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لطف  اهلل ميثمي

مصدق، بنيان گذار دانش راهبردي

سه شــنبه دوم تيرماه امســال، فيلم مســتند »مصدق 
از نگاهــي ديگر« ســاخته زنده ياد هــدي صابر، در 
حضــور مدعوين و عالقه مندان بــه بينش، روش و 
منش مصدق نمايش داده شد. پس از تماشاي فيلم، 
آدم غبطــه مي خــورد که رهبر نهضــت ملي ما در 
مســائل ريزمره و روزمره اين چنين دقيق بود. امروز 
متأسفانه مي بينيم برخي مسئوالن مي گويند آنچه اين 
نظام را براندازي مي کند، براندازي ســخت نيست،1 
بلکه فساد سيستماتيک2 است که به قول معاون اول 
رئيس جمهور، مانند خوره به جان نظام سياسي افتاده 
اســت. در چنين شرايطي مي بينيم نسلي که مصدق 
بــا بينــش، روش و منش خود پرورانــد، در چرخه 

مديريت مملکت نيستند و خانه نشين اند.
درحالي که مصدق در مسائل ريز و خرد اين اندازه 
دقيق بود، هم زمان در مســائل کالن و راهبردي نيز 
صاحب نظر بود. حتــي معتقدم که بنيان گذار دانش 
راهبردي در تاريخ معاصر ايران دکتر مصدق است. 
من فقط يک نمونه را ذکر مي کنم؛ راهبرد مصدق 
در ملي کردن صنعت نفت در سراسر ايران با »شعار 

محدود و مقاومت نامحدود«. 
مصدق براي قانون 9 ماده اي ملي شدن نفت، پشتوانه 
بســيار بزرگ انقالبي و تاريخــي فراهم مي کند و 
مي گويد نهضت ملي ايران و قانون ملي شدن نفت 
درواقــع احياي قانون اساســي انقالب مشــروطيت 
اســت. قانوني که در مجلس شــوراي ملــي ايران 
و مجلس ســنا به تصويب رســيد و ملت ايران روز 
29 اسفند ســال 1329 را جشن گرفتند و در تاريخ 
معاصر ايران روز ملي شــدن نفت، روزي ماندگار 

شد.
روز 2۶ اســفند همان سال و پيش از تصويب قانون 
در مجلــس ســنا، آقاي جــورج مک گــي معاون 
وزارت خارجه امريکا به ايران مي آيد و يکراســت 
نزد شاه رفته و از جانب امريکا به او مي گويد جلوي 
ايــن قانون ملي شــدن نفت را بگير. شــاه مي گويد 
درباره ملي شــدن نفت، ناسيوناليسم ايراني به قدري 
قوي است که اگر من مقابل آن مقاومتي کنم، سيل 
و طوفان مردم مــن را مي برد و چنين کاري ممکن 
نيســت.3 يعني مصدق براي چنين پروژه اي توانست 

چنان نيرويي بسيج کند که شاه را هم تابع راهبرد و 
قانون ملي شدن نفت کند.

مصدق با بينــش راهبردي خود دشــمن را معين و 
محدود مي کند و مي گويد ما با يک شــرکت نفت 
ايران و انگليس کار داريم که نه حســاب وکتاب به 
ما پس مي دهــد و نه ماليات. مصدق تأکيد مي کرد 
در چنين شرايطي ملت، دولت و ناسيوناليسم ايراني 
نبايد با ملت، دولت و ناسيوناليســم انگليس درگير 
شود. طرف حســاب ما صرفاً يک شرکت غاصب 
است که خود را مالک بخشي از سرزمين و زيرزمين 
ايران مي دانــد. ما مي خواهيم مالکيــت خود را در 
روي زميــن و زيرزمين مســتقر کنيم. يعني مصدق 
شــعار را محدود مي کند و مقاومــت را نامحدود. 
اين درحالي است که در ســال 1948م)1327 ش( 
سازمان ملل حق مالکيت کشورها بر منابع زيرزميني 
خود را تأييد کرد که راهگشــايي براي ملي شــدن 

نفت بود. 
دکتر شمس الدين اميرعاليي برايم تعريف مي کرد 
کــه مصدق فرزندش احمد را نزد ايشــان فرســتاد 
که بــراي خلع يد با قطار ســلطنتي به آبــادان برو. 
اميرعاليي هــم به احمد مصدق گفته که شــيوه و 
اخالق ما استفاده از قطار درجه سه يا حداکثر درجه  
دو را مي پذيرد؛ اما مصدق اصرار داشت که با قطار 
ســلطنتي برويم، وقتي پرســيدم چــرا، گفتند براي 
اينکه مصدق مي خواهد انگليس بداند سلطنت هم 
پشتوانه و لجستيک قانون ملي شدن نفت است. يعني 
مصدق ســلطنت را همراه راهبرد ملي شدن صنعت 

نفت کرد. 
از طرفي به لحاظ بســيج مردمي مشــاهده مي کنيم 
چهــار مرجــع بــزرگ تقليــد، آيات عظام ســيد 
محمدتقي خوانساري، صدر، کوه کمره اي و فيض، 
براي ملي شــدن نفت فتوا دادند کــه امر بي نظيري 
بود. فتوايي در راســتاي منافع ملي و ضداستعماري. 
آيت اهلل عظمــي بروجردي فتوا ندادنــد، اما دولت 
ملي منتخب مصــدق را تأييد مي کردند. اين فتاوي 
درمجموع روحانيت و حوزه هاي علميه را نيز همراه 

قانون و راهبرد ملي شدن صنعت نفت کرد. 
مهندس کاظم حســيبي از مشــاوران اصلي مصدق 
برايم نقل مي کرد: من به مهنــدس بازرگان گفتم، 
مصــدق مي خواهــد شــما را در رأس هيئتي براي 
خلع يد به آبادان بفرستد. مهندس بازرگان ابتدا قبول 
نمي کــرد و مي گفت مــن در زمينه نفت تخصصي 
نــدارم. اما مصدق اصرار داشــت مهندس بازرگان 

بــرود و مي گفــت مــن مي خواهــم تو بــروي که 
تخصصي در نفت نداري تا رئيس شرکت نفت ايران 
و انگليس فکر نکند من تو را آلترناتيو او مي دانم و 
مي خواهم تو را جايگزين وي کنم و حساسيت او را 
برانگيزانم. درنهايت بازرگان در رأس هيئتي مرکب 
از آقايان عليقلي بيات و ناصر اردالن به خوزســتان 
مــي رود. دقت کنيد مصدق به ايــن نکته راهبردي 
توجه داشت که نبايد دشمن تراشي کرد، بلکه بايد 

مردم را تقويت و دشمن را محدود کرد.
از طرف ديگــر مصدق عالوه بر بســيج روحانيت 
و همراه کردن دربار توانســت بازار، دانشــجويان، 
اساتيد دانشگاه، عشــاير و عموم مردم را نيز با خود 

همراه کند. 
مصدق براي مکي بارها نامه نوشت که دشمن تراشي 
نکرده و احساســات ناسيوناليســتي عليه انگليس را 
دامن نزنند. چراکه ما با يک شرکت معين و محدود 
نفــت ايران و انگليــس کار داريــم و نمي خواهيم 
کينه هاي انباشته شــده را دامن بزنيم و ناسيوناليســم 

ايران را مقابل انگليس مطرح کنيم.
تمام اين موارد حرکات راهبردي هستند که مصدق 
مطرح کرد و در روزنامه هاي آن زمان منتشرشــده 
و در کتاب ها هم آمده اســت. او از ابتداي پروســه 
ملي شدن نفت مي دانست امريکا با قانون ملي شدن 
صنعــت نفت در سراســر ايران و به دســت گرفتن 
کنترل و نظارت بر نفت مخالف اســت. اگر به سفر 
امريــکا رفت، به ايــن دليل نبود که ساده انديشــانه 
فکر مي کرد امريکا با ملي شــدن نفت در سراســر 
ايران موافق اســت. در کتاب »کودتا«4 نوشته دکتر 
آبراهاميان تمام اسناد شرکت نفت انگليس آمده که 
امريــکا و انگليس با ملي شــدن نفت ايران مخالف  
هستند، چون منافع و منابعشــان را در سراسر دنيا به 
خطــر مي انداخت. هدف مصدق جدا کردن امريکا 
از انگليــس بــود و تا آنجــا که توانســت در کادر 
قانون ملي شــدن نفت انعطاف نشان داد. مصدق در 
ســفر امريکا موافقت کرد که کارکنان و مهندسان 
انگليسي در ايران بمانند و مناطق نفتي و پااليشگاه را 
مانند سابق اداره کنند _تا کارشناسان ايراني تربيت 
شــده و جايگزين آنها شــوند_ يعني شرکت نفت 
انگليس مقاطعه کار و نظارت و کنترل با ايران باشد. 
انگليــس و امريکا با اين امر مخالــف بودند؛ چون 
مي خواستند ســلطه و کنترل در دســت آنها باشد. 

مصدق تا اينجا هم انعطاف نشان داد. 
آن هايي که مي گويند چرا مصدق نفت را به بخش 
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خصوصي نــداد و آن را دولتي کرد، گويي تاريخ 
را نخوانده انــد. مصــدق نه تنها بخــش خصوصي، 
بلکه حاضر شد بخش خصوصي انگليس را به کار 
بگيــرد. بعضي مصدق را متهم مي کنند اســتراتژي 
»همه ياهيچ« داشــت، اما واقعاً اين طور نبود و طراح 
يک اســتراتژي کاماًل پيروز بر مبناي شعار محدود 
و مقاومــت نامحدود بود. تا جايي که تاريخ نشــان 
مي دهد، مسئله نفت حل شده بود و الگوي مکزيک 
همراه با پرداخت غرامت کاماًل پذيرفته شــده بود. 
جالب است که کاسبان داخلي تحريم نفت در اين 
مرحله شعارهاي خيلي بزرگ و انقالبي مي دادند تا 
مذاکرات نفت به جايي نرسد. براي نمونه، آن طور 
کــه در کتاب »خواب آشــفته نفت« نوشــته دکتر 
موحد آمده، اين ها مي گفتند طبق قرارداد دارســي 
ســهم ايران 1۶ درصد منافع شرکت نفت انگليس 
در تمامي مراحل اعم از توليد، پااليش، حمل ونقل 
و فروش بوده اســت و خواهان چنين منافعي بودند 
)البتــه رضاشــاه بــا خيانت خــود، اين قــرارداد را 
يک طرفــه باطل کرد و قــرارداد 1933را بســت(. 
ولي اين جريان ها مي خواســتند مذاکــرات را فلج 
کنند. حــاال نيز مي بينيم بعضي از محافظه کاران چه 

شعارهاي بزرگي درباره مذاکرات مي دهند. 
اســتوکس که در رأس هيئتــي از جانب انگليس به 
ايــران آمد، هنگام خداحافظي در فرودگاه مهرآباد 
و همچنين هنگام ورود به فرودگاه هيســروي لندن 
اظهار داشت تا زماني که مصدق نخست وزير است، 
قراردادي امضا نخواهد شــد. خــط انگليس از اول 
براندازي مصدق بود. آبراهاميان در کتاب کودتا از 
قول انگليسي ها مي نويســد با آدم شرافتمندي مانند 
مصدق نمي توانيم قرارداد ببنديم و تنها راه براندازي 

اوست. 
مصدق منتخب مردم بود، فراگيري حمايت ملت از 
دولت در نهضت ملي از زمان مشروطيت هم بيشتر 
بود. من دانش آموز کالس هفتم بودم که به روستاي 
اســفيد واجان اصفهان )رضوانشــهر امــروز( رفتم. 
شب هنگام براي اداي نماز مغرب و عشاء به مسجد 
آنجا رفتم. يکي از کارگران پااليشــگاه آبادان که 
به مســجد آمده بود، باالي منبر رفت و داستان ملي 
شــدن نفت و خلع يــد را توضيح داد، که شــور و 
شــعف زيادي ايجاد کرد. پايين منبر در مسجد چه 
کساني بودند؟ روحاني روستا، مالک، مباشر مالک، 
ژاندارم، دهقانان و کسبه. آنجا مِن دانش آموز آرزو 
کردم بتوانم ســتاره هاي درخشان خلع يد را ببينم و 
به همين دليل در سال 1338 مهندسي رشته نفت را 
انتخاب کردم و الحمداهلل بســياري از بزرگان خلع 
يد مانند مهندس بازرگان، مهندس حسيبي و دکتر 
اميراعاليــي و... را ديدم. اين شــعار مصدق بود که 

چنين توان بسيجي داشت.
وقتي مصدق يقين کرد دولتمردان امريکايي  با اصل 
ملي شدن نفت مخالف  هســتند، در راه برگشت به 
ايران در توقــف در مصر، مردم آنجا را به مقاومت 
تشــويق و تحريض کرد. در مجلس شوراي ملي به 
او اعتراض شــد که چرا پا را فراتر گذاشــته است؟ 
مصدق مي دانســت که کارش بسيار مشکل شده و 

بايــد اليه هاي عميق تري از مــردم منطقه و ايران را 
بســيج کند. براي همين در مصر، بسيج مردم مصر 
را مطرح کرد. وقتي به ايران برگشت، جمال امامي 
گفت شــما که شــعارت محدود بود، چرا بســيج 
مردمــي را براي ملت مصر مطــرح کردي؟ هدف 
مصدق از اينجا به بعد عوض شــد. اينجا فهميد که 
بايد اليه هاي عميق اجتماعي را بســيج کند. متوجه 
شد که هدف خيلي بزرگ است و با تحريکاتي که 
مکي و ديگران کرده بودند، از شعار محدود خارج 
شــده اســت و ما با دولت انگليس درگير شده ايم، 

دولت مغروري که فاتح جنگ جهاني دوم بود. 
مهندس سحابي معتقد است در اين مرحله مصدق، 
سوســيال دموکرات شــد و قوانيــن زيــادي به نفع 
مســتضعفين وضع کرد؛ قانون بيست درصد به نفع 
روستاييان، قانون بيمه هاي اجتماعي و… را مطرح 
کــرد که خود مطلب مســتقلي مي طلبــد. در يک 
جمله او توانست طي بيست وهشت ماه آن هم بدون 
درآمد نفت، خودکفايي ايران و فزوني صادرات بر 
واردات را ساماندهي کند. به نظر مي رسد اين رشد 
همه جانبه و چشمگير يک کشور جهان سوم، علت 
اصلــي کودتا بود. او منافع مــردم را به طور عميقي 
دنبال مي کرد، اما متأســفانه در کنار خط براندازي، 
انشــقاق در داخل کشــور هم پيش آمد. امريکا به 
انگليس نزديک شد و جنگ سرد را بهانه کردند که 
ايران دارد کمونيستي مي شود و به کودتا پرداختند.

بنيان گــذار اســتراتژي شــعار محــدود و مقاومت 
نامحدود، مصدق بود و امروز هم اين شعار بهترين 
شعار راهبردي است. ما مي گوييم مي خواهيم قدس 
شــريف را آزاد کنيم، ولي متأسفانه هم زمان نيروها 
را حذف مي کنيم. درست برعکس شعار محدود و 

مقاومت نامحدود.
مــن بر مصدق درود مي فرســتم و افتخــار مي کنم 
شــهروند مملکتي هســتم کــه مصدق را داشــت. 
مصدق نســل بزرگي مانند بازرگان، حسيبي و... را 
پرورش داد. کساني مانند هدي صابر را داشتيم که 
با انگيزه و پيگيري زيــاد چنين فيلمي را از زندگي 

او تهيــه کرده اســت. حکيم ابوالقاســم فردوســي 
به راستي مي گويد »به جز راستي کس نجويد ز دين« 
و مصدق در راســتي و صداقت و در ميان گذاشتن 
مسائل با مردم سرآمد بود. آيت اهلل طالقاني در سال 
52 بــه من گفتند کــه اگر مارکسيســت ها به طبقه 
اصالت مي دهند، اسالم به تغيير طبقه اصالت مي دهد 
و کيست که بيش از مصدق تغيير طبقه داد؟ من در 
شب 28 مرداد 53 بمبي صوتي مي ساختم تا فرداي 
آن روز به رژه ســالگرد کودتــاي 32 عليه مصدق 
اعتراض کنم. متأســفانه بمب در دستم منفجر شد و 
يک دســتم قطع و از دو چشــم نابينا شدم و بااينکه 
قرص ســيانور هم خــورده بودم در راه بيمارســتان 
فکر مي کردم حداقل شــهيد راه مصدق شــوم که 

سرنوشت به گونه ديگري رقم خورد.

پي نوشت
1. علي حســيني در مطلبي با عنــوان »ابقاي وزير اقتصاد، 
براندازي نرم بود« در سايت الف به تاريخ1390/8/11نوشته 
اســت، براندازي سيستم صرفاً محدود به براندازي سخت 
نمي شــود و نوع ديگري از برانــدازي نيز وجود دارد که 
ســازوکار اجرا و بروز آن با تغيير سخت سيستم متفاوت 
اســت و البته در بســياري از مواقع نيز مقدمــه براندازي 
ســخت قرار مي گيرد، براندازي نرم نام دارد. نويسنده در 
اين مطلب رأي منفي به استيضاح وزير اقتصاد گذشته را 

براندازي نرم مي داند.
2. احمد توکلي در ســايت الف در تاريخ1393/3/31در 
مطلبي تحت عنوان»فســاد در کشــور به مرحله سيستمي 
رســيده است« توضيح مي دهدکه دســتگاه هاي مبارزه با 
فســاد دچار آلودگي شده اند و در روزنامه شرق به تاريخ 
94/3/20 در مطلبي با عنوان »تجارت نفوذ، بعد ديگري از 

فساد« به توضيح فساد سيستماتيک پرداخته است. 
3. همه مردان شاه، استيون کينزر ترجمه لطف اهلل ميثمي، 

نشر صمديه،چاپ سوم، ارديبهشت 1388. 
4. کودتا 1332 نوشــته يرواند آبراهاميــان، ترجمه علي 

بهفروز، انتشارات صمديه 1393. ■
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ايران جزو نادرترين کشــورهاي دنياســت که در 
ربع اول قرن بيســتم، در سال هاي مياني اين قرن و 
همچنين در ربع پاياني آن سه مورد از مردمي ترين 
جنبش هــاي اجتماعــي را با هدف اصــالح امور 
يا آنچــه جنبش توســعه خواهي مي ناميــم، تجربه 
کرده است. ويژگي مشترک همه اين جنبش هاي 
اجتماعــي ضد اســتبدادي و ضد اســتعماري اين 
بوده که دستاوردهاي مقطعي بسيار خارق العاده و 
منحصربه فــردي را به ارمغان آورده اند، اما از منظر 
پايدارسازي اين دستاوردها، هر سه اين کوشش ها 

با محدوديت هايي روبرو بوده اند.
بااين وجود، در برابر اين دستاوردهاي خارق العاده 
مقطعــي، به واســطه مجموعه متنوع و وســيعي از 
عوامــل حتي در ثبــت و ضبط و فهــم علمي آن 
تجربه ها، کاســتي ها و محدوديت هــاي زيادي را 
نشــان داده ايم که عماًل موجــب اختالل در ايجاد 
فهم مشــترک از آن تجربه ها و ناتواني در ارتقاي 
بنيه يادگيري ملي از اين تجارب ارزشــمند شــده 
اســت. فراتر از آن، در بســياري از زمينه ها شاهد 
اين هســتيم که چهــره اين تالش هاي ارزشــمند 
و پر دســتاورد مشــوش شــده و آن قدر داده هاي 
دستکاري شــده بــا واقعيت ها آميخته شــده اند  که 
براي يک پژوهشگر منصف بي طرف هم دستيابي 
بــه واقعيت ها براي هر ســه تجربــه تاريخي تا مرز 

غيرممکن بودن پيش رفته است.
بحث هاي متفاوت و متعارض و تحليل هاي به غايت 
قطبي در مورد عملکرد دولت ملي و درباره شخص 
دکتر محمــد مصدق به عنوان پرچــم دار مبارزات 
ضــد اســتعماري و ضد اســتبدادي در ســال هاي 
مياني قرن بيستم در مقايســه با انقالب مشروطيت 
و انقالب اسالمي اگر بيشتر نباشد، کمتر هم نيست 
و پيچيدگي اين مســئله و ضــرورت ژرف کاوي 
دراين باره را ازجمله مي توان از واکنش دولت هاي 
امريکا و انگليس که مســتقيماً در براندازي دولت 

او نقش داشتند مشــاهده کرد. هر دو اين دولت ها 
باوجود الزام قانوني مبني  بر ضرورت انتشــار اسناد 
طبقه بندي شــده پس از طي شــدن يــک دوره 30 
تا 50 ســاله، آن طــور که بيانيه هاي رســمي آن ها 
به صراحت اعالم کرده به اعتبار مالحظات مربوط 
به منافع خود هنوز از انتشــار کامل اسناد استنکاف 
مي کنند و اين نشان دهنده اين است که چقدر نياز 
داريم اين تجربه هاي تاريخــي را عالمانه واکاوي 

کرده و گرامي بداريم.
امــروزه خيلي هــا از طريق توهين هــاي رکيک به 
شــخص دکتر مصدق و بستن دروغ هاي بزرگ به 
او نان مي خورند، اما صرف نظر از خدمات گرامي 
و ارجمند اين فرد از منظر مالحظات توسعه ملي به 
اعتبار کوشش هاي نظري خارق العاده که صورت 
گرفته، گفته مي شــود جامعه اي کــه نتواند درک 
روشني از انتخاب هاي گذشــته خود داشته باشد، 
قادر به طي کردن ســالم و ثمربخش مســير توسعه 

در آينده نخواهد بود.
در دوران نخســت وزيري دکتر مصــدق، اهميت 
تجربه اي که به عنوان ميــراث دولت ملي در زمينه 
مديريت توسعه به ثبت رســيده، اگر از ملي شدن 
نفت بيشــتر نباشــد، قطعاً کمتر هم نيست. با کمال 
تأسف مشــاهده مي کنيم در اين زمينه کوتاهي ها 
به طرز غيرمتعارفي افزون بر ديگر جنبه هاست. اين 
بســيار غم انگيز اســت که ما هزينه ها را پرداختيم، 
تجربه ها نيز ثبت شــده، ولي با ناديده گرفتن آن ها 
خودمــان را از آن ذخيره دانايي محروم کرده و به 

دست آزمون وخطاهاي بي فرجام سپرديم.

در ايــن زمينــه يکــي از بزرگ تريــن کانون هاي 
تــالش  هدف دار براي دور کردن مــا از يادگيري 
آن تجربه، مسئله غفلت از شرايطي است که ايران 
در آســتانه شــکل گيري دولت ملــي در آن قرار 
داشت. ماجرا ازاين قرار است که کساني با هر نيت 
مي آيند، نسبت هايي را به دولت ملي مي دهند، اما 

از شرايط اوليه کشور در آن مقطع مطلع نيستند.
تا پيش از ملي شدن نفت و روي کار آمدن دولت 
ملي، ايران يکي از مصداق هاي آشوبناکي سياسي 
و ناامني هــا و بي ثباتي هاي غيرعادي در ســاخت 
سياســي اســت. يکي از آثار ارزنده اي که در اين 
زمينه وجــود دارد و از جنبه سياســي به ما کمک 
مي کند آن بســتر را خوب بشناسيم، کار ارزشمند 
»بحران دموکراســي در ايران« نوشته دکتر 
فخرالديــن عظيمي اســت. اين کتاب که رســاله 
دکتراي ايشــان اســت و در دانشــگاه آکسفورد 
گذرانــده شــده، از منابــع ارزشــمند و قابل اعتنا 
محســوب مي شــود. ايشــان براي دادن تصويري 
راجع به گســتره و عمق نابساماني سياسي در ايران 
آن ايام روي اين مســئله تأکيد کرده که در دوره 
1320 تا 1332 يعني يک دوره 13 ســاله، کشــور 
درمجموع 12 نخســت وزير به خــود ديده که 17 
بار کابينه تشکيل داده اند و اين کابينه ها 23 بار در 
معرض ترميم قرار داشــته اند. اگر ما ترميم ها را در 
نظــر نگيريم ميانگين عمر هر کابينه در اين دوره 8 
ماه بــوده و اگر ترميم ها را در نظر بگيريم ميانگين 
عمر هر کابينه در ايــن دوره به 3/5 ماه تقليل پيدا 

مي کند.

دولت مصدق و توسعه همه جانبه
بررسي مكانيسم توسعه متوازن در حكومت بيست وهشت  ماهه مصدق

فرشاد مؤمني

متن زير خالصه اي از ســخنراني دکتر فرشــاد مؤمني اقتصاددان و استاد 
دانشــگاه عالمه طباطبايي است که به مناسبت سالگشت ملي شدن صنعت 
نفت در 28 اســفند در »مؤسســه دين و اقتصاد« ايراد شد. مؤمني در اين 
مقاله با نقد برخي جريانات که عامدانه يا از ســر ناآگاهي، دوران مصدق را 
غیرمنصفانه نقد مي کنند، معتقد اســت در اين دوره يک الگوي همه جانبه 
توسعه ملي رقم خورد که متأســفانه هنوز در حد شايستگي هاي اين تجربه 
شــگرف، به آن پرداخته نشده است. نشريه چشــم انداز ايران به مناسبت 
سالگرد کودتاي 28 مرداد اين ســخنراني را بازنشر کرده و مطالعه آن را به 

خوانندگان عزيز توصیه مي کند.
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وي نمي خواست قهرمان شــود، بلکه مي خواست 
کار مملکــت خردورزانه و پر دســتاورد و هر چه 

کم هزينه تر پيش برود.
نمونــه تکان دهنــده ديگر را مرحــوم دکتر کاظم 
حســيبي مطرح کردنــد و مي گويند بــراي اينکه 
ماجراي خلع يد اتفاق بيفتــد، دکتر مصدق، دکتر 
حسيبي را مي فرستد سراغ زنده ياد مهندس مهدي 
بــازرگان و مي گويــد مصــدق اصرار دارد شــما 
به عنوان رئيس هيئت خلع  يد تشــريف ببريد آنجا. 
مهنــدس بــازرگان در برابــر اين فرمــان مقاومت 
مي کند و مي گويد مــن هيچ صالحيت تخصصي 
در حوزه نفت ندارم و به ايشــان بفرماييد شخصي 
ديگــر را منصــوب کنند. دکتر مصدق در پاســخ 
مي گويد دقيقاً به خاطر اينکه شــما هيچ صالحيت 
تخصصــي نداريــد شــما را انتخاب کــرده ام که 
انگليســي ها بفهمند ما نمي خواهيــم اين را دعواي 
دو کشــور کنيم يا کل مناسبات را زير و رو کنيم؛ 
اين اختالف بين يک شرکت و يک دولت است و 
دولت هم قصد براندازي ندارد. اين ها نشان دهنده 
اين اســت کــه دکتــر مصــدق در برنامه هايش و 
اســلوب مديريت توسعه، دو نکته حياتي که پاشنه 
آشــيل مديريت ما بــوده و هســت را مدنظر قرار 
داده اند: نکته اول اينکه ايشــان فرق هدف گذاري 
مبتنــي بر برنامه را با بيان آمال و آرزوها به صورت 
عميق و کارشناسي مي دانســتند و نکته مهم ديگر 

اجتناب از رويه هاي شوک درماني بود.
به عنوان مشــتي از خروار اشاره مي کنم که در آن 
زمان خيلي ها از ســر دلســوزي، دکتــر مصدق را 
تشويق مي کردند که چيزي شبيه اصالحات ارضي 
را به شــرحي که در دوره پس از کودتا انجام شد 
را به فوريت به جريان اندازد. ايشــان به شــدت در 
برابر اين توصيه مشــفقانه ايستادگي کرد و به جاي 
آن اليحــه قانونــي را به تصويب رســاندند که از 
منظر توسعه گرايي شــايد بتوان 10 جلسه راجع به 
ابعاد گوناگون مســئله و عمق نگرش ايشــان فقط 
از کانــال اين اليحه بحث کــرد. عنوان اليحه اين 
اســت »ازدياد سهم کشاورزان و ســازمان عمران 

بــه گــزارش فخرالدين عظيمي، در 10 ســاله اول 
پيدايش نظام پارلماني در ايران 38 کابينه ســقوط 
کــرده، يعنــي به طــور متوســط در هرســال 4 بار 
تغييــر کابينه داشــتيم و حتي از شــهريور 1320 تا 
بهمــن 1324، 10 بار دولت در ايــران تغيير کرده 
اســت. در چنين بســتري دوره 28 ماهه مسئوليت 
دکتر مصدق به طور نســبي نمــادي از با ثبات ترين 
دوره هاي سياسي کشــور را به نمايش مي گذارد. 
از ايــن زاويــه مي توانيــد اوج فهــم عميــق دکتر 
مصــدق را از بايســته هاي چنين شــرايطي درک 
کنيد. خيلي ها از سر جهل او را به تمايالت ليبرالي 
متهم مي کنند؛ درحالي که او نيک دريافته بود که 
تالطم هاي سياســي که مثل يک زلزله دائمي نظام 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشور را درگير خود 
کرده، يکي از ريشــه هاي اصلي واپس ماندگي در 
ايران اســت. اينکه او از هر نوع تنش زايي اجتناب 
مي کرد و تحمل بي ســابقه اي در تاريخ ايران را از 
او مشــاهده مي کنيم، به همان انــدازه که از منظر 
وجــوه اخالقي و انســاني شايســته تقدير اســت، 
نشان دهنده عمق شناخت او از واقعيت هاي ايران و 
بايسته هايي است که ما از آن به عنوان توسعه گرايي 
ياد مي کنيم. هيچ کوشــش توسعه اي در يک بستر 
بي ثبات و دائماً در حال نوســان شکل نمي گيرد و 
امکان انباشــت سرمايه هاي انســاني و فيزيکي در 

چنين شرايطي وجود ندارد.
اين مســئله تا امروز هــم در ايــران کارايي دارد. 
برآوردهــاي آينده شــناختي بــه مــا مي گويد که 
حداقل تا 50 ســال ديگــر هم منطقــه جغرافيايي 
ايران، استراتژيک محســوب مي شود و وجه مهم 
اســتراتژيک بودن منطقه اين است که قدرت هاي 
بــزرگ همچنــان در آن منافــع دارنــد. اين دقت 
عميق که ما به مردم اعتماد کرده و در فرآيندهاي 
تصميم گيــري و تخصيــص منابــع شفاف ســازي 
کنيــم و با هر کوششــي که بحــران ايجاد مي کند 
و بي ثباتي را دامن مي زند، برخوردي هوشــمندانه 
داشــته باشــيم، يکي از درس هاي بســيار بزرگ 

دوران زمامداري دکتر مصدق است.
اســتاد فقيد مرحوم عالي نســب تأکيد مي کرد که 
دکتــر مصــدق به قاعده شــناختي کــه به صورت 
عميــق از بايســته هاي توســعه گرايي داشــت، در 
زمينه پاکدســتي شــخصي و اهتمام به پاک دامني 
همکاران و بسترســازي بــراي مبــارزه نهادمند با 
مسئله فســاد هم جزو نوادر رهبران چند قرن اخير 
ايران محسوب مي شود؛ يعني بعد از ميرزا تقي خان 
اميرکبير نمونه ديگري در اســتاندارد دکتر مصدق 
نداريــم. به خاطر دارم مرحوم عالي نســب تعريف 
مي کردنــد که پس از تحريم وقتي من ســماورها 
را ســاختم و مصدق از شــعف گريــه کرد، دکتر 
مصدق پيشــنهاد کرده بود که امتيــازات تعرفه اي 
بســيار باال براي کارخانه سماورســازي قائل شود. 
مرحوم عالي نســب در پاسخ گفته بودند که آقا از 
شما که عميقاً ايران را مي شناسيد بعيد است، اينجا 
سرزمين فراز و نشيب هاست، شما حمايت گرايي را 
در قبــال بقيه توليدکننده ها اعمــال کنيد، ولي من 

مي خواهم شــالق رقابت با خارجي ها در باالترين 
سطح باالي ســرم باشد که اگر تحولي پديد آمد، 
نگويند اين دستاورد دولت ملي با رفتن دولت ملي 
فروپاشــيد و با اين منطق اجازه ندادند در مورد آن 
فعاليت صنعتي دکتر مصدق امتياز تعرفه اي خاص 

در نظر بگيرد.
آقاي انورخامه اي در کتــاب »اقتصاد بدون نفت« 
مي گويــد به محــض اينکــه کودتا شــکل گرفت 
آن چنان آزادسازي جنون آميزي در زمينه واردات 
در دســتور کار قــرار گرفت که حتــي کاالهاي 
وارداتي هــم اگر در امــور اداري برايش وقفه اي 
مي افتاد خارج کردنشان از گمرکات ديگر صرفه 
نداشــت؛ بنابراين بيش از 85 درصد صنايع نوپايي 
که در دوران دولت ملي ايجادشده و موردحمايت 
قرار گرفت از گردونه فعاليت خارج شدند و جاي 
خــود را بــه واردات و تکيــه ايران بــه خارجي ها 

دادند؛ اما کارخانه عالي نسب باقي ماند.
مســئله اجتناب از مواضع تهمت و فســاد مالي دو 
جنبــه کليدي دارد. يکي اينکــه در هيچ اقتصادي 
توليد ريشــه نمي گيرد جز اينکه برنامه سيســتمي 
بــراي مبارزه با فســاد طراحي شــده باشــد و دوم 
اينکه آن هايي که داعيه اصالح دارند بايد حداکثر 
وســواس و دقــت را در زمينه فســاد مالي خود و 
اطرافيان داشــته باشــند. آقاي جليل بزرگمهر در 
کتاب »دکتر مصدق و رسيدگي فرجامي در ديوان 
کشــور« تأکيد مي کنند که پــس از کودتا، دولت 
کودتــا يک هيئت بــزرگ را براي بررســي امور 
مالــي آن دوره مأمور کرد و اين ها ماه ها از موضع 
دشمني با دولت دکتر مصدق تمام اسناد را بررسي 
کردند و حتي يک مورد فســاد هم نتوانستند پيدا 
کننــد. گواهي آبراهاميان در کتــاب »تاريخ ايران 
مدرن« هــم در اين زمينه ذکر کردني اســت. وي 
تصريــح مي کند دکتــر مصدق در مــورد خود و 
اطرافيــان خود و همچنين تمهيــدات نهادي که از 
گســترش و تعميق فساد مالي پيشــگيري مي کند، 
وســواس بسياري داشــت و مثال مي زند که ايشان 
باوجودآنکــه از خانــواده متمکني بــود در زمينه 

الگوي مصرفش نيز دقت بسياري داشت.
نکته بســيار مهم ديگري کــه به عنوان يک راهبرد 
براي امروز ايران مي تواند ثمربخش باشد اين است 
که دکتر مصدق فرهنگ ســنتي زمامداران ايراني 
که عموماً در ســطح ادعا و شــعار و تبليغات يک 
رويکرد همه چيــز خواهي راديــکال را به نمايش 
مي گذارند، اما در عمل بسيار پر اشکال و پر فساد 
و ناکارآمد ظاهر مي شــوند را خيلي خوب شناخته 
بود و به همين خاطر هميشه اين دقت را داشت که 
در درجه اول برنامه هاي مبتني بر انتظارات حداقلي 
را در دستور کار قرار دهد و براي تحقق برنامه هاي 
حداقلي از حداکثر ظرفيت ائتالف جامعه استفاده 
کنــد. ماجراي ســفر هيئــت نمايندگي ايــران در 
جريان خلع يد با قطار ســلطنتي و تأکيد مصدق بر 
اين امر با هدف آنکه نشان دهد سلطنت هم پشت 
ســر ملي شدن نفت هست و مســئله فقط دولت به 
معناي قوه مجريه نيســت مشــخص مي ســازد که 

استادميرمصطفيعالينسب
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ايشــان به شــکل هاي مختلف انگيزه کشاورزها را 
بــراي باقي ماندن در روســتا افزايــش داد. يکي از 
مهمتريــن ضعف هاي برنامه خــروج غيرتورمي از 
رکود دولت اين بود که وقتي مي خواست با بحران 
ملي بيکاري مبارزه کند، اولويت را به رفع بيکاري 
در شــهرها داد. در ادبيات توســعه گفته مي شــود 
با منطق هــاي کوته نگرانه اقتصاد سياســي، به ويژه 
در کشــورهاي نفتي وقتي کشــوري با بحران ملي 
بيکاري روبروســت، اولويت را به بيکاري شهري 
مي دهند؛ اما بر اســاس مطالعات جهاني، وقتي اين 
اتفــاق افتاد به ازاي هر يک فرصت شــغلي که در 
شهرها به وجود مي آيد تا سه نفر بر تعداد مهاجران 
روستايي افزوده مي شــود و مشکالت کشور را از 
چند کانال افزايش مي دهد. نکته بســيار جالبي که 
در تمهيــدات نهادي دکتر مصدق وجود داشــت، 
رويکرد توانمند ســازي کشــاورزان اســت که در 
قالــب انجمن هــاي ده بــراي آن ها ســهمي براي 
مشارکت روستايي ها در برنامه ريزي هاي سطح ده 
در نظــر گرفته بود و براي اولين بار در تاريخ ايران 

آنجاست که به زنان حق رأي داده مي شود.
ايــن برنامه هــاي توانمندســازي يکــي از ارکان 
برنامه هاي دکتر مصدق بوده که اســم آن را رشد 
جامعه مدني مي گذاريم. اخيراً کتابي را به صورت 
مشــترک با عنوان »اقتصاد ايران در دوران دولت 
ملــي« تأليــف کرده ايــم  کــه در آن برنامه هــاي 
مصدق براي رشــد جامعه مدني به تفصيل توضيح 
داده شده اســت. به نظر من يکي از غم انگيزترين 
و ناجوانمردانه تريــن نقدهايــي کــه در اين دوره 
جديد فحاشــي کردن به دکتــر مصدق و دولت او 
رايج شــده اين است که او را بنيان گذار پوپوليسم 
نفتي خطاب کرده بودند که واقعاً خالف اخالق و 
واقعيت اســت. طنزهاي تلخــي در اين ادعا وجود 
دارد. ازجمله اينکه اين چه جور پوپوليسمي است 
کــه در آن دکتر مصــدق اين همه هزينــه را براي 
ارتقاي جامعه مدني، افزايش آگاهي هاي عمومي، 
جلب مشــارکت همــگان و نظارت بــر عملکرد 
دولــت، مي پــردازد! درحالي کــه دکتــر مصدق 
بنيان گذار اقتصاد بدون نفت بوده، اتهام پوپوليسم 
نفتي زدن چقدر دور از انصاف و غم انگيز است؟

نکتــه بعدي تالش هايي اســت کــه دکتر مصدق 
در قدرت بخشــيدن به نهادهاي مدني داشته است. 
مســئله اســتقالل مالــي دانشــگاه، شــکل دادن به 
شوراي عالي فرهنگ به صورت مشارکت جويانه، 
لحاظ کردن جايگاه براي نهادهاي غيردولتي مانند 
قانون هويت بخشــي بــه کانون وکال، شــوراهاي 
ده، ترويــج خردگرايي به جاي بيگانه ســتيزي و... 
در نقطــه مقابــل آن ادعــاي غيرمنصفانه اســت. 
مبارزه هاي طوالنــي او براي برگــزاري انتخابات 
آزاد در ايران و جلب مشــارکت آگاهانه مردم در 
سرنوشت خودشــان، تالش هايي که براي ايجاد و 
رشد تشکل هاي سياســي مبذول داشته و احترامي 
که به ساير تشکل ها در دوره مسئوليتش قائل بوده 
و اينکه حتي مخالفان اذعان مي کنند دوره طاليي 
آزادي مطبوعــات در دوره دولــت ملي هرگز در 

اصالحــات ارضي ايــران جزو نــوادر تجربه هاي 
اصالحــات ارضي دنياســت که توليــد را کاهش 
داد. در مقابل، اليحه ازدياد ســهم، مجموعه اي از 
تمهيــدات را ديده بود که باوجــودي که بيش از 
۶0 ســال از آن مي گذرد از عمق و ژرفاي نگرش 
بــه کار گرفته شــده در آن هنوز هم شــگفت زده 
مي شــويد. به مــوازات اين اليحــه، مصدق اليحه 
ديگري هم با عنوان اليحــه تعيين ماليات امالک 
مزروعي به تصويب رساند. يکي از اهداف اليحه 
فوق اين بود که زمين هاي بالاســتفاده زير کشت 
برود و در غير اين صورت بايد مالياتي معادل ســه 
درصد ارزش زمين به اراضي به ويژه درون شــهري 
تعلــق مي گرفت. مصدق به جــاي اينکه زمين هاي 
مــوات را مصادره کنــد از اين طريق ســعي کرد 
نيروي محرکه اي براي تقويــت توليد فراهم کند. 
اهميت اين سياســت زماني مشــخص مي شود که 
توجه کنيم در حال حاضر بااينکه بخش عظيمي از 
منابع ملي صرف ساختن منزل هايي شده که بدون 
ساکن هستند به داليل خاص اقتصاد سياسي ايران،  
هنــوز مجلس بــراي اينکه بــر اين منــازل ماليات 

گذاشته شود مقاومت مي کند.
يکــي از کارهاي ديگــر اين بود که در شــرايط 
فشــار شــديدي که دولتش تحمل مي کرد بخش 
قابل توجهــي از بودجه دولــت را به عنوان افزايش 

سرمايه در اختيار بانک کشاورزي قرار داد.
تــا امروز يکي از داليل اســتمرار توســعه نيافتگي 
ســهم  کــه  اســت  ايــن  ايــران  در  کشــاورزي 
رباخوارها، واسطه ها و سلف خرها از ارزش افزوده 
بخــش کشــاورزي ما نزديــک به دو برابر ســهم 
کشاورزهاســت، ولي مصدق بدون جاروجنجال، 
قدرت چانه زني کشــاورزها را در برابر واسطه ها و 

رباخوارها به صورت نهادمند باال برد.
يکي ديگر از اقدامــات خارق العاده دکتر مصدق 
اين بود که با توجه به جايگاه رفيع بخش کشاورزي 
در استقالل ملي و نقش بسيار مخرب مهاجرت هاي 
روســتايي در تشــديد توســعه نيافتگي در کشور، 

کشاورزي«. اين اليحه به جاي اينکه تغيير راديکال 
در مالکيت ايجاد کنــد، به صورت تدريجي آنچه 
امروز در ادبيات توســعه، »برنامه توانمندســازي« 
مي خوانند را در دســتور کار قرار داده و مي گويد 
اول کشــاورز بايد قابليت هايش رشد کند تا بتواند 
از موقعيتــي که قــرار مي گيرد اســتفاده ثمربخش 
کنــد. در چارچــوب ايــن اليحه گفته شــده 20 
درصــد از ســهم مالکان را کم مي کنيــم و از اين 
ميزان 10 درصد به حق کشــاورزها اضافه مي کنيم 
و 10 درصد ديگــر را تحويل يک صندوق تعاون 
و عمــران روســتايي مي دهيم که وقتــي آرام آرام 
بنيه کشــاورزها ارتقا پيدا مي کند، پشتيباني نهادي 
الزم براي اينکه رشد کنند را فراهم سازد. مصدق 
مالک را از روســتا اخراج نکرد، در تجربه اصالح 
ارضي شاه، آن ها يک باره مالک را از روستا بيرون 
کردند، بــدون اينکه توجه داشــته باشــند مالک 
چــه نقش هاي مهمــي را در زمينه پايدارســازي و 
ارتقاي توليد روســتايي به عهده داشته است. مثاًل 
اينکه مالک نقش ســرمايه گذار را ايفا مي کرده و 
تا زماني کــه تمهيدي بــراي جايگزيني يک نهاد 
پشــتيبان سرمايه گذاري نداشــته ايم، خارج کردن 
مالک به معناي ضربه زدن به بنيه توليد کشــاورزي 
اســت. مســئله بعدي اين بود که مالک مسئوليت 
سرنســقي بر عهده داشــته؛ يعني اينکه تقسيم کار، 
تعييــن نــوع کشــت، برنامه ريزي براي کشــت و 
تخصيــص زمين مناســب براي هر کشــت معين، 
ميــزان هر محصــول و بقيه شــئون مختلفي که در 
کار دسته جمعي الزم اســت را او انجام مي دهد و 
اخراج يک باره او بدون تمهيد جايگزين هاي بهتر 

مي تواند خسارت زا باشد.
نکته بعــدي اينکه مالــک مســئوليت حفاظت از 
سرمايه هاي اقتصادي ـ اجتماعي روستاها را هم بر 
عهده داشــت. مسائلي مانند تعمير قنات ها، ساختن 
پل ها، مدرسه ها، حمام ها، مساجد و حل اختالفات 
به عهــده مالک بوده اســت. در تجربه اصالحات 
ارضــي بــه ايــن مســائل توجــه نشــد و درنتيجه 

انورخامهاي
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که مي توانيم کوشش هاي دولت ها را از آن زاويه 
موردبررســي قرار دهيم. مسئله اين بود که مصدق 
به صورت همه جانبه به توسعه سياسي ـ اقتصادي و 
اجتماعي اهتمام جدي داشت. اعتبار اين اهتمام ها 
را از طريــق تغيير در بنيه توليدي کشــور مي توان 
ســنجيد و تجربه دولت ملي از اين زاويه به گمان 
من خارق العاده اســت. در دوره 1329 تا 1332 به 
گزارش کتاب »50 ســال تحوالت آماري دودمان 
پهلوي« آمده اســت در شرايطي که بار عظيم نظام 
توليدي در ايران به عهده بخش کشاورزي بوده در 
دوره 29 تا 32 محصوالت اساسي آن روز ايران به 
ترتيب اين تغييــرات را تجربه کرده اند: 41 درصد 
رشــد در توليد چغندر، 7۶ درصد رشــد در توليد 
پنبه، 15 درصد رشد در توليد جو، 22 درصد رشد 

در توليد گندم و 13 درصد رشد در توليد برنج.
يکــي از پيامدهــاي افزايش توليــد، اضافه عرضه 
نســبت به تقاضا در داخل کشور است که بايد در 
صادرات کشــور هم منعکس شــود. گزارش هاي 
رســمي نشان مي دهد که تا ســال 1328 صادرات 
غيرنفتي در ايران به طور متوســط معادل يک پنجم 
واردات کشــور بود اما در ســال 1331 صادرات 
غيرنفتــي نزديک به دو برابر کل واردات کشــور 
شده که نشان مي دهد رويکرد توسعه همه جانبه در 
دســتور کار بوده و آثار خود را به نمايش گذاشته 
اســت. بايــد دقــت کرد کــه کاهــش واردات و 
جايگزينــي آن با توليد داخلي و افزايش صادرات 
به صــورت ترکيبي به معنــاي جهش در توليد ملي 

است.
بديهي است امريکايي ها و انگليسي ها مي فهميدند 
که توســل بــه کودتــا حيثيــت آن ها را شــديداً 
مخدوش مي کند؛ بااين حال در دوره دکتر مصدق 
چاره اي جز کودتا نمي بينند و اين نشان مي دهد که 
تالش هاي دکتــر مصدق چگونه در ايران در حال 
ثمردادن بوده که ناگزير شده اند به اين ابزار کثيف 

و مبتني بر زور و پول متمسک شوند.■

ايشــان اين اســت که در ســال هاي اوليه تا مياني 
دهه 1320 ميانگين افزايش شاخص هزينه زندگي 
58/7 درصــد بــوده يعنــي در آســتانه روي کار 
آمدن دکتر مصــدق وضعيت تورم در ايران چنين 
تصويري داشــته اســت. اين در حالي که در دوره 
تصدي گري ايشان در ســال هاي 1330 و 1331 و 
1332 شــاخص CPI در ايران به 4/5 درصد، 8/۶ 
درصد و 5/9 درصد مي رســد که از همين مقايسه 

مي توان قله بي انصافي ها را مالحظه کرد.
آقــاي کاتوزيــان در کتــاب »مصــدق، نفــت و 
ناسيوناليســم ايرانــي« مي گويــد اگر واقعــاً چنين 
افرادي حســن نيت دارند، مي توان گفت تاريخ ها 
را قاطــي کرده اند؛ چراکه اولين جهش تورمي در 
ايران دقيقاً ســال پس از کودتا يعني سال 33 اتفاق 
افتــاد و تورم از نرخ 5/9 درصدي در ســال 32 به 
1۶/8 درصد در سال 33 رسيده است؛ يعني تقريباً 
در فاصله يک سال پس از کودتا نرخ تورم 3 برابر 

شده است.
اگر مصدق به امنيت حقوق مالکيت اعتنا داشــت، 
اگــر مصدق بــه ثبــات در فضــاي کالن اقتصاد 
اعتنا داشــت، اگر مصدق اين قدر بــه ارتقاي بنيه 
توليدکنندگان در ايران توجه مي کرد؛ اين ها همه 
ناظر بر اين بلوغ فکري بود که بقاي هر کشــور و 
امنيت ملي کشور بيش از هر چيز تابع بنيه توليدي 
آن کشــور اســت و اين يکي از مالک هايي است 

آن گســتره و عمق در تاريخ معاصــر ايران تکرار 
نشده، نشان دهنده اين است که او براي ايران يک 
رويکرد همه جانبه براي توسعه در دستور کار قرار 
داده بود که به نظر مــن جذاب ترين آن ها اراده و 
اهتمامي بود کــه دکتر مصدق براي نهادمند کردن 
علم در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 

قائل بود.
متأســفانه کســاني با هر نيت در ايــران براي اينکه 
کودتاچي هــا را توجيه و تبرئــه کنند، حرف هاي 
غيرکارشناســي را درباره آن دوره مطرح مي کنند 
و حتي براي اينکه با مصدق مخالفت کرده باشند، 
اصل کودتا را انکار مي کنند. اين در حالي اســت 
کــه خانــم آلبرايت، وزيــر خارجه اســبق امريکا 
رســماً از مردم ايران به خاطر دخالتشان در کودتا 

عذرخواهي کرد.
يکي از مــواردي که در جهت تبرئــه کودتاچيان 
گفتــه مي  شــود ايــن اســت کــه در دوره دکتر 
مصدق بــراي اينکه فشــار به زندگي و معيشــت 
مردم فوق العاده زيــاد بوده، مردم ناراضي بودند و 

نخواستند دولت دکتر مصدق باقي باشد.
آقــاي انورخامه اي در کتاب اقتصــاد بدون نفت، 
تمــام آمــار و ارقامي را که ذکــر مي کند از يک 
گزارش که در دوره محمدرضا پهلوي به مناسبت 
جشن هاي 2500 ســاله گردآوري شده بود، ذکر 
مي کند و منطقش هم اين است که محمدرضاشاه 
تــا آخرين روزهاي عمرش کينــه و عداوتي که با 
دکتر مصدق داشــت را ترک نکرده بود، بنابراين 
اگــر او در يــک گــزارش رســمي خــود روي 
عملکردي از دکتر مصدق صحه بگذارد، مي توان 
روي آن حساب کرد و قطعاً زياده گويي در آن را 
ندارد و با اســتناد بر آن آمار و ارقام، واقعيت ها را 

نشان مي دهد.
دکتــر فيــروزه خلعتبــري نيــز کتابــي بــه نــام 
»کالبدشــکافي يک توسعه« نوشتند که به هر دليل 
تا امروز انتشار پيدا نکرده است و در آن تحوالت 
اقتصاد ايــران را در قرن بيســتم از منظر اقتصادي 
بررســي کرده اند. يکــي از نکات جالــب مطالعه 

او براي ايران يک رويکرد 
همه جانبه توسعه در دستور 

کار قرار داده بود که به نظر من 
جذاب ترين آن ها اراده و اهتمامي 

بود که دکتر مصدق براي 
نهادمند کردن علم در فرآيندهاي 
تصميم گيري و تخصيص منابع 

قائل بود

تقدير و تشكر

تقدير همه امور به دست خداوند قادر متعال است و او بندگان صالحش را وسيله کارهاي 
خير قرار داده و سفارش کرده از آن ها سپاسگزاري کنيم. الزم مي دانم از تالش هاي 
مجدانه دکتر نجيبي در بيمارستان گلستان اهواز و دکتر معراجي در بيمارستان شهيد 
رجايي تهران تشكرکنم. همچنين از دکتر غالمپور ممنونم. جراحي که نام تيغش لرزه بر 

جان مي اندازد؛ اما ارزش آن براي جان، جهاني مي ارزد.

سروش شاهمرادي- ايذه بختياري
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اول جهانــي موردنقد قرار داده که امکان ندارد اين 
تعداد نيرو نيازشان به غالت به حدي بوده باشد که 
باعث بروز قحطي و به ادعاي مجد موجب نابودي 
نيمي از جمعيت کشــور شــد. آبراهاميان به درستي 
خاطرنشــان کرده مرگ و ميرهاي ســال هاي جنگ 
اول جهاني در ايران، لزوماً ناشــي از قحطي نبوده؛ 
خشکســالي و شــيوع بيماري هاي وبــا، تيفوس و 
آنفلوانزا را هم بايد از عوامل مرگ وميرها محسوب 

کرد.
در صفحــه 42 کتــاب مطلبــي مهــم نوشته شــده: 
ســفارت بريتانيا در مســکو از مضمــون مذاکرات 
قوام و اســتالين اطالع حاصل کرده، مذاکراتي که 
در آن ها تصريح شــده بود بــدون موافقت مجلس 
نمي تــوان امتيــازي بــه دولت هاي خارجــي داد و 
نيز تا وقتــي نيروهــاي خارجي در کشــور اقامت 
دارند، نمي توان بــه آن ها امتيــازي داد. همان طور 
که آبراهاميان نوشــته اين مذاکــرات »خصوصي« 
بوده اند، اما ســفارت انگليس چگونــه از مضمون 
آن ها اطالع پيدا کرد؟ محتمل است اين مذاکرات 
از طريق فرخ کيواني که آن زمان ســردبير روزنامه 
اطالعات بوده و همراه با قوام به مســکو سفر کرده 
بــود، به اطالع مقامات بريتانيا رســيده باشــد. فرخ 

پااليشــگاه ســاخته بود و حتي در نقاط دوردستي 
مانند سيســيل، نيجريه، ترينيداد و پاپوآ هم مشغول 
عمليات اکتشــاف بود. )صص12-11( يعني ايران 
در همه اين شــرکت ها داراي سهم بوده؛ زيرا همه 
به گونــه اي با ســرمايه به دســت آمده از منابع نفتي 
ايران تأســيس شده بودند و طبق قرارداد دارسي هر 
شــرکت تابعه اي که با درآمدهــاي حاصله از نفت 
ايران احداث مي شــد، دولت ايران هم در آن سهم 

داشت.
ديگــر اينکه قدرت گروه هــاي چپ گرا در کتاب 
آبراهاميان بر اســاس اســناد منتشرنشــده به خوبي 
توضيح داده شده اســت، براي نمونه در صفحه 58 
آمــده در اعتصاب بزرگ کارگران شــرکت نفت 
در ارديبهشت ماه 1308، 11 هزار کارگر پااليشگاه 
آبادان توســط حزب کمونيســت هماهنگ شــده 
بودنــد، )ص18( که هرچند اندکــي اغراق آميز به 
نظر مي رســد، امــا زمينه هاي تصويــب اليحه منع 
فعاليت هاي اشتراکي را در سال 1310 به خوبي نشان 

مي دهد.
در صفحــه 27 تعداد نيروهاي اشــغالگر بريتانيايي 
در ايــران، 15 هزار تن ذکرشــده و به درســتي نظر 
»محمدقلــي مجد« را دربــاره قحطي بزرگ جنگ 

1. اهميت کتاب آبراهاميان
يکي از نکات جالب کتاب، اطالعاتي است که در 
مورد برخي مورخــان بريتانيايي مي دهد، اطالعاتي 
کــه نشــان مي دهنــد چگونه بيــن تاريخ نويســي، 
بريتانيــا،  وزارت خارجــه  رســمي  سياســت هاي 
کمپاني هاي نفتي و سرويس هاي اطالعاتي، ارتباط 
دقيق و حساب شــده اي وجود داشته است. ازجمله 
 Christopher(»در کتاب آمده »کريستوفر هيل
Hill(، مورخ مشــهور بريتانيا کــه در زمان جنگ 
دوم جهاني کارمنــد وزارت امــور خارجه بريتانيا 
بود، پيش نويس اعالميه اشغال ايران را نوشته بود و 
تأکيد مي کند دليل اشغال ايران مسئله نفت بوده و نه 
گرايش رضاشاه به آلمان نازي. )ص 10( همچنين 
»الول ســاتون«)Elwell Sutton( پيش از اينکه 
کارمنــد وزارت امــور خارجه بريتانيا شــود، براي 
شرکت نفت انگليس- ايران کار مي کرد، )ص17( 
اهميت موضوع در اين اســت کــه حتي مورخاني 
ماننــد »الرنس الکهــارت«، مورخ دوره نادرشــاه 
افشار، پيش تر کارمند شرکت نفت انگليس و ايران 
بودند. نکات ديگــر مانند توضيحــات آبراهاميان 
دراين بــاره که شــرکت نفت تگزاس همان اســت 
که امروز »تکزاکو« خوانده مي شــود و نيز شرکت 
»شورون« کنوني همان »استاندارد اويل آو کاليفرنيا« 
است به عالوه اين نکته که شرکت نفت »استاندارد 
اويل آو نيويورک«، همان است که اکنون شرکت 
»موبيل« نام دارد، بــراي خواننده امروزي بس مفيد 

هستند. )ص11(
نکته مهمتر کتاب آبراهاميان اين است که بر اساس 
اسناد معتبر نشان داده شرکت نفت »انگليس- ايران«، 
50 درصــد نفت کويــت، 33 درصد ســهام نفت 
عراق، 32 درصد نفت قطر، 34 درصد شرکت نفت 
انگليس- مصر و 55 درصد ســهام پااليشــگاه هاي 
اســرائيل را در دســت داشــته؛ همچنين شــرکت 
نفت انگليس- ايران در بريتانيا، فرانســه و اســتراليا 

حسين آباديان

نقدي بر کتاب »کودتاي 1332«

تاکنون کتاب ها، مقاله هــا و کنفرانس هاي فراواني در مــورد ماهیت و ابعاد 
سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي کودتاي 28 مرداد نوشته شده است. در 
اين زمینه هر محقق و مورخي از ديدگاه خاص خود به موضوع پرداخته، لیكن 
يكي از جديدترين کتاب هايي که دراين باره منتشرشده، پرتو نويني با استناد 
به اســناد منتشرنشده بريتانیا و امريكا بر موضوع مي افكند و مطالب آن مؤيد 
برخي نظراتي است که پیش تر در ايران از سوي حامیان نهضت ملي شدن نفت 
 The Coup 1953, the CIA, and the« ايران منتشر شده است. عنوان کتاب
Roots of Modern U. S- Iranian Relations « است که توسط انتشارات 
»نیوپرس« در نیويورک و لندن انتشار يافته است. تاکنون سه يا چهار ترجمه از 
اين کتاب منتشرشده که يكي از آن ها به ترجمه دکتر علي بهفروز توسط نشر 
»صمديه« با عنوان »کودتاي 1332؛ سازمان سیا و ريشه هاي روابط نوين ايران 
و امريكا«، در سال 1393 اســت. نظر به اينكه اين نقد براي نشريه چشم انداز 
ايران تهیه شــده، ترجمه متن هم موردتوجه واقع شده، اما به داليلي مأخذ و 

مرجع اصلي، همان متن انگلیسي باقي مانده است.

با مرد شريفي چون مصدق نبايد قرارداد ببنديم!
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هســتند انتقاد مي کند که چرا از نقش اين اعتصاب 
در به نخســت وزيري رســيدن مصــدق ذکري به 
ميــان نياورده انــد يا به ســادگي از کنــار آن عبور 
کرده اند؟ )صــص72-71( او از قول مصطفي فاتح 
نقــل مي کند حزب توده از ســوي تمــام کارکنان 
صنعتي پشــتيباني مي شــد و مصدق هــم با مهارت 
تمــام ترس از توده اي ها را بــه کار گرفت تا اليحه 
ملي شــدن نفت را به تصويب برســاند. اين گونه به 
نظر مي رســد که آبراهاميان مي خواهد خاطرنشان 
کند پذيرش نخســت وزيري مصدق از ســوي شاه 
و مجلســين، به دليل ترس از راديکال شدن جنبش 
بود، اما چند صفحه بعد خود نويســنده خاطرنشان 
مي ســازد پيشنهاد شاه براي نخست وزيري به هنگام 
اعتصاب کارکنان شــرکت نفت، سيد ضياءالدين 
طباطبايي بوده است. )ص75( بنابراين تحليل پيشين 

آبراهاميان توسط خود او نقض شده است.

2. بحث کنترل نفت
اهميت ديگر کتاب آبراهاميان در اين اســت که بر 
اساس اســناد بريتانيا و امريکا، قضاوت ما را درباره 
ريشــه هاي برخي اختالف ها در بين محافل سياسي 
ايران از ســويي و اختالف هاي قدرت هاي بزرگ 
جهاني مورد تأييد قرار مي دهد و آن هم اين اســت 
که عده اي از حاميان ملي شدن صنعت نفت بر اين 
باور بودند که فرايندهاي کشف، توليد و صادرات 
نفــت بايد تحت کنتــرل مديران ايراني باشــد، اما 
عده اي ديگر در قالب ملي شــدن، به دنبال تأسيس 
نوعي کنسرســيوم بودند؛ حتي در مالقات با هيئت 
استوکس، مصدق با پيشنهاد او در مورد نحوه اداره 
شــرکت نفت مخالفت کرد، زيــرا اين امر »قدرت 
مديريت« ايــران را از ميان مي برد و شــرکت نفت 
سابق را به گونه اي ديگر احيا مي کرد. )ص120( در 
فصول دوم و ســوم کتاب، اين نکتــه بارها و بارها 
مورد تأکيد قرار گرفته اســت. مثــاًل در صفحه 8۶ 
به صراحت نوشته شــده انگليسي ها معتقد بودند بايد 
در مقابل ملي شــدن نفت مقاومت شود تا هرگونه 
کنترل ايراني ها بر صنعت نفت در آينده عماًل خارج 
از دســت آن ها باقي بماند؛ حتي انگليسي ها حاضر 
بودند 45 درصد ســهام را در اختيــار طرف ايراني 
قــرار دهند، به شــرطي که کنترل صنعــت نفت در 
دست انگليســي ها باقي بماند. آبراهاميان به درستي 
نشــان داده واژه کنتــرل، در تمــام اســناد محرمانه 
بريتانيــا و امريکا موجود اســت، حال آنکه مقامات 
هر دو دولت به عالوه مسئوالن شرکت نفت تالش 
مي کردند از به کار بردن اين واژه در مجامع عمومي 

پرهيز کنند. )صص97-98(
 )Sir Francis Shepherd(»سر فرانسيس شپرد«
صريحاً به مقامات دولت متبوع خويش گزارش داده 
بــود تقريباً غيرممکن به نظر مي رســد آن ها بتوانند 
کاري کنند تا نظر مصدق را جلب کنند. بريتانيا بايد 
کنترل را بر منافع نفت ايران حفظ کند و شماري از 
ترفندهايي را که بتوان با آن واقعيت را پنهان کرد، 
به کار بندد. با اين وصف هنوز راه حلي پيدا نشــده 
بود که يا به خطر ريســک کردنش ارزش داشــته 
باشد يا اينکه آن قدر شفاف نباشد تا ايراني ها ضمن 

شــد، مصدق به او دســتور داد در خانــه اش تلفني 
نصــب کند تا در مواقع الزم به او دسترســي وجود 
داشته باشد. توصيف سفارت بريتانيا از حسيبي هم 
جالب توجه اســت: »متعصبانه ضد انگليسي« است 
و »يکي از بدترين هاســت« با »نگاهي ديوانه وار در 
چشــمانش.«)ص51( ادعاي دريافت پول از سوي 
آيت اهلل کاشاني توسط يک منبع مشکوک هندي، 
)ص5۶( و اينکــه به روايت انگليســي ها ازآنجاکه 
»او و پســرانش رشــوه خوار و خريدني هســتند هر 
رقيبي که آماده پرداخت پول کافي باشد، مي تواند 
به راحتي آن ها را از مصدق جدا ســازد« )همان( در 
زمره نکاتي اســت که به نقل از اســناد بريتانيا نقل 
شده اند. اشاره به اينکه تعداد اعضاي فدائيان اسالم 
از يک صد تن هم کمتر بوده و اغلب آن ها »جوان، 
تقريبــاً بي ســواد و در بازار تهران شــاگرد بودند«، 
کساني که برخي روحانيون عالي رتبه مانند آيت اهلل 
بهبهاني از ايشان به عنوان وسيله اي مفيد براي مقابله 
با چپي ها اســتفاده مي کردند، از ديگر نکات کتاب 
است که بر اساس گزارش هاي ديپلماتيک مقامات 

بريتانيا در تهران نوشته شده است.
نکته ديگر اينکــه آبراهاميــان از اعتصاب عظيمي 
در بيــن کارکنــان شــرکت نفــت بحــث مي کند 
و از نويســندگاني ماننــد ســپهر ذبيــح، فخرالدين 
عظيمــي و همــا کاتوزيــان که دوســتدار مصدق 

کيواني در اين زمان براي انگليســي ها کار مي کرد 
و بعدها جزو شــبکه اي بود که امريکايي ها درست 
کرده بودند تا عليه مصدق فعاليت کند و به شــبکه 
بدامن )BEDAMN( مشــهور بــود. در صفحه 
47 آبراهاميــان اصــل تنصيف عوايــد نفتي يعني 
تقسيم آن به صورت پنجاه - پنجاه را طرح »ماکس 
تورنبورگ«)Max Thornburg(، مشاور سابق 
شرکت نفتي استاندارد اويل و وزارت امور خارجه 
امريکا مي داند که دولت ايران از ســال 194۶ او را 
به عنوان مشاور به اســتخدام خود درآورده بود، اما 
همين ماکــس تورنبورگ که در اســتخدام دولت 
ايران بود، باوجــود اعتراض خويش به موافقت نامه 
الحاقــي »گس- گلشــائيان«، مصرانه با ملي شــدن 
نفت مخالف بود. )ص94( بــه عبارتي او هم مانند 
شــرکت هاي نفتي غربي و برخي محافل سياســي 
ايران، از طرحي مانند کنسرســيوم حمايت مي کرد 
تا زمينه مشــارکت شرکت هاي فرامليتي را در منابع 

نفتي کشور فراهم آورد.
يکــي از مباحــث جالب توجــه کتــاب، مباحــث 
مربــوط به زندگــي شــخصي برخــي از اطرافيان 
مصدق اســت. براي نمونه در مورد مهندس کاظم 
حسيبي، آورده اســت که زندگي متوسطي داشت 
و در خارج شــهر تهــران زندگي و بــا اتوبوس به 
تهران رفت وآمد مي کــرد و تنها وقتي عضو کابينه 



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
0

پاداش سا ل ها تالش خود از دوره مشروطه به بعد را 
براي راه يابي به حوزه هاي نفتي ايران دريافت کرد 
و ضمن اينکه 14 درصد ســهام شرکت سابق نفت 
انگليس و ايران را به دست آورد، رئيس آن شرکت 

مديرعامل کنسرسيوم شد. )ص209(
نکته بسيار مهمتر اين است که طرح کودتا درست 
زماني به انجام رســيد که شــرکت نفــت انگليس 
و ايــران با رويال داچ شــل به نوعــي تفاهم نهايي 
دســت يافته بود و از زمستان سال 1330 »چرچيل«، 
نخست وزير وقت بريتانيا، آن قدر به شل اعتماد پيدا 
کرده بود که طرح کنسرسيوم )شبيه طرحي که پس 
از کودتا انجام شــد( را به اين شرکت پيشنهاد داده 
بود. )همان( بايــد توجه کرد مترجم محترم کتاب، 
زمســتان ســال 1330 در متن کتاب را ســال 1331 
ترجمه کرده و به اين شکل، حقيقت مهمي مکتوم 
مانده اســت: هم زماني طرح تشــکيل کنسرسيوم با 
تکاپوهاي داخلي توسط افرادي مانند مهندس عباس 
مزدا از ياران مظفر بقايي بسيار قابل توجه است، اين 
موضوع اساســي در کتاب زندگينامه سياسي مظفر 
بقايي توضيح داده شــده و دشمني طرفداران بومي 
تشکيل کنسرســيوم با دولت مصدق و هيئت مديره 
خلع يد به خوبي روشــن شده اســت. اين امر نشاني 
است از اين نکته که مخالفان داخلي مصدق همسو 
با کمپاني هاي بزرگ نفتي، مانع عمده کنترل نفت 
و ملي شــدن تمام عيار اين تنها منبع درآمد اساسي 
کشــور توســط دولت مصدق بودند، به اين شکل 
ماهيت اصلي کودتاي 28 مرداد هم روشن مي شود. 
موضوع اين بود که برخالف دوره نخســت وزيري 
ساعد، طبق اسناد بريتانيا که مورد استفاده آبراهاميان 
واقع شده، از نظر دولت بريتانيا ديگر فرقي نمي کرد 
صاحب نفت، انگلســتان باشد يا يک عضو هلندي 
گروه، مهم اين بود که بايد يک کنسرسيوم تشکيل 
مي شد. )ص209( سفير بريتانيا در واشنگتن گزارش 
داد اعضاي کنسرسيوم نفتي مي توانستند بدون اينکه 
با شــرکت ملي نفت ايران مشــاوره کننــد يا حتي 
بدون اينکه به طــرف ايراني اطالع دهند؛ بين خود 
قراردادهايــي به ويژه در مــورد قيمت نفت و ميزان 
توليــد منعقد کنند؛ امــري که باالخره در آســتانه 
انحــالل کنسرســيوم در نيمه هاي دهه 50 شمســي 
مورد اعتراض شــاه هم واقع شــد. به واقع در آستانه 
انقالب کنسرسيوم عماًل کنترل خود را روي توليد 
نفت ايران از دســت داده بود، امري که باعث شــد 
مديران بســياري از شــرکت هاي نفتي با شاه هم از 
در مخالفت درآيند و طبق اســنادي که در دسترس 
اســت، حتي به هنگام مسافرت شاه به سوئيس براي 
تفريح و بازي اســکي؛ به او هشــدار دادند انحالل 
کنسرسيوم تبعات سختي براي او خواهد داشت. در 
نيمه هاي دهه 50 شمسي شاه هم متوجه شده بود بهتر 
اين بود با شرکت انگليسي طرف حساب مي شد تا 
شــرکت هاي مهم نفتي تأثيرگذار در جهان، زيرا به 
اين شــکل ايران نه تنها تســلط خود را به طور کامل 
بر نفت خويش از دست مي داد؛ بلکه حتي توانايي 

قيمت گذاري هم از دست او خارج شده بود.
موضوع بســيار مهم ديگر اين اســت که درســت 
هم زمان با مذاکرات امريکا و انگليس در زمســتان 

نــکات  بريتانيــا  اســناد  اســاس  بــر  آبراهاميــان 
جالب توجهي از گفت وگوهاي »جورج مک گي« 
با مصدق منتشــر کرده که بازهم نشان مي دهد اين 
قضاوت که او به واقع واســطه شــرکت نفتي »شل« 
بوده و هدفش پيشــبرد منافع اين شــرکت در نفت 
ايران بوده اســت و نه به رسميت شناختن ملي شدن 
نفــت، کاماًل واقعيت دارد. در صفحه 12۶ مضمون 
ســندي بس مهــم ارائه شــده که تصريــح مي کند 
»مک گي« يک بسته پيشنهادي مبهم به مصدق ارائه 
کرده اســت. طبق اين بسته پيشنهادي، شرکت ملي 
نفت ايران، پااليشگاه کرمانشاه را تصاحب مي کرد 
و مديريت تمــام حوزه هاي نفتي يعني اکتشــاف، 
توليد، استخراج و حمل ونقل را به عهده مي گرفت. 
پيشــنهاد بعدي جالب تر بود: پااليشــگاه آبادان به 
شــرکتي غير انگليسي و ترجيحاً شــرکت »رويال 
داچ شل« فروخته مي شــد، اين شرکت کارکنان و 
تکنيسين هاي خود را استخدام مي کرد و به ايرانيان 
هم آموزش مي داد. پول حاصله از فروش پااليشگاه، 
به عنوان خسارت به شــرکت نفت انگليس و ايران 
داده مي شد. شــرکت ملي نفت ايران هم ساليانه تا 
مدت 15 سال حداقل سالي 30 ميليون تن نفت خام 
به شرکت نفت انگليس و ايران مي فروخت، اين در 
حالي  اســت که ديگر شــرکت نفتي به نام انگليس 
و ايران وجود نداشــت و اين شــرکت به »شرکت 
ملــي نفت ايران« تغيير نام داده بود. به هر روي طبق 
پيشــنهاد مک گي، هيئت مديره شــرکت از سه نفر 
ايراني و چهار نفر خارجي تشکيل مي شد، معامالت 
بــا پوند انگليس انجام مي گرفت، هرچند پول رايج 

هلند و سوئيس هم پذيرفته مي شد.
درست در زمان مذاکرات مک گي با مصدق، »دين 
آچســون«، وزير امور خارجه امريکا به انگليسي ها 
اطمينان مي داد نفتي که در ايران توليد مي شود بايد 
تحت کنترل و پخش انگليس باشــد و هيچ قرار و 
مــداري نمي توان گذاشــت که بــازار نفت جهان 
را برهــم بزند. )همــان( از همان دوره انگليســي ها 
مي گفتند بهتر است هيچ توافقي وجود نداشته باشد 
تا اينکه يک توافق بد وجود داشته باشد. )ص197( 
شل پيشــنهاد کرده بود پااليشگاه آبادان را بخرد به 
اين شــرط که کنترل مناطق نفت خيز در دست اين 
شرکت باشد و تکنيســين ها هم نبايد براي شرکت 
ملي نفــت ايــران کار مي کردند، زيــرا از نظر اين 
شرکت ايراني ها بي کفايت و غيرقابل اعتماد هستند 
و حاضر به گوش دادن به مشاوران خارجي نيستند. 
)همان( البته شــرکت فرامليتي شــل پس از کودتا 

پذيرفتنش از درک ماهيت آن عاجز باشند و ندانند 
چه اتفاقي در حال وقوع اســت. موضوع بسيار مهم 
اين است که کميته اي کاري براي يافتن راه حلي در 
مورد ملي شدن نفت ايران در لندن تشکيل شد و به 
اين نتيجه رســيد که هدف اصولي بريتانيا بايد اين 
باشد که کنترل مؤثر امور در دست خود انگليسي ها 
باقي بمانــد، پيش از اينکه بريتانيا اصل ملي شــدن 
نفت ايران را بپذيرد. )ص87( يعني انگلستان حاضر 
بود حتي ملي شدن نفت را بپذيرد، مشروط بر اينکه 
کنترل صنعت نفت در اختيار انگليســي ها باشد، اما 
بازهم به گزارش خود انگليســي ها، مصدق حاضر 
نبود هرگونه شــرايطي را بــدون کنترل کامل نفت 
توســط ايراني ها بپذيرد )همان(. طبق اســنادي که 
 آبراهاميان مورد استفاده قرار داده، »جورج مک  گي« 
)George McGhee(، معــاون وزارت خارجه 
امريــکا هــم موافقت کرده بــود کنتــرل نفت در 
اختيار بريتانيا باشــد و اســاس مســئله ايــن بود که 
چگونه مي توان کاري کرد تا احســاس ملي شــدن 
همچنان گســترش يابد، اما درعين حال اين قدرت 
را به شــرکت نفت انگليس و ايران بدهد تا کنترل 
نفــت را در انحصــار خــود نگــه دارد. )ص91( 
نکته بســيار مهمتر اين اســت که اياالت متحده هم 
اطمينان داده بود ملي شــدن تمام عيار را نمي پذيرد، 
زيرا چنيــن کاري اثرات و نتايج ناخوشــايندي بر 
ديگــر کشــورهاي توليدکننده نفــت باقي خواهد 

گذاشت)همان(.
 نماينده شــرکت »اســتاندارد اويل آو نيوجرســي« 
به تصريح با فرمول ملي شــدن نفت توسط مصدق 
مخالف بــود، زيرا در صورت پذيــرش اصل ملي 
شــدن نفت، امريــکا از اينکــه عهــده دار هرگونه 
عمليــات نفتي در هر جــاي دنيا شــود، بازخواهد 
ماند)همان(. باالتر اينکه نماينده شرکت »سوکوني« 
پيشنهاد کرد عليه مصدق از زور استفاده شود، زيرا 
امريکا نمي تواند اجازه دهد چنين سرمايه حياتي از 
دست او خارج شود. از همه مهمتر نماينده شرکت 
گلف گفته بود به نظر او، فنا شــدن ايران زير سايه 
کمونيســم، بهتــر از اين اســت که مصــدق پيروز 
شــود )همان(. در صفحه 92 تأکيد شــده »هربرت 
هــوور« ) Herbert Hoover( هم گفته بود اگر 
مصدق در مســئله نفت پيروز شده بود، منافع نفتي 
امريکا در نقاطي دورافتاده مانند ونزوئال و عربستان 
ســعودي با تهديدي عمده روبرو مي شــد. »هنري 
گريدي«)Henry F.Grady( هم که در مألعام 
تظاهر به تمايالت ضد انگليسي و موافق ايران نشان 
مي داد، با ملي شدن نفت ايران کاماًل مخالف بود. او 
به تورنبورگ گفته بود مشاوران مصدق »گانگسترها 
و تروريست هايي هستند که به نوبه خود بايد با آن ها 
رفتاري کرد که با گانگســترهاي شيکاگو کرديم.« 
)ص95( نکته ديگر اين است که انگليسي ها هميشه 
بر اين موضوع تأکيد مي کردند که بهتر است هيچ 
توافقــي با مصدق صــورت نگيرد، تــا اينکه يک 
توافق غيرقابل قبول به دســت آيد. )ص83( بنابراين 
کليدواژه هايي مانند توافق نکردن بهتر است از توافق 
بد، در تاريخ مناسبات ديپلماتيک و اقتصادي ايران 

با جهان غرب مسبوق به سابقه است.

مخالفان داخلي مصدق 
همسو با کمپاني هاي بزرگ 

نفتي، مانع عمده کنترل نفت 
و ملي شدن تمام عيار اين تنها 

منبع درآمد اساسي کشور توسط 
دولت مصدق بودند، به اين 

شکل ماهيت اصلي کودتاي 28 
مرداد هم روشن مي شود
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را ســازمان داده بود و حزب زحمتکشان و سومکا 
هم از فرصت به دســت آمده، اســتفاده کردند و به 
تجمع آن ها حمله بردنــد و البته گناه درگيري اين 
روز را بــه گردن حزب توده افکندنــد. آبراهاميان 
تأکيد مي کند اين آشــوب توسط سيا سازمان دهي 
شــده بود )همان( نکته ديگر اينکه بر اســاس اسناد 
بريتانيا، يکــي از مقامات شــرکت نفت به مجلس 
عــوام گــزارش داده، زد و خــورد را اراذل واوباش 
بقايــي Baqai’s Hooligans شــروع کردند و 
نه افراد حزب توده. )ص115( حساسيت آبراهاميان 
روي مســئله حزب زحمتکشــان و رهبر آن بقايي، 
ستودني است، به ويژه در مسئله اسناد خانه »ريچارد 
نماينده شرکت   ،)Richard Seddon(»ســدان
نفــت انگليس و ايران در تهــران. او اين نظر را که 
پيش تر در کتــاب زندگينامه سياســي مظفر بقايي 
مطرح شده، تأييد مي کند که »بعضي، احتماالً افراد 
حزب زحمتکشان بقايي«، مکاتبات تحريف شده اي 
را بين شــرکت نفــت و حزب توده به اســناد خانه 
ســدان اضافــه کرده انــد. )ص121( همان طور که 
مکاتبات تحريف شــده اي در مورد برخي بستگان 
مصــدق ازجمله احمد متين دفتري به آن افزودند و 
مي خواســتند از اين راه، نوعي بي اعتمادي نسبت به 

نهضت ملي توليد کنند.
بر اســاس اســنادي که آبراهاميان از آن ها استفاده 
کــرده، ريچارد کاتــم اطالعات مربــوط به حزب 
تــوده را در ايران جمــع آوري مي کــرد، به عالوه 
اطالعات حزب زحمتکشان، حزب آريا و سومکا، 
توســط او جمــع آوري مي شــد. )ص158-159( 
به بــاور انگليســي ها، امريکا نيازهــاي مالي حزب 
زحمتکشــان و ســومکا را تأمين مي کرد. )159( بنا 
بر هميــن گزارش، بقايي با حزب آريا که توســط 
هادي سپهر راه اندازي شده و از سوي سرلشگر ارفع 
حمايت مي شــد، روابط نزديک داشت به عالوه با 
داوود منشي زاده، رهبر ســومکا هم مراوده داشت. 
به گزارش اســناد بريتانيا، ريچارد کاتم در مالقات 
با بقايي، ســپهر و منشــي زاده، نگرش هاي سياسي 
موجــود در دانشــگاه تهران را با اين عــده در ميان 
مي گذاشت. در صفحه 275 نويسنده کتاب، رسماً 
 MI6 پشتيبانان بقايي و البته همکاري عملي و مؤثر
را عوامل اصلي قتل ســرتيپ محمود افشــارطوس 

مي داند. )ص179(

4. مجلس هفدهم، زمينه ساز کودتا
يکــي از مهمترين مباحــث کتــاب آبراهاميان در 
مــورد مجلــس هفدهم اســت کــه به واقــع يکي 
از بســترهاي وقــوع کودتــاي 28 مرداد بــود. در 
صفحه هاي 33 1-132 نويســنده نکته بســيار مهمي 
را ذکر کرده اســت، اينکــه در جريــان انتخابات 
مجلس هفدهم، رقابت بين جناح هاي جبهه ملي، از 
رقابت بين طرفداران شاه و اين جبهه هم بيشتر بود. 
در يــک طرف حزب ايران و پيــروان مصدق قرار 
داشتند و در ســوي ديگر مجمع مسلمانان مجاهد، 
آيت اهلل کاشــاني، حزب زحمتکشــان بقايي و البته 
فدائيان اسالم. در شهرستان ها اختالف ها بيشتر بود، 
به واقــع دو جنــاح متمايز جبهه ملــي، کانديداهاي 

نشــان دهد، واژه هاي کله شــق، لجباز، عوام فريب، 
حيله گر شــرقي و نامعقول در زمره اين کليدواژه ها 
هســتند. عمق کينه سر فرانسيس شپرد، سفير بريتانيا 
در ايــران، از مصدق را مي توان در گزارشــي از او 
خواند: »مــکار، غيرقابل اعتماد و کاماًل غيراصولي. 
او هيچ تأثير خوشــايندي روي افــراد نمي گذارد. 
]در ترجمه فارسي: او هيچ تأثير ناخوشايندي روي 
افراد نمي گذارد.[ نســبتاً قدبلند اســت، اما پاهايش 
کماني شکل است، به طوري که مثل خرس ]ترجمه 
فارســي: خروس[ راه مي رود و پايش را روي زمين 
مي کشد. تا حدودي شبيه اســب درشکه و اندکي 
کــر اســت.« )ص99( حتي »مجله تايــم« او را مرد 
ســال 1951 معرفي کرده بود تــا »اين جادوگر پير« 
را مورد اســتهزا قرار دهد. )ص101( با اين وصف 
برخي ديپلمات هاي بريتانيايي به شرافت و تعصبات 
ملــي مصدق اعتــراف مي کردند: مي تــوان با يک 
انســان رذل معامله کــرد، »اما با يک آدم شــريف 
متعصب چطور مي توانيم معامله کنيم؟« )ص99( از 
ديپلمات هاي امريکايي و انگليسي انتظاري نيست، 
نکته اين اســت که برخي ايرانيان در تحقير مصدق 
گوي سبقت را از غربي ها ربوده اند، براي نمونه رضا 
شيخ االسالمي، استاد سابق مطالعات ايراني دانشگاه 
آکســفورد، ضمن اينکه سياســتمداران انگليسي و 
امريکايي را موردتمجيد قــرار مي دهد، مصدق را 
فردي لوس، بي نظــم، نامتعــادل، پيش بيني ناپذير، 

ناسپاس و ديکتاتور معرفي مي کند. )ص10۶(

3. آبراهاميان و موضوع حزب زحمتكشان
کتاب آبراهاميان تأييدکننده داوري هايي است که 
پيش تر در مــورد ماهيت برخي تحوالت سياســي 
کشــور در ماه هاي ملي شــدن صنعــت نفت روي 
داده بود، يعني نقش دســت هاي پنهان در حوادث 
سياسي مورد تأييد قرار گرفته است. مثاًل در صفحه 
115 آمده اســت درگيري روز بيست و سوم تيرماه 
1330 ربطي به ورود هيئت هريمن به ايران نداشت، 
حزب توده در اين روز به مناسبت تقارن با اعتصاب 
کارگران شرکت نفت به سال 1324 اين گردهمايي 

ســال 1330 براي دســتيابي به راه حلي بــراي مهار 
طوفان ملي شــدن صنعت نفت ايران، تحوالتي در 
کشــور به وقوع پيوست. در صفحه 131 آبراهاميان 
آورده در فوريه 1952 يعني بهمن ماه 1330 جلسه اي 
با حضور مقامات عالي رتبه بريتانيا و امريکا در لندن 
تشکيل شــد تا بحران ايران را بررسي کند، اما همه 
مدارک اين جلســه نابود شــده اند. درســت در 25 
بهمن همين سال سيد حسين فاطمي توسط فدائيان 
اسالم ترور شد. هم زمان با ترور فاطمي روزنامه هاي 
کيهان، اطالعات، داد، آتش و طلوع، اخبار مربوط 
به فدائيان اســالم را به شــکلي جانب دارانه مطرح 
مي کردند و از ايشــان به مثابه ســالحي عليه دولت 
اســتفاده مي کردنــد )همــان( مأمــوران بريتانيا در 
تهران گزارش مي دادند، ســيد ضياء از سال 1330 
با مخالفان مصدق جلســه تشــکيل مي دهد. گاهي 
موارد هم با آيت اهلل کاشاني مالقات و او را تشويق 
مي کرد عليه مصدق وارد ميدان شود، گزارش همه 

اين جلسات به لندن ارسال مي شد. )ص154(
از دوره مصــدق شــرکت هاي نفتــي امريکايي در 
گفت وگوهاي خود با مقامات وزارت امور خارجه 
دولت متبوع خود، هشــدار مي دادند ناسيوناليســم 
ايراني تهديدهاي خطرناکي براي معاهده هاي نفتي 
آن ها در سراسر جهان توليد کرده است. )ص101( 
بــه همين دليل نــه انگليس و نه امريــکا، هيچ کدام 
حاضــر نبودند از مخالفت خود با ملي شــدن نفت 
دســت بردارنــد، )ص108( همان طــور که حاضر 
نبودند سياســت موازنه منفي را هضم کنند. از نظر 
غرب ايران يا با آن ها بود يا در بلوک مخالف ايشان 
و سياســت موازنه منفي که توسط مصدق در پيش 
گرفته شده و منجر به ســقوط او شد، نمي توانست 

قابل فهم باشد.
از ديگــر نکات جالب توجه کتــاب آبراهاميان اين 
اســت که نگاه بريتانيايي ها را به ايراني و شــخص 
مصدق به خوبــي نمايش داده اســت. در صفحات 
99-98 آبراهاميان کليدواژه هاي جالبي اســتخراج 
کرده تا نظر منفي مطبوعات و محافل سياسي امريکا 
و انگليــس را درباره مردم ايران و شــخص مصدق 

محمدرضاشاهوشعبانجعفري
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پشــتيباني نکردن از قــوام را براي آينده ســلطنت 
خود، مورد توجه قــرار دهد. )ص14۶( در مجلس 
هفدهم سيد حســن امامي، رئيس مجلس که خود 
در کســوت روحانيــت بــود، از انگليســي ها پول 

مي خواست تا نمايندگان روحاني مجلس را بخرد.
از سال 1331 عماًل يک کابينه سايه توسط سرلشگر 
فضل اهلل زاهدي درست شــده بود، نيروهاي اصلي 
زاهدي در شــاخه مذهبي جبهه ملي بودند، آيت اهلل 
کاشاني و شــمس قنات آبادي از يک سو و همگام 
با آن ها بقايي، حســين مکي و حائري زاده از سوي 
ديگر برجســته ترين نمايندگاني بودنــد که در اين 
مقطع با زاهدي همــکاري مي کردند. )ص155( به 
گزارش وابســته نظامي ســفارت بريتانيا، زاهدي به 
آيت اهلل کاشــاني قول داده بود مقامي در حکومت 
آينــده به او داده خواهد شــد. »ارنســت پرون« در 
 )Robin zaenner(»مالقاتي بــا »رابيــن زينــر
ايران شــناس و مأمور MI6 در تهران، گفت شــاه 
توانســته اســت سياســتي زيرکانه در پيش گيرد و 
کاشــاني و بقايي و مکــي را از مصدق جدا کند و 
ديگر جبهه ملي وجــود خارجي ندارد. )ص 15۶( 
اختالفــات در صفــوف داخلي جبهه ملي ســال ها 
پيش به نقطه اوج خود رســيده بود. هدايت اهلل متين 
دفتري به نقل از سيد حسين فاطمي نقل کرده است 
هرگاه فهرست کانديداهاي انتخابات تهيه مي شد، 
بقايي هميشــه اصرار داشت حزب زحمتکشان بايد 
همان اندازه کانديدا داشــته باشــد که حزب ايران 
 ،)Sir Sam Falle(»ســام فــال« )دارد. )ص1۶۶
مأمور وزارت امــور خارجه بريتانيــا، هم گزارش 
کرده فرستادگان کاشاني، بقايي و حائري زاده ديده 
شــده اند که با زاهدي مالقات مي کنند. نکته ديگر 
اينکه پس از حوادث 30 تيرماه، »لوئي هندرسون« با 
آيت اهلل کاشاني در سه نوبت جداگانه مالقات کرده 
اســت. يکي از اين جلسات ســه ساعت و نيم طول 
کشــيد و صورتجلسه آن هنوز هم سري باقي مانده 
است. انگليســي ها گزارش دادند کاشــاني به طور 
محرمانه به امريکايي ها اطالع داده که زاهدي بهترين 
جانشين براي مصدق است. هندرسون دريافت نظر 
کاشاني اين اســت که ايران با يک کودتا مي تواند 
نجات يابد. )ص 1۶1( در اواخر ســال 1331 سيا به 
رئيس جمهوري امريکا اطالع داد کاشاني شخصيتي 
کليدي براي تشويق موافقان شاه به انجام تظاهرات 
عليه مصدق در تهران است. درست در همين زمان 
روزنامه هاي اطالعات، کيهان، خواندني ها، شاهد، 
ملت ما و نبرد اسالم مطالبي عليه مصدق مي نوشتند 
و او را ديکتاتــور خطــاب مي کردنــد، مطبوعات 
غربي هم اغلب صداي مخالفان داخلي را منعکس 

مي کردند. )ص 1۶8(
ســفارت بريتانيا گزارش داده اســت درهرصورت 
بدون حمايت شــاه امکان نداشــت بشــود مصدق 
را ســرنگون کرد، با اين احتمال که شــايد مصدق 
از شــاه نقطه ضعفي دارد و به اين وســيله قادر است 
هر زمان که احســاس کرد دولتش در حال سقوط 
اســت، از اين نقطه ضعف اســتفاده کند. )ص13۶( 
نکته ديگري که نويســنده کتاب آورده و البته بايد 
با ترديد نســبت به آن برخورد کرد اين اســت که 

بود قوام به جاي مصدق به نخســت وزيري انتخاب 
شود، سفارت انگليس اين شــايعه را گزارش کرد 
کــه بقايي، مکي و حائري زاده از اين طرح حمايت 
مي کردند، اين ها از شــهريور 1320 تا زمان تشکيل 
حــزب دموکرات قــوام در مجلــس پانزدهم، با او 
کار کــرده بودند. ســفارت انگليس گــزارش داد 
بقايي از امريکايي ها پــول دريافت کرده تا از قوام 
حمايت کنــد. »بعدها نيز گــزارش داد که قوام در 
دست خود نامه شــرم آوري از بقايي داشت که در 
آن قول پشتيباني را به قوام داده بود.«)ص13۶( اين 
گزارش ها همه مســتند بــه گفت وگوهاي مأموران 
مخفي بريتانيا با محافل سياســي تهــران بود. اکنون 
مالقات هاي مخفي بقايي با قوام و شــاه علني شده 
بود و اعضاي ســاده حزب زحمتکشــان از اين امر 
عصباني بودند، امــا آبراهاميان در توضيح حوادث 
30 تيرماه، به نقش بقايي و حزب زحمتکشان اشاره 
نکرده و توضيح نداده چرا او به صف مخالفان قوام 
پيوست و حتي در سخنراني هاي خود مي گفت در 
ميادين اصلي شــهر تهران، چوبه دار به پا کرده که 

هرکس قوام را يافت، حلق  آويزش کنند.
بــه  رغبتــي  چنــدان  دل  در  کاشــاني  آيــت اهلل 
نخســت وزيري قــوام نداشــت، نه برخــالف نظر 
آبراهاميان به اين دليل که در سال 1325 و به هنگام 
نخست وزيري قوام دستگير شــده بود، بلکه به اين 
دليــل که قوام حاضر نبود او را در قدرت سياســي 
مشارکت دهد. اين دليل اصلي مخالفت کاشاني با 
قوام بود و نــه به دليل اينکه قوام به طعن کاشــاني 
را مورد خطاب قرار داده و نوشــته بود سياســت را 
از مذهــب جدا نگاه خواهد داشــت يا اينکه حکم 
دســتگيري کاشــاني را صادر کرده بود. )ص210( 
شاه هم با قوام ميانه اي نداشت و به سيد حسن امامي 
گفته بود خوب اســت قوام به قــدرت بازگردانده 
شــود، اما چگونه مي توان به هنــگام ضرورت او را 
برکنــار کــرد؟ )ص139( برخــالف گزارش هاي 
تاريخــي، شــاه از قــوام حمايتي نکــرد؛ »جورج 
ميدلتــون«)George Middlton(، کاردار وقت 
ســفارت بريتانيا در تهران، پــس از حوادث30 تير 
شاه را مردي ترسو مي دانست که شجاعت اخالقي 
ندارد، به حدي که حتي قادر نيســت نتايج سياست 

جداگانه معرفــي کرده بودند، مثاًل در شــاهرود و 
تبريز کانديداهاي مورد حمايت کاشــاني انتخاب 
شــدند، اما در کاشان و کرمانشــاه و گلپايگان، به 
ترتيب دکتر رضوي، دکتر سنجابي و دکتر معظمي 
منتخــب مــردم بودند کــه مورد حمايت شــخص 
مصدق قرار داشــتند. )ص133( مقامات انگليســي 
انتخابــات مجلس هفدهــم را رصــد مي کردند و 
به طــور خاص مــواردي نظير اين گــزارش را تهيه 
مي کردند: »اين هفته دعواي بين مصدق و کاشاني 
آشکار شد. کاشاني به شکل روزافزوني از مصدق 
و وزير کشور ناراضي است، زيرا آن ها او را کمک 
نمي کنند تا نمايندگان خودش را به مجلس بفرستد. 
او نيــز آگاه اســت کــه توصيه نامه هــاي ننگ آور 
انتخاباتي پســرانش به طورجدي به مقام و مرتبه اش 

لطمه وارد ساخته است.« )همان(
آبراهاميــان به خوبــي نشــان داده انتخابات مجلس 
هفدهــم به واقع آغاز فروپاشــي دولــت مصدق از 
درون بود. مجلس هفدهم اين موقعيت را در اختيار 
امريکا و انگليس قرار داد تا دولت را ســاقط کنند. 
از 79 نماينده مجلس، مصدق تنها مي توانست روي 
رأي 25 نفر حساب باز کند، کاشاني 10 رأي و شاه 
20 رأي را عماًل در اختيار خود داشــتند، سيد ضياء 
فخر مي فروخت که 25 نماينده مجلس در حقيقت 
از او پشــتيباني مي کنند. )ص132( در اين زمان شاه 
به آيت اهلل کاشاني بيشتر نزديک شد و کاشاني هم 
به پيروان خود سفارش کرد انتقاد از دربار را خاتمه 
دهند. اين نکته در گزارش سفارت انگليس آورده 
شــده اســت. )همان( باز هم بر اساس گزارش هاي 
مقامات ديپلماتيک بريتانيا، آمده است غروب روز 
28 مرداد سپهبد زاهدي به ديدار کاشاني رفت، روز 
بعد شــاه هم بدون ســروصدا به مالقات او شتافت. 
ســفير عراق در تهــران به طور محرمانــه به روزنامه 
رويترز گفت شاه به مالقات کاشاني رفت تا شخصاً 
از او براي همکاري در بازســازي رژيم شاهنشاهي 
تشــکر کند. )ص198( به عبارتي اختالفات دروني 
در مجلــس هفدهم نقش اساســي در زمينه ســازي 

کودتاي 28 مرداد داشت.
به واقع مهمترين بخش کتــاب آبراهاميان تأکيد بر 
نقش مجلس هفدهم در تحوالت بعدي است. قرار 
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در نوامبــر 1952 بار ديگــر وزراي خارجه امريکا 
و انگليس جلســه مشترکي تشــکيل دادند و از سيا 
و MI6 هــم خواســتند برنامــه اي مشــترک براي 
سرنگوني مصدق تهيه کنند )همان( يکي از نکاتي 
که آبراهاميان مورد تأکيد قرار داده اين اســت که 
عمليات براندازي مصــدق براي جلوگيري از نفوذ 
کمونيســم نبــود، زيرا هــم امريکا و هــم انگليس 
به اين نتيجه رســيده بودند تنهــا جايگزين مصدق 
لزوماً، کمونيســم نخواهد بــود و اين عمليات نبايد 
به مثابه مقابله با تحرکات روســيه و بخشي از جنگ 
ســرد تلقي شــود. )ص173( آبراهاميان به درســتي 
خاطرنشــان کرده است درست همان افرادي که به 
گفته مقامات سيا نفوذي هاي کمونيست ها در جبهه 
ملي بودند، بعدها اجــازه يافتند به امريکا مهاجرت 
کرده و در آنجــا زندگي کنند. به نظر او اگر حتي 
سرســوزني اين شک حقيقت داشــت، اجازه دادن 
به ايشــان بــراي زندگي کــردن در امريکا، خالف 

مقررات اداره مهاجرت اين کشور بود. )ص175(
آبراهاميان به درســتي آورده است که شبکه نظامي 
تحت رهبري سرلشــگر اخوي و سرلشــگر ارفع با 
بريتانيــا مرتبــط بودند. )ص 151( طبق ســندي که 
توســط رابين زينر تهيه شــده، او حــوادث پس از 
ترور فاطمي توســط فدائيان اسالم در بيست و پنجم 
بهمن ماه 1330 را نوشــته و اظهارنظــر کرده دليلي 
وجود نــدارد که انگليس نتواند بــا اين گروه عليه 
جبهه ملي به همکاري خــود ادامه دهد. )ص153( 
به گزارش زينر، فدائيان اســالم با ســيد ضياءالدين 
طباطبايي رابطه داشــتند، علت امر اين بود که سيد 
ضياء قول داده بود شريعت اسالم را اجرا کند. زينر 
گزارش داده نگراني مهم فدائيان اسالم براي اجراي 
قوانين شــريعت به ويژه مسائلي مانند منع استفاده از 
مشروبات الکلي، برچيدن مراکز فحشا و استفاده از 
چادر براي بانوان بود؛ اما اين ها دل مشغولي انگليس 
نيست، يعني براي انگليس باورهايي مانند باورهاي 
فدائيان اسالم، مسئله اصلي نبود؛ پس مي شد با ايشان 
همکاري کرد. )ص153( دل مشغولي اصلي بريتانيا 
تأســيس دولت ملي در ايران بود که مي توانســت 
منافع اين کشور را در ايران و تمام جهان با مخاطره 
روبرو کند، نه گروه هايي که به ظواهر شــريعت بها 
مي دادند و درعين حال سرگرم تضعيف دولت ملي 
بودند. مسئله ديگر نابود کردن حزب توده از طريق 
سرکوب شــديد آن بود، اين حقيقت در صفحات 
پاياني کتاب آبراهاميان به خوبي توضيح داده شــده 
است: بالفاصله پس از کودتا 1200 توده اي دستگير 
شدند، در ماه هاي بعد اين تعداد به 2500 تن بالغ شد. 
تا تابستان 1333 تعداد بازداشتي هاي حزب توده به 
سه هزار تن رسيد؛ البته آماري مشابه در منابعي که 
به زبان فارسي منتشر شــده اند، قابل دستيابي است. 
برخــالف جبهه ملي که دو نفــر از اعضايش يعني 
سيد حسين فاطمي و کريم پور شيرازي اعدام شدند، 
تعــداد اعضاي اعدامي حزب تــوده 31 تن بود. 11 
تن زير شــکنجه کشته شدند، حکم اعدام 52 تن به 
حبس ابد کاهش يافت، 92 تن به حبس ابد محکوم 
شدند و صدها نفر ديگر از يک تا پانزده سال زندان 

محکوم شدند. )ص 213(■

شده درســت روز پس از 30 تيرماه 1331 »جورج 
ميدلتــون«، کاردار ســفارت بريتانيــا در تهران، در 
انديشه »روش هاي قابل قبول يا پليد« براي براندازي 
مصدق بود. در صفحه 147 بر اســاس گزارشــي از 
ميدلتون کاماًل معلوم مي شــود طــرح کودتا، دقيقاً 
ارزيابي شده و مورد تأييد قرار گرفته بود. ميدلتون 
گزارش داده بود، او و لوئي هندرســون، سفيرکبير 
امريــکا در تهران، اکنون متقاعد شــده اند »که تنها 
راه حل براي بحران، يک کودتاي نظامي بود.« )ص 
147( هندرســون به وزارت خارجــه گزارش داده 
بود هيچ شانســي براي آينده مذاکرات نفت وجود 
ندارد، زيرا مصدق به مســئله کنترل نفت به دســت 
ايراني ها تأکيد خواهد ورزيد و انگليس هم حاضر 
نيســت زير بار چنين موضوعي بــرود. )همان( در 
تلگرافي بسيار محرمانه، وزارت امور خارجه بريتانيا 
به اطالع ســفارت کشــور خود در واشنگتن رساند 
که اکنون مشــاوران و طراحان سياســي امريکايي 
آرزو مي کنند در ايران هم يک محمد نجيب وجود 
داشــت، ژنرالي که در مصر کودتا کرد و حکومتي 

طرفدار غرب روي کار آورد. )همان(
نکته اساسي تر اين اســت که وزارت جنگ بريتانيا 
از وابســته نظامي خود در تهران خواست تا گزارش 
سريعي درباره ميزان وفاداري نيروهاي مسلح به شاه 
و توانايي ايشــان براي انجام يک کودتا را بررســي 
کند و اينکه چه کسي مي تواند نقش ژنرال نجيب را 
برعهده گيرد. وابسته نظامي هم به فوريت نام چهار 
ژنرال ارتش را ارائــه داد، اما افزود چون هيچ کدام 
ايشان شــهرت و اعتبار الزم در بين نيروهاي مسلح 
ندارند، »کودتا بايد به نام شــاه انجام شود.« )همان( 
البته آبراهاميان نام اين چهار ژنرال را نياورده اســت. 
در صفحه هاي 171-170 بــار ديگر به اين موضوع 
بســيار اساسي اشاره شــده که طرح کودتا بالفاصله 
بعــد از قيام 30 تير برنامه ريزي شــده و هندرســون 
ســفير امريکا و »جورج ميدلتون« کاردار بريتانيا هر 
دو به اين نتيجه رســيده بودنــد که تنها راه برکناري 
مصدق انجام يک کودتاي نظامي است. به اين شکل 
ايــن روايت تاريخــي که گويا هندرســون طرفدار 
سرنگوني مصدق نبود، نقض مي شود. آبراهاميان نيز 
به تقاضاي وزير امور خارجه انگليس اشاره کرده و 
البته به جلسات مشترک سيا و MI6 پرداخته است 
که در تابســتان ســال 1331 برگزار مي شــد و »آلن 
دالس« رئيس بعدي سيا هم در آن شرکت مي کرد. 
نويسنده اشاره مي کند صورت جلسات اين مذاکرات 

هنوز هم محرمانه باقي مانده است. )ص 171(

گويا شــاه بريتانيا را به دليل خلع پدرش از سلطنت 
نبخشيده و به دنبال فرصتي براي انتقام گيري از آنان 
بود. در اســناد مورد اســتفاده آبراهاميــان آمده که 
بايد بريتانيا، شــاه را از تمام قدرت هايش خلع کند 
و اگر الزم بود او را به راهي بفرســتند که رضاشاه 
را فرســتاده بودند. )همان( اما مســئله اين است که 
اگــر انگليس اين قــدر قدرت را داشــت که بتواند 
شاه را معزول کند، پس چرا نمي توانست با مصدق 
برخورد کند؟ اصاًل در آن زمان شــاه در راســتاي 
منافــع بريتانيا حرکت مي کرد، پــس چرا بايد او را 
برکنار مي کردند؛ مگر اينکه تصور شــود شــاه از 
عملکرد مصدق بــراي تضعيف موقعيت بريتانيا در 
ايران اســتفاده مي کــرد. مي دانيم اين نظر درســت 
نيست، زيرا شــاه در رأس توطئه گراني قرار داشت 
که مي خواســتند مصدق را واژگــون کند. وقتي به 
گذشته مي نگريم، اکنون اين نکته بيشتر جلب توجه 
مي کند که چرا مصدق تقاضاي اختيارات شش ماهه 
و بعد يک ساله کرد؟ هنگامي که تحرکات مجلس، 
دربار و قدرت هــاي خارجــي را ارزيابي مي کنيم 
و نقــش آن هــا را در ايجاد بلوا و آشــوب و توليد 
حرکات مخفي براندازي مورد تجزيه وتحليل قرار 
مي دهيم، راز اين درخواســت روشــن مي شود. به 
همين دليل اســت که براي نخستين بار از شاه براي 
تجاوز به قانون اساســي و سدکردن راه مبارزه براي 

ملي شدن نفت، انتقاد کرد. )ص 137-38(
يکي از نکات ديگر کتاب آبراهاميان اين است که 
اقدامات اصالحي دولت مصــدق در زمان گرفتن 
اختيــارات شــش ماهه و يک ســاله را توضيح داده 
اســت. اعطاي حق رأي به زنــان، تعيين دو درصد 
ماليــات بر دارايي هاي بزرگ که نخســتين ماليات 
بر ثروت در تاريخ ايران به شــمار مي رود، به عالوه 
ارائــه بيمه هاي درماني مورد تأکيــد قرار گرفته اند. 
)ص145( از ديگر نکات مهم کتاب، افزودن لوايح 
قانوني دولت مصدق براي انجام طرح هايي به منظور 
افزايش سطح بهداشــت، دستمزدها و رفاه عمومي 
نام برد که در انتهاي فصل دوم کتاب آورده شده اند 
و نشاني از گرايش مصدق به سمت استقرار عدالت 

اجتماعي است.

5. طرح کودتا
با وصف موازنه شــکننده نيروهاي مجلس هفدهم 
به زيــان مصــدق، مقامــات بريتانيا معتقــد بودند 
نخســت وزير از حمايــت عمومي بهره مند اســت؛ 
»بسيار بيشــتر از برخي دوستان نزديک ما«، بنابراين 
سرنگوني مصدق از راه قانوني غيرمحتمل مي نمود 
و به توصيه مقامات انگليس، »ممکن اســت کودتا 
تنهاپاســخ باشــد.« )ص134( نکته جالب توجه اين 
اســت که آبراهاميان اشاره کرده در آستانه کودتا، 
حداقل يک ســوم نمايندگان از ســيا و اينتليجنس 
ســرويس حقوق دريافــت مي کردند. بــه عبارتي 
طــرح کودتــا، برخالف تصــور رايــج، مربوط به 
مردادمــاه 1332 نبــوده، بلکه از بيش از يک ســال 
پيش برنامه ريزي شده بود. در صفحه 142 با استناد 
به گزارشــي از سام فال، مأمور وزارت امور خارجه 
بريتانيــا که بــا MI6 همــکاري مي کــرد، آورده 

دل مشغولي اصلي بريتانيا تأسيس 
دولت ملي در ايران بود که 

مي توانست منافع اين کشور را در 
ايران و تمام جهان با مخاطره روبرو 

كند، نه گروه هايي که به ظواهر 
شريعت بها مي دادند و درعين حال 
سرگرم تضعيف دولت ملي بودند
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مقدمه
اهميت کاالي مهم و راهبردي نفت، در ابتدا براي 
ايرانيان چندان شناخته شــده نبود، ضمن اينکه در 
اوايل قرن بيســتم، جهان هنــوز آن قدرها صنعتي 
نشــده بود که به طالي سياه همانند امروز احساس 
نيــاز کند. از هميــن رو، افکار عمومــي و فعاالن 
سياســي ايراني در آن روزها، حساســيت چنداني 
نسبت به مســئله نفت و امتياز به خارجي ها از خود 
بروز نمي دادند؛ اما جنگ جهاني دوم نشان داد که 
دنيــاي صنعتي تا چه پايه به ايــن کاالي پراهميت 
نيــاز دارد. ازاين پــس کشــورهاي صاحب نفت، 
سعي کردند محصول خود را به بهاي عادالنه تري 
بفروشــند و از طرف ديگر قدرت هاي صنعتي آن 
روز، به خصوص امريــکا، تالش کردند تا حضور 
بيشــتري در کشــورهاي نفت خيز داشته باشند. در 
سال هاي پس از جنگ دوم جهاني، فعاليت شرکت 
نفت جنوب، با عنوان »شــرکت نفــت انگليس و 
ايران«، گسترش بيشتري پيدا کرد و سود سرشاري 
را نصيب طــرف بريتانيايي کرد. به عنوان نمونه در 
سال 1948، تنها مالياتي که شرکت نفت به دولت 
انگليس پرداخت، سه برابر ميزان حق االمتيازي بود 
که به دولــت ايران پرداخت کرد. چنين شــرايط 
ناعادالنه اي نمي توانســت ادامــه يابد. به خصوص 
کــه در همان ســال ونزوئــال قــرارداد 50-50 با 
شــرکت هاي نفتي امريکايي امضا کرد. در ســال 
1950 عربســتان نيز به عنوان يک کشــور نفت خيز 
خاورميانــه اي، قــراردادي بــا شــرکت امريکايي 
آرامکو بر اســاس اصل تنصيــف )50-50( امضا 
کــرد. مجموع اين تحــوالت ايرانيان را هوشــيار 
کرد تا براي تاراج نفت خود توسط بريتانيا، فکري 

بکنند و جلوي آن را بگيرند.

ملي شدن
بريتانيايي ها فهميدند که ادامه روند پيشــين ممکن 
نيست، بنابراين تحت فشار دولت و افکار عمومي 

ايران، تن به مذاکــره براي اصالح قرارداد 1933 
دادنــد. در قــرارداد الحاقي موســوم بــه َگس-

گلشــاييان کــه در ســال 1949)1328( توســط 
نماينده شــرکت نفت و وزيــر دارايي وقت ايران 
به امضا رســيد، اصالحاتي به نفع ايران ايجاد شد 
و شرايط براي کشــور ما اندکي بهبود يافت. اين 
قــرارداد در آخريــن روزهاي مجلــس پانزدهم 
بــراي تصويب به نمايندگان تســليم شــد. برخي 
اعضاي مجلس هماننــد مکي، بقايي، حائري زاده 
و عبدالقديــر آزاد در برابر اين اليحه ايســتادند. 
به خصوص حسين مکي به ايراد نطق هاي طوالني 
و بازدارنده پرداخت و کاري کرد تا عمر مجلس 
به پايان آيــد و نتواند اليحــه الحاقي را تصويب 

کند.1
انتخابات مجلس شــانزدهم با دخالت هاي فراوان 
دولت برگزار شد، اما با فشار گروه هاي ملي گرا، 
ايــن انتخابــات در تهران تجديد شــد. در پي آن 
دکتــر محمد مصدق به عنــوان نماينده اول تهران 
وارد مجلس شد. در همان سال ها بود که آيت اهلل 
کاشــاني نيــز از تبعيد به ميهن بازگشــت. حضور 
ايشــان و همکاري دو رهبر ملي و مذهبي، مبارزه 
براي ملي شــدن نفــت را وارد دور تازه اي کرد. 
همان طور که اشــاره شد، مجلس پانزدهم فرصت 
تصويــب قرارداد الحاقي را نيافت، به همين خاطر 
سپهبد علي رزم آرا، نخست وزير وقت، قرارداد را 
به مجلس شــانزدهم ارائه کرد. بررسي قرارداد به 
کميســيون نفت که رياست آن را مرحوم مصدق 
بر عهده داشت، ســپرده شد. کميسيون عاقبت در 
آذرمــاه 1329، گزارش داد که قــرارداد الحاقي 
گس-گلشــاييان بــراي اســتيفاي حقــوق ملــت 
ايران کافي نيســت و آن را رد کرد. نخست وزير 

رزم آرا که موافــق قرارداد الحاقي بود، به مجلس 
رفت و در برابر کميســيون نفت اظهار داشت که 
ملت ايــران هنوز بــه درجه اي از لياقت نرســيده 
کــه بتوانــد به تنهايــي صنايع نفــت را اداره کند. 

)ميرترابي،1384: ۶9(
 ايــن مواضع او بــا واکنش منفي افــکار عمومي 
روبرو شــد و به بهــاي جانش تمام شــد. عاقبت 
خليل طهماســبي در 1۶ اســفند 1329 رزم آرا را 
ترور کــرد و به اين ترتيــب تومــار زندگاني وي 
درهم پيچيده شد2.کميســيون نفــت در تاريخ 17 
اســفند همان ســال با ارائه ماده واحده اي پيشنهاد 
کرد نفــت ايران ملي شــود و تمــام عمليات آن 
اعم از اکتشــاف، استخراج و بهره برداري، توسط 
دولــت ايــران انجام گيــرد. اين پيشــنهاد در 2۶ 
اسفند، توســط مجلس شــوراي ملي و در تاريخ 
29 اسفند، توسط سنا به تصويب رسيد و به قانون 
تبديل شــد. به اين ترتيب نفت ايران ملي شــد، اما 
اين پايان کار نبود و صرفاً آغاز مبارزه اي بســيار 
دشــوار عليه قدرت هــاي جهانــي آن روزگار و 
هم پيمانان آنان در داخل کشور به حساب مي آمد.

امريــکا در آن ســال ها به عنــوان يــک قــدرت 
نوظهــور جهاني، در ابتــدا در قبال مبــارزه ملت 
ايران در راه ملي شــدن نفت همدردي نشان داد. 
چنان که برخي مقامات اياالت متحده نظير ماکس 
تورنبرگ، رئيس مؤسســه مشــاوران ماوراء بحار 
امريکا به انتقاد از شــرکت نفت جنوب پرداختند. 
وي طي مصاحبه اي در ســال 1329 اظهار داشت: 
»شــرکت نفت ايــران و انگليس حقــوق قانوني 
ايران را نمي پردازد، بنابراين مسئول قسمت عمده 
نارضايتي هايي اســت که در حــال حاضر درباره 
نفــت و عدم ثبات اقتصادي کشــور ايجاد شــده 

زنگ ها براي که به صدا درمي آيند!*
نظري بر کودتاي 28 مرداد

حسن توان

 گفتار پیش رو به مراحل شــكل گیري و تكوين کودتاي انگلیسي-امريكايي 
28 مرداد 1332 مي پردازد. 28 مرداد نقطه حساســي در تاريخ معاصر کشور 
ماســت که در نوع نگاه ايرانیان به امريكا و مشــروعیت رژيم پهلوي بسیار 
تعیین کننده بود. اغراق نخواهد بود اگر بگويیم پس از کودتا، ايراني ها امريكا را 
به عنوان قدرتي استعماري و مداخله جو شناختند و از آن کینه به دل گرفتند. 

عالوه بر آن، 28 مرداد، پايه هاي مشروعیت رژيم پهلوي را نیز فروريخت.
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اســت.« )مهدوي، 138۶: 207( جورج مک گي، 
معــاون وزارت خارجه امريــکا در دوران ترومن 
نيز ازجمله کســاني بود که به همين طريق، رفتار 
شــرکت نفــت در قبال ملــت ايــران را ناعادالنه 
مي دانســت. امريکايي ها با وجودي که به بريتانيا 
پيشنهاد کردند، ملي شــدن را بپذيرد و براي حل 
اختالفات تن به مذاکره مســالمت آميز بدهد، اما 
در باطن نگران گســترش آن به ســاير کشورهاي 
نفت خيــز خاورميانه بودند؛ بنابراين ســعي کردند 
دامنــه آن را مهــار کنند. در همين راســتا بود که 
هري ترومــن، رئيس جمهــور وقــت امريکا، در 
ســال 1952 در سخناني در شوراي امنيت ملي آن 
کشــور اظهار داشت که نمي تواند به معامله اي که 
»ممکن بود اثراتي خطرناک و جدي بر امتيازات 
نفتــي اياالت متحده امريــکا در ديگر نقاط جهان 

داشته باشد، فکر کند.« )آبراهاميان، 228(
عبدالرضا هوشــنگ مهــدوي، ديپلمات کهنه کار 
ايراني، سياســت امريکا در قبال نهضت ملي شدن 

نفت را به سه دوره تقسيم مي کند:
1. پشــتيباني از حقــوق ايــران به منظور شکســتن 

انحصار نفتي بريتانيا در ايران؛
2. ميانجي گــري بــراي حــل اختالفــات ايران و 

انگليس؛
3. همــکاري با انگلســتان براي برانــدازي دولت 

دکتر مصدق )مهدوي، 138۶: 208(.
انگليســي ها اما هيــچ گاه در باطن ملي شــدن را 
نپذيرفتند، چراکه نفت ايران را ســرمايه اي متعلق 
به خود مي پنداشــتند. تنها پس از ملي شــدن نفت 
بود که آنان پيشنهاد امضاي قرارداد 50-50 را به 
دولت ايران ارائه دادند. داريوش شــايگان متفکر 
ايراني کــه در آن روزگار محصل دبيرســتان در 
انگلســتان بود، مي گويد مطبوعات انگليســي در 
مواجهــه با مصــدق دوپهلو بودند. از يک ســو به 
ارزش هــاي اخالقي حريف احترام مي گذاشــتند 
مي انداختنــد.  دســت  را  او  ديگــر  ســوي  از  و 
چنان کــه برخي مطبوعات انگليســي مصدق را با 
ســه مرد بزرگ تاريخ ايران يعني بزرگمهر، وزير 
انوشيروان، خواجه نظام الملک و اميرکبير مقايسه 
مي کردنــد، امــا از ســوي ديگر روزنامــه »ديلي 
اکســپرس« مصدق را مسخره مي کرد، چنان که با 
تيتر بزرگ نوشته بود: مصدق نخست وزير غشي، 
ناالن و گريان ايران. شايگان در حين گفت وگو با 
رامين جهانبگلو به نقل خاطره جالبي از آن دوران 
مي پــردازد: »يک بار با مبصرمان بحث مي کردم و 
تا آنجا که در توانم بود دليل و برهان مي آوردم و 
از داده ها و دانسته هايم در بحث استفاده مي کردم 
و چون او هيچ واکنشي نشان نمي داد، عصبي شده 
و از کوره در رفتم، اما او همچنان خونســرد ماند 
و در برابــر همه داليل منطقي کــه برايش آورده 
بودم به ســردي جواب داد، آره اما شــما نفت ما 
را دزديده ايــد.« )جهانبگلــو،1374: 37( اين طرز 
تفکر مبصر انگليســي، مرده ريگ دوران استعمار 
بــود و در بســياري از سياســتمداران و مطبوعات 

بريتانيايي هم وجود داشت.

مذاکرات بيهوده
بعد از ترور رزم آرا و استعفاي حسين عالء که پس 
از وي نخست وزير شد، مصدق با تصويب مجلس 
به نخســت وزيري رســيد. وي خلع يد از شــرکت 
نفت و اجراي ملي شدن را هدف عمده خود قرار 
داد. در فاصله ميان خلع يد و کودتا، پيشــنهاد هايي 
بــراي حل وفصــل اختالفات ميان ايــران و بريتانيا 
ارائــه و مطرح شــد. دولت انگليــس در مردادماه 
1330، هيئتي را به سرپرســتي ريچارد اســتوکس، 
مهردار ســلطنتي، به تهران اعزام کرد. اســتوکس 
پيشنهادي هشت ماده اي ارائه کرد که دولت ايران 
آن را مغاير قانون ملي شــدن پنداشــت و رد کرد. 
البته تذکر اين نکته ضروري اســت که انگليسي ها 
تقريباً بالفاصله پس از به قدرت رســيدن مصدق، 
به فکر اســتفاده از گزينه نظامــي و حمله محدود 
به تأسيســات نفتي ايران افتادنــد. در پاييز 1329، 
فرانکس، ســفير بريتانيا در واشــنگتن، به مقامات 
امريکايي گفته بود که اســتفاده از زور محدود در 
جنوب ايــران مي تواند تأثيري ثبات بخش داشــته 
باشد. مقامات انگليســي در ارديبهشت ماه 1330، 
يعني چند مــاه پيش از ورود اســتوکس به ايران، 
دو طــرح حمله به ايران آماده کــرده بودند. طرح 
اول که ابتدا »بوکانير« و سپس »نقشه واي«، ناميده 
شــد، مبتني بر تهاجم دريايي همراه با فرود چترباز 
از هــوا بود که قرار بود طي آن پااليشــگاه آبادان 

و حوزه هاي نفتي به تصرف درآيد. نقشــه ديگر، 
»عمليات ميجت« نام داشت که هدف محدودتري 
را دنبــال مي کرد. بــر مبناي اين طــرح، قرار بود 
پااليشــگاه به مدت دو هفته اشــغال و تمامي نفت 
موجود در انبارها تخليه شود. )کينزر، 138۶: 170( 
اســتفان کينزر، روزنامه نگار امريکايي و نويسنده 
کتاب »همه مردان شاه«، مدعي است که مخالفت 
سرسختانه واشــنگتن و در رأس آن رئيس جمهور 

ترومن با اين طرح، آن را عقيم گذاشت.
زمانــي کــه دکتر مصدق بــراي دفــاع از دعاوي 
ايــران در اياالت متحــده به ســر مي بــرد، جورج 
مک گي، پيشــنهادي بــراي مصالحــه ارائه کرد. 
پيشــنهاد او ازاين قــرار بود که ايــران براي جبران 
خســارت ناشــي از ملي شــدن، نفت را ۶5 سنت 
کمتــر از بهــاي نفــت خليج فــارس به انگلســتان 
بفروشــد. مصدق اين پيشنهاد را پذيرفت. آچسن، 
وزيــر خارجه وقت امريکا راهي پاريس شــد تا با 
»آنتوني ايــدن« دراين باره گفت وگــو کند، اما با 
پاســخ منفي و سرســختانه وي روبرو شد. ايدن به 
همتاي امريکايي خود گفت که ترس از به قدرت 
رســيدن کمونيســت ها، به عنــوان بديــل مصدق، 
بي پايه اســت و گفت وگو با او نيز فايده اي ندارد. 
»هــم بــراي مصــدق و هــم کمونيســم در ايران، 
جانشــين هاي بهتري وجود دارد و با گذشت زمان 
و حمايــت کافــي و به ويــژه درصورتي که غرب 

حسينمکيدرکنارسيدابوالحسنحائريزادهومظفربقاييدرمجلسشورايملي
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مصدق را تحريم کند، اين جانشــينان بالقوه وارد 
ميدان خواهند شــد.« )کاتوزيان، 1378: 174( نوع 
برخورد و اظهارات مقام انگليسي فوق، جدي بودن 
انگلســتان در حل وفصل مســالمت آميز بحران را 
به شــدت به زير سؤال مي برد و اين فکر را به ذهن 
متبادر مي ســازد که اين گفت وگوها صرفاً خريد 
زمان براي مقدمه چيني جهت ســاقط کردن دولت 
مصدق بوده است. توجه به اظهارنظر مقامات وقت 
بريتانيــا نيز اين گمان را تشــديد مي کند. به عنوان 
نمونــه، يکي از مقامات وزارت ســوخت و انرژي 
بريتانيا در آن زمان نوشــت: »اگر بر اساس شرايط 
مصدق به توافق مي رســيديم، نه تنها منافع بريتانيا، 
بلکــه منافــع نفتي امريکا در سراســر جهــان را به 
مخاطــره مي انداختيم... ما وظيفــه داريم همچنان 
باقــي بمانيم و براي حمايــت از منافع خود از زور 
اســتفاده کنيم... بايد شاه را وادار کنيم، تا مصدق 

را برکنار کند.« )آبراهاميان، 1392: 180(
پيشــنهاد بعــدي از آن بانک بين المللــي ترميم و 
توســعه بود که در اســفندماه 1330 ارائه شــد. بر 
اســاس اين پيشــنهاد مقرر مي شــد: الــف. بانک، 
توليــد و فروش نفت خام را به مدت دو ســال در 
دســت داشــته باشــد؛ ب. بانک، نفت را بشکه اي 
يک دالر و 75 ســنت به فروش برساند و 80 سنت 

را به عنــوان هزينه توليد نگه دارد، 85 ســنت را به 
انگلســتان و 75 ســنت را به ايران بپردازد؛ ج. در 
صورت لزوم بتواند از متخصصان انگليسي استفاده 
کند. دولت مصدق در ابتدا از اين پيشنهاد استقبال 
کــرد، اما بعدها دو دليل براي رد آن ارائه داد. اول 
اينکه ايران با به کارگيري مديران و تکنيســين هاي 
انگليســي مخالــف بــود. دوم اينکه دولــت ايران 
اصرار داشت بانک به عنوان نماينده ايران عهده دار 
فــروش و اداره صنعــت نفت باشــد تــا اصل ملي 
شدن خدشه دار نشود. برخي تاريخ نگاران ازجمله 
کاتوزيــان معتقدند، مصدق تحت فشــار بعضي از 
اطرافيانش به ويژه کاظم حســيبي اين پيشــنهاد را 
رد کــرد. آن ها معتقــد بودند »اگــر بانک در اين 
قضيه از جانب دولــت ايران عمل نکند، مخالفان، 
به ويژه حزب توده، قرارداد را خيانت کامل قلمداد 
خواهند کرد.« )کاتوزيان، 1378: 175( کاتوزيان 
اين پيشــنهاد را محمل مناســبي براي برون رفت از 
بحران نفــت مي داند و مصدق را به دليل نپذيرفتن 
اين پيشنهاد مستحق ســرزنش مي يابد. ازنظر وي، 
رد اين پيشــنهاد بزرگ ترين اشتباه سياسي مصدق 
در دوران نخســت وزيري او بــود، امــا در مقابل، 
آبراهاميــان اعتقاد دارد طرف غربــي به هيچ روي 
آمــاده مصالحه نبــود و ارائه پيشــنهاد آخر، صرفاً 

به منظور گمــراه کردن افکار عمومــي بين المللي 
صورت گرفــت. امريکايي ها و انگليســي ها مايل 
بودند، افکار عمومي ايــران را به عنوان مانع توافق 
بشناســد، در حالي که خود در پشــت پــرده براي 
ســاقط کــردن مصــدق دسيســه چيني مي کردند. 
ايشــان بــه اظهــارات جــورج ميدلتــون، کاردار 
بريتانيــا در تهران کــه خود در مذاکــرات بانک 
بين المللي حضور داشــت، اشاره مي کند که گفته 
بود اجماعي انگليســي-امريکايي وجود داشــت، 
مبني بر اينکه ملي شــدن هرگز به سرانجام نرسد. 

)آبراهاميان، 1392: 228(

پيش به سوي کودتا
به قدرت رســيدن »دوايــت آيزنهــاور« از حزب 
جمهوري خــواه در ســال 1950 )1331(، کار را 
براي دولت مصدق ســخت تر کرد. دولت ترومن 
و به خصــوص وزارت خارجــه امريــکا در زمان 
دموکرات ها، تمايل بيشــتري براي آشــتي از خود 
نشــان مي داد؛ اما جمهوري خواهان تمايل داشتند 
حلقــه محاصــره عليه مصــدق را تنگ تــر کنند. 
از همين رو بود که آنان به موضع انگليســي ها براي 
ساقط کردن مصدق نزديک شــدند؛ البته نبايد از 
ياد برد که آن ســال ها، دوران اوج جنگ ســرد و 
رقابت هاي دو ابرقدرت شــرق و غــرب، به عنوان 
نماينــدگان کمونيســم و ســرمايه داري هــم بود. 
بســياري در وزارت خارجه و دســتگاه سياســت 
خارجــي امريــکا بر اين عقيــده بودند کــه ايران 
دوران مصدق در حال حرکت به سمت کمونيسم 
و دامان شوروي است. آزادي هاي گسترده حزب 
تــوده در فضاي سياســي آن زمان و ســهل گيري 
ناموجــه دولت مصدق نيز ايــن گمان ها را تقويت 
مي کرد، به گونــه اي که حتي بســياري از رهبران 
مذهبــي دچار ترس از خطر کمونيســم شــدند و 
راهشــان را از مصــدق جــدا کردند. امــروزه ما 
مي دانيم که ســيا، به بسياري از اراذل و اوباش پول 
مي داد که در گردهمايي هاي حزب توده شرکت 
کنند تا اين ميتينگ هاي سياســي را گســترده تر و 
باشــکوه تر جلوه دهند و بر تــرس ايرانيان از خطر 

کمونيسم بيفزايند.
موضوع حاد ديگر، برآمدن پديده »مک کارتيسم« 
در اياالت متحــده بــود. ســناتور جمهوريخــواه، 
»جــوزف مک کارتي« از ايالت ويسکانســين، در 
تاريخ 9 فوريــه 1950، در گردهمايي زنان حزب 
جمهوريخواه، ســخناني جنجالي ايــراد و طي آن 
ادعا کرد که فهرستي 205 نفره از اعضا و هواداران 
حزب کمونيســت در اختيار دارد کــه به وزارت 
خارجــه امريــکا نفــوذ کرده اند. اين ســخنراني، 
آغاز عصر وحشــتي بــود که در امريــکا به دوره 
»مک کارتيســم« شهره شــد. طي اين دوران سياه، 
نه تنها بســياري از کارمندان دولــت به کميته هاي 
تحقيق احضار شدند، بلکه حتي چهره هاي مشهور 
علمي، ادبــي و هنري نيز مورد اتهام واقع شــدند. 
ازجمله مشهورترين اين چهره ها مي توان به برتولد 
برشــت، چارلي چاپلين، داشــيل هامت )نويسنده( 
و لي گرانت )بازيگر( اشــاره کــرد. چاپلين، نابغه 
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سينما، در بخشــي از فيلم »پادشاهي از نيويورک« 
به اين کميته هاي تحقيق اشــاره کرد و آن را مورد 
تمسخر قرار داد. وي به دليل اتهام کمونيست بودن 
از ورود به اياالت متحده منع شــد. جورج کلوني، 
فيلم ســاز و بازيگر مشــهور، در فيلم »شب به خير و 
موفق باشــيد« جريان »مک کارتيســم« را به خوبي 

مورد واکاوي قرار داد.
سايه سنگين مک کارتيسم در اياالت متحده و ترس 
از درافتــادن ايــران به دامان کمونيســم، درنهايت 
کار را بــه ضرر مصدق چرخانــد و امريکايي ها را 
به موضع انگليســي ها که برانداختــن مصدق بود، 
نزديک کرد. دولت مصدق در مهرماه سال 1331 
رابطه سياســي با انگلســتان را قطع کرد و در عمل 
تدارک براي انجــام کودتا به امريکايي ها واگذار 
شــد؛ البته بريتانيا نيز با در اختيار گذاشــتن عوامل 
خــود در ايران، ِدين خود را بــه طرح آژاکس ادا 
کرد. اين دو قدرت استعماري، براي آماده کردن 
بستر الزم براي ســاقط کردن دولت قانوني ايران، 
برنامه هايــي را اجرا کردند کــه مهمترين آن ها در 

ادامه موردبحث قرار مي گيرد.

الف. تحريم اقتصادي
يکي از اساســي ترين ابزارهاي قدرت هاي بزرگ 
براي ضربه زدن به ملت هاي مســتقل، اســتفاده از 
تحريم و فشــارهاي اقتصادي اســت. بــه اين اميد 
کــه افزايــش قيمت ها و دشــوار شــدن وضعيت 
زندگي، بتواند افکار عمومي داخلي را عليه دولت 
بشــوراند و آن را وادار بــه تســليم و نرمش کند. 
پس از شکســت مذاکرات اســتوکس، بريتانيا به 
تحريم نفتي و اقتصادي ايران روي آورد. آن ها از 
شرکت هاي بزرگ نفتي دنيا خواستند که از خريد 
نفــت ايران امتناع و کمبود نفــت ايران در بازار را 
نيز جبــران کنند. باوجودي کــه دولت امريکا در 
زمان دموکرات ها موضع شــديدي عليه ملي شدن 
نداشــت، اما شرکت هاي نفتي امريکايي از تحريم 
پيــروي کردند، چراکــه نگران بودند ملي شــدن 
صنعــت نفت بــه الگويي براي ديگر کشــورهاي 
منطقه بدل شــود. بريتانيا در ســال 1330، اقدام به 
انتشار يک آگهي در مطبوعات 33 کشور دنيا کرد 
و طي آن خريد نفت ايران را غيرقانوني اعالم کرد 
و هشدار داد با کساني که از ايران نفت بخرند، در 
سراســر دنيا مقابله خواهد کرد. آن ها حتي تالش 
کردنــد تا مانــع جذب کارشناســان و متخصصان 
بين المللــي در زمينه هــاي چون انــرژي يا حقوق 
بين الملل توســط دولت ايران شــوند. )موســوي، 
1384: 130( عــالوه بر اين، بريتانيا ناوگان دريايي 
خود را به خليج فارس گسيل داشت تا با ابزار زور 
مانع از صدور نفت ايران به خارج شود. آن ها حتي 
طلب ايــران بابت حق االمتياز نفــت که به پيش از 
ملي شــدن برمي گشت را نيز نپرداختند و مطالبات 
کشــور ما را مسدود کردند. فرانسيس شپرد، سفير 
انگلســتان، ايرانيان را به دليل ملي کردن نفتي که 
متعلق به خودشان بود، مستحق تنبيه دانست. خانم 
»آن لمبتون«، وابسته مطبوعاتي سفارت بريتانيا که 
در زمينه تاريخ ايران داراي مطالعات وســيعي بود، 

مدعي شــد کــه مذاکره با مصدق بي فايده اســت 
و بريتانيــا بايد بــا تمام توان تالش کند تا توســط 
ايرانيان هوادار انگليس، مصدق را ســرنگون کند. 

)همان، 131(
با وضــع اين تحريم هــا و پيــروي هفت خواهران 
نفتــي از آن، دولت ايران قادر نبــود نفت خود را 
صادر کنــد. چراکه تانکرهــاي نفت کش در آن 
روزگار، تنها در اختيار شــرکت هاي بزرگ نفتي 
قرار داشــت. به همين خاطر، دولــت در دوره 28 
ماهه 1330 تــا زمان کودتا، عماًل نتوانســت نفت 
چنداني صادر کند. در مقابل اين فشــارها بود که 
دولت مصدق راهبرد اقتصاد بدون نفت را در پيش 
گرفت. بر اساس آن، دولت سعي کرد درآمدهاي 
مالياتــي و گمرکي را افزايش دهد. به دليل کمبود 
ذخايــر ارزي، ورود کاالهــاي تجملي را محدود 
کــرد و در جهت افزايش صــادرات غيرنفتي گام 
برداشــت. حقوق مقامات ارشــد دولتي را کاهش 
داد و اســتفاده از راننده شخصي را برايشان ممنوع 
کــرد. اوراق قرضه ملي منتشــر کــرد و مذاکره با 
شــوروي را براي دريافت طال، به عنــوان غرامت 
سال هاي اشــغال ايران در جنگ جهاني دوم ادامه 
داد کــه البته به نتيجه نرســيد. ضمن اينکه اقدام به 
بســتن قراردادهاي تجاري پاياپاي با کشــورهاي 
آلمان، فرانســه، ايتاليا، مجارســتان و چکسلواکي 

کرد.

ب. عمليات رواني
طراحــان کودتا به اين نتيجه رســيدند که پيش از 
اقدام به ســرنگوني مصدق، نيــاز به انجام عمليات 
روانــي بــراي تحريــک افــکار عمومــي، ايجاد 
نارضايتــي در مــردم و افزايش روحيــه هواداران 
خود دارنــد. بدين منظور مقرر شــد، گروه هنري 
سيا که زير نظر »دونالد ويلبر« کار مي کرد، دست 
به تبليغات خاکســتري عليه مصــدق بزند. آن ها با 
استفاده از فضاي باز و تســاهل بيش ازحد دولت، 
در نشــريات هوادار خود، اقدام به انتشــار مقاالت 
و کاريکاتورهاي ضد مصدقي مي کردند. ازجمله 

مي توان به کاريکاتورهاي منتشره در نشريه شالق 
در ماه هاي پيش از کودتا اشاره کرد. طي روزهاي 
رفراندوم در اواســط مرداد 1332، ســيا دســت به 
تبليغات شديدي عليه مصدق زد و غيرقانوني بودن 
رفراندوم را توســط عوامل خود مورد تأکيد قرار 
داد. در اين ايام حدود 15 کاريکاتور ضدمصدقي 
توسط سيا در روزنامه هاي مخالف دولت به چاپ 
رســيد. )اســرار کودتا، 1379: 57( عالوه بر آن، 
مأموران ســيا به نــام حزب توده دســت به تهديد 
رهبران مذهبي مي زدند و به آنان اخطار مي کردند 
که در صــورت مخالفــت با مصدق بــا مجازات 
ســنگيني روبرو خواهند شد. به برخي از آنان با نام 
حزب توده تلفن هاي تهديدآميز شد و در نزديکي 
منزل چند تــن از اين رهبــران، بمب گذاري هايي 

صورت گرفت.
بر طبق اســناد منتشــره از سوي ســيا، تبليغات ضد 
مصدقــي در هفته هــاي پايانــي منتهــي بــه طرح 
آژاکس، به اوج خود مي رسيد تا هواداران مصدق 
فرصت چنداني براي پاســخگويي نداشــته باشند. 
ضمن اينکه طوالني شدن مسئله، تأثير آن را از بين 
نبرد. مطالبي که قرار بود در روزنامه ها عليه مصدق 
و به هواداري از شــاه، به چاپ برسد به طور عمده 
در ايســتگاه ســيا در تهران تهيه مي شد و خطوط 

تبليغي زير را دنبال مي کرد:
»1. مصــدق طرفدار حزب تــوده و اتحاد جماهير 
شــوروي سوسياليستي اســت. )اين مسئله از طريق 

اسناد جعلي حمايت خواهد شد.(
2. مصدق دشمن اسالم است، چون با حزب توده 
همراهي مي کند و اهداف آن ها را به پيش مي برد.

3. مصدق عمداً، بــه تخريب روحيه ارتش و توان 
آن براي حفظ نظم مشغول است.

4. مصــدق از طريــق برداشــتن کنتــرل ارتش بر 
مناطــق ايلي، عمداً رشــد عناصــر تجزيه طلب را 
تقويت مي کند. يکي از اهداف رفع کنترل ارتش، 
آســان تر کردن تصرف استان هاي شــمالي توسط 

شوروي است.
5. مصــدق عمــداً کشــور را به ســقوط اقتصادي 

مي کشاند.
۶. مصدق آن چنان در اثر قدرت فاســد شــده که 
هيچ اثري از مرد خوب ســال هاي پيش در او باقي 
نمانده اســت و اکنون همه غرايز ســرکوب گرانه 

ديکتاتور را دارا است.
7. همراه بــا اين موضوعات، اين مســئله تحريفي 
هميشــه القا مي شــود که مصدق آگاهانــه قرباني 
مشــاوران جاه طلب و بي وجدان خود شده است.« 

)همان، 128(
تبليغات پيچيده و پرحجم ســيا کــه با بودجه 150 
هزار دالري انجام شد، فضاي تيره و گمراه کننده اي 
ايجــاد کرد و يکي از عوامل تأثير گذار در جدايي 
برخي رهبران مذهبي و مصدق بود. چنان که آن ها 
به دليل تــرس از حاکميت حزب توده، مصدق را 
در بحبوحه مبارزه با اســتعمار بريتانيا تنها گذاشتند 
و به سمت شــاه چرخيدند. به عنوان نمونه مي توان 
به تلگــراف خوشــامدگويي آيــت اهلل بروجردي  سرتيپمحمودافشارطوس
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اشــاره کرد که پس از پيروزي کودتا و بازگشت 
شــاه از رم، براي ايشــان ارسال شــد. مورد حادتر 
جمعيت فداييان اســالم بود. پس از موفقيت طرح 
آژاکس در 28 مرداد 1332 جمعيت فداييان اسالم 
که رهبري آن را مجتبي ميرلوحي )نواب صفوي( 
بر عهده داشــت، برخالف همراهي اوليه با نهضت 
ملي، به تمجيد از کودتا پرداخت و آن را »انقالب 
اســالمي« خواند. آن هــا در روزنامه خود، مصدق 
را غول پير خون آشــام، فاطمي را خائن و زاهدي 
را نخســت وزير انقالبي و قانونــي خطاب کردند. 

)کاتوزيان، 1378: 214(

ج. قتل افشارطوس
مخالفــان دکتــر مصدق، بــراي تحت فشــار قرار 
دادن وي، حتــي از ارتــکاب بــه قتــل و جنايت 
هــم روگــردان نبودنــد. ربــودن و قتــل محمود 
افشارطوس، رئيس شــهرباني ازجمله همين کارها 
بود. هدف جنايتــکاران اين بود که افکار عمومي 
را قانــع کنند، دولت مهار اوضــاع را از کف داده 
و حتي قــادر به حفاظــت از باالتريــن کادرهاي 
نظامي خود هم نيســت؛ البتــه بنا بر اطالع قرار بود 
پس ازآن افــراد ديگري نيز ربوده شــوند. ازجمله 
ســرتيپ رياحــي، دکتــر فاطمي، دکتــر معظمي 
و دکتــر شــايگان که همگــي از يــاران نزديک 
نخســت وزير بودند. اســتفان کينزر، معتقد اســت 
ربودن و قتل محمود افشــارطوس، توســط شبکه 
برادران رشــيديان صــورت گرفــت و هدف آن 
ايجاد هرج و مرج در کشــور بود. برادران رشيديان 
)ســيف اهلل، اســداهلل و قدرت اهلل( همگي وابسته به 
سرويس جاسوسي انگليس بودند که در اوايل دهه 
30 شمسي ماهيانه 10 هزار دالر دريافت مي کردند 
تا به خريد اشــخاص متعــددي در داخل نيروهاي 
مســلح، مجلــس، مطبوعــات، رهبــران مذهبي و 
سياستمداران بپردازند. وود هاوس، مأمور برجسته 
اينتليجنس ســرويس در تهران در گزارش خود از 
امکانات ســرويس جاسوسي انگلســتان در ايران 
از دو دســته افراد ياد مي کند: اول سازمان شهري 
که برادران رشــيديان آن را اداره مي کردند و دوم 
تعدادي از ســران ايــالت جنوب. در طــرح اوليه 
کودتــا قرار بر اين بود که هــر دو به طور هم زمان 
فعال شــوند. ســازمان شــهري که شــامل افسران 
ارتش، نمايندگان مجلس، ســناتورها، روحانيون، 
تجار، روزنامه نگاران، سياســتمداران بازنشســته و 

گروه هاي چماق دار مي شــد، قــرار بود با حمايت 
شــاه مهار تهــران را به دســت گرفتــه، مصدق و 
وزيرانش را دستگير کند. در همان حال نيز رهبران 
ايالت جنوب دســت به شــورش و ايجاد ناآرامي 
در شــهرهاي جنــوب کشــور مي زدنــد. )کينزر، 
138۶: 233( شبکه برادران رشيديان در کار ايجاد 
اختــالف ميان رهبران نهضت ملي نيز بســيار فعال 
بود. بنا بر اســناد ســيا که بعدها از پرده برون افتاد، 
ايستگاه سيا مستقر در نيکوزياي قبرس در هفته سه 

بار با برادران رشيديان تماس تلگرافي داشت.
توطئه  ربودن افشــارطوس بالفاصله برمال گشت و 
معلوم شــد که در اين قضيه مظفر بقايي و دوست 
نزديک او حســين خطيبي نقش اصلي را بر عهده 
داشتند. به عالوه افســران ديگري نيز در اين قضيه 
دخالت داشــتند. ازجمله ســرتيپ هاي بازنشســته 
مزينــي، بايندر و مرتضي زاهــدي. البته بعدها پاي 
خود سرلشــگر زاهــدي معروف و نخســت وزير 
کودتا نيز به ميان آمد که براي گريز از بازداشــت 
بــه مجلس رفت و با حمايت آيت اهلل کاشــاني در 
آنجا متحصن شــد تا دولت نتواند به او دست يابد. 
باوجودي کــه باينــدر، منزه و مرتضــي زاهدي، 
دخالت دکتر بقايي را در ربودن و قتل افشارطوس 
تأييد کردند، امــا بقايي هيچ گاه اين اتهامات را به 
گردن نگرفت و همواره آن را رد کرد. )کاتوزيان، 

)227 :1378
اقدامات فوق که در ســطور پيشين آمد، مجموعه 
افعالي بود که مخالفــان داخلي و خارجي مرحوم 
دکتر مصدق به انجام رســاندند تــا وي و نهضت 
ملي شــدن نفت را زمين گير ســازند. بدين شــيوه 
زنگ هــا براي طــرح آژاکس و دخالت مســتقيم 
امريــکا در ايران بــه صدا درآمدنــد، دخالتي که 
نتايج وخيمي در روابط دو کشور به خصوص پس 
از انقالب برجا نهاد. البته ناگفته نبايد گذاشت که 
در همان ســال 32 و موقع طرح کودتا، افرادي از 
درون سيا که فراست بيشــتري داشتند، با اين کار 
مخالــف بودند. ازجمله مي توان به »راجر گويران« 
رئيس پايگاه سيا در تهران اشاره کرد. وي هشدار 
داد در صورت اجــراي طرح کودتا، ايرانيان براي 
هميشــه به امريکا به عنوان يکي از حاميان استعمار 

انگليسي- فرانسوي نگاه خواهند کرد.
چشــم انداز ايران: جــورج مک گــي، معاون 
وزارت خارجــه امريکا پس از تصويب قانون ملي 
شــدن نفت در مجلس شــوراي ملي در 2۶ اسفند 

1329 بــه تهــران آمد و مســتقيم با پادشــاه ايران 
مالقات کرد و از وي خواست سناتورها اين قانون 
را امضا نکرده و شــاه نيز توشــيح نکنــد. درواقع 
مي خواســت اين قانون را لغو کند ولي آن طور که 
در کتاب همه مردان شــاه آمده اســت شاه به اين 
مضمون به مک گي مي گويد ناسيوناليسم ايران به 
حدي عميق و وســيع شــده که اگر با آن مخالفت 
کنــم توفانش مرا خواهد برد و اين نشــان مي دهد 
امريکا از ابتدا با قانون 9 ماده اي ملي شدن نفت در 
سراســر ايران مخالف بود و سفر مصدق به امريکا 
بــراي آن بود کــه امريــکا را از انگليس جدا نگه 

دارد.
پي نوشت

*نام رماني از ارنست همينگوي
 )Filibuster( »1. ســخنراني بازدارنده يا »فيلي باســتر
در اصطالح سياســي، بــه ســخنراني هاي طوالني گفته 
مي شــود، که به قصد جلوگيــري از رأي گيري در مورد 
يک طرح يا حتي يک سياســتمدار انجام مي گيرد. اين 
شيوه هنوز هم در برخي پارلمان هاي دنيا مانند امريکا و 
انگلستان رايج است و نمايندگان از آن استفاده مي کنند.

2. قتــل رزم آرا، جزو نقاط ابهام تاريخ معاصر ماســت. 
بعيد اســت که وي تنهــا با گلوله هاي خليل طهماســبي 
کشــته شده باشد. برخي تاريخ نگاران معتقدند به احتمال 
بسيار، شاه و اســداهلل علم در اين توطئه دست داشته اند. 
بعضي سياســتمداران برجســته آن زمان نظير سيد ضيا، 

انورخامه اي و دکتر مصدق نيز چنين نظري داشتند.
منابع

1. محمدعلــي همايون کاتوزيان، مصدق و مبارزه براي 
قدرت در ايــران، 1378، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، 

نشر مرکز.
2. يرواند آبراهاميان، کودتا،1392، ترجمه محمدابراهيم 

فتاحي، تهران، نشر ني.
3. استفان کينزر، همه مردان شاه، 138۶، ترجمه شهريار 

خواجيان، تهران، اختران.
4. اســرار کودتا، اســناد محرمانــه CIA درباره عمليات 
ســرنگوني دکتر مصدق، 1379، ترجمه حميد احمدي، 

تهران، نشرني.
5. عبدالرضا هوشــنگ مهدوي، سياست خارجي ايران 

در دوران پهلوي، 138۶، تهران، نشر پيکان.
۶. رامين جهانبگلو، زير آسمان هاي جهان: گفت وگوي 
رامين جهانبگلو با داريوش شايگان، 1374، ترجمه نازي 

عظيما، تهران، فرزان روز.
7. ســعيد ميرترابي، مســائل نفت ايــران، 1384، تهران، 

قومس.
8. ميرطيب موســوي، مسائل سياســي اقتصادي جهاني 

نفت، 1384، نشر مردم ساالري.■

لطف اهلل ميثمي- نشريه چشم انداز ايران

مصيبت وارده را به شــما و خانواده محترم تسليت مي گوييم و از خداوند منان 
براي شــما صبر و براي آن مرحوم علو درجــات آرزومنديم. ما را در غم خود 

شريک بدانيد.

سرکار خانم ساناز قرباني
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تصاوير محمدرضاشــاه تا زماني که در نقش قانوني شــاه مشــروطه اســت، 
متناســب با همين جايگاه زينتي، کم اســت و بيشــتر به مناســبت ها محدود 
مي شــود. همچنيــن نکته اي که حاکــي از انتقاد به موقعيت او باشــد در اين 
تصاوير ديده نمي شود. با ورود فراقانوني او به سياست، انتقاد به او گام به گام 
جدي تر مي شــود. در تصوير صفحه بعد، چهره شــاه در جهــت عقربه هاي 
ساعت و در مسير استبداد، درنهايت به شکل ملخي ترسيم شده که در دست 

ملت ايران افتاده است.

تصاويــر مطبوعاتي به تناســب آنکه در دوره تمرکز قــدرت يا دوران تکثر 
قدرت1 منتشــر مي شوند، با هم تفاوت چشمگيري دارند. سال 1318 در اوج 
قدرت رضاشــاه، حضور وي و وليعهدش در نشــريه، حضــوري حداکثري 
اســت. حتي در مناسبت هايي که به شــاه و وليعهد ربطي ندارد نيز، نشريه در 
تصــرف تصاوير قطع بزرگ و تمام صفحه اي اين دو نفر اســت؛ اما در اولين 
ســال پس از سقوط رضاشاه، در سالگرد انتشار نشريه، براي اولين  بار عکس 
نويسندگان نشــريه توفيق به جاي عکس شاه و وليعهدش روي صحنه صفحه 

مي آيد.
در دوران رضاشــاه افــزون بــر انحصــار تصاوير منتشرشــده در نشــريه به 
عکس هــاي قطع بزرگ شــاه وقت و پســرش، کاريکاتــوري از اين دو نفر 
در نشــريه وجود ندارد. حتي از دولتمردان و مجلس نشينان نيز کاريکاتوري 

ديده نمي شــود. در نشريه اي که خود را »کاريکاتوري« مي  خواند.
حضور وليعهد نيز در نشــريه بســيار پررنگ اســت. اولين عکس هاي او در 
زمان تحصيل در ســوئيس به طور مرتب در نشــريه منتشــر مي شود. همچنين 
تبريک نشــريه در هنگام ازدواج او - و نه حتي پوشــش خبر اين ازدواج - 
دو صفحــه کامل اين نشــريه چهارصفحه اي را با القــاب اغراق آميز به خود 

اختصاص داده است.
تصاوير نشــريه پس از شــهريور 1320 تغيير زيادي کــرد. کاريکاتور که از 
زمان رضاشــاه در اســارت بود، دوباره به صفحات نشــريه بازگشت. نشريه 
هيــچ تصويري از شــاه در روز تولدش، 4 آبان 1320، نــدارد. تنها در يک 
جمله تولد او را تبريک گفته است. در سرمقاله همين روز نوشته شده است: 
»امروز که پس ازآن همه محدوديت ها، بند از دهان ما برداشــته شده و نسيم 
آزادي به ما، روح ديگري بخشوده، سوگند ياد مي کنيم که به خواست خدا 
با کوشــش خســتگي ناپذير به وظيفه خويش ادامه دهيم و...«؛ نشــريه اي که 
تــا دو ماه پيش محتوايش وصف اعمال خردمندانه و موفقيت آميز شــاه بود. 
موضوع طنز آن هم مطالبي همچون تمســخر زنــان و خدمتکاران و نارفيقي 

دوســتان بود که اين بيشتر در معناي هجو مي گنجد.
تصوير شــاه جديد در اين سال ها نه تنها نســبت به پدرش قابل مقايسه نيست، 
بلکه حتي نســبت به دوران واليتعهدي خود نيز کمترشــده و حتي در پنجم 

آبان ســال بعد، تولد او و دخترش شهناز، يک جا تبريک گفته  شده است.

