در 
شــبكه هاي اجتماعي به قلم آقاي علي نصري منتشر شد كه نگاه متفاوتي به این 
واقعه داشت و نظر بخشــي از جامعه ما را جلب كرد. نشریه چشم انداز ایران براي 
ارزیابي این مقاله از آقاي دكتر مهدي ممكن كه سال هاست در پاریس اقامت دارند 
كمک خواست. ایشان نيز ارزیابي خود را از مقاله آقاي علي نصري در یادداشتي براي 
نشریه ارسال كردند. آقاي ممكن خاطره ناگفته اي نيز از مالقات خود با روژه گارودي 
نویسنده كتاب »تاریخ یک ارتداد« كه زنده یاد مجيد شریف  آن را به فارسي ترجمه 
كرده بود، گفته اند. خوانندگان عزیز را به خواندن ریشه یابي واقعه شارلي ابدو از دو 

منظر متفاوت دعوت مي كنيم و خواهان برخورد فعال هستيم.

تظاهرات جمعي از مسلمانان در پاريس )2 آوريل 2۰11(. روي بنر آنها آمده است »دين من انتخاب من و حق 
من است؛ همزيستي تنها راه است«.
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زيادي در مورد انواع شکنجه هايي که بر قربانيانشان 

اعمال مي کنند، دهان به دهان مي گشت.
گروه ديگري بود به نام»Starters«که کاپشــن هاي 
مارک »اســتارتر« مي پوشيدند و چاقو، پنجه بوکس 
و اســپري فلفل و بعضاً ســاح هاي گــرم نيز حمل 
مي کردنــد و کارشــان زورگيــري، لخت کردن و 
دزديــدن لباس هــا و کفش هــاي مــردم در خيابان 
بود؛ البته اين گروه هم زورش بيشــتر از هرکسي به 
عرب ها و آفريقايي ها مي رسيد، چراکه مي دانستند 
آنها در هيچ شرايطي به پليس مراجعه نخواهند کرد 

و اگر هم بکنند شکايتشان به جايي نخواهند رسيد.
گروه ديگري بود به نام »Zoulous«که از جوان هاي 
سياه پوســت آفريقايي تشکيل شده بود و براي دفاع 
از خود در برابر گنگ هاي نژادپرســت موجود ـ و 
البته خشــونت سيســتماتيک پليس فرانسه و به ويژه 
نيروهاي خشن CRS گرد هم آمده بودند. اعضاي 
اين گروه گردنبندهاي درشــتي با طرح قاره آفريقا 
به گردن مي انداختند و در خودشان تعصب عجيبي 
نســبت به هويت آفريقايي و سياه پوست بودنشــان 
ايجــاد کرده بودند و غيرخودي را در ميانشــان راه 
نمي دادند. بسياري از جوانان عرب سعي مي کردند 
کــه با اعضــاي اين گــروه ارتباط دوســتي برقرار 
کنند تا شــايد از حمايت آنها بهر ه مند شوند، اما نه 
آفريقايي ها عرب ها را »آفريقايي« مي دانســتند و نه 
خود عرب هــاي مغربي هويت »آفريقاي شــمالي« 
خودشــان را به رسميت مي شناختند و مي توانستند با 

ساير آفريقايي ها ارتباط برقرار کنند.
خطر ديگري کــه خارجي ها و به ويــژه عرب ها را 
تهديــد مي کــردـ  که شــايد از ديگــر خطرها هم 
بزرگ تر بود ـ خشونت خود پليس فرانسه و به ويژه 
نيروي ويــژه CRS عليه آنها بــود. اصطاحي در 
ميان مأموران پليس فرانســه رايج بود که به آن تنبيه 
بدون »bavure« )به معني خشــونت کنترل شــده 
پليــس( مي گفتنــد، يعني مأمــوران پليــس بتوانند 
ســوژه دستگيرشــده را طوري مورد ضرب وجرح 
و شکنجه قرار بدهند که بيشــترين آسيب را ببيند، 
امــا هيچ آثــاري از آن بر بدنش نماند تــا نتواند از 
طريق قانون، جرم مأموران را ثابت کند. فشــاردادن 
گلــو تا مــرز خفگي، دســتبندزدن به دســت ها در 
حالت هاي دردناک به مدت هاي طوالني، پيچاندن 
انگشــت ها تــا مــرز شکســتگي، زدن ســيلي هاي 
ريــز و متعدد بر ســروصورت، تهديد با اســلحه و 
تحقيرهــا و فحاشــي هاي لفظــي از روش هايي بود 
که مأموران پليس فرانســه بعضاً با خنده و شوخي و 
براي مســابقه دادن با يکديگر عليه جوان هاي عرب 
به کار مي بردند. در چند مورد اين شيوه عمل باعث 
مرگ قربانيان شده بود که اعتراضات خشونت آميز 
متعددي را در ســطح شهر در پي داشت. جوان هاي 
عربي را مي شناختم که هنگام بازداشت شدن توسط 
پليس سعي مي کردند طوري مقاومت کنند که آثار 
ضرب وجرح و شکســتگي بر بدنشان ايجاد شود تا 
مأموران پليس نتوانند از اين شيوه عليه آنها استفاده 

کنند.
در آن سال ها جوان هاي »Melon« به معناي »خربزه« 
ـ اصطاحــي که فرانســوي ها در زندگي روزمره و 

حتي در برنامه هاي تلويزيوني شــان عرب ها را با آن 
خطاب مي کردندـ در موقعيت ضعف شــديدي در 
جامعه فرانســه زندگي مي کردند. از يک   سو تحت 
سرکوب مدام سيستم سياسي، اجتماعي، اقتصادي، 
امنيتي و رسانه اي فرانســه بودند که تمام همتش را 
براي تحقيرکردن و در حاشيه نگه داشتن آنها به کار 
مي بــرد و فرصت هيچ گونه رشــد و ترقــي به آنها 
نمــي داد و از ســوي ديگر فضــاي زندگي روزمره 
آنها به شدت خشن و تهديدآميز و دشوار بود. شايد 
در چنين بستري بود که »اسام بانليو« به عنوان يک 
سيستم هويتي ـ گنگستري رفته رفته شکل گرفت تا 
امروز که به شــاخه اي از »تروريســم« در دل جامعه 

فرانسه تبديل شده است.
امروز که به گذشته نگاه مي کنم شايد نخستين باري 
که بروز اسام بانليو را به چشم خودم ديدم، برخورد 
غيرمنتظره يکي از همکاسي هاي عربم به نام عبدل 
با خواهرش ثريا بود. عبدل نوجوان تونسي تباري که 
در فرانسه به دنيا آمده بود و عاقه زيادي داشت که 
در آن جامعه احساس تعلق کند. او مثًا از طرفداران 
دوآتشه تيم ملي فوتبال فرانسه شده بود و آن قدر در 
تشــويق آن افراط مي کرد که پس از هر مســابقه تا 
روزها صدايش گرفته بود و نمي توانســت صحبت 
کند. او عاقه زيادي هم به پارتي هاي شبانه پاريس 
داشــت و در آخر هر هفته بهتريــن لباس هايش را 
مي پوشــيد و همراه گروهي از دوســتانش به وسط 
شــهر مي رفت تا شــايد در ميان فرانسوي ها جايي 
پيــدا کند. او حتي گهگاهي خود را »اســپانيايي« يا 
»آرژانتيني« معرفي مي کرد تا از پيش قضاوتي  هايي 
که در مورد عرب ها وجود داشــت در امان باشــد، 
اما هر بار ناکام و ســرخورده به خانه برمي گشــت. 
پدر عبدل مانند بسياري از عرب هاي آن زمان يک 
مغازه بقالي در نزديکي مدرســه داشــت که در آن 
با لباس هــاي عربي کار مي کرد. عبدل از لباس هاي 
عربي پدرش خجالت مي کشــيد و هميشــه مســير 
رفت وآمــدش را طــوري انتخاب مي کــرد که از 
جلوي مغازه پدرش رد نشــود و کسي آنها را با هم 
نبيند. عبدل ســعي مي کرد که فرانســوي را با لهجه 
پاريسي صحبت کند و هيچ نشانه اي از عرب بودنش 
بجا نگذارد، اما در نگاه جامعه و پليس و گنگ هاي 

خياباني فرانسه او چيزي جز يک »خربزه« نبود.
يک شب عبدل همراه با خواهرش ثريا و عده اي از 
دوستانشــان به وسط شهر رفتند تا در جشن بزرگي 
کــه در يکــي از کلوپ هاي شــبانه پاريس برگزار 
مي شــد شــرکت کنند. دربان هــاي دِم در کلوپ، 
گروهشــان را از هــم جدا کردند و فرانســوي ها را 
بــه همراه ثريا بــه داخل کلــوپ راه دادند و عبدل 

و دوســتان عربش را پشــت در نگه داشــتند. عبدل 
اعتراض کرده بــود که چرا خواهرم را راه مي دهيد 
و به مــن اجازه ورود نمي دهيــد؟! يکي از دربان ها 
با پوزخند به او پاســخ داده بود که خواهرت )يک 
»Beurette« اصطاحــي که مردهاي فرانســوي 
براي دخترهاي »سکســي« عرب بــه کار مي بردند( 
است و تو يک »خربزه« هستي! و ما در اينجا خربزه 
نمي خواهيم! عبدل با او دســت به يقه شده و عده اي 
از دربان هــا او را کتک زده بودند. او زخم خورده و 
غمگين به خانه برگشــته بود و تا نزديکي هاي صبح 
که يک مرد فرانســوي خواهرش ثريا را در حالت 

مستي به خانه رساند، نشسته بود.
روز بعــد عبدل را ديدم که در گوشــه اي از حياط 
مدرسه تنها نشســته و به هوا خيره شده و لب هايش 
را بــه حالت عصبي مي جود و گويا در فکر عميقي 
فرورفته اســت. مي شــد حدس زد کــه او ديگر به 
بن بســت خورده و بايد راه چاره اي براي بقاي خود 
در آن جامعه پيدا کند. زنگ آخر به صدا در آمد و 
همه دانش آموزان از کاس ها خارج شدند و عبدل 
ناگهان از جايش بلند شــد و باشتاب و عصبانيت به 
ســمت ثريا رفت. با يک دســت موهاي خواهرش 
را محکم گرفت و با دســت ديگر پشــت ســر هم 
به صورت او مشــت و سيلي مي زد و بر سرش فرياد 
مي زد که »مگر تو يک دختر مسلمان نيستي؟! به چه 
حقي مشــروب خوردي؟! به چه حقي رقصيدي؟! 
آن مرد فرانســوي کي بود که تو را دم صبح به خانه 
رســاند؟!...«. لهجه عبدل عربي شده بود و البه الي 
جماتش فحش هــاي عربي به خواهــرش مي داد. 
لحظــه اي که او را از ثريا جــدا کردند و ازآن پس، 
او ديگر عبدلي که همه مي شــناختند نبود، بلکه در 
چشم به هم زدني بدون اينکه در عمرش يک رکعت 
نماز يا يک ســوره قرآن خوانده باشــد بدون اينکه 
بداند که فلسطين در کجاي نقشه جهان قرار دارد و 
بدون اينکه هرگز تعصبي نسبت به دين و مقدسات 
اسام داشته باشد، به يک »مسلمان افراطي« يا يک 
»مسلمان بانليو« تبديل شده بود. او با همان انگيزه و 
تحت همان شــرايطي مسلمان شده بود که يک نفر 

عضو يک گنگ خياباني مي شود.
سال هاست که از عبدل خبري ندارم، اما دو برادري 
که به عنوان تروريســت هاي شــارلي ابــدو معرفي 
شدند همسن و ســال عبدل هستند و قطعاً در همان 
فضا و شــرايط بزرگ شدند و شــک ندارم که در 
مسير مشابهي »مسلمان« شدند. پرسشم اين است که 
اگر گروه هايي مانند داعش و القاعده )يا به روايتي 
ســرويس هاي امنيتي غربي و اسرائيلي( از ميان اين 
»مســلمان هاي بانليو« اروپايي يارکشي مي کنند، در 
کجا بايد به دنبال ريشه هاي اين معضل بگرديم؟ در 
متون و تاريخ و فرهنگ اســامي؟ يا در بحران هاي 
اجتماعــي اروپا؟ چه شــباهت هايي بين گنگ هاي 
گتوهاي امريکايي و تروريست هاي مسلمان اروپايي 
وجود دارد؟ چرا داعش مي تواند از دل اروپا هزاران 
عضــو بگيــرد، امــا در عضوگيري از کشــورهاي 
مســلمان عاجز اســت؟ مفهوم »آزادي بيان« در اين 

ميان چه موضوعيتي دارد؟■

اگر گروه هايي مانند داعش و 
القاعده )يا به روايتي سرويس هاي 

امنيتي غربي و اسرائيلي( از ميان اين 
»مسلمان هاي بانليو« اروپايي يارکشي 

مي کنند، در کجا بايد به دنبال 
ريشه هاي اين معضل بگرديم؟
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اگر اشــتباه نکنم بــا يک نگاه کلي بــه متن مورد 
نظرســايه مطلق نگري براعتدال احســاس مي شود 
و موجب شــده اســت کــه واقعيــات موجود در 
فرانســه آن طورکه هســت از نظر پنهان بماند، در 
ســرآغازآمده اســت اســامي که موجب اعمال 
تروريســتي در فرانسه شــده نه اسام سني است و 
نه شــيعه و نه وهابي و نه اســام برگرفته از تفاسير 
شناخته شــده، بلکه اسامي اســت )به گفته ايشان 
برآمــده از حومــه پاريس( و... به بــاور من همين 
اســام حومه پاريســي ممکن است از دل هر يک 
از اســام هايي که نام برده اند برآيد، ولي بســته به 
روايتي دارد که چه کســي و کــدام امام جماعتي 
برمبنــاي »مأموريت و منافعي که دارد« آن را براي 
جوانان مسلمان حومه پاريس تفسير کند. 23 سال 
اســت کــه در يک آپارتمــان در ســاختماني که 
شامل 64 آپارتمان اســت )در شهرک آنتوني،10 
کيلومتــري حومــه پاريــس( زندگــي مي کنــم. 
ســاکنان آن را موزائيکي از فرانســوي، عرب زبان 
افريقايي )تونس، مراکــش، الجزاير و موريتاني(، 
ويتنامي، لهســتاني، ايتاليايي، پرتغالي و اسپانيولي 
با اعتقــادات مختلف، الئيک، مســيحي، يهودي، 
مســلمان، بودايي و... تشــکيل مي دهــد. طبعاً در 
طول اين مدت تغييرات و جانشين شدن همسايه اي 
يــا تازه وارد ديگــري جريان داشــته و دارد و گاه 
اختاف بين دو همســايه را شاهد بوده ام. به همين 
جهت با رفتار جوانان مسلمان حومه پاريس ناآشنا 
نيســتم و تا آنجا که از اظهــارات هموطنان ايراني 
کــه اغلب در شــرايط مشــابه و در حومه پاريس 
زندگي مي کننــد برمي آيد، تفاوت فاحشــي بين 
رفتار جوانان مسلمان با جوانان اقوام و اديان ديگر 
)آن طورکه در نوشــته ذکرشــده اســت( مشهود 
نيســت. گفتني اســت شــهرکي که من ساکن آن 
هستم در همسايگي شهرک ديگري است )ماسي( 
کــه 30 درصد ســاکنان آن را عرب هاي شــمال 

افريقا تشــکيل مي دهد و من مايحتــاج زندگي ام 
را از کســبه عرب آنجا تهيه مي کنم که قيمت هاي 
محصوالتشان نسبت به شــهرک آنتوني، ارزان تر 
ولي کيفيت مشابه دارند و بانوان باحجاب اسامي 

تعدادشان زياد است.
شــيراک  کــه ژاک  زمانــي  در  اســت  گفتنــي 
رئيس جمهور فرانسه بود و ماده اي تصويب شد که 
به موجــب آن ورود دختران با حجاب اســامي به 
مدارس ممنوع شد، تعداد دختران باحجاب به طور 
چشمگير افزايش يافت و دختران خانواده هايي که 
تــا آن زمان بي حجــاب بودند، آگاهانــه مجهز به 
روسري شــدند. درواقع از روسري به عنوان پرچم 
مقاومت اســتفاده مي کردند. آنها مدتي از حضور 
در کاس درس محــروم شــدند، ولــي کوتــاه 
نيامدند و ســرانجام حکومت ناچار شــد محترمانه 
عقب گــرد کند. در گفت وگويي کــه هرازگاه با 
ساکنان مسلمان شهرک مزبور پيش مي آيد، هنوز 
خاطرات تلخ دوران اســتعماري فرانســه در شمال 
افريقا در ذهنشــان موج مي زند. نماز عيدهاي فطر 
و قربان را با جشــن و شکوه، با پوشيدن لباس هاي 
فاخــر و توزيع غذا و شــيريني برگــزار مي کنند. 
شــرکت جوانان در اين مراســم متناسب با سنشان 

با انگيزه و همراه با نشاط است.
اين يک واقعيت اســت که در بعضي شهرک هاي 
حومه هــاي شــهرهاي فرانســه، فقر و مشــکات 
اقتصادي موجب ناآرامي شــده و مي شــود، ولي 
منحصر به خانواده هاي عرب مســلمان و آفريقايي 
نيست و شــامل درماندگان غيرمسلمان کشورهاي 
اروپاي شرقي و کشــورهاي شبه جزيره هندوچين 
)مستعمرات ســابق فرانســه( و خود فرانسويان نيز 
مي شــود. جاي گفتن دارد که طبق قوانين فرانســه 
تحصيل در فرانســه براي تمام کســاني که به طور 
قانوني ســاکن فرانسه هســتند مجاني است و طبق 
قوانيــن آموزشــي، خانواده هايي که در فرســتادن 
فرزندان به مدرسه کوتاهي کنند جريمه مي شوند. 
عاوه بــر اين خانواده هــا براي فرزنــدان خود از 
کمک هاي دولتــي برخوردارند تا آنجا که بعضي 
از پــدر و مادرهــا ترجيح مي دهنــد به جاي تاش 
و کارکــردن، با افــزودن تعداد فرزنــدان، درآمد 

بيشــتري کســب کنند و گرفتاري ناشــي از تنبلي 
و کــم کاري خود را به گونــه اي توجيه و به وجود 

تبعيض در جامعه فرانسه نسبت دهند.
البته نمي توان منکر وجود تبعيض در فرانســه شد، 
ولي در آن حد نيســت که قابليت ها و شايســتگي 
افــراد را زير ســؤال بــرده و از فرصت و شــانس 
از  بســياري  در  ســازد.  محرومشــان  کارکــردن 
ســازمان ها و نهادهاي مختلف فرانســه چه دولتي 
و چه شــخصي و در هر ســطحي مي توان شــاهد 
اين مدعا بود. در کابينه فعلي دولت فرانســه خانم 
»نجات بلقاســم« در ســمت وزير حقــوق بانوان، 

شهروندي و ورزش انجام وظيفه مي کند.
 در جامعــه الئيک فرانســه پيــروان اديان مختلف 
ازجمله مســلمين عبادتگاه و مراکز تجمع مراســم 
مذهبي خود را دارند. در همين راســتا، مســلمانان 
قصابي هاي خود را دارند و يهوديان فروشگاه هاي 
اختصاصــي خــود را و مادام کــه قوانين حاکم بر 
فرانســه را نقــض نکننــد، هيچ گونــه محدوديتي 
برايشــان وجود نــدارد. به باور من همين روشــي 
که حاکميت فرانســه در قبال اقوام و پيروان اديان 
مختلف ساکنان فرانسه دنبال مي کند بهترين وسيله 
حفظ امنيت و دوام سيســتم حکومتي آن اســت و 
حکايت از هوشــمندي دســتگاه حاکمه دارد که 

پرهيز از اختالط اسالم و تروريسم
خاطره  ناگفته مهدي ممکن از تحويل کتاب مجيد شريف به روژه گارودي

مهدي ممكن

روژه گارودي
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واقعيت موجود )ازجمله دين اسام به عنوان دارنده 
بيشترين تعداد پيروان پس از مسيحيت( را پذيرفته 
است و سؤال انگيز است که چرا جمهوري اسامي 
ايران؛ برادران اهل تســنن را از داشتن مسجد ويژه 

خودشان محروم مي دارد؟!
پس از حوادث خونباري که براي نشــريه شــارلي 
ابدو، پيش آمد و هر کســي بــه فراخور اظهارنظر 
مي کرد، پاپ فرانسيس رهبر کاتوليک هاي جهان 
که در ســفرش به ترکيه، خبرنگاري نظر او را در 
مورد کشــتار هيئت تحريريه نشــريه شــارلي ابدو 
جويا شــد، بدون درنــگ به خبرنگار پاســخ داد: 
»اگــر تو به مــادر من اهانت کنــي دهانت را خرد 
خواهم کرد« به نظر من پاپ در اين پاسخ، يادآور 
واکنش فطري و طبيعي هر انســان شده بود که در 
قبــال اهانت به عزيزان و مقدســاتش از خود بروز 
مي دهد. »فرانسوا کانا«، مسئول پيشين نشريه شارلي 
ابدو )که با نام هاراگيري منتشــر مي شد( مسئوليت 
قتــل را متوجــه مديريــت جديــد نشــريه و فرد 
کاريکاتوريستي کرد که تصوير اهانت آميز پيامبر 
را ترســيم کرده بود. فرانسوا کاتا همچنين يادآور 
شده بود که در سال 2006 و 2012 نشريه شارلي، 
مرتکب اهانت مشــابه به پيامبر اسام شده و بارها 
مــورد تهديد قرار گرفته بود، ولي همچنان بي اعتنا 
بــه روش خود ادامه مي داد. نظرات متعدد ديگري 
تحريريه شارلي ابدو را قرباني طمع باالبردن تيراژ، 
تفسير مي کنند چراکه نشريه چارلي، با تيراژ 40 تا 
50 هزار، در مقايسه با ديگر نشريات، چندان موفق 
نبــود... درهرحال مي توان عمــل جواناني را که به 
کشــتار هيئت تحريريه شــارلي ابدو اقدام کردند، 
زير ســؤال برد و آن را تعصب آميز و دور از منطق 
خوانــد، ولي آن گونه که در متــن موردنظر آمده 
است، مقايسه و فروکاســتن آنها در سطح کساني 
چــون عبــدل و خواهرش ثريــا، يعنــي تيپ هاي 
آســيميله)assimilated( که با خــود هم بيگانه 

شده اند، دور از انصاف به نظر مي رسد!
بافاصلــه پــس از حادثه شــارلي، ســران چندين 
کشــور، جهت همدردي به فرانسه آمدند ازجمله 
نتانياهو که توصيه شــده بود در مراســم شــرکت 
نکنــد، ولي او اعتنا نکرده و وقيحانه حضور يافت. 
در آن روز جمعيت انبوهي به منظور دفاع از آزادي 
ابــراز عقيــده و احترام به ارزش هاي دموکراســي 
و حاکميــت الئيک فرانســه، در ميدان جمهوري 
پاريس حضور يافتند و عده اي پاکارد »من شارلي 
هســتم« حمل مي کردند، ولي بي شماران ديگري 
هم به منظور دفاع از آزادي ابراز عقيده در مراســم 
شــرکت کرده بودند، ولي خود را موافق شــارلي 
نمي دانســتند و از همان روز زمزمه هايي در جهت 
نقد مراسم به گونه اي که جاي جوالن امثال نتانياهو 
باشد آغاز شد و هر چه هم زمان مي گذرد بحث و 
نقد در مورد روش هاي بي دروپيکر نشريه شارلي، 
هم بيشــتر به چشــم مي خورد و اين نگراني را در 
بين نخبگان فرانســه ايجاد کرده که »مباد الئيسيته 
و سيســتم الئيک به نوبــه خود گرفتــار تعصب و 
جزميــت و باعــث محدوديت ديگران شــود.« در 

هميــن پاريس الئيــک، خود مــن هرازگاهي که 
وارد کليســا مي شــوم، اگر فرامــوش کنم کاهم 
را از ســربردارم مــورد تذکر واقع مي شــوم که به 
مکان مقدســي وارد شــده ام و بايــد احترامش را 
پاس دارم. همين تذکر شامل حال بانواني مي شود 
که پوشش آنها متناســب نباشد و در همين فرانسه 
الئيک هرگاه مقامات حکومتي فرانسه وارد کنيسه 
يهوديان مي شــوند بايــد از نظر رعايــت احترام، 

عرقچين مؤمنين يهودي را بر سرگذارند!
روش حاکميــت فرانســه به ويژه سوسياليســت ها 
الاقل در ظاهر همواره بر يکسان نگري فرانسوي و 
غيرفرانسوي مقيم فرانسه بوده و هست. بر همين مبنا 
اولين واکنش ســريع رئيس جمهور و نخست وزير 
فرانســه، درباره حادثه شــارلي ابدو، پيامي بود که 
به ملت فرانســه هشــدار مي داد از اختاط اسام با 
تروريســم پرهيز کنند و همواره در سخنراني هاي 
آنها تکرار مي شــد، تنها نهادي که ســعي مي کرد 
در تبليغاتــش از اين آب گل آلــود ماهي بگيرد، 
حزب دست راستي و نژادپرست جبهه ملي فرانسه 
بود. مقامات دولتي آلمــان نيز همين روش دولت 
فرانســه را در موضع گيري نســبت به حادثه نشريه 
شــارلي ابدو دنبال کردند و حال آنکه شعار اصلي 
حزب نئونــازي آلمان در تظاهراتــي که به همين 
مناسبت در آلمان راه انداخت، بر اخراج مسلمانان 
از آلمان و سراســر اروپا تأکيد داشت. در حوادث 
مشــابهي هم که در بلژيک و دانمارک پيش آمد، 
موضع گيــري مقامات دولتي آنها نيز همان بود که 

فرانسوا اوالند و آنگا مرکل تأکيد کرده بودند.
در آخرين پاراگراف نوشــته، گروه هاي داعش و 
القاعده »بنا به يک روايت« به سرويس هاي امنيتي 
غربي و اسرائيلي وابسته شده اند و سپس با اطمينان 
اين پرسش طرح شــده که چرا داعش مي تواند از 
ميان اين مسلمان هاي حومه هاي اروپايي يارکشي 
کنــد، اما در عضوگيري از کشــورهاي مســلمان 
عاجز اســت؟! و در پايــان افزوده اســت »مفهوم 
آزادي در ايــن ميان چــه موضوعيتي دارد« من در 
مــورد اين پاراگــراف که مبدأ بر شــک و ترديد 
بنا شــده و خبرآن بر يقين اســتوار اســت، قادر به 

اظهارنظر نيستم.
ذکر يک خاطره

هنگامي که زنده ياد مجيد شــريف پس از ســال ها 
از پاريــس عــازم تهران بــود کتابي نوشــته روژه 
گارودي را که تازه منتشــر شــده بود همراه خود 
بــرد و به فاصله کوتاهي در حدود چهارماه بعد دو 
جلد از ترجمه کتاب مزبور را برايم فرستاد )تاريخ 
يک ارتداد( و خواســته بود که يک نســخه را به 

روژه گارودي تحويل دهم و نســخه ديگر را براي 
خود نگــه دارم. مجيد آدرســي از روژه گارودي 
نــداده بود و اطاع هم نــداده بود که چگونه و در 

چه آدرسي توانسته بود کتاب را تهيه کند.
هــر  بــه  گارودي  آدرس  پيداکــردن  به منظــور 
انتشاراتي و کتاب فروشــي که مراجعه مي کردم و 
ســراغ کتاب و آدرس مؤلــف را مي گرفتم، فقط 
نگاهم مي کردند و پاسخ نمي دادند و اين برخاف 
روش انتشاراتي هاي پاريس بود که چنانچه کتاب 
مورد درخواســت مشتري را نداشته باشند يا مهلتي 
مي خواهند که آن را تهيه کنند يا با احترام آدرس 
انتشــاراتي و کتاب فروشــي را کــه در آنجا بتوان 