قدرت در ترازوي تصوير

نجيبه محبي

قدرت آيینه مقعري است که هر کس آن را در دست بگیرد، تصوير خود را 
در آن بزرگ تر از آنچه هست مي بیند و ديگران را کوچک تر؛ الجرم رابطه 
بین خود و جهان را بر اســاس اين تصوير اعوجاجي، مخدوش و مغشوش 
تعريف مي کند. متن زير، روايتي از تصاوير محمدرضا پهلوي بین سال هاي 

1318 تا 1332 در نشريه توفیق )1350-1301( است.

از اوج قدرت تا ملخكي در دست ملت
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کاريکاتور باال در همين ســال و پس از انتخابات مجلس پانزدهم منتشــر شده 0

اســت. سوي انتقاد در اين تصوير به سمت نامزدهايي است که براي رسيدن به 
صندلي نمايندگي به شــاه متوسل مي شدند و شــاه امامزاده اي معرفي شده که 

معجزه نمي کند.
به مرور دخالت دربار در سياســت بيشــتر مي شــود. در مقابــل نقد دربار نيز 
در نشــريه شــدت مي گيرد. براي نمونه در اســفند 1331 و در پي اختالف 
شــاه و نخســت وزير وقت-دکترمحمدمصــدق- هيئتــي هشــت نفره3 براي 
حل اختالف تشــکيل مي شود. هيئت قرار بود ســخنان دوطرف را شنيده و 

گزارشي به مجلس ارائه دهد.
ترســيم شــاه و همســرش به شــکل گربه و نخســت وزير به صورت انســان 
اوج انتقاد به شــاه را نشــان مي دهــد. گويي اين گربه تمام غذاي ســفره را 

مي خواهد. گزارش هيئت هشــت نفره نيز در زيرپاي اوست.
شــاه در اســفند ســال 1331 به خاطر همين اختالفات قصد خروج از کشــور 

درنهايــت ارتجاع داخلــي و دربار با کمک ســرويس هاي اطالعاتي امريکا 
و انگليس موفق شــدند ملت را با کودتا عقب برانند. بعد ســعي کردند با نام 
بي مسمِي رستاخيز 28 مرداد، اين واقعيت را قلب کنند. مسير تغيير چهره شاه 

از اوج قدرت تا تشــبيه او به ملخ را در چند دوره مرور مي کنيم.
ســال 1324 مجلس چهاردهــم، قوام الســلطنه را به نخســت وزيري انتخاب 
کرد. قوام براي پيدا کردن راه حلي براي قضيه آذربايجان، راهي مســکو شد. 
در همين چهار ســال پــس از روي کار آمدن محمدرضاشــاه، دربار مجدداً 
دسيســه هاي خود را گسترش داد و ســعي کرد با چاپ خبرهاي ناصحيح از 
منابــع ظاهراً موثــق خبري2 در روند مذاکرات ايران و روســيه اختالل ايجاد 
کند. همچنين تالش مي کرد نامزدهاي موردنظر خود را به مجلس بفرســتد، 
زيــرا عمر مجلس چهاردهــم رو به پايان بود و دربار مي خواســت در لواي 

انتخابات و قانون، قدرت غيرقانوني خود را بســط دهد.
در ايــن کاريکاتور که در مرداد 1325 منتشــر شــده، شــاه و قوام الســلطنه 
انتخاباتي را برگزار مي کنند که با موانع متعدد روبروســت، ولي هيچ کدام از 

اين دو نفر ســعي نمي کنند موانع را برطرف کنند.
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پي نوشت

1. دوره تکثــر قدرت بــا يک جنبش اجتماعي گســترده آغاز و قــدرت حاکم، مقيّد 
مي شود. دوران تمرکز قدرت با يک کودتاي نظامي- سياسي آغاز مي شود و قيد قانوني 

از قدرت حاکم برداشته مي شود )خانيکي:1381(.
2. آسوشــيتدپرس نوشت قوام براي اينکه به روسيه برود، امتيازات بسياري به آن کشور 
داده اســت؛ قوام در اين مورد گفته بود پس ازاين برخوردها دانســتم شــاه حاضر است 
نيمي از ايران را بدهد و در نيمه ديگرش زير قيموميت انگليس همچون پدرش سلطنت 

کند )بهنود:1387، 2۶2(.
3. نتيجه گزارش هيئت هشت نفره آن بود که طرفين در تفسير برخي اصول قانون اساسي 
با يکديگر اختالف دارند و توضيح داده بود که مطابق اصل 35 قانون اساســي سلطنت 
وديعه اي دانســته شــده که به موهبت الهي از طرف مردم به شــاه تفويض شده بود و بر 
اســاس اصل 44 پادشــاه از هرگونه مسئوليتي مبرا و براســاس اصل 45 مسئوليت اداره 
کشــور به وزرا و هيئت دولت واگذار شــده بود و درنتيجــه اداره امور مملکتي اعم از 
کشــوري و لشکري از شئون مقام ســلطنت دانسته نمي شد. مشــابه چنين اختياراتي در 
هيــچ زماني در اختيار هيچ نخســت وزيري در دوره پهلوي نبود و قدرت بســياري در 
دست نخست وزير بود و به شاه مقامي تشريفاتي - تزئيني در ساختار حکومتي مشروطه 
مي داد. در چنين شرايطي مجلس سعي داشت بخشي از اختيارات نخست وزير را مسترد 

و جايگاه خود را باال ببرد )مکي 137۶(. 

منابع
بهنود، مسعود )1387(، »از سيدضياء تا بختيار«، تهران: انتشارات دنياي دانش.

توفيق، فريده )1383( »روزنامه توفيق و کاکاتوفيق تهران« نشر آبي.
خانيکي، هادي )1381(، »قدرت، جامعه مدني و مطبوعات«، تهران: انتشارات طرح نو.

مکي، حسين )137۶( گفت وگو و خاطرات: گفت وگو با حسين مکي؛ کودتاي 1299، 
دولت مصدق، نفت و تاريخ، تاريخ معاصر ايران، بهار 137۶ شماره 1.

نشريه توفيق طي سال هاي 1318 تا 1332 ■

را دارد که علماي نه اســفند و تعدادي ديگر از نظاميان هوادار شــاه و شــعبان 
جعفري و ايادي اش خروج شــاه را در آن موقعيت به نفع کشور ندانسته و مانع 

خروج او از کشور شدند.
و در نهايت 27 روز پيش از کودتا، شــاه کشــور در اين شــعر »روســياه« نام 
مي گيرد و دوران دوازده ساله پادشاهي او چنين ارزيابي مي شود: »عمري است 

در بر ما منفور و روسياهي و...«.

پــس از کودتــا مجله چندســالي توقيــف و مديرمســئول آن تبعيد مي شــود 
)توفيق:1383(. پس از فترتي چندســاله و بازانتشــار توفيق، ديگر تصويري از 
شــاه در مجله وجود ندارد. نشانه اي بر آنچه نشانه شناسان در توجيه غياب يک 
عنصر بيان مي کنند، يا همچون آنچه در تحليل گفتمان در کاربرد فعل مجهول 
در جمله مي گويند که داللتي است بر پنهان سازي فاعل جمله. غياب شاه پس 

از کودتا در نشريه بيانگر چنين وضعيتي است.

عرضه نسخه الكترونيک چشم انداز ايران در »فيديبو«

خوانندگان گرامي در سرتاســر نقاط ايران و جهان مي توانند از اين پس نســخه الکترونيکي دوماهنامه سياســيـ  راهبردي 

»چشم انداز ايران« را از طريق اپليکيشن فيديبو با مبلغ مناسب خريداري و مشاهده نمايند. براي اين منظور دارندگان موبايل 

يا تبلت کافي است اپليکيشن فيديبو را از سايت آن )http://fidibo.com( دريافت نموده و نصب نمايند و پس از نصب 

با مراجعه به بخش مجالت فيديبو، نسخه الکترونيکي چشم انداز ايران را دريافت و مطالعه نمايند. 

اين اپليکيشن امکانات بسياري را براي خواننده فراهم مي کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شب، اشتراک گذاري 

نظرات با ديگران و بســياري امکانات متنوع ديگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان مي کند. مجله ارايه شــده در 

فيديبو پي دي اف نبوده و اين بدان معناســت که الزم نيســت نگران اندازه فونت يا کوچکي اندازه اسکرين موبايل يا تبلت 

خود باشــيد. اين نســخه بطور هوشمند خود را با اسکرين شــما مطابقت داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه 

را مي دهند.
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در ليبي و ســوريه اتفــاق افتاد، واکنش اســرائيل، 
عربســتان، امارات، قطر، انگليس و فرانسه در برابر 
بهــار عربي بــود. بهار عربي مي  رفــت که از طريق 
تظاهرات قانوني و غيرمســلحانه بــه راه خود مانند 
مصر و تونس ادامه دهد، اما منتقدين به سرعت وارد 
فاز مسلحانه شده و پاي عربستان و امارات و قطر و 
غرب را در آنجا باز کردند. متأسفانه حزب عدالت 
و توســعه ترکيه هم به دام اين اشــتباه محاسبه افتاد 
و ليبي را بــه ويرانه  اي تبديل کرده و بعد هم نوبت 
سوريه شد. متأسفانه اين ماجرا نه تنها راه حل نظامي 
ندارد؛ بلکه اخيراً راه حل سياسي آن هم با مشکالتي 

جدي روبروست.
اگر نگاهي به روند داخلي اســرائيل کنيم مشاهده 
مي  کنيــم اين کشــور به ســرعت به ســمت روابط 
غيردموکراتيــک مــي رود. يک بــار نتانياهو اعالم 
کرد که هر نقشه راهي که با هويت يهودي اسرائيل 
مغايــرت داشــته باشــد، از ابتدا باطل اســت و در 
شــب آخرين انتخابات پارلمان، رســماً از آپارتايد 
در اســرائيل دفــاع کــرد و از دموکراســي به طور 
چشمگيري فاصله گرفت. طبيعي است که اسرائيل 
و عربســتان صعودي در برابر بهــار عربي واکنش 
مشــترک و سرکوبگري داشــته باشند. به نظر مي-

 رسد داعش و ديگر گروه   هاي تروريستي در عراق 
و سوريه را نيز در اين راستا بايد تحليل کرد.

ســخن پاياني اينکه دولتمردان ترکيه بايد از نتايج 
انتخابات اخير درس  هاي مهمي بگيرند. اگر ترکيه 
بخواهد اسالم دموکراتيک خود را دنبال کند، بايد 
مرز خود را با عربســتان و اسرائيل و امارات و قطر 
مشخص کند. اگر نيک مي انديشيد، پايگاه معنوي 
و دموکراتيک خود را در ســاير کشورهاي منطقه 
بيشــتر مي  يافت تا اينکه در خط مشــي ناتو آن هم 
جناح  هــاي افراطي امريکا و محافظه کاران جديد و 

طرفداران اسرائيل بيفتد.■

مــدل توســعه ترکيه ســر زبان هــا افتــاد و مطالب 
زيادي در مــورد آن ازجمله در چشــم انداز ايران 
منتشر شد. ويژگي دموکراســي ترکيه اين بود که 
ابتدا بورژوازي ملي اين کشــور در طي ســال هاي 
رژيم هــاي کودتايــي آرام آرام شــکل گرفــت و 
به اين ترتيب پشتوانه  اي براي دموکراسي پايدار شد. 
البته برخي معتقد بودنــد اين تحوالت در ترکيه به 
اين خاطر است که ترکيه عضو ناتو بوده و با غرب 

رويارويي و جنگ ندارد. 
از سال 2012 که بهار عربي در تونس و مصر شکل 
گرفت و رژيم بن  علي و مبارک ســاقط شد، مدل 
ترکيه در منطقه خاورميانه گسترش بيشتري يافت. 
اوبامــا نيز از مــدل ترکيه حمايت کــرد و طي دو 
ســخنراني در پارلمان ترکيه و دانشگاه قاهره نشان 
داد که اســالم با تروريســم مغايرت دارد. با توسعه 
دموکراسي در ترکيه، مصر، تونس، بحرين و ساير 
کشــورهاي عرب، نگراني اســرائيل و عربستان و 
امــارات هرروز فزوني مي  گرفت و آنها را به لحاظ 

راهبردي به هم نزديک مي  کرد.
از يک سو امريکا از اين مدل اسالم در سازوکارهاي 
دموکراتيک حمايت مي  کرد؛ چراکه به اين نتيجه 
رســيده بود در برابر تکفيري  ها و راديکال  ها تنها از 
طريق اسالم معتدل اســت که مي  تواند با تروريسم 
مقابله کند؛ اما از ســوي ديگر اين نوع اســالم اهل 
تسنن دموکراتيک اگر در کشــورهاي عربي باب 
مي  شد، رژيم  هاي ســلطنتي -ديکتاتوري عربستان 
و امارات را با فروپاشــي روبرو مي  کــرد؛ بنابراين 
مقامات ســعودي خيلي زود دســت به کار شدند و 
با اشــغال نظامي بحرين، مانع ســقوط شيخ بحرين 
شدند. ســپس با کمک دالرهاي نفتي و ژنرال  هاي 
مصــر، کودتاي بي رحمانه  اي انجام دادند و مرســي 
را ســرنگون و اخوان المسلمين را سرکوب کردند. 
مرســي علي رغم اشــتباهات راهبردي خود، تاوان 
آن را پرداخت که نحله  اي از اخوان المســلمين بود 
که قانون گرايي، حق شــهروندي، صندوق رأي را 
پذيرفته بود. اگر در بين مســلمانان اهل سنت چنين 
چيزي باب مي  شــد، دير يــا زود رژيم   هاي آنان با 

فروپاشي روبرو مي  شد.
مي  بينيــم کــه در واکنش به مرســي و نحله جديد 
اخوان المســلمين، ايمن الظواهري، رهبر القاعده به 
مرسي پيام داد که دموکراســي را کنار بگذار و به 
دامن اســالم برگرد تا ما تو را حمايت کنيم. آنچه 

زماني کــه حزب عدالــت و توســعه در انتخابات 
سراســري ترکيــه پيروز شــد و توانســت پارلمان، 
نخســت وزير و رياســت جمهوري آن کشور را از 
آن خود کند، زلزله  اي سياســي در خاورميانه شکل 
گرفــت. شــعارهاي دموکراتيک اين حــزب مرز 
سکوالريسم سنتي ترکيه را درهم نورديد و مدعي 
بود کــه از ســکوالرها هم دموکراتيک  تر اســت. 
حزب عدالت و توســعه هم از اسالم دفاع مي  کرد، 
هم دموکراســي؛ درواقع سعي داشــت اسالم را در 
ســازوکارهاي دموکراتيک و منطقي و همه پســند 
مطرح کند. براي نمونه وقتي اليحه آزادي حجاب 
را در پارلمان ترکيه مطرح کرد، بر اســاس حالل و 
حرام نبود؛ بلکه مدعي بود آيا ســزاوار اســت يک 
دخترخانم شــهروند ترکيــه ارز اين کشــور را در 
کشــوري ديگر مانند امريکا هزينه کند، چون مي-

 خواهد حجاب داشــته باشــد؟ اين اليحه به لحاظ 
منطقي بودن و همه فهم بودن در پارلمان ترکيه رأي 
آورد؛ هرچند دانشگاه هاي ترکيه در جريان اجرا در 
برابر آن مقاومت کرده و اجازه نمي  دادند دانشجويي 

با روسري به دانشگاه بيايد. 
آوازه حزب عدالت و توسعه در منطقه و جهان بلند 
شــد و کتاب  ها و مقاالت زيادي درباره اين تحول 
نوشته شد. خانم آلبرايت، وزير اسبق خارجه امريکا 
طي مقاله اي در فارين پاليســي نوشــت: ما غربي  ها 
ســال  ها تالش کرديم تا مسيحيت در سازوکارهاي 
دموکراتيک مطرح و قابل پيش بيني شــود و احزابي 
مانند دموکرات مسيحي و... به وجود آمدند. او افزود 
بايد از تجربه حزب عدالت و توسعه استقبال کنيم؛ 
چراکه اين حزب سعي دارد اسالم در سازوکارهاي 

دموکراتيک مطرح و قابل پيش بيني شود.
اســرائيل از اين پديده بســيار وحشت کرد؛ چراکه 
به نادرســتي مطلبي را شــهرت داده  بودند که چند 
ميليون اسرائيلي دموکرات، در بين صد ميليون عرب 
غيردموکرات محاصره شــده  اند. نگراني اسرائيل از 
اين بابت بود که غربي  ها در نقطه عطف چشمگيري 
به نوعي از اسالم تمکين کردند و از فاز رويارويي با 
اســالم درآمدند. از سوي ديگر کساني که به ترکيه 
مسافرت کرده و با هواداران حزب عدالت و توسعه 
گفت وگو داشتند، معتقدند که اين حزب از تجربه 
هشت ســاله رئيس جمهور اســبق ايران، سيد محمد 
خاتمي الهام گرفت که بين اســالم و آراي مردم را 

آشتي داد.

ترکيه دموکراتيک يا...؟
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مردم در ســال جديد دانســت. طراحان اين طرح 
جزو مدعيان علم اقتصاد در بين اصول گرايان بوده 
و هســتند. هدف اصلي طرح مهــار و کنترل نرخ 
تورم بود که هيچ گاه در ســال 84 مــورد ارزيابي 
واقع نشــد. البته آن اقدام را مي توان در سايه تفکر 
حاکم بــر مجلس هفتــم بهتر فهميــد، چراکه در 
ذهن آنــان همه تصميمات و اقدامات دولت آقاي 
خاتمي خيانت به کشور تلقي مي شد و مقابله با آن 

را رسالت تاريخي خود مي پنداشتند.
● سهام عدالت: سهام عدالت نوعي يارانه است 
کــه دولت نهم مبتکــر آن بود. دولــت، هدف از 
عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون 
در اقتصاد ايران، توزيع متعادل تر ثروت و درآمد، 
تسريع در روند خصوصي ســازي، افزايش ثروت 
و ايجاد درآمــد دائمي براي خانوارهــاي ايراني، 
کاهش تمرکــز مالکيت دولــت و انتقال مالکيت 
بــه عموم مردم اعالم کرده بود. بنا بر طرح ســهام 
عدالت، بخشــي از سهام شرکت هاي دولتي معين، 
به اقشــار کم درآمدتــر فروخته مي شــود. تا پايان 
سال 92، ۶2 شرکت صنعتي و اقتصادي مهم وارد 
فرايند سهام عدالت شده و 41 ميليون نفر برگه هاي 
سهام عدالت دريافت و هنوز 9 ميليون نفر در نوبت 
قرار داشتند. اين ابتکار نيز که مانند ديگر کارهاي 
دولــت، هيچ گونه پشــتوانه علمي و کارشناســانه 
نداشت، مورد تأييد همه جانبه مجلس قرار گرفت 
و آنان نيز خام انديشانه رهايي مستضعفان و کاهش 
فاصلــه طبقاتــي را از ايــن رهگذر جســت وجو 
مي کردند. تبعات چنــان طرحي، اخالل در فرايند 
خصوصي سازي، تشکيل نهادهاي اداري بزرگ و 
بوروکراتيــک و تمرکززايي به جاي تمرکززدايي 

و تصويب کننــدگان قانون اساســي از اســتبداد و 
خودرأيــي و گريز از قانون و حتي قانون ســتيزي 
پادشــاهان، مهمترين دليل اين همه تأکيد و اصرار 
بر نظارت همه جانبه وکالي مردم بر هيئت حاکمه 
بوده اســت و اين يکي از نقاط قوت قانون اساسي 
جمهوري اســالمي اســت. اختيــارات مذکور از 
دادن رأي اعتمــاد به تک تک وزرا شروع شــده و 
پاسخگويي وزرا از طريق معاونان پارلماني، امکان 
ســؤال از وزير، امــکان ســؤال از رئيس جمهور، 
درخواســت توضيح در کميســيون، حق استيضاح 
وزرا، حق رأي عدم کفايت سياسي رئيس جمهور 
و وجود ديوان محاسبات تحت نظر مجلس جهت 
نظارت بر تمامي امور مالي دســتگاه هاي مرتبط به 
دولت و نهايتاً تفريغ ســاالنه بودجه کل کشــور را 
شــامل مي شــود. حجم عظيم اختيارات و وظايف 
نظارتي از ســوي ديگر، توقع متناسبي را نيز ايجاد 
مي کنــد کــه نماينــدگان مجلس مي بايســت در 

راستاي ايفاي آن کوشا و ملتزم باشند.
در اين نوشــتار برخي وقايع و تصميمات دولت و 
موضع گيري هاي رئيــس دولت و واکنش مجلس 
در قبال آنها ارائه مي شــود. ســپس به عنوان کالم 

آخر نتيجه گيري از اين نوشتار تقديم مي شود.
الــف. برخي وقايــع و تصميم گيري هاي 

دولت و مجلس
● طرح تثبيت قيمت ها: در اولين سال فعاليت 
مجلــس هفتم و هم زمــان با آخرين ســال دولت 
اصالحات )اسفند 83( اين طرح به تصويب مجلس 
رسيد که بر اساس آن دولت از افزايش قيمت مواد 
ســوختي و کاالهاي عمومي منع شد. آقاي حداد 
عــادل رئيس وقت مجلــس آن را هديه مجلس به 

»مــن در برابر قــرآن مجيد، به خداي قــادر متعال 
ســوگند يــاد مي کنم و با تکيه بر شــرف انســاني 
خويش تعهد مي نمايم که پاســدار حريم اسالم و 
نگاهبان دســتاوردهاي انقالب اسالمي ملت ايران 
و مباني جمهوري اســالمي باشــم، وديعه اي را که 
ملت به ما ســپرده به عنوان اميني عادل پاســداري 
کنم و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوي را 
رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالي کشور 
و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، 
از قانون اساسي دفاع نمايم و در گفته ها و نوشته ها 
و اظهارنظرها، اســتقالل کشــور و آزادي مردم و 
تأمين مصالح آنها را مدنظر داشــته باشم.« سوگند 

نمايندگان – اصل 7۶ قانون اساسي
در قانون اساســي جمهوري اسالمي از نمايندگان 
مجلس شوراي اســالمي خواسته شــده که مطابق 
مفاد اصل ۶7، ســوگندي را در پيشگاه خداوند بر 
زبان جاري کنند. در يــک نظام ديني و توحيدي 
شايد اين ســوگند مطمئن ترين ضمانت براي اداي 
مســئوليت بزرگ وکالت و قانون گذاري اعضاي 
قــوه مهــم مقننه کشــور باشــد و تا حــدي خيال 
آحاد ملت را آســوده ســازد. در اين نوشتار نسبتاً 
مفصل بر آنم تا وظيفــه خطير نمايندگان مردم در 
مجلس شــوراي اســالمي در خالل سال هاي اخير 
را، به ويــژه در دوران 8 ســاله دولت اصول گراي 
دکتــر احمدي نژاد، ارزيابي کرده و در ســايه آن، 
امکان قضاوت بهتري از مجادالت چند ماه گذشته 

مجلس با دولت دکتر حسن روحاني مهيا سازم.
مجلس شــوراي اســالمي عالوه بــر وظيفه اصلي 
خود که قانون گذاري اســت، طبق اصول 54، 55، 
70، 7۶، 87، 88 و 89 قانــون اساســي، وظيفه مهم 
نظارت و رسيدگي به قوه مجريه را نيز دارد. اصول 
يادشــده اختيارات بسياري را به نمايندگان مجلس 
مي دهد تا به اشــکال مختلف قوه مجريه را تحت 
ضبط و کنترل قرار دهند. بدون ترديد زخم عميق 
و ديرينــه ملت ايــران و ازجملــه تدوين کنندگان 

نقش مجلس شوراي اسالمي در تخلفات دولت نهم و دهم

اميرحسين شيروي

عضو هيئت علمي دانشگاه 
صنعتي جندي شاپور دزفول

بخش اول 

آيا مجالــس اصول گراي هفتم، هشــتم و نهــم مي تواننــد از تخلفات و 
قانون شــكني هاي دولت احمدي نژاد شانه خالي کنند؟ اين پرسشي است که 
امیرحســین شــیروي پس از طرح برخي وقايع و تصمیم گیري هاي دولت و 
مجلس، با مروري بر تخلفات دولت احمدي نژاد کوشیده به آن پاسخ دهد. در 
اين مقاله عملكردهاي اشتباه و تخلفات دولت مذکور در محورهاي شش گانه 
استبداد رأي، اقدامات غیراخالقي، تخلفات مديريتي، تخلفات مالي، اقدامات 
و بیانات ماجراجويانه و ادبیات خارج از عرف و شأن ملت متمدن ايران مورد 
بررسي قرار گرفته اند که دو محور اول در اين شماره تقديم خوانندگان مي شود 

و محورهاي بعدي در مقاله اي مجزا در شماره آينده منتشر خواهد شد.
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هيئت وزيران مي رسد. از باب مزاح عرض مي شود 
که اگــر آقايان مشــغول  بازي کالغ پر مي شــدند 
نمي توانســتند 300 بار در سه ســاعت دست خود 
را باال و پائين ببرنــد. آيا نمايندگان محترم متوجه 
اين روال نادرست نشدند؟ اين چه روش مديريتي 
است که آقاي رئيس جمهور آن را روشي نوين در 
جهان قلمداد کرده و ادعا مي کند که کشــورهاي 
زيادي خواهان الگوگيري از آن هســتند؟ از همه 
اين اشکاالت گذشــته، چرا وعده هاي داده شده با 
بودجه و منابع تخصيص يافته نخوانده است؟ آقاي 
دکتر روحاني گفتند که ۶8 درصد وعده ها محقق 
نشــده و براي انجام آنها نياز بــه 400 هزار ميليارد 
تومان است. اين همه گزافه گويي و وعده توخالي 

چرا از چشم نمايندگان مجلس پوشيده ماند؟
● هدفمندي يارانه ها: قانــون هدفمند کردن 
يارانه ها در زمستان 1387 به صورت اليحه از سوي 
دولت نهم ارائه شد و پس از مدت ها کش و قوس، 
بــا اعمــال تغييراتي بــه تصويب مجلس شــوراي 

اسالمي رسيد. در بخشي از اين قانون آمده:
♦ تبصره سه ماده يک: قيمت هاي سال پايه اجراي 
ايــن قانون به گونه اي تعيين گــردد که براي مدت 
يک ســال، حداقل مبلغ 100 هــزار ميليارد ريال و 
حداکثر 200 هــزار ميليارد ريال درآمد به دســت 

آيد.
♦ ماده 7: دولت مجاز اســت حداکثر تا 50 درصد 
خالــص وجوه حاصــل از اجــراي ايــن قانون را 
به صــورت يارانــه در قالب نقدي و غيــر نقدي به 
سرپرســت خانوار پرداخت کرده يا در نظام جامع 

تأمين اجتماعي هزينه نمايد.
♦ ماده 8: دولت مکلف اســت 30 درصد خالص 
وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت 
کمک هــاي بالعــوض يا يارانه ســود تســهيالت 
يــا وجوه اداره شــده در مــوارد زيــر هزينه کند: 
بهينه سازي مصرف انرژي، اصالح ساختار فناوري 
واحدهاي توليــدي... حمايــت از توليدکنندگان 

بخش کشاورزي و صنعتي و...
♦ ماده 11: دولت مجاز است تا 20 درصد خالص 

گفته شــده اســت. در اين گزارش همچنين نسبت 
اشتغال ايجادشــده به اشتغال پيش بيني شده زير 40 
درصد ذکر شــده است. بيش از نيمي از تسهيالت 
پرداختي هم هنــوز به صورت معوقــه بانکي باقي 
مانــده اســت. طرحي چنيــن زيان بار بــراي ملت 
ايــران، چرا صداي نمايندگان مجلس را در نياورد 
و ســوگند خود در تأمين مصالح ملت را فراموش 
کردند؟ آيا سرنوشــت کشــور ما ميدان آزمايش 

ايده هاي خام و سطحي است؟
● سفرهاي استاني: از ابتــکارات رئيس دولت 
نهم و دهم، ســفرهاي مســتمر اســتاني و تشکيل 
جلســات هيئت دولت در مراکز استان ها بود. اين 
ابتکار مورد اســتقبال گسترده نمايندگان مجلس و 
کثيري از مسئولين درجه يک کشور قرار گرفت؛ 
چراکه آن را تبلــور يک دولت مردمي مي ديدند. 
ظاهــراً و در نــگاه ابتدايــي همين گونــه بــه نظر 
مي آيد، ولي چنانچه به دقت بررســي شود، کاري 
عوامانــه، غير کارشناســي و مضر به حال مديريت 
کشور اســت. در عصر ارتباطات، حضور فيزيکي 
در تمــام نقاط کشــور، جز اتــالف وقت حاصلي 
ندارد. مــردم را در يک ورزشــگاه جمع کردن و 
براي آنها ســخنراني تکراري کردن، که نمي تواند 
ارتبــاط با مردم تلقي شــود! آماده ســازي اســتان 
براي ســفر هيئت دولت هفته ها طول مي کشــد و 
مديريــت کالن اســتان تمام وقت مشــغول تمهيد 
مقدمات ســفر اســت و چه هزينه ها که دراين باره 
بر ملت تحميل نمي شــود؛ اما از همه تلخ تر، روال 
تدوين دســتور جلسه هيئت دولت در استان است. 
نمايندگان محترم استحضار دارند که چه روند غير 
کارشناســانه و غيرعادالنه اي در اين روش حاکم 
اســت. پروژه هاي عمراني که قرار است در استان 
به تصويب برســد، مــورد کشــمکش نمايندگان 
شــهرهاي مختلــف اســتان قرارگرفتــه و هر که 
زورش بيشــتر اســت و روابط بيشــتري با مديران 
اســتان و وزارت مربوطه دارد، ســهم بيشــتري را 
نصيب مي برد. آنگاه در جلسه هيئت دولت، ظرف 
ســه تا چهار ســاعت بالغ بر 300 مصوبه به امضاي 

بــود به طوري که مالکيت و مديريت قريب به 500 
شرکت دولتي در شرکت کارگزاري سهام عدالت 
تجميع يافت. همچنين با توجه به تعداد بسيار اعضا 
و مشکالت تشکيل مجمع عمومي، عماًل اعضا در 
مديريت شرکت ها مشــارکتي ندارند. تأثير آن بر 

کاهش فاصله طبقاتي هم که روشن است.
● طرح مســكن مهر: يکي از معضالت ديرينه 
ملت ايران، مشــکل مســکن بوده و حکومت هاي 
مختلف تالش هايي در راستاي زدودن اين مشکل 
به عمل آورده انــد. دولت آقــاي احمدي نژاد نيز 
حل اين مشــکل را ســرلوحه کار خود قرار داد و 
طرح مسکن مهر را در قالب بند »د« تبصره ۶ قانون 
بودجه ســال 8۶ با هدف ساخت 1/5 ميليون واحد 
ســاختماني در سال، براي اقشــار کم درآمد آغاز 
کرد. دولت طبق معمول، امر توســعه را همه جانبه 
نديــد و با تمرکز بر يک مســئله، از ديگر جوانب 
توسعه کشــور غافل شــد. رکود بخش صنعت و 
تعطيلي واحدهاي صنعتي، پيش از آنکه تحريم ها 
موجد آن شــوند، با سياســت هاي يک ســونگرانه 
دولــت، ضربه اي بــر پيکر اقتصادي کشــور وارد 
کــرد. بانک هــا مکلف بــه پرداخت وام مســکن 
به مرورزمان از 10 ميليون تومان تا 30 ميليون تومان 
شــدند که خود باعث افزايش نقدينگي و تورم در 
جامعه شــد. در خالل ســال هاي 84 تا 91 متوسط 
قيمت هر مترمربع زيربناي مسکوني در تهران 4۶0 
درصد افزايش يافت. اقشــار کم درآمد کمرشــان 
زير بار اين تــورم تحمل نياورد و اکثــراً از عهده 
پرداخت اقساط مسکن مهر برنيامدند. دولت براي 
موفــق جلوه دادن طرح، در جلوي چشــم مجلس، 
دســت به هزينه کردن هــاي خالف قانــون زد. از 
نماينــدگان مجلــس انتظار نمي رود بــا وعده هاي 
توخالي ذوق زده شوند و تصميم خانمان سوز براي 

ملت تصويب کنند.
● بنگاه هاي زودبازده: اين طرح در آذرماه 85 
با هدف ايجاد 3,100,000 شــغل تا سال 88 آغاز 
شد. بر اســاس اين طرح، بانک هاي دولتي مجبور 
شدند در اعطاي تسهيالت، اولويت هاي دولت در 
توســعه مناطق را در نظر بگيرند. حدود 251 هزار 
ميليارد ريال از منابع بانکي کشــور طي ســال هاي 
85 تا 89 صرف تســهيالت پرداختي به بنگاه هاي 
کوچک و زودبازده شد که تنها 100 هزار ميليارد 
ريال آن براي ايجاد اشــتغال اســتفاده شد. در نامه 
رئيــس کل بانــک مرکــزي بــه رئيس جمهور در 
آذرماه 8۶ آمده: »۶8 درصد طرح ها، حداکثر 20 
درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرح ها، بيش 
از 80 درصد پيشــرفت داشته اند. حدود 4۶ درصد 
طرح هــا وجود خارجــي ندارند. مبلغ ســرانه وام 
پرداختي جهت ايجاد يک شغل 133 ميليون ريال 
در فرم متقاضي ثبت شده است، اما در عمل هزينه 
ايجاد هر شــغل 4/۶ ميليارد ريال بوده اســت«. در 
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس در اواخر سال 
91 از انحراف ۶0 درصدي در منابع تخصيص يافته 
در ايــن طرح و نيز از افزايــش 1/۶ درصدي نرخ 
بيــکاري در خالل ســال هاي اجراي طرح ســخن 
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مذکور ارزش پاسخ دادن ندارد. همچنين نامه هايي 
به ژاک شــيراک و نخســت وزير ايتاليا و پاپ در 
واتيکان مي نويســد. پاپ در پاســخ بدون توجه به 
مفــاد نامه خواهان مذاکــره در خصوص وضعيت 
کليساي واتيکان در ايران مي شود. همچنين نامه اي 
به نيکال ســارکوزي، رئيس جمهور فرانســه و پيام 
تبريکي براي اوباما رئيس جمهور امريکا مي فرستد 

که بدون جواب مي مانند.
♦ پيام تسليت درگذشــت چاوز: اسفند 91 
پيام تســليت احمدي نژاد به مناســبت درگذشــت 
هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال، جنجال آفرين 
مي شــود. در ايــن پيــام، احمدي نژاد او را شــهيد 
و يک بســيجي مخلــص تمام عيــار و حزب اللهي 
توصيف مي کند که به راه انبياي الهي باور داشــت 
و روزي همراه عيسي مسيح و انسان کامل رجعت 
خواهد کرد. اين پيام مــورد اعتراض روحانيون و 
اقشــار مختلف قرار مي گيرد. او همچنين يک روز 
عــزاي عمومــي در ايران اعالم مي کنــد و اين در 
حالي اســت که نه براي زلزله آذربايجان و نه براي 
سوختن دختران شين آباد عزاي عمومي اعالم نشده 
بود. ايشــان در سخنراني قم، چاوز را معتقد به امام 
زمان معرفي کرد و در مراســم تشييع چاوز تابوت 

او را بوسيد.
● اســتبداد رأي: اختيارات نظارتــي که قانون 
اساســي براي مجلس شوراي اســالمي مهيا کرده، 
شايد بيش از هر چيز ديگر به علت ترس و نگراني 
از اســتبداد رأي رئيس قــوه مجريه بود، عاملي که 
موجب آن همه فساد و بي عدالتي و ناکارآمدي در 
نظام سلطنتي شــد. ملت ايران حق دارد از مجلس 
شوراي اسالمي انتظار داشــته باشد تا با استفاده از 
ابزارهــاي نظارتي که قانون اساســي در اختيار آن 
قرار داده، جلوي هرگونه اســتبداد رأي را بگيرد. 
امري که در خالل 8 سال بارها اتفاق افتاد و مجلس 

بنا به مالحظه مصالحي! از کنار آنها گذشت:
♦ لغو تغيير ساعت رسمي کشور: در آخرين 
روزهاي ســال 84 دولت اعــالم مي کند که روند 
معمــول جلو کشــيدن ســاعت رســمي کشــور 
متوقف شــده و ازاين پــس دولــت به دليــل تأثير 
نداشــتن بر مصرف برق چنين کاري نمي کند. اين 
نظر و تصميم برخالف تجربه کل کشورهاي جهان 
بوده و در همان زمان پژوهشگاه وزارت نيرو اعالم 
مي دارد که تغيير ســاعت رســمي کشــور موجب 
صرفه جويي 300 ميليارد توماني در ســال مي شود. 
به هرحــال دولت در ســال هاي 85 و 8۶ مانع تغيير 
ســاعت مي شــود، تا در مردادماه 8۶ مجلس لزوم 

تغيير ساعت را تصويب مي کند.
♦ برکناري مدير عامل بانک پارســيان: مهر 
85 به دنبال اعــالم فروش ســهام ايران خودرو در 
بانک پارسيان، آقاي رئيس جمهور شخصاً دستور 
برکناري مديرعامل بانک را به اتهام دست داشــتن 
در فســاد بزرگ مالي صادر مي کنــد. بعداً ديوان 
عدالــت اداري کار رئيس جمهور را خالف قانون 
دانســت و ســازمان بازرسي کل کشــور نيز ابطال 
معامله فــروش ســهام ايران خــودرو را غيرقانوني 

هستند:
♦ هالــه نور: مهرمــاه 84 رئيس جمهــور پس از 
ســفر به نيويورک و شــرکت در مجمــع عمومي 
ســازمان ملل، ديداري با آيت  اهلل جوادي آملي در 
قــم دارد. در اين ديدار که فيلــم آن نيز در فضاي 
مجازي منتشر شــد، ايشان از اتفاق نادري در زمان 
ايــراد ســخنراني در صحن جلســه ســخن گفته و 
تصريح مي کند که به محض شــروع سخن، حسي 
او را در برمي گيــرد و هاله نوري در اطرافش ديده 
مي شود. در تمام مدت سخنراني، حضار پلک نزده 
و به نوعي در تسخير نيرويي مرموز قرار مي گيرند. 
فيلم مذکور جنجال مي آفريند و نخســت توســط 
دفتــر رئيس جمهــور اصالت فيلم مــورد تکذيب 
قرار مي گيرد. در ادامه چندين بار توســط شخص 
رئيس جمهور نيز ســاختگي بودن فيلم ادعا مي شود 
تا باالخــره دفتر آيت اهلل جــوادي آملي صحت و 
اصالت فيلم را تأييد مي کند. صرف نظر از محتواي 
ســخنان رئيس جمهور، دروغ علني و واضحي که 
چند بار تکرار شــده، در يک نظام اســالمي جاي 
مؤاخــذه نــدارد؟ بارها شــاهد چنيــن تجاربي در 
کشورهاي غير اسالمي بوده ايم که شهادت دروغ 
براي يک مقام دولتي  بخشــش ناپذير قلمداد شده، 
حال چگونه اســت که در نظام اســالمي و به ويژه 
مجلس اصول گراي شــوراي اســالمي از کنار اين 

گناه نابخشودني چنين ساده مي گذرد؟
♦ ارســال نامه به ســران کشــورها: آقاي 
رئيس جمهور متوهم به داشــتن رسالتي پيامبرگونه 
دست به قلم شــده و نامه هايي به ســران کشورها و 
مقامات ديني نوشته و ارسال مي کند. شايد به تقليد 
از نامه تاريخي امام خميني به گورباچف! که از هر 
حيث قياس مع الفارق است. ارديبهشت 85 نامه اي 
در 18 صفحه به جورج بوش، رئيس جمهور امريکا 
مي نويســد. در اين نامه حمايت امريکا از اسرائيل 
محکوم شــده و راه هــاي برون رفــت بشــريت از 
مشکالت جهاني پيشنهاد مي شود. همچنين از اينکه 
برخي متهمان در امريکا وکيل ندارند يا دادرســي 
آنان به طول مي انجامد، اظهار نگراني شــده است. 
آيت اهلل جنتي، دبير شــوراي نگهبــان آن نامه را از 
الهامــات الهي دانســته و خواهــان تدريس آن در 
مدارس و دانشگاه ها مي شود. شهريور 85 در نامه اي 
به آنــگال مرکل، صدراعظم آلمان، دولت خود را 
برآمده از زيارت عاشــورا و مورد تأييد امام زمان 
دانســته و در مورد هولوکاست و راه هاي مديريت 
جهانــي نظراتــي را ارائه مي کنــد. خانم مرکل در 
مصاحبه با شــبکه تلويزيوني ZDF مي گويد نامه 

وجوه حاصــل از اجراي ايــن قانــون را به منظور 
جبــران آثار آن بــر اعتبارات هزينــه اي و تملک 

دارايي هاي سرمايه اي هزينه کند.
در تاريــخ  27آذر 1389، محمــود احمدي نــژاد، 
رئيس جمهور وقت با حضــور در تلويزيون، آغاز 
اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها را رسماً اعالم 
کــرد. در آن مصاحبه ضمن اعــالم ميزان يارانه به 
ازاي هــر نفر، پــول مذکور را پــاک و امام زماني 
ناميــد و مــردم را از قاطي کردن آن پــول با ديگر 
پول هــاي ناپاکشــان! بر حــذر داشــت. همچنين 
تأکيد کرد که اين مبلغ با محاســبات دقيق به دست 
آمده و کارشناســانه است. ميزان درآمد حاصل از 
هدفمندي يارانه هــا از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 
1391، 30 هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف ۶2 
هزار ميليارد تومان بوده که اين ارقام نشــان دهنده 
کسري 32 هزار ميليارد توماني است. دولت بخش 
زيــادي از پرداخت هاي نقدي را از شــرکت هاي 
بانــک  و  تأميــن کــرد  و گاز  فاضــالب  و  آب 
مرکــزي 5 هــزار و 700 ميليارد تومان اســکناس 
بــراي پرداخت يارانــه نقدي چاپ کــرد. پس از 
افزايش ناگهاني قيمــت دالر در بازار آزاد در 19 
شهريور 1391 دبير ستاد هدفمندي يارانه ها درباره 
ايــن شــايعه که دولت بــراي تأمين بودجــه يارانه 
نقدي قيمــت دالر را افزايش داده اســت، گفت: 
به هيچ وجه چنيــن چيزي صحت نــدارد ... دولت 
همه دالرهاي خود را بــه نرخ 122۶ تومان عرضه 
مي کند. اين در حالي است که در اسفندماه 1390 
خبري منتشر شــد که بانک مرکزي از حساب 18 
بانک، ســه هزار ميليارد تومان بابــت مابه التفاوت 
فروش ارز دولتي با نرخ غيررســمي در بازار آزاد 
برداشــت کرده است. رئيس کل بانک مرکزي در 
شهريور 1391 ضمن تأييد خبر از برداشت قريب-

 الوقوع ديگري از حساب بانک ها خبر داد. تخلفي 
به ايــن وضوح چرا از چشــم قانون گــذار مخفي 
مانــد؟ آيا هيچ کدام از نماينــدگان محترم زحمت 
يک محاســبه ســاده رياضي را به خود نداد که از 
همان روز اول معلوم شــود عــدد 455,000 ريال 
يارانه سرانه ماهانه هيچ گونه اساسي نداشته و معلوم 
نبود با چه هدفي چنين عددي اعالم  شد؟ از شروع 
اجراي طرح بگذريم، آيا انحراف از اجراي قانون 
هدفمند کردن يارانه ها، هيچ گونه اقدامي از ســوي 
مجلس را نمي طلبيد؟ بر اساس ماده 7 قانون، دولت 
مجاز است حداکثر 50 درصد درآمد را صرف 
پرداخت يارانه کند، درصورتي که بيش از دو برابر 
آن را پرداخت کرده اســت؛ انحرافي بيش از 300 

درصد.
● بيانــات و اقدامــات ناشــي از توهم: 
نظــام،  دوم  شــخصيت  به عنــوان  رئيس جمهــور 
موردتوجه دقيق رهبران کشــورهاي جهان و مردم 
ايران اســت. اقدامات نســنجيده يا بيانات متوهم، 
قــدر و منزلت اين ملت متمــدن را پايين مي آورد 
و مجلس شوراي اسالمي بايست نسبت به اين گونه 
امور حســاس بوده و به موقع واکنش نشــان دهد. 
نمونه اي از اين نوع بيانات و اقدامات به شــرح زير 

ملت ايران حق دارد از مجلس 
شوراي اسالمي انتظار داشته باشد با 
استفاده از ابزارهاي نظارتي که قانون 

اساسي در اختيار آن قرار داده، 
جلوي هرگونه استبداد رأي را بگيرد. 

امري که در خالل 8 سال بارها 
اتفاق افتاد



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 2
6

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 2
7

♦ برکناري وزيــر اطالعات: اواخر فروردين 
90 خبر اســتعفاي وزير اطالعات، حيدر مصلحي، 
توسط خبرگزاري ها منتشــر مي شود. مقام رهبري 
وارد ماجرا شــده و ضمن مخالفت با کناره گيري 
مصلحــي خواهان ادامــه کار وي مي شــوند. اين 
اســتعفاي اجبــاري در پــي برکنــاري يکــي از 
معاونــان وزارت توســط وزيــر بود کــه موجب 
خشــم رئيس جمهور شد. بازگشت وزير اطالعات 
موجب قهر 11 روزه و خانه نشــيني رئيس جمهور 
شــد که اعتراض هاي مختلفي از افراد و نهادها را 

به دنبال داشت.
♦ مجادلــه با مجلس: احمدي نــژاد دولت نهم 
و دهم را قانونمندتريــن دولت هاي تاريخ انقالب 
مي دانــد. اين در حالي اســت که رئيس مجلس از 
قانون شــکني دولت گاليه کرده و تهديد مي کند 
در صورت ادامه اين روند مجلس از ابزار بازدارنده 
خود استفاده مي کند. احمد توکلي ادعا مي کند که 
دولت کسري بودجه خود را با قانون شکني جبران 
مي کند. در موارد متعدد دولت مصوبات مجلس را 
اجرا نمي کند. سال 92 حسين مظفر، معاون نظارت 
مجلس، در گزارشــي آورده که در طي سال اول 
مجلس نهم از 53 قانون ابالغ شــده به دولت، فقط 
5 قانون در مهلت مقرر به دستگاه هاي مجري ابالغ 
شده است. احمدي نژاد علناً اعالم کرده بود قانوني 
را که قانون نداند، اجرا نمي کند. متأســفانه مجلس 
هرگــز از ابزارهاي بازدارنده اســتفاده نکرد و اين 

روال تا پايان کار دولت دهم ادامه داشت.
● اقدامــات غيراخالقي: متأســفانه در دولت 
نهم و دهم شــاهد رفتارها و تصميمات غيراخالقي 
بوديــم که با اصــول ديني مــا و به ويــژه مدعيان 
ازاين گونه  نمونــه اي  نمي خوانــد.  اصول گرايــي 

اقدامات به شرح زير است:
♦ مناظره انتخاباتي ســال 88: 13 خرداد 88 
در مناظــره تلويزيوني کــه به ابتکار صداوســيما 
بين چهار نفر نامزد تأييد شــده از ســوي شــوراي 
نگهبــان به منظــور افزايش شورونشــاط انتخاباتي 
و آگاهــي مــردم از توانايي هــاي نامزدهــا پخش 

♦ انتصــاب ســعيد مرتضــوي: دي مــاه 88 
احمدي نــژاد ســعيد مرتضــوي متهــم اول پرونده 
کهريزک را به رياست ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز منصوب مي کند. دادسراي انتظامي قضات در 
شهريور 89 حکم قضائي سعيد مرتضوي را به حالت 
تعليق درآورد. در پايان سال 89 احمدي نژاد او را به 
رياست سازمان تأمين اجتماعي ارتقا داده که موجب 
هشدار نمايندگان به اســتيضاح وزير تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي مي شــود. اين تهديــد کارگر نيفتاده 
و باالخره دو ماه بعد روز اســتيضاح فرامي رسد. در 
آستانه ورود رئيس جمهور به مجلس، خبري دال بر 
اســتعفاي مرتضوي در صحن مجلس مي پيچد که 
باعث انصراف استيضاح کنندگان مي  شود، اما بعداً 
معلوم مي شــود که به قول آقاي مطهــري، نماينده 
اصول گراي مجلس، کاله سر مجلس رفته. پرونده 
در ديــوان عدالت اداري بررســي و ديــوان رأي به 
ابطال حکم انتصاب مي  دهد. رأي ديوان به دســتور 
رئيس جمهور ناديده گرفته مي شود. نهايتاً در آغاز 
مجلس نهم مجدداً آقاي شيخ  االسالمي وزير تعاون، 

کار و رفاه اجتماعي استيضاح مي شود.
♦ انتصاب هــاي ويــژه در امــور خارجه: 
مردادماه 89 احمدي نژاد دســت به انتصاب در امور 
خارجه مي زند. چهار نفــر را به عنوان نماينده ويژه 
رئيس جمهور در امور خاورميانه، آســيا، افغانستان 
و آســياي ميانه منصــوب مي کند و به اين شــکل 
بي اعتمادي خود به آقاي متکي، وزير امور خارجه 
را نشان مي دهد. مقام رهبري نسبت به موازي کاري 
در امــور خارجه تذکر مي دهنــد و 120 نماينده نيز 
خواهان لغو انتصاب ها مي شوند. حميد بقايي، يکي 
از نمايندگان ويژه، در سخني نسنجيده، کشتار يک 
ميليون ارمني توســط دولت عثماني را نسل کشــي 
خواند که موجب تنش با دولت ترکيه شــد. در اثر 
فشــارها احمدي نژاد حکم چهار نفــر مذکور را به 
مشاور تغيير داد و دو نفر ديگر را نيز به عنوان مشاور 
در امــور آفريقا و امريکاي التين بر آنها افزود و در 
مرداد 90 ســعيدلو را به عنوان معاون امور بين الملل 

خود برگزيد.

اعالم کرد. جالــب آنکه چندي بعــد، مدير عامل 
برکنارشــده توســط رئيس جمهــور بــه عضويت 

شوراي بازنگري قوانين بانکي منصوب شد.
♦ برکنــاري هيئت مديــره بيمــه ايران: 
ارديبهشــت 8۶ وزيــر امــور اقتصــادي و دارايي، 
آقاي دانش جعفري، از راديوي اتومبيلش دستوري 
را خطــاب به خــودش مي شــنود: »فــوراً اعضاي 
هيئت مديره و مديرعامل شــرکت بيمه ايران را از 
کار برکنــار و افراد صالــح را جايگزين کنيد«. در 
ســال 90 دانش جعفري مي گويد به رئيس جمهور 
اعتراض کردم و ايشــان گفت قــرار نبوده خبر آن 
پخش شــود، اما در تحقيق بعدي معلوم شــد خبر 
را دفتــر رئيس جمهور به صداوســيما داده اســت. 
دانش جعفــري به رئيس جمهــور مي گويد تخلف 
مربــوط به هيئت مديره ســابق بــوده و خالفکاران 
عزل شــده اند و ايــن دو نفري را که شــما اکنون 
نــام برده ايــد، 20 روز پيــش منصــوب شــده اند. 
بعداً معلوم شــد کــه گزارش مســتقيم محمدرضا 
رحيمي، رئيس وقت ديوان محاســبات کشور، به 
رئيس جمهور باعث اين تصميم شــده بود )ديوان 
محاســبات زير نظر قوه مقننه بوده و اجازه ارتباط 
مســتقيم با رئيس قوه مجريه را ندارد(. رأي ديوان 
محاسبات کشــور در زمان رياست آقاي رحماني 
فضلــي )مهر 88( راجع به پرونــده بيمه، تبرئه همه 
اعضاي هيئت مديــره بود. در اين مورد مجلس چه 
برخوردي با تخلف رئيس وقت ديوان محاسبات و 

جنجال رئيس جمهور کرد؟
♦ الحاق ســازمان حج و زيارت به ميراث 
فرهنگي: ارديبهشــت 88 شــوراي عالي اداري، 
ســازمان حج و زيارت را از وزارت ارشاد منفک 
و به ســازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تحت 
رياســت آقاي رحيم مشــايي ملحق مي کند. حکم 
انتصاب سرپرســت حج و زيارت بدون هماهنگي 
آقــاي ري شــهري نماينــده رهبــري در ســازمان 
صادر مي شــود. صفارهرندي وزير ارشــاد از اين 
تغيير اظهــار بي اطالعي مي کنــد. اين کش و قوس 
ادامــه پيدا مي کنــد تا مقام رهبري طــي نامه اي به 
ري شــهري، اين الحاق را غيرکارشناسانه دانسته و 

حکم صادره را لغو مي کنند.
♦ انتصاب رحيم مشــايي به عنــوان معاون 
اول: اواخــر تيرماه 88، يک ماه پس از انتخابات، 
احمدي نــژاد، پرويــز داوودي را کنار گذاشــته و 
اســفنديار رحيم مشــايي را به ســمت معــاون اول 
رئيس جمهــور منصوب مي کند. ايــن اقدام در پي 
مخالفت هاي زياد با پســت قبلي ايشان در سازمان 
ميراث فرهنگي بود. رهبري در نامه اي غيرعلني به 
رئيس جمهور مخالفت خود را با اين انتصاب اعالم 
مي دارنــد. محســني اژه اي و صفارهرندي به ادامه 
کار مشايي اعتراض مي کنند. احمدي نژاد آن دو را 
برکنار مي کند. چند روز بعد نامه رهبري علني شده 
و مشــخص مي شود که رئيس جمهور آن را ناديده 
گرفته است. احمدي نژاد به ناچار مشايي را برکنار، 
ولي بالفاصلــه به عنوان رئيس دفتــر رئيس جمهور 

منصوب مي کند.
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روزگار مي گذرد،
برنامه هاي عظيم قدرتمندان سرانجام متوقف 

خواهد شد،
آري، روزگار مي گــذرد و زور نيــز بــه کار 

نخواهد آمد. )برتولت برشت(
مذاکــرات هســته اي ايــران بــا 1+5 بــه دور از 
مباحــث ژورناليســتي و خيال پردازانــه، متضمن 
نــکات و زوايــاي تأمل برانگيزي اســت. تحليل 
و  اتخاذشــده  مواضــع  و  اظهارنظرهــا  انتقــادي 
همچنين بررســي ســير ايــن مذاکــرات در طول 
دو سال گذشــته مي تواند روشــني بخش بسياري 
از مســائل و چشم اندازها باشــد. پيش بيني آينده 
اين مذاکرات بسيار دشــوار است، ولي مشخص 
اســت که طرف هــاي غربي فعــاًل به ايــن اصل 
عقالنــي رســيده اند که بايــد بــه دور از هرگونه 
خيال پــردازي و زورگويي بــه گفت وگو با ايران 
بنشــينند؛ اما مذاکره و رسيدن به يک توافق جامع 
مســتلزم يک تغيير بــزرگ در رفتارها و مواضع 
طرفين اســت. اين تغيير متضمن پررنگ تر شــدن 
پيش فرض هاي  پاک ســازي  نقــش عقالنيــت و 
عبث اســت. اين مذاکرات با هر نتيجــه اي، يقيناً 
دستاوردهاي چشــمگيري از نگاه پراگماتيستي و 
رئاليســتي در عرصه بين الملل براي ايران به همراه 
خواهد داشت. در اين جستار سعي شده به برخي 

از اين دستاوردها اشاره شود:
ايــران در ايــن مدت بــه جهان نشــان داد که . 1

بــا منطــق، عقالنيــت و گفت وگو در پــي اثبات 
حقانيــت و صلح آميز بودن فعاليت هاي هســته اي 
خويــش اســت. ممنوعيــت توليد، نگهــداري و 
کاربــرد ســالح هاي هســته اي، اينــک بــه يک 

حبل المتين سياســي مبدل گشته که طي سال هاي 
اخيــر وارد گفتمان ديپلماتيک کشــور شــده و 
موردتوجه ويژه کشــورهاي ديگر هم قرار گرفته 
اســت. درواقع، ايران با هاضمه اي فراخ، جهان را 
به عرصه اي براي گفت وگو براي روشن ســاختن 
مقاصد صلح آميز هســته اي خــود دعوت کرد و 
در خــالل اين مذاکرات ثابت کــرد که خواهان 
تعامل جدي با کشــورهاي 1+5 و شفاف ســازي 
موضوع هسته اي اســت. ايران در اين راه از هيچ 
کوششــي براي ايضاح ابهامات و پيش فرض هاي 
غيرعقالني طرف مقابــل فروگذار نکرده و عمل 
و گفتار خود را به اسلوب منطق و تفاهم مي راند. 
حال ايــن فرصت به طــرف مقابل واگذارشــده 
که نشــان دهد تا به چه ميزان اهــل گفت وگو و 
عقالنيت اســت. قطعاً اگــر دولت هاي غربي قدر 
ايــن فرصت تاريخــي را ندانند و اســير تعصبات 
کهــن خود شــوند و در مذاکــرات اخالل ايجاد 
کنند، نشــان خواهند داد که عمل و اظهاراتشــان 
با هــم به صورت ماهــوي منافــات دارد، چراکه 
عصــر حاضر عصــر مذاکره و تفاهم اســت و بر 
اســاس قواعد حقوق بين الملل و مقررات منشور 
ســازمان ملــل متحــد اســتفاده از زور، تهديــد، 
ارعاب و جنگ ممنوع اســت، لــذا راه حل نهايي 
براي اختالفــات بين المللي انجام مذاکره اســت. 
در دنيــاي جديد و با مختصــات بين المللي نوين، 
رويکردهــا و تصميمــات قلدرمآبانــه چيزي جز 
کاريکاتــوري از ليبراليســم مســلحانه دهه هــاي 

نيست. گذشته 

ايران پس از مذاکرات هسته اي

سروش رزمي

كارشناس ارشد علوم سياسي

شــد، مردم با ايراد انواع تهمت ها از ســوي آقاي 
احمدي نــژاد به دو رئيس جمهور پيشــين و برخي 
افراد شناخته شــده و باســابقه روبرو شدند. پرونده 
تحصيلي خانم رهنورد، همســر آقاي ميرحســين 
موســوي نمايش داده شــد و ادعا شــد که ايشان 
به طور غيرقانوني هم زمان در دو رشــته کارشناسي 
ارشــد تحصيل کرده اســت. اين در حالي اســت 
که در ايــن مناظرات، نامزدها فقط مي بايســت از 
برنامه هــاي خود دفاع کــرده و در پي اثبات خود 
باشــند و نســبت به برنامه هــاي طــرف مقابل نيز 
اگــر نقدي دارنــد، ارائه کنند. بيــش از 50 تن از 
روحانيون قم اين حرکــت غيراخالقي را محکوم 
کردند. مقام رهبري روز بعد متوسل شــدن به نفي 
ديگري براي اثبات خود را نادرســت مي خوانند. 
آقــاي احمدي نژاد در مناظره بــا ديگر نامزدها نيز 
هميــن رويه را کم وبيش پيگيــري مي کند. در آن 
زمان شايد به علت هم سويي رئيس جمهور با قاطبه 
نمايندگان مجلس، هيچ صداي اعتراضي از سمت 

مجلس اصول گرا شنيده نشد.
♦ برکنــاري وزير امور خارجــه: آذر 89 
منوچهر متکي، وزير امور خارجه، براي ابالغ پيام 
رئيس جمهور به ســنگال مــي رود و در آنجا مطلع 
مي شــود که برکنار شده و آقاي علي اکبر صالحي 
جايگزين ايشــان شده اســت. چنين اقدامي داراي 
هيچ گونه سابقه اي در سراسر دنيا نبود. آقاي متکي 
اعالم کرد پيش از سفر هيچ اطالعي از اين تصميم 
نداشــته، اما احمدي نژاد سخن او را تکذيب کرد. 
يک ســال پيش، در زمان معرفي ايشــان در کابينه 
دولت دهم، احمدي نژاد از او به عنوان فردي مورد 
اعتماد، متعهــد، مؤمن و انقالبي و از عناصر کاماًل 

حرفه اي وزارت خارجه ياد کرده بود.
♦ افشاگري عليه يكي از اخوان الريجاني: 
بهمن مــاه 91 جلســه علني مجلــس در خصوص 
اســتيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برقرار 
اســت. احمدي نژاد يک نــوار تصويري را پخش 
مي کنــد که در آن فاضل الريجانــي در دفتر کار 
آقاي مرتضوي از او درخواســت امتيازات و رانت 
اقتصــادي مي کند و خود بخش هايــي را از روي 
نوار پياده شــده روخوانــي مي کند. پــس از پايان 
افشــاگري، علي الريجاني خبر از تهديد پيشاپيش 
احمدي نژاد مي دهد و ايــن عمل را توطئه اي عليه 
رئيــس قــوه مقننه مي دانــد. او همچنيــن از رواج 
فرهنگ »بگم، بگم« انتقاد مي کند، عبارتي که در 
زمان مناظره هاي انتخاباتي 88 توســط ايشان به کار 
رفــت و در آن زمــان هيچ منتقدي از بين ســران 
کشور نداشــت. رئيس قوه قضائيه فرداي آن روز 
ســعيد مرتضوي را بازداشــت مي کند که موجب 
موضع گيــري احمدي نژاد شــده و قــوه قضائيه را 
يک ســازمان ويژه خانوادگــي مي نامد. هفته بعد، 
علــي الريجاني در حيــن ســخنراني در قم مورد 

هجوم قرار مي گيرد.■

 ايران پس  از اين گفت وگوها در 
عرصه بين الملل قدرت چانه زني 
فوق العاده اي پيدا خواهد کرد و 

جهان با نگاه و رويکردي نوين به 
ايران خواهد نگريست
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صرف نظــر از نتيجه مذاکــرات، ايران پس  از . 2
ايــن گفت وگوهــا در عرصــه بين الملــل قدرت 
چانه زني فوق العاده اي پيدا خواهد کرد و جهان با 
نگاه و رويکردي نوين به ايران خواهد نگريست. 
يقيناً شــوراي امنيت نيز رويکرد و رفتار ســابق را 
نخواهــد داشــت و تغييرات بنيادينــي در نگرش 
خود بــه ايران اتخــاذ خواهد کرد. بي شــک اثر 
رواني اين مذاکرات نيز بر تصميمات اقتصادي و 
سياسي کشورهاي جهان مثبت خواهد بود. ايران 
پس ازاين مذاکرات قطعاً شــکاف گسترده اي در 
نظــم هژمونيک جهانى پديــد خواهد آورد. اين 
نظم که اکنون به مثابه شــکلى از ســلطه است و با 
فريــب و تفتين مدام در پي القــاي گفتمان »منافع 
عمومــى يــا جهانى« اســت، قطعاً بــا چالش هاي 

جدي از سوي ايران روبرو خواهد شد.
پس ازاين مذاکرات، توقعات، درخواست ها و . 3

رويکردهاي بين المللي در حوزه انرژي هســته اي 
تغيير خواهد کرد. فشــار کشــورهاي جهان براي 
خلع سالح هســته اي رژيم صهيونيســتي افزايش 
خواهــد يافت و نظــارت بين المللي افزون تري بر 
رآکتورهــاي هســته اي اين رژيم اعمــال خواهد 
شــد. صرف نظر از نتيجه مذاکرات ايران با 5+1، 
کشــورهاي عربي و اسالمي نيز از نظارت جهاني 
در حوزه انرژي هســته اي خــارج نخواهند بود و 
تمامي فعاليت هاي آنان باوجود فشار چند کشور 
کنتــرل خواهد شــد. همچنين ايــن مذاکرات در 
شــرايط موجــود منطقه کــه ويژگــي اصلي آن 
آشوب و آشفتگي اســت مي تواند امتياز ويژه اي 
براي ايران به حســاب آيد و توجه افکار عمومي 
جهــان را در بحــث پاک ســازي خاورميانــه از 
سالح هاي هســته اي به پايگاه هاي هسته اي رژيم 

صهيونيستي معطوف سازد.
رفتار دولت هاي غربي در اين مذاکرات بسيار . 4

اهميت دارد. پس ازايــن مذاکرات، قطعاً جهان با 
نگاه انتقــادي به مفاهيمي همچون دموکراســي، 
آزادي، حقوق ملي و ... خواهد نگريست. سال ها 
پيش، جورج بوش، رئيس جمهور ســابق امريکا، 

اظهار داشــت که ايــران حق دســتيابي به انرژي 
هســته اي را ندارد، چــون کشــور دموکراتيکي 
نيســت، امــا اســرائيل ايــن حــق را دارد، چون 
دموکراتيک اســت! اما بوش هيچ گاه دموکراسي 
را تعريــف و تبيين نکرد. هميــن مواضع تاريک 
و مبهــم پس ازاين گريبــان قدرت هــاي جهاني 
و نظــم محافظه کارانــه جهــان را خواهد گرفت. 
ايدئولوژي هژمونيک جهان که فعاًل گستاخانه در 
منافع ملت ها دســتکاري مي کنــد موردنقد جدي 
قرار خواهــد گرفت. مطابق نظــر تئوري پردازان 
مکتب انتقادي در روابط بين الملل، آنچه در نظم 
جديــد جهانــي اهميت دارد و بايد نســبت به آن 
حساســيت به خرج داد، جســت وجوي استقالل 
عمل به معني تقال براي فراهم ســاختن اين امکان 
است که کشــورها آينده اي آزاد از قيدوبندهاي 
غيرضــروري براي خود رقم بزننــد؛ اما در دنياي 
امــروز، برخي قدرت هاي جهــان به جاي کمک 
به امنيت و اســتقالل عمل کشــورها، عامل اصلي 
محروميــت از اســتقالل عمــل و امنيت راســتين 

هستند.
بــا توجه بــه مطالب مذکور، بايد در نظر داشــت 
که ارزيابي ايــن مذاکرات صرفاً به صورت کمي 
و بر پايــه جمع بنــدي امتيــازات طرفين صورت 
نمي گيــرد. اصــوالً در علــم سياســت اين گونه 
اندازه گيري هــاي کّمــي، ســقيم و عقيم اســت. 
تعداد امتيازاتي که يک طرف در طول مذاکرات 
به دســت مي آورد نمي تواند نمايانگر ميزان بُرد او 
باشد؛ در علم سياســت، ارزيابي و تحليل کيفي، 
معيــار تعيين کننده اســت، چراکه ممکن اســت 
امتياز کسب شــده توســط يک طــرف، ارزش و 
اهميت بيشتري از امتيازات داده شده داشته باشد. 
ازاين رو، براي بررسي مذاکرات هسته اي ايران با 
1+5 بايد رويکــردي تحليلي – کيفي اتخاذ کرد 
و منافع ملي کشور را در نظر گرفت. بديهي است 
کــه همکاري هاي بين المللي اساســاً در راســتاي 
اصــل منفعت محــوري دولت ها جريــان مي يابد. 
ازآنجاکه امنيت، مدرنيزاســيون، رفاه و توســعه 

ملي از کارکردهاي عمده دولت مدرن به شــمار 
مي آيد، دولت ها از فرصت هاي موجود در عرصه 
روابــط بين الملل به عنوان ابزارهايــي براي بهبود 
کارکردهاي خود اســتفاده مي کننــد. همان طور 
که برخي از کارشناســان روابــط بين الملل اظهار 
 5+1 و  ايــران  هســته اي  مذاکــرات  داشــته اند، 
ماهيتــي نامتقارن و دوبعدي دارد. در اين شــکل 
از مذاکــرات، طرفين به دنبــال يافتن راه حل هاي 
رضايت بخــش هســتند و نه دســتاوردهاي بهينه؛ 
به بيان ديگــر طرفيــن ســعي مي کننــد بــا يافتــن 
راه حل هــاي پايدار در پــي حل وفصل اختالفات 
و شــکاف هاي عميق ميان خود باشــند. ازاين رو، 
در ارزيابــي توافق ناشــي از ايــن مذاکرات بايد 
دســتاوردهاي کيفي و درازمــدت را موردتوجه 
قــرار داد. از طرف ديگــر، بايد در نظر داشــت 
که در نيم قرن گذشــته، بســياري از تحليل گران، 
وضعيت امريکا را در سراشــيبي ســقوط ديده اند 
و امريکا نيز همــواره چرخه هايي از باور به فرود 
)Decline( را تجربــه کــرده اســت. دليل اين 
زوال و فرود در زياده خواهي مفرط امپرياليســتي 
آنان اســت. امريکايي ها، به عنــوان خصلتي دقيقاً 
امريکايــي، هميشــه رگه هايــي از سياه انديشــي 
فرهنگــي و سياســي با خود داشــته اند که ريشــه 
 )Puritanism( آن را بايــد در باور پرهيزگري
قــرون گذشــته ايــن کشــور جســت وجو کرد. 
چارلز ديکنز، نويســنده شــهير انگليســي، زماني 
گفته بــود امريکا در باور يکايک شــهروندانش 
همواره پژمرده و فرومانده اســت و پنجه در پنجه 
بحراني هشــداردهنده دارد و هرگز جز اين نبوده 
اســت؛ لذا ايران با اين اراده سياســي و انســجام 
عقالني خويش مي تواند در شــرايط و مختصات 
بين المللــي کنونــي، امتيازهــاي الزم را جهــت 

پيشرفت و اعتالي کشور کسب کند.
چشــم انداز ايــران: در راســتاي مقاله فوق، 
راهبردي  مقاله  »زمينه هاي  به  مي شود  توصيه 
نشســت لوزان« و برگــردان مقاله هاي بخش 
ايران، شماره 91،  سياست خارجي چشم انداز 

مراجعه شود.
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ممكن اســت ارزيابــي خودتان را از  ■
دوره فعاليت  در استانداري اصفهان براي 

خوانندگان محترم شرح دهيد؟
در ابتدا از نشريه محترم چشم انداز ايران تشکر  □

مي کنم که هم اين فرصت را به من داد و هم اينکه 
با گشــودن پرونده خاطــرات مديريت هاي مياني 
کشور و اســتانداران موجب مي شود اين تجربيات 
ارزشــمند مديريتــي مدفــون نشــود و در تاريخ 
مديريت انقالب اســالمي باقي بمانند. پيش از هر 
سخني جاي تشکر دارد از دوستان و همکاراني که 
در آن زمان در استانداري اصفهان مرا ياري کردند 

و هرگونه موفقيتي بود مرهون تالش آن هاست.

شــما در چــه زماني در اســتانداري  ■
اصفهان بوديد؟

مقطع زماني که در استانداري اصفهان بودم از  □
بهار ســال ۶2، حدود سه ماه پس از انتصاب آقاي 
کرباســچي تا تابستان ۶5 بود. از بعدازآن زمان هم 
ارزيابــي و اطالعاتي دارم، اما تأکيد گفت وگو بر 
سال هاي ۶2 تا ۶5 است. چراکه بيشتر امور سياسي 
ايــن دوران از بســتر مديريــت اين جانب صورت 
مي گرفت. در اين دوران آقاي کرباســچي معاون 
سياسي پابرجايي نداشت. در ابتداي انتصاب آقاي 
کرباســچي چند ماهي آقاي ســيد جعفر موسوي، 
معاون سياســي بود و به داليلــي که خواهم گفت 
ايشــان جدا شــد و رفت. مدتي جانشين نداشت تا 

اينکه  فردي از وزارت کشــور آمد، دو ســه ماهي 
گذشت، سپس معلوم شد که توان تحمل مشکالت 
اصفهان را ندارد. او منزوي شد و به مدت طوالني 
کاري نمي کــرد و نامه اي به او ارجاع نمي  شــد تا 
زماني که آقاي فتح اهلل معين معاون سياسي شد که 
دو ســه ماه پس از آمدن ايشــان من برکنار شدم. 
به هرحال در مدت ياد شــده عموم نامه هاي سياسي 
مستقيماً براي دفتر ما مي آمد و تصميم گيري ها در 

اين عرصه و از اين طريق صورت مي گرفت.

چگونه وزير کشــور که در اين زمان  ■
آقاي ناطق نوري بود، ايشــان را منصوب 

کرد؟
آقاي کرباسچي به  درخواست آيت اهلل طاهري  □

از مرحــوم امــام خميني و موافقت امــام منصوب 
شــده بود. ايشــان در اين زمان نماينــده ولي فقيه 
در ژاندارمــري کشــور بود و پيــش از انقالب نيز 
هم حجره اي آقاي شــيخ عباســعلي روحاني بوده 
که از اين طريق به آقاي طاهري معرفي شــده بود؛ 
بنابراين ابداً خبر پيدا نکردم که طي ســه سالي که 
در استانداري حضور داشتم ايشان ارتباطي با وزير 
کشــور پيدا کرده باشد، بلکه بيشــتر مسائل استان 
را در درون اســتان حل و فصــل مي کرد و مســائل 
کليــدي را از طريــق دفتر امام يا بــا رابطه مرحوم 
حاج شــيخ محمدتقي شريعتي اردستاني با وزارت 

کشور حل وفصل مي کرد.

بزرگ ترين مشكل داخلي استان غير از  ■
مسئله جنگ چه بود؟

در عرصــه اقتصــادي اعتصابــات کارگري و  □
مشــکل تعطيلي کارخانه ها اساســي ترين مشــکل 
اين اســتان بود و در عرصه اداري مديريت تثبيت 
نشــده و در عرصه سياسي تهاجم جناح واپس گرا 
به نيروهــاي انقالب و کشــاکش دو جناح که به 
درون ســپاه هم کشيده شــده بود که بعد به آن ها 

مي پردازيم.

چرا ارتباط استاندار با وزارت کشور يا  ■
وزير کشور کم بود؟

عــرض کردم کــه ارتباط آقاي کرباســچي با  □
وزير کشــور و وزارت کشور کم يا قطع بود، ولي 
ما ارتباط زيادي داشتيم. خود من بارها در جلسات 
يا براي مســائل ديگر به وزارت کشور رفت و آمد 
داشــتم. آقاي جواد پورنجاتي بــرادر آقاي دکتر 
پورنجاتي که مدير سياســي وزارت کشــور بود، 
از طــرف آقاي کرباســچي به مديريت حراســت 
استانداري و رئيس دفتر استاندار منصوب شده بود 
که با برادر خود امور متوسط و محرمانه استانداري 
را هماهنگ مي کرد. آقاي دکتر پورنجاتي دو بار 
براي بازديد به استانداري اصفهان آمد و مکاتبات 

روزمره هم فراوان وجود داشت.
آقاي کرباســچي با معاونــان وزير نيز  ■

ارتباطي نداشت؟

تجربه استانداري اصفهان در گفت وگو با عباس نصر

با آقايان  ايران  در شماره هاي گذشته، نشريه چشم انداز 
ســید محمود حسیني، ســید محمدکاظم بجنوردي و 
غالمعباس زارع میرک آباد از استانداران پیشین اصفهان 
به گفت وگو نشسته است. ازآنجاکه شما مديرکل سیاسي، 
انتظامي دوران اســتانداري آقاي غالمحسین کرباسچي 
بوديد و ايشان اظهار داشــتند خاطرشان ياري نمي کند 
که رويدادهاي آن زمان را برشــمارند، بر آن شــديم تا 
رويدادهــا و تجربیات آن دوران را با کمک شــما براي 
خوانندگان بازگو کنیم، باشد تا زمینه اي فراهم شود که 
آقاي کرباسچي هم تجربیات و خاطرات خود از آن دوران 

را براي خوانندگان توضیح دهد. 

از تعدد مراکز تصميم گيري تا محوريت استانداري
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فکــر کنم ارتباط ايشــان با معاونــان وزير هم  □
خيلي کم بوده باشد. يک نوبت نزد يکي از آن ها 
کــه روحاني هم بــود رفته بودم. گاليه داشــت و 
مي گفت اســتاندار شما پاســخ ما را هم نمي دهد، 
چطور با ايشان کار مي کني؟ جواب ايشان را طبق 
رويدادي که شــاهد بودم بــه او دادم که در اينجا 

شرح مي دهم.
اتفــاق اين بود کــه کارخانه هــا اعتصابات زيادي 
داشــتند، دليلش هم نداشتن مواد خام بود. پس از 
حضور ما کارگران کارخانه اي اعتصاب و خيابان 
چهارباغ را اشــغال کردند. با آقاي کرباســچي و 
آقاي ســيد جعفر موسوي ســه نفري نشسته بوديم 
کــه تصميم  بگيريم چه کنيم. پيشــنهاد کردم ابتدا 
از وزارت کشــور بپرســيم که سياست هاي کالن 
دولــت در اين گونه موارد که مواد خام نيســت و 
کارخانه ها اعتصاب مي کنند چيســت؟ آيا دولت 
فکــري کــرده و برنامــه اي دارد يــا خيــر؟ آقاي 
موسوي با معاون سياسي وزير وقت، به عنوان يک 
کار خيلــي عجوالنه تماس گرفــت و موضوع را 
مطرح کرد. معاون سياسي وزير که شايد در جلسه 
مهمتري بود يا چه شــرايطي داشــت با عصبانيت 
پاســخ داد از ما نســخه مي خواهيد که با اعتصاب 
کارخانه ها چه کنيم؟ مــن نمي دانم خودتان ببينيد 
چــه بايد بکنيد، من که از اينجا نمي توانم دســتور 

دهم شما چه کنيد؟!
اين جمله معاون وزير سياســي کشور خيلي روي 
ما اثر منفي گذاشت و نشان  داد که منظورشان اين 
است که اين موارد را از ما استعالم نکنيد. در اينجا 
آقاي کرباســچي با اشاره و بر هم گذاشتن چشمان 
خود به ما تفهيم کرد که ازاين پس تکيه به وزارت 
کشــور نکنيــد. خودتان بايد کار کنيــد و بس. از 
همين جــا و از ايــن منظر که بخواهيم مشــکالت 
اســتان را بــا وزارت کشــور در ميان گذاشــته و 
راه حل بخواهيم، ارتباطمان قطع شد؛ لذا خودمان 
در گرفتاري ها قاطعانه تصميــم مي گرفتيم و جلو 
مي رفتيم؛ به طوري که همه جا از وزارت کشور هم 

جلوتر بوديم.
درهرحال به اين معاون وزير کشــور گفتم، شايد 
بخشــي از موضوع پاســخ ندادن او ازنظر شــما به 
خصلت هاي او برگشــت کند، اما بگويم که اميد 
آقاي کرباســچي از وزارت کشور قطع است، لذا 

به شما هم پاسخي نمي دهد.

وزير کشور به اصفهان نيامد؟ ■
در طول دوره سه ســاله مــورد گفت وگوي ما  □

يادم هست که يک بار آقاي ناطق نوري به اصفهان 
آمــد که آن زمان آقــاي کرباســچي در اصفهان 
حضــور نداشــت و فکر کنم بــه مکه رفتــه بود. 
ايشــان آمد و من و آقــاي نکويي که در اين زمان 
فرماندار اصفهان بود به خاطر ايشان شوراي تأمين 
را برگزار کرديــم و به قول معــروف تعزيه گردان 
شــده و از ايشان استقبال کرديم. يک بار هم آقاي 
آخوندي که معاون سياســي وزير کشــور بود، به 
دستور مهندس ميرحسين موسوي براي اعتصابات 
کارگــري ذوب آهن آمد که حادثــه بزرگي بود 

و جداگانه شــرح مي دهم. به هرحال همه کارها با 
هماهنگي دفتر امام انجام مي شد. آقاي کرباسچي 
شــخصاً خدمت امام يا حــاج احمد آقا مي رفت و 
توضيح مي داد. شيخ محمدتقي شريعتي اردستاني 
نيز که ماهي دو، ســه بــار به اســتانداري اصفهان 
مي آمد، مســائل را به امام منتقل مي کرد. در جمع 
بگويــم که در اصفهان با اتکا به آيت اهلل طاهري و 
دفتــر امام، قدرت متمرکز و بالمنازعي براي آقاي 

کرباسچي ايجاد شده بود.

با ائمه جمعه  و آقايان  ■ ارتباط استاندار 
خادمي و طاهري چگونه بود؟

دو سه ماه پس ازاينکه آقاي کرباسچي منصوب  □
شــد، با چند نفر از دوســتان به استانداري اصفهان 
رفتيم. در آنجا اتاقي به صورت قرنطينه به ما دادند. 
پيشــنهاد داديم که خوب اســت اســتانداري يک 
بولتن داشــته باشــد، چراکه صدا و سيماي اصفهان 
در ابتــدا با آقــاي کرباســچي همراهي نداشــت 
و گزارشــي از اســتانداري نمي داد. اين پيشــنهاد 
پذيرفته شــد و ما خبرهاي هفتگي اســتانداري را 
در بولتن مي نوشــتيم و بــه ائمه جمعــه و ادارات 
مي داديم. 12 شــماره از اين بولتن منتشــر شــد و 
مطالب سياســي و تحليلي هم مي نوشتيم که برخي 
از آن ها ســروصدا مي کرد. براي مثــال پيش بيني 
مي کرديــم دو هفته بعد روز قدس اســت، مطالبي 
مرتبط مي نوشــتيم و ائمه جمعه هــم مي خواندند 
و بعضــي از آن ها را در خطبه هــا مي گفتند يا امام 
در مواردي ســخن مي گفت مصاديق آن را روشن 
مي کرديم. اين بولتن به نوعي خط دهنده ائمه جمعه 
شده بود. خاطرم هســت مطلب تندي عليه انجمن 
حجتيه نوشــته بوديــم، زماني بود که امام اســالم 
امريکايي را مطرح کردند. ســيد جعفر موســوي 
به دفتر مــا آمد و گفت از وزارت کشــور تماس 
گرفتنــد و گفتند اين مطالب را ننويســيد. اصفهان 
به هــم مي ريزد، ولي گــوش نکرديم و مطالب را 
مي نوشــتيم. به هرحال اين بولتن يک ارتباط اوليه 
بين اســتاندار و ائمه جمعه برقرار کرد. چون اکثر 
ائمه جمعه به اصطــالح امروزي ها از اصالح طلبان 
و در آن زمــان از انقالبي هــا بودند، هرچند مدت 
يک بار جلسه خصوصي با آقاي کرباسچي داشتند 
که در آن جلسات هيچ شخص ديگري را به خود 
راه نمي دادنــد. از ائمه جمعه به جز از آقاي يثربي، 
امام جمعه کاشــان، ديگران  همه مي آمدند. يک يا 

دو جلسه من هم رفتم و سپس ديگر دعوت نشدم. 
تنها فردي که با لباس شــخصي بينشــان بود، خود 
آقاي کرباســچي بــود. اين ها بســترهايي بود که 
بــراي ارتباط با ائمــه جمعه وجود داشــت. حاج 
شيخ شــريعتي و آيت اهلل طاهري و شيخ عباسعلي 
روحانــي نيــز از رابط هاي ائمه جمعه با اســتاندار 
بودند که برخي مطالــب را منتقل مي کردند. بقيه 
روحانيــون کارهاي خود را از طريق آقاي نکويي 
هماهنگ مي کردند و مسائلشــان را به استانداري 

منتقل مي کردند.
در مــورد آقــاي خادمــي، باوجوداينکــه آقــاي 
کرباســچي برايشــان احترام قائل بــود، ولي يادم 
نيست که خدمت ايشان رفته باشد يا آقاي خادمي 
به استانداري آمده باشــند، اما در برخي از مسائل 
اختالف هايــي بروز کــرد؛ مانند گرفتن مؤسســه 
خيريه همدانيان از دســت آقاي تابش که سردار و 
مالک اشتر آقاي خادمي در مسائل اداري اصفهان 
بــود. مقداري تنش ايجاد کــرد. آقاي خادمي در 
کهولت سن به سر مي برد و حوصله اين بحث ها را 
نداشت، خيلي دخالت نمي کرد، ولي اطرافيان زير 
پرچم نام آيت اهلل خادمي خيلي شــلوغ مي کردند. 
برخــي از وزرا که به اصفهان مي آمدند و خواهان 
مالقــات با آيــت اهلل خادمي بودند، مــا هماهنگي 
مي کرديــم و وزير را همراهــي مي کرديم. به ياد 
دارم بــا يکــي از وزرا که شــايد وزيــر کار بود، 
نــزد آن مرحوم رفتيــم. وزير بخشــي از گزارش 
مشــکالت را براي آقاي خادمــي گفت. ما در دل 
خود ناراحت بوديم که آقاي خادمي با اين سن و 
ســال که حوصله شنيدن اين حرف ها را ندارد، اما 
او شنيد و تحمل کرد و در پايان گفت آقاي وزير 
از مــن رهنمود مي خواهد. مــن عرض مي کنم که 
امام زنگ مدرســه را زده و رفته توي دفتر نشسته، 
برويد نزد ايشــان و بگوييد يا زنگ کالس را بزند 
يا بيايد ببيند دانش آموزان چه مي کنند و من حرف 

ديگري ندارم.

به جــز وزير کشــور، وزراي ديگر چه  ■
ارتباطي با اســتاندار و استانداري اصفهان 

داشتند؟
وزرايــي کــه بــا اســتاندار هم فکــر بودنــد،  □

آمدورفت داشــتند. وزرايي هم که هم فکر نبودند 
کمتــر مي آمدنــد، ولــي گاهي بــراي حل وفصل 
مشــکالت خود ناچار بودنــد بيايند. يــک نمونه  
از مواردي کــه مجبور مي شــدند بيايند را عرض 
کنــم. در اين زمان کــه ســال هاي اول جنگ نيز 
بود، تعداد زيــادي )2800 نفر در نظرم باقي مانده 
است( از اتباع کشور شوروي در نيروگاه اصفهان 
کار مي کردنــد. اجناس هم در همين زمان کوپني 
شد. کارشناســان شــوروي فردي را مأمور تأمين 
مواد غذايي کــرده بودند. پــس از اندکي متوجه 
شــديم اين فرد از ما و فرمانــداري و بازرگاني به 
اسم کارشناســان شوروي سهميه مي گيرد. دفتر ما 
مســئول اتباع خارجي ازجمله کارشناسان خارجي 
بود. به اين خاطر نامه اي فرســتاديم که کسي حق 
دادن غذا به فالني براي کارشناسان روسي ندارد و 

در عرصه اقتصادي اعتصابات 
کارگري و مشکل تعطيلي کارخانه ها 
اساسي ترين مشکل استان اصفهان 

بود و در عرصه اداري مديريت 
تثبيت نشده و در عرصه سياسي 

تهاجم جناح واپس گرا به نيروهاي 
انقالب و کشاکش دو جناح که به 
درون سپاه هم کشيده شده بود
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تمامي ســهام را قطع کرديم. از همه طرف، رئيس 
توانير، از کنسولگري، رئيس برق منطقه اي آمدند 
و خواهــان برقراري ســهميه بودند. پاســخ ما اين 
بود تا وقتي معلوم نشــود يک روســي در ماه مثاًل 
چقدر روغن مصرف مي کند، اجازه دادن ســهميه 
را نمي دهيم. اين ميــزان را هم بايد وزيرتان تعيين 
کند. هرچقدر تعيين شد مي دهيم، ولي اينکه بيايند 
از اين کانال و آن کانال بگيرند و شــما هم اطالع 
نداشــته باشيد، موردقبول ما نيســت. برويد به انبار 
کارشناســان روسي سري بزنيد. طبق آماري که به 
ما داده اند تا مدت ها ســهميه گرفته اند. درحالي که 
حتــي چند گرم روغن براي روســتايي ها مشــکل 

ايجاد کرده است.
آقاي کرباســچي هم به طور قاطع گفته بود برويد 
مدير سياســي را که مســئول کارشناســان است، 
راضي کنيد تا به شما سهميه بدهد و پاسخ مثبت به 
آن ها نمي داد کار به جايي رسيد که يک روز آقاي 
غفوري فرد، وزير نيرو مجبور شد به دفتر استاندار 
بيايد تا مسئله حل شود. در آنجا سه نفري به توافق 
رسيديم که در ازاي هر کارشناس روسي دو برابر 
ايراني اجناس کوپني داده شــود و حراســت اداره 
بــرق به تخلفات قبلي رســيدگي کند و ازاين پس 
مســئوالن نيروگاه بر اجناس کوپني کارشناســان 
نظارت کنند و از دســت آن فرد غير اداري خارج 
شــود، اين گونه برخي وزرا مجبور مي شــدند که 
بياينــد، اما برعکــس، وزراي ديگــري بودند که 

مي آمدند و فعال برخورد مي کردند.
با وزارتخانه هاي  ■ اســتانداري  بين  آيا 

ديگر غير از وزارت کشور نيز تنشي ايجاد 
شد؟
در قســمت هاي ديگر اطالع ندارم، ولي يک  □

مــورد بيــن مــا و وزارت صنايــع رخ داد کــه به 
اســتيضاح وزير و برکناري او منجر شــد. توضيح 
اينکه قباًل گفتم مشــکالتي که در دو ، ســه ســال 
اول مطرح بود، مشــکالت پيچيده اي بودند. اولين 
مشکل اين بود که اعتصابات کارگري بسيار زياد 
بود و هرروز از جايي ســر مــي زد. به طور ميانگين 
هرماه يک اعتصاب و تظاهرات از سوي کارگران 
داشتيم. مواد خام نبود، حقوق پرداخت نمي کردند 
و حتي موردي بود کــه کارگران رئيس کارخانه 
را در ســرويس بهداشــتي زنداني کردنــد و بايد 
مي رفتيــم به نوعي برخورد مي کرديم. پيشــنهاد ما 
اين شــد با توجه بــه اينکه وزارت کشــور کاري 
نکرده و نمي کند، ما بياييم براي خود سياست هايي 
را تنظيم کنيم. سياســت اداره کل سياسي انتظامي 
را بــر اين نهاديــم که حتي يک کارگــر نبايد در 
اين گردهمايي ها زخمي يا دســتگير شود چراکه 
موجــب انفجار بيشــتر خواهــد شــد و از حالت 
اعتراض صنفي خارج شــده و به تظاهرات سياسي 
يا نظامي تبديل مي شــود، چــون کارگران گناهي 
ندارند و شــرايط کشــور آن ها را به اين تظاهرات 
مي کشــاند. به ايــن خاطر براي شــناخت موضوع 
هــر تظاهراتــي کــه رخ مي دهد- پيــش از اينکه 
شــوراي تأمين اســتان بخواهد بر اساس اطالعات 

لحظه اي کــه در زمان تنش هــاي تند رخ مي دهد 
تصميــم بگيــرد- بايــد گروهي روي مشــکالت 
گوناگــون کارخانه هــا مطالعه کننــد و اطالعات 
الزم را داشــته باشــيم تا در لحظــه تصميم گيري 
شــوراي تأمين امنيت غافلگير نشــويم. اين گروه 
کميســيون کارگري شــوراي تأمين امنيت استان 
نام گرفت که بعد به سراســر کشور سرايت کرد و 
به دستور وزارت کشور همگاني شد و براي خود 
ما هم بســيار مؤثر بود؛ چراکه دو نفر کارشــناس 
تشکيل دهنده اين کمسيون که از دوستان خود من 
بودند و در اداره سياســي به کار مشغول شدند، در 
زماني که اعتصابات ذوب آهن رخ داد، پيشــاپيش 
250 صفحه گــزارش حاصل از مطالعات را آماده 
کرده بودند و قباًل پيش بيني کرده بودند ذوب آهن 

به اعتصاب مي کشد.
 ماجــرا ازاين قــرار بــود که يــک ســال پيش از 
اعتصاب کارگــران ســاختماني ذوب آهن، وزير 
صنايع بــه ديدن کارگــران ســاختماني رفته بود. 
کارگران ســاختماني کســاني بودند که استخدام 
نبودند و زماني که پيمانشــان تمام مي شد، بايد از 
ذوب آهن مي رفتند. بيشتر اين ها بين 18 تا 20 سال 
در ذوب آهــن کار کرده بودند و جواني شــان در 
ذوب آهن از دســت  رفته بود و بعد هم جاي ديگر 
استخدام نمي شــدند. وزير در موقع ديدار با آن ها 
گفته بود که ســال بعد مشــکل را حل مي کنم، اما 
پس از يک ســال هيچ کاري نکــرده بود و گفته 
بود شــما طبــق قــرارداد اوليه بايــد از ذوب آهن 
برويــد. اين  کارگــران عصباني شــده و اعتصاب 
کــرده بودند. ازآنجاکه محــل تجمع آن ها داخل 
کارخانــه ذوب آهن بود، ما دخالتــي نمي کرديم. 
وزارت صنايع به شــوراي امنيت کشــور متوســل 
شــده و در آنجا تصويب شــده بود که استانداري 
اصفهان مأمور شــود با تهاجم نيروي نظامي آن ها 
را از ذوب آهن اخراج کنند. اين در حالي بود که 
حتي وزارت کشــور از ما اطالعاتي نخواسته بود. 
حدود ســاعت ســه بعدازظهر بود که استاندار مرا 
خواســت و گفت يک فکس آمده که استانداري 
اصفهان، نيــروي نظامــي وارد ذوب آهن بکند و 
همين امشــب همه کارگران اعتصابي را با اسلحه 
بيرون کند. تعدادشان را 20 هزار نفر کارگر گفته 
بودند. گزارشــي هم که به شــوراي امنيت کشور 
داده بودنــد، اين بود که خبردار شــده ايم امشــب 
مي خواهنــد به ديســپاچ ذوب آهن حملــه کنند و 
آن را منفجر کنند. آقاي کرباســچي مرا خواستند 

و گفتند اين فکس از شــوراي امنيت ملي کشــور 
آمــده و تأکيد کردند تا پيش از اينکه هوا تاريک 
شود، اين کار را انجام دهيد، نيرو ببريد و اين ها را 

بيرون بريزيد. من يکه خوردم.
در جــواب به آقاي کرباســچي گفتم خود شــما 
در جلســه تصميم گيــري در مــورد ايــن بحران 
حضور داشــتيد؟ گفت خير. گفتم کســي هم که 
گزارشــي از دفتر ما نخواســته، پس يعني چه؟ چه 
کسي چنين گزارشي را داده؟ اگر اداره اطالعات 
گزارش داده، چرا براي ما رونوشــت نداده است. 
گفتــم به هيچ وجه من اين کار را نمي کنم. چون به 
اصل اين خبــر ترديد دارم و ما در نظام اســالمي 
»مأمورم و معذور« که نداريم. ايشــان گفت يعني 
چه؟ دســتور شــوراي عالــي امنيت ملي اســت. 
گفتم بله، ولي منوط به اين اســت که شــما هنگام 
تصميم گيري آنجا حضور داشته باشيد يا گزارشي 
از ما خواســته باشــند و ما خودمان ايــن تهديد را 
تأييد کرده باشــيم و بر اساس گزارش خود ما که 
مســئول امنيت استان هستيم، رأي داده شود. وقتي 
ما هيچ گزارشــي نداديم، ايــن راهکار نظامي چه 
معنايــي دارد؟ در دفتر ما هميــن االن 250 صفحه 
گزارش آماده اســت که نشــان مي دهــد وزارت 
صنايــع مقصر اســت و خواســته آن هــا فقط اين 
اســت که چرا کارفرما طي ســاليان دراز حق بيمه 
بازنشســتگي آن ها را پرداخت نکرده تا هم اکنون 
که از کار برکنار مي شوند حق بازنشستگي بگيرند 
و حرف آن ها منطقي اســت. سپس به ايشان گفتم 
شما بايد کتاب »شورش و ضد شورش« را پيش از 
انقالب خوانده باشيد. شورش اين ها صنفي است، 
وقتي هنوز سياســي نشده اســت ما پيشاپيش حتي 
آن را نظامي کنيم؟ شــما اجازه بده من نيم ساعت 
مــي روم داخل ذوب آهــن و برمي گــردم، آنگاه 
مي گويــم چه بايــد کرد. اگر وضــع را خطرناک 
ديدم، بالفاصله عمــل مي کنيم. همين لحظه هم با 
يکي از دوستان به نام آقاي سنبلستاني که در آنجا 
مســئوليتي داشــته تماس مي گيرم بيايد و نظر او را 
بپرسيم. آقاي سنبلســتاني به سرعت خود را رساند 
و به آقاي کرباســچي گفت چنين کاري را نکنيد، 
زيــرا اولين ســربازي کــه وارد ذوب آهن شــود، 
اعتصاب کنندگان به ديسپاچ حمله مي کنند. آقاي 
سنبلستاني و استاندار در حال گفت وگو بودند که 
مــن به ذوب آهن رفتــم و در ميــان جمعيت چند 
کارگر مورد اعتماد را که يکي از آن ها پدر شهيد 
و از دوســتانم بود يافتم و در گوشه اي موضوع را 
خيلي سربســته مطرح کردم و گفتم مراقب باشيد 
کسي به ديســپاچ حمله نکند وگرنه دچار مشکل 
جدي مي شويد. شــما خودتان نگهبان بگذاريد و 
از رفتن افراد به سوي ساختمان مرکزي جلوگيري 
کنيــد. آن ها قبول کردند که اين کارا انجام دهند. 
سپس برگشتم و به اســتاندار اعتماد دادم که هيچ 
اتفاقــي نمي افتد و نبايد دســت به حملــه زد؛ زيرا 
اصاًل شــدني هم نيســت، چون 20 هــزار کارگر 
در اطــراف و مخفيگاه هــاي ذوب آهــن پراکنده 
مي شوند و جمع کردن آن ها به درگيري هاي خيلي 

 اولين مشکل اين بود که 
اعتصابات کارگري بسيار زياد 

بود و هرروز از جايي سر مي زد. 
به طور ميانگين هرماه يک 

اعتصاب و تظاهرات از سوي 
کارگران داشتيم
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ســخت و همراه ضايعات فراوان مي انجامد. آقاي 
کرباسچي با آقاي ميرحسين موسوي، نخست وزير 
مدتي طوالني تلفنــي صحبت کرد. درنهايت قرار 
شد صبح روز بعد، همه وزراي مربوطه يا خودشان 
يا نمايندگانشان با اختيار تام به استانداري اصفهان 
بيايند تا هر تصميمي در استانداري اصفهان گرفته 
شــد انجام شــود. از طرف وزير صنايــع معاون او 
آقاي مهندس ناجي آمده بود که با آقاي فرشباف 
مديرکل کار به سختي روبرو شــدند. اولين جمله 
فرشــباف به او اين بود که شما مي خواهيد با حمله 
به ذوب آهن اصفهان را به گند بکشــيد تا مشــکل 

خودتان را حل کنيد و...
 از طرف وزارت کشــور معاون آقاي ناطق نوري، 
آقاي آخونــدي آمدند. من گفتــم اين کارگران 
مشــکل صنفي دارند و هنوز يک شــعار سياســي 
هم نداده اند که ما با آن ها سياســي برخورد کنيم. 
در اين جلســه پيشــنهاد شــد به جاي ترســيدن از 
اخبار خارجي خودمان اعــالم کنيم که کارگران 
ذوب آهن مشــکل صنفي دارنــد و اداره کل کار 
اصفهان از طرف هيئت ارســالي دولت به اصفهان 
مأمور شــده که برود تمام جوانب مسئله را بررسي 
کنــد و بــه هيئت مأمــور از طرف دولــت که در 
اســتانداري مســتقر هســتند بدهد. اين کار انجام 
گرفــت و در پــي آن دو، ســه روز بعد اســتاندار 
براي آن ها ســخنراني کرد، چند روز بعد آيت اهلل 
طاهري براي آن ها ســخنراني کرد. طي حدود 15 
روز رفتند و آمدند و درنهايت گزارشــي از طرف 
اســتانداري به مجلس فرســتاده شــد که ماجراي 
اعتصــاب کارگران چنين بوده اســت. نســخه اي 
از هميــن گزارش بــراي دفتر امام رفــت. امام به 
ميرحسين گفته بودند که اين کارگران جواني شان 
را در آنجا گذاشــته اند، حقشان را بدهيد. پيشنهاد 
ما اين بود که اين ها به مجتمع فوالد مبارکه منتقل 
شــوند تا چند ســالي هم آنجا کار کنند و ســپس 
بازنشســته شــوند. درنهايت مهندس موسوي يک 
ميليــارد و 250 ميليون تومان وام گرفت و نيمي از 
آن ها را بازنشســته کرد. نصفشان را هم به مجتمع 
فوالد منتقل کردند که با اين کار کارگران بســيار 
شاد و راضي شدند و مسئله بدون درگيري به خير 
گذشت. وزير صنايع مرحوم مهندس نيلي بود، او 
را به دليل قول حساب نشده اي که در سال پيش به 
کارگران داده، اما به  فکر اعتبار براي امســال و در 

پي حل مسئله نبوده، مجلس استيضاح کرد.
اين خاطــره را به طور مفصل گفتم تا کســاني که 
با اعتصابــات و تظاهرات روبرو مي شــوند، خواه 
تهران نشــينان و خواه اجرا کنندگان محلي، از اين 
ماجــرا درس بگيرند بــه فکر حل مســالمت آميز 

مسئله باشند.
غيــر از اعتصابات کارگري مشــكالت  ■

ديگر مردمي نبود؟
مــورد  □ در  مثــاًل  مي آمــد،  پيــش  آن  انــواع 

کوپني کردن اجناس هم برخالف استان هاي ديگر 
در اصفهــان خيلي تنش داشــتيم. بــراي نمونه در 
خيابان انوشــيروان اصفهان که يک طرف آن شهر 

محسوب مي شــد و بايد کوپن شهري داده مي شد 
و طرف ديگر خيابان روســتا محســوب مي شد و 
بايد کوپن روســتايي داده مي شــد که تفاوت هاي 
زيادي داشــت، مردم ناراحت شــده بودند و براي 
اعتراض به ايــن قضيه هجوم  آوردنــد و راه بندان 
ســختي در آن خيابان ايجــاد کردند. حدود 50 يا 
۶0 ماشين ترانزيت ترکيه را به مدت 48 ساعت در 
آنجا متوقف کرده بودند. مشکالت حادي بود که 
جنبه بين المللي هم پيدا مي کرد، اما همين مشــکل 
را نيــز با گفت وگو حل کرديــم. مافوقي که تازه 
معاون سياسي شده بود و در نبود آقاي کرباسچي 
در شــوراي تأمين اســتان فعال بود، تأکيد داشت 
کــه برويد حمله کنيد و آن هــا را جمع کنيد، من 
و آقاي نکويــي اختيار گرفتيم کــه به جاي حمله 
به آن ها طــي يک هفته موضــوع را با گفت وگو 
حل کنيــم و از هميــن طريق هم مشــکل را حل 
کرديم. يک ســري درگيري هــاي مردمي ديگر 
نظير درگيري هاي عشــاير ســميرم بــا يکديگر و 

ازاين دست مسائل نيز بود.
در مواقــع اين چنيني مســئوالن امنيتي بايد دو کار 
را انجام دهند: اول اينکه ماهيت موضوع آشــوب 
را تشــخيص دهنــد و بــر محور همان خواســته و 
چارچــوب حرکــت کنند؛ يعنــي اگر خواســته 
آشــوبگران، صنفي يا حقوقي يا سياســي است از 
همان چارچوب خارج نشوند و فوراً موضوع را به 
چارچوب ديگر نبرند و به خصوص نظامي نکنند؛ 
دوم اينکه ســعه صدر داشته باشند و هر ضرر ديگر 

را به ضرر گلوله تفنگ ترجيح دهند.

از اتباع خارجي ســخن به ميان آمد،  ■
دراين باره بيشتر توضيح دهيد؟

در ايــن دوران در اصفهان انواع اتباع خارجي  □
وجــود داشــت کــه بيشــترين آن هــا را افغان ها 
تشــکيل مي دادند. جنگ افغانســتان رخ داده بود 
و ســيل آوارگان افغان به زاهدان مي آمدند و بعد 
مســتقيماً به اصفهــان منتقل مي شــدند. زماني که 
من وارد شــدم، به گونه اي بود کــه هرروز صبح، 
چنــد اتوبوس مقابل اســتانداري از مهاجران افغان 

را تخليــه مي کردنــد و آماري هــم نمي دادند که 
اين ها چه تعداد هســتند و اسمشــان چيست. وقتي 
در ورودي اســتانداري باز مي شــد، اين ها هجوم 
مي آوردند و مي آمدند در حياط و ايوان ساختمان 
اســتانداري مي خوابيدند تا اينکــه براي تک تک 
آن هــا کارت صادر کنيم. از ما کار مي خواســتند 
و بســياري از آن ها بيماري هاي ماالريا، آسم و... 
داشتند که به مردم منتقل مي کردند. بودجه اي هم 
کــه به آن ها نــان و غذا بدهيم نداشــتيم. وضعيت 
اســف باري بــود به گونه اي که هــر اتفاقي که در 
اصفهان مي افتــاد مي گفتند افغاني هــا اين خطا را 
کردند. افغان ها به فالن ســنگ بري حمله کردند، 
فالن بچه را دزديدند. هرچه دزدي و ســرقت و... 
بود به گردن افغان ها مي انداختند. بين آن همه مردم 
افغان که مي آمدند، جاســوس هايي پيدا مي شــد. 
يک روز بچه هاي نخســت وزيري فردي را گرفته 
بودند و گفتند کفاشــي که به اســم افغاني جلوي 
استانداري مي نشســته، عضو يکي از سرويس هاي 
جاسوسي خارجي بوده و هرروز گزارش مي داده 
که امروز چه کسي به اســتانداري آمده، ماشينش 
چــه بوده، مدلش چه بوده و مانند اين ها. بعضي از 
مهاجران اسلحه و برخي ديگر مواد مخدر داشتند، 
خالصــه فاجعه اي بود. ما در ايــن مورد هم منتظر 
دســتور العمل وزارت کشور نشــديم و شيوه اي را 
پيشــه کرديم که مورد تشــويق ســازمان ملل هم 
قــرار گرفت. اولين کار اين بود که يک محلي در 
خارج شــهر در اختيار گرفتيم و دســتور داده شد 
که ازاين پس هيچ افغاني وارد شــهر نشــود، بلکه 
افغان ها را آنجا ببرند تا همه  شناســايي شــوند، به 
هرکدام کارت شناسايي بدهند و روي هر کارت 
نوشــته شــود که هر يک نفر از اين ها حق رفتن به 
چه جاهايي را دارند، شغلشــان چيســت، بيماري 
دارند يا خير و درمجموع اطالعات کامل از آن ها 
در پرونده اي درج شود. پزشک و اتاق قرنطينه در 
کاروانســرا ايجاد شــد که آزمايش کنند و ببينند 
اين ها بيماري نداشــته باشــند اگر بيماري مســري 
داشــتند به بيمارســتان هاي دولتي منتقل مي شدند. 
ســپس اجازه خروج از آن محل داده مي شــد و... 
زمانــي که نماينده ســازمان ملل به ايــران آمد، او 
را مســتقيم به اردوگاه افغان هاي ســاکن اصفهان 
آوردنــد. گمان کنم او الجزايري بود، به او گفتيم 
از شــما مي خواهيم هزينه تحصيل تعدادي از اين 
افراد را بدهيد تا درس بخوانند، به دانشــگاه بروند 
و چند پزشک داشته باشــند تا وقتي به کشورشان 
برمي گردنــد به مــداواي مــردم خــود بپردازند. 
همچنين مقداري تجهيزات پزشکي براي جراحي 
و عمــل اين ها بدهيد، زيرا برخــي از اين افراد در 
اينجا فوت مي کنند که از طرف سازمان ملل براي 

ما چهار آمبوالنس مجهز فرستادند.
گــروه ديگــر اتبــاع خارجــي کردهــاي عراقي 
بودنــد و کار مــا کنتــرل کردهايــي بــود که در 
ســال 54 از عراق بــه ايران پناهنده شــده بودند و 
در اصفهــان مانــده بودنــد که به آن هــا کردهاي 
بارزانــي مي گفتنــد. يک عده اي کــرد عراقي نيز 

پيشنهاد ما اين بود که کارگران 
ذوب آهن به مجتمع فوالد مبارکه 

منتقل شوند تا چند سالي هم 
آنجا کار کنند و سپس بازنشسته 
شوند. درنهايت مهندس موسوي 
يک ميليارد و 250 ميليون تومان 

وام گرفت و نيمي از آن ها را 
بازنشسته کرد. نصفشان را هم به 
مجتمع فوالد منتقل کردند که 
با اين کار کارگران بسيار شاد و 

راضي شدند
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جديــد آمده بودند. از پاکســتان و بنگالدش زياد 
مي آمدند. يک عــده تحت فعاليت هــاي تجاري 
بــا پاســپورت اروپايــي مي آمدنــد، ولــي گاهي 
امريکايي از آب درمي آمدند. فضاي ســنگيني از 
کنترل اتباع خارجي داشــتيم. بزرگ ترين مشکل 
را با روس ها داشــتيم. روس ها تعداد بسيار زيادي 
بودند که در ذوب آهــن و نيروگاه کار مي کردند 
و دائمــاً بهانــه مي گرفتنــد که جنگ اســت و ما 
مي خواهيم برويم. ايران تمام تالشــش را مي کرد 
تا اين هــا را نگه دارد. هم به لحاظ سياســي و هم 
اينکه کار نيروگاه لنگ نماند. درنهايت يک شــب 
کنسولشــان آمد در منزل ما و گفت به من گفته اند 
که تا يک ساعت ديگر اين ها را حرکتشان دهيد، 
زيرا صبح فردا اصفهان موشــک باران مي شود. ما 
شبانه برايشان مجوز صادر کرديم و اين ها رفتند. با 
کنسولگري شوروي هم کشمکش پيدا مي کرديم 
و در جلســات و مراســم هاي خــاص که دعوت 
مي کردند ما بســيار سرسنگين شرکت مي کرديم. 
عمومــاً من مي رفتم و حداکثــر يک نفر ديگر. در 
يکي از جلساتشان که سالگرد انقالب اکتبر 1917 
شوروي بود بسيار تدارک ديده بودند. تقريباً براي 
100 نفــر از مديران اصفهان دعوت نامه به ما دادند 
تا به مديران استان بدهيم، اما در آن مراسم هم تنها 
من و معاونم آقــاي مرتضي تهراني که جانباز بود 
رفتيم. آن ها يکي از فرماندهان جنگ دوم جهاني 
خودشــان را هم آورده بودند و از او به عنوان يک 
سرباز وطن تجليل زيادي کردند. در موقعي که من 
بايد صحبت مي کردم، بي مقدمه گفتم شــما خيلي 
از جنگ و مشکالت جنگ گفتيد، حاال ببينيد اين 
آقاي تهراني معاون من دســتش با تانک هاي شما 
قطع شــده است. شــما به چه دليل اسلحه به عراق 
مي دهيد؟ در اينجا با ما ادعاي رفاقت مي کنيد، از 
طرف ديگر به عراق تانک و ســالح هاي ســنگين 
مي دهيد که دســت معاون مــرا و ديگر هم وطنان 
مرا قطع کنند. صحبت هاي من در آن جلسه خيلي 
تنش ايجاد کرد و اخبار آن به وزارت کشــور هم 
کشــيد و به من گفتند که شــما چرا اين را گفتي؟ 
مي خواهي ارتباط ما را با شوروي خراب کني؟ به 
شــما چه ارتباطي داشت و... که من هم به کنسول 
و هم به مســئوالن ايراني گفتم کنســول روسيه در 
اصفهان هم سطح سياســي من است، من حق دارم 

به او اعتراض کنم.
در ايــن دوران تعــدادي جاســوس نيز دســتگير 
شدند که از کشــورهاي اروپايي به اسم صنعت و 
اقتصاد وارد مي شدند، ولي براي امريکا جاسوسي 
مي کردند. آمدن وزراي خارجه يا شــخصيت هاي 
سياسي کشــورهاي ديگر مسائلي بود که در مورد 
ايــن موضوعات چالش داشــتيم، چراکه امکانات 
پذيرايي نداشتيم. وزارت امور خارجه ما تصورش 
ايــن بود که اســتانداري اصفهــان وضعش خوب 
اســت و اين ها را براي بازديد از اصفهان به سمت 
ما مي فرستاد و ما ناچار مي شديم با همان امکانات 
ناقــص داخلي پذيرايــي کنيم. يادم هســت وزير 
امور خارجه پاکســتان به اتفاق همسرش آمده بود 

و ما ماشــين درست وحســابي نداشــتيم که آن ها 
را جابه جا کنيم. با ماشــين اســتاندار به استقبالشان 
رفتيم. دو ســاعت منتظر هواپيمــا بوديم و در اين 
مــدت مورچه هــاي بــزرگ از درزهاي ماشــين 
داخل شــده بودند و داخل ماشــين پــر از مورچه 
شــده بود، وقتي که ميهمانان داخل ماشــين شدند 
و نشســتند و به راه افتاديم انبوهــي از مورچه ها از 
دســت وپا و لباس ما و همســر وزير بــاال مي رفتند 
که مجبور شــديم ماشــين را متوقف کنيم. از اين 
لحاظ مشکالت زيادي داشتيم. درهرحال استقبال 
و پذيرايي و مراســم ديدارهاي خارجي را ســاده 

برگزار مي کرديم.

درباره نقش اصفهان در جنگ نگفتيد؟ ■
اصفهان در جنگ نقشــي کليدي داشــت، به  □

هميــن دليل پيامدهــاي جنگ هم بــراي اصفهان 
بســيار کليدي بود. در کشور ضر ب المثل شده بود 
که در اصفهان روزي 320 شــهيد تشييع مي شوند. 
تدارک و پشــتيباني از جنگ و تبعات ناشي از آن 
براي اصفهان و مسئوالن آن بسيار زياد بود. بحث 
بمباران و موشک باران شهر در زمان جنگ خيلي 
به ما فشــار مي آورد. به طوري که گاهي تا ساعت 
يک شــب در اســتانداري مشــغول بوديم و وقتي 
منزل مي رفتم، يکي دو ساعت بعد موشک به شهر 
اصابت مي کرد. اين موشک و بمب براي ما پيامد 
داشــت و دائماً بايد نيروهاي امنيتــي و انتظامي را 
بســيج مي کرديم و منطقه را بررســي مي کرديم. 
همــان لحظــه اي کــه بمب يــا موشــک اصابت 
مي کرد، بالفاصله بايد به دفتر ميرحسين موسوي و 
ستاد تبليغات جنگ گزارش مي داديم که مکانش 
کجا بود، چه تعداد کشته يا مجروح شده اند و چه 
ميزان خرابي داشته است. بعضي مواقع آقاي کمال 
خــرازي از ســتاد تبليغات جنگ مســتقيماً تماس 
مي گرفــت که من بايــد در اســتانداري مي بودم، 

چون در منزل تلفن نداشتيم.

رابطه استانداري و سپاه چگونه بود؟ ■
در آن زمــان فرمانــده ســپاه منطقــه آقــاي  □

حجت االســالم نمازي بود. ايشان به هيچ وجه روي 
خوش به اســتانداري نشــان نمي داد. باوجوداينکه 
قانوناً عضو شــوراي تأمين امنيت استان بود، حتي 
يک بار هم در جلسات شوراي تأمين شرکت نکرد 
و تــا جايي که به خاطر دارم کســي را هم به جاي 
خود نمي فرســتاد و بدين خاطــر ارتباط فرماندهي 
ســپاه با اســتانداري قطع بود. يک بار دستوري به 

ســپاه منطقه اصفهان آمده بود کــه تمام امکانات 
اداري و غير اداري را براي جبهه بســيج کنند، در 
پي اين درخواست، آقاي نمازي دعوت کرده بود 
که آقاي کرباسچي به پادگان غدير برود و در اين 
جلسه شرکت کند. آقاي کرباسچي من را فرستاد 
و گفت شما برو ببين چه برخوردي مي کنند. گفتم 
آن ها بسيج امکانات را مي خواهند. گفت امکانات 
خاصي کــه نداريم، بــرو وضعيت را شــرح بده. 
مــن رفتم و ديدم تعداد زيادي از فرماندهان ســپاه 
دوروبر ايشــان نشسته اند. من هم هشت، نه ماه بود 
که تحت فشــار آقاي فاکر و جرياناتي که در سپاه 
رخ داده بود، از سپاه بيرون آمده بودم و همه آن ها 
را مي شــناختم. آقــاي نمازي نامــه را مطرح کرد 
که تمام امکانات اداري بايد بســيج شــود. به اين 
خاطر ما آقاي کرباســچي را خواســتيم، اما ايشان 
نيامد، شــايد ايشــان عنايت به جنگ ندارد و... در 
جواب آقاي نمازي گفتم اتفاقاً آقاي کرباســچي 
به مــن گفتند که به شــما بگويم شــما بياييد و از 
اســتانداري ديدن کنيد و هر چه امکانات هســت 
ببريد. ما که مخالف جنگ نيستيم و هر کمکي از 
دستمان بربيايد انجام مي دهيم؛ اما نکته اساسي اين 
اســت که شــما يک بار هم به جلسه شوراي تأمين 
نيامديــد و وظيفه قانونــي خود را انجــام نداديد، 
حــاال توقع داريد آقاي کرباســچي بيايــد اينجا؟ 
اگر مي خواســتيد او و ادارات ديگر حضور داشته 
باشــند، بايد در اســتانداري اين جلســه را برگزار 

مي کرديد. آقاي نمازي ناراحت شد.
پــس از تعويض فرمانده ســپاه اســتان، آقاي رضا 
ســيف اللهي فرمانده ســپاه شــد که خيلي کم در 
جلســات اســتانداري مي آمد، ولي معاونش آقاي 
اســالميان را به طــور مرتــب مي فرســتاد. آقــاي 
کرباســچي براي کمک بــه جبهه ها مي گفت اگر 
کاري از دســتتان برمي آيد دريــغ نکنيد. خود او 
طي اين مدت شــنيدم يکي دو بــار به جبهه رفت. 
اســتانداري بــراي احترام به شــهدا و جانبازان هم 
بســيار اهتمام مي ورزيد و در رفــع گرفتاري هاي 
آن ها نهايت کوشــش را داشت؛ به طوري که وقتي 
گزارشي به استاندار رسيد که يک خواهر شهيد را 
به طور ناروا به دستور مديرکل از آموزش وپرورش 
اخــراج کردند، با طــرح موضــوع در تهران، اين 

مديرکل را از کار برکنار کرد.

چه کمــک قابل توجهي بــه نيروهاي  ■
درگير جنگ شد؟

کمک هاي مالي از حوزه هاي ديگر استانداري  □
بــود؛ مثاًل خودرو براي جبهه يــا خود رزمندگان، 
اختصــاص زمين و مســکن براي خانواده شــهدا 
و نظاميــان از طريق حوزه معاونــت عمراني انجام 
مي گرفــت، امــا از جانب حــوزه سياســي امنيتي 
ازجمله کمک هاي بزرگي که به ســپاه پاسداران 
شــد اين بــود کــه فــرودگاه اصفهان را با فشــار 
استانداري به سپاه پاسداران دادند که پايه آموزش 
نيروي هوايي شــد. ماجرا ازاين قــرار بود که يک 
روز مسئول انتقال جانبازان از جبهه به بيمارستان ها 
بــا من تماس گرفت و گفت امــروز تعداد زيادي 

اصفهان در جنگ نقشي کليدي 
داشت، به همين دليل پيامدهاي 

جنگ هم براي اصفهان بسيار 
کليدي بود.  تدارک و پشتيباني 

از جنگ و تبعات ناشي از آن براي 
اصفهان و مسئوالن آن بسيار زياد 

بود
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جانبــاز زخمي را به فرودگاه مي آورند، شــما هم 
به اســتقبال آن ها بياييــد. ما به استقبا لشــان رفتيم. 
وقتــي رفتيــم، گفتند بــاد مي آيــد و زخمي ها به 
دليل نداشــتن مکان، بايد در محوطه باز فرودگاه 
بمانند تا بيمارستان ها و امکان انتقال مشخص شود. 
درخواست کرديم به جاي ديگر کشور برده شوند. 
پرسيدم مگر چه اندازه در فرودگاه معطلي دارند؟ 
مســئول مربوطه گفت گاهي تا 24 ســاعت طول 
مي کشــد تا آن ها به طور کامل منتقل شــوند و در 
اين مدت خيلي اذيت مي شــوند و مــا چندين بار 
از رئيس هواپيمايي خواســته ايم يکي از سالن ها را 
در اختيــار ما بگذارد، ولي زير بار نمي رود. از اين 
سخن خيلي ناراحت شــدم و هم آنجا به بچه هاي 
ســپاه گفتم اين فرودگاه را مي دهيــم به خودتان. 
آيــا مي توانيــد اداره کنيد؟ گفتند بله. گزارشــي 
نوشتم به آقاي کرباسچي که من به عنوان مديرکل 
سياسي امنيتي اســتان ديگر اجازه پرواز هواپيماي 
مسافربري در اين فرودگاه را نمي دهم. به اين دليل 
که اطرافش منازل حاشيه نشين و پرجمعيت است. 
)در آن زمان سعادت آباد، مفت آباد بود و خانه هاي 
کوچــک و خانواده هايي که تعــداد زيادي فرزند 
داشــتند، زياد بودند( از طرفي بــراي هواپيماهاي 
نيمه فرســوده تجهيزات فني درستي نداريم و اگر 
يکي از هواپيماها ســقوط کند، مردم زيادي کشته 
مي شــوند. ضمن اينکه اجازه استفاده از يک سالن 
هم به جانبازان داده نشــده است و چنين نيازي نيز 
براي جانبازان هست. آقاي کرباسچي از مديرانش 
خيلي جانانه دفاع مي کرد. در اين قضيه هم مردانه 
ايســتاد. نامه اي نوشت که تشــخيص مدير ما اين 
اســت که فرودگاه بايد به بيرون شهر منتقل شود. 
کشمکش جدي ايجاد شــد تا درنهايت تهران نيز 
متقاعد شد که بايد يک فرودگاه در بيرون از شهر 
بســازد. زميني در بيرون از شهر به آن ها داده شد و 
فرودگاه را به ســرعت ساختند. فرودگاه در اختيار 
سپاه قرار گرفت و در اختيار جانبازان و جنگ بود 
و بعد براي کارهاي آموزشي نيروي هوايي سپاه به 
کار گرفته شد. آيت اهلل طاهري پي  درپي و به ويژه 
در مواقع عمليات در خطبه هاي نماز جمعه از همه 
مي خواست به کمک جنگ بشــتابند، استانداري 
هم بالفاصله به همه جا ابالغ مي کرد که هر کمکي 
مي توانيد، داشته باشيد. ديدار از خانواده شهدا هم 
زيــاد بود. يک نوبت اســتاندار به مالقات خانواده 
يکي از شــهداي ارامنه رفته بود، متوجه مي شــود 
ســقف منزل ترک برداشــته و خانواده درخطرند، 
دســتور داده بود فوري از جايي تأمين اعتبار کرده 

و مسکن خانواده شهيد ارمني را بازسازي کنند.

در اين زمان تنش هايي در سپاه وجود  ■
داشت، دراين باره استانداري چه موضعي 

داشت؟
فکــر مي کنم کــه اگر ايــن موضــوع به طور  □

جداگانه بررسي شــود و موضوع پرونده ديگري 
در مجله شما واقع شود بسيار جالب و عبرت آموز 
خواهــد بود، اما طي چند جمله عرض کنم که در 
ســال ۶1 اختالف بيــن نيروهاي موجود در ســپاه 

اصفهان شــدت گرفت و کم کم به درون جبهه ها 
و تهران کشــيده شد. با تأســف بايد بگويم اگر به 
وصيت نامه هــاي شــهداي ســال ۶1 و ۶2 اصفهان 
مراجعه شــود همه آن ها با دغدغه از اين اختالف 
از دنيا رفتند. اين پرونده روزي بايد گشــوده شود. 
به هرحــال اين حرکــت پيش ازاين  بــود که آقاي 
کرباســچي به اين شهر بيايد. حضور او اختالف را 
بــه وجود نياورد، بلکه ســپاه اصفهان و در پي آن 
نيروهاي انقالبي شــهر، پيش از ورود کرباسچي، 
دو جناح شــده بودند. يکي جناح چپ و ديگري 
جناح راســت بود؛ جناح موســوم به راســت زير 
نفوذ مرحوم آقاي پــرورش بودند و عليه آيت اهلل 
طاهــري مواضع ســختي مي گرفتنــد و کارهايي 
مي کردنــد مثــاًل دســته جمعي به قــم مي رفتند و 
نيروهاي ســپاه را مي بردند و با کساني مانند آقايان 
راســتي کاشــاني، احياءالديني و به ندرت مصباح 
يزدي ديدار مي کردند و بــا آقاي منتظري که در 
ايــن زمان قائم مقــام رهبري بود کاري نداشــتند. 
جنــاح ديگر با آقاي طاهري کــه نماينده ولي فقيه 
و امام جمعه بودند، ارتباط داشــتند. اين شکاف در 
ســپاه اصفهان خيلي رشد کرد. اولين شخصي هم 
که به دليل همين شکاف در سپاه مجبور به استعفا 

شد خود من بودم.
زماني، آقاي فاکر نماينده ولي فقيه در سپاه بودند. 
ايشان طي سخنراني اي از انجمن حجتيه دفاع کرد، 
درحالي که مرحوم امام مخالف عضوگيري آن ها 
در سپاه بودند و به همين دليل آقاي فاکر را برکنار 

کردند.
من از سپاه استعفا دادم و به استانداري رفتم. بعدها 
در جمعــي هنگام ســخنراني به آقاي کرباســچي 
انتقاد کرده بودند که چرا شــما يک  نفر اخراجي 
سپاه را آورده اي و مدير دفتر سياسي گذاشته اي؟ 
که ايشان گفته بود چون که سپاه او را اخراج کرده 
اســت، اگر اخراج نشــده بود که پرسنل سپاه بود 
و ما نمي توانســتيم او را بــه کار بگيريم. نکته دوم 
اينکه وقتي من اولين ديدارها را با استاندار داشتم، 
زمانــي بود کــه نظير دغدغه شــهدا خيلي دغدغه 

دوقطبي شــدن شهر را داشــتم که مبادا در داخل 
سپاه به ويژه در پادگان غدير درگيري بين نيروهاي 
دو جناح ايجاد شــود و به اين خاطــر پي در پي به 
ايشــان مي گفتم از هر طريقي ممکن اســت به داد 
ســپاه برسيد که مبادا مشــکلي ايجاد شود. بعد که 
درگيري ها در مســجد حاج صدرا و مســجد سيد 
بروز کرد، معلوم شــد اين دغدغه بي جا نبود، ولي 
خوشــبختانه در داخل پــادگان صورت نگرفت و 
کشــته اي هم نداشت. چيزي از مدير سياسي شدن 
من نمانده بود که جوانان يک سخنراني براي يکي 
از طرفداران آيت اهلل طاهري در مسجد حاج صدرا 
گذاشته بودند با شروع سخنراني عده اي به مسجد 
حملــه کردند و زدوخورد ســختي ميان دو گروه 
ايجاد شــد بــا اندکي فاصله اين اتفاق در مســجد 
ســيد تکرار شــده بود. جالب بود که مهاجمان در 
گزارش هــاي خود به تهــران مظلوم نمايي کرده و 
درصدد برخورد و شــکايت از طرف مقابل بودند 
که استاندار از ما خواســت، گزارش مبسوطي در 
مورد واقعيت مســئله جمع آوري کنيــم که انجام 
گرفت و معلوم شد تعداد زيادي از آن ها وابسته به 
نهاد موردبحث بودند. وقتي گزارش به تهران رفته 
بود، صحنه قضاوت مســئوالن تهراني را برعکس 

کرد.

بااين همه کشمكش ، درصدد گفت وگوي  ■
دوطرفه يا نشست مشترک برنيامديد؟

من خبر نــدارم که اســتاندار بــا روحانيون از  □
دو جناح نشســت مشــترک داشــته يا نه، اما فکر 
کنــم نبــوده باشــد. خــودم درصدد بر آمــدم که 
تعديل کننده بين دو جناح باشــم و گاهي با برخي 
دوســتان قديمــي از دو جنــاح ديــدار مي کردم. 
يــک نوبت تصميم گرفتم به ســراغ يکي از افراد 
تأثير گذار جناح راســت که از گذشــته ها بســيار 
مرتبط و دوســت بوديم بروم تا مفصل گفت وگو 
کنم شــايد به نتيجه اي برســيم. او فردي روحاني 
و پيــش از انقالب از اطرافيــان دکتر صلواتي بود. 
به عنوان ديدار او که از حج برگشته بود، به منزل او 
رفته و با مقدماتي گفتم آيا شما به خاطر مي آوري 

رزمندگاندرحالرژهدرميداننقشجهان
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پيش از پيروزي انقالب در فالن مســجد سخنراني 
مي کــردي و گفتي معصوم )ع( فرموده اســت ما 
زمانــي انقــالب مي کنيم که اگر يــک چوب در 
زمين فروکنيم و بگوييم او نماينده ماســت همه او 
را بپذيرنــد، گفت بله گفتم خــب، حاال چرا بايد 
اصفهان چنين وضعي داشــته باشــد. مگر آيت اهلل 
طاهري نماينده امام خميني نيســت، هر که هست 
باشــد. اين رودررويي ها بــا او و اختالف انداختن 
ميــان مردم چه معنايــي دارد؟ ناگهان اين حاج آقا 
برآشفت و گفت فالني، ديگر تا قيامت نمي خواهم 
تو را ببينم. گفتم اشــکال ندارد، بقيه گفت وگوي 
ما در قيامت ادامه پيدا خواهد کرد و از خانه خارج 
شــدم. هم اکنون 30 سال است با يکديگر ديداري 
نداشــته ايم، بلي متأسفانه يکي از اشکاالت بزرگ 
برخي افراد جناح موســوم به راست کشور ما اين 
اســت که باوجودآنکه خود را مؤمن تر از ديگران 
مي داننــد، هيچ توجهي به آيات و روايات فراواني 
که مي گويد به بهترين شــيوه با آن ها مناظره کنيد 
يا با مشــورت همديگر عمل کنيد ندارند؛ آيات و 
رواياتي که مي گويند بشــارت به بندگاني بده که 
گفت وگوهاي مختلف را مي شنوند؛ اما بهترين را 
پيــروي مي کنند يا به آن همه قيل وقال در قرآن که 
حتي بين موســي و فرعون گذشــته است. روايت 
اســت که مي گويند انديشه ها و آراي گوناگون را 

بر هم بزنيد تا بهترين تفکر بيرون آيد.

در آن زمان مي گفتند کرباسچي يک  ■
کاخ استانداري براي خودش ساخته، نظر 

شما چيست؟
توســط  □ کــه  قبلــي  اســتانداري  ســاختمان 

ظل الســلطان در دوره ناصرالدين شــاه ساخته شده 
بود، بســيار پوســيده بــود و ازنظر فضا نيز بســيار 
کــم و کوچک بود. يک بــار آژير کشــيدند، از 
اتاق آمــدم بيرون و رفتم بيرون زيــر درختان پناه 
گرفتــم. فرمانده مرکز توپخانه آقاي شــيراني نزد 
من آمد و گفت مگر شما ســربازي نرفتي؟ گفتم 
بله. گفت اين ســنگر گرفتن است که از ساختمان 
بيايي بيرون. بهتر نبود به زيرزمين مي رفتي؟ گفتم 
تيمســار اگر در اطــراف اين ســاختمان در فاصله 
دور هم يــک بمب بيفتد. اين ســاختمان  همه اش 
يک جــا پايين مي آيد و ما زير هــزاران تن خاک 
دفن مي شــويم. نگاهي به ســاختمان کرد و گفت 
حق با شماســت، راســت مي گويي. مشکل ديگر 
ايــن بود که جــاي ما کم بود، مثــاًل خود من کاًل 
يک دفتر داشتم. در دفتر من معاون کنسول روس 
و مجاهد افغاني و فرمانــده نيروي انتظامي و غيره 
همگي کنار هم مي نشســتند تا نوبت هر يک براي 
گفت وگو برسد. اين حرف ها را بايد براي مديران 
امروزي بگوييم که ما چطور مديريت مي کرديم. 
اين ها را بايد براي کســاني که امروز دست به چه 
کارهايي در شــهرداري اصفهــان و جاهاي ديگر 
کشور زده اند بگوييم تا مايه عبرت شود. به هرحال 
ساختن ساختمان اســتانداري جديد براي اصفهان 
يک ضرورت بود. در همان زمان وقتي استانداري 
ساخته شــد، من به اســتاندار ايــراد گرفتم که چرا 

کوچک ساخته شــده و به زودي بايد آن را توسعه 
دهيــد که اتفاقاً کمتر از 10 ســال بعــد يک طبقه 

ديگر اضافه کردند.
آيا استاندار رانت خواري کرد؟ ■
تا ســال ۶5  که در اســتانداري بودم و آنچه را  □

ديدم و شــنيدم عرض مي کنم، ازآن پس اطالعي 
نــدارم. تا اين زمــان که من گاهي بــه منزل آقاي 
کرباســچي مي رفتم، يک فرش داشت که قسمتي 
از آن ســوخته بود و از ســال ۶2 تا سال ۶5 آن را 
عوض نکرده بود. اســتاندار يک بار شــديداً سرما 
خورده بود و از من مقداري نفت خواست. در اين 
زمان بخاري ها نفت سوز بود. گفتم واقعاً ندارم، اما 
به اداره خدمات مي گويم از جايي تأمين کنند، او 
گفت نه نمي خواهم به خدمات رو بزني، شــخص 
خودت اگر داري برايم بياور. من هم واقعاً نداشتم. 
اين مطلب را هم مدير مالي استانداري برايم گفت 
که در موقوفه صارميه مبلغ زيادي پول جمع شــده 
بود و آقاي کوپايي سرپرست قبلي استانداري هم 
خــرج نکرده بودنــد. طبق نظر واقــف از اين پول 
10 درصدش به اســتاندار مي رســيد که رقم بسيار 
قابل توجهي بود و کرباســچي مي توانست اين 10 
درصــد را بدون هيــچ مانعي بــردارد، اما اين کار 
را نکــرد و گفت همه اش را يک جا يک مدرســه 
بســازند. اين ها مواردي بود که من خبر داشتم. او 
در آن زمــان اين طور زندگي مي کرد؛ البته در آن 
موقع امام مرتب بر زندگي ســاده مسئوالن تأکيد 
داشت و مسئوالن هم به دقت زير نظر مردم بودند. 
خودشــان نيز رعايــت مي کردنــد. به هرحال اين 
وضعي بود که من از ايشان سراغ داشتم، اما از آن 

بعد چه شده خبري ندارم.
نــوع مديريت آقاي کرباســچي چه  ■

اثراتي بر اصفهان داشت؟
چند اثر را مي توانم بشــمارم که فقط محصول  □

مديريت اســتاندار نبــود، ولي اســتاندار نيز نقش 
داشت. حرف هاي امام دراين باره خيلي مؤثر بود. 
مثاًل اينکه امام ســپاهيان را به شدت از کار سياسي 
بر حذر مي داشــت در اين روند خيلي اثر داشت: 
اول اينکه، جناح ســنتي را که تحرکات سياســي 
حاشيه ســاز براي انقالب ايجــاد مي کردند، همراه 

نهيب هايــي که گاهــي امام مي زد بــه زاويه راند. 
توضيــح اينکه زمانــي که قانون اساســي در حال 
تدوين بــود، اين طيف ايرادهايي روي مســائلش 
وارد مي کردنــد. جناح راســت بــازار اصفهان به 
رهبري برخي روحانيون دخالت هايي در تصويب 
مي کردند. حتي نزد امام رفتند و از او خواستند که 
در قانون اساسي ننويسيد اسالم دين رسمي ماست، 
بنويسند شيعه اثني عشري مذهب رسمي ماست که 
امام با تندي پاســخ داد کاري نکنيــد که بگويند 
روحانيت ديکتاتور اســت. اجــازه بدهيد مجلس 
خبــرگان قانون اساســي خودش تصميــم بگيرد. 
اين ها تا پيش از آمدن کرباسچي روزبه روز فعال تر 
مي شــدند، اما با آمدن کرباســچي و اهميت ندادن 
بــه آن ها حتي يکي دو بــار راهپيمايي بزرگي هم 
به بهانه هــاي مختلف در همين وادي ها کردند، اما 
به مرورزمان کنترل شــدند و بااين حال تمرکزشان 
را در مباحــث اقتصــادي بازار گذاشــتند و ازنظر 
اقتصادي خود يا طرفداران آن ها خيلي قوي شدند.

 اثــر ديگــر اين بود کــه اصفهان يــک نوع مدل 
مديريت منطقه اي در مقايســه با اســتان هاي ديگر 
کشور شد. در مورد مدل منطقه اي خدمتان عرض 
کنــم، بســياري از اســتانداري ها مســتقيماً تماس 
مي گرفتند و از کارهاي ما مي پرســيدند يا وزارت 
کشــور به آن ها مي گفت از اصفهان مدل بگيريد. 
مــواردي را مــا خودمان به وزارت کشــور اطالع 
مي داديم، آن ها همان را بخشــنامه مي کردند و به 
ساير استان ها ابالغ مي کردند. در حوزه کاري من 
نمونه اش کارهاي شــهرداري اصفهان و در حوزه 
سياســي برنامه هايي کــه براي کنتــرل پناهندگان 
افغــان و کميســيون کارگري شــوراهاي تأمين يا 
نوع برخورد با اقليت هــاي مذهبي و از اين موارد 
بــود که ما ابتکار به خرج مي داديم و برنامه هايمان 
را به صــورت گــزارش منتقــل مي کرديــم. براي 
نمونــه با اســقف ديدار داشــتيم يا به اســتانداري 
دعوتــش مي کرديم. ايــن گزارش ها را به وزارت 
کشــور مي داديم. آن ها هــم جمع بندي مي کردند 
و به اســتان هايي که اقليت هاي ديني داشتند ابالغ 
مي کردند کــه اين طور برخورد کنيــد. مي گفتند 
ما منتظر گزارش هاي شــما هستيم که آناليز داشته 
باشــيم. مدل نمونــه اقتصادي آزاد هــم پيامد کار 
شهرداري بود. با بسازوبفروش ها با هر قيمتي و در 
ازاي دريافــت وجه باال ســازش مي کرد. اين نوع 
ســازش خود يک نوع ارزش افزوده فراواني روي 
زمين و مسکن به وجود آورده بود، البته تورم پس 
از انقالب را هم نبايد ناديده بگيريم، ولي جهشــي 
که روي قيمت هاي زمين و مسکن در اصفهان رخ 
داد، در هيچ جاي کشــور نبود. زماني که به تهران 
مي آمدم مي ديدم به نسبت اصفهان، قيمت زمين و 

مسکن بسيار پايين تر است.
شــما هم دخالتي در کار شــهرداري  ■

داشتيد؟
اگــر منظور حوزه سياســي اســت، بايد بگويم  □

آقاي ملک  مدني که به شهرداري آمد اختيارات تام 
از طرف اســتانداري داشت، يعني آقاي کرباسچي 

مدل نمونه اقتصادي آزاد 
هم پيامد کار شهرداري بود. با 
بسازوبفروش ها با هر قيمتي و 

در ازاي دريافت وجه باال سازش 
مي کرد. اين نوع سازش خود 
يک نوع ارزش افزوده فراواني 
روي زمين و مسکن به وجود 

آورده بود، ولي جهشي که روي 
قيمت هاي زمين و مسکن در 
اصفهان رخ داد، در هيچ جاي 

کشور نبود
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تمام قد پشتش بود. در موردي گزارش محرمانه اي 
از بعضي کارمندان شهرداري تهيه کرديم و به آقاي 
ملک مدني داديم. ايشــان نامه را گرفت و نزد آقاي 
کرباســچي رفت که بچه هاي استانداري چه حقي 
دارند در کار شــهرداري دخالــت مي کنند؟ آقاي 
کرباســچي ما را خواست که چرا دخالت مي کنيد. 
گفتم يعني مــا که محرميم و نامه محرمانه مي زنيم، 
اين کمک اســت يا دخالت؟ گفتند درهرصورت 
شــما ديگر حق دخالت نداريــد. آقاي ملک مدني 
مورد اعتماد من اســت، هر کاري کرد، کرد؛ يعني 
اين ماجرا نشــان داد که ايشان تمام قد پشتيبان آقاي 
ملک مدني محسوب مي شد و اجازه دخالت نمي داد. 
يــک روز به يکــي از پارک هاي اصفهــان رفتم و 
ديدم همه شيرآالت کثيف و شکسته است. به آقاي 
کرباسچي گفتم شــما مي گوييد آقاي ملک مدني 
مورد تأييد من است، اينکه ديگر دخالت نيست. من 
مشاهده کردم که شيرآالت سرويس هاي بهداشتي 
شکســته و خراب است و درمجموع پارک ها اصاًل 
اوضاع خوبي ندارند. آقاي کرباسچي گفت خودت 
يــک گزارش جامع از همــه پارک ها به من بده. ما 
هم يک گزارش مکتوب از همه پارک ها با امضاي 
آقاي کرباســچي به شهرداري داديم. در مقدمه اش 
هم به آقاي کرباسچي گفتم ما فقط بلديم اشک و 
ماتم از مردم بگيريم. مردم يک جاي رفاهي ندارند. 
پيش از انقالب رفتــن به اين پارک ها براي مؤمنين 
حالت تحريم داشــت. حاال هم که بخواهند بروند 
نه يک نمازخانه دارد، نه يک ســرويس بهداشــتي 
و نه امکانــات تفريحي. پس ازاين گــزارش آقاي 
ملک مدني با  جديت خاصي نهضت پارک ســازي 
را آغاز کرد و الحق که کاري کرد کارستان. آقاي 
کرباســچي ازيک طرف از او حمايت مي کرد و از 
طرف ديگر دستورات بسيار خوبي هم به او مي داد. 
آقاي کرباســچي تجربيات شــهرداري اصفهان را 

يک جا به تهران آورد.
اثر ديگر اين نوع مديريت چه بود؟ ■
بــه دليل ايــن اقتداراتــي که آقاي کرباســچي  □

از خود نشــان داد، دومرتبه مرکزيــت اداري را در 
نظام اداري کشــور احيا کرد و اين پيامد نامناســب 
ايــن نوع مديريت بــود. مي توانيــم بگوييم پس از 
انقالب از يک ســو نياز به اقتدار اداري داشتيم و از 
ســوي ديگر اقتدار اداري، مجدداً تمرکز اداري را 
که پيش از انقالب موردپســند نبود، احيا مي کرد. 
با توجه به وضعيت کشــور مسائل بايد جمع وجور 
مي شــد، لذا به اين نوع تمرکزگرايي نيــاز بود، از 
طرفي هم مي توانيم بگوييم که چرا ما مدلي نداشتيم 
که مرکزيت دوباره احيا نشود؟ اين غول اداري در 
کشــور که به نظرم در حال بلعيدن انقالب اســت، 
نبايد جان مي گرفت؛ البته ايشان به تنهايي تقصيري 
ندارد، چون ما هم از اين کار حمايت مي کرديم و 
هم اکنون نيز اغلب مردم از اقتدار مديران اســتقبال 

مي کنند.

با وزارت اطالعات آن موقع چه تعاملي  ■
داشتيد؟

تا پيش از اينکه  وزارت اطالعات ايجاد شــود  □
در اصفهــان شــعبه اي به نام نخســت وزيري ايجاد 
شــده بود تا بر پناهنــدگان و اتباع خارجي نظارت 
کند. آن ها از دوستان ما بودند و تعدادشان هم زياد 
نبود، اما فعال بودند. گــزارش مي داديم که امروز 
ســفير يا وزير خارجي مي آيد، آن ها هم دورادور 
حلقه اطالعاتي امنيتي تشکيل مي دادند. نياز به اين 
کارها براي اصفهان بســيار زياد احســاس مي شد. 
براي مثال در قضيه کارگران ذوب آهن من خودم 
لباس کارگري پوشــيدم و وارد کارگران شــدم تا 
ببينم قضيه چيست. درحالي که اين ها کار اطالعات 
بــود. در آن زمــان اطالعــات تشــکيل شــد، اما 
نيروهايش بســيار کم و ناتوان بودند. افرادي که با 
ما در اداره سياسي استانداري کار مي کردند، بسيار 
بهتر اطالعات جمــع مي کردند. ابتدا که اطالعات 
تشکيل شد، در جريان نبودم. يک روز ديدم آقايي 
تمــاس گرفت و گفــت مــن از وزارت اطالعات 
آمــده ام بيا بــه دادگاه انقــالب با تــو کار داريم. 
گفتم اگر تخلفي کــرده ام بگوييد تا الاقل به اهل 
منزل بگويم که قرار اســت به دادگاه انقالب بروم. 
گفت خير، بحث اين اســت که مــا به دنبال فردي 
براي تصدي سمت مديرکل اطالعات مي گرديم. 
دوســتان شــما را معرفــي کرده انــد. گفتــم مــن 
به هيچ وجه نمي آيــم و به هيچ وجه هم به درد اداره 
اطالعات نمي خــورم. گفت چرا؟ گفتم من آدمي 
هســتم اهل مقاله نويســي و ســخنراني و بگو مگو. 
آدمي را بايد پيدا کنيد که حرف نزند و زيرکي و 
زرنگي خاصي داشــته باشد. ولي من نيستم و اصاًل 
از کار اطالعاتــي بدم مي آيــد. نرفتم تا يک مرتبه 
فردي را به عنــوان مدير کل معرفي کردند که ما او 
را نمي شــناختيم. خودش نمي آمــد. يک يا دو نفر 
از معاونانش را در جلســات مي فرستاد. تا سال ۶5 
چهره اي از خود نشــان نمي داد. نمي دانم ارتباطش 
با آقاي کرباسچي چطور بود، اما زياد به او اعتماد 
کاري نداشــتيم. چون آن هــا در مرحله راه اندازي 
بودند و اطالعات به دســت آمده از فرمانداري ها و 

همکاران استانداري را بيشتر قبول داشتيم.

با آيــت اهلل منتظري و  ■ ارتباطــي  آيا 
روحانيون مشهور ديگر داشتيد؟

تــا جايي کــه خاطــرم هســت دو ســه مرتبه  □

دســته جمعي با فرمانداران و مديران اســتانداري به 
ديدن آيت اهلل منتظري به شــهر قــم رفتيم. يک بار 
هم پدرشــان را به ســميرم دعوت کرديم که بيايد 
پيش نماز جلســه فرمانداران شود. با آيت اهلل ايزدي 
ارتبــاط خوبي داشــتيم. با آقاي يثربــي ماجراهاي 
جالبــي رخ داد. وقتي آقاي کرباســچي اســتاندار 
شــد، آقــاي يثربي به شــدت موضع گيــري کرد. 
اجازه نمي داد اســتانداري زياد در کارهاي کاشان 
دخالت کند. آقاي کرباســچي ناراحت شــد چون 
مي خواســت فرمانــدار را عوض کنــد، اما آقاي 
يثربــي گفت فرماندار موردنظر بنــده بايد انتخاب 
شــود. تا اينکه به آقاي کرباســچي پيشنهاد کردم 
خوب اســت کــه آقاي يثربــي هر فرمانــداري را 
معرفي کرد ما موافقت کنيم. آن وقت هر اتفاقي در 
کاشــان پيش آمد مي گوييم به آقاي يثربي مراجعه 
کنيد چون فرماندار از طرف ايشــان انتخاب شــده 
اســت و ربطي به  ما ندارد و ما مســئوليتي در قبال 
ايــن فرماندار نداريــم. يک حالــت خودمختاري 
که خــودش بايد پاســخگو باشــد. پيش بيني اين 
اســت که درنهايت مي آيد ســراغ ما که خودتان 
هــر کاري مي خواهيد بکنيد. همين هم شــد. ابتدا 
فردي را معرفي کرد که فوتباليست بود کار اداري 
نکــرده و خيلي براي ايــن کار ضعيف بود. پس از 
مدتــي آقاي يثربي به اســتانداري آمــد و با آقاي 
کرباســچي ديداري خصوصي داشت و قبول کرد 
کــه آن فرماندار برکنار شــود و هر فرمانداري که 
استانداري انتخاب کرد ايشان حمايتش کند. آقاي 
کرباســچي هم به آقاي مرتضي تهراني که در اين 
زمان معاون من بود، حکم محکمي داد که برود به 
کاشان و زير نظر استانداري محکم به کار بپردازد. 
افراد به قول امروزي ها اصالح طلب کاشان استقبال 
خوبي از آقاي تهراني کردند. ايشــان رفت و ســه 
چهار سالي بود و شرايط کاشان حسابي عوض شد. 
از آن به بعد آقاي يثربي در کار فرمانداري دخالت 

نمي کرد.

تعامل اســتانداري با دانشگاه ها چطور  ■
بود؟

آيتاهللخادمي

پس از انقالب از يک سو نياز به 
اقتدار اداري داشتيم و از سوي 

ديگر اقتدار اداري، مجدداً 
تمرکز اداري را که پيش از 

انقالب موردپسند نبود، احيا 
مي كرد. به هرحال با توجه به 
وضعيت کشور مسائل بايد 

جمع وجور مي شد، لذا به اين 
نوع تمركزگرايي نياز بود
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با دانشــگاه صنعتي اصفهان مشــکلي نداشتيم.  □
اســالمي  انجمــن  و  داشــت  متواضعــي  رئيــس 
دانشــجويان هم با اســتانداري ارتبــاط تنگاتنگي 
داشتند. فقط بحث دانشگاه اصفهان بود و مديريت 
مســئله دار آقــاي ســقاييان نژاد. يک زماني آقاي 
کرباســچي حکمي محرمانه براي من داده بودند و 
رونوشــت زدند براي ائمه جمعه، دانشگاه، سپاه و 
جاهاي ديگر که مديرکل سياسي، بازرس ويژه و 
محرمانه اســت و هر مسئله اي را مي توانيد با ايشان 
مطرح کنيد. به ايشان هم اجازه دهيد هر گزارشي 
که خواســت از حوزه کاري شــما تهيه کند و به 
او پاســخگو باشيد. من به دانشــگاه اصفهان رفتم. 
دانشــجويان و اساتيد از آقاي سقاييان نژاد ناراحت 
بودند. باوجودآنکه او از طرف جهاد دانشگاهي به 
رياست رســيده بود، بچه هاي جهاد دانشگاهي هم 
اکثراً ناراحت بودند. گزارشي تهيه کردم. خواستم 
از خود آقاي سقاييان نژاد هم وقت بگيرم و بگويم 
چنين گزارشــي هست، شــما جوابتان چيست که 
وقت نــداد و برخوردهــاي عجيب وغريبي کرد. 
گــزارش را براي آقاي کرباســچي بردم که چنين 
اســت و دانشــجوهاي فعال سياســي اعم از جهاد 
دانشــگاهي، ســازمان اســالمي، انجمن اسالمي، 
اســاتيد و ســايرين مســائلي را مطــرح مي کنند و 
وضعيــت دانشــگاه اصفهان چنين اســت و اجازه 
مالقات هم نداد که از ايشــان هم سؤال شود ببينيم 
نظرش چيست که استاندار گزارش را گرفت و به 
تهران رفت و در حال گرفتن حکم عزل او بود که 
رئيس دانشگاه مقدمات را فراهم کرد و براي ادامه 
تحصيل به امريکا رفــت تا مدرک دکترا دريافت 

کند.

آيا  ■ دانستيد  مطلوب  را  شــما همه چيز 
ايرادي به کار خود نداشتيد؟

اتفاقــاً اشــاره کردم کــه تمرکز گرايــي ايراد  □
اساســي اســت کــه در مديريــت آن موقــع بايد 
برشــمرد. در يک کالم بگويم امثــال من و آقاي 
کرباســچي بايد از اين شــيوه توبه کنيم و راه توبه 
هم اين اســت که به همان اندازه که تمرکز گرايي 
و اقتدار گرايي شــده، حاال بايد در توسعه فرهنگ 
شورايي تالش کنيم تا جبران شود؛ البته همان موقع 
هم به اين مسئله آگاهي داشتيم که اين شيوه اشتباه 
اســت. مثالي عرض کنم که يک روز با يکديگر 
به فريدن مي رفتيم. تعداد زيادي پرونده را ايشــان 
از صندلي عقب ماشــين يکي يکي برمي داشــت و 
بدون خواندن امضا مي کرد و کنار مي گذاشــت. 
پرســيدم اين ها چيســت گفت پرونــده طرح هاي 
شهرداري هاست که بايد به عنوان قائم مقام انجمن 
شــهر امضا کنــم. بــه او گفتم عجــب نظارتي بر 
طرح ها انجام مي شــود؟ حدود ۶0 شهرداري و هر 
يک صدها طرح ريزودرشــت دارند که شما بايد 
امضا کني. حتماً معاون عمراني نيز مانند خود شما 
و رئيس دفتر شهر و روستا هم مانند معاون عمراني 
همه اين طوري نظارت مي کنند چون آن ها از شما 
کارهاي وقت گير بيشــتري دارنــد، پس بايد واقعاً 

فکري کرد و انجمن شهر يا شوراها را برپا کرد تا 
نمايندگان خود مردم که پرداخت کننده عوارض 
هســتند بر طرح ها نظارت داشــته باشند. به هرحال 
در همــان زمان از ايــن تمرکز گرايي بي جا اطالع 
داشــتيم، امــا کاري انجام نشــد. اشــکال دوران 
مديريت ايشــان اين بود که آن تمرکزگرايي احيا 
شــد و يکي از پيامدهاي آن ايــن بود که به قدري 
قدرتمندانه احيا شــد که توانست به مدت 12-10 
سال شوراها را کنار بزند و صرفاً تکيه بر مديريت 
دولتي انجام گيرد. اينکه گفتند جنگ باعث شــد 
شــوراها شــکل نگيرد و انتخاباتش مجــدداً انجام 
نشود، به هيچ وجه موردقبول نيست. در زمان جنگ 
شوراها بسيار کمک کار بودند و نمي توان گفت به 
دليل جنگ انتخابات شوراها برگزار نشد. وزارت 
کشور از اســتانداري ها پرسيده بود نظرتان درباره 
برپايي انتخابات مجدد که گويا براي دوره ســوم 
شوراها بود چيست و قانونش را هم فرستاده بودند. 
از يکــي از فرمانــداران که نفوذ بااليي داشــت، 
پرسيدم شما چه کرديد و چه جواب داديد؟ گفت 
مخالفت کردم به اين خاطر که در قانونشــان آمده 
که شــوراها مي توانند فرماندارها را مورد ســؤال 
قرار دهند. حــاال وقتي مثاًل 100 شــورا در حوزه 
فرمانداري من اســت و بايد پاسخگويشان باشم و 
هرروز بايد در يکي از شــوراها باشــم، کار پيش 
نمي رود! خود وزارت کشــور هم مخالفت کرد و 
ديگر برگزار نشد. به هرحال اين تمرکزگرايي که 
در اصفهان ايجاد شــد توانست نظام بوروکراتيک 
پيــش از انقــالب را در ايــن شــهر زنــده کند و 

عدم تمرکز را کنار بزند.