کتاب را خريداري کرد در اختيار مي گذارند.
به هرحــال داســتان آدرس روژه گارودي مســئله 
بغرنجي شــده بود. درنهايت يکي از انتشــاراتي ها 
بااحتيــاط آدرس ناشــر را در اختيارم گذاشــت؛ 
از  يکــي  در  واقــع   »le soir«کتاب فروشــي
پس  کوچه هاي اطراف سوربن. سراغ آدرس رفتم 
مغــازه کوچکي کــه قابل قياس با انتشــاراتي هاي 
ديگــر نبود و دِر شيشــه اي آن قفل و روي ويترين 
چند جاي گلوله مشخص بود و بعضي قسمت هاي 
شيشــه هم با نوارچســب وصله پينه شــده بــود. با 
تعجب مشــغول ورانداز چند کتاب داخل ويترين 
شــدم. فکر مي کردم کتاب فروش براي دقايقي از 
مغازه بيرون رفته است و به زودي برخواهد گشت 
و منتظر ماندم، ولي پس از چند لحظه کتاب فروش 
از پســتويي از داخــل مغازه با کليد آمــد و در را 
نيمه گشود و پرســيد چه کار دارم. ترجمه کتاب 
روژه گارودي را نشانش دادم و گفتم دنبال آدرس 
مؤلف اين کتاب هستم. اجازه داد وارد مغازه شوم 
و به ويتريني اشاره کرد که ترجمه کتاب گارودي 
به زبان هاي متعدد در آن چيده شــده بود و من هم 
نسخه ترجمه شــده فارســي را در رديف آنها در 
ويتريــن قــراردادم. آدرس روژه گارودي را داد و 
توضيــح داد که اهل روماني و در فرانســه پناهنده 
سياســي اســت. ريســک کرده و 30 هزار نسخه 
کتاب روژه گارودي را که ســاير انتشــاراتي ها از 
چــاپ آن طفــره مي رفته اند چاپ کرده اســت و 
در معرض فروش گذاشــته بود و با اشــاره به آثار 
باقيمانده از گلوله هــا، علت قفل کردن در ورودي 
را توضيــح داد که بارها مــورد تهديد قرار گرفته 
بود. ســپس کتاب ديگري را به زبان فرانسه به من 
داد که نويسنده آن يک استاد دانشگاه در تل آويو 
بود و دوران کودکي را در بازداشتگاه هاي آلمان 
به ســر برده بود و به شکلي پس از جنگ به امريکا 
مي رود و پس از خاتمه تحصيات عازم اســرائيل 
مي شــود و درعين حــال نســبت به سياســت  هاي 
تجــاوزکاران اســرائيل، ديد انتقــادي و اعتراضي 
دارد. کتاب را براي مجيد فرســتادم و به ســرعت 
ترجمــه کرد و نســخه اي برايم فرســتاد. به فاصله 
مدت کوتاهي ســراغ کتاب فروش رفتم، نه اثري 

از کتاب فروشي بود و نه خبري از کتاب فروش!
در حومه شرقي پاريس سراغ روژه گارودي رفتم. 
همســرش در را به رويم گشود که تنها با گارودي 

بالفاصله پس از حادثه شارلي، 
سران چندين کشور، جهت 

همدردي به فرانسه آمدند ازجمله 
نتانياهو که توصيه شده بود در 

مراسم شرکت نکند، ولي او اعتنا 
نکرده و وقيحانه حضور يافت
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در آنجا سکونت داشتند. روژه گارودي پيرمرد، با 
جثه سنگين در رختخواب بود و از درد پا و آرتروز 
و اختال تنفس رنج مي برد. از مشــکاتي که در 
قبال تأليف »تاريخ يک ارتداد« براي او فراهم شده 
است، سخن گفت و از اينکه انتشاراتي هاي فرانسه 
دسته جمعي کتاب هاي او را تحريم کرده اند شاکي 
بود. از ديدن نســخه ترجمه شده فارسي خوشحال 
شــد و موقع خداحافظي جزوه کوچکي به من داد 
که مي گفت دنباله و تکميلي همين کتاب اســت. 
جزوه حاوي اطاعات و گزارش هاي وحشتناکي 
بــود که نخبگان و روشــنفکران يهودي در اختيار 
گارودي گذاشــته بودند. بخشــي از گزارش ها به 
روابط صهيونيست ها و هيتلر مربوط مي شد که در 
قبال تحويل يهودي ها به نازي ها ساح هاي سنگين 

مانند تانک دريافت مي کرده اند و...
 »Abbé Pierre« در فرانســه کشيشــي بود به نــام
کــه از دوســتان قديمــي روژه گارودي بود. يعني 
از زماني که خود گارودي هم کشــيش بود )پيش 
از آنکه مارکسيســت شود و به اسام گرايش پيدا 
کند( اين روابط همچنان برقرار بود. اين کشــيش 
در جامعه فرانســه معروف بود و نظــر به اقدامات 
خيرخواهانه کــه انجام داده بود در نظرســنجي ها 
همه ساله تا وقتي که زنده بود به عنوان محبوب ترين 
فــرد انتخــاب مي شــد و واقعاً در دل مــردم جاي 
داشــت. از نظر من اين کشــيش به منزلــه طالقاني 
فرانســه بود. بنيادهاي خيريه اي کــه او در جواني 
ايجاد کــرده بود ماننــد بنياد ايجاد مســکن براي 
فقــرا و بي خانمان ها هنوز به نام خود برقرار اســت 
و بــه خدمات خود ادامه مي دهــد. Abbé Pierre به 
مناســبتي جرأت به خــرج داد و درجايي از کتاب 
»تاريخ يــک ارتــداد« گارودي تمجيــد به عمل 
آورده بود. بــراي همين اظهارنظر، عرصه را چنان 
همه جانبه بــر او تنگ کردند که ناچار شــد براي 
مدتي طوالني از فرانســه خارج شود و در سوئيس 
اقامت گزيند و از ملتي که از جان دل نســبت به او 

مهر مي ورزيدند، هيچ اقدامي ساخته نبود.
حضور خودســرانه نتانياهو در مراسم که دست در 
دست فرانســوا اوالند که در صف اول خودنمايي 
مي کــرد درحالي که توصيه دولت فرانســه را هم 
مبنــي بر عدم حضــور ناديده گرفته بــود، موجب 
شــد که به ذکر اين خاطره بپردازم و يادآور شوم 
کــه داوري در مورد آنچه در فرانســه مي گذرد، 
بــدون در نظرگرفتن اين قــدرت عظيم پنهان ولي 
تعيين کننده، بدون شــک از دقت الزم برخوردار 

نخواهد بود.■

چرا دموکرات ها در انتخابات 
ميان دوره اي امريکا شکست خوردند؟

محمد سهيمي1

مالحظــه کنيم از يک ســو بيکاري 10  ■
درصدي امريکا به 5 درصد تقليل يافته و از 
 shale( سوي ديگر با ورود نفت غيرمتعارف
oil( به بازار امريکا، کسري بودجه و تورم 
نيز کم شــده و بنزين هــم که گالني يک 
دالر و نود سنت شده است و مردم امريکا 

خوشحال اند.
از ســويي اقدامات اوباما در دفترچه هاي 
بهداشــتي روي 60 درصــد مــردم طبقه 
پايين اثر خوبي داشــته اســت. حال اين 
ســؤال مطرح است چرا جناح مقابل يعني 
جمهوري خواهــان در انتخابــات کنگره 
موفق شــدند اکثريت را به دست آورند؟ 
ممکن اســت براي خوانندگان نشريه اين 

رخداد را توضيح دهيد؟
انتخابات ميان دوره اي امريکا در چهارم نوامبر 2014 
برگزار شد. طول مدت نمايندگي در کنگره امريکا، 
که به آن خانه نمايندگان نيز گفته مي شود، دو سال 
و در ســناي امريکا شش ســال است. به همين دليل 
در ايــن انتخابات تمامي 440 نماينــده کنگره بايد 
دوباره انتخاب مي شدند. از اين تعداد، 435 نماينده 
از ايالت هــاي گوناگــون، يک نماينده براي شــهر 
واشــنگتن و چهار نماينده براي ســرزمين هايي که 
در کنترل امريکا هســتند ولي  بخشي از هيچ ايالتي 
نيســتند، مانند جزاير گوام بايد انتخاب مي شــدند. 
همچنيــن در ايــن دوره 36 ســناتور بايــد انتخاب 
مي شــدند. از اين 36 سناتور، 23 نفر در حوزه هايي 
قرار داشتند که در کنترل دموکرات ها بودند و فقط 
13 حــوزه در کنترل جمهوري خواهان بود. پيش از 
انتخابات، سناي امريکا در کنترل دموکرات ها بود. 
آنها 54 کرسي ســنا را در دست داشتند، در مقابل 
45 کرســي را جمهوري خواهان کنترل مي کردند. 
 Bernie( يک کرســي باقيمانــده، برني ســندرز
Sanders(، سناتور سوسياليست ايالت ورمانت بود 

که معموالً در اتحاد با دموکرات ها رأي مي دهد.
حــزب جمهوري خواه 247 کرســي کنگــره را به 
دســت آورد که نســبت به دوره پيــش 13 نماينده 

بيشتر دارد و در مقابل حزب دموکرات 188 کرسي 
را به دســت آورد. از سال 1928، اين چنين اکثريت 
جمهوري خواهي  در کنگره بي ســابقه بوده اســت. 
همچنين جمهوري خواهان 24 کرسي از 36 کرسي 
ســنا را در انتخابــات بردند. درنتيجــه دموکرات ها 
کنترل ســنا را از دســت دادند. در حــال حاضر 54 
ســناتور جمهوري خواه، 44 سناتور دموکرات و دو 
سناتور مستقل در سنا هستند که آن دو نفر، ازجمله 

سناتور سندرز، به دموکرات ها رأي مي دهند.
نتايج انتخابات شکســت بزرگي  براي دموکرات ها 
بود. در نــگاه اول، اين نتايج شــگفت انگيز به نظر 
مي رســند، چراکه درصد بيکاري از 9/9 درصد در 
ژانويه 2009، يعني  آغاز دور اول رياست جمهوري 
بــاراک اوباما، به 5/6 درصــد کاهش يافته و ديگر 
شــاخص هاي اقتصــادي، از قبيل هزينــه انرژي با 
ســقوط قيمت نفت، بهبــود يافته انــد. بنابراين بايد 
پرســيد که چــرا دموکرات ها اين چنين شکســت 
ســختي خوردند. داليل متعددي براي اين شکست 
وجود دارد که مي توان آنها را به دو دسته داخلي  و 

خارجي  تقسيم کرد.

داليل خارجي 
در انتخابات پارلماني امريکا معموالً سياست خارجي  
نقــش مهمي  بــازي نمي کند، چراکــه موضوعات 
موردبحث نامزد ها مســائل محلي هســتند، ولي  در 
اين دوره از انتخابات، سياست خارجي  نقش مهمي  
را بــازي کرد. بــه اين دليل کــه جمهوري خواهان 
موفق شــدند شخص اوباما را به عنوان يک موضوع 
مهــم وارد انتخابات کننــد. به عبارت ديگر، اگرچه 
انتخابات محلي بود، ولــي  جمهوري خواهان موفق 
شــدند بخشــي از انتخابات را به رفراندومي درباره 
کارنامه اوباما تبديل کنند. زماني  که اين موضوع جا 
افتاد، سياســت خارجي  اوباما مهم ترين نقطه ضعف 

وي بود که جمهوري خواهان از آن بهره بردند.
اول، دربــاره بحــران با روســيه بر ســر اوکراين و 
همين طور ضميمه کردن کريمه به روسيه در امريکا 
بحث هاي بسياري شد و جمهوري خواهان، اوباما را 

به ضعف متهم کردند.
دوم، داعــش به طــور ناگهانــي در عــراق ظهــور 
مجدد کــرد و مناطق وســيعي را بــه تصرف خود 
درآورد. اوباما مجبور به مداخله شــد و تعدادي از 
نيرو هاي امريکا را به عنوان مشــاور به عراق فرستاد. 
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دادند کــه شــرکت هاي خصوصــي و ثروتمندان 
طرفدار جناح راست صدها ميليون دالر به آنها پول 
دادند که خرج تبليغ براي نامزد هاي جناح راســت 
شد. دموکرات ها قادر نبودند با اين کار مقابله کنند.

داليل کم اهميت تري براي شکســت دموکرات ها 
وجــود دارد که بحث درباره آنهــا در اين مختصر 

نمي گنجد.
به نظر نگارنــده انتخابات اخير امريــکا حتي براي 
مردم ايران نيز داراي درس هاي آموزنده اي اســت. 
شــايد يکي  از مهم تريــن درس ها اين باشــد؛ اگر 
هم وطنانــي کــه از اصاح طلبان و ديگــر نيروهاي 
معتــدل و مترقــي حمايــت مي کننــد در انتخابات 
شــرکت نکنند، طرفداران اصول گرايان که درصد 
پاييني از جمعيت کشــور هســتند، ولي  در انتخاب 
کانديدا هاي موردنظر خود عزم راســخي دارند، با 
رأي دادن در انتخابات پيروز شــده و کنترل شــورا، 
شــورا هاي شــهر ، مجلس و خبرگان را باوجود در 
اقليت بودن محض، به دست مي گيرند. نمونه خوب 
آن انتخابات شــوراي شهر تهران در سال 1382 بود 
که در آن درصد بســيار پاييني از شهروندان تهران 
شرکت کردند. آن شــرکت نکردن به ظهور آقاي 
محمود احمدي نژاد در سطح کان به عنوان شهردار 
تهران انجاميد و به رياســت جمهوري ايشان منتهي  

شد. نتايج آن  را هم اکنون همه شاهد هستيم.

پي نوشت
1- دکتر محمد سهيمي استاد دانشگاه کاليفرنياي جنوبي 
در شهر لوس آنجلس امريکاست که مقاالت و تحليات 
سياســي او در 20 سال گذشته در بســياري از روزنامه ها، 
مجــات و همچنين وب ســايت هاي مهم امريکا منتشــر 

شده اند.
2ـ  شــيوه برگــزاري انتخابات در امريــکا، در اين روش 
اياالت اين کشــور به مناطق انتخاباتي تقسيم مي شوند و 
گروهي که اکثريت آرا را در اين مناطق به دســت آورد 

پيروز انتخابات است.■

به خصــوص مهاجران غيرقانوني را مورد ســرزنش 
قــرار مي دهنــد. در حال حاضــر 12 ميليون مهاجر 
غيرقانوني در امريکا وجود دارد و باوجودي که هم 
دموکرات ها و هم جمهوري خواهان آگاه هســتند 
که بايد فکري براي آنها انديشــيد، کنگره امريکا، 
حاضر نشــد دراين باره با اوباما به توافق برسد، ولي  
درعين حال جمهوري خواهان شخص رئيس جمهور 

را براي نداشتن راه حل سرزنش کردند.
چهــارم، اکثريت دولت هــا و کنگره هاي ايالتي در 
کنتــرل جمهوري خواهان اســت. به هميــن دليل، 
حوزه هاي انتخاباتــي را به گونه اي طراحي مي کنند 
کــه مردمي کــه در آن حوزه ها زندگــي  مي کنند 
طرفداران جناح راست باشند. در امريکا به اين کار 
جريمندرينگgerrymandering( 2( مي گويند.

پنجــم، اقليت هــاي نــژادي، مانند سياه پوســتان و 
امريکايي هــاي التين تبار، طرفدار حزب دموکرات 
هســتند، ولــي  بيشــتر آنهــا نيز بــه طبقــات پايين 
جامعــه تعلــق دارنــد. در ايالت هايــي که توســط 
جمهوري خواهان کنترل مي شــوند، قوانين زيادي 
تصويب شده که رأي دادن را براي اين گونه اقليت ها 

مشکل تر مي کنند.
ششــم، به طور تاريخي، درصــد رأي دهندگان در 
انتخابات ميان دوره اي بســيار کمتر از انتخابات در 
سال انتخاب رياســت جمهوري است. در انتخابات 
ماه نوامبر فقط 36/4 درصد مردم واجد شرايط رأي 
دادند، درحالي که در انتخابات رياســت جمهوري 
2012 حدود 58 درصد و در انتخابات 2008 حدود 
65 درصــد از مــردم رأي دادند. به طــور تاريخي، 
زماني که درصد رأي دهندگان پايين است، حاميان 
جناح راست اشتياق بيشــتري براي رأي دادن دارند 
تا جنــاح چپ، که اين حتي درباره ايران نيز صادق 
اســت. درنتيجه، حزب دموکرات قادر نبود پايگاه 
اجتماعي خود را در ســطح وســيعي وارد انتخابات 

کند.
هفتم، در ســال 2008 ديــوان  عالي  امريکا تصويب 
کرد که قانون اساسي  امريکا به دولت اجازه نمي دهد 
از شرکت سازمان هاي غيرانتفاعي و تبليغ آنها براي 
نامزد ها جلوگيري کند. درنتيجه جمهوري خواهان 
ســازمان هاي به ظاهر غيرانتفاعي بسياري را تشکيل 

جمهوري خواهان از اين موضوع اســتفاده کرده و 
اوباما را متهم کردند که نيروهاي امريکا، که تمامي 
آنهــا در پايان 2011 از عراق خارج شــده بودند را 
زود از عراق خارج کرده اســت ]درحالي که دولت 
امريکا بنــا بر قرارداد خود با عــراق مجبور بود که 
آن کار را انجام دهد[. همچنين اوباما متهم شــد که 
عملکردش درباره امنيت ملي  امريکا ضعيف است. 
سربريدن خبرنگاران غربي توسط داعش هم مزيد 

بر علت شد.
ســوم، درعين حال، جمهوري خواهان اوباما را متهم 
کردند که اگر درباره ســوريه سياست قاطع تري را 
پيــش گرفته بــود و به جنگ با دخالت مســتقيم يا 
غيرمســتقيم خاتمه داده بــود، داعش هرگز قدرت 

نمي گرفت.
اين ســه مورد باعث موفقيت جمهوري خواهان در 

ترسيم يک چهره ضعيف از اوباما شد.

داليل داخلي 
در اين مورد نيز داليل متعددي وجود داشتند که به 

شکست دموکرات ها کمک کرد:
اول، اگرچه نرخ بيکاري کاهش شديد يافته است، 
ولي  بخش مهمي  از کار هاي ايجادشــده شغل هايي 
هســتند که حقوق بســيار پاييــن دارنــد. درنتيجه، 
بسياري از کساني که کار پيدا کرده اند قادر نيستند 
مخارج خــود را تأمين کننــد. درعين حال، درآمد 
طبقه متوسط و قدرت خريد آن نسبت به يک دهه 
پيش کاهش يافته اســت، درحالي کــه ثروتمندان 
هرچه بيشتر غني تر شده اند. درصد مردمي که خود 
را متعلق به طبقه متوسط مي دانند نيز کاهش يافته و 
فقــط 44 درصد مردم خــود را عضوي از اين طبقه 
مي داننــد، درحالي که اين رقم در ســال هاي پيش 

بسيار باالتر بود و چيزي در حدود 55 درصد بود.
دوم، مسئله بيمه  پزشکي در امريکا به يک موضوع 
مهم انتخاباتي تبديل شد. باوجودي که طرح اوباما 
بــه تصويب کنگره هم رســيد و تعداد کســاني را 
کــه داراي بيمه  هســتند در حــدود 10-12 ميليون 
نفر افزايش داده که بيشــتر آن هــا افرادي بودند که 
پيش تر بيمه  نداشتند، اما جمهوري خواهان با فريب 
مردم موفق شــدند که از اين موضوع نيز اســتفاده 
کنند. آن ها به اين طرح نام »بيمه  اوباما« دادند و ادعا 
کردنــد که دولت همه چيــز را در اين طرح کنترل 
مي کنــد، که اين موردپســند مردم امريکا نيســت. 
نکته جالب اينجاســت زماني  کــه آن طرح با همان 
مشخصات با نام ديگري به مردم ارائه داده مي شود، 
درصد بزرگي  از مردم از آن حمايت مي کنند، ولي  
دســتگاه هاي نيرومند تبليغاتي جمهوري خواهان با 
صرف هزينه هنگفــت و دروغ هاي بســيار مانع از 

آگاهي  مردم دراين باره شدند.
درعين حــال، زماني که طــرح بيمه  اوبامــا در پاييز 
2013 در ســطح ملي  آغاز به  کار کرد، در چند ماه 
اول مســائل و مشــکات بزرگي  وجود داشت که 

مردم، اوباما را به خاطر آن سرزنش کردند.
سوم، موضوع مهاجران غيرقانوني نيز مسئله بزرگي  
در امريکا اســت. زماني  که مــردم از نظر اقتصادي 
احساس امنيت نداشته باشند، معموالً ابتدا مهاجران، 
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تاريخ وهابي گري در عربستان سعودي72
1. ابن تيميه که در قرن 14 ميادي مي زيست عليه 
تشــيع، صوفي گري و فلســفه يوناني اعام جنگ 
کرده بود و زيارت کنندگان مرقد پيامبر و جشــن 

مياد او را مذمت مي کرد.
ابن تيميــه  پيــرو  عبدالوهــاب،  محمدبــن   .2
»وهابي گــري يــا مــرگ« را در مقابل مســلمانان 
قرار داد. اين عقايد باعث شــد از شــهرش اخراج 
شــود و در ســال 1741، پس از مدتي سرگرداني 
در حمايت »ابن  ســعود« و قبيله اش که قبيله اي در 

بيابان نجد بود قرار بگيرد.

3. ابــن ســعود، عقايــد محمدبــن عبدالوهاب را 
براي کســب قدرت مفيد تشــخيص داد. حمله به 
مناطق روســتايي همســايه و غارت اموال آنها را 
مي توانست در پوشش اعتقادات مذهبي محمدبن 
عبدالوهاب، توجيه کند. غارت و کســب قدرت 
را که يک ســنت عربي بود، تحــت لواي جهاد ـ 
عقيده دينــي ـ انجام دهد. ابن ســعود و محمدبن 
عبدالوهاب به معرفي و تبليغ مجدد شــهادت براي 

ورود به بهشت پرداختند.

4. تعــدادي از قبايــل محلــي را شکســت دادند 
و قوانيــن خــود را بر آنهــا تحميل کردنــد. اين 
اتحــاد تا حدود ســال 1790، بيشــتر مناطق عربي 
را در اختيــار گرفتنــد و مکرراً به مدينه، ســوريه 
و عراق يورش مي بردند. در ســال 1801 به شــهر 
کربــا حمله کردنــد. هــزاران شــيعه ـ از جمله 
زنان و کــودکان ـ را قتل عــام کردند و حرم هاي 
امامــان شــيعه را تخريب کردند. عثمان بن بشــير 
نجــدي، مورخ اولين حکومت ســعودي با افتخار 

نوشــت که: »ما کربا را تسخير کرديم و ساخي 
کرديم و مردمش را بــه بردگي گرفتيم. الحمدهلل 
رب العالمين مــا براي اين موضــوع عذرخواهي 
نمي کنيم و به کفار مي گوييم سرنوشتي مشابه در 

انتظار آنهاست«.

5. عبدالعزيز ســعود، در ســال 1803 به شهر مکه 
کــه تحت تأثيــر ترور و هراس تســليم شــده بود 
وارد شــد. مدينه نيز دچار سرنوشت مشابهي شد. 
پيروان محمدبــن عبدالوهاب بناهــاي تاريخي و 
همه مقبره ها و حرم ها را در ســر راه خود تخريب 
کردنــد. آنها قرن هــا معماري اســامي در جوار 

مسجدالحرام را نابود کردند.
6. يک شــيعه در نوامبر 1803، ملــک عبدالعزيز 
را بــه قتل رســاند. فرزندش ســعودبن عبدالعزيز، 
جانشــين پدر شد و به تســخير سرزمين هاي عربي 
ادامــه داد. حاکمــان عثماني ديگر نمي توانســتند 
شــاهد پاره   پاره شــدن امپراتــوري باشــند. ارتش 
عثمانــي متشــکل از مصريــان در ســال 1812، 

وهابيون را از مدينه، جده و مکه بيرون راندند.
7. در سال 1814، سعودبن عبدالعزيز به واسطه تب 
مرد. فرزندش عبداهلل بن ســعود به اســتانبول برده 
شد و پس از تحقير به شکل فجيعي اعدام شد. در 
ســال 1815، نيروهاي وهابي توسط مصري ها در 
هم کوبيده شدند. عثماني ها در سال 1818، داريه 
)Dariyeh( پايتخت وهابيون را اشغال و تخريب 
کردند. بقيه وهابيون به بيابان عقب نشيني کردند و 

بيشتر قرن 19 را به سکوت گذراندند.
8. آل سعود، پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي 
عثماني، توســط يک زيرک سياس و کم حرف ـ 
عبدالعزيــزـ در اتحاد با قبايل بــدوي جنگجو، به 
همان شــکل اوليه پيروان محمدبن عبدالوهاب و 

ابن سعود، »اخوان« سعودي را پايه گذاري کرد.
9. اخــوان بــه همان شــکل اســاف خــود، بين 
ســال هاي 1914 و 1926 در تســخير دوباره مکه، 
مدينه و جده موفق بود. عبدالعزيز احســاس کرد 
منافعش به عنوان پادشــاه توســط انقابيون اخوان 

داعش و تاريخ وهابي گري در عربستان سعودي

نويسنده: آلستر کروک*
برگردان: حسين رفيعي

مقاله حاضر كه تقدیم خوانندگان مي شود با عنوان »شما داعش را نخواهيد 
شناخت مگر اینكه تاریخ وهابيت را در عربســتان سعودي بدانيد« در 27 
 )crooke Alastair(نوامبر 2014 در سایت هافينگتون پست توسط آلستر كروك
منتشر شده است. مطالب این مقاله بسيار راهبردي است و بخشي از حقایق 
تاریخي منطقه را نشان مي دهد. این مقاله نظر آقاي دكتر حسين رفيعي را 
جلب كرده بود كه ایشان متوجه شدند ترجمه آن به شكل ناقصي در بعضی 
از رسانه ها منتشر شده، به طوري كه نتایج راهبردي آن را نمي رساند و مجدداً 
آن را به فارســي برگرداندند. رفيعي معتقد است نویسنده اختالف بریتانيا 
و امریكا را درباره خاورميانه نشــان مي دهد و با زبان اطالعاتي ـ امنيتي و 
كمي لحن دیپلماتيک! از فروپاشي خاورميانه و شكل گيري خاورميانه جدید 
نگران است و به امریكا هشدار مي دهد. رفيعي بر این باور است كه نویسنده 
مقاله به نكات راهبردي زیادي توجه نكرده یا نخواسته توجه كند و ایشان 
در پایان مقاله این نكات اشــاره نشده را یادآوري مي كند. با توجه به مرگ 
ملک عبداهلل، خواندن این مقاله را به خوانندگان عزیز چشــم انداز ایران 

توصيه مي كنيم.
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تهديــد مي شــود. بنابرايــن بــه ســرکوب اخوان 
پرداخت. اخوان دســت به شورش زدکه به جنگ 
داخلــي انجاميد و تا دهه 1930 بــه طول انجاميد. 