کرباســچي  ■ آقاي  مديريت  دوران  از 
يک جمع بندي ارائه کنيد؟

اگر خواســته باشــيم يک جمع بنــدي کلي از  □
دوراني کــه آقاي کرباســچي اســتاندار اصفهان 
بودند داشته باشيم. اين جمع بندي حاصل سال هاي 
مديريتي ايشان است که حول چند محور آن ها را 

فهرست مي کنيم.

انتقــال و تثبيــت قدرت که از دفتــر نمايندگي . 1
ولي فقيه و ســپاه پاســداران و بيت آيت اهلل خادمي 
و... به اســتانداري و فرمانداري ها منتقل شــد. در 
طول مدتي که آقاي کرباسچي استاندار بود، مردم 
فهميدنــد که نبايد براي انجام هــر کاري به آن ها 
مراجعــه کنند، بلکــه بايد به قــدرت اداري يعني 
اســتانداري و فرمانداري مراجعه کنند. تا پيش از 
دوران آقاي کرباسچي همچنان سپاه و دفتر آقايان 
خادمي و طاهري و... مملو از جمعيت مردمي بود. 
در شهرســتان هاي اســتان هم همين طور بود. مثاًل 
منزل آقاي يثربي در کاشان مرکز رفت وآمد مردم 
بود؛ ولي در دوره آقاي کرباســچي انتقال قدرت 
انجام شــد. در حقيقت حوزه مديريت سياســي از 

مديريت ارشادي جدا شد.
آقــاي . 2 زمــان  در  خوبــي  اجتماعــي  کنتــرل 

کرباســچي صــورت گرفــت. کنتــرل اجتماعي 
مهاجــران جنگ تحميلي ســخت بــود. عوارض 
ناشــي از پيامدهاي جنگ، کمبودهاي اقتصادي و 
مسائل ناشي از سياست خارجه مانند ورود افغان ها 
و کردها بسيار به اصفهان تحميل مي شد و به يک 
کنترل اساسي نياز داشت. بسياري از اين مهاجران 
افغان و کرد را بــه اصفهان منتقل مي کردند. حتي 
هــرروز صبح زود چند اتوبــوس مي آمدند مقابل 
فرمانــداري، مهاجران جنگ را تخليه مي کردند و 
مي رفتند. درمجموع اين کنترل انجام شد و بخش 
زيادي از تبعات ناشــي از اين موارد را که کشــور 

بايد مي پذيرفت، استان اصفهان بر عهده گرفت.
 انــزواي قدرت مذهبي ارتجاعــي در اصفهان. 3. 

چراکه اين ها مانع توسعه و بازدارنده بودند که در 
کنار مواضع امام، استانداري هم خوب عمل کرد.

در ايــن مــدت يک نــوع مديريــت منطقه اي . 4
ايجاد و مدلي شد براي ســاير استان ها. بسياري از 
پيشنهادها که از اصفهان به وزارت کشور گزارش 
مي شــد، بالفاصله به اســتان هاي ديگر بخشــنامه 
مي شد و مي گفتند که در اصفهان اين کارها انجام 

شده است، شما هم انجام دهيد.
عيــب دوران مديريت ايشــان اين بــود که آن . 5

تمرکزگرايــي که در موقع پيــروزي انقالب بايد 
از بيــن مي رفت، دوبــاره احيا شــد. به هرحال اين 
تمرکزگرايي که در اصفهان ايجاد شــد، توانست 
نظام بوروکراتيک پيش از انقالب را در اين شــهر 
زنده کند و بر شــهرهاي ديگر کشور سرايت دهد 
وعدم تمرکز را که خواســته و آرمان انقالب بود 
کنــار بزند؛ به طوري کــه امروزه بســياري به جاي 
اينکه در پي شوراي باتدبير و مديريت قوي باشند، 
در پــي مديريتي از نوع مدير فردي و اقتدار گرايي 

از نوع کرباسچي هستند.■

تمرکزگرايي که در اصفهان 
ايجاد شد، توانست نظام 

بوروکراتيک پيش از انقالب 
را در اين شهر زنده کند و به 
شهرهاي ديگر کشور سرايت 

دهد وعدم تمرکز را که خواسته 
و آرمان انقالب بود کنار بزند؛ 

به طوري که امروزه بسياري 
به جاي اينکه در پي شوراي 

باتدبير و مديريت قوي باشند، 
در پي مديريتي از نوع مدير 
فردي و اقتدار گرايي از نوع 

کرباسچي هستند
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وقتــي در نيمــه دوم ســال 13۶2 به اصفهــان رفتم، 
در يــک بررســي اجمالي متوجه شــدم کل درآمد 
شــهرداري به حقوق، دســتمزد و هزينه هاي جاري 
کارکنــان اختصاص پيدا مي کنــد. رقم ناچيزي هم 
درنهايت براي آســفالت و جدول و مانند اين ها باقي 
مي ماند. اولين تصميمان اين بود که زشتي هاي شهر را 
از بين ببريم. به مردم بگوييم که زباله و نخاله نريزيد. 
شروع کرديم به سر و سامان دادن پارک ها. سياست 
اين بود که روشــنايي پارک در اولويت نيســت. ما 
تالش کرديم بگوييم اگر شــرايط جنگي هســت، 
خانواده کســاني که مي جنگند در اين شهر هستند و 
بايد محيط مناسبي برايشان فراهم کنيم تا همه بتوانند 
به پارک بيايند. مناطقي مانند زينبيه در اصفهان بودند 
که به شــدت محروم بودند. اولين پارک بزرگ که 
نامش پارک الله بود، آنجا  ساخته شد. زمين ارزان و 
تصاحبش ساده بود. با مالکين توافق و ساخته مي شد.

مردم حق دارند بي اعتماد باشــند و ما را قبول نکنند. 
بايد تالش کنيم تا خود را به مردم بشناسانيم. ما تالش 
کرديم به مردم بگوييم ديگــر در اينجا عده اي دزد 
جمع نشده اند. ما امين شماييم. از اينکه کسي عليه ما 
صحبت کند نمي ترســيم. کسي مي ترسد که چيزي 
براي مخفي کردن داشته باشد. اينجا بود که شهرداري 
آبرويي پيدا کرد و همه دستگاه ها به کمکش آمدند.

شــهرداري بايد شــهر را داري کند. عوارض گرفتن 
در شهر تنها به معني پول گرفتن نيست. هر چيزي که 
توليد عارضه کند، بايد از آن عوارض گرفت. اگر در 
شهري، خودرويي سوخت مي سوزاند، دود مي کند، 
بوق مي زند و ايجاد سروصدا مي کند، عوارض گرفتن 
از اين خودرو براي اين اســت که با آن پول، پارک 
و فضاي ســبز احداث کنيم. اگــر اين کار را بکنيم، 

عوارض منفي خودرو را جبران کرده ايم.
قرار نيســت که اگــر در نقطه اي دورافتاده در شــهر 
مسئله اي ايجاد شود، شهردار بخواهد رسيدگي کند. 
بايد در همان نقطه با مشــارکت مردم رفع شــود. در 
آن زمان شــوراي محالت رسمي نبود. ولي ما سعي 
کرديم چنين شــورايي داشته باشيم و يک تشکل از 

ريش سفيدها و معتمدين محل به شهرداري بيايند.

اگر حمايت هاي آقاي کرباســچي به عنوان استاندار 
اصفهان نبود، نمي توانســتيم کار کنيم. رابطه بســيار 
خوبي با ايشــان داشتيم و ايشــان هم مي ديد که اين 
سيســتم دارد به خوبي کار مي کند. زماني که من به 
اصفهان رفتــم در کنار پل وحيــد و بزرگمهر زباله 
تخليه مي کردند. قانــون و مقرراتي هم نبود که اين 

کار را منع کند. اين کار را ممنوع کرديم.
آن زمان تلفن همراه وجود نداشــت، ويدئو ممنوع 
بود. به ســختي توانستيم براي شــهرداري يک شبکه 
ارتباطي مستقل بي ســيم  تهيه کنيم. رسانه ها محدود 
و انگشت شــمار بود. تقريباً روزنامه محلي نداشتيم. 
بعدها بــه همت دکتر صلواتي نشــريه نويد اصفهان 
چاپ شــد. تالش کرديم به شهرداري نگاه فرهنگي 
بشــود. بخش هــاي اداري و مالــي را در طبقــه اول 
شهرداري تخليه و آن را به گالري و کتابخانه تبديل 
کرديم. خاطرم هســت زماني که معاونت فرهنگي 
را ايجاد کرديم توبيخ شــدم که شهرداري را چه به 
کار فرهنگي؟ توضيح داديم که بخشي از مردم زباله 
مي ريزنــد، ما هم مي خواهيم با کار فرهنگي بگوييم 
که اگر زباله بريزيد هزينه جمــع آوري آن از جيب 
خودتان اســت. در آن زمان شــهر موزه نداشت. از 
آقاي کرباســچي خواهش کردم که ساختمان قديم 
اســتانداري موزه و گالري شــود. آن ساختمان را به 
يک دســتگاه امنيتي داده بودند. آقاي کرباســچي 
گفتند شما رضايت آن ها را جلب کنيد، من موافقت 
مي کنم. همين کار را هــم کرديم و آنجا  اآلن موزه 

هنرهاي تزييني شده است.
دفتــري براي مطالعات مســائل و مشــکالت عمده 
شــهر اصفهــان ايجاد کرديــم و متخصصــان را در 
آنجا گردهم آورديم. پروژه متروي شــهر اصفهان با 
يک ميليون تومان شروع شــد. وقتي اولين بار بحث 
متــرو را مطرح کردم همه با لبخنــد و تعجب به من 
نگاه مي کردند؛ اما هســته اوليه آن را تشکيل داديم. 
با آقاي کرباسچي که اســتاندار بود صحبت کردم. 
ايشــان موافقت کرد که در همان دفتر روي مســائل 
حمل ونقــل عمومي شــهر مطالعه کنيــم و راهکار 
بدهيم. از مهندس عليرضا غرضي نيز که به تازگي از 

انگلستان برگشته بود مشاوره گرفتيم. متروي اصفهان 
مســيري علمي و کارشناسانه طي کرد. حاال اينکه به 
اختالفات سياســي برخورد مي کند و عزم و اراده اي 
براي فعال کردنش به کار برده نمي شــود امر ديگري 
اســت. جريان اتوبوس راني هم وضعيت بسيار بدي 
داشت. تصميم گرفتيم پايانه را در يک نقطه متمرکز 
نکنيم. چرا همه با وسايل شخصي به بيرون شهر بروند 
و از آنجا ســوار اتوبوس شــوند؟ چرا اتوبوس ها به 
داخل شهر نيايند؟ پايانه کاوه، پايانه صفه و پايانه جي، 
محصول مطالعات مهندســي است که الگويي براي 

شهرهاي ديگر شدند.
يک شب براي سرکشي به پل خواجو رفتيم. وضعيت 
بسيار تأسف انگيزي داشــت. به عنوان شهردار وضع 
آنجا اشــکم را درآورد که اين چه محيطي اســت؟ 
نوجواناني که اينجا ملعبه دســت ديگرانند، پدران و 
مادرانشــان کجا هستند؟ با ماشــين هاي آتش نشاني 
همه جــا را شست وشــو داديم. بعدها يک ســمتش 
قهوه خانه سنتي داير کرديم و ضلع ديگرش را هم به 

گالري تبديل کرديم که تازگي داشت.
آن زمان حدود دو يا ســه هزار نفر کارگر داشــتيم. 
يک بــار در ماه رمضان براي ايــن کارگران در هتل 
عباســي مراســم افطاري برگــزار کرديــم. آيت اهلل 
طاهري و آقاي کرباســچي هم آمدند و يک محيط 
بسيار گرم و گيرا ايجاد شد که انعکاس هم پيدا کرد. 
اگر مي خواستيم به وضعيت زندگي کارگران از راه 
پرداخت نقدينگي کمــک کنيم، چندان مؤثر نبود، 
زيرا به ما فشــار زيادي مي آمد، و تنها مي توانســتيم 
رقم ناچيزي به حقوقشان اضافه کنيم که مشکلي از 
آن هــا حل نمي کرد. لذا به دنبال يک راه حل بوديم. 
ساختماني را به عنوان بخش درماني در کنار رودخانه 
خريداري کرديم و پزشــکي به نام آقاي صادقي که 
دوران خدمــت ســربازيش را مي گذرانــد، به آنجا  
آورديم. براي اولين بار تصميم گرفته شد که بخش 
درماني شهرداري همه کارگران را معاينه کند. بخش 
دندانپزشکي را نيز فعال کرديم. ترتيبي داديم که در 
دوره ابتدايي و دبيرستان، شاگردان اول، دوم و سوم 
خانواده هاي کارگران کمک هزينه دريافت کنند. دو 
سال اول دانشگاه هم به آن ها بورسيه مي داديم. شور 

و هيجاني در بين فرزندانشان ايجاد شد.
ما تجربه نداشتيم. کســي از ما کار مطالبه نمي کرد. 
انجــام ايــن کارها به فکــر خودمان مي افتــاد. براي 
نمونه اين از عالقه هاي شخصي ما بود که کوه صفه 
را نجات بدهيــم و جلوي تهديد و بازداشــتش هم 
ايستاديم. کوه صفه موقعيت خوبي داشت و عده اي 
مي خواستند آن را تصرف کنند. مي خواستيم اگر در 
دوره اي باغ فين کاشان، دولت آباد يزد، ماهان کرمان 

عوارض شهري بايد صرف رفع عارضه شود
گفت وگو با محمدحسن ملک مدني

در زمان اســتانداري آقاي غالمحسین کرباســچي تحوالت چشمگیري در حوزه 
شهرداري اصفهان به وجود آمد مانند ســازمان دهي رودخانه زاينده رود، احداث 
و ســازمان دهي گورســتان بزرگي به نام باغ رضوان، موزه علوم طبیعي و باغ گل، 
میدان هاي میوه و تره بار، پارک چهل کیلومتــري در دو طرف زاينده رود، گل کاري 
و نظافت چشمگیر شهر و... در همین راســتا با      ملک مدني شهردار وقت اصفهان 

گفت و گويي داشتیم. نقاط عطف اين گفت و گو در زير مي آيد: 
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يا گلشــن طبس را بنــا کردند، ما هم کار مشــابهي 
کنيم. باغي احداث کرديم و تحت راهنمايي اســتاد 
محمدرضا حکيمي نام آن باغ غدير شد. براي عالمه 
اميني نيز مســابقه اي برگزار کرديم و حاصلش شد 

بناي يادبود عالمه اميني.
يکي از معضالت شــهر اصفهان ميدان ميوه و تره بار 
بــود. تدارکي ديديــم که براي ميــوه و تره بار يک 
سازمان مستقل ايجاد شود. سياست بازار روز که در 
نقاط مختلف بازار روز ايجاد کنيم. صنايعي هم بودند 
که گاهي در داخل شهر ايجاد مزاحمت مي کردند. 
در بيرون از شهر يک ســري اراضي گرفتيم که اين 

کارگاه ها به آنجا منتقل شوند.

ديديم بخشــي از رودخانه زاينده رود توسط مالکان 
خصوصي تصرف شــده اســت. از زيــر پل خواجو 
تا بيرون شــهر اصفهــان نقطه اي نبود کــه بتوانيد به 
لب آب رودخانه دسترســي داشته باشيد. امروزه در 
همه جا مردم به رودخانه دسترســي دارند. متأسفانه با 
بي توجهي، مسائلي برخالف منافع عمومي در بخش 
شهرسازي اتفاق افتاده و در کنار رودخانه بناهايي با 
ارتفاع بلند ايجاد کردند که از لحاظ زيست محيطي 

براي کل اصفهان ضرر دارد.
من براي خراب شــدن حمام خســرو آقا بسيار اظهار 
تأســف مي کنم و از مردم شهر اصفهان عذرخواهي 
مي کنم. از عالقه مندان حفظ ميــراث آبا و اجدادي 
درخواســت مي کنم راه حلي براي بازسازي آن پيدا 
کننــد. اتفاق بد ديگــري هم بــود. در چهارباغ باال 
دو کارخانه وجود داشــت که تاريخ صنعتي شــدن 
اين مملکت بودند. اين دو را مانند گوشــت قرباني 
فروختند. در زمان وزارت ارشــاد آقاي خاتمي سند 
کارخانــه زاينده رود را به اســم شــهرداري گرفتيم. 
گفتيم زمين مال ماســت. کارخانه به بيرون از شــهر 
منتقل شود و در اين مکان موزه يا تاالر احداث کنيم. 
بعدها شــنيدم آن را به يکي از دســتگاه ها بخشيدند 
و تقســيمش کردند! ايــن زمين ها بــراي همه مردم 
شــهر است. شــهري  قيمت و ارزش بااليي دارد که 
ساکنين و مالکين شهر مالکيت مشايي شان باال باشد. 

سرانه فضاي سبزشان روزبه روز بيشتر شود. مالکيت 
ورزشــي زياد باشد. بايد شــهر را براي زندگي آرام 
فرهنگي آماده کنند. تالشمان اين بود محيط زندگي 
مردم آرام و همراه با آســايش باشــد. توتســتان که 
فراموش شــده بود را دوباره احيا کرديم. توليد توت 
را به توصيه يکي از اساتيد بنده در شهرداري جريان 

داديم و در باغ رضوان توتستان ايجاد کرديم.
کفن ودفن در شــهر با اين جمعيت عملي نبود. پيش 
از من محل پروژه باغ رضوان انتخاب شــده بود. اين 
پروژه را تسريع کرديم. در فروش قبر شبکه مافيا وجود 
داشت. يک سري افراد منفعت هايي داشتند و باليي بر 
سر خانواده متوفي درمي آوردند. مقاومت کرديم که 
مقبره هاي آن چناني درست نشود. استدالل مي کرديم 
که در محيط زندگي تبعيض وجود داشته، آيا بايد در 
مردنشان هم تبعيض وجود داشته باشد؟ سنگ را هم 
ممنوع کرديم.به اســتانداردي اعالم کرديم و گفتيم 

اگر مي خواهيد چيزي بنويسيد اين است.
رفت وآمد خودرو روي سي وسه پل و پل خواجو را 
ممنوع کرديم و پس از ســاليان سال ترميم و مرمت 
سي وسه پل و پل خواجو را شــروع شده. شهرداري 
براي اولين بار کل رودخانه را اليروبي کرد، آب را 
در رودخانه پخش کرد. ما بلد نبوديم قدر اصفهان را 
بدانيم. اصفهان ايــن گنجايش را دارد که اقتصادش 

10 برابر رشد کند.■

اگر خواهان اشتراك نشريه چشم انداز ايران هستيد:
لطفا برگ اشتراك را كامل و خوانا پر كنيد.

خوانندگان محترم مي توانند حق اشتراك را  به حساب سيبا 0106073700001 بانك ملي شعبه دانشگاه كد 87 به نام لطف اهلل 
ميثمي، يا به شماره حساب جام 18367904 يا به شماره كارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه ميدان توحيد كد 6756/1 

به نام لطف اهلل ميثمي واريز نماييد.
»لطفا پس از  واريز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشريه اعالم كنيد«

در صورت واريز به كارت حتما شماره پيگيري خود را اعالم فرماييد. •
در صورت تغيير آدرس يا شماره پالك حتما به اطالع دفتر نشريه برسانيد. •
بريده يا رونوشت برگه تكميل  شده را به همراه اصل رسيد بانكي با پست سفارشي يا از طريق نمابر ارسال فرماييد. •
%20 تخفيف به دانشجويان ) با ارائه كپي كارت دانشجويي( و همچنين طرح اماني رايگان براي كساني كه توانايي خريد نشريه را ندارند )با ارسال  •

نامه( در نظر گرفته شده است.
خوانندگان گرامي مي توانند نقدها و نظرهاي خود را به شماره 09101475887 پيامك كنند. •

فرم درخواست اشتراک 
خانوادگي:................................................................................................................................................................................. نام  و  نام 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاني:
..................................................................... كدپستي:   ............................................................... تلفن:  
»قيد كدپستي الزامي است«

آدرس: تهران صندوق پستي 13445/895    تلفن:  ۶۶93۶575_021 

حق اشتراک يک ساله داخل کشور: 600,000 ريال
خارج از کشور: اروپا 1,800,000 ريال - آمريكا 2,400,000 ريال 

مراکز فروش کتاب هاي انتشارات صمديه در شهرستان ها:
شيراز، ابتداي خيابان قصرالدشت از پارامونت، کوچه هشت، کتابفروشي بهار، زمان ثاني 0711-3234۶458 ♦
اصفهان، شاهين شهر، بلوار امام، مجتمع معيني، کتاب پژوهش ♦
رشت، بلوار نامجو، نرسيده به ورزشگاه شهيد عضدي، روبروي کلينيک امام سجاد)ع(، کتابفروشي مرغ سحر. 01333337428 ♦



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 4
0

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 4
1

نشريه چشم انداز ايران طي شماره هاي  ■
گذشته بيش از هشــتاد مطلب يا مصاحبه 
درباره ريشــه يابي و آسيب شناسي احزاب 
و گروه هاي سياســي در ايران انجام داده 
اســت. تمرکز ما بيشــتر بر احزاب پس از 
انقالب بوده، اما درباره جبهه ملي و نهضت 
آزادي ايران هــم کار کرده ايم و درباره 
گروه هايي چــون فرقان نيز مطالبي چاپ 
شده است. در اين مدت سه جلد ويژه نامه 
کردســتان و مطالبي درباره گروه حزب 
کرده ايم.  منتشر  را  دموکرات کردســتان 
در همــه اين مقاالت تمرکــز ما اين بوده 
که هزينه هــاي اجتماعي اي را که در اين 
ســال ها داشــته ايم، آسيب شناسي کنيم و 
پيامدهاي آن را مدنظر قرار دهيم تا بتوانيم 

از چنين آسيب هايي جلوگيري کنيم. 
در هميــن راســتا بنا داريم حــزب جمهوري 
اسالمي ايران را نيز ريشه يابي کنيم. اين حزب 
از جهات مختلف اهميت داشت و شخصيت هاي 
مهمي عضو آن حزب بودند که اکثريت آن ها 
روحاني بوده و در حوادث پيش و پس از انقالب 
نيز نقش ايفا کردند. حزب جمهوري يک حزب 
فراگير بود کــه از ابعاد مختلف مي توان آن را 
بررسي کرد، ما مي خواهيم شما از داليل تشكيل 

اين حزب تا انحالل آن را برايمان بگوييد.
مهندس بازرگان زمان تشــكيل نهضت آزادي 
بيان مي کرد ما اســم حزب را نياورديم زيرا در 
آن زمان آوردن نام حزب سابقه خوبي نداشت 
و به همين دليــل نام نهضت را انتخاب کرديم. 
مردم در آن زمــان با توجه بــه تجربه حزب 
توده و حزب دموکرات قوام، نســبت به اســم 
حزب احساس خوبي نداشتند. شما از نوجواني 
عضو حزب ملل اســالمي بوده ايد و پس ازآن 
مابين ســال هاي 24 تا 75 به زنــدان افتاديد، 
مســلمًا در ذهن خود ايده ها و تفكرات خاصي 
براي تأسيس حزب اسالمي ايده آل داشته ايد. 
پس از آزادي نيز در تأســيس حزب جمهوري 
اسالمي ايران تأثير فراواني داشتيد و در شوراي 
مرکزي حزب بوديد. مي خواستيم انگيزه شما از 
تأسيس اين حزب و چگونگي فعاليت حزبي تان 
را براي مــا بيان کنيد. بعضي گفته اند که چون 

نداشتند و  در مشروطيت روحانيان تشــكيالت 
منسجم نبودند مشروطيت شكست خورد و بعضي 
ديگر بر اين عقيده اند حزب جمهوري اسالمي 
در برابر گســترش مجاهدين خلق يا در تقابل 
بــا نهضت آزادي به وجود آمــد تا خأل آن در 
طيف هاي ديگر جامعه پر شــود. ما مي خواهيم 
شــما خاطرات خود را از آن زمان بيان کنيد و 
داليل تشكيل حزب و اهداف و آرمان هاي خود 

را شرح دهيد. 
من در ســال 1324 به دنيا آمــدم و جو خانواده   □

ما سياســي و مذهبــي بــود. در دوران کودکي ما 
به شدت طرفدار دکتر مصدق بوديم و پدرم هميشه 
در تالش بــود که در حمايت از ايشــان هر کاري 
انجام دهــد. البته در آن زمان قاطبه مردم از مصدق 
حمايــت مي کردند. اين فضا به صــورت آگاهانه و 
حتــي ناخودآگاه بر ذهن ما تأثير مي گذاشــت. در 
دوران تحصيــل مــن، زمان کمــي از کودتاي 28 
مرداد مي گذشت و ما کم کم و به مرور زمان اثرات 
مخرب و ويرانگر آن را مشــاهده مي کرديم. اوايل 
به دليل ســن کم اين مســائل را درک نمي کرديم، 
اما  با گذشت زمان و فضاي سياسي خانواده، فضاي 
ذهني ما نيز تغيير کرد. بااينکه کودتا باعث شکست 

رهبر ملي ايرانيان و دســتگيري فعــاالن و مبارزان 
ايراني شــد؛ اما تأثيرات عميق و شگرفي در فضاي 
کلي جامعه نيز داشــت و باعث شد اليه هاي جامعه 
به صورت محسوســي تغييــر کنند. مــردم مترصد 
فرصت بودند تا پاســخ مناســبي بــه کودتاگران و 
جريــان آن ها بدهنــد. در ظاهر به نظــر مي آمد که 
مــردم فعاليتي ندارند؛ اما در باطن و واقعيت دروني 
آنان آتشي به وجود آمده بود که زير خاکستر نهان 
شــده بود. اثرات اين آتش نهفتــه را در بزنگاه هاي 
تاريخي همچون پانزدهم خرداد مي بينيم که چگونه 
شعله ور شد و حاکميت را وادار به واکنش خصمانه 
کرد و نهايتاً اين روند به انقالب اسالمي منتهي شد. 
من فکــر مي کنم وقوع انقالب اســالمي بي ارتباط 
بــا کودتا نبود و به عبارت ديگــر يکي از علل وقوع 
انقالب را در کودتــا مي توان يافت. از زمان کودتا 
در درون مــردم خشــم و غضبي نهفته بــود که به 
رهبــري امــام در ســال 57 اين خشــم و آتش زير 
خاکســتر به انقالب منتهي شد. ما در دوره تحصيل 
خود در آن زمــان همچون خيلي ديگر از بچه هاي 
محصل به اين نتيجه رســيده بوديم که براي مقابله 
با حکومت شــاه و ديکتاتوري او هيــچ راه قانوني 
وجود ندارد. براي مثال مهندس بازرگان در دادگاه 

با روشن شدن مواضع حزب ريزش نيروها شروع شد
تجربه حزب جمهوري اسالمي در گفت وگو با ابوالقاسم سرحدي زاده
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تجديدنظر سال 43 خطاب به دادگاه گفت که اين 
آخريــن تــالش قانوني ملت ايران اســت و پس  از 
اين رويه اي ديگر برقرار خواهد شــد و اين هشدار 
بازرگان به شــاه بود که گفته بود پس  از اين شاهد 

حرکات قهرآميز خواهيد بود. 
در همان زماني که او در دادگاه اين حرف را مي زد 
تمام گروه ها ازجمله خود ما و ديگر گروه هاي چپ 
براي مبارزه مسلحانه آماده مي شدند. مجاهدين هم 
به همين ترتيب آماده فعاليت مي شدند و همه به اين 
نتيجه رسيده بودند که امکان فعاليت قانوني وجود 
نــدارد. اين تفکر همه گير شــده بود کــه با فعاليت 
سياسي و راه هاي قانوني نمي توان ملت را به تمامي 
حقوق خود رساند. به همين ترتيب بود که تفسير ما 
از مبارزه تغيير کرد و حزب ملل اسالمي را تأسيس 
کرديم که در آن معتقد به مبارزه مســلحانه بوديم. 
البته ما در آن زمان بي تجربه بوديم و برنامه بلندمدتي 
براي خودمان نداشتيم؛ اما هنگامي که اقداماتمان را 
شــروع کرديم، زود به دام پليس افتاديم و آنها هم 
برخورد سفت و سختي با ما کردند. ما اصاًل تصور 
نمي کرديــم که چنين برخورد خشــونت آميزي را 
ببينيم. شــهرباني با اعضاي گروه ما با شــدت زياد 
برخورد کرد و هرکدام به حبس هاي طوالني مدت 
محکوم شدند و چه بســا اگر توجه روحانيت نبود، 
در ابتــدا ممکن بــود تعدادي از مــا را اعدام کنند. 
روحانيوني مانند آقاي حکيم و ديگران در عراق و 
قم و جاهاي ديگر در آن زمان خيلي تالش داشتند 
که از اعدام افراد به دســت رژيم جلوگيري شــود. 
پس  از آنکــه به دام حکومــت افتاديم محکوميت 
ســنگين و زندان نصيب ما شد و تا زمان انقالب در 
زندان بوديم و مانند دوستان ديگر در هنگام انقالب 

اسالمي آزاد شديم.    
پــس از انقالب هــدف ما اين بود کــه حزب ملل 
اســالمي را دوباره احيا کنيم و فعاليت هاي خود را 
از ســر بگيريــم. در اين رابطه خاطرم هســت که با 
آيت اهلل خامنه اي صحبتي کرديم و به ايشان گفتيم 
که مي خواهيم حزبمان را دوباره احيا کنيم. ايشــان 
در پاسخ ما گفت اگر چنين حزبي وجود داشته باشد 
شما چه خواهيد کرد؟ ما هم گفتيم در اين صورت 
ما نيز در همان جا فعاليــت خواهيم کرد و اصراري 
نداريم که يک حزب مســتقل تشکيل دهيم. ايشان 
به ما گفت که چنين حزبي وجود دارد. اين صحبت 
در حــدود پيــروزي انقالب مطرح شــد؛ اما هنوز 
اسمي از حزب جمهوري اسالمي ايران در ميان نبود 
و بعضي از مواقع که ما با آقايان رفت وآمد داشتيم، 
ســخناني در ايــن رابطه گفته مي شــد. پس ازاينکه 
آقــاي خامنه اي اعالم کرد که دســت نگهداريد و 
چنين حزبي وجود دارد، ما هم پيشــاپيش عضويت 
خودمان را اعالم کرديم. در شــوراي مرکزي من، 
آقاي بجنوردي و آقاي جــواد منصوري بوديم. از 

بچه هاي زندان فقط ما سه نفر بوديم. 
آقايان خامنه اي، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، هاشمي 
رفسنجاني و موسوي اردبيلي واقعاً کار کرده بودند 
و برنامــه حزب را از مدت ها پيش ريخته بودند؛ اما 
جزئيات آن را مشــخص نکــرده بودند که مواضع 

اين حزب چيست يا اساسنامه آن چگونه بايد باشد. 
تمام اين موارد پس از پيروزي انقالب مشخص شد 
و در اين رابطه حتي جــزوه اي به نام مواضع حزب 
جمهوري اسالمي نيز چاپ شد. با پيروزي انقالب 
اين حزب رفته رفته از يک حزب ابتدايي شــروع به 

گسترش کرد. 
پس از اعالم موجوديت و شــکل گيري حزب بود 
که مرامنامه و اساســنامه حزب معين شــد. بااينکه 
تصوري شکل گرفته بود که تمامي قدرت انقالب 
در حزب جمهوري جمع شده است؛ اما چنين نبود. 
افراد مهم و شــخصيت هاي برجسته اي عضو حزب 
شــده بودند، اما شــاکله و بنياني را که يک حزب 
قدرتمند براي ايفاي نقش خــود الزم دارد، حزب 
جمهــوري نداشــت و دليل آن هم هميــن بود که 
اساســنامه و مواضع حزب مشخص نشــده بود. در 
ظاهر به نظر مي آمد که يک محفل و گروهي دور 
هم جمع شــدند و مي خواستند حزبي تشکيل دهند 
و بــه فعاليت بپردازند. به مرور زمان قرار بر اين بوده 
که مواضع و نوع عملکرد حزب را مشخص کنند. 
وقتي مواضع حزب معلوم شد اختالف ها بروز کرد. 
در آن زمــان حزب همچون جبهــه اي بود که همه 
عناصر و افراد مختلف را شامل مي شد؛ يعني افرادي 
از بازار در آن عضويت داشــتند و همچنين افرادي 
از گروه هــاي مختلــف روحانيت، روشــنفکران، 
زندانيــان پيش از انقالب و فعــاالن در آن بودند و 
اين فراگيــري و جامعيت، اختــالف را نيز به دنبال 
داشــت. پس از بيرون آمدن مواضــع، اختالفات و 
ســروصداها بلند شد؛ البته بايد اين مسئله را در نظر 
داشته باشيد که مواضع حزب کاماًل متعلق به شهيد 
بهشــتي بود و اغراق نيســت اگر بگوييم که کليت 
و اعتبار حزب نيز از ايشــان ناشي مي شد. هيچ کس 
ديگري شــخصيتي مانند او نداشــت. شهيد بهشتي 
شــخصيتي منضبــط، مرتــب، منظــم، خوش فکر، 
روشــنفکر و يک انقالبي به تمام معنــا بود و به کار 
حزبي و تشــکيالتي بسيار عالقه داشــت. در تبيين 
مواضع حزب تمامي مؤسسان نقش داشتند، آقايان 
خامنه اي، هاشــمي رفسنجاني، موســوي اردبيلي، 
باهنر و... در شکل گيري مواضع ما و تبيين آن مؤثر 
بودند؛ اما شهيد بهشتي نقش اصلي و تعيين کننده را 
داشــت. او در زمان گذشــته نيز در قم فعاليت  هاي 

گروهي و جمعي انجام داده بود. 
حزب جمهوري اسالمي که از پشتيباني مرحوم امام 
برخوردار بود و شخصيت هاي برجسته اي نيز در آن 
حضور داشــتند، به ســرعت در بين توده هاي مردم 
طرفــدار پيدا کرد. اين عالقه منــدي مردم به حدي 

رســيده بود که براي عضويت در حزب صف هاي 
طوالني درست مي شد. بااينکه محتواي حزب اصاًل 
معلوم نبود اما بين مردم طرفداران زيادي پيدا کرده 
بود. هدايت و ســازمان دهي جمعيت زيادي که به 
حزب رو آورده بودند کار طاقت فرســا و مشکلي 
بود، بــا توجه به اين مســئله که انبوه مشــکالت و 
دغدغه هاي مديريتي کشــور نيز بــر عهده رهبران 

حزب بود. 
از شهيد بهشــتي به عنوان نفر دوم کشور ياد مي شد 
به طوري کــه حتي آقــاي منتظري هم کــه در نظر 
عموم، فرد اصلي بود به اندازه آقاي بهشتي مسئوليت 
و نفوذ نداشــت. شهيد بهشــتي واقعاً انسان اليق و 
شايســته اي بود که در محوري ترين مســائل کشور 
دخيــل بود. اما باوجود اين همه مســئوليت و مقام، 
هيچ گونه هواپرســتي و غرور در او ديده نمي شد و 
شخصيت واال و بزرگ منشي که در روحيه او ديده 
مي شد باعث شده بود که تمامي حزب و ارکان آن 
به او وابسته باشد. به همين دليل بود که با شهادت او 
حزب جمهوري اسالمي نيز به پايان راه خود رسيد 
و وابستگي زيادي که اعضا به ايشان داشتند، باعث 
شد که در فقدان او نتوانند به کار خود ادامه دهند. 

در مصاحبه اي که با ســعيد شاهسوندي  ■
داشــتيم و از جريان انفجار اطالع داشت 
مي گفت هدف اصلي، آقاي بهشتي بوده و 
بمب را زير ميز سخنراني او جاسازي کرده 

بودند. 
بله، کاماًل درســت اســت و هدف اصلي شهيد  □

بهشــتي بــود. به نظر من موفق شــدند، زيــرا با اين 
حرکت به کار حزب پايان دادند. اين را هم بگويم 
کــه ويژگي اصلي بــراي کار حزبي انضباط و نظم 
داشــتن اســت که در بين آقايان اين ويژگي وجود 
نداشت و تنها شهيد بهشتي چنين بود. شهيد بهشتي 
به معناي واقعي کار جمعــي و گروهي را در خود 
پرورش داده بود و خصوصيات و ويژگي هاي کار 
حزبــي را در درون خود نهادينه کــرده بود و از او 
که بگذريــم، هيچ کدام از افــراد اصلي حزب که 
شامل شــوراي مرکزي و بنيان گذاران اصلي حزب 

مي شدند، واجد اين خصوصيت نبودند.  
وقتــي مواضع حزب چاپ شــد و در  ■

اختيار عمــوم قرار گرفت، به خاطر داريد 
که موضع هرکدام از عناصر حزب چه بود؟ 

هيچ اظهارنظر روشن يا مکتوبي دراين باره نشده  □
است. براي نمونه من به ياد دارم افرادي که از بازار 
در ايــن حزب عضويت داشــتند بــا مواضع حزب 
اختالفاتي داشــتند، امــا اينکه با کدام مــاده يا بند 
مشخص از مواضع مشکل داشته باشند را هيچ فردي 
مشخص نکرده اســت. تنها به صورت شفاهي و در 
ســخنان پراکنده افراد در جاهاي مختلف مشخص 
مي شد که اختالفاتي وجود دارد. به نظر من از شهيد 
بهشــتي که بگذريــم، بقيه افرادي که در شــوراي 
مرکزي حضور داشتند به خصوص بازاري ها به دنبال 
راهي براي کسب قدرت بودند و در پي اين نبودند 
که فعاليت حزبي بکننــد، بلکه حزب جمهوري را 

مجرايي براي رسيدن به قدرت مي ديدند. 

هدايت و سازمان دهي جمعيت 
زيادي که به حزب رو آورده بودند 

کار طاقت فرسا و مشکلي بود، 
با توجه به اين مسئله که انبوه 

مشکالت و دغدغه هاي مديريتي 
کشور نيز بر عهده رهبران حزب بود
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در آن زمــان بعضــي از هميــن افــراد مــا را متهم 
مي کردند کــه متأثر از مارکسيســم يا کمونيســم 
هستيم يا آقاي هاشمي رفسنجاني را متهم مي کردند 
که اگر عمامه او را بردارند، عالمت داس و چکش 
نمايان مي شــود و سخناني از اين قبيل، در گوشه و 
کنار جامعه شنيده مي شــد. چنين شايعاتي ناشي از 
همين سردرگمي و ابهام در مواضع بود. درعين حال 
بازاري ها کــه اين اتهام ها را مطــرح مي کردند، به 

تعيين مواضع خودشان نمي پرداختند. 

در آن زمان آقاي هاشــمي در خطبه  ■
نماز جمعــه از عدالت اجتماعي ســخن 
گفته بودند و مخالفــان او گفته بودند که 
ايشــان به عدالــت اجتماعي  حرف هاي 
منتهي نمي شود بلكه عدالتي اشتباهي را به 

دنبال دارد.
بله، درســت اســت. او را متهــم مي کردند که  □

تحت تأثيــر مارکسيســت ها چنين ســخناني را بيان 
مي کنــد. حتي در اوايل انقالب شــهيد بهشــتي را 
نيز متهــم مي کردند؛ امــا در مورد ايشــان جرأت 
نمي کردند که به طور واضح بيــان کنند و در لفافه 
اين حرف ها را مي زدند. در نظر داشــته باشــيد که 
در آن زمان حزب اجــراي امور دولتي و مديريت 
کشــور را بر عهده داشــت و اگرچــه اين موضوع 
علني نبود، اما در شــوراي مرکزي حزب بســياري 
از تصميمات راجع به مســائل کشور گرفته مي شد. 
آن زمان حزب تالش داشــت که شــهيد بهشتي به 
رياســت جمهوري برســد، ولي امام با اين مســئله 
مخالفت کرده بود. امام معتقد بود که اگر روحانيت 
در امور اجرايي دخالت نکند بهتر است و روحانيان 
بهتر اســت از قبول اين پســت ها اجتناب کنند. امام 
تمــام تالش خود را مي کرد که روحانيت را از کار 

اجرايي دور نگهدارند. 
در آن زمــان اعضاي شــوراي مرکزي حزب مانند 
آقاي خامنه اي و آقاي هاشــمي و بقيه به اين نتيجه 
رســيده بودند که شهيد بهشــتي کانديداي مناسبي 
براي رياســت جمهوري اســت و از طــرف ديگر 

رياست جمهوري بني صدر را اصاًل نمي پذيرفتند. 
قانون  ■ بــراي مجلس خبــرگان  اتفاقًا 

اساســي، حزب جمهوري آقاي بني صدر 
را معرفــي کــرد و او در آن زمان پس از 

طالقاني رأي دوم را آورد. 
در ابتدا چنيــن بود، اما به مــرور زمان وضعيت  □

تغيير کرد. اوايل اعضاي حزب متوجه نشده بودند؛ 
ولي در طي جنگ بني صدر خود را نشان داد و همه 
متوجه شــدند که او چگونه شــخصيتي است و چه 
اهدافي در سر دارد. خاطرم هست که آقاي حسين 
رضايي )زنداني دوره شــاه و عضو کنفدراســيون( 
پيش تر دربــاره بني صدر به من هشــدار داده بود و 
هشدار او در زماني بود که هنوز بني صدر شخصيت 
خود را نشــان نداده بود و يازده ميليون رأي داشت. 
آقــاي رضايي به من مي گفت کــه بني صدر به اين 
انقالب لطمه خواهد زد، وقتي من از او پرسيدم که 
به چه دليلي اين حرف را مي زند، در پاســخ گفت 
که بني صدر دچــار خودبزرگ بيني مفرط اســت 
و کيش شــخصيت دارد و روحيــات او با انقالب 
منطبق نيست و درنهايت او به انقالب لطمه خواهد 
زد. او تعريــف مي کرد که آقــاي بني صدر در بين 
دوســتانش گفته است که من وقتي به ايران خواهم 
رفت که پست رياست جمهوري را به عهده بگيرم. 
اگــر دقت کنيد متوجه مي شــويد که اين ســخنان 
مربوط به سال ها پيش از پيروزي انقالب بوده است 
و بني صدر چنين افکاري را از ســال ها پيش در سر 

خود مي پرورانده است. 

شــنيده ايم که آقاي بني صدر به آقاي  ■
حبيبي گفته بود که با وقوع ســرکوب 15 
خرداد شكاف عظيمي بين مردم و سلطنت 
افتاده اســت و ما بايد براي انقالب بعدي 
خود را آمــاده کنيم و براي اداره امور به 
خارج برويم و تحصيل کنيم و آماده شويم. 
بني صدر در همه گروه ها دخالت مي کرد، 
امــا در هيچ کــدام از آن ها مســئوليت 

نمي پذيرفت. 
در زمان رياســت جمهوري بني صدر جلســه اي  □

بين سران حزب با او تشکيل شد. بني صدر به شدت 
با حزب مخالف بود. دليلي هم که بيان مي کرد اين 
بود که انبيا در طول تاريخ يک نفر بودند و دســت 

به تغيير و تحوالت عظيم مي زدند و در اين مقياس 
خود را با پيامبران مقايســه مي کرد که قرار اســت 
جامعه ايران را متحول کند و به همين علت از اساس 
با احزاب مخالف بود و احزاب را داراي هيچ جنبه 
مثبتي نمي ديد. حتي اوايل انقــالب خود را از امام 
نيز باالتر مي دانست. وقتي چنين نشانه هايي مشاهده 
مي شــد افرادي مانند آقــاي خامنه اي مي گفتند که 
وجود چنين فردي براي ايران فاجعه بار خواهد بود. 
به مرور زمان نيز اختالفــات ميان حزب و بني صدر 
گســترش يافته و تنش و اختالف ميانشــان هر روز 

بيشتر مي شد. 

چرا مؤسسين حزب با مهندس بازرگان  ■
و آقــاي طالقاني ائتــالف نكردند و براي 
تشكيل حزب به سراغ آنها نرفتند تا بتوانند 

با هم همكاري کنند؟ 
اين پرسش مهمي است و بايد بررسي شود. اين  □

موضوع هيچ گاه به صورت جدي موشــکافي نشد، 
ولي من فکر مي کنم که تصور بنيان گذاران حزب 
اين بود که مهندس بازرگان و دوستانش در نهضت 
آزادي و جاهاي ديگر خصوصيات روشنفکرانه اي 
دارند که با ويژگي انقالبي جور درنمي آيد. شــايد 
بتــوان گفت که مهندس بازرگان و افرادي مانند او 
را انقالبي نمي دانســتند، بلکه آنها را روشــنفکران 
ديني  مي دانســتند که دغدغه هــاي خاصي دارند و 
در پي دســتيابي بــه آرمان ها و ايده هاي خودشــان 
هســتند. حتي روحانيــت در جاهايي خــود را در 
تقابل با ديدگاه هاي آنان مي ديد. از لحاظ موقعيت 
اجتماعي نيز بين اعضاي نهضت آزادي و روحانيت 
اختالفاتي وجود داشت که مانع از همکاري آنها با 
هم مي شد، درعين حال همچنان که اعضاي نهضت 
خود را از روحانيان باالتر مي دانستند، روحانيان نيز 
به هيچ وجه حاضر نبودند زير ســايه آنان به فعاليت 
بپردازنــد و مي خواســتند در تصميم گيري ها نقش 
تعيين کننده داشته باشــند. همه اين مسائل در کنار 
هم باعث شــد که همکاري بين اين گروه ها شکل 

نگرفت.    

اعضاي نهضــت آزادي پيش از انقالب  ■
پيوند عاطفي با اعضاي مجاهدين داشتند و 
با هم به تبادل آرا مي پرداختند و حتي در 
مي کردند،  نزديک  همكاري هاي  مواقعي 
درحالي که بين روحانيت و روشــنفكران 
مذهبي و مبارزان پيش از انقالب، در حزب 
جمهوري هيچ پيوند و نزديكي نمي بينيم. 

همکاري که نمي کردند، هيچ، اختالفات زيادي  □
هم داشــتند و روحانيان ديدگاه هــاي آنان را قبول 
نداشــتند. بعضي از روحانيــان حتي قبول همکاري 
و نزديکــي با ايــن افراد را براي خــود نقطه ضعفي 

مي ديدند. 
يــک حزب بــراي فعاليت ســه رکن  ■

اساسي دارد: اول اينكه ايدئولوژي خاصي 
دارد، دوم استراتژي دارد و سوم تشكيالت. 
شما ازلحاظ تشكيالتي وجوهي از حزب را 
بيان کرديد کــه همچون يک جبهه عمل 
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مي کرد و در ابتدا نيز اساســنامه و مرامنامه 
آن مشخص نبود؛ اما اعضاي حزب تالش 
داشــتند که فعاليت جمعــي و حزبي را 
پايه ريزي کنند. حال درباره ايدئولوژي و 
استراتژي حزب بگوييد و اينكه چه اهدافي 
بــراي بنيان گــذاران حــزب جمهوري 

اولويت داشت؟ 
اين مســائل به مرور زمان مشــخص مي شــد و  □

اعضاي حزب بر سر ديدگاه هايشان بحث مي کردند 
و چهره حزب روشــن و مشخص تر مي شد. هر چه 
مســائل روشن تر بيان مي شــد، ريزش نيروها بيشتر 
مي شــد. البته در نظر داشــته باشــيد که به واســطه 
حوادثي که در کشور اتفاق مي افتاد و بازي قدرتي 
که در جريان بود، ريزش ها شــروع شده بود، اما با 
عيان شــدن مواضع اين ريزش ها بيش ازپيش شــده 
بــود و اختالفات پررنگ تر مي شــد. اين اختالفات 
را حتي در شــوراي مرکزي حــزب هم مي ديديم. 
آقاي عســگراوالدي به هيچ وجه ميرحسين موسوي 
را قبول نداشت و نخست وزيري او را نمي پذيرفت 
يــا فعاليت هايــش در روزنامــه را. ايــن اختالفات 
کاماًل روشــن و واضح بود و حتي در بعضي مواقع 
اختالفات باعث مي شد که با هم برخورد مي کردند. 
خاطرم هســت که در يکي از جلسات حزب آقاي 
هاشــمي به آقاي عســگراوالدي گفت شما چون 
بــازاري هســتيد، نمي توانيد براي پســت هاي مهم 
دولتي مانند نخست وزيري انتخاب شويد، اين جمله 
بــه حــدي او را ناراحت کرد که خطــاب به آقاي 
هاشــمي گفت: تو به من مي گويــي بازاري، تو که 
صد برابر از مــن بازاري تري. اين نوع گفت وگوها 
و برخوردها در آن زمان نشــان از اختالفات عميق 

مي داد.
آيــا وقتي قانــون اساســي جمهوري  ■

اسالمي ايران تدوين شد، حزب جمهوري، 
قانون اساســي را به عنــوان ايدئولوژي و 

استراتژي خود قبول داشت؟ 
در نظر داشته باشيد، همان طوري که شما گفتيد  □

حزب بيشتر به صورت جبهه بود. سلسله عناصري در 

حزب وجود داشتند که در ظاهر همه چيز را پذيرفته 
بودند و چون قانون اساســي پشــتوانه امام را داشت 
آنان نيز پذيرفته بودند اما در باطن افکار ديگري در 
سر داشتند، کما اينکه امروزه خودشان نيز گفته اند 
که در آن زمان اين مسائل به ما تحميل شده است؛ 
معتقدنــد که در کل، قانون اساســي به آنها تحميل 

شده است.     

آقاي آل اســحاق در ســال 1366 که  ■
بحث اســالم امريكايي پيــش آمده بود و 
انشــعاب مجمع روحانيــون از روحانيت 
مبارز را امام تأييد کرد، در جمعي از سران 
مؤتلفه بيان کرده بود که ما بايد اختالفات 
ايدئولوژيک که بــا امام داريم را بپذيريم 
و اين تفــاوت را جنبه مثبتــي از افكار و 
ديدگاه هايشان مي دانســت. اين گفته نيز 
نشان مي دهد که پذيرفتن قانون اساسي به 
دليل کاريزماي امام بوده و آنان در باطن، 

قانون اساسي را قبول نداشته اند. 
بله، درست اســت. نوع ديدگاه هاي آنان چنان  □

بــود که گويي بيشــتر بــه دنبال خالفت اســالمي 
هســتند. به نظر مــن افکار و انديشــه هاي اين افراد 
با ديدگاه هاي امام و شــهيد بهشــتي فاصله فراواني 
داشــت و اختالفــات جزئي نبود. شــهيد بهشــتي 

عنصري مترقي بود که اين افکار را برنمي تافت. 
آل اســحاق يک بار ديگــر هم چنان  ■

ســخناني را در دوره آقاي خاتمي، گفته 
بود. آقاي خاتمي در سال 76 رأي بااليي 
آورده بــود و در خرداد 80 نيز 22 ميليون 
رأي آورد و ايــن نشــان از اقبال مردم به 
در  بود. درحالي که آل اســحاق  ايشــان 
دوره دوم دولــت و در ماه هــاي پاياني 
گفته بود که ما بايــد در ايدئولوژي خود 
تجديدنظر کنيــم. همچنين آقاي آذري 
قمي در سال 76 رساله اي نوشت و در اين 
رســاله مطلب مهمي را بيان کرده بود. او 
در آن رساله گفته بود که مملكت در سال 
76 با بحراني روبرو شده بود و آن بحران 

اين بود که در انتخابات اجماع روحانيت 
آقاي ناطــق نوري را معرفــي کرده بود 
درحالي که در انتخابات اجماع مردم رأي 
بااليي کســب کرد و مقام رهبري با تنفيذ 
رياســت جمهوري آقــاي خاتمي اجماع 
مردم و قانون اساســي را بــه اجماع فقها 
ترجيح داد و آن را پذيرفت و اين نشان از 

ارزش باالي قانون اساسي داشت.     
کاماًل درســت اســت. مــن مي خواهــم چنين  □

نتيجه گيري کنم که ريشــه هاي ايــن اختالفات در 
شــوراي مرکزي حزب جمهوري اســالمي کاماًل 
مشــهود بود. اين تفاوت ديدگاه هــا را مي توان بين 
افرادي مانند ما و مهندس موســوي و آقاي هاشمي 
و افرادي که به ما نزديک تر بودند، مشــاهده کرد. 
آقاي هاشمي نيز افکار مترقي تر و روشنفکرانه تري 
داشت و مواضع آن ها را نمي پذيرفت. به همين دليل 
بود که بعد از شهادت آقاي بهشتي، حزب آرام آرام 
به ســمت انحالل رفت. در آن زمان آقاي خامنه اي 
تالش داشت تا اين دو گروه را به هم نزديک کند 
که موفق نشــد و اندکي بعد حزب نيز کاماًل تعطيل 

شد. 

انفجــار حزب، مقــام رهبري  ■ از  پس 
رئيس جمهور وقت بودنــد و وقت کافي 
بــراي فعاليــت در حزب برايشــان باقي 
نمي ماند، اما به ياد دارم که شــهيد بهشتي 
اکثر زمان خود را بــراي مديريت حزب 
تا ديروقت در  و  جمهوري مي گذاشــت 

دفتر حزب کار مي کرد. 
همين طور اســت و ايشــان کنتــرل کامل روي  □

حزب داشت و بعد از او ديگر فردي نتوانست نقش 
محوري در حزب ايفا کند و اختالفات را مديريت 
کند. در زمان شــهيد بهشــتي اختالفات و تضادها 
کنترل شــده بود و خيلي آشــکار و عيان نشده بود؛ 
ولي پس از شــهادت او اختالفات قابل کنترل نبود. 
بــراي مثال در آن ايام موتلفه فقــط در ظاهر عضو 
حــزب جمهوري بــود و در واقعيت تشــکيالت و 
فعاليت هاي خود را جــدا کرده بود. تنها در بعضي 
از ايام در جلسات حضور پيدا مي کردند و اميدوار 
بودند که بقيه افراد را به سمت خودشان بکشانند که 

موفق هم نبودند.     

وقتي کــه روزهــاي نخســت انقالب  ■
گذشــت و در کشــور چندين انتخابات 
مختلف برگزار شد و قانون اساسي تصويب 
شــد و به عبارت کلي دوره ثبات مملكت 
بــود، در هر نمازجمعه در گوشــه و کنار 
کشــور امامان جمعه از شرايط روز تحليل 
سياسي ارائه مي دادند. گويي که در تمام 
کشور مردم سياسي شده اند و هر هفته در 
نماز جمعه تحليل هاي سياسي داده مي شد. 
آيا در آن شــرايط تحزب را براي کشور 

الزم مي ديديد؟ 
در نظر داشته باشــيد که در همان زمان بود که  □

اعتراضات امام شــروع شــد. دقت داشته باشيد که 



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 4
4

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 4
5

امام چنــدان از فعاليت حزبي خوشــش نمي آمد و 
قبول نداشــت. آقايان هاشمي و بهشتي خيلي براي 
کار حزبــي تالش مي کردند و امام هم با آنها مدارا 
مي کــرد وگرنــه از نظر شــخصي کامــاًل با حزب 
مخالف بــود و حتــي از اينکه احــزاب به صورت 
سراســري اقدام بــه معرفــي نماينــدگان مي کنند 
ناراضي بود و در بعضــي مواقع هم نارضايتي خود 

را اعالم مي کرد. 

در آن هنــگام امام گفته بود که جامعه  ■
مدرسين فقط در قم ليست براي انتخابات 

بدهد و ليست سراسري ندهد. 
بله، امام به شــدت مخالف چنيــن اقداماتي بود.  □

امام هم حــزب را از اين کار منع کرد و هم جامعه 
مدرســين را و هــم ديگران را؛ به نظــر من هم کار 
درســتي کرد. امام ايــن کار را مي کــرد تا قدرت 
به صورت انحصاري در دســت يــک جريان قرار 
نگيرد و توجه داشــته باشــيد که شايســتگي چنين 
قدرتي را هم نداشــتند. اگر حزبــي بود که توانايي 
سازمان دهي و نظم بخشيدن به تالش هاي سياسي در 
کل کشور را داشت مشکلي نبود، ولي اين توانايي 
را هيچ حزبي نداشــت. به نظر مي رسيد که احزاب 
به دنبال کسب قدرت بودند و به همين دليل هم امام 
مخالفت مي کرد و هيچ روي خوشي نشان نمي داد. 
درنهايت هم امام بود که دســتور تعطيلي حزب را 
صادر کرد و پس از کشــمکش هاي فراوان، ادامه 

کار آن را به صالح کشور ندانست. 

در آن ايام شنيده شد که آقاي هاشمي  ■
با تعطيلي حزب مخالف بوده و براي ادامه 
فعاليت هاي آن تالش زيادي کرده است. 

آقاي هاشمي نسبت به حزب مالحظات عاطفي  □
پيدا کرده بود و در همان جلســه در حضور امام نيز 
گريه کرده بود و گفته بود که امام نبايد با شاگردان 
خــود چنين رفتــاري کند. ولــي امام داليــل او را 
نپذيرفته بــود و از نظر من هم حق با امام بود. چون 
با برخوردهاي صورت گرفته در شوراي مرکزي و 
اختالفاتي که عيان شده بود، ادامه کار حزب ممکن 
نبود. حتي ممکن بــود تنش ها و اختالفات موجود 
در حزب کشور را به بيراهه ببرد. به همين خاطر امام 
دســتور تعطيلي حزب را صــادر کرد و تحت تأثير 
احساسات آقاي هاشمي يا ديگران هم قرار نگرفت. 

پس از انفجار حزب و وقايعي که پيش  ■
آمد، شنيديم که قرار است تعدادي زيادي 
از افــراد حزب، ازجملــه اعضاي حجتيه 
تصفيه شوند، آيا اين خبر و انعكاس آن در 

ارکان حزب مشهود بود؟ 
بلــه، اعضاي حجتيه هم در حــزب بودند، ولي  □

بعضي که شــهيد شدند و بعضي ديگر هم از طرف 
شــهيد بهشــتي مورد عتاب قرار گرفتنــد. آنان در 
تــالش بودند که در داخل حزب اهداف و منويات 
خود را پيش ببرند که موفق هم نبودند. در آن زمان 
اسم و عنواني نداشتند و کارهاي خودشان را خارج 
از حزب انجام مي دادنــد و در داخل حزب هم در 
پــي جذب نيرو بودند. آقاي آيــت در آن زمان در 

رأس کار بــود و در تــالش بود کــه درون حزب، 
تشــکيالت ديگري را ســازمان دهي کرده و حزب 
را در راســتاي اهداف انجمن حجتيه پيش ببرد که 

شهيد بهشتي هم با او برخورد جدي کرد. 

اگر کليت حــزب را به مثابه يک ناظر  ■
بيروني بررســي کنيم، حزب داراي فراز و 
نشيب فراوان بوده و يک سري موفقيت ها 
و ناکامي هايي داشــته است. موفقيت هاي 

حزب از نظر شما چه بوده است؟    
پس از انقالب مسائل و مشکالت فراواني پيش  □

آمد و به جايي براي مشــورت و همکاري نياز بود 
تــا افراد با همدلي و هم زباني با هم به کار و فعاليت 
بپردازند و افکار مختلف بررسي شود. توجه داشته 
باشــيد که روحانيت همچون يک حزب سراسري 
در تمام ايران نفوذ داشــت. مي توان گفت اکثريت 
روحانيان جذب حزب شده بودند و در آن فعاليت 
مي کردند. حزب باتوجه به اين نفوذ در تمام کشور 
اهــداف خود را پيــش مي برد و اجــازه نمي دادند 
که انقالب بــه بيراهه برود. آنها بــا الهام گرفتن از 
امام، مســائل مملکت را حل وفصل کرده و کنترل 

مي کردند.      

اما بعــداً روحانيان حســاب خود را از  ■
حزب جدا کردند.    

بله، به صــورت تدريجي. کم کــم بعضي افراد  □
جدا مي شــدند. البته در همان ابتدا نيز برخوردهاي 
ســخيفي با شــهيد بهشــتي درون حزب مي شــد. 
نمي دانم چه اسمي مي توان بر آن رفتارها گذاشت، 

اما به نظرم اصاًل درست نبود. 

بخشــي از روحانيون سنتي اصاًل شهيد  ■
بهشتي را قبول نداشت. 

بله، قبول نداشــتند. آنها  معتقد بودند که شهيد  □
بهشــتي در حال قبضه کردن قدرت در دستان خود 
است. درحالي که اگر بهشتي و دوستانش اين کارها 
را نمي کردند که اداره مملکت ناممکن مي شد. اين 
عناصر بودند که توانايي اداره کشــور را داشــتند و 
همين مســئله موجب حســادت بقيه افراد شده بود. 
اين برخوردها روزبه روز ابعاد گسترده تري به خود 
مي گرفت تا جايي که در روحانيت دودســتگي به 
وجود آمد و باعث انشعاب شد و روحانيون مبارز از 
روحانيت مبارز انشعاب کرد و امام هم اين انشعاب 

را تائيد کرد.

پس جمع بندي شــما اين است که در  ■
منظم شــدن  باعث  انقالب حزب  ابتداي 

فعاليت هاي مملكتي شده بود.
بله، مخصوصاً شهيد بهشتي که عالقه وافري به  □

تحزب و فعاليت هاي جمعي داشــت. شهيد بهشتي 
تا زماني کــه زنده بود با تالش هايي که مي کرد در 
پيشبرد اهداف انقالب بسيار مؤثر بود، ولي متأسفانه 
شهيد شد. دشمن به خوبي تشخيص داده بود که چه 

افرادي را بايد براي حذف انتخاب کند. 

نقشي که شهيد بهشتي در تصويب قانون  ■
اساسي داشت نيز بسيار تأثيرگذار بود. در 
قانون اساســي بحراني وجود داشــت که 
مملكت به ســمت ملوک الطوايفي شدن 
پيش مي رفــت. مي گفتند کــه ولي فقيه 
اختياراتي در حــد پيامبر دارد ولي آقاي 
بهشتي نظر ديگري را مطرح کرد. او گفت 
که ولي فقيــه براي مريــدان خود چنين 
نقشــي دارد ولي در ســطح مملكتي بايد 
مشــروط به پذيرش عامه باشد يعني اصل 
پنجم قانون اساســي )اصل واليت فقيه( را 
مشروط به پذيرش عامه کرد. يعني تمامي 
مردم اعم از سني، شيعه، مسيحي و يهودي 
بايد واليــت امام را بپذيرنــد وگرنه اين 
واليت نافذ نخواهد بود و به عبارتي اصل 
پنجم را دموکراتيک کرد. اين بحث ها در 
مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون 
اساسي وجود دارد ولي روشنفكران کمتر 
بــه اين امر توجه دارنــد. اين مورد يكي 
از موفقيت هاي حزب جمهوري اســالمي 
بود، به نظر شما حزب چه دستاورد ديگري 

داشت؟     
بــه نظر مــن اگــر اداره کشــور را در آن زمان  □

در دســتان حزب ببينيم، حزب جمهوري اســالمي 
دســتاوردهاي متعددي داشــته اســت. در شوراي 
مرکــزي حزب تصميمــات مهم کشــوري گرفته 
مي شد. مثاًل استانداران در شوراي مرکزي انتخاب 
مي شــدند و حتي در مورد تصميمات مهم تر نيز به 
امام مشــورت مي داد، براي تعيين قائم مقام رهبري 
يا رئيس دســتگاه قضا. حزب نيز حول محور آقاي 
بهشتي مي چرخيد و تمامي اعضاي شوراي مرکزي 
همچون آقاي هاشــمي يا آقاي خامنه اي در مقابل 
آقــاي بهشــتي تمکيــن ميکردند و نظرات شــهيد 
بهشــتي در همه جا تأثيرگذار بود. در مسائل مهمي 
همچــون قائم مقامي رهبــري نيز ابتدا در شــوراي 
مرکزي حزب بحث مطرح مي شد و سپس نزد امام 
مي رفتند و با ايشان نيز موضوع را مطرح مي کردند. 
در چنين ســطح کالني، حزب تأثيرگذار بود. البته 
اشــتباهات فراواني هم وجود داشت و گرفتاري ها 
و مشــکالت کشور به حدي زياد بود که در بعضي 
مواقع تصميمات نادرســتي گرفته مي شد. مع ذلک 
نمي توان گفت که حزب در روند پيشــروي جامعه 

تأثير نامطلوب برجاي گذاشته است.■

آقاي آيت در آن زمان در رأس 
کار بود و در تالش بود که 

درون حزب، تشکيالت ديگري 
را سازمان دهي کرده و حزب 
را در راستاي اهداف انجمن 
حجتيه پيش ببرد که شهيد 

بهشتي هم با او برخورد جدي 
کرد
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در آغاز، لطفــًا مختصري از خودتان و  ■
نحوه ورود به عرصه فعاليت هاي سياســي 

بفرماييد.
با يــاد و نام خــدا، من از ســال 1354- 1353  □

شــروع مي کنم که تــازه در هنرســتان »کارآموز« 
دانش آموز شده بودم. فضاي مدرسه کاماًل سياسي 
بــود و دبيران و کارکنان آنجا همگي گرايش هاي 
سياسي داشتند و مشــغول مطالعات و فعاليت هاي 
سياســي و مبــارزه با رژيــم بودند؛ البته بيشــترين 
ارتباط ما با مهندس موســوي دبير انشاي آنجا بود 
که در دانشــگاه در رشته معماري تحصيالت خود 
را تمــام کرده بود؛ اما ايــن درس را براي تدريس 
انتخاب کرد. مهنــدس هر وقت به کالس مي آمد 
کيفي پر از کتاب همراه خود داشت و کتاب ها را 
به دانش آمــوزان معرفي مي کرد. کتاب هاي صمد 
بهرنگــي و جــالل آل احمد و ديگــر کتاب هايي 
کــه در آن ســنين براي ما قابل فهم بــود. کتاب را 
مي خوانديم و خالصه مي کرديم و در جلســه بعد 
ارائــه مي داديم. در هر جلســه پنج، شــش کتاب 
به صــورت مفصل موردبررســي قــرار مي گرفت. 
سپس يک ســوژه از طرف ايشــان معرفي مي شد 
که ما ســر کالس درباره آن مطالبي مي نوشــتيم، 
در حد پنج الي شــش خط کــه درک هر کس از 

موضوع مشــخص شــود، نه يک انشاي کامل؛ در 
ادامه هــم موضوعي براي منزل تعيين مي شــد که 
موظف بوديم در خانه درباره آن، انشــاي مفصلي 
بنويسيم. معرفي نويسنده ها يکي ديگر از کارهايي 
بود که مهندس سر کالس براي ما انجام مي داد. ما 
اين گونــه با فضاي کتاب و مطالعه و روشــنفکري 
آشنا مي شديم، به طوري که در پايان سال هرکدام 
از بچه هــا در موضوعاتــي همچون رمان، شــعر، 

ادبيات و... صاحب نظر شده بودند.
در اين مدت شاعران زيادي را شناختيم و شعرهاي 
زيــادي را حفظ کرده بوديــم. بعضي از رمان هاي 
خارجــي را هم خوانــده بوديم و با نويســنده هاي 
خارجي نيز کم کم آشــنا شــده بوديم. در خاطرم 
هســت مهندس پيشــنهاد راه اندازي يک روزنامه 
ديــواري را داد که دانش آمــوزان کليه امور آن را 
به دســت گيرند. براي آن روزنامــه ديواري هيئت 
تحريريه داشتيم و من هم عضو بودم. در پايان سال 
تحصيلي هم افرادي که فعاليت چشمگيري داشتند 
تشويق مي شدند که در آن سال من يکي از دو نفر 
برگزيده شناخته شدم. چند کتاب به عنوان هديه به 

ما دادند که هنوز هم آنها را دارم.
همين کالس باعث ورود من به محافل روشنفکري 
و فعاليت هاي سياسي و فرهنگي شد. در مدرسه هم 

فضــاي چنين فعاليت هايي مهيا بــود و هيئت مديره 
مدرســه نيز از مبارزان شناخته شده آن دوره بودند. 
مهنــدس بــازرگان، دکتر يداهلل ســحابي، مهندس 
ســحابي، مهندس کتيرايــي، آقاي گنابــادي و... 
کســاني بودند کــه از برنامه هاي مدرســه حمايت 
مي کردند. مدرسه ما در آن زمان تنها مدرسه اي بود 
که کالس هاي فوق العاده آن بيشــتر از کالس هاي 
اصلي بود. کالس تئاتر و موســيقي برگزار مي شد. 
کالس تئاتــر را آقــاي محمدعلــي نجفــي اداره 
مي کرد، کالس موســيقي را آقــاي نوري گيالني 
درس مــي داد. کالس ورزش و کوهنــوردي هــم 
داشــتيم که شــهيد مجيد حجتي توســلي مسئول 
آن بــود و با بچه هــا بدن ســازي کار مي کرد؛ البته 
معلم رســمي ورزش آقاي ملکي بــود که پس از 
انقالب مســئوليتي هم در ســازمان ورزش کشور 
بــر عهده گرفت. کالس طراحي معماري داشــتيم 
که آقايــان مهندس نديمي طــراح آرم جمهوري 
اســالمي و مهنــدس هنــدي و مهندس نقــره کار 
مســئول آن بودند و به بچه ها خالقيت و جســارت 
ايده هــاي نو مي آموختند. منظور اينکه اگر کســي 
سياســي نبــود و عالقه اي بــه اين حوزه نداشــت، 
مي توانست از ســاير کالس ها استفاده کند و خود 
را رشد دهد. به ياد دارم برادر شهيد محمد مفيدي، 

با آزادي به آزادي برسيم نه با ديكتاتوري
تجربه حزب جمهوري اسالمي در گفت وگو با اسماعيل علوي 

حزب جمهوري اســالمي در تاريخ احــزاب ايران نقش 
مهمي ايفا کرده است. درباره عوامل و داليل پايه گذاري 
حزب نیز موارد فراواني بیان شده است؛ مانند اينكه چون 
روحانیت در مشروطه سازمان دهي نداشته، ضربه خورده 
است و پس از انقالب اين را هدف بنیان گذاران اين حزب 
دانســته اند، بعضي معتقد بودند که يكي از داليل ناکامي 
مجاهدين اين بوده که روحانیان در آن حضور نداشتند، 
درحالي که در حــزب جمهوري، بااين همه روحاني باز هم 
شــاهد شكســت و انحالل حزب بوديم. در ادامه بحث 
موفقیت ها و ناکامي هاي حزب جمهوري اسالمي، در اين 
شماره با اسماعیل علوي گفت وگو کرده ايم. ايشان از آغاز 
تأسیس روزنامه جمهوري اسالمي در آن حضور داشته اند 

و شاهد اتفاقات مهمي در تشكیالت حزب بوده اند.
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محمود مفيدي به دليل اينکه روي وي حساســيت 
وجود داشــت به شــدت از سياســت گريــزان بود 
و در هيچ برنامه سياســي مشــارکت نمي کرد، اما 
در کالس هــاي هنري و معمــاري حضور پررنگ 
داشــت. به هرحال گروه تئاتري که ما تشکيل داده 
بوديم در کل کشور بي نظير بود. اغراق نيست اگر 
بگويم حتي از گروه تئاتر حسينيه ارشاد هم جلوتر 
بوديم. نمايش هايي همچون »نان و دســت«، »خانه 
بارانــي« اقتباس از اثري از غالمحســين ســاعدي، 
»جشن عاشورا«، »صليب« و »ابوذر« را کار کرديم. 
اوليــن اجراي نمايش جشــن عاشــورا را که خود 
آقاي نجفي نوشــته بود، براي هيئت امناي مدرســه 
و چندين نفر از دانشــجويان دانشــگاه هاي مطرح 
تهــران بازي کرديم که اتفاقاً تئاتر بســيار خوب و 
تأثيرگــذاري بود، حتي تئاتر »دايره گچي« نوشــته 
برتولت برشت را با شــيوه فن فاصله گذاري با نور 
کار کــرده بوديــم کــه در آن زمــان خيلي مدرن 
بود. تئاتر جشــن عاشــورا بســيار ساختارشــکنانه 
بود؛ حتــي وقتي براي اولين بار در مدرســه آن را 
اجرا کرديم، هيئت امنــا با اجراي عمومي آن براي 
خانواده ها مخالفت کردند. يک بار هم که آن را در 
اصفهان اجرا کرديم مجبور به فرار شديم و با همان 
شــکل و شمايل گريم شــده فرار را بر قرار ترجيح 
داديم، زيرا متعصبين اصفهاني از اين تئاتر به شدت 
خشــمگين و عصباني شــده بودند. به هرحال وارد 
فضاي روشنفکري تندي شده بوديم که مذهب نيز 
در آن جريان داشت. ازجمله افرادي که به مدرسه 
مي آمد و کسوت معلمي داشت، سيد محمد بهشتي 
بود که پس از انقالب معمار ســينماي ايران شد و 
به حــق خدمات بزرگي به ســينماي کشــور کرد. 
آقاي کيومــرث صابري يا همان گل آقاي معروف 
معلم ادبيــات ما بــود. کارآموز ازنظــر علمي هم 
سرآمد بود، به عنوان نمونه آقاي حسني پاک استاد 
فيزيک دانشــگاه صنعتي آريامهر آن روز )صنعتي 
شــريف فعلي( معلــم فيزيک مــا بــود. به هرحال 
ازنظر علمي نيز مدرســه ما کادر بســيار مجرب و 
کارآمدي داشــت. ســطح علمي مدرسه به حدي 
باال بود که در بعضي مواقع اساتيد دانشگاه نيز براي 
بچه هاي مدرســه ما تدريس مي کردند. برنامه هاي 
فوق العاده مدرســه بســيار خوب بود و برنامه ريزي 
منظمــي داشــت؛ به طوري که در بعضــي از مواقع 
برنامه هاي مدرســه به برنامه هاي دانشــگاه ها طعنه 
مي زد و از آنها جلوتر بود. در آن زمان دانشجويان 
دانشگاه هاي تهران يا آريامهر براي ديدن کارهاي 
ما مي آمدند. اين روند تا دو ســال ادامه پيدا کرد و 
طوري شد که ساواک آنجا را گرفت و مسئوالن و 
مديران مدرسه را عوض کرد. ابتدا خانمي را آنجا 
گذاشتند که با ظاهري زننده در مدرسه رفت وآمد 
مي کرد و در پي آزار و اذيت بچه هاي مذهبي بود، 
اما با گذشت زمان و مقاومت بچه ها، فرد ديگري به 
نام ميالني جايگزين او شد. آقاي ميالني به روحيه 

محافظه کاري شهرت داشت.
دوستي من و مهندس موسوي از آنجا شروع شد. او 
با دانش آموزان بسيار صميمي و خودماني برخورد 

مي کرد و شــخصيت پاک و بي آاليش ايشــان بر 
تمــام اطرافيان تأثير مي گذاشــت. مهندس چنان با 
افراد برخورد مي کرد کــه هر کس گمان مي کرد 
نزديک ترين فرد به اوســت و مهندس او را بهترين 
دوســت خود مي پندارد. به همين صــورت رابطه 
خانوادگي نيز به ســرعت برقرار شــد و او به منزل 
مــا آمد. قباًل با چند تن از دوســتان براي جلســات 
قرآني خــود از مهنــدس بازرگان دعــوت کرده 
بوديم و ايشان بي درنگ پذيرفته بودند و از اين نوع 
بزرگواري هــا ديده بوديم، ولي مهندس موســوي 
چون معلم ما بود، وقتي بــراي اولين بار به منزل ما 
آمد، براي ما غيرمنتظره بود و همين يکي از داليلي 
شــد که رابطه عاطفي بين ما و ايشــان را قوي تر و 
نزديک تر کرد. به همين ترتيب پس از ازدواج من، 
همسرم با خانم رهنورد بسيار رابطه صميمانه اي پيدا 
کرد و در هنگام دستگيري و زندان من نيز، مهندس 
به خانواده ما ســر مــي زد و در تالش بود که هواي 
آنها را داشته باشد و خانم دکتر رهنورد نيز به خانم 
مــن دلداري مي دادند. پس از گذشــت زمان و در 
روزهاي انقالب بــه دليل اينکه هم محله اي بوديم، 
به طــور مرتب و روزانــه همديگــر را مي ديديم و 
در جريان اتفاقات و حوادث به طور فعال شــرکت 

داشتيم.
مــا در محله نارمک زندگي مي کرديم. نارمک در 
کل شرق تهران زودتر و بيشتر از بقيه جاهاي تهران 
تحت تأثير انقالب بود و از ساير نقاط تهران جلوتر 
بود. چند هفته پيش از پيروزي انقالب، ما اسلحه به 
دســت آورده بوديم و در نقاطي از محله کشــيک 
مي داديم. مهندس موسوي هر شب به ما سر مي زد 
و براي مــا مايحتاج روزانه و لباس گرم مي آورد و 

پشتيباني و حمايت مي کرد.
با پيــروزي انقالب، من در ابتــدا عضو کميته هاي 
انقالبي شــدم؛ اما چون روحياتم چنــدان با کميته 
ســازگار نبود از آنجا بيرون آمدم و به دنبال کار و 
فعاليتي بودم تا بتوانم براي انقالب مفيد واقع شوم. 
در همان ايام خانم انسيه مفيدي، همسر آقاي دکتر 
شــيباني پيشــنهاد دادند که همراه گروهي که قرار 
بود به سيســتان و بلوچســتان بروند به آنجا بروم و 

همکاري کنم. حدود 13 نفر بوديم و منطقه خاش 
به من سپرده شد تا تمامي مشکالت را بررسي کرده 
و راهکار بيابم. مشکالت فراواني وجود داشت. در 
آن زمان گــروه خلق بلوچ هم در آنجا فعال بودند 
و ســعي مي کردند در منطقه تنش ايجاد کنند و به 
تحريک عناصر و افراد مختلف مي پرداختند. ما در 
نشست مشترک به اين نتيجه رسيده بوديم که بايد 
از تنش و درگيري اجتناب کنيم تا بتوانيم کارها را 
پيش ببريم. در آن زمان مهندس بازرگان، مهندس 
بني اســدي، مشاور نخســت وزير را مأمور کارهاي 
آنجا کرده و قرار شــده بود که به هر خانوار بلوچ 
پنجاه هزار تومان کمک شود. ما با اين کار مخالفت 
کرديــم چون پول نقد باعث به وجودآمدن و رونق 
قاچاق مي شــد، بــه همين خاطر قرار شــد مهندس 
بني اســدي پول را در اختيار ما بگذارد و ما هم آن 
را در توليد کار و فعاليت  به جريان بيندازيم. به اين 
صورت که به هرکســي که براي سرمايه گذاري و 
اشتغال نيازي به پول داشت ضمن نظارت بر کار و 
فعاليتش، ميزان پولي که نياز داشت را در اختيار او 

قرار مي داديم.
در فروردين ســال 58 در يکي از ترددهاي کاري 
مهنــدس نيکبخت که جاي من براي سرکشــي به 
روســتايي اطراف خاش رفته بود بــه همراه راننده 
ترور و شــهيد شدند. گروه  خلق بلوچ آنها را ترور 
کردند و جزو اولين شهداي جهاد سازندگي ناميده 
شــدند. در همين ايــام، خانم من مبتــال به بيماري 
ســختي شــد. به همين دليل، خانم رهنــورد با من 
تمــاس گرفت و مرا از ادامه کار در سيســتان نهي 
کرد و گفت شما پيش از انقالب به دليل مبارزات 
توجيه داشــتيد که به خانواده خود کم رســيدگي 
مي کرديد، اما حال که انقالب پيروز شده، نبايد در 
مناطق دورافتاده باشيد و بهتر است به تهران برگشته 

و به خانواده خود رسيدگي کنيد.
من در بازگشــت از سيســتان دو گــزارش همراه 
خود آوردم که يکي مربــوط به فقر در منطقه بود 
و ديگري درباره برنامه اي بود که از صداوســيماي 
آن روزگار با عنوان خان گزيده ها پخش مي شــد. 
درحالي که خان هاي منطقه درواقع رؤســاي قبايل 
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بودند و نقش بزرگ طايفه و رئيس قبيله را بر عهده 
داشــتند. من در گزارش خود استدالل کرده بودم 
که اين منطق چپ ها و کمونيست هاست و خان در 
آن منطقه معناي مصطلح خود در ساير مناطق کشور 
را نــدارد. در ميان بلوچ ها خان رئيس يک خانواده 
يا بزرگ قبيله اســت و وجهه اقتصادي ندارد، بلکه 
جنبه قومي و فرهنگي دارد. در آن برنامه تلويزيوني 
از ادبياتي اســتفاده مي شــد که اصــاًل صحيح نبود 
و مــن هم به اين موضوع اعتــراض کرده بودم که 
مثاًل اســتفاده مکــرر از اصطالح خان گزيــده يا... 
باعث به وجود آمدن ذهنيت هاي نادرســت مي شود 
و نبايــد از چنيــن ادبياتي اســتفاده کــرد. مهندس 
موســوي از اين گزارش خوشش آمده بود و چون 
روزنامه حــزب جمهوري هنوز آغاز به کار نکرده 
بود، در شــماره صفر آن چاپ شد. سپس مهندس 
به من پيشــنهاد داد که در روزنامه مشــغول به کار 
شــوم. من هم قبول کردم و مسئوليت صفحه آرا و 
عقايد را به عهده گرفتم که اين روزها به آن صفحه 
انديشه گفته مي شود. بدين ترتيب دست سرنوشت 
باعث شــد که در ارديبهشــت ســال 58 وارد کار 
روزنامه نگاري شــوم. پيش از آن ايام در 29 بهمن 
در کانون توحيد در حزب جمهوري اسالمي عضو 
شده بودم، اما فعاليتي نداشتم؛ ولي پس از شروع به 
کار در روزنامه، در حزب نيز فعاليتم دوچندان شد 

و در کنار مهندس به کار حزبي عالقه مند شدم.
روزنامه حزب جمهوري اســالمي چه  ■

فرازونشــيب هايي داشت؟ هيئت تحريريه 
روزنامه در ابتدا چه کســاني بودند و چه 
تغييراتــي در آن دوران در روزنامــه رخ 

داد؟
روزنامــه جمهوري اســالمي در قــواره ارگان   □

انقــالب متولد شــد و از ابتــدا زير بــار کارکرد 
حزبــي نرفت. اين روزنامه بــه دليل حضور فردي 
روشــنفکر و انقالبــي همچون مهندس موســوي 
راه توسعه سياســي، فرهنگي، اجتماعي و در يک 
کالم توســعه ملي را در پيش گرفــت و در قامت 
روزنامــه اي تأثير گــذار و تحول خــواه در تاريخ 
جمهوري اســالمي ظاهر شد و حداقل در دوره اي 
تاريخي نقش بســيار مهمي را بــر عهده گرفت. تا 

آنجا که وقتي اســناد سفارت امريکا پس از اشغال 
آن توسط دانشجويان به دست آمد، لينگن، مسئول 
بخش مربوطه در ســفارت امريکا به تأثير گذاري 
روزنامــه جمهوري اســالمي در حــوادث پس از 
انقــالب اذعان کرده بود. رابطــه اي که روزنامه با 
احزاب ديگر داشت و مواضعي که اتخاذ مي کرد، 
همــه در روزنامه قابل مشــاهده و پيگيري  اســت. 
حتي در روابط خارجي ما با کشــورهاي همســايه 
يا دوردســت همچون؛ ســوريه، لبنان و... مطالب 
روزنامــه تأثيرگــذار بود. به يــاد دارم که مهندس 
موســوي براي کارکردن عکس و خبري از حافظ 
اســد که لحن حمايــت از او را داشــت مقاومت 
مي کــرد و حاضر نبود آن خبــر در روزنامه چاپ 
شــود تا آنکه با پادرمياني برخي از رهبران حزب 

آن خبر در روزنامه منتشر شد.

حزب روي روزنامه چه تأثيري داشت؟  ■
هر مقاله اي که در روزنامه چاپ مي شــد 
بايد نظــر و تأييد دبير کل حــزب را نيز 

احراز مي کرد؟
نه، ســاختار حزب اين گونه تعريف نشده بود.  □

همان طوري که در جاي ديگري اشــاره کرده ام، 
حزب جمهوري اســالمي شــباهتي به احزابي که 
در عرف جوامع معمول اســت، نداشــت، بلکه با 
وجــود آنکه نام حزب بر خود نهــاده بود ولي در 
واقعيــت جبهه اي متشــکل از افــراد و گروه هايي 
بــود که گــرد کاريزماي آقاي بهشــتي حلقه زده 
بودنــد؛ لذا انضباط حزبي از ســوي رده هاي پايين 
و فعاليت براي کســب قدرت از سوي رهبران که 
معمول هر حزبي اســت مدنظر نبود. بر اين اساس 
حــزب گونه هايي همچــون هيئت مؤتلفــه با همه 
ارتباط هاي تشــکيالتي خود وارد حزب شده و نه 
تنها در حزب مستحيل نشده بودند، بلکه در حزب 
جنــاح و فراکســيون تشــکيل داده و در مواقعــي 
که مي خواســتند حرف گروه خود را به کرســي 
بنشــانند به لشکرکشي مي پرداختند. درواقع حزب 
مجموعه گروه هاي عالقه منــد به امام و انقالب را 
شــامل مي شــد که در آن طيفي از انجمن حجتيه 
بــه نمايندگي آقــاي ديالمه تا جريان روشــنفکر 

مذهبــي کــه مهنــدس موســوي آن را نمايندگي 
مي کرد حضور داشــتند. به هميــن دليل خروجي 
حزب آنجا که متأثر از کاريزماي آيت اهلل بهشــتي 
بــود، همچــون تصميمات جمعي دفتر سياســي يا 
شــوراي مرکــزي در جهت منافع کلي کشــور و 
پيشــبرد اهداف انقــالب بود و آنجا که از شــعاع 
اين کاريزما به دور بود مانند عملکرد دفاتر برخي 
از شهرســتان ها در جهت مصالح و منافع گروهي 
پيش مي رفت. ازاين رو مــن تاريخچه حزب را به 
دو دوره تقســيم مي کنم. حزب با حضور آيت اهلل 
بهشــتي و حزب بدون آيت اهلل بهشتي؛ البته به نظر 
من حداقل در ابتدا حساسيتي روي اين نکته وجود 
نداشت و حتي ماجراي آيت هم موجب نشد تا به 
اين موضوع به عنوان نقطه ضعف نگريســته شــود. 
در چنين فضايي نوعــي ملوک الطوايفي بر ارگان 
حزب حاکم بود و طبيعي بود که مديريت روزنامه 
هم به تبع شرايط حاکم، مصلحت انديشي هاي خود 
را در بستري مطابق درک و شناخت خود از شرايط 
نظام و انقالب پيش مي برد، ولو در مغايرت با منافع 
حزبي بوده باشــد. در اين ميــان نکته قابل  مالحظه 
نفوذ کالم آقاي بهشتي بر تک تک اعضاي حزب 
بــود و ازآنجايي که شــخص آقاي بهشــتي فردي 
آزادانديــش و به دور از تحميــل عقيده خود بود، 
کمتر در امــور روزنامه دخالــت مي کرد و همين 
برخورد موجب شــده بود تا جريان روشــنفکري 
مذهبي همچون گروه دکتر پيمان، دکتر سامي و... 
نســبت به حزب تا حدودي ســمپاتي داشته باشند 
يا دســت کم همچون گروه هاي سياسي- نظامي و 
اشــخاص و جريان هاي تحت تأثير آنان، حزب را 
انحصارطلب ندانند؛ زيرا در آيينه ارگان رســمي 
حــزب، رنگ و بويــي از انحصارطلبــي مالحظه 

نمي کردند.
آيا نخواستند بني صدر را جذب کنند؟ ■
بــا  □ و  زمــان  به مــرور  امــا  بــود،  تمايالتــي 

روشن تر شدن مواضع بني صدر اين تمايالت نيز از 
ميان رفت. فکر و ايده راه اندازي حزب به پيش از 
انقالب بازمي گشــت و بنيان گذاران در پي ايجاد 
حزبي اسالمي بودند. از يک سال پيش از انقالب، 
اين فکر جدي شده و مراحل آماده سازي اساسنامه 
و مرامنامه آن آغاز شــده بود. حتي اساسنامه را به 
تعدادي از صاحب نظران نيز داده بودند تا نظرشان 
را بگويند، به همين دليل بود که پس از شــروع به 
کار حزب، با گذشت زمان اندکي مرامنامه حزب 
منتشــر شــد؛ زيرا از پيش روي آن کار شده بود. 
در آن مراحــل تصميم گرفته شــده بود که حزب 
همه مردم را در برگيــرد و قرار بود حزب فراگير 
باشــد و به گونه اي امور انقالب را سامان ببخشد و 
از همه ظرفيت ها و عناصر اســالمي استفاده شود. 
در آن مقطــع تصميــم بر اين بودکــه هر کس که 
ذيــل نهضت امــام خميني مي گنجيــد و از امام و 
نهضت امام خمينــي حمايت مي کرد، بتواند عضو 
حزب شــود. به تعبيري مرحلــه »قولوا ال اله اال اهلل 
تفلحوا« بود. آقاي بني صدر هم شــامل اين مرحله 
مي شــد؛ اما افراد و گروه هايي همچون مجاهدين 



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 4
8

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 4
9

خلــق و گروه هــاي مارکسيســتي و... کــه با امام 
مشــکل اساسي داشــتند و در ظاهر و در تبعيت از 
اکثريت با نهضت امام همدلي نشان مي دادند مجاز 

به عضويت در حزب نبودند.
عضوگيري  ■ در  آسان گيري  درهرحال 

موجب ورود گرايش هاي مختلف به حزب 
شد، به اين معني که جريان هاي مختلفي 
که در عرصــه سياســي کم و بيش حضور 
داشتند، با حفظ مواضع و با عقبه هاي خود 
وارد حزب شــدند و عضويــت در حزب 
ايجاد وضعيت جديدي در  نه تنها موجب 
آنان نشــد، بلكه روابط تشــكيالتي با عقبه 
خود را هم تقويت کردند و درون حزب 
به دسته بندي پرداختند. در چنين شرايطي 
مســئوليت روزنامه حزب، البته با حمايت 
مستقيم آقاي بهشــتي به جناح روشنفكر با 

محوريت مهندس موسوي واگذار شد.
البتــه بخش هايــي از حــزب هم بودنــد که به  □

مهندس نزديک بودند، ماننــد بخش اعزام مبلغ با 
مديريت آقاي ســبحاني نيا، بخــش دانش آموزي 
با محوريت شــهيد اجاره دار، بخــش کارگري با 
محوريــت آقاي محجــوب و... روزنامــه هم که 
پيشاني حزب و يکي از ارکان مهم حزب بود، در 
آن شــرايط تحت کنترل جناح روشنفکري حزب 

قرار داشت.
نقش آقاي بهشــتي در اين ميان بسيار مهم و حياتي 
بود طــوري که اگر آقاي بهشــتي نبــود مديريت 
روزنامه به فرد ديگري ســپرده مي شــد، به همين 
دليــل من تاريخچه حزب را به دو دوره با بهشــتي 
و بدون بهشتي تقســيم مي کنم. در اين دو دوره ما 
کاماًل شــاهد دو حزب متفاوت هستيم. کاريزمايي 
که آقــاي بهشــتي داشــت باعث مي شــد تمامي 
گروه ها به نحوي از ايشان حرف شنوي داشته باشند 
و حــزب، کارهاي خود را پيــش ببرد و اختالفات 
وقتي به آقاي بهشــتي مي رســيد رنگ مي باخت يا 
حداقل به موقعيتي ديگر موکول مي شد؛ البته به جز 
آقاي حســن آيت. وي فردي تک رو بود که خود 
را محور مي دانســت و ابائي نداشــت که برخالف 
نظر آقاي بهشــتي و شــوراي مرکزي اقــدام کند. 
مواقعي اتفاق مي افتاد که آقاي آيت سماجت هاي 
خاص خودش را داشــت و به سخنان آقاي بهشتي 
وقعي  نمي نهاد. آيت فــردي غيرمنضبط و تک رو 
بود که پايبند به اصــول و قراردادهاي حزبي نبود. 
موارد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد او حرف 
خود را مي زد و بــه روش خودش فعاليت مي کرد 
و کاري به تصميمات جمعي در شــوراي مرکزي 
نداشــت. آيت تعدادي از اطرافيــان خود همچون 
آقاي اسرافيليان را به عضويت حزب درآورده بود 

که براي خود جرياني درست کرده بودند.

به جز دکتر اسرافيليان فرد ديگري هم  ■
بود که آيت به حزب معرفي کرده باشد؟

آقاي محمود کاشاني، پسر آيت اهلل کاشاني. □

ارتباط روزنامه با حزب چگونه بود؟ ■

از محورهــاي اختــالف در  □ روزنامــه يکــي 
حزب بود. در جلســات مختلف شــوراي مرکزي 
و از زبان افراد متفاوتي مکرر شــنيده مي  شــد که 
روزنامــه بايد تمام و کمال در اختيار حزب باشــد 
و به عبارت ديگر بولتن حزب باشــد. در مقابل اين 
طرز فکر، نظر ديگري وجود داشــت که مي گفت 
روزنامــه ارگان انقالب اســت. آقاي بهشــتي در 
رأس اين افراد بود. آقاي موسوي معموالً صحبت 
نمي کرد و همان دفاع شــهيد بهشتي براي استقالل 
روزنامه کافي بود. مهندس چون ســردبير روزنامه 
بود وارد بحث نمي شد و دفاع تمام قد شهيد بهشتي 
از روش روزنامه کار را تمام مي کرد. آقاي بهشتي 
معتقد بود که در مرحله اول روزنامه متعلق به نظام 
اســت نه فقط حزب، به همين دليل بايد بلندگوي 
تمــام افراد و گروه هايي باشــد کــه در چارچوب 
نظــام و انقالب فعاليت مي کنند و با طرح انتقادات 
سازنده زمينه اجراي درست امور را فراهم کند، در 
عين حال نســبت خود با حزب را نيز رعايت کند. 
اساساً تلقي آقاي بهشتي از حزب هم چنين چيزي 
بود. نظر ايشان اين بود که کليت حزب در خدمت 
آرمان هــاي انقالب و توســعه و آباداني کشــور 
باشــد و امکانات حزب به عنوان يک تشــکيالت 
در جهت منافع ملي و آرماني به کار گرفته شــود 
و با شناســايي افــراد کارآمد و آماده ســازي آنان 
براي قبول مســئوليت زمينه ســاز عينيت يافتن آمال 
و آرزوهــاي مردمي که انقالب کردند باشــد. در 
مرحله بعد روزنامه بايســتي بلندگوي امام باشد و 
مواضــع امام و رهنمودهاي ايشــان را تبيين و بيان 

کند و در مرتبه آخر سخنگوي حزب باشد.
در مقطعــي کشــمکش ها در مــورد روزنامــه باال 
گرفــت و شــرايط به نحوي شــد کــه پروژه هايي 
همچــون جذب آقاي پيمان بــه حزب هم متوقف 

شد.
در آن شــرايط ماه ها و يکي دو ســال اول انقالب 
مســائل بســياري مطرح بود که فرصت کمي براي 
اداره حزب براي ســران باقي مي گذاشت. جلسات 
يــک روز در ميــان شــوراي انقالب با مســائل و 
مشــکالت پيش رو بخش بزرگــي از وقت و توان 
آنان را مي بلعيد. مســائلي همچون جنگ و آشوب 
در کردستان، گنبد، سيســتان و بلوچستان، مسائل 
مربوط بــه خلق عرب و مطالبــات قومي، به عالوه 
وضعيــت کارخانه هــا، ضــرورت ســامان  دادن به 
معيشــت مردم و توليد و بســياري ديگر از مسائل 
و مشــکالت براي رهبران حزب وقت کافي باقي 

نمي گذاشــت که فرصــت مبســوطي را به حزب 
اختصاص بدهند. مردم پس از انقالب انتظار بهبود 
شــرايط را داشــتند که بار آن روي دوش رهبران 
حزب ســنگيني مي کرد. در هميــن ايام در جاهاي 
مختلف تندروي هايي هم صــورت مي گرفت که 
بر مشــکالت مي افزود. براي نمونــه در همين ايام 
بچه هاي تحکيم به دنبال هيئت هاي هفت نفره بودند 
و قصد داشتند که زمين ها را بين کشاورزان تقسيم 
کننــد و ايــن کار باعث مي شــد زمين هاي بزرگ 
قطعه قطعه شــده و صنعت کشــاورزي از بين برود. 

گويا امام هم به اين کار رضايت نداشت.

آقاي  ■ از  متشكل  امام هيئت سه نفره اي 
بهشــتي، مرحوم منتظري و آقاي مشكيني 
را تعيين کرده و مسئول تعيين تكليف اين 
مشكل قرار داد، اين سه نفر قرار بود به اين 
مسئله رسيدگي کنند و موارد بند »ج« را 

اجرايي کنند.
بله، امــام اين کار را کرد تا خود تصميم گيري  □

نکرده باشــد و درواقع فقها دراين بــاره نظر دهند. 
به هرحــال چنيــن تندروي هاي هم بــود. همچنين 
مصــادره اموال افراد وابســته به رژيم گذشــته هم 
بــود و مســائلي که بــراي بنياد مســتضعفان پيش 
آمد. مســائل و مشکالت فراواني وجود داشت که 
افرادي همچون شهيد بهشتي با آن ها درگير بودند 
و در اين بين مســائل حــزب و روزنامه نيز مطرح 
بود. بااين همه آقاي بهشــتي از خط مشي روزنامه با 
جديت دفاع مي کرد. تــالش ما هم در روزنامه بر 
اين بــود که بتوانيم آرا و عقايــد را منتقل کنيم و 
در چارچوب نظام عمل کنيم. به عنوان نمونه تمام 
تــالش خود را مي کرديــم در صفحه خودمان که 
صفحه آرا و عقايد بود، تمامي افکار و انديشــه ها 
را منعکس کنيم. ممکن اســت اين موضوع امروز 
عادي به نظر برســد، ولي در اوايــل انقالب و در 
فضاي آن زمان چنين نبود؛ البته در ســطح روزنامه 
هم ما شــاهد اختــالف نظرهايي بوديــم. به عنوان 
مثال در بخش فرهنگي روزنامه گرايشــي سنتي و 
گرايشــي متمايل به روشــنفکري وجود داشت و 
همين امر باعث شــده بود صفحــه فرهنگي به دو 
قســمت تقسيم شــود و هر يک حرف و نظر خود 
را در بخش خود بياورند. البته آن عده که گرايش 
ســنتي داشتند بعدها رفتند و روزنامه رسالت را راه 
انداختند. درهرحال به نظر من آن ايام روزنامه خط 
مشي بسيار مناسبي را در پيش گرفت، به طوري که 
هم درباره ســازمان مجاهديــن و بني صدر مواضع 
اصولي و قابل دفاعي ارائه کرد و هم در بيان مسائل 
و مشــکالت مملکت با جديت وارد شد. يکي از 
خدمــات روزنامــه در آن دوره نفــوذ دادن کالم 
امام در ســطح جامعه بود که در اين مورد توانست 
موفق عمل کند. در آن زمان در روزنامه ها مرسوم 
نبود که گفته ها و ســخنان امــام را منعکس کرده 
و به عنــوان تيتــر اول بياورنــد، روزنامه جمهوري 
اســالمي اين کار را معمول و مرسوم کرد. نوشتن 
سرمقاله درباره ســخنان و اظهارات گاه به گاه امام 

تمام تالش خود را مي کرديم 
در صفحه خودمان که صفحه 
آرا و عقايد بود، تمامي افکار و 

انديشه ها را منعکس کنيم. ممکن 
است اين موضوع امروز عادي به 

نظر برسد، ولي در اوايل انقالب و 
در فضاي آن زمان چنين نبود
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در کنــار انتخاب تيتــر اول از ســخنان امام، براي 
جاافتادن ديدگاه امام در جامعه خيلي تأثير داشت 
و به امام محوري در سطوح مختلف جامعه کمک 

فراواني مي کرد.
روزنامه در تالش بود تا مســائل و مشکالت جامعه 
را از ديدگاه انقالبي مطرح کند. در همين باره براي 
اينکه اعضا روزنامه در فضــاي انفعال قرار نگيرند 
و بــه بهانه طرح حرفه اي موضوعــات دچار نوعي 
ليبراليسم نشوند آقاي مهندس موسوي به ما سفارش 
مي کردند که هيچ فــرد حرفه اي را به کار نگيريم. 
ايشان معتقد بود که ما بايد نسلي از روزنامه نگاران 
را پرورش دهيم که با انقالب وارد روزنامه نگاري 
شــده و با فراز و فرود انقالب رشــد کرده باشند و 
با آزمون وخطا به راه و روش ها و تجربياتي دســت 
يابنــد. بر اين اســاس يکــي از خدمــات روزنامه 
جمهوري اســالمي تربيــت افراد بســياري بود که 
بعدها هر يک منشأ خيري در سازمان ها و نهاد هاي 
دولتي و اجتماعي شدند. بسياري از افرادي که اين 
طرف و آن طرف نــام و موقعيتي دارند، کار خود 
را از روزنامه جمهوري اسالمي در دوران مهندس 
موسوي شروع کردند. افرادي همچون دکتر قيصر 
امين پور، دکتر علي آهني، دکتر حبيب اهلل صادقي، 
سيد حسن حسيني، ســيد مهدي شجاعي، مرتضي 
سرهنگي، قاســمعلي فراســت، علي ربيعي )وزير 
کار و تعاون دولت روحاني( و بســياري ديگر که 
از حوصله اين گفت و گو خارج اســت. همچنين به 
اعتبار مهندس موسوي روشنفکران و صاحب نظران 
و هنرمندان بســياري با روزنامه همکاري دورادور 
داشتند و مطالب و يادداشت هاي موردنياز روزنامه 
را مي نوشــتند. تا آنکه مهنــدس از روزنامه رفت و 

دوران افول روزنامه هم شروع شد.

چه شد که مهندس موسوي وزير امور  ■
خارجه شد؟

برکنــار و شــهيد رجايــي  □ بني صــدر  وقتــي 
رئيس جمهور شد، اولين و مطرح ترين گزينه براي 
وزارت خارجه مهندس موسوي بود، زيرا مهندس 
موســوي از درک باالي سياســي برخوردار بود و 
هميشه از مسائل و تحوالت تحليل داشت و اغلب 
تحليل هايش پخته و صائب بود. ضمن اينکه ايشان 
فــردي انقالبي و عميقاً مومن و پايبند به منافع ملي 
و خير خواه مردم بود. مهندس در حزب جمهوري 
اسالمي هم قائم مقام شــهيد بهشتي بود و نظراتش 
شــنيدني و عميق بود. اساســاً                يکــي از علت هاي 
عالقه مندي شهيد بهشتي به آقاي مهندس موسوي 
درک باالي سياسي و نظرات کارشناسي ايشان از 
سياست داخلي و خارجي بود که با روحيه انقالبي 
و مذهبي ايشــان درآميخته بــود. همچنين مهندس 
موســوي رئيس  دفتر سياســي حــزب و قائم مقام 
شــهيد بهشــتي در حزب بود؛ البته در زمان احراز 
پست آيت با وزارت مخالفت کرد و بااينکه عضو 
شــوراي مرکزي حزب بــود، عليــه مهندس نطق 
کــرد و رأي داد. در آن زمان مجلــس اول تقريباً 
در اختيار حزب جمهوري بود و در جلسه شوراي 
مرکزي به اين نتيجه رســيده بودند که از مهندس 

حمايت شــود؛ امــا آقاي آيت برخــالف تصميم 
جمعي عمل کرد و ساز مخالف زد.

آيت در گفت وگوهاي مجلس درباره  ■
مهندس و وزارت چه گفت؟

آيــت با عبارت هاي تنــدي از مهندس يادکرد  □
و در نطــق خود خطاب به نماينــدگان گفت، من 
مي دانم که نظر من رأي نمي آورد، ولي بايد عقيده 
خــود را بگويم، من اين فــرد را عنصر خطرناکي 
مي دانــم، او از طرفداران مصدق اســت. در ادامه 
گفت اين فرد مذهبي نيست و به نهضت آزادي و 
جبهه ملي نزديک است؛ البته مهندس موسوي در 
عين اينکــه مذهبي بود، از طرفداران دکتر مصدق 
هم بود. ايشــان به مصــدق عالقه داشــت و او را 
چهره اي ملي و فردي وطن پرســت مي دانست. در 
آن ايام به خاطر دارم که اســم خيابان ولي عصر را 
پيش از انقالب وليعهد بود عوض کرده و مصدق 
گذاشــته بودند. افراد و اعضــاي گروه هاي تندرو 
روي اسم مصدق را با رنگ پوشانده و مي نوشتند 
ولي عصــر. اين نام را هم براي ايــن انتخاب کرده 
بودند که اســم مصــدق را حذف کرده و کســي 
هم نتواند با نام ولي عصــر مخالفت کند چون بعد 
مذهبي داشــت. در چنين فضايي مهندس موسوي 
زير بــار نمي رفــت مطلبي عليه دکتــر مصدق در 
روزنامه چاپ شــود؛ اما زماني که امام ســخنراني  
کرد و ضمن آن سخنان تندي عليه مصدق گفت؛ 
هميــن باعث شــد کــه مهنــدس از حمايت هاي 
صددرصدي و موضع سفت وســخت خود نسبت 
به مصــدق کمي محتاط شــود. ايــن اتفاقات در 
اواخــر حضور مهندس در روزنامه بود. پس از اين 
ماجراها بود که حوادث هفتم تير رخ داد و شــهيد 
رجايي نخست وزير شــد و مهندس هم به وزارت 
خارجه رفت و ديگر حضوري در حزب و روزنامه 

نداشت.

بنيان گذاران حزب و اعضاي شــوراي  ■
مرکزي حزب چه کساني بودند؟

و  □ خامنــه اي  باهنــر،  بهشــتي،  آقايــان 
موســوي اردبيلي  آقــاي  و  هاشمي رفســنجاني 
بنيان گذاران حزب بودند. آقاي موســوي اردبيلي 
اشــتياقي به فعاليت حزبي نداشت و به احترام بقيه 
در بنيان گذاري  حزب شــرکت داشت، بعدها نيز 
فعاليت محسوســي نکرد. اعضاي شــوراي مرکز 
تا جايي کــه به خاطر دارم آقايان ســرحدي زاده، 

اجــاره دار، ناطــق نــوري، محمدرضــا بهشــتي، 
مهندس موسوي، مســيح مهاجري، دکتر شيباني، 
محجــوب، فرشــاد مؤمنــي، معاديخــواه، جــواد 
سرافراز، بادامچيان، آيت، ســبحاني نيا، درخشان، 
محمد هاشــمي، عســگراوالدي و... بودند. حزب 
در دوره آقاي بهشــتي مخالفان زيادي داشت که 
اين مخالفــان از ميان روحانيان نيــز بودند. جامعه 
روحانيت مبارز مخالف حــزب بود. به خاطر دارم 
کــه در آن زمان وقتي به مدرســه شــهيد مطهري 
مي رفتيــم که در اختيــار جامعــه روحانيت مبارز 
بــود بــا طعنه و تمســخر از حزب يــاد مي کردند. 
جالب اينکه پس از شــهادت آقاي بهشــتي نفرات 
همين مدرســه به يکي از کانون هاي طرفدار فعال 
حزب تبديل شدند و طالب مدرسه شهيد مطهري 
به  شــدت به فعاليت هــاي حزبي عالقه مند شــدند. 
تمامــي طلبه ها و روحانيون مخالف حزب، پس از 
دوره آقاي بهشــتي 180 درجه تغيير موضع داده و 

طرفدار حزب شدند.

پس فكر مي کنيد که پس از شــهادت  ■
بهشتي و سخنان امام درباره ايشان و ميزان 
عالقه مردم به او و اطرافيانش اين دســته 
از روحانيون به اشــتباه خود پي برده و به 

حزب روي آوردند؟
نــه، من مســئله را به گونه اي ديگر برداشــت و  □

تفسير مي کنم. عقيده من بر اين است که با شخص 
آقاي بهشــتي مخالف بودند. موضوع ديگري که 
آن زمان پيش آمد و از نظر من مهم اســت، بحث 
نوار آيت بود. فردي از مخالفان آيت به جلســه اي 
کــه او بــراي عده اي صحبــت کرده بــود رفته و 
ســخنان آقــاي آيت در آن جلســه را ضبط کرده 
بــود. من احتمــال مي دهم که يکــي از طرفداران 
مجاهديــن خلق بوده اســت. آقاي آيــت با اينکه 
فرد زيرک و پخته اي بود، اما در آن جلســه خامي 
بــه خرج داده بــود و با صراحت مســائلي را عليه 

بني صدر بيان کرده بود.

خامي نكرده بود، بلكه ديدگاه هايش را  ■
بيان کرده بود.

آيت فردي سياسي و باتجربه بود و چنين اقدامي  □
از او بعيد بود. به هرحال او به قدري سياسي بود که 
تمام مســائل را از منظر سياست مي ديد و برداشت 
مي کرد و  گونه ديگري نمي توانست بينديشد. البته 
ذکر اين نکته هم بد نيست که آقاي آيت قرار بود 
در اولين کنگره مجمع عمومي حزب اخراج شود. 
از طرف افراد مختلفي شــکايت و اعتراض درباره 
آيت نزد شــهيد بهشتي برده مي شد و شهيد بهشتي 
چــون به اصول کار حزبي پايبند بود مي خواســت 
از طريق ســازوکار خود حزب، آيت اخراج شود. 
آقاي بهشــتي مي گفت من مي توانم به عنوان دبير 
کل او را از حزب بيرون کنم، اما اصول کار حزبي 
اهميت فراواني دارد و بهتر اســت که با ســازوکار 

قانوني حزب با او برخورد شود.

شنيده بوديم قرار است اگر باز هم در  ■
مجلس رأي مخالف حزب بدهد، از حزب 

آيت با عبارت هاي تندي از 
مهندس يادکرد و در نطق خود 

خطاب به نمايندگان گفت، 
من مي دانم که نظر من رأي 

نمي آورد، ولي بايد عقيده خود 
را بگويم، من اين فرد را عنصر 

خطرناکي مي دانم، او از طرفداران 
مصدق است
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اخراج شــود که پيش از آن ترور شد؛ آيا 
اين روايت درست است؟

نه، فکر نمي کنم درســت باشــد. او در مجلس  □
بارهــا و بارها با نظرات حزب مخالفت کرد. آقاي 
آيت را پس از هفتم تير ترور کردند. من جمله اي 
از آقاي بهشــتي را نقل مي کنم که به نظرم نکات 
مفيــدي در آن وجــود دارد و من جايي نديدم که 
به آن اشــاره شده باشــد. آن جمله اين بود که »ما 
بايد از طريق آزادي به آزادي برســيم، نه اينکه با 
ديکتاتوري به آزادي برســيم«؛ يعني ما اگر هدف 
و مقصدمــان آزادي باشــد، راه هــاي مختلفي را 
مي توانيم براي رسيدن به آزادي انتخاب کنيم، اما 
بهترين راه براي رسيدن به آزادي استفاده از همان 
آزادي در روش و طريق است. درباره قضيه آقاي 
آيت هم آقاي بهشــتي تالش داشــت که موضوع 
با نظر جمعي حل وفصل شــود و رأي اکثريت در 

شوراي مرکزي لحاظ شود.
در آن صحبت هــا آقــاي آيت ســخناني علني در 
مخالفت بــا بني صدر گفتــه بود. آن زمــان آقاي 
بني صــدر رئيس جمهور کشــور بود. در شــوراي 
مرکــزي حزب تصميم گرفته شــده بــود که عليه 
اين مســائل  نشــود.  رئيس جمهوري موضع گيري 
مربوط به اوايل رياست جمهوري او بود و روزنامه 
انقالب اســالمي که متعلق به او بود هم تازه شروع 
بــه کار کــرده بود و ســخنان تفرقه آميــزي که از 
طــرف او و اطرافيانــش گفته مي شــد هنــوز اوج 
نگرفته بود. روزنامه جمهــوري صبح ها و روزنامه 
انقالب اســالمي بعدازظهرها منتشر مي شد. جالب 
است بدانيد در همان روزي که روزنامه جمهوري 
متنــي براي تبريــک آغاز بــه کار روزنامه انقالب 
اسالمي چاپ کرده بود، اين روزنامه به جاي عصر، 
صبح چاپ شــد. با اين خبر مهم که نوار ســخنان 
آيــت کشف شــده و به اصطالح افشــاي کودتاي 
شــوراي مرکزي حــزب جمهوري اســالمي عليه 
رئيس جمهوري. با همين نوار بود که جاروجنجال 
بزرگي بــه راه انداختنــد و از آن به عنوان حربه اي 
عليه حزب اســتفاده کردند. اين موضوع باعث شد 
که تمامي افراد شــوراي مرکزي حزب را تخريب 

کننــد و القابي چون »حزب چماق به دســتان« و... 
را به حزب جمهوري نســبت دهنــد. جالب اينکه 
شــخص آيت را مطرح نمي کردند، بلکه حزب را 

نشانه گرفته بودند.
اعضاي شوراي مرکزي 25 نفر بودند؟ ■
نــه، تقريباً 33 نفر بودند. اين نوار و افشــاگري  □

پيرامون آن براي حزب معضل بزرگي شــده بود و 
ما در پي اين بوديم کــه ببينيم به چه صورتي بايد 
آن را جمع وجــور کــرد. از طــرف ديگر در بيت 
امام، حاج احمدآقــا از بني صدر حمايت مي کرد 
و دختر امام و داماد ايشــان، آقاي اشــراقي هم به 
نفع بني صدر صحبت کردند. در آن وضعيت اداره 
روزنامــه به مهارت بااليي نياز داشــت. اگر شــما 
به ســرمقاله هاي روزنامــه در آن ايام مراجعه کنيد 
مشاهده مي کنيد که در سرمقاله ها مطالب ناصحانه 
فراوان بود و همه در پي آن بودند که نشــان دهند 
مملکــت متعلق به همگي مردم اســت و از طرف 
ديگر آيت به معناي کل حزب نيســت و ســخنان 
او را نبايــد به کل حزب ارجــاع داد. در آن زمان 
جالــب اين بود کــه جناح بــازار از آيت حمايت 
مي کرد و به خاطر داشــتن دشــمن مشترک يعني 
بني صدر از حرف هاي آيــت حمايت مي کردند. 
مهنــدس موســوي چنيــن نبــود و در روزي که 
روزنامه انقالب اســالمي بازگشــايي شــد به آنجا 

رفته و به آنان تبريک گفت.
نقــش آقاي بهشــتي در تدوين قانون  ■

اساسي چه بود؟
آقاي بهشــتي فــرد باتجربــه و دنياديده اي بود  □

و از مالحظــات حکومت هم باخبــر بود. به همين 
دليل در بحث قانون اساســي و تصويب آن تالش 
مي کــرد قانــون به ســمتي برود که حقــوق ملت 
رعايت شده و بحث جمهوريت و اسالميت کشور 
به نســبت متعادلي در آن برقرار شــود. اينکه گفته 
مي شــود بي اغراق مي توانم بگويم جنبه هاي مثبت 
قانون اساســي يا ايده ايشان يا مورد حمايت ايشان 
بوده اســت. کساني که آقاي بهشــتي را به برخي 
مســائل متهم مي کننــد از خيلي مســائل بي اطالع 
هســتند. آقــاي بهشــتي در نظــر داشــت مجلس 

خبرگاني شــکل بگيرد کــه در آن هم جمهوريت 
نظام و هم اسالميت آن در حد تعادل رعايت شود 
و در قانون اساســي لحاظ شــود. دو نفر از افرادي 
که کانديدا مي شــوند، اما رأي نمي آورند مسعود 

رجوي و کيانوري بوده اند.

چه شد که مجلس مؤسسان به خبرگان  ■
تغيير پيدا کرد؟ آيا اين موضوع در شوراي 

مرکزي حزب مطرح شده بود؟ 
خيــر، در حــزب دراين باره حرفي زده نشــده  □

بود. اين موضوع اصاًل در شــوراي مرکزي مطرح 
نشــده بود، بلکه در ســطح کالن تــري درباره آن 

تصميم گيري شده بود.

در روند تصويب واليت فقيه در قانون  ■
اساسي، شــهيد بهشتي اين اصل را مشروط 
به پذيــرش عامه مردم کــرد؛ يعني فقيه 
بر معتقدان خود  پيامبر مي تواند  همچون 
واليت داشته باشــد و اين نكته مهمي بود 
که شهيد بهشتي براي دموکراتيک کردن 
اصل واليت فقيه در قانون اساســي قرار 

داد. شما دراين باره چه نظري داريد؟
آقاي بهشــتي پيش از انقالب متني نوشــته بود  □

که عين آن به دســت خط ايشــان وجود دارد، در 
آن متن از واژه »جمهوري دموکراتيک اســالمي« 

استفاده شده است.
در زمان پيروزي انقالب در دهم بهمن  ■

نيز که قرار بود امــام بيايند ولي نيامدند، 
آقاي بهشتي سخنراني اي ايراد کرد و در 
آنجــا نيز اين واژه را بــه کار برد و گفت 

جمهوري دموکراتيک اسالمي.
بله، پس از پيروزي انقالب بحث قانون اساسي  □

پيش مي آيــد، انتخاب خبــرگان و مجلس که در 
شکل گيري ســاختارها بسيار مؤثر بودند، به سمتي 
مي رود که اســالميت نظام بر جمهوريت آن پيشي 
مي گيــرد، درحالي که قرائني وجود دارد که آقاي 
بهشــتي درصدد تعديــل آن بــود. درزمينه نحوه 
شــکل گيري خبرگان قانون اساســي سخن فراوان 
اســت که مباحث گســترده اي را شــامل مي شود 
و وقــت ديگري را مي طلبد. اجمــاالً اينکه در آن 
ايام علما و روحانيان به شدت نگران اين بودند که 
مشروطه تکرار شود و به صراحت در سخنان خود 
به اين نکته اشــاره مي کردند و اتفاقات و حوادث 
اول انقــالب را بــه حــوادث انقالب مشــروطيت 
شــباهت مي دادند. ديدگاه آنــان اين بود که افراد 
و گروه هايي هســتند که در پي اين هســتند که به 
قدرت برســند و روحانيت را کنار بزنند تا در قدم 
بعدي بتوانند ريشــه آنان را از بيخ وبــن برافکنند. 
تلقي آنــان اين بود که اگر هــر گروهي به غير از 
روحانيون به قدرت برسند هيچ بعيد نيست که آنان 
را کنار بگذارند و حکومت را قبضه کنند. به همين 
دليل تمام تالش خــود را کردند که اصل واليت 
فقيه را تا جايي که مي توانند محکم و پايدار کنند 
و تمامــي ابزار قدرت را در اختيــار ولي فقيه قرار 

دهند تا آن اتفاق تکرار نشود.■
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بحــث کنند و ببيننــد آيا اين به صالح هســت يا 
نه؟ تا زماني که ما با دولت مرکزي کار مي کنيم، 

اختيارات شورا همين نوع خواهد ماند. 
قانون  ■ در  شــورا  اختيــارات  درباره 

اختالف نظرهايي وجود  فعلي هم  اساسي 
دارد. برخي مي گويند نظارت شورا فقط 

استطالعي است.
قانــون ايــن را نمي گويد. تفســير برخي افراد  □

اين گونــه اســت. نظارت شــوراها دســت کم بر 
شــهرداري ها - و نه بر مديريت يکپارچه شهري- 
در قانون پيش بيني شــده اســت. دليــل اينکه اين 
نظارت اعمال نمي شود اين است که شهرداري ها 
بااينکه زيرمجموعه وزارت کشــور هستند، عماًل 
مســتقل هســتند. بودجه هايشــان مال خودشــان 
اســت. حتي شهرداري تهران قوانين مستقل دارد. 
آئين نامــه معامالتــي دارد، آئين نامه اســتخدامي 
جــدا دارد. مثــاًل قوانيــن وزارت نيرو کشــوري 
اســت. بــراي همين مديريــت يکپارچه شــهري 
بــه معناي واقعــي تحقق پيدا نخواهــد کرد، ولي 

را بســيار آزار مي دهد. چون تخصص من حقوق 
اســت، اجراي قانــون برايم اصل اســت. گاهي 
اوقــات وکال هم وقتــي قانون به نفع موکلشــان 
نباشد، سعي مي کنند قانون را جور ديگري تفسير 
کننــد. درواقــع با قانون بــازي مي کننــد. گاهي 
اوقــات هم منافع افــراد باعث مي شــود از قانون 
فراتــر بروند. مســئله اي که بيشــتر از همه مرا آزا 

مي دهد اين است. 
نکتــه اميــدواري من هم اين اســت که نــگاه ما 
کارشناســانه تر از دوره هــاي پيــش اســت؛ البته 
مــن دوره اول را اســتثنا مي دانم. چــون وقتي به 
مصوبات دور اول شورا نگاه مي کنم، از ما چيزي 

کم نداشتند. 
وقتي راجع به پارلمان شــهري حرف  ■

مي زنيــد، منظورتان افزايــش اختيارات 
شوراست؟

در وضــع موجود نمي شــود اختيارات شــورا  □
را خيلــي افزايش و تغيير اساســي داد، مگر اينکه 
ســراغ دولــت فدرالي برويــم. بايد کارشناســان 

از تجربه  ■ لطفًا مختصــري  در آغــاز، 
خودتان در شوراي شهر تهران  بفرماييد؟

مــن پيــش از عضويت در شــورا، بــا برخي  □
ويژگي هــاي قانوني آن آشــنا بــودم، اما بعضي 
چيزهــا را در اين مدت حدوداً يک ســال و نيم، 
متوجــه شــده ام و احســاس مي کنم نحــوه اداره 
شورا سنتي اســت؛ البته اين ربطي به رئيس شورا 
نــدارد. جناحي به قضايا نــگاه نمي کنم. اين ايده 
خودم است. شما بايد شوراي شهر  را مشابه يک 
پارلمان ملي اداره کنيد. مجلس شــوراي اسالمي 
بايد کارهاي سياســي بکند و ديد کشوري داشته 
باشــد و پارلمان شــهري بايد ديد شــهري داشته 
باشد و جنس کارش بيشــتر اجتماعي باشد. االن 
کالنشــهر تهــران در روز دوازده ميليون جمعيت 
دارد و در شــب کمي کمتــر و به هرحال پايتخت 
کشــور است. ما خيلي اســامي را در شورا داريم 
ماننــد يک فوريتي، دوفوريتي، پيش از دســتور، 
تذکرات و... اما با شکل اداره پارلمان ملي فاصله 
داريم. اتالف وقت هايي داريم که اين مســئله من 

وقتمان صرف مسائل موردي مي شود
گفت وگو با علي صابري عضو شوراي شهر 
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اول ايــن اتفــاق مي افتد کــه امتياز ويــژه نصيب 
کســي مي شــود، يا فردي به انگيزه امتياز ويژه به 
شــهردار تذکر مي دهد. اين ديگر از درون افراد 
برمي آيــد و متأســفانه ديگر نظارت پذير نيســت. 
وقتي علي صابــري يک تذکر مي دهد، شــما از 
بيــرون نمي توانيد بفهميد کــه او دنبال يک امتياز 
اســت يا بعداً اگر تذکرش را ادامــه داد، ممکن 
اســت تبديل بشــود به امتياز. خيلــي از تذکرات 
و ســؤاالت از روي احســاس اســت و پيگيــري 
نمي شود. درواقع با رودربايســتي مسائل را اداره 

مي کنيم. 
بعضــي از اعضاي شــورا معتقدند، در  ■

اينكه سال اول يكي رئيس شورا مي شود 
و سال دوم يكي ديگر، معادالت اقتصادي 
اين  مطرح اســت. چطور مي شود روي 

امور نظارت کرد؟ 
بــراي نظــارت دقيق تــر بايد مراجــع باالتر و  □

ارگان هاي امنيتي وارد شوند. 
سازوکاري  ■ نمي شــود  شورا  خود  در 

تعبيه کرد؟
نه، چطور مي شــود؟ من يــک رأي دارم و به  □

کسي مي دهم. شما چه مي دانيد چه اتفاقي افتاده؟ 
البتــه خيلي ها مي داننــد، ولــي کاري نمي توانند 
بکنند. متأسفانه آراي خاکستري هميشه اين ايراد 
را دارنــد. نگاه مي کننــد کدام گروه بيشــتر نياز 

دارد، به آن ها و به سمت آن مي روند. 
دربــاره ريخت وپاش هــاي داخــل  ■

شهرداري چطور؟ آيا شورا توانسته کاري 
بكند؟ 

مــن فکــر مي کنــم دو اتفــاق بد هميشــه در  □
کشــور ما افتــاده؛ يکي اينکــه مناســبت ها ما را 
دچــار احساســات مي کنــد و باعــث مي شــود 
روابــط غيرسيســتماتيک حاکــم شــود. ديگري 
نيــز تعريــف نادرســت مأموريت هاســت؛ يعني 
شــما مأموريت ها را همين طور گســترش بدهيد، 
بدون حســاب وکتاب، بــدون برنامه قبلي و بدون 
پيش بيني هاي الزم. پيش بينــي که مي گويم فقط 
بودجه نيســت، ساختار هم هست. هزار مأموريت 
براي شــهرداري تعريف کنيد، اگر به همه رسيد 
خيلي خوب اســت، اما بايد بداند اولويت با کدام 
اســت. يعني اولي را به نحو شايســته انجام دهد، 

بعد برود سراغ دومي. 
متأسفانه در پايتخت مشــکالتي داريم که توسط 
نهادها ايجاد شــده است. از شــرکت هاي تعاوني 
مســکن بگيريد که به بهانــه خانه دار کردن مردم 
مقررات را نقــض مي کنند تا نهادهــاي نظامي و 
انتظامــي و عادي و خيريه و... حتي ســازمان هاي 
مردم نهاد  بعضي وقت ها آفت زا هســتند. امکاناتي 
را از مديريــت شــهري گرفته اند و هيــچ فعاليتي 
نمي کنند. هيچ کســي حاضر نيســت هزينه درگير 
شــدن در اين مســائل را بپــردازد. چون مســئله 

مناسبت ها و امور خيريه است.■

تصميــم مي گيريم. درواقع زماني که اين موضوع 
را نقــد مي کنيــم بــا احساســات نقــد مي کنيم، 
موقعــي هم که رأي مي دهيم، با احساســات رأي 
مي دهيم. اين مخصوص عامه مردم نيســت. حتي 
کارمنــدان شــورا که از نزديک ايــن موضوع را 
لمــس مي کنند، معلوم نيســت هنــگام رأي دادن 
اطالعاتي را که دارند، در نظر بگيرند. به نظر من 
ما به نهادهاي مدرن خيلي باور نداريم. از مدرنيته 
وســايل و ابزار جديد را داريم، اما از نظر فکري، 
در دوره پيشــامدرن زندگــي مي کنيم. يک مثال 
از خارج شــورا مي زنم که حساسيت زا هم نباشد. 
االن ما به مشاوره هاي رواني چقدر اعتقاد داريم؟ 
وقتي به مشاور مراجعه مي کنيم، اگر گفت حق با 
تو اســت، مي پذيريم؛ ولي به محض اينکه مشاور 
گفــت تو هم بايد خودت را اصــالح کني، به ما 

برمي خورد و قبول نمي کنيم. 
دربــاره برخــي رانت ها کــه نصيب  ■

تعدادي از اعضاي شــورا مي شود، حرف 
و حديث زيادي هست.

بلــه، مــردم به مــا هم دربــاره ايــن موضوع  □
مي گويند، ولي همين ها اگر الزم باشــد، از رانت 
اعضاي شــورا اســتفاده مي کنند. مــن مي خواهم 
بگويــم اين نظارت هــا از طرف خــود مردم هم 
مي تواند باشــد. مقاومت در مقابــل ويژه خواران 
ايــن اســت که ما هــم پــا روي خواســته هايمان 
بگذاريم. طبيعتاً اگر اين اتفاق بيفتد، ويژه خواري 
هــم کمتر اتفاق مي افتد. اگــر احياناً از همکارانم 
خطايــي ســر زده، مــن آن را توجيــه نمي کنم؛ 
امــا تحليل و توصيــف مي توانم بکنــم. مي توانم 
بفهمــم چــرا اين اتفــاق افتاده. شــما وقتي از هر 
10 مراجعتان، 9 تا بحث شــخصي ميانبري داشته 
باشند، خواه ناخواه ممکن است پايتان بلغزد و در 
اين وادي قرار بگيريد. اين معضل در شــهرداري 
هم هســت. شــهرداري هــم براي اينکــه کارش 
پيش برود، به جاي اينکه به ســؤاالت و تذکرات 
شورا رسيدگي کند و پاســخ قانوني بدهد، سعي 
مي کند حلــش کند. اين حل کــردن يعني امتياز 
ويــژه دادن. قضيه مــرغ و تخم مرغ اســت. يعني 

االن هم دســت کم درباره شهرداري ها نظارت ما 
اســتطالعي نيســت. خيلي طرح ها و لوايح را هم 
بايد ما تصويب کنيم. اينکه شــورا را دور مي زنند 
يا نه، بحث ديگري اســت؛ ولي بــه لحاظ قانوني 

نظارت ما استصوابي است. 
آيا اين نظارت انجام مي شود؟ ■
شــايد  □ نمي شــود،  انجــام  نمي تــوان گفــت 

خــوب و کامل انجام نمي شــود. مشــکل ما اين 
اســت کــه بســياري از اوقاتمان صرف مســائل 
مــوردي مي شــود. از واژه مــردم و کار مــردم 
سوءاســتفاده مي کنيــم. حتي خود مــن زماني را 
که براي کارهاي موردي مي گذارم زياد اســت. 
درحالي کــه بايد اينجا اتاق فکر باشــد و نظارتي 
هم که هســت بايد کلي باشــد، نه موردي.  نکته 
جالب اين اســت که حتــي مراجعان ما مي گويند 
اگر رابطه ات با فالن کس خوب است سفارش ما 
را بکن وگرنه از يک کانال ديگر اقدام مي کنيم! 
متأســفانه خيلي از ما به چنين چيزي تن مي دهيم 
و بهانه مــان هــم حل مشــکل مردم اســت. وقت 
نمي  شــود که فکر کنيم شــورا چه کارهاي کلي 
و نظارت هاي اساســي مي تواند بکند. يک مقدار 
مشــکل از افراد هم هســت و احتمال رأي آوري 

اين افراد بيشتر هم هست. 
از  ■ در جلسات شــورا هم فقط بخشي 

اعضا فعال هســتند. برخي ديگر هميشــه 
ساکت هســتند و حالت منفعل دارند. به 
نظر مي رسد بعضي از اعضا تخصص کافي 
در برنامه ريزي شــهري و انگيزه اي براي 
کار ندارند. در نبــود احزاب، براي رفع 
اين مشــكل در انتخاب افراد چه  مي شود 

کرد؟
اين خصوصيت دموکراســي اســت. نمي شود  □

گفــت يک بخش دموکراســي را قبــول داريم، 
بخش ديگرش را نه. هرکسي که ما را مي بيند اين 
موضوع را به ما مي گويد، اما نمي دانم چه اتفاقي 
مي افتد کــه اين هــا رأي مي آورند. چشــم بندي 
کــه نيســت. نمي توانيــم بگوييم اين همــه آدم با 
چشم بندي رأي آورده اند. انگار ما با احساساتمان 
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درنهايــت مجبــور بود تنهــا 30 يا 40 ليتــر بنزين 
آزاد بزنــد و مابقــي را با نرخ يارانــه اي مي خريد. 
اين موضوع فشــار چنداني به او تحميل نمي کرد، 
در حــدي که فــرد ســبک زندگــي اش را تغيير 
دهد. از طرفي تعداد زيادي خودرو فرســوده بود 
که اساســاً مصرف بنزين نداشــتند و حاال صاحب 
ســهميه بودند. اين ســهميه بــه خودروهاي ديگر 
انتقال پيدا مي کرد. نکته ديگر اين بود که به علت 
بي انضباطي هاي مالي دولت و تورم سرســام آور، 
ظرف مدت کوتاهي، قيمت جديد بنزين از ارزش 

افتاد.
در حال حاضر مشــکل بزرگي که ســر راه دولت 
وجــود دارد و اعمــال سياســت هايش را از طريق 
افزايش قيمت مشکل مي کند، اين است که بنزين 
در کشور ما به زمين بازي گروه هاي رقيب تبديل 
شده است. در ارديبهشت ماه امسال، زمان کوتاهي 
پس از حذف بنزين يارانــه اي، هزاران پيامک در 
شــبکه هاي اجتماعي پخش شــد. بخش زيادي از 
اين نوشته ها، لطيفه  و شعر طنز بود. به نظر مي رسد 
ايــن حجم از لطيفه، بيشــتر از اينکه نشــانه وجود 
روحيه مطايبه در مردم باشــد، از وجود يک برنامه 
هماهنــگ براي تخريب دولت خبر مي دهد. انگار 
چند نفر نشســته اند و بــا کلمات اعتــدال و يارانه 
و مســتضعف بر همــان وزن هاي تکــراري، قافيه 

مي سازند. 

تا چند ســال پيــش، تنها محور مواصالتي شــرق 
بــه غرب تهران، بزرگراه همت بود. مردم ســال ها 
چشــم انتظار افتتاح تونل رسالت بودند تا گره  کور 
ترافيک آن محدوده گشوده شود. تونل افتتاح شد 
و چندي نگذشت که وضع به روال سابق برگشت. 
حــاال موازي اين دو بزرگــراه، تونل نيايش افتتاح 
شــده و بزرگراه صدر هم دوطبقه شــده است؛ باز 
همان آش اســت و همان کاســه. اين مشکل فقط 
بــه آن محدوده مربوط نمي شــود. اگر از ترافيک 
يکي از خيابان هاي شــهر، فيلم بگيريد و يک سال 
بعد، سر همان ساعت به آنجا مراجعه کنيد، تفاوت 
محسوسي را مشــاهده مي کنيد؛ شهر دارد زير بار 

اين همه فلز، فرومي ريزد.
سياست  گذاري شهري

فعاًل سياســت گذاري حمل و نقل شــهري، دســت 
مديران کارخانه هاي اتومبيل سازي است. مسئوالن 
دولت هم چــاره اي ندارند. دولت را در شــرايط 
رکود تورمي تحويل گرفتند. رشد اقتصادي، منفي 
شــش درصد بود. با رونق نســبي صنعــت بيمار و 
وابسته خودروسازي، اين عدد، به زحمت خودش 
را بــاالي صفر کشــاند. تــا زماني که مشــکالت 
سياست خارجي برطرف نشــود، صادراتي هم در 
کار نيســت. بايد مــردم خودمان، چــرخ توليد را 
بچرخاننــد. در تهران قرار بر اين اســت که آدم ها 
تمام کارهايشــان را با ماشين شخصي انجام دهند؛ 
يعني درواقع، هر ماشــيني که دست مصرف کننده 
مي رســد، باري ناگزيــر به ترافيک شــهر تحميل 
مي کند و منبعي ســيار براي توليد گازهاي ســمي 
خواهــد بــود. با ايــن حجــم تــردد خودروهاي 
پرمصرف و غيراستاندارد در شهر، آسمان به اندازه 
کافي ســخاوتمند بوده که هنوز چند روز از سال، 

مردم شهر هواي پاک تنفس مي کنند. 
بخش اعظم آلودگي هواي تهران، به خاطر دودي 
اســت که از اگزوز اتومبيل هاي شــخصي خارج 
مي شــود. براي لحظــه اي تصور کنيد قرار اســت 
از فــردا مــردم جز در مــوارد ضروري از ماشــين 

بزرگراه هايي که پارکينگ شده اند

شــخصي اســتفاده نکنند. صبح که از خانه بيرون 
بياييد، بــا خيابان هاي آرامي روبرو  مي شــويد که 
در تسخير دوچرخه هاســت. بعضي ديگر از مردم 
بي واهمــه از اينکه نفس عميقشــان مخل حيات  و 
مخرب ذات شــود، قدم زنان به ســمت محل کار 
خود مي روند. آن ها که مسيرشان طوالني تر است، 
از اتوبوس هايي اســتفاده مي کننــد که در خلوتي 
خيابان، سرعتشــان چند برابر شــده، نه از آلودگي 
صوتي خبري اســت  و نه کسي سر جاي پارک با 

ديگري گالويز شده. 
اين يــک رؤياســت. رؤيايي کــه عملي نبودنش 
توي ذوق مي زند و خيلي زود رشــته اش گسســته 
مي شود، اما به هرحال بايد راهي باشد؛ چاره اي غير 

از روي آوردن به وسايل نقليه عمومي نيست. 

بنزين گران
اقتصاددانــان اختالف نظــر زيــادي دربــاره تأثير 
افزايــش قيمت بنزين بــر ميزان اســتفاده مردم از 
خودرو شخصي دارند. در اولين مرحله هدفمندي 
يارانه ها، به يک بــاره بنزين آزاد چهار برابر قيمت 
بنزين يارانه اي عرضه شد. بااين حال در ميان مدت، 
مقــدار مصــرف، کاهش چشــمگيري نداشــت. 
به هرحــال مقــدار بنزيــن يارانــه اي خودروها در 
مجموع مقــدار کمي نبود و فردي کــه تنها براي 
مصارف شــخصي از خــودرو اســتفاده مي کرد، 

در ضرورت بازنگري سياست هاي حمل و نقل شهري

احمد هاشمي
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هســتند. باالخــره هزينه اي براي خريــد و حمل و 
نگهداري اين دوچرخه ها شــده اســت. فايده اش 
چــه بوده؟ هيچ. تهران شــهري اســت کــه مردم 
از ديدن کســي که ســوار دوچرخه شــده تعجب 
مي کننــد. معلوم اســت کــه از چنيــن طرح هايي 
اســتقبال نمي کنند. مردم از سوارشدن به دوچرخه 
در خيابان هاي ناامن اين شــهر مي ترسند. اين شهر 
براي دوچرخه سوار و مترو سوار و اتوبوس سوار و 

ايضاً عابر پياده ناامن است.

بزرگراه يا مترو
لواســان، قريه خوش آب وهــواي نزديک تهران، 
شــب ها ميزبان مردمي  اســت که کاروبارشان در 
تهران اســت. قيمت امالک در اين محدوده نشان 
مي دهد بسياري از ساکنان آن، از طبقه مرفه جامعه 
هســتند. پس به قاعــده بايد صبح به صبــح اتومبيل 
شخصي شــان را روشــن کنند و مســير پيچ درپيچ 
جــاده را تا ورودي بزرگراه بابايي طي کنند. براي 
رفع مشــکل ترافيــک بزرگراه بابايــي بايد کاري 
کرد. اولين راه دوطبقه کردن آن است. اولين راه، 

لزوماً بهترين راه نيست. 
آمارهاي رســمي حکايــت از هزينه سرســام آور 
ساخت طبقه دوم بزرگراه دارد. ارقامي نجومي که 
اگر قرار بود در اصالح زيرساخت هاي حمل ونقل 
عمومي هزينه شود، مي توانست تحولي شگرف در 

محدوده شرق تهران ايجاد کند. 
چنديــن راه براي رفع مشــکل آن محــدوده بود. 
يکــي  احداث يک خط متــرو و در کنار آن يک 
پارکينــگ براي خودروهايي که از شــهرک هاي 
شــمال شــرق تهران مي آيند. البته نــه مترويي که 
مــردم از در واگن هايش آويزان شــوند و از فرط 
فشــار نگــران بند آمــدن راه نفس و خالي شــدن 

جيبشان باشند. 
در تهران هرچقدر بزرگراه ساخته شود و خيابان ها 
عريض شــود، گرهي از کار شهر گشوده نخواهد 
شد. همان طور که سابق بر اين چنين بوده. تهران را 
بايد بر اســاس طرحي نو سامان داد. طرحي که در 

آن اولويت با حمل ونقل عمومي باشد.
وقتي شــهرداري قائــل به تقدم گســترش مترو بر 
ســاخت بزرگراه باشد، منابع مالي و امکانات را به 
تکميل خطوط معطل مانده آن اختصاص مي دهد 
و با دولت ســر تأمين لکوموتيــو و واگن چانه زني 
مي کند. وقتي بخواهد فرهنگ استفاده از دوچرخه 
را ترويــج کند، ســعي مي کند معابــري امن براي 

عبور و مرور ايجاد کند. 
دير نيست که معضل حمل ونقل در تهران، گريبان 
شــهرهاي کوچک و بزرگ را بگيــرد. چنان که 
همين حاال هم بعضي از کالنشــهرها دســت کمي 
از تهــران ندارند. بايد به ايــن پديده به عنوان يک 
معضــل ملي نگريســت. دولــت بايد بــراي تغيير 
الگــوي مصــرف در بلندمــدت برنامه ريزي کند. 
تغييري که شــايد الزم باشد از واحد نقليه ادارات 

دولتي و وزارتخانه ها شروع شود.■

ورود بــه محدوده طرح ترافيک و ســهميه بنزين، 
آن ها را خريدنــد. درحالي کــه خيلي هاي ديگر، 
بااينکه زندگي شان از راه مسافرکشي مي گذشت، 
با همان خودرو پالک شــخصي به کارشــان ادامه 
دادنــد. همــان موقــع، تاکســي هاي ون چيني، با 
مصرف بنزين زياد وارد شــد. هرکسي با مبلغي در 
حدود يک تا دو ميليون تومان و اقساط بلندمدت، 
مي توانست يکي از اين ون ها را بخرد. اين اتفاقات 
درســت مربــوط به زماني اســت که کشــمکش 
دولت و شــهرداري بر سر بودجه مترو، سوژه روز 
بنگاه هاي خبري بود؛ درحالي که افتتاح يک خط 

مترو، مي توانست جايگزين صدها تاکسي شود. 
سياســت هاي نادرســت دولت قبلي، درســت در 
موقعيتــي که فرصت براي اصــالح امور به وجود 
آمده بود، مشــکالت را تشــديد کرد. مشکالتي 
که به يک ســوءتفاهم قديمي درباره نقش تاکسي 
در حمل ونقل عمومي مربوط مي شــد. تاکسي در 
همه جــاي دنيا يک وســيله لوکس اســت که در 
مواقع خاص اســتفاده مي شــود. درست برعکس 
ايــران که انواع و اقســام تاکســي و مســافرکش 
شــخصي در شــهر چرخ مي زنند. بعضــي به يک 
مسافر گذري قانع هستند و برخي ديگر، جز براي 
مسافران دربستي، ترمز نمي زنند. حاال شهر با يک 
معضل جدي روبرو اســت که کمتــر به آن توجه 
مي شود: معضل تاکسي هاي خالي. اگر گذرتان به 
مرکز شــهر بيفتد، با سيل تاکسي هاي خالي در آن 
محدوده روبرو مي شــويد؛ همچنين اســت داستان 

مسافرکش هاي شخصي در سطح شهر.

وسيله نقليه عمومي
کارهايي که مسئوالن شــهري براي تغيير فرهنگ 
اســتفاده از وسايل نقليه شــخصي انجام مي دهند، 
بيشتر جنبه شــعاري دارد و از کارکرد تهي است. 
اين روزها در بسياري از ميدان هاي شهر، کانکسي 
بــراي اجــاره دوچرخه وجــود دارد. هر وقت هم 
از جلويشــان رد بشــويد، تمــام دوچرخه ها ســر 
جايشــان هســتند. معلوم نيســت تابه حال کسي از 
اين دوچرخه ها استفاده کرده يا فقط براي نمايش 

مسلماً ضرري که آدم باالنشين با اتومبيل پرمصرف 
خود به محيط زيســت مي زند، با کسي که صبح به 
صبح، سه خط اتوبوس عوض مي کند تا به مقصد 
برسد قابل مقايسه نيســت؛ بااين حال دولت، با پول 
مالياتي که از فرد کم درآمد مي گرفت، به صاحب 
اتومبيل گران قيمت يارانه مي داد. نکته اينجاســت 
که وقتي يارانــه بنزين ماهي هجده هزارتومان فرد 
پردرآمد قطع شــد، صداي اعتراض طبقات پايين 

جامعه بلند شد! 
البته بايــد به اين نکتــه توجه داشــت که خودرو 
شــخصي در کشــور ما صرفاً يک کاالي لوکس 
نيســت و اعمــال سياســت هاي قيمتي بــه تنهايي 
راهگشــا نخواهد بود. منحني تقاضا براي کاالهاي 
مختلف اشــکال متفاوتي دارد. شکل مرسوم آن، 
اين اســت کــه با افزايــش قيمــت، تقاضا کاهش 
مي يابد. ولي گاهي افزايــش قيمت تقاضا را تغيير 
نمي دهــد و گاهــي حتــي افزايش قيمــت، باعث 
افزايــش تقاضا مي شــود. کســي کــه از اتومبيل 
شخصي براي امرارمعاش استفاده مي کند، چاره اي 
ندارد جز اينکه هر روز ســر ســاعت، ماشينش را 
روشــن کند و در سطح شــهر دنبال مسافر بگردد. 
با همــه اختالفي که بين اقتصاددانان در زمينه تأثير 
افزايش قيمت بنزين بر استفاده مردم از خودروهاي 
شخصي وجود دارد، يک نکته انکارشدني نيست؛ 
وقتي وسايل نقليه عمومي به عنوان کاالي جانشين 
خودروهاي شخصي با شرايط مناسب در دسترس 
شــهروندان قرار گيرد، افزايش هزينه اســتفاده از 
خودروي شخصي، مي تواند باعث کاهش مصرف 

آن شود. 

تاکسي هاي خالي
چند ســال پيش، وقتي قرار شــد مرحله نخســت 
طــرح هدفمنــدي يارانه هــا اجرا شــود، دولت به 
شــکلي شــتاب زده، به تعداد تاکســي هاي شــهر 
افزود. شرکت هاي خصوصي زيادي تأسيس شد. 
اين شرکت ها بدون حســاب وکتاب به متقاضيان، 
تاکســي مي فروختند. خيلي ها از اساس قصد کار 
با اين تاکســي ها را نداشــتند و به خاطر آزاد بودن 
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چشم ها و گوش ها

مواظب باشيم فضا نظامي نشود
)جمهوري اسالمي، 94/2/15(

روز گذشته محمود احمدي نژاد در بابل بدون آنکه با کوچک ترين مزاحمتي از 
ناحيه مخالفان خود مواجه شود سخنراني کرد.

***
جيمي کارتر: حمله امريكا به عراق اشتباه بود

)آرمان، 94/2/15(
رئيس جمهور اســبق امريکا حمله امريکا به عراق را اشــتباه فاحشــي دانست و 
اظهــار اميدواري کرد که اين اشــتباه را ديگران تکرار نکننــد... من در جديت 
سياســتمداران اســرائيلي براي تحقق صلح در خاورميانه شک دارم... وي اظهار 
اميدواري کرد که صلح و ثبات به سوريه بازگردد، زيرا گروه تروريستي القاعده 

تنها سودبرنده اصلي اين درگيري هاست.
***

چرا آيت اهلل خامنه اي نسبت به رابطه با امريكا بدبين است؟
بخش هايي از کتاب جديد حســين موســويان با عنوان »ايران و امريكا؛  

گذشته شكست خورده و مسير صلح«
چهار عامل عمده و درهم تنيده درک آيت اهلل خامنه اي را از امريکا شکل مي دهد: 
اوالً  ايشــان عميقاً اعتقاد دارند که وراي همه فرازونشيب ها و کش وقوس ها بين 
ايران و امريکا هدف نهايي واشــنگتن سرنگوني نظام ايران اسالمي و جايگزيني 
آن بــا يک نظام تابــع نظم و هژموني امريکايي اســت. همان گونــه که پس از 

کودتاي 28 مرداد 1332 و در دوران حکومت شاه انجام داد.
عامــل دوم که به درک آيت اهلل خامنه اي نســبت به امريکا شــکل مي دهد باور 
مســتحکم وي نســبت به اين امر اســت که سياســت خارجي اياالت  متحده در 
خاورميانه و به ويژه درباره ايران به شدت تحت سيطره البي حامي اسرائيل است. 
ايشان از اين شگفت زده است که هرسال رئيس جمهوري و ديگر مقامات ارشد 
قدرتمندترين کشــور جهان در اجتماع »کميته امور عمومي امريکا و اســرائيل« 
)آيپک( حاضر شده و در مورد اينکه براي سرنگوني دولت ايران چه کاري انجام 
داده اند، گزارش داده و البي حامي اســرائيل را خشــنود مي کند. سومين عامل، 
بي اعتمادي شديد ايشان به سياست هاي امريکايي ها است. به نظر مي رسد اسناد 
ضبط شده توســط دانشجويان )خط امام( پس از تصرف سفارت اياالت متحده 
اتخــاذ چنين مواضعي از ســوي تعداد زيادي از سياســتمداران عالي رتبه ايراني 
ازجمله آيت اهلل خامنه اي را توجيه مي کند. طبق اين اســناد سفارت )امريکا( در 
اقدامات جاسوسي و تقويت ارتباطات مخفي خود با اعضاي دولت جديد )ايران 

پس از انقالب( و ارتش درگير بوده و نقش آفريني مي کرد.
چهارمين علت، آيت اهلل خامنه اي، دولت امريکا و سيستمي که آن را نمايندگي 
مي کند را به صورت موجوديتي مي بيند که به تکبر )ورزي( و سلطه گري عادت 
کــرده اســت. وي اين طور احســاس مي کند که اگر کشــوري به صورت يک 
»قدرت بزرگ« )از ســوي امريکا( در نظر گرفته نشود آن گاه يک رابطه ارباب 

و رعيتي تنها نوع ارتباطي است که اياالت متحده حاضر به پذيرش آن است.
***
تشويق مردم به شرکت در انتخابات

حجت  االســالم احمد منتظري معتقد است: حتي با سخت گيري شوراي نگهبان 
درنهايت افراد مستقلي درصحنه خواهند ماند و بايد از اين فرصت استفاده کرد. 
هرچه حضور مردم پررنگ تر باشــد و به افراد خوش فکر و وظيفه شناس مجلس 
افزوده شــود، مجلس خبرگان تقويت شــده و به وظايف قانوني خود بهتر عمل 
خواهد کرد. بســياري از فقها و مدرســين جوان حوزه آمــاده کانديداتوري در 
انتخابات هســتند، اما اين موضوع بســتگي به عملکرد شــوراي نگهبان خواهد 
داشــت. بايد ديد که شــوراي نگهبان جلــوي ورود کانديداهاي اصالح طلب 
را خواهــد گرفت يا اينکه مراعات انصاف و قانــون را مي کند و افراد موجه از 

جناح هاي مختلف را تأييد مي کند يا خير.
***

آيا دانشگاه خطر است
)ايران، 94/2/23(

فرجي دانا در گفت وگو با جماران: »ما در ســال هاي اخير به بسياري از حوزه ها 

نگاه امنيتي داشته ايم. حتي به فرهنگ و دانشگاه، علناً ديديد که برخي نماينده ها 
گفتند دانشگاه خطر است، من پاسخ دادم که اميدوارم اين از دهنتان پريده باشد 

وگرنه دانشگاه هيچ کجاي دنيا خطر به حساب نمي آيد.«
***

هشدار تأمل برانگيز وزير خارجه پيشين امريكا به عربستان
)ايران، 94/2/31(

وزير خارجه پيشــين امريکا گفت واشنگتن با رهاکردن عربستان براي حمله به 
يمن، مرتکب اشــتباه شده است. به گزارش »انتخاب«، کالين پاول که با »فاکس 
نيــوز« گفت وگو مي کرد، افزود: »ما نبايد قول هاي ســلمان و پســرش در مورد 
اينکه اين جنگ 10 روز بيشــتر طول نخواهد کشيد و ارتش سعودي در عرض 
هفــت روز وارد صنعا مي شــود را بــاور مي کرديم. نتيجه ايــن جنگ 41 روزه 
اکنون فاجعه آميز اســت.« وزير خارجه دولت بوش افزود: »هم اکنون فريادهاي 
متحدانمان را مي شنويم که خواستار کمک هستند، چراکه يمني ها همه را شوکه 
کردند، هيچ کس تصور نمي کرد که آنها بتوانند به شهرهاي سعودي حمله کنند 
و ســربازان آن را بکشند و سالح هايشان را در اختيار خود بگيرد.« پاول تصريح 
کرد: »ما کمک هاي نظامي و لجستيکي بسياري به سعودي ها کرده ايم، اما اشتباه 
کرديم که به ارتش ضعيف عربستان تکيه کرديم. وزير دفاع آنها حتي نمي داند 
واژه جنگ به چه معناســت.« وي تأکيد کرد »من به دوســتان ســعودي توصيه 
مي کنم که دســت از مشــاجره با ايران بردارند، چراکه دستشان براي تهران رو 
شــده و اين کشور مي تواند عربســتان را در ظرف چندين ساعت به دوران پيش 
از عصر صنعتي بازگرداند.« وزير خارجه پيشين امريکا خاطرنشان کرد: »در آن 
زمان ما قادر نيستيم از نابودي تأسيسات سعودي ها توسط ايران جلوگيري کنيم 
و سعودي ها نيز حتي يک خط تلفني پيدا نخواهند کرد که با ما تماس بگيرند.«

***
دکتر احمد احمدي، عضو شوراي نگهبان انقالب فرهنگي: جبران 

خرابي هاي دولت قبل زمان بر است
)مهرنامه، ارديبهشت 94(

فعاليت هــاي دولت گذشــته در تمامي زمينه هاي اخالقي، دينــي، ادبي،  علمي، 
سياسي، سياست خارجي و غيره مانند آن است که گودال بسيار بزرگي ايجاد و 
آن را پر از لجن کرده باشــند به طوري که تا سال ها هيچ کس قادر به تخليه لجن 
و پرکردن آن گودال نيست. وي افزود تا آنجا که شنيده ام رئيس جمهوري قبلي 
يک هزار ميليارد تومان به دانشــگاه پيام نور داد تا دانشــگاه آزاد اســالمي را از 
رونق بيندازد. اين يک فاجعه بود. در آن سال ها خرابي هايي در کشور پديد آمد 
که شــايد اصالح آن خرابي ها يک قرن طول بکشد ... اين کار وي خنديدن به 

ريش همه مردم است.
***

 بعيد است ضرباتي که احمدي نژاد به کشور زده به زودي جبران شود
)شرق، 94/2/22(

جواد منصوري، اولين فرمانده سپاه پاسداران: ضرباتي که احمدي نژاد به کشور 
زده بعيد مي دانم به اين زودي ها جبران شــود ... دو ماه پس از رياست جمهوري 
احمدي نژاد وزير خارجه امريکا )رايس( در رياض گفت ما از دولت احمدي نژاد 

راضي هستيم، ما از دولت او ضربه نمي خوريم.
15 روز پس ازاينکه احمدي نژاد رئيس جمهور شــد گفتم که کاله بزرگي ســر 
مملکت رفت و حواسشــان جمع باشد. آقاي بشــارتي يک ماه بعد از شروع به 
کارکــردن احمدي نژاد خدمــت يکي از بزرگان نظام مي رســد و مي گويد که 
احمدي نژاد دارد مملکت را خراب مي کند. ايشان مي گويند: حاال قضاوت زود 
اســت و دوســتان بروند کمک کنند. به هرحال آقاي بشــارتي هم زنده است و 

مي تواند در اين مورد شهادت بدهد.
***

احمد ي نژاد فتيله آب سنگين اراک را پايين کشيد
)اعتماد، 94/2/23(

محمدجواد الريجاني: آقاي روحاني آدم تيزهوشــي اســت و سال هاي طوالني 
با ايشــان در مباحث سياســت خارجي همکاري داشتم و آقاي ظريف و تيمش 
نيز توانمند هســتند. آن هايي که در تلويزيون ديده مي شوند و چه آنها که ديده 
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نمي شوند را من ساليان طوالني مي شناسم. تيم مذاکره کننده ايراني دستش پرتر 
از اين حرف هاســت... متأسفانه پروژه آب سنگين اراک در دو سال آخر دولت 

احمدي نژاد، فتيله اش پايين کشيد.
***

يک بام و دو هوا
اين روزها برخورد نامناســبي با پاره اي از حيوانات چون سگ ها مي شود که در 
شأن جمهوري اسالمي ايران نيست، ولي متأسفانه رسانه هايي چون »من و تو« و ... 
اين اقدامات را با شرح و بسط و آب وتاب زياد دامن زده، در حالي که به هيچ وجه 
به نسل کشي در مورد يمن حساسيتي نداشته و اشاره اي به آن نمي کنند و به راحتي 

از کنار آن مي گذرند.
***

اقتصاد نشر را نابود نكنيم
)شرق، 94/2/27(

حسام الدين آشنا: اگر کسي از محتواي کتابي شکايت دارد اولين قدم نبايد اين 
باشد که اقتصاد نشر را نابود کنيم، بلکه اول بايد رسيدگي صورت گيرد و سپس 
حکم صادر شود. جمع کردن يک کتاب از نمايشگاه به منزله اجراي يک حکم 

است نه رسيدگي به آن. )ايرنا(
***

پيروزي انقالب در پرتو نوانديشي ديني
)شرق، 94/2/27(

آيت اهلل سيدحسن خميني: اساساً اغلب انقالبيون مسلماني که وارد مبارزه شدند 
از طيف سنتي نبودند، بلکه نوعي نوانديشي و پويايي فقهي در نگاهشان بود و با 
همين نگاه وارد جهاد شدند و ساختار انقالب را نيز همين جريان نوانديشي ديني 

شکل داد و تا آخر نيز امام روي اين جريان فکري تأکيد داشتند.
 )انديشه پويا، ارديبهشت 94(

صدرحاج ســيدجواي: »دکترين در سياســت که شــامل چپ و راست و ميانه 
مي شــود اين است: يک حق مشترک وجود دارد که باالتر از همه گرايش هاي 
سياســي و ملي است. حق مشترک، به جامعه انســاني شکل مي دهد و مي تواند 
همه را زير يک چتر واحد جمع کند. تنها کســي که در تاريخ معاصر ايران حق 
مشــترک را درک کرده بود دکتر مصدق بود. او از همه چيز خودش براي حق 
مشــترک گذشــت... دکتر مصدق در جنگ بين حقيقت و واقعيت به حقيقت 
چســبيده بود و واقعيت را فداي حقيقت مي کرد. منظورم اين است که پرنسيب 
خيلي مهم است. بسياري مي گويند مصدق بايد کوتاه مي آمد اما براي او پرنسيب 

مهمتر بود«.
)اعتماد، 94/3/10(

رئيس جمهور: هيچ قوه اي نيست که مردم بدون لکنت نظر خود را بگويند به جز 
دولت که يکي بگويد از مجلس انتقاد کند، از چه، چه جوري؟ از قانون مجلس، 
نطق پيش از دســتور، مي گويد آقا بگذاريــد زندگيمان را بکنيم. بگوييد از قوه 
قضائيه انتقاد کنيد مي گويند تو را به خدا آقا بگذاريد زندگيمان را بکنيم. بگوييد 
از دولت انتقاد کنيد، از رئيس جمهور انتقاد کنيد گل از گل مي شکفد و زبان ها 

باز مي شود و اين به معناي مسير درست دولت است...
يک زمانــي بين نفر اول و دوم اختالف رأي 100 هــزار رأي بود. تفاوت خيلي 
زياد نيســت، اما در اين انتخابات بين نفر اول و دوم 13 ميليون اختالف رأي بود 
و ايــن 13 ميليون اختالف رأي به معناي آن اســت که مــردم دقيق و آگاهانه و 
حساب شــده مسيري را برگزيده و انتخاب کرده اند... در انتخاباتي شگفت انگيز 
که در تهران، مرکز استان، شهرستان و روستاها رأي مشابه داشتند و اين به معناي 

پيام مهمي از سوي کل ملت ايران بود.
***

شيخ قرضاوي و جنگ يمن
)جمهوري اسالمي، 94/3/11(

شيخ يوسف قرضاوي: جنگ يمن نتيجه تغيير مذهب حوثي ها از زيديه به مذهب 
جعفري دوازده امامي است.