پادشاه، اعضاي اخوان را تيرباران کرد.
10. تحــول مهمي رخ داد، نفت در منطقه در حال 
اکتشــاف بــود. بريتانيا و امريــکا درصدد جذب 
عبدالعزيــز بودند، اما هنوز متمايــل به حمايت از 
شريف مکه )شريف حســين( به عنوان تنها حاکم 
مشــروع منطقه عربي بودند. ازايــن رو وهابيت به 
مصلحت و ناگزير از يک جنبش جهادي انقابي 
و تصفيه مذهبي تکفيري، به يک دعوت مذهبي، 
سياســي و اجتماعي محافظه کار و حامي وفاداري 
به خاندان سلطنتي سعودي و قدرت مطلقه پادشاه 

تغيير جهت داد.
بــا روزولــت،  11. ماقــات ملــک عبدالعزيــز 
رئيس جمهــور امريــکا در ناو جنگــي امريکا در 
خليج فــارس و اعــام اينکه »خليج فــارس منطقه 
منافع ملي امريکاســت« منابع نفتي عربستان را در 
اختيار امريکا قرار  داد. پادشــاه عربســتان مجبور 
بــه پذيــرش زندگي مــدرن بود، ولــي در ضمن 
با پــول هنگفــت نفــت درصــدد »وهابي کردن« 
اســام در منطقه بود و پول زيادي در کشورهاي 
اســامي به اين منظور خرج کرد. تقويت قدرت 
مالي عربســتان و نهادينه کردن وهابيت در شــکل 
آموزشــي، اجتماعي و فرهنگي در ســرزمين هاي 
اســامي مطلوب امريــکا و بريتانيا بود. چيزي که 

هنوز هم ادامه دارد.
12. ديــدگاه »اخوان ســعودي« از اســام در دهه 
1930، از بين نرفت. در دستگاه حکومتي عربستان، 
عقب نشــيني کرد، ولي سنگرش را در بخش هايي 
از سيســتم عربســتان حفظ کرد. دوگانگي امروز 
سعودي ها در مورد داعش از اينجا ريشه مي گيرد. 
هر چه وابستگي به غرب و مدرنيزاسيون عربستان 
بيشتر مي شد، پيام جذاب اخوان سعودي هم رشد 
مي کــرد و »اخوان ســعودي« از حمايــت مردان، 
زنان و شيوخ و ائمه جماعت مساجد سعودي بهره 

برد و اکنون هم بهره مي برد.
13. اســامه بن الدن دقيقــاً ثمــره نگــرش اخواني 
در سيســتم عربســتان بود. داعش امــروز در حال 
تضعيف مشــروعيت پادشــاه اســت و ايــن عمًا 
بازگشــت به ريشــه هاي واقعي »سعودي ـ وهابي« 

اوايل قرن 19 )اخوان( است.
14. غربي ها در يک مديريت مشترک با پادشاهي 
عربســتان، طرح هاي خــود را ضد سوسياليســم، 
ضــد بعثي گرايي، ضد ناصريســم، ضد شــوروي 
ســابق و ضد نفوذ ايران در منطقــه پي مي گرفتند 
و از ثروت، مدرن ســازي و نفوذ عربستان خشنود 
بودند، ولي از رشــد موج وهابيت غفلت کردند. 
در نگاه دستگاه هاي اطاعاتي غربي، جنبش هاي 
اسام گراي تندرو براي شکست نظاميان شوروي 
ســابق در افغانســتان ـ و در مبارزه بــا دولت ها و 

رهبــران نامطلوب خاورميانــه ـ کارآمدتر بودند. 
شکست طرح غربي ـ سعودي شاهزاده بندر براي 
مديريت و تقويت معارضان »ميانه رو« در ســوريه، 
از اينجا ناشــي مي شــود. ادامه فعاليــت طالبان در 
افغانســتان و توجه نکــردن آن به چراغ ســبزهاي 
امريــکا براي مشــارکت و رشــد افراط گرايي در 
پاکســتان، نيجريه، ســومالي و... نيز ريشه در اين 

رويکرد غرب دارد.
15. فروپاشــي عربســتان ســعودي، ســنگ بناي 
خاورميانه جديد، هدف داعش اســت. آيا غرب 
از ايــن هدف مطلع و با آن موافق اســت يا اينکه 
غرب به ناچار نظاره گرســت؟ قــدرت داعش در 
تخريب هاي وحشيانه و بربريت کنوني آن نيست،  
بلکه در فروپاشــي عربســتان و جايگزيني خاندان 

سعودي با امراي جديد است.
16. اســتفاده عامدانه داعــش از ادبيات محمدبن 
عبدالوهاب،  خطري جدي را براي آل ســعود بيان 
مي کند. مثــًا ابوعمر البغدادي اولين اميرالمؤمنين 
در دولت اســامي عــراق در ســال 2006 اصول 

حکومت آينده اش را فرمول بندي کرده است:
»بسط توحيد و اسام«، »تربيت نسل جوان برمبناي 
نظريه فراموش شــده تولي و تبري« که عيناً  نظرات 
محمدبن عبدالوهاب اســت. طبــق اين نظريه همه 
مســلمان ها مطابق تعريف وي از کفر، در معرض 
خطر سقوط به جرگه »کفار« هستند، يا به ديدگاه 
وهابيت از اســام ايمان بياورند يا به قتل خواهند 

رسيد.
17. نهادينه کردن »ژن« امريکا ـ انگليس دوســتي، 
در حکومت عربســتان توسط يک انگليسي انجام 
 Harry St.John( شــد. او، هري جــان فيلبــي
اداره  در  کــه  بــود   )1885 ـ   1960(  ،)Philby
اســتعماري انگليــس در بغــداد و فلســطين کار 
کرده بود و در 1917 به عربســتان فرســتاده شد و 
در 1924 از مقــام خود در انگليس اســتعفا داد و 
مشاور نزديک ملک عبدالعزيز شد تا او را حاکم 
عربســتان کند. بعدها به شــيخ عبده معروف شــد 
و بــا يک زن عرب ازدواج مجــدد کرد. او مانند 
 )Laurane of Arabia( عربســتان  لورنــس 
)1935ـ1888( يــک »عرب گرا« بود و به اســام 

وهابــي گرويد. در 1932 مشــاور شــرکت نفتي
Standard Oil of California شــد کــه در 

ميدان هاي نفتي عربستان فعال بود.
18. هنوز جزئيات روابط فيلبي و عبدالعزيز منتشر 
نشــده، اما روشــن اســت که فيلبي در پي تبديل 
امت اســامي به ابزاري در دســت وهابيت براي 
نهادينه کردن آل ســعود بــه عنوان حاکــم منطقه 
عربي بود. چيزي که پس از فروپاشي عثماني رخ 
داد. عبدالعزيز براي تحقق اين دو، به چراغ ســبز 
بريتانيــا و بعدها تأييد امريکا نياز داشــت. درواقع 
فيلبي پدرخوانده اين توافق مهم بود که عربســتان 
براي مديريت اســام سني به منظور تحقق اهداف 
غربـ  مهار سوسياليســم، بعثيسم، ناصريسم، نفوذ 
شوروي، ايران و... بهره مي برد و در مقابل، غرب، 
وهابي کردن امت اسامي )پاشيدن بذر اختافات 
عميــق در جهــان اســام و تخريــب ســنت هاي 
عقاني و متکثر در اســام( توســط سعودي ها را 

مي پذيرفت.

19. سياســت بريتانيا و امريکا در مورد عربســتان، 
تاکنــون اســتمرار داشــته و حتــي در 1929 که 
»اخــوان ســعودي« با پادشــاه در مورد مبــارزه با 
انگليس و فنــاوري مدرن )تلفــن، تلگراف و...( 
درگير شدند، به شدت سرکوب شدند. اعضايي از 
»اخوان سعودي« که همچنان وفادار بودند، بعدها 

جذب گارد ملي سعودي شدند.
ملک ســعود، فرزند ملک عبدالعزيز و وارث او، 
زندگي اشرافي داشت و توسط تشکيات مذهبي 
هوادار برادرش ـ ملک فيصل ـ به زير کشيده شد.

ملــک فيصل در 1975 توســط بــرادرزاده اش به 
ضــرب گلوله کشــته شــد. اين بــرادرزاده ملک 
فيصــل از جذب عقايد و مظاهــر غربي در جامعه 
وهابــي، نگــران بــود و آن را مغايــر آرمان هاي 

بنيادين وهابي گري مي دانست.

20. تجديــد حيــات گــروه »اخوان  ســعودي« با 
تسخير مســجد الحرام در 1979 توسط 400 نفر از 
 Juhayman al –( »گــروه »جهيمان ـ العتيبــي
Otaybi( کــه از قبيله پرنفــوذ العتيبي نجد بود، 
خود را نشــان داد که ريشــه در اخوان اوليه دهه 
1920 داشــت. جهيمــان و پيروانش که بيشــتر از 
مدرســه مذهبي مدينه بودند، از حمايت شــفاهي 
 Bin( علماي ديگر از جمله شيخ عبدالعزيز  بن باز

Baz( مفتي سابق عربستان برخوردار بود.

بن بــاز طبق گفته جهيمان، بــه تعليمات اخواني او 
اعتراض نکرده، ولي به اظهارات او که آل ســعود 
را بــه دليل تخريب فرهنگ ســعودي با سياســت 
غرب  گرايي فاقد مشروعيت اعام کرده بود انتقاد 

کرده است.
هيئــت علما ـ ازجملــه بن باز ـ گــروه جهيمان را 
در 1978 احضــار کردند و پس از پرســش هايي 
آنها آزاد شــدند، چون تهديد نبودند. در اشــغال 

مالقات ملك عبدالعزيز با 
روزولت، رئيس جمهور امريكا در 
ناو جنگي امريكا در خليج فارس 

و اعالم اينكه »خليج فارس 
منطقه منافع ملي امريكاست« 

منابع نفتي عربستان را در 
اختيار امريكا قرار  داد
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مســجدالحرام علما حاضر نشــدند فتواي دخالت 
مســلحانه بــه دولــت را بدهنــد و مهاجمــان را 
غيرمســلمان اعام نکردند. گروه جهيمان از منابع 
ثروت و قدرت کامًا به دور بودند، ولي در گارد 
ملي نفوذ داشــتند و توانسته بودند اسلحه و آذوقه 

براي تسخير مسجدالحرام در آن ذخيره کنند.

21. داعش يک شــورش »نئواخواني« است که در 
خارج از قلمرو عربســتان ظهور يافته و دنباله روي 
سياســت جهيمــان در ضديت با خاندان ســعودي 
اســت. اختاف عميقي در عربستان ديده مي شود. 
يک سو، طرفداران مدرنيته که ملک عبداهلل بخشي 
از آن است قرار دارد و طرف ديگر تفکر جهيمان 
که بن الدن، حاميان ســعودي داعش و تشــکيات 
مذهبي ســعودي بخشــي از آن است. اين اختاف 
درون خانــدان ســلطنتي هم وجــود دارد. روزنامه 
ســعودي الحيات نوشت: »نظرسنجي منتشرشده در 
شبکه هاي اجتماعي در ژوئيه 2014 حکايت از آن 
دارد که 92 درصد پاسخ دهندگان بر اين باورند که 
داعش از ارزش هاي اسامي و قوانين اسام تبعيت 

مي کند.«

22. پادشاه نوگراي عربستان، ملک عبداهلل به دليل 
نوگرايي اش آســيب پذيرتر از همه است. وي نفوذ 
نهادهــا و پليــس مذهبــي را مهار کــرد و به چهار 
مدرســه فقهي اجازه فعاليت داده، درحالي که اين 
مدارس توسط هواداران تفکر محمدبن عبدالوهاب 

اداره مي شوند.
پرسش مهم اين است که آيا موفقيت هاي داعش و 
گروه هاي بنيادگرا، ژن مخالفت را که پيشتر به آن 
اشاره شد در کشــور پادشاهي سعودي تحريک و 

فعال خواهد کرد؟
اگر چنين شــود، تب داعش عربستان را فراخواهد 
گرفــت. خليج فارس ديگر مانند گذشــته نخواهد 
بود. عربســتان تخريــب خواهد شــد و خاورميانه 
نيز وضعيت مبهمي خواهد داشــت. شــيعيان شرق 

عربســتان با الهام گرفتن از فقه جعفري، احتماالً از 
علماي شــيعه براي حکومت کردن کمک خواهند 
خواســت. محمدبن عبدالوهاب دشمني خاصي با 
شيعيان داشــت. علماي معاصر عربستان ـ همچون 
بن باز و عبداهلل بن جبرينـ  بارها کافربودن شــيعيان 

را تکرار کرده اند.

23. داعش آيينه تمام نماي »خلوص« از دســت رفته 
در جامعــه ســعودي اســت. ارجاعــات داعش به 
محمدبن عبدالوهاب و جهيمان ـ که نوشته هايشان 
در ميان داعشــي ها دست به دســت مي شودـ  بيانگر 
انگيزه اي قوي در آن اســت. اين بمب ســاعتي به 
درون جامعه ســعودي پرتاب شــده اســت. ملک 
عبداهلل و اصاحاتش مورد اســتقبال عموم است و 
شــايد وي بتواند مخالفت اخواني را مهار کند، اما 
آيا بعــد از مرگ وي هم مهار ايــن جريان گزينه 

محتمل براي رهبران سعودي خواهد بود؟

24. مشکل سياست امريکا در برابر اين موضوع اين 
اســت که به نظر مي رســد بار ديگر »رهبري پشت 
صحنه« و نگاه به اتحاد دولت ها و جوامع ســني را 
به منظور جنگ با داعش )آن چنان که در عراق هم 
به وسيله شوراي بيداري دنبال شد( پيگيري مي کند. 
چنين راهبردي باورکردني نيســت. چه کسي مايل 
است خود را در شکاف درون جامعه سعودي قرار 
دهد؟ آيا حمات هماهنگ سني ها عليه داعش به 
بهترشدن موقعيت ملک عبداهلل مي انجامد؟ يا آتش 
خشــم مخالفان درون جامعه ســعودي را شعله ور 
خواهد کــرد؟ داعش تهديد مســتقيم براي غرب 
به شــمار نمي آيد. گرچه غربي ها بايد محتاط باشند 

و پا بر اين کژدم نگذارند.
هــدف حقيقي داعــش بايد حجاز ـ تســخير مکه 
و مدينه ـ و مشــروعيتي باشــد که حجاز به داعش 

به عنوان امراي جديد عربستان اعطا مي کند.
آنچه نويســنده مقالــه به آن هــا نپرداخته اســت، 

عبارت اند از:

1.  رابطه حمايت غرب از بنيادگرايي در افغانستان 
براي ايجاد القاعده و بعد طالبان، با انقاب ايران.

2. حمايت يا حداقل ناديده گرفتن رشد داعش در 
عراق پس از 2003 در پي حمله امريکا به عراق.

3. طرح خاورميانه جديد و تغيير نقشــه جغرافياي 
منطقه و نقش داعش در اجرايي شدن اين نقشه.
4. حمايت اسراييل از استقال کردستان عراق.

5. چرا غرب درصدد »محدودکردن« داعش است 
و درصدد شکست آن در عراق و سوريه نيست؟

6. چرا مبارزه داعش در سوريه مفيد و خوب بود 
و در عراق بايد محدود شود؟

7. چــرا دولتمــردان امريــکا مبارزه بــا داعش را 
طوالني ـ چند ده سال ـ مي دانند؟

8. در نقشــه خاورميانه جديد، اگر عربستان به دو 
کشور تقسيم شــود و حجاز ـ مکه و مدينه ـ سهم 

داعش شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟
9. چرا هرگاه در دهه 1930 و در 1979 الزم بوده 
اســت ســرکوب و کنترل طرفداران عبدالوهاب 
عملياتي شد، ولي پس از 2003 در عراق و منطقه 

نشد؟
10. آيــا لورنــس عربســتان و هري جــان فيلبي 
جاســوس بودند و مأموريت داشتند قبايل اعراب 
را بــراي اســتقال از عثمانــي تحريــک کنند يا 

عرب گرا و نژادگرا بودند؟!
11. آيا توافق »سايکسـ  پيکو« و ايجاد کشورهاي 
عربي با مذاهب و اقوام متعدد استخوان الي زخم 
بــراي اقدامات کنوني ـ خاورميانــه جديد ـ نبوده 

است؟
12. منظور نويســنده از »خليج فــارس ديگر مانند 
گذشــته نخواهد بود«، »عربســتان تخريب خواهد 
شــد« و »خاورميانــه نيز وضعيــت مبهمي خواهد 

داشت« چيست؟

* Alastair crooke از عوامل اسبق سرويس اطاعات 
خارجي بريتانيا، MI6، اســت که در فاصله ســال هاي 
2003 ـ 1997 مشاور خاوير سوالنا در امور خاورميانه و 
در سال 2000، عضو کميته ميچل براي تحقيق در مورد 
انتفاضــه دوم بوده اســت. او کتابي باعنــوان »مقاومت: 

اساس انقاب اسامي« نيز منتشر کرده است.■

عبدالعزيز بن عزيز
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پادشــاهي ســعودي با کمبود بودجه بــه دليل افت 
شديد قيمت نفت رو برو است. تمام اين بي ثباتي ها 
در برابر هرج ومرج زياد درون منطقه رخ داده است. 
بيماري و مرگ پادشاه با مشکات منطقه اي همراه 
شده: جنگ داخلي سوريه، جمعيت ناراضي بحرين 
و يمن، انتخابات دموکراتيک تونس، رشــد داعش 
در عراق و ســوريه شرقي. پادشــاه همچنين نگران 
گرم شــدن روابط اياالت متحده با بدترين دشــمن 
رياض يعني ايران شــيعه اســت. مرزهاي پادشاهي 
به ندرت در دهه هاي گذشته تا اين اندازه نا امن بوده 

است.
راه حل هميشــگي عربســتان در  برابر اين مشکات 
خرج کردن پول براي آن هاست که دليل تغيير شديد 
قيمــت نفت و کاهش ارزش آن به اندازه پنج ســال 
در يک ماه نيز همين اســت. وقتــي انقاب جوانان 
عرب در ســال 2011 آغاز شد عربستان سريعاً وارد 
عمل شــد تا مطمئن شــود اين انقاب در آنجا رخ 
نمي دهد. ابزار ضدانقابي اش چه بود؟ رفاه داخلي 
بــا هزينه کــردن ميلياردها ريال ســعودي. اين ابزار 
باوجود کســري شديد بودجه کم اثر شده است. از 
مجموع 93 ميليون بشــکه نفت در روز، 9/7 ميليون 
بشکه را عربستان تأمين مي کند و کسري بودجه را 
به از دســت دادن بازار ترجيح مي دهد، اما تأثيرات 

داخلي اين سياست صادراتي مشخص نيست.
تاش هاي بسيار زياد عربستان براي امن کردن منطقه 
براي پادشــاهي مطلقش و وهابي هــاي بنيادگراي 
متعصب به نحوي بر ضد خود اين کشور عمل کرده 
اســت. به احتمال زيــاد موردي از حمايت مســتقيم 
عربســتان از داعش وجود ندارد، اما اين کشــور از 
شورشــيان در ســوريه و عراق حمايت کرده که با 
ايدئولــوژي مذهبي اش در گذشــته کمي متفاوت 
است. شاهزاده هاي سعودي به شرايط داخلي عادت 
کرده بودند، شــرايطي که در آن مذهب خشک و 
تغييرناپذير يک عامــل حمايت کننده از آن ها بود. 
به نظر مي رســد آن ها متوجه نشــدند همان مذهب 
خشــک که با نام »ســلفي« در جوامع سني باز توليد 

شد، به راديکال شدن و حتي تروريسم تمايل دارد.
سعودي ها در ســوريه از جنگجوياني که از ارتش 
آزاد سوريه جدا شدند و »جبهه اسامي« را تشکيل 
دادنــد حمايت مي کنند. جبهه اســامي بر اســاس 
تفســيري قرون وســطايي از شــرع، دموکراسي را 
مطرود مي داند. درحالي که اين گروه موفقيت هايي 
بــه دســت آورده، به دليل مشــکاتي کــه ديگر 
گروه هــاي بنيادگــرا برايــش به وجــود آورده اند 

نمي توانــد خود را نيــروي رهبري بنامد. در ســال 
گذشته رژيم اسد که ســعودي ها در پي سرنگوني 
آن بودند موفقيت هايي در جنگ داخلي داشــته و 

شهر مرکزي حمص را گرفت.
درحالي که سعودي ها در مناطق محدودي از جبهه 
اســامي حمايت کردنــد، رقيب اين گــروه يعني 
داعش قلمرو خود را در ســوريه گسترش مي دهد 
و بر بيشــتر عرب هاي ســني عراق کنترل دارد. اين 
گســترش قلمــرو، خليفــه ابوبکر البغــدادي را در 
نزديکي مرزهاي عربستان قرار داد. داعش هيچ چيز 
را به اندازه دسترســي به منابع نفت عربستان دوست 
ندارد. در همين راستا يک بمب گذار انتحاري اقدام 
 Oudah( به کشــتن ژنرال ســعودي اوده البــاوي
al-Belawi(- مسئول امنيت مرزهاي اين کشور با 

عراق- کرد.
سعودي ها نگرانند که در صورت شکست داعش، 
شــيعه ها و جنگجويان کرد عراق که توســط ايران 
حمايت مي شــوند به منابع نفتي آن ها دســت يابند 
و در صورت شکســت ارتش، سني هاي عراق اين 
کشور تحت سلطه مسلم ايران در آيد. پادشاه براي 
حفظ تأثير عربســتان ســفارت اين کشور در بغداد 
را بعد از 25 ســال بازگشايي و اعام کرد که نبايد 
خواسته هاي عراقي هاي سني  قرباني شکست داعش 

شود.
ســعودي ها در يمن ترس زيادي از شيعه هاي زيدي 
در شــمال دارنــد کــه در مرزهاي عربســتان نفوذ 
کرده اند. تاش ســعودي ها براي راضي نگه داشتن 
يمني ها و تبديل آن ها به ســني هاي سلفي متعصب 
نتيجه عکس داشت و زيدي هاي معتدل مذهبي يک 
 Husain( جناح راديکال به رهبري حسين الهوثي
al-Houthi( تشــکيل دادند که در دهه گذشــته 
عليه دولت ملي گرا مي جنگيد. دولت با انقاب سال 
2011 ضعيف شــد. پاييز گذشته مردان قبيله زيدي 
صنعا پايتخت اين کشور را گرفتند، دولت را تحت 
ســلطه خود درآوردند و دسترســي خود به مناطق 
سني نشــين را افزايش دادند. سعودي ها از انتقادات 
هوثــي از رياض و وهابيت آزرده شــدند و تهديد 
کردند کمک هايشان به يمن را قطع مي کنند )يکي 
از منابع محدودي که دولت را سر پا نگه مي دارد(. 

از ديد ســعودي ها، زيدي ها با ايران شــيعه دوستانه 
برخورد مي کنند و اين باعث پريشاني رياض است 
که کشور گرسنه همسايه اش با 24 ميليون جمعيت 

به سلطه رقيب اصلي اش درآيد.
بر اثر اعتراضات ســال 2011 در بحرين، سعودي ها 
براي ســرپا نگه داشتن پادشــاهي عرب هاي سني، 
نيروي نظامي به اين کشــور فرستادند. تعداد زيادي 
از معترضــان از اکثريت شــيعه اين کشــور بودند، 
هرچند عده اي از سني هاي اصاح طلب نيز به آنان 
پيوســتند. آن ها توســط دادگاه هاي ســني محکوم 
شــدند، اگرچه تعدادي از مؤسسات شيعه ثروتمند 
مخالف هرج ومرج بودند. امتناع دولت از برگزاري 
انتخابات عادالنه پارلمان )از ترس پيروزي اکثريت 
شيعه( سبب شــد تا حزب اصلي شيعه اين کشور- 
وفاق- انتخابات ماه نوامبر را تحريم کند. عربســتان 
در 28 نوامبر علي سلمان، رهبر اين حزب را به دليل 
رهبري اعتراضات اجتماعي عليه نگراني که وزارت 
امورخارجه امريکا بيان کرده بود، بازداشــت کرد. 
بحرين مرکز فرماندهي ناوگان پنجم امريکاســت 
که امنيت انتقال نفت خليج فارس را تأمين مي کند. 

مشکل در بحرين، مشکل عربستان هم هست.
ســعودي ها در هيچ يک از تمهيدات منطقه اي شان 
جز اتحادشــان با افسران ارتش مصر براي سرکوب 
موفــق  دموکراســي خواه  جنبش هــاي  گســترش 
نشــده اند، اما حتــي در مصر هم ژنــرال عبدالفتاح 
السيسي اعام کرده که ديگر کسي نمي تواند بدون 
داشتن اجازه مردم که از صندوق رأي بيرون مي آيد 
کشــور را اداره کند. اين ايــده  آل- حق حاکميت 
عمومي- چيزي اســت که ســعودي ها بــه دنبال از 
بين بردن آن هستند. بنابراين گذار نسبتاً موفق تونس  
به دموکراســي چالش بزرگــي در  برابر خواســته 
ســعودي ها براي حکمراني  اقتدارگرايان در منطقه 
است. عاوه بر اين، مردم کشورهاي سوريه، بحرين، 
يمن و عراق در مسير مطلوب رياض نيستند، ارزش 
نفت ســعودي حداقل به مدت يک ســال کاهش 
مي يابد و با آمدن انرژي ســبز قــدرت ژئوپليتيکال 
پادشاهي در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد، اگر ايران 
در مذاکرات با دولت اوباما به توافق موفقي برسد و 
حقانيت بيشتري در خاورميانه به دست آورد چالش 
با عربستان بر سر قدرت برتر بودن ادامه خواهد يافت 
و اتحاد لبنان، سوريه و عراق با ايران شيعه و پيروزي 
نظام هاي انقابــي جمهوري، تحقيــر مطلق گرايي 

پادشاهي در عربستان است.

* Juan Cole

منبع:
 http://www.thenation.com■

پادشاهي نفتي سعودي چقدر ناپايدار است؟

برگردان: صبا نائلي

نويسنده: خوآن کول*

سعودي ها نگرانند كه در صورت 
شكست داعش، شيعه ها و 

جنگجويان كرد عراق كه توسط 
ايران حمايت مي شوند به منابع 

نفتي آن ها دست يابند
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اکنون باراک اوباما بايد تصميم بگيرد آيا مي خواهد 
بــه نئوکان ها اجازه دهد که همچنان رشــته امور را 
در دست داشته باشــند يا سرانجام مماشات را کنار 
مي گــذارد و بــه دنبال سياســتي مــي رود که يک 
راه حل عملي براي مشــکات دنيا، از جمله بحران 

بين روسيه و اوکراين را جست و جو کند.
مطمئناً ســال 2015 نقطه عطفي در روابط امريکا و 
روســيه خواهد بود؛ خواه تنش ميان آنها با جنگي 
نيابتي در اوکراين يا حتي جنگي گسترده تر افزايش 
و خــواه کاهش پيدا کند. اين امر بيشــتر به باراک 

اوباما بستگي دارد.
کليد پاسخ به اين پرســش، طرح مسئله دوم است: 
آيا اوباما به اندازه کافي هوشــمند و قدرتمند است 
تا وزير امــور خارجه، نئوکان هــا و مداخله گرايان 
آزادي خــواه کــه وزارت امــور خارجــه را اداره 
مي کننــد، کنترل کند و در مقابــل جنگ طلبان در 
مجلس ســنا که بيشــتر آنان تمايل به جنگ دارند 

)چراکه چيزي از آن نمي دانند( بايستد؟
معاون وزير امور خارجه در امــور اروپا، ويکتوريا 
نوالند )Victoria Nuland(، به شــدت بر کودتاي 
اوکراين اصــرار ورزيد و به انتخاب رهبران پس از 

کودتا کمک کرد.
در مقابل، والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه، 
اثرات جنگ را در ســال هاي اوليــه زندگي تجربه 
کرده است. او در لنين گراد )سن پترزبورگ فعلي( 
متولد شد. هشت ســال پس ازاينکه محاصره ارتش 
 Michael( آلمان  بــه پايان رســيد. مايکل والــزر
Walzer( در کتــاب جنگ عليــه غيرنظاميان خود 
مي نويســد: »مردمي کــه در محاصــره 900 روزه 
لنين گراد کشته شدند، بيش از مجموع کشته شدگان 
در جهنم هامبورگ، درســدن، توکيو، هيروشيما و 

ناگازاکي بودند.«
بــرادر بزرگ تــر پوتين، ويکتــور، در طــول اين 
محاصره درگذشت. قطعاً تجربه هاي دوران جواني 
پوتين در ضمير او نقش بســته اســت. ممکن است 
همين اتفاق دليل اين باشــد که چــرا پوتين تمايلي 
به بروز تهديدهاي خشمگينانه بي مهابا از خود نشان 
نمي دهــد. تهديداتي که در اين روزها به طور منظم 
از ســوي مقامات ارشد غربي )که بســياري از اين 
مقامات هم نســبت به مشکات جنگ زدگان و هم 
از تاريخ پيچيده اوکراين ناآگاه اند( شنيده مي شود.

سال گذشــته در همين زمان، تعداد انگشت شماري 
از امريکايي ها قادر به مشخص کردن مکان اوکراين 
در نقشــه بودند. اطاع رســاني نادرســتي توســط 
رسانه هاي اصلي براي اين افراد صورت گرفته است 
که بيشترشــان اطاع اندکي از تنش هاي سياســي 
داخلي اين کشــور و شکاف بين اوکراين غربي )با 
گرايش به ســمت اروپا( و اوکراين شرقي )داراي 

روابط قوي با روسيه( دارند.
پيش از پرداختن به مشــکات اخيــر، اجازه دهيد 
تا اين مبحث را با اشــاره مختصري به برجسته ترين 
لحظات تاريخچه اين موضوع شــروع کنيم و چند 
توصيه را نيز در آغاز ســال جديــد ميادي مطرح 
کنيم. کمتر از ســه هفته پــس از فرو ريختن ديوار 
برلين در نهم نوامبر ســال 1989، جورج بوش پدر، 
رئيس جمهور وقــت، ميخائيــل گورباچف، رهبر 
کرملين را به جلســه اي بين سران دولت ها در مالت 
دعوت کرد که در آن جلســه معاهــده اي تاريخي 
منعقد گرديد: »مســکو از اعمــال زور براي تحميل 
مجدد کنترل خود بر اروپاي شرقي خودداري کند. 
واشــنگتن نيز از تحوالت و عدم  قطعيت موجود در 

آن منطقه سوء استفاده نخواهد کرد.«
اين معاهــده پس از دو ماه تکميل شــد، زماني که 
 James( وزير امور خارجه دولت بوش، جيمز بيکر
Baker(، گورباچــف را متقاعــد کــرد تا حقيقت 
تلخ پيوستن آلمان متحدشــده به ناتو را بپذيرد، در 
ازاي ايــن وعــده که ناتو مرحله به مرحله به ســمت 
شرق پيشــروي نخواهد کرد. سفير سابق امريکا در 
مسکو، جک ماتلوک )Jack Matlock( که شاهد 
تمامي اين وقايع بــود، در ايميلي به من گفت: »من 
نمي فهمــم که چطور افراد به پديده گســترش ناتو 

به عنوان چيزي به جز سوء استفاده مي نگرند.«
اين ديپلمات ماهر که در مذاکرات مهم دوجانبه اي 
کــه در اوايل دهــه 1990 انجام گرفت مشــارکت 
داشــت، اضافــه کرد کــه تعهد متقابــل به صورت 
کتبي تنظيم نشــده است. بااين حال، انکار تعهدات، 
چــه به صــورت کتبي و چــه شــفاهي مي تواند اثر 
قابل توجهــي در اعتماد متقابل بين دولت ها داشــته 

باشد.