چشــم انداز ايران: به فرض تغيير مذهب آيا جنــگ و خونريزي آن هم در 
ماه هاي حرام رواست؟ آن هم انهدام همه زيرساخت هاي يک ملت فقير؟

***
انتقاد احمدي نژاد از »شياطين«

)شرق، 16 خرداد 94(
ُصَلحا را به سحر و جادو متهم مي کنند

مهدي قديمي
شــامگاه سه شنبه هفته گذشته، محمود احمدي نژاد به همدان رفت و در سخناني 
به مناســبت شــب ميالد امام زمان)عج(، در جمالتي کنايه آميز گفت: »شياطين 
و ايادي آنها در سراســر تاريخ از اوهام و خرافــات براي انحراف افکار مردم و 
بازداشتن آنها از علم و آگاهي استفاده کرده اند و براي مخفي کردن نقش خود، 
انبيا و صلحا را به سحر و جادو متهم کرده اند و مي کنند. اينان بدانند که در آينده 
نزديک ازاين جهت نيز در نزد مردم رسوا خواهند شد. چنان که هم اکنون نيز اين 

رسوايي آغاز شده است«.
اين جمالت او در اولين نگاه، واکنشــي نســبت به سخنان اخير رئيس جمهوري 
بــه نظر آمد که هفته گذشــته گفته بود دولت او به دنبال ســحر، جادو و رمالي 
نيســت، اما نگاهي به آرشــيو اخبار در ســال هاي نه چندان دور نشــان مي دهد، 
مصاديق انتساب رمال ها و جن گيران به دولت احمدي نژاد، تنها محدود به سخنان 
نامزدهاي اصالح طلب انتخابات ســال 88 و اشاره هاي اخير حسن روحاني نبوده 

است.
افشاگري آيت اهلل الريجاني

آيــت اهلل آملي الريجانــي، رئيس قوه قضائيــه، در روز 22 ارديبهشــت ماه 90 و 
درحالي که چند روز از خانه نشــيني احمدي نژاد گذشته بود، در جلسه مسئوالن 
عالي قضائي در ســخناني که با عنوان افشــاگري رئيس قوه قضائيه در رســانه ها 
منتشــر شد، گفته بود: »متأســفانه بايد گفت در زمان ما هم جرياني انحرافي که 
گويا تمام نکات انحرافات گذشته را با هم در يک جا جمع دارد، در جن گيري 
و رمالي هم تالش مي کند؛ اين جريان اتفاقاً در مفاســد اقتصادي هم غوطه ورند 
و بي امــان جلو مي روند. اين جريان انحرافــي درحالي که جن گيري و رمالي را 
روشــنفکري جا مي زنند، براي کم رنگ کردن نقش عالمان ديني و متخصصان 

علوم حقه تالش مي کنند«.
ماجراي جن گير از زبان صفار

در همان روزها صفار هرندي، وزير برکنارشده فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت 
احمد ي ن ژاد، در جلســه هفتگي انصار حزب اهلل، در بخشي از صحبت هاي خود 
به جن گير دستگير شــده توسط نيروهاي امنيتي اشاره کرد و گفت: »اين شخص 
حتي در مواجهه با بازجويان نيز از طريق همين قدرت هاي محدود خود منجر  به 
اتفاقاتي نظير ســردرد در بازجويان مي شد که البته نيروهاي امنيتي نيز با تالوت 
قرآن کريم که باطل الســحر محســوب مي شــود، با اقدامات ايذايي وي مقابله 

کردند و در ادامه از او بازجويي به عمل آوردند.«
روايت مصباح از سحرشدن احمدي نژاد

حتي کار به جايي رسيد که مصباح يزدي نيز روز 24 ارديبهشت ماه 90 در ديدار 
با اعضاي مؤتلفه، صراحتاً احمدي نژاد را سحرشده ناميد و گفت: »يک وقتي به 
برخي از دوستان نزديکم گفتم بيش از 90 درصد معتقدم که او سحر شده است! 
اين وضعيت ابداً طبيعي نيســت. هيــچ آدم عاقلي چنين کارهايي نمي کند، مگر 
آنکه اختيار از او سلب شده باشد. عقلم نمي رسيد که آيا هيپنوتيزم است، سحر 
است، ارتباط با مرتاضين است؟ بنده اين جور چيزها را بلد نيستم، ولي مي دانستم 
که در اين قضيه، چيزي غيرطبيعي وجود دارد. ديديم که اين شخص مسئله دار، 
اين آقا را مســّخر کرده و او توي مشتش است، البته قرائن فراوان اند و خود شما 
بيشتر از ما اطالع داريد که حتي تأثير نگاه و برخورد و آثار طلسمات و چيزهايي 
از اين قبيل در کار است«. حجت االسالم ذوالنور، جانشين وقت نماينده ولي فقيه 
در سپاه، نيز 31 خرداد 90 در همايش »بصيرت و جهاد علمي« گفت: اگر گفته 
مي شود احمدي ن ژاد دچار سحر و جادو شده، به معناي اين نيست که او اختياري 
از خود ندارد، بلکه از برخي پيشگويي هايي که مشايي به نقل از پيشگوياني انجام 

مي داد، مي توان به اين نتيجه رسيد که اين آقا رابط امام زمان)عج( است.«
مناظره هاي انتحاري

روز 19 شــهريور 90 هم روزنامه قدس گفت وگويي را با حجت االسالم سقاي 
بي ريا، مشــاور سابق احمدي نژاد در امور روحانيت و از شاگردان مصباح، انجام 
داد کــه در آن آمده بود: »مقام معظم رهبري راجع به اينکه آقاي احمدي نژاد در 
مناظره اســم شخصي را نياورد تأکيد داشته اند، اما احمدي نژاد اسم آورد. بعدها 
هم گفت تنها کســي که به من گفت اســم افراد را بياورم مشــايي بود، خالصه 
اينکه مشــايي نقل مي کند که من در حالت معنوي که قرار گرفتم، يقين کردم 
که امام زمان)عج( مي خواهد احمدي نژاد اسم افراد را بياورد«. رئيس دولت دهم 
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دو مــاه بعد در يک ســخنراني در جمع حاميانش، ماجــراي نام بردن از افراد در 
مناظره هــاي انتخاباتي را اين گونه توجيه کرد: »محضر رهبري عزيز رســيدم. به 
ايشــان گفتم آقا ان شــاءاهلل رأي ما بيشتر اســت، انقالب برنده است و ما پيروز 

***انتخابات هستيم.
فرق روحاني با احمدي نژاد زمين تا آسمان است

)آرمان، 94/4/23(
امام جمعه کرمان ســيد يحيي جعفري: دکتر حسن روحاني کشور را در شرايط 
سخت و دشــوار، تحريم ها و در شرايطي که مي بينيد دشمن چه مي کند نجات 
داد... کاري در دســت روحاني ندارم و اتفاقاً ايشــان نسبت به خيلي  ها کمتر مرا 
تحويل مي گيرد، اما من به شــدت طرفدار ايشان هستم زيرا به نسبت خوب عمل 
مي کند ... در مجلس اســتيضاح هاي بي مورد و احضارهاي غلط انجام مي شود، 
اما ملت اگر فردي را انتخاب کرد که از نظر ما خوب و اليق نيست بايد بپذيريم 

و همه ما در برابر قانون سر تسليم فرود آوريم.
***

نمي خواهيم در انتخابات آينده دخالت کنيم
)آرمان، 94/3/27(

حجت االسالم علي ســعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه: ما در عرصه منطقه اي با 
دو تهديد روبرو هستيم در عرصه منطقه اي با تهديد جنگ نيابتي روبرو هستيم. 
امــروز ما با بحــران جنگ درون تمدني روبرو هســتيم و عراق، ســوريه، يمن، 
پاکســتان و افغانستان گرفتار اين جنگ هستند. وي افزود: البته هدف اصلي اين 
جنگ ايران بوده است که با درايت رهبر معظم انقالب اين جنگ وارد مرزهاي 
ما نشــده است. اولين فايده اين جنگ براي دشمنان اين بود که چند ارتش را از 
کار انداخت، مانند ارتش مصر، ســوريه، يمن و عراق کــه حريم امني را براي 
اسرائيل ايجاد کرد و تا صهيونيست ها امروز نظاره گر درگيري هاي درون جهان 
اســالم باشند حجت االسالم سعيدي دومين تهديد منطقه اي را تقويت سه اسالم 
بدلــي عنوان کرد و گفت: امروز بحثي تحت عنوان هالل شــيعي را در مورد ما 
مطرح مي کنند که البته ما اين موضوع را مطرح نکرده ايم و شــعار شــيعه گري 
نداده ايم... وي خاطرنشان کرد: »در سپاه همه بايد در چارچوب قرارگاه مرکزي 
عمل کنند در غير اين صورت بودنشــان در ســپاه مشروعيت ندارد، در عمليات 

سياسي، وحدت قرارگاه مرکزي شرط است.
***

فساد سرطاني دولت احمدي نژاد
)آرمان، 94/3/27(

زماني قمي، استاندار مرکزي گفت: تخلف هاي دولت هاي مختلف در جمهوري 
اسالمي اگر در حد يک سرماخوردگي فرض شود تخلف هاي دولت هاي نهم و 
دهم در حد سرطان پيشرفته بود که پيامد آن به صورت سقوط ارزش پول ملي، 
تورم، رکود اقتصادي، ضعف نقدينگي و بيکاري کشور را از پاي درآورده بود. 
وي گفت تنها براي مثال يکي از مشکالت مربوط به شرکت واگن پارس اراک 
به عنوان بزرگ ترين ســازنده خودروي ريلي خاورميانه اســت که به دليل اقدام 
معــاون اول رئيس جمهوري دولت دهم قــرارداد 12۶ ميليون دالري آن با کوبا 
بدون دليل موجه لغوشــده و اين شــرکت به دليل بي تدبيري با بدهي ۶۶ ميليارد 
توماني به عنوان يکي از مشکالت صنعتي بر دست دولت تدبير و اميد مانده است.

***
بهشتي به مصباح چه گفت؟

)ويژه نامه شرق، 94/4/7(
... مدرســه اي )حقاني( که بخواهد يک مشت انســان لجوج، پرخاشگر بيجا و 
متعصب تربيت کند، نتوانند با هم دو کلمه حرف بزنند چه ارزشي دارد؟ در اين 
صورت چه خدمتي به اسالم و به حق کرده اند؟ به چه انگيزه اي؟... مي دانيد که 
اين قدر به هم پرخاش مي کنيد؟ شــنيده ام شما رفقا با هم پرخاش مي کنيد اصاًل 
ولنگاري مي کنيد. کي ولنگاري راه آوردن انسان ها به حق است که شما از حربه 
ولنگاري اســتفاده مي کنيد. چرا بايد مســئله اي که الاقل ميان من و جناب آقاي 
مصباح به صورت دو برداشــت قابل طرح اســت به اين شکل درآيد؟... مدرسه 
جاي برخورد ســالم آرا و افکار اســت و از هر آهنگ و شيوه اي که بخواهد به 

سالمت برخورد آرا و افکار لطمه بزند به شدت جلوگيري مي شود...
***

موسويان و 20 مورد بي اعتمادي ايران به امريكا
در تاريخ اول تيرماه 1394 ســايت الف به انتشــار ســخنراني دکتر سيدحســين 

موسويان در جمع نظاميان ارتش امريکا پرداخت. در اين مراسم دانشگاه جنگ 
امريکا، 380 تن از افســران عالي رتبه ارتش امريکا که از درجه سرهنگ تمامي 
به درجه ژنرالي ارتقا مي يافتند حضور داشتند. آقاي سيدحسن موسويان، معاون 
پيشين سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي و عضو ارشد تيم پيشين هسته اي 
و ســفير اسبق کشورمان در آلمان 20 دليل چشمگير جهت بي اعتمادي ايران به 
واشــنگتن در اين جمع نظاميان برشمرده که با کف زدن سه دقيقه اي و کم نظير 
حضار مواجه شــده است. متأســفانه رئيس دولت نهم و دهم سعي داشت ايشان 
را جاســوس قلمــداد کند که درنهايت به تبرئه ايشــان انجاميــد. از خوانندگان 
عزيز تقاضا داريم کامل اين ســند راهبردي را عالوه بر ســايت الف در ســايت 

www meisami.net. مطالعه فرمايند.
***

آنها که برايشان وام دوميليوني مي گرفتيم حاال چندين برج دارند
)اعتماد، 94/4/9(

آيت اهلل يثربي رئيس حوزه علميه کاشــان: حکم اوليه حضور خانم ها در محافل 
عمومي مثل حکم حضور آقايان در اين محافل است و تفاوتي با هم ندارد مگر 
عوارضي بر آن مترتب شــود. کســاني که به عدم جواز حکم مي کنند البد آن 
طرف سکه را مي بينند که ما درست بلد نيستيم ببينيم. رئيس حوزه علميه کاشان 
در پاســخ به اين پرســش که آيا دخالت مداحان در بحث هاي سياســي را جايز 
مي دانيد، گفت: ما دخالت هر غيرمتخصصي را در حوزه غيرمتخصصي اش جايز 
نمي دانيم در مورد اختالس در دولت گذشته ايشان گفتند واقعاً اسباب تأسف و 
سرافکندگي و شرمساري است. شرايط به گونه اي شده که انگار هرکس دستش 
به هرجايي مي رسيد برمي داشت. کساني را مي شناسم که سال 84 يا 85 به اينجا 
مي آمده اند که ما واسطه شويم براي دو ميليون وام، اآلن خبر مي رسد که همين ها 
چنديــن برج در تهران دارند! اين گونه افراد هســتند که تالش مي کنند فردي را 

براي نمايندگي معرفي کنند تا بتوانند به اين فعاليت ها ادامه دهند.
*** گلوله برفي سناتور

گرمايش زمين مسئله اي نيست که انکار شود و علت اصلي آن هم سوخت هاي 
فسيلي است. متأسفانه سناتور امريکايي که رئيس کميسيون محيط زيست است 
بــراي مقابله با نظريــه گرمايش زمين يک گلوله برفي را در داخل يک کيســه 
پالســتيک قرار داده و به مجلس ســنا آورده و به ســناتورها نشــان مي دهد که 

مي گويد زمين گرم شده است؟ پس اين گلوله برفي چيست؟ جل الخالق!
***

از مردم عذرخواهي کنيد
)ستاره صبح، 94/4/11(

حجت االســالم ناصر نقويان: حداقل مرد باشــيد و به خاطر اشتباهاتتان از مردم 
عذرخواهــي کنيــد. او خطاب به احمدي نژاد گفت: حلقــه اولت را يکي يکي 
دارند دســتگير مي کنند و خط قرمزي که براي خودت ترسيم کرده بودي االن 

در زندان است.
***

شجاعت در هر مقطعي معناي خود را دارد
)اعتماد، 94/4/13(

رئيس جمهور در بخشــي از ســخنان خود با تبريک ميالد امام حسن مجتبي)ع( 
بــا بيان اينکه زندگي همه ائمــه هدي)ع( براي ما درس، راه و راهنمايي اســت 
اظهار داشــت: زندگــي امام حســن)ع( به ما نشــان مي دهد که اگر مســئولي 
وظيفه اي را احســاس کرد، ولو اينکه در شرايطي که اگر آن مسئوليت را انجام 
دهد با مشــکالت و زخم زبان توأم مي شــود، نبايد در انجــام آن وظيفه ترديد 
کنــد. دکتر روحاني گفت: امام مجتبي)ع( در شــرايط حســاس تاريخي امانت 
مســلمين را برعهده گرفتند که امت اســالمي دچار انشقاق، افتراق و فاصله بود 
و تصميم گيري در چنين مقطعي بســيار سخت است، اما بي ترديد تصميم گيري 
براي صلح سخت تر از تصميم گيري براي جنگ است و آمادگي براي نثار آبرو 
مهمتر از نثار جان و خون در راه خداســت. رئيس جمهور گفت: امام حسن)ع( 
تصميمي گرفتند که مقام معظم رهبري از آن به عنوان نرمش قهرمانانه ياد کردند. 
وي ادامه داد زماني کــه امام مجتبي)ع( تصميم به صلح مي گيرند يکي از ياران 
امام)ع( پيش ايشان آمد و گفت اي کاش من مرده بودم و اين منظره را نمي ديدم 
و امام در پاسخ وي گفت وقتي ديدم اکثريت مردم اين را مي خواهند نخواستم 

چيزي که مردم نمي خواهند بر آنها تحميل شود.■
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هم هستند که به لحاظ چارچوب اعتقادي در مورد 
خوب يا بدبودن يک عمل خاص، حکمي ندارند، 
اما به واســطه تجاربي که به دســت آورده اند يک 
چارچــوب رفتاري براي خود تعيين مي کنند. براي 
ما ايده آل اين اســت که هــم در چارچوب فکري 
به مســئله اي اعتقاد داشته باشــيم و هم در عمل در 
آن راستا حرکت کنيم؛ يعني اعتقادات و تعهدات 

فکري افراد بسيار مهم است.
متأســفانه مديريت دولتي در کشور ما پس از دوره 
امام و پــس از جنگ تحميلي دچار يک مشــکل 
شــد و مســئوالن اجرايي در حوزه اقتصاد تعهد را 
در درجــه دوم اهميت قرار دادند و به عبارتي براي 
دولت تکنيســين انتخاب کردند. درنتيجه بسياري 
از افــرادي که در دوران دفاع مقدس تربيت شــده 
بودند، تقريباً کنار گذاشــته شــدند. اين در حالي 
اســت کــه تخصــص را مي تــوان در يــک دوره 
زماني به دســت آورد، اما مهم تعهد عملي افراد به 

مسئوليت است.
براي درک بهتر تأثير ايدئولوژي در رفتار اقتصادي 

نمي کند، فردي کــه کاالي خود را با قيمت باالتر 
از آنچه بايد، به فروش مي رســاند و موارد مشــابه 
به نوعي فســاد در فعاليت اقتصادي است. به همين 
دليل مي توان گفت هرکدام از ما در معرض تهديد 
فساد و به طور خاص فساد اقتصادي هستيم و اگر در 
فعاليت هاي فردي خود دقت الزم را نداشــته باشيم 

مي توانيم به آن دچار شويم.
اين موضوع که فســاد در ســطح خرد و فردي هم 
مي توانــد وجود داشــته باشــد نشــان مي دهد بايد 
ريشــه هاي آن را در ذهنيت افراد نيز جســت وجو 
کرد. در حقيقت يکي از عوامل مهمي که مي تواند 
از فســاد جلوگيري يا آن را تشويق کند، ديدگاه و 

سازه فکري افراد است.
ذهن بر اســاس چه ضوابطي، فساد را  ■

مي پذيرد يا از آن خودداري مي کند؟
نظام اعتقــادات افراد روي اين مســئله بســيار  □

تأثيرگذار اســت. گاهي افــراد از خوب يا بدبودن 
عملــي آگاهي دارنــد، امــا نمي تواننــد در همان 
راستاي عقايد خود حرکت کنند؛ در مقابل افرادي 

در يكي دو ســال گذشته شاهد افشاي  ■
پرونده هاي فساد با رقم هاي نجومي بوديم 
که حتي تا سطوح باالي دولتي نيز درگير 
آن بوده اند. به نظر شــما اقتصاد کشــور 
در ســال هاي گذشــته پس از انقالب چه 
مســيري را طي کرده که امروز مي بينيم 
افشاي رقم هاي چند هزار ميلياردي فساد 

و ويژه خواري امري طبيعي شده است؟
زماني که ما از فســاد صحبت مي کنيم در وهله  □

نخست بايد مشخص کنيم منظورمان از فساد چيست. 
فرهنگ لغت فساد را به معني تبهکاري مي داند. از 
منظر اقتصادي هم فساد به معني »مفت بري« است؛ 
بر اســاس اين تعريف، فساد بسياري از فعاليت ها را 
در بر مي گيرد و حيطه گســترده اي دارد. وام هايي 
که فــرد يا گروهــي دريافت مي کنند، امــا آن را 
بازپرداخت نمي کنند، تغيير کاربري زمين ها، توليد 
کاال بــا کيفيت پايين و... همه نمونه هايي از فســاد 
هستند. در ســطح فردي نيز اســتادي که تعهدات 
خود را نســبت به وظايف محول در دانشــگاه ايفا 

انقالب از درون براي مبارزه با فساد
گفت وگو با ابراهيم رزاقي استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران

ابراهیــم رزاقي، اقتصاددان، پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه و 
فارغ التحصیل رشــته توسعه اقتصادي در مقطع دکترا از فرانسه 
اســت. وي به دلیل پژوهش هاي مهمي که در حوزه اقتصاد ايران 
داشــته با مشكالت ريشه اي اقتصاد کشــور به خوبي آشناست. 
فساد اقتصادي و راه هاي مبارزه با آن، موضوع گفت وگوي ما با اين 
استاد بازنشسته دانشگاه بود. رزاقي معتقد است زماني که فساد 
سیستماتیک مي شود به اين معني است که تنها محدود به دولت 
و نهادهاي دولتي نیســت و افراد در هر جايگاه و مقامي ممكن 
است درگیر اين پديده باشند، از همین رو براي درک اين پديده 
بايد نگاه همه جانبه داشت. رزاقي نوع تفكر و ايدئولوژي حاکم بر 
جامعه را بر شــكل گیري فساد مؤثر مي داند و معتقد است زماني 
که دولت الگوي زندگي مصرفــي را تبلیغ مي کند و دولتمردان 

شناخته شــده در جامعه نیز با توســل به راه هاي غیرقانوني ثروت اندوزي مي کنند و الگوي مصرف خود را رواج مي دهند و 
مجازات هم نمي شوند، در چنین شرايطي، فساد سیستماتیک مي شود. وي تعیین مجازات هاي عادالنه براي خاطیان را يک 
راه حل براي اين مشــكل مي داند، اما اعتقاد دارد براي حل ريشه اي اين مشكل بايد دولت به طورجدي وارد عمل شود و با 
حمايت از بخش مولد و محدود کردن فعالیت هاي غیرمولد، جلو اشاعه فساد را بگیرد. وي ترويج ارزش هاي اسالمي و الگوي 

زيست ساده را نیز گام مهمي در اين مسیر مي داند. شرح گفت وگو ما با اين استاد اقتصاد را در ادامه مي خوانید.
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اين گزينه هم کم رنگ تر اســت؛ چراکه دولت به 
درآمدهــاي حاصل از فــروش نفت و محصوالت 
پتروشيمي وابستگي دارد و احساس نياز کمتري به 

ماليات مي کند.
عالوه بر اين در غرب از ثروتمندان ماليات بيشتري 
گرفته مي شــود که اين سياست به کنترل تورم هم 
کمک مي کند و کنترل تورم از فشار بيشتر بر طبقه 
کارمنــد و کارگــر و بيکاران کم  مي کنــد، اما در 

ايران اين سياست ها نيز در عمل اجرا نمي شود.
نکتــه ســوم اينکــه در نظــام ســرمايه داري ليبرال 
در غــرب فعاليت هاي توليدي نســبت بــه فعاليت 
غيرتوليدي ماليات کمتــري مي دهند که اين يک 
مشــوق براي توليد است، اما در ايران اين مزيت ها 
نيز وجــود نــدارد. مهمتريــن دليل وجــود چنين 
نواقصي در ساختار اقتصادي ما اين است که دولت 
خود را مســئول اقتصاد نمي داند. دولت تنها وظيفه 
خود را فــروش نفت و واردات کاال بــا ارز ارزان 
حاصــل از فروش اين ثــروت مي داند که درنتيجه 
آن توليدکنندگان هر روز شــرايط سخت تري پيدا 
مي کننــد. به عبارت ســاده مي تــوان گفت ما نظام 
ســرمايه داري را که خالف قانون اساسي است در 
کشور پياده کرديم، اما به دليل اينکه ابزارهاي الزم 
را براي کاهش مشکالت ناشي از آن نداشتيم، اين 
معضالت با جديت بيشتري اقتصاد ما را دچار کرده 

است.
نکته مهم ديگر اين اســت که غرب اين فرآيند را 
در يک دوره طوالني 200 ساله طي کرده است. در 
اين مدت آن ها با اخالق ديني مبارزه و قانون مدافع 
ســرمايه داري را جايگزيــن کردنــد؛ البته در يک 
دوره به دليل مقابله با شوروي، سياست هاي اقتصاد 
رفاه در اين کشورها پياده شد که پس از فروپاشي 
شــوروي اين روند هم به نوعي کم رنگ شــد. در 
ايران از زمان رضاشــاه تالش شد همان مسير غرب 
در کشــور پياده شــود، اما موفق نبــود و با انقالب 
اســالمي، چهــره حکومت ما ديني شــد و اســالم 
انقالبي الگــو قرار گرفت امــا در اوج قدرتمندي 
اين الگو، روش ليبرالي در کشــور پيگيري شــد و 
برعکس عمل کرد. در حال حاضر اکثريت جامعه 
ما به راه هاي ميان بر فکــر مي کنند و به همين دليل 
فعاليت توليدي که سود کم و زحمت بسياري دارد 

يک سبک زندگي مصرفي ويژه پيدا مي کنند و با 
جلوه دادن اين نوع سبک زندگي ديگران را دچار 
حسرت مي کنند. اين تفاوت در شيوه زندگي تنها 
محــدود به نيازهاي مصرفي نيســت، بلکه حتي در 
ضروريات زندگي مانند نظام آموزشي يا بهداشت 
و درمان هم اختالف ها فاحش مي شود که تأثيرات 
جانبي منفــي روي جامعــه دارد. درنتيجه همه اين 
موارد فســاد در جامعــه از صدر تا ذيل گســترده 

مي شود.
شما نگاه به انســان در ديدگاه ليبرالي  ■

و نئوليبرالي را به نوعي مشــوق فســاد در 
جوامع دانستيد. در اين حالت بايد انتظار 
داشــت در هر کشــوري که سياست هاي 
راســت گرايانه اتخاذ مي شود فساد هم باال 
باشــد که اين طور نيســت. آيا نمي توان 
گفت وقتي ســاختار اقتصــادي در يک 
کشور فساد را تشويق کند گروه هاي بانفوذ 
اين قدرت را دارنــد که منابع عمومي را 
به ســمت منافع شخصي ببرند و اين فارغ 
از اجراي سياســت هاي چپ يا راست در 

کشور است؟
در کشــورهاي ســرمايه داري هم بزرگ ترين  □

مفت بري ها انجام مي شــود، اما اين شــيوه کســب 
درآمد قانوني اســت و مبناي سرمايه داري به شمار 
مــي رود. در نظــام ســرمايه داري بــه کارگر مزد 
مي دهند، ولي اين مزد هيچ تناسبي با ارزش افزوده 
ايجادشــده توســط کارگــر نــدارد. در دوره اول 
ســرمايه داري عمــر متوســط يک کارگر هشــت 
ســال بود اين يک نوع اســتثمار به شــمار مي رود 
که در قانون اساســي ايران ممنوع شــده است. در 
نظــام ســرمايه داري اگر يــک انحصارگر کااليي 
را با قيمــت پايين از توليد کننده بخــرد و با قيمت 
باال به دســت مصرف کننده برســاند، به معني سود 
انحصارگر و قابل قبول اســت، امــا در واقعيت اين 
ســود از کار به دست نيامده است. اين ها نمونه هاي 
مفت بري در نظام سرمايه داري است. بااين حال در 
نظام اقتصــادي ليبرال در غــرب، دولت ابزارهايي 
دارد که ايــن فعاليت ها را محــدود مي کند. براي 
نمونــه دولت از اين واحدها ماليــات مي گيرد و با 
اين ماليات خدماتي را ارائــه مي دهد، اما در ايران 

مي تــوان دو نوع نگاه بــه انســان را در دو الگوي 
متفاوت مقايســه کــرد. در قانون اساســي ما نظام 
اقتصــادي موردنظــر تعريف شــده و مباحثي مانند 
عدالت و چندبخشــي بودن اقتصاد در مقدمه قانون 
ذکر شده است. مواردي مانند ساده زندگي کردن، 
قناعت، اعتقاد به حالل و حرام هم در نظام ارزشي 
ما گنجانده شــده که هر دو ايــن موارد در کنار هم 
اقتصاد ما را تعريف مي کرد، اما ما دنبال اين بحث 

نرفتيم.
در مقابل در ديدگاه کالســيک، انســان اقتصادي 
فــردي اســت که بايــد به دنبــال حداکثــر  لذت، 
ثروت و ســود خود، فارغ از هر نــوع محدوديتي 
باشــد. اين محدوديت ها شامل دين، آيين، جامعه، 
محيط زيست و... مي شود. در اين نگاه آدم ها بايد به 
دنبال سود باشند و اين روند به زندگي آن ها معني 
مي دهــد. هرکدام از ايــن ديدگاه ها در عمل رفتار 

متفاوتي را از عامالن اقتصادي بروز مي دهند.

با اين تعريف آيا مي توان تنها بر اساس  ■
تغيير در سازه فكري افراد در طول زمان، 
افزايش فساد در سال هاي اخير را توضيح 

داد؟
بايد توجه داشت که در همه اعصار فساد و افراد  □

فاسد وجود دارند. در زمان امام هم که ارزش هاي 
انقالبــي در جامعه غالب بود، افرادي بوده اند که از 
موقعيت خود سوء اســتفاده مي کردنــد، اما در آن 
دوره اين افراد در نــگاه مردم منفور بودند. اين در 
حالي است که بر اساس ويژگي هاي سرمايه داري، 
اين افراد نابغه هســتند و امروز مي بينيم که در مورد 
برخي که به اتهام فساد مالي مجازات شده اند گفته 

مي شود آن ها نابغه اقتصادي بوده اند.
در کنــار اين موارد موضوع مجــازات خاطيان هم 
مطرح اســت. مجــازات بايد به گونه اي باشــد که 
هزينه فســاد را در کشور باال ببرد. در اين زمينه نامه 
حضرت علي )ع( به مالک اشتر نکات بسيار مهمي 
دارد. در غرب هم اگر کسي فعاليت فاسدي داشته 
باشــد يا از قوانين مالياتي تخطــي کند با مجازات 
ســنگين روبرو مي شــود، مثاًل اگر کسي يک سال 
ماليــات ندهد به اندازه ماليــات کل مدت فعاليتش 
جريمه مي شــود. در ايران اما دســتگاه قضايي ما با 
مفســدان کالن برخوردي متناســب بــا جرم آن ها 
نداشــته و جز چند مورد مجازات سنگين، بسياري 
از احکام به گونه اي بوده که باز هم فرد خطاکار از 

فساد خود سود کسب کرده است.
از سويي تبليغات هم نوع زندگي مصرفي را رواج 
مي دهــد و در فرد براي اين شــيوه معــاش، انگيزه 
ايجــاد مي کند. درنتيجــه انســان ها نيازمندي هايي 
پيدا مي کنند که ارتباطي با نياز واقعي آن ها ندارد. 
در ايــن شــرايط خانواده ها و به ويــژه جوانان نوع 
رفتار و عملکرد افراد فاســد که بســياري از آن ها 
نزديــکان دولتمردان هســتند را الگو قرار مي دهند 
و درنتيجه يک فضاي مشــوق فساد ايجاد مي شود. 
در چنين فضايي رســيدن به ثروت هاي کالن حتي 
از شيوه هاي غلط، قابل قبول است و نفي نمي شود. 
ايــن افراد که حاال بــه تمکن مالي هم رســيده اند 
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ملــي را پيگيــري کردنــد. بااين حــال وقتي نوبت 
نهادهاي  به کشــورهاي درحال توســعه مي رســد 
بين المللي سياســت هاي کوچک کــردن دولت و 
خروج دولت از اقتصاد را مطرح مي کنند. اگر هم 
 زماني دولتي روي کار بوده که مي توانســته توسعه 
را در اين کشورها رقم بزند با آن برخورد کرده اند 

که نمونه آن کودتاي 28 مرداد است.
تمام دولت هاي پس از جنگ در ايران بدون توجه 
به قانــون و انديشــه هاي امام، انديشــه هاي اقتصاد 
ليبرالــي را بــا برداشــت هاي خود اجــرا کردند و 
حتي به واقعيت اين کشــورها که چگونه از صنايع 
خــود حمايت مي کنند، نگاه نکردند. کشــورهاي 
اســکانديناوي و امريکا در مورد کشاورزي مزيتي 
ندارند، ولي به توليد کنندگان خود يارانه مي دهند. 
امريکا ســاالنه ميلياردها دالر يارانه به کشــاورزان 
مي دهد. عالوه بر اين با دادن وام هاي ارزان به توليد 
و گرفتن ماليات هاي ســنگين از بخش غيرتوليدي 
از صنايع خود حمايت مي کنند، اما سياست گذاران 
ما به اين موضوعات توجه ندارند. ما شــيفته چيزي 
هســتيم که آن ها در عمل اجــرا نمي کنند. بحران 
مالي ســال 2008 فقط با دخالت دولت حل شــد. 
کشورهاي غربي براي تأمين منافع خود قيمت مواد 
اوليه را در ســطح بين الملل پاييــن نگه مي دارند و 
براي اين کار هزينه مي دهند. در کنار آن با تبليغات 
گسترده الگوي مصرفي را در جهت توليدات خود 
تغيير دادند که اين ها همــه نوعي حمايت از توليد 
است. شــبکه هاي متعدد ماهواره اي که همه آن ها 
نوع زندگــي مصرفي را تبليغ مي کنند، در حقيقت 
بازار مصرف را براي کاالهاي توليدي کشورهاي 
پيشــرفته آماده مي کنند. هزينه اين شبکه ها توسط 
دولت ها تأمين مي شــود و آن ها با اين کار از توليد 
داخلي خــود حمايت مي کننــد. در چنين فضايي 
کدام بخش خصوصي در کشورهاي درحال توسعه 
مي توانــد با همتاي خود در کشــورهاي پيشــرفته 
رقابت کند؟ به همين دليــل اگر دولت مي خواهد 
در عمل از فســاد جلوگيري کند و با اين مشــکل 
به صورت ريشه اي برخورد شود و از فقر و بيکاري 
و نااميدي حاصل از آن که امروزه بسيار زياد شده 
اســت بکاهد بايد زمينه را بــراي فعاليت هاي مولد 
فراهم کنــد و از توليد حمايت کنــد. تا زماني که 
اين شــيوه مديريت بر اقتصاد کشــور حاکم باشد 
نمي توان انتظار توســعه بلندمدت و حل مشکالت 

را به صورت ريشه اي داشت.

به عنوان پرســش آخر، در يک ميزگرد  ■
دانشگاهي گفته شــده براي مبارزه با فساد 
بايد مقــام رهبري نيز وارد عمل شــوند 
و فعاليت هايي که عامل فســاد در جامعه 
هســتند را محكوم کنند. نظر شما در اين 

مورد چيست؟
رهبري 13 ســال است که شــعار مبارزه با فساد  □

را داده  اند و به کــرات هم روي اين موضوع تأکيد 
داشــته اند. دولت اگر مي خواهد با فساد مقابله کند 
از همين گفته هاي ايشان نيز مي تواند کمک بگيرد 

و گام عملي در اين زمينه بردارد.■

گفته مي شــود بايد صنايعي در کشور ايجاد شوند 
که بــه صنعتي شــدن کشــور کمک کنــد. براي 
بخــش خصوصي به صرفه نيســت در ايــن صنايع 
سرمايه گذاري کند و در مواردي هم که بنگاه هاي 
دولتي بعد از ســرمايه گذاري هاي بزرگ به بخش 
خصوصي داده شده اند، گزارشي از نتيجه عملکرد 
ارائه نشده تا مشخص شود آيا اين خصوصي سازي 
به نفع جامعــه بوده يا خير. در مواردي شــاهد آن 
بوده ايــم که زمين هــاي برخي از ايــن کارخانه ها 
به فروش رســيده و توليد از بين رفته اســت؛ حتي 
ديده شــده انبــار کارخانــه محــل تجميــع کاالي 
وارداتــي شــده و توليد صــورت نمي گيــرد. در 
مقابل مي بينيم صنايع دفاع که کاماًل دولتي اســت 
افتخارآفرين شده است. زماني که مديريت دولتي 
بر عهده افراد متعهد باشــد به اقتصاد کشور کمک 
مي شــود؛ البته اگر اين نهادها فسادي داشتند بايد با 
آن مقابله شود، اما اگر موفق بود بايد از آن حمايت 
کرد. صنايع دفاع ما اآلن نياز ارزي ندارند و از بقاي 

کشور هم حمايت مي کنند.
کرده  ■ تالش  يازدهم  دولت  بااين حال 

حداقل در ســطح اعالم مصاديق فســاد 
و پيوند فســاد اقتصادي و فســاد سياسي، 
تابوهايي را که در گذشــته در اين زمينه 
وجود داشــته از ميان بردارد. به نظر شما 
اين رويكــرد در عمل هم مي تواند موفق 

باشد؟
يکي از اشــکال هاي دولت يازدهــم که تقريباً  □

همه دولت هاي پس از جنگ هم دچار آن بوده اند 
اين اســت کــه از سياســت هاي خــروج دولت از 
اقتصــاد و کم کــردن حمايت هــاي دولتي پيروي 
مي کنــد. در غرب هــم در مراحل اوليه توســعه، 
دولت هــا براي حمايت از اقتصاد سياســت گذاري 
مي کردند و دخالت داشــتند. پس از جنگ جهاني 
دوم هم دولت ها براي رفع مشــکالت حاضر شدند 
انديشه  اســميت را کنار بگذارند و از سياست هاي 
کينــز اســتفاده کننــد. در زمــان حاضر نيــز اين 
حمايت ها به شــيوه هاي مختلف ادامه دارد. امريکا 
تعرفه  فوالد وارداتي از چين و وسايل الکترونيکي 
از ژاپــن را افزايش داده تــا از صنايع داخلي خود 
حمايــت کند. تنها کشــوري کــه از نظريات آدام 
اســميت براي صنعتي شدن اســتفاده کرد انگلستان 
بود. ســاير کشــورها توصيه هاي فردريک ليســت 
را راهنمــا قــرار دادند و ســود در چارچوب منافع 

مقبول نيست و افراد براي کسب سود به فعاليت هاي 
داللي و واسطه گري روي مي آورند.

دولت هــا نيــز در ايران تقريبــاً هميــن رويکرد را 
داشــته اند و بيشتر از اينکه به فکر توليد باشند سعي 
کرده  اند بــا واردات تورم را کنتــرل کنند و منافع 
واردات بيشتر از منافع توليد موردتوجه بوده است. 
وقتي دولت هم همين گونه فکر کند و در ســطوح 
باال با فساد مقابله نشود، بي اعتمادي نسبت به قانون 
اساســي و انديشــه هاي امام و انقالب و رهبري در 
جامعه به وجود مي آيد که پيامدهاي منفي آن را در 
جامعه امروز مي بينم. براي مقابله با اين شــرايط نيز 

يک کار ويژه و يک انقالب از درون الزم است.

مسئوالن دولت يازدهم بارها در سخنان  ■
نهادهاي  اقتصــادي  فعاليت هاي  از  خود 
نظامي در کشور انتقاد کرده اند و اين نوع 
فعاليت ها که تا حدي درگير فساد هم شده 
اســت را محكوم کرده اند. به نظر شما آيا 
اين نوع مواجهه مســتقيم با نهادهايي که 
داراي قدرت هم هستند مي تواند يک گام 

مهم براي مبارزه با فساد در کشور باشد؟
بايد توجه داشته باشــيم که سازمان هاي دولتي  □

و حتي غيردولتــي و تحت نظارت نهادهاي نظامي 
هم در يک چارچوب سازماني عمل مي کنند. اگر 
يک فرد در اين سازمان ها فسادي داشت، بايد مورد 
محاکمه قرار بگيرد، اما اگر يک ســازمان فعاليت 
اقتصادي مي کند و اين فعاليت ها براي اقتصاد صرفه 
دارد، چرا جلو آن را بگيريم. البته نبايد قراردادهاي 
دولتي و پروژه ها بــا امتيازهاي خاص و زير قيمت 
به نهادهاي دولتي واگذار شــود اما اگر اين نهادها 
در مقايســه با بخش خصوصــي کاري را در زمان 
کمتــر و کيفيت باالتر انجام مي دهنــد، چرا بايد با 
آن ها مقابله کرد؟ حتي مواردي بوده که اين نهادها 
طرح هايــي را در کشــور اجرا کرده انــد، اما هنوز 

دريافتي از دولت نداشته اند.
اگــر مي خواهيم با فعاليت اقتصــادي نهادها مقابله 
کنيم، بايد جايگزين هاي خوبي براي آن ها داشــته 
باشيم. بخش خصوصي ما نشان داده که قادر نيست 
مسائل اقتصادي ما را حل کند و طبق اصل 44 قانون 
اساســي زماني کــه بخش خصوصي قــادر به حل 
مشکالت نيست، دولت بايد وظيفه به عهده بگيرد. 
بايــد توجه کرد که در مديريت خصوصي شــرط 
ادامه فعاليت، سودده بودن آن است و به همين دليل 
ممکن اســت منافع اجتماعي قرباني سود شود، اما 
در مديريت دولتي ســود اجتماعي به سود شخصي 
اولويت دارد. در ابتداي انقالب و در شــرايطي که 
تــورم حدود 20 درصد بود، بنــا بر مصوبه مجلس 
کارخانه هاي مواد غذايي نمي توانســتند بيشــتر از 
10 درصد ســود داشــته باشــند و در حقيقت زيان 
مي دادند، اما کاال به دســت مردم مي رســيد و فقرا 

قدرت خريد مايحتاج خود را داشتند.
عــالوه بر ايــن در مديريــت دولتــي موضوعي با 
عنوان ثمربخشــي مطرح اســت که در حال حاضر 
تقريبــاً هيچ کــدام از فعاالن بخــش خصوصي يا 
تعاوني بــه آن توجه ندارند. در بحث ثمربخشــي 

رهبري 13 سال است که شعار 
مبارزه با فساد را داده  اند و به کرات 

هم روي اين موضوع تأکيد 
داشته اند. دولت اگر مي خواهد 
با فساد مقابله کند از همين 
گفته هاي ايشان نيز مي تواند 

کمک بگيرد و گام عملي در اين 
زمينه بردارد
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در ابتدا براي خوانندگان مجله مختصري  ■
از فعاليت هاي خودتان را شرح دهيد؟

و  □ توليد کننــده  به عنــوان   1378 ســال  از  مــا 
تکثير کننــده ماهي شــروع به کار کرديــم. کار ما 
در مراحــل اوليه توليدي بود، ولي بعد از دو ســال 
مجــوز تکثير هم گرفتيم؛ يعنــي توليد و تکثير بچه 
ماهي. به علت خوش آب و هوايي منطقه، قســمت 
گردشــگري را هم فعــال کرديم، يعنــي کار ما از 
تکثير به توليد و از توليد به مصرف ختم شــد. اآلن 
در روســتاي نجنه يک هتل دوســتاره، رستوران و 
فضايي براي گردشــگران داريم که از فصل بهار تا 

پاييز مورداستفاده قرار مي گيرد.
چه زماني به مرحله بهره برداري رسيديد؟ ■
سال 1387 به بهره برداري رسيد. □
چگونه وارد اين فعاليت شديد؟ ■
آن زمان مســئوالن منطقه در زمينه کشــاورزي  □

خيلي دلسوز بودند. قصد اين داشتند که مملکتمان 
پيشــرفت کنــد و ازنظر توليد کار دســت خودمان 
باشد. با راهنمايي اين مسئوالن جهاد کشاورزي، در 
روســتا کالس يک هفته اي درباره توليد و پرورش 
ماهي قزل آال برگزار شــد و ما را آمــوزش دادند. 

بــا اين آموزش و راهنمايي بــود که باالخره کار را 
شروع کرديم و به بهره برداري رسانديم.

اين طــرح از برنامه هاي ترويج بود که  ■
شما را به اين مسير کشاند؟

بله يکي از برنامه هاي ترويج بود وگرنه ما اصاًل  □
با پرورش ماهي آشــنايي نداشتيم و شيوه کار را بلد 

نبوديم.
پيش ازاين شما کار کشاورزي و دامداري  ■

انجام مي داديد؟
کار کشاورزي مي کرديم. به ديگر شهرستان ها  □

مي رفتيــم. در کــوره آجرپــزي کار مي کرديم يا 
براي کارگري به شــمال مي رفتيم و در مرز هم کار 

مي کرديم.
از ســال 87 که کار را شروع کرديد،  ■

حجم فعاليت چگونه بود؟
ما يــک زيربناي مفيد را بنــا و توليد بچه  ماهي  □

را شــروع کرديم. بچــه ماهي را از شهرســتان ها و 
اســتان هاي ديگر مي آورديم. پس از چند ســال که 
مجــوز تکثير را گرفتيم، به علت کيفيت آب منطقه 
نجنه و تجاربي که داشــتيم، دايره کشــاورزي با ما 
همکاري کردند و توانســتيم دو ميليــون بچه ماهي 

توليد کنيــم. پس ازآن ما فعاليت را شــروع کرديم 
و خيلــي هم راضي بوديــم تا توانســتيم دو ميليون 

بچه ماهي را به بازار برسانيم.
يعني شــما اينجا تخم ماهــي پرورش  ■

مي داديد؟
بله. ما ماهي مادر داشتيم و تخم گيري مي کرديم  □

و زماني که به مرحله بچه ماهي 50 گرمي مي رسيد 
به ديگر شهرستان ها مي فرستاديم.

اينجا چند نفر کارگر و همكار داشتيد؟ ■
ســال اول با دو نفر شروع به کار کرديم و زماني  □

که کارها را تکميل کرديم هم در زمينه گردشگري 
و هم توليد و تکثير به 15 نفر رسيد؛ يعني تا سال 92 

حدود 15 نفر اينجا مشغول بودند.
چه کســاني خريدار بچــه ماهي هاي  ■

تكثيرشده بودند؟
ما براي توليد دو ميليون بچه ماهي مجوز داشتيم  □

و در حد مجوز ســاليانه توليد مي کرديم و به ديگر 
شهرســتان هاي استان کردستان، اســتان آذربايجان 
غربــي، آذربايجــان شــرقي و شهرســتان بيجــار 
مي فرســتاديم. مدت دو ســال هم به اقليم کردستان 

عراق صادر مي کرديم.

توليد ملي قرباني بي تدبيري
مشكالت توليد کنندگان ماهي قزل آال در گفت و گو با آقاي کريم پزشكي

احسان هوشمند: درد مزمن کم توجهي به روند توسعه مناطق مرزي يكي از شاخص هاي نظام برنامه ريزي کشور است که موجب 
تشديد شكاف هاي توسعه اي میان سرحدات کشور با مناطق مرکزي  شده است؛ البته در چند دهه گذشته براي رفع مشكالت 
توسعه اي مناطق مرزي کشور برنامه هايي تدوين و اجرا شده، اما شوربختانه چنین برنامه هايي نتوانست به مقصود وافي و کامل 
نائل آيد. مشكالت اقتصادي اين مناطق و نیز تحريم هاي کشور موجب شده تا در چند دهه گذشته گروهي از شهروندان مناطق 
مرزي با گسترش مراودات خود از طريق تجارت غیررسمي با آن سوي مرزها، راه هاي درآمدي تازه اي براي خود مهیا کنند. اين 
شیوه تجارت البته با مخاطراتي نیز روبرو است. پیش ازاين، موضوع تجارت غیررسمي و کولبري در شماره 77 مجله چشم انداز 
ايران )اســفند 91 و فروردين 1392( و با دو عنوان »کولبري و تجارت چمداني« و »کولبران کرد و راه هاي آزموده شده« توسط 
دکتر پرويز پیران و احسان هوشمند موردبررسي قرار گرفت. در ادامه رويكرد پیش گفته و در جهت توجه بیشتر به تولید ملي 
و ســرمايه گذاري ملي، در اين بخش گفت و گويي با يكي از کارآفرينان شهرستان بانه صورت گرفته که در منطقه اي مرزي و با 
ابتكاري شخصي، اقدام به تأسیس مؤسسه اي چندمنظوره کرده که هم پرورش ماهي قزل آال را در دستور کار قرار داده و هم با 
تأســیس هتل و نیز تفرجگاهي در میان جنگل هاي زيباي شهرستان بانه به توسعه گردشگري در اين منطقه ياري کرده است. 
چنین سرمايه گذاراني شايسته است که بیش ازپیش موردتقدير قرار گیرند، هرچند بروز مشكالت گوناگون و پیچیده براي اين 
نیروهاي مولد، به ويژه در دولت قبل، مانع ادامه فعالیت هايشان شده است. امید است مسئوالن محلي و خاصه استاندار استان 
کردســتان و ساير مسئوالن منطقه، راه را براي گسترش فعالیت و استمرار اين دست از فعاالن اقتصادي بگشايند. الزم به ذکر 
است گفت وگو با آقاي کريم پزشكي در محل هتل ماهي )هتل ماسي( روستاي نجنه بانه صورت گرفته است. چشم انداز زيباي 
روستاي نجنه و نیز محل مناسب هتل در میان جنگل هاي بانه به هر مسافري اين پیام را منتقل مي کند که اين مناطق بكر، زيبا 

و البته غني مستقر در مرزهاي کشور بايد بیش از همیشه موردتوجه مسئوالن و برنامه ريزان کشور قرار گیرد.
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در همين دوره به فكر تأسيس هتل ماسي  ■
يا هتل ماهي افتاديد؟

منطقه ما يک منطقه گردشــگري است و نياز به  □
داشــتن هتل احساس مي شــد که ما اين ريسک را 
کرديم. ما بايد نياز گردشگران را تأمين  مي کرديم. 
به همين علت بناي يک رستوران و يک هتل را براي 

رفع نياز گردشگران در دستور کار قرار داديم.
اين هتل ظرفيــت پذيرايي از چند نفر  ■

ميهمان را دارد؟
ظرفيــت 20 نفر ميهمــان را دارد. رســتوران هم  □

استفاده جداگانه دارد. در فصل زمستان جداگانه و در 
بهار و تابستان در محوطه بيروني هتل، تدارکات الزم 
براي استقرار گردشــگران صورت گرفته است. در 
فصل زمستان کساني که عالقه به ماهي خوردن دارند 
نيز در رستوران پذيرايي مي شوند. مردمي که بيرون از 
هتل مستقر مي شوند هم مي توانند ماهي زنده يا آماده 
طبخ يا کباب شــده خريداري کننــد؛ يعني هم زمان 
به جز بازار مصرف به گردشگراني هم که بخواهند از 

ماهي استفاده کند امکانات داده شده است.
پس شما کار توليد و تكثير و حتي مصرف  ■

ماهي را هم زمان داشتيد، ضمن آنكه فضاي 
گردشگري را هم سامان داديد و تأسيسات 
زيادي هم ساخته شــد؛ ازجمله راه روستا 
به هتل کشــيده و ســپس آســفالت شد و 
محوطه سازي اينجا هم با هزينه شما صورت 
گرفته اســت. چطور شــد که با مشكالت 

امروزي روبرو شديد؟
متأســفانه شش سال پيش مســئوالن با همکاري  □

اتحاديه سراسري شــيالت دست به دست هم دادند 
و ايران را ازنظر توليد و تکثير ماهي قزل آال وابســته 
کردنــد. توجيه آن ها هم اين بــود که ما نژاد بهتري 
به ايران مي آوريم و به اين عنوان واردات آغاز شد. 
مدعي بودنــد نژاد قزل آالي داخلي خيلي مناســب 
نيست و براي اصالح نژادي بايد واردات داشت؛ البته 
وارداتي بدون مقدمات و ملزومات اوليه و مناســب 

ازجمله دقت در سالمت ماهي هاي وارداتي.
پس ازآن ماهي هاي ويروس دار وارد شد؛ آن هم از 
کشورهاي مختلف، نه از يک کشور، اين روش هم 
بيماري هــاي ماهي را وارد کشــور کرد و هم توليد 
ملي را نشــانه گرفت. مقصود اين گروه ها نه ارتقاي 
توليد کشور و خدمت به ايران، بلکه منافع شخصي و 

سودهاي کالن بود.
آيا سازمان هاي دولتي در برابر اين روند  ■

مقاومت کردند؟
خير، هيچ مقاومت اثربخشي صورت نگرفت. اين  □

انتظار وجود داشت که از ما و توليد داخل پشتيباني 
کنند و جلوي ايــن روند را بگيرند تا هزينه اي براي 
دولت و کشــور ايجاد نشود و توليد کننده ها مأيوس 
نشوند اما هيچ تالشــي صورت نگرفت و نتيجه اين 
شــد که همه بيکار شــدند. به عنوان نمونه شــاغالن 
پــرورش ماهي توليدي ما که 15 نفــر بودند اآلن به 

5 نفر رسيده اند.
يعني واردات تخم ماهــي که صورت  ■

گرفت، عماًل کار شما را با رکود روبرو کرد 
و شــما مجبور شديد نيروي شاغل به کار را 

اخراج کنيد؟

نه تنها توليــدي ما، صدها توليــدي ديگر هم به  □
چنين سرنوشــتي دچار شدند. تابســتان گذشته در 
تهران جلســه اي بود و در اين جلســه مسئوالن آمار 
دادند که 400 پروژه به تعطيلي مطلق رســيده است. 
از تابستان گذشــته تا امروز هم آمار دقيقي ندارم و 

نمي دانم چند پروژه ديگر تعطيل شده اند.
آيا آزمايش هاي الزم براي تست سالمت  ■

ماهي هاي وارداتي صورت مي گرفت؟
ايــن ســوداگران ماهــي در هنــگام تســت و  □

نمونه گيري در قرنطينه از يک نمونه متفاوت و خوب 
اســتفاده مي کردند و بقيه ماهي هاي خود را قاچاقي 

وارد کرده و در کشور توزيع مي کردند.
علي رغــم مجوز رســمي که داشــتند  ■

قاچاقي هم ماهي وارد مي شد؟
اآلن براي ســازمان دولتي مسئول، مشخص شده  □

اين ها حتي با االغ و چهارپا تخم ها را از ترکيه وارد 
مي کردنــد؛ آ ن  هم تخم هايي کــه مريض بودند؛ ما 
به عنــوان يک توليد کننــده مي دانيــم از ماهي مادر 
چگونه نگهــداري کنيم که تخم ماهي و بچه ماهي 
کيفيت بااليي داشــته باشــد يا برعکــس مي توانيم 
به گونه اي کار کنيم که کيفيت پايين باشد. اين گروه 
رفتند از جاهايي تخم هايي وارد کشــور کردند که 

ايران را با معضل روبرو کنند.
قيمت تخم هاي وارداتي نسبت به توليد  ■

داخل پايين تر بود؟
خيــر، حتي قيمــت آن ها باالتــر از داخل بود و  □

به صورت نقــدي هم معامله صورت مي گرفت. اين 
گروه سال اول تخم هاي خيلي خوبي از شرکت هاي 
معتبر و نژادهاي اصالح شــده وارد کردند تا انگيزه 
توليد کننده ها را عوض کنند اما بعداً تغيير رويه دادند.

از چه کشــورهايي تخم ماهــي وارد  ■
مي کردند؟

از فرانسه، امريکا، آلمان. در مباحث دامپزشکي  □
گفته  مي شــود که توليد کننده بايــد با يک جا براي 
واردات ارتباط داشــته باشــد تا مشــکالتش کمتر 
شــود. اين وارد کننده ها و قاچاقچيان زماني که کار 
را شــروع کردند از چند شرکت که نفوذ داشتند و 
اختيارات داشتند واردات انجام دادند. براي اين کار 
مجوز هم گرفتند؛ يعني نه تنها از يک کشور، بلکه از 
هر جايي که تمايل داشتند واردات صورت گرفت. 
تخمي هم که وارد شد نه تنها کيفيت نداشت، بلکه 

چندين ويروس و بيماري را وارد کشور کرد.
چه ويروسي؟ ■
ويروس وي اچ اس، يعني هر سال يک ويروسي  □

وارد مي شــد و چندين بيماري مختلف وارد کشور 
شده که اساساً چنين ويروس هايي پيش تر نداشتيم.

خساراتي هم وارد کرده؟ ■
خسارات ســنگيني وارد کرده اســت، به عنوان  □

نمونه و بر اساس نظر کارشناسان پرونده حدود 420 
ميليون تومان به واحد ما خسارات وارد شده است.

اين ويروس چگونه عمل مي کرد؟ ■
اين ويــروس ســالمتي ماهي را مي گيــرد و به  □

تلف شــدن ماهي مي انجامد و هيچ گونه دارويي هم 
براي درمان آن کارگر نيست. اين ويروس در ايران 
تازه پيداشــده، پيش تر گريبان گير کشورهاي ديگر 
حتي امريکا بوده است. ســوداگران اين ويروس را 
براي کشور و مزارع ايران به ارمغان آوردند، بي آنکه 
کسي در اين خصوص مورد بازخواست جدي قرار 

گيرد و مزارع سالم ماهي کشور را آلوده کردند.
يعنــي شــرکتي کــه مجوز داشــته  ■

سوء استفاده کرده؟
بله. مجــوز يک ميليــون قطعه داشــته، ولي 50  □

ميليون يا 100 ميليون قطعه وارد کرده اند. يک ميليون 
قطعه اي را که داشته به قرنطينه داده و به جاي آن از 
اسپانيا و ترکيه و جاهاي ديگر هم بدون مجوز وارد 

کرده است.
وظيفه ما اين بوده که موضوع را به گوش مسئوالن 
برســانيم. من به استانداري، جهاد کشاورزي استان، 
دامپزشکي و اداره کل شهرستان و جهاد کشاورزي 
شهرســتان رفتم و نمونه بردم. دومرتبه پيش نماينده 
رفتم، نامه براي همه اين نهادها و افراد بردم؛ همگي 
جواب نامه ها را به جاهاي مربوطه ارجاع دادند ولي 

جوابي نگرفتم.
هيچ برخــورد دولتي در اين ســال ها  ■

صورت نگرفت؟
مســئوالن دولتــي بايــد چنين شــرکت هايي را  □

مؤاخذه کنند. به هرحال واردات تخم ماهي و سپس 
ويروس همراه آن توانست تمام کشور را تحت تأثير 
قرار دهد يعني هم ارز از کشــور خارج شــده، هم به 
توليد ملي کشورمان ضربه وارد شد و هم کارگران 
زيادي دچار مشکل شدند. به هرحال توليد کم شد و 
کارگران هم بيکار شدند و عماًل درنهايت چيزي جز 

خسارت نصيب ايران نشد.
اين خطاهايــي که صورت گرفته مخالف دســتور 
رهبري بوده که سال گذشــته را »اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملــي و مديريت جهــادي« نام گذاري کرده 
بودند. متأسفانه کل کارهايي که در اين بخش انجام 
شــد برعکس فرموده رهبري بود. فعاًل دولت براي 
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گام اول بايد جلوي فعاليت شــرکت هاي مســئول 
اين وضع را بگيــرد. واردات تخم ها معضل بزرگي 
بــراي بازار مولــد ايران توليــد کــرده و بايد مورد 
بازخواســت قــرار گيرند. هنــگام ورود اين تخم ها 
ما در شــرکت احتياط کرديم و حــدس زديم اين 
تخم ها براي کشور و مزرعه ما مشکل ايجاد مي کند، 
لذا در قســمتي از مزرعه بخشــي را قرنطينه کردم و 
تعــدادي از ماهي هاي توليد ايــران و خودمان را در 
قرنطينه قرار دادم. وقتي که مشــکل ويروس اين بچه 
ماهي هاي وارداتي مشخص شد، مزرعه ما توانست 
از اين ماهي هاي قرنطينه شــده داخلي استفاده کند؛ 
اما بسياري از شرکت ها که کل ماهي هايشان آلوده 
شد و ويروسي شده اند، در برابر مشکل ويروس هاي 
وارداتي متحمل خسارات سنگيني شده و تا تعطيلي 
مزرعه پيش رفتند. قيمت بچــه ماهي مولد در ايران 
هم از 250 تومان به 400 تومان رســيد. از اين تغيير 
قيمت نيز مزرعه داران متحمل خسارات زياد شدند و 

دالل ها سود کالن بردند.
آيا در استان کردســتان آمار مشخصي  ■

از شــرکت هايي که مانند شما دچار مشكل 
شدند هست؟

در شهرستان بانه پنج يا شش  مزرعه بود که االن  □
هيچ کدام فعال نيســتند. من هم به تازگي شــروع به 
فعاليت کرده ام. من سه سال پيش قسمتي را به صورت 
قرنطينــه جــدا از مزرعه نگــه داشــتم درحالي که 
دامپزشکي تأکيد مي کرد بايد اين بخش قرنطينه را 
هم از بين ببري. گفتم اگر ضرري باشد براي مزرعه 

نويسنده: ميكائيل عظيمي
انتشارات: کوير

قيمت: 12000 تومان
روز شــانزدهم تيرمــاه 1358، روزنامه هــا خبــر از 
تصويب قانوني در شــوراي انقــالب مي دادند که 
به موجب آن بسياري از صنايع کشور، ملّي اعالم شده 
و مالکيت آن ها در اختيار دولت قرار مي گرفت. اين 
قانون که عنوان »حفاظت و توســعه صنايع ايران« را 
بر تارک خود مي ديد، مبناي شکل گيري سازماني 
شد که مسئوليت بيش از 470 واحد صنعتي بزرگ 
و کوچک را بر عهده داشت، سازماني که تا سال ها 
بزرگ تريــن نهاد تأثيرگــذار در صنعت و يکي از 
مهم ترين ســازمان هاي اقتصادي کشور بود. جالب 
آنکه اين اقدام در دولت کسي رخداد که کماکان 
و حتي سال ها پس از فوت به صفت »ليبرال« معرفي 

مي شود؛ مهندس مهدي بازرگان.

خودم و اگر نفعي باشــد هم بــراي خودم. من هيچ 
تخمي را از بين نمي بــرم تا پس از توليد ماهي، اگر 
ماهي ها ســالم بود نگه مي دارم اگر بد بود يک چاه 
ديگر بکنيد اين ها را دفن کنيد، ولي خوشبختانه االن 
همين ماهي هاي قرنطينه شده مزرعه خودمان خدا را 

شکر اميدوارمان کرده است.
اگر دولت از مزرعه شــما و ديگر مزارع  ■

حمايت کند امكان بازگشت به حالت سابق 
هست؟

در ســال 87 با کمک مسئوالن جهاد کشاورزي  □
شروع کرديم و دلسوزي و همراهي آن ها موجب شد 
تا کارگران ما به 15 نفر برســند؛ اما امروزه مسئوالن 
جهاد کشاورزي خودشــان را عقب نگه داشته اند و 
نقش مهمي در ايــن خصوص ايفا نمي کنند. ضمن 
آنکه در اين ســال ها که کار ما با مشکل ويروس و 
بيماري ماهي ها روبرو شد ساير سازمان ها مانند اداره 
برق و تأمين اجتماعي هم مشکالت بيشتري براي ما 

ايجاد مي کنند.
مقصود شــما اين است که سازمان هاي  ■

مختلف در اين وضعيــت با وضع عوارض 
و ماليات و غيره بر مشــكالت شــما اضافه 

مي کنند؟
بيشــتر اين کارهايــي که انجام مي شــود قانوني  □

نيســت و سليقه اي اعمال مي شود ولي اين مسئوليت 
دســت دولــت اســت و بايــد دولت جلــوي اين 

موضوعات را بگيرد.
يعني مسئوالن استاني و استانداري و بقيه  ■

سازمان ها هيچ حمايتي از شما نكردند؟
عماًل هيچ حمايتي نکردند، البته چرا نامه نگاري  □

کردند.
حمايت عملي؟ ■
هيچ حمايت عملي صــورت نگرفت. چند روز  □

پيش دامپزشــکي شهرســتان شماره حســابي از من 
خواست تا يک خسارت 10 ميليوني واريز کنند. آن 
را هم چه زماني و چگونه بدهند معلوم نيست. ببينيد از 
خسارت 420 ميليوني من که توسط کارشناس تأييد 
شده تنها قرار شــده 10 ميليون تومان پرداخت شود. 
افزون بر خسارت و ضرر، مشکالت روحي و رواني 
هم متحمل شدم آن هم از ناحيه اي که مقصر ديگران 
بوده اند، ضمن آنکه کارگراني هم بيکار شدند و همه 

اميد و انگيزه اي که به کارم داشتم را از دست دادم.
البته در ابتداي کار يعني ســال اول، ميراث فرهنگي 
آمد و ازلحاظ جاده و ســرويس بهداشتي همکاري 
کرد. جهاد کشــاورزي مســئوالني براي همکاري 
و همفکري مي فرســتاد، ولــي از زماني که ما دچار 
ايــن مســئله واردات تخم آلوده شــديم و وضعيت 
خراب شــده، کسي را نمي بينيم، اگر هم بيايند براي 
پول و عوارض مي آيند؛ مثاًل تأمين اجتماعي يا اداره 

برق که هزينه هاي تازه اي را به ما تحميل کرده اند.
با تشكر از وقتي که در اختيار چشم انداز  ■

ايران قــرار داديد، اميــدوارم به زودي با 
همت شــما و همكاري مسئوالن براي رفع 

مشكالت شما چاره اي انديشيده شود.■

ايــن پژوهش ثمره هفــت ماه مطالعــه تمام وقت و 
جســتجوي اســناد پراکنده و معدود برجاي مانده و 
همچنيــن گفت وگو با 27 نفر از دســت اندرکاران 

سازمان منحل شده صنايع ملي ايران است.
در اين کتاب تالش شده تا روايتي مبتني بر شواهد 
از شکل گيري ســازمان صنايع ملي ايران، عملکرد 
آن ســازمان و درنهايت آثار و پيامدهاي آمدورفت 
آن ارائه شــود. اين مطالعه از آنجــا اهميت مي يابد 
که بيش از يک دهه از انحالل ســازمان صنايع ملي 
مي گــذرد و مي توان ســخن از عبرت ها و پندهاي 
يک اقــدام مهم و تاريخــي به ميــان آورد، آثار و 
پيامدهــاي پس از انحالل را محــک زد و آن را در 
ترازوي شــواهد نهاد تا پند و توشــه اي باشــد براي 

اقدامات آتي.■

معرفي کتاب
روايت سازماني که بود

شكل گيري، عملكرد و آثار سازمان صنايع ملي ايران
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و شکل اســتفاده از منابع را بدون تغيير روابطشان 
با يکديگر، تغيير دهند«4. بر اين اســاس و با توجه 
بــه اينکه بخشــي از عوامل خشک شــدن درياچه 
اروميه به نحوه اســتفاده و برداشــت بي رويه افراد 
از منابع آب حوضه آبريز درياچه برمي گردد، لذا 
پرداختن به موضوع خشک شــدن درياچه از منظر 
»ســرمايه اجتماعي«- به عنوان يکــي از اهرم هاي 
کنترل رفتــار اجتماعي افراد- مي تواند راهگشــا 

باشد.
سرمايه اجتماعي و جايگاه آن در توسعه

از نظر رابرت پاتنام،5 ســرمايه اجتماعي داللت بر 
اشــکالي از ســازمان هاي اجتماعي چون اعتماد، 
قواعد و شبکه ها دارد که مي توانند کارايي جامعه 
]و هماهنگي و مشارکت افراد جامعه[ را از طريق 
کنش هاي متناسب تســهيل نمايند و لذا همکاري 

خودانگيخته را تسهيل مي کند.۶
امروزه ســرمايه اجتماعي جايگاه ويــژه اي را در 
ادبيات جامعه شناســي توســعه به خود اختصاص 
داده اســت به گونــه اي کــه برخــي آن را حلقــه 
گمشده توسعه کشورهاي توســعه نيافته مي دانند. 
تعابير عام ديگري که معموالً در مورد اين مفهوم 

به کار مي رود عبارت اند از:
- سرمايه اي فراتر از سرمايه انساني؛

- بدون ســرمايه اجتماعي، هيچ اجتماعي به هيچ 
سرمايه اي نمي رسد؛

- اعتماد، صداقت، حســن تفاهم، ســالمت نفس، 
همبســتگي، همــدردي، دوســتي، همــکاري و 

راهکارهايي که در راستاي نجات درياچه اروميه 
توسط دولت مورد تصويب و پيگيري قرار گرفته 
است )که البته بيشتر ماهيت و رويکرد فني دارد(، 
اگر اين عوامل انســاني-اجتماعي و حتي سياسي 
و نيــز ظرفيت هــاي اجتماعي-فرهنگــي جامعــه 
هــدف را ناديده بگيرند، نســخه پايــداري براي 

عالج بخشي درياچه نخواهند بود.
آب يــک منبع بــا مالکيت مشــترک اســت که 
نمي توان کســي را از بهره مند شدن از آن مستثنا و 
محروم کرد و عالوه بر اين، خصلت رقابت پذيري 
دارد؛ يعني استفاده از آن توسط يک سري افراد، 
موجب کاهش سهم افراد ديگر از آن مي شود. در 
چنين شــرايطي سطح و روش استفاده از اين منابع 
به شــدت متأثر از روابط انسان ها با يکديگر است 
که خود موضــوع سياســي و اجتماعي-فرهنگي 
اســت و مي توانــد بــا مفاهيمــي چون: »ســرمايه 
اجتماعــي«1 و »دوراهــي اجتماعي«2 تبيين شــود. 
بــا توجه به ماهيــت منابع آب به عنــوان يک منبع 
محدود و مشترک مورداستفاده افراد و بخش هاي 
مختلف جامعه از يک سو و از سوي ديگر با توجه 
به کارکــرد ســرمايه اجتماعي به عنــوان يکي از 
وجــوه و زمينه هاي کنش متقابل و همکاري افراد 
يک جامعه، مي توان انتظار داشت که باال يا پايين 
بودن ســرمايه اجتماعي در يــک جامعه مي تواند 
به ترتيــب موجب تخفيــف يا تشــديد تنش ها و 
اختالفات ناشي از کمبود آب شود.3 به گفته يکي 
از متفکران حوزه توســعه، »مردم نمي توانند روش 

 درياچه اروميه، بزرگ ترين درياچه داخلي ايران 
و دوميــن درياچه آب شــور دنيا کــه زماني يکي 
از مناظــر چشــم نواز آذربايجان بود، سرنوشــت 
غم انگيزي پيداکرده و به اعتقاد برخي، نفس هاي 
پايانــي را مي کشــد. در اينجــا انســان و تغييرات 
اقليمــي دست به دســت هم داده اند تــا اين ميراث 
طبيعي ارزشــمند را به يک بــاره و در عرض چند 
دهــه به نابودي بکشــانند. متخصصــان مي گويند 
مجموعه عوامل انســاني و سياســت گذاري نظير 
اجراي طرح هاي متعدد توســعه، برداشــت منابع 
آب، توســعه روزافزون اراضي کشاورزي و تغيير 
الگوي کشــت به ســمت محصوالت کشاورزي 
پرآب بر و نيز عوامل طبيعي نظير نوســانات اقليمي 
)کاهش ميزان بارش ها و افزايش دما و تبخير( در 
ســطح حوضه آبريز درياچه اروميــه، اين درياچه 
را در آســتانه خشــکي کامــل قرار داده اســت. 
شــواهد موجود و همچنين تجارب به دســت آمده 
از درياچه هاي مشــابه در برخي نقاط دنيا، عاقبت 
زيســت محيطي،  بهداشــتي،  به لحاظ  را  ناگواري 
اجتماعــي و اقتصادي براي منطقه و ســاکنان آن 
ترسيم مي کند. به نظر مي رسد همان طورکه علت 
و ريشــه اين بحران در داخل حوضه آبريز مشرف 
به اين درياچه و فعاليت هاي توســعه اي انجام شده 
در آن دارد، درمان آن نيز در همين حوضه آبريز و 
در اجزاي انساني و طبيعي آن است. در اين ميان، 
با توجه به اينکه بحران درياچه اروميه بيشتر معلول 
يک سري رفتارهاي فردي-اجتماعي نادرست در 
استفاده از منابع طبيعي )در اينجا آب( و رفتارهاي 
نهادي نادرســت در سياســت گذاري هاي استفاده 
از اين منابع اســت، به نظر مي رسد راه حل آن نيز 
بيشتر در دســت عوامل انســاني-اجتماعي )يعني 
کشــاورزان به عنــوان بهره بــرداران اصلي آب و 
نهادهاي اجرايي واقع در حوضه آبريز( قرار دارد. 
بر اين اســاس مي تــوان پيش بيني کــرد طرح ها و 

بحران درياچه اروميه از منظر سرمايه اجتماعي

محمد حب وطن
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و انسجام اجتماعي، موجب تقويت روحيه جمعي 
مي شــود و در سايه آن انســان ها در دوراهي هاي 
اجتماعــي منافــع ملي و جمعي را بــر منافع فردي 
ترجيح مي دهند و به دليل اعتماد متقابل بين دولت 
و مردم، برنامه هاي توسعه اي دولت ها با مشارکت 

مردم موفق تر و مؤثرتر انجام مي شود.
ســرمايه اجتماعي، جامعــه کوتاه مدت و 

بحران درياچه اروميه
زوال ســرمايه اجتماعي در کشــورمان بي شباهت 
به اوضاع وخيم درياچه اروميه نيســت! ديوارهاي 
بلند خانه ها، سيم هاي خاردار يا نرده هاي تيز روي 
دروديوار و پنجره  ســاختمان ها، نشــان از خشک 
شــدن نهال اعتمــاد و انســجام در جامعه اســت. 
رانندگي، کاهش  نابهنجــار  مجموعه رفتارهــاي 
آســتانه تحمل افراد از ســوي همديگــر، افزايش 
نزاع هــا و جرم هــا، تعرض به حقوق شــهروندي، 
تخريب فرهنگ کار جمعي، ســودجويي فردي، 
فرهنگ مصرف بي رويــه منابع انرژي و... همگي 
نشــان از تحليــل روحيه جمعي و عدم انســجام و 

اعتماد اجتماعي در جامعه  ما دارد.
در رتبه بندي کشــورها توســط موسسه غيردولتي 
لگاتوم12 در سال 2011، ايران در رتبه 107 از 110 
کشور قرار گرفته اســت و بر اساس پژوهش هاي 
مختلــف داخلي نيز ميــزان ســرمايه اجتماعي در 
ايران، پايين رو به متوســط اندازه گيري شــده و با 

فرسايش سرمايه اجتماعي روبه رو هستيم.13
تخريب ســرمايه اجتماعي به عنوان آسيبي که زير 
پوســت اجتماع کنوني ما جريان دارد، به ويژه در 
عرصه هايــي خــود را بروز مي دهد کــه در آن ها 
مي بايســت دولت و مردم يا مردم بــا همديگر بر 
ســر يک منفعت ملي يا جمعــي به يک همدلي و 
انســجام و اعتماد متقابل برســند و به عبارت ديگر 
دولــت بــراي اجــراي طرح هــاي ملي خــود در 
حوزه هاي مختلف توسعه کشور نيازمند مشارکت 
و اعتماد مردم و انسجام اجتماعي است. در چنين 
شرايطي اســت که اگر ســرمايه اجتماعي جامعه 
پايين باشــد، ايــن طرح ها با اســتقبال مردم روبرو 
نمي شــوند و قطعاً طرح نجات درياچه اروميه نيز 
از اين قاعده مســتثنا نيســت. بر اين اساس به نظر 
مي رســد اســتقبال نکردن مردم از دعــوت مکرر 
دولت بــراي انصــراف از دريافــت يارانه نقدي 
در ســال گذشــته، از همين منظر )تخريب سرمايه 
اجتماعــي( قابــل تبييــن اســت. بر اســاس اخبار 
منتشرشــده، حدود 73 ميليون نفر يعني 9۶ درصد 
از جمعيت کشــور در سامانه دريافت يارانه نقدي 
مربــوط به طرح هدفمندســازي يارانه هــا ثبت نام 
کردند.14 به عبارت ديگر فقــط 4 درصد جامعه به 
طــرح دولت اعتماد داشــته و حاضــر به انصراف 
از دريافت يارانه شــدند و اکثريت قريب به اتفاق 
مردم به واســطه فقدان ســرمايه اجتماعي، حاضر 
نشــدند در اين دوراهي اجتماعي از منفعت فردي 
و کوتاه مــدت خــود در برابــر منفعــت جمعي و 

بلندمدت کل جامعه صرف نظر کنند.
به نظــر مي رســد شــرايط بي اعتمادي کــه در آن 

قالب هنجارهاي همياري و اعتماد، مي تواند افراد 
جامعه را در حل مشکل کنش جمعي ياري برساند 
و در آن صورت همه افــراد جامعه از برکات آن 
برخوردار مي شوند. تأثير دروني سرمايه اجتماعي 
بر جامعه مدني و گســترش مردم ساالري، افزايش 
شــهرونداني جمع گــرا و قانون مدار اســت که با 

دولت بهتر همکاري کنند.8
از نظــر پاتنام، ســرمايه اجتماعي موجب داشــتن 
حکومت خوب و کارا مي شود. تمامي کشورهاي 
با ســرمايه اجتماعي باال داراي نظام مردم ساالر و 
همچنيــن اقتصاد فراصنعتي هموارتر و شــکوفاتر 
هســتند. فقــدان مردم ســاالري واقعــي و عــدم 
شکل گيري نهادهاي مدني که خود حاصل فقدان 
ســرمايه اجتماعي اوليه اســت، مانع شــکل گيري 
اين سرمايه مي شــود که در مقياس ملي  و فراملي 

فرآيند توسعه را مشکل مي سازد.9
ده ها پژوهش توسعه روستايي نشان داده که شبکه 
نيرومند انجمن هاي مردمي محلي، نقش مهمي در 
رشد اقتصادي دارند. الينور استروم10 تحقيق کرده 
اســت که چرا برخي از همکاري هــا براي کنترل 
منابع مشترک از قبيل چراگاه ها و منابع آب موفق 
شــده ولي برخي ديگر ناکام مانده است و به اين 
نتيجه رســيده کــه ]ظرفيت هاي[ موجود ســرمايه 
اجتماعي نقش مهمي در ايــن زمينه ايفا مي کنند. 
برعکس، دخالت هاي دولت که اين زيرســاخت 
اجتماعي را ناديده مي گيــرد يا تضعيف مي کند، 

ممکن است پيامدهاي نامطلوبي داشته باشند.11
پاتنــام در اول يکي از مقاله هاي خود اين جمله را 
از ديويــد هيوم نقل مي کنــد: »محصول تو امروز 
مي رســد و محصول من فردا. پس به نفع هر دوي 
ماســت که امروز من به تو کمــک کنم و تو هم 
فــردا به کمک من بشــتابي. ولي من بــه تو لطفي 
نمي کنــم و مي دانم تو نيز چنين هســتي... پس ... 
فصل ها مي گذرد و مــا بي بهره از اعتماد متقابل و 
امنيت، هر دو خرمن خود را از دســت مي دهيم«؛ 
و توضيح مي دهد که دانشــمندان علوم اجتماعي 
اين همکاري نکردن انســان ها براي کســب منافع 
متقابل را با اتکا به مفهوم ســرمايه اجتماعي تفسير 

مي کنند.]همان[
بــا توجه بــه آنچــه گفته شــد، افزايش ســرمايه 
اجتماعي به منزله افزايش حس مشــارکت، اعتماد 

هميــاري، ترجيح جمع بــر فرد، فــداکاري و ... 
برخي از ابعاد و جنبه هاي سرمايه اجتماعي هستند

و به معني وسعت و کيفيت شبکه روابط اجتماعي 
در يک جامعه به کار مي روند.

اعتماد اجتماعي، انســجام )پيوســتگي( اجتماعي 
و مشــارکت اجتماعي ســه مؤلفه اصلي ســرمايه 
اجتماعــي هســتند کــه در يــک رابطــه متعامل 
قرارگرفتــه و هرکــدام تقويت کننــده ديگــري 
هســتند. اعتمــاد در قالــب دو مقولــه »اعتماد به 
افــراد« )اعتمــاد عمومــي( و »اعتمــاد بــه نهادها 
و ســازمان هاي دولتي«)اعتمــاد نهــادي( مطــرح 
مي شــود. اعتماد نهــادي دال بر ميــزان مقبوليت، 
کارايــي و ميــزان اعتمــادي اســت که مــردم به 
دولت دارند. انســجام اجتماعــي داللت بر توافق 
جمعــي ميان اعضاي يک جامعــه دارد و به عنوان 
يک تعريف جامــع مي توان آن را روح اجتماعى 
در فرآيند توســعه دانســت که شرط الزم را براى 
جامعه فراهم مى کند تــا از حداکثر توان توليدى 
خويش اســتفاده کند. انسجام اجتماعي داللت بر 
توافــق جمعي ميان اعضاي يــک جامعه و وجود 
تعلق جمعي )احساِس »ما« کردن( و تعامل و رابطه 
متقابل بين کنشــگران، گروه ها و خرده فرهنگ ها 
دارد. جامعه قابل اعتمادتر و منســجم تر، نهادهاى 
عمومى کارآمدتــرى دارد، زيرا نهادهاى مذکور 
توســط ســطوح باالترى از مشــارکت  سياسى و 
مشــارکت  مردمــى شــکل مي گيرند. مشــارکت 
فرآيندي اجتماعي، عمومي، يکپارچه، چندگانه، 
چندبعــدي و چند فرهنگي اســت کــه هدف آن 
کشــاندن همه مردم به ايفاي نقش در همه مراحل 
توســعه اســت. مشــارکت اجتماعــي داللــت بر 
گســترش روابط بين گروهي در قالب انجمن هاي 
داوطلبانه، باشگاه ها، اتحاديه ها و گروه هايي دارد 
که معمــوالً خصلتي محلــي و غيردولتــي دارند 
و هدفشان مشــارکت و درگير ســاختن مردم در 
فرآيندهــاي اجتماعي اســت.7 ســرمايه اجتماعي 
و مشــارکت، رابطه تنگاتنگ و معني داري با هم 
داشــته و مکمل و الزم و ملزوم يکديگرند که هر 
يک مي تواند بر ديگري تأثير گذاشــته و يکديگر 
را در يــک رابطه تعاملي و هم افــزا تقويت کنند. 

برخي آن را دو روي يک سکه مي دانند.
سرمايه اجتماعي خصوصاً در شکل جمعي آن در 
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اعتماد و انســجام و مشــارکت اجتماعي در مردم 
نســبت به طرح دولت در احيــاي درياچه اروميه 

ايجاد شود.
چشــم   انداز ايران: با توجه به مطلب شماره 89 
نشــريه با عنوان »گفتمان ملي،گفتمان احياي 
درياچه اروميه« ســزاوار اســت کانديداهاي 
مجلــس شــوراي ملــي بــراي رأي آوردن 
»نكاشــت« را به »به کاشــت« تبديــل نكنند، 
چراکه درآمد کشاورزان طبق طرح فوق قرار 

است از کاشت محصول بيشتر شود.
پي نوشت :

social capital  .1
social dilemma  .2

3.  حب وطــن، محمــد )1392(. »مديريت منابع آب و 
جامعه شناسي توســعه؛ تحليلي بر ساختار مديريت منابع 
آب کشــور از ديدگاه جامعه شناسي« مجموعه مقاالت 
پنجميــن کنفرانــس مديريت منابع آب ايــران، تهران، 
پرديس فني-مهندســي شهيد عباســپور، دانشگاه شهيد 

بهشتي.
4.  به نقل از فاضلــي، محمد )1391(. ارزيابي تأثيرات 
اجتماعــي، سياســت ها، برنامه هــا و طرح هــا. تهــران، 

انتشارات تيسا.
R. Putnam  .5

۶.  ازکيــا، م. و غفــاري، غ. )1388(. جامعه شناســي 
توسعه. تهران، انتشارات کيهان.

7.  ازکيا، م. و غفاري، غ. )1388(. توســعه روستايي با 
تأکيد بر جامعه روستايي ايران. تهران، انتشارات ني.

8.  توســلي، غ. و موســوي، م. )1384(. »مفهوم سرمايه 
در نظريات کالســيک و جديد با تأکيــد بر نظريه هاي 

سرمايه اجتماعي« نامه علوم اجتماعي، شماره 2۶.
9.  ازکيــا، م. و غفــاري، غ. )1388(. جامعه شناســي 

توسعه.
E. Ostrom  .10

برخــوردار:  )1389(.»جامعــه  رابــرت  11.پاتنــام، 
ســرمايه اجتماعي و زندگي عمومــي«. در: تاجبخــش، 
کيان )1389(. ســرمايه اجتماعي: اعتماد، دموکراسي و 

توسعه )ترجمه خاکباز و پويان(. تهران، شيرازه.
Legatum  .12

 .)1392( ي.  علي بابايــي،  و  ع.ا.  فيروزجائيــان،   .13
»فرسايش ســرمايه اجتماعي و قانون گريزي در تهران«. 

جامعه شناسي ايران، دوره 14، شماره 1.
14.  ســايت خبرگزاري فارس به تاريخ 3/2/93 به نقل 

از سخنگوي دولت.
ايــران،   .)1391( محمدعلي همايــون  کاتوزيــان،   .15
جامعــه کوتاه مدت و ســه مقاله ديگــر. ترجمه عبداهلل 

کوثري، تهران، انتشارات ني.
1۶. فکري ارشــاد، منوچهــر )1384(. »مبانــي نظــري 
مشارکت کشــاورزان در مديريت شبکه هاي آبياري«. 
مجموعــه مقــاالت چهارميــن کارگاه فني مشــارکت 
کشاورزان در مديريت شــبکه هاي آبياري و زهکشي. 

تهران، کميته ملي آبياري و زهکشي ايران.■

دولت در انصراف مــردم از دريافت يارانه ها رقم 
زد، بــراي طرح نجات درياچه اروميه رقم خواهد 
زد؟! آيا کشــاورزان حوضه آبريز درياچه اروميه 
حاضــر خواهند بــود از منافع خود بــه نفع حفظ 
درياچه اروميه چشم پوشــي کنند؟ جايگاه و نقش 
ســرمايه اجتماعي در ايجاد يا حل بحران درياچه 
اروميه چگونه است؟ کميت و کيفيت رابطه مردم 
بــا همديگر به طور خاص در اســتان هاي هم جوار 
درياچــه از منظــر اعتماد، انســجام و مشــارکت 
اجتماعــي چه نقشــي در ايجاد اين بحران داشــته 
يا در حل ايــن بحران در آينده خواهد داشــت؟ 
آيا اشــکال و نظام هاي ســنتِي ســرمايه اجتماعي 
در بيــن اين مــردم مي توانــد به حل ايــن معضل 
زيســت محيطي کمــک کنــد؟ آيــا دولــت اين 
زيرســاخت هاي اجتماعي-فرهنگي را موردتوجه 
و تقويــت قــرار داده يــا اينکه برعکــس، آن را 
تضعيف کرده است؟ سرمايه اجتماعي در تاريخ، 
فرهنگ و ادبيات آذربايجان چه جايگاهي دارد و 
هم اکنون از چه سطحي برخوردار است و چگونه 
و با اتکا به کــدام ظرفيت هاي فرهنگي-اجتماعي 
مي تــوان درياچه اروميه را به يک دغدغه عمومي 

در آذربايجان تبديل کرد؟
واقعيت اين اســت که مشــارکت مردم و همدلي 
مردم با دولت در يک طرح دولتي چيزي نيســت 
کــه فقط بايد از مردم انتظار داشــت، بلکه دولت 
نيــز بايد قدم هايــي را در جهت حفــظ زمينه هاي 
اين مشــارکت يعني ســرمايه اجتماعي در جامعه 
بردارد. در کنار تأمين نيازهاي اقتصادي-معيشتي 
کشاورزان، تأمين خواسته ها و مطالبات فرهنگي-

مدنــي نخبــگان و تقويــت ســازمان هاي مدنــي 
غيردولتــي و اســتفاده از ظرفيت هــاي فرهنگي-

هنري موجود در استان هاي حاشيه درياچه اروميه 
مي توانــد به افزايــش اعتماد و انســجام اجتماعي 
و درنهايــت مشــارکت نخبــگان و ذي نفــوذان 
اجتماعي-فرهنگــي منطقــه بينجامد تا در ســايه 
آن طرح ها و سياســت هاي دولــت در مديريت و 
نجات درياچــه اروميه با اقبــال و پذيرش مردمي 
و اجتماعي بيشــتري همراه شــود. دولت مي تواند 
با اتخاذ سياســت هاي اجتماعي-فرهنگي درست 
و منطقي در اين اســتان ها و ضمــن پرهيز از نگاه 
امنيتي به موضوع درياچه اروميه، نسبت به تقويت 
انجمن هــاي داوطلبانــه، اتحاديه هــا و گروه هايي 
که معمــوالً خصلتي محلــي و غيردولتــي دارند 
و هدفشــان مشــارکت و درگيرســاختن مردم در 
فرآيندهاي اجتماعي است، اقدام نمايد تا همدلي، 

هــر کــس بــه دنبــال منافع خــودش اســت، در 
کشــورمان ريشــه تاريخــي دارد و گويا در طول 
حيات اجتماعي-سياســي اين کشــور و در نتيجه 
ســاخت قدرت عمــودي و آمرانه به مــرور وارد 
ناخودآگاه جمعي مردم شده است؛ به گونه اي که 
در عميق تريــن اليه هاي فرهنــگ و ادبيات ما از 
جملــه در ضرب المثل هايــي نظيــر »گليم خود را 
از آب بيرون کشــيدن«، »چســبيدن به کالهِ خود« 
»آهسته رفتن و آهسته آمدن« و »ديگي که براي من 
نجوشد سر سگ توش بجوشد« رسوخ کرده، اما 
نبايد از تأثير اوضاع اجتماعي-سياســي-اقتصادي 
امروز بر تشديد اين شرايط بي اعتمادي غافل شد.

در بحــث اعتمــاد مردم بــه دولت، شــايد نظريه 
»جامعه کوتاه مدت« کاتوزيــان نيز بتواند تأييدي 
بر ســابقه تاريخي بي اعتمادي در ايران باشد. وي 
جامعه ايــران را با جامعه اروپا مقايســه مي کند و 
آن را برخالف جامعــه بلندمدت اروپا، جامعه اي 
يعنــي جامعه اي  کوتاه مــدت معرفــي مي کنــد؛ 
کــه در آن چشــم انداز بلندمدتــي در زندگــي 
اجتماعــي و زندگي فردي وجود ندارد و بنابراين 
تمامــي مناســبات و برنامه ريزي هــا بــر اســاس 
کوتاه مدت بــودن جامعه شــکل مي گيرد.15 نظريه 
جامعه کوتاه مدت بر اين باور اســتوار اســت که 
قــدرت و اقتــدار حکومت هاي ايرانــي در طول 
تاريــخ پايــه در حقوق و قانون نداشــته اســت و 
حکومــت و جامعه عماًل مســتقل از هــم بوده اند. 
در تاريخ گذشــته ايران، همواره بخشــي بزرگ 
از اراضــي زراعــي کشــور مســتقيماً در مالکيت 
حکومت بوده و بخشي ديگر نيز توسط حکومت 
به افراد واگذار مي شده است. در نتيجه، حکومت 
وقت هرلحظــه کــه اراده مي کرده، مي توانســته 
امالک يک زميــن دار را مصادره يا به شــخصي 
ديگر واگــذار کند. از همين رو، ايران را مي توان 
جامعه کوتاه مدت خوانــد، يعني جامعه اي که در 
آن دگرگوني هــا معمــوالً پديده هايــي زودگذر 
هســتند. به اين ترتيــب، چون کليه حقــوق جامعه 
در انحصار حکومت بوده اســت، تمامي وظايف 
و مســئوليت ها نيز بر عهده حکومت قرار داشــته 
اســت. به عبارت ديگر، چون مردم اصوالً حقوقي 
نداشــته اند، لــذا در مقابل دســتگاه حکومت هم 
احســاس مســئوليت نمي کرده اند و بــا حکومت 
بيگانــه بوده انــد.1۶ بر اين اســاس مي تــوان چنين 
اســتنباط کــرد که مــردم در چنين جامعــه اي از 
برخوردار  اجتماعــي کمتــري  مســئوليت پذيري 
بوده و بيشــتر به دنبال منافــع کوتاه مدت و فردي 
هســتند تا منافــع بلندمدت و جمعــي؛ بنابراين در 
دوراهي هاي اجتماعي، منافع فردي و کنوني را بر 

منافع جمعي و آينده ترجيح مي دهند.
طرح نجــات درياچه اروميه که از ســوي دولت 
در حال پيگيري اســت، به عنــوان يک برنامه ملي 
قطعــاً نيازمند مشــارکت و همراهي مــردم اعم از 
کشــاورزان و جوامــع محلي ذي ربط اســت؛ اما 
پرســش اينجاست که آيا فقر ســرمايه اجتماعي، 
همان سرنوشــتي را که ســال گذشــته براي طرح 

طرح نجات درياچه اروميه كه 
از سوي دولت در حال پيگيري 

است، به عنوان يك برنامه 
ملي قطعًا نيازمند مشاركت و 

همراهي مردم اعم از كشاورزان 
و جوامع محلي ذي ربط است
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فصل دوم گزارش توســعه انساني سال 2014 با اين 
جمله از آلبرت اينشــتين آغاز شــده: »هر احمقي 
مي تواند چيزهايي را بزرگ تر، پيچيده تر و خشن تر 
ســازد، اما با کمي قريحه و ميزان زيادي شجاعت  

مي توان به سوي مخالف حرکت کرد.«
بــدون ترديــد قــرار دادن ايــن جملــه در صــدر 
فصــل دوم گــزارش توســعه انســاني، نشــاني از 
ارزيابــي تدوين کنندگان آن نســبت بــه عملکرد 
سياســت گذاران، برنامه ريزان و تصميم گيرندگان 
کشورها و اثرات آن بر شاخص هاي توسعه انساني 
اســت. مطابق گزارش مذکور در چنــد دهه اخير 
شاخص توسعه انساني تقريباً در همه کشورها بهبود 
يافته اســت و ميلياردها انســان اکنون در وضعيت 
باثبات تــري قرار دارند. گزارش توســعه انســاني 
2013 نشــان داد بيش از 40 کشــور درحال توسعه 
- شــامل اکثريت مردم جهان - افزايش بيشــتري 
در شــاخص توسعه انساني داشته اند. در سال 1990 
اين رشــد پيش بيني شــده بود. اميد بــه زندگي در 
بدو تولــد از طريق کاهش مرگ وميــر کودکان، 
مرگ وميــر کمتر حاصل از ابتال بــه HIV و تغذيه 
بهتر، گزارش شده است. سطح تحصيالت به دليل 
تعهد سياسي و سرمايه گذاري بيشتر ارتقا پيدا کرده 
است. فقر چندبعدي به ميزان فراواني کاهش يافته، 
اگرچه تفاوت هاي گســترده بين کشورها و مناطق 
پابرجا مانده است. اين ها مسائل کم اهميتي نيستند. 
شواهدي مبني بر اينکه روند کلي رشد به آهستگي 
به پيش مي رود، وجود دارد که نگران کننده است. 
ما ناچاريم به يک پرســش اساســي پاســخ دهيم، 

متقابل بين کشورها گسترده تر و عميق تر شده است. 
تصميم ها و حــوادث در يک بخش از دنيا موجب 
شــوک در هر جاي ديگر مي شود، به خصوص که 
بازارها در هم ادغام مي شوند و افراد در يک لحظه 
با هــم ارتباط برقرار مي کنند، جابه جايي  بين المللي 
شــوک ها ازجمله افزايش قيمت غــذا، بحران هاي 
مالــي، باليــاي طبيعــي و کشــمکش هاي نظامي، 
احساس ناامني و حتي درماندگي ايجاد کرده است. 
کشــورها و افراد به طور کامل و به تنهايي مســئول 
سرنوشــت خود نيســتند، زيرا در برابر تصميم ها يا 
حوادث در هر کجاي ديگر آسيب پذير هستند. اين 
امر دليل حياتي اســت براي کاهش آسيب پذيري 
در برابر تهديدهاي مــداوم و نظام دار که مي تواند 
حال و آينده توسعه انساني را به خطر اندازد. حفظ 
شــتاب و پايداري توسعه انساني آشــکارا مستلزم 
تعامل سياســي جدي تر داخلي و بين المللي خواهد 

بود.
توسعه انساني عبارت است از ايجاد فرصت زندگي 
برابر براي همه. اين امر نه تنها بر گسترش قابليت ها 
براي وســعت دادن به فرصت هــاي کنوني مردم - 
براي زندگي ســالم، مولد و امــن- تأکيد مي کند، 
بلکه همچنين تضميني براي عدم ايجاد محدوديت 
براي دسترسي نســل هاي آينده به فرصت ها است. 
تمرکز بر افراد به منظور ســنجش پيشرفت و تنظيم 
سياســت ها است. توســعه انســاني فراخواني براي 
تدارک يک چارچوب تحليلي گسترده و بازنگري 

نظام توسعه انساني و جايگاه ايران در آن

بخش سوم صبا مدني

اينکه: »برخورداري چه کسي را مشاهده مي کنيم؟« 
مــا بايد فراتــر از ميانگين ها و آســتانه درآمدي به 
دريافت نگاهي جامع تر به چگونگي بهبود زيســت 
بهتر توزيع شــده در ميان افراد، جوامع و کشــورها 
توجه کنيم. همچنين الزم اســت روشــن کنيم آيا 
دســتاوردها امن و پيشرفت ها پايدار هستند؟ به طور 
خالصه ما نيازمند فهم عميق تري از ديناميســم هاي 

آسيب پذيري و نابرابري هستيم.
دســتاوردهاي اخيــر حاصل يک ســير يکنواخت 
نيســت. از ناپايــداري مالي فزاينده تــا قيمت هاي 
بي ثبــات، ناپايدار و زياد کاالهــا، از بالياي طبيعي 
مکرر تا نارضايتي سياســي و اجتماعي گســترده، 
بي ثباتي و ترديد فزاينده اي درباره آينده مشــترک 
دنياي ما ايجاد کرده است. از سوي ديگر وابستگي 

در شماره پیش بخش دوم اين مقاله با موضوع آسیب پذيري و توسعه انساني 
در ايران موردبررســي قرار گرفت. محور گزارش پیشــین بیان ارتباط بین 
»تاب آوري«  و توســعه و نقش تاب آور سازي جامعه در ايجاد محیطي مناسب 

براي ارتقاي توسعه انساني بود.
در مقاله حاضر نويسنده کوشیده با ارائه آمار و ارقام، روند تغییرات شاخص 
توســعه انساني را در ســطح جهان بررســي کند و جايگاه ايران را در اين 
تغییرات مشــخص سازد. بر اين اساس نويسنده نشان مي دهد باوجود بهبود 
شاخص توسعه انساني در ايران، اما سرعت و شتاب اين بهبود مطلوب نبوده 
و به همین دلیل موقعیت ايران را نســبت به ديگر کشــورهاي منطقه تنزل 
داده اســت. در ادامه نیز با اســتناد به ديگر پژوهش هاي صورت گرفته در 
کشور اســتدالل مي شود افزايش شاخص توسعه انساني به نحو متعادلي بین 

استان هاي کشور توزيع نشده است.
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ابزارهاي سياست گذاري در دسترس است. سنجش 
و سياســت گذاري پيوند انفکاک ناپذيري دارند تا 
آنجا که »آنچه ما مي سنجيم بر آنچه انجام مي دهيم 
اثر مي گذارد و اگر ســنجش ما دچار نقص باشد، 

تصميم ها نيز احتماالً نادرست خواهند شد.«
رشد آهسته و نامنظم توسعه انساني

از ســال 1990 شــاخص توســعه انســاني مقياس 
مهمي براي ســنجش پيشرفت بوده است؛ شاخص 
ترکيبي اميد به زندگي، سال هاي مدرسه و درآمد. 
آخرين گزارش منتشــره در سال 2014 ارزش هاي 
شاخص توســعه انســاني را براي 187 کشور نشان 
مي دهد. شــاخص توســعه انســاني جهاني در اين 
گزارش معادل 0/702 اســت و اغلب کشــورهاي 
درحال توســعه، در حــال ادامه اين رونــد فزاينده 
هســتند، اگرچه شــتاب پيشــرفت به ميزان زيادي 
نامنظم شده است. پايين ترين ارزش شاخص توسعه 
انســاني در مناطق زير صحــراي آفريقا )0/502( و 
جنوب آســيا )0/588( و باالترين آن در امريکاي 
 التيــن و دريــاي کارائيــب )0/740( و در ادامه و 
نزديــک به آن اروپا و آســياي مرکــزي )0/738( 
قرار دارند. ميانگين شاخص توسعه انساني در گروه 
کشورهاي با توســعه انســاني باال معادل )0/890( 
گزارش شــده که به طور قابل مالحظــه اي باالتر از 
ميانگين گروه کشــورهاي با توســعه انساني پايين 
است، اما گروه کشورهاي با توسعه انساني پايين تر 
به کشورهاي با سطح توسعه انساني باالتر نزديک تر 

مي شوند.
در گزارش توسعه انساني سال 2014 ميزان شاخص 
توسعه انساني ايران معادل 0/749 برآورد شده است 
و لذا کشور ما را در گروه کشورهاي با توسعه باال 
قرار داده اســت. گروه کشورهاي با توسعه انساني 
باال در حدفاصل رتبه هــاي 50 تا 102 جهاني قرار 
دارنــد. باالترين رتبه در ميان اين گروه به اروگوئه 
با ميزان شاخص توسعه انساني 0/790 و پايين ترين 
آن با ميزان شاخص 0/700 به جمهوري دومينيکن 
اختصاص دارد. ايران بــا رتبه 75 در حدفاصل دو 

کشور مورداشاره است.
درحالي کــه تمامــي مناطــق جهان بهبود توســعه 
انســاني را طي دهه هــاي اخير گــزارش کرده اند، 
بر پايه ســنجش رشد ارزش هاي شــاخص توسعه 
انســاني عالئم افت اين رشــد در حال نمودارشدن 
است )شــکل 1-2(. اگرچه در شش منطقه جهان، 
چهار منطقه در فاصله سال هاي 2008 ـ 2000 رشد 
سريع تري را در مقايســه با رشد دهه 1990 به ثبت 
رسانده اند، درعين حال در تمامي مناطق روند رشد 
در فاصله ســال هاي 2008 ـ 2000 آهســته تر شده 
است. اين امر به ويژه در کشورهاي عربي و امريکاي 
 التين و درياي کارائيب- جايي که ميانگين رشــد 
ساالنه به حدود نصف تقليل پيدا کرده است - و به 
همان ميزان آسيا، قابل توجه است. بحران هاي مالي 
و اقتصاد جهاني اين پيامد هاي گسترده را داشته اند.

توسعه انساني ايران )2014 ـ 1990(
محاســبه شاخص توســعه انســاني ايران در فاصله 

سال هاي 1339 تا 1374 نشان دهنده رشدي معادل 0/452 است که در مقايسه با شاخص کشورهاي همسايه 
ازجمله ترکيه، مصر، عربســتان و عراق رشد آن بيشتر، اما از رشد شاخص برخي ديگر کشورهاي آسيايي 

مانند مالزي و کره جنوبي کمتر بوده است.
اگرچه مطالعات درباره روند شــاخص توســعه انساني ايران نشــان دهنده بهبود نسبي اين شاخص است، اما 
ســرعت اين رشد بسيار کم و به عالوه نوســان هاي آن قابل توجه بوده است. شاخص توسعه انساني ايران از 
0/571 در سال 1975 به 0/759 در سال 2005 رسيده )UNDP,2008(. اين فرايند 30 ساله در مقطع زماني 
1985 ـ 1980 بيشترين رشد را معادل 1/32 درصد داشت. براي درک بهتر وضعيت ايران مي توان تغييرات 
شــاخص آن را با ديگر کشــورها مقايســه کرد. براي نمونه طي دوره موردبحث )2005 ـ 1975( شاخص 
توســعه انســاني چين از 0/530 در سال 1975 به 0/777 در ســال 2005 رسيده، يعني 13 رتبه باالتر از ايران 
بوده اســت. خاطرنشان مي سازد ميزان شاخص توسعه انساني چين در سال 1975 کمتر از ايران بود. جدول 

زير براي مقايسه روند طي شده توسط ايران و ديگر کشورها بسيار گوياست:
جدول شماره 1. روند شاخص توسعه انساني در فاصله سال هاي 2005 ـ 1975

شاخص کشور
1975198019851990199520002005درآمد

فرانسه
امارات
عربستان
مالزي

درآمد 
باال

0/85۶
0/734
0/۶11
0/۶19

0/872
0/7۶9
0/۶۶۶
0/۶۶2

0/884
0/790
0/۶84
0/۶94

0/907
0/81۶
0/717
0/725

0/925
0/825
0/748
0/7۶3

0/938
0/837
0/788
0/790

0/953
0/8۶8
0/812
0/811

چين
ترکيه
ايران
هند

درآمد 
پايين

0/535
0/594
0/571
0/419

0/559
0/۶15
0/578
0/450

0/595
0/۶51
0/۶15
0/487

0/۶34
0/۶83
0/۶53
0/521

0/۶91
0/717
0/۶93
0/551

0/732
0/753
0/722
0/578

0/777
0/775
0/759
0/۶19

Source:UNDP,2008
در گزارش توســعه انساني 2002، رتبه ايران به 98 در ميان کشــورهاي جهان تنزل يافت، زيرا در گزارش 
1998 رتبــه ايــران برابر 78 گزارش شــده بود. درواقــع در فاصله گزارش 1998 تا 2002 رتبه بســياري از 
کشــورهاي منطقه بهبود پيدا کرد. براي نمونه بحرين از رتبه 43 به 39 و قطر از 57 به 51 ارتقا يافتند و در 
همان حال رتبه امارات بدون تغيير 48، رتبه عربستان با يک واحد کاهش، از 70 به 71، رتبه ترکيه از ۶9 به 
85، رتبه سوريه از 81 به 108 تنزل يافت. ميزان درآمد سرانه، بخش مهمي از علل و عوامل اين وضعيت را 
نشان مي دهد. در گزارش 1998 درآمد سرانه ايران 5480 دالر گزارش شد، درحالي که در گزارش 2002 
اين رقم با کمي افزايش به 5884 دالر رســيد. در مقابل درآمد ســرانه بحرين از ۶01۶ دالر با جهشي بسيار 
به 15084 دالر و امارات از ۶209 دالر به 17935 رسيد. در گزارش 2002 بار ديگر رتبه ايران سقوط کرد 
و از 98 در گزارش پيش از آن به 10۶ رســيد. خاطرنشــان مي سازد در گزارش سال 2000 باوجود افزايش 
ســرانه توليد ناخالص داخلي و نيز اميد به زندگي در ايران انتظار مي رفت رتبه ايران در سطح جهاني بهبود 
پيدا کند. برخي صاحب نظران تنزل رتبه ايران را با افزايش 11 کشــور به فهرســت محاسبات توسعه انساني 

که هشت مورد آن ها رتبه توسعه انساني باالتر از ايران داشته اند، مربوط مي دانند. )سيدجوادين، 1384(
در گزارش توســعه انســاني 2003 وضعيت ايران ازنظر شاخص هاي بهداشــتي مثبت ارزيابي شده بود و بر 
پايــه آن، ايران در برنامه مبــارزه با بيماري هاي واگيردار موفق عمل کرده بود. براي نمونه ميزان مرگ ومير 
نوزادان به ازاي هر 1000 تولد سالم از 54 مورد در سال 1990 به 35 مورد در سال 2001 کاهش يافته بود. 
همچنين در سال 2000 حدود 83 درصد از ساکنان روستاها و 98 درصد از ساکنان شهرها به آب آشاميدني 
سالم دسترسي داشته اند. به عالوه نرخ اميد به زندگي نيز روند فزاينده داشته و در سال 2001 به ۶9/8 رسيد. 
در همين گزارش آمده باوجود روند مثبت مورداشــاره حدود 11 درصد کودکان زير 5 ســال ايراني دچار 
کم وزني نسبت به سن و 15 درصد آنان دچار کوتاهي قد نسبت به سن بوده اند. همچنين 5 درصد جمعيت 
از ســوءتغذيه رنج مي برده اند. بااين وجود رتبه ايران در فاصله سال هاي 2001 تا 2003 کاهش يافته و از 90 
به 10۶ رسيده که يکي از علت هاي آن کاهش نسبت خالص نام نويسي از 73 درصد به ۶4 درصد است. در 
ميان کشورهاي همسايه غير از سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، همه کشورها از سطوح توسعه انساني 

باالتر نسبت به ايران برخوردار بوده اند.
در فاصله ســال هاي 2005 تا 2009 رتبه ايران ازنظر شاخص توســعه انساني 11 پله صعود کرد. خاطرنشان 
مي سازد در فاصله اوليه سال هاي پس از انقالب )1979( تا 2009 رتبه ايران از 110 به 88 ارتقا يافت. جدول 
شــماره 2 ميزان شــاخص توسعه انســاني و اجزاي آن را براي ايران در فاصله سال هاي 2005 تا 2009 نشان 

مي دهد.
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بــراي درک بهتــري از وضعيت ايــران در زمينه 
توسعه انســاني، روند طي شده در کشور همسايه، 
ترکيه را بــا توجه بــه جمعيت تقريبــاً نزديک به 
هم دو کشــور مقايســه مي کنيم. در ســال 1997 
رتبه ايران )70( باالتــر از ترکيه )74( بود، اما اين 
وضعيت با توجه به شــتاب بيشــتر ترکيه در بهبود 
شــاخص توســعه انســاني تغيير کرد تــا اينکه در 
ســال 2009 رتبه ترکيه )79( باالتــر از رتبه ايران 
)88( قرار گرفت. در همين ســال بسياري ديگر از 
کشــورهاي منطقه ازجمله لبنــان )رتبه 83 و براي 
شــاخص 0/83(، عمان )رتبه 5۶ و ميزان شاخص 
0/845(، کويت )رتبه 31 و ميزان شاخص 0/91۶( 
وضعيتي به مراتب بهتر از ايران داشتند. در گزارش 
توســعه انســاني 2009 ميانگين شــاخص توســعه 
انســاني کشــورهاي در گروه توســعه انساني باال 
0/833 در گروه متوســط 0/۶8۶ و در گروه پايين 
0/423 گزارش شــده است. مقايسه ميزان شاخص 
توسعه انساني در کشور ما در مقايسه با کشورهاي 
منطقــه و همين طور رتبه ايران در ميان 12 کشــور 
منطقه نشــان مي دهد باوجود بهبــود ميزان و رتبه 
شــاخص ايران، سرعت و شتاب رشد در سال هاي 
گذشــته چندان مطلوب نبوده است. رشد شاخص 
توســعه انساني ايران در سال هاي 2000 تا 2007 به 
ميزان ســاالنه 0/83 موجب شده تا شاخص توسعه 
انســاني از 0/722 در سال 2000 به 0/782 در سال 
2007 افزايــش يابــد و وضعيت ايــران را در ميان 
کشــورهاي با توسعه انساني متوســط تثبيت کند؛ 
البته اين روند در بيشــتر کشورهاي منطقه يادشده 
مشاهده مي شود. هرچند ممکن است تغييرات اين 

روند بين کشورها تا حدودي متفاوت باشد.
 روش محاســبه شاخص توسعه انساني در گزارش 
توســعه انســاني 2010 تغيير کرد. بر اساس روش 
جديد، ميزان توســعه انســاني ايران در سال 2010 
برابــر بــا 0/702 گــزارش شــد که در مقايســه با 
ســال قبــل از آن )0/782( کاهش يافتــه بود. در 
هميــن حــال رتبــه کشــور 18 رده ارتقــا يافت. 
ايــن ناهمخواني يعني از يک ســو کاهــش ميزان 
شاخص و از ســوي ديگر افزايش رشــد در ميان 
کشــورهاي دنيا محصول تغيير در روش محاســبه 
شــاخص بود. در روش جديد چنان که پيش ازاين 
نيــز توضيح داده شــد تنها مؤلفه اميــد به زندگي 
مطابق گذشته محاسبه مي شد، اما روش مؤلفه هاي 
درآمد و آموزش تغيير کردند. خاطرنشان مي سازد 
درصورتي که شاخص توسعه انساني در سال 2009 
بر اســاس روش جديد محاســبه مي شد رقم آن به 

0/۶97 کاهش مي يافت.
طبق گزارش توسعه انســاني 2014، ميانگين رشد 
شاخص توســعه انســاني ايران در فاصله  سال هاي 
 1990 ـ   2000 در   ،1/19 معــادل   1980 ـ   1990
برابــر 1/۶9 و 2013ـ  2000 نيز 1/07 بوده اســت. 
به اين ترتيب روند جهاني مورداشــاره در ايران نيز 
قابل مالحظه اســت و ميانگين رشد شاخص توسعه 
انســاني پس از ســال 2000 کمتــر از پيش از آن 

گزارش شده است.

جدول شماره 2 ـ مقايسه اجزاي سه گانه شاخص توسعه انساني در ايران )2009 ـ 2005(

سال
رتبه 
در 

جهان

رتبه 
در 

منطقه

شاخص
HDI

اميد به 
زندگي

نرخ 
باسوادي 
بزرگساالن

ترکيب 
ثبت نام خالص  

در آموزش 
ابتدايي، 

متوسطه و 
عالي

GDP
سرانه

شاخص
اميد  به 
 زندگي

شاخص 
آموزش

شاخص
GDP

2005
2006
2007
2008
2009

99
9۶
94
87
88

12
13
12
11
12

0/77۶
0/74۶
0/759
0/771
0/782

70/4
70/7
70/2
70/5
71/2

77
77

82/4
84

82/3

۶9
72

72/8
72/2
72/2

۶995
7525
79۶8

10031
10955

0/7۶
0/7۶

0/754
0/759
0/7۶9

0/83
0/75

0/792
0/804
0/793

0/۶2
0/72

0/731
0/7۶9
0/784

Source:UNDP,2009
در گزارش توســعه انساني ســال 200۶ در بين کشورهاي آسيايي رتبه توسعه انســاني ژاپن، هنگ کنگ، 
سنگاپور، کره جنوبي، کويت، بحرين، امارات، قطر، عمان، مالزي، بالروس، تايلند، عربستان، لبنان، چين، 

فيليپين و اردن باالتر از ايران بود.
احمدوند و همکاران )1388( با بررســي شــاخص توسعه انساني در ســال 2007 نتيجه گرفتند که ايران در 
دو شــاخص درآمد سرانه و آموزش، پيشرفت و در شاخص اميد به زندگي به هنگام تولد با پسرفت روبرو 

بوده است.
در ســال 2009 ميزان شــاخص ايران 0/782 و رتبه آن در ميان کشــورهاي دنيا 88 بود. به عالوه در بين 12 

کشور منطقه نيز ايران پايين ترين رتبه را داشت.
حصاري )1388( شــاخص توســعه انســاني ايران را در دوره موردبررســي )138۶ـ  2007/1370ـ  1991( 
محاســبه کرده و نشان داد نرخ رشد شاخص توسعه انساني در دوره موردبررسي نوسان هاي زيادي داشته و 
البته باالترين رشد ساالنه آن متعلق به 1382 و برابر 2/7 درصد است، اما از همين سال سرعت رشد شاخص 
کاهش يافته و در ســال 138۶ به 0/4 رسيده اســت. نرخ رشدي که تنها در دو سال 1377 و 1379 کمتر از 
آن )0/3 درصد( گزارش شــده است. بر اســاس همين مطالعه ميانگين نرخ رشد شاخص توسعه انساني در 
دوره زماني 138۶ـ  1370 برابر 1/03 درصد بوده اســت. در ميان ســه مؤلفه مهم شاخص توسعه انساني در 
دوره موردنظر، بيشترين ميانگين رشد ساالنه را مؤلفه آموزش )1/24 درصد( و کمترين آن را مؤلفه توليد 
ناخالص داخلي )0/85 درصد( داشــته اند. ميانگين رشــد ســاالنه مؤلفه اميد به زندگي نيز در وضعيت ميانه 

معادل 1/07 درصد قرار داشته است.
جدول شــماره 3 ـ شاخص توســعه انســاني در ايران به تفكيک ســال و شاخص هاي 

تشكيل دهنده آن
نرخ رشدتوسعه انسانياميد به زندگيآموزشتوليد ناخالص داخليسال

1370
1371
1372
1373
1374
1375
137۶
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
138۶

ميانگين 
نرخ رشد 
کل دوره

0/۶40
0/۶45
0/۶4۶
0/۶53
0/۶۶0
0/۶۶1
0/۶۶2
0/۶۶3
0/۶71
0/۶80
0/۶87
0/۶97
0/720
0/722
0/729
0/730
0/733
0/85

0/712
0/737
0/729
0/72۶
0/73۶
0/729
0/730
0/722
0/729
0/739
0/770
0/820
0/825
0/827
0/849
0/851
0/852
1/24

0/۶70
0/۶80
0/710
0/737
0/742
0/742
0/742
0/732
0/7۶0
0/7۶7
0/730
0/735
0/738
0/730
0/755
0/783
0/788
1/07

0/۶7
0/۶79
0/۶8۶
0/۶94
0/707
0/711
0/711
0/713
0/722
0/725
0/729
0/741
0/7۶1
0/770
0/777
0/788
0/791
1/03

ــــ
1/3
1/3
0/9
1/9
0/۶
0/0
0/3
1/4
0/3
0/۶
1/۶
2/7
1/3
0/9
1/4
0/4
ـــــ

منبع:حصاري،1388
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بر اين اســاس چند ويژگي را در روند طي شــده 
در ميزان شاخص توسعه انساني ايران در سال هاي 

2014 ـ 1990 مي توان برشمرد:
به طورکلي طي دوره زماني 2014ـ  1990 ميزان - 

شاخص توسعه انساني ايران افزايش يافته است.
رونــد بهبود ميزان شــاخص توســعه انســاني - 

نوسانات زياد داشته و رو به کاهش بوده است.
در ميان کشورهاي منطقه سرعت بهبود شاخص - 

توسعه انساني ايران کندتر از ديگر کشورها بوده، 
به عــالوه رتبه ايران در منطقه نيز بســيار پايين تر از 

ديگر کشورها گزارش شده است.
بــا توجه به اينکــه ايران در گروه کشــورهاي - 

نفت خيز قرار دارد و درآمد نفت يکي از مهمترين 
منابع درآمدي دولت است، شاخص توسعه انساني 
به شدت تحت  تأثير نوسانات قيمت نفت و درنتيجه 

سرانه درآمدي کشور است.
  با توجه به جمعيت باالي کشــور مادر مقايســه - 

با ديگر کشــورهاي نفتي، اثــرات افزايش درآمد 
نفت در بهبود شــاخص توســعه انســاني کمتر از 
ديگر کشورها اســت، زيرا بر سرانه درآمد اثرات 

کمتري دارد.
با توجه به بهبود نســبي در شاخص هاي سالمت - 

و آموزش، ازاين پس حفظ روند افزايش شاخص 
توسعه انساني و ممانعت از توقف يا کاهش شتاب 
پيشين مســتلزم اصالحات ساختاري در حوزه هاي 

سالمت و آموزش است.
بــا توجه بــه رويارويي کشــور بــا بحران هاي - 

جــدي اقتصــادي ـ اجتماعي و باالبــودن احتمال 
وقــوع بالياي طبيعــي ازجمله خشکســالي، ميزان 

آسيب پذيري ايران بسيار باالست.
باوجود روند مثبت، اما کم شــتاب شاخص توسعه 
انساني و اجزاي آن در کشــور، متأسفانه بر همين 
سطح از بهبود به نحو متعادلي بين مناطق و استان ها 
توزيع نشــده اســت. درواقع ميزان محروميت در 
ســکونتگاه هاي مختلــف کشــور متفاوت اســت 
برنامه وبودجه، 1378(، )صادقي، 138۶(  )سازمان 

و )بهرامي، 1391(.
تقوايي )بي تا( برمبناي شــاخص باسوادي، درآمد 
ســرانه و اميد به زندگي، شــاخص فقر انســاني را 
در ســال 1375 محاسبه کرد و نشان داد استان هاي 
سيستان و بلوچستان )0/941(، کردستان )0/740(، 
ايالم )0/۶99( کهگيلويــه و بويراحمد )0/۶78(، 
زنجــان )0/۶47(، آذربايجــان غربــي )0/۶31( و 

هرمزگان )0/599( در رديف محروم ترين مناطق روســتايي کشــور هستند که فاصله بسياري با استان هاي 
ديگر ازجمله تهران و اصفهان دارند. نوربخش )1382( نيز در بررســي ميزان توســعه انســاني 2۶ اســتان 
کشور نتايج مشابهي گزارش کرد. وي بر پايه نتايج اطالعات سال )1378( استان هاي تهران )0/7۶2(، قم 
)0/۶41(، اصفهان )0/590( را در رديف برخوردار از باالترين ميزان شــاخص توسعه انساني و استان هاي 
سيســتان و بلوچســتان، کردســتان )0/197( و کهگيلويه و بويراحمد )0/211( را در رديف برخوردار از 

پايين ترين رتبه انساني قرار داد.
ســازمان برنامه وبودجه )1378( گزارش توســعه انســاني ايران را بر پايه اطالعات سال 1375 منتشر کرد و 

بر اساس نتايج حاصله استان ها را در سه گروه با توسعه انساني باال، متوسط و پايين به شرح زير قرار داد:
توسعه انساني باال: تهران، اصفهان، قم، فارس، يزد، گيالن و سمنان.

توسعه انساني متوسط )0/75 تا 0/۶5(: کرمانشاه، خوزستان، کرمان، مازندران، آذربايجان شرقي، بوشهر، 
اردبيل، خراسان، هرمزگان، چهارمحال و بختياري، لرستان، ايالم.

توســعه انســاني پايين: آذربايجان غربي، زنجان، همدان، کهگيلويه و بويراحمد، کردســتان، سيســتان و 
بلوچستان.

ً  نابرابري قابل توجه بين مناطق مختلف را  ديگر مطالعات درباره وضعيت توســعه انساني در استان ها مکررا
در اين زمينه تأييد کرده اند که به اختصار يافته هاي آن در جدول زير آمده است:

استان هاي با توسعه انساني پاييناستان هاي با توسعه انساني باالمحقق

2000 ،Noorbakhshکردستان، کهگيلويه و بويراحمدتهران، قم و اصفهان

کردستان، سيستان و بلوچستان، اردبيل،  تهران، اصفهان، قزوين، گيالن و فارسحسين زاده دلير، 1385
کهگيلويه و بويراحمد

نيسي، 1389 
سيستان و بلوچستان، کردستان و تهران، يزد و اصفهان)بدون احتساب درآمد نفت(

آذربايجان  غربي

نيسي، 1389 
سيستان و بلوچستان، کردستان و تهران، خوزستان، کهگيلويه و بويراحمد)با احتساب درآمد نفت(

آذربايجان  غربي

سيستان و بلوچستان، کردستان و تهران، اصفهان، قزوين و گيالنصادقي و ديگران، 1389
آذربايجان  غربي

سيستان و بلوچستان، کردستان و تهران، اصفهان و خوزستانبختياري و ديگران، 1385
آذربايجان  غربي

بهرامي )1391( روند شــاخص توســعه انســاني را در دو مقطع 1375 و 1385 مقايسه کرد و نتيجه گرفت 
در فاصله 10 ســال مورداشــاره، تعداد استان هاي با توسعه انساني باال از هشــت استان به پنج استان، تعداد 
اســتان هاي با توسعه انساني نســبتاً باال از دو استان به 12 استان، تعداد استان هاي با توسعه انساني متوسط از 
پنج اســتان به 11 استان و باالخره تعداد استان هاي با توسعه انساني پايين از 9 استان به دو استان تقليل يافته 

و درمجموع گرايش به وضعيت متوسط توسعه انساني و تعديل نابرابري وجود داشته است.
برخي مطالعات نابرابري در توســعه انساني مناطق روستايي را مطالعه و درمجموع عمق نابرابري در توسعه 
انســاني مناطق روستايي را بسيار باال ارزيابي کرده اند. براي نمونه تقوايي )بي تا( با بررسي و مقايسه توسعه 
انساني مناطق روستايي در سال 1375 نتيجه گرفت در 13 استان يعني بيش از 50 درصد استان هاي کشور 
شــاخص توسعه انساني کمتر از حد متوسط کشور بوده، به عالوه شــاخص توسعه انساني مناطق روستايي 
11 استان نيز بيشتر از متوسط ارزيابي شده است. در اين مطالعه استان هاي کردستان و سيستان و بلوچستان 
ازنظر شاخص توسعه انساني محروم ترين مناطق روستايي کشور بوده اند. استان هاي فارس، تهران و اصفهان 
ازنظر شاخص توسعه انساني مناطق روستايي برخوردار و قوي بوده اند و البته شاخص توسعه انساني مناطق 

روستايي باالترين استان يعني تهران، 17 برابر محروم ترين استان )سيستان و بلوچستان( بوده است.
عباس نژاد و همکارانش )1385( نيز با محاســبه شاخص توسعه انساني مناطق روستايي کشور در سال هاي 
198۶ و 199۶ نتيجــه گرفتند که بر اين اســاس ايران در گروه کشــورهاي با توســعه انســاني پايين قرار 
مي گيرد. محقق مذکور با مقايســه وضعيت مناطق روســتايي کشــور در فاصله يــک دهه 198۶ و 199۶ 
نتيجه مي گيرد در اين دوره تا حدودي به مناطق محروم توجه شــده و مناطق روســتايي که در رده پايين 
توسعه انساني قرار داشته  اند، رشد يافته اند، اما در همان حال ارزش شاخص توسعه انساني در برخي مناطق 

روستايي هنوز در سطح پايين قرار داشته است.■



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 7
2

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 7
3

عقل سليم به هنگام انتخاب مبدأ و مقصد راه آهن در 
شمال، به ناچار متوجه اين دو نقطه مي شد که به طور 
طبيعي بايد براي امور ترانزيت که از مالحظات مهم 
انتخاب مسير راه آهن سراسري است، مورداستفاده 
قــرار مي گرفتنــد. چــون پرتغالي ها و انگليســي ها 
براي ورود کاال و مســافر به ايــران و خروج از آن 
قبــاًل منطقه هرمــز را انتخــاب کــرده بودند، پس 
منطقاً بايد »بندرعبــاس« به عنوان پايانه خط راه آهن 
در نظر گرفته مي شــد. ازلحاظ راهبردي نيز منطقه 
بندرعباس از احتمال تعرض زميني از جانب کشور 
همســايه )عراق( مصــون اســت. مي گويند، اغلب 
فقيران با تصميم هــاي نابجا خود را فقيرتر مي کنند 
و ثروتمندان با تصميم هاي بجا، خود را ثروتمندتر. 
پروفســور »گينزبرگ« معتقد است مســير راه آهن 
ايــران از جهت الزام به رفت وبرگشــت اضافي که 
موجب گراني و فقر مزمن مي شود، در دنيا موردي 

کالسيک است.
از اصــول اوليــه و الزم در احداث مســير راه آهن 
اين اســت که از رفت وبرگشت اضافي در راه آهن 
اجتنــاب شــود )البته تغييــر مســيرهاي راه آهن به 
دليــل جغرافيايي ربطي بــه اين مطلب نــدارد(. به 
بيانــي ديگر، معمــوالً در تمامي کشــورها راه آهن 
سراســري را از مراکز پرجمعيــت مي گذرانند تا از 
رفت وبرگشــت اضافي محموله ها جلوگيري شود. 
کافي اســت به ياد آوريم در وضــع فعلي راه آهن 
سراسري، محموله هايي که بايد در خرمشهر تحويل 
داده شــوند، ناچار بايد پس از ورود به خليج فارس 
و با گــذر از بندرعباس، در امتداد غرب و شــمال 
غــرب، يک هزار کيلومتــر راه اضافي را طي کنند 
تا به خرمشهر برسند. همچنين درصورتي که مقصد، 

حکومت پهلوي جنبه هــاي کارکردي اين راه آهن 
براي توســعه و رونق اقتصادي کشــور چندان مهم 
نبــود. مطالعــات نشــان مي دهد که يــک راه آهن 
سراسري بايد داراي سه ويژگي باشد: نخست جنبه 
راهبردي داشــته باشــد )به منظور دفاع از کشــور(؛ 
دوم جنبه اقتصادي داشــته باشــد )بتواند مانند يک 
راه ترانزيــت بين المللي بــراي حمل ونقل کاالهاي 
تجاري عمل کند( و سوم جنبه ارتباطي داشته باشد. 
هنگامي که مسير راه آهن سراسري ايران تعيين شد، 
هفت شــهر مهم کشــور ازلحاظ جمعيت و ارزش 
اقتصادي، به غيــراز پايتخت عبارت بودند از: تبريز، 
اصفهان، مشهد، همدان، رشت، شيراز و کرمانشاه؛ 
امــا اين مســير انتخابي راه آهن سراســري ايران، به 
نحوي عنادآميز و برخــالف تمام اصول اقتصادي، 
هيچ يک از اين شهرها را به هم متصل نمي ساخت، 
پس جوابگوي شرط اول نبود. اين مسير عجيب که 
هيچ ايراني در انتخاب آن شرکت نداشت، هيچ يک 
از شهرهاي مهم ايران را به هم متصل نمي کرد، در 
منتهي اليه شمال به بن بست بندر گز ختم مي شد که 
با هيچ نقطه اي در بيرون از مرزها ارتباط نداشــت و 
اين در تاريخ ايجاد شــبکه هاي ريلي دنيا پديده اي 
منحصربه فرد بود. از اين گذشــته اين خط  آهن در 
منتهي اليه جنوب به »خور موســي« ختم مي شد که 
به علت نزديکي به مرز خشکي عراق، ازنظر دفاعي 
آسيب پذير و ازلحاظ راهبردي نامناسب بود. تاريخ 
نشان مي دهد طي دو سده اخير دروازه هاي باز ايران 
به خارج و برعکس، در شــمال کشور براي ورود و 
خروج کاال و مسافر، يکي مسير شمال غربي )براي 
ارتباط با اروپا از طريق روســيه و ترکيه به وسيله راه 
شوســه و راه آهن( و ديگري بندر انزلي بوده است. 

راه آهن؛ پروژه بلندپروازانه رضاشاه
در 23 مهرمــاه 130۶ کلنــگ ســاختمان راه آهن 
سراســري کشــور در تهران، محل فعلي ايســتگاه 
تهران، بر زمين زده شــد. هم زمان ســاخت راه آهن 
از ســه نقطه جنوب و مرکز و شــمال آغاز گرديد. 
دولت وقت براي تأمين هزينه هاي اين پروژه قانون 
انحصار قند و شکر و چاي را وضع و در نهم خرداد 
1304 به تصويب مجلس شــوراي ملي رســانيد. بر 
اســاس اين قانون مقرر شــد که از هر سه کيلو قند 
و شــکر دو ريال و از هر ســه کيلو چاي شش ريال 
ماليــات اخذ و درآمد حاصلــه از آن صرف هزينه 
ســاختمان راه آهن سراســري شــود؛ البته اين تنها 
صورتي از قضيه بود که حکومت پهلوي از جريان 
ســاخت راه آهن نشــان مي داد. به بيگاري کشاندن 
مردم و توده هاي روستايي، وضع نامناسب کارگران 
و هزينه هاي کالني که براي اين پروژه صرف شــد 
کمتر موردتوجه قرار مي گرفت. ســرانجام راه آهن 
سراسري در 27 مردادماه 1317 به پايان رسيد و دو 
خط شــمال و جنوب در ايستگاه سميه به يکديگر 
متصل و در روز ســوم شــهريورماه 1317 اين خط 
با تشريفات خاصي رســماً افتتاح و بهره برداري آن 
شــروع شــد، اما خيلي پيش تر از اتمام اين پروژه، 
زنده ياد مصدق در مجلس ششــم با بانگي رسا اين 
پروژه بلندپروازانه شــاه را به باد انتقاد گرفت. وقتي 
اليحه احداث خطوط راه آهن »شمالي _ جنوبي« در 
مجلس موردبحث قرار گرفت، مصدق سرســختانه 
بــا آن مخالفت کــرد و احداث آن را خواســته اي 
اســتعماري دانست، زيرا مي دانســت مسير پيشنهاد 
شــده در اليحــه، در جهت بهبود وضــع اقتصادي 
کل کشــور نبود و منافع دولت انگلســتان را تأمين 
مي کرد. وي در نطق خود گفــت: »اگر راه آهن ما 
يک فايده ببرد، از ترانزيت کاالهاي بازرگاني اروپا 
به آســيا خواهد بــود و اين خطي کــه امروز اجازه 
داده مي شــود که نقشه کشي بکنند، کاماًل برخالف 
مصالح مملکت اســت، زيرا خط بين المللي، خطي 
اســت که اروپا را به آسيا متصل مي کند. امروز که 
مي خواهيــد 30 ميليون پولي را که در دســت مردم 
است و درواقع هستي اين ملت و مملکت را به يک 

راهي صرف کنيد، يک قدر دقت کنيد«.
راه آهن ايران: آسيب ها و نواقص

شبکه ريلي کشور از همان ابتداي ساخت با نقدهاي 
فني جــدي روبرو بوده اســت. بدون شــک براي 

سرمايه هايي که هدر مي روند
نگاهي به پروژه راه آهن مراغه - مهاباد- اروميه 

علي آباديان
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اين خطه از کشــور را دوچندان مي کند؛ البته اين ها 
تنها بخشــي از حکايت توسعه خط ريلي در شمال 
غرب کشور است که بارها و بارها از سوي مسئوالن 
در مناسبت هاي مختلف بيان شده است؛ اما درواقع 
بخش اصلي اين حکايــت در قالب بيان وعده هاي 

تحقق نيافته نمود مي يابد.
در حالي که برآورد زماني جهت اتمام و بهره برداري 
پروژه راه آهن مراغه- مهاباد- اروميه سال 85 تعيين  
شده بود، اما اين پروژه مهم بعد از گذشت يک دهه 
هنوز در نيمه راه است. عمليات ريل گذاري فاز اول 
اين خط آهن به طول 48 کيلومتر در بيستم تيرماه به 
اتمام رسيد و در اين روز ايستگاه راه آهن مياندوآب 
افتتاح شــد و اولين مسافران ريلي به صورت رايگان 
جهت زيارت عازم مشهد شــدند، اما چندان نپاييد 
که ظاهــراً به دليــل گراني بليت يا عــدم امکانات 
رفاهي و آسايشــي، مردم رغبت مســافرت با قطار 
را از دســت دادند و عماًل تردد قطار مسافربري در 
مسير مياندوآب متوقف شد. در همان زمان مسئولين 
وعده دادند که در بهمن ماه همان سال خط راه آهن 
مهاباد نيز به بهره برداري رسيده و ايستگاه آن آماده 
پذيرش مســافران خواهد بود، اما اين مهم نه تنها در 
بهمن آن سال محقق نشد، بلکه با دو سال تأخير در 
15 ارديبهشت 1392 با سوت هاي نمايشي قطار در 
چهارمين سفر استاني محمود احمدي نژاد که مقارن 
با آخريــن روزهاي دولت دهم بــود، ظاهراً تحقق 
يافت. فاز دوم خط آهن، در مســير 40 کيلومتري، 
پــس از عبور از 1۶0 پــل کوچک و 27 پل بزرگ 
باالخره مياندوآب را به مهاباد وصل کرد. ايســتگاه 
راه آهن مهاباد باوجود کاستي هاي فراوان با حضور 
رئيس جمهور در مراسمي ســرد افتتاح شد و بدين 
ترتيــب در آخريــن لحظــات غــروب زمامداري 
احمدي نژاد قطار »مهر ماندگار« در ايســتگاه مهاباد 

متوقف ماند.
بدين ترتيب پروژه خط آهن مراغه- مهاباد- اروميه 
بر بســتر ســه دوران متفاوت دولــت داري عمليات 
ريل گذاري اش کامل نشد. اين دولت ها هرکدام با 
تز هاي جداگانه و با شعارهاي زرق وبرق دار، يکي 
با اولويت توسعه سياسي و سوار بر قطار اصالحات، 
رســيدن به ايســتگاه مدينه فاضله را نويــد مي داد، 
ديگري با توســعه اقتصــادي و عدالــت اجتماعي 
قرار بود پول نفت را ســر سفره هاي ملت به ارمغان 
بياورد و اما اکنون دولت تدبير و اميد بي پول، مردم 
را چشم انتظار تحقق وعده و وعيدها گذاشته است.

در ايــن ميــان و بدون شــک در ميــان دولت هاي 
پيگير طرح توســعه ريلي جنوب استان آذربايجان 
غربــي، دولت هاي نهــم و دهم بيشــترين وعده و 
کمترين اقدام را انجــام دادند. دولتي که به روايتي 
ثروتمندترين دولت تاريخ يک صد ســال گذشــته 
ايران بود و با شــعارهاي اراده گرايانــه اي چون »ما 
مي توانيم«، به جاي عملي ساختن توانايي هاي کشور، 
ناکار آمــدي، انواع فســاد و حيف وميل ثروت ملي 
و بــر بــاد دادن فرصت هــا را در عرصــه داخلي و 

بين المللي به نمايش گذاشت.■

پروژه هاي آن موجب نشد که مسئوالن امر طرحي 
ديگر را بر شمار طرح هاي ناکام نيفزايند.

از دهه هفتاد به اين سو بخشي از پروژه توسعه ريلي 
کشور مربوط به دو خط موازي راه آهن براي اتصال 
غرب و شــرق کشــور بود. مروري کوتاه بر روند 
اجرايي اين پروژه استراتژيک نشانگر آن است که 
بخش عمده اي از اين پروژه در غرب کشــور انجام 
نشده و تنها در سطح وعده هاي تحقق نيافته مسئوالن 
دولتي متوقف مانده اســت. در ميــان مناطق غرب 
کشور مسئله توسعه شبکه ريلي در استان آذربايجان 
غربــي به طورجدي مورد غفلت قرار گرفته اســت. 
درحالي کــه ضريــب نفوذ شــبکه ريلــي در يک 
کشور، شاخص مهمي از توسعه اقتصادي محسوب 
مي شود، اما اين زيرساخت مهم توسعه اقتصادي در 
آذربايجان غربي از ضريب نفوذ کمتري برخوردار 

است.
يکــي از محورهاي خطوط آهن غرب کشــور که 
در ســال هاي اخير بســيار موردتوجه قــرار گرفته، 
محور ارتباطــي راه آهــن مراغه- مهابــاد- اروميه 
اســت. طراحي و ساخت اين محور ارتباطي بر پايه 
سياست هاي کالن کشور انجام يافته تا از اين طريق 
توســعه اقتصادي و رفاه نســبي مردم مناطق محروم 
جنوب استان محقق شــود. مطالعات اين پروژه در 
ســال 1375 صورت گرفت تا امکان اتصال راه هاي 
مواصالتي جنوب اســتان آذربايجان غربي به شبکه 
ريلي کشور از طريق خط آهن مراغه – تهران فراهم 
شود. راه آهن مراغه- مهاباد- اروميه، 184 کيلومتر 
طول دارد و داراي 4 ايســتگاه اصلــي مياندوآب، 
مهاباد، نقده، اروميه و 3 ايســتگاه بين راهي ملکان، 
قزقلعه و رشکان است. اين مسير ريلي مسلماً باعث 
تحول در شبکه مواصالتي و ايجاد يک زيرساخت 
مهــم براي اقتصاد کليه مناطقــي خواهد بود که در 
مســير واقع شده اســت )مراغه، ملکان، مياندوآب، 
قزقلعه، مهاباد، نقده، شيرين بالغ، رشکان و اروميه(.
طرح يادشــده عالوه بر افزايش ايمني حمل ونقل، 
صرفه جويي در مصرف سوخت و کاهش آلودگي 
زيســت محيطي، نقــش بســيار مؤثري در توســعه 
حمل ونقل عمومي نيز دارد. ضمناً در توسعه مناطق 
جنوبي درياچــه اروميه و اســتان آذربايجان غربي 
نيز تأثير بســزايي خواهد داشــت. همچنين با توجه 
به گشوده شــدن مرز رســمي و بين المللي پيرانشهر 
)تمرچين - حاجي عمــران( و نيز فعاليت اقتصادي 
مشــترک چند بازارچه مرزي در سردشت و بانه با 
حکومت فدرال اقليم کردســتان عراق، چشم انداز 
مطلوب و اميدوار کننده اي ايجاد کرده و همين امر 
اهميت غيرقابل اغماض اين طرح در رونق اقتصادي 

قسمت هاي مرکزي و شرقي کشور باشد، بايد همان 
هزار کيلومتر طي شــده يا کســري از آن را مجدداً 
بازگردند. مفهوم اقتصادي آنچه بيان شد، اين است 
که از ابتداي تأســيس راه آهن سراســري تاکنون، 
بيشــينه ايرانيان براي دريافت اجناس وارداتي، فقط 
به علت انتخاب خرمشهر به جاي بندرعباس، مجبور 
به پرداخت کرايه اضافي بوده اند. به بياني ديگر، اگر 
راه آهن ايران در مســير شــمال - جنوب دست کم 
مبدأ و مقصد مناســبي داشــت، موجــب پرداخت 
کرايه اضافي و درواقع دور ريختن ثروت کشورمان 
نمي شد. اين اضافه پرداخت ها چون مستمر بوده اند 
باعث گران شــدن بي دليل اجناس خارجي شــده و 
خود موجب اســتمرار فقر عمومي و افزايش سطح 

قيمت اجناس هستند.
اين مسافت هاي اضافي ازنظر فني به معناي فرسودگي 
ريل، واگن، لوکوموتيو و ساير وسايل نيز هست که 
به تعويض زود رس وسايل و هزينه شدن ارز کشور 
مي انجامد. اگر ســرمايه اي را که براي حمل ونقل و 
ارائه خدمات تعمير و نگهداري، بيهوده تلف شــده 
است، در مدت زمان استفاده از اين خط آهن ضرب 
کنيم با ارقامي نجومي و باور نکردني روبرو خواهيم 

شد.
راه آهــن مراغه- مهابــاد- اروميه؛ قرباني 

بخشي نگري
آذربايجــان غربي به لحــاظ جغرافيايي در موقعيت 
بسيار مناسبي قرار گرفته اســت. اين استان به نوعي 
دروازه ارتباط ايران با اروپاست و با ترکيه به عنوان 
يکي از شــريک هاي اصلي تجاري هم جوار است. 
همچنيــن بــا اقليم کردســتان عــراق به عنوان يک 
منطقه در حال رشــد اقتصادي همســايه اســت. از 
اين گذشــته با جمهوري آذربايجــان نيز هم جوار 
اســت. چنين موقعيتي آذربايجــان غربي را به يک 
نقطه اســتراتژيک در مبادالت تجاري تبديل کرده 
اســت. بااين وجود، اهميت ژئوپليتيکي آذربايجان 
غربــي تنها در حــد کالم هــاي تبليغي و ســخنان 
سياســي موردتوجه قرار گرفته اســت؛ زيرا نگاهي 
به زيرساخت هاي اقتصادي اين استان نشان مي دهد 
که در بســياري از بخش ها کمترين توجه به ايجاد 
و توســعه اين زيرساخت ها صورت گرفته و تمامي 
برنامه ها و طرح هاي مرتبط نيمه کاره رها شــده اند. 
اين مســئله به ويژه در ارتباط با راه ســازي و توسعه 
شبکه هاي مواصالتي بيشتر به چشم مي خورد. براي 
نمونــه ايجاد بزرگــراه اروميه- مهاباد سال هاســت 
به کنــدي پيش مــي رود و معلوم نيســت پس از دو 
دهه در چــه زماني ســاخت 115 کيلومتر بزرگراه 
به اتمام مي رســد؟! راه هاي ارتباطي دو شهر مرزي 
پيرانشهر و سردشــت که بيشترين مبادالت تجاري 
را بــا عراق دارند، در بدترين وضع ممکن هســتند. 
همچنين پروژه بزرگراه زنجان- مياندوآب متوقف 
مانده اســت. راه هاي ارتباطي مياندوآب- بوکان يا 
مهاباد- بوکان در ســطح جاده هاي روستايي هستند 
و عالوه بر اينکه هيچ گونه قابليتي براي تبديل شدن 
بــه راه هاي ترانزيتــي را ندارند، به يکــي از عوامل 
تصادفات جاده اي در استان تبديل شده اند، اما وضع 
نامناسب راه هاي استان و نيمه کاره ماندن بسياري از 

در حالي که برآورد زماني جهت 
اتمام و بهره برداري پروژه راه آهن 
مراغه- مهاباد- اروميه سال 85 
تعيين  شده بود، اما اين پروژه 
مهم بعد از گذشت يک دهه 

هنوز در نيمه راه است
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بــا نگاهي گذرا به ســير تحــول جوامع انســاني 6

مي تــوان دريافــت که انســان، حيــات جمعي و 
آســيب هاي اجتماعي همــزاد يکديگرند. اگرچه 
بايــد خاطرنشــان کــرد »آســيب هاي اجتماعي« 
ليکــن  مي شــوند،  محســوب  ديرپــا  واقعيتــي 
»آسيب شناســي اجتماعي« مفهومي نسبتاً نوظهور 
و مربوط به دوره ضرباهنگ ســريع توسعه پس از 
انقالب صنعتي اســت که با خود مهاجرت وسيع، 
انباشــت جمعيت شهري، رشد شــتابان شهرها و 
کالن شــهرها ، تغيير نوع و شــکل روابط انساني 
و ظهور عصر جديد، تکثير و تجمع آســيب هاي 

اجتماعي را به همراه داشته است.
ازايــن رو، برخــي تحليل گــران بروز و تشــديد 
انحراف ها و آســيب ها را محصول توسعه دانسته، 
بــر آن خــرده گرفته و توســعه را بــه تازيانه نقد 
و نفريــن نواخته انــد. ليکــن بر اهل خــرد نيک 
هويداســت که توســعه اصولــي ذاتــاً واجد بار 
اخالقــي بــوده و نيــل به رفــاه مــادي و معنوي 
جامعه توأماً مدنظر بــوده و افزايش ناماليمات و 
کجروي هــا، حاصل اجراي ناصحيــح برنامه هاي 
توســعه فارغ از مقتضيات فرهنگــي، اجتماعي و 

تاريخي جامعه است.
در انتهــاي هــزاره دوم در آغاز ســومين هزاره، 
مسائل و آسيب هاي اجتماعي بيش ازپيش خود را 
به بشريت تحميل کرده و در جوامع اعم از مناطق 
توسعه يافته، درحال توســعه يا کمتر توسعه يافته به 

اشکال و گونه هاي متفاوت جاري شده است.
سرزمين ايران نيز از اين واقعيت مستثنا نبوده و بنا 
بر داليل متعدد نظير موقعيت ژئوپليتيکي، ســابقه 
تاريخي، تغييرات جمعيتي، رشــد شتابان شهرها، 
اجراي برنامه هاي متنوع و گاه متضاد توســعه در 
يک صد سال اخير، ناپايداري اجتماعي و سياسي 

و رويه هــاي مديريتي و حکمراني، شــکاف هاي 
اجتماعــي، وضعيــت مبهــم ســرمايه اجتماعي و 
اعتماد اجتماعــي در دوره هــاي طوالني، فقدان 
يا ضعف عرصه عمومي، نــگاه آمرانه و عمودي 
بــه مقوله تغييرات اجتماعي و الجرم آســيب ها و 
راه حل هاي آن، اســتحاله عرصه عمومي و بلعيده 
شدن آن توسط عرصه سياســي، عدم تعادل ميان 
خرده نظام هــاي سياســي، اقتصــادي، فرهنگي و 
اجتماعــي، نــگاه مکانيکي و غيرعلمي به مســئله 
تغييــرات اجتماعــي و عــدم  درک صحيــح از 
ايــن نکته که ايــن تغييرات از درون و جوشــش 
هنجارهــاي اجتماعي و در قالــب عرصه عمومي 
بايستي محقق شــود نه صرفاً بخشنامه هاي اداري 
گســترش  شــاهد  دولتــي!  دســتورالعمل هاي  و 
بي رويه آســيب ها و ناهنجارهــاي اجتماعي بوده 
که انباشــت، پيچيدگي و چنداليه شدن آن ها از 
تهديدات  توجه برانگيزي اســت که بايستي بدان 

پرداخته شود.
نکتــه تأمل برانگيز اينکه در توجه به آســيب ها و 
دستيابي به راهکارهاي کاهش و کنترل آن »علم 
آسيب شناسي« خود دچار آسيب شده است! نگاه 

سياســي، رويکرد ايدئولوژيک، روزمره شــدن، 
کوچک نمايــي و بزرگ نمايــي تفســير و تحليل 
آســيب ها بدون يک دســتگاه نظري متناســب با 
جامعــه و کارآمد ازجملــه دغدغه هاي امروزين 

اين حوزه است. 
نگران کننده تر اينکه باوجود انباشت آسيب ها در 
جامعه و شــکل گيري نوعي »شورش سفيد« )که 
همان تنوع، تراکم و پيچيدگي و چنداليه شــدن 
انحرافــات و پيدايش »مرحله بحــران اجتماعي« 
و علي رغم تالش هــاي صورت پذيرفته،  اســت( 
اما از حيث تدوين »اطلس آســيب هاي اجتماعي« 
مبتنــي بــر يافته هــاي دقيــق علمــي و آمــاري- 
کــه به عنــوان ابــزاري بســيار مؤثــر در اختيــار 
سياســت گذاران، برنامه ريــزان و مديران اجرايي 
کشور در کليه سطوح قرار گيرد- دستمان خالي 

است.
با اين گفتار موجز مناسب است جايگاه برگزاري 
دوميــن همايش ملــي آســيب هاي اجتماعي در 

ايران مطرح شود.
اولين همايش ملي آســيب هاي اجتماعي توســط 
انجمــن جامعه شناســي ايــران و با همــت واال و 
ســتودني اســتاد ارجمند شــادروان دکتر محمد 
عبداللهــي رياســت وقت انجمن در ســال 1381 
برگزار شــد و بــه دنبــال آن مجموعــه مقاالت 
همايش نيز در شــش جلد منتشــر شد که ازجمله 
منابع ارزشــمند علمي و پژوهشــي براي اســاتيد، 

دانشجويان و پژوهشگران اين حوزه است.
تمهيــد مقدمــات برگزاري دوميــن همايش ملي 
انجمن جامعه شناسي  اجتماعي توسط  آسيب هاي 
ايــران نيز از ســال 1390 صورت گرفــت تا اوالً 
تکرار اين واقعه علمي در دهه 90 بوده و به عنوان 
ســنتي ماندگار منظم تکرار و تغييرات حاصله در 
جامعه با نگاه علمي و موشکافانه محققان رصد و 
چاره انديشي شود و ثانياً پاسداشتي از مقام علمي 

استاد دکتر محمد عبداللهي باشد.
ازاين رو، محورهاي برگزاري دومين همايش به 
شــرح زير اعالم و چکيده مقاالت بدين شرح 

تعيين شد:

شورش سفيد آسيب هاي اجتماعي

ميرطاهر موسوي

دبير دومين همايش ملي 
آسيب هاي اجتماعي
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دســتاوردهاي نظري بومي درباره آسيب هاي  ●
اجتماعي؛ 

سبب شناسي آسيب هاي اجتماعي؛ ●
وضعيت موجود آســيب هاي اجتماعي، آثار و  ●

پيامدهاي آن؛ 
روند تغييرات و تحوالت آسيب هاي اجتماعي  ●

در دهه اخير و دورنماي آن؛
سياست ها، برنامه ها و نظام مديريت آسيب هاي  ●

اجتماعي؛
راه هاي پيشــگيري، مداخله، کنترل و کاهش  ●

اجتماعي. آسيب هاي 
خوشــبختانه، استقبال چشمگيري از سوي اساتيد، 
دانشجويان و پژوهشگران از اين فراخوان صورت 
گرفت و بيش از ۶50 چکيده مقاله دريافت شد.