چرا اين معاهده به صورت کتبي نبود؟
سال گذشــته من از ماتلوک و همچنين از ويکتور 
 Viktor Borisovich( بوريســوويچ کووالديــن
Kuvaldin(، يکي از مشــاوران گورباچف از سال 
1989 تا 1991، پرســيدم که چــرا تفاهم ميان بيکر 
و گورباچف به صورت کتبي ثبت نشــد؟ ماتلوک 

پاسخ داد:
»در آن زمــان هيــچ توافقــي وجود نداشــت. هم 
بيکر و هم وزير امور خارجــه آلمان غربي، هانس 
  ،)HansDietrich Genscher( ديتريش گنشــر 
ايده هايــي را در مقابــل گورباچف قــرار دادند تا 
به دقــت درباره آنها فکــر کند. او پاســخي نداد و 
فقط گفت کــه در مورد آنها فکــر خواهد کرد... 
موافقت نامه هاي رسمي بايد با مشارکت ساير افراد 
صــورت گيرد و آنهــا در موافقت نامه  4+2، که در 

اواخر سال 1990 منعقد شد به آن دست يافتند.«
به نظر مي رسد که به اندازه کافي منصفانه است.

در ايميلي که پاييز گذشــته به دســت من رســيد، 
کووالدين آنچه را ماتلوک به من گفت تأييد کرد، 
اما او اظهارات خود را با اشاره به اين موضوع آغاز 
کرد که قول پيشروي نکردن ناتو به سمت شرق در 

بازسازي اعتماد ميان اوباما و پوتين

برگردان: بهداد صادقي

نويسنده: ري مک گورن*
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زماني به گورباچف داده شــد کــه او در روزهاي 
متوالــي ابتدا با بيکر و ســپس بــا صدراعظم آلمان 
غربــي، هلموت کهــل )Helmut Kohl( ماقات 
کــرد )در نهم و دهم فوريه ســال 1990(. در مورد 
اينکه چرا اين معاهده به صورت کتبي ثبت نشد، نيز 

کووالدين اين گونه توضيح داد:
»چنين درخواستي در آن زمان کمي عجيب به نظر 
مي رسيد. پيمان ورشو برقرار بود، کارمندان نظامي 
دولت شــوروي در سراســر اروپاي مرکزي مستقر 
بودند و ناتو خواستار پيشروي به هيچ منطقه اي نبود. 
در آغاز فوريه ســال 1990 کســي به سختي قادر به 

پيش بيني تغيير جهت وقايع در دهه 1990 بود.«
بــاز هم به اندازه کافي منصفانه به نظر مي رســد، اما 
وقتــي چندين مــاه پيش در مســکو بــا کووالدين 
ماقــات کردم و به طور ناگهاني از او پرســيدم که 
چرا هيچ مدرک ثبت شده اي از وعده هاي داده شده 
به رئيــس او، گورباچــف وجود ندارد؛ پاســخ او 
صادقانه تر بود. او سر خود را تکان داد، مستقيماً در 
چشــم هاي من نگاه کرد و گفت: »ما به شما اعتماد 

کرديم«.
مکتوب يــا غير مکتــوب، اين موضــوع مرتبط با 
مســئله اعتماد و عدم سوء استفاده بوده است. رئيس 
کووالديــن، گورباچف، اين طــور تصميم گرفت 
تــا نه تنها به وزيــر امور خارجــه امريــکا، بلکه به 
دولت آلمان غربي در بن نيــز اعتماد کند. با توجه 
به گزارش منتشر شــده در اشــپيگل، به نقل از اسناد 
وزارت امور خارجه آلمان غربي که پنج سال پيش 

منتشر شد:
در روز دهــم فوريــه ســال 1990، بين ســاعات 4 
تا6:30 عصر، گنشــر با وزير امور خارجه شوروي، 
ادوارد شــواردنادزه گفت و گــو کــرد و با توجه به 
اســناد ثبت شــده از اين مکالمات در آلمان، گنشر 
گفت: »مــا به اين امر آگاهيم کــه عضويت آلمان 
متحــد در ناتو مســائل پيچيــده اي را برمي انگيزد. 
بااين حــال يک چيز بــراي ما قطعي اســت. ناتو به 
سمت شرق پيشــروي نخواهد کرد« و ازآنجايي که 
اين مکالمات عمدتاً حول محور آلمان شرقي بوده 
اســت، گنشــر به صراحت افزود: »تا آنجايي که به 
موضوع پيشروي نکردن ناتو مربوط مي شود، اين امر 

به طورکلي نيز صدق پيدا مي کند.«

گسترش ناگهاني ناتو
برخــي از مــا )هــر چند کــه به وضــوح در اقليت 
هســتيم( باقي اين داستان را مي دانيم. با وجود آنکه 
اين امــر به طورکلي در رســانه هاي غربــي ناديده 
گرفته مي شــود، امــا اين رويــداد تاريخي به عنوان 
پس زمينه اي براي تحوالت اوکراين در سال گذشته 
محسوب مي شــود. پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي در ســال 1991 و از بين رفتن پيمان ورشو، 
لهستان، مجارستان و جمهوري چک در سال 1999 
به ناتو پيوستند. اســتوني، لتوني، ليتواني، اسلووني، 
اســلواکي، بلغارستان و روماني نيز در سال 2004 به 
ناتو پيوستند. آلباني و کرواسي در سال 2009 به ناتو 
ملحق شــدند و رهبران کرملين تنها از روي ضعف 

و ناتواني به تماشاي اين تغييرات ناگهاني نشستند.
البته به سختي مي توان بر اين کشورها خرده گرفت، 

چراکــه بيشــتر آنها از تابعيتشــان در زمــان دولت 
شــوروي، تجربه هاي دردناک متعددي داشــته اند. 
هيچ شک و شبهه اي پيرامون اين امر نيست که چرا 
اين کشــورها خواستار ملحق شــدن به ناتو و دوري 
از شــرايط نامساعد تحميل شده در شرق هستند؛ اما 
 )George Kennan( همان طور که جورج کنــان
و ســايرين در آن زمــان اشــاره کردنــد، فقــدان 
تأسف برانگيز ابتکار و زمامداري امور موجب شد تا 
تدبيرهاي جايگزين جدي و مؤثر براي پرداختن به 
دغدغه هاي کشورهاي واقع در شرق آلمان )به غير 

از عضويت در ناتو( در نظر گرفته نشود.
عــاوه بر آن، دليل ديگر اين رويدادها در آن زمان 
اين بود که از قدرت و ابهت کشــور روسيه کاسته 
شــده بود، اما به هرحال تعهد، تعهد اســت و بايد به 

آن عمل کرد.
در همان حال که ناتو به ســمت کشورهاي نزديک 
به مرزهاي روسيه پيشــروي مي کرد، کرملين خط 
قرمزي را مشخص کرد. با وجود هشدارهاي بسيار 
سخت مسکو، در سوم آوريل سال 2008، اجاس 
سران ناتو در بخارست اين طور اعام کرد که: »ناتو 
از آرمان هاي اوکراين و گرجستان اروپايي واقع در 
حاشيه درياي ســياه براي عضويت در ناتو استقبال 
مي کنــد. ما امروز موافقت کرديم تا اين کشــورها 
بــه عضويت ناتو دربيايند.« هر دوي اين کشــورها، 
جزئي از اياالت شــوروي ســابق محسوب شده و 
ازجمله مناطــق جنوبي بودند که مســتعد حمات 
احتمالــي روســيه بــوده و در برابــر ايــن حمات 
آســيب پذير بودند و به شــدت روسيه را تحت فشار 

قرار دادند تا اين پيشنهاد را بپذيرد.
موضوعــي که اغلــب )در غرب و نه در روســيه( 
فرامــوش مي شــود، واکنــش ناگهانــي ميخائيــل 
ساکاشــويلي، رئيس جمهور وقت گرجستان است 
کــه در اثــر ايــن بيانيه ناتــو انجام شــد. وي حتي 
پيش از آنکه اين کشــور تحت حمايــت ناتو قرار 
گيرد احســاس شــادماني و شــعف خود را از اين 
موضوع بروز مي داد. کمتــر از پنج ماه پس ازآنکه 
گرجســتان در صف عضويت در ناتو قرارگرفت، 
ساکاشــويلي دســتور حمله نيروهاي گرجستان به 
شهر تسخينوالي )Tskhinvali( در اوستياي جنوبي 
)South Ossetia( را صادر کرد. هيچ کس از اين 
امر شگفت زده نشــد که روسيه در اقدامي به شدت 
تافي جويانه، به طور موقتي در جنگي که فقط پنج 
روز به طول انجاميد براي نيروهاي گرجستان اسباب 

زحمت شد.
درنهايت، حمايت کنندگان عملکرد ساکاشويلي در 
دولت جورج دبليو بوش و نامزد رياست جمهوري 
وقــت حــزب جمهوريخــواه، جــان مک کين که 
ساکاشــويلي را تشــويق مي کردند تا دست به اين 

خطر احمقانه بزند، در محافظت از او ناتوان بودند. 
بااين وجــود، به جــاي عبرت گرفتــن از اين آزمون 
شکســت خورده، نئوکان هــا کــه در حــال اجراي 
وظايف خــود در وزارت امور خارجه دولت بوش 
بوده )و تا به امروز نيز در داخل دولت اوباما در حال 
فعاليت هســتند( ديدگاه هاي خــود را در اوکراين 

پياده سازي کردند.

تغيير يــک روش حکومتي، حکومت هاي 
بسيار زيادي را متحول خواهد ساخت

هدف نهايي واشنگتن آن است تا آرمان هاي غربي 
اوکراين را محقق ساخته و درنهايت، اين کشور را 
به ناتــو ملحق کند. البته مخفي کــردن حقيقت اين 
موضوع هر روزه ســخت تر مي شــود. همين هدف 
اياالت متحده را به اين ســمت سوق داد تا کودتاي 
بيست  و دوم فوريه سال 2014 را در کي يف به انجام 
برساند. درحالي که ممکن است مطابق با گفته ها اين 
امر صحت داشته باشد که روند انقاب از تلويزيون 
قابل پخش نخواهد بود، کودتاها در کانال يوتيوب 

قابل مشاهده هستند.
ســه هفتــه پيــش از کودتــا در کي يــف، وزارت 
امــور خارجــه اياالت متحــده برنامه ريزي هايي را 
بــا اين هدف محقق ســاخت تــا هماهنگي ها براي 
نمايــش دادن روند عــزل رئيس جمهــور منتخب، 
ويکتور يانوکوويچ )Viktor Yanukovych(، در 
موعد مقــرر و انتخاب رهبران جديد در اوکراين با 
منابــع موثق در يوتيوب صورت گيــرد. اين امر در 
قالب چهار دقيقه مکالمه استراق سمع شده از طريق 
تماس تلفني بين معــاون وزير امور خارجه در امور 
اروپا، ويکتوريــا نوالند و ســفير اياالت متحده در 
کي يــف، جفري پيــات )Geoffrey Pyatt( بوده 

است.
شــنيده ها باورکردني اســت و براي کساني که در 
شــتاب براي دسترسي به اين اطاعات اند، در اينجا 

گزيده اي بسيار کوتاه نقل شده است:
نوالند: نظر شما در اين مورد چيست؟

پيات: من معتقدم که ما نقش بســيار جدي در اين 
 Vitaly( موضوع ايفــا مي کنيم. ويتالي کليچکــو
Klitschko( )يکي از ســه رهبــر اصلي مخالفان( 
باعث پيچيدگي اين مسئله شــده است. ... من فکر 
مي کنم قدم بعدي تماس تلفني با آرسني ياتسنيوک 
)Arseniy Yatseniuk( )رهبــر ديگــر مخالفان( 
اســت و من از اين موضوع خوشــحالم که شما به 
نحوي او را در نقطه اي متناســب با اين سناريو قرار 
داده ايد و واقعاً از بيانات او در پاســخ به پرسش هاي 

شما خوشحالم.
نوالند: خوب اســت. من فکر نمي کنم که حضور 
کليچکو در دولت مناســب باشد. فکر نمي کنم که 
ضرورتي براي اين کار باشد و از نظر من حضور او 

ايده خوبي نيست.
پيات: بلي، احتمــاالً همين طور اســت... فقط اين 
امکان را براي او فراهم آوريد تا از دخالت در مسائل 
دولتي دور باشد تا آمادگي الزم را براي مشارکت 
در امور سياســي و مســائل خود کســب نمايد. ... 
 )Oleh Tyahnybok( مشــکل اصلي تياهنيبوک
و زيردســتانش خواهند بــود... )اولــه تياهنيبوک، 

هدف نهايي واشنگتن آن است 
تا آرمان هاي غربي اوکراين را 
محقق ساخته و درنهايت، اين 

کشور را به ناتو ملحق کند
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رهبر اصلي ديگر مخالفان، رئيس حزب ســووبودا 
)Svoboda( راست گرايان افراطي(

نوالنــد: )در ايــن لحظــه صحبت هاي پيــات را 
قطع کــرده و اين طور بيان کــرد( من فکر مي کنم 
ياتــس فردي اســت کــه از تجربه هــاي اقتصادي 
بااليي برخوردار اســت. او همچنين داراي تجارب 
فعاليت در عرصه هاي دولتي است. او تنها نيازمند به 
مشارکت نکردن کليتسچ و تياهنيبوک درگروه هاي 
مخالف دولت اســت. مي دانيد، او نياز دارد تا چهار 

بار در هفته با آنها مشورت کند.
به اين ترتيب، تعجب آور نبود که فقط ســه هفته بعد 
معلوم شــد که ياتس از طرفداران نوالند است و در 
جبهه او فعال است که پس از کودتاي بيست و دوم 
فوريه با عنوان نخســت وزير مورد اعتماد مشغول به 
کار شــد و هنوز هم در اين مقام باقي است. احتمال 

وقوع اين شانس طعنه آميز است!
 )MSM( رســانه هاي جريان اصلي اياالت متحده
تمرکز اصلي شــان را بــر تجاوز مســکو در الحاق 
کريمــه گذاشــته اند. حرکتــي کــه باعــث شــد 
رأي دهندگان کريمه به شــدت با رژيم تحميل شده 
پــس از کودتا در کي يف مخالفت کرده و به دنبال 

الحاق مجدد به روسيه باشند.

عدم حضور نازي ها
در رســانه هاي اصلي امريکا، خطاها و اشــتباهات 
کودتــاي خشــونت آميز بيســت  و دوم فوريه )که 
توســط شــبه نظاميان نئونازي به خوبي سازمان يافته 
رهبــري شــد کــه نيروهــاي پليــس را کشــتند و 
ساختمان هاي دولتي را تصرف کردند( از ديده شدن 
و شنيده شــدن توســط مردم امريکا پنهان شــد. در 
روايتي که توسط دولت امريکا ترجيح داده مي شد، 
يانوکوويــچ و مقامات دولت به ســادگي تصميم به 
ترک شــهر گرفتند و تصميم آن ها از روي فشــار 
اخاقي معترضان مسالمت آميز کاه سفيد در ميدان 

اصلي شهر بوده است.
به همين سبب بود که اين امر يک شگفتي خوشايند 
بود که کارمنــد باال رتبه اي مانند جــورج فريدمن 
)George Friedman(، طــي يــک مصاحبــه 
در نوزدهم دســامبر با مجله روســي کومرســانت 
)Kommersant(، از ســرنگوني دولت اوکراين 
در مــاه فوريــه به عنــوان آشــکارترين کودتــاي 
تاريخ ياد کرد. فريدمن رئيس ســازمان اســتراتفور 
اطاعاتــي  ســازمان  اســت،   )STRATFOR(
متفکــري که اغلب از آن به عنوان ســايه CIA ياد 

مي شود.
اگرچه، در روايات رسانه هاي اصلي اياالت متحده 
)و همچنيــن رســانه هاي ديگــر نظيــر BBC که 
خود من تجربه شــخصي پيگيري موضوع حساس 
اوکراين را از اين رســانه داشــته ام( داســتان بحران 
اوکرايــن با الحاق کريمه آغاز مي شــود که گاهي 
اوقات از آن با عنوان تهاجم روســيه ياد مي شــود، 
بــا وجود آنکــه نيروهاي روســي پيــش از آن در 
داخــل کريمه در پايگاه نيروي دريايي روســيه در 

سواستوپول )Sevastopol( مستقر بودند.
بخش موردعاقــه ديگر روايات اين رســانه ها آن 
اســت که پوتيــن به بحــران اوکراين بــه اين دليل 

دامن مي زد که او مشتاق به بازپس گيري زمين هاي 
ازدست رفته در زمان تجزيه اتحاد جماهير شوروي 
بــود. هيچ شــاهدي مبني بــر آن وجود نــدارد که 
روس ها خواهان باز پس گرفتن کريمه بوده باشــند، 
اما شــواهد واضحي مبني بر ايــن حقيقت موجود 
بود که کودتا توسط نوالند مهندسي شده و توسط 
اراذل  و اوبــاش مختلفــي به اجرا درآمــده بود که 
ازجمله آن ها گروه هاي فاشيستي بودند که آشکارا 

آگهي هايي با عامت نازي ها را تکان مي دادند.
ســال ها پيش، نوالند همراه با زيردستان نامناسبش 
سقوط کرد. اين فهرست طوالني است. اشاره به اين 
موضوع در اينجا کافي اســت که او به عنوان معاون 
ارشد مشاور امنيت ملي براي ديک چني در شوراي 
امنيت ملي مخفي طي سال هاي همراه با رويدادهاي 
منفي پنهان، بين سال هاي 2003 تا 2005 مشغول به 

خدمت بوده است.
طبق گزارش ها، نوالند در جهت ترويج دموکراسي 
در عــراق فعاليــت کــرده و کار او در ايــن زمينه 
فوق العاده بوده اســت که موجب شــد تا او توسط 
هياري کلينتون، وزير امور خارجه، ترفيع پيدا کرده 
و به ســمت سخنگوي وزارت امور خارجه و سپس 
به معاون وزير امــور خارجه در امور اروپا منصوب 
شــود و ازاين رو پرونده اوکراين به او واگذار شد. 
نوالند همچنين با نظريه پرداز نئومحافظه کار، رابرت 
کاگان )Robert Kagan(، ازدواج کرده است، 
کسي که پروژه اش با عنوان قرن جديد امريکايي بر 
حمله به عراق در اوايل ســال 1998، مقامات وقت 
را تحت فشــار قرار مي داد. )براي مشــاهده »ضعف 
www.حقيقي سياســت خارجي اوباما« به ســايت

consortiumnews.com مراجعه کنيد(
در دسامبر سال 2013، نوالند تا آن اندازه از کنترل 
خــود بر سياســت اياالت متحده در قبــال اوکراين 
مطمئن بــود که علناً بــه رهبران تجــاري اوکراين 
يادآور شــد که ما به منظور کمک به اوکراين براي 
تحقق آرمان هاي اروپايي اين کشــور، بيش از پنج 
ميليارد دالر سرمايه گذاري کرده ايم. او حتي مکرراً 
در تظاهرات ميدان اصلي شــهر مشارکت مي کرد 
تــا زمام امور به افــراد مدنظر او واگذار شــده و به 
اين منظور معترضان را به ادامه اعتراضات تشــويق 

مي کرد.
به منظــور ابقــاي نوالند در وزارت امــور خارجه و 
نيــز ترفيع او، اوباما و دو معــاون او در وزارت امور 
خارجه، يعني هيــاري کلينتون و جان کري، يک 
زنجيره انساني را در برابر نئو کان ها طي آن سال هاي 
مملو از اتفاقات ناخوشــايند ايجاد کردند. همچنين 
به نظر مي رســد که نوالند ذهــن مقامات تأثيرپذير 
دولــت اوباما را بــا رويکردي که ران ساســکايند 
)Ron Suskind( ابداع کرده، گمراه کرده است. 

اين رويکرد عبارت اســت: »ما در حال حاضر يک 
امپراتوري هســتيم و هنگامي که وارد عمل شويم، 

واقعيت ايده آل خود را ايجاد مي کنيم.«
اين ممکن اســت راهــکار مورد اســتفاده نوالند و 
کري باشــد که اوباما عمدتاً در اجراي سياست هاي 
خود در قبال روســيه نظرات آن ها را تأييد مي کند. 
سفير ماتلوک، اين امر را تسلي غيرمهمي مي پندارد؛  
اما ممکن است به درک آنچه به نظر مي رسد درباره 
سياســت هاي پيش گرفته شــده در قبال اوکراين در 

حال جريان است، کمک کند.
در اوايل ســال گذشــته در ارتباط با بحــران رو به 
رشــد در اوکراين، ماتلوک اين طور بيان کرد که: 
»من قادر به درک اين موضوع نيستم که چگونه او 
)اوباما( فاقد قوه تشخيص آن است که مقابله علني 
بــا رئيس جمهــور پوتين در مورد مســئله اي که در 
رابطه با غرور و افتخار ملي روسيه داراي محوريت 
زيادي است، نه تنها داراي اثر مخالفي در مورد اين 
مســئله خواهد بود، بلکه در حقيقت تماياتي را در 
روسيه تقويت مي کند که ما بايد هدف خود را براي 
سست کردن اين تمايات بنا نهيم. درست مانند آن 
اســت که او، به همراه مشــاوران خــود، در جهان 

آرماني و روان شناختي ديگري زندگي مي کنند.

پوتين: حد تحمل کم براي واقعيت ديگر
پيش از خاتمه اين مبحث با چند توصيه، اجازه دهيد 
تا ابتدا ابزار اســتدالل تجزيه و تحليل رسانه ها را در 
ارتباط با اين موضوع پياده سازي کنيم تا به بررسي 
اين امر بپردازيم که آيا قادر به تشخيص چگونگي 
واکنش رئيس جمهور کشــور روسيه، يعني پوتين، 
در برابر تمامي اين رويدادها هســتيم يا خير؟ )نکته 
اينکه او در برابر فشــارهاي تحميلي در مورد مسئله 

اوکراين تسليم نخواهد شد.(
10 روز پس از کودتــا در کي يف، پوتين در يک 
کنفرانــس مطبوعاتي درباره اين مســئله شــکايت 
کرده است که شرکاي غربي ما به دخالت در امور 
اوکراين ادامه مي دهند. مــن گاهي اوقات اين طور 
احســاس مي کنم، منظور او درواقع اين بود که در 
جايــي در ميان آن همهمه، در امريــکا، افرادي در 
يک آزمايشــگاه مشــغول انجام آزمايش هايي در 
کشــور ما هستند. درست همانند آنکه ما موش هاي 
آزمايشــگاهي هســتيم، بدون آنکه واقعاً نسبت به 
عواقب فعاليت هاي خود آگاه باشــند. چرا آنها نياز 

به انجام اين کار دارند؟
دو هفته پس ازآن پوتين در يک ســخنراني گفت: 
»همــکاران ما در غرب ... بارها به ما دروغ گفته اند، 
تصميم گيري هايــي را بــه ضــرر منافع مــا و بدون 
اطاع ما محقق ســاخته اند و مــا را در برابر حقيقتي 
که بــه انجام رســانده بودند قرار دادنــد. اين امر با 
پيشــروي ناتو به شــرق و همچنين از طريق استقرار 
زيرســاخت هاي نظامي در مرزهاي مــا اتفاق افتاده 
اســت ... اين موضوع توسط اســتقرار يک سيستم 

دفاع موشکي رخ داده است.
...آنها به طور مداوم در تــاش براي کنارزدن ما به 
حاشيه هســتند ... اما همواره محدوديتي براي همه 
چيز وجود دارد و درباره مســئله اوکراين، شرکاي 
غربي ما از اين حد متجاوز شده اند. ... اگر شما فنري 

رسانه هاي جريان اصلي 
اياالت متحده )MSM( تمرکز 

اصلي شان را بر تجاوز مسکو در 
الحاق کريمه گذاشته اند
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را تا حد نهايي آن فشــرده کنيد، به سختي ضربه اي 
محکم و ناگهاني را بــه عقب وارد خواهد کرد. ... 
امــروزه، اين امر ضروري به نظر مي رســد تا به اين 
تشنج ها پايان داده شود و لفاظي هاي مرتبط با جنگ 
سرد تکذيب شود. ... روسيه داراي منافع ملي خود 
است که بايد در نظر گرفته شده و مورد احترام قرار 

گيرد.«
در هشتم سپتامبر سال 2013، هنگامي که جان کري 
با برگزاري مراسم تحليفي، نوالند را در مقام معاون 
وزير امور خارجه گماشــت، به شــدت در ستايش 
دســتاوردهاي نوالند ســخن گفــت و مديحه هاي 
او ســزاوار آن اســت تا با صفت »اغراق آميز« مورد 
خطاب قرار گيرد. اين امر اشــاره بزرگي درباره آن 
بود که کري زمام و عنــان امور را به طور کامل در 
اختيار نوالند مي گذارد تا سياســت هاي خود را در 
مورد مســائل روسيه، اوکراين و ســاير کشورهاي 

منطقه پياده سازي کند.
در  کارشــکني  بــه  قــادر  نوالنــد  خوشــبختانه، 
گفت و گوي پشــت پرده بين اوباما و پوتين نشــد و 
موجب شــد پوتين، اوباما را از حمله به ســوريه در 
ســپتامبر 2013 منصــرف کنــد و او را متقاعد کند 
کــه مقامــات دولت ســوريه در حــال توافق براي 
نابودکردن تمام ساح هاي شــيميايي خود هستند. 
اوبامــا، کــري را از آن مذاکــرات حســاس دور 
نگهداشت، اما در ادامه اين کري بود که براي جلب 
حمايت بين المللي براي اقدام نظامي عليه سوريه به 

تاش هاي خود ادامه داد.
کــري در موردتوافق فوق العــاده اي که بين اوباما و 
پوتين حول مســئله سوريه حاصل شد بي اطاع بود 
که اين امر به طور خجالت آوري زماني مشهود بود 
که کري، در يک کنفرانس مطبوعاتي در لندن در 
روز نهم سپتامبر سال 2013 وجود هر گونه احتمال 
را رد کــرد که ســوريه هرگــز با نابود کــردن انبار 
مهمات شــيميايي موافقت کند. کمي بعد در همان 
روز توافقنامــه اي در مورد از بين بردن ســاح هاي 

شيميايي سوريه اعام شد.
متأسفانه تا حد قابل توجهي، شرارت ها در اوکراين 
را مي تــوان به عنــوان بازپرداختي از ســوي کري، 
همکارش در مجلس ســنا، جان مک کيــن و البته 

نوالنــد در قبال ايــن امر در نظرگرفت که روســيه 
اميدهــاي آنهــا را براي عمليــات بمبــاران نظامي 
گســترده اياالت متحده عليه دولت سوريه نقش بر 

آب کرد.
پوتين: کري مي داند که دروغ مي گويد

اين امر نادر اســت که يک رئيس دولت، ديپلمات 
ارشد دولت رقيب را با عنوان دروغ گو خطاب کند، 
اما اين چيزي اســت که پوتين شش روز پس ازآن 
انجام داد که اوباما نظرات کري را رد کرده و حمله 
به ســوريه را متوقف کرد. در تاريخ پنجم ســپتامبر 
2013، زماني کــه اوباما براي شــرکت در اجاس 
G20 وارد سن پترزبورگ شــد، پوتين آشکارا به 
شهادت کري در مجلس سناي امريکا درباره سوريه 
چند روز پيش از آن اشــاره کــرد که در آن کري 
تا حد زيادي در مورد قدرت شورشــيان ميانه رو در 

سوريه اغراق کرده بود.
کري همچنين مکرراً ادعاي بســيار مشــکوکي را 
بيان مي کــرد )او 35 مرتبه اين ادعا را در کنفرانس 
مطبوعاتي وزارت امور خارجه در ســي ام آگوست 
مطرح کرد( که دولت اسد مسئول حمات شيميايي 
در نزديکي دمشــق در روز 21 آگوست بوده است 
کــه در نتيجه از خط قرمزي کــه اوباما تعيين کرده 
بود متجاوز شده است و اينکه اين ضرورت احساس 
مي شــود تا ســوريه از طريق حمله نظامي مجازات 

شود.
پوتين، آرامش خود را درباره کري از دســت داده 
و اين طور اظهار داشــت که: »اين موضوع براي من 
تا حد زيادي ناخوشــايند و شــگفت آور بود. ما با 
آنها )امريکايي ها( مذاکــره کرده و فرض را بر آن 
مي نهيم که آنها افراد وارسته اي هستند، اما او دروغ 
مي گويد و کامًا به اين امر واقف اســت که دروغ 

مي گويد. اين غم انگيز است.«
اين طور به نظر مي رســد که اظهارات سخت گيرانه 
پوتيــن در مورد کري و همکاري هاي پشــت پرده 
اوباما و پوتين که بحران ســوريه را در ســال 2013 
خنثي کرد، اين ضرورت را در نئوکان ها بيدار کرد 
تــا اين همکاري ها را کامًا نابــود کنند و کودتاي 
اوکراين به ابزار بي نقصي براي انجام اين کار تبديل 

شد.