ازجمله نکات حائز اهميت در دريافت چکيده ها 
و مقــاالت، حضور و نقــش فعال پژوهشــگران 
جوان و دانشــجويان عزيــز در مقاطع تحصيالت 
تکميلي اســت که توانســته اند با ارائــه تحليل ها 
و يافته هــاي مناســب حدود 40 درصــد از تعداد 
چکيده ها را مستقاًل و 20 درصد را هم به صورت 
مشترک با اساتيد محترم به خود اختصاص دهند.

با انجام فراينــد ارزيابي چکيده ها توســط هيئت 
داوران نهايتــاً 470 چکيــده مقالــه در قالب 21 
فصل به صورت کتاب چکيده مقاالت در زمستان 

1390 به طبع رسيد. 
زمان برگزاري همايش در روزهاي دوم و ســوم 
اسفند سال 1390 پيش بيني شده بود که به داليلي 
نامعلــوم محقق نگرديد و بــراي برگزاري نيز در 
روزهاي هشــتم و نهــم خــرداد 1391 مقدمات 
و امکانــات مهيا شــد و علي رغــم هماهنگي هاي 
اداري و قانونــي به داليــل اعالم نشــده، مجدداً 
منتفي شــد. بااين وجود، به همت دست اندرکاران 
انجمن جامعه شناســي ايران، همايش در زمســتان 
ســال 1391 به صــورت محدودتــري برگــزار و 

بخشي از مقاالت در آن ارائه گرديد.
بــا شــکل گيري شــرايط نســبتاً مناســب  اينک 
مجموعــه مقــاالت منتخــب هيئــت داوران در 
قالب 9 جلد توســط مؤسســه وزين »نشــر آگاه« 
در زمستان 1393 به چاپ رســيده است. عناوين 
9 جلــد منتشرشــده به شــرح زير بــوده و حاوي 
مقاالت مفيد و عميقي اســت که اميد است مورد 
بهره بــرداري جامعه علمي و اجرايي کشــورمان 

قرار گيرد.
آسيب هاي اجتماعي خانواده. 1
آسيب هاي کودکان، نوجوانان و جوانان. 2
اعتياد به مواد مخدر و خودکشي. 3
بحران هويت و آنومي. 4
جرم، جنايت و ونداليسم. 5
آســيب هاي اجتماعي ناشــي از حاشيه نشيني، . ۶

روابط همسايگي، آسيب هاي شهري
کجروي، بزهکاري و انحرافات اجتماعي. 7
مسائل و مشکالت اجتماعي. 8
آسيب هاي اجتماعي - اقتصادي■. 9

مطالعه گفت وگوي دکتر اســداهلل مرادي با عنوان 
نگاهي  و  مسائل آموزش وپرورش  »آسيب شناسي 
به ســند تحول بنيادين« در دوماهنامه چشــم انداز 
ايــران )شــماره هاي 89 و 90( هــر خواننده اي را 
بــه تأمل وا مــي دارد. دکتر مــرادي در يک جمله 
آســيب عمده آموزش و پرورش در اين ســه دهه 
و نيــم پــس از انقــالب را نــگاه ايدئولوژيک به 
آموزش مي داند. ايشــان معتقد هستند تا زماني که 
اين رويکرد در اين نهاد پابرجاســت، نمي توان به 
تحول بنياديــن در آموزش وپرورش اميد بســت. 
ايشان ناکارآمدي سند تحول را نيز متأثر از همين 

آسيب ذکر مي کند.
به هرحــال نگارنــده بــا مطالعــه ايــن گفت وگو 
ايدئولــوژي  ايــن  بررســي خاســتگاه  درصــدد 
برآمــده1 و بــراي ايــن منظور ســراغ نشــريات، 
اســناد و مدارک آرشــيوي موجود که مربوط به 
ســال هاي نخســت پس از پيروزي انقالب رفت. 
صرف نظــر از يادمانده هــا و خاطــرات مربوط به 
آن ســال ها، منابع مربوطه حاکي از سيطره شديد 
نــگاه ايدئولوژيــک به آموزش و پــرورش در آن 
دوره اســت. بــه نظر مي رســد از همان نخســتين 
روزهاي پــس از انقالب، نخبــگان فکري داخل 
و خارج از وزارتخانه دســت به کار شــدند و متأثر 
از فضاي انقالبي بــراي وزارت آموزش و پرورش 
نســخه هاي انقالبي- ايدئولوژيک پيچيدند. براي 
نيروهــاي مذکــور، آموزش وپــرورش بکرترين 
و گســترده ترين عرصه تزريــق ايدئولوژي تلقي 
مي شــد. کمااينکه اين وزارتخانه در دسترس ترين 
نهــاد بــراي بهره بــرداري ايدئولوژيــک نيز بود. 
مهمتر اينکه کشــور در ســال هاي نخست پس از 
انقالب، جوالنگاه منازعات ايدئولوژيک گروه ها 
و احــزاب سياســي بــا نحله هاي فکــري مختلف 
شــد. فضــاي بــاز سياســي آن ســال ها، مدارس 
را نيــز همچــون دانشــگاه ها به عرصــه مناظرات 
ايدئولوژيــک تبديل کرده بــود. اغلب احزاب و 
گروه هاي سياســي در ميــان دانش آموزان، عضو 
و طرفداران جدي داشــتند. نقل است که مديران 

برخي از مدارس براي جلوگيري از درگيري ميان 
اين گروه ها، حياط مدرسه را تقسيم بندي کرده و 
هر قســمت را به يک گــروه حزبي دانش آموزي 
واگذار کــرده بودند تا آنان کتاب ها و نشــريات 
تبليغي خويش را به نمايش بگذارند. مدير يکي از 
دبيرستان هاي شهر همدان در خاطرات خويش از 
وضعيت منازعات سياسي آن سال ها نقل مي کند: 
»دبيرســتان امــام خميني همــدان معجوني از همه 
گروه هــا بــود: پيکاري ها، چريک هــاي اقليت و 
اکثريت، امتي هــا، گروه ميثمي، گروه مجاهدين، 
بچه حزب اللهي ها. ســالن دبيرستان امام از آن باال 
تا پايين به نسبت متراژ بين گروه ها تقسيم شده بود. 
گروهک هايي که مي خواستند جلسه بگذارند، از 
مناطق و شــهرهاي ديگر دعوت مي کردند که به 
دبيرستان امام بيايند. در آنجا جلسه مي گذاشتند و 
عليه جمهوري اسالمي شعار مي دادند. مدير قبلي 
مدرســه هم کســي بود که مي گفت: تکثرگرايي 
است انقالب شــده و دوره آزادي است.«2 ناگفته 
پيداســت که اين فضاي رقابتي، شــرايط الزم را 
بــراي توليد و تزريــق ايدئولــوژي مکتبي به بدنه 
وزارتخانه مساعد مي کرد. نامبرده در ادامه به نقل 
از معلم جديد پرورشــي مي افزايد: »مي دانستم که 
بايد با اين ها برخــورد منطقي بکنيم، برخوردي با 
ايدئولوژي و تفکر و کتاب خودشان داشته باشيم 
وگرنــه با هــل دادن و تهمت بســتن يــا درگيري، 
مدرســه شــاهد درگيــري مســلحانه و خونريزي 
مي شــود. روي همين اصل روز اولي که صحبت 
کرديــم، گفتيــم: ما برادر شــما هســتيم و به اين 
مدرســه آمده ايم. اميدوار هســتيم که همه کمک 
کنيد، اما يک شرط دارد: انقالب، انقالب اسالمي 
است. رهبر ما هم امام خميني است. تا وقتي که من 
زنده هســتم، جز حرکت اسالمي به احدي اجازه 
نمي دهم. هر کس هر فکري دارد، توده اي است، 
مجاهد است، امتي است، اکثريت يا اقليت است، 
در اين دبيرســتان ممنوع اســت. هــر کس هم هر 
اعتراضي دارد، هرروز صبح بلندگوي دبيرســتان 
در اختيــارش اســت.« به اين ترتيب پــس از مدتي 
دبيرســتان در اختيار انجمن اسالمي قرار گرفت و 

ساير گروه ها حذف شدند.

علي فرهادي

خاستگاه هاي ايدئولوژيک 
آموزش و پرورش پس از انقالب
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واقعيــت امــر اينکــه آموزش و پــرورش از زمره 
نهادهايــي بــود که حتــي پيش از انقــالب زمينه 
اين گونه تبليغات ايدئولوژيک را داشــت. عناصر 
تأثيرگذاري چون شــهيد بهشــتي، شــهيد باهنر و 
بســياري ديگر، پيش از انقالب در اين وزارتخانه 
حضور داشــتند و به ســازوکارهاي تأثيرگذار آن 
آشــنا بودند. آنــان به اتفاق ده هــا عناصر کليدي 
تصميم گيرنــده نظير: اســتاد صافــي، دکتر يداهلل 
ســحابي - هــر دو از اعضــاي پيــش از انقــالب 
شــوراي عالي آموزش و پرورش- دکتر شکوهي 
)اولين وزير آموزش و پرورش(، دکتر محمدرضا 
خســروي )رئيــس دبيرســتان علــوي( و ده ها تن 
ديگــر از همان ماه هاي نخســت، مســئوليت هاي 
عمده سياســت گذاري و تصميم گيري هاي کالن 
را بــه عهده گرفتــه و درصــدد رفع آثــار رژيم 
ســابق از بدنــه آموزش و پــرورش برآمدنــد. در 
همين جــا ذکر اين نکته ناگفتــه نماند که وزارت 
آموزش و پــرورش از زمــره وزارتخانه هايــي بود 
که نســبت به ســاير وزارتخانه ها، تعــداد عناصر 
مکتبي مــورد اعتماد زيادي داشــت، به طوري که 
در آن ســال ها اين وزارتخانــه، صادر کننده چنين 
نيروهايي به ســاير نهادها و وزارتخانه ها محسوب 
مي شــد. بر همين اســاس، تدارک ايدئولوژيک 
آموزش وپــرورش در آن ســال ها در بدنــه خود 
وزارتخانــه نيز طرفــداران جدي داشــت و حتي 
به عنوان يک مطالبه عمومي در آمده بود؛ بنابراين 
بــي راه نبود کــه از همان نخســتين روزهاي پس 
از انقالب، ســيل طرح ها و پيشــنهاد هاي اسالمي 
کــردن آموزش و پــرورش از اقصي نقاط کشــور 
بــه وزارتخانــه جاري شــد. هــدف اين بــود که 
هرچه زودتر تحــول بنيادين در آموزش و پرورش 
ايجادشــده و کتــب درســي، معلمــان، پوشــش 
دانش آموزان، فضاي مدارس و ... اســالمي شود. 
ازآنجاکه گســتره آموزش و پرورش در شهرها و 
حتي روســتاها نســبت به ســاير وزارتخانه ها زياد 
بــود، همه دســت اندرکاران آن اعــم از: معلمان، 
مکتبــي،  مســتخدمين  مديــران،  اداري،  کادر 
دانش آمــوزان و حتــي خانواده آنان کــه به طور 
مســتقيم با اين وزارتخانه ارتباط داشــتند، خود را 
محق مي دانســتند که هرچه زودتر با ارائه طرح ها 

و پيشــنهاد هاي موردنظر خويش، در کوتاه مدت، 
عرصه آموزش و پرورش را از ميراث رژيم ســابق 
پاک کننــد و مدينه فاضله خويــش را بنا نمايند. 
اينجا بود که اگر از يک نقطه دوردســت، توسط 
يــک فــرد مکتبي طرحي بــا عنوان »مــدارس را 
تبديل به مســاجد کنيم« دريافت مي شــد، چندان 

شگفت انگيز نبود.
به هرحــال، نگارنــده در ابتــدا درصــدد برآمد با 
بررســي برخي از اين طرح ها و اســتخراج نکاتي 
از آنها، ريشه ها و زمينه هاي تدارک ايدئولوژيک 
آموزش و پرورش در ســال هاي نخست انقالب را 
مورد بررسي قرار دهد، اما در همان لحظه نخست 
متوجه شــد کــه عناوين بســياري از اين طرح ها، 
پيشــنهادها، نشــريات و برخــي مطالــب پراکنده 
ديگر آن ســال ها خود گوياي محتواي آن است. 
ازايــن رو تصميم گرفته شــد، عناويــن برخي از 
طرح ها و بعضاً نکات ويژه اي از بعضي تصميمات 
متخذه به اجمال به شــرح ذيل ارائه شــود، شــايد 
اين مطالــب، زمينه اي فراهم آورد که آن دســته 
از فرهنگيانــي که نســبت به نــگاه ايدئولوژيک 
دارنــد،  اطالعاتــي  و  يادمانده هــا  ســال ها،  آن 
دســت به قلم شده و ريشــه هاي ايدئولوژيک  شدن 
آموزش و پــرورش و تأثيــرات و پيامدهاي آن را 
مورد بازکاوي قرار دهند. به هرحال عناوين برخي 

از اين طرح ها و اقدامات به اين شرح است:
1. به نظر مي رسد از همان سال هاي نخست پس از 
انقالب، متوليان تدوين اهداف آموزش و پرورش 
جمهــوري اســالمي ايران، بــا عنايت بــه فضاي 
انقالبي کشــور، اهدافــي به غايــت ايدئولوژيک 
کردنــد.  تعريــف  آموزش و پــرورش  بــراي 
خوشــبختانه متن اين اهــداف در قالب جزوات و 
بعضاً نشــريات داخلــي وزارت آموزش و پرورش 
و برخــي ســازمان هاي مربوطه باقي مانده اســت. 
دکتر غالمحسين شــکوهي به عنوان نخستين وزير 
آموزش و پرورش پس از انقالب و همچنين رئيس 
شوراي عالي آموزش و پرورش،20 هدف ازجمله: 
حق شناســي،  اســالمي،  جهان بيني  خداشناســي، 
وطن دوســتي، امانت داري، تفکر، دفاع از اســالم 
و ســرزمين هاي اســالمي، مؤمــن بــه آرمان هاي 
جمهوري اسالمي، برادري و تعاون، تحکيم مباني 

اســالمي و ملي و... بــراي آموزش و پرورش ذکر 
کرده است.3 محور نظريات دکتر شکوهي، ابتناي 
تعليم و تربيت اسالمي بر چهار اصل: رابطه انسان 
با خدا، رابطه انســان با خود، رابطه انسان با جامعه 

و رابطه انسان با طبيعت استوار بود.4
دکتــر يداهلل ســحابي که عضويت شــوراي عالي 
آموزش وپــرورش را پيــش و پــس از انقالب به 
عهده داشــت، هدف هــاي آموزش و پــرورش را 
در ســه حوزه: اهــداف عقيدتي دينــي و تربيتي 
)ايدئولوژي(، هدف هاي علمي و فني، هدف هاي 
ايشــان  کــرد.5  تقســيم بندي  اجتماعي-سياســي 
همچنين در طــرح خويش بــراي تدوين اهداف 
تشــکيل ســازمان تربيت معلم کشــور بــر: »لزوم 
اقدام اساســي براي مؤمن و معتقد ساختن مردم و 
به خصوص نســل جوان نســبت به اهداف اصيل و 

پاک انقالب« تأکيد ويژه ورزيد.۶
از  ديگــر  يکــي  شــهيدي  فضــل اهلل  آقــاي 
دســت اندرکاران تعليم و تربيت با اشاره به اينکه 
»دليل موجوديت تعليم و تربيت در اسالم اين است 
کــه آدمي دو جنبه دارد: يکي جنبه رباني و ديگر 
يا حيوانيت(« خاطرنشــان  اهريمني )فرشــته بودن 
مي ســازد: »تنها فقيه زمان يا نماينــده او مي تواند 
]اجــراي[ هدف تقويــت جنبه ربانــي و تضعيف 
جنبــه اهريمني را به متخصصان و آگاهان مربوطه 
واگذار نمايد... وگرنه صورت مشــروع يا معقول 
پيــدا نمي کنــد.« وي در پايان به نقــش فقها براي 
تصويب اهداف مذکور و رابطه آموزش و پرورش 
بــا نظام طلبگي نيز اشــاراتي کرده اســت.7 آقاي 
شهيدي در متني ديگر راجع به »ضرورت تغييرات 
بنيادي« در آموزش و پرورش، عيوب نظام آموزش 
پيش از انقالب را تابعيــت از دولت، متکي نبودن 
بر مذهب، اســتثمار دانش آموز، ديوان ســاالري، 
تدريس مــواد غيرضروري و... برشــمرده و براي 
بهبود وضعيت آموزش و پــرورش پس از انقالب 
پيشــنهادهايي به شــرح: احياي سنت هاي مدارس 
قديمي ]حوزه هاي علميــه[، تزکيه پيش از تعليم، 
واگذاري تمامي ســاختمان هاي آموزش و پرورش 
به شــوراهاي محلــي منتخب مــردم، به طوري که 
»مدارس محلي شــبيه مســجد تلقي گردد«، ايجاد 
رشــته جديدي به نام »شــناخت دين« از سال دوم 
دبيرســتان با همکاري مدرســين حوزه هاي علميه 
قم، گنجاندن دروس اختياري ايدئولوژي اسالمي 
و شــناخت هاي صحيــح ديني در برنامه درســي 

مدارس، ارائه کرده است.8
باالخره يکــي از متن هاي تفصيلــي در خصوص 
هدف هاي آموزش و پرورش متعلق به دکتر حسن 
حبيبي از اعضاي شــوراي عالي آموزش و پرورش 
اســت. دکتر حبيبي در دوره اقامت امام در فرانسه 
نيز از طرف ايشــان، مأمور نگارش قانون اساســي 
شــد. نقل اســت که ايشان به دليل تســلطي که به 
مباحث حقوقي و قرآن داشــت، از همان جلسات 
مأموريت  عالي آموزش و پرورش  نخست شوراي 
يافت تا درباره اهداف آموزش و پرورش به مطالعه 
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بپــردازد. حاصل تأمالت وي منجر به نگارش متن 
23 صفحه اي با 47 ارجاع به آيات قرآن و احاديث 
شــد. متن پژوهشــي ايشــان، بعدها پايه و اساس 
برنامه ها و مطالعات جــاري در آموزش و پرورش 
قرار گرفــت. دکتر حبيبــي در آغــاز همين متن 
مي نويســد: »هدف غايي تعليم و تربيت در اسالم 
و نتيجه در جمهوري اســالمي ايران اين است که 
مقدمات حرکت و هدايت آدمي در صراط مستقيم 
پرســتش پروردگار را فراهم آورد. )ان اهلل ربي و 
ربکم فاعبدوه هــذا صراط مســتقيم، آل عمران: 
51(«9 در اين راســتا اســتاد احمد صافي، نخستين 
رئيس دبيرخانه شــوراي عالــي آموزش و پرورش 
در تابســتان 13۶0 از تلفيــق مجموع نظرات فوق، 
متن جــزوه 28 صفحــه اي با عنــوان »هدف هاي 
کلي آموزش وپــرورش در حکومــت جمهوري 
اســالمي ايران« را تدوين و در قالب نشريه شماره 
12 دبيرخانــه شــوراي عالــي آموزش و پرورش، 
در خــرداد 13۶0 منتشــر کرد. اســتاد صافي اين 
نشــريه را بــراي برخــي از صاحب نظــران وقت 
- اغلــب خــارج از وزارت آموزش و پــرورش- 
فعــال در عرصه تعليم و تربيت کشــور ارســال و 
از آنــان درخواســت کــرد که نظريــات خويش 
را دربــاره محتــواي اين جــزوه اعالم و ارســال 
کنند. آقايان دکتر  علي اکبر شــعاري نژاد، اســتاد 
عزتي، دکتــر محمدرضا خســروي )رئيس وقت 
دبيرســتان علوي(، احمد بهشتي )عضو کميسيون 
آموزش و پرورش مجلس شــوراي اسالمي(، سيد 
علي اکبر حســيني )استاد دانشــگاه شيراز(، عباس 
يميني شــريف، آيــت اهلل ناصر مکارم شــيرازي، 
بــازرگان )نخســت وزير دولت  مهندس مهــدي 
موقت(، دکتر غالمعباس توسلي )سرپرست وقت 
گــروه برنامه ريزي علوم انســاني وزارت آموزش 
عالي(، دکتر محمــود بروجردي )معاون فرهنگي 
وزير ارشــاد(، محمدعلي شهابي، محمدتقي مؤيد 
)مديــرکل دفتر آمــوزش فنــي( نظريات خويش 
را بــه دبيرخانه شــوراي عالــي آموزش و پرورش 
ارســال کردند. متن نظريات مذکور موردبررسي 
آموزش وپــرورش  »اهــداف  آنهــا  تلفيــق  از  و 
جمهوري اســالمي ايــران در خصــوص تعليم و 
تربيت« شــامل اهداف چهارگانــه آرماني، کلي، 
درسي و رفتاري آموزش وپرورش در آذر 13۶2 
تدوين شــد. نکتــه جالب اينکه هميــن اهداف با 
تغييراتــي تحت عنوان »قانون اهــداف و وظايف 
وزارت آموزش و پــرورش« در 25 بهمــن مــورد 
تصويب مجلس شــوراي اســالمي قرار گرفت و 
در 10 اســفند همان ســال از طرف رئيس جمهور 
وقــت ابالغ شــد. در اغلــب اين نظريــات، نگاه 
ايدئولوژيــک موج مي زند.10 نشــر متن کامل اين 
اظهارنظرها مي تواند خاســتگاه هاي ايدئولوژيک 
فعلي آموزش و پرورش را تا حدي آشکار سازد.11

2. به مثابــه اقدام اســتاد احمد صافي در شــوراي 
عالــي آموزش و پــرورش، طرحــي نيــز توســط 
تأليــف  و  برنامه ريــزي  و  تحقيقــات  »دفتــر 

نظــام  »شــوراي  وزارت آموزش و پــرورش«12 و 
آموزش و پرورش عمومي« وابســته به ستاد انقالب 
فرهنگي با عنوان »طرح مطلوب براي تغيير بنيادين 
نظام آموزش و پرورش- کليات طرح« تهيه و براي 
صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت براي اظهارنظر 
ارســال شــد. در صفحات نخســت اين طرح در 
خصــوص ســابقه آن آمــده اســت: پس ازآنکه 
انقالب کبير و شکوهمند اسالمي ايران به پيروزي 
رســيد، دفتــر تحقيقــات و برنامه ريــزي وزارت 
آموزش و پــرورش کــه مســئوليت برنامه ريزي را 
بــه عهــده دارد، کار برنامه ريــزي را بــراي تغيير 
بنياديــن نظــام آموزش و پرورش بــا اقدامات زير 
آغاز کــرد: الف. در تاريــخ 1358/10/8 از کليه 
همــکاران متعهد و مســئول به وســيله نامه و درج 
در جرايــد کشــور دعــوت کتبي بــه عمل آورد 
که نظــرات و طرح هــاي خــود را در زمينه نظام 
آينــده آموزش و پــرورش با توجه بــه دو هدف: 
»انسان ســازي در بينش الهي اســالم« و »تخصص 
و کارايــي«، تدويــن و به دفتر فوق الذکر ارســال 
دارنــد؛ ب. پــس از چنــدي، درخواســت کتبي 
ديگــري متضمــن پيشــنهادهاي الزم در مــورد 
طــرح آموزش و پــرورش جهت عــده اي از افراد 
صاحب نظر ارســال شــد که ضمــن توضيح منابع 
تعيين هدف ها و نقطه نظرهاي جمهوري اســالمي 
ايران، از آنان خواســته شده بود که دفتر مزبور را 
درراه تغيير بنيادي نظام آموزش وپرورش کشــور 
کمک کرده و ارائــه طريق نمايند و چنانچه افراد 
صاحب نظري را مي شناســند به ايــن دفتر معرفي 
کننــد؛ ج. پــس از دو درخواســت بــاال بــاز هم 
به وســيله جرايد از همه مراجع عاليقدر، گروه ها، 
احــزاب، ســازمان ها و همــه نهادهــاي انقالبي و 
اســالمي و اقليت هاي مذهبي و همه اقشار و افراد 
متعهد و مسئول استمداد شد که نظرات خود را در 
اين امر خطير ارائه کننــد؛ د. صاحب نظران ذيل، 
طرح ها و نظرات خويش را ارســال کردند: حسن 
اســدپور، بهزاد احمدي، بهرام ارجاوند، غالمعلي 
آباني، حسن آيت، هاشم اميرعسگري، محمدتقي 
نديمي، محمود بروجردي، حبيب اهلل ايراني، جعفر 
ارضاء، مهــدي بهادرنــژاد، مهندس بني اســدي، 
نجف پورنوائي، احمد جعفرنسب، عباس چمران، 
محمدرضا خســروي و احمد صافي، خطيبي زاده، 
محمدعلي رضائيان، احمد ســعيدي خوزي، رضا 
سيداالسالمي، پوران شريعت رضوي، دکتر صرام، 

مهدي صالحي کهريزســنگي، مهنــدس عليزاده، 
بهــروز فرونيري، هادي کريم پور، حســن نظري، 
جــواد يدالهي، نصــراهلل ياربد.13 در ســتون مقابل 
عناوين و اسامي ارســال کنندگان طرح ها، ستوني 
با عنوان »شــرح مختصري در مــورد طرح« آمده 
اســت. صرف نظر از نــگاه ايدئولوژيک طراحان 
مذکور، به معضالتي نظير مدرک گرايي، عدالت 
آموزشي، استقالل مدارس، کار توأم با آموزش، 
تغييرات در دوره هاي تحصيلي و... اشــاره شــده 
اســت که به نظر مي رسد، بســياري از آنها، امروز 

هم از مشکالت آموزش و پرورش است.
4. در اين راســتا مي تــوان به »چهــارده طرح در 
جهت اصالح و تغيير نظام آموزشــي« که توســط 
محمد کاظم نائيني، يکي از دست اندرکاران اصلي 
تغيير نظام آموزشي وقت تهيه شده بود اشاره کرد 
که در قالب نشــريه داخلي شــماره 21 ســازمان 
پژوهش و برنامه ريزي در شــهريور 1359 انتشــار 
يافت. برخــي از طرح هاي اين نشــريه عبارت اند 
از: طرح امور پرورشــي در سطح مدارس از دکتر 
حســين رزمجو مديرکل وقــت آموزش و پرورش 
خراســان، طرح پيشبرد امور تربيتي از سيد محسن 
قمــي، طرح هماهنگــي فعاليت هاي پرورشــي از 
دکتر رضي )ســازمان پيشــاهنگي(، طرح مدارس 
اسالمي غيرانتفاعي از ستاد انقالب فرهنگي، طرح 
مدرســه مطلوب و نمونه از ســيد هادي محدث، 
طرح انــواع ديپلــم براي انــواع مــردم از عباس 
يميني شــريف، طرح آموزش کارمندان دولت يا 

خدمتگزاران ملت از محمدکاظم نائيني و ...
5. نظــام طلبگــي: جزوه اي بــه قلم اســتاد احمد 
صافــي- اوليــن رئيــس دبيرخانه شــوراي عالي 
آموزش و پرورش - در تابســتان ســال 59 تهيه و 
در شــهريور همان سال در نشــريه شماره 23 دفتر 
تحقيقات و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش 
چاپ و منتشــر شد. اســتاد صافي به واسطه ارتباط 
نســبي با آيت اهلل صافي گلپايگانــي با بيت مراجع 
و محافــل علمايي آمدورفت داشــت. ايشــان در 
مقدمه اين جزوه 14 صفحه اي، با اشــاره به اينکه 
در تدوين ايــن متن از نظرات علما و طالب علوم 
ديني استفاده کرده، ابراز اميدواري مي کند: »اميد 
اســت اين مطالب مورد توجه قــرار گرفته و براي 
دســت اندرکاران آموزش و پــرورش ما ]که خود 
اســتاد يکي از تصميم گيرنــدگان اصلي وقت آن 

بود[ در تغيير نظام آموزشي مفيد و مؤثر افتد.«14
۶. آشــنايي با نظــام طلبگــي و ويژگي هاي آن:15 
به نظر مي رســد طرح »نظام طلبگي« استاد صافي، 
بعدهــا- بهمن 13۶3- با کمــي تغييرات در قالب 
جزوه اي ويرايش شــده، مورد توجه اعضاي »ستاد 
اجرايي تغييــر بنيادي نظام آموزش و پرورش« قرار 
گرفــت. به طوري که به عنوان يکــي از طرح ها در 
مجموعــه چند جلــدي و حجيــم »مجموعه اي از 
طرح هاي پيرامون مقاطع تحصيلي و ســاختار نظام 
آمــوزش و پرورش: زمينه ســاز تدوين متن نهايي 
طرح کليات نظــام آموزش وپــرورش جمهوري 

به نظر مي رسد طرح »نظام 
طلبگي« استاد صافي، بعدها- 

بهمن 1363- با كمي تغييرات 
در قالب جزوه اي ويرايش شده، 

مورد توجه اعضاي »ستاد 
اجرايي تغيير بنيادي نظام 

آموزش و پرورش« قرار گرفت
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اســالمي ايران«، ج3، در همان ســال و در نســخ 
محدود چاپ و منتشــر شد. در اين مجموعه، نظام 
طلبگــي به عنــوان هفتمين طــرح1۶ از مجموع 13 

طرح پيشنهادي آمده است.
محتــواي طرح نظــام طلبگي از جهــات مختلف 
به خصوص توصيه هايي که داشــته است، اهميت 
ويژه اي دارد. در صفحه ســوم آن درباره جايگاه 
حوزه ها آمده اســت: »حوزه هاي علميه و مدارس 
مذهبــي مــا در طــول تاريــخ بي اعتنــا و آزاد از 
قدرت هــا باقي مانــد... اين حوزه هــا در تاريخ و 
فرهنگ و تمدن بشــري يک سر و گردن از همه 
بلندتر است و ســنت هاي آموزشي اي دارد که از 
عالي تريــن و انســاني ترين و غني تريــن نظام هاي 
علمي و معنوي گذشــته انســان حکايت مي کند«. 
کمااينکه در صفحه پنجم طرح، مجدداً به استقالل 
حوزه هاي علميه اشاره کرده، مي افزايد: »استقالل 
بودجه و اتکا به مردم و عدم اتکا به حکومت هاي 
وقت در سراســر تاريخ، توانايي مبارزه با انحراف 
دولت ها و ســرنگوني آنها را ممکن ساخته است. 
حتي در جمهوري اسالمي ايران امام امت و ديگر 
مراجع اجازه اختصــاص هرگونه بودجه دولتي را 
نمي دهند تا روحانيت هميشــه مردمي باشــد و از 

حمايت توده ها برخوردار بماند.«
باالخره در صفحه هفت در مقايســه جايگاه استاد 
در حوزه و مدارس اضافه مي کند: »برخي اســاتيد 
حوزه در مدرسه ساکن هســتند و در ميان طالب 
با همان شرايط زندگي مي کنند... روح برادري و 
صميمت و ســادگي عجيبي بين اســتاد و دانشجو 
متجلي اســت... هر دو با پــاي پياده به محل درس 
مي آيند... اما در نظام وارداتي غرب زده ما اســتاد 
از يک قماش اســت و شــاگرد از قمــاش ديگر. 
اکثر اســتادان دچار تجمالت هســتند و با اتومبيل 
تشــريفاتي خود به دانشــگاه آمده و مســتقيماً به 
اتاق خودشــان وارد مي شوند و دبيرها هم به دفتر 

دبيرستان مي روند.«
چنــد  مجموعــه  ايــن  طرح هــاي  ازآنجاکــه 
جلــدي زمينه ســاز تدويــن تغييــر ســاختار نظام 
اســالمي  آموزش و پــرورش جديــد جمهــوري 
شــد، الزم اســت که تأمل بيشــتري در خصوص 
آن صــورت گيــرد، کــه به اختصار به ســه نکته 
در مــورد ابعــاد انگيزه هــاي تدويــن »تغيير نظام 

آموزش و پرورش« اشاره مي شود:
1.۶. انگيــزه تدوين طــرح تغيير نظام آموزشــي: 
در پيشــگفتار ايــن مجموعه به قلم علــي قائمي، 
تدوين کننــده آن، در اين خصوص آمده اســت: 
»وصول به حيات اســالمي که خواســته اکثريت 
مــردم اســت ميســر نخواهد بــود، جــز از طريق 
اســالمي کردن نظام تربيت عمومي جامعه. جامعه 
نيازمنــد و عالقه مند به دانســتن روح ايمان و تقوا 
اســت و نظام آموزش وپرورش موظف به آراستن 
و عمل آوردن مطالبه مردم اســت بر اســاس تعليم 

قرآن و سنت اسالمي«.
۶. 2. انگيزه اجتماعي تغيير نظام آموزشي: در ادامه 

پيشــگفتار مذکور راجع بــه انگيزه هاي اجتماعي 
تغيير نظــام آمده اســت: »نتيجه تربيــت انحرافي 
گذشــته پيدايش ابتذال ها و نابه ساماني هاي بسيار 
بوده اســت، وجــود مفاســد و اعتياد و فحشــا و 
فرومايگي بدان علت بوده که نظام تربيت موجود 
سوق دهنده افراد بدان سو يا دست کم در برابر آن 
في نفسه مروج بوده است و ضايعات و گرفتاري ها 
و گنه کاري ها و دخالت زنان در اموري که خاص 

و مناسب روحيه مردان و برعکس بوده است.«
۶. 3. انگيزه سياســي تغيير نظام آموزشي: در اين 
مقدمه درباره انگيزه سياســي ضرورت تغيير نظام 
آموزشي آمده است: »ازنظر سياسي طرز فکر اين 
اســت. انقالبي را که در آتش و خون به پيروزي 
رسيده و خواسته هاي پديد آوردندگان آن، اسالم 
و قــرآن بوده اســت، نمي تــوان با نظــام طاغوتي 
شرقي، غربي يا التقاطي اداره کرد و تداوم بخشيد. 
براي حفظ و استقرار چنين انقالبي، نظامي زنده و 
پويا و متناسب با روح اسالمي انقالب و جمهوري 
اســالمي الزم اســت که اين حرکت را از طريق 
تربيتي اسالمي و انقالبي تداوم و استقرار بخشد و 
همــه ضوابط و نظامات را از طريق آن محمل بايد 
شکل داد و تحزب و تشکل، آزادي و استقالل را 

بر اساس آن شيوه بايد محقق ساخت.«
7. در نخستين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش،17 
پــس از اظهارنظر برخــي از اعضــا در زمينه هاي 
»تغييــر نقش شــورا با توجه به موازين اســالمي«، 
»مردمي شــدن شــورا« و »تغيير آيين نامه شــورا«، 
حجت االســالم ســيد علي اکبــر حســيني ]برنامه 
اخــالق در خانــواده تلويزيــون[ پيشــنهاد کرد: 
»تشکيالت آموزش وپرورش و مقررات حاکم بر 
آن قادر نيســت در اين دوره انقالبي پاســخگوي 
نيازهاي آموزش و پرورش کشــور باشــد، بنابراين 
پيشنهاد مي شــود که وزارتخانه جديدي در کنار 
اين وزارتخانه تأســيس و هيئتي براي برنامه ريزي 
و اســتفاده از امکانــات وزارتخانــه فعلي انتخاب 

گردد.«
8. بنــد ســوم متــن قطعنامه گردهمايي مشــترک 

معاونان پرورشي و اعضاي هسته هاي مشاوره ادارات 
کل آموزش و پرورش اســتان هاي سراســر کشــور 
مورخ 8 الي 12 دي ماه 13۶4: »ما از اقدامات قاطع 
مقامات قضايي کشــور در مبارزه با طاغوتچه هاي 
حامل فرهنگ ضد ارزشــي غــرب، قوياً حمايت 
نمــوده، اســتمرار اين حرکت خداپســندانه را در 
جهت گسترش قســط و عدل اسالمي درخواست 
و تقاضــا مي نماييــم بــا افــراد ناصالحــي کــه با 
سوء اســتفاده از عنوان مقــدس معلمي به انحراف 
فرزندان امت اسالمي مي پردازند، قاطعانه برخورد 

نمايند.«
9. شرايط شخصي معلمين طرح تقوا-تربيت قرآني 
و آموزش- مخصوص دانش آموزان پيش دبستاني 
بــا حداقل 5/5 ســال ســن مربوط به مهــر 13۶3: 
»پيــرو خط امام در ابعاد گوناگــون، اعتقاد عملي 
به کليه احکام اســالم )به گونه اي که محرمات را 
ترک و واجبات را به جا آورده عالقه مند به ترک 
مکروهات و انجام مستحبات باشد، معتقد به طرح 
)تقدم تزکيه بر تعليــم(، هدف او از همکاري در 
اين طرح تنهــا رضايت پروردگار متعال باشــد و 
توجه بــه روايت نبوي)ص( که فرمود يا علي)ع(: 
اگــر يک نفر به دســت تو هدايت يابــد برايت از 
آنچه خورشــيد بر آن بتابد بهتر اســت، به ارزش 
انســاني دانش آموزان به عنــوان امانت هاي بزرگ 
الهي و آينده ســازان جامعه اســالمي توجه داشته 
از هرگونــه اختالف گريزان بوده و به انســجام و 

وحدت مسلمين عالقه مند باشد...«
10. شــروط نماينــده بخــش فرهنگــي جامعــه 
مدرســين حــوزه علميه قم در جلســه مشــترک 
مديــران اداره کل امور تربيتــي آموزش وپرورش 
براي بررســي کتب درســي: »ما به دو شرط قول 
مي دهيم که کتاب هاي شما را بررسي نماييم: اوالً 
اينکه متعهد شــويد کتابي بدون نظــر ما به چاپ 
نرســد و ثانياً اگر در قســمتي از مطالــب نظر ما با 
شــما تفاوت داشت، شــما با ما همکاري نماييد تا 
به نتيجه مشــترک برسيم.« که در ادامه خاطرنشان 
گرديــده: »البته بــرادران اداره کل امــور تربيتي 
به اتفاق بيان کردند که شــروط فوق درست همان 

نظر خود ما مي باشد.«
11. ســه بند از متــن نامه بخش فرهنگــي جامعه 
مدرســين حوزه علميه قم به رئيس وقت ســازمان 
وزارت  آموزشــي  برنامه ريــزي  و  پژوهــش 
آموزش و پرورش به تاريخ ۶1/9/28 در خصوص 
بررســي کتاب هــاي درســي دوره ابتدايــي: »1. 
نام هــاي ســالطين و طاغوتي هــا ماننــد: پرويــز، 
خســرو، ميترا و مانند اين ها در کتاب ها زياد ديده 
مي شود، بهتر است اسامي بهتري انتخاب شود؛ 2. 
با توجه به اولويت حجاب چادر ... الزم است اقاًل 
در بعضي موارد نقاشــي تصويــر خانم ها با چادر 
باشد؛ 3. نقاشي ها و مطالب کتاب ها اغلب به طبقه 
مرفه و شهري ها و غذا هاي زيبا و لذيذ ثروتمندان 
مربوط اســت و با زندگاني ســخت روســتاييان و 
محرومين و مستضعفين شــباهتي ندارد، به نقاشان 
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و نويسندگان توصيه بفرماييد زندگي روستاييان و 
محرومين که اکثريت ملت ما را تشکيل مي دهند، 

منظور بفرمايند.«
12. برخــي مصوبات ســتاد همکاري هاي وزارت 
آموزش و پــرورش و حوزه علميه:18 اولين جلســه 
اين ســتاد در تاريخ 85/۶/27 »با اســتقرار دولت 
نهــم و حاکم شــدن گفتمــان اصول گرايــي« بــا 
حضــور مهندس محمــود فرشــيدي، وزير  وقت 
آموزش و پــرورش، حضــرت آيــت اهلل حســيني 
بوشهري، مدير وقت حوزه هاي علميه و معاونين... 
تشکيل شد. در اين جلسه حجت االسالم ذوعلم با 
نظر آيت اهلل حسيني بوشهري و مهندس فرشيدي و 

رأي اعضاي ستاد به عنوان دبير ستاد انتخاب شد.
آموزش و پرورش  وزارت  همكاري  منشور 
و حوزه علميه: الف. اصول حاکم بر همکاري: 
رعايت شــأن و جايــگاه حوزه هــاي علميه، اصل 
واليتمداري، حجيت نظر مقــام معظم رهبري در 
مورد خطوط  مشي و محتوايي و جهت گيري هاي 
آموزش وپــرورش و...؛ ب. عرصه هاي همکاري: 
همکاري و مشــارکت در تدويــن و تأليف کتب 
درســي به ويــژه در حوزه علــوم انســاني: ديني، 
قــرآن، عربــي، تاريــخ، دروس رشــته علــوم و 
معــارف اســالمي، همچنيــن کتــب و مجــالت 
کمک آموزشــي، همکاري و کمک به تأسيس و 
راه اندازي مدارس پيش حوزه اي )علوم و معارف 
اسالمي( توســط حوزه هاي علميه و...؛ ج. برخي 
مصوبات ســتاد: گزينــش و اســتخدام 500 طلبه 
حــوزه علميــه در آموزش وپــرورش، واگذاري 
بخشــي از مراکــز تربيت معلــم به معاونــت تبليغ 
حوزه هــاي علميه به صــورت آزمايشــي، کليات 
اجراي آموزشــي طرح واليــت، تهيه پيش نويس 
طرح مشکل سربازي طلبه ها، پيگيري طرح جامع 
تأســيس مدارس وابســته به حوزه هاي علميه و...؛ 
د. طرح هــاي در حــال پيگيري: طرح پيشــنهادي 
تأســيس رشــته تخصصي تعليم و تربيت اسالمي 
در حوزه علميه قم، طرح پيوند مســجد و مدرسه، 
طرح کلي اساســنامه ســازمان مدارس وابســته به 

حوزه هاي علميه.
13. باالخره بند »1« هدف هاي کالن ســند تحول 
بنيادين هــدف از تربيت دانش آمــوز را: »تربيت 
انســاني موحد، مؤمــن و معتقد به معاد و آشــنا و 
متعهــد به مســئوليت ها و وظايــف در برابر خدا، 
خود و ديگــران و طبيعت، حقيقت جــو و عاقل، 
عدالت خــواه و صلح جــو، ظلم ســتيز، جهادگر، 
مهــرورز،  وطن دوســت،  و  ايثارگــر  و  شــجاع 
جمع گــرا و جهاني انديــش، واليتمــدار و منتظر 
و تالش گــر در جهــت تحقــق حکومــت عدل 
جهانــي، بــااراده و اميــدوار، خودبــاور و داراي 
عزت  نفــس، امانــت دار، دانا و توانــا، پاکدامن و 
باحيــا، انتخاب گر و آزادمنــش، متخلق به اخالق 
اســالمي، خــالق و کارآفرين و مقتصــد و ماهر، 
ســالم و بانشــاط، قانون مدار و نظم پذيــر و آماده 
ورود بــه زندگي شايســته فــردي، خانوادگي و 

اجتماعــي بر اســاس نظــام معيار اســالمي« ذکر 
مي کند. در بخش چشــم انداز همين ســند درباره 
نقش مدرسه آمده است: »مدرسه جلوه اي است از 
تحقق مراتب حيات طيبه ...که داراي ويژگي هاي 
زير اســت: تجلي بخش فرهنگ غني اســالمي و 
انقالبــي در روابــط و مناســبات با خالــق، جهان 
خلقت، خــود و ديگران به ويــژه تکليف گرايي، 
مســئوليت پذيري، کرامــت نفــس، امانت داري، 
خودبــاوري، کارآمــدي، کارآفرينــي، پرهيز از 
اســراف و وابســتگي به دنيــا، همدلــي، احترام، 
اعتماد، وقت شناســي، نظم، جديــت، ايثارگري، 
قانون گرايي، نقادي و نوآوري، استکبارســتيزي، 
دفــاع از محرومــان و مســتضعفان و ارزش هــاي 

انقالب اسالمي.«19

نتيجه گيري:
در پايان بايد خاطرنشــان کرد که ذکر نمونه ها و 
مصاديق فوق مشتي اســت نمونه خروار؛ واقعيت 
اينکه وزارت آموزش و پــرورش مدت هاي مديد 
اســت به فاز ايدئولوژيک واردشده، به طوري که 
آرمان گرايــي نــگاه ايدئولوژيــک، مانــع ديدن 
واقعيت ها و معضالت کالن اين وزارتخانه شــده 
اســت. اين رويکرد در آغاز بر مبتذل و ناکارآمد 
نشان دادن آموزش و پرورش پيش از انقالب تأکيد 
داشــت. ســپس براي خروج از اين بحــران، نظام 
طلبگي حوزوي را به عنــوان يک آلترناتيو مطرح 
کرد، اما ازآنجاکه امکان تبديل مدارس به حوزه 
وجود نداشت، درصدد اقتباس برخي از روش ها، 
ازجمله شــيوه مباحثه و دروس حوزه برآمد. بعضاً 
اين تکاپوها به پوشش لعاب ديني برخي فعاليت ها 
و رفتارهــا در آموزش وپــرورش انجاميــد. نگاه 
ايدئولوژيک، حل معضالت آموزش و پرورش را 
در نهاد و سازمان هاي خارج از آموزش و پرورش 
جســت وجو مي کند. توســل به عوامــل و عناصر 
بيرونــي، مانــع بازانديشــي و تحليــل بحران هاي 
درون ســازماني اين وزارتخانه شده است. بااينکه 
نسخه هاي پيچيده شده آرمان گرايانه ايدئولوژيک 
ناکارآمدي خود را نشــان داده، اما کســي حاضر 
نيســت بــا بازخوانــي و اعتــراف بــه آن، امکان 
آسيب شناســي معضالت اين وزارتخانه را فراهم 
کند. تأســف بار اينکه پس از نزديک به ســه دهه 
از آزمايــش و خطاي نگاه ايدئولوژيک، همچنان 
و هــر از چند گاهي- ازجملــه در دولت هاي نهم 

و دهــم- بــراي برون رفــت از مشــکالت جاري 
آموزش و پرورش به آن شــيوه ها توســل جسته و 
ظرفيت هــاي دروني اين وزارتخانــه مورد غفلت 

واقع شد.
حاصل ســخن اينکــه رويکــرد ايدئولوژيک به 
آموزش و پــرورش در ابعــاد مختلــف بازخــورد 
پيــدا کرده اســت: از برنامه هاي درســي گرفته تا 
گزينش هــا، از تأليف کتب درســي تــا انتصاب 
مديــران و... کــه البته بــازکاوي هر يــک از اين 
زوايــا نيــاز بــه پژوهش هــاي مســتقل دارد. در 
اينجــا به عنــوان طرح يــک نمونه، بازتــاب نگاه 
ايدئولوژيک بر تأليف يکي از کتب درسي مورد 
ارزيابي قــرار مي گيرد. به نظر مي رســد مهمترين 
بازخــورد ايدئولوژيــک در تأليف کتب درســي 
مربــوط بــه درس تاريــخ ازجمله تاريــخ معاصر 
ايــران ويژه دانش آموزان ســال ســوم دبيرســتان 
است. به طوري که طي ســال هاي پس از انقالب، 
تأليف اين کتاب يا به اســاتيد ســاير رشــته ها- از 
آن جملــه اســاتيد فلســفه، يک پزشــک اطفال 
و...- يا مؤسسات دولتي ايدئولوژيک با مأموريت 
نگارش تاريخ نگاري رســمي جمهوري اســالمي 
واگذار شــده اســت.20 نتيجه اينکه دانش آموزان 
اهل مطالعه به خصوص در حوزه علوم انساني با دو 
تلقي متفاوت از تاريخ معاصر روبه رو مي شــوند. 
حاصــل اين رويکــرد در قالب نتايــج يک مقاله 
پژوهشي حاکي اســت: »مهمترين آسيب هايي که 
کتاب هاي درســي تاريخ را تحت تأثير قرار داده، 
غلبه نــگاه ايدئولوژيکي و سياســي بــر محتواي 
کتاب اســت. آفت سياســت زدگي و غلبه  نگرش 
ايدئولوژيکي موجب تحريــف تاريخ و انعکاس 
تاريخ تحريف شــده در اذهان مخاطبان مي شود و 
غلبه ديدگاه سياسي بر کتاب هاي درسي، موجب 
حــذف يا کتمــان وقايع بــه نفع منافع سياســي و 
ايدئولوژيکي جريان حاکم شده و بر همان اساس، 
نقش شــخصيت ها برجســته، يا کم رنگ مي شود. 
چنان کــه با پيــروزي انقالب بســياري از مطالب 
مانند جنبش هاي ضداســتبدادي و ضداستعماري 
مردم و علمــا که در کتاب هاي پيــش از انقالب 
جايــي نداشــت، در کتاب هــاي پــس از انقالب 

جايگاه ويژه اي يافت.
يکي ديگر از آســيب هاي کتــاب تاريخ معاصر، 
نــگارش آن به شــيوه مقاله هــاي ژورناليســتي و 
اســت. کتاب هاي ســال هاي نخســت  تبليغاتــي 
انقــالب به ويــژه کتاب هــاي ســال هاي 58 تا ۶1 
تحــت  تأثير فضاي حماســي انقــالب و جنگ با 
ادبيات خاصي نگاشــته شــدند و واژگاني خاص 
به کتاب هــا راه يافتند. در ايــن کتاب ها واژگاني 
چــون: تهاجــم، جهان خــواران شــرق و غرب، 
جهان خواران صليبي، استعمار صليبي، غارتگري، 
ســلطه، تاريخ خون بار، نهضت هاي ضداستبدادي 
و ضــد اســتعماري، مذهب مجاهدپرور تشــيع و 
واژه توطئــه، از بســامد بااليي برخــوردار بودند. 
بيان شــعاري و تبليغاتي و کاربــرد واژگاني با بار 

نگاه ايدئولوژيك، حل 
معضالت آموزش و پرورش را 
در نهاد و سازمان هاي خارج 

از آموزش و پرورش جست وجو 
مي كند. توسل به عوامل و 

عناصر بيروني، مانع بازانديشي و 
تحليل بحران هاي درون سازماني 

اين وزارتخانه شده است
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ايدئولوژيک، کتاب هاي تاريخ را از اهداف يک 
کتاب درسي دور کرده است.

نــگاه گزينشــي توأم بــا نگــرش ايدئولوژيک و 
بدبينانــه بــه وقايــع تاريــخ از ديگر آســيب هاي 
تاريخ نگاري به شــمار مــي رود. آن آفت موجب 
تحريف تاريخ در جهت حفظ ديدگاه هاي سياسي 
و مباني ارزشــي حاکميت و تحليل هاي يک سويه 
شده اســت. اين نگاه در کتاب هاي تاريخ پيش و 
پس از انقالب کاماًل مشهود است. در کتاب هاي 
پيــش از انقالب، ارزش هايي چون شاه دوســتي و 
جدايي دين از سياست ترويج شده و نقش مردم، 
مبارزان سياســي و علما ناديده گرفته مي شــد. در 
کتاب هاي پس از انقالب نوعي بدبيني و تحقير به 
حکومت شــاهان بر کتاب هاي درسي حاکم شده 
و خيانت ها و وطن فروشــي هاي شــاهان و رجال 
سياســي را بيش از خدمــات و اصالحات بازگو 
کردند. ديد سياسي و گزينشي در کتاب هاي پس 
از انقــالب، به خصوص در بحــث از دوره پهلوي 
جلوه بيشــتري يافته است، به گونه اي که با بررسي 
تطبيقي دوره پهلوي در کتاب هاي پيش و پس از 
انقــالب، با دو روايت کاماًل متفاوت از تاريخ اين 

دوره روبه رو مي شويم.
اســاس  بــر  وقايــع  تحليــل  ديگــر،  آســيب 
پيش فرض هــاي ذهنــي مؤلفــان اســت کــه بــه 
مؤلفــان  و  مي انجامــد  يک ســويه  داوري هــاي 
کتاب هاي درسي تاريخ معاصر ايران، آن چنان به 
انعــکاس وقايع و چينش مطالب پرداخته و درباره 
شــخصيت هاي تاريخــي قضــاوت و پيش داوري 
از  را  ديگرانديشــي  فرصــت  کــه  کرده  انــد 
دانش آمــوزان گرفته اند. نکته مهم و قابل ذکر اين 
اســت که گرچه ماهيت کتاب هاي درسي پس از 
انقالب دگرگون شده و مطالبي به کتاب راه يافت 
کــه پيش از انقــالب ذکري از آنها نمي شــد، اما 
شــيوه تحليل در کتاب هاي پيش و پس از انقالب 
تفاوت چنداني نمي کند. تحليل هاي هر دو دســته 
کتاب، جهت تبيين ديدگاه هاي ارزشي حاکميت 
اســت در حقيقت، کتاب هاي تاريخ مجالي براي 
حکومت ها است که انديشه هاي خود را به اذهان 

مخاطبانشان منتقل نمايند.«21

پي نوشت:
1. ناگفتــه نماند که چنين فضايي در ســال هاي پس از 
انقــالب در تمام نهادهــا و اقصي نقاط کشــور حاکم 
بــود، ولــي در اين ميــان نهادهــاي فرهنگــي بيش از 
ســاير وزارتخانه هــا و ســازمان ها در معــرض تبليغات 

ايدئولوژيک قرار گرفتند.

2. خاطرات عبدالعلي محمدي پســند، مدير دبيرســتان 
امــام خميني همدان، هفته نامه تاريخ شــفاهي، شــماره 
203، 1۶ ارديبهشت 1394. به نقل از: نشريه فرهنگي- 

تحليلي راه، ش 59، آذر 93، صص 117-118

3.کوششــي براي تصريح و طبقه بندي هدف هاي کلي 
آموزش و پرورش در جمهوري اســالمي ايران )در 19 
صفحه(، نشــريه شماره 1)شماره مسلسل 1۶(، دبيرخانه 

شوراي عالي آموزش و پرورش، مهرماه 1359.

4. هدف هــاي کلــي آموزش وپــرورش در جمهوري 
اسالمي ايران، نشريه شــماره ۶، دبيرخانه شوراي عالي 

آموزش و پرورش، اسفند 1359.

5. اظهارنظــر درباره هدف هــاي آموزش وپرورش در 
جمهوري اســالمي ايران، دکتر يداهلل ســحابي، نشريه 
شــماره 4 دبيرخانــه شــوراي عالي آموزش و پرورش، 

دي ماه 1359.

۶. طرح پيشــنهادي به شــوراي عالي آموزش و پرورش 
براي تشــکيل ســازمان کل تربيت معلم کشــور، طرح 
پيشــنهادي از دکتر يداهلل ســحابي، نشــريه شــماره 3 
دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش، دي ماه 1359.

کلــي  اصــول  و  هدف هــا  مــورد  در  اظهارنظــر   .7
آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران و توضيحاتي 
بر آنهــا، اظهارنظر از آقاي فضل اهلل شــهيدي، نشــريه 
شــماره 11، دبيرخانه شــوراي عالي آموزش و پرورش، 

ارديبهشت 13۶0

8. مقاالتــي در زمينــه تعليــم و تربيــت و ضــرورت 
تغييــرات بنيادي، تهيــه و تنظيم از فضل اهلل شــهيدي، 
نشــريه شماره 11)مسلســل 29(، دبيرخانه شوراي عالي 

آموزش و پرورش، ارديبهشت 13۶0.

9. هدف هــاي کلــي آموزش و پــرورش در جمهوري 
اســالمي ايران، نشــريه شماره 21)مسلســل 38(، دکتر 
حسن حبيبي، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، 

آذرماه 13۶0

10. به عنــوان نمونه در بند نخســت از مجموع دهمين 
اهــداف متن دکتــر شــکوهي آمده اســت: »پرورش 
روحيه انقالبي برادران و خواهران مســلمان براي سعي 
و کوشــش هر چه بيشــتر در تداوم و گسترش انقالب 
اســالمي در جهــان و تالش و انتظار دائــم براي ظهور 

حضرت مهدي و پيروزي نهايي حق بر باطل«.

11. ذکر اين نکتــه در همين جا خالي از لطف نخواهد 
بــود که حتي برخي از اصول و محورهاي اين جزوات 
در دو دهه بعد نيز موردتوجه و اقتباس دست اندرکاران 
سند تحول- به خصوص تيم دوم- قرار گرفت و همين 
امر ماهيت ايدئولوژيک اين سند را تقويت کرد. مشابه 
ايــن نگــرش در مطلبي از يک نشــريه با عنــوان »چرا 
آموزش هاي ما ابوذر نمي سازد« آمده، که خواسته هاي 
ســخت ايدئولوژيکي- انقالبي از آموزش و پرورش را 
مطالبه مي کنــد. رک به: حلقه وصل: ماهنامه فرهنگي، 
تشــکيالتي جبهه فرهنگي انقالب اسالمي، سال ششم، 

شماره 2۶، خرداد 1394.

12. سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بعدي.

13.  در پاورقي همين صفحه آمده اســت: بيش از 200 
طرح و پيشــنهاد در زمينه تغيير بنيادي نظام آموزشــي 
به دفتر تحقيقات برنامه ريزي درســي رســيده است که 
چکيده خالصــه آنها در جزوه اي جداگانه جمع آوري 
و منتشــر شده اســت. از بين آنها اين 30 طرح متضمن 

نکات برجسته اي بوده است.

14. اســتاد صافــي به عنوان نخســتين رئيــس دبيرخانه 
شــوراي عالي آموزش وپرورش پــس از انقالب، نقش 
مؤثــري در تدويــن و تصويب آيين نامه هــا و مقررات 
رســمي آموزش و پرورش داشت، بدون ترديد نگارش 
چنيــن متنــي مي توانســت بــر نــگاه و ذهنيت ايشــان 
تأثيرگذار باشــد. کمااينکه به نظر مي رســد اســتاد از 
طــرف شــوراي مذکــور مأموريت تدوين ايــن اثر را 

داشته است.

15. ذکــر اين نکتــه خالي از لطف نيســت که طرحي 
مشــابه نيز از طرف خانم پوران شريعت رضوي- همسر 
دکتر علي شــريعتي و معلم وقــت آموزش وپرورش- 
رســيده بود که بــه »تأکيد بر پــرورش منطقه اي کردن 
آمــوزش و بهره گيري از روش بحــث و گفت وگو و 

شنود طلبگي« اشاره کرده است.

1۶. ضمنــاً در ايــن اثر طرحــي هم از حســن آيت با 
عنوان: »طرح جديد نظام آموزشي کشور« درخصوص 
اشــکاالت نظام موجود و راه حل هاي پيشنهادي جهت 

اصالح نظام در 34 بند ذکر شده است.

17. صــورت مذاکرات صدو شــصت و يکمين جلســه 
شوراي عالي آموزش و پرورش، مورخ 1358/7/8

18. کارنامــه چهارســاله: گزارشــي از عملکرد ســتاد 
همکاري هــاي وزارت آموزش وپــروش و حوزه هاي 
علميه )1389-1385(، گــردآوري و تدوين: دبيرخانه 
و  آموزش وپــرورش  وزارت  همکاري هــاي  ســتاد 
حوزه هــاي علميــه، ســازمان پژوهــش و برنامه ريزي 
آموزشــي وزارت آموزش وپرورش، انتشارات مدرسه 

با همکاري مؤسسه فرهنگي برهان، 1390.

19. متن ســند تحــول بنياديــن آموزش و پــرورش، آذر 
1390)ســند مشــهد مقدس(، قطع جيبي، شــوراي عالي 
انقالب فرهنگي، وزارت آموزش وپرورش، شوراي عالي 

آموزش و پرورش.

20. ناگفته نماند کــه در حال حاضر ده ها گروه تاريخ 
در دانشــگاه هاي معتبــر کشــور نظيــر: تهران، شــهيد 
بهشــتي، تربيت مدرس، خوارزمي، فردوســي مشهد، 
شــيراز، اصفهان، تبريز و... و صدها اســتاد برجسته که 
اغلب با تخصص هاي ويژه: ايران باســتان، ايران دوره 
و...مشغول  اســالمي، صفويه شــناس، مشروطه شــناس 
فعاليت  هســتند، کــه به جاي اســتفاده از اين اســاتيد، 
نظريات کارشناسان حوزه علميه، اساتيد غيرمتخصص 
و برخــي مؤسســات تاريخ نگاري رســمي مالک قرار 

مي گيرد.

21. کريمــي قهــي، منصــوره، آسيب شناســي تأثيــر 
تحوالت سياســي بر محتواي کتاب هاي درسي تاريخ 
معاصر ايران )1358 الي 1388( بــا رويکرد تطبيقي به 
کتاب هاي درسي ايران پيش از انقالب، فصلنامه علمي 
– پژوهشــي پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ، سال اول، 

شماره چهارم، تابستان 1389، صص 75-93.■

آسيب ديگر، تحليل وقايع بر 
اساس پيش فرض هاي ذهني 

مؤلفان است كه به داوري هاي 
يك سويه مي انجامد و مؤلفان 
كتاب هاي درسي تاريخ معاصر 

ايران، آن چنان به انعكاس وقايع 
و چينش مطالب پرداخته و 

درباره شخصيت هاي تاريخي 
قضاوت و پيش داوري كرده  اند 
كه فرصت ديگرانديشي را از 

دانش آموزان گرفته اند
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اســت و دراين باره نياز اســت که عالوه بر اصالح 
بينش ها، ديدگاه ها و تصحيح عملکردها، امکانات، 
منابع و نيروها به ســوي نهاد مهم و سرنوشت ســاز 
آموزش و پــرورش هدايت شــود. به موازات آن- و 
حتــي مهمتر از همــه مــواردي که دکتــر مرادي 
دلسوزانه، صادقانه و بر اساس پژوهش هاي باارزش 
خود مطــرح کرده اند- الزم اســت اصل حياتي و 
رهايي بخش شايسته ساالري در همه جا و به ويژه در 
بدنه آموزش و پرورش و نيروهاي ســتادي و صفي 
اين وزارتخانه حتــي بين نيروهاي کنوني آن بدون 

مالحظه کاري و مصلحت گرايي اجرا شود.
تنگناهــاي  و  مشــکالت  و  مســائل  بيشــتر 
آموزش و پــرورش بــراي همــه عيــان، روشــن و 
مشخص هســتند؛ نکته تاريک و مهم در اينجاست 
کــه برخي، در نهايــت تعجب و تأســف، وزارت 
آموزش و پرورش را که بزرگ ترين و گسترده ترين 
ســازمان، نهاد و مجموعه اداري کشــور است، چه 
از نظــر کمي و کيفي همچون ديگــر وزارتخانه ها 
و ســازمان ها مي بينند و حتي بيشــتر مواقع در عمل 
از نظر اولويت بنــدي جايگاه، ارزش و اهميت، آن 
را در رديف هــاي آخر قــرار مي دهند. درحالي که 
برخي از وزارتخانه ها کوچک تر از يک اداره کل 
اين وزارتخانه هستند. در چنين شرايطي، زيباترين و 
درست ترين تحليل ها، تفسيرها و آسيب شناسي هاي 
کارشناســانه بــراي نهــاد تعليم و تربيــت، مصداق 
ترانه ســرايي، آب در هاون کوبيــدن و فرياد زدن 
زيــر آب اســت. به دليل در حاشــيه قــرار گرفتن 
آموزش و پرورش، هرروز ارتباط و تعامل خانواده ها 
به عنــوان تأثيرگذارتريــن نهاد تربيتي و آموزشــي 
کشــور با آموزش و پرورش از يک ســو و با نظام و 
حکومت از ســوي  ديگر ضعيف تر مي شود و ضرر 
و زيان اين بي توجهي و عواقب اين بي مســئوليتي و 
جفاي آشــکار، گريبان همــه را خواهد گرفت که 

آثار آن در حال بروز و ظهور است.
از شخصيت هايي چون دکتر مرادي انتظار مي رفت 
و مي رود که با توجه به نقيصه هايي که مطرح شــد 
و اوضاع و شرايط کنوني، راهکار، طرح و چاره اي 
ضربتي براي بيدار کردن  آنهايي که خود را به خواب 
زده اند، ارائه کند، نه آنکه مشق هاي نوشته شده براي 
آموزش و پرورش را دوباره مرور کنند. امروز زمان 
تعييــن تکليف براي مســئوليت و وظيفه عملياتي و 
اجرايي همه آن هايي است که مستقيم و غيرمستقيم 
با نهاد مظلوم، ولي سرنوشت ساز آموزش وپرورش 
در ارتباط هستند؛ هرچند که خيلي دير شده و بسيار 
جا مانده ايم، ولي چشم انداز و افق نجات هنوز محو 

نشده است.■

محتــواي  و  شــکل  در  ريشــه  مشــکالت  از 
آموزش وپــرورش رســمي و اجبــاري دارد، چون 
آن در تقابــل بــا طبيعــت و فطــرت بچه هاســت، 
ولــي اين پژوهشــگر پرتــالش توضيــح نمي دهد 
و  غيررســمي  يعنــي  مقابــل،  آموزش وپــرورش 
غيراجباري چه نظام تعليم وتربيتي اســت و چگونه 
شــکل گرفته و تحقق مي يابد. اين در حالي اســت 
که بخش اعظم آموزش هاي پايه همه جا به صورت 

رسمي و اجباري ارائه مي شود.
مرادي به درســتي ســرعت شــتابان جهاني شدن و 
تحوالت گسترده فکري و فرهنگي به وي   ژه در حوزه 
ارتباطات و رسانه را سبب ايجاد شکاف و گسست 
نسلي بين والدين و فرزندان، بين معلمان و مربيان با 
دانش  آمــوزان و حتي ميان روحانيون مي داند، ولي 
علــت آن را که توجه صرف به کميت، بي توجهي 
به کيفيت و نبود برنامه مشخص عملي جهت تالش 
همه جانبه بــراي پي ريزي و شــکل دهي بنياد يک 
آموزش وپرورش خالق و پوياست، ذکر نمي کند.

وي که يکي از ده ها پژوهشگر فعال دخيل در تهيه، 
تدوين و ارائه سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
بوده، در بيان مشکالت و گرفتاري ها، سهواً به جاي 
توجه و تأکيد بر عوارض و آسيب هاي وحشتناک 
هسته و کانون اصلي مصيبت را يعني مقوله اقتصاد 
وابسته، رانتي، دولتي، نفتي و بعضاً زيرزميني مي داند 
که همچــون کوره اي گدازان، همه دســتاوردها و 
تالش هاي نيروهاي دلسوز در همه عرصه ها ازجمله 
آموزش و پرورش را مي سوزاند و خاکستر مي کند. 
وي بيشــتر از روبناهــا، ظواهر و بديهياتي ســخن 
مي گويد که تقريباً براي همه شناخته شــده و اظهر 

من الشمس است.
مــرادي هرچند صادقانه و بيشــتر مواقع به درســتي 
انگشــت روي تنگناها، چالش ها و مشکالت مهم، 
کليــدي و مخــرب آموزش و پــرورش و بــه قول 
ايشــان ايدئولوژيک و تمرکزگرايانــه و همچنين 
وجود نگاه ابــزاري، اتوپيايي و درعين حال ســاده 
حکومت به مقوله آموزش و پرورش و تعليم و تربيت 
و انسان مي گذارد و از بروز شکاف از يک سو بين 
معرفــت و تربيت ديني و از ســوي ديگر معرفت و 
تربيت اخالقي ســخن مي گويد، ولي ناگهان نسخه 
مي پيچد که اگر حکومت نگاه و نگرش خود را به 
آموزش و پرورش تغيير دهد يا تعديل کند، درهاي 
بســياري به روي آموزش  وپرورش گشوده خواهد 
شــد. اين در حالي  اســت که به نظر مي رسد پيش 
از هر چيز مســئوالن و مجريان نظام بايد به صورت 
عملــي بپذيرنــد که تنها شــاهراه حرکت کشــور 
به سوي توسعه پايدار و همه جانبه، آموزش وپرورش 

دکتر اســداهلل مرادي پژوهشگر و استاد دانشگاه در 
گفت وگوي مفصل خود با مجله چشــم انداز ايران 
کــه در شــماره هاي 89 و 90 چاپ شــده، با بياني 
دلسوزانه و نگاهي جامع به تجزيه وتحليل مسائل و 

مشکالت آموزش وپرورش پرداخته است.
بــا  خــود  گفت وگــوي  اول  بخــش  در  وي 
آسيب شناسي مسائل و تنگناهاي آموزش وپرورش، 
بيشــتر مشــکالت تعليم وتربيت دينــي و عوارض 
نــگاه ايدئولوژيــک و آمرانه نظــام و حکومت به 

آموزش وپرورش را بازگو کرده است.
مــرادي در بخــش دوم گفت وگــوي خواندنــي 
خود نيز به بررســي محتواي ســند تحــول بنيادين 
آموزش وپرورش، کم و کيف و روند تهيه، تدوين 
و اجراي اين ســند مادر و نقــش خود در اين زمينه 
پرداخته اســت. در اين نوشــتار اشــاراتي گذرا به 
برخــي از موضوعات مطــرح در بخــش اول اين 

گفت وگو خواهيم داشت.
اين پژوهشــگر با طرح اين نکته که در بيان مسائل 
و مشکالت آموزش وپرورش همه اتفاق نظر دارند، 
ولي در تبيين علل و چرايي آن اختالف هاي فراواني 
اســت، يکي از عوامل اصلي و اساســي مشکالت 
و مســائل مطرح در عرصه آموزش وپرورش را در 
پيچيده بودن مقوله تعليم وتربيت دانســته که هرچند 
نکتــه مهمي اســت، ولي در مورد همــه مقوله هاي 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز صدق مي کند.
اســداهلل مرادي به حق، نگاه ايدئولوژيک و ابزاري 
حکومت ها به آموزش وپرورش را نگاهي از باال به 
پايين و آمرانه دانسته و بر نکته مهم و کليدي تأکيد 
مي کنــد که همــه،  يعني حکومــت و خانواده ها از 
نهاد آموزش وپــرورش انتظارات حداکثري دارند، 
درحالي کــه براي آن هزينه هاي حداقلي اختصاص 

داده اند.
ايشــان در گفت وگوي خــود با چشــم انداز ايران 
ضمن اينکه يکي از داليل اصلي بروز مشــکالت و 
تنگناهاي آموزش وپرورش را چالش هاي ســنت و 
مدرنيته و شرايط دوران گذار عنوان مي کند، در پي 
آن براي کنترل و هدايت اين چالش، پيشنهاد نقد و 
بررسي کارشناسانه سنت و مدرنيته را ارائه مي دهد، 
ولــي جز يــک توصيه ســاده، راهــکار و طرح و 
برنامه اي براي اين مقوله بسيار مهم مطرح نمي سازد.

مــرادي در ايــن گفت وگــو مي گويــد: بخشــي 

آسيب شناسي آموزش وپرورش يا فرياد زير آب!

هوشنگ حامدي
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با من حرف مي زد. دلم مي خواست تمام نفرين ها را 
نثار دنياي بدون من مي کرد، بعد که آرام مي شدم، 
مي پرســيد دليل اين همه بدگماني چيســت. شــايد 
انتظار بيجايي بود. او آمده بود زندگي کند، نه اينکه 
بنشــيند و درباره گذشته من تحقيق کند و ببيند که 
ريشه اين ترس ها، از دســت دادن مادري است که 
در  هفت سالگي من رفت و ديگر نديدمش. از آن 
بــه بعد، در ناخودآگاه ذهنــم، خيال مي کردم همه 
آدم ها قرار اســت روزي برونــد و ديگر برنگردند. 

باالخره هم از آنچه مي ترسيدم سرم آمد. 
من ماندم و خانه و تنهايي. هر چه مي گذشت، تلخي 
اين جدايي بيشتر مي شد. پيش از آن چند بار ترياک 
مصرف کرده بــودم. بعد از جدايي هرروز مصرف 
مي کردم. بعد از مصرف، چند ساعتي انگار در اين 
دنيا نبودم. اما بعد دوباره تمــام ناماليمات روزگار 
مي آمد جلوي چشمم. اين بار غول هاي توي خيالم 
بزرگ تر شــده بودند. چند بار خواستم بگذارمش 
کنار. حتــي يک بار بيســت روز دوام آوردم. اما با 

تلنگري، به مصرف روي  آوردم. 
به زندگي بي عار عادت کرده بودم. تا غروب ســر 
کار مي رفتم و بعد با افيون خلوت مي کردم. شــکل 
عادي زندگــي برايم تغيير کرده بود. وقتي مصرف 
مي کردم تازه شبيه آدم هاي عادي مي شدم. ديگر از 
آن خلسه هاي چند ساعته خبري نبود. انگار موظف 
بودم هــرروز اين کار را انجــام دهم. مصرف مواد 

شغل دوم من بود.

 نقطه عطف بيداري – بخش دهم 

»يک خاطره دوران کودکي و تنها يکي، هست که 
با آب و گل وجودم آميخته شــده و محوناشــدني 
اســت و آن کشــف جامعه اســت. يا به بيان ديگر 
اين واقعه که مادر کــودک را ترک مي کند، زيرا 
در اينجــا نوعي ترک کردن مطرح اســت و به اين 
عنوان زيسته مي شود. حتي اگر بعدها خود را مهياي 
آن ســازيم که آنچه را فراموش ناشــدني اســت به 

فراموشي بسپاريم« 
کريستيان بوبن، فرسودگي

نوجوان که بودم، حرف دلم را به کسي نمي گفتم. 
مي ترســيدم دوســتانم را از دســت بدهم. با کسي 
صميمي نبودم. نمي خواستم آدم ها را دوست داشته 
باشــم و وابسته شان شــوم. بعد اتفاقي بيفتد و کسي 
را که وابســته ام کرده از دســت بدهم. همين اتفاق 
بــراي رابطه عاطفــي ام افتاد. يک بار به کســي دل 
بســتم. همکالسي دانشگاهم بود. سر هر فرصتي، با 
او صحبت مي کردم. بهانه حرف، هرچه مي توانست 
باشد، غير از موضوع اصلي. وقتي که دانشگاه تمام 
شد، بهانه اي براي ديدار نماند. عشقي که مي توانست 

زندگي ام را بسازد، لکه سياهي شد روي روحم. 
دزدي بــه زندگي ام زده بــود. دزدي به نام »ترس«. 

داشت جواني و آينده ام را با خودش مي برد.
وقتي ازدواج کــردم، ترس هايم را با خودم به خانه 
جديد بردم. بعضي وقت ها که همسرم تلفني با کسي 
صحبت مي کرد، دلم مي لرزيد. نکند غريبه اي باشد 
کــه قصد و غرضي دارد. خيــال مي کردم آدم هاي 
دور و بر همســرم، مي خواهنــد او را از من بدزدند. 
يکي دو بار ســرزده به محل کارش رفتم. دليل اين 
کار را به او نگفتــم. از نگراني هايم با نزديک ترين 
آدم زندگي ام حرف نــزدم. حاال که فکر مي کنم، 
از هــول از دســت دادن او، خيلــي از حرف هايــم 
را بــه او نمي گفتم. کم کم همســرم از شــک هاي 
بي دليل من آزرده شــد. اين آخري هــا خيلي زود 
از من مي رنجيد. حتي احوال پرســي ساده را هم به 
شکاک بودن من نســبت مي داد. توي آن روزهاي 
جهنمي، دلم مي خواست يک بار کنارم مي نشست 
و از دوست داشتني که تا انتهاي وجود خواهد ماند، 

هفت سالگي 

احمد هاشمي: نشريه چشم انداز ايران، در شماره هاي گذشته، در گفت وگو با افرادي 
که نجات يافته اند و نگاه به فرازونشیب هاي زندگي آنها، سعي در شناسايي نقطه عطف 
بیداري افراد معتاد دارد و در پي پاسخ به اين پرسش است که آيا مي توان الگويي يافت 

تا فرد قبل از رسیدن به نقطه استیصال، بیدار شود؟

دو ســال گذشت. در اين مدت، چند باري با همسر 
ســابقم صحبت کرده بودم. مي د انســت حال وروز 
خوشــي ندارم. بعدازظهر يــک روز بهاري بود که 
صداي زنگ در بلند شد. همسر سابقم بود. وسايلي 
را که کف آشــپزخانه بود، داخل کابينت گذاشتم. 
پنجره ها را باز کردم. ولي بوي مشمئزکننده مواد، به 
اين زودي ها رفتني نبود. وقتي نگار وارد خانه شــد، 
يک راست رفت توي دستشويي. صداي عق زدنش 
را مي شــنيدم. از بوي گندي که خانه را گرفته بود، 
داشت باال مي آورد. توي دلم مي گفتم کاش بااينکه 
حال وروز مرا ديده، دســت کم چند دقيقه اي بماند. 
دلم مي خواســت در اين هواي مسموم، زير سقفي 
که او هســت، نفس بکشــم. به نگاهي محبت آميز 
محتاج بــودم. نگاهي کــه در پــس آن، يادآوري 
حرمت گذشــته ها باشــد؛ نه ترحم و نه ايثار. انگار 
که آمده باشــي خاطرات گذشته را با جنازه رفيقت 

مرور کني. 
نگار آمد و کنارم نشســت. خواســتم حرفي بزنم. 

گفت: »چيزي نگو، فقط آرام باش«
فــردا صبح، آمد دنبالم. از او پرســيدم چرا اين کار 
را مي کند. گفت براي اينکه دلش مي خواهد کنارم 
باشــد. همين. در کالمش نه تحقيري بود و نه منتي. 
زندگي من، با يک ســوء تفاهم ساده از هم پاشيده 
بود. همســرم خيال کرده بــود بهانه جويي هاي من، 
به خاطر اين اســت که از او خســته شــده ام. من هم 
خيال کرده بودم رفتن او از قول و قراري اســت که 
حاال ديگر تاريخش تمام شده و پاي ديگري در ميان 
است. وقتي نگار مرا در آن حال ديد، انگار مطمئن 
شد که دوستش داشته ام. خواست من هم يقين کنم 
دوســتم دارد. برايــم از يک پزشــک وقت گرفته 
بود. پزشــک من را براي درمــان اختالالت خلقي، 
به يک روان پزشــک ارجــاع داد. مدتي تحت نظر 

روان پزشک بودم. 
همســرم، از برچســب بيمار رواني که بر پيشاني ام 
بود نترســيد. حرف دکتر را با قلبــش باور کرد که 
گفتــه بود مداواي بيماري من از درمان بســياري از 
بيماري هاي جســمي راحت تر است. حاال نه سال و 
دو ماه از روز تولدم مي گذرد. نه سال و دو ماه است 

که زندگي کردن را ياد گرفته ام.
نگار براي پسر هفت ساله مان از فرشته هاي نگهباني 
که خداوند براي مراقبت از آن ها در کنار انســان ها 
قــرار داده مي گويد. من نگاهــش مي کنم و خداي 
خالق فرشته ها را شــکر مي کنم »فرشته من، مراقب 

هفت سالگي فرزندمان باش«.■
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مسلمان ها باشد. امام علي )ع( تفکيکي بين مسلمان 
و کافر قائل نشــده است. اگر کســي حق ديگري 
را ضايع کنــد و تجاوز به جان و مــال و آبروي او 
نمايــد اگر روزي مظلوم از او بگــذرد، خالق از او 
نمي گــذرد، حــق خدايي و حق اجتماعي هميشــه 
پابرجاســت. کســي که ناقض قوانيــن جامعه بوده، 
مدعي العمــوم بايد او را احضار کند و حق عموم را 
از او بازســتاند. حق خدا از حق مردم جدا نيست و 
در برابر قانون، نژاد، دين، مذهب، جنسيت، قدرت 

و معلومات در نظر گرفته نمي شود.
حق اهلل و حق الناس در معارف اســالمي در تفسير، 
حديث، فقه، اخالق، حقوق، فلســفه، کالم، عرفان 
و... مطرح و روي آن بحث  ها مي شــود که حقوق 
الهي بر بندگان چيســت و حقوق مردم بر يکديگر 
چگونه اســت؟ همه تعليمــات پيامبران بر اســاس 
مصالح اجتماعي دنيايي اســت. اگر نيکو عمل شد 
پاداش آخــرت هم دارد و اگر بدان عمل نشــد يا 
رعايت حق نشد در آن صورت دچار خسران دنيا و 

آخرت مي شود. »خسرالدنيا واالخره«۶
دين براي ســعادت دنيا و آخرت مردم اســت. چه 
بســيار که دين را وســيله تفتيش عقايــد و آزار و 
اذيــت مردم قرار مي دهنــد. آن عقيده، ايدئولوژي 
و مرام، مســلک و مکتب که وســيله آزار باشــد، 
مطرود و منفور اســت. اصل بــر آزادي و آرامش 
آدم هاســت، تکامل و پيشرفت آنان هدف است. با 
اختيار و آزادي همه بايد به تعالي برسند. به زور که 
نمي توان کســي را به بهشت کشانيد يا جهنمي اش 
کرد. اسالم محمد )ص( با تکفير و چماق و شمشير 
پيش نرفت، پيشرفت آن با آزادي بود، با اختيار بود، 
با تفاهم، اسالم پيشرفت کرد و حقوق مردم رعايت 
شد. امثال داعش و طالبان و القاعده  و... مي خواهند 

معاني مختلف حق در قرآن آمده، برخي مفســران 
معنــي حــق را در قرآن تا 29 مــورد آورده ا ند، که 
هر يــک مصداق خــاص دارد.2 در مــواردي حق 
در برابر باطل است، مســلمان و غيرمسلمان ندارد. 
هرکس راســت بگويد و درســتي پيشه کند، همان 
حق است، دروغ و دغل و ستم، باطل است. زمان و 
مــکان و زبان و نژاد در حق و باطل دخالت ندارند. 
»خواهي ســپيد جامه و خواهي سياه باش« حق بايد 

حاکم باشد.
حق الناس

اگــر خدا عدل و قيامت و پاداش و عقاب را مطرح 
کرد، براي آن بود که ظلم و آزار نباشد و همه مردم 
ازهرجهت يکسان باشند. هدف همه انبيا عدالت و 
مســاوات و برابــري بــود. »لِيَقُوم الناُس بِالِقســط«3 
هــدف پيامبران اصالح جامعه و امور مردم اســت. 
آن ها منادي عدالت بودند، قســط و عدل به معناي 

دادگري، 25 بار در قرآن آمده است.
تباه کردن حق الناس، از بين بردن حق اهلل است. ظلم 
به خلق، ظلم به خداست. خدمت به مردم و رعايت 
حق آن ها،  رســيدن به بهشــت و ديگر نعمت هاي 
الهي اســت. »عبــادت به جز خدمت خلق نيســت« 
عبادت خدا و رعايــت  احکام الهي نيز براي تزکيه 
و خوب شــدن براي خدمــت به مردم اســت. نماز 
براي جلوگيري از فحشا و منکرات است.4 پيامبران 
مي خواســتند همه آدم ها حقوق يکديگر را رعايت 
کنند و تکليف خــود را در برابر خدا و مردم انجام 

دهند.
حضــرت علي )ع( فرمودند: »هــر چه را براي خود 
مي خواهيــد بــراي ديگران هم بخواهيــد و هر چه 
را براي خويشــتن نمي پســنديد بــراي ديگران هم 
نخواهيد.«5 اين سخن مي تواند سرلوحه زندگي همه 

آيــت اهلل  ■ خــرداد 1392   24 روز  در 
خامنه اي – مقام رهبري جمهوري اسالمي 
ايران- براي تشــويق مردم به شرکت در 
انتخابات گفتند کــه »حق الناس باالتر از 
حق اهلل است«. در اين زمينه حجت االسالم 
سيد محمد خاتمي گفتند اين بيان درواقع 
قرائت ديگري از سخن مرحوم امام است 
که گفتند »ميــزان رأي مردم اســت« و 
آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني در اين مورد 
گفتند اگر اين جمله مقام رهبري عماًل در 
رأس و محور قضايا و امور ايران قرار گيرد، 
همه مشكالت حل مي شود. در »چشم انداز 
ايران« نيز مطرح شــد اين جمله درواقع 
باروري قانون اساســي جمهوري اسالمي 
ايران است که حتي اصل پنج نيز مشروط 
بــه آراي مــردم اســت. از حضرت عالي 
تقاضا داريم که پشتوانه فقهي يا به عبارتي 
صورت بندي فقهي اين عبارت مقام رهبري 
را تشريح بفرماييد تا با درج در چشم انداز 

ايران، ان شاءاهلل نهادينه شود.
کلمه حــق معاني وســيع و کاربردهاي فراواني  □

دارد؛ از خــدا گرفته تا واقعيت  هاي جهان هســتي. 
همه انسان ها خود را صاحب حق مي دانند.

هر امر قاطعي که در جهت تأمين حقوق مردم باشد، 
حق است. حق مطلق فقط خداســت. انبيا و اولياي 
الهي چون نماينده خدا هســتند و در مسير وي قرار 
دارند، حق به حســاب مي آيند. آدم ها به هر نسبتي 
که در جهت سعادت انســان ها گام بردارند، به حق 

واصل شده اند.
حق مانند خدا همه جا هست و هميشه تکليف ايجاد 
مي کند، خــودش را نمي توان مشــاهده کرد، ولي 
آثــارش کران تا کــران جهان را گرفته اســت. در 
همه جا حق وجــود دارد. در قــرآن مجيد 258 بار 
کلمه »حق« ذکر شده اســت. حق براي همه، حتي 
کافران مســلم اســت و »حق عليهم الضالله...«1 چرا 
گمراهي؟ انســان اگر در مســير صحيح درآيد که 
حق هدايت دارد و اگر نيامد حقش گمراهي است، 

خودش انتخاب کرده است.

حق الناس و حق اهلل

فضل اهلل صلواتي

در 24 خرداد 1392 آيت اهلل خامنه اي براي تشــويق مردم به شــرکت در 
انتخابات گفتند که »حق الناس باالتر از حق اهلل است«. به منظور نهادينه شدن 
اين رأي و بررسي پشــتوانه فقهي آن، چشم انداز ايران طي نامه اي از برخي 
فرهیختگان تقاضا کرد تا صورت بنــدي قرآني فقهي اين جمله را به تفصیل 
توضیح دهند. متن اين نامه و خالصه اي از پاسخ آقاي فضل اهلل صلواتي را در 
ادامه مي خوانید. الزم به ذکر است که به دلیل مفصل بودن پاسخ ايشان که در 
اين مختصر نمي گنجید، صرفًا خالصه اي از پاسخ درج شده است. عالقه مندان 
مي توانند براي مطالعه پاسخ کامل ايشان که درس اخالق؛ اين گمشده جامعه 

است، به سايت meisami.net مراجعه کنند.
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و سرســوزني از بيــن بــردن حق النــاس را تأييــد 
نمي کردند. حضرت علــي )ع( مي فرمايند: »عزت 
يافتن حق بيــن مردم، زماني قابل تحقق اســت که 
مردم، حق زمامدار و زمامدار، حق مردم را ادا کرده 

باشد« )نهج البالغه، خطبه 21۶(
برخي زمامداران ممالک اسالمي تنها به متملقان و 
چماقداران و حواشــي خود دلخوشند و فقط آن ها 
را در خط صحيح مي دانند، نظام آهنين روسيه، نظام 
مســتحکم قذافي در ليبي، با هزاران نيروي امنيتي و 
اطالعاتي و نگهبان و... چه شــدند؟ همه مانند برف 
در تابســتان آب شــدند و زيانش به مردم رســيد. 
حضرت علي )ع( به يکي از زمامدارانش مي نويسد: 
»من حق تو را ادا کرده ام پس تو هم حق مردم را ادا 

کن.« )نهج البالغه، نامه 2۶(
اگر حقوق اجتماعي رعايت شد و همه چيز در جاي 
خود قرار گرفت، عدالت اجتماعي حاکم مي شود 
و آن مي شــود کــه انبيا و محمــد )ص( و علي)ع( 
مي خواســتند و اگــر حقــوق اصلي مــردم ازنظر 
اقتصــادي و سياســي و اجتماعي ادا نشــود، همان 
حاکميت بني اميه اســت و حاکم فعال مايشاء بودن 
آن هــا، مردم ماننــد دوران قاجارها رعيت و برده و 

بنده ناصرالدين شاه و ظل السلطان مي شوند.
متجاوزان، مــردم را از عبد خدا بودن، به بنده خود 
تبديل مي کردند و قصد داشتند جاي خدا را بگيرند.

در کف شير نر خون خواره اي 
غير تسليم و رضا کو چاره اي؟

اگر کســي عبــادات را تــرک کند بــه آن حق اهلل 
مي گوينــد و اگر کســي متعــرض جــان و مال و 
آبروي کسي يا کساني شــود آن، حق الناس است. 
در آخرت حسابرسي خواهد شد و القاب و انساب 
و رابطه هاي خويشــاوندي در نظر گرفته نمي شود.9 
حتي شــهيد به ازاي هر ستمي که بر مردم روا داشته 

از اعمال صالحش برداشته مي شود.10
علماي شــيعه و ســني بر اين باورند که اگر کسي 
حق الناس بــر ذمه اش باشــد، جــز از طريق حالل 
کردن و برائت ذمه از سوي ذي حق راهي به نجات 
و آمرزش از سوي خداوند نخواهد داشت. البته بين 
توانايــان اداي حق مردم و ناتوانــان در فقه تفاوت 
گذاشــته  اند، که ناتوان بايد عذرخواهي کند و در 
پيشــگاه خداوند استغفار نمايد،  ولي آن ها که توان 
مالي و جســمي و روحي دارنــد بايد به هر صورت 
رضايت مظلوم را به دســت آورند و به نحو احسن 
جبران کننــد. از همه زندانبان هــاي دوره طاغوت 
مي توان گذشت، ولي از آن ها که به نام اسالم ستم 
کنند، به سختي مي توان گذشت. خشونت گرايان و 
چماق  به دستاني که خويشتن را صاحب حق دانسته 
و مردم را مســتحق آزار و اذيت کردن دانســته اند، 
حکمشــان با خداســت. دادگاه هاي عادالنه بايد به 
حقوق مردم رســيدگي کنند و حــق مظلومان را از 
متجاوزان بگيرند و جامعه وقتي اســالمي است که 
بنا به فرمايش حضرت علي )ع( »مظلوم بدون ترس 
شــان  و لکنــت زبان بتواند حق خويشــتن از حق ُکُ

بازستاند.«
فقيهان باالتفاق ايــن فتوا را دارند که هرگز خدا از 
متجاوز به اموال و اعراض مردم نمي گذرد، مگر به 

دارد که جلوي خطا و انحراف و ســتم به جامعه و 
پايمال کردن حقوق انسان ها را بگيرد؟

به نام دين و خدا و پيامبران چه بســيار دشمني ها که 
پديد مي آورند و بــه بهانه هاي واهي دنيا و مردم را 
به آتش و خون مي کشند. مال، جان، آبرو، حيثيت 
و... مردم حق آن هاســت. حتــي کافرترين کافرها 
را نمي تــوان از حقوق شــهروندي محروم کرد. در 
کجا پيامبران کسي را به عنوان کفر يا دگرانديشي يا 
اعتراض مي کشتند يا به زندان و حصر مي انداختند؟ 
هرکسي مي خواست با ميل خودش مسلمان مي شد.

همه آ دم ها حــق آزادي و ايمــان و زندگي و رفاه 
و شغل پيشه دارند، مگر مي شــود با پرونده  سازي، 
افرادي را از برخي شغل ها يا سمت ها محروم کرد؟ 
اين ها همه حق الناس است. قطعاً عامالن ستمکار آن 
مشــمول عذاب مي شــوند. اينکه نمي شود، قانوني 
درســت کنيم که فقط همفکران ما حق استفاده از 
هواي سالم و آب سالم را داشته باشند و بعد بگوييم 
طبق قانون عمل شــده که هر که را خواستيم از حق 
انتخاب و آزادي و انديشــه و راه سياســي محروم 
کنيم »ولکم دينکم ولي دين« و »الاکراه في الدين« 
در دين ناخوشايندي وجود ندارد. اگر حقي در دنيا 
ادا نشــود، همچنان ثابت باقي مي ماند تا در دادگاه 
الهي مطرح شــود. اگر کسي به قيامت و معاد که از 
اصول دين در همه اديان الهي اســت اعتقاد داشــته 
باشــد بايد يقين کنــد کــه روزي در دادگاه الهي 
بايد جوابگوي حق کشــي ها باشــد و اگــر به معاد 
اعتقاد نــدارد، بايد بدانــد دادگاه خلق روزي دمار 
از روزگارش درمــي آورد. حتــي کمونيســت ها و 
دهري  ها و ســکوالرها معتقد هستند که ستم ها در 
اين عالم هــم بي پاداش نمي ماند. افســوس که چه 
بســيار جناياتي که به اسم اســالم و مسلماني انجام 
مي شود و به عنوان خادم الحرمين و دولت اسالمي و 

شريعت و... مرتکب هر جنايتي مي شوند.
گوئيا باور نمي دارند روز داوري

 که اين همه قلب و دغل در کار داور مي کنند
»حافظ«
بهتر اســت از عالمان دين در همه مذاهب اسالمي 
سؤال شــود، آيا مي شود اموال بيت المال همه مردم 
را صرف اميال حاکمان کرد؟ آيا بدون اجازه مردم 
مي تــوان پول آن هــا را صرف کارهايــي کرد که 
موردقبول آن ها نبوده اســت؟ آيا حيف وميل اموال 

خلق کاري نابخردانه نيست؟
اســالم و قرآن و محمد و علي و زهــرا و فرزندان 
معصومشــان )ع( از ايــن رويه هــا بيــزار بودنــد 

مرام خود را تحميل کنند. مگر امکان دارد مسلماني 
به جان، مال، ناموس و آبروي مردم تجاوز و تعدي 
کند؟ اين هــا عوامل ضد بشــريت  هســتند، اين ها 
آفت هــاي خطرناکــي هســتند که بايــد از صحنه 
روزگار محو شــوند. هر که بــه هر صورت حقوق 
مردم را ناديده مي گيرد دشمن بشريت است و بايد 
نباشــد. آدم ها که نبايد به گرگان درنده خو فرصت 
بدهند تا انســان ها و گوسفندها را بدرند و امنيت  را 
تبــاه کننــد و جامعه را ذلت بار نماينــد و همه جا را 
ظلماني کنند، در منابع فقهي از حق الناس با تعابيري 
چون حق عباد، حق آدميين و حقوق مســلمين ياد 

شده است و براي آن احکامي آورده شده است.
درست اســت که آدمي اشرف مخلوقات و آزاد و 
مختار آفريده شده اســت، ولي نمي تواند متعرض 
جــان و مــال و آبــروي مــردم يا عامــل مخرب و 
نابــودي حيوانــات و گياهان و طبيعت خدا باشــد . 
اين سوءاســتفاده از آزادي اســت، در آن صورت 
بايــد محاکمــه و مجــازات شــود، آلوده کــردن 
محيط زيســت، نابودي جنگل هــا و درياها و مراتع 
و... هم ظلم به بشريت و نقض حقوق انسان هاست. 
خداوند بين مخلوقات خود فرقي نگذاشته و همه را 
يکسان آفريده است، چرا برخي که قدرتي، تواني 
و سرمايه اي پيدا مي کنند مي خواهند به ديگران زور 
بگوينــد؟ چرا مي خواهند حق بينوايان و ضعيفان را 
بخورنــد؟ چرا مي خواهند افــراد را از حقوق خود 
محروم ســازند؟ چرا از مخالفان خود سلب امنيت 
و آزادي مي کننــد؟ اين همه دادگاه  هاي سياســي، 
تحميــل عقيــده و آرمان هــا، اين همه برخــورد با 
مخالفان و دگرانديشان براي چيست؟ اين ها همه به 
خاطر خودخواهي و نفس پرستي بشر است. اين همه 
نفي حق الناس، به خاطر آن اســت که برخي آدم ها 
خويشتن را برتر از ديگران مي دانند و با »ما« و »من« 

گفتن دنيا را به آتش و خون مي کشند.
نردبان خلق اين ما و مني است

عاقبت زين نردبان افتادني است
هر که باالتر رود ابله تر است

دست و پاي او بتر خواهد شکست7
ســتمکاران، خودمحوران و زورگويان تاريخ همه 
فکر مي کردند کــه هماره زنده اند و بــاد به پرچم 
آن هاست و تا ابد مي توانند اعمال قدرت کنند؟ بدا 
به حالشــان که غافل اند و به زودي عذابي دردناک 
وجــود آنان را فرا خواهد گرفت. بگذار تا هســتند 
زور بگويند و تا بر خر مراد ســوار هســتند بر مردم 
بتازنــد و تا با پول مــردم عده و ُعده و کاخ و گزمه 
و قراول آماده کرده اند، متملقان به فرمانشان هستند 
تا بر ســر مســتضعفان بکوبنــد و داد دل بســتانند. 
ستمکاران به زودي خواهند دانست که دگرگوني ها 

چگونه رخ مي دهد؟8
هر انساني بايسته هاي جهان هستي را بايد بشناسد و 
طرز نگهداري و حفــظ و تکامل و تربيت آن ها را 
بايد بداند تا رعايت حق کرده باشد. حق هميشه سر 
جايش هست. هيچ کس به هيچ عنوان نمي تواند حق 
يک فرد يا يک ملت را ضايع کند يا به حق کســي 
تجاوز نمايد. آيا جز وجدان بشري و اعتماد و اعتقاد 
به قانون و دينــدار واقعي بودن، چيز ديگري وجود 

نمي شود قانوني درست كنيم 
كه فقط همفكران ما حق 

استفاده از هواي سالم و آب 
سالم را داشته باشند و بعد 

بگوييم طبق قانون عمل شده 
كه هر كه را خواستيم از حق 

انتخاب و آزادي و انديشه و راه 
سياسي محروم كنيم
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استيفاي حق آن ها و اگر هم نتواند به آن ها دسترسي 
پيدا کند بايد از سوي آن ها رّد مظالم و صدقه بدهد.

و اگــر مال حرام و حاللش مخلوط شــده باشــد و 
صاحب حق را نشناسد، بايد همه اموالش را تخميس 
کند و يک پنجم آن را براي اقشار مستضعف جامعه 
شــغل ايجاد کند. براي تحصيل به افراد بي بضاعت 

بدهد.11
بحــث حق اهلل و حق النــاس در کليه رســائل فقهي 
شــيعيان آورده شــده و بــه  طورکلــي در حوزه ها 
يکي از درس هاي اصلي اســت. در احاديث شــيعه 
نيــز در اصول کافي )کليني( و تهذيب و اســتبصار 
)طوســي(، »من اليحضره الفقيه« )طوسي( احاديث 
بسياري آمده و امامان حديث اهل سنت به اتفاق در 
ايــن مقوله بحث ها دارند، بخصوص ابوحنيفه، علم 
قاضي را مــالک اداي حق الناس و حتي حق الناس 
را مقدم بر حق اهلل دانســته اســت.12 تا مال حالل از 
حرام جدا نشــود، خريد خانه، تــدارک زندگي و 
برگزاري سفر حج و سفرهاي زيارتي و سياحتي و 
کســب و تجارت همه باطل و تــالش در راه حرام 
اســت. شــخص حرام خوار مالک آن ملک و مال 
نمي شود که بخواهد به کسي واگذار کند، يا آنکه 
ورثه بدون اداي حق الناس و حق اهلل بخواهند آن را 
تقسيم کنند. با مال حرام که نمي شود خانه خريد و 

ازدواج کرد و کسب وکاري راه انداخت.
پيغمبر اکرم )ص( در حديثــي مي فرمايند: »للعباده 
ســبعون جزء افضلهــا طلب الحالل« بــراي عبادت 
و بندگي خدا، هفتاد بخش اســت کــه برترين آن 
درآمد حالل است تا مسکن و خوراک و پوشاک 
از مال حالل نباشد، هيچ عبادتي پذيرفته نيست. نماز 
و روزه و حج با مال غصبي چه فايده اي دارد؟ بدون 

قصد قربت کدام عملي مورد قبول خداوند است؟
گر مسلماني از اين است که حافظ دارد 

واي اگر از پس امروز بود فردايي
حق اهلل

حق اهلل در مسلماني عبارت است از شرک نورزيدن، 
ايمــان به خداي واحد داشــتن، فرايض الهي را که 
صرفاً براي تقرب به خداســت، انجــام دادن. امتثال 
اوامر و نواهي الهي را نمودن و اين ها براي موفقيت 
در دنيا و پاداش آخرت است. بخش عمده اوامر و 
نواهي ديني، مربوط به حق بندگان خداست و حتي 
رعايــت حق حيوانات و طبيعــت خدا و همه اين ها 

عالوه بر حق مردم، حق اهلل هم هست.
پيامبــر گرامي اســالم )ص( مي فرمايــد: »و حق اهلل 
علي العباد ان يعبدوه واليشــرکوا به شيئا« حق خدا 
بر بندگان آن اســت که او را عبادت کنند و چيزي 
را شــريک او قرار ندهند، چه قدرت ها و آدم ها و 

ثروت ها و سالح ها و حکومت ها و... فقط خدا بايد 
عبادت شود و ديگر هيچ. مالک هر حکم در اسالم 
مصالحه عامه و خاصه است، که اختيارش به دست 
کســي نيســت و حتي خودآزاري و خودکشي هم 

ممنوع و سزايش ماندن در جهنم است.
حق اهلل را به عبادات و اقســام آن گفته اند، آن را به 
مالي و غيرمالي تقســيم کرده اند غيرمالي مثل نماز، 
روزه، طهــارت، حج، جهــاد، امربه معروف و نهي 
از منکــر. مالي عبارت اســت از: خمس و زکات، 
کفارات، عقوبات که شــامل حــدود و تعزيرات و 

نذورات نيز مي شود.
قاضــي در مورد حــق اهلل وقتي مجرم غايب باشــد 
نمي تواند حکم کنــد، ولي در مورد حق الناس اگر 

علم داشته باشد مي تواند حکم بدهد.

حقوق عمومي
در تمــام اديــان الهي و در عرف بيــن ملت ها و در 
اعالميه حقوق بشر سخن از حقوق عمومي و حقوق 
خصوصي است. در همه جا ازهرجهت حقوق مردم 

مطرح است.
حقــوق عمومي در تمــام جوامع پيشــرفته رعايت 
مي شود، هر يک از حقوقي که عملي نشد، جريمه 

و محاکمه دارد.
حضرت امــام زين العابدين )ع( در رســاله حقوق 
خود، روي بســياري از حقوق فــردي و اجتماعي 
اشــاره دارنــد و توصيه هــاي الزم را مي فرماينــد. 
ازجمله حق پدرومادر، حق همسر و فرزندان، معلم 
و شــاگرد، همســايه و همکار، کارگر و کارفرما، 
حقــوق جنــگل و کوه و دشــت و طبيعــت و... و 
امروز با پيش آمدن حوادث بســيار و مسائل جديد 
در جوامع انســاني هر روزي حقــي پديد مي آيد و 

تکليفي مشخص مي شود.
حقوق سياســي و اقتصــادي و اجتماعــي، قوانين 
حقوقي، حقوق بين  الملل، حقوق جزا، حقوق قضا، 
حقوق مدني، حقوق اساسي، حقوق هوايي، دريايي 

و اداري، آيين دادرسي و کار و شغل و پيشه و...
به طورکلي حقوق و قوانين وضع شده براي آن است 
که منافع و آرامش و آسايش فرد و جامعه را تأمين 
کند. اگر اين حقوق نباشد با توجه به جمعيت زياد 
جهان، سنگي روي سنگ بند نمي شود. دنيا جنگلي 
مي شــود که هر که قوي تر اســت، ضعيفان را نابود 

مي کند، چنان که بوده و هست!
ديــن و تمدن و قانــون تأمين کننــده و تعيين کننده 
حقوق انســان ها هستند و ضمانت اجرايي آن ها هم 
مردم اند و حکومت هاي صالح. هر انســاني مکلف 
است از حق خود دفاع کند، حق خود را از ظالمان 

بگيرد و مانع تضييع حق ديگران شود.
 »حق خود را از دهان شير مي بايد گرفت«

حق  نفس
احســاس مفيدبودن براي مــردم، باعث عزت نفس 
مي شود. مبادا مردم به حقوق وجود خويش بي توجه 
باشند و کاري کنند که به زيان وجود خودشان هم 
باشد؛ اينکه خداوند تو را نيکو آفريده و تو هم بايد 
پيوسته سپاســگزار پروردگارت باشي و براي خود 
ايجاد خوشــبختي نمايي. حوادث دنيا و مصيبت ها 

مي آيند و مي روند، نمي شود با يک ناراحتي طبيعي 
يا مصنوعي وجود خود را تباه ســازي و نعمت هاي 
الهي را بيهوده از دســت بدهــي. روز قيامت و در 
همين دنيا در برابر خدا و وجدانت بايد پاسخگوي 
عنايات الهي باشــي که چگونه از آن ها بهره  بردي 
يــا آنکه خرابش کــردي؟ »ثم لتســئلن يومئذ عن 

النعيم«13
در آن روز از تو خواســته مي شود که پاسخ بدهي 
که با نعمت هاي خدا چه کردي؟ از آن ســرمايه ها 
چه بهره هايــي بردي؟ از جواني، قــدرت، زيبايي، 
ســالمت، نشــاط، پدرومادر، دوســتان، فرزندان، 
همســر، محيط ســالم و هــواي خــوب، جامعه اي 
فداکار و ســربلند، مردمي بامحبــت، از ايماني که 
داشتي، از شهامت و شــجاعت، دانش و فرزانگي، 
انديشــه هاي متعالي، دل پاک و روحيه سالم و اندام 
متناسب، از استعداد و لياقت و... اين ها همه براي تو 
بودند، همه در اختيار تو بودند، چه کارشان کردي؟

در قــرآن آمــده: »والتنــس نصيبک مــن الدنيا و 
احسن کمااحسن اهلل اليک«14 قسمت خود را از دنيا 
فراموش نکن، همه خوبي هاي دنيا مال توست و به 
مردم نيکي کن، بدانســان که خدا به تو نيکي کرده 
اســت. تو بايد به نحو احسن از دنيا بهره مند شوي، 
اگر نکردي حق نفس خود را ادا نکرده اي و حتي به 
خويشتن خويش مديوني. هر چه بر دانش و آگاهي 
افراد افزوده مي شود، بايد سعي کنند زندگي بهتري 
را براي خود و خانواده و جامعه خود فراهم نمايند.

وجود انســان  عالوه بر خود به خانواده و جامعه اش 
نيز تعلق دارد. اين ظلم هاي بر نفس ، ظلم به خانواده 
و ظلــم به ديگران هم هســت و درنتيجه تباه کردن 
حق اهلل اســت. در اينجا حــق اهلل و حق الناس و حق  
نفس و حتي حق طبيعت نيز با هم مشترک مي شوند.

در مبحــث حقوق در تعاليم اســالمي، مجموعه اي 
از قواعــد و قوانين شــرعي و اخالقــي آمده تا هر 
صاحب حقي به نيازهاي خود برســد. حق هميشــه 
سر جاي خودش محفوظ است. آن ها که حق مردم 
را تباه کرده و مال يتيم و بي سرپرســت و بي پناه را 
خورده اند، آيا عذاب وجدان ندارند؟ ساواکي هايي 
را ســراغ دارم که پس از چهل سال هنوز شبانه روز 
رنج مي کشــند و خــواب راحــت ندارنــد، براي 
شکنجه ها و اهانت هايي که به آ زادمردان کرده اند. 
جاي شــکنجه هاي مبــارزان خوب شــده و اصاًل 
به فکر رنج هاي گذشــته نيســتند و دنبــال بحث و 
گفت وگوهــاي علمي و اجتماعي و سياســي خود 
هســتند و با يــاران موافق به مســافرت و گردش و 
تفريــح مي پردازند، ولي شــکنجه گران، اگر زنده 
باشــند آشــفته اند و شــاهد بودم حتي فرزندانشان 
با گريســتن، از امثال من براي پدرانشــان حالليت 
مي طلبيدنــد، زندگي راحتــي نداشــتند و ندارند، 
آن ها بيش از آنکه ديگران را شــکنجه دهند، خود 

را مي آزردند و خانواده خود را معذب مي داشتند.
باش تا صبح دولتش بدمد 

کاين هنوز از نتايج سحر است
آيا هنگام مرگ، همه از وجدان خود نمي پرســيم: 
جوانــي را، عمر را، مال مردم را، ســالمت را، علم 
را، مال خود را، پدرومادر را، فرزندان را، همسر را 
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اهميت امربه معروف و نهي از منکر به اندازه اي است 
که هــم در مقدمه و هم در اصل مســتقلي به عنوان 

اصل هشتم قانون اساسي آمده است.
در فلســفه علــم اصطــالح Reductionism يا 
تقليل گرايي وجود دارد. امربه معروف و نهي از منکر 
نيز در طول اين 35 سال گرفتار تقليل گرايي شده و 
به مســائل و موضوعات جزئي و گاه به مسائلي که 
اساســاً در قلمرو امر به معروف و نهي از منکر نيست، 
تنزل داده شده است. وضعيتي که براي امر به معروف 
پيش آمده، شبيه وضعيتي است که براي اخالق پيش 
آمده اســت. امروز اگر کسي بگويد کالس اخالق 
مــي روم، به ناگاه دافعه اي ايجــاد مي کند، چون در 
مورد اخالق، بسيار شعاري سخن گفته ايم، ولي در 
عمــل آن را از اعتبار و ارزش انداخته ايم. همين بال 
بر ســر ارزش هاي ديگر هم آمده است. براي نمونه 
در جنگ از امام حسين )ع( خرج کرديم و خالصه 
در هر دوره اي يکسري ارزش ها را استفاده کرديم. 
من هميشــه فکر مي کنم اگر اصــل امربه معروف و 
نهي از منکر درســت فهميده و اجرا مي شــد، نه تنها 
ايران، بلکه سرنوشت جهان اسالم تغيير پيدا مي کرد؛ 
اما امربه معروف و نهي از منکر فقط دچار تقليل گرايي 
نشد، بلکه نوعي وارونه خواني هم در مورد آن اتفاق 
افتاد. اينکه امربه معــروف و نهي از منکر فقط وظيفه 
حکومت نسبت به مردم دانسته مي شود، نمونه اي از 
همين وارونه خواني هاســت. از نظر شرعي و فقهي 

قانون اساســي، ثمره انقالبي توحيدي،  ■
اسالمي، مردمي بود و با امضاي اسالم شناسان 
و انديشمندان، هويت اسالمي داشته و لذا 
بيراه نيست که آن را برترين معروف ايران 
دانست. سخن اخير رئيس جمهور خطاب به 
نيروي انتظامي که شما مأمور اجراي قانون 
هستيد، از اين حيث تأمل برانگيز است. به 
قول مرحوم امام )ره(، علما در مورد اسالم 
االماشاءاهلل اختالف دارند و لذا ايشان روي 
قانون تأکيد فراوان داشــتند. مقام رهبري 
نيز »حفظ نظام« را باالترين معروف دانسته 
و قبــاًل گفته بودند قانــون فصل الخطاب 
است، اما بعضي مراجع گفته اند که هدف 
ما حفظ اســالم اســت. فرمانده پليس هم 
هدف را رضايت خداوند دانستند. حال با 
توجه به اينكه بر سر خداوند هنوز اختالف 
اســت و عده اي خدا را مي خواهند اثبات 
کنند و عده ديگر خداونــد را اثبات پذير 
نمي دانند، حال با کدام تصور مشترک از 
خدا مي خواهند امربه معروف و نهي ازمنكر 
کننــد؟ و اصواًل مــرز بين قانــون و دين 

چيست؟
»امربه معروف و نهي از منکر« موضوعي است که  □

اگرچه در مورد آن بســيار بحث شده، ولي بيش از 
هر مفهوم ديگري، »شــهيد« شــده است، جايگاه و 

و مردم را چه کرديم؟ خوشــا به حال آن ها که رو 
ســپيدند و ســربلند و قلبي مطمئن دارند و وجداني 

بيدار و روحيه اي سرشار از ايمان.
خوشبخت آنکه وقت شب از کار روز خويش 

شرمنده نيست در بر وجدان خويشتن

حق طبيعت
خدا طبيعت را براي همه مخلوقات آفريده اســت. 
در اين فضاي بي انتها، در اين جهان هســتي، در اين 
درياها و جنگل ها موجودات بســياري هســتند که 
حق زندگي دارند. شــما انســان ها اگر گل سرسبد 
موجودات هســتيد بايد رعايت حال همه را داشــته 
باشــيد. اگر محيط زيســت آدم ها آلوده شــد، شما 
مديون طبيعت و خدا هســتيد. مرغان و درندگان و 
چرندگان در محيط هــاي خود بايد زندگي آرامي 

داشته باشند.
اگر فضاهاي ســبز از بين رفت همه مســئوليم، چه 
دولــت و چه مردم. مســئول يعنــي اينکه براي حق 
مردم، بايد پاســخگو باشــيم، به خدا و به مردم بايد 
جــواب بدهيم، حــق خدا و حق مردم يکي اســت 
و قيامــت يعني هميــن پاســخگويي ها. وقتي متهم 
پاسخي براي جامعه نداشــته باشد، اين يعني جهنم 

که بايد در آن بسوزد.
همــه ما مســئوليم، همه مــا بايد پاســخگوي نفس 
و وجــدان خود هم باشــيم، که خدا همان اســت 
و توحيد آن اســت کــه همه چيز به خدا برســد و 
هر کســي معتقد به توحيد باشــد مي  داند که تباه و 
ضايع کردن طبيعت، آلوده کردن آب وهواي مردم، 

ظلم به همه مردم است.
حضرت علــي )ع( مي فرماينــد: »امــا الظلم الذي 
اليترک فظلم العباد بعضهم بعضا«15 اما ســتمي که 
بخشوده نمي شود، ظلمي است که بعضي از بندگان 

بر بعض ديگر مي کنند.
اميد که فکر و انديشه و خردمان آن اندازه رشد يابد 
که حق اهلل و حق الناس و حق خويشتن و حق طبيعت 
را بهتر بشناســيم و بدان عمل کنيم و اين را بفهميم 

که دين و انسانيت جز اجراي حق نيست.
»اللهم ارني الحق کما هي«
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امربه معروف و نهي از منكر
 ابزاري براي آزادي يا فشار؟

گفت وگو با عمادالدين باقي

در آســتانه ماه مبــارک رمضان، 
درباره  ايران،  چشــم انداز  نشريه 
به  نهي از منكــر  و  امربه معــروف 
گفت وگــو بــا عمادالديــن باقي 
نشست. ايشان باوجود بیماري پدر 
و همسرش دعوت ما را  با روي باز 
پذيرفــت. عمادالدين باقي معتقد 
نهي از منكر  و  امربه معروف  اســت 
دچار تقلیل گرايي شــده است. او 
آفات  متعدد  ابعاد  اين گفت وگو  در 
جاري بر اين فريضه مترقي را بیان 

مي کند.
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در حکومت ديني اجبــار در اجراي تکاليف ديني 
وجــود دارد، امــا در حکومت مدني مشــروعيت 
حکومــت با رأي مردم اســت. حدوثــاً و بقاًء يعني 
همان طــور که مردم در تشــکيل آن نقش اصلي را 
دارند، اگر در ادامه اش مردم نخواهند، اين حکومت 
نبايد با مردم درافتد. راشــد الغنوشــي هم در کتاب 
»آزادي هاي عمومي«، حکومت پيامبر را حکومت 
مدني محض مي داند و استدالل کرده که حکومت 

پيامبر مشروعيت خود را از قانون گرفته بود.
نکته ديگر واکنش هاي متقابلي اســت که در برابر 
تقليل امربه معروف و نهي از منکر به بيرون بودن چند 
تــار موي زنان و امور فــردي و خصوصي به وجود 
مي آيــد. وقتي حکومت امربه معروف و نهي از منکر 
را به عنــوان ابــزاري مذهبي بــراي ايجاد فشــار يا 
محدوديت بــه کار مي برد و به محدوديت هايي که 
مي خواهد اعمال کند، مشروعيت مي بخشد، موجب 
واکنشــي در ســمت ديگر مي شــود. بــراي نمونه 
به تازگي ديدم يکي از فضال درباره امربه معروف و 
نهي از منکر و خطبه امام حسين )ع( به يارانش پيش 
از عاشورا مطالبي گفته اند که خالصه اش اين بود که 
امربه معروف براي نظارت شهروندان به دولت بود، 
ولي به مکر معاويه اين واجب معکوس شــد و امام 
حسين )ع( اين حيله را روشن کرد که امربه معروف 

وظيفه مردم نسبت به حکومت است و نه بالعکس.
ايــن نــوع اظهارنظرها واکنشــي اســت، يعني اگر 
يــک عده امربه معــروف و نهي از منکر را حکومتي 
مي داننــد، عده اي هم از آن ســوي بــام افتاده اند و 
امربه معــروف را وظيفه انحصاري مردم نســبت به 
حکومت مي داننــد. درحالي که هم قانون اساســي 
و هــم قرآن به روشــني بيان کرده کــه: الُمؤمِنوَن َو 
الُمؤمِناُت بَعُضُهم اَوليآُء بَعٍض يَأمُروَن بِالَمعروِف َو 
يَنَهــوَن َعِن الُمنَکِر )توبــه، 71(، يعني اين وظيفه اي 
متقابل اســت که هم مردم و هم دولت نسبت به هم 

بر عهده دارند.
کاربرد »والمؤمنــون والمؤمنات« اين  ■

حق را براي زنان نيز تضمين کرده است.
بله اين نسبت بين زنان و مردان تأييد شده است.  □

مي خواهــم اين را بگويم کــه تقليل گرايي دوطرفه 
اســت؛ يعني همان طور که حکومت و آن هم يک 
گروه از حکومت، امربه معروف را وظيفه انحصاري 
حکومت نســبت به مردم مي دانــد و همچنين روي 
يکســري از موضوعات که براي آن گروه اهميت 
دارد اصــرار مي ورزد، گاه روشــنفکران هم به اين 
تقليل گرايي دامن مي زنند و جنبه عام امربه معروف 

و نهي ازمنکر را انکار مي کنند.
امام مي گفتنــد من هيچ وقت  ■ مرحوم 

بچه هايم را براي نماز صبح بيدار نمي کردم، 
مگر وقتي شب پيش به من مي گفتند که ما 
را بيدار کــن؛ بنابراين مي توان گفت اگر 
خود فرد پذيرفته باشــد که به او امر بشود، 
درست اســت که وارد اين مسائل بشويم و 
اگر فردي نپذيرفته باشد به او امربه معروف 
امر به معروفــي دخالت در  بشــود، چنين 

زندگي ديگران محسوب مي شود؟

باوجود آنکه ممکن اســت خيلــي قرائت ها وجود 
داشــته باشــد، اما بــراي تصميم گيري، بايــد تابع 
اقتضائات حکومت مدني، يعني عقل جمعي باشيم؛ 
يعني در مجلســي در پرتو قانون اساســي جمهوري 
اســالمي ايران، مردم در انتخاباتــي آزاد، منصفانه 
رأي داده و اکثريتــي را انتخــاب کنند تا آنچه بايد 
اجرا شــود را به عنوان قانون تصويب کنند. تصميم 
اين مجلس، حکــم قانون را دارد ولو آنکه مرجعي 
در قم آن را خالف شرع بداند. اآلن يکسري قوانين 

مجلس را بعضي مراجع خالف شرع مي دانند.
واقعــاً چرا امربه معــروف و نهي از منكر  ■

چنين سرنوشتي پيدا کرد؟
يک دليل اينکــه، امربه معــروف و نهي از منکر  □

از چارچوب هــاي شــرعي خودش خارج شــد و 
ريشه هاي سياسي پيدا کرد. با تبديل حکومت مدني 
پيامبر )ص( به خالفت اسالمي همه اين احکام تغيير 
کرد. آقاي راشــد الغنوشــي بحث مفصلي در اين 
زمينه دارد کــه آيا حکومت پيامبر، حکومت ديني 
بــود يا حکومت مدني؟ ايشــان مي گويد حکومت 
پيامبر حکومتي مدني بــود؛ البته قوانين آن را چون 
مذهــب رايج، اســالم بود، بــا الهام از اســالم اجرا 

مي کرد.
به نظر مي آيد راشد الغنوشي مي گويد  ■

حكومت مدني و حكومت ديني يكي است 
براي نمونه، قانون اساسي مدينه عين دين 

بوده است.
حکومت ديني به مفهومي که در ادبيات سياسي  □

مطرح اســت همان است که در اروپاي قرون وسطا 
به وجــود آمــد و در ايران و در فرهنگ اســالمي 
جايگاهي نداشته است. حکومت مدني مشروعيت 
خــود را از قانــون مي گيرد نه از دين يــا از اموري 
ســنجش ناپذير و کثير المفهــوم يــا امــوري که در 
دســترس کسي نيست. اجراي احکام اسالم هم تابع 
خواســت اکثريت اســت، چنان که در انگليس اگر 
حزب کارگر با اکثريت آرا به قدرت رسيد، قوانين 
موردنظــر و موافق عقايد حزب خــود را به پارلمان 
مي آورد و اقليت هــم مي تواند نقد و مخالفت کند 
و نظــرات خود را به شــيوه هاي قانوني اعمال کند. 
در حکومت ديني حاکم موظف اســت مردم را به 
بهشــت ببرد و قدرت را به هــر قيمتي حفظ کند و 
اگــر مردم آن را نخواهند، مي تواند با آن ها بجنگد. 

حکومت حق الزام کردن به مردم در مورد يکسري 
وظايف شرعي و ديني مانند نماز را ندارد. اين امور 
جزو امور فردي اســت و يک مسلمان ممکن است 
در حوزه فردي آدم کاهل يا تارک الصالتي باشد و 
اين ربطي به حکومــت ندارد. البته در امربه معروف 
و نهي از منکِر فردي افراد نسبت به يکديگر مثاًل در 
مورد حجاب يا نماز شــايد مشــکلي وجود نداشته 
باشــد، ولي حکومت الزامي به ورود در اين موارد 

ندارد.
شــيوه وارونه خوانــي در زمان هــاي مختلــف فرق 
مي کند. بــراي نمونه در کتاب اصــول کافي جلد 
چهارم صفحه 143 روايتي از امام صادق )ع( در نقد 
بني اميه آمده است. جمله ايشــان اين است »إِنَّ بَنِي 
أَُميََّۀ أَْطلَُقوا لِلنَّاِس تَْعلِيــمَ اْلِيَماِن َو لَْم يُْطلُِقوا تَْعلِيَم 
ــْرِک لَِکْي إَِذا َحَملُوُهْم َعلَيِْه لَْم يَْعِرفُوهُ« اين نقد  الشِّ
در حقيقت يکي از شيوه هاي بني اميه را نشان مي دهد 
که آن ها مردم را در تعليم ايمان آزاد گذاشته بودند، 
اما در تعليم شرک آزاد نگذاشته  بودند تا اگر روزي 
به مردم شــرک عرضه شــد، مردم نتوانند شرک را 
تشــخيص دهند. امروز برخالف اين حديث ما فکر 
مي کنيم نهي از منکر يعنــي نگذاريم مردم در مورد 
شــرک حرف بزنند، اما امام صــادق )ع( مي گويد 
در جامعه سالم، شــرک و ايمان آزادانه تعليم داده 
مي شود؛ اما شيوه بني اميه، وارونه کردن امربه معروف 
و نهي ازمنکــر بود. به عنوان جمله معترضه مي گويم 
کســاني که در فضاي مجازي تا استنادي به کالمي 
از اين بــزرگان ديدند، اعتراض مي کنند که چرا به 
حرف هاي چند صدسال پيش افراد استناد مي کنيد، 
واقعــاً اگر در غرب 1400 ســال پيش کســي گفته 
بود آزادي بيان يعني آزادي تعليم شــرک و ايمان، 
نه فقط آزادي بيان ايمان، امروز چقدر نويســندگان 
شــرق و غرب عالــم به عنوان جمله طاليــي به آن 
ارجــاع مي دادند تا پيشــتازي ملت ديگــري را در 
چنيــن فهم پيشــروانه اي به رخ بکشــند؟ و اينجا ما 
هــم خودکم بينانه آنچه خود داشــتيم ز بيگانه تمنا 

مي کرديم، چون مرغ همسايه غاز است. بگذريم.
 در اهميت امربه معــروف و نهي  از منکر به آياتي از 
قرآن مي توان اشاره کرد.1 کساني که در اقوام پيشين 
از اين مهم غفلت ورزيده اند را ســرزنش مي کند و 
علــت انحطاط و هالکت آن هــا را فراموش کردن 
امربه معروف و نهي از منکر معرفي مي کند )اعراف، 
1۶5(.2 امروز هم دليل انقراض خيلي از حکومت ها 
و قدرت ها فراموش شدن امربه معروف و نهي ازمنکر 
اســت؛ اما در مورد حرف آقاي روحاني من اين را 
مي فهمم که وقتي کسي بگويد، پليس مأمور اجراي 
اســالم است، آن وقت اين پرسش پيش مي آيد که 
کدام اسالم؟ اسالم آيت اهلل مکارم شيرازي يا اسالم 
آيــت اهلل آقاي نــوري همداني؟ يا اســالم آيت اهلل 
منتظري و ديگران؟ چون به تعداد مراجع در قلمرو 
تشيع، فهم از اسالم وجود دارد. با اين استدالل، هر 
مأموري به تناســب اينکه مرجع تقليدش چه کسي 
باشد، بايد رساله او را اجرايي کند و نبايد آن قانون 
را اجــرا کند، چون براي او خالف شــرع اســت و 
چنين امري ميسر نيست و سبب هرج و مرج مي شود.

راشدالغنوشي
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َويَأْمُــُروَن بِالَْمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَکِر« مي گويند 
بر گروهي از شــما اســت که کار دعوت به خير را 
انجام دهيــد و درواقع امربه معروف و نهي از منکر را 
از جنبه فردي اش خارج مي کنند، ايشــان در مورد 
مســائل کالن مي گويند بايد يک گروهي باشد که 
اين کار را انجام دهد و با اين استناد به قاعده »مقدمه 
واجب، واجب اســت« استدالل مي کنند که تحزب 
واجب اســت چون وقتي به وجوب امربه معروف و 
نهي از منکر قائل هســتيم، بنابراين تشــکيل گروهي 
که اين واجب را انجام دهد نيز واجب است. بحث 
تحزب را نخســتين  بــار آيت اهلل منتظــري با چنين 

چينشي، در مدار واجبات آوردند.

آيا چنين چيزي را مي توان يک »امر«  ■
دانست؟ چون امر يک نوع دستور است.

حتي اگــر »امر« دســتور باشــد، لزومــاً معناي  □
توهين از آن حاصل نمي شــود. بار اين کلمه متوجه 
امربه معروف شونده نيست، بلکه متوجه امربه معروف 
کننده است؛ يعني من موظف و مأمور هستم به اينکه 
امربه معروف  و نيکي کنم و اين دستور بيشتر متوجه 
کنشــگر و آمر معروف است که بر او واجب است 
اين کار را بکند، اما معنايش اين نيست که من بايد 

به طرف مقابل دستور بدهم و پرخاش کنم و...

بــا توجه بــه اينكه حــزب نوعي اتاق  ■
فكر است و کســي از قول خودش حرف 
نمي زند و يک تــوان جمعي براي تفكر و 
نقد به شمار مي آيد، بهتر نيست امروز ديگر 
شــكل امربه معروف و نهي ازمنكر را از آن 

حالت سنتي به حزب تغيير دهيم؟
تشــکيل حــزب واجب اســت. اگــر بخواهيم  □

امربه معــروف و نهي از منکــر کنيــم نيــاز بــه کار 
کارشناسي و گروهي است، ولي چون رفتار انسان ها 
فقط در سپهر سياسي بررسي نمي شود، آدم ها يک 
رفتــار و فکر فردي هم دارند، حتي در يک ســلول 
انفرادي فــرد فقط بــا دنياي ذهن خــودش امکان 

ســطح سوم يا سطح حکومتي آن قدر مهم است که 
خود فقها در رساله هاي عمليه شان در مورد خودشان 
هنــگام امربه معــروف و نهي از منکر، حتي شــرط 
تأثيرداشتن و ضررنداشتن را براي ترک اين فريضه 
کافي نمي دانند. براي نمونه آيت اهلل فاضل لنکراني 
در رساله شان نوشته اند در مورد علما حتي اگر خوف 
جان نيز وجود داشته باشد، تکليف امربه معروف به 
حکومت، واجب اســت و از آن ها ساقط نمي شود؛ 
يعني درحالي که امربه معروف و نهي از منکر شروطي 
دارد، ازجمله شرط تأثير گذاشتن يا شرط عدم ضرر، 
اما اين موارد در مورد مردم عادي در ســطح دوم و 
سوم يعني در سطح اجتماعي و حکومتي آن هم در 
مورد همه صادق اســت و اگــر احتمال تأثير وجود 
نداشــته باشــد يا ضرري در پي داشــته باشــد، فرد 
مي تواند به اين وظيفــه اش عمل نکند، اما علما ولو 
خوف جاني هم برايشــان وجود داشته باشد، باز هم 
بايــد امربه معروف و نهي از منکــر کنند. براي نمونه 
فقها مي نويســند هرگاه بدعتي در اسالم ايجاد شود 
و توضيــح مي دهند اگر حکومت  ها به نام اســالم، 
عملي خالف اســالم انجام دهند، بر علماي اســالم 
واجب است حق را به هر نحو که ممکن باشد اظهار 
کنند، هرچند بدانند تأثير نمي کند يا در يک مسئله 
ديگر مي گويند هرگاه احتمال صحيح داده شود که 
ســکوت سبب مي شود عمل معروفي، منکر و عمل 
منکــري، معروف شــود، بر همــه خصوصاً علماي 
اسالم واجب است که حق را اظهار کنند و سکوت 
جايز نيست. يا در مســئله ديگري مي گويند هرگاه 
ســکوت علماي اسالم موجب تقويت ظالم يا تأييد 
او شود و سبب جرئت ظالم بر ساير محرمات شود، 
اظهار حق و انکار باطل واجب اســت، هرچند تأثير 

فوري نداشته باشد.
در اينجا فتــواي آيت اهلل منتظري در مورد تحزب و 
نوع اســتناد ايشــان که تحزب را از پديده اي مدرن 
و وارداتي بودن خارج کرد، بااهميت اســت. ايشان 
به قرينه جمله »َولْتَُکن مِّنُکــْم أُمٌَّۀ يَْدُعوَن إِلَى الَْخيِْر 

عده اي هســتند که امربه معــروف را دخالت در  □
حريم خصوصي ديگران مي دانند، درحالي که بايد 
در خصوص امربه معروف و نهي از منکر ســه سطح 
فردي، اجتماعي و حکومتي را از هم تفکيک کنيم. 
در ســطوح فردي مانند همين نماز بايد نوعي توافق 
وجود داشــته باشــد و اگر من نگفته باشــم که مرا 
براي نماز بيدار کنيد، مکروه است که بيدارم کنند. 
برخالف آن هــا که امربه معــروف و نهي از منکر را 
دخالت در حوزه خصوصي مردم مي دانند، معتقدم 
اين امکان يکي از مترقي ترين امور براي شکل گيري 
جامعه مدني مترقي با افراد مسئول است و مکانيزمي 
است براي خودکنترل کردن افراد در جامعه، ولي در 
اثر کاربرد وســيع و نا به جايي که داشــته است و به 
حوزه خصوصي زندگي مردم کشيده شد آن هم به 
شــکل: آيا اين فرد زن تو است؟ آيا اين مرد شوهر 
تو اســت؟ يا روســري ات رو جلو بيار و... به ابتذال 

کشيده شد.
حال اگــر موضوعات امربه معروف  و نهي از منکر را 
تغيير بدهيم و به جــاي ورود به موضوع حجاب که 
جزو وظايف شــرعي فردي يک مسلمان است و نه 
الزامات حکومتــي و در موضوعات ديگر آن را به 
کار ببريم، آن وقت تصور متفاوتي ايجاد مي شــود. 
در ســطح اجتماعي آثار اعمال به نحوي اســت که 
دامن گيــر همه مي شــود؛ براي اينکــه ديگر اجازه 
کســي براي امربه معروف الزم نيست. براي نمونه با 
اين مقدمه که شخصيت هر ملت براي گردشگران 
خارجــي از روي طرز راهنمايــي و رانندگي مردم 
يک شــهر و ميزان تميزي شــهر ارزيابي مي شود، 
فرض کنيــد اگــر امربه معــروف و نهي ازمنکر در 
امور زيست محيطي به کار رود، چه نتايجي خواهد 
داشــت. در ســفر خارجي من به نيکوزيا چيزي که 
بســيار جلب توجه کرد اين بود که در سراسر شهر 
و خيابــان و ســاحل حتي يک دانه ته ســيگار روي 
زمين نديــدم. اين صحنه، زيبايــي و جذابيتي براي 
محيــط فراهم مي کند. حاال در جامعه ما اگر محيط 
تميز باشــد، فرد فکر مي کند حاال يک دانه تخمه يا 
يک ته ســيگار که چيزي نيســت. اگر هم زباله در 
محيط وجود داشــته باشــد، مي گويد اين همه زباله 
هست يک دانه تخمه يا ته سيگار هم روي آن باشد 
چيزي عوض نمي شــود. نتيجه هردو رفتار آلودگي 
محيط زيست اســت. حاال اگر شهروندان خودشان 
همديگــر را کنترل کنند و هر کس موظف باشــد 
به شــخصي که چنيــن عملي انجــام مي دهد تذکر 
دوســتانه بدهد و فشــار اجتماعي و انتظار اجتماعي 
ايجاد شده، مانع از رفتار مضر افراد به محيط زيست 
شــود، امربه معروف و نهي از منکــر تبديل به روش 
مفيدي براي اصالح اجتماعي مي شــود. اگر همان 
مثــال را دربــاره شــکار حيوانــات، رعايت نکردن 
مقــررات راهنمايــي و رانندگــي و صدها موضوع 
اجتماعــي ديگــر تعميــم دهيــد، آنگاه مشــاهده 
مي کنيد که کاربرد مناســب و درست امربه معروف 
و نهي از منکر باعث رشــد جامعه مدني مي شــود و 
بدون نياز به پليس، يک جامعه با اين روش مي تواند 

متعالي شود و پليس خودش باشد.

آيتاهللمنتظري
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باشــد که فرد مأذون به تصرف نباشد، حرز 
به شمار مي آيد.

ايــن خاطــره هــم جالب اســت؛ در يکــي از  □
پرونده هــاي قضايــي ام در دادگاه وقتــي بــه دنبال 
اظهــارات بازجو، قاضــي از من پســورد ايميلم را 
مي خواست، اســتدالل کردم که پسورد مانند کليد 
حوزه خصوصي من اســت و همان طــور که براي 
بازرسي از خانه من بايد مالک يا شاهد مالک حاضر 
باشــد و اجازه بدهــد، براي ورود بــه ايميل من نيز 
همين اجازه و حضور الزم اســت. قاضي اســتدالل 
مرا پذيرفت و جلســه ديگري تعيين شد که در آن 
چند شاهد و يک کارشناس امور اينترنت نيز حاضر 
بودند. به من گفتند همان طور که شــما خودت بايد 
بــا کليد خانــه ات در را روي ما بــاز کني، خودت 
پســورد را بزن، بعــد پســورد را زدم و آن ها آنچه 
 Sign مي خواستند ببينند را در ايميل من ديدند، بعد
out کردم. قاضي تأکيد کرد که اين دســتگاه بايد 
Clean History شــود تا بعداً فرد ديگري نتواند 
ايميل را ببيند و تمام اين مراحل با حضور شــاهدها 

صورت جلسه و ثبت شد.
اين ها در حق مالکيت به عنــوان زيربنايي ترين حق 
و از حقوق بنيادي بشر ريشــه دارد. متفکران عصر 
روشــنگري مانند جان الک معتقدند حقوق بشر از 
حق مالکيت گرفته مي شــود. هايک هم در کتاب 
ســه جلدي اش که اخيراً توســط دکتــر غني نژاد و 
همسرشان ترجمه شده مي گويد مواد اصلي حقوق 
بشــر حق مالکيت و حق حيات است. بسياري فکر 
مي کنند اين قاعده در عصر روشنگري کشف شده 
اما واقعاً در فرهنگ اسالمي هم قرن ها پيش از عصر 
روشنگري و دقيقاً به همان مفهوم وجود داشته است 
طوري که در نظام حقوقي شــان به اســتناد روايت: 
»الناس مســلطون علي اموالهم و انفســهم«، »قاعده 

تسليط« را برساخته بودند.
از قاعده تسليط يا الناس مسلطون علي  ■

اموالهم، داللت تســلط بر انفس هم ثابت 
مي شود، ولي معمواًل بيشتر تسلط بر اموال 
را مدنظر قرار مي دهند و تسلط بر نفس را 
رها مي کننــد، درحالي که از همين قاعده 
مي توان پرهيز از شــكنجه را استناد کرد و 
نمي شود به زور آنچه در نفس فرد است و 

اطالعات اوست را از وي گرفت.
واقعيت است که هر دو اين ها نقض شده است.  □

در اوايــل انقــالب ما آن قدر تحــت  تأثير تفکرات 
جريــان چپ بوديــم که وقتي مي خواســتيم جناح 
راســت را محکوم کنيــم، آن ها را متهــم به معتقد 
بودن به »الناس مســلطون علي اموالهم« مي کرديم. 
درحالي که اســاس حقوق بشــر و بنيادي ترين حق 
هر انســان، حــق مالکيت و حق حيات اوســت. در 
بحث شکنجه يا بعضي از اموالي که پس از انقالب 
مصادره شد، ضوابط اســالمي رعايت نشد. ممکن 
است به تاريخ و سنت اسالمي انتقاداتي وارد شود، 
اما رويدادهاي درخشــاني هم وجود دارد. در سنت 
اسالمي اگر کســي ياغي بر حکومت بود و در اين 
راه کشــته هم مي شــد اما مالکيتش محترم بود. در 

افراد اين اســت که با چنين استداللي تجربه زيست 
خودشــان را زير ســؤال مي برند چون اگر اين فرد 
ببينــد در خيابان زن و مردي يک کودک 5 ســاله 
را کتک مي زنند حتماً واکنش نشــان مي دهد. اين 
واکنش همــان امربه معروف و نهي از منکر اســت؛ 
بنابرايــن بايد به لحاظ ماهوي و نــه به لحاظ زماني 

انديشه ها و کنش ها را بررسي کنيم.
افرادي که موافق اين گونه برخوردها  ■

مثــاًل در مورد حجــاب هســتند، اغلب 
مي گوينــد ايــن هــم ماننــد آلودگي 
محيط زيســت خطرش به همه مي رسد و 
خالصه حرفشــان اين اســت که ما مستند 

ديني و قانوني داريم.
اگر کســي ادعا کند من مستند ديني دارم، بايد  □

اين مســتند يا در قرآن آمده باشد يا در سنت. ما در 
قرآن چنين حکمــي نداريــم، در دوران پيامبر هم 
چنين خبري نداريم که کساني را ايشان يا افرادي از 
طرف ايشان مجبور به رعايت حجاب کرده باشند، 
البته برعکســش وجود داشته است، مثاًل آن زمان به 

زنان غيرآزاد اجبار مي شد که حجاب نکنند.
گويــي امربه معــروف و نهي از منكــر  ■

يک وجه ليبراليســتي دارد و اصالت فرد 
و فرديت در آن تضمين شــده اســت تا 
بتوانــد در برابر خطاهــاي حكومت که 
تصميم گيري هايــش بــر زندگي تک تک 
مردم اثر مستقيم يا غيرمستقيم دارد واکنش 
نشــان بدهد. چون منكر از سوي حكومت 
اثر عظيم تري از منكر از سوي افراد دارد، 
افراد مي توانند حكومت را در همه موارد 
نهي از منكر کنند و رضايت حكومت شرط 
نيســت، اما حكومت حــق ورود به حوزه 
خصوصي افــراد را ندارد. در مورد حوزه 
خصوصي هم ديگــر آن تلقي قديمي که 
تنها به معنــي چارديواري اســت وجود 
ندارد، در متون ديني داريم که اگر کسي 
وارد حريم خصوصي ديگري شود و کشته 
بشــود قصاصي ندارد. امروز هم خيلي ها 
معتقدند، ماشــين، حريم خصوصي است و 
حكومت نمي تواند بــدون اذن وارد آن 
شــود. در احكام سرقت که 20 شرط دارد 
يكي از شــروط »ِحرز« اســت، يعني اگر 
يا مكان پوشــيده اي  چيزي در صندوقي 
باشد که نشان دهد مالک نمي خواهد کسي 
به آن دست ببرد، کسي حق دستبرد به آن 
را ندارد. بعضي ها گفته اند حتي اگر براي 
مثال قفل هم نداشــته باشد، اما در محلي 

ارتباط دارد، بنابراين حتي در فردي ترين حالت هم 
انسان، کنشــي ذهني دارد. فرد در ارتباط با زندگي 
خصوصي مثاًل خودش يا همسرش مرزهايي دارد که 
نبايد نسبت به هم بي تفاوت باشند و بايد به هم تذکر 
بدهند و امربه معروف و نهي از منکر کنند. اينجا چون 
ماجرا خصوصي و فردي است و موضوع مربوط به 
سرنوشت دو نفر است، مقرراتي وجود دارد و قضيه 
فرق مي کند و »رضايت« و »موافقت« شــرط است، 
ولي در حوزه عمومي رضايت کســي شرط نيست 
و شما وظيفه داريد خيلي دوستانه تذکر بدهيد مثاًل 
اگر ديديد کســي زباله در معابــر عمومي مي ريزد 
بگوييــد زباله اينجا نريز يا اگر نســل حيواناتي را با 

شکار نابود مي کند او را با زبان شايسته منع کنيد.
چــون ايــن بحث هــا در جوامعي مانند ايــران ذيل 
اصطالحات مذهبي مطرح مي شــود، عده اي بدون 
توجه به جوهر بحث حساســيت دارند، ولي فرض 
کنيد امربه معروف و نهي ازمنکر تعطيل شود، فرض 
کنيد چنين حکمي در قرآن نبوده، اما مگر بشــر در 
زندگي عملي و تجربه زيست بشري اش غير از اين 
عمــل کرده و خواهــد کرد؟ همان چيــزي که در 
تجربه زيســته بشر به شــکل متعارف هميشه اتفاق 
افتاده را عنوان بندي و صورت بندي شرعي کرده اند 
به نام »امربه معروف و نهي ازمنکر«. فرض کنيد اگر 
شــما ببينيد يک نفر وســط خيابــان آلودگي توليد 
مي کند، مي رويد و به او تذکر مي دهيد، اگر تذکر 
هم ندهيد يک اشمئزازي به شما دست مي دهد، در 
امربه معــروف و نهي از منکر هم همين آمده که اين 
فريضه چند مرحله دارد، يک مرحله آن زباني است 
و يــک مرحله ديگر رويگردانــي از آن فعل يا قلباً 
ناراحت شــدن اســت. فرض کنيد يک نفر حيواني 
را بــا چوب مي زنــد يا پرنده اي را شــکار مي کند، 
حتي اگر به گوش شــما چيزي به نام امربه معروف 
و نهي ازمنکر هم نخورده باشد يا در جامعه اسالمي 
هم نباشيد، بازهم شما يک واکنشي خواهيد داشت، 
ممکن اســت برويد و فرد را از ايــن کار منع کنيد 
يا اگــر منع نکنيد قلبــاً از آن کار آزرده و ناراحت 
مي شويد، اين يعني همان امربه معروف و نهي از منکر 
اتفاق افتاده اســت. منتهــا آنچه در مردم شناســي، 
»زندگــي روزمره« نــام دارد، اينجــا عنوان بندي و 
صورت بندي مذهبي شــده اســت. گاه مي بينيم در 
فضــاي مجازي جنبه عرفي ايــن مفاهيم ديني ديده 
نمي شــود و تنها به خاطر اينکه زمينه مذهبي دارند، 
نســبت به آن ها واکنش منفي نشــان داده مي شود. 
آنچه در زندگي بشــر خودبه خود در حال رخ  دادن 
اســت را با برچسب کهنگي و تعلق به گذشته، نفي 
مي کنند و مي گويند اين مفاهيم به 1500 سال پيش 
تعلــق دارد درحالي که با چنين منطقي ديگر به هيچ 
متن کالســيکي يا حتي منشــور کوروش و سخنان 
کنفوسيوس و بودا و ارسطو و جمهوريت افالطون 
که بعضاً چند هزار ســال قديمي تر از قرآن هســتند 
و اوســتا و انجيل ... هم نمي توان استناد کرد، چون 
متعلق به گذشــته اســت و خيلي چيزها را به  حکم 
قديمي بودن بايد کنار گذاشت به ويژه که بعضي از 
آن ها از نظر سندي ضعيف هستند. اشتباه ديگر اين 

اگر حکومت  ها به نام اسالم، عملي 
خالف اسالم انجام دهند، بر علماي 

اسالم واجب است حق را به هر 
نحو که ممکن باشد اظهار کنند، 

هرچند بدانند تأثير نمي کند



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 9
2

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 9
3

حق نقد علني با تمكين به رأي دادگاه  ■
چگونه جمع مي شود؟

يکــي از داليلــي کــه بــه رأي دادگاه تمکين  □
مي کنند اين اســت که مي بينند به اين رأي مي شود 
آزادانه نقد کرد و آن را به اطالع همگان رســانيد. 
اين نظرات به قاضي نيز کمک مي کند. اگر امکان 
نقد نباشد، ماجرا متفاوت است. اگر براي نمونه در 
مورد وضعيــت زندان ها که حداقل در ايران با 400 
هزار زنداني و با احتساب يک خانواده پنج نفره براي 
هر زنداني، شــما با جمعيت دو ميليون نفري روبرو 
خواهيد بود که با اين مســئله دست به گريبان هستند 
شــما نتوانيد امربه معــروف و نهي از منکر کنيد، آن 
وقت ســخن از حقوق بشــر  گفتن و انتظار حقوق 

شهروندي داشتن، انتظاري بي معناست.
هنــوز سيســتم مديريتــي کشــور مــا نپذيرفته که 
آسيب شناســي امري ضروري براي اصالح خودش 
است. اگر نشــود در مورد حکومت، آسيب شناسي 
کــرد، آن وقــت آسيب شناســي در مورد مســائل 
اجتماعــي بي معناســت. وقتي آن شــماره از مجله 
زنان کــه موجب تعطيلــي اش شــد را مي خواندم، 
فکر مي کــردم در ايــن مجله مســئله اي اجتماعي 
که ســعي مي شــود پنهانش کنند، آسيب شناســي 
شــده بــود، اما مگــر مي شــود جامعــه اي را بدون 
آسيب شناســي اصالح کرد؟ چطور مي توان بدون 
آزادي نقادي، آسيب شناســي کرد؟ اگر شما يک 
مجله را به محض آنکه به حوزه آسيب شناســي پاي 
گذاشت تعطيل کرديد، آن وقت شما امربه معروف 
و نهي از منکرنکرده ايد، بلکه مقدمات امربه معروف 
و نهي از منکــر را تعطيل کرده ايــد. به همين جهت 
عملياتــي کردن امربه معــروف و نهي از منکر خيلي 
مهم اســت و نبايد دســت از اين ادبيات کشيد. من 
در خيلي از بازجويي هايــم وقتي بازجو يا قاضي به 
من مي گفت به چــه دليل اين يا آن حرف را زدي؛ 
مي گفتم چون امربه معــروف و نهي از منکر تکليف 
شــرعي و قانوني من است و اگر به من بگوييد نبايد 
ايــن کار را مي کــردم؛ گويي به مــن گفته ايد بايد 
خالف شــرع و خالف قانون انجام بدهم. آن وقت 
اصاًل داســتان عوض مي شــد. متأســفانه در فضاي 
مجازي امروز، افراد گويي شــرمنده مي شــوند که 
از اين ادبيات اســتفاده کنند، اما نبايــد اين ادبيات 
را به دســت طرف مقابل ســپرد تــا امربه معروف و 
نهي ازمنکــر را از درون تهي کنند و بعد چيزي که 
بيش از آنکه بــه امربه معروف و نهي از منکر مربوط 
باشــد به حفظ قدرت و مصلحت وابســته است را 
به عنوان آن محتوا جايگزين کنند و وســيله اي براي 

فشار ساخته شود.
پي نوشت:

1. َکانُــواْ الَ يَتَنَاَهْوَن َعن مُّنَکٍر فََعلُوهُ لَبِئَْس َما َکانُواْ يَْفَعلُون 
)مائده 79(.

ــوِء  َّذيَن يَنَْهْوَن َعِن السُّ ُروا بِِه أَنَْجيْنَا ال ا نَُســوا ما ُذکِّ 2. فَلَمَّ
َّذيَن َظلَُمــوا بَِعذاٍب بَئيٍس بِما کانُوا يَْفُســُقوَن  َو أََخْذنَــا ال

)اعراف، 1۶5(.■

مفهوم اينکه حکومت پيامبــر حکومتي مدني بود، 
همين است يعني به جز يکسري جرائم مانند قتل که 
پيش از پيامبر هم اين جرم ها مجازات داشــت، بقيه 
امور به خود مردم واگذار شــده منتها پيامبر مي آيد 
و اين مجازات ها را نسبت به شريعت يهود و شرايط 
عصري تلطيف مي کنــد؛ بنابراين از حق الهي، حق 
سلطه و حق زور و حق اجبار و به زور به بهشت بردن 

افراد، درنمي آيد.

جمع بندي شما چيست؟ ■
قرائت مــن از امربه معــروف  و نهي  از منکر اين  □

اســت که اين مفهوم، قرائت سنتي و مذهبي همان 
چيزي اســت که امروز به آن آزادي بيان مي گوييم 
و تعبيري اســت براي اعمال فرديت و حفظ هويت 
فــردي و همه ارزش هايــي که ارزش هــاي مدرن 
دانســته مي شــود. من اين عبارات را معــادل همان 
مفهوم مي دانم و معتقدم اگر دغدغه حقوق بشــر و 
شــهروندي داريم، اين دغدغه، امکان تحقق ندارد 
مگــر اينکه امربه معــروف و نهي ازمنکــر به معناي 
نظارت ســازمان يافته مردم بر حکومت و نه نظارت 
فردي مردم، تحقق پيدا کند. نظارت توده ها و جامعه 
اتميزه شده و مردمي که بي قدرت شده اند، اثربخش 
نيست، بنابراين به تعبير آيت اهلل منتظري بايد »ولتکن 
منکم امه« اي وجود داشــته باشد که به طور متشکل 
و ســازمان يافته به اين کار بپــردازد. اگر اين عملي 
نشــود، هيچ گاه حقوق بشــر و حقوق شهروندي و 
نظامــي عادالنه شــکل نخواهد گرفــت. منظور از 
وظيفه امربه معروف و نهي از منکر به حکومت، فقط 
نهي از منکر دولت نيست، چون به محض اينکه گفته 
مي شــود: »حکومــت«، افراد متوجــه دولت که در 
ايران قوه مجريه اســت مي شوند درحالي که اين نيز 
نوعي تقليل گرايي است. در علم سياست، مهمترين 
بخــش دولت و قدرت به معناي عام آن قوه قضائيه 
است؛ يعني تا نســبت به قوه قضائيه امربه معروف و 
نهي از منکر نشــود، امکان ندارد در جامعه عدالت و 
حقوق بشــر محقق شود. درست اســت که به تمام 
قوا بايد امربه معروف و نهي از منکر شود، اما اين در 
مورد قوه قضائيه مهمتر است چون با سرنوشت مردم 
ارتباط فراوانــي دارد. امربه معــروف و نهي ازمنکر 
شــيوه هاي مختلفي دارد، يکي از اين شــيوه ها اين 
اســت که فرد بتواند راجع به بخش هاي مختلف قوا 
اطالع رســاني يا نقد کند. امــروز نقد آراي قضايي 
امري هنجارمند و پذيرفته شده در تمام دنياست و از 
آن تلقي مجرمانه نمي شــود و نسبت به آن ممانعتي 
اعمال نمي شود و اين کار را شرط پيشرفت سيستم 

قضايي مي دانند.

زمــان امام علي )ع( خوارجي که در جنگ کشــته 
شده بودند، مالکيتشان محترم بود و حتي حقوقي که 
از بيت المال مي گرفتند نيز محفوظ بود چه رســد به 
اينکه آن ها يا خويشاوندانشان را بازخريد اجباري يا 
اخراج از کار کنند. وقتي مال مشــرک يا کسي که 
با حکومت اسالمي مي جنگد اين قدر محترم است، 

بسياري از آن مصادره ها توجيه پذير نيست.

گفته مي شود که الناس يعني عامه مردم  ■
و ما يعني حكومت هم تصرفمان به واسطه 

نماينده مردم بودن است.
بر اســاس قواعد شــرعي وقتي چيزي به عنوان  □

انتخابــات آزاد و منصفانه تصويب شــده و قبول و 
امضاشــده باشد، رعايتش جنبه شرعي پيدا مي کند؛ 
يعني وقتي يک قاعده بين المللي را پذيرفتيد به حکم 
»اوفوا بالعهد ان العهد کان مســئوال« رعايت آن نيز 
واجب اســت. زماني اين حــرف حکومت که من 
نماينده مردم هســتم و مي خواهم بــه نمايندگي از 
آنان کار کنم مشــروعيت دارد که قانوِن بين المللي 
انتخابــات آزاد و منصفانــه که ايران بــدان متعهد 
شــده رعايت شود و در اين مســير اولين چيزي که 
زير ســؤال مي رود، نظارت اســتصوابي است چون 
مغاير با نمايندگي الناس اســت. »ناس« مســلمان و 
مســيحي وکافر و يهودي و ... را شــامل مي شــود. 
الناس در عالم واقع، آدم هاي عيني و واقعي هســتند 

و موجودي انتزاعي مانند غول يا اژدها و... نيست.

اين گروه در مــورد انفاس مي گويند  ■
خدا بر بدن فرد محق تر از خود اوســت و 
بر اساس همين حق الهي و اينكه ما نماينده 
خدا هستيم، تصرف آن ها توجيه مي شود. 
به نظر مي رسد اين مناقشه  حل شدني نيست.

از دوره رنســانس به بعد، عده اي حق الهي را در  □
برابر حق بشــري قرار دادند؛ به تدريج مفهوم »خدا 
فرماني« در برابر مفهــوم »خودفرماني« قرار گرفت 
و تضادي ايجاد شــد که نتيجه اش اين بحث ها شده 
اســت. اين بحث را سکوالرها شــروع کردند، اما 
امروز بهره اش را ضد ســکوالرها مي برند. اين افراد 
قدرتشــان را به حق الهي منتسب مي کنند و مردم را 
از قدرت خلع مي کنند و با استناد به چنين توجيهي 
به کســي هم جوابگو نيســتند، چون آن ها فقط در 
مقابل خدا پاسخگو هستند و واسطه مردم با خدا نيز 

خودشان هستند.
قرآن در آيات فراواني در مورد رابطه پيامبر و مردم 
َّْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطٍر«)22 غاشيه(  متذکر شده است: »ل
يا »َما َعلَى الَرُّسوِل إاِل الْباَلُغ«)99 مائده( يا »إِنَّا َهَديْنَاُه 
بِيَل إَِمّا َشــاِکًرا َوإَِمّا َکُفوًرا«)3 انسان( و ده ها آيه  الَسّ
ديگر به همين مضامين؛ يعني اي پيامبر وظيفه تو تنها 
ابالغ و بيان است و بس؛ يعني خداوند براي بشر حق 
نافرماني را هم به رسميت شناخته است. اختيار با فرد 
اســت که بخواهد کفر بورزد يا شکر کند. خداوند 
حتي بــراي پيامبر هــم حق اجبار و ســلطه اي قائل 
نيســت. اين نص صريح قرآن است. وقتي خداوند 
براي پيامبرش چنين حقي قائل نيست، به طريق اولي 
براي ديگــران چنين حقي وجود نخواهد داشــت. 

اگر دغدغه حقوق بشر و 
شهروندي داريم، اين دغدغه، امکان 
تحقق ندارد مگر اينکه امربه معروف 

و نهي ازمنکر به معناي نظارت 
سازمان يافته مردم بر حکومت و نه 

نظارت فردي مردم، تحقق پيدا کند
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ميثمــي: سال هاســت که اســاس تحليل 
روشنفكران ما گذار از ســنت به مدرنيته 
است. گويا مدرنيته يک مدينه فاضله است. 
از طرفي ما مي بينيم چه در سنت و چه در 
مدرنيته حذف نيرو خيلي زياد بوده و اين 
حذف نيــرو گرفتاري هاي زيادي براي ما 
به وجود آورده اســت؛ درحالي که الزمه 
توسعه پايدار مشــارکت همه نيروها است. 
براي نمونه، در سال 55 که در زندان قصر 
بوديم فتواي بدون امضايي مطرح شد که 
مارکسيســت ها چون خدا را قبول ندارند 
نجس هستند و اتفاقاتي در زندان رخ داد 

که ناخوشايند بود. 
امريكايي ها و انگليسي ها مي گفتند ما خدا 
را قبــول داريــم، آزادي را قبول داريم، 
مالكيت را هم قبول داريم. کمونيست ها نه 
خدا را قبول دارند، نه آزادي و نه مالكيت 
را. يک مرزبندي ايدئولوژيک به نام جنگ 
ســرد در دنيا به وجود آمد و اساس حذف 
نيروها شد. کودتا عليه دکتر مصدق به اين 
عنوان انجام شــد که کمونيست ها دارند 
حاکم مي شــوند. در گواتماال و اندونزي 
هم به همين شكل. در شيلي هم که به طور 
دموکراتيک انتخابات برگزار شده بود، به 
همين ترتيــب عمل کردند و همچنين در 

کشورهايي همچون عراق و افغانستان. اين 
وقايع همه در دوره مدرنيته اتفاق افتاد. در 
دوران اســتالين دست کم شش ميليون نفر 

کشته شدند. 
وقتي قرآن را مطالعه مي کنيم، مي بينيم در 
نهضت انبيا حذف نيرو نبوده. موسي وقتي 
از کوه طور برگشــت مالحظه کرد که در 
قومش انشــقاقي به وجود آمده، ناراحت 
شــد و حتي ريش برادرش را گرفت و او 
را شــماتت کرد. هارون براي موسي شش 
دليــل آورد که چــرا اين اتفــاق افتاده. 
آن گاه حضرت موسي گفت هم من اشتباه 
کردم، هــم برادرم و بــراي هردو طلب 
مغفرت و ورود به عرصه رحمت خدا کرد 
که بسيار وسيع است. »رب اغفرلي و الخي 
و ادخلنا برحمتک« )سوره اعراف آيه 151( 
مي خواهم بگويم اين گفت وگوها در برابر 
قوم بود و ســامري هــم در گفت وگوها 
حضور داشــت و ســامري هم که عامل 
انشقاق قوم بود حذف نشد. در 3500 سال 
قبل تجربه اي بوده اســت که علي رغم 12 
فرقه  بهانه جويي که در بني اسرائيل وجود 
داشــت و چند فرهنگي در اوج خود بود، 
وحدت قوم نيز حفظ مي شد، چراکه عنصر 
ذاتي در آن وجود داشت. در جايي ديگر 

مي بينيم که مؤمن آل فرعون که يک فرد 
عادي است، به سراغ فرعون با آن اقتدار 
زيــاد، مي رود و بــا او گفت وگو مي کند. 
به او مي گويد چرا مي خواهي موســي را 
بكشي؛ درحالي که هم تو خداي خالق را 
قبول داري، هم موســي. تنها تفاوتي که 
موســي با تو دارد اين اســت که خداي 
نيز مي داند.  خالق را پرورش دهنده خود 
اين اســتدالل روي فرعون اثر گذاشت و 
از کشتن موســي منصرف شد؛ اما در عصر 
حاضر مي بينيــم که آيت اهلل کاشــاني و 
دکتــر مصدق نتوانســتند گفت وگو کنند 
و کار به کودتا منجر شــد. تقي شهرام هم 
با مجيد شــريف واقفــي کارش به کودتا 
کشيد. از اين نمونه ها در تاريخ معاصر زياد 
اســت، ولي 3500 سال پيش گفت وگويي 
وجود داشــت که هنوز به مكانيزم آن پي 
گفت وگوي  روش  اين  مســلمًا  نبرده ايم. 
قرآنــي با گفت وگويي که بــه نام جدال 
احسن در آموزش هاي جاري وجود دارد، 

متفاوت است.
علت اينكــه در قرآن حــذف نيرو نبوده 
اين اســت که مي گويد حتي شيطان هم 
مخلوق خداست. منافق و کافر هم مخلوق 
خداست؛ بنابراين در بدو امر همه مي شوند 

رقيب را به دشمن تبديل مي کنيم
گفت وگو با فاطمه صادقي

موضوع »حــذف  نیروهاي سیاســي در مدرنیته ايراني« 
بهانه اي بــود براي گفت وگوي لطــف اهلل میثمي و فاطمه 
صادقي. يكي با تجربه هايي به اندازه تاريخ مبارزات انقالب 
ايران و ديگري پرورش يافته در فضاي پس از انقالب. اولي 
زنده به اعتقاد و آرمان ســالیان دور و دومي منتقد وضع 
موجود. موضوع نشســت هم به گفت وگو و مدارا بي ربط 
نبود. اين دو نفر به اندازه کافي با هم اختالف عقیده دارند 
که مطمئن باشیم با استانداردهاي جامعه امروز گفت وگويي 

بینشان شكل نخواهد گرفت و بااين حال چنین شد.
صادقي دکتراي علوم سیاســي خود را از دانشگاه تربیت 
مدرس گرفته اســت. وي از سال 87 که از تدريس محروم 
شده، وقت خود را بیشــتر به تحقیق و ترجمه مي گذراند. 
شايد محرومیت او از تدريس، به صراحت او بي ربط نباشد!
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»ناس«. همه توده در هم هستند. هيچ کس 
حق حــذف کس ديگري را نــدارد، مگر 
اينكه عملي از او ســر بزند. مگر اينكه سد 
راه شــود و به تجاوز و تعدي برسد. تازه 
بعدازآن شــامل فرمول دفاع مي شــود. 
دفــاع هم مقرراتي دارد کــه انهدام نيرو 
در آن نباشد. در قرآن چهار آيه مشابه هم 
داريم که از بت پرستان مي پرسد چه کسي 
آســمان و زمين را خلق کرد، مي گويند 
خدا. مي پرسند چرا اين بت ها را انتخاب 
کرديد، مي گويند براي اينكه ما را به خدا 
نزديک تر کند؛ يعني خدا را قبول داشتند.

اين نجس دانستن مارکسيست ها در زندان 
و جدايي هايي که به وجــود آمد، باعث 
شد مارکسيســت ها بگويند ما جايگاهي در 
انقالب نداريم. با همــه تالش هايي که از 
زمان رضاشــاه کرديم و زنداني کشيديم 
و کشــته داديــم، بايد يک جايــي را در 
ايران داشته باشــيم. اينكه رفتند در گنبد 
و کردســتان، يک مقدارش شايد به خاطر 
اين اســت که به عنوان يک کاست نجس 
معرفي شدند، خواســتند يک قطعه زمين 
داشته باشند که در آن زندگي کنند؛ البته 
اشــتباه کردند و خود ما هــم که با آن ها 
هم سفره بوديم جلوي آن ها ايستاديم. من 
به شهيد رجايي مي گفتم که اين ها در گنبد 
يک اشتباه استراتژيک داشتند و قلع وقمع 
استراتژيک شدند. ولي چرا بايد قلع وقمع 
ايدئولوژيک شــوند؟ چرا يک مارکسيست 
نتواند معلم شــود؟ ايشــان گفت ملت ما 
دوست ندارد معلم شيمي شان مارکسيست 

باشد.
صادقي: اين حذف ها به همين جا محدود نمي شود 

و اين دايره همين طور تنگ تر مي شود.
ميثمي: اين مدلي که قرآن ارائه مي دهد 
خيلي مدل خوبي اســت. مي گويد کافر 
خدا را قبول دارد. شــيطان خدا را قبول 
دارد. منافــق خدا را قبــول دارد. نمرود 
خالقيت خدا را قبول دارد. فرعون قبول 

دارد. اين ها همه مستند است.
قبــول، ولي  البته حرف هاي شــما همه  صادقي: 
شما تفســيري از قرآن مي دهيد، که طرف مقابلتان 
چيز ديگري مي گويد. مي گويد شــما يک تفســير 
رحماني مي دهيد، من يک تفســير جبارانه مي دهم. 
آيه هايي را مي آورد که در آن ها، امر به ســرکوب 
دشــمنان و قتال و جهاد شــده. همين االن داعش و 
القاعده هم چنين تفسيري از قرآن دارند. اين تالش 
شما در جاي خودش خوب است، ولي بحث بر سر 
اين اســت که طرف مقابل هيچ وقت نحوه استدالل 
شما را نه تنها قبول نمي کند، بلکه استدالل مخالفي 
مي آورد. طرف مقابــل مي گويد پيامبر يک چهره 
رحماني نســبت به خودي ها داشــت و يک چهره 

جبار و منتقم نسبت به غيرخودي ها.

مســئلۀ من اين است که چطور مي شود از اين تفکر 
فراتر رفت. من فکر مي کنم اتفاقاً يکي از مشکالت 
ما اين است که سياســت را ايدئولوژيک مي کنيم 
و بعد مي خواهيم مشــکالت حل شــود. منظورم از 
ايدئولوژي دو چيز اســت: نخســت، نظامي که در 
آن دوســت از دشــمن بر اســاس آموزه و مکتب 
تفکيــک مي شــود. درحالي که در عالم سياســت 
مــا فقــط دوســت و دشــمن نداريــم. رقيــب هم 
داريــم. ايدئولوژي مي خواهد يا همه را به دوســت 
تبديل کند يا به دشــمن و لذا رقيب را به رســميت 
نمي شناسد. درحالي که توجه داشته باشيم که آموزه 
مدارا به هيچ رو براي دوســتان نيست. براي رقيبان 
و دشــمنان اســت. دومين جنبه ايدئولوژيک شدن 
سياســت که با جنبه اول مربوط است، اتکا بر يک 
ســري باورهاي انتزاعــي براي حــل و پرداختن به 
مشکالت واقعي اســت. معتقدم سياست مدرن در 
ايران ظرف پنجاه ســال اخير به شدت ايدئولوژيک 
بوده و اصاًل سياســت مدرن در ايران يعني سياست 
ايدئولوژيــک و انتزاعي؛ يعنــي همه طرف ها براي 
تقويت مواضع و استداللشــان بر يک سري مفاهيم 
انتزاعي متکــي بوده اند و اين انتــزاع عمدتاً بر پايۀ 
نصــوص يعني قرآن و حديث يــا نظريه هاي مدرن 
صورت گرفته. به تدريج اين مسئله به يک رهيافت 
بديهي تبديل شــده. آن چنان که هر کس مي خواهد 
وارد سياســت يا نظريه پردازي شــود، بايد نخست 
تکليف خودش را با اين امور انتزاعي روشــن کند. 
اين مسئله با حذف نيروها نسبت مستقيم دارد. مثال 
مي زنــم: اين پرســش که آيا تو بــه خدايي که من 
بــه او اعتقاد دارم، باور داري يا خير، اســالم من را 
قبول داري يا خير، به فالن تفســير خاص- خواه از 
اسالم يا مارکسيسم يا هگل- معتقدي يا خير، بنياد 
سياست و کنش سياسي و برخورد با رقبا را ساخته. 
لذا نه تنها هرگز اجماعي با رقيب صورت نمي گيرد، 
بلکه دائماً از دايره دوســتان کم  و به دايره دشمنان 
اضافه مي شود و سياست به صورت دوقطبي مي آيد. 
بديهي است که در اينجا اساساً گفت وگويي شکل 
نمي گيرد و نمي توانيم انتظار اجماع داشــته باشيم. 
وقتي احتجاجي ابتدابه ســاکن اســاس خــود را بر 
تقدس و انتزاع صرف مي گــذارد، نمي توان متوقع 
بود که نتيجه نهايي آن به اجماع عملي منتهي شود. 
براي من همين موضوع مسئله است: اين نوع نگاه به 
سياست از کجا آمد؟ چرا از همه طرف مورد قبول 
واقع شــد و چرا همچنان ادامــه دارد؟ درحالي که 
منطقي تر بود که بپرسيم: راه حل شما براي مشکالت 
چيســت؟ مثاًل مطلوب ترين راه براي حل ترافيک 

شهر، دفع زباله، بي نظمي و بي قانوني چيست؟ اين را 
مي فهمم که هر سياســتي نسبتي با ايدئولوژي دارد؛ 
اما مســئله اين اســت که چرا همه سياست در ايران 
مدرن از طرف اکثريت گروه ها به ايدئولوژي تقليل 
پيدا مي کند؟ به مفاهيم و آموزه هاي انتزاعي؟ اساساً 
بايد پرسيد چه کسي گفته که امروزه امور اجتماعي 
مهم از مذاکــره با امريکا گرفته تا مســئله ترافيک 
خيابــان و دفع زباله را بايد بر اســاس متن مقدس يا 
مثاًل کتاب هايک يا مارکس يا هگل جلو ببريم؟ آيا 
خود اين فهم را مي شود از دل متون استخراج کرد؟ 
تا آنجايي که من مي دانم خير؛ بنابراين به جاي اينکه 
يک ايدئولوژي را در برابــر ايدئولوژي ديگر قرار 
دهيم و همان مسير گذشــته را ادامه دهيم، مي شود 
پرســيد اين فهم از کجا آمده و چطور مي شــود از 
آن فاصله گرفت؟ چرا ظرف دســت کم پنجاه سال 
اخير، بسياري از نيروهاي سياسي ما، اصل اين رويه 
را نه تنها نفي نکرده اند، بلکــه دائماً بر آن افزوده و 

فربه اش کرده اند؟
ميثمي: بايد نقطه مشترکي براي گفت وگو 

و تفاهم وجود داشته باشد. 
صادقي: نقطه مشترک مي تواند خيلي چيزها باشد. 
چطور اســت که مي توانيم يک نقطه مشــترکي از 
هزار و چهارصد ســال پيش بيابيــم و خودمان را به 
آن نقطه وصل بکنيم، امــا در اين جامعه که تحت 
يک شــرايط سياسي اقليمي، جغرافيايي، اقتصادي، 
سياســي و فرهنگي خاص و بــا مختصات و تاريخ 
مشترک به سر مي بريم، نمي توانيم هيچ نقطه اتصالي 
بيابيم؟ اگر چنين نقطه اتصالي يافت نشــود، به نظر 
من مشکل در فهم ما اســت و دقيقاً به همين خاطر 
اســت که سياست منحل اســت. لذا اصاًل اجماعي 
نمي تواند شکل بگيرد و راه حلي هم نمي تواند پيدا 
شود. وقتي مي خواهيم استدالل کنيم، اول يک آيه، 
يک حديث، يک بيت شــعر از حافظ، يا جمله اي 
از فالني و گزاره اي از بهماني مي آوريم که هدف 
آن ساکت کردن طرف مقابل است. در ايران مدرن 
اين اتفاق مي افتــد و هرچه جلوتر مي آييم، قوي تر 
مي شود. هرکســي مي آيد بر حسب منافع خودش 
يــک جاي نص را حجت مي آورد و بقيه را حذف 
مي کند. به نظر من چنين وضعيتي در تاريخ جوامع 
ما بي ســابقه است. براي نمونه، مسيحي ها در جامعه 
اسالمي زندگي مي کردند، صاحب حقوقي بودند، 
حتي به مناصب باال مي رســيدند. تعامل با مشرکين 
و کفار هم تابع شــرايط عملي بوده. ماليات گيري، 
امتيازدهي و بده بســتان وجود داشته؛ نه تنها با ديگر 
رقبا، بلکه با دشــمنان؛ اما امروز چنين نيست. حتي 
ســني ها يعني مسلمانان ديگر هم جايي در جهان ما 
ندارنــد. در جاهاي ديگر هم عکس آن را مي بينيم. 
نمي خواهــم آن وضعيت را ايده آليزه کنم، منظورم 
اين اســت که مســئلۀ مصلحت در آن رويه بســيار 
پررنــگ بود. اين طور نبوده که يک رويه و ذهنيت 
به هر قيمتي به اجرا گذاشته شود؛ چيزي که مبتالبه 
مــا در دوره مــدرن اســت. به عقيده مــن در دوره 
پيشــامدرن، سياســت، وجوه عملــي و کارکردي 
مشخص داشته و غيرايدئولوژيک بوده، درحالي که 

 در دوره پيشامدرن، سياست، 
وجوه عملي و کارکردي مشخص 
داشته و غيرايدئولوژيک بوده، 
درحالي که در ايران مدرن از 

وجه عملي آن به تدريج کاسته و 
ايدئولوژي و به دنبال آن، حذف 

دائمي، جايگزين تعامل شده است.
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در ايران مدرن از وجه عملي آن به تدريج کاســته و 
ايدئولــوژي و به دنبال آن، حذف دائمي، جايگزين 

تعامل شده است.
ميثمي: مهندس سحابي قائل به اين بود که 
بايد منافع ملي را اصل قرار دهيم و حول 
آن جمع شــويم؛ زيرا برخــي اختالفات، 
داشت تضاد شــيعه با شيعه را هم به وجود 
مي آورد. ما مي توانيــم بگوييم همه خدا 
را قبــول دارند، حتي مارکسيســت ها هم 
عدل طلب و خداجو هستند و مرحوم امام 
هم گفتند که همه انسان ها خداجو هستند، 

حتي دزد سر گردنه و حتي کارتر.
صادقي: حــاال آمديــم و يک نفر خــدا را قبول 
نداشت. آن وقت چه کار بايد کرد؟ نمي شود گفت 
که خير، تو هم خدا را قبول داري، خودت نمي داني. 
اين را مي فهمم که شما بسيار حسن نيت داريد، ولي 
هر تفســير ديگري هم ممکن است. سؤالي که ابتدا 
مطرح شــد اين بود که چرا حذف، رويه اصلي در 
سياست مدرن ايران بوده. شما مي گوييد مي شود با 
يک قرائت مدارا محور از دين مســئله را حل کرد. 
ممکن اســت خود من هم با تفسير ليبرال تر از دين 
موافق باشم؛ اما مسئله اين است که اساساً اين شيوه 
راه را بر هرگونه پيشروي در عالم سياست مي بندد، 
چون اگر تفســير ديگري غالب شود که شده، شما 
در برابر آن بي دفاع هستيد. بر مفهوم مليت هم همين 
انتزاع ايدئولوژيک حاکم است؛ زيرا مليت هم يک 
مفهوم انتزاعي همراه با درد و رنج بسيار بوده است. 
از زماني که مفهوم مليت آمده، وضع ما بهتر نشده. 
چه کسي مي تواند اثبات کند که ما بر اساس مفهوم 
مليت مي توانيم به اجماع برســيم و مشــکالتمان را 
حل کنيم؟ انگار هميشه يک ارجاع انتزاعي بايد در 
کار باشد که ما درباره سياست بتوانيم حرف بزنيم.

ميثمي: معيار شــما بــراي نزديكي آدم ها 
چيست؟

صادقي: چرا اصاًل فکر مي کنيم در سياســت بايد 
بر يــک معيار انتزاعي متکي باشــيم و تا زماني که 
بــه آن نرســيده ايم، بايد همه چيــز را تعطيل کنيم؟ 
چرا نتــوان بدون معيــار انتزاعي به تفاهم رســيد؟ 
بگذاريد مثالي بزنم. اگر در همين شــهر، يک روز 
زباله جمع کن ها اعتصاب کنند، شهر به هم مي ريزد 
و همه جا را عفونت و بيماري مي گيرد، ولي با هيچ 
انتــزاع ايدئولوژيــک نمي توان اين مســئله را حل 
کــرد. اينجا به مذاکره و تفاهــم و چانه زنِي فارغ از 
ايدئولوژي نياز اســت. نيازهــاي واقعي روزمره در 
بسياري موارد باعث تفاهم يا عدم تفاهم ميان آدم ها 
مي شــوند، مســئله اي که ايدئولوژي هــا و مکاتب 
نمي تواننــد برايــش راه حلي بيابنــد. در اين موارد، 
معيارهاي انتزاعي کجاســت؟ رتق وفتق امور مردم 
را نــه از متن مقدس مي شــود اســتخراج کرد نه از 
مليت و نه از هيچ انتزاع ديگــري. امروز، مديريت 
امور روزمره ما تعطيل شده و به حال تعليق در آمده. 
من بر اســاس تجربه خــودم مي توانــم بگويم اين 
وضعيت، حاصل همان رويه اســت؛ اما سؤال من از 
شما اين اســت که چرا باوجود آن تجربه، هنوز بر 

دال هاي ايدئولوژيک پافشاري مي کنيد؟ چرا فکر 
مي کنيد که اين سياســت براي نســل هاي امروز و 
بعدي راهگشا است؟ چرا شما که اين همه وقايع را 
ديده ايد و حذف ها را تجربه کرده ايد، بازهم وقتي 
درباره سياســت صحبت مي کنيــد، برمي گرديد به 
مسئله موســي و هارون در قرآن؟ طبعاً نمي خواهم 
متن مقدس را زير ســؤال ببــرم. متن مقدس خيلي 
مهم اســت و جايگاه مهمي هــم در زندگي آدم ها 
دارد؛ اما آيا فکر نمي کنيد که اين رويه، ادامه همان 

سياست ايدئولوژيک است؟
ميثمي: من اتفاقًا با اين واژه ايدئولوژيک 
مخالفم. هر ايدئولوژي يک مكتب دارد و 
يک طبقه؛ مثاًل ايدئولوژي پرولتاريا، مكتبش 
ماترياليســم ديالكتيک است، طبقه اش هم 
پرولتاريا. ايدئولــوژي به اين معنا متصلب 
مي شود؛ يعني بايد منافع طبقه اش را دنبال 
کند. ولــي آن چيزي که مــا مي گوييم 
اســت. من  غيرايدئولوژيک  صددرصــد 
يعني ذهنيولوژي.  ايدئولــوژي  مي گويم 
ايده يعني ذهن. ما مي خواهيم از واقعيت 

الهام بگيريم.
نكته ديگر اينكه اين بحثي که پس از انقالب 
راه افتاد به نام درون ديني و برون ديني، به 
يعني  نداشــت؛  اصاًل موضوعيتي  نظر من 
ديني که شــامل گزاره هاي واقعي تاريخ 
و طبيعت است به آن بگوييم درون ديني. 
يک اتفاقاتي افتــاده و دين اين ها را بيان 
کرده. مثل داســتان موسي و هارون. اين 
»درون ديني« و »برون ديني« چه تفكيكي 
اســت؟! نصر حامد ابوزيد بعد از ســال ها 
تحقيق به اين نتيجه رســيد که اگر قرآن 
پارادوکســيكال  متن تصور کنيم،  را يک 
است. پنج آيه درباره حرمت شراب دارد 
با هم متفاوت هستند. آخر عمر فهميد اگر 
عنصــر زمان را در متن ديــن به کار نبرد، 
تكامل محوري را در متن دين لحاظ نكند، 
نمي شــود. بدين سان، کتاب »معناي متن« 

خود را نقد کرد.

شــما هر جاي دنيا برويد مي گويند اساس 
سياست دمو يا ملت است. ما مي گوييم حاال 
که يک اجماعي هســت روي ملت، قرآن 
گفتمان وســيع تري از ملت ارائه مي دهد. 
در ملت شيطان هست، منافق هست، کافر 
هســت، انبيا هم هســتند. در بدو امر هيچ 

حذفي هم نيست.
صادقي: اين تفسير شماست. بعضي ها هم در مقابل 
مي گوينــد که دين آمده که جــدا بکند. کافر را از 

مؤمن...
ميثمي: در تفاســيري مانند جوادي آملي، 
عالمه طباطبايي و... تصريح شــده خطاب 
قرآن به ناس است و ناس هم توده درهم 
اســت و هيچ اختالفي نيست. ما مي گوييم 
دين براي حذف مردم نيست، براي توسعه 

دايره حضور مردم است.
صادقي: من تصديق مي کنم که گفتار شــما بسيار 
متســاهل تر و انساني تر اســت، اما به نظرم در حوزه 
سياســت کاربرد چنداني نــدارد. در حوزه معرفت 

ديني کاربرد دارد.
مباني  روي  مــا  دموکرات هاي  ميثمــي: 
دموکراســي کار نكرده اند. يكي از مباني 
دموکراســي بي خــدا باخداســت. يكي 
ديگــر بادين بي دين اســت. يكي باايمان 
بي ايمان است، يكي زن و مرد است. يكي 
متون ديني مي بينيم  ما در  قوميت هاست. 
باخدا بي خدا معني ندارد. فرعون هم خدا 
را قبول دارد، شــيطان هم خدا را قبول 

دارد.
صادقي: پس فرق موسي و فرعون چيست؟

ميثمي: در بدو امر هيچ.
صادقي: پس چرا مي گويد: »اِذَهب الي فِرعوَن اِنّه 

َطغي«؟
ميثمي: در بدو امر همه يكسان اند، فرعون 
طغيان کرده. تجاوز کرده. در مقابل تجاوز 

باالخره بايد دفاع کرد.
صادقي: اما درنهايت اراده خداوند بر از بين بردن 
فرعون قرار داشــت. طرف مقابل شما هم مي تواند 

اين طور استدالل و تفسيرکند.
ميثمي: اراده خداوند بر از بين بردن ظالم 
اســت. ما در جنگ هاي دفاعي هم انهدام 
نيــرو نداريم. حضرت موســي به فرعون 
گفت من تاج وتختت را نمي خواهم. گفت 
بني اسرائيل تحت ظلم هستند، بگذار با اين 
قوم به جاي ديگــري برويم. من مي گويم 
حذف نكردن ملت در قرآن خيلي آشــكار 
است. ولي نه در فقه. نگاه فقه ملهم از منطق 
ارسطو سياه وسفيد است. اين رفتن به سوي 

قرآن بسيار در راستاي حقوق بشر است.
صادقــي: فقه هــم ادوار مختلــف دارد. من فکر 
مي کنــم اتفاقاً فقــه امروز هم ايدئولوژيک شــده، 
درحالي که در ادوار پيشين چنين نبود. دليل وجودي 
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فقه اين بود که قدســيت را با وضعيت هاي عيني و 
عملي پيوند بدهد؛ براي امور واقعي و وضعيت هاي 
عارضي راه حل داشــته باشد؛ درحالي که امروز اين 

کارکرد را تا حد زيادي از دست داده.
ميثمــي: فقهي کــه کليد فهمــش منطق 

ارسطويي باشد، نگاه سياه وسفيد دارد.
صادقي: من متوجه هســتم که شما از يک منظري 
بــه فقه امروز انتقاد مي کنيد و محق هســتيد. حرفم 
اين اســت کــه در هر مورد اگر بخواهيــم صرفاً بر 
اساس متن مقدس حکومت کنيم، اوضاع فقط بدتر 

مي شود. 
ميثمــي: کلمه متــن مقــدس را از دوره 
رنسانس به انجيل و تورات مي گفتند. اصاًل 
نيســت. مجموعه گزاره ها در  متن  قرآن 
بســتر زمان اســت. اگر آن را متن بدانيم 
کاماًل پارادوکسيكال است؛ يعني بايد همه 

با هم بجنگيم. 
صادقي: امــا در عمل اين  اتفاق افتــاده. اگر همه 
مســلمانان مانند شما فکر مي کردند، شايد مسئله اي 
نداشتيم، جهان خيلي زيباتر بود. مسئله اين است که 
خيلي ها مثل شما فکر نمي کنند. مسئله اصلي، آن ها 

هستند.
ميثمي: مــا در قرآن »بي خدا« نداريم. در 
ســوره کافرون مي گويد »لَُکْم ِدينُُکــْم َولَِي 
ِديِن«؛ يعني کافر هم دين دارد. هرکســي 
مجموعــه اي از بايدونبايدهــا را دارد که 
به آن مي گويند پارادايــم يا دين. قرآن 
مي گويد هر ديني را فقط بايد براي خدا 

خالص کرد.
صادقي: اما به نظر مي رســد همين مواجهه شما با 
متن، تاريخي اســت. معرفت دينــي با دين متفاوت 
است. معرفت ديني در طول تاريخ و بنا به اقتضائات 
دســتخوش تغيير مي شــود؛ اما اينکه هرکسي فکر 
مي کنــد مواجهه مســتقيم با متــن دارد و او دين را 
درست تر مي فهمد، قابل اثبات نيست. شما وقتي فکر 
مي کنيد مواجهه شــما با متن، مســتقيم و بي واسطه 
اســت، مي خواهيد بقيه آدم ها هم مانند شــما فکر 
کننــد، درحالي که چنين چيزي غيرممکن اســت. 
کســي ديگر ممکن اســت فکر کند مواجهه او هم 

بي واسطه است؛ ولي برداشتش عکس شما باشد.
درعين حــال گمان مي کنم اين نــوع نگاه جديد و 
معرفــت ديني جديد کــه مــن آن را درهرحال - 
يعني چه انبســاطي و چه انقباضــي- ايدئولوژيک 
مي دانــم، از يک جايي شــکل گرفته. فکر مي کنم 
زماني شــکل گرفت که رضاشــاه به دولت سازي 
روي آورد. مذهبي ها ديدند چيزهاي جديدي مانند 
خيابان، اتومبيل، راه آهن، واکسن و آب لوله کشي 
آمــده. خيلي از آن ها در برابر اين رويه و دســتگاه 
فکري ســکوالر ناسيوناليست بي دفاع بودند. به نظر 
مي رسد از اينجا به بعد بود که براي مقابله با رويه اي 
که خلع يد از نيروهاي ســنتي را هدف گرفته بود، 
مکتب يعني دين و آموزه ايدئولوژيک شــده براي 
تجهيــز در مقابل رقيب و در اينجا دولت ســکوالر 

مدرن شــکل گرفت. نمونه اش را در مجالتي مانند 
»مکتب اسالم و مکتب تشيع« مي توان ديد. اين يک 
خط جديد بود. »اســتدالل مکتبي« بود. تا جايي که 
مــن مي دانم، ما در مکتوبات عصر قاجار يا پيش از 
آن اصــاًل واژه »مکتب« به اين معنــا را نداريم. اين 
واژه کاماًل مدرن اســت. درست در اين نقطه است 
کــه احتجاجي جديد شــکل مي گيــرد که به جاي 
اينکــه به امور روزمره بپردازد، مســائل عقيدتي در 
آن حــرف اول و آخــر را مي زنند. رســائل مکتبي 
بيشماري براي رد دولت مدرن سکوالر و سازوکار 
آن نوشــته مي شــود که روشــش را ديگر گروه ها 
هــم اخذ مي کنند. در بيشــتر آن ها هــر چه تصور، 
انتزاعي تر و دور از دســترس تر باشــد، قانع کننده تر 
اســت. ازآن پس وقتي مي خواهيم به سياســت فکر 
کنيــم، مکتبي و ايدئولوژيک فکــر مي کنيم. حاال 
اين ايدئولوژي مي خواهد ملي باشد، مذهبي باشد، 
ملي مذهبي باشد، محافظه کار باشد، راديکال باشد، 
يا مارکسيســت. تفاوتي نمي کند؛ اما تا پيش از آن 
سياســت عمدتاً به دو چيز راجع بود: يک، شرايط 
حاکــم و دوم رابطه اش با رعيــت. عقيده تنها يکي 
از عناصر متشــکل اين نظام بود؛ نه همۀ آن. مسئلۀ 
عدالــت و توانايي حاکــم و رضايت رعيت در اين 
نظــام خيلي مهم بود و حــرف اول را مي زد. قضايا 
خيلــي ملموس تر بود. درحالي کــه امروز فهم ما از 
سياســت و امر سياســي و حکومت بســيار انتزاعي 
و غيرواقعــي و تا حد زيــادي منفک از امر روزمره 

است.
ميثمي: با اين تعريــف از ايدئولوژي من 
کاماًل ضد ايدئولوژي هســتم. مكتب يک 
جهان بيني دارد، يــک متدولوژي دارد و 
از جهان بيني و متدولوژي به يک ســري 
مي گوييم  مــا  مي رســد.  روزمره  احكام 
جهان بيني توحيدي داريم، اين جهان بيني 
توحيدي يک نحوه نگرش هم دارد، با اين 
اســت که مي توانيم روي هر قضيه اي فكر 
کنيم و ببينيم چطور برخــورد کنيم. اين 
فراتر از فقه است. مثاًل فقه مي گويد براي 
هر چيزي بايد مجوز داشــته باشيم، مكتب 
مي گويد همه کاري بكن، اين يک کار را 
نكن. سراغ نفسانيات نرو. » َواَل َتْقَربَا َهـِذِه 

َجَرَة« الَشّ

صادقــي: شــما درواقــع داريــد بيــن مکتب و 
ايدئولــوژي تمايز مي گذاريــد و مي گوييد اولي به 
واقعيــت نزديک تر اســت. خب، اين مســئله جاي 
بحث دارد؛ اما به هرحال داريد از يک تحول و لزوم 
آن سخن مي گوييد که به نظر من مهم است. پرسش 
اين است که چطور مي شــود اين نگرش را با امور 

واقعي پيوند داد. 
به نظر من وجه مشترک ايدئولوژي هاي مدرن اين 
اســت که يک اتوپيايي را ترسيم مي کنند؛ بي آنکه 
نحوه رسيدن به آن را مشخص کنند. دعوي بسياري 
از آن ها اين اســت کــه مي خواهند يک گذشــته 
طاليــي ازدســت رفته را احيا کنند، امــا اين دعوي 
اصاًل گذشته گرا نيســت؛ کاماًل آينده گرا است،اما 
اين اتوپيــا بااينکه در بســياري موارد ترســناک و 
خطرناک اســت، اما در دنياي ناپايدار امروز انگار 
بســيار جذاب اســت. اين نگاه سياه وسفيد به شدت 
بر فضاي سياســي ايران غالب بوده. در اينجا اســت 
کــه نــگاه کارل اشــميتي و رمانتيک به سياســت 
حاکم مي شــود؛ يعنــي حوزۀ تفکيک دوســت از 
دشــمن. در اين نوع سياســت، جايي بــراي رقيب 
وجود ندارد و در نتيجه همه يا دوســت هســتند يا 
دشمن. وقتي رقيب به دشمن بدل مي شود، سياست 
حالت زيبايي شــناختي پيدا مي کند و بسيج عمومي 
امکان پذير مي شــود؛ اما يک جايي آدم ها خســته 
مي شوند و امر روزمره خود را تحميل مي کند. آنجا 
اســت که من فکر مي کنم بايد متوقف شد و به امر 
واقع توجه کرد. اينجا ديگر همه چيز آن قدر روشن 
و واضح نيست. بُعد زيبايي شناختي رخت مي بندد و 
بُعد کسالت بار سياست رخ مي نمايد که عبارت باشد 
از سروکله زدن با آدم ها و اموِر نه چندان دلچسب، 
اما واقعي. به نظر من ما در اين وضعيت قرار داريم، 
اما آن را آن قدرها به رســميت نمي شناسيم و همين 

امر به مانع بزرگي تبديل شده.
ميثمــي: در دنيــاي مــدرن هــم بوش 
سردمدار اين تفكر است. جورج سوروس 
در کتابــش مي گويــد بوش ظــرف دو 
مــاه، 99 بار از گزاره »هرکه با ما نيســت 
زندان  اســتفاده کرد. در  ماست«  دشمن 
هم که بوديم بعضي هــا اين طور برخورد 
گفت  پاسبان  هرچه  مي گفتند  مي کردند. 
بايد برعكســش را انجام دهيم. مثاًل پاسبان 
مي گفت اين شير آب يخ بسته، اگر رويش 
آب جوش بريزيد مي ترکد. براي لجبازي 
با او آب جــوش مي ريختند و مي ترکيد. 
اين در خيلي از رفتارهاي ما رسوخ کرده. 
بايد کينه مقدس داشــت.  مثاًل مي گفتند 
اين چه حرف نادرســتي است! موسي هم 
با فرعون مذاکره مي کرد. ما آمديم اين را 
به يک گفتمان و اســتدالل تبديل کرديم 
که موسي و فرعون وجه مشترکي داشتند و 
هردو خداي خالق را قبول داشتند. وقتي 
خداي خالق را قبول داري، چرا نشــود 
مذاکره کرد؟! رقيب که هيچ، حتي دشمن 

را هم بايد تحمل کرد.■

وجه مشترک ايدئولوژي هاي 
مدرن اين است که يک اتوپيايي 
را ترسيم مي کنند؛ بي آنکه نحوه 
رسيدن به آن را مشخص کنند. 
دعوي بسياري از آن ها اين است 

که مي خواهند يک گذشته طاليي 
ازدست رفته را احيا کنند، اما اين 

دعوي اصاًل گذشته گرا نيست؛ 
کاماًل آينده گرا است
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برخي از معلمان مكتب تفكيک معتقدند  ■
که مكتب آن ها بر بنياد عقل نهاده شده و با 
همين عقل است که به وحي مي رسند، اما 
پس ازآن بايد دربست تسليم وحي و کتاب 

و سنت شد.
در آغــاز اين بخــش از گفت وگوهــا، مجدداً  □

يــادآور مي شــوم آنچه بــراي من به عنــوان يک 
مســلمان شــيعي در درجه اول اهميت قــرار دارد، 
تفکر عدالت طلبانــه و گفتار و کردار عدالت طلبانه 
اســت که اين هر ســه را ويژگي اصلي و مهمترين 
هدف مکتب تشــيع مي دانم. حرمتــي را هم که به 
هرکــس مي نهم، معتقد به تفکيک باشــد يا نه، در 
مرحله اول به تناســب جايگاهي اســت که در اين 
ســه صحنه دارد. به همين دليل، مــن در برخورد با 
فيلســوفي مانند صدرا، پيش از آنکه به سراغ آراي 
وي دربــاره اصالت وجــود و حرکت جوهري و... 
بروم، انتقــادات تندوتيز او از شــرايط اجتماعي و 
فرهنگــي ناعادالنه و غيرانســاني عصر خــود را به 
نظــر مي آورم و تحســين مي کنم کــه کم و کيف 
آن ها در آثار به جا مانده از وي، بســي بيش از آثار 
ديگران اســت. همچنين در کتاب هــا و آثار قلمي 
اســتاد حکيمي، بيش از آنچه موارد اختالف ايشان 
با صدرائيان برايم مهم باشد، اهتمام ايشان در صحنه 
قلم زنــي و در عالم عمل، به دفاع از حقوق مردم و 
عرضه تشــيع به عنوان يک نظام ديني عدالت طلب، 
مهم اســت. و نيز اينکه: ايشان اعتقاد خود به مبارزه 
براي تحقــق عدالت و احقاق حقوق خلق را هرگز 
فداي ظواهر و قرباني منافع قشري خاص نکرده و به 
شيوه ديگران دين را نردباني براي وصول به اهداف 
دنيوي و منافع مادي قرار نداده اند، اين ها براي من از 
همه چيز باارزش تر است. گفت وگوهاي ما با ايشان 
و پيشروان مکتب تفکيک، بر سر مسائل فکري- از 
فلســفي و کالمي- نيز از مقولــه بحث هاي طلبگي 
اســت و ان شــاءاهلل مصداق حديث نبوي »اختالف 
امتي رحمت« اســت. پس ازاين مقدمه، در پاســخ 

آنچه به عنوان عقيده ايشــان در باب تسليم در برابر 
وحي مطرح شد مي گويم:

همه ســخن در اين است که اگر ما بخواهيم تسليم 
وحي شــويم، بايد وحي را فهم کنيم. آن گاه براي 
فهم وحي، چگونه عمــل کنيم؟ آيا بايد عقل را به 
کنار گذاشــت؟ اگر چنين کنيم،  با چه وســيله اي 
وحــي را مي توانيم فهم کنيم؟ گذشــته از اين اگر 
سراغ بزرگاني چون سيدمرتضي و شيخ مفيد- که 
بزرگان مکتــب تفکيک در مقابــل آن ها خضوع 
و خشــوع تمام دارند- برويم، مي بينيم بســياري از 
روايــات و احاديثي را که تفکيکيان، کالم معصوم 
و تالــي وحــي و منبعي بس مهم در شــناخت دين 
مي انگارند، آنــان فاقد صحت و اصالت مي دانند و 
مطلقاً درخور اعتنا نمي شــمارند و در تفســير قرآن 
نيز خيلي بيش از آنچه بر احاديث و بر فهم ابتدايي 
از ظواهــر آيات و روايات تکيه کنند، عقل را نقطه 
اتکاي خود قرار مي دهند و به گونه اي عمل مي کنند 
که اصاًل براي تفکيکي ها پذيرفتني نيست و بسياري 
از آياتــي را که آن بزرگان، مشــتمل بــر تمثيل و 
استعاره و مجاز مي دانند، تفکيکي ها مي گويند که 
خير، تمثيل و اســتعاره اي در کار نيســت و مطلب 
همان اســت کــه از ظاهر آيــه برمي آيــد و ظاهر 

روايات آن را تأييد مي کند. به عنوان نمونه:
ظاهــر آيــه 171 از ســوره مبارکه اعــراف حاکي 
اســت که آدميان، پيش از تولد دنيــوي در جهان 
ديگــري حضور و حيــات داشــته اند و حق تعالي، 
جملگــي را مخاطب قــرار داده و آنــان به خطاب 
الهي پاســخ داده انــد. ظاهر احاديــث فراواني هم 
که بيش از 30 نمونه از آن ها در تفســير نورالثقلين 
)ج2، صــص92- 102( و 3۶ نمونــه از آنهــا در 
تفســير البرهــان تأليف سيدهاشــم بحرانــي )ج2، 
صــص15- ۶05( آمده، اين معنــا را تأييد مي کند؛ 
اما علماي بســيار بزرگي همچون شيخ مفيد، شيخ 
طوسي، ســيدمرتضي، طبرســي، ابوالفتوح رازي، 
ابن شهرآشــوب، ابن ادريس، مالفتح اهلل و... که در 

تاريخ شيعه کمتر کسي را مي توان به علومرتبه آنان 
يافت، تمامــي روايات وارده درباره عالم اشــباح، 
عالم ذر، و پرسش و جوابي که گويند در آن عالم 
بوده و پيماني که گويند در آنجا بسته شده، و حتي 
حيات پيامبر )ص( و امامان )ع( پيش از تولد دنيوي 
ايشان و خلقت ارواح پيش از ابدان و...- آري کليه 
احاديث مشتمل بر اين مضامين- را يا از اصل باطل 
و مردود مي دانند يا اســتناد به آن ها براي اســتنباط 
معني مذکــور از آيه کريمــه را تخطئه مي کنند و 
معنايي را که بر پايــه آن ها، معتقدان به تفکيک از 
آيه گرفته اند، نادرست مي شمارند و معتقدند آنچه 
در آيــه آمده، صرفــاً جنبه تمثيلــي دارد و مربوط 
به مخاطبه خدا با افراد بشــر پس از رســيدن به سن 
تکليــف و مرحله رشــد در ادوار گوناگون همين 
دنيا با لســان انبياســت وگرنه، هيچ يک از انسان ها 
پيــش از آنکه به اين جهان آيند، از وجود و حيات 
و نطق و شــعور برخــوردار نبوده اند و الزمه عقيده 
به اينکه انســان، پيش ازاين دنيــا در جهان ديگري 
حيات داشــته- و حتي احتمال صحت آن عقيده- 
قبول مذهب تناسخيان اســت )تبيان، شيخ طوسي، 
ج5، صــص30-27، مجمع البيان، طبرســي، چاپ 
صيدا، ج4، صص498-497(. چنان که شــيخ مفيد 
نيز اخبار مربوط به عالم ذر و حيات انســان پيش از 
تولد دنيوي را از اخبار تناسخيه مي داند )بحار، ج5، 
ص2۶4(. و سيد مرتضي کساني را که به اين اخبار 
متمسک مي شــوند، به فقدان بصيرت و محروميت 
از زيرکــي متهم مــي دارد که آنچــه را عقاًل باطل 
بوده، پذيرفته اند و ندانســته اند کــه در آيه کريمه، 

عقل و وحي دو حجت الهي هستند
بررسي مكتب تفكيک از گذشته تا امروز در گفت وگو با اکبر ثبوت

بخش دوم 

در شماره گذشته نشريه با اکبر ثبوت درباره نحوه شكل گیري مكتب تفكیک 
و بنیان گذاران آن گفت وگو کرديم.در اين شــماره بخش دوم اين گفت و گو 

تقديم خوانندگان مي شود.
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معنــي حقيقــي کلمــات و تعبيرات، مراد نيســت 
)رســائل، مرتضي، ج1، صص5-113، ج4، صص 
30، 32؛ امالي، همو، ج1، صص 24-20؛ نيز بنگريد 
بــه جوامع الجامع، شــيخ طبرســي، ج1، ص482؛ 
تفســير ابوالفتوح رازي، ج9، صص5-11؛ منتخب 
التبيان، ابن ادريس حلي، ج1، صص7-34۶؛ متشابه 
القرآن، ابن شهرآشوب، ج1، ص8؛ منهج الصادقين، 
ج4، صــص4-131(. اين گونه تلقي ها از ظاهر آيه 
قرآن و احاديث شريفه مسلماً موردقبول تفکيکيان 
و مقتداي ايشــان ميرزاي اصفهاني نيست و من هم 
خــود را در مقــام داوري و رد و قبــول يکي از دو 
تفســير مخالف، قرار نمي دهم؛ اما اين حق را دارم 
که از تفکيکيان و پيشــروان ايشــان بپرسم آيا شما 
شــيخين مفيد و طوسي و سيدمرتضي و ابن ادريس 
و طبرســي و ابوالفتوح و ابن شهرآشوب را به دليل 
نفــي و انکار آنچــه از ظاهر آيــه برمي آيد- و رد 
آن همــه احاديثي که ظاهر آيــه را تأييد مي کند- 
متهم مي کنيد که نظريه آنان، »مخالفت آشــکار با 
آموزه هاي دين اسالم دارد«؟ البته نمي کنيد و هرگز 
چنين حقي به خود نمي دهيد. در اين حال، چگونه 
روا مي داريد که همه فالســفه و عرفا را به مخالفت 
آشــکار با آموزه هاي دين اســالم متهــم داريد و 
به عنوان بزرگ ترين مدرک جرم ايشان نيز، بارها به 
رخ اين و آن بکشيد که تفسير صدراي شيرازي از 
معاد، با برداشت برخي از متشرعان از ظواهر آيات 

و روايات، متفاوت است؟

درست است که در بسياري از آيات و  ■
احاديث بر خــردورزي و اتكاي به عقل، 
تأکيــد شــده، ازجمله در عبــارت »افال 
تعقلون: آيا خرد را به کار نمي گيريد؟« که 
در پايان 13 آيه آمده اســت. نيز در کالم 
مقــدس علوي در نهج البالغــه: »و ليثيروا 
لهم دفائن العقــول« يعني پيامبران آمدند 
تا اليه هاي زيرين عقل انســان ها را آشكار 
کنند و آنچه را در گنجينه هاي عقول آنها 

نهفته است، در برابر ديدگانشان قرار دهند، 
اما تفكيكيان، به عقــل دفينه اي معتقدند و 
آن را مساوي وحي مي دانند و لذا عقول 

متعارف را کافي نمي دانند.
ما درصدد نيستيم که تعريف مکتب تفکيک از  □

عقِل مقبول شرع را رد کنيم و آنچه را بر مبناي آن 
تعريف، از کتاب الهي و احاديث اهل بيت استنباط 
و ارائه کرده اند، مردود بشماريم. ولي پرسش ما اين 
اســت که اگر کســاني، برداشت هايشان از قرآن و 
حديث با مقبوالت تفکيکيان مخالف بود، با چنين 
کســاني چگونه بايد برخورد کــرد؟ آيا بايد آن ها 
را از صراط مســتقيم منحرف دانســت؟ و بزرگاني 
همچون شيخ مفيد و سيدمرتضي و شيخ طوسي و ... 
را که در بسياري از اساسي ترين موضوعات مربوط 
به اصول معارف، نظرياتي مخالف مکتب تفکيک 
دارند، به التقاطي بودن و کج انديشــي متهم کرد يا 
بايد گفت: ما تفســيري داريم و آن ها هم تفسيري 
دارند و امام معصوم)ع( هم حضور ندارد که کالم 
او، فصل الخطــاب باشــد و حکم جــازم و قاطع به 
بطالن يکي از دو تفسير بدهد. لذا هر عالمي را بايد 
در حد اجتهاد خود، مأجور و مُصاب دانست. خواه 
متکلمانــي مانند مفيد و مرتضي يــا محدثاني مانند 
مجلســي يا حکيماني مانند صدرا، يا عارفاني مانند 
سيدحيدر آملي يا تفکيکياني که تفسير خاص خود 
را از تشيع دارند. باري هر کسي، نخست بايد به اين 
پرسش پاسخ دهد که آيا معتقد است همه اسالم را 
در مشت خودش مي داند يا خير؟ اگر معتقد نيست، 
بايــد حربه تکفير و متهم کــردن ديگران به التقاط 
و خلوص نداشــتن را کنار بگذارد و بگويد من- به 
قول يزدي ها- تعريــف باقلواي خودم را مي کنم و 
ديگري هم مجاز اســت که آنچه را حق و نيک و 
صــواب مي داند، عرضه کند. مــردم هم حق دارند 
که با اســتعانت از حجت الهي در باطن خودشــان 
-يعني همان عقل- مکتبي و نظريه اي و راهي را که 

درست تشخيص دادند، انتخاب کنند.

مكتــب تفكيــک از اصطالحاتي مانند  ■
آيا  قرآني« سخن مي گويد.  تعقل  »روش 
چنين روشي مدون شده است و مؤلفه هاي 
آن معلوم اســت؟ اين درحالي است که 
مرحوم عالمه طباطبايي در تفسير الميزان 
معتقدند کــه بيش از 250 آيه در قرآن، ما 
را به تفكر و تعقل دعوت مي کند، اما روش 
تعقل، بيرون از قرآن است. ايشان در جلد 
دهم الميــزان گفته اند کــه روش تفكر، 
همان قياس مســاوات است. علماي ديگر 
نيز معتقدند که ما دو نوع عقل داريم؛ يكي 
عقل به عنوان چراغ راهنما که همگان از 
آن بهره مندنــد و ديگــري عقل به عنوان 
ارســطويي است.  اوليات  منبع که همان 
ايشان اوليات ارســطويي را پيامبر درون 
مي دانند و وحي را پيامبر بيرون. پرســش 
اين است که وقتي مكتب تفكيک از »تعقل 
قرآني« سخن مي گويند، آيا آن را تدوين 

کرده و روي آن کار کرده اند؟
اين را بايد از خود ايشان پرسيد؛ اما به نظر من،  □

در بســياري از موارد، وقتي به قرآن کريم مراجعه 
مي کنيــم، شــيوه هاي بارور کردن عقــل، در آن ها 
مطرح شده اســت، اما معني اين سخن، اين نيست 
که جز اين شيوه ها، شيوه ديگري براي بارورساختن 
عقل وجود ندارد. براي نمونه، در قرآن توصيه هاي 
زيادي به »سير در زمين« و »مطالعه در آفاق وانفس« 
و »نگاه عميــق به موجودات و حــوادث مختلف« 
شــده اســت. يکي از نتايج عمل به اين توصيه ها، 
باروري عقل است. يا تأکيدهاي قرآن بر مشورت و 
رايزني يا کسب علم، هدف از همه اين ها، باروري 
عقل اســت: »هل يســتوي الذين يعلمــون و الذين 
ال يعلمــون« البته اگر به قــرآن مراجعه کنيم، براي 
بارورشــدن عقل، راه هاي ديگري هم ارائه شــده 
اســت. حال با عقلي که از اين راه ها بارور شده، به 
ســراغ قرآن مي رويم و به ياري آن سعي مي کنيم 

که وحي الهي را فهم کنيم.
ديگر اينکه عقل، حجتي است که خداوند در باطن 
انســان نهاده اســت، يعني حجت الهي است. آنچه 
در وحي الهــي و احاديث صحيح آمده نيز حجت 
الهي اســت. آن گاه دو حجت الهي با يکديگر در 
تعارض نخواهند بود و اگر احساس تعارض شد، يا 
ما حکم عقل را درست نفهميده ايم، يا حکم وحي 
را. بنابراين تســليم بودن در برابــر وحي، منافاتي با 
تمسک به عقل ندارد، زيرا مسلم است که هيچ گاه 
حکم حقيقي عقل، برخــالف حکم حقيقي وحي 

نخواهد بود.

پيروان مكتب تفكيــک مي گويند ما با  ■
کمک عقل، حقانيت قــرآن را که وحي 
الهي اســت درک مي کنيــم. ولي قرآن 
را کســاني مي فهمند که کاماًل تزکيه شده 
و معصوم باشــند؛ يعني ائمــه هدي. اين 
درحالي است که به موجب روايتي از امام 
رضا )ع( در احاديث ائمه بايد درايت کرد، 
زيرا آنها هم محكم و متشابه دارد. بنابراين 

عالمهطباطبايي
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در فهم روايت نيز بايد انديشه ورزي کرد. 
ايشــان براي فهم روايت چه وســيله اي 
دارند؟ به نظر مي رســد که در اينجا نوعي 

دور و بن بست مشاهده مي شود.
من در »ماهنامه فلســفه« در ضمــن چند مقاله،  □

به تفصيــل در پيرامــون اين موضــوع، گفت وگو 
کرده ام و اکنون اين پرســش را مطرح مي کنم که 
آيا براي فهــم هر آيه اي، ما بايد به معصوم مراجعه 
کنيم؟ اگر پاسخ مثبت باشد، با مشکالت متعددي 

روبرو خواهيم شد. زيرا:
اوالً در اينجا ما با دو ادعا روبرو هستيم:

1. ما حقانيت قرآن را به ياري عقل درک مي کنيم.
2. قــرآن را جــز معصومــان که ائمه هدي باشــند 

هيچ کس نمي فهمد.
و تناقض اين دو ادعا به اندازه اي آشــکار است که 
نياز به توضيــح ندارد. چون اگر ما قادريم حقانيت 
قــرآن را با عقل خــود درک کنيم، ايــن ادعا که 
قادر به فهم قرآن نيستيم باطل است. ظاهراً منکران 
ارزش عقل، چون نمي توانستند در صحت مدعاي 
اول ترديد کنند و مي دانســتند که با نفي آن، هيچ 
راهي بــراي درک حقانيت قرآن باقــي نمي ماند؛ 
ناگزير ادعــاي دوم را مطرح کرده و از تناقض دو 

قضيه پروا نکرده اند.
ثانياً، بنابر دســتوري که ما از احاديــث گرفته ايم، 
براي شــناخت صحيح و ســقيم هــر حديثي، بايد 
محتواي آن را با قرآن ســنجيد و اگر با آن مخالف 
بود، به ديوارش زد. آنگاه اگر براي فهم هر آيه اي 

نياز به حديث باشد، مشکل دور پيش مي آيد.
ثالثــاً، قرآن، بارهــا عامه مردم و حتي نامســلمانان 
را مخاطــب قرار مي دهد و دعــوت تأمل در قرآن 
مي فرمايد و معناي اين مخاطبه و دعوت، آن است 
که دســت کم بخش عظيمي از اين کتاب مقدس، 
بدون اســتمداد از حديث،  فهم پذير اســت وگرنه 
معقول نيســت که قــرآن، مردم همه دنيــا و حتي 
غيرمسلمانان را مخاطب قرار دهد و آنگاه متن اين 
کتــاب، براي همه آنان نامفهوم باشــد و براي فهم 
تک تک آيــات و معاني و خطاب ها و دعوت هاي 

آن، ناگزير باشند به سراغ احاديث بروند.
رابعاً، در خود احاديث، همه جا به قرآن ارجاع داده 
مي شود و اين امر با مشروط بودن فهم همه قرآن به 

استمداد از احاديث، ناسازگار است.
خامســاً، اگر براي فهم همه قرآن، نياز به استفاده از 
احاديث اهل بيت باشــد، اغلب آيــات آن نامفهوم 
مي ماند؛ زيرا در تفسير بســياري از آيات، حديثي 
از معصوم نرســيده و احاديث تفسيري موجود نيز 
اکثراً ســند قابل اعتماد ندارنــد و مدلول و محتواي 
بسياري از آن ها به قدري سست و الطائل است که 
انتســاب آن ها به معصومان، ظلمي فاحش در حق 
آن بزرگــواران اســت. در پــاره اي از احاديث نيز 
که تصور شــده که هدف امام تفســير آيات قرآن 
اســت، هدف حقيقي، اقتباس و تمثــل به آيات يا 
ذکــر مصداق و تطبيق بر مورد خاص بوده اســت؛ 
نه تفســير آيات. به همين جهت عالمــه طباطبايي 
تصريح مي کند که حدود دويست فقره از اين گونه 

احاديث را که تفسير انگاشته شده، ايشان مشتمل بر 
جري )ذکر مصداق، تطبيق بر مورد خاص( مي داند 

و نه تفسير به معني واقعي. )الميزان، ج 1، ص 42(
البتــه ما در قــرآن، تعدادي آيات متشــابه يا آيات 
مجمل داريم که بدون ياري گرفتن از معصوم، معنا 
و مفهوم تفصيلي آن ها براي ما روشــن نمي شــود. 
فهــم چنيــن آياتي نيازمنــد اســتفاده از توضيح و 
تفسير امام )ع( است، اما تمام آيات چنين وضعيتي 
ندارند. به عالوه اين نظريه که ورود به صحنه تفسير 
جز براي امام مجاز نيســت و آيات قرآن، بايد تنها 
به وســيله ائمه و با اســتفاده از روايات آنها تفســير 
شود، بارها از ســوي علماي بزرگ شيعه، صريحاً 

و عماًل تخطئه شده است.

در اين مورد، نظريه مفسران طراز اول  ■
شيعي چه بوده است؟

براي نمونه مراجعه کنيد به آنچه شــيخ الطائفه  □
ابوجعفر طوسي در مقدمه تبيان )ج1، صص 4 – ۶( 
و شيخ طبرسي در مقدمه مجمع البيان )ج 1، صص 
80 – 89( نوشته اند. اين بزرگان نخست به رواياتي 
اشاره مي کنند که بر پايه آن ها اقدام به تفسير قرآن 
جايز نيست مگر با استناد به احاديث رسول )ص( و 
امامان )ع(. ســپس با توضيحاتي استوار و مقدماتي 
متيــن، نتيجه مي گيرند کــه ظاهر روايــات مزبور 
درخور اعتنا نيســت و آيات قرآن، منهاي بخشــي 
از آن ها که معاني آن ها مختص خداســت، بر ســه 
قســم است. يک قســم از آن ها، ظاهر آن ها مطابق 
معناي آن هاســت که هر کس زبــان عربي بداند، 
معنــاي قطعي آن ها را مي فهمد. قســم ديگر آياتي 
اســت که ذکر احکامي به صورت مجمل در آن ها 
آمده و تفصيل آن ها را بايد در احاديث يافت. قسم 
ســوم آياتي است مشــتمل بر الفاظي که بين دو يا 
چند معنا مشــترک است و ممکن است هر يک از 
آن معاني، مراد باشد و خدا به معناي آن داناتر است 
و در مورد آن ها جــز در جايي که حديث صحيح 
وجود داشته باشــد نمي توان به صورت جزمي نظر 
داد؛ البته اگر آيه اي مشــتمل بر لفظي مشترک بين 
دو يا چند معنا باشد و دليلي داشته باشيم که در آن 
مورد، فقط يکي از معاني مراد است مي توان گفت 

که مقصود همان است.

علمــاي متأخر دراين بــاره چه نظري  ■
داشته اند؟

اســتاد من عالمه »ابوالحسن شعرايي« در ضمن  □
درس هــاي خود تأکيد داشــتند کــه اعتقاد به حق 
انحصاري بــراي معصومان در فهــم تمامي آيات 
قــرآن، باطل و ناصحيح اســت و اين ادعا که همه 

کتاب الهي را فقط با اســتفاده از احاديث و سخنان 
معصومان مي توان تفســير کرد، متعلق به اخباريان 
اســت و در نظر علماي بزرگ شيعه، وزني ندارد. 
ايشــان مي نويســد گروهــي از مردم زمــان ما، بر 
مفســران خرده و ايراد مي گيرند و شــبهاتي دارند 
کــه در ميان آن ها، شــبهه اخباريــان قوي تر و دفع 
آن الزم تر اســت. چراکه دليل آن ها، عوام پسند و 
ظاهرفريب اســت. يعني چون تفســير به رأي جايز 
نيست و غيرمعصوم حق تفسير ندارد، پس در کتب 
تفســير، غيــر از روايات معصوميــن را نبايد آورد. 
همچنيــن مي گويند هيچ يــک از آيــات قرآن را 
نمي فهميم و بدان نمي رســيم و نبايد به آن احتجاج 
کنيــم؛ مگر که موافق با آن ها، رواياتي وارد شــده 
باشد. اســتاد شعرايي پاسخ مي دهند که جواب اين 
شــبهات را علما در علم اصول داده اند، به خصوص 
در رســائل اســتاد الفقها شــيخ مرتضي انصاري و 
عالم محقق شــيخ محمدحســين اصفهاني تصريح 
شده است که ظاهر قرآن، حجت است و چنان که 
اخباريان مي گويند، حاجت به روايت نيست، بلکه 
روايــت را بايد بر قرآن عرضه داشــت. اگر موافق 
قرآن است، بايد آن را پذيرفت و اگر موافق نباشد، 
بايد بدانيم که از معصوم صادر نشــده اســت. پس 
مــا قرآن را مي فهميم و در همــه آيات، حاجت به 
تفســيري از روايات نداريم. چراکه تفسير به معناي 
کشــف امر پنهان است و آنچه انسان به علم بشري 
بفهمد، مخفي نيســت تا احتياج به بيان و کشف و 

تفسير باشد.
نيــز ايشــان مي گويند بايد دانســت که اين شــبهه 
از اواخــر عهد صفويه پديد آمــد و پيش از آن به 
خاطر کســي خطــور نمي کرد و در هيچ نوشــته و 
تأليفي ديده نشد که کسي، همه قرآن را نامفهوم و 
متشابه پندارد و همه آن را محتاج به تفسير معصوم 
بشــمارد، اما از اواخر عهد صفوي، کتب فارســي 
اخباريان ميان مردم متداول گشت و شبهه آن ها در 
ذهن همه راســخ شــد و نقدهاي علما بر ايشان در 
کتب رايج اصولي، چون به زبان عربي بود، در بين 
مردم رايج نگشــت. اکنون بيشتر مردم معتقدند که 
قرآن، قابل فهميدن نيســت مگر از روي روايات و 
از نقدهاي مجتهدان بر اين نظريه خبر ندارند. باري 
قــرآن براي فهم و عمل نازل گرديده و ائمه، مردم 
را به مراجعه به قرآن، امر مي فرمودند و رواياتي که 
امر بــه مراجعه به قرآن دارنــد، از حد تواتر افزون 
اســت. اگر فهم آيات بــدون مراجعه بــه روايات 
ممکــن نبود، خطاب »يا ايها الذيــن آمنوا«، »يا ايها 
الذيــن کفروا« و »يا ايها النــاس« همه بيهوده بود و 
انتشار آن بين مردم فايده نداشت. اگر براي فهم هر 
آيه محتاج به روايات باشيم، اکثر آيات غيرمفهوم 
مي مانــد چون براي اکثر آيات قرآن، تفســيري از 
امام در دست نيست و تازه بسياري از منقوالتي که 
در کتب حديثي مي بينيم، ضعيف االســناد است و 
نيز معلوم نيســت که امام در مقام تفســير بوده و يا 
اقتبــاس و تمثل و نمي دانيم رواياتي که در تفســير 
مي آورند حقيقتاً از امام اســت يا خير. ديگر اينکه 
بســياري از روايات تفســيري، منافي ظاهر قرآن و 

اين ادعا که همه کتاب الهي را 
فقط با استفاده از احاديث و سخنان 

معصومان مي توان تفسير کرد، 
متعلق به اخباريان است و در نظر 
علماي بزرگ شيعه، وزني ندارد
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معاني آن برخالف فصاحت قرآن است و نمي توان 
انتســاب آن را بــه معصوم پذيرفــت. اخباريان در 
اين باب تناقضات عجيبي دارند؛ برخي ســهو را از 
پيامبر و امام جايز دانســته؛ اما از راويان اخبار جايز 
نمي دانند. مثاًل اگر بگوييم ســعدبن عبداهلل اشعري 
يــا راوي فالن خبــر، معصوم نبوده و ســهو کرده، 
آشفته مي شــوند و با عصبانيت شديد مي گويند ما 
يقين داريم آنچه راويان گفته اند، ســهو و خطا در 
آن راه نيافته و ســهو و خطاي راويــان به هيچ وجه 

ممکن نيست.

در مــورد رواياتي کــه تمثل به قرآن  ■
اســت و آن ها را تفسير پنداشــته اند چه 

نمونه هايي مي توان ذکر کرد؟
استاد شــعرايي تصريح مي کنند که ما رواياتي  □

داريم که تمثل به قرآن اســت و نه تفســير؛ آنگاه 
اخباريان، آن ها را تفســير مي انگارند. مانند آيه »و 
عالمــات و بالنجم يهتــدون«. در روايت آمده که 
»نجم« رســول خداســت و »عالمات« ائمه هستند. 
درحالي که آيه ســابق بر اين آيه چنين اســت که 
»و القي في االرض رواسي ...« و امام جعفر صادق، 
تمثل و تشبيه فرموده؛ يعني پيامبر مانند نجم است و 
ائمه مانند عالمات هستند. نمونه ديگر، آيه »اّن عده 
الشهور« است که در روايت آمده: اين دوازده ماه، 
همان دوازده امام هســتند. اين هم تشبيه و تذکاري 
اســت از عدد دوازده و تفســير نيست. همچنين در 
آيه »فســئلوا اهــل الذکــر ان کنتم التعلمــون« از 
حضرت رضا )ع( روايت شده که ماييم اهل ذکر و 
ماييم مرجع سؤال. درحالي که خطاب قرآن در اين 
آيه، به کفار مکه اســت کــه مي گفتند پيامبر نبايد 
از جنس بشــر باشــد. خدا مي گويد اي بت پرستان 
مکه! اگر نمي دانيد، از پيروان کتاب هاي آسماني و 
علماي يهود و نصاري بپرسيد که آيا رسوالن قبلي 
از جنس بشر بودند يا از مالئکه؟ پس امام رضا )ع( 
ســؤال از ائمه را تشبيه کردند به ســؤال از علماي 
اهل کتاب؛ با اين وجه شــباهت که هر دو، ســؤال 
از خبرگان اهل فن اســت در فــن خود. اين روايت 
نيز تفســير نيســت؛ چراکه پيامبر، کفار مکه را در 
زمــان خود، به ائمه اهل بيت ارجاع نمي دادند؛ زيرا 
آن ها شخص پيامبر را هم قبول نداشتند، چه رسد به 
اهل بيت. هيچ يک از اين روايات را نمي توان تفسير 

قرآن به حساب آورد.

در مورد آن دســته از روايات تفسيري  ■
که اصل انتســاب آن ها به ائمه )ع( مردود 

است چه نمونه هايي مي توان ذکر کرد؟
استاد شعرايي روايات ديگري از ائمه در تفسير  □

قــرآن را مي آورد و اصل نســبت اين روايات را به 
آن بزرگان، تکذيب مي کند. ازجمله: از تفاسيري 
که نمي توان به امام نسبت داد، روايتي است درباره 
ايــن آيه کريمــه: و جعلنا بينهم و بيــن القري التي 
بارکنا فيها قــري ظاهره... )ميان آنــان و قريه هايي 
که برکــت داده بوديم، قريه هايي آبادان و بر ســر 
راه پديــد آورديم...- ســبا: 18(. گويند امام جعفر 
صادق )ع( از ابوحنيفه پرسيد که معني آيه چيست؟ 

او گفت که مراد، ســير بين مکه و مدينه است. امام 
فرمود چگونه معني آن چنين باشد، بااينکه راهزنان 
در ميــان دو حرم مکه و مدينــه، حاجيان را غارت 
مي کننــد و مالشــان را به تاراج مي برنــد. ابوحنيفه 
پرسيد پس مراد چيست؟ حضرت قريه ها را به ائمه 
تفسير فرمود که هرکس از آن ها پناه جويد، مصون 
اســت از شــقاوت. اين درحالي است که موردنظر 
قرآن، ديرهاي آباد اســت که بين ملک سبا و شام 

قرار دارد؛ چنان که در تفاسير آمده است.

يكــي دو نمونه از تفاســيري را که در  ■
آن ها ســعي شده اســت معاني و مفاهيم 
آيات قرآن با استفاده از احاديث اهل بيت 

تبيين شود، نام ببريد.
حداکثــر  □ آن،  در  کــه  کتابــي  جامع تريــن 

کوشــش براي گردآوري روايات تفســيري شيعه 
به عمل آمده، نورالثقلين اســت و بــا مراجعه به آن، 
مي توان تمــام ايراداتي را که ما بر تفاســير روايي 
گرفتيم، به وضوح مشــاهده کرد و راستي چه ظلم 
بزرگي اســت که کســي تصور کند معاني کتاب 
الهــي، باآن همه عظمت و ابعــاد نامتناهي را تنها با 
استفاده از روايات موجود در اين تفسير- باآن همه 

کاستي ها- مي توان درک کرد.

در مورد تفسير صافي- تأليف مالمحسن  ■
فيض- چه مي گوييد؟

ايــن مــرد بــزرگ در بســياري از رشــته هاي  □
معرفت، اســتاد و بلکــه صاحب نظر بوده اســت و 
خود من، مقاله مبســوطي در ستايش وي و پاره اي 
آرا و اقداماتش نوشــته ام. بااين همه، وي در تفسير 
صافي بــه راهي رفته که درخور ايراد اســت. زيرا 
در مقدمه کتاب مذکور، مفســران بزرگ پيشــين 
شــيعه )البد کساني همچون شــيخ طوسي و شيخ 
طبرســي( را به باد انتقاد مي گيــرد که چرا در مقام 
تبييــن معاني آيات قرآن، به جاي روايات اهل بيت، 
از اقوال مفسران سده هاي نخستين که اغلب شيعي 
نبوده اند، اســتفاده کرده اند. بااين همه، جالب است 
کــه خود وي براي تبيين معاني آيات قرآن، اوالً به 
منابع ضعيفي مانند تفسير منصوب به امام عسگري 
)ع( اعتماد کرده که به عقيده بســياري از محققان 
انتساب آن به امام کذب و افترا، و راوي آن مردي 
دروغ گو و حديث تراش بوده و عمل او را جز جعل 

کتابي به نام امام نمي توان خواند.
در ميــان علماي بزرگي که نســبت ايــن کتاب به 
امام عســگري )ع( را قوياً انــکار و آن را موضوع 

)مجعول( خوانده اند:
ابن الغضائري از رجال شناسان بزرگ متقدم.

حسن بن يوسف حلي که او را عالمه علي االطالق 
شيعه مي دانند.

ميرداماد حکيم و دانشمند بزرگ سده يازده.
تفرشي صاحب کتاب نقد الرجال.

استرآبادي صاحب کتاب منهج المقال.
اردبيلي صاحب جامع الروات.
قهپائي صاحب مجمع الرجال.

محمدجواد بالغي از علماي بزرگ سده چهارده و 
مولف تفسير گران قدر آالءالرحمان.

عالمه محمدتقي شوشــتري محــدث بزرگ عصر 
مــا. وي در کتاب االخبــار الدخيله، نزديک چهل 
فقره از ايرادات وارده به تفسير مزبور را که گواه بر 
مجعول بودن و کذب انتســاب آن به امام عسگري 
اســت آورده و مي گويــد: اگر مي خواســتم تمام 
ايرادات اين کتاب را يادآور شــوم، بايد نزديک به 

تمام مطالب آن را بياورم.
مرجع بــزرگ فقيــد آيــت اهلل خويــي در کتاب 
معجم رجال الحديــث، بي اعتبــاري منقوالت اين 
تفســير را امري مســلم دانســته و با توجه به سستي 
آن ها مي گويــد: مطالب اين کتاب را حتي به يک 
عالم معمولي نمي توان نســبت داد چه رسد به امام 

معصوم.
اســتاد عالمه ابوالحســن شــعرايي کراراً انتســاب 
اين تفســير بــه امام عســگري )ع( را انکار کرده و 
محتويات آن را مخالف با قرآن و اصول مذهب و 
مسلمات تاريخ و بسي ناپسند و نفرت انگيز شمرده 
و مي گويد: چگونه ممکن اســت انسان اين کتاب 

مفتضح را به امام معصوم نسبت دهد.
ثانياً عجيب اســت که مرحوم فيض، وقتي مي بيند 
براي بســياري از آيات، تفســيري از امام دردست 
ندارد، دست استمداد به سوي تفسير بيضاوِي اشعرِي 
شــافعي، دراز مي کند و آنچــه را او به عنوان معاني 
واژه ها و ترکيبات قرآني نوشته، رونويسي مي کند 
و با اين شيوه تفســيري )به پندار خود( قابل اعتماد 
عرضه مي دارد. بدين ترتيب معلوم نيســت که چرا 
اســتفاده گســترده او از اقوال بيضاوي اشعري که 
در قرن هشــتم مي زيســته، عمل صحيحي اســت 
ولي اســتفاده شيخ طوسي و طبرســي و ابوالفتوح، 
از اقوال مفســران ســده اول و دوم )حسن بصري، 
قتــاده، مجاهد و ...( نارواســت؛ و چگونه مي توان 
تفســيري را که يک منبع مهــم آن، کتابي مجعول 
و ســاختگي )تفســير منســوب به امام عسگري( و 
منبع مهم ديگرش، تصنيف يک مفســر اشــعري و 
شافعي اســت، مبين دقيق و منعکس کننده راستين 
ديدگاه هــاي امامان درباره آيات قرآن دانســت و 

تفسير شيخ طوسي و طبرسي و... را تخطئه کرد.
باري همين شــيوه اي که در دو تفســير نورالثقلين 
و صافي به کار گرفته شــده، بهترين دليل است بر 
بطالن ادعاي کســاني که مي گوينــد: معناي همه 
آيــات قرآن را فقط با اســتمداد از احاديث امامان 
مي توان درک کرد. و البته من بزرگاني مانند استاد 
حکيمــي را برتــر از آن مي دانم کــه ادعاي مزبور 
را درخــور اعتنا شــمارند و تالي فاســدهاي آن را 

درنيابند.■

جامع ترين کتابي که در 
آن، حداکثر کوشش براي 

گردآوري روايات تفسيري شيعه 
به عمل آمده، نورالثقلين است



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
02

جديد است. اينکه من نيز در اينجا از اسطوره زدايي 
ديــن توحيــديـ  به مثابه امري واقع شــدهـ  ســخن 
گفتــه ام، در حقيقــت از اين امــکان جديد فکري 
بهره برده ام. اســطوره زدايي پديده اي مدرن نيست. 
حتي نمي تــوان گفت که بحث از اســطوره زدايي 
نيــز بحثي تازه و بديع اســت؛ اما چيــزي که مورد 
تأکيد ماست اين است که اسطوره زدايي از فرهنگ 
به ويژه اسطوره زدايي از دين در عصر جديد، امري 
ضــروري اســت. دوم اينکه مي خواهم نشــان دهم 
که نوع بازخواني شــريعتي از دين و شخصيت هاي 
ديني نظير امام علي منجر به اســطوره زدايي از دين 
شده  است. پس مقايســه کار او با بولتمان موجبات 
شــناخت دقيق تر انديشه شــريعتي را فراهم خواهد 
کــرد و باالخــره مهم ترين دليل من بــراي بحث از 
اســطوره زدايي بولتمان اين است که نشان دهم که 
آنچــه من از آن با عنوان اســطوره زدايي از دين ياد 
مي کنم، غيرازآن طرحي اســت که مدنظر بولتمان 
بوده  است و به نظر من بولتمان نه اسطوره زدايي که 

در حقيقت دين زدايي کرده  است.
مقايســه بولتمان و شــريعتي از يک نظر مقايسه اي 
مع الفارق اســت، زيرا بولتمان در غرب مســيحي و 
در جهاني مي زيد که انديشــه هاي فلســفي و علمي 
بنياد اعتقاد مســيحي را به پرســش کشــيده است. 
پژوهش هــاي تاريخي نه تنها وحيانــي بودن اناجيل 
را ســخت موردترديد قرار داده اســت، بلکه حتي 
وجود تاريخي عيســي مســيح را نيز زير سؤال برده 
اســت. عالوه بر اين، ســيطره تفکر پوزيتيويستي و 
انديشــه علمي هرگونه اعتقاد به امور ماوراءالطبيعي 
را متزلزل ساخته است و انسان مسيحي غربي در برابر 
انديشــه علمي و تفکر عقالني چو بيد بر ســر ايمان 

خود مي لرزد.
مورد زير را گالووي در توصيف وضعي بيان کرده 
اســت که پانن برگ با آن روبرو بوده  است، اما اين 
در مورد بســياري ديگر از متألهيــن مدرن ازجمله 
بولتمان نيز صادق اســت: »الهيات رفته رفته به سوي 
انزوا و عزلت نشــيني رفته  اســت. آنچه باعث شــده 
الهيات خود را ناچار از عزلت گزيني بداند، خجلت 
و شرمساري ناشــي از رابطه پيش فرض هاي خاص 
ايمان و خصلت انتقادي و پرسش گر عقل خودآيين 
اســت. در اين مقطع زماني به نظر مي رســيد ]علم[ 
تاريخ انتقادي نوک تيز آن پيکاني اســت که قلب 

الهيات را نشانه رفته است« )گالووي، بي تا: 1۶5(.
بولتمان در چنين بســتري تــالش مي کند از طريق 

کرده است. علم در پاسخگويي به پرسش هاي آدمي 
انســان را از رجوع مکرر بــه ماوراءالطبيعه و ارجاع 
مداوم به هستي هاي ماوراءالطبيعي چنان بي نياز کرد 
که حتي ديــن داران را در کار دفاع عقالني از دين 
به سختي انداخت و ماجرا تا بدان جا پيش رفت که 
الهيات بي خدا زاده شــد. تنها از اين منظر است که 
مي توان انديشــه »کيرکه گور« را به درســتي درک 
کرد. او در منتهاي مسير انديشه اي که ايمان را تماماً 
ناعقالنــي معرفي مي کرد تــا آن را از تعرض عقل 
مــدرن مصون نگه  دارد و بي نيــاز به توجيه عقالني 
ســازد، ايمان را بر تصميم بشــر قائم ساخت. ايمان 
بــه يک قمار بدل گشــت که آدمي مي بايســت به 
اختيــار و اراده در بازي اش تــاس بيندازد. در چنين 
بستري است که متألهين جديد در تکاپوي فهم متن 
مقدس، بحث از اسطوره هاي ديني و اسطوره زدايي 
از دين را نيز در کنار تالش هاي بســيار گسترده شان 
براي بازخواني دين و تجديد حيات پيام متن مقدس 
مطرح کردند. در حقيقــت الهيات مدرن مهم ترين 
صحنه نمايش هم زمان دين گرايي و دين زدايي انسان 
مدرن است. دين گرايي، بدان خاطر که الهيات هاي 
گوناگون محصول تالش متألهين براي زنده ساختن 
پيام دين مسيحي براي انسان عصر مدرن است و اين 
نشانه تعلق خاطر عميق انسان مدرن به دين است که 
نمي خواهد به آساني از آن دست بشويد و دين زدايي 
بــدان خاطر که وقتي به ماحصل تالش اين متألهين 
نظر مي کنيم، در اغلب مــوارد قرابت ناچيزي ميان 
اين الهيات هــاي گوناگون و دين تاريخي مي بينيم. 
اين نکتــه را »کيوپيت«، با تعبير »دين انساني شــده« 
به خوبي توضيح مي دهد: »دين در قرن بيستم کاماًل 
انســاني شده اســت: خداي يونگ بخشي از وجود 
يونگ اســت و خداي شوايتســر بخشــي از وجود 
شوايتسر و شخص ثالثي در ميان نيست. هرکدام را 
بايد به ســياق خود مطالعه کرد و خواننده در ضمن 
قوام بخشــيدن نظر خويش ممکن است به اين يا به 
آن متمايل گردد، ولي به هرحال خداي يونگ منطقاً 
در فکر يونگ جا دارد و خداي شوايتســر در فکر 

شوايتسر« )کيوپيت، 137۶: 293(.
يکــي از اين انــواع الهيات هــاي جديــد، الهيات 
اســطوره زداي بولتمان اســت. من در اينجا به ســه 
دليل از بولتمان و بحث او درباره اســطوره زدايي از 
دين ســخن خواهم گفت. نخســت بدان خاطر که 
نشان دهم بحث از اسطوره زدايي در ميان متألهين و 
متفکران ديني در دوران جديد، اقتضاي تفکر دوران 

مقدمه
با رشــد تفکر علمــي و عقالني در دنيــاي مدرن و 
اســتفاده از مالک هــاي عقلي براي ســنجش همه 
امور، انديشه اســطوره اي و جهان نگري اسطوره اي 
جايگاه خود را به مثابه انديشه غالب در حيات انساني 
و اجتماعي از دســت داد. با اختراع دســتگاه چاپ 
و انتقــال آدمــي از دوره فرهنگ شــفاهي به دوره 
فرهنگ شفاهيـ  نوشتاري و امروزه به دوره فرهنگ 
نوشــتاري ـ الکترونيــک و اجباري شــدن تعليم و 
تربيت رسمي، اکنون اغلب مردم کره زمين هرروزه 
با فرآورده هاي تفکر عقالني سر و کار پيدا کرده اند. 
از ســوي ديگــر، تفکر عقالني با نظــم اجتماعي و 
ساختارهاي جامعه عجين شده است. محاسبه گري 
جزو کارهاي دائمي و هرروزه آدمي شــده اســت. 
امروزه ســاعت و پولـ  دو وسيله مهم محاسبه گري 
و ســنجش ـ جزو وســايل الينفک زندگي روزمره 
است و تنها کســاني که در غارها زندگي مي  کنند 
ممکن است با اين دو وسيله سروکار نداشته باشند. 
همين مثال ساده به خوبي نشــان مي دهد که انديشه 
عقالني چنان فراگير شــده است که آدميان، چونان 
ماهي در آب، در فضاي سپهر انديشه عقالني زيست 
مي کنند. پس ما به طور گريزناپذير از درون ســپهر 
انديشه اسطوره اي خارج شده ايم و در سپهر انديشه 
عقالني به ســر مي بريم، اما اين بدان معنا نيست که 
اکنون انديشــه اســطوره اي وجود ندارد. برعکس، 
تأکيد اساســي من بر اين اســت که علي رغم اينکه 
مــاـ  مــاي ايرانيـ  در ســپهر انديشــه عقالني قرار 
داريم، هنوز کم وبيش اســطوره اي مي انديشيم. اين 
نکته اي است که بايد در جاي مناسب بدان پرداخته 
شــود. اين تحوالت چندبعدي و عظيم را به نحوي 
آسان گيرانه مطرح کرده ام، زيرا قصد من نه بررسي 
خود اين تحوالت بلکه بررســي يکي از پيامدهاي 

فکري آن يعني بحث اسطوره زدايي است.
اين فراگيري و غلبه انديشــه عقالني، الجرم بر نوع 
نگرش و بينش آدمي و نــوع تبييني که از پديده ها 
و امور عالم و آدم ارائه مي کند، تأثيري جدي نهاده 
است. در جهان مدرن تفکر عقالني تا سرحد امکان، 
از عالم راز زدايي و به تعبير ماکس وبر، افسون زدايي 

حسن محدثي گيلوائي

اسطوره زدايي از دين در جهان مدرن 
تأملي درباره  انديشه هاي رودلف بولتمان
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مي توانســت از تاريخ ســخن بگويد: »تاريخ وجود 
انســان انضمامي که مخاطب دعــوت و ابالغ ديني 
اســت؛ تاريخ شــخصي، باطني و وجودي نه تاريخ 
گذشــته که مدنظــر مورخان اســت«)همان: 117( 
هرمان بــر عينيت نايافتگي خداوند تأکيد داشــت. 
کارل بــارت مي گفت که »موضوع الهيات خداوند 
اســت« )همان:112( و لوتر نيز پيش تر گفته بود که 
»ســخن گفتن از خدا به خاطر آن است که از انسان 
سخن مي گوييم، همچنان که آدمي در قفاي خداوند 

قرار دارد«)همان: 112(.
بدين ترتيب او توانســت با اگزيستانسياليسم بين دو 
بولتمان جمع کند: »سخن گفتن از خدا … فقط وقتي 
ممکن است که از خودمان سخن بگوييم«)بولتمان، 

19۶8: ۶1 نقل شده در مورگان 1989: 112(
بولتمان در جاي ديگري نيز گفته است: »پرسش از 
خدا و پرســش از خويشــتن، يکي است« )بولتمان، 

.)۶8 :1380
از اينجا به مفروض ديگري مي رسيم و آن اين است 
که ادبيات براي الهيات مهم تر از تاريخ است: »منابع 
تاريخي صرفاً داده هايي براي بازسازي گزارش هاي 
گذشــته نيســتند. اين صداها که از گذشته مي آيد 
شــنوندگان مدرن را به چالش مي خواند و فهم ما را 
از خودمان تغييــر مي دهد. آن ها ميانجي مواجهه اي 
با واقعيت هســتند به شــيوه اي که به طور ساختاري 
مشابه با تأثيرات ناشــي از ابالغ مسيحي است. پس 
قطعاً يک نظريه ادبيــات مطلوب تر از نظريه تاريخ 
است« )مورگان، 1989: 112(. از اينجا مي فهميم که 
اناجيل بيشــتر از آنکه متوني تاريخي باشند، متوني 
ادبي  هســتند که ما را مخاطب خود قرار مي دهند تا 
تارهاي وجود ما را به لــرزه درآورند. از طريق اين 
ادبيات »عمــل منجيانه خدا در مســيح« به ما منتقل 
مي شــود و ما اين امکان را مي يابيم که چون مسيح 

در معرض عمل منجيانه خداوند قرار گيريم.
چگونه مي توانيــم در معرض عمل منجيانه خداوند 
قرار گيريم و بشارت ابالغ مسيحي اوليه براي ما نيز 
رخ دهد و معنا پيدا کند؟ پاسخ بولتمان اين است: از 
طريق خودفهمي و انتخاب وجودي ايمان. »بولتمان 
به ايمان و فهم عالقه مند است نه به نظامي از حقايق 

درباره خداوند و جهان«)همان: 11۶(.
پس بولتمان به نفي جهان بيني ديني و نظام آموزه اي 

پايه اي که براي بقاي مســتمر آن ضروري اســت. 
به همين ســبب ناقدان شــکل و بنيان گــذاران آن 
من جمله بولتمان مناقشه برانگيز باقي مانده اند. عموماً 
مي پندارند بولتمان درباره عيساي تاريخ به حد افراط 
دچار شک اســت و شــک او بر اين مبنا است که 
اطالعات اندکي که ما از عيســي در دست داريم با 
هرگونه تصويري که ايماني از قبيل ايمان مســيحي 
ســنتي از وي ارائــه مي دهد و به آن محتاج اســت 
مغايرت دارد« )همان: 144ـ  143(. اين مشي بولتمان 
 )biblical scholar( به عنوان عالم انجيل شناس

است.
اما از ســوي ديگر، بولتمان متأله هم هســت و دفاع 
از مســيحيت را وظيفه خود مي دانــد. او مي خواهد 
نشــان دهد که ديــن داري در جهان مــدرن کاري 
معقــول اســت و قصــد دارد پيام مســيحي را براي 
مخاطبــان امــروزي آن زنــده و شــنيدني ســازد. 
ازاين رو، بولتمان متأله مسيري را طي مي کند که به 
اسطوره زدايي از دين مي انجامد. براي اينکه سريع تر 
به بحث اســطوره زدايي بولتمان بپــردازم، مجموعه 
مفروضاتي را که بولتمان بدان ها تکيه کرد و بحث 
اسطوره زدايي او مسبوق به آن هاست به طور خالصه 

مطرح مي کنم.
بولتمان معتقد اســت که »داوري هاي انتقادي عالم 
انجيل شــناس نســبتاً مســتقل از ترجيحات الهياتي 
هستند )يا بايد باشند(« )مورگان، 1989: 113(. پس 
بولتمان نگران نتايج نقد شکل نيست: »هيچ کوششي 
از جانــب بولتمــان بــراي گفتن اين ســخن انجام 
نمي گيرد که مسيحيت با اين سنجش استوار مي ماند 
يا سقوط مي کند. به عکس، مسيحيت ازاين پس نيز 
مانند اکنون با Kerygma يا وعظي استوار مي ماند 
که در فقراتي از اناجيل هم رأي )متي، لوقا و مرقس( 

آمده  است« )هندرسن، 1377: 58(.
ديگــر اينکــه بولتمان تــالش کرد نشــان دهد که 
پيونــدي قابل اعتماد »ميان آراي عيســي مســيح و 
مسيحيت تاريخي« وجود دارد و اين پيوند مبتني بر 
»زمينه هاي محض تاريخي« است )همان: 144(. پس 
او معتقد اســت که »پيام عيســي پيش فرض الهيات 
عهد جديد است تا بخشي از آن الهيات« )همان(. بر 
اساس اين اصل، اعتبار مسيحيت به عنوان يک دين 

اصيل تاريخي بدان برمي گردد.
بولتمان در دوره اي به عنوان عالم انجيل شناس پرورده 
شد که پارادايم حاکم پارادايم مطالعات تاريخي بود 
)مورگان، 1989: 113( او پيش تر »شناســايي کلمه 
خــدا با کالم متن مقدس را رد کرده  بود و درصدد 
بيان محتواي الهياتي عهد جديد به شيوه هاي ديگر 
بود« )همــان: 112(. او نمي توانســت به عنوان متأله 
در مقابــل نقدهاي تاريخي بي تفــاوت باقي بماند و 
مي بايست بولتماني را که عالم تاريخ و انجيل شناس 
بود با بولتمان متأله همراه و همساز مي کرد. بولتمان 
تحت تأثير گرايش اگزيستانسياليستي استاد الهيات 
خــود متأله الهيــات جامــع »ويلهلم هرمــان« قرار 
داشــت. بعدها همکار دانشــگاهي او در دانشــگاه 
ماربورگ، هايدگر و فلسفه اگزيستانسياليستي اش، 
فلســفه مناســب را براي بيان الهياتي او فراهم کرد. 
بولتمان با تکيه بر فلســفه اگزيستانسياليسم توانست 
بهترين مســير را براي تاريخ گريــزي بيابد. او هنوز 

بازخوانــي متن مقــدس بــا رويکردي کــه آن را 
اســطوره زدايي مي نامــد، پيام ديني را براي انســان 
جديد خواندني و شــنيدني ســازد؛ اما شريعتي در 
جامعه اي پيراموني مي زيد که در آن اکثريت مردم 
به نحوي سنتي دين دار و تنها بخشي از طبقه متوسط 
جامعه تحت تأثير امواج فکري و تمدني دنياي مدرن 
و ايدئولوژي هاي وارداتي پيوندشان با و از دين واقعاً 
موجود گسسته يا تضعيف شده بود. بنابراين، از اين 
منظر که مي نگريم مقايسه بولتمان و شريعتي موجه 
به نظر نمي رســد؛ اما وقتي نظر خود را از زمينه هاي 
اجتماعــي و فرهنگي آن ها برداشــته و به اين نکته 
توجــه مي کنيم که هم متفکر مســيحي غربي و هم 
متفکر مسلمان جهان پيراموني، هر دو، علي رغم همه 
تفاوت هايي که از نظر زيســت اجتماعي و فرهنگي 
بــا هم دارنــد، در دوران مدرن مي زينــد و بنابراين 
ازلحــاظ مواجهه با پــاره اي از جريان هاي فرهنگي 
عام، واجــد درگيري هاي مشــترکي هســتند، اين 
مقايسه را مقايســه اي معنادار مي يابيم. اکنون اجازه 
دهيد بحثم را با بررسي افکار و انديشه هاي بولتمان 

دنبال کنم.
بولتمان: اسطوره زدايي يا دين زدايي

بولتمــان به عنــوان عالــم انجيل شــناس به خوبــي 
مي دانســت کــه مکتب نقــد تاريخ اديان بــا انجام 
پژوهش هاي تاريخي، وجود عيســي مسيح و اعتبار 
وحياني اناجيل را زير ســؤال برده است. او خود نيز 
پس از فراروي از الهيات ليبرال و نقد تاريخي ـ و نه 
نقد و نفيـ  به جرگه ناقدان شکل پيوسته بود و خود 
يکي از برجسته ترين آنان بود و کتاب »تاريخ سنت 
هم رأي« از نمونه کارهاي او دراين باره اســت. نقد 
شــکل )Form Critics( يک مرحله فراتر از نقد 
منبع )Source Critics( بود. در نقد شکل اعتبار 
روايت هاي اناجيل و اصالت يا عدم اصالت آن ها از 
طريق روش هايي کــه بولتمان و همکارانش به کار 
مي بستند، موردبررسي قرار مي گرفت. ناقدان شکل 
مي خواستند داســتان هايي را که کليســاي اوليه از 
روي صدق و دين داري درباره عيسي ساخته  بود از 
داستان هاي اصيل جدا سازند )نيکولز، 1374: 143(. 
نتايج نقد شــکل بنيان بر افکن تر از نقدهاي پيشين از 
کار درآمد: »نقد شــکل، کســاني را که با زندگي 
مســيح از ديــدگاه ليبرالي خو گرفتــه بودند دچار 
حيرت و شگفتي کرد؛ اين نقد کاماًل تخريب کننده 
بود و ايجاد شک مي کرد. اکنون آشکار مي شد که 
کليساي اوليه چنان سنت عيسوي را از منشور خود 
گذرانــده  بود که هيچ چيــز را نمي توانيم با اطمينان 
درباره عيســي باور کنيم ااّل ايــن واقعيت عريان را 
که »او بوده است« و احتماالً کسي بوده  است کاماًل 
متفاوت با آنچه تعليمات کليســا ترســيم مي کرده 
 اســت. نقد شــکل هم ليبرال ها و هم محافظه کاران 
را دچار نگراني و دلهره ســاخت و هويداســت که 
تأثير آن هنوز هم به طور کامل جذب نشــده  است؛ 
حتي متألهين نيز از اين امر مســتثني نيستند. ليبرال ها 
ترســيدند که هرگز نتوانند به پشــت اصول کليسيا 
برونــد و از ديدگاهــي مســتقل به عيســي بنگرند، 
ديدگاهي که بــر مبناي آن ايمــان عقالني معاصر 
را بتــوان بنيان نهاد. محافظه کاران وحشــت کردند 
که مســيحيت پايه تاريخي خود را از دست بدهد، 

رودلفبولتمان
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بــا خداوند داريم )همان: ۶8(. مــا فارغ از وحي نيز 
با خداوند رابطه داريم، زيرا »درباره وجود شخصي 
خويش« پرسش مي کنيم و »پرسش از خدا و پرسش 

از خويشتن، يکي است« )همان: ۶8(.
اگــر تا اينجا بــا بولتمان موافق باشــيم، که به نظرم 
در اغلب مــوارد مي توان با بولتمــان موافق بود، به 
مرحلــه بعدي مي رســيم و آن اين اســت که حال 
که روش طرح ســؤال مناســب از متــن مقدس را 
يافته ايم، مهم ترين پرســش از متن مقدس چيست؟ 
بولتمان مي گويد: »فهم کتاب مقدس از وجود انسان 
چگونه اســت؟« چرا اين پرسش مهم ترين پرسش 
اســت؟ زيرا مهم ترين چيزي که مي خواهيم از فهم 
تاريخ و »تأويل مستندات تاريخي« به دست آوريم، 
همانا فهم آن مجموعه امکاناتي است که آدمي در 
زندگــي دارد: »دليل رويکرد من بــه متون کتاب 
مقدس با چنين پرسشــي، همان دليلي اســت که 
ژرف ترين انگيزه را براي هرگونه پژوهش تاريخي 
و هرگونه تأويل مستندات تاريخي فراهم مي آورد. 
اين دليل، آن اســت که من با فهــم تاريخ مي توانم 
فهمي از امکانات زندگي انســان و از اين رهگذر، 
فهمي از امکانات زندگي خويش حاصل کنم. دليل 
نهايي و اساســي مطالعه تاريــخ، وقوف به امکانات 
وجود بشــري اســت« )همان: ۶8(. به نظر من سخن 
بولتمــان کاماًل موجه اســت. خوانــدن تاريخ براي 
دانستن صرف تاريخ ممکن است کسالت آور باشد.

اگر »پرسش صواب« پرسش از »امکانات فهم وجود 
انساني« است، کدام مفاهيم مي تواند در کسب چنين 
فهمــي به ما کمک کند؟ بولتمان معتقد اســت که 
»کشــف اين مفاهيم کار فلسفه است« )همان: ۶9(. 
در اينجا اتفاق مهمي افتاده است و اينکه مفهوم »فهم 
امکانات وجود انســاني« جاي خود را به »امکانات 
فهــم وجود انســاني« داده اســت. مفهوم نخســت 
مفهومي اســت که بر انسان شناســي داللت دارد اما 
مفهوم دوم، ناظر بر شــکلي از معرفت شناسي است. 
به نظر مي رســد بحث بولتمان متوجه »فهم امکانات 
وجود انساني« است نه »امکانات فهم وجود انساني«. 
اجازه دهيد به بحث اصلي برگرديم. چرا پاي فلسفه 
در فهم امکانات وجود انســاني و در فهم متن ديني 
يــا تاريخ به ميان مي آيد؟ زيــرا »اعتقاد به اينکه هر 
تفسيري مي تواند مســتقل از مفاهيم غيرديني باشد 
پنداري بيش نيســت. هر تأويل گزاري، به شــکلي 
گريزناپذير، متکي بر مفاهيمي اســت که آن ها را، 
آگاهانه يا ناآگاهانه، از ســنتي به ميراث برده است؛ 
و هر ســنتي بر اين يا آن فلســفه اتکا دارد« )همان: 
70(. در اينجــا نيز حق با بولتمان اســت، زيرا ما در 
تفسير و تأويل پيش فرض هايي داريم که درنهايت به 
يکسري مباني فلسفي برمي گردد و »بررسي تاريخي 
و تفســيري نبايــد بــدون باريک انديشــي و بدون 
توصيف مفاهيمــي که تفســير را هدايت مي کنند 
صورت گيرد« )همان: 70(؛ اما بولتمان از اين مقدمه 
نتيجه اي مي گيرد که به نظر من قابل مناقشه است. او 
نتيجه مي گيرد که در توصيف مفاهيم مورداستفاده 
در تأويل و پرســش گري از متن، »پرسش از فلسفه 
»صواب« مطرح مي شــود« )همان: 70(. يعني اينکه 
مفســر و تأويل گــزار ضرورتــاً مي بايســت موضع 
فلســفي مشــخص  و پرداخته شده اي داشــته  باشد. 

ـ همــواره مبتني بر مبادي و مفاهيمي اســت که در 
حکم پيش فرض هايي هســتند که تفسير را هدايت 
مي کنند؛ هرچند که تأويل گزاران يا مفســران خود 
غالبــاً از اين واقعيت آگاهي ندارنــد« )همان: ۶1(. 
بولتمــان يادآوري مي کند کــه »در خصوص نتايج 
تفسيرمان نبايد هيچ گونه پيش فرضي در ذهن داشته 
باشــيم« )همان: ۶4(، اما امکان نــدارد که ما بدون 
پيش فــرض متن را تفســير و تأويل کنيــم و معتقد 
باشــيم که »خود متن، مفاهيم ]مناسب براي[ تفسير 
را در اختيار مــا مي گذارد« )همان: ۶4(. تفســيري 
که با يک حکم جزمي پيشــيني »همخوان و موافق 
باشــد، تفسيري راستين و روا نيســت« )همان: ۶4(. 
بولتمان همچنين به درســتي ميــان »پيش فرض هاي 
مربوط به نتايــج و پيش فرض هاي مربوط به روش« 
تمايز قائل مي شــود )همان: 5 ـ ۶۶(. بولتمان روش 
را با نوع پرسش از متن يکي مي داند: »روش، چيزي 
نيست مگر نوعي پرسش گري و نحوه طرح سؤال« 
)همان:۶5(. روشــن اســت که روش ســازوکاري 
تعريف شده  است، براي دستيابي به پاسخ سؤال که 
ما را مقيد مي ســازد پيش فرض هاي مربوط به نتايج 
را در نتيجه گيري و پاســخ يابي دخيل نسازيم، ولي 
چنين توضيحي براي کســي چون بولتمان توضيح 
واضحات اســت. منظور او از روش اين اســت که 
»طريق مناســب براي طرح ســؤال به هنگام تأويل 
کتاب مقدس« چيست؟ روش در اينجا يعني روش 
دريافــت و نيل بــه بهترين پرســش از متن مقدس: 
»طريق صواب براي پرســيدن پرسش هاي صواب« 
)همــان: ۶9(. ازنظــر بولتمــان ســؤاالت مفســر يا 
تأويل گر از »حيات رواني«اش برمي خيزد. تأويل گر 
»رابطه اي با مضمون يا موضوع« دارد که بولتمان آن 
را »رابطه حياتي« )life-relation( مي نامد )همان: 
۶5(. اين رابطه حياتي با موضوع مثاًل کتاب مقدس 
سابق بر فهم آدمي از متن است و »مفاهيم تفسير، از 
اين فهم سرچشمه مي گيرند … ]و[ بدون چنين رابطه 
و چنين فهم پيشــيني … فهم هيــچ متني امکان پذير 
نيست« )همان: ۶5(. پس »پيش فرض  اساسي هرگونه 
تفســيري اين است که رابطه خاص شما با موضوع، 
پرســش هايي را برمي انگيزاند که شــما آن ها را در 
برابر متن مي گذاريد و پاسخ هايي را بيرون مي کشد 
که شــما از متن حاصل مي کنيــد« )همان: ۶۶(. اين 
رابطــه حياتي همانا انگيزه فرد در پرســش گري از 
متن اســت. بولتمان انگيزه خود را در رجوع به متن 
مقدس چنين بيان مي کند: »عالقه ما همانا اين است 
که گوش بســپاريم به آنچه کتــاب مقدس در دل 
دارد تا براي وضــع و حال کنوني ما بگويد؛ گوش 
فرا دهيم به آنچه حقيقت زندگي ما و حقيقت روح 
ماســت« )همــان: ۶7(. پس ما پيشــاپيش و فارغ از 
عملکرد وحي به مثابه ميانجي انسان و خدا، رابطه اي 

ديــن مي رســد. »فقط اگــر گزاره هــاي الهياتي به 
شــيوه اي تفسير شوند که فهمشــان از وجود انساني 
آشــکار شود، آن ها براي شــنوندگان جديد امکان 
فهم خودشــان را به شــيوه جديد واحــدي فراهم 

خواهند کرد« )همان: 11۶(.
پس آن جهان بيني اي که در عهد جديد وجود دارد 
و مغاير با جهان بيني علم پوزيتيويستي به نظر مي رسد 
و آن نوع تفســير از روايت هاي اناجيل به مثابه وقايع 
تاريخــي روي  داده شــده که در معرض تشــکيک 
جدي تحقيقات تاريخي قرار گرفته است، چيست؟ 
بولتمان در پاسخ مي گويد که جهان بيني اسطوره اي 
عصر مؤلفان اناجيل در متن مقدس منعکس شــده 
اســت و درک آفاقي از روايت هــاي انجيلي جاي 
درک وجودي اين روايت ها را گرفته است. در هر 
دو حالت متن مقدس اسطوره اي دريافته شده است. 
آنچه در جهان درون روي داده است به زبان جهان 
بيرون ارائه شــده و درک شده  اســت. بدين ترتيب 

است که بولتمان به اسطوره زدايي مي رسد.
حال ببينيم کــه بولتمان با کــدام مفروضات روش 
اســطوره زدايانه خــود را برمي گزيند و آن را موجه 
معرفــي مي کنــد: نخســتين فرض روش شــناختي 
بولتمان اين است که جهان بيني کتاب مقدس را بايد 
يک ســره ترک کرد زيرا: »ايــن فرض که مي توان 
جهان بيني کهن کتاب مقدس را نوســازي کرد و 
جاني تازه در آن دميد، ســراپا خواب وخيال است. 
ترک ريشه اي و نقد آگاهانه جهان بيني اسطوره اي 
کتاب مقدس اســت که مانع حقيقي را به وضوح 
نشــان مي دهد« )بولتمان، 1380: 51(. کالم خداوند 
در قالب جهان بيني اســطوره اي مدفون شده است. 
وسوســه جهان بيني علمي اين است که انسان بدون 
تکيه به خداوند و بدون ايمان به امنيت برســد. اين 
سبب شــده  اســت که مهار انســان مدرن به دست 
خواســته ها، آرزوهــا و منافع او ســپرده شــود و او 
علي رغم امنيــت ظاهري اي که براي خويش فراهم 
کرده است، در بن وجود خود مضطرب باشد. مهار 
آدمي مي بايست به دست قانون خداوند سپرده شود 
و »آزادي اصيل، خودسرانگي شخصي يا نفس خيز 
نيســت؛ آزادي در اطاعت است« )همان: 54( و تنها 
قانون خداوند است که انسان مي تواند و مي بايست 
»آن را قانون هســتي خود« بداند )همان: 55( و تنها 
ايمان است که امنيت مي آورد )همان: 53(. »اکنون 
کالم خداوند اســت که انســان را به آزادي اصيل 
و راســتينـ  اطاعــت آزادانهـ  فــرا مي خواند و کار 
اســطوره زدايي، مقصودي ندارد جز روشن ساختن 
فراخــوان کالم خداونــد. اســطوره زدايي، کتاب 
مقدس را تأويل مي کند تا معناي ژرف تري براي 
مفاهيم اســاطيري پيــدا کنــد و کالم خداوند را از 
]پوســته[ جهان بيني اي کهنه و قديمي آزاد ســازد« 

)همان: 5۶(.
پــس اســطوره زدايي از طريق تأويــل متن مقدس 
صورت مي گيرد: »اسطوره زدايي روش هرمنوتيکي 
اســت، يعنــي نوعي روش تأويل و تفســير اســت. 
»هرمنوتيــک« يعني فن يا هنر تفســير« )همان: ۶0(، 
اما هــر تأويلي مســبوق به پيش فرض هايي اســت: 
»تأمل درباره هرمنوتيک )روش تأويل( اين نکته را 
آشکار مي ســازد که تأويل ـ به عبارت ديگر، تفسير 
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»مفهوم شــيطان و ارواح شــرير« که در زندگي - 
آدمي دخالت مي کنند و انسان را گرفتار مي سازند 

)همان: 28(.
موعظه معاد شناســانه مســيحيت »معادشناســي - 

اسطوره اي« است )همان: 32 و 33(.
سعادت اخروي مفهومي اسطوره اي است: »بدون - 

شــک هر دو اين برداشــت ها از سعادت متعال ]هم 
برداشــت يوناني و هم مفهوم ســعادت در ملکوت 
خدا در مســيحيت[، اساطيري اســت؛ هم برداشت 
افالطوني از ســعادت ـ که آن را ديالوگ فلســفي 
مي داند  ـ و هم برداشــت مســيحي ـ کــه آن را در 

پرستش مي جويد« )همان: 41(.
-  »تفکــر اســاطيري، فعــل خداونــد راـ  خواه در 
طبيعت، تاريخ، تقدير بشــري و يا در حيات باطني 
نفس ـ فعلي مي داند که در جريان طبيعي و تاريخي 
يا رواني دخالت مي کند؛ فعل خداوند، درعين حال 
هــم اين وقايع را از هم مي گســلد و هم آن ها را به 
يکديگــر متصل مي کنــد… اين انديشــه که فعل 
خداونــد، فعلي غيرمــادي و متعال اســت، تنها در 
صورتي از بدفهمي و ســوءتعبير حفظ مي شود که 
فعــل خداوند را فعلي به شــمار نياوريم که در ميان 
افعال يــا وقايع اين جهاني روي مي دهد؛ بلکه آن را 
فعلي بدانيم که درون آن ها واقع شود« )همان: 77(.

-  »جامعه مســيحيان نخســتين بدين ســان مسيح را 
سيمايي اســاطيري در نظر مي آورند. آن ها اميدوار 
بودند که او، در مقام پســر انسان، ســوار بر ابرهاي 
آســمان بازگردد و به عنوان داور جهان، رستگاري 
و عــذاب ابدي را به دنبــال آورد. هنگامي که گفته 
مي شــود عيســي فرزند روح القــدس و مولود زني 
باکره است، شــخصيت او را در هاله اي از اسطوره  
مي نگرند و اين نگرش در جوامع مسيحيان هلني باز 
هم آشــکارتر مي شــود. اين جوامع او را به تعبيري 
مابعدالطبيعي، پسر خدا مي دانستند، موجودي ازلي و 
آسماني که براي نجات ما يا پرداختن کفاره گناهان 
ما به هيئت انساني درآمد و رنج ـ حتي رنج صليب ـ 
را به جان خريد. بديهي اســت که چنين تصوراتي 

اسطوره اي هستند« )همان: 24(.
اين ها مصاديقي از اســطوره اند که بولتمان به عنوان 
نمونه هايي از اسطوره هاي دين مسيحي ياد مي کند. 
بــه نظر من در اغلب مواردـ  جز در بحث از موعظه 
معادشناســانه و بحــث ســعادت اخــروي ـ حق با 
بولتمان اســت. پس چرا مي گويــم بولتمان به جاي 
اسطوره زدايي، دين زدايي کرده است؟ اکنون جاي 

آن است که به اين پرسش پاسخ دهم.

نقد اسطوره زدايي بولتمان
بولتمان ميــان روايت هــاي اســطوره اي در دين و 
جهان بيني و بينش اســطوره اي ديــن تمايزي قائل 
نمي شــود. او اساســاً جهان بيني مســيحيت اوليه را 
اســطوره اي مي داند، درحالي که وجود روايت هاي 
اســطوره اي در دين، دال بر اســطوره اي بودن دين 
نيست. همه اديان توحيدي از روايت هاي اسطوره اي 
بهره  مي برند، اما آن ها را در نظامي غيراســطوره اي 
و نمادين قرار مي دهند. بنابراين، اســطوره اي ديني 
را مي بايست به شــکل نمادين درک کرد و دست 
بــه تأويل آن ها زد. اين روايت هاي اســطوره اي در 

کســوف و خسوف را ناشي از چنين اسباب و عللي 
مي داند تا حدودي چنان است که گفتيم، اما اسطوره  
تنهــا در همين خالصه نمي شــود و دامنه آن از اين 
گسترده تر است. اساطير خدايان و ارواح شيطاني را 
قوايي به شــمار مي آورند که آدمي خود را وابسته 
به آن ها مي دانــد؛ قوايي که آدمي نيازمند التفات و 
عنايت آن هاســت و از خشم و غضب ايشان در بيم 
و هراس اســت. اساطير، اين بينش و معرفت را بيان 
مي دارند که آدمي ســرور و آقاي جهان و زندگي 
خويش نيست و جهاني که در آن به سر مي برد و نيز 

زندگي انسان لبالب از معماها و رازهاست.
اســاطير، فهمــي خــاص از وجــود بشــري را بــه 
تصوير مي کشــند. اســاطير بر اين باورند که اساس 
حدودوثغــور جهــان و زندگي انســان در قدرتي 
جاي دارد که فراتر اســت از تمامــي چيزهايي که 
ما مي توانيم آن ها را محاســبه يا مهــار کنيم. آن ها 
به شــکلي ناقــص و نارســا درباره اين نيرو ســخن 
مي گوينــد، زيرا آن را طوري بــه بيان درمي آورند 
که گويي نيرويي مادي يا دنيوي اســت. اساطير از 
خداياني ســخن به ميان مي آورند که مظهر قدرتي 
فراســوي عالم مرئي و فهم پذيرنــد. آن ها چنان از 
خدايان و اعمال آن ها ســخن مي گويند که گويي 
خدايان، انســان اند و مانند انســان ها رفتار مي کنند، 
هرچند که در منظر اســاطير، خدايــان برخوردار از 
نيروي فوق بشري هستند و اعمالشان پيش بيني ناپذير 
اســت و قادرند نظم و ترتيب معمول و عادي وقايع 
را مختل ســازند. مي توان گفت که اساطير، عينيتي 
درون ماندگار يا حاّل به واقعيت متعال مي بخشــند. 
اســاطير به آنچــه غيرمادي و معنوي اســت عينيتي 

مادي و دنيوي مي دهند«)همان: 7 ـ 2۶(.
اين تعريف بولتمان از اسطوره  تقريباً تعريف درستي 
اســت و کمابيش ناظر به همان ويژگي هايي اســت 
کــه در فصول پيش ذکر شــده، اما تعريف بولتمان 
از اســطوره  از يک نظر محل مناقشه است و آن اين 
است که در دين نيز گفته مي شــود خداوند داراي 
قدرتي ماورائي است و خداوند سرور آدمي است و 
انســان نمي تواند قائم به خويش و بي نياز از خداوند 
باشــد. خداوند »مظهر قدرتي فراسوي عالم مرئي و 
فهم پذير« اســت. وقتي مصاديقي را که بولتمان در 
دين مسيحيت به عنوان اسطوره  ذکر مي کند، بررسي 
مي کنيم اين نکته با دقت بيشتري مشخص مي شود. 
مصاديق اسطوره اي مسيحيت ازنظر بولتمان به طور 

اجمال عبارت اند از:
 »بنا بر تفکر اســاطيري، خداوند در آسمان منزل - 

دارد« )همان: 28(.
»تصورات اســاطيري درباره ملکــوت و جهنم« - 

به عنوان مکان هايي خاص )همان: 28(.

به عبارت ديگر، اين موضع فلســفي تأويل گر است 
که مي بايســت او را هدايت کند. اين سخن، سخن 
درستي به نظر نمي رسد زيرا با بحث بولتمان درباره 
رابطه حياتي مفســر يا تأويل گر مغاير است. ممکن 
است مفسر يا تأويل گر، جامعه شناس يا انسان شناس 
باشــد و بر اســاس مفروضــات جامعه شــناختي يا 
انسان شــناختي به تأويل متن بپردازد، آيا او موظف 
اســت قباًل آن نظام فلســفي را که بــدان تعلق دارد 
مشخص کند؟ به نظر مي رسد بولتمان ميان دو چيز 
خلط مي کند: وجود ناگزير مبادي فلسفي در تفسير 
و تأويل و ضرورت اتکاي ارادي و از پيش انديشيده 
بر فلســفه اي خاص در تفسير و تأويل. ممکن است 
تأويل گر به طورکلي در يک پارادايم فلســفي قرار 
داشته باشــد اما هنوز نظام فلسفي موردعالقه اش را 
نيافته  باشد يا اساساً چنين نظام فلسفي اي هنوز وجود 

نداشته باشد.
درهرصورت، فلســفه صواب کدام فلســفه است؟ 
بولتمان معتقد است که »هرگز يک فلسفه صواب، 
به معناي نظامي يک ســره کامــل و تمام عيار وجود 
نخواهــد داشــت؛ فلســفه اي کــه بتوانــد به تمامي 
پرســش ها پاسخ دهد و قفل تمامي معماهاي وجود 
انســاني را بگشــايد« )همان: 70(؛ اما او معتقد است 
که اگزيستانسياليسم »مناســب ترين چشم اندازها و 
مفاهيم را براي فهم وجود انســاني به دست مي دهد 
... زيرا توجه اين مکتب فلسفي مستقيماً معطوف به 
وجود انســاني است« )همان: 70(؛ اما به نظر من اين 
تنها دليل انتخاب اگزيستانسياليسم از جانب بولتمان 
نيســت. اينجا درواقــع پاي همان رابطــه حياتي که 
بولتمان پيش تر از آن سخن گفته بود به ميان مي آيد. 
اشــکال اساســي اي که بر انتخاب اگزيستانسياليسم 
به عنوان فلســفه صــواب وجــود دارد اين اســت. 
اگزيستانسياليسم علي رغم همه توانايي هايي که براي 
درک امکانات وجود انســاني بــه تأويل گر عرضه 
مي دارد، امکان شــناخت دين را به عنوان پديداري 
فرهنگي و تاريخي در دايره متنوع نظام هاي نمادي 
ندارد. خطاي فاحش بولتمان نيز در اينجاســت که 
او ديــن را بــه ايمانـ  يعني امري صرفــاً وجودي و 
شــخصي ـ تقليل مي دهد. او مي خواهد همه اجزا و 
مفاهيم دين را تفسيري اگزيستانسياليستي بکند، لذا 
به شدت دچار تکلف مي شود و ناچار مي شود دين 
را فاقد جهان بيني بداند و وجود يک نظام آموزه اي 

در دين را نفي کند.
درباره نکتــه اخير کمي بعد مجــدداً بحث خواهم 
کرد. اکنون بهتر اســت پيش از گشــايش هرگونه 
بحــث انتقــادي ببينيم منظــور بولتمان از اســطوره  
چيســت و او چــه مصاديقــي از کتــاب مقدس را 

به عنوان اسطوره  معرفي مي کند.

بولتمان و تعريف اسطوره 
بولتمان در تعريف اســطوره  مي گويد: »اغلب گفته 
مي شود که اســطوره ، علمي بدوي است که هدف 
آن تبيين پديده ها و رويدادهايي اســت که غريب، 
غيرعادي، شگفت انگيز يا هراس آورند و اين تبيين 
از طريق نســبت دادن اين پديده هــا و رويدادها به 
علل فوق طبيعي، خدايان يا ارواح شيطاني صورت 
مي پذيرد. مثاًل وقتي که اســطوره ، پديده هايي نظير 

اساطير، اين بينش و معرفت 
را بيان مي دارند كه آدمي سرور 
و آقاي جهان و زندگي خويش 

نيست و جهاني كه در آن به سر 
مي برد و نيز زندگي انسان لبالب 

از معماها و رازهاست
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آموزه ها را در دين منکر شــد. ديــن از طريق نظام 
آموزه اي خــود تالش مي کند تأثيــرات اخالقي و 
وجودي بر انســان بگذارد. بنابراين نمي توان وجود 
نظــام آمــوزه اي ديــن را منکر شــد: »دين مکلف 
به انجــام دادن يک نقــش نظري و عملي اســت و 
متضمن تصوري از عالم و تلقي اي از انســان است 
و پاسخگوي مســئله منشأ عالم و مبدأ جامعه بشري 
است و از اين مبدأ است که وظايف انسان سرچشمه 
مي گيرد. ايــن دو جنبه به صورتي قاطع از يکديگر 
تفکيک نشده اند و با يکديگر مي آميزند« )کاسيرر، 

.)134 :13۶0
دين انســان را در تاريخ مــورد خطاب قرار مي دهد 
و خداونــد خــود را در تاريــخ متجلي مي ســازد، 
درحالي کــه بولتمان عمــاًل از ديــن، تاريخ زدايي 
مي کنــد و صحنــه عمل ديــن را در وجــود آدمي 
خالصه مي کند. تو گويي خداوند تنها مجبور است 
در وجود انســاني خــود را متجلي ســازد. چنان که 
پيش تــر گفتم، بولتمان اساســاً نمادپردازي ويژه اي 
بــراي دين -که بيانگر حقايق خاصي باشــندـ  قائل 
نيست و نمادهاي ديني نظير بهشت، جهنم، ملکوت، 
فعل اين جهاني خداوند و غيره را همگي اسطوره اي 
قلمداد مي کنــد، در حالي که اين هــا نمادهاي ويژه 
دين هســتند و نمي توان آن ها را از دين حذف کرد 
و همگي را به تعبير هانري کربن به امري »روي داده 
در درون« تأويــل کرد. حذف ايــن مفاهيم از دين 
حتي اگر آن ها را اســطوره اي بدانيم خطاست، زيرا 
چنان کــه خود بولتمــان مي گويد: »زبان اســطوره ، 
هنگامي که در مقام زبان ايمان به کار مي رود، معناي 
اساطيري خود را از دست مي دهد« )بولتمان، 1380: 
84(. به ويژه، اين مفاهيم در تربيت ديني نقش بسيار 
مهمي ايفا مي کننــد )کودکاني که در خانواده هاي 
دينــي تربيت مي شــوند از مفاهيمي چون شــيطان، 
خدا، فرشته، بهشت، جهنم و غيره، فهمي اسطوره اي 
دارند و در جريان رشد فکري شان، فهم اسطوره اي 
آنان زايل مي شــود و به فهمي غير اسطوره اي نائل 
مي شــوند(. بولتمان فعل اين جهاني خداوند را فعل 
خداونــد در درون شــخص تلقي مي کند: »ســخن 
گفتــن از خداوند در مقــام فاعل، متضمــن وقايع 
وجود شــخصي اســت« )همان: 85(. بدين ترتيب، 
ســخن گفتن از فعل خداوند »سخن گفتن بر سبيل 
تمثيل اســت« )همان: 85(. به نظر بولتمان نمي توان 
از خداوند به عنوان خالق عالم ســخن گفت: »تأييد 
اين معنا که خداوند، خالق اســت، گزاره اي نظري 
درباره خداونــد در مقام آفريننــده جهان به معناي 
متعارف لفظ نيست. اين تأييد تنها اعترافي شخصي 
اســت ازاين قرار که من خــود را مخلوقي مي دانم 
که وجــودش را مرهــون خداوند اســت« )همان: 
8۶(. ســخن از آفريدگاري خداوند سخني حقيقي 
نيست، بلکه سخني صرفاً عقالني است. تأييد اينکه 
ما مخلوق خداوند هســتيم »ممکن نيست گزاره اي 
بي طــرف ]neutral[ باشــد بلکــه تنهــا در مقام 
شــکرگزاري و تســليم صورت مي پذيرد« )همان: 
8۶(. بديــن ترتيب، به نظر مي رســد بولتمان نه تنها 
خداوند، بلکه الوهيت را در وجود انســاني مدفون 
مي سازد. اســطوره زدايي مســتلزم محو الوهيت در 
وجود انساني نيست، بلکه متضمن تفکيک الهوت 

33ـ  32(. مصاديقــي که بولتمــان از ادبيات يوناني 
دراين بــاره ذکــر مي کند تنها بيانگر اين اســت که 
»پيندار، ســوفوکل و ديگران« از فاني بودن روزگار 
ســخن مي گويند نه از معادشناســي و زمان آگاهي 
ديني که به تعبير خود بولتمان »زمان حال را در پرتو 
آينده مي نگرد و به انسان ها مي گويد که اين جهان، 
جهان طبيعت و تاريخ، جهاني که ما در آن به ســر 
مي بريم و کارهايمان را سامان مي دهيم، تنها جهان 
موجود نيســت« )همان: 32(. بولتمــان براي توجيه 
اين هم ســنخي به يک اصل عام انساني مي رسد که 
»ادراک عمومي نوع بشر از ناامني اکنون در مواجهه 
بــا آينــده، در قالب تفکر معادشناســانه بيان شــده 
اســت« )همان: 35(. ولي مي دانيم که زمان آگاهي 
و مرگ آگاهي در تفکر يوناني غير از زمان آگاهي 
و مرگ آگاهي در دين مســيحيت است و اين را از 
خــود مصاديقي که بولتمان ذکــر مي کند مي توان 
دريافــت. بولتمان نمي تواند تصــور ديني از جهان 
را تصوري معقول و مســتقل تلقــي کند: »در نظريه 
»اســطوره زدايي« بولتمان، علم و بينش علمي عماًل 
يگانه وجه مميزه عصر جديد يــا مدرنيته از تمامي 
اعصار ماقبل مدرن اســت و به عبارت ديگر، از ديد 
بولتمان، اوالً چيزي به نام »جهان بيني علمي« وجود 
دارد که بايد به مثابه يگانه توصيف حقيقي از جهان 
واقعي و عيني پذيرفته شــود و ثانياً اين »جهان بيني« 
همــان بنيــاد و جوهــر تاريخــي مدرنيتــه اســت« 
)فرهادپور، بي تــا: 17 و 18(. بولتمان در رويارويي 
با نقد تاريخي و تفکر پوزيتيويســتي مي خواست از 
دين دفــاع کند، لذا دين را به تجربه وجودي تقليل 
داد و نظــام آموزه اي و فرهنگي دين را منکر شــد. 
چنان که پيش تر اشاره شد، بولتمان نظام  آموزه اي در 
دين را نفي مي کند و عالقه مند است که همه عناصر 
دينــي را به ايمان فــرو کاهد. مفروضــات الهياتي 
ذاتي… اما خود ايمان اند که اين البته تعجبي ندارد، 
زيــرا بســياري از متألهين و متفکــران مدرن وجود 
نظــام آموزه اي در دين را در جهت دفاع از دين رد 
کردند و جريان غالب در الهيات جديد مسيحي اين 
بوده  که »دفاع از مســيحيت جاي خود را به دفاع از 
دين و تجربه ديني به طور اعم بخشيد. هسته مرکزي 
ايــن تجربه يا مفهوم خدا، امري غيرعقالني و رمز و 
رازداري به دوراز دسترس عقل تلقي مي شد. همراه 
با محدود شدن قلمرو حقايق ديني ـ از طريق اعمال 
روش هايي چون »اســطوره زداييـ  به منظور اجتناب 
از درگيري با »جهان بيني علمي«، ماهيت اين حقايق 
نيز دگرگون گشــت. اکنون حقايــق ديني، جدا از 
معرفت عقالني و شــواهد و مدارک تاريخي، رمز 
و رازهايي سري محسوب مي شد که فقط اقليتي از 
نخبگان ممتاز مي توانستند به لطف »بينش عرفاني« يا 
»اصالت وجودي« خويش از آن ها کشف رمز کند« 
)همان: 22 و 23(؛ اما اگر امروز به هر دليل نمي توان 
از آموزه هــاي دين دفاع کرد، نبايد اصل وجود اين 

نظام نماديني که دين عرضه مي کند، ارزش نمادين 
مهمي دارنــد که نمي توان آن هــا را از دين حذف 

کرد.
بولتمان به درستي معتقد است که مفاهيم اسطوره اي 
دين را نبايد اســطوره اي فهميد و بنابراين بايد آن ها 
را تأويــل کرد؛ اما رويکرد تأويلي او اساســاً منتهي 
به حذف اين مفاهيم مي شــود و اين به دليل تعريف 
بسيار عامي است که وي از اسطوره  عرضه مي کند. 
حذف اين مفاهيم رازآلود و نمادين از دين، ســبب 
حذف جهان نگري ديني مي شــود و بدين ترتيب، 
بولتمان دين را ازنظر نمادي و فرهنگي فقير مي سازد. 
ديــن بدون جهان نگــري بدل به عرفان مي شــود و 
آن بــار فرهنگــي عظيم خود را از دســت مي دهد. 
جهان نگري ديني در تمايــز با ديگر جهان نگري ها 
خــود را معرفي مي کنــد و بينش دينــي و اخالقي 
انسان را مي ســازد. بولتمان مي پذيرد که جهان بيني 
مدرن را معيار تأويل خود گرفته است: »البته راست 
است که اســطوره زدايي، جهان بيني مدرن را معيار 
مي گيرد. اســطوره زدايي به معنــاي طرد کل کتاب 
مقدس يا پيام مســيحي نيست؛ بلکه طرد جهان بيني 
کتاب مقدس اســت که جهان بيني روزگار گذشته 
است و غالباً در اصول و عقايد مسيحي و در موعظه 
و تعاليم کليسا حفظ شده است. اسطوره زدايي يعني 
انکار اين امر که پيام کتاب مقدس و کليســا وابسته 
و مقيــد به يک جهان بيني قديمي اســت که اکنون 
گرد کهنگي بر آن نشســته و کنار زده شــده است« 
)همان: 48(. بولتمان براي اينکه خود مرتکب همان 
خطا نشــود و جهان بينــي مدرن را بــه دين تحميل 
نکند معتقد مي شــود که دين اساساً فاقد جهان بيني 
است، اما بولتمان متوجه نيست که جهان بيني ديني 
جهان بيني روزگار گذشــته نيست، بلکه ويژه خود 
دين به عنوان يک نظام نمادين و فرهنگي اســت و 
اساساً اديان توحيدي بدون جهان بيني اي که عرضه 
مي کنند، نه تنها معنا و هويت تاريخي خود را از دست 
مي دهند بلکه هويتشان به عنوان دين غيرقابل شناسايي 
خواهد شد. دين را نمي توان به عرفان، روان شناسي، 
انسان شناســي يا اخــالق فروکاســت. بولتمان دين 
را بــه ايماني شــخصي و وجودي تقليــل مي دهد. 
بولتمــان به جاي اينکه يــادآوري کنــد جهان بيني 
کتــاب مقــدس را بايد بــه نحوي غيراســطوره اي 
فهميد، حذف جهان بيني ديني را خواستار مي شود. 
او مرعوب تفکر پوزيتيويســتي اســت: »جهان بيني 
کتاب مقدس، اســاطيري اســت. براي انسان مدرن 
قابل قبول نيست؛ انساني که علم، انديشه او را شکل 
داده و بــه همين خاطر، ديگر به شــکل اســاطيري 
نمي انديشــد« )همان: 49(. به همين دليل هم هست 
که بولتمان موعظه معادشناسانه و سعادت اخروي را 
که يکي از مهمترين عناصر جهان بيني ديني است، 
به عنوان امري اســطوره اي تلقي مي کند و در تفسير 
اگزيستانسياليستي آن دچار تکلف مي شود. بولتمان 
نمي تواند تفکيکي ميان درک اســطوره اي از زمان 
و مــکان و درک ديني از آن ها قائل شــود. او زمان 
ديني يا معادي را معادشناســي اســطوره اي مي داند 
و اين خطاي فاحشــي اســت که بولتمــان مرتکب 
مي شود. وي باز هم به خطا، زمان آگاهي مسيحيان و 
زمان آگاهي يونانيان را از يک سنخ مي داند )همان: 

دين بدون جهان نگري بدل به 
عرفان مي شود و آن بار فرهنگي 
عظيم خود را از دست مي دهد
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از ناسوت است. خدايي که من با آن فقط مي توانم 
در درونم نرد عشــق ببازم، تنهــا به اعتبار وجود من 
خداست. اين همان نکته اي است که در ابتداي اين 
بحث از قول کيومپت ذکر شــد: »دين انساني شده«. 
اگرچه اين هم هنوز خداســت و براي فرد مي تواند 
مهم باشــد، اما اين خدا مثل خدايي است که هرگز 
وجود نداشــته اســت. آيــا اين خدا همــان خداي 
رخنه پوش نيســت که تنها به درد اين مي خورد که 
بحران هاي شــخصيتي و حقارت هاي وجودي ما را 
برطرف ســازد و نقش خــود را صرفاً به عنوان يک 

محرک وجودي و رواني ايفا کند؟
البته بولتمان مي گويد خداوند در بيرون از ما وجود 
دارد، امــا نمي توان او را بــه نحوي عيني ثابت کرد 
و ســاحت خداوند ساحتي نيســت که در آن طلب 
برهان جايز باشــد )همان: 89(. نکته اين اســت که 
مؤمنــان نيــز اغلب به دنبــال اثبات عينــي خداوند 
نبوده اند و تنها راه سخن گفتن ايجابي از خداوند نيز 
طلب برهان نيست. وجود »برون بود« خداوند نيازمند 
قرائني آفاقي و انفسي است و در دين توحيدي، همه 
عالم نشــانه خداوند است و جهان نگري آيه اي دين 

توحيدي بر اين امر تأکيد دارد.
پس دست کم، خداوند مي بايست چنان در هستي و 
تاريخ تجلي يابد که مؤمنان به يک درک بيناذهني 
مشــترک از وجــود آفاقــي او دســت پيــدا کنند. 
به عبارت ديگر، تجربــه آفاقي خداوند، مؤيد تجربه 
انفســي او باشد. تنها در صورت وجود تجلي آفاقي 
خداوند اســت که مي تــوان از وجــود خداوند در 
بيرون از آدمي ســخن گفت و اين نوع سخن گفتن 
البته اســطوره اي نيســت، زيرا تجلي غيــر از حلول 
است و نيز مداخله غيرمستقيم غير از مداخله مستقيم 
است. بحث از اسطوره زدايي بولتمان را با يادآوري 
اين نکته بــه پايان مي برم که انتقادات گوناگوني بر 
رويکرد الهياتي بولتمان وارد شده  است که به دليل 
اينکه مبحث بيــش از اين طوالني نشــود، از طرح 
آن ها در اينجا خودداري مي شــود )رجوع شــود به 

.)Morgan, 1989
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اين روزها در مورد تخلفات مالي توسط رسانه ها و 
سخنگويان دولتي اطالع رساني بسياري شده است، 
علت هايي هم مطرح مي شــوند، ولــي هيچ کدام به 

ريشه يابي اين وقايع نمي پردازند.
يکــي از مهمترين مشــخصات فرهنــگ قديمي و 
غير پويــاي حاکم بر صنايع نفــت، گاز، پااليش و 
پتروشــيمي که ترکيبي از فرهنگ سازماني در سه 
دوره  انگليســي ها، پهلــوي دوم و پــس از انقالب 
اســت، همانا نداشــتن اولويت منافع ملي نسبت به 
منافع انگليسي ها يا گروه ها و باندهاي خاص در اين 
صنايع است. توسعه نيافتگي صنعت نفت اثر مستقيم 

اين نوع فرهنگ است.
اينکــه چرا حتي پس از انقالب ايــن فرهنگ ادامه 
پيداکرده، مســئله بسيار مهمي است که بايد بررسي 
شــود. مي توان تصور کرد که در ابتدا شور انقالبي 
زيــاد بوده و تخصص هاي مربوطــه کم، اما کم کم 
با کم رنگ شــدن شور و تعهد انقالبي، بعضي افراد 
فرصت را غنيمت شــمرده و امــکان نفوذ باندهاي 
ذي نفــع را به اين صنعت فراهم کردند.  از طرفي به 
دليل نبود تخصص و آشــنايي با پيچيدگي صنعت 
نيز افــراد غيرمتخصــص و غيرمتعهد بــراي حفظ 
ســمت هاي خود ناگزير باندهاي ذي نفعي شــکل 
دادند.  از سوِي ديگر، فرهنگ قبيله اي باعث شد تا 
مديران خويشاوندان و دوستان خود را بدون درنظر 
گرفتــن لياقت به کار دعوت کنند.  برآيند همه  اين 
فرايندها به اين انجاميد که صنعت از طيف وســيعي 
از افــراد ناکارآمد و بي کفايــت و عاري از تعهد و 

اخالق انقالبي واقعي پر شود.
علي رغم سياســت درســت خصوصي ســازي، به 

دليل وجود هميــن باندهاي قدرت، متأســفانه اين 
خصوصي سازي درست انجام نگرفت و در عوض 
انحصاري ســازي در جهت منافــع باندهاي قدرت 

انجام گرفته است.
به اين ترتيب اين صنايع خصوصي نشده اند، بلکه به 
نحوي غيرمنصفانه بين گروه هايي توزيع شــده اند. 
نفت و در نتيجه صنايع وابسته به آن ملي و متعلق به 
همه ملت هستند.  در اينجا الزم است اشاره کنم طي 
اين 50 سال در صنعت پتروشيمي سبد محصوالت 
پتروشيمي آن گونه که بايد پيچيده تر نشده و بنابراين 
از ديدگاه اقتصادي، صرف ســودآوري کنوني اين 
صنايــع به دليل پيچيدگي اين محصوالت نيســت،  
بلکه بــه دليل خوراک ارزاِن سوبســيد داده شــده 
اســت. شــرکت ها گاز را بســيار ارزان با سوبسيد 
خريداري و موادي پايــه اي با فرايندي که در طول 
سال ها بدون تغيير مانده است توليد مي کنند، آن گاه 
ادعا مي کنند که فروششان باال بوده و فکر مي کنند 
واقعاً کار مهمي انجام داده اند. خوب اســت مطالب 
کتــاب »نيم قرن پتروشــيمي ايران«2 کــه به تفصيل 
بــه اين مطالب مي پردازد مرور شــود تــا ببينيد چه 
بي کفايتي ها و بي فکري هايي توســعه صنعت نفت 
را کند کرده انــد. درصورتي که که پيچيدگي يک 
ملت در پيچيدگي توليدات اوست، اما صد افسوس 
که پيچيدگــي در حال حاضر به نحوه اســتفاده از 
رانت در سوءاســتفاده از پيمانــکاري، مناقصات و 
برنامه ريزي بلندمدت براي رســيدن به سمت هايي 
با رانت هاي بيشــتر خالصه شــده اســت. پديده اي 
کــه در دوران دولت پيــش به اوج خود رســيد و 
هنوز توســط گروه هــاي باقيمانــده از آن دوران با 

آسيب شناسي فرهنگ مديريت در دولت
بررسي نمونه اي صنعت نفت

شهريار شفقي

بر کسي پوشیده نیست که يكي از مهمترين داليل پیشرفت نكردن علمي، صنعتي 
و اقتصادي کشور، علي رغم وجود منابع و ذخاير عظیم انرژي و انساني، نبود مديران 
کارآمد به تعداد کافي اســت و مهمتر از آن، وجــود افراد بي کفايت و بي لیاقت در 
سمت هاي مديريتي است که آســیب هاي فراواني را هم متوجه دولت و هم بخش 
خصوصي کرده است. بنابراين ضروري است تا يک آسیب شناسي جدي  از مديريت 
در کشــور انجام گیرد تا بتوان با شناخت صحیح معايب به برطرف کردنشان همت 

گمارد.
در اين بررسي کوتاه به توضیح آسیب هاي مهم و سپس به ريشه يابي و پديدارشناسي 
آنها مي پردازم.  براي ارائه نمونه اي عیني نیز بدون بردن نام، به اتفاقاتي که در يكي 
از شرکت هاي بزرگ در صنعت نفت افتاده است اشاره خواهم کرد تا واقعي بودن و 

گسترده بودن اين آسیب ها نیز اثبات شوند.1 
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رنگ جديد در حال ادامه اســت. جالب اســت که 
ارشدترين مدير صنعت پتروشيمي نيز جناب آقاي 
مهندس شــعري مقدم در مراســمي )1393/01/29( 
اظهار مي کند که: »روند نادرست خصوصي سازي 
در پتروشــيمي در دولت گذشــته ضربه سنگيني به 
توســعه اين صنعت وارد کرد« و اينکه »مديراني که 
تنها براي رضايت خاطر سهامداران تالش مي کنند، 
در دراز مدت شرکت را نابود مي کنند«. واضح است 
که اشاره ايشان به مديران کنوني نيز است؛ يعني اين 
بي فکري ها و منافع خود را ارجح بر منافع شــرکت 

ديدن، هنوز برقرار است.
اما چرا چنين اســت؟ آيا واقعاً قحط الّرجال است؟ 
خير، مســئله اصلي فرهنگي اســت کــه بايد آن را 
فرهنگ بندگي ناميد که متأســفانه بيشتر مديران و 

کارمندان به آن خو گرفته اند. 
برخالف آنچه مديريت صنعت نفت تصور مي کند، 
مشــکل عدم توســعه در ايــران با توجــه به قدمت 
صد ســاله آن، نبود ســرمايه کافي يا ســرمايه گذار 
خارجي نيســت. بايد تأکيد کرد که مشــکل اصلي 
و اساســي همانــا فرهنــگ غالبي اســت که حتي 
ســرمايه گذاري هاي کالن را هــم نابــود مي کند. 
نمونه بارز آن شــرکت الف است که با دادن نيمي 
از منافع آن به يک شرکت خارجي براي مدت 10 
سال فرهنگ ســازماني و فرايندها و رويه هاي نسبتاً 
پيشــرفته اي در آن به وجود آمــد، اما به مجرد رفتن 
طرف خارجــي فرهنگ غالب در بيــرون درصدد 
بازگشت به داخل سازمان و انجام امور به روال سابق 
 Cultures « است. جالب است که در کتابي به  نام
 and Organizations: Software of the
Mind »3 ، کــه تحت نظــارت رئيس جمهور نيز 

به فارســي ترجمه شده است، دقيقاً تفاوت فرهنگ 
ســازماني کشــورهاي پيشــرفته با کشــورهاي در 
حال توســعه مورد بررســي قرار مي گيرد و بررسي 
انجام گرفتــه در اين مقاله را با بررســي هاي ميداني 
تأييد مي کنــد )البته نتيجه گيري هــا و خصوصيات 
مديريتي مطرح شــده در اين مقاله فراتر از يافته هاي 
اين کتاب اســت(.  از اين ديدگاه ســبک مديريت 
برخاسته از فرهنگ سازماني غالب در سازمان هاي 

ايراني را مي توان سبک مديريت فئودالي ناميد.
فئوداليــزم وضعيتــي در قرون وســطي بــود که در 
آن شــاه به عنــوان کنترل کننده  نيــروي نظامي، هر 
بخش يک کشــور را به فردي واگــذار مي کرد و 
آن فــرد تا جايي که امکان داشــت از کشــاورزان 
ماليات مي گرفت و بخشــي از آن ماليات را به شاه 
مــي داد.  شــاه نيز در عــوض اگر شورشــي در آن 
بخش مي شــد، براي کمک به آن فئودال، شورش 
را ســرکوب مي کرد.  دولتي که اين الگو را به کار 
برد به انگليســي»Rentier« يا »Clientalist« و به 
فارســي تحصيلدار ناميده مي شود.  بايد پرسيد چرا 
ايــن الگو در دولت قبلي و صنايع دولتي به طور کل 
به کار برده مي شود.  مديري که مسئوليت کل يک 
مجموعــه را به عهــده دارد، با ســپردن يک حيطه 
)مثاًل يک شرکت( به شــخص ديگري، فقط از او 
خروجي مي خواهــد و کاري نــدارد آن خروجي 
با قانون مداري به دســت آمده يا بــا رانت خواري و 
زدوبنــد و دروغ گويي و دزدي.  در مورد خروجي 

هم همان قدر که بتوان ادعا کرد درآمد آن مجموعه باالســت کافي اســت.  حال اگر اين درآمد باال درواقع 
به واســطه سوبسيدهايي در قيمت گاز يا نفت باشــد که از جيب ملت است، مهم نيست.  اين يعني کار مدير 

باالتر آسان تر مي شود.
کاربرد اين سبک مديريت يکي از نتايجش اين مي شود که وقتي زيرمجموعه اي با دست کاري در امتيازات 
تعالي سازماني جايزه تعالي مي گيرد، يا به دنبال استخدام همشهري هاي خود يا بستن قرارداد با پيمان کاراني 
که با او رابطه دارند اســت، براي مديريت کل مجموعه مهم نيســت!  چرا که همه از »خانواده نفت« هستيم و 
طبيعي است که مديران به جاي رسيدگي به مسئوليت خود و محافظت از منافع ملت، به دنبال برنامه ريزي براي 

فتح سمت هاي باالتر باشند!
اصوالً اين خصوصيت که افراد گروه گرا مي شــوند و نســبت به آن تعصب پيــدا مي کنند، مانند اينکه خود 
را جــزو »خانواده نفت«، »نفتي«، »جزو ان.پي.ســي« يا »هم شــهري« به حســاب مي آورند، يعني خصوصيت 
قبيله گرايي، خصوصيت فرهنگ هاي به اصطالح »جهان سومي« يا دقيق تر بگويم، فرهنگ بندگي است.  چرا 

که برده ها به دليل ضعف، باند يا گروه درست مي کنند و اشتباهات يکديگر را ناديده مي گيرند.
براي فهم بهتر اين شــخصيت بندگي آن را بايد در مقايســه با شخصيت سروري فهميد.  در جدول زير ابعاد 

مختلف اين دو گونه شخصيت به اختصار مقايسه شده اند:
نوع شخصيت

ســـروريبنـــدگيحيطه

شخصي

بخشنده؛ بدي هايي که به او شده را فراموش مي کندعقده مند، تالفي جو
شخصي گرفتن خالفي که به ضرر اوست 

 خونخواهي
خطا دانستن خالفي که به ضرر اوست 

 ارجاع به قانون
احترام به قدرت همچون احترام به ضعيفکرنش به قدرت

مسئوليت پذيرقدرت طلب
طرفدار استقالل و ايستادن بر پاي خويشبه دنبال وابستگي و ترس از آزادي و استقالل

طرفدار مشارکت دادن ديگرانمخالف مشارکت دادن ديگران

سازمان

قانون گريــز چون به نظرش به او ظلم شــده و 
حــق خود مي دانــد که از هر وســيله اي براي 

رسيدن به منافع استفاده کند
طرفدار قانون

خود را مسئول حيطه تحت مسئوليتش مي داندخود را مالک حيطه تحت مسئوليتش مي داند

منتقد کارهميشه شاکي افراد، نق نقو
به دنبال يافتن کمبود در فرايند کارانگشت اتهام به سوي ديگران دراز کردن

توانمند کنندهتضعيف کننده
مستقلايجاد کننده باند قدرت يا به دنبال پيوستن به آن

اجتماع
معتقد به اصولي که انسان را وسيله فرض نمي کنندمعتقد به اصل: هدف وسيله را توجيه مي کند

اصوالً روابط را بر اساس قدرت نمي بيندهمه روابط را بر اساس قدرت مي بيند

اين خصوصيت بندگي تبعات مهم و بسياري در حيطه هاي مختلف دارد.  از جمله اينکه در اين فرهنگ مدير 
بودن را برابر مالک  بودن مي دانند تا مسئول  بودن.  به گفته کارشناسي، در رستوران شرکتي بزرگ روزي که 
نهار ميگو بود و ســهم هر فرد يک ســيخ، متوجه مي شود که يکي از مديران که رستوران در حيطه مديريت 
اوســت به عوض يک سيخ، دو ســيخ ميگو گرفته اســت.  موضوع را به عنوان کاري غيراخالقي و نمونه اي 
از سوءاســتفاده از قدرت با مدير باالتر او مطرح مي کند. پاســخ مي شــنود: اين حق اوست!  گاهي رانندگان 
اتوبوس شهري که افرادي بسيار زحمت کش نيز هستند عموماً هر جا بخواهند مي ايستند تا مثاًل چاي يا سيگار 
بخرند، در اتوبوس سيگار مي کشند، رفقاي خودشان را هر جا که بخواهند پياده و سوار مي کنند و در عوض 
اگر مســافري از آنها اين خواسته ها را داشته باشد مخالفت مي کنند.  چرا؟ چون خود را به جاي آنکه مسئول 
رانندگي بدانند، مالک اتوبوس مي دانند.  با اين نگرش و فرهنگ زماني که اين افراد مديريت يک شرکت 
را عهده دار شــوند بايد انتظار داشت که شرکت را جزو امالک خود به حساب آورند و هرگونه که به منافع 
شــخصي آنها يا باندشــان کمک مي کند عمل کنند.  اگر با مدير او هم مطرح کني خواهد گفت مدير آن 
شرکت »هر کاري بخواهد مي تواند بکند«.  حال اگر با اين ديد به عملکرد دولت قبلي بنگريم علت بيشتر آن 

رفتارها و صحبت ها و منش ها را درک خواهيم کرد.
اين خصوصيت فرهنگي در سطح کالن، کشور را با پديده اي که مي توان آن را مديران بازيافتي ناميد روبرو 
مي کنــد.  چگونه؟ تنبلي موجــود در مديران بي کفايت ايجاب مي کند که به جــاي آنکه به مديريت واقعي 
و تخصصي بپردازند به دنبال صرفاً دســتور دهي باشــند.  اين نيز مســتلزم کار با افراد هم باند خويش است تا 
حرف شنوي الزم وجود داشته باشد. درنتيجه اين مديران به نفع باند خود، انحصارطلب مي شوند که مي توان 
آن را انحصارطلبــي قبيله گرايانه ناميد. اين انحصارطلبي بــه ديگران اجازه همکاري نمي دهد و مدير ناگزير 
اســت تا از هم باندهاي خود اســتفاده کند. نتيجه اين مي شــود مديري که به علت بي کفايتي از سمتي کنار 

گذاشته شده، دوباره در جاي ديگري به کار گرفته شود: مديران بازيافتي.
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حال اين مديران )بازيافتي( با اطمينان از ثبات حلقه 
بازيافت به دســتور دهــي و اداي مديــر درآوردن 
به جاي مديريت و فعاليت براي رسيدن به مقام هاي 
باالتر با رانت بيشــتر مشــغول خواهند شد.  در اين 
وضعيت، موفقيت واقعي شــرکت ديگر مورد نظر 
نيست، بلکه هدف، استفاده از شرکت براي پيشبرد 
منافع شــخصي اســت.  مثاًل دســت کاري امتيازها 
بــراي گرفتــن جايزه تعالي ســازماني يا اســتخدام 
فاميل و دوســت و همشهري بدون طي کردن روال 
مصوب شرکت براي استخدام نيروي انساني.  پديده  
ديگــري که در مــورد اين مديران ظهــور مي کند 
افسارگسيختگي و خودسري آنان در زيرپاگذاردن 
قانون اســت.  در موردي ديده شــده کــه مديري با 
برنامه ريــزي درازمدت به دنبال فــراري دادن افراد 
کارآمد از شــرکتي بزرگ و ســودآور اســت، تا 
شــرکت را آرام آرام زيــان ده کند و بعــد بتواند به 
همراه باند خويش به خريد آن با قيمتي بســيار نازل 
اقــدام کند!  نتيجه: خطر وجود اين مديران بازيافتي 
چپــاول ســرمايه هاي ملي، رشــد نکــردن صنعت 
مربوطه، نداشــتن نــوآوري واقعي و توقف رشــد 

سيستمي کل صنعت است.
متأســفانه ايــن فرهنگ فقــط در صنعتــي خاص 
يافت نمي شود، بلکه تمام اقشــار و اصناف را دربر 
مي گيــرد.  بــراي نمونه قشــر دانشــگاهي نيز بدان 
آلوده اســت.  اگر دقت کنيم، آن دسته از اساتيدي 
که در اوايل انقالب به دانشــگاه آمدند، همان طور 
که مســن تر مي شوند، قوانين دانشــگاه را نيز به نفع 
خــود تغييــر مي دهنــد.  سوءاســتفاده غيرقانوني و 
غيراخالقي آنها از دانشــجويان، شــامل استفاده از 
پژوهش آنان و چاپ مقاله به نام خود، سوء استفاده 
از دانشــجويان دختر، اســتفاده از امکانات دانشگاه 
براي خود و باند خود، نمادي از وجود اين فرهنگ 
است.  اســتادي مي گفت که رئيس دانشکده اش از 
خــودروي دانشــگاه براي کارهاي شــخصي خود 
اســتفاده مي کند؛ او و باندش اخبار مربوط به خريد 
آپارتمان توســط تعاوني دانشــگاه را نزد خود نگه 
مي داشــتند و تــا آخرين روزها کــه ديگر فرصت 
کاري نبــود به ديگران نمي گفتنــد؛ درس هايي که 
دوستانشــان لياقت آموزش آن ها را نداشــتند فقط 
بــراي آنها  رزرو مي کردند و آن گاه به اين فرد که 
نيمي از کالس هايش را هم به دليل چندشــغله بودن 
نمي توانست تشکيل دهد، عنوان استاد نمونه داده اند!