اهدافي براي تحقق در سال جديد
پنج چيزي که اوباما بايد براي يک شــروع تازه در 

سال جديد انجام دهد:
کري و نوالند را اخراج کند.. 1
نظــرات پوتين را که در يازدهم ســپتامبر ســال . 2

2013 در نيويورک تايمز منتشرشــده، موردمطالعه 
قرار دهد. ايــن اظهارات زماني کــه همکاري ها با 
اوباما نتيجه فوق العاده انهدام ســاح هاي شــيميايي 

سوريه را به همراه داشت بيان شد.
بحــث احمقانــه در مــورد نقــش کليــدي و . 3

انکارناپذير اياالت متحده را متوقف ســازد. )پوتين 
چندي پيش اظهارات خود را به اين صورت به پايان 
رساند: »اين بسيار خطرناک است که افراد را تشويق 
کنيم تا اين ذهنيت در آن ها شکل گيرد که افرادي 
استثنايي هســتند، حال به هر انگيزه که در پس آن 
نهفته باشــد. در جهان کشــورهاي مختلفي وجود 
دارند، کشــورهاي بزرگ و کوچک، فقير يا غني، 
کشــورهايي با ســنت هاي دموکراتيک طوالني يا 
کشورهايي که هنوز هم در حال يافتن مسير خود به 
سمت دموکراسي هستند. سياست هاي اين کشورها 
نيز متفاوت خواهد بــود. همه ما با هم متفاوتيم، اما 
زماني که درخواست نعمت از خداوند داريم، نبايد 
فرامــوش کنيم که خداوند همگــي ما را برابر خلق 

نموده است.«(
حاکمــان دست نشــانده اجنبــي در کي يف را . 4

بــراي توقف تصميمات احمقانه شــان تحت فشــار 
قرار دهد. يــک فرصت طايي براي انجام اين کار 
آن خواهــد بود تا در اجاس بين المللي مقررشــده 
 ،)Pertro Poroshenko( توسط پترو پروشنکو
رئيس جمهور اوکرايــن، در روز پانزدهم ژانويه در 
قزاقســتان شــرکت کند که همچنين انتظار مي رود 
پوتين و رهبران آلمان و فرانسه نيز در آن مشارکت 

جويند.
درنهايت، پايان متفاوتي را در ســال جديد براي . 5

ســخنراني هاي خود برگزيند. براي نمونه: »خداوند 
به اياالت متحده امريکا و همچنين باقي نقاط جهان 

برکت عطا کند.«
ري مک گــورن در حــال حاضر با ســازمان 
»Tell the Word« همــکاري مي کند که يک 
شاخه اصلي انتشاراتي از کليساي جهاني منجي 
)Church of the Saviour( در مرکز واشنگتن 
است. او در طي 27 سال فعاليت خود به عنوان 
تحليل گر ســازمان ســيا، در مقام ارشــد شعبه 
سياست خارجي شــوروي، مقام ارشد چندين 
ســازمان برآورد اطالعات ملي و نيز تهيه کننده 
و خالصه کننده اخبار کاخ ســفيد در اطالعات 
 President’s( مختصــر روزانه رئيس جمهــور
Daily Brief( خدمت کرده است. او در حال 
اطالعات  راهبري متخصصان  حاضر در »گروه 
نظامي سربازان جنگي براي اطمينان از سالمت 

عقلي آن ها« )VIPS( فعاليت مي کند.
* Ray Mc Govern

منبع: 
www.informationclearinghouse.info
■ ويکتوريا نوالند با نیروهاي ناتو
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پيش گرفته اند. ســابقه تاريخي آنان در هم پيماني 
بــا انگلســتان، امريکا و عربســتان بــر ضد حزب 
الوفد5 و چپ هــا و جمال عبد الناصر و شــوروي 
چيــز ناشــناخته اي نيســت، در ايــن ميــان، آنچه 
ناشــناخته مانده پذيرش فلســطينيان از سوي آنها 
و بهره مندي شــان از امتيازات و تسهياتي بود که 
رژيم اشغالگر اسرائيل از سال 1967 تا اوايل دهه 
هشــتاد، به فلسطينيان ســاکن در کرانه باختري و 
نوار غّزه داد؛ و نيز برخورداري شــان از پشــتيباني 
فلسطينيان توســط ملک حسين تا فوت او به سال 

.1999
اما مرحلــه خطرناک تــر در رفتار پراگماتيســتي 
اخواني ها آنــي بود که در پديده به اصطاح »بهار 
عربي« مشــاهده کرديم. در ايــن زمان، اخواني ها 
شــبکه اي پيچيــده از هم پيماني با سياســتمداران 
امريکايــي و اروپايي، ســرويس هاي امنيتي غربي 
و منطقــه اي، ســازمان هاي يهــودي ـ مســيحي و 
نيز محافل ســرمايه داري کمپــرادور عربي برقرار 
کردنــد. بــر اينهــا بيفزاييــد فعال کــردن روابط 
بــا ســازمان هاي تنــدرو و تروريســتي مختلــف 
و همســويي بــا پتانســيل هاي تنــش زا در حوزه 
مذهــب. باالتر از ايــن، اخواني هــا از طريق قطر 
راهــي را بــراي تفاهــم بــا اســرائيلي ها ـ اگرچه 
به صورت لــرزان ـ هموار کردنــد و گمان بردند 
که اين شــبکه از ارتباطات، همراه با انقاب هاي 
رخ دهنــده در افکار عمومي عرب به آنان فرصتي 
تاريخي خواهــد داد که بتوانند طرح امريکا براي 

خاورميانه جديد را رهبري کنند.
و اما از نظر ســازماني، همه مــوارد پيش گفته در 
سازمان و ســاختار اخوان المســلمين بازتاب يافته 
اســت: هرج ومرج فکري و تشــکياتي زير نفوذ 
ســرمايه داران و دالالن سياسي و همکاري عملي 
بــا تروريســت ها. اخواني هــا که چنان لشــکري 
از  شکســت ناپذير مي نمودنــد و فعاليــت آنــان 
تابســتان 2011 تــا تابســتان 2013 بــا پشــتيباني 
ارتجاع، ســرمايه داري، تروريسم و  امپرياليســم، 
همراهي جنبش هاي مردمي، با مقاومت سوريه از 

هم فروگسست.
اين هفته بشــار اســد به هيئتي از فلسطيني ها که با 

شکســت تاريخــي اي که بــر پيکر تجربه اســام 
سياسي در مصر وارد آمد ـ بر دوش شاطر و شايد 
هم چنــد رهبر ديگــر اخوان المســلمين بگذارد، 
اما مســئله شخصي نيســت و ناکامي اين تجربه را 
بايد در درون ســاختار فکري، سياسي و سازماني 

اخوان المسلمين جست.
از نظر ســاختار فکري، اخواني ها نتوانستند چالش 
ميــان دو گرايش ليبرال و جهــادي را حل و فصل 
کنند. حضور جدي در بازي دموکراسي مي طلبيد 
آنان به نگرشــي فقهي دســت يابند که همه جانبه 
و متناســب با شــرايط جديــد باشــد؛ همچنين با 
لحاظ کــردن تنــوع آرا، سياســت، فرهنگ، دين 
و مذهب، به بازتفســير متون مقدسشــان بپردازند؛ 
به ويژه بايد در مفهوم جهاد بازنگري کرده، آن را 
به مقاومت در برابــر مهاجمان و دفاع از مرزهاي 
ميهن منحصر مي کردند، نه اينکه کارکرد جهاد را 
همچنان ضد کفار و ديگران و براي تحميل احکام 
شــرعِي معارض با حقوق بشــر بدانند. بدين سان، 
تفکر اخواني در نوســان ميان اين دو گرايش ماند 
و درنتيجه، درآن واحد هم بــه آموزه هاي ليبرالي 
و هــم به مقوله هاي تروريســتي اجــازه بروز داد: 
نگرش ليبرالــي در نهان، تکفيري ها و فرقه گرايان 
و ســازمان هاي تروريستي را تأييد مي کرد و آنان 
هم بــه تفکر ليبرالي به عنــوان ابزاري موقت براي 

رسيدن به بزنگاه حاکميت مي نگريستند.
امــا از نظر ســاختار سياســي، اخواني هــا از زمان 
حســن البنّاء مصلحت گرايي بي حدومرزي را در 

ســابق  عضــو  ابوالفتــوح2  عبدالمنعــم  دکتــر 
اخوان المســلمين، در ضيافــت شــامي که همتاي 
اردنــي اش دکتــر عبداللطيــف عربيــات3 ـ عضو 
معتــدل اخوان المســلمين ـ ترتيــب داده بــود، از 

دغدغه هايش سخن گفت.
اين ميهمان که دلي پردرد داشــت، از پشــت پرده 
نامــزدي و موفقيــت محمد مرســي خبــر داد که 
درنهايت سبب شــد اخوان المســلمين از گردونه 
رياســت جمهوري خــارج شــوند و فرصتــي هم 
کــه بــراي اداره اســامي و متوازن اين کشــور 
فراهم آمده بود از دســت بــرود. ابوالفتوح چنين 
گفت: »جان مک کين4 از خيرت شــاطر پرســيد: 
چرا يــک نفــر از اخواني هــا را بــراي انتخابات 
رياســت جمهوري نامزد نمي کنيد؟ برق شادي از 
چشمان »شــاطر« پريد. مک کين به سرعت گفت: 

ما مانع اين کار نمي شويم«.
چــه لحظــه خوبي! دل هــا و عقل ها به هــم پيوند 
خوردند: نماينده راســت افراطي امريکا با نماينده 
راســت اسامي به تفاهم مي رســند و دوستي شان 
را در راه خدا و براي سياســت آغاز مي کنند )که 
اين آخري را بعدهــا مک کين با ابوبکر البغدادي 

انجام داد(.
رويکــرد و تصميــم علنــي اخوان المســلمين در 
خصــوص نخســتين انتخابات رياســت جمهوري 
مصر پس از ســقوط حسني مبارک، خودداري از 
معرفي نامزد بود، اما شــاطر، اين رهبر سرمايه دار، 
تأثيرگذار و بلندپايه اخوان المســلمين مي توانست 
تصميمي خاف اين بگيرد. بدين ترتيب ]با اِعمال 
نفوذ او[، يک عضو ضعيف، ســاده لوح و مطيع به 
نــام دکتــر محمد مرســي برگزيده شــد. وي نيز 
موفق شــد در ژوئن 2013 نخستين رئيس جمهور 
اخواني مصر گردد، اما پس از گذشــت يک سال 
از حکومــت اخواني ها، افــکار عمومي مصر ضد 
آنها شــد و مرسي نيز در ژوئن 2014 از حکومت 

خلع شد.
ابوالفتوح مي کوشــد مسئوليت اين واقعه راـ  يعني 

چگونه اخوان المسلمين در دام مک کين گرفتار شدند؟

ترجمه: علي زاهد پور

نويسنده: ناهض َحتَّر1

رويکرد و تصميم علني 
اخوان المسلمين در خصوص 

نخستين انتخابات رياست جمهوري 
مصر پس از سقوط حسني 

مبارک، خودداري از معرفي 
نامزد بود، اما شاطر، اين رهبر 
سرمايه دار، تأثيرگذار و بلندپايه 

اخوان المسلمين مي توانست 
تصميمي خالف اين بگيرد
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او ديــدار کردنــد گفت که چگونه خالد مشــعل 
از يک ســو بــه تظاهرات کننــدگان ]عليه بشــار[ 
اعتــراض مي کرد، اما از ســوي ديگر، نيروهايش 
بــراي تروريســت ها مخفيانــه ســاح مي بردند و 
درصدد انجــام کودتا در اردوگاه يرموک بودند. 
ايــن رفتار ايــده آل سياســي اخواني هاســت که 
آموخته اند سياست چيزي نيست جز رنگ به رنگ 
شدن، دروغ، چاپلوسي، فرصت طلبي، بندبازي و 

خيانت.
ابوالفتــوح همچنيــن بــه کاسته شــدن از حمايت 
مردمي اخوان المســلمين اعتراف کــرد و گفت: 
»درواقع، اخوان المســلمين به تاريخ پيوسته است؛ 
چراکه نماينده شــرعي اسام راست گراي سياسي 
اينک گروه »داعش« يا به عبارت بهتر »داعشيسم« 

است«.
حماس به ســبب ارتباطش با مســئله فلسطين، تنها 
باقي مانده جنبش اخوان اســت. البتــه دنيا برايش 
تيره وتار شــده است و اکنون جز ايران براي خود 
پناهگاهــي نمي يابد. ايراني کــه حماس تنها براي 
چند ماه با آن ســر ناســازگاري گذاشــت. البته، 
حمــاس در انتخــاب گزينه ايران چنــدان جدي 
هم نيســت، اما نزديکي به تهران ســبب شــد که 
پيشــنهادي را از سوي عربســتان دريافت کند که 

اکنون مشغول بررسي آن است.
پي نوشت

1. متولــد 1960 م. روزنامه نــگار چپ گــراي اردنــي. 
داراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي، 
گرايش انديشه سلفي معاصر. پيشتاز جنبش ملي گرايي 
اردن در دهــه اول ســده کنوني. چندين بــار به زندان 
افتاده اســت. در ســال 98 هم ترور شــد که پس ازآن 

مجبور شد به لبنان برود و اکنون مقيم عمان است.
2. دبيــر کل اتحاديه پزشــکان مصــر متولد 1951م که 
همراه با مرســي نامزد انتخابات رياســت جمهوري شد 
و بــا کســب %47/17 آرا نفر چهارم شــد. مشــي او را 
اسام گراي ليبرال دانســته اند. در اين انتخابات، مرسي 

با %78/24 آرا به پيروزي رسيد.
3. متولد 1934م رئيس پارلمان اردن از 1990 تا 1995، 
عضو مجلس سنا از 1993 تا 1997 داراي دکتراي علوم 

تربيتي.
4. سناتور 79 ســاله آمريکايي که در سال 2008 نامزد 
جمهوري خواهــان در انتخابــات رياســت جمهــوري 

آمريکا بود.
5. تشکل سياســي ليبرال مصري بود که در سال 1918 
به دســت سعد زغلول تأسيس شــد و تا کودتاي 1952 
)به دســت جمال عبدالناصر وافسران آزاد( بزرگ ترين 
حزب اين کشــور به شــمار مي رفــت. فعاليت هاي اين 

حزب از سال 1952 تا 1981 ممنوع بود.
منبع: روزنامه االخبار■

يک گزارش از نومحافظه کاران امريکايي: 
قطر تعمداً از تروريسم حمايت مي کند

ترجمه و تلخيص: علي زاهد پور

 نويسنده: صباح ايوب

مؤسســه امريکايــي »دفــاع از دموکراســي ها« به 
مديريــت يکي از نومحافظه کاران به نام »کليفورد 
ماي«، در گزارشي باعنوان »قطر و پشتيباني مالي از 
تروريسم« به بيان نقش اين کشور در حمايت مالي 
از تروريسم پرداخته است. اين گزارش پژوهشي، 
حاصل گردآوري اطاعاتي دولتي، جاسوســي و 

مطبوعاتي از آغاز دهه 90 تا سال 2014 است.
از ديويــد آنــدره  ايــن پژوهــش کاري اســت 
ِويِنبــرگ که به ســبب حجم انبــوه اطاعات آن 
درباره پشــتيباني مالي قطر، در ســه بخش تدوين 
گشته اســت و چند روز پيش بخش نخست آن با 
عنوان »چشم پوشــي« منتشر شد. اين بخش مربوط 
به حــوادث دو دهه پيش اســت و از اشــخاص و 
گروه هايي يادشــده که خاندان سلطنتي حاکم بر 
قطر، تعمداً از آنان پشــتيباني کرده اند. اين افراد را 
واشنگتن در فهرست »تروريست ها« قرار داده بود.

بخش نخســت گزارش نشــان مي دهد که چگونه 
حاکمان قطر از تعقيب اينان چشم پوشيدند و اجازه 
دادند همچنان به »داعش«، »خورسان«1،»النصره« و 
»القاعــده« در عراق و ســوريه کنوني کمک مالي 
کنند. اين گزارش بيــان مي کند که چرا نمي توان 
ناکامــي قطــر در متوقف کردن حمايــت مالي از 
تروريســم را بــه خأل قانونــي يا مخالفــت جامعه 
قطر بازگرداند و نشــان مي دهد کــه اين حمايت، 
چشم پوشــي عامدانه مقامات قطــري از تعقيب و 

ممنوع کردن فعاليت هاي آنان است.
در اين گزارش، عاوه بر پژوهش هاي ويژه اي که 
آمده، پاره اي از اســناد وزارت خزانه داري امريکا 
نيز که چند ماه پيش منتشــر شده درج گشته است. 
بر اساس اين اسناد، 20 نفر قطري در حمايت مالي 
از تروريســم دســت داشــته اند. اين افراد کساني 
هســتند که دولت امريــکا نام آن ها را در ليســت 
سياه گذاشته است. در اســناد خزانه داري امريکا، 
ســبب مجازات مالي و بلوکه شدن دارايي هايشان، 
بر اســاس اطاعات امنيتي دقيق بيان شده است. از 
ميان آنها مي تــوان از عبدالرحمن بن عميرالنعيمي 
نام بــرد. وي بيش از يک دهــه، ميليون ها دالر را 
به گروه هاي وابسته به »القاعده« در عراق، سوريه، 
يمن و ســومالي حواله کرد. به »ُعصبه األنصار« در 

لبنان که بــا »القاعده« مرتبط بوده، از ســال 2001 
در ليست ســياه قرار دارد کمک مالي کرد. اخيراً 
600 هــزار دالر بــراي ابوخالد الســوري نماينده 
ايمن  الظواهري در ســوريه فرستاد. پيشتر نيز 250 
هزار دالر به رهبران »حرکه الشــباب« سومالي داد. 
وزارت خزانه داري امريــکا وي را متهم کرده که 
دست کم از ســال 2003 به »القاعده« کمک مالي 
مي کرده است. واشنگتن او را در دسامبر 2013 به 
اتهام کمک مالي به تروريســم در ليست سياه قرار 
داد و سال بعد نيز اتحاديه اروپا و انگلستان و ترکيه 

نام وي را در فهرست سياه قرار دادند.
چند روز پس از درج نام او در ليست سياه، النعيمي 
در ســخنراني اي که »مرکز پژوهش هاي سياســي 
عــرب« در دوحه ترتيب داده بــود، باافتخار گفت 
که وي از نظر قانوني جرمي مرتکب نشده است و 

مقامات قطر در کنار او خواهند ايستاد.
در اکتبر 2014 وزارت خزانــه داري امريکا اعام 
کرد که »نعيمي« اکنون يکي از شــهروندان کشور 
قطر اســت که بر اســاس قانون اين کشــور، هيچ 
اقدامــي عليه او صورت نگرفته اســت. به اختصار، 
ويِنبرگ نتيجه مي گيرد که نعيمي روابط متعددي 

با نخبه حاکم در اين شيخ نشين دارد.
گزارش با مروري ســريع بر زندگي نعيمي نشــان 
مي دهــد کــه وي در ســال 1998 به ســبب انتقاد 
از ســخنان همســر امير قطر مبني بر نقش زنان در 
جامعه، به مدت ســه ســال به زندان افتاد، اما به او 
عفو خورد و پس ازآن از دانشگاه قطر ارتقا يافت و 
رئيس »مرکز پژوهش هاي سياســي عرب« واقع در 
دوحه شــد. البته اکنون رئيس مرکز، عزمي بشاره 
]سياســتمدار ناسيوناليست مسيحي فلسطيني[ است 
که به وي تابعيت قطر داده شــده اســت. گزارش 
مي افزايــد که نعيمــي و بشــاره به مناســبت هاي 
مختلف پذيراي رهبران حماس مانند خالد مشــعل 

در اکتبر 2014 وزارت خزانه داري 
امريکا اعالم کرد که »نعيمي« اکنون 
يکي از شهروندان کشور قطر است 
که بر اساس قانون اين کشور، هيچ 
اقدامي عليه او صورت نگرفته است
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بوده اند که در اين مرکز به سخنراني بپردازند.
نعيمي در ســال 2004 سازماني حقوقي را با عنوان 
»الکرامه ]لحقوق اإلنســان[« در ژنو تأســيس کرد 
کــه تا 2013 در هيئت مديره آن قرار داشــت. وي 
همچنين همراه بــا دولتمردان قطري، در فعاليت ها 
و ســازمان هاي خيريه و ورزشي متعددي شرکت 

داشته است.
ارتش قديم »القاعده«

اين بخِش گزارش مربوط به دهه 90 قرن گذشــته 
است که اطاعات مندرج در گزارش »کميته ملي 
بررســي حمات 11 سپتامبر« را در بر دارد. از اين 
اطاعات معلوم مي شــود که برخي از مؤسســات 
قطري )ماننــد »جمعيت خيرية قطر«(، از آغاز دهه 
90 از »القاعــده«ي اســامه بن الدن پشــتيباني مالي 
مي کردند. بر اساس اطاعات وزارت دفاع امريکا 
و »کميته ملي« اين کشــور، شــاهزاده عبداهلل خالد 
بن حمــد آل  ثاني در پشــتيباني و حمايت از خالد 
 الشــيخ محمد ]ترکي السبيعي[ نقش بسزايي داشته 
اســت. خالد  الشــيخ محمد يکي از طراحان اصلي 
حمات 11 ســپتامبر، پشــتيبان مالــي جهاديان در 
بوسني و فرستنده پول از قطر براي نخستين انفجار 
مرکز تجــارت جهاني در ســال 1993 بود. او در 
دهه 90 کارمند وزارت انرژي و آب قطر بود و بر 
اســاس گزارش وزارت دفاع امريکا و کميته ملي، 
مقامــات امريکايي چندين بــار از وزارت خارجه 
قطر خواســته بودند که وي بازداشــت شود. قطر 
آنقدر اين دست و آن دست کرد تا سرانجام متهم 

کشور را ترک کرد.
ويِنبــرگ در گــزارش خود مي نويســد که عاوه 
بر عبداهلل بــن خالد، چندين نفر ديگــر از خاندان 
ســلطنتي هــم از القاعــده حمايــت مي کننــد و 
پناهگاه هــاي امنــي را براي برخــي از رهبران آن 
فراهم مي ســازند. شايان ذکر آنکه عبداهلل بن خالد 

از سال 2001 تا 2013 وزير کشور قطر بود.
در گــزارش آمده اســت که بر اســاس اطاعات 
وزارت دفاع امريکا، اســامه بن الدن ســال 1996 
بــه دوحه رفته و در منزل يکــي از اعضاي خاندان 
حاکم اقامت داشــته است. وي دو بار نيز، يکي در 
ســال 1996 و ديگري 2000 با شاهزاده عبداهلل بن 

خالد در قطر ديدار داشته است.
پي نوشت

1. اين کلمه را در عربي بيشتر »خراسان« مي نويسند. چند 
روز پيــش از حمله نيروهاي ائتاف بــه مواضع داعش، 
مســئوالن امريکايي و در رأس آنها جيمز کابر، رئيس 
ســيا از وجود جماعتي تندرو در سوريه به نام »خراسان« 
خبــر دادند که خطر آنها از داعش کمتر نيســت؛ و چند 
ســاعت پس از عمليــات گفتند که حماتشــان، حمله 
قريب الوقوع اين گروه را ناکام گذاشت. براي تفصيات 

بيشتر ر.ک: السفير، 25/9/2014 م.
منبع: روزنامه األخبار■

خبرگزاري هاي اسرائيل گزارش دادند که فرانسه 
از بنيامين نتانياهو، رئيس جمهور اسرائيل، خواسته 
که از پيوســتن بــه راهپيمايي اتحــاد در پاريس ـ 
در اعتراض بــه حمله به دفتر مجله شــارلي ابدو ـ 
خــودداري کند، امــا نتانياهو اين درخواســت را 

ناديده گرفت و به اين راهپيمايي رفت.
پيام مشابهي نيز براي محمود عباس، رئيس جمهور 
فلسطين فرستاده شد تا مراسم يادبود 17 کشته شده 
حمــات اســام گرايان در پاريــس تحت تأثيــر 

مناقشات خاورميانه قرار نگيرد.
روزنامه ليبرال   هاآرتض گزارش داده که فرانســوا 
اوالنــد رئيس جمهور فرانســه مي خواســته »روي 
اتحاد با فرانســه تمرکــز کند و از هــر چيزي که 
توجهــات را به مســائل بحث برانگيــز ديگر مانند 
روابــط يهوديان، مســلمانان و مناقشــه اســرائيلـ  

فلسطين جلب مي کند، بپرهيزد«.
اين درخواســت توسط مشــاور امنيت ملي اوالند 
ژاک اوديبرت )Jacques Audibert( به همتاي 
اسرائيلي اش يوسي کوهن )Yossi Cohen( ارائه 

شد و ابتدا پذيرفته شده بود.
آويگــدور  شــنبه  بعدازظهــر  در  وقتــي  امــا 
وزيــر   ،)Avigdor Lieberman(ليبرمــن
 Naftali( امورخارجــه اســرائيل و نفتالــي بنــت
Bennett( وزير اقتصاد، رقيبان سرســخت جناح 
راســتي نتانياهو در دولت ائتافي اعام کردند که 
بــه پاريس مي روند، نتانياهو به فرانســه اعام کرد 

کــه او در راهپيمايي شــرکت مي کند. پس از اين 
فرانسه هم از آقای محمود عباس برای شرکت در 

راهپيمايی دعوت کرد.
هاآرتض گزارش داده اين حرکت نخســت وزير 
اســرائيل باعث خشــم بســيار زياد رئيس جمهور 
فرانســه شــد. وی نخست اين خشــم را در مراسم 
يادبــودي کــه در کنيســه اصلــي پاريــس براي 
کشته شــدگان يهودي برگزار شده بود. نشان داد: 
»اوالند در بيشــتر مراســم حضور داشت، اما وقتي 
نتانياهو پشــت تريبون رفت. او از جايش برخاست 

و سالن را ترک کرد.«
روزنامــه کثيراالنتشــار يديعوت آحارانــوت اين 
بي توجهي به نخســت وزير را گزارش داده: »پيش 
از اينکه نتانياهو ســخنراني اش را آغاز کند، اوالند 
و هيئت همراهش ســالن را ترک کردند. همچنين 
رهبــران جوامع مســلمان که در مراســم بودند نيز 
ســالن را ترک کردند.« مفسران اسرائيلي به شدت 

از رفتار نتانياهو انتقاد کردند.
بــن کســپي )Ben Caspit( در روزنامــه جنــاح 
راست ماريو Maariv نوشت: »ديدن نخست وزير 
اسرائيل وقتي تاش مي کرد وارد اتوبوسي شود که 
قرار نبود در آن باشــد، بازکردن راهش از رديف 
دوم راهپيمايــي )جايي که بــراي او در نظر گرفته 
شــده بود( به رديف رهبران کــه در جلو حرکت 
مي کردنــد )جايي که خود را بــه زور وارد کرد(، 
رفتار او در رژه ســوگواري کــه مانند رفتارش در 
راهپيمايي انتخاباتي بود، همه اين کارها شــرم آور 

بودند اگر نگوييم ننگين بودند.«■

برخورد سرد اوالند با نتانياهو

برگردان: صبا نائلي
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انتشــارات روزنامه اطاعات به تازگي )سال 1393( 
کتابي منتشــر کرده که نويسنده  آن »استيون فلدمن« 
اســت. ايــن کتاب را »يحيــي دولتــي« و »فيض اهلل 
توحيدي« به نام »ســندروم کمپارتمان يا انســان در 
حصــار باورها« به فارســي برگردانده اند. پرفســور 
اســتيون فلدمــن در اين اثر از علوم پزشــکي آغاز 
مي کنــد تا بــا اســتفاده و اتکا به روش  هــاي مورد 
اســتفاده در اين علــوم به موضوعــات روز جوامع 
انســاني برسد و مواردي که براي انسان امروزين در 
سطح بين الملل بحران آفرين شده اند را بررسي کند. 
وي با رويکردي انتقادي به باورهاي انساني در همه  
زمينه ها اعم از علم، دين و فلسفه و... نگاه مي کند و 
با ذکر نمونه هايي نشان مي دهد تا چه حد باورهايي 
که درســت و صادق پنداشته مي شــوند، مي توانند 
خطا و کاذب باشــند. نويسنده، کتاب را با پرسشي 
بنيادين آغاز مي کند؛ »چرا اين همه چالش در دنياي 
ما وجود دارد؟ آيا يک نيروي شــيطاني پشت اين 

قضيه است؟«.
فلدمن در فصول و بخش هاي کتاب تاش مي کند 
تا به اين پرسش پاسخ گويد. وي با ذکر مواردي به 
خواننده نشان مي دهد که روزانه چه اندازه  درگيري 
و ســوءتفاهم بيــن انــواع گروه ها اتفــاق مي افتد. 
نويســنده به واسطه اشــتغال و تخصصش نمونه هاي 
عينــي و )فکت هايي( را ذکر مي کند که بيشــتر در 
حوزه  پزشکي و مربوط به مباحث و موضوعاتي در 
روابط بين مردم و پزشکان است؛ اما از آن نمونه ها 
به عنــوان نقطه عزيمت هايي علمي جهــت ورود به 

موضوعات اجتماعي استفاده مي کند.
فلدمن در آغاز فصل اول تأکيد مي کند: »به چيزي 
که نمي بيني، نمي تواني اعتماد کني« و براي توضيح 
به ذکر نمونه هاي عيني در حوزه  پزشکي مي پردازد 
که چگونه انســان را دچار و گرفتار خطا کرده اند. 
نمونه هايي که پزشکان اصالت و اثبات آنها را باور 
داشــته اند، اما وقتي آن باور و يقيــن را آزمايش و 
پژوهش کرده اند، نتيجه گرفته اند که سراســر باطل 

و خطا بوده است. وي در يک نمونه نوعي، به عاقه 
و اشتياق عجيب برخي دختران جوان به برنزه کردن 
پوســت خود مي پــردازد. در اين نمونــه مي گويد 
برنزه کردن بااينکه موجب تخريب پوســت و حتي 
ايجاد سرطان مي شده، اما عاقه به آن همچنان ادامه 
داشته اســت. پزشکان مي گفته اند اين برنزه کردن و 
عاقه مفرط بانوان به آن، نتيجه چشم وهم چشــمي 
و مدگرايي است، اما آزمايش ها و پژوهش ها نشان 
دادند که در فرآينــد برنزه کردن، بدن ماده اي به نام 
»اندورفين« توليد مي کند که شــبيه بــه ماده مخدر 
عمل مي کند و عاقه بــه برنزه کردن علي رغم همه 
خطراتش نه به خاطر چشم وهم چشمي و مدگرايي 
که به اين علت بوده که افراد به نوعي معتاد و دچار 
اعتياد  شــده، از توليد اين ماده لــذت مي برده اند و 
مثل هر معتــاد ديگري توجهي به نابودي و تخريب 
ارگانيزم خويش نداشــته اند. درواقع عقيده جاافتاده 
اين بوده که برنــزه کاران براي تيره کردن پوســت 
خويــش و توهــم زيبايي، خود را دچار ســرطان و 
گرفتار نابــودي مي کنند، اما آزمايش ها نشــان داد 
که اين عقيده باطل اســت. آنها معتاد شده و محتاج 
اندورفيــن بوده اند. فلدمن با بيــان نمونه هايي چون 
اين مــورد نتيجه مي گيرد براي درک يک موضوع 

نبايد به ذهنيت خويش و باور غالب اکتفا و بنابر آن 
قضاوت کرد. الزم اســت که در مورد آن موضوع 
پژوهش و آزمايش کنيم و بنابر نتايج به دست آمده 
نظر دهيــم. در اختافاتي که با ديگــران داريم نيز 
نبايد به باورهــاي غالب تکيه و تأکيد کنيم. هرگاه 
دو گــروه در يک پديده اتفاق رأي ندارند و فاصله 
فکري و عملي آنها طوالني و ممتد است، ضروري 
اســت هر گروه بر نظــرات و باورهاي جزمي خود 
از نو بينديشــند، مشــورت ها کننــد، آزمايش هاي 
گوناگــون انجام دهنــد. نبايد بــاور جزمي خود را 
وحي منزل بپندارند، باشــد که به ديــدگاه تازه اي 
برســند و راه حل جديــدي بينديشــند. وي باآنکه 
يهودي اســت، اما به متن مقدس مسلمانان استناد و 
مي گويد در کتاب آسماني قرآن آيه اي است به اين 
مضمون »ُکُلّ ِحْزٍب بَِما لََديِْهْم فَِرُحوَن« هر حزبي به 
دستاوردهاي خود شادمان است. بايد تاش کرد به 
وحدت رســيد و اشتراکات را پيدا و فزوني بخشيد 
و روي اشــتراکات تمرکز و تکيــه کنيم؛ اما وقتي 
انســان ها اين گونه مجزا و منزوي شــده اند چگونه 
مي توان اميد داشت که گروه ها يکديگر را بشناسند 

يا به افکار و آراي يکديگر پي ببرند؟
فلدمن ســپس به موضوعــي که امــروزه در صدر 

مناقشه فلسطين و اسرائيل و راه برون رفت از آن
هيچ مناقشه  انساني وجود ندارد که راه حلي نداشته باشد

نصراهلل لشني

چشــم انداز ايران: »استيون فلدمن« نويســنده کتاب »سندروم کمپارتمان يا 
انسان در حصار باورها« بااينکه يهودي است معتقد است براي حل بحران ها و 
مناقشه ها بايد به انسانيت انسان ها اصالت داد. وي بر اين باور است که يهوديان 
و مسلمان ها ذاتًا تروريست و اشغالگر نيستند، بلکه آموزش هاي نادرست است 
که منشأ جنگ ها و خشــونت ها مي شود. يهوديان بايد از اشغال سرزمين هاي 

فلسطين معذرت خواهي کنند، امريکا از کودتاي 28 مرداد 1332 و...
در همين راستاســت که برژينسکي در کتاب »انتخاب، رهبري جهان يا سلطه 
بر جهان« مي گويد مســلمان ها معتقدند غربيان کافرند و غربي ها هم معتقدند 
مســلمان ها تروريست و در پي آن نتيجه مي گيرد که اين معادله به نفع دنياي 
غرب و اسالم نيســت. او راه برون رفت را تمکين به اســالم عامه مسلمان ها، 
يعني اســالم معتدل و ميانه و برابري خواه مي داند که به صورت راهبرد اوباما 
در خاورميانه هم در آمد. گرچه به خشونت و ترور عربستان و اسرائيل روبرو 
شد. نويسنده کتاب نيز عامه مســلمان  ها، يهودي ها و مسيحي ها را از عده  اي 
تروريســت، اشــغالگر و کودتاچي جدا مي کند و به گفته دکتر بنچ اســتناد 

مي کند که هيچ مناقشه انساني وجود ندارد که راه حلي نداشته باشد.
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خبرهاســت و به نوعــي به موضــوع کانوني کتاب 
مربوط است پرداخته و مي گويد: ما امروزه با بحران 
وحشــتناکي به نام ترور و تروريســم روبرو هستيم. 
براي پايان دادن به اين حوادث مهيب چه بايد کرد؟ 
با فاصله وحشــتناک فکري، عقيدتي و عملکردي 
آنها بــا ما، آيا قــادر خواهيم بــود درک کنيم که 
چرا آنــان چنين مي کنند؟ و آيا بــه انگيزه آنان در 
اين فاجعه  قرن پي خواهيم برد؟ فلدمن معتقد است 
براي پاســخ به اين پرســش ها بايد بــه گفت وگو با 
تروريســت ها بپردازيم و به سخن آنان گوش دهيم 
تا بدانيم که هدفشــان از اين اعمال چيســت. بوش 
مي گفــت تروريســت ها از ما متنفرنــد، زيرا آن ها 
آزادي بيان و مذهب را در کشــور ما نمي پسندند و 
از اعتنا به رأي مردم بيزارند، اما ظاهراً آنها از آزادي 
در کشور ما متنفر نيستند، بلکه دقيقاً از آن جناياتي 
متنفرند که ما در حق آنها روا داشته ايم. از عملکرد 
CIA متنفرند، از اشــغال فلسطين و کشتار کودکان 
اين کشــور متنفرند و... اما آيــا همه غرب، CIA و 
ارتش اشــغالگر است؟ آيا تمام غربي ها آدمکش و 
موافق جنگ و کشتار هستند؟ و... اينها نشان مي دهند 
که نه غربي ها تروريست هاي مسلمان را مي شناسند 
و نه آنها غرب را خوب مي شناسند. هرکدام ذهنيت 
خويش را به عنوان شناخت واقعيت گذاشته و مبتني 
بر همان ذهنيت عمــل مي کنند. عملي که نتيجه اي 
جز کشــتار و ترور و اعدام نــدارد. هر دو گروه در 
حصار تفکــرات و باورهاي خويــش مانده اند و به 

چيزهايي اعتماد کرده که هرگز نديده اند.
نويسنده اما در فصل دوم کتاب تأکيد مي کند نه تنها 
نبايد متکي به ذهنيت خود باشيم، که حتي الزم است 
بــه آنچه مي بينيم نيز بااحتيــاط برخورد کنيم. براي 
اينکه نمونه هايي که به چشــم خود مي بينيم ممکن 
اســت نمودار واقعي عموم نباشــد و ما حق نداريم 
ديده هاي مــوردي خود را ولو به طور مکرر، تعميم 
بدهيم و استنتاج کلي کنيم و بگوييم به چشم خود 
ديديم. فلدمن با ذکر نمونه هاي عيني نشان مي دهد 
آنچــه مي بينيم و مي شــنويم، عيــن و همه  حقيقت 
نيست. در اينجاست که نشان مي دهد سلطه رسانه ها 

چگونه دنيايي پر از وحشت، ترور، بيماري، جنگ 
و کشــتار را تصوير کرده است. حال آنکه اين تنها 
بخش بسيار کوچک از واقعيت زيست انسان امروز 
است. رسانه ها خبر نشر مي دهند و خيلي هم خوب از 
عهده انعکاس اخبار نامطبوع برمي آيند، ولي اغلب 
و شــايد يک مورد در ميــان اتفاقات و حوادثي که 
رخ داده جنبه مثبت و اميدوارکننده ندارد و خواننده 
خيــال مي کند گويا قرار اســت همــواره رخدادها 
منفي و تکان دهنده باشــند. رســانه هاي محلي خبر 
نهاد يا ســازماني چون يک شــهرداري را که مثًا 
2500 پرســنل دارد و هرروز به موقع کارشــان را به 
نحو احســن انجام مي دهند را مخابره نمي کنند، اما 
کافي اســت که در اين شهرداري يکی از کارکنان 
کارش را درست انجام ندهد و در گوشه اي قدري 
زباله در خيابان ريخته باشــد، بافاصله اين کوتاهي 
مخابــره مي شــود. ميليون هــا مســلمان در اروپا و 
امريکا به عنوان شــهرونداني منظم و مسئول زندگي 
مي کنند و هرکدام به بهترين نحو ممکن مسئوليت 
شــهروندي خويش را به جا مي آورند، اما خبري از 
آنها در رســانه ها منتشر نمي شــود، کافي است که 
در جايي کسي به هر دليلي جرم و جنايتي مرتکب 
شــود و ازقضا مســلمان باشــد، خبر اين جنايت در 
همه دنيا مخابــره و آن را به تمام مســلمانان تعميم 
مي دهند. از ديگر ســو نيــز خبرهايي از مردم غرب 
مخابره مي شود که گويي همه آنها شمشيرها را عليه 
مسلمانان و مردم خاورميانه از رو بسته اند. بنابر همين 
شيوه خبررساني و ســلطه رسانه اي است که فلدمن 
معتقد است بين امريکاييان و مردم خاورميانه هميشه 
سوءتفاهم وجود دارد. برداشت و درک ما از آنان و 
فهم و درک آنان از ما برگرفته از سيستم رسانه اي و 
مطبوعات است، ولي توجه نداريم که رسانه ها تنها 
پديده هاي نادر و کم نظيــر را منعکس مي کنند، نه 
روال عادي و عمومي مردم مسلمان منطقه و غربي ها 
را. يــک اقليت جنگ طلب در هر دو ســو و رفتار 
رســانه ها در انعکاس اخبار اين اقليت، موجب شده 
است که اکثريت ميلياردي ديگر که خواهان صلح، 
آرامش، امنيت، دوســتي، محبت و رعايت حقوق 

يکديگر هستند، به چشم نيايند.
فلدمن در فصل سوم کتاب زمينه هاي قبلي هر کس 
و گروه را نيز بر درکش از واقعيت مؤثر مي داند و در 
فصل چهارم کتاب به نقش جامعه در يکسونگري و 
تعصب مي پردازد. او بازهــم از واقعيات و تجارب 
عيني شروع مي کند تا به موضوعات مجرد و انتزاعي 
برســد. مي گويد وقتي که زمينه قبلي مي تواند روي 
حواس طبيعي ما اعم از ديدن، شــنيدن، بوييدن و... 
تأثير بگذارد و مــا را به خطا بيندازد در موضوعات 
انتزاعي که به طور مستقيم با حواس خود در مواجهه 
با آنها نيستيم به طريق اولي مي تواند چنين خطاهايي 
رخ دهــد. او آزمايش ها و تجاربــي را بيان مي کند 
که طي آنها انســان بــا علم به واقعيــت و حقيقت 
بازهم به راحتــي دچار خطا مي شــود. وقتي درباره 
موضوعاتي که به راحتي و روزانه با حواس پنج گانه 
تجربه مي شــوند چنين دچار اشــتباهات فاحشــي 
مي شــويم، درباره موضوعــات و مــوارد کلي تر، 
خاص تــر و انتزاعي طبيعي اســت کــه خطاهايمان 

بيشتر باشد. زمينه هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، 
اجتماعــي و حتي نژادي بــر درک و دريافت ما از 
يــک واقعه يــا واقعيت واحد تأثير مســتقيم دارد و 
همين زمينه ها موجب مي شــود که دچار اختافات 
جدي و بســياري شــويم. اين زمينه ها همچنين در 
رفتار ما نيز تأثير دارند. پس وقتي رفتاري غيرعادالنه 
صــورت مي گيــرد، به اين معنا نيســت کــه عامل 
آن انســاني شرور و شــيطان صفت است، اين عمل 
ناعادالنــه ممکن اســت براي آن انســان با توجه به 
زمينه هايي که دارد، عادالنه و درســت به نظر آيد. 
در کشــتار يهوديان مردم آلمان لزوماً انســان هايي 
شرور و شيطاني نبوده اند، بلکه اين رفتار غيرانساني 
خويش را عين عدالت مي دانسته اند. انسان هايي که 
زماني معتقد به تبعيض نــژادي بوده و برده داري را 
تأييــد مي کرده اند، آنان که مؤيــد دولت آپارتايد 
بوده اند و... انسان هايي شرور و بدذات نبوده اند، اما 
زمينه هاي قبلي، آنان را مســتعد پذيرش اين خطاها 
کــرده اســت. اگرچه رهبــران آنان ممکن اســت 
اليه هايي از شــرارت در تربيت و شخصيتشان )و نه 
ذات انساني شان( بوده باشد، اما همه آنان و ازجمله 
مردم عــادي هرگز موجوداتي شــرور و شــيطاني 
نبوده انــد. امــروز نيز بايد زمينه هايي که تروريســم 
و ترور را به وجود آورده شناســايي شــوند تا بتوان 
به طور ريشــه اي و بنيادين با اين پديده شوم مبارزه 
کرد. تروريســت ها لزوماً انسان هايي شرور نيستند، 
آن چنان کــه همه غربيان آدمکش و اســتثمارگر و 
عامه يهوديان اشــغالگر نيستند. فلدمن در اين فصل 
نيز به اســام و يهوديت گريــز مي زند و مي گويد: 
پيروان هر دو ديانت خداي واحدي را مي پرســتند 
و اين اعتقاد يکتاپرســتي را افتخار خود مي دانند. به 
سجايايي چون امانت و عدالت و صلح اعتقاد دارند، 
ولي تضاد، برخورد و تنش به شــدت بين آنها بروز 
و حضــور دارد. فيزيولوژي يهوديان و مســلمان ها 
دقيقاً يکي است. حتي از فرهنگ مشترک متأثرند و 
مشترکات آن ها بر مفترقاتشان برتري و فزوني دارد، 
ولي باور خيلي از مردم دنيا اين است که پيروان اين 
دو ديانــت توحيدي نمي توانند با هم زندگي کنند. 
ايــن مردم با اين باور گويــا نمي دانند که هم اکنون 
بخش زيادي از شهروندان اسرائيلي فلسطيني هستند 
و به راحتــي همديگــر را تحمل مي کننــد. جمعي 
ديگر هستند که بين اســرائيل و حکومت آپارتايد 
شباهت هايي مي يابند و درعين حال گروهي ديگر بر 
اين باورند که اســرائيلي ها تحت ستم هستند. شايد 
بخشي از اين باورها و قضاوت ها ريشه در مسائل و 
معضات سياسي جهان امروز دارد که بايد نسبت به 

آن هوشيار بود...
اســتيون فلدمن بعــد از پايان فصــول چهارگانه به 
موضــوع اصلي کتاب ورود مي کنــد که مربوط به 
تنش امروزين اســرائيل و فلسطين است. وي با اتکا 
به نتايجي که از فصل هاي پيشين کتاب گرفته است 
و نيز با استناد به گفتار و کرداري که از هر دو سوي 
مخاصمه بروز کرده اســت، به بررســي اين تنش و 
درنهايت به ارائه راه حلي براي رفع آن و ايجاد صلح 
بين اســرائيل و فلســطين و ثبات و امنيت در منطقه 
خاورميانــه مي پردازد. وي مواجهه بيــن موافقان و 

استیون فلدمن
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مخالفان اســرائيل و فلســطين را مبتني بر زمينه هاي 
قبلي تاريخــي و فکري هر گروه و نيز تعصباتي که 
روي موضوعــات مورد اختــاف دارند، مي داند و 
معتقد اســت که براي حل اين مناقشه بايد از اينکه 
با زمينه پيشين و ساختار قبلي ذهني وارد اين مناقشه 
شــويم پرهيز کنيم. بايد تاش کنيم که اين مناقشه 
را ريشــه يابي کنيم، اگرچه کاري دشــوار اســت. 
مي گويــد مســيحيان و يهوديان دين خــود را دين 
صلح و دوســتي مي دانند و اســام را دين جنگ و 
جهاد و خشونت و براي اثبات اين برداشت خود نيز 
به طور گزينشي يک آيه شــاهد مي آورند که مبلغ 
خشونت است. درحالي که تورات نيز چنين است و 
در آن مي توان آياتي يافت که مبلغ خشونت اند، اما 
يهوديان آن را معرف و نماينده واقعي تمامي تورات 
و يهوديت نمي دانند. در ديگر ســوي نيز مسلمانان 
معتقدند ما دين صلح و سلم هستيم و درصدد سيطره 
بر جهان هــم نبوده ايم. فلدمن مي گويد به کودکان 
يهــودي مي آموزند که پدرانشــان بــراي زندگي 
شرافتمندانه در صلح و سامت به فلسطين مهاجرت 
کرده اند، اما اعــراب به آن ها اجازه نداده و موجب 
قتل و کشتار آنان شده اند و براي نشان دادن درستي 
قول خود به نمونه هايي چون کشــتار سال 1929 و 
1994 يهوديان توســط فلسطينيان اشــاره مي کنند 
کــه 12 زن و 3 کودک نيز در بيــن مقتوالن بود و 
اين کشــتارها به شــکل نماياني در خاطر يهوديان 
جا گرفته اســت. آنها در مدارس به کودکان خود 
مي آموزند که تا پيــش از جنگ 1948 ما يهوديان 
به فلسطيني ها اصرار مي کرديم که سرزمين فلسطين 
را ترک نکنند، اما آن ها با تحريک و تشويق اعراب 
همســايه فرار کردند تا آنها بتوانند بــه اين بهانه ما 
را نابــود و جارو کنند، اما آيــا واقعاً يهوديان بدون 
جنگ و اشــغال وارد فلســطين شــده اند؟ فلدمن با 
اســتناد به برخي اسناد نشــان مي دهد که خير چنين 
نبوده است و يهوديان اين کشــور را به زور، اشغال 
و مردم آن را آواره کرده اند، اما جوانان و ســربازان 
يهودي هرگز اين روايات و واقعيات مبتني بر اسناد 
را بــاور نمي کنند، چــون زمينه هاي قبلــي ذهني و 
تعصبات قومي شــان اجازه نمي دهــد که اين تاريخ 
واقعي را بــاور کنند. به آن ها واقعيــات تاريخي را 
نياموخته اند و وقتي که با استدالل نشان مي دهيد که 
يهوديان براي ايجاد يک کشــور يهودي ســرزمين 
ديگران را اشــغال کرده اند، پاســخ مي دهند چنين 
نيســت، آن ها آمده بودند کــه در صلح و آرامش 
در اين ســرزمين زندگــي کنند، اما چــون اعراب 
بــه آنها اجازه ندادند و درگيري هــا را آغاز کردند 
يهوديان مجبور شــدند براي امنيت خويش اقدام به 
ايجاد دولت و کشــور در آن سرزمين کنند. فلدمن 
در اين بخش از کتــاب نتيجه مي گيرد يهوديان در 
ابتداي امر، بدجنس و متنفر از فلسطينيان نيستند. آنها 
به واسطه آنچه آموخته اند نقش اساسي يهوديان در 
آوارگي فلســطينيان را ناديده مي گيرند. آنان براي 
آوارگي فلســطينيان ناراحت و متأسف اند، اما خود 
و پدران خود را مقصر نمي دانند. مســلماناني نيز که 
معتقدند بايد اسرائيلي ها را به دريا اندازند يا از روي 
زمين براندازند، انسان هايي شرور و بدجنس نيستند، 

آنان بنابر زمينه هاي قبلي و خطاهايي که در باورشان 
است، گمان مي کنند تنها راه بازگشت فلسطينيان به 
سرزمينشان نابودي و به درياانداختن اسرائيلي هاست. 
آنها با قتل عام يهوديان موافق نيســتند، تنها باورمند 
شــده اند که براي بازگشــت اعراب به سرزمينشان 
اســرائيل بايد از آن ســرزمين رخــت بربندد، حتي 
اگر مجبور باشــد به دريا رود. هر دو گروه وابســته 
به عقايد و ادراکاتي هســتند که فکر و ذهن آنها را 
مسخر کرده است. بايد ذهنيات تغيير کنند و با رفتار 

و اعمالمان مي توانيم اين ذهنيات را تغيير دهيم.
فلدمن پيش از نتيجه گيــري و پايان کتاب گريزي 
نيز به اختافات ايران و امريکا مي زند. وي از اينکه 
بوش پســر، ايران را محور شرارت خوانده و برخي 
از ايرانيان امريکا را شــيطان بــزرگ مي دانند آغاز 
مي کنــد تا به اين نتيجه برســد کــه ايرانيان مردمي 
صلح دوست و مخالف خشونت و جنگ و کشتارند. 
ايرانيان مفتخرند که اولين منشور حقوق بشر را نوشته 
و در تاريخ بشريت به ثبت رسانده اند. فلدمن از قول 
خانم شــيرين عبادي مي گويد، مــردم ايران اگر به 
امريــکا بي اعتمادند به خاطر کودتــاي امريکا عليه 
دولــت ملي مصدق اســت، به اين علت اســت که 
امريکا بعد از کودتا تا انقاب 57، ســلطه و سيطره 
بر ســاختار سياســي ايران داشــته و در جنايات شاه 
عليه مردم شــريک اســت. بي اعتمــادي ايرانيان به 
امريکا به اين علت اســت که در جنگ هشت ساله 
حامي صدام ديکتاتور بــود و جوانان اين خاک را 
به خون کشيد و با انواع ساح هاي شيميايي زنان و 
بچه هــا را قتل عام کرد. فلدمن از قول ديگر ايرانيان 
مي افزايــد ايرانيان با مردم امريکا دشــمني ندارند و 
براي آنان ارزش و احترام قائل اند. ممکن اســت با 
دولتمردان امريکايي به واســطه سياست هايشان نقد 
و اختافاتي داشــته باشــند، اما به فرهنگ و جامعه 
امريکايي احترام مي گذارند و آزادي و دموکراسي 
اين کشــور را ارج مي نهنــد. امريکايي هايي که به 
ايران رفته اند از ميهمان نوازي و محبت آنان ســخن 
گفته اند. پس اين مناقشات ريشه هاي عميق تاريخي 

و انساني ندارند. مي توان با ريشه يابي آنان در همين 
يکي دو قرن اخير براي حل وفصل ترسشــان همت 
گمارد و به نتيجه اي رســيد که در آنها صلح، صفا 

و صميميت باشد.
فلدمن در پايان براي اينکه جهاني بهتر داشته باشيم 
و گامي هرچند کوچک فراپيش نهيم تا از رنج هاي 
بشــري بکاهيم و به صلح و امنيت نزديک تر شويم 
پيشنهاد هايي مي دهد. مي گويد بايد پيش فرض هايي 
که موجب بدفهمي ها و عملکردهاي نادرســت  ما 
شده را بايد کنار بگذاريم. پيش فرض هاي نادرستي 
که موجب شده اند مؤيد سياســت هاي اسرائيل در 
خاورميانه شــويم، ايران را حامي تروريسم، محور 
شــرارت و مســتحق تحريــم بدانيم. بايــد از ايران 
بــه خاطر کودتــاي 28 مرداد عليــه محمد مصدق 
عذرخواهي کنيم، بايد بپذيريم که شــاه ديکتاتور 
را در ايجاد سازمان مخوف ساواک ياري داده ايم، 
بايد از ايران عذرخواهي کنيم که در جنگ از صدام 
حمايت کرده  و در مقابل اســتفاده اين ديکتاتور از 
ساح هاي شــيميايي سکوت پيشه کرده ايم، بايد به 
ايرانيان حق دهيم که مانند هر ملت و دولت ديگري 
بر پايه منافع ملي خود عمل کنند و گزينه مســخره 
نظامي را از روي ميز کار اتــاق ايران برداريم. بايد 
به ايران برويم و با مردم اين کشــور از نزديک آشنا 
شــويم. آنها دشــمن آزادي و دموکراسي نيستند و 
هربار که عليه ديکتاتوري برخاســته اند اين غربيان 
بوده اند که با کودتا يا جنــگ و تحريم و... مانع از 
رســيدن آنها به آزادي شــده اند. امريکا همه تاش 
خود را در حمايت از اســرائيل گــذارده و تنها اين 
کشــور را در خاورميانه مهد دموکراســي مي داند 
و بنابــر هميــن پيش فرض نادرســت اســت که در 
مقابل هسته اي شــدن و تســليحات اتمي اين کشور 
سکوت کرده اســت. امريکا حامي کشوري است 
که ازنظــر مردم خاورميانه کشــوري غاصب، ضد 
عدالت و آزادي اســت. بايد از بازگشت فلسطينيان 
به سرزمينشــان حمايت کرده و از ارســال ساح به 
اسرائيل جهت کشتار مردم بي گناه فلسطين و لبنان 
جلوگيري کنيم. در مورد ســاح هاي هسته اي بايد 
سياستي در پيش گيريم که همه کشورها و ازجمله 
اسرائيل و ايران از دستيابي به ساح هاي هسته اي منع 
شوند. الزم اســت سياست ها و روش هايي در پيش 
گيريم که هم مبتني بر اصول و ارزش هاي انساني و 

هم تأمين کننده منافع ملي باشند.
فلدمــن کتابش را با جماتي از »رالف بنچ« به پايان 
مي برد. بنــچ ميانجــي خيرخواهي بــود که تاش 
بسياري کرد تا مناقشه فلسطين و اسرائيل را حل کند 
و موجب پيشــرفت قرارداد آتش بس بين اسرائيل و 
فلسطين در سال 1950 شد و جايزه صلح نوبل را از 
آن خويش کرد. رالف بنچ به دست يکي از اعضاي 
يک گروه تروريستي يهودي به نام »لوهي« که بعدها 
توسط »اسحاق شامير« نخست وزير اسرائيل رهبري 

مي شد ترور شد. از قول رالف بنچ مي نويسد:
»به خير و خيرخواهي دوســتانم و مردم، باور قطعي 
دارم و بــر اثر هميــن باور معتقدم که هيچ مناقشــه 

انساني وجود ندارد که راه حلي نداشته باشد.«■
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مقامات امريکا به گونه اي چشمگير در مذاکرات براي پايان دادن به درگيري در 
اوکراين غايب هســتند. در دهه هاي اخير، مقامــات امريکا مذاکرات مربوط به 
پايان دادن به جنگ ها در اروپا ازجمله در بوسني، کوزوو و گرجستان را درست 
همان گونه که مذاکرات سال 1945 را که به جنگ جهاني دوم پايان داد، رهبري 
کردنــد؛ اما هنگامي کــه رهبران آلمان، فرانســه، روســيه و اوکراين مذاکرات 
نفس گير را در هفته جاري، در مينســک، پايتخــت باروس، برگزار مي کردند 
تا براي متوقف کردن جنگ در اوکراين شــرقي تاش کنند، مقامات امريکا در 

آنجا حضور نداشتند.
غيبــت آن ها از گفت وگوهاي مينســک به يکي ديگر از مــوارد مجادله درباره 
سياست خارجي اوباما تبديل شده است. اوژن رومر، از مقامات پيشين اطاعاتي 
امريکا و کارشناس مسائل روسيه که اکنون در بنياد کارنگي براي صلح بين الملل 
در واشــنگتن کار مي کند، گفت: تصميم به عدم حضــور در مذاکرات »امري 