در ادارات و سازمان هاي دولتي نيز اين پديده مشاهده 
شده که همه در فکر اين هستند که چه امکاناتي اعم 
از کيسه برنج گرفته تا وام مسکن مي خواهند بدهند.  
شــلوغ ترين اتاق دانشگاه ها و ســازمان هاي دولتي، 
آبدارخانه است که مستضعف ترين کارمندان تجمع 
مي کننــد و در مورد »چه مي خواهند بدهند« و »چرا 
ندادنــد« و... صحبت مي کنند، چــاي مي خورند و 
وقــت مي گذرانند. مديران و اســاتيد نيز به صورتي 

ديگر چنين مي کنند.  البته استثنا همه جا هست. 
من در اينجا وارد مقوله رشــوه گيري چه از زيرميز 
و چــه از روي ميز نمي شــوم، چون پرســش هايي 
مطرح مي شــود که نمي توانم بدان هــا در اين مقاله 
پاسخ دهم. پرسش هايي ازاين دست که: چرا حقوق 
دانشگاهيان و کارمندان دولت بايد تا اين مقدار کم 

باشد که مجبور شوند رشوه بگيرند؟  قسمتي از اين 
داليــل به ضعف در مديريــت و فرهنگ مربوطه ، 
قسمتي هم به کمبودهاي قانون کار و چه بسا قسمتي 
هم به تصميماتــي از روي ناچاري )گرچه ناموجه( 
برمي گردد.  آنچه به  اين مقاله ارتباط دارد، فرهنگ 
مديريت و کاري دانشــگاهيان، معلمان و کارمندان 
دولت است که البته اين فرهنگ را در اصناف ديگر 
نيز مي توان ديد، مانند پزشــکان و پرستاران.  پديده  
مجاز دانستن زمين خواري براي تعاوني هاي خودي 
نيز از اثرات همين فرهنگ اســت.  اثرات فاجعه بار 
تراکم فروشــي در شــهر تهران بر کســي پوشيده 
نيســت.  نکته مــورد تمرکز، فرهنــگ و روحيه اي 
است که اســاس خصوصيات ديگر فرهنگي است 
و از تبعــات آن با درنظر گرفتن شــرايط موجود در 

کشور، همين وضعيتي است که مشاهده مي کنيم.
يکي از تبعات قابل توجه بــراي خود اين باندها که 
از فرهنگ بندگي رنج مي برند اين است که لياقت 
حفظ آنچه به ناحق به دســت آورده اند را نيز ندارند 
و برخالف منافع ميان مدت و درازمدت خود عمل 
مي کننــد!  چگونه؟ روحيه بندگي فرد را عقده مند، 
فرومايه و گداصفت مي کنــد.  از طرفي چون به او 
يا نزديکانش ظلم شــده و اخالقي فرومايه نيز دارد، 
خــود را محــق مي داند تــا هر کاري بــراي جبران 
ظلمي که به او شــده اســت انجام دهد؛ يعني اصل 
اخالقي او مي شود »هدف وسيله را توجيه مي کند«.  
نتيجه  ايــن »هر کاري را براي خود مجاز دانســتن«، 
خودســري، افسارگسيختگي و قانون گريزي است.  
نتيجه ترکيــب اين گداصفتي و افسارگســيختگي 
اين مي شــود که در جمع آوري امکانات براي خود 
حــرص مي زند و حد و مرزي هم نمي شناســد.  در 
بررســي  عميق تــر متوجه مي شــويم که ايــن افراد 
درواقع داشــتن را برابر بــودن مي گيرند.  يعني مثاًل 
مالک يک خودروي گران قيمت بودن را برابر قادر 
بودن به ساخت آن خودرو مي دانند؛ چون ساخت و 
توليد خودرو نشان پيچيدگي بيشتر و بنابراين قدرت 
است، ولي اين افراد به دليل ناتواني سعي در تظاهر 
به قدرت مي کنند، آن هم با داشتن آن نماد قدرت. 
حرص زدن اين افراد آنهــا را نزديک بين مي کند و 
فکــر مي کنند که صرفاً مالک چيــزي بودن آنها را 
قدرتمند مي کنــد. نتيجه اينکه به دليــل ناتواني در 
مديريت حتي قادر به ديدن منافع واقعي خود نيستند 
و آنچه را با حــرص زدن جمع آوري کرده اند، قادر 
نيســتند به قدرت واقعي که همانا پيچيدگي اســت 
تبديــل کنند. از اين روســت که به ناچــار علي رغم 
خواســته دروني خود، دست به دامن همان دشمنان 
اوليه خود مي شوند!  قشر دالل فربه شده و بي کفايت 
کنوني را مي بينيم کــه از روي ناچاري براي حفظ 
منافع خود مي رود که دســت به دامــن نئوليبراليزم 
جهاني شــود )البته نئوليبرال ها مخالــف آنچه ادعا 
مي کننــد عمــل مي کنند،4 ولــي اين را اين قشــر 
نمي فهمند و البته برايشان مهم هم نيست، چرا که از 
ديد بندگان، حق با قدرت است(.5 بسيار جالب است 
که داستايوفســکي در کتاب معروف خود »برادران 
کارامــازوف« در بخش مهمي به نام »مفتش اعظم« 
در بحثــي در مــورد دين و آزادي بــه همين پديده 
اشــاره مي کند.  مفتش اعظم که نماينده کليســاي 

قرون وســطي اســت، برخالف حضرت عيسي )ع( 
ديــن را مخالف آزادي مي داند. در مورد اين قشــر 

که از بندگي )قدرت( خالص نشده اند مي گويد:
هيچ گاه بدون ما نمي توانند خود را سير کنند! تا آن 
زمان که آزاد بمانند، هيچ علمي نانشان نخواهد داد. 
در پايان، آزادي شــان را به پــاي ما خواهند ريخت، 
و به ما خواهند گفت: »مــا را بنده ي خود کنيد، اما 
سيرمان کنيد« عاقبت خودشان درخواهند يافت که 
آزادي و نان کافي با هم براي همگان تصورناشدني 
است، چون هيچ گاه، هيچ گاه نخواهند توانست آنها 
را بين خود قســمت کنند. همچنين متقاعد خواهند 
شــد که هيــچ گاه نمي توانند آزاد باشــند، چرا که 
ضعيف و شــرير و بي ارزش و ســرکش اند. ]تأکيد 

از من[
يکــي از نــکات مهــم، اما نــه چندان واضــح اين 
گفته هاي داستايوفسکي اين است که اين قشر برده 
از فــرط ضعف حتي دين اصيــل را به خرافه تبديل 

مي کنند تا توجيهي بر ضعف و بندگي شان باشد!
اهميــت اين بحــث از ديد مديريت در اين اســت 
که مشــخص مي شــود ريشــه اصلي تقريبــاً تمام 
آســيب هاي مديريتي چه در دولت و چه در بخش 
خصوصــي همانا روحيــه بندگي اســت و بنابراين 
براي رفع آن ديگر نمي توان انتظار داشت که صرفاً 
با شــرکت در يک دوره آموزشــي مديريت مانند 
MBA ايــن روحيه از بين بــرود، بلکه درواقع نياز 
به کلينيکي مديريتي اســت تا در محيطي مناســب 
دانش، مهارت ها، رفتارها و نهايتاً شخصيت الزم در 
مديران مربوطه مستقر شود، البته شک نيست که اگر 
اراده اي جــدي در رده هاي باالتر براي عزل مديران 
بي کفايت و بازيافتي و پيشبرد صنعت مربوطه نباشد، 
ضرورتي هم براي تغيير شخصيت اين مديران ديده 
نخواهد شــد. در اين مورد چه بجاست که اين شعر 
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نشــر »صمديه« سال 94 را با انتشار کتابي از مهندس 
لطــف اهلل ميثمــي و دوســتان آغــاز کرده اســت. 
کتــاب »زمان در متن دين« شــرح و بســط يکي از 
ديدگاه  هــاي قرآن پژوهانه و دين شناســانه مرحوم 
»آيت اهلل طالقاني« است. ايده اي که در تفسير آيات 
آغازين ســوره آل عمــران و ذيل بحــث محکم و 
متشابه توسط مرحوم طالقاني طرح و در اين کتاب، 
به همت و تالش مهندس ميثمي و دوستانش شرح و 

بسط داده شده است.
کتاب با پرسشي بنيادين آغاز مي شود: »اگر تورات 
»هدي لِلناِس« و هدايت گر مردم بوده، چه ضرورتي 
براي نــزول انجيل باقــي مي ماند و اگــر تورات و 
انجيــل هر دو حق و کتاب نــور و هدايت بوده اند، 
چه ضرورتي براي نزول قرآن و بعثت پيامبر وجود 
داشته است؟« )ص7( آيا اين بعثت و تنزيل به واسطه 
تحريــف کتب پيشــين و به منظور اصــالح آنان از 
تحريفات به وجود آمده در گذر زمان بوده است؟ 
کتاب پاسخ مي دهد: »اگر هدف، مبارزه با تحريف 
تورات و انجيل مي بود، بايستي سرلوحه کار پيامبر 
)ص( احياي تورات و احياي انجيل باشد، نه آوردن 
کتــاب جديدي به نام قرآن.« )ص7( پس ضرورت 
نــزول قرآن در پي تورات و انجيل و در ادامه آن ها 
چه بوده است؟ کتاب با استناد به آيات بعدي سوره 
آل عمران درصدد پاســخ به اين پرســش برمي آيد 
و پاســخ بدين پرســش بنيادين را منوط به درک و 
دريافــت روش تعقل قرآني مي داند. وي کســاني 
را کــه براي درک آيات قرآن به منطق ارســطويي 
و روش ديالکتيک متوســل شده اند، نقد کرده و بر 
اين باور اســت که قرآن روش تعقل خاص خود را 
دارد. هيچ يک از اين گروه ها و ازجمله اخباريون و 
اصوليون، با همه اختالفات و تفاوت هايي که با هم 
دارند، براي فهم قرآن از خدا آغاز نمي کنند و خدا 
نقشي در روش آن ها ندارد. اختالفاتي که بين علما، 
محققين و روشــنفکران و... در فهم آيات قرآن به 

وجود آمده، نتيجه  همين است که هرکس به روشي 
غيــر از روش قرآني به فهم قرآن مي پردازد و چون 
روش ها گونا گون اســت، لذا نتيجــه اي که گرفته 
مي شــود، مختلف و متفاوت اســت، اما اين روش 
واحد چه روشــي است و مبتني بر کدام استدالل و 
اســتنادي مي توان آن را مورد پذيرش همگان قرار 
داد؟ کتاب بر اين باور اســت که »کليد فهم قرآن« 
را مي توان از خالل تفاســير طالقاني از آيات سوره 

آل عمران و ذيل بحث محکم و متشابه دريافت.
کتاب مبناي فهم محکم و متشابه را مبنا گرفتن خدا 
مي داند. خداي »حي القيوم« و علم و اراده او منشــأ 
آيات اســت و صفت »حي القيــوم« ديناميزم قرآن 
اســت. همان که احــکام را دائماً تــازه و زنده نگه 
مــي دارد.)ص 23( کتاب بر اين نظر اســت که در 
بسياري از ترجمه ها و تفاسير روي »هو« تأکيد نشده 
است. حال آنکه شــروع آيه با »هو« و تکرار آن از 
ابتداي سوره آل عمران، نشان دهنده ي اين است که 
بايد به خداي خالق آيات توجه داشــت و روي آيه 
بــودن آيات تأکيد کرد. اگر خــدا در توجهمان به 
آيات حذف  شود و در آيات غرق شويم، نمي توانيم 
روح قــرآن را درک کنيم. مي بايســت با خدا وارد 
قرآن شــويم. ســير نزول اين اســت که همه چيز از 
خداســت و بايد تســليم او شــد و تأثير و نقشش را 
به طور سيســتماتيک ديد. بايد توجه کرد که براي 
فهــم قرآن، خــدا رکن اصلي متدولــوژي و روش 
فهم است و اين با متدولوژي هاي بشري فرق دارد. 
)ص24( ايده  »خداي منتشر« مهندس ميثمي که در 
برخي از آثار ايشان ارائه شده، در اين کتاب نيز ايده 
کانوني است. خدا آن چنان که در هستي منتشر است 
و حضور مستمر دارد، در فهم ما از قرآن نيز حضور 
دارد و حــذف او فهم را دچار مشــکل و اختالف 
مي کند. پس کتاب را بايد به خدا تأويل کرد و خدا 
را محــور فهم و درک آيات – اعم از آيات کتاب 
آفرينــش و کتاب ملفــوظ - قــرار داد. بين کتاب 
آفرينش و کتاب مکتوب رابطه است، به گونه اي که 
هــر آيه در قرآن يک مدلــول خارجي دارد و بايد 
مصداقش را در طبيعــت، تاريخ و جامعه پيدا کرد. 
ارجاع کتاب ملفوظ به کتاب آفرينش، ما را به عمل 
مي رســاند، ولي اگر به کتاب آفرينش )ام الکتاب( 

رجــوع نکنيم، از فاز قرآن مکتوب و ملفوظ خارج 
نخواهيم شد و درنهايت گرفتار دوري خواهيم شد 
که راهنماي عمل نيســت. )ص24( خداوند خالق و 
پديدآورنده ي آيات اســت و اين آيات در رابطه با 
يکديگر و با محوريت خدا قابل فهم و درِک درست 
مي شــوند. اتکاي صرف به آيات هر يک از اين دو 
کتاب، بي توجه به ديگري و آيات آن ها ما را دچار 
دور و تسلسل مي کند. پس اين کتب و آيات آن ها 
بايد در رابطه با يکديگر و با محوريت خدا تأويل و 
درک شوند. چون الکتاب صورت تشريعي کتاب 
آفرينش در جريان تحقق متشابه گرديده است، کل 
قرآن ملفــوظ، در رابطه با کتاب آفرينش متشــابه 
اســت که اين، يعني ارجاع آيــات ملفوظ به آيات 
واقعي، خود يک مرحله از تأويل است. قرآن نه تنها 
ما را در راستاي علم آفريني انگيزه مند مي کند، بلکه 
مباني، سرپل ها و روش هاي علم آفريني را هم به ما 

نشان مي دهد. )ص25(
 در هســتي، به پديده ها نمي توان اســتقالل داد و از 
اســتقراي آن ها به تئوري رســيد. جوهر پديده آيه 
است و آيه يعني عين ربط بودن به خدا و نشانه خدا  
بودن. اســاس متدولوژي قــرآن را همين آيه بودن 
پديده ها تشکيل داده و بسيار اهميت دارد. )ص25( 

معرفي کتاب »زمان در متن دين« 

گامي در روند دين پژوهي

نصراهلل لشني
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پس هســتي و وجود کــه مجموعــه اي از آيات و 
نشانه هاي خدا هســتند را بايد به خدا برگرداند و با 
محوريــت او آن را تأويل کرد. در کتاب آفرينش 
و کتاب ملفوظ، خدا محور وجودي است و آيات 
همه در ارتباط مســتقيم با ايــن محور معنا مي يابند؛ 
بنابرايــن در کتاب »زمان در متن دين« ســه مرحله 
مشــخص مي شــود: 1. توجه به قــرآن مکتوب؛ 2. 
پي جويي مابه ازاي قرآن مکتوب در کتاب طبيعت و 
تاريخ؛3. توجه به خدايي که هم خالق قرآن مکتوب 
و هم خالق کتاب آفرينش است که اساس تزکيه نيز 
مي باشد. در اين مراحل خدا را محور قرار مي دهد و 
از محوريت خدا به رابطه محکم و متشابه در آيات 
قرآن مي رســد. ميثمي و همکارانش با توشه گيري 
از تفاســير مرحوم طالقاني به اين نتيجه مي رسند که 
در وهله نخست ازآنجاکه همه آيات از جانب خدا 
نازل شــده و محکم کردن و به عبارتي اِحکام آن ها 
توسط خدا بوده، پس تمامي آيات محکم اند. دوم 
آنکه چون آيات متشابه تحقق همان آيات محکم – 
منتها در بستر زمان و مکان – هستند، درنتيجه آيات 
متشــابه نيز به نوبه خود محکم اند. )صص 2۶ و 27( 
کتــاب با وارد کردن عنصر »زمان و مکان« و اتکا به 
اصــل قرآني »تکامل«، رابطه محکم و متشــابه را با 
محوريت خدا، در زمــان و مکان قابل فهم مي کند. 
ميثمي واژه تفصيل را معادل واژه تشــريع و اين دو 
را معــادل واژه تدريج و همه را معادل واژه متشــابه 
مي داند که همگــي تحقق اراده خداوند در بســتر 
زمــان و مکان هســتند. )ص27( براي نشــان دادن 
ارتباط انضمامي اين واژگان در بســتر زمان و مکان 
در جهت تکامل انسان که امري تدريجي است، به 
داستان موسي و قراردادش با شعيب اشاره مي کند. 
مي بينيــم که آن قرارداد با آن مشــخصات، نه چپ 
بوده و نه راســت، بلکه متناسب با شــرايط زمان و 
مکان و تکامــل تدريجي و جهت دار بوده اســت. 
اراده  خداوند بر عدالت مطلق است، اما اين عدالت 
در بســتر زمان و مکان، مبتني بــر اصل تکامل و به 
روش تدريجي و دور از افراط وتفريط، متناســب با 
رشــد انسان و عقالنيت او بايد امکان يابد. اينکه در 
آيه 23 از ســوره »زمر« تمامي آيات متشــابه دانسته 
شده اند، کتاب بنابرهمين روش به تأويل مي پردازد 
و مي گويــد: به نظر مي رســد ازآنجاکــه کتاب از 
ذهن بشــري چون پيامبر گذشــته و به عبارتي اراده 
تدريجي خدا در شخص پيامبر تحقق يافته، بنابراين 
همه آيات ملفوظ و مکتوب متشــابه هستند... چون 
آيــات در قالب کلمــات و جمــالت و ... درآمده 
اســت و کلمات و زبان نمي توانند اسرار را آن طور 
که هستند به ما نشان دهند، ازاين رو متشابهات اند که 
در بســتر زمان و مکان ما را بــه آن حقايق رهنمون 

مي سازند. )ص27(
نويســنده کتــاب در ادامــه، به بررســي رايج ترين 
نظرات مفســران درباره محکم و متشابه از ديدگاه 
طالقانــي مي پردازد و بعــد از نقد آن هــا، به چهار 
محور در رابطه با محکم و متشابه از ديدگاه طالقاني 
مي رســد. اول اينکه محکم در متشابه موج مي زند. 
هر پديده اي اصل محکــم و ثابتي دارد که ماهيت 

آن است و تغييرات و تشابه در صورت هاست. پس 
نمي توان و نبايد قرآن را به دو دســته آيات محکم 
و متشابه تقسيم مکانيکي کرد محور دوم اين است 
که متشــابهات الزمه نزول  و تنزيــل از علم و اراده 
اعلي اســت. نزول متشابهات در يک سير تدريجي 
الزمه تحقق اراده خداســت. متشــابه زاييده محکم 
است و جز در بستر تحقق و تدريج يا زمان و مکان 
امکان ندارد. همان گونه که ام الکتاب در بستر نزول، 
منشأ آيات است، محکم نيز در سير و بستر زماني و 
مکاني خودش متشابهات را ايجاد مي کند؛ بنابراين 
تدريج با نزول همراه بوده و متشــابهات نيز از لوازم 
نزول است. مثاًل کمال درخت با زمان و مکان همراه 
است و اصاًل نمي توان زمان و مکان را از شيء جدا 
کرد. )ص33( ميثمي محتــوا و محور اصلي کتاب 
را در عباراتي ديگر چنيــن بيان مي کند که »در هر 
شرايطي )ظرف زمان و مکان( حق به گونه اي تجلي 
مي يابد«، اما اين تجلي نبايد برخالف روح و اساس 
حق باشد؛ بنابراين نمي توان هر باطلي را به اين بهانه 
که در بســتر اکنوني، تجلي اين چنيني دارد، به جاي 
حق به مردم و ناس تحميل کرد. درواقع تجلي حق 
بايد جهت و مسير تکاملي و مترقي به سمت وسوي 
روح و بنيان حقوق حقه داشــته باشــد و در رابطه با 
ديگر حقــوق معنا و تجلي يابد. ســلم و صلح حق 
است و خداوند حقيقت مطلق. پس نمي توان به نام 
خدا و به بهانه او که حق مطلق اســت، مروج و مبلغ 
باطلي چون خشونت بود. اســالم با عطف به ريشه 
ســلم، ديني منادي و مروج صلح است و نمي توان 
به نام اســالم مبلغ و مروج و عامل و فاعل خشونت 
و خشونت گســتري بود. بنابر متدولوژي قرآني اي 
که گردآورندگان با توشه گيري از تفاسير آيت اهلل 
طالقاني بيــان مي کنند و خدا را محــور فهم آيات 
مي دانند، نمي توان از ســخن حق مراد باطل کرد و 
به مردم تحميل کرد. روشــي که در صدر اسالم و 
کمي پس از وفات پيامبر عزيز برخي از مســلمانان 
اختيار کردند و علي )ع( به مبارزه با آن برخاســت 
و تالش شــد تا خشونت گســتران و قشري گران از 
ســخن حق مراد باطل نکنند و مــروج و مبلغ باطل 
در لباس حق نشــوند. حق در عين ثبات و استحکام 
وجه تکاملي نيز دارد. پس تجلي آن در بســتر زمان 
و مــکان بايد با وجه ثابت و روح کلي آن در تضاد 
نباشــد. متشــابه الزمه نزول و تجلي حق در بســتر 
زمان و مکان اســت، اما حق نمي توانــد و نبايد در 

حدود تشابهات تحديد شــود و الزم است در سير 
تکاملي هســتي و ازجمله انســان، به وجه محکم و 
روح مطلــق خويش نزديک تر و نزديک تر شــود. 
نه تنها نبايد در زمان و مکان تحديد و ثابت ماند که 
بايد تالش کرد تا از زمان و مکان نيز پيشــي نگيرد 
و متناسب با بستر و شرايط، حق را متجلي کند براي 
رشد واقعي بايد تدريج و به عبارت مرحوم طالقاني 
»ظهور تشــريعي اراده خداوند« را در نظر داشــت. 
ازاين جهت پيامبر مي بايست براي هدايت، در ضمن 
پيگيري و هوشــياري، صبر کند تا شرايط زماني و 
مکاني مناسب براي اجراي يک حکم برقرار شود. 
به اين ترتيب مي بينيم که رمز محکم – متشابه مسئله 
زمان و مکان و تدريج اســت کــه در حقيقت رمز 
جاودانگــي قرآن اســت. )ص34( بنابراين حقيقت 
است که آيه 23 سوره زمر همه آيات را متشابهات 
مي داند. چراکــه همه آيات تجلي نســبي حقيقت 
مطلق اند و فهم آن ها نيز نســبي و تابع زمان و مکان 
هســتند. در قرآن نيز به قول مرحــوم طالقاني همه 
تشــبيهات و تمثيل هاي قرآن دربــاره معاد و مبدأ و 
جهان متشابهات اســت که تفکر و تعمق و تدبر در 
آن ها آفاق باز و بازتري مي گشايد و از محدوديت 
و بســتگي و جمود مي رهانــد و راه هاي تحرک و 
اجتهاد را بازمي گرداند. )ص35( ميثمي از اين قول 
طالقاني به اصل اجتهاد در تشيع نيز گريزي مي زند و 
آن را نتيجه متشابهات مي داند. وي بر اين باور است 
که اجتهاد، انسان را از محدوديت، بستگي، جمود و 
به زبان روز دگماتيسم و درنهايت خشونت و فاشيزم 
مي رهانــد. به عبارت ديگر اجتهــاد الزمه تحقق امر 
خدا به روش تدريجي – تشريعي در بستر زمان ها و 
مکان هاي مختلف است. اجتهاد يعني باورمندي به 
اصول و انطباق آن اصول با شــرايط زمان و مکان و 
گذار تکامل بر ميزان عدل و نسبيت به گونه اي که نه 
گرفتار ابن الوقتي و فرصت طلبي هاي پراگماتيسمي 
و منفعت طلبانه شويم و نه گرفتار دگماتيزم و فاشيزم 
و اعمال زور که هر دو به نوعي تجلي قدرت پرستي 

و خشونت ورزي هستند...
کتاب اما محور ســومي که از مباحث پدر طالقاني 
در رابطه با محکم و متشــابه بيان مي کند، کشــف 
محکم در متشابه اســت. مي گويد طالقاني در عين 
اينکه محکمات و متشــابهات را جداي از يکديگر 
ندانســته و متشــابهات را ظهور و تجلي محکمات 
مي داند، محکمات را نيز مضمون اصلي متشابهات 
ذکر مي کنــد. به عبارتي ســاده تر اصول محکمات 
در متشابهات مستتر اســت و بايد تالش کرد که از 
متشــابهات پرده برداري کرده و محکمي که در دل 
متشابه مستتر است کشــف کرد؛ اما آيا هرکسي و 
به راحتي مي توانــد چنين انکشــاف و پرده برداري 
از آيــات انجام دهد. ميثمي شــرط چنين قابليت و 
استعدادي را تزکيه و تقواي الهي که از ويژگي هاي 
راسخان در علم اســت مي داند و در ادامه  کتاب به 

بررسي آنان و ويژگي هايشان مي پردازد.
کتاب پنج دليل قرآني از قول طالقاني ذکر مي کند 
کــه بنا بر آن هــا محکمات نيز تأويل پذير هســتند. 
اساســاً تأويل به معناي انطباق صورت هاي متنوع و 

 اجتهاد، انسان را از محدوديت، 
بستگي، جمود و به زبان روز 

دگماتيسم و درنهايت خشونت و 
فاشيزم مي رهاند. به عبارت ديگر 

اجتهاد الزمه تحقق امر خدا به روش 
تدريجي – تشريعي در بستر زمان ها 
و مکان هاي مختلف است. اجتهاد 
يعني باورمندي به اصول و انطباق 
آن اصول با شرايط زمان و مکان



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
12

متشــابه به واقعيات خارجي است )ص40( نويسنده 
در ادامه متذکر مي شــود با تدبر اســت که مي توان 
وحدت همه آيات، متشابهات، محکمات و مبدأ آن 
را دريافت و ريشه آن را از »دبر« به معناي پيگيري و 
دنبال کردن مي داند؛ يعني يک قضيه را آن قدر دنبال 
کرد تا به ريشه و خاستگاه آن رسيد و به اين وسيله 
قــادر خواهيم بــود به وحدت حاکم بــر آياتي که 
به ظاهر در کثرت اند برسيم. کتاب با اتکا به آيه 24 
سوره محمد، پشتوانه تدبر و دنبال کردن و پيگيري 
را قلــب حقيقت ياب انســان مي داند. هر انســاني با 
پيگيــري و البته تزکيه و تقوا مي تواند به نســبتي از 
حقيقت دســت يابــد و آن را در دســترس ديگران 
قرار دهد. انســان نسبي است و توان و امکان دست 
يازيدن به مطلق حقيقت را ندارد و همواره نســبتي 
از حقيقت را کشــف و فهم مي کند؛ بنابراين کتاب 
مي گويد: پرده بــرداري تأويلــي، درجات تکاملي 
مختلفي داشــته و ايســتايي نــدارد. )ص42( قلب 
حقيقت ياب انســان امري فطري اســت و منشأيابي 
ويژگي فطري بشــر اســت؛ اما برخي اين منشأ را نه 
حق مطلق و مطلق حقيقت که مشــتهيات و هواهاي 
نفســاني خود قرار مي دهنــد. اين افــراد »زيغيون« 
هســتند. کســاني که در اول و بازگشــت آيات و 
پديده هــا، منافع فردي، گروهــي و طبقاتي خويش 
را مبنــا قرار داده و به عبارتي تأويل مِن ِعندي يعني 

تأويل از جانب خود يا تأويل »سرخود« مي کنند که 
اين گونه تأويالت بر اســاس خودمحوري و انانيت 
اســت، درحالي که تأويل قرآن به خدا برمي گردد. 
چه فقط او اول االولين و خالق اســت و »بازگشــت 
همه چيــز و همه آيات« نيز بايد به ســوي او باشــد. 
راسخان در علم چنين مي کنند و تأويلشان بازگشت 
به خداســت. منتها هر راسخ در علمي به اندازه توان 
تاريخي خود تأويل مي کند و کاماًل نسبي و تکامل 
يابنده است. علم به تأويل مختص خداي خالق است 
و با تأويل مکتبي يا »عمل به تأويل« که راسخان در 

علم انجام مي دهند متفاوت است.
کتاب ســپس ويژگي هاي راسخان در علم را چنين 
برمي شــمرد: الف( ايمان به خدا از ارکان شناخت 
راسخان در علم اســت؛ ب( راسخان در علم قرآن 
را خدا نمي گيرند، بلکــه آن را مخلوق و از جانب 
خدا مي دانند؛ ج( تقدم ايمان بر شناخت، متدولوژي 
راســخان در علــم؛ د( در نظــام آيه گــرا پديده ها 
آيه انــد نه جــزء و کل؛ ه( ايمان علمي و شــهودي 
برتــر از ايمــان اولي و فطري اســت؛ و( راســخان 
در علــم حضور محکــم در متشــابه را مي بينند؛ ز( 
راست بيني و راست منشــي از ويژگي هاي راسخان 
اســت؛ ح( ويژگي راســخان در علم ثبات در عين 
حرکت اســت؛ ط( راســخان در علم داراي کمال 
نســبي و يقين آور مي باشــند؛ ي( ويژگي راسخان 

در علــم، وحــدت بينش و متدولوژي آن هاســت. 
اين هــا برخي ويژگي هاي راســخان در علم اســت 
که مهندس ميثمي با توشــه گيري از تفاسير مرحوم 
طالقاني شماره مي کند و ذيل هر يک از اين تيترها 
توضيحاتــي مي دهد و با اســتناد به آيــات قرآن و 

تفاسير اين آيات اين ويژگي ها را مستند مي کند. 
کتــاب پس از ذکر ويژگي هاي مذکور به شــروط 
الزم به منظــور وحدت نظر در برداشــت هاي ديني 
مي پردازد. اين شــروط را؛1. تزکيه، 2. متدولوژي 
واحد قرآني و 3. مشــورت، بيان مي کند. تزکيه به 
اين معناســت که انسان خودش را در معرض وحي 
قرار دهد و تسليم خدا و وحي و هدف داري جهان 
و تاريخ جهان شــود؛ اما تزکيه و به کار بردن روش 
الهي در فهم آيات و پديده ها با شــورا و مشــورت 
تکميل مي شــود و به نتيجه  بايســته مي رسد. انسان 
نسبي است و حدود فهم و درک او معين است، پس 
هر کس توان درک و فهم بخشي از حقيقت را دارد 
و اين اختالفات به خاطر اين است که همه حقيقت 
براي همه انسان ها به طور برابر و يکسان کشف نشده 
است، اما آنچه اصالت دارد نه اختالفات که حقيقت 
است و با شور و مشورت و در معرض نقد و بررسي 
قــرار دادن فهم هــا مي توانيــم به بخشــي بزرگ تر 
و درســت تر از حقيقــت دســت يابيــم و از ميزان 
اختالفات بکاهيم و به وحدت نظر نزديک تر شويم. 
اختالفات وجود دارند و بايد با واقع بيني جهت رفع 
آن ها کوشيد، اما نبايد به آن ها اصالت داد. درست 
است که فهم ديني ما ناقص است ولي اين نقص ها 
و اختالفات حد بشر است و اصالت ندارند و در هر 
مرحله تاريخي اين حدود شکســته شده و راه براي 

درک باالتر از دين باز مي شود. )ص۶3( 
کتاب چهار پيوست نيز دارد: پيوست اول به معناي 
تأويل در ســوره يوســف مي پردازد و محتواي آن 
ضمن مباحث کتاب آمده اســت. پيوســت دوم به 
تکامل و شکوفايي جوهر نسخ مي پردازد. موضوع 
ناسخ و منســوخ يکي از مباحث کليدي فهم آيات 
قرآني اســت که متدولوژي فهم آيات بدون ورود 
به اين بحث ناقص مي ماند. مهندس ميثمي اين نقص 
را در پيوســت هاي کتاب جبــران مي کند و به آن 

موضوع نيز ورود مي کند. 
پيوســت ســوم يادآوري ياد و تالش هــاي علمي 
بنيان گذاران سازمان مجاهدين خلق است که ميثمي 
آن ها را آغازگران روشــمندي و به کار برنده روش 
در عرصه عمل و برخورد با مســائل و امور مي داند. 
اين پيوســت فرازي تاريخي نيز هســت. فرازي که 
طي آن به برهــه اي از تاريخ تفکر ديني در جنبش 
آزادي خواهــي ايرانيــان مي پــردازد و به ضعف ها 
و قوت هــا و تالش هايــي که بــراي برطرف کردن 
ضعف هــاي نهضــت فرهنگي – اســالمي شــده 
اســت اشــاره مي کند، در انتها و براي درک بهتر و 
توشه گيري مســتقيم تر از روش تفســيري آيت اهلل 
طالقاني، تفســير آيات آغازين سوره آل عمران که 
توسط آن مرحوم انجام شده، به عنوان پيوست پاياني 

کتاب آمده است.■

آيتاهللطالقاني
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روابط اجتماعي، سازمان ها و ساختارهاي نويني که 
ما تأســيس مي کنيم، بايــد منعکس کننده تعهدمان 
به حقوق بشــر همه جانبه و جامع باشــد. ازآنجاکه 
دموکراسي در مرکز همه چيز قرار دارد، پروژه هاي 
اجتماعــي، رونــد و روال هــاي دوســتي، هزينه ها 
و خط مشــي هاي سياســي نمايشــگر اولويت هايي 
خواهد بود که مردم روي آن ها به توافق رسيده اند.

در جوامع کاپيتاليســتي معاصر، حق داشتن شغل و 
حق داشتن استاندارِد پذيرفتن زندگي وجود ندارد. 
در يک جامعه سوسياليســتي، معناي حق اشــتغال 
انســان با مزد عادالنه و مســاعد، ايــن خواهد بود: 
شــغلي که از نظر اجتماعي مفيد است و درآمد آن 
به شخص اجازه مي دهد از زندگي لذت ببرد و در 

امور فرهنگي جامعه خود شرکت کند.
سيســتم حمل ونقــل تميــز و مطمئــن و فراگيــر، 
کارکنــان را قادر خواهد ســاخت که به محل کار 
خود بروند. مراقبت روزانه براي تمام کســاني که 
به آن نياز دارند ماننــد کودکاني که والدين آن ها 
کار مي کنند يا سالمنداني که به مراقبت نياز دارند، 
بايــد به طور رايگان ارائه شــود. حق اســتراحت و 
فراغــت نيز به همان اندازه حق شــغل مهم اســت؛ 
زيرا اين يک ضرورت اســت که مردم از زندگي 
خود لذت ببرند و در امور همسايگي و شهروندي 
خود شــرکت کنند و مهمتر از ايــن بايد کارگران 
حق تصاحب و کنترل توليدات کار خود را داشــته 
باشــند و اين به معني انهدام پايه هاي ظلم و ستم و 
بهره کشي از کارگران و منزوي ساختن آن ها است.

معناي حق سالمت انســان تنها اين نيست که مردم 
حق داشته باشند بيمه ســالمت رايگان و همه جانبه 
داشته باشــند، بلکه بايد اين حق را نيز داشته باشند 

کاپيتاليســم و سياســت اســتعماري جهانــي منکر 
اســتقالل و خودمختاري افراد و جوامع بر زندگي، 
منابع و تاريخ خودشــان اســت. کاپيتاليسم سيستم 
کنترل را روي هر جنبه اي از زندگي توليد مي کند 
و تداوم مي بخشد و انسانيت مردم را خوار مي سازد 
و از شــکل مي اندازد؛ بنابراين مبارزه براي حقوق 
بشر، هم بايد ضد کاپيتاليستي و هم ضد استعماري 
باشــد؛ اما کســاني از ما کــه براي يــک واقعيت 
تازه در حاشــيه مي جنگيم، بايــد درعين حال يک 
بينش جايگزين بر اســاس باالترين اصول اخالقي 
ســازمان هاي اجتماعي را گســترش دهيم و متعهد 
باشــيم که هرگونــه ســتم و ســرکوب را از ميان 
برداريــم؛ اين معناي سوسياليســم اســت. در يک 
سيستم سوسياليستي حقوق بشر به نيازهاي بيان شده 

اکثريت مردم بستگي دارد.
چرا حقوق بشــر فقط ذيل سوسياليسم امکان پذير 
است؟ براي اينکه بازسازي وقار انساني، چه در بعد 
فردي و چه در بعد جمعــي و نهادينه کردن آن در 
تمام روابط اجتماعي، در کانون ديد سوسياليسم و 

حقوق بشر مردم محور قرار دارد.
البته صرفاً با اين وصف تغيير سيستم اقتصادي به طور 
اتوماتيک تمام انواع روابط ظالمانه و سرکوب کننده 
را از ميان نخواهد برد و مســئله جدايي انســان هاي 
»ارزشمند« از انســان هاي »بي ارزش«، نخبه ساالري 
و نهضت احمقانه حمايــت از مصرف کننده، تنفر 
از فقيــر و ايدئولوژي برتري جويي ســفيد را پايان 
نخواهــد داد. بــراي غلبه بــر اين  مــوارد، به زمان، 
هشياري و مراقبت نياز داريم؛ بنابراين ما بايد براي 
زندگي روزانه خود و براي وقار و منزلت انســاني 

افراد و جوامع مبارزه کنيم.

چه گــوارا مي گويد: »سوسياليســم اقتصادي بدون 
اخالق کمونيســتي موردعالقه من نيست. ما با فقر 
جنگ مي کنيم، ولــي درعين حال با بيگانگي نيز... 
اگر کمونيســم از آگاهي جدا گردد، ممکن است 
راه و روشــي صرفــاً براي توزيع باشــد، اما در اين 

صورت روِش تفکر و اخالِق انقالبي نيست.«
»اودر لــورد« مي گويد: »ابزار اربــاب، هرگز خانه 
اربــاب را خراب نمي کنــد. يا چاقو هرگز دســته 

خودش را نمي برد.«
سوسياليســم در امريکا به چه شــکل خواهد بود؟ 
يک حرکت سوسياليســتي به چه صورتي خواهد 
بود؟ اين به مفهومي بســيار وســيع تر از حقوق بشر 

نياز دارد؛ بسيار وسيع تر از آنچه امروز شايع است.
يکي از تناقض آميزترين عناصر فلسفه کاپيتاليستي 
اين اســت که مفهوم مجرد فرد را ستايش کرده و 
گرامي مي دارد، درحالي که افراد حقيقي و جمعي 
را توســط امپرياليسم و اســتثمار کاپيتاليستي فاسد 
و منهــدم مي کند. تعريف جناح راســت از حقوق 
بشــر در درجه اول حقوق مالکيت است؛ حق پول 
ساختن. تعريف متداول ليبرالي آن به حق مشارکت 
در پروســه سياسي و حق محافظت در مقابل برخي 

تبعيض ها محدود شده است.
تعريف مردم محوري حقوق بشر، شامل آن حقوقي 
اســت که بر نوعي شــيوه زندگي تأکيــد دارد که 
افــراد و گروه ها براي خودشــان از طريق مبارزات 
اجتماعي-که بيان کننده باالترين درجه تعهد نسبت 
به مقام و مرتبه انســاني و عدالت اجتماعي اســت- 
تعريف کرده و مســتحکم ساخته اند. چنين حقوق 
بشــري بدون سوسياليسم و سوسياليســم نيز بدون 

چنين حقوق بشري وجود نخواهد داشت.

سوسياليسم؛ باالترين توصيف حقوق بشر
نويسنده: آجامو باراکا*

برگردان: علي بهفروز

آجامو باراکا يكي از فعاالن باســابقه حقوق بشر و از پیشكسوتان حرکت آزادي 
سیاهان اســت. وي از پیش قدمان کوشش براي توسعه يک پرسپكتیو بنیادي و 
مردم  محور روي حقوق بشــر و به کارگیري آن در مبارزات براي عدالت اجتماعي 
اســت. باراکا مدير مؤسس شــبكه حقوق بشر امريكا اســت. همچنین عضو 
هیئت امناي مرکز حقوق قانون اساســي، مرکز عمل آفريقايي و مرکز حقوق بشر 
کارگران مي سي ســي پي بوده اســت. در حال حاضر او رئیس هیئت امناي مرکز 
امريكاي التین و جامعه کارائیب است و با شبكه اتحاد چپ سیاهان کار مي کند، 
همچنین در مجمع مطالعات مشــي سیاسي عضويت دارد و سردبیر »مبارزه بايد 

براي حقوق بشر باشد: صداهايي از خط مقدم« است.



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
14

غيرسياسي از حقوق بشر را به خود تحميل کنيم. به 
توهمي که ماندن زير لواي جهاني بودن فردگرايي، 
توجيه بازار کاپيتاليســم، مردساالري و برتري نژاد 
سفيد را دوباره تأکيد مي کند. براي ما مبارزه براي 
حقوق بشــر يک مبــارزه زندگي يا مرگ اســت، 
يعني آينده مردم ما و اجتماع ما در خطر اســت. از 
طريق تجربه زندگي فهميده ايم که کاپيتاليسم منکر 
هرگونه صدا و منزلتي براي افراد يا جوامع، در تمام 
قلمرو زندگي اجتماعي اســت و ايــن طبيعت آن 
اســت. ما باور داريم که پتانسيل کامل ايده حقوق 
بشر که با مفهوم منزلت موروثي هر فرد و جمعيت 
عجين شــده، فقط از طريق ســاختن يــک جامعه 
سوسياليســت بر پايه رشــته اي از روابط اخالقي و 

اجتماعي متفاوت، مي تواند تحقق پيدا کند.
چه گوارا فهميده بود براي اينکه سوسياليســم موفق 
شــود بايد روي مبنا يا پايه اخالق تازه اي اســتوار 
شود. اخالقي واالتر که ماترياليسم بدسليقه جامعه 
کاپيتاليستي را و اکونوميستي که اغلب کوشش هاي 
شکســت خورده سوسياليســم را در قــرن بيســتم 
مشــخص مي کند، مردود شــناخته اســت. براي ما 
هسته اين سيستم اخالقي ايده بنيادي انسان محوري 
حقوق بشر اســت که بدون هيچ گونه عذرخواهي 
اظهار مي دارد که فقط امريکاي سوسياليست است 
که مي تواند شرايط را براي حقوق بشر فراهم سازد.
*Ajamu Baraka■

ســلطه ممکن اســت به اين معني باشد که مملکتي 
کــه ما امروز مي شناســيم، ازآن پــس ديگر وجود 
نداشته باشد يا به شــکل امروزي آن وجود نداشته 
باشــد. معناي اين، احترام به تصميم هايي است که 
ســياهان و چيکانوهاي امريکايي به صورت مردمي 
تحت سلطه، درباره روابط خود با امريکا مي گيرند؛ 
بنابراين ممکن اســت به معني اســتقالل براي مردم 
پورتوريکــو و آزادي براي مردم بومي آالســکا و 

هاوايي باشد.
سياست ضد اســتعماري، همکاري آزادانه مردم با 
اصول مســتمر و بلندمدت سوسياليسم را مي طلبد. 
تفاوتي نمي کند که چگونه در ضمن تمرين عملي، 
سوسياليسم در طول سال ها پايمال شده است، بلکه 
بايد مبارزه کنيم تــا اين اصل را پابرجا نگه داريم، 
حتي اگر چشم انداز آنچه رهايي از چنگ استعمار 
معنا مي دهد، براي برخي از ما که نسبت به مرزهايي 
که اياالت متحده امريکا به آن  اطالق مي شود بومي 
نيستيم، ناخوشايند باشد. رهايي از چنگ استعمار را 
نبايد به صورت يک نماد تصور کرد، بلکه اين يک 
پروسه واقعي اســت که برتري نژاد سفيد و قدرت 
مهاجر بورژوا را بيرون مي انــدازد و مقابل هر نوع 
کوششــي تحت هرگونه ظاهــر و هيبت متفاوتي- 
فرقــي نمي کند مدعي باشــد چه انــدازه انقالبي و 
پيشرو است که بخواهد برتري نژاد سفيد را دوباره 

تحسين کند- مقاومت خواهد کرد.
مــا نمي توانيــم توهــم يــک مفهــوم بي طرفانه و 

کــه اجازه ندهند در همســايگي يا در شــهر آن ها 
چيزهايي که انســان ها و زمين را مسموم مي سازد، 
دفن شــود. معناي حــق تعليم و تربيــت، تحصيل 
رايــگان و فراگيــر بــراي همه و در تمام ســطوح 
ـ دبســتان، دبيرســتان و دانشــگاهـ  اســت. تعليم و 
تربيتي که به مردم کمــک خواهد کرد تا آگاهي 
نکته سنجانه و پرســپکتيو ضد ظلم و ستم در آن ها 
توســعه پيدا کند و بتوانند اهداف و مقاصد خود را 

بهتر کنترل کنند.
حــق تأمين اجتماعي در يک جامعه سوسياليســتي 
به اين معنا نيســت کــه يک برنامه بازنشســتگي با 
درآمــدي در حد فقر به مردمي کــه تمام زندگي 
خود را کار کرده اند و اغلب هيچ گونه بازنشستگي 
خصوصي و درآمد ديگري ندارند، ارائه شود بلکه 
به اين معنا اســت که مردم در طــول تمام زندگي 

خودشان رها از ناامني اجتماعي باشند.
معناي واقعي امنيت اجتماعي اين اســت:  چيزهايي 
که براي يک زندگي آبرومندانه الزم اســت )اعم 
از غذا، آب، پوشــاک، مسکن، مراقبت پزشکي و 
بهداشتي و خدمات ديگر( براي همه مردم از طريق 
تجميع جمعي منابع و تعيين توزيع دموکراتيک آن، 
تضمين شده باشــد و به همه افراد برحسب مهارت 
آن هــا و برحســب نيازشــان، تضمين حــق امنيت 

اجتماعي داده شود.
به خاطر تاريخ اســتعماري امريکا، تشــخيص حق 
خودمختــاري براي مردم بومــي و ملت هاي تحت 

کتاب بخوانيد و هديه دهيد

نشــر صمديه به مدير مســئولي لطف اهلل ميثمي افتخار دارد كه در مدت شانزده 
سال چندده كتاب سياسي- راهبردي را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در 
همين راستا بر آن است تا براي خوانندگان نشريه سياسي- راهبردي چشم انداز 
ايران كه عالقه مند به تهيه اين كتاب ها هســتند، بــا تخفيف ويژه 20درصدي، 

كتاب هاي درخواستي را ارسال كند. 

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

كتاب فروش هاي سراسر كشور نيز مي توانند براي سفارش كتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 
»كتاب گستر« به شماره تلفن هاي 2-22024141 و 22019795 تماس بگيرند. 
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برخوردي که بخشــي از جريان راست ايران پس 
از شکســت اصالحات پيش گرفت؛ روکشــي از 
قانون، روکشي از اصالح طلبي و روکشي فانتزي 
از مدرنيســم. دوران اول با بناپارتيسم ناصري سر 

شد. 
	 دوران دوم مداراگري مظفري بود: او

بنــا نبود جلوي حرکت بايســتد. تأخيري حرکت 
مي کرد و خيلي هم درکي از مشــروطه نداشــت، 

اما باالخره صدور فرمان مشروطه را انجام داد. 
	 دوره سوم دوره شلتاق محمدعلي شاهي

بود. شــلتاق محمدعلي شاهي استراتژي را طور به 
طــور کرد، دو مرحله اي کــرد. پس از اينکه او و 
اردوگاهش مقابل مشــروطه ايستادند و پس از به 
توپ بســتن مجلس، مشروطه اســتراتژي ديگري 
را پيش گرفــت. در دوراني که محمدعلي شــاه 
بــه تهران آمد و بــا کمپي که تشــکيل داد مقابل 
مشــروطه قرار گرفــت، تا زمــان به توپ بســتن 
مجلــس شــاهد يــک اســتراتژي خــرد واســط 
هســتيم. اگر در مرحله اول نفي مطلقيت و تحقق 
مشروطيت با لحاظ ســلطنت پيش آورده مي شد، 
اينجا يــک پيش برندگي جديــدي در آن دوران 
گذار تا به توپ بســتن مجلس به کار بســته شــد. 
بنا بــود که مشــروطه خواهان و کمپ مشــروطه 
مقاومت کمپ ضدمشروطه را بشکنند. چند ماهي 

کمــپ مقابله تشــکيل داد؛ خودش محــور بود. 
بخشــي از روحانيــون مرتجع همــدم و هم نواي 
او بودنــد. طيفــي از روس هــا، قزاق هــا و معلــم 
روســي اش شاپشــال کنارش بود و نهايتاً اطرافيان 
سرکوبگري که از تبريز با خودش به تهران آورد. 
با تشــکيل اين کمپ، مقابل مشروطه ايستاد. نوعاً 
مشروطه ايران از ابتداي شــکل گيري انگاره هاي 
اوليــه تا اين زمــان »ســه دوران« را در مواجهه با 

خودش تجربه کرد: 
	 بناپارتيســم دوران  اول،  دوران 

ناصرالدين شــاهي بــود: بناپارتيســم به اين 
مفهوم اســت که يک جريان مرتجع ســرکوبگر 
شعارهاي دوران را مي گيرد و از آن خود مي کند 
و يــک ماکــت فانتــزي از آنها مي ســازد؛ مانند 
مجموعــه اقداماتي کــه ناصرالدين شــاه در دهه 
آخر عمــر خود کرد. تشــکيل کابينه مدرن، کار 
گذاشتن مجســمه ها در تهران، نو کردن ميدان ها 
)مبلمان شــهري(. در حقيقت او کاور اصالحات 
را پوشــيد بي آنکــه در ذاتش پوســتيني از درون 
اصالح طلبانه پوشــيده باشــد. به اين نــوع فيگور 
مي گويند بناپارتيســم. يعني شــما چيزي را قبول 
نداشــته باشيد، اما بنا به مصلحت دوراني بپذيريد، 
شعارهايش را مصادره کنيد و ماکتي هم از آن ها 
بســازيد ولــي در داخل کار خــود را بکنيد. نوع 

استراتژي
بحــث اول بحث اســتراتژي هســت: دو رويکرد 
اســتراتژيک مرحلــه اي در مشــروطه بــه چشــم 

مي آيد:

رويكردهاي استراتژيک مرحله اي
	اول مرحله: نفي مطلقيت – تحقق مشروطيت
	دوم مرحله: نجات و باز احياي مشــروطيت

مشــروطه خواه  در مجموع جامعه  اول:  مرحله 
بــود؛ اعــم از روشــنفکر و روحاني و پيشــه ور و 
کاســب و بازاري و تاجر و مــردم عام حاضر در 
صحنه، ظرف دوران را مرعي مي داشتند ]رعايت 
مي کردنــد[. ظــرف دوران همــان ســلطنت بود. 
ســلطنت تا آن زمان مطلقه بود و بنا بود مشروطه 
شــود؛ لذا در استراتژي مرحله اول، حفظ سلطنت 
اصل بود و شــاه لحاظ مي شــد. مظفرالدين شــاه 
ويژگي هاي خاصي داشــت. به غايت محافظه کار 
بود، اهل ريســک نبــود، اهل مدارا بــود. به طور 
نســبي فســاد اخالقي داشــت؛ به عنــوان وليعهد 
تبريزنشين فساد اخالقي عرفي دوره را داشت؛ اما 
مذهبــي هم بود و تحت تأثيــر مراجع به خصوص 
مثلــث نجف بــود و روي آيات عظــام طباطبايي 
و بهبهاني هم حســاب ويــژه باز مي کــرد؛ لذا با 
چنيــن ويژگي هايي که اهل مــدارا بود، فرهنگ 
مذهبي داشــت، بناي ايســتادگي مقابل مشروطه 
را نداشــت و مراجع را هم لحاظ مي کرد، جامعه 
مشــروطه خواه، ســلطنت و مظفرالدين شاه را هم 
لحاظ کــرد، اما اتفاق ويژه اي کــه افتاد به فاصله 
کوتاهي پس از صدور فرمان مشروطه، شاه فوت 
کرد و محمدعلي شــاه جانشين او شد. محمدعلي 
شــاه به رغم پُز اوليه حمايت از مشروطه در زماني 
کــه در تبريز بود و اول اقامت در تهران، اما نقش 
تاريخــي کــه ايفا کرد ايــن بود که بنا بــود مانع 
تاريخــي تحول و تطــور در ايران شــود. او يک 

مقاومت و مجاهدت براي نفي مطلقيت
استراتژي، مشي، مردم، برد اجتماعيـ  جغرافيايي و جهت گيري طبقاتي 

در انقالب مشروطه

هدي صابر

بررسي فرازهاي تحوالت تاريخي ايران معاصر بر اساس مؤلفه هاي بنیاديني 
نظیر اســتراتژي، مشــي، جهت گیري طبقاتي، ايدئولوژي و... به شــكل 
ســامان يافته و تطبیقي کمتر توســط محققان و صاحب نظران مدنظر بوده. 
اين بررســي توسط زنده ياد هدي صابر در سلسله مباحث »هشت فراز، هزار 
نیاز« صورت گرفته است. در مجموع اين جلسات پانزده نشست به بازخواني 
انقالب مشروطه ايران تخصیص داده شده است. پیش تر در چشم انداز ايران 
شماره 80 )مرداد 1392( يكي از نشست هاي پانزده گانه انقالب مشروطه که 
به بررسي دستاوردهاي اين انقالب اختصاص داشت، منتشر شده بود. اکنون 
نشســت ديگري از اين مجموعه که به بررسي شــش مؤلفه کلیدي انقالب 
مشــروطه )استراتژي، مشي، مردم، برد اجتماعيـ  جغرافیايي و جهت گیري 
طبقاتي( مربوط مي شــود، تقديم خوانندگان مي شود. الزم به ذکر است که 

پانوشت ها توسط چشم انداز ايران به متن اضافه شده  است. 
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اول دهه 30 اين مشي، مشــي پذيرفته شده دوران 
اســت. در اين دوره نمي بينيم کســي آنتاگونيسم 
پيشــه کند، مخفي کاري پيشه کند، غير از سازمان 
افســري حزب توده که فلســفه تشکيالتي خاص 
خــود را داشــت. کار غيرعلنــي و زيرزمينــي، 
تدارک مبارزه مســلحانه، طور به طور شــدن در 
درون و خيــز بــراي تغيير مشــي را در حد فاصل 
1332 – 1320 نمي بينيم، اما پس از سرکوب سال 
32 و سرکوب تابســتان گران سنگ، رژيم شاه با 
حمايت امپرياليســم ارتجاعي امريکا و انگليس و 
بخشي از روحانيت ســياه انديش و دربار و کانون 
افســران بازنشسته، شــرايط را طور به طور مي کند. 
در شــرايط جديد ديگر ورود بــه مجلس، مبارزه 
پارلمانتاريســتي، کار علنــي، کار قانوني از ذهن 
همه خارج مي شــود. هر کس که فلسفه مبارزاتي 
پيشــين را از ذهن خارج نکند در آفسايد شرايط 
قــرار مي گيرد. مجلس 18 بالفاصله پس از کودتا 
تشــکيل مي شــود؛ نواب صفوي بــراي ورود به 
مجلس هجدهم نامزد مي شــود. نــواب کاماًل در 

آفسايد قرار مي گيرد. 
در دهه 1970 آژاکس آمســتردام به عرصه آمد. 
آژاکــس تيــم نويي بــود. کاًل سيســتم را عوض 
کرد. يک مربي فکور به اســم اســتفان کواکس 
داشــت. او بسيار فکري بود و يک ايدئولوگ در 
ورزش بود که تکرار هم نشــد. تا آن زمان روش 
بازي، سيســتم کالسيک انگليســي بود 3-3-4 ؛ 
مدافع ها و هافبک ها از گوش ســانتر مي کردند و 
يک فوروارد ســرزن هم داشــتند که گل مي زد. 
20 سال سيســتم جهان تحت تأثير سيستم 4-3-3 
انگليس بود. اســتفان کواکس آمد  گفت ما فقط 
به گوشــه هاي زميــن کار نداريم، يک مســتطيل 
90× 110 هســت، مــا با تمام عرصــه کار داريم. 
اين يک حرف بســيار کيفي بود. 10 نفر بازيکن 
را »امــواج الله هــا« ناميدند؛ چون هلنــد نارنجي 
مي پوشــيد. با هم مي رفتند و بــا هم مي آمدند. در 
بازي با آژاکس که هفت نفرشــان استخوان بندي 
تيــم هلنــد را در جــام جهانــي 74 مي ســاختند، 
هر کس با هلنــد بازي مي کرد، اگر در آفســايد 
مي ماند، نيم متر و يک پا و يک دســت نبود، 30 
متر در آفســايد بود. يعني کاماًل قابل تشخيص بود 
که خطاي تاکتيکــي انجام داده اند. نواب صفوي 
به اين گونه در آفســايد رفــت. اينکه در دهه 30، 
مشي، مشــي مقاومت شد. همه رفتند زير. نهضت 
مقاومت ملي تأســيس شد. شب نامه  جاي روزنامه 
را گرفت؛ بيانيه عليه تشــکيل کنسرســيوم، جاي 
مقاله هــاي دوران علني دکتر مصــدق را گرفت. 
بخشي از جنبش دانشــجويي هم رفت زير. ديگر 
اينجــا هيچ کس به ابزارهاي مبارزه قانوني- علني 
فکر نمي کرد و اگر فکر مي کرد در آفســايد قرار 

مي گرفت. 
دهه 40 اساســاً فضا عوض شــد. در اول اين دهه 
ســرکوبي صورت گرفت و آن سرکوب ضميمه 
ســرکوب ســال 32 شــد و همگان به ايــن نتيجه 
رســيدند با اين رژيم هيچ نمي شــود کرد و فقط 

واپس گرا را بازسازي کرد و کوشيد سلول هايش 
را نــو کنــد. از ايــن مرحلــه يک مــرز حرکت 
ـ علنــي را داريــم و ســازمان دهي هاي  مخفــي 
مخفي- علني. اما به هرحال هنوز دور مســالمت-

مقاومت بود. همه چيز علني بود، منهاي بخشــي از 
سازمان دهي ها و نشر شب نامه ها، پيش برندگي ها 

و سازمان دهي ها هم علني بود. 
همان زمان يــک رگه خودمختــار را هم ما ناظر 
و شــاهد بوديم. يــک راديكاليسم افراطي که 
به حــذف و ترور روي آورد و در ســير خودش 
پيرامون شــاه هم هوس کنار زدن محمدعلي شــاه 
و تصاحــب ســلطنت را داشــت: بــرادران ناتني 
محمدعلي شــاه. اگــر حرکــت بــرادران ناتنــي 
محمدعلي شــاه کــه خطشــان، تصاحــب قدرت 
بــا اســتفاده از فرصــت بــود، در کنــار آن رگه 
خودمختــار را در برخــي انجمن هــاي غيبي قرار 
دهيــم، مجموعــاً يــک راديکاليســم افراطي را 
به عنوان يک رگه، يک جويبار و نه جريان اصلي 

در مرحله اول شاهد هستيم.
اما مشــي در مرحله دوم که در دوران استبداد 
صغيــر هســت، مشــي مجاهــدت اســت. اينجا 
مجاهدين و فداييان وســط مي آينــد. پيش از آن 
روشــنفکر و روحانــي و بــازار و مــردم پاي کار 
بودنــد، اينجا شــرايط به گونه اي رقــم مي خورد 
کــه فعــاالن دوره اول را به مرخصي مي فرســتد. 
کشــش دوره جديــد به گونــه اي اســت که هر 
کســي نمي تواند زير ســنگيني و وزن مخصوص 
آن برود. مجاهدين و فدايي ها در تبريز و رشــت 
و اصفهــان و نهايتــاً بخشــي هم در تهران وســط 
مي آينــد. پــس از به توپ بســتن مجلس، مشــي 
عوض مي شــود کــه در چهارچوب همــان تغيير 
اســتراتژيک برگ قبل با هم مــرور کرديم. اينجا 
ريزشي صورت مي گيرد و اقليت پاک بازي باقي 
مي مانند و احــزاب کنار مي روند، انجمن ها ديگر 
قادر به فعاليت علني نيستند، پارلمان به توپ بسته 
مي شــود. نهادهاي دموکراتيــک و علني به عنوان 
دســتاوردهاي مشروطه يا به توپ بسته مي شوند يا 
شرايط برايشــان تنگ مي شود و به خودتعطيلي و 
خودسانسوري دچار مي شــوند. از تبريز اقليتي به 
ميدان مي آيد و روحيه خود را تســري مي دهد و 

نهايتاً تهران فتح و شاه سرنگون مي شود. 
توجه به يک نكته تاريخي

اينجــا به يک نکتــه تاريخي توجــه مي دهيم که 
در جمع بندي نهايي با آن ســروکار داريم. اساساً 
وقتي شــرايط بسيار ناگهاني طور به طور مي شود، 
مشــي قبلي نهايتاً فلســفه خود را از دست مي دهد 
و مشــي جديد به پيش برندگان تحميل مي شــود. 
در تعيين مشــي برخالف استراتژي، جريان مقابل 
نقش تعيين کننــده دارد. در تاريــخ معاصر ايران 
دهه به دهــه مي توان اين تجربه را مشــاهده کرد 
که جريان مقابل چه تأثيري بر تعيين مشــي طرف 
ديگر داشــته اســت. دهه 20 مشــي، مشــي علني 
است، کار قانوني، مبارزه پارلماني، برنامه احزاب 
براي ورود به مجلس يا ورود به دولت. تا دو سال 

به اين کلنجار گذشــت تا اينکــه مجلس به توپ 
بسته شد و استراتژي مشــروطه پس از اين اتفاق، 
دگرگونه شد. پس از اين واقعه ، يک طيف اقليتي 
در صحنه ماند؛ يعني مشــروطه ريزش جدي پيدا 
کرد که در بررســي »مشــي« خواهيم ديد. آن ها 
که ماندند خطشــان نجات و باز احياي مشــروطه 
بــود، حذف مانــع بــود. اينجا يک آنتاگونيســم 
مقابل کمپ مرتجع ضدمشــروطه سرکوبگر پيش 
گرفته شد، ولي باز هنوز بنا بود که اساس سلطنت 
مشــروطه پيش گرفته شــود. حذف مانع تاريخي 
که محمدعلي شــاه نمادش بود، با حفظ ســلطنت 
مشروطه پيش گرفته شد. پس ما دو مرحله داريم: 
مرحله اول نفي مطلقيت، تحقق مشــروطيت با 

توان پيش برندگي
يک دوران گذار و واســط داريم، مقاومت و 

پس زدن جريان مشروطه.
مرحله دوم که در حقيقت پس از دوران گذار 
رخ داد، نجات و احياي مشــروطه اســت با اصل 

حذف محمدعلي شاه و حفظ کادر سلطنت. 

مشي
مشــي نيز مشــي مرکبي بود. مرحلــه اول عناصر 
تشــکيل دهنده مشــي، مســالمت و مقاومت بود؛ 

مرحله دوم مجاهدت بود. 

مشي مرکب
	مسالمت – مقاومت
	مجاهدت

در مرحله اول پيش از مقاومت محمدعلي شــاه 
و به توپ بســتن مجلس، مشي مشروطه مسالمت، 
مقاومت با وزن مخصوص افزون تر مسالمت بود. 
مطالبات علني طرح مي شد؛ پيش برندگي ها علني 
بود، سازمان دهي ها عموماً علني بود و حرکت هم 
در صحــن جامعه بود؛ تحصن و تجمع و بســت و 
ابزاري ازاين دســت. يک مقاومتي هم بود؛ چون 
بخشي از ارتجاع در پيرامون مظفرالدين شاه فعال 
بود و پس از او که محمدعلي شاه مجموعه جريان 

محمد علي شاه قاجار
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حاشيه. يک متن ســرخ حداقلي باقي ماند و يک 
حاشــيه زرد حداکثري. مشــي، مشي مرکبي بود؛ 
فاز اول قبل از استبداد صغير: مسالمت- مقاومت. 

فاز دوم مجاهدت.

ابزارهاي مشي
ابزارهــاي مشــي در فاز اول نشــريه بــود؛ اعم از 
مطبوعه هــا، رســاله ها، اعالميه هــا شــب نامه ها و 
فتــاوي؛ کليه عناصــر قابل انتشــار. منبر و محراب 
روحانيت بود که کارايي ويژه داشت؛ بست نشيني 
و کوچ و ســازمان دهي و پارلمان. اين ابزارها در 
دوران مقاومــت- مســالمت کامــاًل جوابگو بود. 
آنتاگونيســمي در ميان نبود و نهادها هم نهادهاي 
علني بودند و تا حد امکان روباز با سازمان دهي تا 
حد امکان آکواريومي بودند. بعد هم که پارلمان 
تشکيل شــد و ســنت جديد مبارزاتي در ايران با 
پارلمان شکل گرفت که سرنوشت خاص خودش 
را پيــدا کرد. همچنان که اســتراتژي دو مرحله اي 
بود، مشــي هم به تعاقب استراتژي گزينش شده و 
اتخاذشــده دو مرحله اي، تبديل به مشــي مرکب 

شد. 

مردم
مــردم در پي حلقه هــاي مفقــوده تاريخي بودند: 
امنيــت، کرامــت، عدالــت، مشــارکت. اگر در 
تنباکــو حضور مــردم نقطه اي بود، در مشــروطه 
ايــن حضور روندي شــد. اين بســيار پرارزش 
اســت. مردم در تنباکو يک دوره کوتاه به صحنه 
آمدنــد و آن را پر کردند و به عنوان ابواب جمعي 
روحانيت و تجار به عنوان دو ستون اصلي استارتر 
و پيش برنــده جنبــش تنباکو ]عمــل کردند[. اما 
در مشــروطه مردم آمدند و يــک روند را تجربه 
کردنــد. در تنباکو يک فــراز کوتاه مدت تجربه 
شد. در مشــروطه يک روند طوالني مدت تجربه 
شــد. در تنباکو مردم با حضور خود يک تلنگري 
به قدرت زدند که قــدرت را تا چند قدم باز پس 
بردند بــراي اثبات اين مفهوم که ما هم هســتيم، 
رعيت هم هســت، ما را بايد قــدرت مطلقه لحاظ 
کند. فلســفه حضــور مــردم در کوتاه مدت فراز 
تنباکــو لحاظ کردن آن ها توســط قــدرت مطلقه 
است. اما در مشــروطه اتفاق ديگري افتاده؛ مردم 
يک دهه به صحنه آمدند و ماندند و نمي خواستند 
تلنگر بــه قدرت بزننــد؛ مي خواســتند قدرت را 
مشروط و مقيد کنند. اينجا کار از تلنگر و »ما هم 
هســتيم« و »ما را هم لحاظ کن« و »ما هم انسانيم« 
گذشــت و رســيدند به اينکه قدرت،  بخشــي از 
حقيقت اســت و ما بخش مهمتر از حقيقتيم. بيعت 
را مطــرح کردند. در دوران مــدرن، بيعت همان 
قانون اساســي است. قانون اساســي بيعت و ميثاق 
بين مردم و ســلطنتي شــد که پيــش از آن مطلقه 
بود، لــذا در مشــروطه دو اتفــاق کيفــي افتاده: 
حضــور نقطه اي تنباکو به حضــور روندي تبديل 
شــد. تلنگر »ما را لحاظ کن« تنباکو تبديل شد به 
روند عقــب راندن قدرت و مشــروط کردنش و 

تفهيم به قدرت که »با ما بيعت کن و مقيد شــو«. 

ســوز و خزان دوران آنتاگونسيم بر درختان باقي 
مي مانند و تا آخر زمســتان هــم مي مانند و به بهار 
مي پيوندنــد. تا يکــي دو ماه پيش هــم در تهران 
مي توانيــد ببينيد. غنچه را کنــار برگ هاي مقاوم 
باقي مانده از زمســتان قبل مي شــد ديــد. طور به 
طور شدن مشــي اين گونه است. يک خانه تکاني 
جدي وجــود دارد، بخشــي هم مي ماننــد. آن ها 
که مي مانند ديگــر نمي توانند برونــد. به ويژه در 
ايران: هم افت مردانه اســت از نــوع مردانه گري 
ســتارخان، هــم افــت ايدئولوژيک اســت و هم 
افت تاريخي. امکان بيرون رفتن نيســت. کسروي 
مي گفت از ايــران آذربايجان ماند، از آذربايجان 
تبريــز، از تبريز يک کــوي، و از يک کوي يک 
کوچه اميرخيز که در آن ســتار مقاومت مي کرد؛ 
سپس آن کوچه به کوي و کوي به شهر و شهر به 
واليت و واليت به کشــور تبديل شد. اين قاعده 
در مشــي هميشــه تکرار مي شــود. پس در اينجا 
عناصر مجاهدت، عنصر دوم مشي ترکيبي ماندند 

و شرايط را دگرگون کردند. 
در بقيــه ممالک هم اين را مي بينيم. در شــيلي تا 
ابتــداي دهه 1990 مبارزه آنتاگونيســتي به  تالفي 
سرکوب وحشــيانه آلنده ]توســط ژنرال پينوشه[ 
به حمايت امريــکا، حاکم بود. ابتداي دهه 1990 
کــه آيلوين با مبــارزه دموکراتيــک و با انتخاب 
دموکراتيــک به ســر کار آمد، مبــارزه چريکي 
دليلي نداشت انجام شود.1 در السالوادور زماني که 
جنبش مســلحانه 2FMLN و جبهه آزادي بخش 
الســالوادور اول دهــه 90 )با حاکميــت( قرارداد 
صلح امضا کردند، ميدان از سالح خالي شد. همه 
جا همين جور اســت. االن ساندينيســت ها مجدداً 
به عنوان يک جنبش سياسي مدني پارلمانتاريستي 
بــي اســلحه دهــه 70 بــه روي کار آمدند. پس 
مشــي جايي تحميل مي شــود و جايــي انتخاب. 
در مشــروطه تحميل شــد. از نوع تحميل دهه 40 
ـ حــدود پنج دهه پس از مشــروطه. در اين دوره 
طبيعتاً ســازمان دهي ويژه شــد، نفرها ويژه شدند. 
نفرها شــدند نفرهاي فدايي. جامعه تبديل شــد به 
عامل ـ تماشــاگر. يک اقليتي عمل کننده ماندند و 
يک اکثريتي تماشــاگر شدند. تبديل شد به متن- 

بايد بــا زبــان خودش ســخن گفــت. هيچ کس 
در پي تشــکيل حــزب و نهادهاي مدنــي و کار 
قانوني نبود. نســل پيشــين مبارزاتــي کنار رفت، 
ميــدان را خالي کرد و به نســل جديــد بفرما زد؛ 
بفرماي پدرانه و تاريخي هم زد. نســل جديد که 
آمد محور اســتراتژي دوران شد؛ مشي شد مشي 
مســلحانه، مبارزه مخفي، سازمان دهي خودکفايي 
تيمــي. غير از ايــن نوع مبارزه هيچ نبــود؛ غير از 
مشــي آگاهي بخــش شــريعتي که فــردي بود و 
فلســفه خودش را داشــت. بقيه که خــود باني و 
مؤســس نبودند، همه خود را حــول مجاهدين و 
حول شــريعتي تعريــف مي کردنــد؛ به خصوص 
ســازمان دهي مجاهديــن. بقيه براده شــدند دور 
آن هــا. اينجــا طبيعتاً کســي بــه کار علنــي فکر 
نمي کــرد. دهه 50 اساســاً دهه عمــل و براندازي 
بود؛ تبســم کردن به رژيمي که دو بار ســرکوب 
کــرده بــود و در دهه 50 به ســرکوب متوســل 
شــده بود، اساســاً منتفي بود. در ادامه آن مشــي 
هم، انقالب درآمد که انقالب اساســًا آمد سفره 
سلطنت 2500 ســاله را جمع کرد. در دهه 1370 
هم از ســال 1375 به بعد جامعه ايران از شــرايط 
خاکســتري مايل به ســياه 75- ۶0 بيــرون آمد و 
اميد مجدد به حيات پيدا شــد و مبارزه شد مبارزه 
علنــي، قانوني و پارلمانتاريســتي. همــه جريانات 
در انتخابات شــوراها، مجلس ششــم و انتخابات 
تقريبــاً  هــم  دوم  و  اول  دور  رياســت جمهوري 
شــرکت کردند و مشي شد مشــي اصالح طلبانه، 
با رويکرد مبــارزه قانوني و پارلمانتاريســتي؛ لذا 
جريان هايي که دهه ۶0 اســلحه به دست داشتند، 
در دوران جديد در آفســايد از نــوع هلندي قرار 
گرفتند و چون در آفسايد بودند از 78-79 به لفظ 
آن مشــي را پس گرفتند و االن هم مدعي اند که 

سالح به دست ندارند. 
دوره خيلــي مهــم اســت و مواجهــه و کنــش و 
واکنش جريان مقابل هم براي تعيين مشــي خيلي 
مهم اســت. مشــي زماني اختيار مي شود و زماني 
تحميل مي شــود. مشي دهه 30 )مقاومت( تحميل 
شد. نيروها تا پيش از کودتا کار علني مي کردند. 
مشي دهه 40 هم تحميل شد. کليه مبارزان مؤسس 
سازمان هاي نوتأسيس دهه 40 ، تا سال 41 و بهار 
42 داشــتند کار علني مي کردنــد؛ حنيف نژادها و 
جزنــي و احمدزاده ها و بديع زادگان و پويان و.... 
فعاالن علني جنبش دانشــجويي بودند؛ انجمن ها 
را تکثير مي کردند؛ ســخنراني مي کردند؛ اعالميه 
پخش مي کردند؛ ســازمان دهي علني مي کردند و 
در احزاب بيرون دانشــگاه هم مشارکت داشتند؛ 
لذا ســرکوب 15 خرداد مشــي را بر همه تحميل 

کرد. 
***

در مشــروطه هم مشــي تحميل شد. قباًل 
مســالمت- مقاومت بود اينجا به مجاهدت تبديل 
شــد. مشي که عوض مي شــود، مانند برگ ريزان 
پاييــز، 90ـ80 درصد برگ هايي که در تابســتان 
بودنــد مي ريزند و يک تعداد بــرگ محدود در 

اگر در تنباکو حضور مردم 
نقطه اي بود، در مشروطه اين 
حضور روندي شد. اين بسيار 

پرارزش است. مردم در تنباکو يک 
دوره کوتاه به صحنه آمدند و آن را 
پر کردند و به عنوان ابواب جمعي 

روحانيت و تجار به عنوان دو 
ستون اصلي استارتر و پيش برنده 

جنبش تنباکو ]عمل کردند[. اما در 
مشروطه مردم آمدند و يک روند را 

تجربه کردند
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زن؛
	فرصت دوم
	خيز دوم

در بخش مردم پرانتــزي باز مي کنيم تحت عنوان 
زن؛ نه بــا اين انگاره که حق زنــان در حد پرانتز 
است، نه؛ در حد واقع در آن دوره. زن به فرصت 
دوم براي حضــور و نماياني رســيد. فرصت اول 
و خيــز اول در تنباکــو رخ داد. اگــر بخواهيم با 
ادبيات همان دوران صحبت کنيم تنباکو رونماي 
نخســتيِن زن در ايــران بــود. اول بار از پســتو و 
غرفــه و حجره و صندوق خانــه بيرون آمد؛ اولين 
رونماي تاريخي. رونمــاي تاريخي را هم تحميل 
کردند؛ يعني به دعوت مردان نيامدند؛ خودشــان 
به صــورت خودانگيخته آمدند. قليان شکســتند و 
مقابل کامران ميرزا ايســتادند و روبنده باال زدند و 
با کامران ميرزا مجادله کردند و فراري اش دادند. 
بخشــي از شــعارهاي دوره متعلق بــه زن ها بود. 
خيز اول بود و فرصــت اول به عنوان يک حضور 

بزنگاهي – نقطه اي با مضمون رونمايي. 
در دوران مشــروطه برتر از رونمايــي اتفاق افتاد. 
زنــان بزنگاهــي نيامدند، منزلگاهــي پيدا کردند. 
جلســات زنانه مذهبي در مشــروطه جدي تر شد؛ 
تک نشــريه اي درباره زنان وجود داشــت. اولين 
کلوب زنان شــکل گرفت، انجمن نســوان ايجاد 
شــد. و مهم اين است که نشــرياتي که باز شدند 
ســتوني تعبيه کردند تحت عنــوان »گفت وگو با 
مخاطب«. اين ســتون را اول بار زنان در مشروطه 
اســتقبال کردنــد. با همــان قلم ابتدايــي و ناپخته 
خودشــان، اولين پرســش ها از جامعه نوتأســيس 
مطبوعاتــي را زنــان مطــرح کردند. خيــز دوم و 
فرصت دوم کامل تر شــد و زنــان برتر از رونما به 
يک منزلگاه حداقلي در دوران نو دسترســي پيدا 

کردند. 
برد اجتماعي: دامان پرپيلي

يک دهه پيش از مشروطه، جريان تنباکو يک بار 
دامــان بــه روي جامعه ايران باز کــرد. ما دو نوع 
دامــن داريم. يکــي دامن تَرک اســت که دامن 
گشادي نيست و يکي هم دامن پليسه است. دامان 
مشروطه دامان بسيار پر پيلي اي بود. مردم صحن، 
پيشه ور، تاجر، زارع )در گوشه اي از ايران نه همه 
آن(، اهالي انديشــه، اهالي قلــم، روحاني، معلم، 
دانش آمــوز مدارس نــو و حتــي صاحب منصب 
درون حاکميــت را پوشــش داد. يعني مشــروطه 
دامن پر پيلي دختر بويراحمــدي در جامعه ايران 

بود؛ 
	 .مردم در صحنه، در پي حيات نو بودند
	 پيشــه وري که دنبال صنفش، کرسي مجلسش

بود، انجمنش بود.
	 .تاجري که 150 ســال رخ به رخ با استبداد بود

مجلس تجار ناکامي تأســيس کرد، در پي کرسي 
پارلمان و انجمن صنفي بود.

	 زارع در گوشــه اي از ايران )شــمال( و نه همه
ايران با مالک غارتگر ســرکوبگر متکي به قدرت 

يا مستقل از قدرت روبرو بود. 

لــذا کيفيت و چگونگي حضــور مردم در دوران 
مشــروطه پله پله تکاملي تر شــد. حمايت، حضور 
فعاالنــه، عامليت. حمايت به قصــد هم نوايي بود، 
حضور بــه قصد تثبيت و عامليــت به قصد نجات 

و احيا. 
براي ســنجش کشش طبيعتاً  اما کشش مردم؛ 
چند شــاخص داريم: وقت گذاري؛ مايه گذاري؛ 
پيگيري؛ جانبــازي. مردم چهل ماه در تب و تاب 
اتفاقات قبل از مشــروطه از زمــان چوب خوردن 
تجــار در تهــران ـ کــه حــدوداً مي تــوان گفت 
اســتارت مشــروطه قلبــش زده شــد ـ تــا فرمان 
مشــروطه با شــوق وذوق و يک عروسي در پس 
پيشاني جلو آمدند. دو سال هم از فرمان مشروطه 
تا استبداد صغير حضور جدي داشتند؛ بخشي شان 
هم که به مجلس رفتند. در دوران خأل، بخشي از 
مردم دنــدان به جگر گرفتند و بخشــي از عرصه 
خارج شــدند و بخشــي مثل تبريز و رشت و بعداً 
هم اصفهان ماندند و بيرق برافراشتند؛ پس از خأل 
هم صحنه را ترک نکردند. زماني صحنه را ترک 
کردند که طاليه داران مشــروطه و روشنفکران و 
روحانيون پيش برنده ديگــر انرژي براي مصرف 
نداشــتند. مــردم انجمــاد صحنه را کــه ديدند از 

صحنه خارج شدند.
در نهايت نصيب مردم چه شــد؟ هويتي احراز 
کردند؛ واژه ملت براي آن ها به کار رفت. حقوق 
ملت مطرح شــد. صاحب نماينده شــدند. هم در 
انجمن هــا هم در پارلمان، مشــارکت بروز دادند. 
نصيــب مردم اين ها بود. پــس از مدتي در دوران 
اســتبداد صغير يک خلع ناقصي صورت گرفت؛ 
نصيــب مردم موقتــاً و به طور ناقص خلع شــد. تا 
اينکه آرام آرام يک دهه بعد رضاشاه آمد و يک 
خلع کامل صورت گرفت. نه هويتي، نه حقوقي، 
نه امنيتي نه کرامتي و نه مشــارکتي بر جاي نماند. 

اين سير تا يک دهه طي شد.

موقعيت مردم:
	چگونگي حضور مردم
	کشش مردم
	نصيب مردم

موقعيت مردم چه بود؟ مردم در مشــروطه مجهز 
بــه يک تجربــه تاريخي نزديک دســت در 
تنباکو بودنــد؛ پيش از آن مــردم صاحب تجربه 

تاريخي مبارزاتي نبودند. 
وجه دوم غيــر از تجهيز به يک تجربه، به آستانه 
تكليف رسيده بودند. پيش از تنباکو ستم هنوز به 
گلوگاه نرســيده بود؛ در ميانه بدن تقال مي کرد. با 
اتفاقاتي که از تنباکو تا مشــروطه افتاد، مردم جان 

به لب شدند؛ به آستانه تکليف رسيدند. 
تفاوت ســوم اينکه يک بانگ جرسي در جهان 
به صدا درآمده بود که آوايش آرام آرام از روسيه 
و عثماني به ايران رســيده بــود و مردم باور کرده 
بودنــد که کارواني در جهان به راه افتاده اســت. 
»کارواني مي رود تــا زندگاني نو کند«. مردم هم 
خواســتند به کاروان بپيوندنــد. آن يک تجربه و 
رســيدن به آســتانه تکليف و آونگ بانگ جرس 
بين المللي در گوش مــردم ايران، موقعيت برتري 
به مردم بخشــيد کــه خيلي مرتفع تــر از موقعيت 

مردم در دوران تنباکو بود. 
چگونگي حضور مردم در جنبش مشروطه: 
حضور مردم را مي توان به سه مرحله تقسيم کرد: 

مرحله اول عامي بودند: يک ولوله اي راه افتاد . 1
و مردم حمايت کردند.

در مرحله دوم حاضر شــدند و در انجمن هاي . 2
مخفي و انجمن هاي ايالتــي ـ واليتي حضور پيدا 

کردند. 
در مرحله ســوم عامل شدند: ســتارخاني پيدا . 3

شــد نماينده فطرت بيدار و وجــدان پاک جامعه 
ايران بــا عيار تبريزي بود؛ ديگر دوران حمايت و 
حضور کالســيک سر آمد. دوران عامليت رسيد. 

قياممشروطهتبريز
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بود؛ اســتبداد و ســتم آنجا ويژه تر بود. يک فراز 
قشنگي هســت؛ مرحوم مهندس کريم طاهرزاده 
بهــزاد از آذربايجاني هايــي اســت که مشــروطه 
را تجربــه کــرده اســت کتابــي دارد؛3 منتها همه 
تبريزي هايــي که دســت به قلم بردند و شــرايط 
مشــروطه تبريــز را ترســيم کردند همه در ســايه 
کسروي هســتند. کســروي رونالدينيويي بود که 
هفت، هشــت بازيکن خوب ديگر در ذيل او گم 
شــده اند. آقاي طاهرزاده بهزاد، ذيل کسروي گم 
شد. او بســيار زيبا فضاي تبريز را ترسيم مي کند. 

فرازي دارد که استبداد دوره را نشان مي دهد: 
»همسايه ما که نخ تاب بود با پرداخت مبلغي يک 
نشــان فراشي به دست آورده بود. پسر خردسالش 
به کاله نشــان دار پدرش نگاه کرد و پرسيد: پدر! 
حاال ما هم مي توانيم سر ببريم؟ پدرش خود را از 
تک و تا نينداخت و بادي به گلو انداخت و پاسخ 
داد: که ســربريدن حق حضــرت اقدس )وليعهد( 
مي باشــد، ولي ما مي توانيم کتــک بزنيم و حبس 

بکنيم و فحش بدهيم.« 
يعني در آن زمان کســي که نشان فراشي در تبريز 
مي گرفت مي توانســت يک حکومــت منطقه اي 
و محله اي براي خودش تأســيس کنــد! در زمان 
صــدور فرمان، محمدعلي شــاه کــه در تبريز بود 
حتي المقدور مي کوشــيد که اخبار وقايع تهران به 
تبريز نرســد. مردم آنجا در کنســولگري انگليس 
بست نشــيني کردند؛ نامــداران تبريــز رفتند: آقا 
ميرهاشــم و آقــا ناطــق و تربيت و حــاج مهدي 
کوزه کنانــي و همه کســاني که انجمــن غيبي را 
درســت کرده بودنــد و احزاب تبريز را درســت 
کردنــد و بعــد بنيان گــذار انجمن شــدند، همه 

بست نشيني کردند. اين فضاي تبريز بود. 
شهر، شهر دونبشي بود. همسايگي با روسيه يک 
وجهش نشــت ســتم قزاقي بود؛ اما يک وجهش 
اين بود که با روســيه همسايه بودن، شيرابه دانش 

در کالنشــهرها: در تبريــز و اصفهــان و رشــت. 
تبريــز لبريز بــود، جدا از تهــران. حداکثر خيز و 
بسيج شــهري در تبريز صورت گرفت. در دوران 
محاصره به روســتاها هم کشــيده شــد. روستاها 
لجســتيک مبارزان شــهري بودند. در اصفهان به 
مانند تبريز لبريز نبود، نزديک به سر به سر شد. در 
رشــت بيش از نيمي از ظرفيت شــهري را جنبش 
مشــروطه دربرگرفــت و در چند شــهر هم مانند 
کرمان و قزوين و کاشــان که کوچک شهرنشينان 
بودند، بخشي از نيروهايي شهري را به خود جلب 

کردند.
مشروطه تبريزي؛

	استبداد ويژه
	شهر دونبش
	چهارضلعي تبريز
	چهارپايه مرتفع
	انجمن نوپديدار
	مردم خودگردان
	شهر تکانه زن
	شهر بن بست شکن

مي رســيم بــه تبريــز: مشــروطه تبريــزي يــک 
مشــروطه خودبنياد اســت. مروري کوتاه بر تبريز 
بکنيم. اســتبداد ويژه اي داشــت. شــهر دونبشــي 
بــود؛ چهارضلعــي اي دارد. چهارپايــه مرتفعي؛ 
انجمــن نوپديــدار متکاملي. مــردم خودگراني، 

شهرتکانه زني و در نهايت شهر بن بست شکني.
اســتبداد ويژه: وليعهدها ســنتاً در تبريز بودند 
و فاصلــه تبريز با تهران زياد بــود؛ مرکز و پدران 
خيلي مي توانســت بر وليعهد نظارت داشته باشد؛ 
ايــن يک وجــه قضيه. وجــه ديگر ايــن بود که 
وليعهــد بــراي اســتبداد مطلقه در تهــران تمرين 
مي کــرد؛ تبريز زميــن شــماره دو و زمين تمرين 
حکمرانــي وليعهد بود. وجه ســوم اينکه به دليل 
همســايگي با روسيه، تبريز محل شــلتاق قزاق ها 

	.اهالي انديشه در پي تأثيرگذاري و نشر بودند
	 اهالي قلم در پي تراوش انديشــه خود از خامه

قلم بودند. 
	 ،روحانــي در پي ميــدان مانــور اجتماعي بود

پــژواک صــدا و ميداني بــراي جــذب و جلب 
مقلدان سياسي و نه صرفاً ايدئولوژيک و فقهي. 

	 معلمــي کــه دل خــوش کــرد به مشــروطه و
آمــوزش نو بــه جاي آموزش ســنتي. بــه تربيت 

ايراني با الفباي ايراني و نه تجويد عربي.
	 دانش آموزان کوچکي بودنــد که در تبريز به

جنبش پيوستند و سپس در تهران و مشروطه منظر 
نويي به رويشان باز کرد.

	 پــي در  کــه  صاحب منصبانــي  نهايتــاً 
آينده دار کردن حاکميت و هم نفســي و هم تنفسي 
حاکميــت عقب مانده و غيرتاريخي قاجار و زمان 

و دوران بودند.
برد جغرافيايي

انقالب شهرنشينان
	پايتخت نشينان
	کالنشهرنشينان: تبريز، اصفهان، رشت
	 ،قزوين کرمان،  کوچک شهرنشــينان: 

کاشان.
مشروطه انقالب شهرنشــينان بود. غير از جاهايي 
که عشــاير آمدنــد و در فتــح تهران مشــارکت 
کردند و در شــمال هم بخشــي از روستاييان که 
زميني ناشي از مصادره زمين هاي مالکان به آن ها 
رسيده بود و به مشروطه پيوستند، آن ها همه استثنا 
و حاشــيه اند. متــن، انقالب شهرنشــينان و مقدمتاً 
پايتخت با مشــروطه صورت گرفــت. تقريباً خرد 
و کالن آمدنــد و آن هايي کــه نيامدند تيپ هايي 
بودند که ژنشــان، ژن ســنگين وزني بود. کســي 
نمي توانست آن ها را از خانه بيرون بکشد. در همه 
دوره ها خانه نشــينان و پرده نشــينان و پستونشينان 
وجود دارند؛ در مشروطه هم بودند، اما در اقليت.

خانهمشروطه-تبريز
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مي شدند. سپس ناصرالدين شاه با او در يک دوره 
تنش پيدا کرد. ناصرالدين شاه همه را از او گرفت 
و نهايتــاً اصفهان را صرفاً در اختيار او گذاشــت. 
عين الســلطنه  بــود.  ويــژه اي  فــرد  ظل الســلطان 
خاطراتــي دارد، مشــاهداتش را از ظل الســلطان 
نقــل مي کنــد. او مي گويــد يکــي از تفريحات 
ظل السلطان اين بود که زنان را نيمه برهنه مي کرد 
ول مي کــرد جلوي ســگ بولداگ و ســه چهار 
ســاعت تکه تکه شــدن زن نيمه برهنه را مي ديد و 
بعد ارضا مي شــد و قهقهه مي زد. اين از تفريحات 
ظل السلطان که بيش از اين زمان اجازه نمي دهد. 
موقعيت اصفهان، يک موقعيت شهري پيشرفته 
بود. پايتخت صفويه بوده است؛ مرکز علمي تشيع 
بود. مدارس گسترده ســنتي و موقوفات گسترده 
داشــت؛ پــس از مشــهد صاحب گســترده ترين 
موقوفات بود. زماني به مشــروطه پيوست که پسر 
رحيــم خــان چليبانلو در تبريز شــلتاق کرده بود. 
تبريزي ها در تلگراف خانه متحصن شــدند و خبر 
به تهران و از تهران به اصفهان رســيد، اصفهاني ها 
دست به کار شدند، مردم به منزل آقا نجفي رفتند 
که آقا نجفي اســتارت مشــروطه اصفهان را بزند. 
آقــا نجفــي ابتدا نپذيرفــت، ولي مردم او را ســر 
دوش گرفتند و به عمارت چهل ستون بردند. آنجا 
نتوانست اســتنکاف کند. دکاکين و بازار تعطيل 
شــدند. همه مردم در چهل ستون گرد آمدند و در 
روز چهارم تجمع حکم آخوند خراســاني قرائت 
شد مبني بر خودداري از پرداخت ماليات و اينکه 
اطاعت از شــاه ظالم حرام اســت و يک اجتماع 
40 هــزار نفري در اصفهان براي بار اول تشــکيل 
مي شود. ســپس نهايتاً اجتماع 15 اسفند 1285 در 
تلگراف خانه صــورت مي گيرد. مردم مي خواهند 
ظل الســلطان را عــزل کننــد و نهايتــاً هــم چنين 

مي شود.
امــا اصفهان آن زمــان توســط دو برادر گردانده 
مي شد. يکي شــيخ محمدتقي آقا نجفي و ديگري 
حاج آقا نوراهلل. شيخ محمدتقي، حجت االسالم تلقي 
مي شد و حاج آقا نوراهلل، ثقه االسالم. آقا نجفي يک 
نيروي فکري بود و آقا نوراهلل سياســيـ  تشکيالتي. 
شــهر اصفهان به لحــاظ فکري توســط آقا نجفي 
گردانده مي شــود و به لحاظ سياســي- تشکيالتي 
گرداننده امور مشــروطه در اصفهان آقا نوراهلل بود. 
مدرس دســت راست و هميار آقا نوراهلل بود. حدود 
10 سال پيش از مشروطه اتفاق مهمي افتاد. در سال 
127۶ دو بــرادر شــهرگردان اعالميه ۶ بندي صادر 

کردند. بندهاي اين بيانيه بسيار مهم و ملي بودند:
1. استعمال پارچه خارجي ممنوع.

2. طالب و علما لباس و عمامه از پارچه ايراني تهيه 
کنند.

3. کفن بايد ايراني باشد؛ يعني اينان در حوزه منافع 
ملي با زنده و مرده کار داشتند.

4. در ميهماني ها از اســراف جلوگيري شود و فقط 
يک نوع غذا طبخ شود. 

5. روي کاغذ انگليسي و خارجي قباله و سند نوشته 
نشود.

جــداي از ايــن تبريــز يــک چهارپايه مرتفع 
هم داشــت: )1( مدرســه: اولين مدرســه ها آنجا 
بود؛ )2( نشــر اعــم از کتاب و رســاله و مقاله و 
روزنامــه؛ )3( بــازار؛ )4( و نهايتــاً يــک انجمن 
نوپديد. اولين انجمن در تبريز تأســيس شــد: 14 
مهر 1285 اســمش مجلس ملــي و انجمن مقدس 
شــد. پيش از اينکه انجمن ايالتــي و واليتي پس 
از مشــروطه تصويب شود و شهرها داراي انجمن 
شوند، تبريزي ها خودشــان انجمن زدند. هم رزم 
ســتارخان، نصرت اهلل فتحي مشــهور به آتشباک 
کتابي در ســال 51 توســط انتشــارات گوتنبرگ 
منتشــر کــرد. يــک گــزاره دارد کــه وضعيت 
انجمــن را مي رســاند، قشــنگ اســت: »در آن 
زمان تهران مرکزيت حســابي نداشــت؛ آن موقع 
تمام اختيــارات و تصميمات مربــوط به ماجراي 
مشــروطيت از زاهدان تا جلفــاي آذربايجان و از 
فارس و مازندران گيالن عموماً تحت نفوذ مادي 
و معنــوي انجمن ايالتي آذربايجان قرار داشــت«. 
يعنــي انجمــن تبريز يــک مرکزيت تشــکيالتي 
پيــدا کرده بود. روزنامه داشــتند. روزنامه انجمن 
تبريــز پــس از روزنامه مجلس و بعــد از روزنامه 
صوراســرافيل ميــرزا جهانگيرخــان پرتيراژترين 
روزنامــه ايران بود؛ در جمعيــت 300 هزار نفري 
تبريز 5000 تيراژ داشــت که اين بسيار قابل توجه 
اســت. انجمن چندکاره بــود؛ اوزان را در تبريز 
اصالح کرد. تعليمات را اجباري کرد. آموزشگاه 
ساخت. کوشيد رفع بي سوادي کند. واضع قانون 
بــود. مرکز آمــوزش کالســيک و نظامــي بود. 
کالس هاي شــبانه ســوادآموزي گذاشــت. يک 

انجمن پر و پيماني بود.
تبريــز مــردم خودگردانــي داشــت، شــهر 
تكانــه زني بود. قبــاًل مرور کرديــم. در بهمن 
تلگراف خانــه  در  تجمــع  بــا  تبريزي هــا   1285
خواســته هاي  هفت گانــه را مطرح کردند. فشــار 
آوردند؛ محمدعلي شــاه دســتخط داد که دولت 
مشــروطه در ايــران را مي پذيــرد. تبريزي هــا بر 
متمم قانون اساســي پاي فشردند. در واقعه قره داغ 
در ارديبهشــت 128۶ بــا محمدعلي شــاه رخ بــه 
رخ شــدند. اســتبداد صغير را هم که نهايتاً تبريز 
شکســت. تبريز ويژه شــهري بود که جاي تحليل 

جدي دارد.
تكاپوي اصفهاني؛

	مطلق العنان ظل السلطان 
	موقع اصفهان
	هم پيوندي با تبريز و تهران
	دو برادر شهرگردان
	انجمن کاربلدان
	 فاتح تهران

در اصفهان ظل السلطان4 به عنوان حاکم ايالت، 
طوالني ترين حکومت را داشــت. 34 سال حاکم 
مطلق بود. مطلقيت ظل الســلطان بيشتر از مطلقيت 
ناصرالدين شاه در ايران بود. آثار تاريخي اصفهان 
را فروخــت. اول هفــده ايالــت زيــر دســت او 
بودند؛ 17 ايالت حدود يک ســوم ايران آن زمان 

اجتماعي، دانش مبارزاتي و دانش تشــکيالتي به 
تبريز زودتر مي رسيد.

تبريز مهمتر از اينها يک چهارضلعي داشت: اين 
چهارضلعي بسيار مهم است. 

	 ،تربيــت مرحــوم  روشــنفکران:  اول،  ضلــع 
شــريف زاده، علي موســيو، حاج علي دوافروش 
و ثقه االســالم که آخوند بود، دوزيست بود؛ هم 

روحاني بود و هم روشنفکر و تقي زاده. 
	 ،طيفي از اهالي رســاله ها: رضازاده شفق اديب

شيخ سليم، ميرزا جواد ناطق که اول بيرق برافشان 
جنبش زنان در ايران است؛ اولين ادبيات حمايت 
از زنان را ميرزا جواد ناطق داشــت. شــيخ محمد 
خياباني هم بود که دوزيست بود، اهل رساله بود، 
روحاني و روشــنفکر بود. توصيه مي کنيم ادبيات 
شــيخ محمد را بخوانند، بســيار ادبيات پيچيده اي 
اســت خود ما هــم در فهمش بــراي برخي جاها 
مشــکل داريم. نه اينکــه نزديک به روســيه بود. 
چــون نزديــک به روســيه بــود و دوران انقالب 
شــوروي هم بود، ادبياتش بســيار الهام گرفته از 
ادبيات جنبش مارکسيســتي و لنينيستي دوره بود؛ 

و نهايتاً اسماعيل يکاني. 
	 ضلع ســوم تجار و اصنــاف بودند: حاج رحيم

بادکوبه چي، کوزه کنانــي، بادامچي و قندفروش. 
طيف چهــارم هــم از مجاهديــن: ســتار و باقر، 
محمدصــادق خان چرندابي و ميرهاشــم خياباني 
و مشــهدي هاشــم احرابــي. ايــن چهارضلعي به 
تبريز يک اســتحکامي مي داد. بقيه شــهرها يک 
ديــوار و دو ديوار، خيلي زور مي زدند يک ديوار 
سه گوش داشــتند، ولي باالخره يک حفره اي هم 
داشــتند. ولي تبريز يک چهارديواري شســته رفته 

داشت. 
از 20 ســال پيــش از مشــروطه کيفي هاي ناشــر 
فکــر و ايده هم داشــت. مستشــارالدوله تبريزي، 
ميــرزا  تربيــت،  محمدعلي خــان  ثقه االســالم، 
جوادخان ناطق، سيدحســين خان عدالت و حاج 

ميرزا ابراهيم آقاي تبريزي. تبريز کامل بود. 

ظلالسلطان
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فرودســتان شــد. بخشــي از قوانين پارلمان و 
قوانين بــا جهت گيري طبقاتي بــود، مثل 
نفــي بهره مالکانه، يک بخشــي از قوانين تجاري 
که به نفع خرده بورژوازي تمام شد. فرودستان در 

انجمن هاي خودگردان هم سهم داشتند. 
در کل مشروطه را مي توان از منظر طبقاتي تحليل 
کرد: بورژوازي تجاري با مشروطه تثبيت شد. اين 
خيلي اهميت داشــت. خرده بــورژوازي صاحب 
جايگاه جديد شــد و ارتقاي مکاني و طبقاتي پيدا 
کرد. ســمتي که مشروطه داشــت، سمت تحکيم 
طبقه بود. تحکيم طبقه کار و تثبيت طبقات مادون 

و ذيل تجار.

پي نوشت:
1. در يک همه پرســي در 5 اکتبر، 1988، ژنرال پينوشه 
در دوره دوم هشت ساله رياست جمهوري خود با نسبت 
)5۶ درصــد در برابر 44 درصد آراي مردم( رد شــد. 
مردم شيلي يک رئيس جمهور جديد و اکثريت اعضاي 
کنگــره با دو مجلس را در 14 دســامبر 1989، انتخاب 
کردند. پاتريشــيو آيلوين، از حزب دموکرات مسيحي 
نامــزد يک ائتالف متشــکل از 17 حــزب تحت عنوان 
»ائتالف احزاب براي دموکراسي)کنسرتاســيون(« بود 
که اکثريــت مطلق )55 درصــد( آراي را احراز کرد. 
رئيس جمهور آيلوين از سال 1990 تا 1994 که به عنوان 
يک دوره انتقالي محسوب مي شود، رئيس جمهور بود.
2.Farabundo Martí National Liberation 
Front )FMLN(

3. کريم طاهرزاده بهزاد )زاده 12۶7، تبريز - درگذشته 
1342، تهــران( مهنــدس و معمــار ايرانــي و از فعاالن 
جنبش مشــروطه خواهي در تبريز اســت. در ســن 19 
سالگي به مشــروطه خواهان پيوست و سپس وارد فرقه 
اجتماعيون عاميون )سوسيال دموکرات( و عضو فداييان 
تبريز شــد. او عهده دار سرپرســتي مدافعان سنگر محله 
چرنداب تبريز بود و پس از تسليم همه محالت شهر به 
گروه محله اميرخيز به رهبري ستارخان پيوست. کتابي 
در باب تاريخ انقالب تبريز دارد که موســوم اســت به 
»قيام آذربايجان« و در آنجا اطالعات سودمندي درباره 
مقدمات انقالب آذربايجان و بعضي جزييات آن دارد.

4. ســلطان مســعود ميــرزا )1297-1229( ملقــب بــه 
پســر  بزرگ تريــن  و  قاجــار  شــاهزاده  ظل الســلطان 
ناصرالدين شــاه بود. ظل الســلطان مدت زيادي حاکم 
اصفهــان بود. او خــود را مالــک بر حــق تاج وتخت 
مي دانســت و پــس از مــرگ ناصرالدين شــاه بااينکه 
مسن تر از مظفرالدين شاه بود به اين دليل که از مادري 

غيرقاجار زاده شده بود، از تاج وتخت محروم شد.
5. حــاج مالمحمد خمامــي )متولد 1200 شمســي در 
خمام، گيالن - درگذشــته بهمن 1287 شمسي( مرجع 
تقليــد مــردم گيالن در عصر مشــروطه بــود و حتي به 
اجــراي حــدود و تعزيــرات مي پرداخت. او به شــيخ 
فضل اهلل نوري پيوست و از مشروعه دفاع کرد و فتوايي 
در رد مشــروطه صادر کرد و در اواخر شــعبان 1325، 
ملک المتکلميــن را تکفير کرد. وي چنــد ماه پيش از 

شيخ فضل اهلل نوري در رشت ترور شد. ■

تهــران ماند، البته خودش به تهــران نيامد. نامه اي 
هســت از ارژنيکــدزه بــه لنين که آنجــا اول بار 
مشــخص است که در رشــت کلوپ انترناسيونال 
و  کشــاورزان  و  کارگــران  مي دهــد.  تشــکيل 
پيشــه وران را جمع مي کند و برايشــان ســخنراني 
مي کنــد؛ بــراي اولين بــار دهقانان را تشــويق به 
مصــادره امالک بــزرگ مالکيــن مي کند و بعد 
در عصر مشــروطه متعــدد قيــام دهقاني صورت 

مي گيرد. در گيالن بعد کميته ستار را داريم. 
پيــش از آن بــه تقليــد از تبريــز و تهــران موج 
مدرسه ســازي در رشت آغاز مي شــود. اولين 
مدرســه هم مدرســه رشــديه بود که بــه احترام 
رشــديه نام گذاري مي شــود. کميته ستار است 
و نامــش هم برگرفته از صفت خداســت )ســتار: 
پوشــاننده( يعني تشــکيالت مخفي را مي پوشاند. 
اينها هم تشــکيالتي درســت کردنــد که مخفي 
بوده است. ســيرش را نمي رسيم بگوييم. انجمن، 
انجمن کيفي است. يک طيف ضدمشروطه ها 
به رهبر خمامي5 که آخوند وزين و مشهور رشت 
بوده اســت و چند تــا آخوند در انزلــي و فومن 
تشکيل مي شود که روايت خاص خودش را دارد 
و نهايتاً به گيالني مي پيوندند به عنوان لبه دوم گاز 

انبر محاصره تهران و فاتح تهران مي شوند. 
جهت گيري طبقاتي؛

	بازرگانان کارگردان
	پيشه وران صاحب امکان
	 نيم نگاهي به دهقانان

○جنبش فرودستان
○سمت قوانين پارلمان
○سهم در انجمن هاي خودگردان

مي رســيم بــه بحث آخــر، جهت گيــري طبقاتي 
پيشــه وران  کارگــردان،  بازرگانــان  مشــروطه. 
دهقانــان.  بــه  نيم نگاهــي  امــکان،  صاحــب 
بازرگانــان، ســازمان ده بودنــد، حامــي مالي 
بودند، کرســي مجلس را گرفتند، ســامان قانون 
را مشــارکت کردنــد. پيشه وران هم به صنف و 
کرســي و انجمن رسيدند. مشــروطه در گيالن و 
تبريز نيم نگاهي هم به دهقانان داشــت. دهقانان 
هم صاحب حقوقي شــدند و بــه امکانات صنفي 
دســت پيــدا کردنــد و امــکان پيشــبرد يافتنــد. 
در کل بخشــي از مشــروطه تبديــل بــه جنبش 

۶. شهادت افراد ترياکي قابل قبول نيست.
يعني يک جنبش تميز و شسته ورفته ضد فساد راه 
انداختند. شــهر هر دو برادر را قبول داشت. شهر 
نســبتاً مدني بود. اصفهان هم از روشــنفکر خالي 
بــود. مانند تبريز نبوده؛ تبريز باالنس روشــنفکر ـ 
روحانــي تقريباً با يک وزن مخصــوص اکثريتي 
به نفــع روشــنفکران بــود. ثقه االســالم و بعدتر 
شــيخ محمد تقريباً ميانه بودند. نه مي شد روحاني 
محض تلقي شــوند و نه مي شد روشنفکر محض 
انگاشــته شــوند، اما اصفهان روشــنفکر نداشت. 
هميــن دو نفــر بودنــد، يک دوره اي هــم مروج 
داشــت کــه ملک المتکلمين و ســيدجمال واعظ 

بود. 
انجمن يــک انجمن کيفي بود. اگر تحليل کنيم 
چنانچــه يزدي هــا و اصفهاني هــا و تبريزي ها را 
برداريم، کاري قرار نيســت بــا بقيه ايران صورت 
بگيرد. تهران مصرف کننده اســت. ولي اين ســه، 
اقتصــادي و ســازمان دهي و  خســت و ذکاوت 
محاســبه و تحصيــل محصــول را در خــود جمع 
کرده انــد. اصفهاني هــا ســازمان ده و خودگردان 
بودنــد. تجربه انجمن اصفهان تجربه بســيار مثبتي 
اســت. شــهر را از هر نظــر مي گرداندند. نشــريه 
داشــتند. اصفهان آخوندها و تجار دســت وپادار 
داشــت و مردم هــم اطاعت پذيــر و هژموني پذير 
بودنــد؛ توانســتند با اســالميه هايي کــه تجار راه 
انداختنــد و جنبــش مشــروطه اصفهانــي که آقا 
نــوراهلل راه انداخــت هم نوايــي کننــد. انجمــن، 

انجمن کاربلدان بود.
نهايتاً توسط نوراهلل، بختياري ها با نيروهاي اصفهان 
پيوند خوردند و يکي از دو اهرم گازانبري بودند 
که از شــمال و از اصفهــان آمدند و تهران را فتح 

کردند. 
خيزش گيالني؛

	احوال گيالن
	موقع دو کناره
	مدارس نو
	گرجيان و قفقازيان
	ضد مشروطه هاي گيالني
	کميته ستار
	انجمن کارگردان
	فاتحان تهران

نهايتــاً به گيالن مي رســيم. مســتبدترين حکام را 
گيالن تجربه کــرد. چهار مرحله مويدالدوله بود، 
آقا باقر آبــدار بود، آصف الدولــه بود و آخرين 

آن ها قبل از مشروطه آقا باال خان سردار افخم. 
موقعيــت گيالن موقعيــت دو کناره بود؛ باز 
به شــمال نزديک بود. قفقازي ها و گرجي ها 
تيپ هاي کيفي شــان  آنجا رفت وآمد مي کردند؛ 
هــم مي آمدنــد. دو نفر آمدند که يکــي از آن ها 
خيلي معروف اســت. اســتالين که نام حقيقي اش 
جوزف ژالزا بود 24 ساعت آمد. کار توضيحي و 
تشکيالتي براي فدايي ها يا مجاهدين گيالن کرد 
و رفــت، اما يــک اُرژنيکدزه آمد آنجــا و ماند، 
کميته سوســيال دموکرات را تشکيل داد و تا فتح 

مشروطه را مي توان از منظر 
طبقاتي تحليل کرد: بورژوازي 
تجاري با مشروطه تثبيت شد. 
خرده بورژوازي صاحب جايگاه 
جديد شد و ارتقاي مکاني و 
طبقاتي پيدا کرد. سمتي که 

مشروطه داشت، سمت تحکيم 
طبقه بود. تحکيم طبقه کار و 

تثبيت طبقات مادون و ذيل تجار.
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در گاهنامه  اختر امرارمعــاش مي کرد. »اختر« 
نشريه ا ي فارسي بود که در آن زمان در خارج 
از ايــران چاپ مي شــد. ايــن روزنامه  مترقي 
پنهاني به ايران مي رفت و شبانه توزيع مي شد. 
مقاله هاي  ناصرالدين شــاه  مي گويند هر وقت 
ميرزا آقاخان را در اختر مي ديد، از خشــم پا به 

زمين مي کوبيد.
فصلي از زندگي 10 ســاله  ميــرزا آقاخان در 
ترکيــه را هم همــكاري با ميــرزا ملكم خان و 
روزنامه  »قانون« و دوســتي با سيد جمال الدين 

اسدآبادي تشكيل داد.
زماني که ميرزا رضا کرماني به تحريک ســيد 
جمال الدين اسدآبادي، ناصرالدين شاه را ترور 
کرد و مورد بازجويي قرار گرفت، در بازجويي 
ابراز داشت که با ميرزا آقاخان و سيد جمال و 
ايرانيان اســتانبول آشنا شده و سيد جمال او را 
که مورد ستم عين الدوله واقع شده و چندي در 
ايران در زندان بود، مالمت کرده که چرا حق 

خود را نگرفتي.
اينكه ســيد جمال، ميرزا رضا کرماني را به ترور 
ناصرالدين شاه تحريک کرده واقعيت داشت، اما 
ميرزا آقاخان در اين ماجرا دخيل نبود و چوب 
دوستي اش با سيد جمال و همشهري بودنش را 

با ميرزا رضا خورد.
مظفرالدين شاه، صاحب اسامي اقرارشده را به 
دليل دست داشــتن در ترور ناصرالدين شاه از 
دولت عثماني مطالبه کرد. ســلطان عثماني هم 
دستور استرداد ميرزا آقاخان و چند ايراني ديگر 

را به دولت ايران صادر کرد.
اواخر تيرمــاه 1275 خورشــيدي، محمدعلي 
 ميــرزا وليعهد بــا ميرغضب بر باليــن زندانيان 
باغشــاه تبريز آمد و شروع به استنطاق کرد. او،  
ميرزا آقاخانآن آزاديخواه و رادمرد را با کمال 
بي رحمي در پاي بوته  نسترِن کاخش سر  بريد و 
سر را پر از کاه کرد و براي پدرش مظفرالدين 

شاه به تهران فرستاد.
ز مردن نترسم که آزاده ام

ز مادر همي مرگ را زاده ام

مطالبه مشــروطه خواهي و جنبش مشروطه توسط 
ملــت ايــران، تقاضــاي عدالت خانــه و مجلس و 
قانــون و آزادي، فکــر محــدود کــردن قدرت 
ســلطان، بازتعريف وجهه حکمران از مشروعيت 
ســايه خدايي بــه مقبوليت مردمــي و تغيير معناي 
قانون از دلبخواهي هاي شــاهان بــه قانون گذاري 
نماينــدگان واقعــي مــردم در پارلمــان، همگي 
حاصل روشنگري هاي کساني چون ميرزا آقاخان 
کرماني و ديگر نوگرايان پيش از جنبش مشروطه 

ايران بود.
تأثير انديشــه هاي »ميرزا آقاخــان« بر جامعه ايران 
دوران قاجار وقتي ثابت شــد که زنده نبود تا ثمره 
کار خود را ببيند. روشــنگري که انديشــه هايش 
ريشه در خردورزي و دانش تجربي داشت و تأثير 
خــود را از طريــق کتاب ها و مقاله هاي آتشــيني 
گذاشت که در نشريات فارســي زباِن برون مرزي 
)اختر و قانون( در عصر ناصري به چاپ مي رسيد. 
نشــرياتي که پنهاني بــه ايران مي آمدند و شــبانه 

توزيع مي شدند.

نگرشي بر پديدارشدن حكومت ها
ميرزا آقاخان بيش از نويســندگان سياســي ِپيش 

جنبش مشروطه و انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني

حسام الدين اسالملو

ميرزاآقاخانکرماني

ميرزا عبدالحســين، معروف بــه »ميرزا آقاخان 
 5721  – خورشــيدي   2321( کرمانــي« 
خورشــيدي( از شخصيت هاي اســتخوان دار 
فكري عصر پيش از مشروطه بود که نتيجه  تأثير 
انديشه هاي نوگرايش بر جامعه سنتي ايراِن دوره 

قاجار، جنبش ترقي خواه مشروطه شد. 
ميرزا آقاخان کرماني در خانواده اي سرشناس 
و نســبتاً صاحب مكنت و اهل علم و عرفان در 
قصبه  مشيز از بلوک بردسير کرمان زاده شد. تا 
30 سالگي در کرمان زندگي کرد و به تدريس و 
تأليف اشتغال داشت. کتاب »رضوان« را به تقليد 
از گلستان سعدي در 25 سالگي شروع کرد. در 
همان زمان پيشــه  ضابطي ماليه  بردســير را نيز 
پذيرفت. ميان ميرزا آقاخان و حكومت کرمان 
بر سر امور ديواني و مالياتي اختالف افتاد. ميرزا 
تن به زورگويي نداد و کار به ستيز کشيد. پس 
ميرزا آقاخان زندگــي اش را رها کرد و با يک 

اسب از کرمان گريخت و به اصفهان رفت.
مرد خردمند کي سكوت گزيند

چون نگرد مردمان به چنگ دد و دام
خود نپسندد که ديو سرکش وارون

خون کسان را چو باده ريزد در جام
در اصفهان به محفل ادباي نوگرا پيوســت، بنام 
شد و آنجا به شغل ديواني روزگار مي گذرانيد 
که حاکم کرمــان عليه او به حاکم اصفهان نامه 

داد و ميرزا آقاخان ناچار رهسپار تهران شد.
در تهــران به مقام دادخواهي برخاســت و از 
تعدي حكمران کرمان به دولت شــكايت برد. 
حكمران کرمان هم خواســتار استرداد او بود. 
قرار شــد ميرزا آقاخان از شكايت خود دست 
بــردارد، امــا از پايتخت هم برود. او رهســپار 

استانبول پايتخت عثماني شد.
گر بگذري اي صبا به کرمان روزي

بر گوي بر آن مردم نادان از من
گر زندگي آن است که داريد شما

آوارگي کوه و بيابان از من
در ديــار غربت از راه تدريس زبان فارســي و 
عربي، رونويسي کتاب هاي خطي و نويسندگي 
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از مشــروطه؛ چون ميــرزا ملکم خــان و طالبوف 
تبريزي، در ماهيت اساســي فلسفه حکومت بحث 
کرده اســت. مقام ميرزا در حقوق سياسي برتر از 
روشــنفکران هم عصر وي اســت چرا که حرفه او 

»سياست« بود.
او بــا مطالعــه عميق تاريــخ ايران به ايــن نکته پي 
برده بــود که ميهنش همواره ميان دو روي ســکه 
هرج ومرج - اســتبداد گشته اســت. ميرزا آقاخان 
در پي يافتن نظريه اي براي تأســيس حاکميتي ملي 
بود که در آن نه به اسم ايجاد امنيت، آزادي مردم 
ســلب شود و نه کشــور در شــرايط هرج ومرج و 
نبود حاکميت قرار گيرد؛ بنابراين به مطالعه فلسفه 
سياســي غرب پرداخت و با افکار انديشــمندان و 
دانشــمنداني مانند کانت، هگل، هربرت اسپنسر و 
آگوست کنت آشنا شد. با توجه خاصي که ميرزا 
به درد اساسي کشور داشــت، انديشه اش آشکارا 
بــا نظريه هاي برخــي غربيان، مانند آنارشيســت ها 
)پيروان بي حاکميتي( زاويه پيدا مي کند و از طرف 
ديگر، توجيه گران اســتبداد را نيز به نقد مي کشد. 
او معتقد بود »توماس هابز« انديشــمند انگليسي در 
نســبت دادن حس تهاجم و تجاوز به انســان افراط 

کرده است.
آقاخــان در تعريف مدنيت نوشــت: »آماده کردن 
مايحتاج طبيعي و لوازم معيشــت انســاني و تبديل 
اجتمــاع بشــري از حالت وحشــيگري بــه حيات 
مدني.« بنابراين ديــدگاه، جمعي را متمدن گويند 
کــه ضروريات حيــات و لوازم معــاش و زندگي 
خود را کامل يا ناقص داشــته باشد و هرچه تمدن 

کامل تر، اسباب زندگي بهتر.
ميرزا به بررســي اين فرضيه مي پردازد که آدميان 
در مرحله وحشــيگري خود در حالت پراکندگي 
و تنهازيســتي کامل به ســر مي بردند يا اينکه مانند 
برخي جانوران از زندگي دســته جمعي برخوردار 
بوده اند؟ تفکر او به فرضيه دوم نزديک تر اســت. 
جامعه شناسان زندگي بعضي از چارپايان و زنبوران 
و مورچــگان را مثال مي آورنــد. ميرزا آقاخان هم 
که در زيست شناسي به نظريه تکامل معتقد بود، به 
حس معاونت و حيات مشترک گله هاي حيوانات 
وحشــي اشــاره مي کند. او فرض مي گيرد بشر تا 
پيش از متمدن شــدنش بااينکه براي حفظ خودش 
به صــورت گروهي مي زيســته، امــا آن اجتماع تا 
پيش از تکامل عقل ابزارســاز انسان، شبيه گله هاي 
حيوانات بــوده تا جامعــه؛ زيرا تفــاوت جامعه با 
اجتمــاع در اين اســت کــه در جامعــه همياري و 
يکدستي بيشتري وجود دارد و کارها براي زودتر 

انجام شدن و آسان تر شدن، تقسيم شده است.
ميرزا آقاخان برخالف ژان ژاک روسو، نظريه پرداز 
انقالب فرانســه، با جامعه ســر ناسازگاري ندارد و 
جامعه مدني را عامل نيکبختي بشــر مي شمارد. از 
منظــر او آدميــان در مرحله تبديل اجتماعشــان به 
جامعه مدني، با يک تباني خودآگاه يا ناخودآگاه 
به داشــتن حکمــران گرايــش يافتنــد و رفته رفته 

دولت -شهرها شکل گرفت )قرارداد اجتماعي(.

اين تباني پس ازآن انجام شــد که بشر براي تأمين 
نيازهــاي گوناگون خود، جامعه را تشــکيل داد و 
براي ازهم گســيخته نشــدن جمع، مدير برگزيد. 
مديــر و حاکمــي که بســته بــه نوع خطــري که 
شــهرهاي اوليه با آن روبرو بوده اند، گاه در ميان 
سپاهيان چهره مي شده، گاه در ميان ميانجي گران 
و  جادوگــران  ميــان  از  هــم  گاه  و  قاضيــان  و 

معبدداران.
وي بــا مقدمه اش بــر چگونگي ايجــاد دولت، به 
طرح اين مســئله پرداخت تا ادعاي ســايه خدايي 
شــاهان را گزاف نشــان دهد و به اين اشاره کند 
کــه حاکــم از ميــان ملت برآمــده و مســتقيم يا 
غيرمستقيم، خواســته يا ناخواسته، برگزيده مردم 

است.
قلــم ميرزا آقاخان، آيين هــا و باورهاي خرافي را 
ميراث به جا مانده از بيم و اميد انســان هاي نخستين 
معرفي مي کند. انســان غارنشــيني کــه به طبيعت 
پيرامون خود علم نداشــت و چون دليل بســياري 
از رويدادهاي طبيعي مانند رعدوبرق، زمين لرزه، 
آتش فشــان، تغيير فصول، خسوف و کسوف و... 
را نمي دانست، به تخيل خويش پناه مي برد. انسان 
ضعيف و کنجکاوي که براي غولي که در آسمان 
نعــره مي کشــيد و ديوي کــه خورشــيد را پنهان 
مي کرد، آيين قرباني به جاي مي آورد و به التماس 
مي افتاد تا دل ديوها به رحم آيد، اما اين خرافه ها 
پس ازآنکه تمدن شکل گرفت و تني چند از نوع 
بشــر به مايه اي از دانش نســبت به محيط پيرامون 
خود دســت يافت، باز هــم ادامه پيــدا کرد زيرا 
بااينکه انسان هاي دانشــمندي بودند که به چرايي 
رويدادهاي طبيعي پي مي بردند، ولي دانش آن ها 
در ميان همه گسترش نمي يافت و فقط تا حدودي 
در خدمــت حاکمان قــرار مي گرفت. چراکه هم 
اکثريت انســان ها دنبال معاش بوده و هستند و در 
پــي دانش اندوزي نمي روند و هــم قدرت جويان 
و حکومت گــران به جهل اکثريت انســان ها براي 
»مقبوليت ساختگي شــان« نياز پيــدا کرده اند. پس 
مقبوليــت حکومت هــا بر پايه تخيل نگري انســان 
جاهل به جهان شــکل گرفت تــا فراعنه تبديل به 
خداي زادگان شوند و شــهرياران يوناني فرزندان 
ژوپيتر پنداشــته شوند و شاهان ايراني به فّر ايزدي 
مزين گردند و درنتيجه جهل بشــر هم تداوم پيدا 

کند؛ چه چرخه کاملي!
فرازوفرود تمدن ايران

آقاخان معتقــد بود ملتي که تاريخ گذشــتگانش 
و اســباب ترقي و تنزل نياکانش را نداند، آرزوي 
پيشــرفت در درونش پديدار نمي شــود. او با اين 
ديد به نگارش تاريخ عمومي ايران همت گماشت 
و کتــاب »ســاالرنامه يــا نامــه باســتان« و »آيينه 
ســکندري« را در تاريخ ايران باســتان نگاشــت. 
در آيينه ســکندري براي نخســتين بار در ايران از 
شيوه هاي مدرن تاريخ نگاري استفاده شد تا ميرزا 

آقاخان بنيان گذار ناسيوناليسم نوين ايراني شود.
کرمانــي در ايــن کتاب توانســت با گسســت از 
ســنت غلط وقايع نگاري چاپلوسانه تاريخ نويسان 

پيــش از خود و بــا به کار گيــري روش هاي نوين 
تاريخ نويسي که مبتني بر منابع و اسناد است، شعر 
و قصه ســرايي را از متــون تاريخــي خارج کند و 
به جاي آن از اســلوب عقالنــي و تحليل حوادث 

تاريخي بهره گيرد.
بنا به نوشــته فريدون آدميت؛ ميرزا مي خواســت 
کتاب »آيينه  سکندري« را در سه جلد بنويسد که 
کشته شد و تنها بخش اول آن که مربوط به تاريخ 
ايران باستان تا ورود اســالم است از او به يادگار 
مانــد. ميرزا اين کتاب را با اســتناد به نوشــته هاي 
ايران شناســان و زبان شناسان تأليف کرد و گذشته 
از شــرح وقايع و حوادث سياســي - اجتماعي به 
تحليــل عوامــل اخالقــي و عقالنــي رويدادهاي 
تاريخي پرداخت کــه ارزش کار او را با توجه به 
مقطع زماني کــه در آن زندگي مي کرد، چندين 

برابر افزايش داده است.
طبــق پژوهــش او، »در تاريخ ايــران هر دوره که 
آييــن حکمراني بــا قانون داد و ترقــي جور بود، 
ملت ايران حيات تازه يافت و تنفس ســالم کرد؛ 
و بــه پايــه اي از مدنيت رســيد که انگشــت نماي 
جهان گرديــد و برعکــس در دوره اي ديگر که 
قدرت دولت از آيين طبيعي انحراف جســت و به 
ستمگري و خودکامگي گراييد مخل ترقي شد و 

عامل زوال پادشاهي.«
ميــرزا، دوران هخامنشــي را مطابق بــا آيين داد، 
اســاس آزادي و احتــرام بــه عقايــد دينــي ملل 
مختلــف مي يافــت و وجود قانون مشــورت دادن 
بزرگان و فرزانگان به شاهان سرسلسله هخامنشي 
را مي ســتود؛ امــا ايــن تصور هم غلط اســت که 
او جامعــه و حکومــت ايــران باســتان را آرمان 
خود دانســته باشــد. نظر تاريخ نــگاران معاصري 
ماننــد لطــف اهلل آجوداني کــه ميــرزا آقاخان را 
باســتان گرا معرفي مي کنند، جاي ســؤال اســت. 
اتفاقاً اين کرماني خوش فکــر انتقادهاي تندي از 
نظام سياســي ايران پيش از اســالم کرده است و 
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پشت گرمي داشــتند تا اين همکاري ساليان سال 
تــداوم يابــد، اما هــرگاه توجه آدمــي از جهان 
طبيعي به اوهام و خرافه بکشــد، آثارش فقر است 
و انحطاط اجتماعي؛ تا جايي که مردم از اصالح 
امور خــود نااميــد شــوند و کوچک ترين حمله 
اقوام خارجي همســايه بــا بي تفاوتي مردم روبرو 
شــود. هر بار ايران به اشغال اقوام ديگر درآيد و 
دوباره همان چرخه گذشــته جزمي- سياســي در 
تاريخ فرهنگ، سياســت، علــم و حکمت ايران 

تکرار شود.
ميرزا آقاخان براي عينيت بخشي به اين فرضيه اش 
مثــال هــم مي زنــد: حملــه اســکندر و ســقوط 
هخامنشــيان، حمله اعراب و ســقوط ساســانيان، 
حملــه تاتارهــا و مغول ها و ســقوط خاندان هاي 
حکومت گــر ايرانــي و حمله افغان ها و ســقوط 

صفويان.
ازنظر او وجود چنين موانعي موجب شد: »بااينکه 
حکمــاي مــا در علــوم رياضي و طبيعي دســتي 
داشــتند، اما از بيم جان شــان، حکمت را بر پايه 

بنيان نمي گذاشتند.« اين علوم 
ميــرزا آقاخــان انديشــه اي را که بر اســاس علم 
نباشــد، »حکمــت« نمي دانســت و اوهام گويــي 
مي خوانــد. او حکمــت حکماي قرون گذشــته 
ايران را نيز با فلســفه جديد اروپا مقايسه مي کرد: 
»ميرداماد، مهمالت حکمت يونان را با خزعبالت 
هندويــان موهومــات ايرانيــان به هم ريخته، آش 
شــله قلم کاري به شــراره وهم پخته کــه نه فقط 
من و شــما در اين آش حيران و ســرگردانيم که 
اگر فخر رازي و ابن ســينا هــم مي بودند، حيران 
مي شــدند!...« ميــرزا مي پرســد: »موهومات فخر 
رازي و صــدراي شــيرازي و محي الدين عربي، 
اصالح کدام خلق وخو و اســباب کدام ثروت و 
دولــت و ازدياد و ترقي و مدنيت و آبرو و اعتبار 

ملت را پديد آورده اند؟«
آقاخان معتقد بود که صدراي شــيرازي و هادي 
سبزواري ازآنچه گفته اند يک کلمه نفهميده اند: 
»مــن که بعضــي از پزنــدگان آن آش را ديده و 
بافندگان اين قماش را شناخته ام و خود چندي از 
هر دو چشــيده و بافته ام، عــرض مي کنم هرکس 
به آن رو آورد گرســنه و سرگردان ماند و از هر 
علمــي بي خبر گشــته، همه چيز بــر او مجهول و 

تکليفش نامعلوم شده است.«
او بــه هوشــمندي پي بــرده بود کــه حکمت از 
علم جدا نيســت و تنها اصــول و تحقيقات علمي 
تجربي و قوانين رياضي اســت کــه مي تواند پايه 
آراي فيلســوفان قرار بگيرد، در غير اين صورت 
فلسفه خام چيزي به جز اوهام بافي بي پايه نخواهد 

بود.

چاره جويي
بنــا بــر پژوهــش فريــدون آدميــت در کتــاب 
»انديشــه هاي ميــرزا آقاخــان کرمانــي«، ميــرزا 
آقاخان بود که نخســتين بار انديشــه هاي فلسفي 
و سياســي فيلسوفان عصر روشنگري مغرب زمين 
را به صورت يک سيســتم واحد بــه هم وطنانش 

نوراني خرد را آن قدر حقير و پســت شمردند که 
قــوه متفکره و حاکمه و عاقله را از خودشــان هم 

سلب کردند.«
و اين آغــاز طغيان ميرزا آقاخان عليه ســنت ها و 

تعاليم سه گانه بود.
سنت هاي سه گانه؛ جزميانه متشرعان، طامات گويي 

صوفيان و الف فرزانگي حکيمان.
کرمانــي عليــه همــه تعاليمــي که خــودش هم 
ســال ها با آن ها خو گرفته بود عصيان کرد، اما با 
کنجکاوي به جايي رســيد که ديگر عقل ناباوري 
علماي پيشــين برايش پذيرفتني نبود، زيرا به اين 
نتيجه رسيده بود که »تمام ترقيات فکري و مادي 

غرب از پيشرفت عقل حاصل شده است.«
او در پاســخ بــه عقل نابــاوران نوشــت: »آنکــه 
مي گويد عقل حجت نيست، معني سخن خود را 
ندانســته. چو هر آينه عقل حجت نباشد و هر چيز 
ديگــري را حجت و ميزان قــرار دهيم، چاره اي 
نداريــم از اينکه حجــت او را باز بــا عقل ثابت 
کنيم. در دايره امکان هيچ چيز اشــرف و اعلي از 
عقل نيســت و چيزي جز عقــل حجت نمي تواند 

باشد. زيرا هر حجت به عقل فهميده مي شود.«
ميرزا نســبت به صوفيه و اهــل عرفان هم اين نقد 
را داشــت کــه »در روزگار ترقي علــم و فن در 
مغرب، علماي ما طامات مي بافند. آخر الهوت و 
جبروت و ناسوت چه چيز است و چه فايده دارد 
جز ازدياد موهومات و تخدير عقل ها؟... به لقلقه 
زبان و وردخواني، کاري درســت نمي شــود.« به 
عقيده ميرزا، مجموع اين تعاليم بود که قوه تعقل 

و استدالل گري را در ايران به پستي رساند.
او دربــاره ســدهاي راه رونق دانش و فلســفه و 
انديشــه هاي نو در دو بــازه زماني ايران باســتان 
و ايران قرون ســوم، چهــارم و پنجم هجري هم 
معتقد بود که حکمت ايــن جهاني و خردورزي 
در حال پيشــرفت بود، اما عقايــد جزم گرايان و 
متکلمــان با تکيه بر قدرت هاي سياســي اســتيال 
يافت. قدرت هاي سياســي براي ماندگاري نياز به 
مقبوليت مردمي داشتند و اين مقبوليت را با تکيه 
بر جزم گرايان، از راه توســل بــه باورهاي مردم 
به دســت مي آوردند. از طرف ديگر جزم گرايان 
هم براي پيروزي بر عقل باوران به قدرت سياسي 

اگر به تاريخ ايران باســتان گوشــه چشمي داشت 
و بر پااليش زبان فارســي - کــه در دوران قاجار 
به شدت بيمار بود- اصرار مي ورزيد، به خاطر اين 
بود که مي خواســت ملي گرايي ايرانــي را بر پايه 
فرهنگ ايراني و زبان فارســي، بپروراند. به همين 
خاطر عناصر فرهنگ ايراني و ناسيوناليســم غربي 

مواد موردنيازش بودند.
او باوجوداينکــه ملي گرا بود و دلبســته ايران، اما 
ادعــاي برتري يــک نــژاد را ننگين مي دانســت 
و بــا همه نوع بشــر مهربان بــود. ناسيوناليســم و 
وطن دوســتي او بر پايه تاريخ و فرهنگ مشترک 
استوار است و تعارضي با بشردوستي اش نداشت.

نوعــي از ملي گرايي  که او داعيه آن را داشــت به 
دنبال ايجاد هوشياري ملي و احياي ايراني آزاد و 
آباد بود. پس چون هدفش تأسيس حکومت ملي 
بود، يک ســري وجوه ايران باستان را مي ستود و 
در جهت عکس آن، زشــتي ها و نابســاماني هاي 
ايــران زمان خــود را مي نماياند. در نوشــته هايش 
علــل فرازوفرود ايران دوران باســتان را مي کاود. 
اشــکانيان را بــر ساســانيان ارجحيــت مي دهد و 
ساســانيان را به خاطر ســرکوب مســاوات طلبان 
نکوهــش مي کند. ايــن نکته که موبــدان فضاي 
فکــري- اجتماعي ايــران آن دوره را تنگ کرده 
بودند، دليلي بر اين مي دانســت که مردم ديگر با 
حکومت هم داستان نباشند تا از رهاوردش کشور 
متمدني چــون ايران در برابر باديه نشــيناني که به 

هيچ نمي گرفت، شکست بخورد.
در نگرش ميرزا، حکومت هايي که بنيادشان عدل 
و حکمت نباشــد و از اين راه در اســتحکام خود 
نکوشــند، نه تنها مقدمه خرابي و زوال خود، بلکه 

موجب انقراض ملت و مملکت خواهند شد.
از نظــر آقاخان، خرابــي در نهــاد حکومت هاي 
نبــودن  اســتبدادي  و  اســت  نهفتــه  اســتبدادي 
حکومت ها به آباداني و پيشــرفت گره مي خورد. 
حرکت به ســوي رفاه و مهمتر از آن، آزادي بيان 
و مشــارکت مدني مردم در اداره مملکت، حس 
همدلــي ملت را بــا دولت تقويــت مي کند تا در 
سختي هاي ناشــي از مزاحمت بيگانگان، پشتيبان 
حاکميت خود باشــند و سختي ها را تحمل کنند، 
اما اگر ملتي در رســيدن به خواســته هاي خود از 
حاکميتــش قطــع اميد کنــد، در برابــر تزاحم و 
تهاجم خارجي هم از حاکميت داخلي، پشــتيباني 

نمي کند زيرا تعلق خاطري به آن ندارد.

واکاوي چرايي عقب ماندگي ايران
ميــرزا آقاخان از ميان عالمان قرون اوليه اســالم، 
به معتزلــه گرايش داشــت و عقل گرايي آن ها را 
مي ســتود. معتقد بود که پس از خاموشي مسلک 
اعتزالي اين تشــيع بود که تا حدودي با سوســوي 
خود چراغ عقالنيت را در ميان مســلمانان روشن 
نگاه داشــت، زيرا در مذاهب اهل ســنت، »عقل« 

حجتي نداشت.
او نقــش پندارهــاي علمايــي مانند امــام محمد 
غزالي را در خاموشــي چراغ دانش در ايران مهم 
مي دانست و مي گفت: »اين ها قوه طبيعي و ضمير 

ميرزا نسبت به صوفيه و اهل 
عرفان هم اين نقد را داشت 

که »در روزگار ترقي علم و فن 
در مغرب، علماي ما طامات 

مي بافند. آخر الهوت و جبروت 
و ناسوت چه چيز است و چه 

فايده دارد جز ازدياد موهومات 
و تخدير عقل ها؟... به لقلقه 

زبان و وردخواني، کاري درست 
نمي شود
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راه گريز از سوسمارالدوله ها
براي زندگي  کاربردي کردن »فلسفه دانش بنيان« 
اجتماعــي ايرانيــان اساســي ترين کاري بود که 
ميــرزا آقاخان کرماني در راســتاي نهادينه کردن 
آن گام برداشــت و بــر ســر آن آواره شــد و 
درنهايت جــان داد. او که قائل بــه اصالت عقل 
و تجربه بود، فلســفه اش را به زبان مردم نوشت، 
صريح و کوبنده و پرشــور. کتابچه »صد خطابه« 
او کــه نيمه کاره مانده، اثري اســت اصيل که از 
»ســه مکتوب« هم صريح اللهجه تر است. ميرزا بر 
فارســي و عربي تسلط داشت. الفاظ کهنه و نو را 
بــه کار مي برد و اصطالحــات محلي کرماني در 

نوشته هايش ديده مي شود.
اگــر بگوييــم او يکي از کســاني بــود که فکر 
تأســيس دولت مشــروطه و محدود بودن قدرت 
شــاه به قانــون را جا انداخت و تبديــل به مطالبه 
عمومي کرد، بيراه نگفته ايم. مي گفت: »اســتبداد 
منفــرده مــردم را از حقــوق خودشــان محروم 

مي کند.«
ميــرزا آقاخــان قانون گرا و آزاديخــواه بود، اما 
دلبخواهي هــاي حاکمــان را قانون نمي دانســت 
و خــالف آزادي برمي شــمرد. از همين ســنگر 
نيز ادعاي ظل اهلل بودن شــاهان را نشــانه گرفت 
زيــرا آن را پايه خودکامگي حکومت ها مي ديد. 
پس فکر تأســيس مجلس نمايندگان مردم را در 
برابر اعتقاد به ظل اهلل بودن شــاهان، علم کرد که 
»قانون« براي اين اســت که »نباشي در پي آزار« 
و »آزادي« يعنــي غيــر از آزار ديگــري، »هرچه 

خواهي کن.«
ميــرزا، داســتان »سوســمارالدوله« را در انتقــاد 
از حکومــت قاجار نوشــت. هاتــف آزادي بود 
و برابــري همــگان در برابر قانــون و ايجاد يک 
حکومت ملي مردم ســاالر و تقدس داده نشده را 

راه چاره ايران مي دانست.
انديشــه او براي روشنفکران مسئوليت مدني قائل 
است و آنان را مغز جنبش هاي اجتماعي مي داند. 
در زمان حياتش طبقه متوســط شهرنشــين ايران 
را به شــرکت در يک جنبش ملي عليه اســتبداد 
تشويق مي کرد. در نگرشش، دولت مطلقه نتيجه 
بي خبري و جهــل جمهور ملت از مزاياي حقوق 

بشر و محاسن آزادي و منافع مساوات است.
ميرزا آقاخان دغدغــه واماندگي اجتماعي ايران 
را داشــت و زنــان و حقــوق اجتماعي شــان را 
يادآور مي شــد. او در پرداختن به مسائل حساس 
جامعــه ايرانــي بي پرده بــود. فکر ناسيوناليســم 
ايراني را بيشتر از همه آقاخان ترقي داد و پس از 
او نويســندگاني همچون احمد کسروي، صادق 
هدايت، علي دشــتي، صادق چوبک، محمدعلي 
جمــال زاده و... کم وبيش از اين روشــنفکر تأثير 

گرفتند.■

ازنظــر او نوع باورهــاي هر مردمــي، در تاريخ 
و احوالشــان تأثيــر مســتقيم دارد. بــه اعتقاد او 
انجيــل  اجتماعــي  قانون هــاي  مســيحيان  اگــر 
بــه کنــاري  را نمي بوســيدند و داخــل کليســا 
نمي گذاشــتند و بــا فراغ بال به دنبــال علم و هنر 
نمي رفتنــد، امروز گداتــر و فقيرتر و جاهل تر از 
آن ها کســي نبود، زيرا تحت اســتيالي پاپ ها و 

در خرافات غرق بودند.
او آوارگي قــوم يهود را ريشــه در جهل آن ها، 
نسبت به اعتقادات اشتباهي که دارند، مي دانست. 
اينکــه خود را قــوم برتر مي داننــد و همين فيس 
و افاده هــا، آ ن ها را نــزد ملت هــاي ديگر خوار 
مي کنــد، امــا لجاجت يهــود در باور بــه برتري 

قومي شان، بر ظلم و رذالتشان دامن مي زند.
بااينکــه ميــرزا آقاخــان با پيــروان همــه اديان 
رفت وآمــد داشــت، امــا هيچ کدام آن هــا او را 
مريــد خود نديدنــد و به او بدبين شــدند. بابي ها 
با او دشــمني داشــتند و مي گفتند دهري مسلک 
اســت و پايش به هيچ جا بند نيست. سني ها ميرزا 
آقاخــان را رافضــي مي خواندند و شــيعيان او را 
بابــي مي پنداشــتند. بااينکه با ســيد جمال الدين 
اســدآبادي اختالف فکري اساســي داشــت، اما 
با ســيد، دوســت صميمي بــود. از ســخن ميرزا 
روح فلســفه انسان دوســتي و خوش بيني و آيين 
مــدارا در برخورد با اديــان، مي تــراود، اما اين 
همزيستي دوســتانه و مسالمت آميز دليلي نمي شد 
کــه ميــرزا آقاخان به عنــوان يک روشــنفکر، با 
نگاهــي خردورزانه به نقــد مذاهب نپــردازد. به 
همين جهت ميرزا حســينعلي، رئيس فرقه بهائيت 
را رســوا ســاخت: »دســتگاه بهايي، سرســپرده 
سياست انگليس اســت و دنبال رواج بي وطني و 

اجنبي پرستي.«
آقاخان مي گفت: »قســمت اعظم آنچه سيد باب 
و ميرزا حسينعلي و عباس افندي گفته اند، خرمن 
خرافات را بيشــتر و ســنگين تر کرده است و در 

عالم فکر به مفت نمي ارزد.«

عرضــه کــرد. پاي آراي فيلســوفان غــرب را به 
ايران زمين بــاز کرد و حکمــت را از چارچوب 
محدود پيشــينيان بيرون آورد و مباحث فلسفي را 

بــر اصول علوم طبيعي و تجربي بنيان نهاد.
او پــس از غــور در آراي مذاهــب مختلــف به 
اصحاب عقــل گراييد. نقطه اعــالي حکمت را 
تحقيقات و انديشــه هاي فيلســوفان غرب دانست 
که از راه کشــف و تجربيات حســي و تجربي و 

تحليل پيش آمدند.
در نظرش »شک«، گذرگاهي عالي براي تعقل و 
دانش ورزي است اما هم رأي شک باوران افراطي 
نيــز نبود و اعتقاد نداشــت که دانش آدمي محال 

است.
از نــگاه آقاخــان ترجمه کتاب هاي دانشــمندان 
ايران در دوره اســالمي در اروپا به آغاز رنسانس 
علمي اروپا کمک کــرده و همان طور که زماني 
آن ها از اندوخته هاي ما استفاده کرده اند، حاال ما 
از داشته هاي آن ها در علوم انساني و طبيعي براي 

جبران عقب ماندگي خودمان استفاده کنيم.
بااين وجود خود او غرب را تماماً نمي ســتود و به 
آن انتقاد هم داشت. کما اينکه علم جويي شان را 
تحســين مي کرد. ميرزا اخذ علــم، صنعت، هنر و 
بنيادهاي فکري و سياســي مغرب را شــرط ترقي 
مي دانســت، اما با تقليدهاي سطحي مخالف بود. 
از ســوي ديگر هم به نظرش کساني که در داخل 
کشــور به اســم مبارزه با فرهنــگ غرب، جلوي 
آزادي انديشــه و دانــش را مي گيرنــد درواقــع 
دانسته يا نادانسته هماهنگ استعمارگران هستند.

خردپســند  و  منطقــي  علمــي،  انديشــه هاي  او 
شــيفته   را گلچيــن کــرد.  غربــي  انديشــمندان 
فيلســوفان عصر روشنگري فرانســه بود. آن ها را 

روشن انديش و خرافه زدا مي دانست.
بااينکه بازرگاني را براي باز شــدن فضاي مبادله 
افــکار و فرهنگ هاي ملت هــاي گوناگون مفيد 
مي شــمرد، در انتقاد از سياســت هاي اســتعماري 
سياســتمداران غربــي هــم کوتاهــي نمي کرد و 
بي باک بود و هيچ گاه سرســپرده غرب نشــد. او 
شــيفته فرهنــگ و تمدن ايران زميــن بود و دلش 
مي خواست وطنش را از عقب ماندگي و فالکت 

نجات دهد.
از هميــن رو با عصيانگري تمــام، خيلي چيزها را 
زير ســؤال مي برد و با زبان طنــز، اما گس خود، 
دســت به انتقاد اجتماعي زد و باورهاي خرافي را 

دست  انداخت.
رســاله »انشااهلل و ماشــااهلل« را با زباني ساده و طنز 
در انتقــاد از باورهــاي خرافــي مــردم زمانه اش 
و تأثيــر منفــي کــه آن خرافه هــا روي زندگــي 
اجتماعي، سياســي، فرهنگي و اقتصادي ايرانيان 

عصر قاجار گذاشته بود، نوشت.
ماننــد انتقــاد از اينکــه در دماغ ايرانيــان عقيده 
غريبــي رخنه يافته که همه چيز را به بخت و طالع 
نســبت بدهند، زحمت و کوشــش را در تحصيل 
ثــروت و آبــرو مؤثــر نداننــد و درهــاي علم و 

معرفت را به روي خود ببندند.

سيدجمالالديناسدآبادي
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به دســت آمــده در خانــه جمعي کــوي طالب، 
مي توانســت تعــدادي از ســمپات ها و امکانــات 
شاخه مشهد را شناســايي و ردگيري کند، ظاهراً 
همين باعث يک سري دســتگيري ها در هفته ها و 

ماه هاي بعدي شد.
در جريــان پخش اعالميه هــاي توضيحي، عبداهلل 
اميني به عنوان پشتوانه نظامِي شخِص پخش کننده 
اعالميه که دانشــجويي علنــي و لونرفته بود عمل 
مي کرد. آن دانشــجو اعالميه را پخش مي کرد و 
او هم مراقب بود اگر مشکلي پيش آمد به کمک 
او برود و فــراري اش بدهد، همين طور هم شــد. 
ساواک در آن زمان به شدت بسيج شده بود. پس 
از کشــف موضوع رديابي بي سيم ساواک توسط 
مجاهدين در چندين ماه پيش در تهران، ساواک 
طول موج بي سيم خود را تغيير داده و کدگذاري 
کرده بود، اما بي ســيم شهرباني هنوز با مشکالتي 
قابل شنود بود و باوجود استفاده از اسامي مستعار 
و کدهايشــان، ما مي فهميديم کــه گروه هايي از 
تهــران آمده و مراقب هســتند. گويا پنج گروه از 
گشتي هاي کميته مشــترک ضدخرابکاري را که 
ورزيــده بودند، از تهران بــه آنجا آورده بودند و 
خود شــهرباني هم به شدت در مشــهد بسيج شده 

بود.
زمــان پخــش اعالميه ، پاســباني او را در گشــت 
شــبانه مي بيند، خود را در کناري پنهان مي کند و 
وقتي دانشــجو مي رسد، مچ دست او را مي گيرد، 
در همين زمان عبداهلل که در فاصله اي پشــت سر 

تغييرات زياد در روابــط بين جناح ها در زندان ها 
شد که جاي بررسي و تأمل جداگانه اي دارد.