تکان دهنده و حيرت آور« است.
سوزان رايس، مشاور امنيت ملي، که در سخنراني ششم فوريه خود درباره راهبرد 
امريــکا بحث مي کرد گفت امريکايي ها »آماج هشــدارهاي بيش ازاندازه« قرار 
دارنــد. او گفت تهديدهاي امنيتي فعلي، در عين جدي بودن، همانند تهديدهاي 
»موجوديتي« از جانب اتحاد ]جماهير[ شــوروي يا آلمان نازي نيســتند. مقامات 
نزديک به کاخ سفيد مي گويند تاش براي اعمال  نفوذ بر پوتين در مناقشه اي که 
رهبر روســيه هيچ عاقه اي به مصالحه نشان نمي دهد، کاري بيهوده خواهد بود. 
آن ها مي گويند، باوجود بحران ها در سراســر جهــان و زمان اندکي که از دوره 
رياست اوباما باقي مانده است، او بايد توجه خود را بر اولويت هايي مانند تکميل 
توافق هســته اي با ايران، يا باز کردن باب روابط با کوبا که مي تواند به ميراث بر 

جاي مانده از او کمک کند، متمرکز سازد.
اوباما تماس با پوتين را به شــدت کاهش داده است. آخرين ماقات آن ها يک 
ديدار مختصر در ماه نوامبر، در پکن، بود. مقامات کاخ ســفيد مي گويند تماس 
تلفني اوباما با پوتين در ششــم فوريه، اولين تماس آن ها از ماه آگوست تاکنون 
بوده اســت. ماقات سران چهار کشور در مينســک پيروي از الگويي است که 
در ماه ژوئن شــروع شد. به نظر مي رســد که پوتين خواستار ساختار به اصطاح 
نرماندي است، زيرا اين الگو به اتحاديه اروپا، شامل کشورهاي بالتيک و لهستان 

که از روسيه در هراس هستند، فرصت نشستن بر سر ميز مذاکرات را نمي دهد.
مقامات امريکا مي گويند آن ها از اين رويکرد رضايت دارند. برخي ديپلمات هاي 
اروپايي مي گويند آن ها مطمئن نيستند که امريکايي ها در صورت درخواست از 

آن ها، خواستار نشستن پشت ميز مذاکره باشند.
هيتر کانلي، از مقامات ســابق وزارت امور خارجه امريــکا که اکنون در مرکز 
مطالعات اســتراتژيک و بين الملل در واشنگتن کار مي کند گفت: »ما به روشني 

اين مسئله را براي اروپايي ها توضيح داده ايم«.
منبع: لس آنجلس تايمز، 13 فوريه 2015 )24 بهمن 1392(

نويسنده: پال ريشتر و کارول ويليامز

در آيينه رسانه ها
ايران 

غيبت امريکا در مذاکرات اوکراين

معلوم شــد که اميد به اينکه خافت کوچک اســامي که در ماه نوامبر گذشته 
در شــهر درنا واقع در شــرق ليبي بتواند يک پديده حاشــيه اي بوده و به آساني 
ناديده گرفته شود، بيهوده بود. آخرين فراخوان براي متوقف ساختن اين جريان 
افراطي در تاريخ 27 ژانويه از سوي علي طرحوني، رئيس مجلس مؤسسان ليبي 
دريافت شد. وي چنين هشــدار داده بود: »پيکارجويان داعش در استان بنغازي 
مستقرشــده اند« و افزوده بود که حرکت آنان به سمت غرب در منطقه سرت و 
سپس ميســوراتا ادامه يافته بود. نيروهاي جهادي بعد از پشت سر نهادن پايتخت 
شــهر ســابراتا، ســپس بندر زاويه تا زواره، بندر کوچکي را کــه تقريباً تمامي 
قايق هاي مهاجران به مقصد جزيره سيســيل و مالــت از آنجا حرکت مي کنند، 
اشــغال کردند. در اين مورد نيز به دســت آوردن تأييداتــي در خصوص اعمال 
کنترل واقعي جهادگرايان بر مراکز بندري کار دشواري است. ليکن چنانچه اين 
موضوع حقيقت داشــته باشد، اين خطر که آنان افرادشان را در ميان افراد نوميد 
در حال فرار به مقصد اروپا پنهان مي سازند، واقعي خواهد بود. خوِد افراط گرايان 

به عنوان ابزاري براي انتقام جويي به اعام اين موضوع پرداختند.
جامعه بين الملــل درحالي که به واســطه دريافت اخبار مربوط بــه اردوگاه هاي 
آموزشــي داعش در اطراف درنا مورد هشــدار قرار گرفته، دســت به هرگونه 
تاشــي جهت دســتيابي به يک توافق آتش بس ميــان دو دولت رقيب و نهادن 
پايه هاي يک دولت وحدت مي زند. از آگوســت گذشته، يک ائتاف متشکل 
از چريک هاي اسامي به نام الفجر شهر طرابلس را فتح کرد و يک دولت سايه 
کــه با دولت »در تبعيد« در توبــروک، واقع در مرز مصر که »نادين محور« بوده 
و از سوي جامعه بين الملل به رسميت شناخته شده، در رقابت است؛ بنابراين دو 
دولت، دو مجلس و حتــي دو وزير نفت وجود دارند که هر يک ادعا مي کنند 
که تنها نماينده بخشي هستند که راهبردي بوده و به همان اندازه نيز دچار مشکل 
اســت. )در روزهاي اخير و حتي ديروز جهادگرايان ليبيايي به تعدادي از چاه ها 
حمله کردند(. بدون دستيابي به توافقي از سوي دو طرف درگير، داعش ممکن 

است به راحتي به اهدافش برسد.
منبع: ايل سوله 24 اوره، 14 فوريه 2015 )25 بهمن 1392(

نويسنده: روبرتو بونجورني

مخاطرات کردستان عراق
داعش به کرکوک چشــم دوخته اســت. تصرف اين شهر؛ هدف بزرگي براي 
آن ها اســت. امروز اول صبح کــه هوا گرفته بود و ديد محــدود بود، وضعيت 
بــه نفع مهاجمــان بود و به همين علت داعش توپخانه خــود را به راه انداخت و 
حمله مهلکي از حومه سني نشين دقوق در جنوب شهر صورت داد. در اين هفته، 
حمات هوايي ائتاف دو بار به اهداف داعش ضربه وارد کرد. اســتان متزلزل 
کرکوک از شــرق با منطقه مرزي کردســتان، از جنوب با بغداد تحت رهبري 

حکومت شيعه و از غرب با مناطق سني نشين هم جواري دارد.
در اگوست گذشته، حتي پيشمرگه هاي محبوب نيز در روزهاي اول جنگ ضد 
داعش، مشــکات خاص خود را داشتند. بارزاني توضيح مي دهد: »پيشمرگه ها 

هرج ومرج در ليبي
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مدت هاي مديدي غيرفعال بوده اند« بعضي از فرماندهان بي تجربه تاب مقاومت 
نياوردند و ناگزير شديم تا پيشمرگه هاي کهنه کار و باتجربه را بسيج کنيم. از ماه 
اگوســت، پيشمرگه ها در درگيري ها بيش از 1000 کشته دادند و بيش از 4500 
نفر از آنان نيز زخمي شدند. ُکردها همچنان رؤياي استقال سرزمين خود را در 
سر مي پرورانند )رهبران از کنفدراســيوني در دهه آينده سخن مي گويند( ولي 

درحال حاضر آن ها همچنان عراقي هستند.
مشکات کردســتان را مي توان مديريت کرد، البته اگر رهبران، آن ها را جدي 
بگيرند. خطر آن است که فساد و تنش سياسي مي تواند زيربناي منطقه کردستان 
را تضعيف کند، درســت همان طور که بقيه عراق را متزلــزل کرده اند. امروزه، 
ُکردها قوي ترين تشــکيات سياسي در منطقه محسوب مي شــوند و در نبرد با 
افراطي هــاي داعش بــه بهترين وجه عمل کرده اند؛ امــا هيچ چيز همواره پايدار 
نخواهد ماند. کردســتان همان گونه که مشکات چند قرن انزوا و خيانت را حل 
کرد، بايد مشــکات ديگري را نيز که بر سر راه موفقيت آن قرار دارد برطرف 

کند.
منبع: واشنگتن پست، 13 فوريه 2015 )24 بهمن 1392(

نويسنده: ديويد ايگنيشس

تيرگي روابط امريکا و اسرائيل

به گفته يک مقام بلندپايه و آگاه اســرائيل، به علت تيره شــدن روابط امريکا و 
اسرائيل در ماه هاي اخير، کاخ سفيد، گستره، کيفيت و عمق اطاعات مربوط به 
پيشرفت گفت وگوهاي هســته اي با ايران را که در اختيار اسرائيل قرار مي دهد، 

محدود کرده است.
ازجمله عواملي که باعث شده است تا امريکا اطاعاتي را که در اختيار اسرائيل 
قرار مي دهد محدود کند، نگراني از فاش شدن آن هاست. امريکايي ها از آن بيم 
دارند که نتانياهو از اطاعاتي که در اختيار اســرائيل قرار مي گيرد براي اهداف 
سياسي خود استفاده کند و به گفت وگوهاي ايران با شش قدرت جهاني آسيب 

وارد سازد.
کاهش ميزان اطاعاتي که دولت امريکا در اختيار دولت اســرائيل قرار مي دهد 
از تيرگي روابط کاخ ســفيد با دفتر نتانياهو سرچشــمه مي گيرد که براثر برنامه 
ســخنراني نخست وزير اسرائيل در نشست مشــترک کنگره، شدت يافته است. 
جــان بونر، رئيس مجلس نمايندگان امريکا روز يکشــنبه در مصاحبه با شــبکه 
تلويزيوني فاکس نيوز گفت از سفير اسرائيل در واشنگتن خواسته بود تا دولت 
اوباما را از موضوع دعوت وي از نتانياهو آگاه نسازد تا مبادا کاخ سفيد دراين باره 
کارشکني کند. همين اظهارات باعث شده است تا کاخ سفيد بيش ازپيش از اين 

دعوت پنهاني خشمگين شود.
منبع: هاآرتص، 16 فوريه 2015 )27 بهمن 1393(

نويسنده: باراک راويد

منابع مالي داعش

هداياي کشــورهاي حاشيه خليج ]فارس[، نفت، آدم ربايي ها، ماليات ها، سرقت 
آثار هنري: گروه البغدادي اين گونه پول پيدا مي کند. 

از اواخر ســال 2011 ميادي بــا آغاز جنگ داخلي در ســوريه که در مراحل 
اوليه اش توســط ســرويس هاي مخفي امريکا نيز تأمين مالي و حمايت مي شد، 
بنيادهاي خيريه اســامي خليج فارس شروع به حمايت از گروه هاي اسام گراي 
مخالف اســد، دشــمن قسم خورده کشــورهاي شــبه جزيره عرب کردند. يک 
گردش عظيم مالي که صندوق هاي گروه ابوبکر البغدادي شــيخ و رهبر دولت 

اسامي عراق و شام را نيز پر کرد.
دومين منبع مالي داعش از نقدينگي تشــکيل شده که از کنترل برخي از ميادين 
مهم نفتي در عراق و شرق سوريه که تا حدودي هدف بمباران هاي امريکاست، 
به دســت مي آيد. تانکرهاي نفتي که توسط افراد داعش از 10 چاه نفتي که در 

عراق تحت کنترل دارند، استخراج شده اند.
ســاير منابع مالــي اين گروه از قاچــاق ثروت ها و عتيقه هايــي به ويژه در ترکيه 
تأمين مي شود که در سوريه در خال جنگ داخلي به سرقت رفتند. همه اين ها 
به طورمعمول از طريق مرز هال ماه، يکي از پررونق ترين مرزها براي قاچاقچيان 
تمام خاورميانه انجام مي شــود. بر اســاس آنچه در يک تحقيق دويچه وله آمده 
اســت، بزرگ ترين منبع مالي براي چريک هاي داعش امروز ديگر از هدايايي 
که درهرصورت قطع هم نشــده اســت، به دســت نمي آيد بلکه از ماليات ها و 
ســرقت هايي کسب مي شود که در سرزمين هاي تصرف شده در سوريه و شمال 
عراق به دســت آمده اند. توانايي اين جنبش بــراي تغيير روش حتي از نقطه نظر 

مالي، يکي از اسرار موفقيتش بوده است.
دولت اســامي در ســرزمين هايي که به تدريــج فتح کرد مالياتــي به اصطاح 
داوطلبانه بر مردم محلي و تجار تحميل نمود. پول هايي که از اخاذي از کاميون 
داران در ايســت هاي بازرسي دريافت مي شود نيز به آن اضافه مي شود. به عقيدة 
اطاعات امريکا امــروز داعش که از طريق آدم ربايي هــا )به 180 جهادگرايي 
که اخيراً توســط ترکيه آزاد شــدند، فکر کنيم( به تأمين مالي خود مي پردازد، 
درمجموع مي تواند روي يک دارايي حساب کند که 2 ميليارد دالر برآورد شده 
اســت و نيز روي فناوري هايي که امکان پخش گسترده و مکرر ايدئولوژي اش 
را از طريق استفادة هم زمان شبکه هاي اجتماعي و ابزارهاي ارتباط جمعي برايش 

فراهم مي آورند.
منبع: پانوراما، 16 فوريه 2015 )27 بهمن 1392(

نويسنده: پائولو پاپي

شروع رايزني ايران با عربستان

حسين امير عبداللهيان، معاون وزير امور خارجه ايران در امور عربي و آفريقايي 
گفــت: »گام هايي براي شــروع رايزني با عربســتان به عنوان يک کشــور مهم 
برداشــته ايم«؛ اما درباره اينکه اين گام ها نتايج مورد انتظار را داشته باشد گفت: 
»نســبت به اســتمرار اين رايزني هاي ميان دو کشــور خوش بين هستم و تهران و 
ريــاض از ظرفيت هــاي الزم بــراي کمک به کشــورهاي در معرض آســيب 
تهديدهاي تروريســتي در منطقه برخوردارند«. عبداللهيان تصريح کرد: »برخي 
طرف هاي خارجي تاش مي کنند، مشــکات منطقه را با درگيري هاي قومي و 
مذهبي تشــديد کنند و وجود دولت هاي ضعيف و ناکارآمد باعث تشــديد اين 

پديده در منطقه شده است.«
عبداللهيــان همچنيــن در بخش ديگري از ســخنانش اظهار داشــت: »همچنان 
فرصت هاي سياسي و ديپلماسي براي همکاري هاي همه جانبه منطقه اي باهدف 
مشترک مبارزه با تروريسم و افراط گرايي و تحقق صلح و ثبات و امنيت وجود 
دارد« و افزود کشــورش »در قبال مسائل منطقه ديپلماسي هوشمند و چندوجهي 
در پيش گرفته اســت«. عبداللهيان گفت: »ديپلماسي ايران در قبال تحوالت در 
مصر، سوريه، بحرين و يمن ديپلماسي روشن و مبتني بر گفت وگو هايي فراگير 

و مؤثر براي برون رفت از مشکات است«
منبع: الراي، 18 فوريه 2015 )29 بهمن 1393(

نويسنده: احمد امين

يمن، کشوري با دو پايتخت
در يمــن، شورشــيان حوثي و رقباي آنان خود را بــراي رويارويي نظامي آماده 
مي کنند. به نظر مي رســد تاش هاي ســازمان ملل متحد براي جلوگيري از اين 

درگيري بيهوده باشد.
سخنگوي حوثي ها روز يکشنبه گفت »مردم يمن« در برابر تهديد قدرت ها تسليم 
نخواهند شد. يمني ها در يک فرآيند سرنوشت ساز به دور از سلطه خارجي قرار 
دارند. اين بيانيه نشــانگر خودآگاهي حوثي هاســت که خــود را به عنوان جرقه 
انقاب 2011 ميادي که متوقف کننده فساد در دولت هادي و مداخله خارجي 
بود، مي داننــد. در حال حاضر، حوثي ها قول داده اند که اهداف اصلي قيام عليه 
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علي عبداهلل صالح، رئيس جمهوري سابق را ادامه  دهند.
به احتمال زياد در شمال يمن، بخش زيادي از جمعيتي که چهار سال انتظار ثمره 
انقاب را مي کشــند، اين سخن حوثي ها را خواهند پذيرفت؛ بنابراين شورشيان 
دليلي براي تســليم در برابر خواسته هاي سازمان ملل متحد يا کشورهاي حاشيه 
خليج ]فارس[ نمي بينند. نه امريکايي ها و نه عربستان به طورجدي قصد استفاده از 

قدرت نظامي براي اعمال درخواست هاي خود را ندارند.
اما اکثر قبايل ساکن مرکز، شرق و جنوب اين کشور نمي خواهند تحت کنترل 
دولت زيدي ها، پيروان نوعي اسام شيعي، در شمال قرار گيرند. در حال حاضر 
به نظر مي رسد عدن، پايتخت يمن جنوبي که قبًا کشوري مستقل بود، به مرکز 
قدرت مخالفان حوثي ها تبديل شــده است. اعضاي پارلمان منحل شده و ديگر 

مخالفان حوثي ها شب دوشنبه در آنجا با يکديگر ماقات کردند.
آن هــا اعــام کردند صنعا تحت اشــغال حوثي ها قرار داشــته و مناطقي که در 
کنترل حوثي ها نيست، از عدن اداره مي شود. افراد مسلح وفادار به دولت هادي، 
نيروهاي امنيتي دولتي را از پســت هاي خود در اين شهر بندري کنار گذاشتند. 
اکنون اين کشور به دو قسمت تقسيم شده و درگيري بين دو طرف بيش ازپيش 

گريزناپذير به نظر مي رسد.
منبع: نوي زوريشر سايتونگ، 16 فوريه 2015 )27 بهمن 1393(

نويسنده: يورگ بيشوف 

ائتالف عليه داعش

درســت هنگامي که واشــنگتن و ناتو از اين بابت نگران بودند که بايد به دست 
خودشــان داعش را بمباران کنند، اين دولت اسامي خودخوانده به تنهايي يک 

ائتاف نظامي عربي تازه را براي بمباران دشمنان غرب ايجاد کرده است.
به نظر مي رسد که رئيس جمهور اوباما و پنتاگون به گونه اي رضايت آميز، مشاهده 
کنند که دوســتان ميانه رو آن هــا در خاورميانه در تازه ترين نســخه از نبرد عليه 
تروريســم، همراه آن ها به عمليات هوايي مشغول هستند. به موجب آن اصطاح 
اکنون قديمي »هيچ چکمه اي وارد ميدان نبرد نشده است« جان هيچ يک از افراد 
غربي– به غيراز چند گروگان که متأســفانه در رقه نگهداري مي شوند - به خطر 
نيفتاده است؛ البته هر شهروند عراقي مخالف دولت اسامي، هر شيعه عراقي و هر 
مسيحي – ليبيايي يا غيره – که مخالف نفرت فرقه اي داعش است، نيز با رنج و 
عذاب مواجه خواهد شد، ولي اکنون اعراب به کشتن اعراب مشغول خواهند شد 

و جان امريکايي ها و همچنين اسرائيلي ها ايمن خواهد ماند.
در همه اين ائتاف ها يک پيام روشــن براي اعراب وجود دارد. واشــنگتن يک 
ژنــرال تعليم ديده در امريکا را در رأس نيــروي هوايي ليبي، يک رئيس جمهور 
و فيلد مارشــال ســابق تعليم ديده در امريکا را در مصر، يک شــاه تحصيلکرده 
در امريــکا و آموزش ديــده در انگليــس را در اردن و دو اميرنشــين ثروتمند با 
سرمايه گذاري هاي عظيم امريکا – که يکي از آن ها پايگاه ناوگان پنجم امريکا 
در خليج}فارس{اســت – را وارد جنگ کرده است. تنها آن ديکتاتور معروفي 
که بيش از همه داراي سابقه مبارزه با داعش بوده – بشار اسد در سوريه – کنار 

مانده است؛ البته تا هم اکنون.
منبع: اينديپندنت، 16 فوريه 2015 )27 بهمن 1393(

نويسنده: رابرت فيسک

مبارزه حزب اهلل با داعش

حسن نصراهلل در سخنراني ويدئويي خود، خطاب به هوادارانش در حومه جنوبي 
شــهر بيروت، از متحدان سنتي امريکا در منطقه خواست از اتکا به امريکا دست 
بردارنــد و در عوض با حزب اهلل – و درنتيجه با حامــي اين گروه؛ يعني ايران- 
متحد شــوند تا بتوانند افراط گرايان سني را شکست دهند. وي گفت: »کسي که 
به امريکايي ها تکيه کند به توهم دلخوش مي کند. شما به کسي دلخوش مي کنيد 

که اموال شما را غارت و عليه شما توطئه مي کند.«
اين سخنراني به لحاظ موضوعي متفاوت بود. از اين جنبه که نصراهلل معموالً در 

سخنراني هايش، انديشه هاي خود را که به طور مرتب حول موضوعاتي چون لبنان 
و اسرائيل، دشمن قديمي، متمرکز است، بيان مي کند. او در اين سخنراني، دولت 
اسامي را جدي ترين تهديد فوري عليه ثبات منطقه معرفي کرد، هرچند او اين 

اتهام رايج را تکرار کرد که دولت اسامي به نيابت از اسرائيل فعاليت مي کند.
او عراق و سوريه را مثال زد که )چگونه( حزب اهلل و متحدانش در عمل با دولت 
اسامي مي جنگند و او حمات امريکا عليه مواضع داعش را بسيار کند و ناکافي 

توصيف کرد.
او بــا توصيف ايــن نکته که چگونه شــبه نظاميان و قبايل محلــي – که خود را 
نيروهاي بســيج مردمي معرفي مي کنند- براي عقب راندن دولت اسامي، ساح 
به دســت گرفته اند، گفت: »ما منتظر امريکايي هــا و ناتو نخواهيم ماند. آن ها در 

عراق منتظر نماندند.«
او گفت: »امريکايي ها تاکنون به نيروهاي مردمي در عراق اسلحه نداده اند. همه 

ساح ها از ايران مي آيد.«
منبع: واشنگتن پست، 16 فوريه 2015 )27 بهمن 1392(

نويسنده: ليز اسالي و سوزان هيداموس

بهبود روابط ايران و حماس

يک روزنامه عرب زبان، روز سه شنبه گزارش داد، در پي جنگ تابستان گذشته 
غزه، خالد مشــعل، رهبر حماس با يک فرمانده ارشد ايران ماقات کرده است. 
رويدادي که نشان از نزديک تر شدن روابط تهران و اين گروه فلسطيني دارد. به 
نوشته روزنامه الحيات چاپ عربستان، خالد مشعل و قاسم سليماني چند روز پس 

از پايان جنگ غزه، در اواخر ماه اگوست در ترکيه ديدار کردند.
روابط ايران و حماس، با آنکه ايران اسلحه در اختيار جنگجويان اين گروه قرار 
داده و دانش فني ساخت موشک را نيز براي استفاده عليه اسرائيل به حماس انتقال 
داده است، به علت خودداري خالد مشعل از حمايت از رژيم بشار اسد، يکي از 

عمده ترين دست نشاندگان ايران، تيره بوده است.
سليماني و مشعل در گفت وگوهاي خود، مسائلي همچون ازسرگيري کمک هاي 
مالي و نظامي ايران و احتمال ســفر مشــعل به تهران را بررســي کردند، اما خالد 
مشــعل گفت به شرطي به ايران ســفر خواهد کرد که بتواند با رهبر معظم ايران 

آيت اهلل خامنه اي، ماقات کند.
در پي ماقات خالد مشعل و قاسم سليماني، نماينده حماس در تهران با مقامات 
ايران ديدار و درباره مسائل گوناگون ازجمله وضعيت غزه، دريافت کمک هاي 
موردنياز براي بازســازي و امکان تأســيس دفتر حمــاس در بخش تحت کنترل 
حزب اهلل در بيروت که از قرار ايران با آن مخالفت کرده است، گفت وگو کرد.

نماينده حماس در تهران در ديدار با مقامات ايران نگراني حماس را از گسترش 
نفوذ »دولت اسامي« در نوار غزه که دچار آشفتگي است، يادآور شد. مقامات 
ايران اعام کردند که مي خواهند بيش از گذشته به عنوان حامي مقاومت فلسطين 
شناخته شوند و به همين علت آماده اند به کمک هاي خود به حماس ادامه دهند.

مقامات امنيتي اسرائيل چندي پيش در مصاحبه با نشريه »تايمز آو اسرائيل« تأکيد 
کردند که دستگاه اطاعاتي اسرائيل به دقت روابط ميان حماس و ايران و تحويل 

پنهاني اسلحه از سوي ايران به حماس را، زير نظر دارد.
يک مقام امنيتي اســرائيل گفــت مبلغي که ايران به حماس مي پــردازد به اندازه 

کمک هاي مالي قطر نيست؛ اما بازهم رقم چشمگيري است.
در پي سرنگون ســاختن يــک هواپيماي بدون سرنشــين در نزديکــي يکي از 
مراکز هســته اي ايران در آگوست سال گذشته، ايران اعام کرد به نشانه انتقام، 

مسلح کردن مبارزان فلسطيني در کرانه باختري را آغاز خواهد کرد.
مقامــات رژيم ايران تاکنون بارهــا باافتخار اعام کرده اند کــه جنگ افزارها و 

فناوري ايران در مناقشه سال گذشته غزه نقش داشته اند.
منبع: تايمز آو اسرائيل، 17 فوريه 2015 )28 بهمن 1393(

نويسنده: جاستين جليل■
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چاره تبهکاري
دکتر محمدعلي دادخواه

يک ضرب المثل امريکايي مي گويد: »قانون شــش روز پيرتر از جهان اســت« و 
پيامش آن اســت که پروردگار در آغاز، قانون ســاختن و پرداختن و پاسداري 
جهان را پي  ريخت و اصول و بايدهاي آن را آراست و سپس بر پايه آن، جهان 
و مافيها را آفريد. در فرهنگ ايران کهن نيز به گونه اي اين باور جاي داشــته که 
خداوند در شش روز جهان را پديد آورد و در روز هفتم انسان را بر آن سروري 

داد.
اين روزها گفت وگو حول هيجاني فراگيرشده که مکرر در برهه هايي از تاريخ 
اين کشــور به خلجان آمده اســت و بر ضــرورت مبارزه با مفاســد اقتصادي و 
کاستن از بار طاقت سوز و ناهنجاري هاي کان و کمرشکن مالي متمرکز است. 
گروه هاي مختلف اجتماعي هر يک بنا به تجربه، تخصص و تبحر خويش در اين 
زمينه طرحي و ســخني دارند تا راه حلي براي جلوگيري از اين آسيب و آشوب 
بجويند و بگويند، اما به نظر مي رســد کمتر به پي و پايه اين حريق خانمان سوز 
نظر مي افکنند و بن مايه آن را که قانون گريزي و قانون ســتيزي اســت به بررسي 
مي نشينند. شگفت انگيز است که همه يورش ها و هم پرسگي ها درباره معلول ها و 
بازتاب هاست که چگونه مفسدان را بگيرند بياورند و به بازجويي بنشانند. تا اينکه 
معلوم شود کي و کي، چرا و چگونه، بر کدام بستر و زمينه ها توانسته اند بر حقوق 
ديگران بتازند و اموال ملت را بربايند. فرجام چنين نگرشــي در بهترين حالت به 
دادســرا و دادگاه و ختم پرونده دادگستري راه مي يابد و از کشف و خشکاندن 

ريشه ها و علت هاي موجد فساد بازمي ماند.
حال آنکــه خردمندي ما را فرامي خواند تا در صــورت عزم جدي و اراده باطني 
براي مبارزه با فســاد، از شــناخت نهراســيم و دردمندانه دردها را در پي درمان 
بجوييم و چارچوب موضوعات واقعيات تلخ و دردناک آن را بشناسيم و آن گاه 

با دواي علت ها، راه را به طور اساسي بر پديداري معلول ها ببنديم.
ســوگمندانه برخي بر اين باورند که نبايد واقعيت ايــن باي بنيان کن را به نحو 
روشن براي مردم روايت کرد و به طريقي در پي جرم پوشي هستند تا مبادا خاطر 
آسوده افراد جامعه به آشوب شائبه ها مشوش شود. به اين گروه بايد يادآور شد 
که صاحبان اين مملکت، يکايک افراد ملت  هســتند و دانستن، بديهي ترين حق 

آنان است.
دســت هاي ناپاکي کــه به حقوق ملت دســت  اندازي مي کننــد و از پيگيري و 
مجازات ايمن مي مانند توفان بنيان کني هستند که اميد، ايمان و امنيت را از جامعه 
مي ربايند و اگر در پيشــگاه ملت رسوا نشــوند سوءظن هاي نفرت زاي پايدار در 
ذهن جامعه ايجاد مي شود و ديوار بلند بي اعتمادي و سرخوردگي بين فرمانروايان 
و فرمان بران بــه وجود مي آ يد. پس اولين تکليف ناظران و حافظان حقوق ملت 
اين اســت که آينه تمام نماي خواست مردم باشند و در معرفي آناني که دستشان 
غرق در پليدي و قانون شــکني اســت و به هيچ چيــز و هيچ کس رحم نمي کنند 

ترديد روا ندارند.
سياست سراپا اشتباه به کسي نگو تا ديگران بو نبرند، بدترين برخورد با اين فاجعه 
اجتماعي است. در چنين شيوه اي هرگز بزرگ دزدان مالِ مردم  خوار تحت پيگرد 
قرار نمي گيرند و فقط آن خرده پاياني گرفتار مي شــوند که طبق قاعده اي ديرين 
بايد قرباني دست هاي نامرئي قدرت شوند و اين چنين است که با به چنگ آمدِن 
چند قرباني نحيف،  سردمداران فساد در امان باقي مي مانند و ريشه فساد خشکيده 
نمي شــود، زيرا ديو تباهي و سياهي همچنان زنده است و دوباره نيرو مي گيرد و 
تبهکاري از نو آغاز مي کند. اکنون چه بايد کرد؟ پاســخ کوتاه و روشــن است. 
نخستين گام گزينش سياسِت درست درزمينه مبارزه با فساد، بازگشت به قانون و 
ضرورت اجتنا ب ناپذير حاکميت قانون است و چه تاريخ تلخي در اين سرزمين 
رقم خورده که از هنگامي که قانون در اين ســرزمين پديدار شــد قانون گريزي 
پابه پاي آن بروز و ظهور کرد و درد تاريخي اين ســرزمين از همان آغاز نهضت 
مشــروطيت تاکنون »يک کلمه« بيش نبوده اســت و آن، »قانون« بوده است. از 

چشم انداز خوانندگان
رساله ميرزايوسف خان تبريزي )مستشــارالدوله( به نام يک کلمه: قانون قريب 
قرني گذشــته اســت و خواجگان گفتاري در پايگاه قدرت در گاه وبيگاه تاريخ 
آن را تکرار کرده اند و مي کنند، اما از خواجگان رفتاري خبري نيست که نيست!

من خواجه گفتاري بسيار بديدستم/ يک خواجه نديدم من گفتاري و کرداري
»و تاريخي که خون بر دل دارد، از ابراني تمامشان نازا و مرداني کم از زنان...«

بر اين پاي ما اگر خواهان فضاي ســالم و بندوبست درست کارهاي اقتصادي و 
مالي و سياســي هســتيم بايد از همين موضع کار را پي گيريم واال اگر برخي زر 
مي پاشند تا به جايگاه ويژه اي دست يازند قطعاً  در آن جايگاه درصددند نخست 

هزينه هاي مصروفه را جبران کنند!
به تازگي عزم کرده اند تا کانون وکا که سازماني مستقل و متکي به قانون است را 
نيز برخاف همه پيمان هاي بين المللي و عرف رايج ملل متمدن، وابسته به وزارت 
دادگســتري کنند و اين بار از اين دريچه اصول را زير پاي نهند و قانون تازه را 
ابزاري براي توسعه بي عدالتي قرار دهند. به دست اندرکاران اين طرح بايد گفته 
خردمندان را يادآور شــد که حق باالتر از قانون است و اگر اين استقال نيم بند 
وکاي دادگستري هم که تااندازه اي آنان را از فشار دستگاه هاي رسمي مصون 
مي دارد ستانده شود ديگر سنگي بر سنگي استوار نمي ماند و قانون شکنان هرروز 
حقوق باني را به نام تهمت و افترا و تشــويش اذهان عمومي و تخريب شخصيت 
کارگزاران به دادســرا فرامي خوانند. دلســوزان اين آب وخــاک بايد به گونه اي 
شايسته آگاه باشند که دادگستري نيرومند و قانون گرا فقط هنگامي برپا مي شود 
که در کنار آن وکيل مســتقل و مطلع وجود داشته باشد و استقال کانون وکا 
نخســتين پله نردبان هر رسيدگي عادالنه و منصفانه اي به شــمار مي آيد. يادآور 
مي شــوم در حکومت ما که يک حکومت ديني اســت بر اين پيکره ژرف بينانه 
نگاه شــده اســت که پاکان ما را پند داده اند»يک ســاعت عدالت از هفتادسال 
عبادت برتر است.« ناهنجاري و نابساماني هاي کنوني همه ناشي از قانون گريزي و 
خودمحوري و خودکامگي است. در چنين اوضاع و احوالي اگر در پي دفع فساد 
و رفع دشــواري ها هســتيم بايد به گونه اي دقيق به پيگرد قانون گريزان بپردازيم. 
يک نمونه کوچک از هزاران ضرورتي که رعايت نشــده و نمي شود، اينکه آيا 
وزرا نبايد هنگام آغاز کار و پايان وزارت، صورت دارايي هاي خود را به مرجع 
موردنظر قانون ارائه دهند تا بررســي شود که خداي نکرده بر اثر اشتباه و کثرت 
کار و غفلت از امور شــخصي مبادا اموالي از بيت المــال در دارايي پاکيزه آنان 
وارد شــده باشد؟  پرسش اين است چرا درحالي که اين قانون است از اجراي آن 

خبري نيست؟
 بــا عــرض معذرت، متن کامل اين نوشــته زيبــا به دليل کمبود جا در ســايت 

meisami.net موجود است.
***

درباره چشم انداز ايران شماره 89
هم وطناني از داخل و خارج ايران از طريق تلفن نقطه نظراتي درباره نشريه شماره 

89 داشتند که به شرح زير تقديم خوانندگان مي شود.
1. سرمقاله »مسعود رجوي کجاست؟« بيشتر درباره شخص اوست، درحالي که 
انحراف اســتراتژيک مجاهدين به يک عامل مربوط نمي شــود و عوامل زيادي 

دخالت دارند.
2. يکي از کادرهاي قديمي جداشــده از تشکيات مجاهدين به رهبري مسعود 
رجوي پس از خواندن ســرمقاله گفت عجيب است من در آن جمعي بودم که 
وقتي مسعود رجوي دفتر سياسي را منحل کرد من هم از خوشحالي کف مي زدم 

و آن را تأييد مي کردم و بايد ديد چرا اين طور بوديم.
3 . کمبود ســرمقاله، مستندات آن از قول مسعود رجوي و ابريشمچي است که 

بايد تکميل شود.
4 . يک نفر مطرح کرد که چه ضرورتي داشت اين سرمقاله نوشته شود.

5 . برخي گفتند که ارزش نداشــت ســرمقاله اي دراين باره نوشــته شــود، بلکه 
مي توانست صرفاً به صورت يک مقاله نوشته شود نه سرمقاله.
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6 . از دوستان و شاگردان زنده ياد محمدتقي شريعتي که مفسر قرآن است گفت 
سرمقاله، پيامي بود به همه تشکل هاي سازمان ها، نظام ها که اگر پاسخگو نباشند 
به انزواي اخاقي و استراتژيک دچار خواهند شد و مردم را از دست خواهند داد.

7 . دوســتي اعام کرد آن طور که شــايد و بايد و در شأن نشريه است قانع کننده 
نبود.

8 . تأييدات و اينکه نياز عموم مردم است که اين مطلب را بدانند زياد بود.
9 . دربــاره گفت وگــو با آقاي دکتر اســداهلل مــرادي با عنوان »عــوارض نگاه 
ايدئولوژيک به آموزش وپرورش« گفته شــد دستيابي به يک جانباز 70 درصد 
کار مشــکلي اســت که جايزه مي خواهد. عاوه بر آن مطالبي که ايشان مطرح 
کردند بســيار بجا، عميق، کامل و منسجم اســت و مي تواند سندي براي بررسي 
مسائل آموزش وپرورش باشد. همچنين نقطه نظر ديگري هم بود که ايشان تجربه 
عملي کافي نداشــته اند، ولي اين گفت وگو با اســتقبال فرهنگيان و خوانندگان 

نشريه روبرو شد.
***

يک کلمه در باب مسئوليت
تاريخ ما را در دوراهي حريت و بندگي قرار داده است و ما ناگزير بايد در يکي 
از آن دو، بــه راه خود ادامه دهيم. موقعيت طوري اســت که اصطاح معروف 
Alt Ernution کامًا درباره ما صدق مي کند. اسارت و غامي يا مبارزه براي 
تحصيل آزادگي و اســتقال اين است. آن دو راه متضادي که ما خواه ناخواه و 
ضرورتــاً بايد يکــي از آن ها را برگزينيم البته آنان که از شــهامت عزت نفس و 
انســانيت حتي تصوراتــي را در مغز خود دارند به راهــي خواهند رفت که يا به 
آزادگي و اســتقال برســند يا در راه حصول به آنها جان داده و با جســم خود 
ناهمواري هــاي راه را براي آيندگان هموار ســازند. ايــن راه اگرچه راهي پر از 
دشواري ها و ناکامي هاي پر از خطر و صدمات پر از نشيب هاي لغزنده و فرازهاي 
خسته کننده اســت اما، هيچ يک از اين ســختي ها و موانع نمي تواند دوستداران 
حقيقــي و آزادي دشــمنان جدي بردگي را دچار بيم و هــراس کند؛ زيرا طعم 
آزادي آن چنان لذيذ اســت که هر احساســي از آن داشته باشد تا پاي مرگ از 

مبارزه در راه حصول به آن بازنخواهد ايستاد.
به راستي در برابر ســه اصل سعادت، برابري و آزادي که حق توده مردم و براي 

همه افراد ملت داراي ضرورت است چه کساني مسئول هستند.
به راستي چه کسي در راه تأمين يک آزادي سياسي و اقتصادي با استواري براي 

آن مبارزه مي کند.
آيا هنوز کســاني وجود دارند که براي آسودگي و حق وحقوق مردم، مرگ و 
زندان را پيشاپيش به جان بخرند؟ چنان که دموکراسي نزد گروهي که سرنوشت 
مــردم را در دســت دارنــد و آن را رقــم مي زنند يک واژه اي بي معناســت، اما 
مطبوعات نقش مؤثري بر افــکار عمومي دارد. مطبوعات حربه نيرومندي براي 
پيگيري مطالبات توده مردم اســت منوط به اينکه استعمارگران اجتماعي به آن 
سيطره نگســترانند. هر کس حق دارد و مي تواند از حق خود براي اداي نظرات 
خويش از طريق مطبوعات اســتفاده کند يا نشريه اي تازه داير کند و افکار خود 
را نشر دهد و از فضيلت آزادي بيان و آزادي فکر به حد کامل برخوردار شود. 
ولتر مي گويد براي هر انساني اين حق محفوظ است که عقيده خود را بيان کند 
عقيده اي که به نظر او صحيح مي رســد و هيچ قدرتي در عالم نمي تواند او را از 
بيان اين عقيده باز دارد؛ البته مشروط به اينکه بيان اين عقيده نظام آن اجتماع را 
به هم نزند...؛ اما بهترين شــکل مطبوعات انعکاس وقايع بي غل وغش توده هاي 
مردم اســت و بايد نقش بيدارکننده و آموزنده داشته باشد. در سال هاي پيش از 
1357 متأســفانه بعضي از مطبوعات جامعه ايراني به تبع مطبوعات سرمايه داري 
به خصوص اروپايي )امريکا( به انتشــار داســتان هاي پليسي و حادثه جويي روي 
آورده بودنــد که در آن زمان متداول بود و تأثير اين مطبوعات در گمراه کردن 
توده ملت ما و فاســدکردن آنها بســيار بزرگ بــود و آن را مي توان در رديف 

عوامل ويران  و تباه کننده ديگري که در تذليل ملت مي کوشند نام برد.
مطبوعاتي که در اختيار اقليت ممتاز جامعه باشــد مفهــوم آزادي مطبوعات را 
نمي دهــد، ازاين رو مفهوم آزادي مطبوعات تنها در اجتماعاتي جامه حقيقت به 
خود مي گيرد که در آن اجتماع، قدرت از آن توده مردم باشــد نه اقليت ممتاز، 
پس مطبوعات دموکراتيک مطبوعاتي هســتند که متعلق به عموم مردم باشد و 
براي سعادت و نجات مردم احساس مسئوليت کنند يعني دفاع از حقوق مردم و 

مبارزه ضد غاصبين.

به قولي انديشــه يکي است و نيتي که در پس آن نهفته احترام و آدميت است و 
حقي که در اجتماع براي او قائل شده اند. اي کاش مي توانستيم وقتي مي خواهيم 
در مــورد ديگران نظر بدهيم خود را در زندگي و جايگاه و مقام آنها مي ديديم 

و بعد اظهارنظر مي کرديم.
غالمرضا رحيمي ـ 24 دي 93

***
سرنوشت دو دوست چگونه رقم خورد؟

منوچهر بصير
فرح ديبا که در پاريس درس مي خواند با دانشــجويان چپ رفت وآمد داشــت 
ازجمله مي توان از »ويدا حاجبي تبريزي« نام برد که در کوبا دوره چريکي ديده 

بود و مرتب بين کوبا و اروپا در رفت وآمد بود.
ســرانجام اين دو دوست از هم جدا شدند. فرح به راست پيچيد و عروس دربار 
شــد و ويدا اکثراً دســتگير و گرفتار زندان و شکنجه و عذاب دنيا شد. فرح که 
خود را خوشــبخت  ترين زن دنيا مي دانســت هنگامي که او در شکوه و عظمت 
دربار غرق بود به عالم و آدم فخر مي فروخت مطلع شد »ويدا« گرفتار در زندان 
است دلش سوخت و خواست محبتي در حق وي انجام دهد. به او پيغام داد اگر 
در تلويزيون از شاه و ملت عذرخواهي کني اعلي حضرت تو را خواهد بخشيد. 

ويدا جواب داد من نيازي به بخشش اعلي حضرت و سرکار ندارم.
در آستانه انقاب، فرح همراه شوهر تاجدارش با خفت و خواري از کشور فرار 
کرد. ويدا ســرفراز از زندان بيرون آمد. مصيبت خاندان ســلطنتي بعد از خروج 
از ايران شــروع  شــد که هيچ کشــوري حاضر به پذيرش آن ها نبود و به دنبال 
سرپناهي به اين کشور و آن کشور مي رفتند. از همه دردآورتر اين بود که غرور 
شــاه و شهبانو! پيش فرزندان و همراهانشان خرد شده بود. شايد فرح از خودش 
مي پرسيد اگر همراه ويدا دنبال آرماني رفته بود يا با يک فرد عادي ازدواج کرده 

بود از اين ننگ بهتر نبود؟!
فرح ديبا بعدازآن همه دربه دري ســرانجام در پاريس اقامت کرد، چون همســر 
تاجدارش مانند تمام جوجه ديکتاتورها براي روز مبادا آن قدر ذخيره نگه داشــته 
بود که لنگ نمانند. فرح نزديک به 80 ســال سن دارد که به خاطر امکاناتي که 
دارد هيــچ چين و چرکي به صورتش نيفتاده و در قصــر کوچک و زيبايي در 
حومه پاريس زندگي مي کند. از قضاي روزگار ويدا حاجبي هم به پاريس آمد 
و يک ضرب المثل ايراني مي گويد: کوه به کوه نمي رسد اما آدم به آدم مي رسد. 
وقتي دخترش ليا خودکشــي کرد ويدا حاجبي تسليتي براي او فرستاد. فاجعه 
فقط به اينجا ختم نشد. پسر ديگرش هم در امريکا دست به خودکشي زد. مسئله 
روشن است کساني که روزگاري در اوج عزت بودند زندگي در غربت گمنامي 

غالباً  تحمل ناپذير مي شود.
***

محيط زيست را ارج نهيم
مرغک نام يک رود اســت در اســتان گيــان که از کوه هاي شــاندرمن روان 
اســت. روزگاراني نه چندان دور، بســيار زيبا بود که ديدارش همه روح و روان 
بود. احترامي داشــت. جان را جا مي داد، ولي افسوس آوار لجن شد. فاضاب 
کارخانه ها، هر چيز تعفن زا، دســتمان آمد به عنوان تشــکر پيشــکش کرديم؛ 
زباله، آشــغال، پسماند خود را و خاصه هر چيز زائد را بي هيچ شرمي، درونش 
رهــا کرديم و در يــک راه طوالني، فارغ از هر خوي انســاني، مکرر در مکرر 
لجن آلوده اش کرديم و او مستأصل و ناچار،  براي نسل بعد از ما امانت، بي کم و 
کاست، راه انزلي در پيش، به مردابش دهد تحويل و او هم، يک امانتدار خوب 

است، همسايه ديواربه ديوار.
... 0298 ـ روستاي الله ضيابر

***
جاي تعجب فراوان دارد!

در مصاحبه با آقاي دکتر ابراهيم يزدي در شــماره 89، آقاي يزدي در بخشي از 
سخنان خود مي گويد:

در اواخر انقاب شوراي سلطنت پيشنهاد داده بود که بعد از بازگشت امام، اگر 
امام اجازه دهند، ما بختيار را به قيد ســه فوريت به مجلس مي آوريم، اســتيضاح 
مي کنيم، مجلس او را عزل مي کند، سپس به کانديداي آقاي خميني که مهندس 

بازرگان باشد رأي مي دهيم. بعدازآن ما همگي استعفا مي دهيم.
آقاي يزدي مي گويد: آقاي خميني نظر مرا پرسيد و من در پاسخ گفتم:
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انقاب ايران نبايد مشــروعيت خود را از نظام گذشــته بگيرد؛ اما در ادامه آقاي 
يزدي مي گويد: آقاي بهشــتي با هايزر و سوليوان ماقات مي کند. آقاي بهشتي 
در مصاحبــه اي، از مذاکره با مقامات امريکايي دفاع کرده اســت. آقاي يزدي 
مي گويد: من در مذاکره آقاي بهشتي با امريکاييان ايرادي نمي بينم. براي اينکه 

مرحله آخر انقاب را با حداقل ضرر بگذرانيم، اين کار بايد انجام مي شد.
اکنون ســؤالي که جاي تعجب فراوان دارد اين است که، چگونه است که براي 
گذر از بحران، مذاکره با رژيم گذشــته ايران )شــوراي ســلطنت( از نظر آقاي 
يزدي مشــروعيت ندارد، اما مذاکره آقاي بهشــتي با امريکا با آن پيشــينه منفي 

اشکالي ندارد! به راستي چرا پيشگامان اوليه انقاب اين گونه مي انديشيدند!
صفر پورعلي دارستاني از رودبار زيتون

***

براي آشنايي بهتر، بيشتر مردم و جوانان فرهيخته جهان
بايد قرآن کريم و نهج الباغه و نهج الفصاحه به زبان هاي انگليســي، فرانســوي، 
روســي ، آلماني و اسپانيايي و ديگر زبان هاي تأثير گذار بر فرهنگ و تمدن ملل 
ترجمه و توزيع شود تا مردم جهان هر چه بيشتر با دين الهي اسام و پيامبر و امام 

علي آشنا شوند.
0936...241

***
صفحه اي براي شعر

مديريت محترم نشريه چشم انداز ايران
اســتدعا دارم يک يا دو صفحه به شعر و مقاالت ادبي کاسيک اختصاص يابد 
و در يکي از شماره هاي نشريه اصطاحات کامل سياسي و معاني آن درج شود.
ـ  سيدجعفر هاشمي ـ دليجان با نهايت ادب و سپاس 

***
جناب آقاي مهندس لطف اهلل ميثمي

صاحب امتياز و مديرمسئول محترم مجله چشم انداز
با تحيات و احترام؛ مطلبي که با عنوان »مسعود رجوي کجاست؟« در شماره 89 
مجله چشم انداز )دي و بهمن 1393( با قلم حضرتعالي به رشته نگارش در آمده 
بود، بخشــي از تاريخ سياســي معاصر ايران را به تصوير مي کشــيد. به خصوص 
اشــتباهات فاحــش و خطاياي خطير رهبري ســازمان مجاهدين خلــق ايران را 

به صورت مستدل و مستند آشکار مي ساخت.
در نوشته مذکور، در باب قيام عاشورا به نکته اي برخوردم که شايد جز »تعارض 
آشکار«، نام ديگري بر آن نتوان نهاد. در ستون اول )ص5( آمده است: »نخست 
اينکــه، کاروان حســين، قصد جنــگ و براندازي نداشــت و دوم اينکه، وقتي 
اجــازه ندادند به کوفه بروند خواســتند به مدينه برگردند، اما شــمر و ابن زياد با 
اين برگشت نيز مخالفت کردند، زيرا هم رفتن به کوفه و هم برگشت به مدينه، 
استراتژي پيروز بود« و اين نکته را به تأليف خودتانـ  راه حسين استراتژي پيروز 

ـ ارجاع داده ايد.
مــواردي که از اين نکته، به ذهن مي رســد و ما را با عامت هاي ســؤال مواجه 

مي سازد عبارت اند از:
1. اگر کاروان حسين)ع( قصد براندازي نداشت پس غايت حرکت او از مدينه به 
مکه و از مکه به کوفه چه بود؟ امام حسين، در وصيت خود به برادرش محمدبن 
حنفيه، انگيزه حرکت خود را امر به معروف و نهي از منکر و اصاح امت جدش 
پيامبــر اســام )ص( عنوان مي کند. آيا اِعمال و اجراي اين دو اصل اســامي و 
انســاني، بدون قيام به سيف و براندازي حکومت جور و ستم، قابل حصول بود؟ 
در ضمن حرکت و نيت امام حســين براي مبارزه و تشــکيل حکومت اسامي، 
مورد تأييد دانشمندان شهير و علماي اصيل اسامي همچون: شيخ طوسي، شيخ 
مرتضي علم الهدي، شــيخ مفيد، ابن شهر آشوب، امام خميني، آيت اهلل صالحي 
نجف آبادي، آيت اهلل منتظري و... است که اين مبحث به قلم نگارنده اين سطور 
بــه قيد کتابت درآمده اســت که جنابعالي نيز با نظر قبــول خودتان آن مقاله را 
که آراي مخالفان و موافقان تشــکيل حکومت اســامي را انعکاس مي داد. در 
شــماره 76 نشــريه وزين »چشــم انداز«، با عنوان »کجاييد اي شهيدان خدايي؟« 

منتشر کرديد.
2. پيشنهاد برگشت امام به مدينه يا دول هم جوار، نوعي عقب نشيني تاکتيکي به 
شمار مي رفت و دو نتيجه روشن بر آن مترتب بود: يا با تساهل و مدارا، به حيات 

خود ادامه مي داد چنان که امام علي )ع( و امام حسن )ع(، قسمتي از حيات خود 
را بديــن طريق ســپري کردند و يا به تجديدقــوا مي پرداخت و در يک فرصت 
مســاعد و فضاي مناسب، به قيام برمي خاست، ليکن چون چنين اجازه اي به امام 
داده نشــد از »اگر«هاي تاريخي اجتنــاب مي ورزيم و به اصل قضيه مي پردازيم؛ 

چراکه تاريخ با »اگر« نوشته نمي شود.
3. به ظاهر چنين استنباط مي شود که طرفدار »شهادت« امام حسين )ع( هستيد و 
پيشنهاد عقب نشــيني امام را نوعي اتمام حجت و نيت غايي امام مي دانيد. نظري 
که آيت اهلل صافي گلپايگاني در کتاب »شــهيد آگاه«، دکتر شــريعتي در کتاب 
»شــهادت«، اقبال الهوري در قســمتي از اشــعار خود و ديگر بــزرگان در آثار 
خويش، بــه آن پرداخته اند درصورتي که خودتــان در ص 17 و 23 کتاب »راه 
حســين اســتراتژي پيروز«، صراحتاً آن را مردود دانسته ايد. در صفحه 21 همان 
کتاب نوشــته ايد: »از مکه رفت تا بــه امت واحده بپردازد...« آيا امام حســين با 
تســخير کوفه و براندازي رژيم يزيد به ايجاد »امت واحــده« نائل مي آمد يا در 
مدينه و هر جاي مملکت هم جوار در زير ديد نيروهاي امنيتي يزيد و عوامل او؟!

4. چگونــه امام حســين )ع( »قصد جنگ و براندازي نداشــت«؟ در حالي که در 
صفحه 37 کتاب »راه حســين استراتژي پيروز«، با تصريح تمام مي نويسيد: »اگر 
امــام به کوفه مي رفت و با قيام کننــدگان آنجا پيوند مي خورد ديگر به همه باد 
اسامي حاکميت پيدا مي کرد«. آيا حاکميت بر همه باد اسامي بدون براندازي 

حاکميت يزيد، عينيت مي يافت و به حقيقت مي پيوست؟
5. امام حسين )ع( از طريق مذاکره با فرماندهان ارشد عبيداهلل، درواقع مي خواهد 
در دل آنــان نفوذ پيدا کندو با ايجاد شــکاف در صفوف دشــمن، راه پيروزي 
خود را هموار و حتمي بسازد. امام در مذاکره با عمر بن سعد، هر آنچه در شأن 
يک فرمانده اســت به او پيشــنهاد مي کند تا از سپاه يزيد جدا شود و به اردوگاه 
امام ملحق شــود؛ اما توفيق، رفيق راهش نمي شود. اين همه تاش هاي بي وقفه و 
شــگردهاي شــگفت انگيز، آيا بر بنياد براندازي حاکميت يزيد و براي برقراري 
عدالت اسامي نبود؟ در صفحه 51 کتاب يادشده خودتان مرقوم فرموده ايد: »در 
اختيارداشتن دژ کوفه، برابر بود با حاکميت بر سراسر باد اسامي«. آيا حاکميت 
بر سراسر باد اسامي بدون درخشش برق شمشير شير مردان که چشم تاريخ را 

خيره مي سازد، به فعليت مي رسيد؟
با سپاس و احترام
 مشکين شهر / امين ياري
 بهمن ماه 1393

***
سالم خدمت آقا لطفي و همه بزرگواران نشريه

من خيلي ممنونم که نشــريه را برايم ارســال مي کنيد. واقعاً غنيمت گران بهايي 
اســت در اينجايي که االن هســتم. راســتش هر چه مي گذرد و اينجا با آدم ها و 
نيروها خلّص تر و بدون ماحظات در ايران که داشــته اند مواجه مي شوم ارزش 
اجتهــاد آقا لطفي و اهميت آن را بهتر و بيشــتر درک مي کنــم. منظورم بحث 
خدا و بي خداســت... واقعاً من تا االن نديده ام نظريــه اي که بتواند اين مقدار از 
بحران ها و حذف ها را حل کند. دســت مريزاد. حال سر فرصت موارد عيني اين 
نتيجه گيري اي که در اين 10 ماه رســيده ام را بيــان مي کنم. فقط به عنوان نمونه 
واقعاً  نيروهاي ايران با همين تضاد خدا - بي خدا اصوالً  خود را از دســتاوردهاي 
يکديگر محروم مي کنند. حذف که فقط مکانيکي نيســت. نديدن يکديگر هم 

خود حذفي است که شايد از حذف مکانيکي تبعات منفي اش بيشتر باشد.
آرزوي سالمتي هميشگي براي آقا لطفي
دلتنگيم بسيارـ  التماس دعا

م. پ. کانادا
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اگر خواهان اشتراك نشريه چشم انداز ايران هستيد:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

خوانندگان محترم مي توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانک ملي شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف اهلل 
میثمي، یا به شماره حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانک ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 

به نام لطف اهلل میثمي واریز نمایید.
»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعالم کنید«

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیري خود را اعالم فرمایید. •
در صورت تغییر آدرس یا شماره پالك حتما به اطالع دفتر نشریه برسانید. •
بریده یا رونوشت برگه تكمیل  شده را به همراه اصل رسید بانكي با پست سفارشي یا از طریق نمابر ارسال فرمایید. •
%20 تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپي کارت دانشجویي( و همچنین طرح اماني رایگان براي کساني که توانایي خرید نشریه را ندارند )با ارسال  •

نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامي مي توانند نقدها و نظرهاي خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

فرم درخواست اشتراك 
نام و نام خانوادگي:.................................................................................................................................................................................
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاني:
..................................................................... کدپستي:   ............................................................... تلفن:  
»قید کدپستي الزامي است«

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

حق اشتراك یک ساله داخل كشور: 600.000 ریال
خارج از كشور: اروپا 1.800.000 ریال - آمریكا 2.400.000 ریال 

مراکز فروش کتاب های انتشارات صمديه در شهرستان ها:
شيراز، خيابان قصرالدشت، بين خيابان پوستچی و صورتگر، کوچه هشتم. کتابفروشی بهار، زمان ثانی 0711-2346458 ♦
اصفهان، شاهين شهر، بلوار امام، مجتمع معينی، کتاب پژوهش ♦
رشت، بلوار نامجو، نرسيده به ورزشگاه شهيد عضدی، روبروی کلينيک امام سجاد)ع(، کتابفروشی مرغ سحر. 01333337428 ♦