کمي پس از 25 خرداد 54، بچه ها در کنسولگري 
انگليس در مشهد عملياتي انجام دادند؛ عمليات، 
انفجار بمبي صوتي در خلوتي نيمه شــب در کنار 
درب کنســولگري انگليــس در مشــهد بــود که 
هدفي صرفاً تبليغاتي و ضد امپرياليســتي داشــت. 
آن عمليــات به لحاظ اجرايي کار مهم و ســختي 
نبــود، تنها به لحاظ سياســي و تبليــغ روي آن و 
پخش وســيع اعالميه  توضيحــي بالفاصله پس از 
عمليــات، براي بچه هــا مهم بــود. از مدتي پيش 
شاخه مشهد فعال تر شده بود و با اين کار ساواک 
روي مشــهد حساس شــده بود و نيروهاي گشتي 

کمکي از تهران آورده بودند.
در جريان پخش اعالميه در شــب هاي پس ازاين 
عمليــات، درگيري، مجروح شــدن و دســتگيري 
عبداهلل اميني رخ داد. دســتگيري عبداهلل به تنهايي 
خيلي مهــم نبود، بلکه سلســله وقايــع پس ازاين 
دســتگيري باعــث گســترش ضربه و شناســايي 
خانــه کوي طــالب شــد و فــرداي آن روز هم 
جريان محاصره و درگيــري بزرگ نظامي کوي 
طــالب رخ داد. بدين ترتيــب جمع مشــهد عماًل 
از هم پاشــيد. اصغــر دورس و ســيدکاظم مدني 
در درگيــري کوي طالب کشــته شــدند که در 
روزنامه هــاي همــان موقــع منعکس شــد. بتول 
فقيه دزفولي هم دســتگير شــد و مدارک زيادي 
گير افتاد. ســاواک بــا کار دقيــق روي مدارک 

بر اساس شنيده ها چهارم مرداد 1354  ■
در خانــه تيمي در کوي طالب مشــهد 
درگيري جدي رخ داد که به ضربه وسيع 
مشــهد معروف شــد. ممكن است درباره 
و  افراد دستگيرشــده  اين ضربــه،  علت 
مجروح و تلفات جاني آن حادثه و نتايج 

مترتب بر آن توضيحاتي بدهيد؟
طبق دستور تهران قرار شده بود يک عمليات  □

تبليغي در مشــهد انجام گيرد. ابتــدا قرار بود و به 
مــن اين طور گفته شــد که عمليــات، 15 خرداد 
باشــد، ولــي با مواضــع فکري جديد مســئوالن، 
انجام عمليات به مناسبت 15 خرداد، تأمل برانگيز 
و ظاهــراً براي رهبــري پذيرفته نبــود و به هرحال 
عمليــات را در آن زمــان انجام ندادنــد و به 25 
خــرداد روز شــهادت رضا رضايي موکول شــد 
کــه در آن روز هم منتفي شــد و بــه کمي بعدتر 
افتاد. دقيقاً نمي دانم به چه داليلي بود و توضيحي 
هــم به من نمي دادند، ولي احســاس مي کردم که 
داليــل فکــري و ايدئولوژيک هم مطــرح بوده 
اســت. جالب آنکه خاطرم هســت عبداهلل اميني، 
از وقايــع طالب قم کــه در ســالگرد 15 خرداد 
به درگيري هاي شــديد و دســتگيري هاي وســيع 
انجاميــد و به مطبوعات هم کشــيد بــه نيکي ياد 
مي کرد. توضيح اينکه اين دســتگيري ها و ورود 
تعداد زيادي طالب و روحانيون مبارز به زندان ها 
در خرداد 54 و درســت کمي پيش از اعالم بيانيه 
تغييــر مواضع جديــد مجاهديــن، بعدها موجب 

رخداد خون بار کوي طالب مشهد
وقايع سال هاي 54 تا 57 در سازمان مجاهدين در گفت وگو با محمد صادق

بخش پنجم

در شماره هاي پیشین چشــم انداز ايران، چهار بخش از گفت وگو با مهندس 
محمد صادق تقديم خوانندگان شد. ازآنجاکه ناگفته هاي ايشان درباره هسته 
مذهبي براي احیاي ســازمان مجاهدين در فاصله ســال هاي )مرداد 54 تا 
ارديبهشت 55( براي نخستین بار مطرح مي شود، دقت و پیگیري مطالب آن را 
به هم وطنان توصیه مي کنیم. در چهار شماره پیشین، صادق بیوگرافي و سپس 
شیوه دستگیري خود در شهريور 50، بازجويي در ساواک، محاکمه در دادگاه 
نظامي، دوران محكومیت در زندان هاي قصر تهران و زندان مشهد، فعالیت هاي 
خود پیش از مخفي شدن و ماجراي ترور مجید شريف واقفي را شرح داد. وي 

در اين شماره به شرح ماجراي رخ داده در کوي طالب مشهد مي پردازد.
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دانشــجو حرکت مي کرده، به کمک مي آيد و از 
پاســبان مي خواهد رهايش کند، پاسبان مقاومت 
مي کند و عبداهلل يک تير به شــکم يا پاي پاسبان 
مي زنــد )ظاهراً نمي خواســته کارش را بســازد يا 
فکــر نمي کرده ســماجت و عکس العمل به خرج 
دهد(. او دانشــجو را رها کــرده و آ ن جوان فرار 
مي کند. عبداهلل هم مي خواهد فرار کند که پاسبان 

او را با تير مي زند.1
مــن در خانــه تنهــا بــودم کــه از شــنود راديو 
مخصوصمان  متوجه شــدم در منطقه اي درگيري 
رخ داده و مأمور و متهمي در آنجا مجروح شــده 
بودند و با آشــفتگي درخواســت نيرو مي کردند. 
کمــي بعد وقتي ابراهيم داور بــه خانه تيمي وارد 
شــد و نام منطقــه را از من شــنيد ناگهان بســيار 
برآشــفته و نگران و دستپاچه شــد. حاج ابراهيم 
با روحيــه  عجــول و ســاده انگاري روســتايي و 
پريشــان حالي که داشــت يکي از مقصران ضربه 
مشــهد و به نظر من حتي عامل اصلي بود. ايشــان 
شــهيد شده و شايد درست نباشــد اين را بگويم، 
ولــي حقيقت تلــخ اســت و از اين اشــتباه ها در 

جنبش پيش مي آيد.
در دومين دور دســتگيري داور، او را يک ســال 
به شــدت شکنجه کرده بودند و چيزي نگفته بود، 
ولــي اين شــکنجه طوالني چنان تأثيــري بر وي 
گذاشــت که پس از پيوســتن به سازمان و مخفي 
شــدن، شــب ها هم که مي خوابيد قرص ســيانور 
در دهانش مي گذاشــت و در ايــن مورد به منطق 

و ضابطه و حرف تشکيالت هم گوش نمي داد!
يک بار من با او در تاکســي نشســته بودم. ناگهان 
به راننده گفت بايســت، بايست! سريع آمد پايين 
و تف کرد، چون کپســول شيشه اي قرص سيانور 
در دهانش ناگهان شکســت! حاال در نظر بگيريد 
او کــه فردي فراري و مســلح بود بــا اين کارش 
مي توانســت موجب چه دردسر و ضربه اي بشود. 
خوشــبختانه راننده ماشــين نپرســيد چــه اتفاقي 
افتاده و رفــت. وقتي به وي انتقــاد کردم،  گفت 
شما اين شــکنجه ها را نديده ايد و من به هيچ وجه 
نمي خواهم ديگر زنده دســت ســاواک بيفتم. او 
ديگر تحمل شــکنجه نداشــت. ترس بسيار زياد 
او از دستگيري باعث حرکت هاي غيرمنطقي اش 

مي شد.

داور را سال 1350 شكنجه نكردند. ■
بلــي، آن موقع نکردند، ولــي دفعه بعد که او  □

را به عنــوان مظنون گرفته بودند، شــکنجه زيادي 
کردند. بعد که او را گرفتند دليل قطعي نداشــتند 
که ارتبــاط دارد، ولي آن قدر شــکنجه کردند تا 
شــايد اطالعاتي بدهد يا مطمئن شــوند که واقعاً 

ارتباطي ندارد.

او را خيلي تعقيب و مراقبت مي کردند. ■
البته، در ســري دوم بــه او محکوميت ندادند.  □

شــايد هم به صــورت طعمــه او را آزاد کردند و 
سريع از همان جا سر قرار مخفي مي رود و مخفي 

مي شــود. داور قرار خود را حتي بعد از يک سال 
لو نداده بود و مي گفــت من اين بار ديگر تحمل 

ندارم.

ســر قرار من آمد و مــن او را مخفي  ■
کردم.

در خانــه تيمــي در آن لحظه فقط مــا دو نفر  □
بوديم. پس ازآنکه برآشفته شد، من با خنده گفتم 
بيا اين دو عدد موزي را که داريم بخوريم تا گير 
ســاواک نيفتد! بعد خانــه را تخليه کنيم. گفت نه 
بلند شو فرار کنيم. گفتم براي چه با اين عجله؟ او 
را که گرفته اند يا کشته شــده يا مجروح است، هر 
چه هســت قرار نيست به ســرعت اينجا را لو دهد. 
گفت قرار و قاعده را رهــا کرده و فرار کن! من 
جايي در تحليل هاي ضربه مشــهد نخوانده ام، اما 
تحليل من اين اســت که علت اصلي ضربه مشهد 
)منظورم پس از دستگيري عبداهلل است( و سلسله 
اتفاق هايــي که پــس از درگيري قابــل پيش بيني  
عبداهلل مي افتد )که منجر به شناســايي، محاصره، 
درگيري، دستگيري و شهادت چند نفر در کوي 
طــالب و لــو رفتن اســناد و نفرات زيادي شــد( 

اشتباه هاي داور بود.
آن شــب وقتي داور آمــد و متوجه پيام بي ســيم 
شهرباني شد، تازه مرا در جريان گذاشت و گفت 
عبــداهلل بــراي پشــتيباني  پخش اعالميــه به همان 
منطقه رفته و حتماً او در آنجا درگير شــده است. 
هنــوز از وضع عبداهلل مطمئــن نبوديم. به او گفتم 
طبق برنامه و ضوابط ســازماني بايد تا ســاعتي که 
گفته برگــردد و در صورت برنگشــتن  بايد يک 
ســاعت بگذرد و بعد خانه را تخليــه کنيم. داور 
گفــت نه   بايــد بالفاصلــه تخليه کنيــم. ازاين رو 
يکسري از مدارک را ســوزانديم. من اتاق تکي 
در مشهد داشــتم که اتاق امن شــخصي من بود. 
قرار شــد به اتاق تکي ام بروم و براي فردا حدود 
7 صبح با داور قرار گذاشــتم. داور بقيه مدارک 
را در ســاکي گذاشــت. اي کاش آن مدارک را 
هم ســوزانده بود يــا از ابتدا در تهيــه آنها دقت 
مي کردند که قابل ردگيري اطالعاتي نباشند. من 
اطالع و نقشــي در تهيه آنها نداشتم، ولي آن طور 
که بعدها فهميدم گزارش سمپات هاي زيادي در 

آن بود که باعث ضرباتي شد.
بــا توجه به صحبت هاي بعــدي داور در قرارهاي 
بعدي اش با من و ديگر شــواهد، قضيه ازاين قرار 

بود که:
ابتــدا داور از خانــه اول )خانه تيمــي اصلي که با 
هم بوديم نزديک چهارراه عامل( به خانه ديگري 
مي رود که شخص ديگري آن خانه را گرفته بود، 
ولي عبداهلل هم آن خانه را مي شــناخت، اما چون 
خانــه اصلــي تيمي عبــداهلل آنجا نبــود و او فقط 
گاهــي اوقات به آن ســر مــي زد، طبعــاً نبايد در 
بازجويــي تحت هيــچ شــرايطي آن خانه دوم را 
مي گفت. داور بين 11 تا 12 شب به اين خانه دوم 
رفته بود. قرار شد من هم به اتاق تکي خودم بروم 
و موتوري که داشــتيم را نيز استثنائا با خود ببرم و 

به گونه اي حفظش کنم، اما پس از جدايي از داور 
با خود فکر کردم در اين ســاعت شب با اين شهر 
کوچــک کجا مي توانم بروم. پس از ضربه اي که 
خورده بوديم، دشــمن بسيج شــده بود و به همين 
دليــل هرگونــه رفت وآمد اضافي و مشــکوک، 
مي توانســت مشکل ســاز بشــود )اين نکته اي بود 
کــه داور اصاًل در ترددهاي خود در شــهر به آن 
توجه نکــرده بود(. موتور را در کوچه اي باريک 
و بن بست گذاشتم تا حساسيت موقع رفت وآمدم 
را کــم کنم. از رفتــن به اتاق تکي خــودم که با 
محمــل کارگــري گرفته بود هم منصرف شــدم 
چون ممکن بود براي صاحب خانه ام در آن وقت 
شب شــک برانگيز باشــد. تصميم گرفتم به حرم 
امام رضا )ع( بــروم و تا صبــح همان جا به عنوان 
جايي امن تر از اتاق شــخصي ام بمانم. فردا متوجه 
شدم موتور نيست! احتماالً دزدي آن را برده بود، 
ولي جان خود را با هوشــياري )و شايد لطف امام 

رضا( در آن شب حساس حفظ کردم.
بتــول فقيه دزفولي در مالقــات و عيادتي که پس 
از پيــروزي انقالب- در بيمارســتان ارتش که در 
آن بــه علت تصــادف روز 23 بهمن 57 بســتري 
بــودم- بــا من داشــت، برايــم تعريف کــرد که 
شــب حادثه وقتــي به اتفاق ابراهيــم داور به خانه 
دوم رفته بودنــد، حاج ابراهيم دل شــوره زيادي 
داشــت و نگران بود و فکر مي کــرد عبداهلل حتماً  
اينجــا را هم لو مي دهد. ازايــن رو به همراه داور، 
تمامي مــدارک آن خانه دوم را هم تخليه کرده، 
داخل ســاک قرمزرنگي ريخته و به کوي طالب 
)خانه ســوم!( مي برند! چون عبداهلل ديگر نشــاني 
آن خانه را نمي دانســت. جابه جايــي از خانه دوم 
به خانه ســوم در کوي طالب ساعت 12/30 بعد 
از نيمه شــب بوده. اين گونــه رفت وآمدها در آن 

ساعت ها مشکوک  بود.

باالخره مشهد شهر مسافري بود. ■



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
28

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
29

و روي او وارد عمل مي شــدند کمــا اينکه روي 
فرد بعدي که مي شناسند بالفاصله وارد عمل شده 
بودنــد. نفر بعدي )کاظم مدني( که بيرون مي آيد 
ســاک قرمز مدارک را با خود مي برده و او همان 
نخستين کســي بود که در درگيري کوي طالب 
کشــته شد. من با او رابطه تشــکيالتي نداشتم، اما 
در همــان صحبت هاي خانه تيمي مشــهد شــنيده 
بودم پيش تر بســيار فعال بوده، ولــي پس ازآنکه 
مخفي مي شــود، روحيه اش ضعيف و منفعل شده 
و دوره انتقادي را مي گذراند. اســلحه او را گرفته 
بودند و ديگر مسئوليتي نداشت. تنها مسئول يک 
انبارک جهت نگهداري اسناد و مدارک و اسلحه 
بود. قرار مي شود مدارک را خارج کند و در آن 
انبارک بگذارد. او بااينکه ديگر اجازه نداشــت با 
خود اســلحه ببرد، وقتي مي خواســته از در بيرون 
بيايــد، از دورس اجــازه مي گيرد حــاال که قرار 
اســت نارنجک و مدارک را با خــود به انبارک 
ببرد، نارنجک را به کمــرش ببندد تا در صورت 
لزوم براي دفاع از خود از آن استفاده کند )اين ها 
را بتول پــس از انقالب  گفت(. دورس هم اجازه 
مي دهــد و او آن نارنجک دست ســاز کبريتي را 
که برداشــته بود )دورش کبريت مي گذاشــتند( 
به عنــوان تنها ســالح به کمرش مي بنــدد تا خود 
را حفــظ کنــد. هنوز کمــي از خانه دور نشــده 
بــود که مأمــوران او را همراه ســاک قرمزرنگ 
کذايــي )که راننــده مأمور يا خبرچين شــب قبل 
گزارشــش را داده بــود( مي بينند، شناســايي اش 
 کرده و مي خواهند دســتگيرش کنند. او بالفاصله 
ضامن نارنجک را مي  کشــد و همراه با شــهادت 
خود، عده اي از مأمــوران را نيز مجروح مي کند. 
به اين ترتيــب همان زمان محــل دقيق منزلي که از 

آن بيرون آمده بوده کاماًل شناسايي مي شود.
در ايــن ماجــرا نکته اي اســت؛ افراد در ســيکل 
نوســان هاي خود دوره هايــي شــامل انفعال، در 
خــود رفتن و مســئله دار شــدن و ســپس دوباره 
خــود را يافتــن و فعال شــدن را مي گذرانند. آن 

بله، ولي به هتل يا حرم که نمي رفتند تا عادي  □
باشد.

ماشــيني کــه در منطقه ســوار  شــده بودند يک 
فولکس واگــن بود کــه به احتمــال قريب به يقين 
راننــده از مأموران يا خبرچين ها بوده که در قالب 
مسافرکش در شهر پرسه مي زد. ساک قرمزرنگ 
را هم دست اين دختر و پسر جوان )و مشکوک( 
ديده و خبر داده بود. نقطه اي که پياده مي شــوند 
متأســفانه نســبت به خانه مقصد خيلي دور نبود و 
از ايــن نظر نيز رعايت مســائل و ضوابــط امنيتي 
را نکرده بودند. مشــهد آن قــدر کوچه پس کوچه 
داشت که مي توانستند به راحتي خيلي جلوتر پياده 
شوند و پس از تصفيه کامل به خانه مخفي بروند. 
اول صبح که داور به تنهايي و بدون همراه داشتن 
ســاک يا مدرکي از خانه بيرون آمده بود تا ســر 
قرار ســاعت 7 من بيايد، متوجه مورد مشــکوکي 
نشــد. او را نشــناخته بودند )دنبال کسي با ساک 
قرمــز مي گشــتند( احتمــاالً محاصــره منطقه هم 
تکميل نشــده بوده يا به خوبي استتار کرده بودند 
طوري که داور متوجه مورد مشکوکي نشده بود. 
ســاعت 7 صبح که داور ســر قــرار اول من آمد، 
پرســيدم اوضاع چطور اســت و چه اتفاقي براي 
عبداهلل افتاده؟ گفت: مسئله جديد و خاصي نبود، 
مدارک را هــم به خانه اي امن بردم )دســتگيري 
عبداهلل برايمان تقريباً قطعي شده بود(. قرار دومي 
را هم با فاصله کم گذاشــتيم و جدا شــديم، ولي 
يک ساعت بعد که ســر قرار دوم آمد حالت غم 
و پريشــاني شديدي داشت. او بســيار عاطفي بود 
زود برافروخته مي شــد. کم مانده بود سر قرار به 
ســر و روي خود بزند و همان جا گريه کند. کمي 
بــه او دلداري دادم و گفتم چه شــده؟ گفت: در 
اين فاصله رفتم به خانه ديشبي )کوي طالب( سر 
بزنــم ديدم تمام منطقه را محاصره کرده و پس از 
درگيري، رفقا را کشــته و خانــه را گرفته بودند. 
از ميــان مردمي که جمع شــده بودنــد اطالعاتي 

به دست آورده و سالم از منطقه خارج شده بود.

بتول هم زخمي شده بود؟ ■
ديگــر اطالعي نداشــتم و او هم نمي دانســت  □

دقيقــاً چــه اتفاقــي در آن خانه افتاده اســت. از 
مجموعــه اطالعات و قرائن به دســت آمده ماجرا 
اين بود که راننده فولکس به اصطالح مسافرکش 
گزارش مي دهد يک زن و مرد با يک ساک قرمز 
در نقطــه اي از کوي طالب )جايــي حوالي خانه 
تيمي( پياده شده اند، لذا از همان جا نيروي نظامي 
و پليس شروع به محاصره منطقه مي کنند و به دنبال 
فردي با ســاک قرمز بودند تا او را دستگير کنند. 
در آن خانه دورس و بتول و کاظم مدني بوده اند. 
خود حاج ابراهيم صبح، اول ازهمه از خانه به قصد 
قرار با مــن بيرون مي آيد، ولي متوجه نمي شــود 
کــه از تور امنيتي خارج مي شــود؛ حــال يا تا آن 
زمان آن قدر تور غليظي نداشــتند يا حاج ابراهيم 
بي توجهي کرده است و مورد مشکوکي نديده و 
به هرحال اگر داور را ديده بودند مهلت نمي دادند 

شــهيد باوجودآنکــه در آن ايــام در پايين تريــن 
وضــع روحي و انتهاي نقطه نوســان بوده و دوره 
انتقادي را مي گذرانده، ولي براي شــهادت آماده 
بوده اســت و واقعاً هم از نارنجک استفاده کرد و 
خودش را از بين برد. گويا مکثي مي کند و وقتي 
مي خواستند او را بگيرند، آن را منفجر مي کند تا 

به دشمن حداکثر آسيب را برساند.
وقتــي صداي انفجار نزديک خانه بلند مي شــود، 
اصغر دورس که فردي ورزيــده، آماده و نظامي 
بوده، اســلحه اش را مي کشــد و به بتول مي گويد 
فــرار کن. بتــول ديگر آمــاده مي شــود و به هر 
صــورت همــراه مدارک بــه دام مي افتــد. همان 
دفعه که پس از انقالب او را ديدم و از سرنوشت 
مدارک ســراغ گرفتم مي گفت مدارک را هم از 
بين نبرديم! گفتم مگر فرصت نداشتيد؟ دست کم 
از دستگاه ويژه مدرک ســوز استفاده مي کرديد. 
گفت چــرا براي آتش زدن مــدارک فرصت هم 

داشتيم!
من در مشهد دســتگاهي ابتکاري براي سوزاندن 
سريع و حتمي مدارک درست کرده بودم، طوري 
کــه جريان هــوا را به راحتــي و اطمينــان از ميان 
دســته اوراق و مدارک که در آن قرار مي داديم 
عبور مــي داد و پــس از ريختن مــواد آتش زا يا 
روغــن و کبريت زدن تا آخر مي ســوخت، حتي 
اگــر اوراق را مي ريختيــم و مي رفتيم، خودش تا 
آخر مي سوخت، اما متأســفانه کل مدارک آنجا 
به طور ســالم دست ســاواک افتاده بود. برخي از 
اين مدارک به گونه اي بود که ساواک با دقت در 
آنها و ردگيري و تعقيب و مراقبت، مي توانســت 
تعــدادي از ســمپات ها، منابع و نيروهاي مســتعد 
ســازمان را مورد شناسايي و مراقبت يا ضربه قرار 
دهد و سالم گير افتادن آنها موجب گسترش موج 

ضربه مشهد شد.
دورس وقتي با اســلحه آماده مي خواســت از در 
فــرار کنــد، در را که بــاز مي کند، بــا مأموراني 
که جلو در منزل رســيده بودند روبرو مي شــود و 

حرمامامرضاپيشازانقالب
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من و اکبري گذشــته بود، ســاواک بــه  داليل و 
بهانه هايي که به خاطر ندارم، به دنبال او  آمده بود 
تا دستگيرش کند. درواقع همه  ما شرايط مشابه و 
بدي داشــتيم و هرروز منتظر بوديم تا ساواک ما 
را دســتگير کند. او وقتي متوجه  شد که ساواک 
بــه منزل پــدري اش آمــده تا او را دســتگير کند 
به نوعي با زرنگي از دســت ســاواک فرار  کرده 
بود. طريقت هنوز به صورت هايي با ســازمان قرار 
داشت، او به ســازمان گفته بود مي خواهم مخفي 
شوم. ســازمان هم به وي اعالم کرد که موضع تو 
با آنها )من و اکبري( فــرق مي کند، آنها پيش از 
تــو و وقتي مــا خواســتيم، از روي اختيار خود و 
رعايــت اصول مبارزاتي و به موقع مخفي شــدند، 
ولي حاال تو از سر ناچاري و وقتي ديگر ساواک 
به دنبالــت آمده مخفي مي شــوي و بــراي حفظ 
خودت بــه ما پناه آورده اي. ازايــن رو تعهد ما به 
تو در حد حفظ توســت تا بعــداً ببينيم تا چه حد 
مي توانيــم با تو کار کنيم. او هــم به ناچار  پذيرفته 
بود. او را به مشــهد آوردند. گويا مدتي تکي بود 
و در حد يک سمپات و عضو پايين قرار گرفت و 

به او کمتر اطالعات مي دادند.
مــورد ديگري کــه در مشــهد برايم اتفــاق افتاد 
آن بــود که کمي پيش از ضربــه کوي طالب، با 
همکاري و هماهنگي سازمان، در قراري از طريق 
حســين ابريشــمچي )برادر مهدي ابريشمچي که 
در مشــهد زنداني بــود( دســتاوردها، مدارک و 
نوشــته هاي زندان مشــهد که مخفيانه با جاسازي 
بيرون داده بودند به دســتم رســيد. جاســازي در 
دبــه اي دوجداره و پالســتيکي به قطــر 15 يا 20 
سانت و ضخامت يک سانت بود که مدارکي در 
کاغذهاي نازک سيگار در آن جاسازي شده بود 
و مســتقيماً از طرف ســازمان به من تحويل داده 
شــد. اين مدارک حاوي آخرين دســتاوردهاي 
ايدئولوژيک و مذهبي زندان مشهد بود. متأسفانه 
پيــش از آنکه  امکان و فرصــت مطالعه  آنها براي 
کســي پيدا شــود تمامــاً در وقايع ضربــه خرداد 
مشــهد، در خانه تيمي کوي طالب، به طور سالم 
به دســت رژيم افتاد و شــايد هنوز هم در بقاياي 
اســناد ســاواک قابل دسترسي باشــد. مطالعه آنها 
به عنوان نقطه اي از ســير حرکت فکري مجاهدين 
اوليه و نظرات زندانيان مشــهد بــراي اهل تحقيق 

مي تواند مفيد باشد.

پي نوشت:
1 ـ عبداهلل اميني، برادر زنده ياد فاطمه اميني، پس ازاين 
حادثه ضمن فرار و تيراندازي از سيانوري که در دهان 
داشته اســتفاده مي کند اما او را دســتگير مي کنند و به 
بيمارســتان مشــهد مي برند و با شست وشــوي دستگاه 
گــوارش اثر ســيانور را از بين برده و ســپس وي را به 
تهران انتقال مي دهند و در معرض بازجويي و شــکنجه 
قــرار مي گيــرد و درنهايت در 25 بهمــن 1354، اعدام 

مي شود.■

ســکونت خود اســتفاده کرد. البتــه هرگز نگفت 
جايــي نــدارم وگرنــه باالخــره فکــري برايش 
مي کردم. من نمي دانســتم تشــکيالت مشهد فقط 
همين ســه خانه را دارد، بــه او گفتم به هرحال تو 
امکانات داري و افرادي هســتند که تو خودت را 
به واســطه آنها حفظ کني، اما من کســي را اينجا 
ندارم. مــدارک شــخصي و مشــخصات من در 
درگيــري کوي طــالب هم گير افتاده و دشــمن 
روي من متمرکزشــده )بعداً فهميدم همان شــب 
ســاواک بــه منزل پدري مــن آمده و ســراغ مرا 
 گرفتند. اهل منزل نمي دانســتند چه شــده و طبق 
محمل ســازي هاي پيشــين به مأموران گفته بودند 
مــن به اصفهــان رفتــه ام و قرار اســت برگردم.( 
بعدهــا عــده اي حتي فکر کــرده بودنــد من در 
درگيري بوده ام و از خانه کوي طالب فرار کرده 
بــودم. اهالي محل هــم از فرار يک يــا چند نفر 
از چريک ها از پشــت بام و... داســتان هاي خيالي 

ساخته بودند.
جواد قائدي )حســن( مســئول شــاخه مشهد بود. 
ولي مــن به تازگي در خاطرات حســين روحاني 
خوانــدم که يک نفــر ديگر )به نام غالمحســين 
صاحب اختيــاري( مقصــر ضربه مشــهد بوده، هر 
چــه فکر مي کنم اين فرد چه کســي بــوده و چه 
ارتباطي با شــاخه مشهد داشــته نفهميدم و نشاني 
از او نيافته ام. او بعدها مورد توبيخ تشکيالتي قرار 

مي گيرد.
پس از ضربه ســخت مشــهد، من تا اواسط مرداد 
در رابطــه منفرد و تکي در مشــهد معطل بودم و 
فقط در قرارهاي ســالمتي و تماس هايي با محسن 
طريقــت و يکي از زندانيان مشــهدي آزادشــده 
به نام رضا قاســم زاده که بــه خودم وصل بود و از 
زنــدان او را مي شــناختم مي رفتم. در اين مقطع و 
مدتي پس از ضربه کوي طالب، سازمان، محسن 
طريقت را که مدتي پــس از من و اکبري مخفي 
شــده بود و او را نيز در شــاخه مشــهد قرار داده 
بودنــد، به مــن وصل کردنــد و رابــط قرارهاي 

روزانه سالمتي او من بودم.
محســن پس ازآن شــوک اوليــه که از شــنيدن 
و  مرکزيــت  غالــب  بخــش  مارکسيست شــدن 
مسئوالن به او دست داده بود، دگرگون شده و بر 
حالت بحران روحــي خود تا حدودي غلبه کرده 
بــود. پس از زمــان کوتاهي که از مخفي شــدن 

همان جــا مأموري را با تير مي زند. گويا نفر دومي 
که آن ســوي کوچه بوده را هم مي زند و به سمت 
ديگر فرار مي کند، وقتي مي بيند محاصره شــده با 
اســلحه و نارنجک جايي پناه مي گيرد و درنهايت 
پس از مدتي تبادل آتش، با نارنجک خودکشــي 
مي کند. بتول هم مســلح نبــود و وقتي مأموران به 
خانــه مي ريزنــد او را مي گيرند. درگيري نســبتاً 
طوالنــي در ميــان اهالــي کوي طــالب انعکاس 
وســيعي يافته بود و حتي بزرگ نمايي هايي نيز از 

کار چريک هاي بي باک مي کردند.

بتول چرا تير مي خورد؟ ■
نمي دانم، شايد فکر کردند مسلح است. □

چرا مسلح نبود؟ ■
به هرکسي که اسلحه نمي دادند؛ اصاًل آن قدر  □

اســلحه نبــود که به هرکســي بدهند. بعــد هم او 
ســمپاتي بــود که به ناچــار آمده بــود. او پس از 
دســتگيري برادرش مخفي مي شــود و در حدي 
نبود که ضرورت داشــته باشد به او اسلحه بدهند. 
حــال اينکه خود فرد در شــرايط خاص فکر کند 
و ابتکار نشــان دهد و از اسلحه اســتفاده کند، به 
خودش ربط داشت؛ البته کسي که حتي مدارک 
را آتش نزده بود، يعنــي آمادگي فکري و ذهني 
و روحيه الزم را نداشــته و نمي توانســته برخورد 
نظامــي بکنــد و صالحيت حمــل اســلحه را نيز 
نداشــته. گرچه از صداهاي تيراندازي و نارنجک 
معموالً  فرد شوکه مي شود و آن قدر نيرو در آنجا 
جمع شــده بود که بســيار مشــکل بود هوشياري 
خود را حفظ کند و واکنش صحيح و سريع نشان 

دهد.
حاج ابراهيم وقتي ســر قرار هــاي بعدي مي آمد، 
خيلــي ناراحت بود. او ســه خانه در مشــهد براي 
مخفي شــدن داشــت که پس ازاين درگيري ها و 
تــا حدودي اشــتباهات خودش همه را از دســت 
داد. از مــن خواســت که بــه اتاق تکــي  ام بيايد، 
ولي من امتنــاع کردم. عذر خواســتم و گفتم تو 
خودت مي داني که مــن الزامي به اين کار ندارم 
چراکه طبق ضوابط سازماني اتاق تکي افراد براي 
حفظ خود شخص اســت. وقتي کسي در شرايط 
بحرانــي قــرار مي گرفــت و اطرافيان يــا رابطان 
ضربــه مي خوردند و ارتباطش با ســازمان قطع يا 
اوضــاع خيلي خطرناک مي شــد، تنهــا راه حفظ 
فــرد، قطع ارتباطات و اســکان در اتاق تکي بود. 
افزون بر آن، براي من اختالفات فکري با سازمان 
و عــدم انحالل در ايشــان هم مطرح بــود. من از 
روحيه به هم ريختــه و رفتارهاي نامتعادل داور نيز 
نگران بودم، چراکه مي توانست بي جهت موجب 
گســترش ضربه به من شــود. باوجودآنکه جدا از 
بحث ســازماني با هم رفاقت قبلي نيز داشتيم، در 
مســائل سياســي نبايد عاطفي برخورد کرد و در 

موارد اضطراري بايد منطقي تصميم گيري کرد.
حاج ابراهيم از پاســخ و رفتار من خوشش نيامد، 
ولــي اعتراضي هــم نکرد و پذيرفــت و از ديگر 
امکانات ســازمان و احتماالً ســمپات هايش براي 

وقتي كسي در شرايط بحراني 
قرار مي گرفت و اطرافيان يا 
رابطان ضربه مي خوردند و 
ارتباطش با سازمان قطع يا 

اوضاع خيلي خطرناك مي شد، 
تنها راه حفظ فرد، قطع 

ارتباطات و اسكان در اتاق تكي 
بود
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جناب عثمان اوجاالن چرا به شما فرهاد  ■
مي گويند؟

فرهاد اسم کوه در دوره جنگ چريکي و عنوان  □
انقالبي و حزبي )نام مستعار( من است.

شــما با برادرتان عبداهلل اوجاالن، چند  ■
سال تفاوت سني داريد؟

ما ســه برادر هســتيم؛ عبداهلل، محمــد و عثمان.  □
عبداهلل برادر بزرگ ما در ســال 1949 متولدشده و 
محمد در ســال 1952و من در ســال 1958 در شهر 

اورفا متولد شده ام. 
آيا پدر و مادر شما هر دو کرد هستند؟ ■
حوا، مادربزرگ من ترک بــود؛ يعني پدرم از  □

مادري تــرک و از پدري کرد زاده شــد. نام پدرم 
عمر و نام مادرم »اويش« بود.

آيا والدين و فرزنــدان کردي را هم  ■
مي دانستند؟

در خانــه مــا زبان کــردي صحبت مي شــد و  □
فرزندان ترکي بلد نبودند. در دبســتان دولتي ترکي 
يــاد گرفتند، چون کردي ممنوع بود و بچه ها بدون 

خواست خود ترکي ياد گرفتند.

در روستاي خود به مدرسه رفتيد؟ ■
در روســتا پنج ســال دوره ابتدايــي را خواندم.  □

پس از آن ســه ســال مياني و دوره راهنمايي را در 
شــهر نيزيپ درس خواندم. پس از آن هم سه سال 
ليسن)متوســطه(را در اورفا خواندم. دو ســال دوره 
معلمي را هم آنجا خواندم، اما به دليل کار مبارزاتي، 

شغل معلمي را انجام ندادم.

شكل گيري و فعاليت هاي حزب کارگران کردستان 
گفت وگو با عثمان اوجاالن از رهبران پيشين حزب پ.ک.ک

در چه ســالي متوجه شديد که عبداهلل  ■
اوجاالن مي خواهد فعاليت سياسي کند ؟

در ســال 19۶8 در همــه جهــان جنبش هــاي  □
دانشجويان انقالبي شــکل گرفته بود. در ترکيه نيز 
جنبش دانشجويان انقالبي تأسيس شد. در دانشگاه 
عبــداهلل اوجــاالن آن راه را در پيــش گرفــت. در 
ســال هاي 19۶8 و 19۶9 و 1970 آپو)لقب عبداهلل 

اوجاالن(در دانشگاه بود. 
در چه رشته اي تحصيل مي کرد؟ ■
در ابتدا کارمند بود، ولي به دانشــگاه که رفت  □

يک ســال رشــته حقوق خواند و چــون عالقه اي 
به حقوق نداشــت، در ســال دوم به دانشکده علوم 
سياسي رفت و در آنکارا چهار سال مشغول تحصيل 
بود. آپو در آن هنگام براي اينکه به ســربازي نرود 
درس خود را به عقب مي انداخت و پس از آن آغاز 

به مبارزه کرد.
عبداهلل اوجاالن از سال 1968 به بعد که  ■

خواست دست به مبارزه بزند با چه کساني 
همراه بود؟

در ســال 1972 به مدت هفت مــاه زنداني بود و  □
پس از آن دســت به مبارزه زد. در سال 19۶8 فکر 
و انديشــه او اســالمي بود؛ در آن هنگام يک عالم 
بزرگ اسالمي به نام ســعيد نورسي در اورفا فوت 

کرد.
چه سالي؟ ■
ســال 19۶0 و 19۶1، نورســي تأثيــر زيادي در  □

منطقه داشت. به همين دليل آپو در ابتدا از طرفداران 
سعيد نورسي بود.

احسان هوشمند: عثمان اوجاالن از فرماندهان و رهبران سابق حزب کارگران 
کردســتان ترکیه و برادر عبداهلل اوجاالن، رهبر زنداني پ.ک .ک است. وي 
حدود 25 ســال در پ.ک.ک فعالیت داشت و از افراد مؤثر اين حزب قلمداد 
مي شد. عثمان اوجاالن در گفت وگو با چشم انداز ايران بخشي از تاريخ شفاهي 
حزب کارگران کردســتان ترکیه و ناگفته هاي خود را با نگاهي از درون براي 
مخاطب بازگو مي کند. عثمان اوجاالن اينک در اقلیم کردستان عراق ساکن 
اســت. گفت وگوي حاضر در منزلش که تحت تدابیر امنیتي براي محافظت از 
جان وي کنترل مي شــد، صورت گرفته است. اين مصاحبه پیش از انتخابات 
اخیر ترکیه انجام شده است. چشــم انداز ايران نظر به اهمیت اين دست از 
مباحث، در پي آن است تا در فرصت هاي ديگر گفت وگوهاي خود را با بخشي 

ديگر از رهبران احزاب سیاسي ترکیه و نیز رهبران پ.ک.ک استمرار دهد.

يعني به جماعت نورجي نزديک بود؟ ■
ابتــدا به جماعت نورجي نزديک بود. در ســال  □

هــاي 19۶7 و 19۶8 در آنــکارا گرايش چپ پيدا 
کرد و تا کنون خط چپ او ادامه دارد.

از ســال 1968 و 1972 کــه مبارزه را  ■
شروع کرد، شما هم حضور داشتيد؟

من در آن زمان 13 يا 14 ســال ســن داشــتم و  □
نوجوان بــودم، به همين دليل اگر هم مي خواســتم 
نمي توانستم به صفوف قيام بپيوندم. سال 1975 آغاز 

مبارزه من است.
عبداهلل چه زماني ازدواج کرد؟ ■
عبداهلل با يکــي از همراهان خود بــه نام »کثيره  □

يونــدرا« ازدواج کرد. او اهل رعزيزه بود. آنها يک 
زوج سياســي بودند در آن هنگام مردم مايل نبودند 
که زن در شورش مشارکت داشته باشد. براي آنکه 

اين روند متوقف شود، يک ازدواج سياسي کرد.
تا چه زماني ادامه داشت؟ ■
تا سال 198۶؛ زياد با هم زندگي نکردند.  □
از1972 تــا 1986 به مــرور پ.ک.ک  ■

فعاليت خود را آغاز کرد؟
آغاز مبارزه پ.ک.ک از ســال 1972 تا 1978  □

است؛ حدود پنج تا شش سال دوره کسب آمادگي 
بود. در 27 نوامبر ســال 1978، پ .ک.ک تأسيس 

شد.
شما در آغاز فعاليت پ.ک.ک در سال  ■

1978، جوان بوديد. 
بله، حدوداً 19 تا 20 سال داشتم.  □
از اين تاريخ شــما همراه پ.ک.ک و  ■

عبداهلل بوديد؟
ابتدا در سال 1975 همراه با گروه ديگري بودم،  □

آنها چپ بودند. 
چه گروهي؟ ■
آيدنک، يک ســال با آن ها بودم، پس از آن به  □

گروه انقالبي کردستان يعني پ.ک.ک پيوستم.
جزو کادر مرکزي پ.ک.ک بوديد؟ ■
از سال 1978 تا 198۶ يک هوادار معمولي بودم  □

و مبارزه مي کردم. از سال 198۶ به عضويت کميته 
مرکزي درآمدم.

از ســال 1978 تا 1986 کجــا مبارزه  ■
مي کرديد؟ در کوه بوديد؟
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نه، آن زمان در ترکيه در شهر اورفا بودم.  □
در اين چند سال به کوه نرفتيد؟ ■
خير، در ســال 1980 به لبنان رفتم و به مدت دو  □

سال در لبنان بودم و آموزش دوره نظامي و سياسي 
ديدم.
در کــدام بخش لبنان بوديــد؛ بقاع يا  ■

جاهاي ديگر؟
در همــه جاي لبنان،صور، صيــدا، نباتيه و بقاع  □

بودم. 
يعني با شيعه هاي لبنان ارتباطي داشتيد؟ ■
بــودم. جبهــه آزادي  □ فلســطيني ها  بــا  خيــر، 

دموکراتيک فلسطين، نوايف حواتمه دوستان ما در 
جبهه ملي بودند. من با جبهه دموکرات بودم.  

خود عبداهلل اوجاالن هم در لبنان بود؟ ■
عبــداهلل برخي اوقات بــه لبنان مي آمــد. او در  □

سوريه سکونت داشت. از ســال 1979که از ترکيه 
فرار کرد در سوريه بود.

در ســوريه، دولت حافظ اســد اطالع  ■
داشت؟

بله.  □
به او جاي امن داده بودند؟ ■
يک خانه اجاره کرده بود.  □
او در آن هنگام با ايران يا کشــورهاي  ■

ديگر مانند يونان ارتباط نزديكي داشت؟
عبــداهلل اوجاالن با ســوريه و رژيم حافظ اســد  □

ارتباط جدي داشــت. در ايران هم نماينده داشت. 
دوســت او در اروميــه، جميــل بايــک، رئيــس 

ک.ج.ک، بود.
جميل بايک در اين ســال ها در ايران  ■

بود؟
سال 1985 و 198۶در ايران بود.  □
به همين دليل اســت که اکنون ترکيه  ■

مي گويد جميل بايک آدم ايران اســت، 
اين مسئله از آنجا نشأت مي گيرد؟

خير، پيــش از آن هم جميل روابــط خود را با  □
ايران برقرار کرد.

شما در سال 1982 به لبنان آمديد؟  ■
من دو ســال در ليبي ماندم و در ميان کارگران  □

ُکرد مبــارزه مي کــردم. ليبي شــريک ترکيه بود. 
کارگران کرد هم در آنجا مبارزه مي کردند.

آيا عبداهلل با قذافي هم ارتباطي داشت؟ ■
خير، با قذافي ارتباطي نداشــت. بعدها سال هاي  □

1982 تــا 1984 پ .ک .ک يــک گــروه کوچک 
بــود. در اينجا زياد آن هــا اطالع نداشــتند با يک 
پاسپورت ســاختگي کار خود را در ميان کارگران 
انجام مي دادند؛ يعني تقريباً اطالع داشتند، اما چيزي 

نمي گفتند.
سال 1986به کجا آمديد؟ ■
من198۶ به ايران آمدم به کوه هاي زاگرس و در  □

آنجا مبارزه کردم؛ يعني در سه گوشه ايران، ترکيه و 
عراق بودم. من پيش تر کار آموزشي و سازمان دهي 
را انجام مي دادم؛ يعنــي در ميان چريک ها زندگي 
مي کــردم. در آن زمان تعــداد چريک ها کم بود. 

سال هاي 1987تا 1989 به طور مداوم به دنبال توسعه 
فعاليــت چريک هــا بوديــم. از ســال 2000 تعداد 
چريک ها زياد شدند و شــورش بزرگ شد. ما در 
اداره شــورش در مرز ايران، عــراق و ترکيه بوديم. 
ارتباط ايــران و پ .ک .ک را من به مدت طوالني 
برقرار کردم؛ از ســال 1987 تا 1992. در آن هنگام 
ايران از اوجاالن حمايت نکرد و ما دلســرد شديم. 
من در زرده سردشت در ســال 1988 يک دوست 
ايراني را ديدم. در آن زمان گفتم وضعيت ما مناسب 
نيســت، ضروري است برادران ايراني از ما حمايت 
کنند. پاســخ آنان مناسب نبود، گفتند خير، نه هيچ 
امکاناتي و نه کمک مالي. همچنين هنگامي که آپو 
در روســيه در تنگنا قرار داشت، مي خواستيم از راه 
ارمنســتان او را به ايران بياوريــم و از ايران او را به 

کوه هاي کردستان ببريم.
چه سالي؟ ■
در ســال 1999؛ امــا دوســتان ايرانــي آپــو را  □

نپذيرفتند. روزي که آپو را دستگير کردند، من در 
اروميه بودم. مردم تظاهرات کردند. کردها در حال 
اعتراض بودند. يک دوست ايراني آمد و گفت اين 
تجمع را متوقف کنيد. مــن گفتم اين کار را انجام 
نداده ام و از آن اطالع ندارم، اگر در اختيار من بود 
مي گفتم وســيع تر انجام دهيد و متوقف نکنيد. آن 
روز بــرف و باران زيادي آمد. 20 ماه شــوبات )1 
اســفندماه 1377( بود که گفتند از کشور ما خارج 
شويد، ما پذيرفتيم و به مرز اشنويه رفتيم. باور کنيد 
انسان يک ســاعت نمي توانست به دليل سردي هوا 
در خارج از خانه بماند. در مقر اشــنويه روز بعد به 

کوه رفتم.
يعني قنديل؟ ■
نه، به کيله شــين )کوهي نزديک اشنويه( رفتم.  □

ايــران هــم در روز نياز از ما حمايــت نکرد و براي 
اين از ايران دلگير شــديم. مي گويند دوست براي 
روز تنگنا اســت. در روز تنگنا مي خواستيم آپو را 
به کوه کردســتان بياوريم، قبــول نکردند و در روز 
تنگنا ما را از اروميه بيرون کردند. شــخصاً گفتم از 
اين به بعد با ايران دوســتي نمي کنم و از آن روز به 
بعد من به طور شــخصي با ايران دوستي نکردم، اما 
دوســتي پ .ک .ک را ادامه دادم. يعني شش سال، 
از 1987تا 1992 من ارتباط بين ايران و پ .ک .ک 

را مديريت کردم. مي خواستم يک روابط دوستانه 
خوب را در پيش بگيرم، ولي هنگام سختي ايران از 

ما حمايت نکرد. 
دوستي هم تمام شد؟ ■
به طور شــخصي دوستي خودم را در سال 1992  □

)منظور گوينــده پس از 1999 اســت( تمام کردم 
و از آن بــه بعد من دوســتي نداشــته ام. همراه با آن 
اطالعات ايران عليه مــن از جميل بايک در داخل 
حزب حمايت کرد که در حزب به قدرت برســد؛ 
يعني از جميل بايک حمايت کرد و با من دشــمني 

کرد.

يعني ايران از جميل بايک حمايت کرد  ■
که به قدرت برسد؟

بله، او ارتقــا پيدا کرد، چون من برادر آپو بودم  □
نمي خواســتم جايــگاه پ .ک.ک تضعيف شــود. 
ايران هم مرا کنار زد و جميل بايک به قدرت رسيد. 
سال 2002 بســيار مهم بود. با حمايت ايران جميل 
بايک در پ .ک.ک به قدرت رسيد و من در تنگنا 
بودم. به نظر من اين روابط بســيار خطرناک اســت 
و نتيجه خوبي هم ندارد. در ســال 2003 خواســتم 
در پ .ک.ک تغييراتــي را انجام دهم تا اين حزب 
تبديــل به يک نيــروي دموکراتيک شــود. جميل 
بايک اصرار داشــت که همچنان مانند گذشته باقي 
بماند. يک جنگ سياســي ميان من و جميل بايک 
شکل گرفت يا الزم بود که جنگ سياسي به جنگ 
نظامــي در ميان ُکرد تبديل شــود و اين به نفع ُکرد 
نبود. من به همين دليل در سال 2003 از پ .ک.ک 

خارج و در اقليم کردستان عراق مستقر شدم.

اکنون چند پرسش از اين دوره دارم:  ■
پ .ک .ک نيروهاي خود را از ميان زنان 
و مردان روستا و افراد بي سواد يا کم سواد 
برگزيد. چرا پ .ک.ک از سال 1978 به بعد 
روي روستاها و زنان تأکيد کرد و نه روي 
اساتيد و روشــنفكران و استادان دانشگاه؟ 
اوجــاالن در مانيفســت خــود مي گويد 
نمي توانيم روي روشنفكران خيلي حساب 
کنيم، بايد روي مردم روستاها تمرکز کرد. 
آيا اين ديدگاه به خاطر سوسياليست بودن 

او بود؟
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نه، بايد بگويم جنگ بيشــتر در روســتاها بود.  □
يعني پ .ک .ک جنگ دشــواري را انجام مي داد. 
در آن هنگام که اوجاالن در زندان بود بيشتر تهديد 
پ .ک .ک اين بــود که حمله کننــد و آن ها دفاع 
کنند. به اين دليل پ .ک .ک مي خواســت بيشــتر 
مبارزان مشــارکت کنند که اهالي روســتا هم بهتر 

جنگ مي کنند.
چرا زنان؟ ■
زن در تشکيالت پ .ک .ک يک قشر زيردست  □

بود، ولي تنها مردان کافــي نبودند.براي اينکه نيرو 
قدرتمندتر شــود، بايد زنان جايگاه خود را به دست 
مي آوردنــد. به همين دليل پ .ک .ک اهميت ويژه 
را بــه مبارزان زن داد و آنها را وارد شــورش کرد، 
اگر بگويم مبارزه ســه بخش اســت، يک بخش از 
مشــارکت کنندگان پ .ک .ک زن بودند. زن يک 
نيــروي نظامي بود و يک وجــه ديگر آن اجتماعي 
بود. مي توانم بگويــم اين در پ .ک .ک يک نقطه 

تاريخي است.
اين موضوع موجب نمي شــود زن از  ■

وضعيت روحي و رواني خود که عشــق و 
آرامش است و نه جنگ، دور شود؟

به عبارتــي الزم بــود کردها با تمــام توان خود  □
جنگ کنند. زن نيمي از جامعه است و او هم نيرويي 
است که بايد عليه دشمنان خود فعاليت کند؛ يعني 
الزم اســت کرد تمام امکانات خود را وارد شورش 
کند. مي توان گفت نيروي زن خوب اســت به ويژه 
اينکــه روحيه مردها را تقويت مي کند. هنگامي که 
زنان با مردها باشــند مردهــا دوبرابر جنگ خواهند 

کرد و اين براي مردان نيروي خوبي است. 
از آن طرف از ســوي رهبر پ .ک .ک  ■

گفته مي شــد نبايد در ميــان پ .ک .ک 
ازدواج باشــد و زن و مرد با هم روابطي 

داشته باشند؟
من در ســال 2003 مي خواســتم رفرم صورت  □

گيرد تا چريک بتوانــد ازدواج، تجارت و زندگي 
اجتماعي داشته باشد. 

يعني شما اين گونه فكر مي کنيد که اگر  ■
زن ازدواج نكند بخشي از زندگي او از بين 

مي رود؟
مي خواســتم در داخل مبارزه سياســي ازدواج  □

صــورت گيرد، تجــارت انجــام شــود و زندگي 

اجتماعي جريان داشــته باشــد؛ اما ايــن براي کوه 
ممکن نيست. وضعيت کوه متفاوت است. در کوه 
ازدواج و بــا هم بــودن و اختالط زن و مرد صحيح 
نيســت. پيش از دهــه 90 الزم بــود پ .ک .ک به 
چريک ها اجازه دهد. مبارزه سياسي نيازمند زندگي 
اجتماعي اســت. من دو بار خواهــان رفرم بودم که 
پ .ک .ک نپذيرفت. درســت است، اين مسئله در 

جنگ و براي چريک امکان پذير نيست. 
يعني اکنون جميل بايک يا مراد قاريالن  ■

هيچ کدام همسر ندارند؟
خير. □
هيچ کدام از زنان هم شوهر ندارند؟ ■
خير، اگر مخفيانه باشد مجازات دارد. □
مجازات آن چيست؟ ■
در ابتــدا در پ.ک.ک کســاني را که مخفيانه  □

ازدواج مي کردند مي کشتند، ولي حاال رسوا و رها 
مي کنند.

تا کنون کســي را هم به خاطر ازدواج  ■
کشته اند؟

کشــتن افراد به خاطر ازدواج در ســال 1985 و  □
198۶ اتفاق مي افتاد که شرايط دشوارتر بود. 

در لبنان اوجاالن آکادمي داشــت؛ در  ■
آکادمي چه مي کرد؟

در آکادمــي به صورت سيســتماتيک آموزش  □
مبارزات سياســي و نظامــي بود. قباًل فلســطيني ها 
آموزش مي دادند، پــس از مدتي اين امکان وجود 
نداشت. در بقاع در کوه و در روستاي حلوه تعدادي 
ساختمان درســت کردند و پس از آن پ.ک.ک 

خواست آموزش مبارزه را خود انجام دهد.
آيا تنها افكار و انديشــه هاي اوجاالن را  ■

آموزش مي دادنــد؛ يعني اجازه يادگيري 
چيز ديگري را نمي دادند؟

آمــوزش نظامي و آموزش سياســي مي ديدند.  □
در آنجــا کتاب هــاي اوجــاالن و چيزهــاي ديگر 
را هم مي خواندنــد و اين ممنوع نبود؛ اما اســاس، 
انديشــه هاي اوجاالن بود. نخســت درجــه افکار و 
انديشه هاي اوجاالن را آموزش مي دهند و آموزش 
نظامي هم به صورت روزانه انجام مي شد و در مدت 

سه تا چهار ماه دوره به پايان مي رسيد.
در دهه 90 يعني از ســال 1991 به بعد،  ■

پ .ک .ک بــا پارتي )حــزب دموکرات 
کردستان عراق( و اتحاديه ميهني کردستان 
مشكل داشتند و جنگ کردند، درست است 
که شــما براي صلح، گفت و گو کرديد اما 

اوجاالن با آن مخالفت کرد؟
جنگ در روز ســوم اکتبر سال 1992 آغاز شد.  □

من مسئول قرارگاه دوم پ .ک .ک در خارک پور 
بودم. قرارگاه يکم نيــز آقايان جميل بايک و مراد 

قاريالن بودند و جنگ يک ماه ادامه داشت. 
چند نفر کشته شدند؟ ■
از مــا تقريبــا1۶0ً نفر و از پارتــي و اتحاديه نيز  □

حــدود 900 نفر کشــته شــدند؛ يعنــي در مجموع 
در جنــگ پ.ک.ک بــا اتحاديــه ميهني و حزب 
دموکرات کردســتان عراق بيش از هزار نفر کشته 

شــدند. من گفتم در ايــن جنگ پيــروزي وجود 
ندارد، در جنگ داخلي کســي پيروز نخواهد شد. 
نياز ديديم که جنگ بايد متوقف شود. در دوره اي 
بســيار دشــوار بوديم. من با اتحاديه جلسه داشتم و 
پيش تر با آن ها توافق کرده بودم که جنگ متوقف 
شــود و با جبهه کردستاني در اربيل پيمان بستيم که 
بر اساس آن پيمان جنگ متوقف شود و آن ها قرار 
بود براي احترام رأي پارلمان کردستان را بگيرند و 
در کردســتان فعاليت سياســي را آزاد کنند. من در 
نوامبر1992 جنگ را متوقف کردم. وقتي من جنگ 
را متوقف کردم پ.ک.ک قبــول نکرد. مي توانم 
بگويم اگر جنــگ ادامه مي يافــت پ.ک.ک در 
تنگنا بود و از بين مي رفت. .پ.ک.ک من را ســه 
سال حبس و زنداني کرد، به اين دليل که جنگ را 
متوقف کردم و اجازه ندادم پ.ک.ک نابود شود.

در کجا حبس بوديد؟ ■
در کوه، حبس به معني يک نوع اقامت اجباري  □

بود.
خود عبداهلل اوجاالن گفت؟ ■
آن هــا بدون اطــالع عبــداهلل اوجــاالن کاري  □

نمي کنند.
سه سال؟ ■
بله.  □
چون جلوي جنگ را گرفتيد؟ ■
من جنگ را متوقف کردم و صلح شد.  □
پيــش از آن پ.ک.ک در ترکيــه با  ■

دموکرات  پــارت  مانند  کوچكي  احزاب 
و ســايرين مانند گروه فايق بوجاق رابطه 

خوبي نداشت؟ 
پارت دموکــرات کردســتان ترکيــه هيچ گاه  □

]حزبي جدي[ نبود. 
يا کوک؟ ■
نيروي قدرتمندي نبود.  □
يک بار با کوک جنگ کرديد؟ ■
کــوک اجازه نمــي داد پ.ک.ک به منطقه اي  □

بيايد که او نيرو دارد. پ.ک.ک هم دشمن کوک 
شــد و عليه او جنــگ کرد؛ يک ســال ميان آن ها 

جنگ بود. 
چند نفر کشته شدند؟ ■
90 نفــر در ســال 1979 از هر دو طرف کشــته  □

شــدند. پ.ک.ک مي گفــت هر جــا مانعي پيش 
روي ما اســت بايد با اســلحه راه را بــاز کنيم. پس 
از آن پ.ک.ک هــر جا مي رفت آن ها تضعيف و 
نابود مي شــدند. اکنون در کردستان )ترکيه( به جز 

پ.ک.ک نيروي ديگري وجود ندارد.

در اين ســال ها که شما در پ.ک.ک  ■
بوديد ارتبــاط و ديالوگي با دولت ترکيه 

نداشتيد؟
خير. □
هيچ گاه؟ ■
ما اصاًل بــه آن فکر نمي کرديم؛ يعني آن تفکر  □

کنوني اگر وجود داشــت ما اين کار را مي کرديم. 
منطق ما اين بود که ارتباط با ترکيه را رد مي کرديم 

مرادقاريالن
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اکنون و پس از 10 ســال کــه از اين  ■
ماجرا گذشته، تصور مي کنيد آن اقدام کار 

درستي بود؟
در صورت مســتقل بودن کار درســتي بود، اما  □

انضمام آن درست نبود.
اگر اين انضمام  نمي بود به نظر شــما  ■

پژاک مي توانســت با جمهوري اســالمي 
جنگ کند يا صالح مســلم در آن تاريخ با 

دولت سوريه؟
آنها مي بايست مستقل شوند چه راست و درست  □

يا نادرســت آن ها قرار و برنامــه خود را مي دادند و 
قرار بود خودشان کار را پيش ببرند.

انتخاب شدند؟ چون  ■ چريک ها چگونه 
بخش زيــادي از به قول شــما چريک ها 
و نيروهــاي پژاک ايراني نيســتند و اهل 
جاهاي ديگــر همچون ســوريه، عراق و 

ترکيه هستند.
در همــان زمان خــود مــن تقريبــاً 300 نفر از  □

چريک هــاي کردســتان ايران را انتخــاب کردم و 
آن هــا را آمــوزش دادم و کنگره آن هــا را برگزار 
کردم؛ يعني در دوره ما همــه ايراني بودند. پس از 
آن تغييرات انجام شــد. در کنگره پ.ک.ک براي 
آنکــه آن ها را کنترل کننــد در داخل پژاک، کرد 
کردستان ســوريه و ساير نقاط را هم به ساختار اين 

حزب اضافه کردند.
براي کنترل کردن اين کارها را انجام  ■

دادند؟
ايــن کار را جميل بايک انجام داد. در دوره من  □

يک نفر هم نبود. اگر در کوه مي گشتيد به صورت 
نادر يعني شــايد در صــد نفر دو يا ســه نفر وجود 

داشت.
يعني به نظر شما شرايط کرد ترکيه مانند  ■

کرد ايران اســت؟ يا شــرايط کرد سوريه 
از کرد ترکيه متفاوت نيســت؟ شما تصور 
نمي کرديد مســائل و مشــكالت کردهاي 
ترکيه متعلق به خود آن ها اســت و امكان 
دارد مشكل کردهاي ايران چيزهاي ديگر 

باشد؟
من مي خواســتم هــر نيرويي وضعيــت خود را  □

اصــالح کنــد. وضعيت ايــران از وضعيــت ترکيه 
متفاوت اســت و ســوريه هم متفاوت تــر. به همين 
دليل مي خواســتم هر نيرويي برنامه اش جدا باشد و 
ســاز و کار خود و روش مبارزه  خود را داشته  باشد. 
فکر و باور من به عنوان عثمان اوجاالن اين طور بود، 
اما ديگران مي گفتند خير بايد قدرت و تسلط پژاک 
و ســاير جريان ها تحت کنترل پ.ک.ک باشد. به 
هميــن دليل آن ها را با هم ترکيب کردند. من آن ها 
را جدا کردم و رهبران بعــدي پ .ک .ک آن ها را 
قاطي کردند. مي گفتم بروند مبارزه کنند، اگر پيروز 
شدند خوب است. مانند دوســت از آ ن ها حمايت 
مي کنيم، اما آن ها را مديريت و کنترل نکنيم؛ ولي 

دوستان نپذيرفتند. 
شــاه  اســماعيل و ســلطان  ســليم يا هر دو دولت، 
روزگاري مي خواســتند در جهان اســالم تبديل به 
رهبر شوند. سلطان سليم به نام ُسني و شاه  اسماعيل 

مبارزه سياســي به يک شکل، در عراق به شکلي و 
در ترکيه هم به شکل ديگري باشد. سازمان خود را 
داشته باشند؛ يعني الزم است هر کس به بخش خود 
برود و مبارزه کند و نياز به ســازمان دارد، نه اينکه 
پراکنده شوند. به اين خاطر مي گفتم پ.ک.کبراي 
شمال کردستان است و در شمال هم نيروي قانوني 
دارد. در غــرب و جنوب کردســتان هم يک نيرو 
درســت کنيم؛ براي کردســتان عــراق پ.ج.ک 
تشکيل شــد و براي کردستان سوريه هم پ.ي.د و 

براي کردستان ايران هم پژاک تشکيل شد.

همه اين ها تشكيل شدند؟ ■
اين قرار حزب بــود. در اين مبارزه من آموزش  □

پژاک و پ.ي.د و جلسه ها و جمع هاي آنها را اداره 
کردم. مي خواهم بگويم يک مبارزه شــکل گرفت 
که پ.ک.ک در آن دخالت نکند و هر حزب برود 
در بخش خود مبارزه کند و يک مبارزه را راهبري 
کند؛ يعني مي خواســتيم يک ســازمان دهي انجام 
دهيم که مبارزه خود را انجام دهند. ايراني ها به شرق 
بروند و اهالي جنوب به جنوب بروند. آن هنگام اين 
جريان ها درست شد، اما پ.ک.ک گفت خير همه 
بايد ضميمه ما باشند و اين گره دادن غلط است چون 
حق خودشان است. پيروز شوند خوب است پيروز 

هم نشوند مبارزه و کار خود را کرده اند. 

يعني شروع کار با شما بود اما ادامه آن  ■
به دست شما نبود، بلكه پ.ک.ک و جميل 

بايک اين ها را هدايت کردند؟
به عنوان عثمان اوجاالن، اين فکر من بود. جميل  □

بايــک مي گفت که آنها بايــد ضميمه پ .ک .ک 
باشند، من مي گفتم بايد مســتقل باشند و خودشان 
مبــارزه کنند، اگــر پيروز شــوند مي توانيم بگوييم 
دوســت مــا هســتند. يعنــي پ.ک.ک و پژاک و 
پ .ي .د و پ .ج .د مي تواننــد با هم دوســتي کنند، 
الزم نيســت که ضميمه هم شــوند ولي رهبري آن 
روز نپذيرفت و گفت بايد ضميمه شــوند و اکنون 

چنين است.

يعني صالح مســلم را براي ســوريه و  ■
حاجــي احمــدي رئيس پژاک را شــما 

انتخاب کرديد؟
در حقيقــت من آن ها را پيشــنهاد دادم و حزب  □

آن ها را انتخاب کرد.

يعني شما گفتيد رحمان حاجي احمدي  ■
براي پژاک خوب است؟

هنگامــي که حاجي احمدي بود، صالح مســلم  □
نبود.

صالح مســلم نه، حاجي احمدي را شما  ■
پيشنهاد داديد؟

بله، من مي گفتم اين شخص يعني رحمان حاجي  □
احمدي براي رهبري پژاک بهتر اســت، اهل مهاباد 
است و اهل سوران که در نزديک باديني ها زندگي 
مي کند )يعني اروميه که کردهايش باديني هستند( 
دوســتان ديگر در اروپا مانند زبيــر آيدار و رمزي 
کارتال گفتند معقول اســت. من حاجي احمدي را 

پيشنهاد کردم و در کنگره پژاک انتخاب شد.

و آن خيانت محســوب مي شــد. به ايــن دليل هم 
هنگامــي کــه در پ.ک.ک بودم و هــم هنگامي 
کــه از پ.ک.ک جدا شــدم بــا ترکيــه ارتباطي 
وجود نداشــت. با دوستان پارتي ]حزب دموکرات 
کردستان عراق[ و اتحاديه ]ميهني کردستان عراق[ 
هم ارتباطي نداشــت. جميل بايک با ايران و سوريه 
روابط خود را برقرار ســاخت. او از ما عاقل تر بود. 
پيش تر هم با رژيم عراق روابط خود را ايجاد کرد. 

اکنون ارتباط او با اين سه حکومت خوب است.
اخيراً معاون پيشــين وزير کشور ترکيه،  ■

اوجــاالن را متهم کرد کــه او پيش ازاين 
با ما همكار بــوده، يعني در قالب جماعت 

ارگنه کون و... اين درست است؟
خيــر، اوجاالن روابط خود را با ترکيه در ســال  □

1989 نخواســت پيش ببرد؛ يعني براي نخستين بار 
سال 1989 گفت وگو شروع شد. او با روزنامه نگاران 
تــرک و برخي از دولتي ها جلســه برگزار کرد، به 
معني فردي اوجاالن در ســال 1989 شــروع کرد، 
اکنون او به طور کامل با دولت ترکيه همراه اســت 

که آن پروژه آشتي را انجام دهند و به جلو ببرند.
در سال هاي آغازين 2000، شما مطلبي  ■

داشتيد که پ.ک.ک بايد با ايران جنگ 
کند، تحليل شــما اين بــود پ.ک.ک از 
ســوي امريكا و اروپا تروريســت خوانده 
مي شــود اگر با ايران جنگ کند چون با 
دشــمن امريكا جنگ مي کند از فهرست 
ترور امريكا خارج مي شود،  شما چرا به اين 

نتيجه رسيديد؟
من خــودم هيچ گاه با ايران دشــمني نمي کردم  □

و مي خواســتم روابط دوســتانه باشــد، ايــران در 
پ .ک .ک دخالــت کرد. در ســال 2002 از جميل 
بايک عليــه من حمايت کرد و از طرفي اجازه نداد 
عبداهلل اوجاالن از خاک ايران به کوه هاي کردستان 
بيايد. اين مســائل بــراي من مهم بــود، براي همين 
روابط من با ايران تمام شــد. در آن هنگام من گفتم 
دولت ايران يک دوســت راســت و درست نيست. 
من هيــچ گاه نگفتم عليه ايران جنــگ کنيم، بلکه 
پس از ســال 2004 سياست و افکار من اين بود که 
سياســت ُکرد؛ يعني کرد ترکيه و ساير بخش هاي 
ديگر کردستان. مبارزه و فعاليت سياسي بسيار مهم 
است. در سال 2004 و پس از آن من در هيچ جايي 
نگفته ام که جنگ شــود ممکن اســت در سال هاي 
2002 و 2003 کــه ايران عليه مــن از جميل بايک 
حمايت کرد چنين چيزي عنوان شده باشد. من يک 

فرد جنگ طلب نيستم و صلح طلب هستم.
پس از آنكه اوجاالن بازداشــت شــد  ■

پژاک تشكيل شد و در سوريه و کردستان 
عراق شعبه هاي ديگر به وجود آمد، تحليل 

شما از اين چيست؟
از تمام کردســتان نيروها در پ.ک.ک حضور  □

دارند. جوانان ســوريه، ايران، عراق و از همه مناطق 
کردنشين افراد در پ.ک.ک حضور داشتند و من 
پيش از آنکه آپو بازداشــت شــود مبارزه سياســي 
را پيــش گرفتم و گفتم الزم اســت هــر بخش از 
کردســتان يک نيروي ويژه داشته باشــد. در ايران 
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پس به زعم شــما براي اوجاالن تداوم  ■
رهبري خود او مهمتر است تا اينكه مشكل 
کرد را حل کند؟ اين کار را بسيار پيچيده تر 
خواهد کرد و مشكالت نمي تواند حل شود 

و ممكن است همچنان باقي بماند.
چنين اســت؛ يعني عبداهلل اوجاالن در دوره اي  □

مي گفت مشــکل پ.ک.ک، مشــکل اوجاالن و 
مسئله کرد يک چيز اســت. اوجاالن خود را مانند 
ملت کرد مي داند. اوجاالن خود را مانند پ.ک.ک 

مي داند و اين سه چيز مانند هم هستند. 
خــودش، کــرد و پ.ک.ک را برابر  ■

مي داند؟
بله، به خاطر اين مي گويم که نزد عبداهلل اوجاالن  □

تهديد رهبري بسيار مهم است. من چکار کردم؟ در 
حقيقــت من در اين فکر نبــودم و نيت من اين نبود 
که جاي عبداهلل اوجــاالن را بگيرم. تنها مانند يک 
درويش مبارزه مي  کردم و مي گفتم تنها مبارزه باشد 
و اجازه ندهم که مبارزه مختل شود براي اين مبارزه 
مي کردم، اما دوســت من جميــل بايک حيله گري 
کرد؛ يعني به عبداهلل اوجاالن گزارش داد که فرهاد 
مي خواهد جانشــين تو شود. قصه اين است و بسيار 

تلخ است.
پس از آنكه شــما از پ.ک.ک خارج  ■

شديد و باالخره به اقليم کردستان آمديد، 
چند بــار مي خواســتند شــما را بربايند، 

موضوع چه بود؟ 
در ابتــدا به موصل آمدند. ماه دوم ســال 2004  □

بود. خانه اي بود کــه من آنجا بودم و از آن خانه به 
بغداد رفتم؛ يعني سه چهار روز بود که به بغداد رفته 
بودم.پ.ک.ک به آن خانه هجوم آورده بودند ولي 

من آنجا نبودم.

مي خواستند شما را بكشند؟ ■
نمي دانم؛ با اسلحه آمده بودند.  □
همين يک بار بود؟ ■
هميــن يک بــار بود، مــن ديگــر کار يا عملي  □

دراين باره نديدم. 
سال گذشته در کويه چه شد؟ ■
آن اقدام عليه من نبــود، براي يکي از همراهان  □

من آمده بودند.
چه کسي ؟ ■
نظام الدين تاشاو که از من جدا شده بود. □

آيــا از آن هنگام که بيــرون آمده ايد  ■
توانسته ايد چند نفر با هم جمع شويد حزب 
يا تشكلي را تأســيس کنيد که برنامه صلح 

خود را پيش ببريد؟
در ابتــدا کســي بــه ايــن ارج نمي گذاشــت،  □

همچون اســتخبارات احزاب اقليم کردستان عراق. 
استخبارات ترکيه و دولت ترکيه مي گفتند اين گونه 
نابود خواهيم شد، اگر حزب شويد )يعني جمع من 
و همراهان( از پ.ک.ک هم خطرناک تر هســتيد.

آن ها نمي خواستند يک پ.ک.ک سياسي درست 
شود. يک نيروي سياسي و يک نيروي صلح طلب، 

در درجه نخست عليه ترکيه خواهد بود.

در ايران چهار اســتان کردنشين وجود  ■
دارد و هــر کدام هــم تلويزيون کردي 

دارند.
مي دانيد چگونه است؛ در ايران سيستم يا پروژه  □

براي حل مشــکل کرد وجود ندارد. به خاطر اينکه 
گويي ايران را تضعيــف مي کند. ترک ها همچون 
دوره ســلطان ســليم، عاقل تر هســتند. دقت کنيد 
اگر صدام کرکوک را به کردها مي داد و سيســتم 
فدرالي برقــرار مي کرد از بيــن نمي رفت. يعني در 
ايران، ترکيه، عراق و ســوريه مــردم ضعيف کرد 
هستند. به خاطر اين من به يک دوست ايراني گفتم 
که بايد پروژه حل مشکالت کرد داشته باشيد. اين 
را به عنــوان يک دوســت مي گويم کــه بايد چنين 
پروژه اي وجود داشته باشد. ترکيه ضعيف هم باشد 

يا ضعيف شود، پروژه خود را دارد.
يعني اکنون تحليل شــما اين اســت  ■

که اين پــروژه آ.ک.پ )حزب عدالت و 
توسعه( پيش خواهد رفت؟

چيزي مشخص نيست؛ وضعيت منطقه خاورميانه  □
آشوب اســت. پ.ک .ک و قنديل همراه با ايران1 
است. ممکن است پروژه حل مشکالت مختل شود.

يعنــي پ .ک .ک در قنديل با اوجاالن  ■
همسو نيستند؟

خير، مقداري به ايران نزديک است.پ .ک .ک  □
جنگ طلب هستند.

عبداهلل اوجاالن چه؟ ■
عبداهلل اوجاالن آينده خود را در آشتي مي بيند.  □

عبداهلل اوجــاالن مي گويد اگر صلح شــود، من از 
زندان آزاد مي شوم و اگر آشتي شود امکان فعاليت 
سياســي در ترکيه مهيا مي شود؛ يعني اوجاالن براي 
حل مشــکل شخصي خودش و مشکل ملي، طالب 

آشتي است، اما در قنديل اين گونه نيست.
اما اين گونه مشــاهده نمي شود، اکنون  ■

شما که طرفدار صلح هســتيد به اوجاالن 
نزديک تريد يا جميل بايک؟

من آشتي خواه هستم، اما جميل بايک به عبداهلل  □
اوجاالن گــزارش داد که عثمان اوجاالن طرفدار و 
شــهرت زيادي دارد و  ايــن تهديدي براي جايگاه 
تو است. يعني خط قرمز اوجاالن، رهبريت و تهديد 

آن خط قرمز او است.
يعني عبداهلل اوجاالن براي شــهرت و  ■

جايگاه خود اهميت زيادي قائل است؟
نه، براي رهبريت خود نگران است و براي اينکه  □

مورد تهديد نباشد جميل بايک را انتخاب کرد. 
يعنــي اکنــون اوجــاالن مي داند که  ■

راه جميل بايک جنگ اســت و راه خود 
او آشــتي اســت، ولي باز به جميل بايک 
نزديک تر است؟ آيا اين پارادوکس نيست؟

اين پارادوکس اســت. گفتم اســتراتژي عبداهلل  □
اوجاالن اين اســت که رهبري او تــداوم يابد. اين 

براي اوجاالن استراتژي است.
اين هم يک استراتژي است. ■
اســتراتژي عبداهلل اوجاالن نه حل کردن مشکل  □

ُکرد، بلکه تداوم رهبري اوجاالن است.

به نام شــيعه ايــن کار را مي کرد و هر دوي آنها هم 
با همکاري و دوســتي ُکرد. برخي از بگ هاي کرد 
با شــاه  اسماعيل همراه بودند. سلطان  سليم هم يکي 
مانند شيخ ادريس بدليسي را دوست خود کرد که 
همه بگ ها را متحد کند. بــا اين وعده که به آن ها 
خودمختاري مي دهد. شــاه اســماعيل چنين کاري 
نکــرد. در جنگ چالــدران اتفاق ديگــري افتاد به 

خاطر اينکه کردها با عثماني متحد شدند.

به دليل مذهــب هم بــود؛ آن زمان  ■
خودمختــاري معنايــي نداشــت و براي 

مذهب بود.
شاه اسماعيل شکســت خورد و راه براي دولت  □

عثماني باز شــد که در تمــام منطقه خاورميانه رهبر 
شــود. اکنون نيــز ترکيه و ايــران دو دولت بزرگ 
هستند و هر دو دولت هم مي خواهند در خاورميانه 
اقتدار داشــته باشــند. اکنون ترکيه سياست خود را 
تغيير داده و مي خواهد حقوق کردها را بدهد. ايران 
اکنون سياستي براي کردها ندارد. ترکيه مي خواهد 
اختيــارات جدي به کردها بدهد، يعني زبان کردي 
و اختيار اقليمي بدهــد. ترکيه اکنون خود آمادگي 
دارد، هــر چند به طور دقيق قابل مشــاهده نيســت. 
درست است که ايران تفاوت هاي خود را دارد. در 
ترکيــه آتاتورک گفت کرد وجود ندارد. در اينجا 
در سيستم،کرد حقوق دارد اما مانند يک سيستم آن 

را به کرد نداد. 
يعنــي بايد بگويم اکنون اينجا در کردســتان عراق 
سيستم فدرالي است. ايران همچنين پروژه اي ندارد. 
در زندگي معمولي حقوق وجود دارد، ولي ترکيه 
مي خواهد با کوچک ســازي قدرت مناطق، حقوق 
کردهــا را بدهد. در ايــران گــروه پارلمانتاري در 

مجلس وجود ندارد، اما در ترکيه وجود دارد. 
کردها در ايــران خيلي کمتر از ترکيه  ■

هستند، اما ترکيه 20 ميليون نفر کرد دارد؟
در ترکيه حــدود 20 تلويزيون کــردي وجود  □

دارد.
با مجوز؟ ■
روي تــرک ســات، نــه در راســتاي اهــداف  □

پ .ک .ک، بلکــه عليه آن ها؛ هر شــهرداري يک 
تلويزيون دارد. در ايران چنين چيزي وجود ندارد.

عبداهللاوجاالن
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قدرت بزرگ مي شــود. اگر ترکيه آن را حل کند 
راه گشوده خواهد شد که يک قدرت بزرگ شود. 
مانند سال 1500. به خاطر اين ما از اين پروژه ترکيه 
انتقاد مي کنيم که پروژه درستي نيست. اکنون بايد 
ُکرد به يک نيروي سياسي تبديل شود و يک نيروي 

سياسي مبارز براي حل مسئله بهتر است.
اکنون ديگر شــما، عبداهلل اوجاالن و  ■

پ.ک.ک مانند سال 1978 نگاه نمي کنيد 
که کردستان ايران، عراق، ترکيه و سوريه 
به يک کشور مســتقل مبدل شود. اکنون 
مي گوييد هر کدام از آنها بايد در کشــور 

خودشان راه حل پيدا کنند؟
پ.ک.ک يــک نيروي امپرياليســت اســت،  □

نيرويي که مي خواهد تمام کردســتان در دســت او 
باشد. او به شنگال رفت و مقداري جنگ کرد و باز 
شنگال را کانتون کرد. پ.ک.ک اکنون در قنديل، 
کانتون قنديل را تأســيس مي کند؛ به اين معني که 
پ.ک.ک براي ُکرد يک نيروي امپرياليستي است 
و نيــروي پ.ک.ک يک مشــکل را حل مي کند 
و از طرف ديگر يک مشــکل بزرگ تر را درســت 
مي کند. هنگامي کــه عليه داعش جنگ کند، کار 
خوبي اســت، از ســوي ديگــر شــنگال را کانتون 

مي کند و يک مشکل بزرگ تر درست مي کند.
اگــر چنين پيــش برود امــكان دارد  ■

بين پ.ک.ک بــا اتحاديه ميهني و پارت 
به  دموکرات کردســتان عــراق اختالف 

وجود بيايد؟
 در حقيقت ميان پ.ک.ک و پارت دموکرات  □

کردستان عراق ممکن است اختالفات تعميق شود. 
اين اختالف مي تواند بزرگ باشد؟ ■
بزرگ و حتي ممکن است جنگ هم شود. □
يعني به خاطر شنگال مي تواند به جنگ  ■

هم بينجامد؟
من گفته  ام و باورم اين اســت کــه دولت ُکرد  □

اگر در اينجا يعني کردستان عراق درست شود آن 
دولت ُکرد هم به دســت ُکرد نابود مي شود؛ تهديد 

بسيار بزرگ هم پ.ک.ک است.
به داخــل ترکيه بازگرديم؛ آک پارتي  ■

)حزب عدالت و توســعه ترکيه( توانســته 
اســت در بيشــتر انتخابات اکثريت آراي 
کردها را کســب کند، يعنــي آراي آک 

به باور شــما اکنون بايــد پ.ک.ک  ■
اسلحه را زمين بگذارد؟

اين الزم است و ديگر دوره اسلحه نيست. اکنون  □
اســلحه دين اســت. اکنون يک وضعيت ويژه عليه 
داعش اســت. اين امکان وجود دارد که بگويند به 
خاطر تهديد داعش در کوه يک مدت ديگر اسلحه 

باقي بماند، اما پس از آن ديگر خير.
اما پس از آن خير؟ ■
پس از آن نه. □
پژاک يا جريان هاي ديگر چه؟ آيا براي  ■

آنان نيز فكر مي کنيد دوره اســلحه تمام 
شده؟

ايران بايد راه و فرصت سياســي را براي پژاک  □
فراهم کند. الزم است که پژاک به شرط اينکه ايران 

پروژه آشتي را بپذيرد راه ديگري اتخاذ کند. 
و در غير اين صورت بايد مدام بجنگد؟ ■
از خــود محافظت کنند. جنگ تهاجمي نکنند،  □

بلکه بيشتر دفاع کنند.
جنگ نكنند؟ ■
اگر مجبور شدند، جنگ کنند.  □
گفت وگوي فعلي که اکنون در ترکيه  ■

آک پارتي با عبــداهلل اوجاالن در زندان 
آغازکرده است، چگونه پيش مي رود؟

ايــن فرايندي کــه اکنون وجود دارد درســت  □
نيســت. آک پارتي نمي خواهد مســئله ُکرد را حل 
کند، بلکه مي خواهد مسئله پ.ک.ک را حل کند 
به اين دليل مي گويم مخاطب آ. ک.پ؛ اوجاالن، 
پ.ک.ک و قنديل است. اگر مسئله ُکرد حل شود 
بايد مخاطب بيشــتري داشته باشــد. به نظر من اين 
پروژه اشــتباه است و دشــوار خواهد بود که موفق 
شود چون مشــکل پ.ک.ک يک مشکل رسمي 
است، مشــکل يک حزب است. درحالي که اکنون 
در ترکيه مشکل ُکرد وجود دارد. الزم است ترکيه 
مشــکل ُکرد را حل کند، نه مشکالت پ.ک.ک 
را؛ به اين دليل بايد ُکرد مخاطب شود. اکنون ترکيه 
شــخصيتي مانند من و گروه هاي سياســي ديگر را 
مخاطب قرار نمي دهد و تنها پ.ک.ک را مخاطب 
قــرار مي دهــد. به خاطــر اين مي گويم کــه پروژه 
ترکيه نه براي مشکل ُکرد، بلکه مي خواهد مشکل 
پ.ک.ک را حل کند و اين اســتراتژي و تاکتيک 

آن غلط است. به اين دليل موفق نمي شود.
آيــا ترکيه نمي توانــد موضوع را حل  ■

کند؟
ترکيه مي داند که مشــکل ُکرد وجود دارد؛ اما  □

اين مشــکل بزرگ و مهم حل نخواهد شد. ترکيه 
چنين ديده اســت که اگر مشــکل پ.ک.ک حل 
شــود راه ترکيه گشوده خواهد شد و ترکيه قوي تر 
مي شــود. به خاطر اين مي گويم مي داند مسئله ُکرد  
و مســئله پ.ک.ک کوچک تر اســت. مي خواهد 
مســئله پ.ک.ک که کوچک تر است را حل کند 
و اين خود عليه ترک هاست. به خاطر اين مي گويم 

موفق نمي شود.
اگر مشــکل ُکــرد را حــل کنــد، در خاورميانه او 
بــه قدرت مي رســد، ايران آن را حــل کند او يک 

مگــر اکنون صالح الديــن دميرتاش و  ■
حزب او صلح طلب نيست؟

خير، او تابع پ.ک.ک است.پ.ک.ک بگويد  □
برو، مي رود. پ.ک.ک او را کنترل مي کند. 

کنترل پ.ک.ک يا عبداهلل اوجاالن؟ ■
هر دو. □
زندان  ■ اوجــاالن در  اين وضعيــت  با 

اين  ولــي پ.ک.ک  مي گويد آشــتي، 
را نمي گويــد و ايــن با هــم هماهنگ 
نيست.پ.ک.ک مي گويد اوجاالن نامه اي 
را ارسال کرده که بايد گفت وگو و آشتي 

را به جايي برسانيم.
هنگامي که در ســال 2004 از پ.ک.ک جدا  □

شدم، در آن دوره، جميل بايک در سوريه مخالف 
آپــو بود. هنگامي کــه در کوه بــودم، دوره اي که 
پ.ک.ک در سختي بود، جميل بايک رفت و دو 
سال در سوريه بود و با رژيم سوريه توافق کرد، بعد 
هم با ايران توافق کــرد که پ.ک.ک را از کنترل 

عبداهلل اوجاالن خارج کنيم. 
مي گفتنــد مــن )عثمان( اگــر مانند بــرادر عبداهلل 
اوجــاالن در داخل پ.ک.ک باشــم به آنها اجازه 
نخواهم داد پ.ک.ک را از کنترل عبداهلل اوجاالن 
خارج کنند. هنگامي که اوجاالن در زندان بود، بار 
ديگــر پ.ک.ک را جمع کــردم و آن را براي او 
تبديل به نيرو کــردم و اين کار من بود. به يک باره 
جميل بايک بــا اوجاالن مخالفت کرد که در وهله 
اول بــرادرم يعني عبــداهلل اوجــاالن او را از داخل 
حزب اخراج کرد. آن ها يعني سوريه، جميل بايک 
و ايــران توافق کــرده بودند کــه پ.ک.ک را از 
کنترل عبداهلل اوجاالن خارج کنيم. اين گام نخست 
بود که عثمان اوجاالن را از داخل پ.ک.ک بيرون 
کننــد. مرحله دوم برنامه آن بود که جميل حزب را 
در دســت گيرد. در ابتدا مــراد قاريالن حدود 9 يا 
10 سال رهبر بود. اکنون يک سال است که جميل 

بايک رهبر شده است.
يعني مراد قاريالن را براي رهبري بهتر  ■

از جميل بايک مي دانيد؟
مراد قاريــالن به اوجاالن نزديــک بود. مرحله  □

نخســت، اخراج مــن و مرحلــه دوم رهبريت مراد 
قاريالن بود. 

زبير آيدار چه؟ ■
او فرد مهمي نبود. □
اکنون شما صلح طلب هستيد؛ آيا انديشه  ■

شــما هم تغيير کرده يا هنوز سوسياليست 
هستيد؟

خيــر، سوسياليســت نيســتم.من يــک انســان  □
محافظه کار دموکرات هستم.

يعني با سوسياليسم وداع کرده ايد؟ ■
من خودم را با ارزش هاي ملت گره زده ام، خود  □

را بــا خانواده ملت گــره داده ام و بــا نفس خانواده 
مخالف نيستم. پ.ک.ک مخالف خانواده است، من 
مخالف نيســتم. پ.ک.ک خانواده را نمي خواهد، 
عثمان اوجاالن از خانواده گريزان نيست.پ.ک.ک 

دشمن دين است، من دشمن دين نيستم. 

جميلبايک



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
38

اســت يکي دولــت ترکيه و ديگــري دولت عرب 
است.
عربستان؟ ■
مشخص نيست؛ امکان دارد دولت هاي بسياري  □

باشند، اما ترکيه سرکشي مي کند.
 شما تصور نمي کنيد اين شرايط بتواند  ■

ايران و کردهاي منطقه را بيش از گذشته 
به يكديگــر نزديک کند؟ چــون ايران و 
کردهــاي منطقه هــر دو مخالف داعش 

هستند.
الزم اســت به هم نزديک شــوند؛ اما ايران ُکرد  □

را جدي نمي گيرد. من به يک دوست ايراني گفتم 
که کرد و فارس متحد شوند تا در روز مبادا به يک 
نيروي بزرگ تبديل شــوند. او گفت امکان ندارد؛ 
يعني ايران اگر مشــکل کردها را حل کند، کرد با 
ايران خواهد بــود. در داخل کرد مهمتر از مذهب، 
مليــت اســت. ايران اگــر اکنون حقــوق کردها را 
بدهــد باور کنيد که کردســتان عراق و کردســتان 
ترکيه هم تبديل به دوست ايران مي  شوند. در ايران 
چه کار مي شــود؟ به افراد پــول مي دهند او هم چه 
کار مي کند؟ او کســي را جذب خود مي کند، فرد 
را مي خرد. به اين دليل الزم اســت ايران سياســت 
خــود را تغيير دهد، به طور مثال چرا ايران در داخل 
پ.ک.ک از جميــل بايک حمايت و همين طور با 

من مخالفت مي کند؟
من به عنوان محقق اين حوزه نمي دانم  ■

و تاکنون مستنداتي دراين باره نديده ام؟
نه؛ يکي از دوستان ما در ايران بود زنداني و آزاد  □

شــد و مي گفتند بايد از جميل بايک حمايت کنيم. 
در آن هنگام مسئول بودم و از همه گزارش گرفتم. 
گزارش هم اين گونه بود، مي گفت اطالعات به ما 
گفته بــه کوه برويد و از جميــل بايک عليه عثمان 

اوجاالن حمايت کنيد.
اکنــون داعش نمي تواند کشــورهاي  ■

خارجــي مانند اروپا و امريــكا را مخالف 
ترکيه کند، چون ترکيه با داعش همكاري 

مي کند.
ديگــر در اطــراف ترکيــه )چمبري( درســت  □

مي شــود. باور کنيد امــکان دارد امســال در ترکيه 
خيلي آشوب شود. پ.ک.ک با ترکيه جنگ کند، 
جماعت فتح اهلل گولن و چپ قيام کنند. يعني احتمال 
دارد که در نيمي از ســال به ويژه در دو ماه امســال 
ترکيه آشوب شود؛ حتي ترکيه تبديل به يک سوريه 
ديگر شــود. براي اينکه ايران و ســوريه با او مبارزه 
مي کنند. چهار يا پنج مــاه پيش ازاين رئيس ارکان 
)منظور عثمان اوجاالن از رئيس ارکان نامشــخص 
اســت( ايران گفته بود مدت زيادي نخواهد برد که 
ترکيه مانند ســوريه شــود. او يک تحليل گر خيلي 
مهمي بود و ايــن را مدتي پيش به من گفت امکان 

دارد ترکيه آشفته شود.
پي نوشت

1. اين ادعاي عثمان اوجاالن و بخشــي ديگر از ادعاهاي 
وي قابل اثبات نيســت و تحليل وي از وضعيت محسوب 

مي شود. 
2. ايــن مصاحبه پيش از برگزاري انتخابات اخير صورت 

گرفته است.■

ممكن است در ادامه اين مذاکره خود  ■
عبداهلل اوجاالن هم از زندان آزاد شود؟

احتمــال دارد که از زندان آزاد و حبس خانگي  □
شود.
برنامه شما پس از اين چيست؟ ■
مي خواهم به کردستان ترکيه بازگردم. □
نمي توانيد؟ ■
مرا مجازات و حبس مي کنند.  □
چند سال؟ ■
ابد.  □
يعني شــما بــه ترکيه برويــد زنداني  ■

مي شويد؟
بله.  □
اگر امكان بازگشــت به ترکيه را داشته  ■

باشيد چكار خواهيد کرد؟
اگر امکان وجود داشته باشد به کردستان )ترکيه(  □

برگردم يک حزب محافظه کار دموکرات تأسيس 
مي کنم و در ميان مردم فعاليت سياسي مي کنم.

اکنون در اين چند سال هيچ صحبتي  ■
با مقامات ترکيه نداشــتيد که بازگرديد و 

فعاليت صلح طلبانه انجام دهيد؟
نه، به صورت غيرمستقيم بوده.  □
چه گفتند؟ ■
گفتند براي ما مشکلي وجود ندارد و شما براي  □

ما خوب هســتيد ولي عمــاًل کاري صورت نگرفته 
است. 

پس چگونه کســاني چــون روژهات  ■
آمدي )از رهبران ســابق حزب دموکرات 
رفت وآمد  ترکيــه  به  ترکيه(  کردســتان 

مي کند؟ 
او متفاوت اســت. من 20 ســال جنــگ کردم.  □

روژهات يک روز هم جنگ نکرده است.
اگر نتوانيد بــه ترکيه برگرديد چه کار  ■

مي کنيد؟
من همچــون يک شــهروند خوب از مســعود  □

بارزاني براي موفقيت دولت کردستان عراق حمايت 
مي کنم.

داعش چگونه شــكل گرفت؟ آيا ترکيه  ■
داعــش را به وجــود آورد يا عربســتان يا 

آمريكا؟
نه، به نام ترکيه با ُکــرد جنگ مي کند. مي دانم  □

که يک نيروي ترک و عرب درســت شــد، براي 
اينکه جلوي مبارزه براي اســتقالل و نبرد کردستان 
را بگيرند يا اينکه عراق دولت مالکي و بشــار اســد 
و همگي با هم در اصل عرب و ترک توافق کردند 
و داعــش را ايجاد کردند کــه از راه داعش کردها 
را نابود کنند. مي توانم بگويم داعش به نيابت ترک 
و عــرب با کردها جنگ مي کند. يعني يک نيرويي 
داعش را اداره مي کند. فــردي مانند من که مبارزه 
را تــرک مي کند غيرممکن اســت در چنين مدت 
کوتاهي چهار يا پنج سال بتواند نيروي بزرگي مانند 
داعش را تأسيس کند و آن قدر امکانات و اسلحه و 
پول داشــته باشد. پشت اين مسئله دولت قرار گرفته 

پارتي بيشتر از آراي پ.ک.ک در ترکيه 
است به جز وان، حكاري، دياربكر.2

کردها 20 ميليون هستند، پ.ک.ک در بيشترين  □
حالت سه ميليون نفر وآک پارتي پنج تا شش ميليون 
رأي دارند يعني 40 درصد و پ.ک.ک30 درصد؛ 
يعنــي پ.ک.ک رأي کم و ســهم کوچکي دارد، 
ســبب آن هم اين اســت که در رهبري پ.ک.ک 

انسان مسلمان )معتقد( وجود ندارد. 
مردم کرد مســلمان هســتند؛ 95 درصد مردم افکار 
و بــاور خود )اعتقاد به ســالم( را دارند، 10 درصد 
هم علوي هســتند. 90 درصد هم سني هستند و آنها 
مسلمان و باورهاي خود را به دين اسالم دارند. نيمي 
از رهبريت پ.ک.ک چپ )مارکسيســت( و نيمي 
ديگر آن علوي اســت، يعني در آن مسلمان وجود 

ندارد.
علوي ها چه کساني هستند؟ ■
حيــدر  □ علــي  قراسو)کاراســو(،  مصطفــي 

قيطان)کايتان( و رضا آلتون.
جميل بايک؟ ■
نيمه اي از جميل علوي است.  □
مرادقاريالن؟ ■
مراد سني که نه! بي دين است. □
او سوسياليست است؟ ■
دورال قالتان )کالکان( چپ است به سه هوزات،  □

رئيس زن پ.ک.ک، علوي اســت )پ.ک.ک و 
اقمارش به صورت مشترک به وسيله دو رئيس، يکي 
مرد و ديگري زن اداره مي شوند(؛ يعني پ.ک.ک 

در دست علوي هاست. 
يعنــي 10 درصد از مــردم کرد ترکيه  ■

نفوذ  اما درميان پ.ک.ک  علوي هستند، 
زيادي دارند؟

قــدرت در پ.ک.ک در دســت علوي هــا و  □
به عبارتي علوي ها و چپ ها است.

به اين دليل آک پارتي توانســته آراي  ■
مردم مناطق کردنشــين ترکيه را به دست 

آورد؟
مردم مسلمان کرد ترکيه با آک پارتي هستند. □
آيا اين وضعيت استمرار خواهد داشت؟  ■
نيروي تــازه اگر به وجود بيايد موفق مي شــود  □

پيش بــرود. الزم اســت در کردســتان ترکيه يک 
نيروي جديد تأسيس شود. يک نيروي محافظه کار 
دموکــرات، آن هنــگام آراي آک پارتــي کاهش 
مي يابــد. اکنون يک نيروي جديــد به وجود آمده، 

هدي - پار يک حزب اسالمي است.
اين جريان بقاياي حزب اهلل ترکيه است. ■
به احتمال بسيار برنده شود. □
آزاد  ■ مطالبــه  حــزب  ايــن  بــه 

مي گويند،اکنون در ترکيه چند نفر کرد به 
خاطر پ.ک.ک با افكار و عقايد سياسي در 

زندان هستند؟
قباًل زياد بودند، اما اکنون کم هســتند به واسطه  □

اين پروژه حل مشــکل، بيشــتر آنها آزاد شــده اند. 
اکنون کم هستند حدود 5 هزار نفر.
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سياست عدم دخالت در منطقه و مشروعيت بخشي 
به آن حرکت کرد.

عالوه بــر اين ها نصــر، به عنوان مشــاور ريچارد 
هالبروک، فرســتاده ويژه بــه منطقه، يک روايت 
شــخصي از مســئله دارد. هالبــروک ديپلمــات 
برجســته و جاه طلبــي بود کــه بنا بــر گزارش ها 

به عبارت ديگر، اوباما ناديپلماتي است که سياست 
خارجــي را به ابزاري بــراي عوام فريبــي داخلي 
تبديل کرده اســت. به همين خاطر، رئيس جمهور 
اياالت متحده به راهبرد کسب پيروزي هاي آسان 
در مناقشــه هاي پيچيــده روي آورد. اوباما پس از 
تحمــل چند شکســت در ابتداي کار، به ســمت 

ولي نصــر، نويســنده کتــاب پرفــروش »احياي 
شــيعه«، دانشــگاهي مشهوري اســت که به ما در 
درک سياســت هاي امريکا در قبال منطقه وســيع 
خاورميانه که تا جنوب شــرق آســيا امتداد دارد، 
کمــک بســياري کــرد. بحث هــاي او در کتاب 
تازه اش به طور عمده بر ســه محور اســتوار است: 
بــازي قــدرت در داخــل دولت امريــکا، رقابت 
قدرت هــاي منطقــه اي و در آخــر رقابت چين و 

امريکا در عرصه جهاني.
هدف اصلي نصر مخاطب قرار دادن تصميم سازان 
سياست خارجي امريکاست. کتاب وي از ابتداي 
انتشــار، توجــه زيــادي را در ميــان رســانه ها و 
مطبوعــات امريکايي به خود جلب کرده اســت. 
توانايــي نويســنده به عنــوان عضو ســابق دولت 
اوباما، براي توصيــف جنگ داخلي ميان افکار و 
شخصيت هاي امريکايي امتياز عمده و مهم کتاب 
وي به شــمار مي آيد. نصر، اوباما و دســتيارانش 
را بــه نداشــتن بينــش و ابــزار الزم بــراي اتخاذ 
سياســت هاي درازمدت متهم مي کند. از نظر وي، 
گروه مشــاوران کوته بين اوباما بيشــتر تحت تأثير 
نظــرات افــکار عمومي و مخاطبان داخلي اســت 
که به طور وســيعي مخالف ضــرورت تن دادن به 
کار دشــوار ســازش و مصالحه ديپلماتيک است. 

افول هژموني امريكا
فرمول جادويي ولي نصر براي منطقه

نويسنده: اميرهان يورولمازلر1

برگردان: حسن توان

زماني بیل کلینتون، رئیس جمهور ســابق امريكا، در مورد کشورش گفته بود، ما ملت بسیار مهمي هستیم که حضور ما 
براي نظم و امنیت جهاني ضروري اســت. دنیا بدون ما، جايي با آزادي کمتر و منازعه بیشــتر خواهد بود و هیچ کشور 
ديگري قدرت ثبات بخش اياالت متحده را ندارد. در مقابل او ولي رضا نصر، پســر ســید حسین نصر، فیلسوف مشهور 
ســنت گرا، کتابي به زبان انگلیسي درباره سیاست خارجي امريكا منتشــر کرد که نام تحريک آمیز »ملت بي اهمیت« را 
بر خود دارد. وي در اين کتاب، به خروج امريكا از خاورمیانه و جايگزيني آن توســط چین اشــاره مي کند و معتقد است 

اياالت متحده در حال واگذاري نقش راهبردي خود به چین است.
ولي رضا نصر، دانش آموخته دکتراي علوم سیاســي در دانشــگاه »MIT« امريكاســت. وي نويسنده کتاب هايي چون: 
»دموکراسي در ايران«، »نیروهاي خوشــبختي«، »پیش قراوالن انقالب اسالمي؛ جماعت اسالمي پاکستان«، »مودودي 
و احیاي اســالمي«، »لوياتان اسالمي؛ اسالم و اقتدار حكومت« و کتاب »احیاي شیعه« است. نصر همچنین عضو شوراي 
روابط خارجي امريكا است و از سال 2009 تا 2011 مشاور ريچارد هالبروک، فرستاده ويژه امريكا به افغانستان و پاکستان 

بود.
متن زير ترجمه گزارشي است از کتاب »ملت بي اهمیت؛ عقب نشیني سیاست خارجي امريكا«2 اثر دکتر ولي رضا نصر که 

توسط مجله »روابط بین الملل« در امريكا منتشر شد.

ولينصر



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
40

ترکيه حمايــت مي کند. درمجمــوع منظور وي، 
دوقطبي شــدن منطقه نيست، بلکه به نظر نويسنده، 
داســتان موفقيت اقتصادي ترکيه، ديگر کشورها 
را ترغيب مي کند تا از نظر اقتصادي در هم ادغام 
و بيشــتر به هم وابسته شوند يا به زوال و فروپاشي 
ملي آن ها منجر شــود که احتمــال اخير در مورد 
پادشاهي هاي خليج )فارس( نگران کننده و جدي 

است.
نظريه صلح اقتصادي نصر، براي خاورميانه بزرگ، 
مي تواند خطر تسلط و غلبه چين در هنگامه غفلت 
امريکايي ها را به دنبال آورد. نويســنده بر حضور 
امريــکا در خاورميانــه تأکيد مي کند تــا از ادغام 
منطقه با اقتصــاد چين جلوگيري بــه  عمل آورد. 
او درباره رشــد پيوندهاي اقتصادي دومين قدرت 
اقتصــادي دنيا به ويژه با کشــورهايي چون ترکيه، 
پاکســتان و ايران توضيح مي دهد. نويسنده به اين 
موضوع اشــاره مي کند که چين خاورميانه بزرگ 
را به مثابه »غرب آســيا« مي انــگارد و آن را بخش 
جدايي ناپذيــر حــوزه نفوذ طبيعي خود به شــمار 
مي آورد. نصر به اين واقعيت پنهان اشاره مي کند، 
درحالي که چيني ها دارند تعريف خود از آسيا را 
توســعه مي دهند، اياالت متحده در حال دور زدن 
آسياست. نويسنده در ادامه به اين ديدگاه مي رسد 
که براي داشتن يک سياست باثبات در آسيا، نياز 

است امريکا همانند چيني ها عمل کند.
کتاب »ملت بي اهميت« به فهم سياســت خارجي 
امريــکا در قبال خاورميانه بزرگ که از رهبري از 
پشــت ســر تا تظاهر به بي تفاوتي در نوسان است، 
کمــک زيــادي مي کند. درس مهــم کتاب براي 
امريکا و سياست ســازان منطقه اين اســت که فهم 
اهداف سياســت خارجي در ميدان پيچيده رقابت 
براي قدرت، نيازمند همراهي و گفت وگو با تمام 

طرف هاي درگير است.
چشــم انداز ايران: باشــد که ترکيــه پس از 
انتخابات خرداد 94 به اين بينديشد که دست 
از نظامي گري و دخالت در کشــورها بردارد 
و به عمق و گســترش دموکراســي در منطقه 

بپردازد.

پي نوشت:
1. Emirhan yorulmazlar
مشــاور ســفارت ترکيه در واشــنگتن و عضو موسسه 

سياست خارجي دانشگاه جان هاپکينز
2. The Dispensable Nation: American 
Foreign Policy in Retreat

3. نمــودار ِون يــا نمــودار مجموعه هــا، تصاويري از 
دايره هاي همپوشــان است که در شاخه اي از رياضيات 
بــه نام »نظريه مجموعه ها« به کار مي رود. اين نمودار در 
سال 1881، توسط »جان ون«، فيلسوف انگليسي اختراع 

شد. 

منبع:
The Journal of Interna� ) مجله روابط بين الملل 

tional Affairs(، تابستان 2013، شماره 18■

به دنبــال نمودار ِون3 باشــد. نصر به عنوان کســي 
که شــبکه روابــط در خاورميانه و جنوب شــرق 
آســيا را به خوبي مي شناسد، درباره قوم گرايي در 
خاورميانه و خطرات امنيتي در حوزه جنوب شرق 

آسيا هشدار مي دهد.
فرمول جادويي نصر براي منطقه، رشــد اقتصادي 
و تشــکيل طبقه متوسط اســت. در اين پيشنهاد او 
به نمونــه ترکيه نظر دارد کــه درواقع خالصه اي 
از کتاب پيشــين او به نام »نيروهاي خوشــبختي« 
اســت. ترکيــه توانســت يــک نظام مردم ســاالر 
بــا بهتريــن عملکــرد در حــوزه اقتصــاد آزاد و 
رعايــت ارزش هــاي منطقــه ايجاد کنــد که آن 
را بــه الگويــي از نوگرايي اســالمي تبديل کرد. 
نويسنده اين شــيوه را در مقابل سياست هاي کهنه 
و قديمي کل منطقه قــرار مي دهد. نصر به ويژه از 
پادشــاهي هاي خليج )فارس( ابراز انزجار مي کند 
کــه به گمــان او توجه و حمايتي را از واشــنگتن 
دريافــت کرده اند که لياقت آن را نداشــتند. وي 
در ادامه از لغزش آسان عراق به دامان رقابت هاي 
قبيله اي در دوران مالکي، امنيتي شــدن پاکستان و 
مصر تحت حاکميت نظاميان و جهان ســوم گرايي 
منســوخ ايران انتقاد مي کنــد و درمجموع ناتواني 
امريکا بــراي تأکيد بر شــکل گيري خاورميانه اي 
دموکــرات و مرفــه را ســرزنش مي کنــد. او از 
واشنگتن مي خواهد براي دســتيابي به آرمان هاي 
سياســي خود، ســرمايه گذاري اقتصــادي کند تا 
بتواند جايگاه حياتي خود را باز پس  گيرد. منظور 
او اهميت دادن به آن نوع تحرکات منطقه اي است 
که بر اصول يک جانبه گرايي امريکا پيشــي گيرد. 
پيام نويســنده رو آوردن به راه هاي ديپلماتيک در 
قبال رژيم هاي مســتقر اســت تا بتوان آن ها را در 
درازمدت در نظــام جهاني ادغام کرد، چيزي که 

آنکارا نيز با آن موافق است.
نصر معتقد اســت تمرکز قــدرت در خاورميانه از 
محور عربي به بال هاي شــمالي و جنوبي آن يعني 
ترکيه و ايران منتقل شــده است؛ البته نويسنده در 
اينجا از نقش منحصربه فرد اســرائيل در خاورميانه 
غفلت کــرده و در مقابل، تحــرکات کم اهميت 
رقبــاي منطقــه اي را بزرگ نمايــي کرده اســت. 
اگرچــه وي به مــا نمي گويد که ايــران چه راهي 
را بايــد طي کند تــا ادعاي خود مبنــي بر قدرت 
منطقه اي بودن را ثابت کنــد، اما به رهبري بلوک 
شــيعه توســط ايران اشــاره مي کند. اين موضوع 
خودبه خــود نقش مشــابهي را به ترکيــه در ميان 
ســني ها واگذار مي کند و نصر نيز از نقش رهبري 

پيش از دســتيابي هيالري کلينتون به مقام وزارت 
خارجه، گوشه چشــمي هم به آن منصب داشــت. 
وي که بــراي ايفاي نقش ضعيف تــري برگزيده 
شــد، هرگــز از تالش بــراي اثبــات توانايي هاي 
خود براي آنچه شايسته اش بود، دست برنداشت. 
اوباما به شــخصه اين عقيده را پذيرفت که جنگ 
با افغانســتان ضروري بود، اما جنگ با عراق يک 
انتخــاب بود و ضرورتي نداشــت. تأکيــد بر اين 
مســئله همان چيزي بود که هالبــروک به دنبالش 
بود و درنتيجه باعث شــد تا او بيشــتر ديده شود. 
بزرگ ترين کمک وي به سياست خارجي امريکا 
در افغانســتان، اين بود که ديپلماسي را بر راه حل 
نظامي اولويت داد. هالبروک به دنبال آن بود تا با 
ايجاد ائتالف و ســازش راه گريزي بيابد و ســعي 
مي کرد تا رضايت طرفين داراي منافع مشترک را 
به دســت آورد. ديدگاه جامع او نه تنها راه را براي 
گفت وگو با طالبان هموار کرد، بلکه کشــورهاي 
همسايه را نيز ترغيب کرد تا به مذاکرات بپيوندند.

البتــه ايــن شــروع اميدوار کننــده نتوانســت ره 
به جايي ببرد و به شکســت انجاميــد. نصر در اين 
مورد دســتياران اوباما را به غفلــت متهم مي کند، 
درحالي کــه در مقابل آن هــا هالبروک در تالش 
براي پيگيري يک ديپلماسي فعال بود. او توضيح 
مي دهــد که چگونــه هالبروک منزوي شــد، در 
تاريکــي مانــد و درنهايــت در دهليزهــاي کاخ 
سفيد رها شــد. نصر به حمايت هيالري کلينتون، 
وزير خارجه از هالبروک به عنوان فرســتاده ويژه، 
اشــاره مي کند و معتقد اســت که ســفير ويژه در 
مقابــل مشــاوران عوام فريــب رئيس جمهــور به 
عنصري غيرمؤثر و ناکارآمد تبديل شد. درنهايت 
فرآيندي که فرســتاده ويژه آغــاز کرد عقيم ماند 
و بــراي اياالت متحده راهي نماند، جز اينکه براي 
عقب نشــيني از افغانستان خود را آماده کند. يکي 
از ايرادهاي مســلم کتاب اين است که نويسنده به 
دســتور کار شــخصي هالبروک بي توجهي کرده 
اســت. وي متهم شده بود که در مورد ميزان نفوذ 
خود در واشنگتن دچار اشتباه شد و درنهايت تنها 
مانــد و مورد بي اعتنايي قرار گرفت. به خاطر دارم 
در فوريه ســال 2010 با هالبروک مالقاتي داشتم 
کــه او نه تنها در مورد افغانســتان نگران بود، بلکه 
دربــاره آينده شــخصي اش در دولــت اوباما نيز 
نگراني داشت. نصر فکر مي کند هالبروک تا آخر 

به خاطر کارهايش زير فشار قرار داشت.
نصر کــه از رويکرد اوباما ناراضي بود، سياســت 
و موضع تازه اي را در قبال افغانســتان، پاکســتان، 
ايــران، عراق و بهار عربي پيشــنهاد کــرد. اگرها 
و اماهــاي او به عنــوان فــردي محرم در دســتگاه 
سياســت خارجي امريکا تأمل برانگيز هستند. نصر 
براي محافل سياســت گذار واشنگتن داراي جاذبه 
بسياري اســت چراکه او داراي روابط تنگاتنگي 
بــا کشــورهاي منطقــه خاورميانه اســت. نفوذ او 
بــر هر دو طــرف ماجرا، وي را قادر مي ســازد تا 
به جــاي پيگيري منافــع انحصــاري و يک جانبه، 

نصر معتقد است تمرکز قدرت 
در خاورميانه از محور عربي به 
بال هاي شمالي و جنوبي آن 

يعني ترکيه و ايران منتقل شده 
است
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با اســتفاده از ابزار بازداشت و سرکوب، جلوگيري 
از انتشار اسرار شرم آور دولت و صنعت تبليغاتي که 
افکار عمومي را به شدت تحت کنترل دارد، مانع از 
دسترسي مردم به اطالعات جنگي شده اند. حتي اين 
مقامات عقب افتاده هم مي فهمند که قانون اساســي 
امريــکا مانعي براي اســتبداد زمان جنــگ بود که 
مي خواست وارد سيستم سياسي امريکا شود. آن ها 
ضرورت جنگ –حتي جنگ هاي اعالم نشــده– را 

دور زدن قانون اساسي مي دانند.
منشــأ اين ايدئولوژي، نظريه اداره شوراي مشورتي 
 )Office of Legal Council( قانونــي 
 William( اســت که توســط ويليام رنکوئســت
عنــوان  بــا   1970 ســال  در   )Rehnquist
»رئيس جمهــور و قدرت جنگ: ويتنــام جنوبي و 
پناهگاه کامبوج« نوشــته شده است. اين نوشته ادعا 
مي کند جنگ هاي پيشگيرانه حتي در کوچک ترين 
نقــاط جهــان حــق امريکاســت. اين ديــدگاه که 
برخالف ســوگند افسران و سياســتمداران ازجمله 
چني به دفاع از قانون اساســي است، توسط آنان به 
بخشي از سياست امريکا تبديل شده و نتيجه آن در 
سياســِت مخفي کردن اطالعات که از ســال 2001 
عملي شــد، قابل مالحظه است. برخي از آنان حتي 
سياست هاي مستبدانه تري مي خواهند. در 25 سپتامبر 
2001 تنها دو هفته بعد از فاجعه 11 سپتامبر، جان يو 
)John Yoo( وکيلــي که بــراي جورج بوش در 
اداره شوراي مشــورتي قانوني کار مي کرد، مفهوم 
قدرت نامحــدود رئيس جمهور را بــه اين صورت 
خالصه کرد: »مدت طوالني است که نظر اين شورا 
بر اين اســت که قانــون فرماندهي کل قوا به معناي 
اعطاي کامل قدرت به رئيس جمهور است. قدرت 
رئيس جمهور تحت قانون اساسي زماني در بيشترين 
حالت خواهد بود که وي عمليات نظامي را هدايت 
کند، چراکه قدرت فرماندهي کل قوا تنها در اختيار 

در سياست خارجي امريکا پس از روي کار آمدن 
دولت جديد در سال 2009 رخ نداده است. آن طور 
که نوالند فاش کرد هيچ تغييري در سياست امريکا 
نســبت به روسيه ايجاد نشــده و آنچه ادعا شده  بود 
حقه بــازي محض بــود؛ البتــه پوتين هــم آموخته 
هرگونه اعتراض به گسترش اســتراتژيک امريکا، 
تروريســم و خشونت قلمداد مي شــود و به بهانه اي 
براي تحريم ديپلماتيک، اقتصادي و نظامي توســط 

امريکا بدل مي شود.
در ســال 1991 اســتراتژي نقــض حــق مالکيــت 
ديگــر ملل با اســتفاده از ابزار سياســي و نظامي بر 
اســاس آنچه چني و ديگر نظريه پردازان ناتو مانند 
پــال ولفوويتــز )Paul Wolfowitz( و ديويــد 
طراحــي   )David Addington( ادينگتــون 
کرده بودند، اجرايي شــد. اين حجم از خرابکاري 
در اســتقالل ديگر کشــورها در هيچ دوره  تاريخي 
مشاهده نشــده  بود. هيچ کس دســتور خرابکاري 
در کل جهان را نداشــته است. شايد چني هرگز در 
لباس نظامي خدمت نکرده باشــد، اما به عنوان يک 
ايدئولوگ، قاعده و روش رژيم هاي مســتبد نظامي 
را کاماًل تغيير داد و تمامي فرهنگ سياســي امريکا 

را تحت تأثير خود قرار داد.
ريشه هاي چني ايزم

ماننــد اکثــر ايدئولوژي هاي افراطــي چني ايزم نيز 
حاصل يک شکســت است. در اين مورد، شکست 
نظامي امريکا در ويتنام و شکســت سياسي ريچارد 
نيکسون؛ دولتي که چني با آن کارش را در عرصه 

سياست ملي آغاز کرد.
ماننــد آلمان ها که معتقد بودنــد جنگ جهاني اول 
را نباخته اند، بلکه به آنان خيانت شــده و اين باعث 
شکستشان شده  است، سياستمداران و رهبران نظامي 
امريــکا هم چنين تصوري را دربــاره جنگ ويتنام 
دارند. آن ها هرگز نفهميدند که جنگ ويتنام از ابتدا 
محکوم به شکست بود و در عوض رهبران سياسي 
 Lyndon( ماننــد رئيس جمهور ليندون جانســون
 Richard( نيکســون  ريچــارد  و   )Johnson
Nixon( همراه با عــده اي از نظاميان معتقد بودند 
آن ها در جنگ پيروز مي شدند، اگر »اراده« جنگيدن 
در بين مردم امريکا از ميان نمي رفت. آن ها، رسانه ها 
را مقصــر ايجاد موج مخالفت بــا جنگ مي دانند و 
درنتيجه يکــي از اولويت هاي دولت امريکا کنترل 
دسترســي به اطالعات در جنگ هاي آينده شــده 
است. آن ها با سانسور، پنهان کاري، کنترل مخالفان 

ايدئولوژي ســلطه جهاني امريــکاي ديک چني به 
سياســت دائمي اياالت متحده بدل شده است. اين 
سياست فارغ از اينکه چه کسي بر سرکار است اجرا 
مي شود. کودتاي 2011 اوکراين، تغيير رژيم ليبي و 
پرواز هواپيماهاي بدون سرنشين بر فراز تعداد زيادي 

از کشورها شاهدي بر اين مدعاست.
همان گونه که از پيش نويــس راهنماي برنامه ريزي 
 )Draft Defense Planning)DPG(( دفاع
که توسط زيردستان چني در زمان وزارت]دفاع[ او 
ابداع شده برمي آيد، صورت نهايي ايدئولوژي چني 
در سال 1991 و با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
شکل گرفت؛ درست هنگامي که جهان محکوم به 
ســلطه نظامي امريکا شــد. با توجه به نقش اساسي 
چني در عملي شــدن ايــن ايدئولــوژي، بي منطق 
نخواهد بــود اگر نامــش را ايدئولــوژي چني ايزم 
بگذاريم. حتــي ديوانه ترين ســلطه طلبان تاريخ نيز 
تصور سلطه کامل بر جهان را که در اين ايدئولوژي 

مطرح شده نداشته اند.
اوباما نيز ميراث ايدئولوژي چني را با اجراي کارهاي 
يک جانبه ادامه داد و حتي آن را تا کشــتن شهروند 
امريکايي متهم به تروريســم پيش برد. ايدئولوژي 
چني، نظامي گري تحت لواي جنگي هميشــگي را 
با اســتبداد غيرامريکايي ضد قانون اساسي1 ترکيب 
مي کند و همچنين نفرت شــديد نسبت به گذشته، 
حــال و احتماالً آينده دشــمنان خــود، به خصوص 
 )Robert Gates( روســيه دارد. رابرت گيتــس
رئيــس CIA در ســال 1991 در کتــاب خاطرات 
خود با نام »وظيفه« مي نويسد: »چني نه تنها محوشدن 
شــوروي و امپراتوري روســيه که محوشدن خود 
روسيه را مي خواســت تا دوباره تهديدي براي دنيا 
نباشد.« بااينکه اعتراضات داخلي کم شماري نسبت 
به مشــهودترين ميراث چني يعني گوانتانامو وجود 
دارد، هيچ انحرافي از هسته اصلي ايدئولوژي چني 

در امريکا رخ نداده است.
حتي اگر کوچک ترين شــکي در مــورد ادامه راه 
چنــي در دولت اوباما وجود داشــت، با خرابکاري 
نوالنــد در اوکراين –کســي کــه در دولت بوش 
حضور داشــت و جايگاهش در دولت اوباما مورد 
تمديد وزراي امور خارجه هيالري کلينتون و جان 
کري قرار گرفت– مشخص شــد که هيچ تغييري 

اکنون همه ما چني ايست هستيم*

نويسنده: تاد پيرس

برگردان: صبا نائلي

ديکچنيوجورجبوش

نقش ايدئولوژي ديک  چني در تصميم  سازي هاي راهبردي امريكا
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رئيس جمهور اســت«. او براي تحکيــم حرفش به 
نوشته ويليام رنکوئست اشاره مي کند.

اگرچه ارتش امريکا تروريســم را هميشــه در حد 
حمالتــي پراکنده مي  ديــد، نه در حــد جنگ، اما 
وقتي رســانه هاي امريکا فوراً حمالت 11 ســپتامبر 
را به عنوان جنگ تعبير کردند، آخرين قطعه اي که 
بــراي اجراي کامل ايدئولوژي چني مبني بر جنگ 
دائمي به دليل تهديد نامحسوس تروريسم و توجيه 

قدرت بي حد رئيس جمهور الزم بود، فراهم شد.
هدف اوليه ايــن ايدئولوژي »جلوگيــري از ظهور 
رقيبي جديد« است و هدف اصلي عبارت است از: 
»ايجاد نظمي جديد که به رقيبان بالقوه بفهماند آن ها 
نبايد در پي نقشــي پررنگ تر يا دنبال کردن راه هاي 
جدي تر براي خواسته هاي مشروعشان باشند... و به 
کارگيري مکانيسمي که حتي مانع اشتياق اين رقيبان 

به داشتن نقش منطقه اي يا جهاني پررنگ تر شود«.
پس از افشــاي DPG و نارضايتي متحدان امريکا، 
تجديدنظري در اين طرح صورت گرفت. البته هيچ 
تغيير اساســي در آن ايجاد نشــد و در ژانويه 1993 
درســت زماني که دولت بيل کلينتون بر ســر کار 
مي آمد، با عنوان استراتژي دفاع براي دهه 90 منتشر 

شد.
ايدئولوژي ســلطه دائمي امريکاي ديک چني، در 
دولت جرج دبليو بوش کــه وي معاون اول دولت 
بود به اعالترين شــکل خود رســيد. همچنين جاي 
پاي اين ايدئولوژي را در پنج سال قدرت اوباما نيز 
مي توانيم ببينيم. اگرچه رئيس جمهور اوباما آموخته 
کــه محدوديت هايي بــراي قدرت نظامــي امريکا 
وجــود دارد، اما بعضــي ســناتورها همچون جان 
مک کين و نيز اتاق فکر اين کشور، اين موضوع را 
ظاهراً نمي پذيرند. درواقع ايدئولوژي چني از طرف 
دموکرات هــا و جمهوري خواهان پذيرفته شــده و 
جايگاه دائمي در جريان فکري اصلي سياستمداران 
و دوستان اوباما دارد. اين واقعيت در دعواي ديوان 
عدالــت و دادگاه بر ســر رأي دادگاه درباره موارد 
»امنيــت ملــي« مانند کنتــرل نامحدود شــهروندان 
امريکايي، اســرار دولت و دفاع از کميته ارتش که 

قوانين جنگي را وضع مي کند، مشخص بود.
بنابراين دولت هاي خارجي براي پيش بيني چگونگي 
عملکــرد امريکا بايد ايدئولوژي چني ايزم را درک 
کنند، درست مانند خود امريکا که زمان چنگ سرد 
لنينيســم و استالينيسم را مي دانســت. همچنين الزم 
اســت مردم امريکا نيز اين نظريــه را بدانند، چراکه 
مي توانــد عواقب مخربي براي آنان داشــته باشــد. 
ايــن عواقب در پايين ترين ســطح اقتصادي اســت 
مانند مشــکالت اقتصادي حاصل از جنگ عراق، 
اما درنهايت مي تواند مشــکالت استراتژيکي به بار 
بياورد که به فاجعه اي نظامي ختم شود. )مانند آنچه 
در گذشته براي قدرت هاي جهاني رخ داده است.(
*We’re all Cheneyites Now
Todd E. Pierce

پي نوشت:
1. Un-American, anti constitutional au-
thoritarianism

منبع: 
www.UNZ.com■

ريشه هاي منطقه اي و بين المللي ظهور و  ■
بروز داعش چيست؟

پيش از ورود به بحــث مايلم عرض کنم ظهور  □
جريان هــاي تکفيــري نتيجــه مســتقيم مدرنيته و 
تحوالت پس ازآن به ويژه رويکردهاي اســتعماري 
اســت. به ســخن ديگر در دو سده گذشــته دنياي 
اسالم عميقاً درگير مواجهه با سلطه دنياي غرب بوده 
که اين مواجهه در اشــکالي چون جنگ، اســتعمار 
و اشــغال يا ورود عناصر انديشــه جديد ظاهر شده 
اســت. مقاومت در برابر ايــن صورت بندي جديد 
يعنــي مدرنيته و تبعــات و پيامدهــاي آن به انحاي 
مختلفي شــکل گرفت. يکي از اين نوع مقاومت ها 
شکل گيري تفاسير تازه از اسالم بود. اسالم سياسي 
بخشــي از اين مقاومت ها است. ســيد جمال الدين 
اســدآبادي، رشيد رضا، عبده، ســيد قطب، محمد 
قطب، دکتر شــريعتي و ظهور سازمان هاي اسالمي 
همچــون اخوان المســلمين يــا در ايــران همچون 
مجاهدين خلق و هيئت هاي مؤتلفه و فدائيان اسالم و 
نهضت آزادي تا طالبان و القاعده و داعش، بخشــي 
از واکنــش دنياي اســالم در برابر تحــوالت دنياي 
معاصر اســت. بالطبع ميان اين جريان ها و نحله هاي 
مختلف تفاوت هاي بنياديني مشاهده مي شود. برخي 
فقيه محور، برخي مارکس گرا، گروهي آزادانديش 
و گروهي ديگر اســتبدادپرور؛ اليــه اي مخالف با 
ذات مدرنيتــه گروهي ديگر رويکرد گزينشــي در 
برابر تجدد پيشــه خود کرده اند؛ اما اين جريان هاي 
متفاوت نقشي راهبردي در برساختن انديشه هاي تازه 
در دنياي اسالم بر دوش دارند. شکل گيري انقالب 
اسالمي ايران هم تجربه سياســي تازه اي بود که در 
ذات خود مي خواســت سرمشقي براي دنياي اسالم 
باشــد. انقالب ايران نمي توانست بر محيط پيراموني 
خود ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان، اردن، لبنان، 
فلسطين و دنياي عرب بي تأثير باشد. هرچند در اين 
ميان نبايد از ريشــه هاي فکري عقل ســتيز تاريخي 
در ميان مســلمانان غافل بود و غلبــه اخباري گري 
را ناديــده گرفت. از ســوي ديگر ظهــور ابن تيميه 
و محمد عبدالوهاب را هم نبايد در ريشــه يابي اين 

پديده کم اهميت شمرد.
تهاجم شــوروي به افغانســتان در اواخر دهه هفتاد 
ميــالدي ســده پيش هــم مبنــا و پايه تشــکل يابي 
جريان هــاي ســني مذهب با گرايش جهــادي بود. 

ظهور و بروز داعش و انتخابات اخير ترکيه
گفت وگو با احسان هوشمند درباره تحوالت منطقه

حضــور هزاران جنگجوي عرب کــه براي مقابله با 
شوروي کمونيست و اشغالگر در افغانستان گردهم 
آمــده بودند افغانســتان را بــه ميعــادگاه نحله هاي 
مختلف جريان هاي تازه اي مبدل ساخت که طالبان 
افغانســتان و القاعــده بن الدن از شــاخص هاي آن 
بودند. در دوران اشغال افغانستان، کشورهاي غربي 
به رهبري امريکا و همراهي سازمان نظامي ناتو بر آن 
بودند تا افغانســتان را به باتالقي براي شوروي سابق 
مبدل سازند. گسيل ســالح هاي پيشرفته و آموزش 
نيروهاي جهادي بخشــي از حمايت هاي امريکا از 
تشــکل يابي جريان هاي جهادي بــود. ايران در اين 
ســال ها درگير جنگي طوالني و پرهزينــه با عراق 
شــده بود و هم زمان روابط تيره اي هــم با امريکا و 
غرب داشــت و البته روابطي پر ابهام با شــوروي. از 
يک سو شوروي مهمترين تأمين کننده سالح ارتش 
عراق بود و هواپيماها و موشــک ها و توپ و اسلحه 
شوروي ها تأمين کننده نياز ارتش عراق براي جنگ 
با ايران بود، از سوي ديگر روابط تيره ايران با غرب 
نيز راهي گشــوده بود تا روابط ايران و شــوروي به 
تيرگي گرايش پيــدا نکند. در چنين وضعيتي ايران 
دچار سياســتي دوگانه در برابر شوروي بود و سيل 
کمک هاي ايران به نيروهاي مستقر در افغانستان در 
مقابله با ارتش شوروي را از چنين منظري بايد تحليل 

کرد.
شکســت سياســت هاي شــوروي در افغانســتان و 
ســپس بروز تحوالت بالکان ازجمله جنگ بوسني  
هرزگويــن، راه را براي جريــان تکفيري – جهادي 
هموار کرد تا دامنه فعاليت هاي خود را از افغانستان 
و پاکســتان به ديگر نقــاط ازجمله اروپا بکشــاند. 
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به تازگــي کنگره امريكا کــه اکثريت  ■
آن به دســت محافظه کاران جديد است، 
تصويب کردند عراق بــا يک بودجه 750 
ميليون دالري تجزيه شود، از سويي شواهد 
و قرائن نشان مي دهد که مديريت اوباما بر 
اساس وحدت عراق است، به نظر شما اين 
تضاد در عمل چگونه حل مي شــود. براي 
نمونه مسعود بارزاني که به امريكا رفته بود 
تقاضا کرد امريكا مستقيماً پيشمرگان کرد را 
از نظر تسليحاتي تجهيز کند، ولي نظر امريكا 
اين بود که اســلحه به دولت مرکزي داده 

شود.
دولــت امريکا فعاًل بنا ندارد تا در سياســت هاي  □

خود مبني بــر حمايت از عراق يکپارچه تجديد نظر 
کند. پس از جنگ دوم بين الملل هم تاکنون سابقه 
نداشــته امريکا کشــوري را اشــغال کند و پس از 
ســرنگوني نظام حاکم بر آن کشــور، از تجزيه آن 
کشور حمايت کرده باشد. حمايت امريکا از تجزيه 
عراق آثاري پيش بيني نشــده در پي خواهد داشــت 
و دولت امريکا مايل نيســت اين آثار به نامش ثبت 
شود. ممکن است دولت امريکا بر دولت عراق فشار 
وارد کند که در روابط خود با دولت اقليم کردستان 
تجديدنظر کند يا روابط دولت عراق را با ســني ها 
بهبود بخشــد، اما دولت امريکا فعاًل از تجزيه عراق 
حمايت نکرده اســت. دعوت نکــردن از کردهاي 
عراق به کنفرانس پاريس هم از اين نظر قابل تحليل 
اســت. حوادث اخير رمادي هم نشان داد برخالف 
ماه گذشــته دولت امريکا چاره اي جز پذيرش سهم 
گروه هاي مردمي شيعه موسوم به الحشد الشعبي در 
مقابله با داعش ندارد. تقويت الحشــد الشــعبي هم 
نتايجي در موازنه قوا در عراق در پي خواهد داشت 
که از نظر تحليلي بســيار بااهميت است؛ يعني فعاًل 
دولت امريکا سياســتش را بــر مبناي حفظ تماميت 
ســرزميني و وحدت سياســي عراق متمرکز کرده 
اســت. هرچند نيروهاي امريکايي و ترکيه و برخي 
کشورهاي عربي در حال تالش براي تشکيل نيروي 
متشــکل از سني هاي عراق اســت، اما اين اقدام هم 
مي تواند همچون افغانستان نتايج پيش بيني ناشده اي 

در پي داشته باشد.
نقــش حمايت هــاي اهل ســنت در  ■

پيروزي هاي داعــش و نقش حمايت هاي 
آيــت اهلل سيســتاني و بســيج مــردم در 

پيروزي هاي دولت چه بوده است؟
پــس از خــروج نيروهــاي امريکايــي از عراق  □

گروه هاي معارض صدام حسين ازجمله گروه هاي 
شيعه و سني و ُکرد نتوانستند راهبردي واقع بينانه براي 
اداره عراق پس از خروج امريکايي ها طراحي کنند. 
گســترش اختالف ميان جريان هاي رقيب وضعيت 
عــراق را بيش ازپيش پيچيده ســاخت. از يک ســو 
گســترش اختالف ميان نيروهاي شــيعه با نيروهاي 
ســني و از سوي ديگر گسترش شــکاف هاي ميان 

بغداد و اربيل راه را براي اداره عراق دشوار کرد.
گسترش اختالفات ميان نيروهاي شيعه با يکديگر، 
ســني ها نيز بــا يکديگــر و حتي رقابــت احزاب و 
جريان هاي کردســتان عراق با يکديگر نيز وضعيت 

هــم بنا بــر برنامه هايي که از پيش اعــالم کرده بود 
زمينــه خروج نيروهــاي امريکايي از عــراق را مهيا 
کرد؛ اما خــروج نيروهاي امريکايي از عراق در آن 
شــرايط و وضعيت، اقدام واقع بينانه اي نبود، چراکه 
هيچ نيروي ديگري در عراق نمي توانســت جانشين 
نيروهاي امريکايي شــود و خأل امنيتي ناشــي از آن 
را پر کند؛ يعني ارتش عراق ســازمان دهي و توان و 
انگيــزه الزم براي مقابله با افراط گريان را نداشــت. 
نيروهاي رقيب سياسي عراقي نيز گرفتار چالش هاي 
سياسي و فرقه اي و طايفه اي خود بودند؛ يعني عامل 
داخلي و دروني هم در سر برآوردن و سپس تقويت 
موقعيت داعش بسيار مؤثر بود. ناتواني دولت جديد 
عراق پس از ســقوط صدام و نيــز خروج امريکا از 
عراق براي تشــکيل دولتي فراگير و متشکل از تمام 
صداها در عراق هم زمينه ســاز بزرگي براي تشکيل 
داعش بود. عراق در ســده گذشته هيچ گاه کانوني 
براي فعاليت هــاي تکفيري نبود و تنها پس از حمله 
امريکا به عراق اســت که اين کشور هم به فهرست 
کشورهايي مي پيوندد که تکفيري ها در آن فعاليت 
جدي و گســترده اي دارند. به سخن ديگر، راهبرد 
امريکا براي ســرنگوني دولت بعثي صدام حســين 
در پايــان، صلح و آرامش را بــراي عراق به ارمغان 
نياورد، بلکه تشديد ناامني و تشکيل گروه هاي مسلح 

و تکفيري و اقتدار روزافزون آنان را در پي داشت.
ابوبكر البغدادي اظهار کرده سر بزرگ  ■

مار در عربســتان است. از ســوي ديگر به 
گمان خودشــان معتقدند بين سه دشمن، 
يعني صفوي و صهيونيســم و صليبي، شيعه 
صفــوي و ايران خطرناک تر اســت. اين 

پارادوکس چگونه حل مي شود؟
جريــان داعــش جريانــي آخرالزماني اســت.  □

براي اين نوع جريان ها اساســاً همه دولت ها و حتي 
جريان هاي سياســي منطقه و جهان بخشي از دنياي 
کفر و شرک تلقي مي شود و بايد براي مقابله با همه 
آنهــا مهيا بود؛ يعني داعش تفاوتي ميان هيچ يک از 
کشــورهايي که نام برده شد، قائل نيست و هم زمان 
خود را ملتزم به جنگ با عربستان، ايران، صهيونيسم 
و دنياي مســيحيت مي داند. اين نوع رويکرد از اين 
بينش سرچشــمه مي گيرد که به گمــان آنان کفر و 
شرک بايد نابود شود و نابودي شرک و کفر نيازمند 
جنگ با همه نمادهاي آن در منطقه و جهان اســت. 
مهم اين است که فرصتي دست دهد تا داعش نشان 
دهد در مقابله با دشمنانش فرقي ميان هيچ کشوري 
يا هيچ فرهنگي قائل نيست. ايزدي، شيعه، مسيحي، 
سني دگر انديش يا يهودي فرقي براي داعش ندارد 
و همه اين آيين ها يا پيروان اين آيين ها هدف تهاجم 
داعش به شــمار مي رونــد. اخيراً يکــي از مقامات 
داعــش در برابــر دوربين مدعي بود کــه درنهايت 
پرچم قيامشــان را تحويل حضــرت مهدي خواهند 
داد. نگاهــي آخر الزماني با رويکــرد روايات محور 
و شــکلي تهاجمي مشــخصه هاي بــارز داعش را 
شــکل مي دهد. نهضتي دائمي عليه شرک و کفر تا 
برافراشته شدن پرچم اسالم در سراسر جهان. تعريف 
کفر و شرک هم برآمده از سنت تکفيري – وهابي 

است.

پــس ازآن شــاهد هســتيم فعاليت هــاي گروه هاي 
تکفيري در چچن، بالکان، آفريقا، خاورميانه و حتي 
اروپا و امريکا به شکل بي سابقه اي گسترش مي يابد. 
حمله به برج هاي دوقلوي امريکا، روند فعاليت هاي 
اين جريان ها و ســپس تحوالت افغانستان، منطقه را 
وارد سمت وســوي تازه اي مي کند. پــس از حمله 
کشورهاي غربي به افغانستان به بهانه حضور القاعده 
و بــن الدن به افغانســتان، عــراق هم مــورد تهاجم 
امريکا قرار گرفــت. تهاجم امريکا به عراق موجب 
نزديکي ميان جريان هاي وابسته با حزب بعث عراق 
و گروه هاي تکفيري شــد. ظهور داعش را بايد در 
چنين بستري مورد توجه قرار داد. شروع اعتراضات 
عليه بشار اسد در ســوريه نيز زمينه رشد گروه هاي 
تکفيــري در ســوريه را بيش از گذشــته مهيا کرد 
و چنين بود کــه در بخش هايي از عراق و ســوريه 
داعش توانست اقتدار خود را بگستراند. تشکل يابي 
ســازمان هاي تکفيري البته زمينه نفوذ ســازمان هاي 
امنيتي و اطالعاتي کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
را مهيا کرد تا از اين گروه ها براي پيشــبرد برنامه ها 
و منافع خود اســتفاده ابزاري کنند. بي شــک پايه و 
اساس چنين اســتفاده ابزاري از گروه هاي تکفيري 
– جهادي را نخستين بار دولت امريکا در افغانستان 
بنا نهاد؛ يعني اين دولــت امريکا بود که با آموزش 
و تســليح عرب هــاي مهاجــر در افغانســتان زمينه 
تشــکل يابي و سازمان دهي اين گروه ها را به رهبري 

اسامه بن الدن مهيا کرد.
 اوباما يک بار در جريان انتخابات 2008  ■

گفت حمله امريكا به عراق يک فاجعه بود 
و بــار ديگر هم در اســفند 93 و فروردين 
94 اظهار داشت منشــأ گسترش القاعده و 
پيدايش داعش در عراق حمله نظامي امريكا 
بــوده و تقصير آن را به گردن نئوکان ها و 
جورج بوش انداخت. به نظر شما با توجه 
به معادالت منطقه اي، چقدر اين اظهارات 

درست است؟
پس از حمله امريکا به رهبري جرج بوش پســر  □

به عراق و سرنگوني نظام بعثي حاکم بر عراق، خأل 
قــدرت در عراق موجب شــد گروه هاي معارض و 
به ويژه آن دســته از جريان هايي که مخالف حضور 
نظامــي امريکا در عراق بودند، سلســله اقداماتي را 
عليه نيروهاي امريکايي مســتقر در عراق ســازمان 
دهنــد. بعثي هاي عراقي آغاز گــر بودند و به تدريج 
وابستگان القاعده جاي پايي در عراق يافتند. نزديکي 
جريان بعثي و تکفيري هم زمينه ســاز ظهور داعش 
شــد؛ يعني القاعده به تدريج جاي  خود را به نيروي 
ديگري داد که بعدها دولت اســالمي عراق و شــام 
نام گرفت. تحوالت ســوريه هم بر اين وضعيت اثر 
قابل توجهي داشــت که از يک بعــد تحليلي ديگر 
هم بايــد موضوع مــورد توجه قرار گيــرد. برخي 
جريان هاي شــيعي عراقي و حتي همسايگاني چون 
ايران، مخالــف ادامه حضور نيروهاي ارتش امريکا 
در عراق بودند بي آنکه ايــن نگراني ها بتواند نتايج 
خروج امريکا از عراق را پيش بيني کند. اين نگراني 
و مخالفت ها بــا روي کار آمدن دولت دموکرات ها 
در امريکا به رهبري باراک اوباما همراه شــد. اوباما 
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در منطقه حاکم شده، دولت ترکيه تاکنون دستاورد 
قابل توجهي به دست نياورده است و در اين وضعيت 
ســرنگوني دولت بشــار اســد مي تواند دستاوردي 
بزرگ براي سياست خارجي ترکيه محسوب شود. 
بر مبناي اين ارزيابي، دولت ترکيه منافع ملي خود را 
در سرنگوني دولت بشــار اسد تعريف کرده است. 
هرچند چشم انداز سوريه بدون رژيم اسد نيز در حال 
حاضر چشم انداز اميدوار کننده اي براي دولت ترکيه 
نيســت. حضور گروه هاي متعدد تکفيري و جهادي 
در ســوريه که با يکديگر نيز رقيب و حتي دشــمن 
محسوب مي شوند وضعيت سوريه بدون اسد را هم 

با چشم انداز اميدوار کننده اي روبرو نمي کند.
آيــا انتخابــات اخير ترکيــه مي تواند  ■

زمينه ســاز تحوالت تــازه اي در ترکيه و 
سياست هاي منطقه اي ترکيه باشد؟

کاهش چشــم گير آراي آ.ک.پ در انتخابات  □
اخير ترکيه صحنه مناســبات سياسي داخلي ترکيه و 
توازن سياســي ميان احزاب و جريان هاي اين کشور 
را تحت تأثير خود قرار مي دهد و اين وضعيت جديد 
بر سياست هاي خارجي ترکيه نيز اثر جدي بر جاي 
خواهد گذاشت. حزب عدالت و توسعه در شرايط 
موجــود يا بايد با احزاب رقيب ائتالف کند يا اينکه 
رئيس جمهــور ترکيه دســتور برگــزاري انتخابات 

زودهنگام را صادر کند.
اگر ائتالفي ميان حزب عدالت و توســعه با يکي از 
سه حزب رقيب صورت گيرد، فضاي سياسي ترکيه 
به سمت وســوي متفاوتي ميل خواهــد کرد، يعني 
اتحاد حزب عدالت و توســعه با حزب حرکت ملي 
)م.ه.ب( نتايجــي در پي خواهد داشــت که احتماالً 
تغييــر در مســير گفت وگوها با عبــداهلل اوجاالن از 
مهمترين نتايج آن خواهد بود و حتي ممکن اســت 
که به پايان آتش بس ميان ارتش و پ.ک.ک منجر 
شــود. وضعيتي که جنگ و خونريزي را به شرق و 

جنوب شرقي ترکيه بازخواهد گرداند.
بالعکس ائتــالف آ.ک.پ با حــزب دموکراتيک 
خلق هــا ممکن اســت رونــد مذاکرات بــا عبداهلل 
اوجاالن را به ســوي حل وفصل نهايي مسائل مناطق 
کردنشــين و چهار دهه جنگ و درگيري خونين در 
اين حوزه منتهي کند؛ البته احتمال بسيار کم ائتالف 
سه حزب عليه حزب عدالت و توسعه نيز نبايد از نظر 
دور ماند که چنين وضعيتي باوجود احتمال بسيار کم 
آن، مي تواند صحنه معادالت سياسي ترکيه را کاماًل 
دگرگون کند؛ البته اين ائتالف هم شــروط خاص 
خود را دارد؛ از يک سو حزب دموکراتيک خلق ها 
يا بايد در اين ائتالف شرط خلع سالح پ.ک.ک را 
بپذيرد؛ شــرطي که چندان با منطق حاکم بر ساختار 
پ.ک.ک هماهنگ نخواهد بود و دوران تازه اي در 
حيات سياسي اين حزب آغاز مي شود يا اينکه حزب 
در برابر خلع ســالح مقاومت مي کنــد و نارضايتي 
عمومي و فشــارهاي ناشي از آن و حتي انشعاب در 
حزب را تحمل خواهد کرد. احتمال ناتواني احزاب 
بــراي دســتيابي به ائتــالف را نيز نبايــد از نظر دور 
داشت. در چنين شرايطي انتخابات زودهنگام برگزار 
مي  شــود. اين وضعيت به جز بــراي حزب عدالت و 
توسعه براي ساير احزاب چندان مطلوب نخواهد بود.

آنچه مســلم اســت فعاًل و تا تغيير موازنه نيروها در 

به کانون تجمع مخالفان و معارضان ليبي تبديل شد.
در خصوص مصر، دولت ترکيه به هم پيمان مرسي 
و اخوان المســلمين مصر و درباره عراق و سوريه نيز 
به مهمترين کانون مخالفان اين دو دولت مبدل شد؛ 
اما خطاي محاســباتي دولتمردان ترکيه بســيار زود 
آشکار شد؛ در مصر رژيم مرسي و اخوان سرنگون 
شــد. در ليبي پس از ســرنگوني قذافي عماًل دولت 
مستقر معناي خود را از دست داد و گروه هاي رقيب 
به جان يکديگر افتادند. در عراق مالکي عوض شد، 
اما بغداد سقوط نکرد و با شروع به کار عبادي عماًل 
دولت عراق جان تازه اي گرفت و در ســوريه نيز با 
گذشت زماني چندساله هنوز رژيم بشار اسد، دمشق 

را در دست دارد.
نتيجه همکاري دولت ترکيه با مخالفان رژيم سوريه 
هم به جز چند صد هزار تن آواره مستقر در ترکيه چيز 
ديگري نيست. پس از ظهور داعش و سپس نفوذ اين 
جريان به داخل خاک عراق و پس از هجوم داعش 
به اربيل که در ســال هاي گذشــته روابط نزديکي با 
ترکيه برقرار ســاخته بود، دولــت ترکيه عماًل هيچ 
تالشي براي حمايت از دوستان خود در منطقه در پي 
نگرفت؛ حتي برخالف سنت سياسي سده گذشته که 
ترکيه همواره دفاع از ترکمن هاي عراق را حق خود 
مي داند، دولت ترکيه با بي اعتنايي در برابر وضعيت 
ترکمن هاي عراق که مورد هجوم داعش قرار گرفته 
بودند، اين سنت سياسي صدساله را به کناري نهاد و 
عماًل از سوي افکار عمومي در منطقه و حتي فراتر از 
منطقه به عنوان پناهگاه تروريست هاي داعش و ساير 

جريان هاي تکفيري مورد توجه قرار گرفت.
همچنين سياســت هاي ترکيه در ســوريه با چالش 
ديگري نيز روبرو شــد. در چند دهه گذشته دولت 
ترکيه هزينه هاي انســاني و اقتصــادي زيادي بابت 
جنگ با گــروه کارگــران کردســتان ترکيه يعني 
پ.ک.ک پرداخت کرده اســت. کشته شدن ده ها 
هزار تن و زخمي شــدن گروه بيشــتري يکي از اين 
هزينه ها اســت. دولت ترکيه در چند سال گذشته از 
طريق دستگاه امنيتي خود در پي گفت  وگو با عبداهلل 
اوجاالن اســت که اينک در جزيــره امرالي زنداني 
اســت. ماحصل اين گفت وگوهــا مي تواند به خلع 
سالح پ.ک.ک منجر شود. در چنين شرايطي که 
ترکيه به شــدت در پي تضعيف موقعيت پ.ک.ک 
اســت، شــاخه ســوري پ.ک.ک يعنــي اتحاديه 
دموکراتيک کردهاي سوريه به رهبري صالح مسلم، 
موفق شد تا در مرزهاي ترکيه تسلط و هژموني خود 
را بر بخش هاي کردنشين سوريه تثبيت و مستحکم 
ســازد. اين وضعيت نه تنها مورد انتظار دولت ترکيه 
نبود، بلکه سياست هاي ترکيه در سوريه را با چالشي 
بزرگ رودررو ســاخت و مشکالت تازه اي را براي 
دولت ترکيه ايجاد کرد. بر اساس وضعيت تازه اي که 

را پيچيده تر کرد. هيچ راه حل عراقي تاکنون نتوانسته 
راه را بر اختالفات موجود ســد کنند. در خالل اين 
وضعيت، فرصت بســيار مناســبي بــراي گروه هاي 
تکفيري به همراهي بعثي ها مهيا شد تا بر نفوذ خود 
در مناطق ســني بيفزايند. از سه سال پيش استان هاي 
انبار، نينوا و بابل و بخشــي ديگر از حوزه هاي سني 
نشين عراق، درگير اعتراض هاي عمومي به عملکرد 
دولــت مالکي بودنــد. افزايش قــدرت داعش در 
سوريه و رسيدن اين نيروها به مرزهاي عراق موجب 
شــد تا به ســرعت موصل، يعني بزرگ ترين شــهر 
عراق پس از بغداد به آســاني سقوط کند. پس ازآن، 
داعش توانســت تــا نزديکي بغداد پيشــروي کند. 
ارتش بي انگيزه عراق نيز با همان ســرعت همچون 
يخ آب شــد و حتــي در مناطقي چــون کرکوک 
نيز ارتش عراق بي آنکه درگير جنگي شــده باشد، 
پادگان ها را ترک و کرکوک و ساير موارد مناقشه 
با اقليم کردســتان عراق را براي احزاب کرد خالي 
کرد. استقبال گروه هاي زيادي از مردم در تکريت، 
موصل و رمادي از نيروهاي داعش نشانگر همراهي 
اوليه مردم سني مذهب اين مناطق با داعش است. در 
چنين شرايطي بود که آيت اهلل سيستاني از مردم عراق 
درخواســت کرد براي مقابله با داعش و تهديدات 
آن بسيج شوند. شکل گيري نيروهاي بسيج مردمي 
ازجمله الحشد الشــعبي موجب شد افزون بر ارتش 
عــراق نيروهاي باانگيزه ديگــري مقابله با داعش را 
ســازمان دهي کنند. هرچند هم بخشــي از جامعه و 
نيروهاي سني مذهب عراقي و هم برخي کشورهاي 
منطقه مخالف حضور اين نيروها در عمليات ارتش 
عــراق عليه داعــش بودند، اما شکســت چند هفته 
گذشته ارتش عراق در رمادي موجب شد تا اهميت 
نقــش نيروهاي مردمي برجســته تر شــود و دولت 
عراق و شــخص نخســت وزير عراق، حيدرالعبادي 
از نيروهاي مردمي درخواســت کند تا براي جنگ 
با داعــش و بازپس گيري رمادي عازم اســتان انبار 
شوند؛ البته نيروهاي الحشد الشعبي نيرويي يکدست 
نيســت و چندين جناح و گروه در آن حضور دارند 
و مشارکت برخي عشاير و نيروهاي آموزش نديده 
با روحيه اي انتقام جو ممکن است در آينده زمينه ساز 

مسائل تازه اي شود.
از يک ســو ترکيه تاکنــون داعش را  ■

محكوم نكرده، از سوي ديگر اظهارات جو 
بايدن و ديگر مسئوالن و مقاالت زياد نشان 
مي دهد که ترکيه، داعش را تجهيز مي کند. 
منافــع اصلي ترکيه در منطقه چيســت؟ با 
توجه به اينكه وزير خارجه ترکيه داوداوغلو 
معتقد بود دشمني با همسايگان، بايد به صفر 

برسد.
برخالف راهبرد اعالمي حزب عدالت و توسعه  □

مبني بر تنش صفر با همسايگان، امروزه و در مقايسه 
با صدسال گذشته، دولت ترکيه بيشترين ميزان تنش 
را با همســايه هاي خود دارد. تحوالت خاورميانه و 
وقــوع ناآرامي هايي در تونس، مصــر، ليبي، يمن، 
عراق و ســاير نقاط خاورميانه دولت ترکيه را دچار 
خطاي محاســباتي کرد. در ابتداي اعتراضات ليبي، 
دولت ترکيه نقــش چنداني درباره اين حوادث ايفا 
نکرد، اما در ماه هاي پاياني عمر رژيم قذافي استانبول 
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آينده اي نامعلوم، از اقتدار حزب عدالت و توســعه 
تــا حد قابل توجهي کاســته شــده اســت. به عنوان 
نمونه حزب عدالت و توســعه براي جنگ به تنهايي 
نمي تواند تصميم بگيرد، از حق انتخاب عضو براي 
ســازمان هاي حساســي نظير دادگاه قانون اساســي 
و ديــوان عدالــت اداري برخــوردار نخواهد بود، 
رئيس مجلس را به تنهايــي نمي تواند انتخاب کند، 
براي برگزاري انتخابات به تنهايي نمي تواند تصميم 
بگيرد، ديگــر از امکان ممانعــت از مجوزهاي لغو 
مصونيت که به داليل مختلف ازجمله ارتکاب جرم 
اختالس و ارتشا عليه وزرا صادر مي شود برخوردار 
نخواهد بــود، ديگر نمي تواند دســتور کار مجلس 
را تعيين کــرده و نهاد قانون گذاري را خودســرانه 
به کارگيــرد، بــا از دســت دادن اکثريــت خود در 
کميسيون هاي مجلس، ديگر قادر به تصويب قوانين 
دلخواه خود ازجمله بســته لوايــح نخواهد بود، در 
کميسيون بررســي و تحقيقات مجلس نيز اکثريت 
را از دســت داد، روي ادعاهاي اختالس به آســاني 
نمي تواند ســرپوش بگذارد. در رونــد ديوان عالي 
نيــز از حق دخالت برخوردار نخواهد بود، به تنهايي 
قادر به تصويب مجوز اعزام نيروي نظامي به خارج 
از کشــور نخواهد بود، براي کاخ رياست جمهوري 
به دلخواه بودجه اختصــاص نخواهد داد، از نظارت 
بر نهادهــاي اقتصــادي دولتي و نيــز گزارش هاي 
ديوان عالي محاسبات ممانعت به عمل نخواهد آورد. 
اين وضعيت جديد احتماالً درنهايت هم در صحنه 
مســائل داخلي و هم در صحنه روابــط منطقه اي و 
بين المللي آثار عميقي را بر جاي خواهد گذاشــت. 
مسلم است که حضور سه جريان مخالف آ.ک.پ 
در صحنه سياســي ترکيه و کاهش آراي آ.ک.پ 
موجب مي شود تا احتماالً در آينده شاهد تنش هاي 

سياسي قابل توجهي در ترکيه باشيم.
در هفته ها و روزهاي گذشــته جهت گيري سياسي 
رهبــران احــزاب و جريان هــاي سياســي کرد چه 
حزب دموکراتيک خلق ها و چه پ.ک.ک تفاوت 
معنــاداري را نشــان مي دهد. در مواضــع دميرتاش 
و حتي جميل بايک جانشــين عبــداهلل اوجاالن در 
پ.ک.ک، ســخن از اتحاد تــرک و کرد مي رود 
و کليــدواژه ترکيــه و نــه همچــون گذشــته فقط 
کردســتان، برجســتگي خاصي در اين مواضع پيدا 
کــرده اســت. پرچم ترکيه بــراي نخســتين بار در 
ميتينگ هاي انتخاباتي حــزب دموکراتيک خلق ها 
توسط هواداران برافراشته شد و در روز اعالن نتايج، 
دميرتاش اعالم کرد از اين به بعد ه.د.پ يعني ترکيه 
و ترکيه يعني ه.د.پ. جميل بايک هم در مصاحبه اي 
اعالم کرد پيروزي حــزب دموکراتيک خلق ها در 
انتخابــات پارلمان ترکيه پيــروزي اتحاد ترک ها و 
کردها است. اين نوع موضع گيري ها مي تواند راه را 
براي ائتالف اين حزب با حزب عدالت توســعه باز 
کند. اين تنها گزينه اي است که حزب دموکراتيک 
خلق ها را مي تواند به اســتمرار گفت وگوها تا نتيجه 
نهايي يعني برقراري صلح در شــرق ترکيه اميدوار 
کنــد. در غير اين صورت ممکن اســت وضعيت به 

گذشته بازگردد.■

تروريســتي  جنبش هاي  و  گروه هــا  ظهــور 
را مي تــوان يكــي از داليل مهــم ناامني در 
خليج فارس و در سطح جهان اسالم ذکر کرد. 
ايــن گروه هاي  از  همچنين ريشــه هرکدام 
ايدئولوژي ها و  را مي تــوان در  تروريســتي 
مكتب هاي فكــري تعصب گراي قومي، نژادي 

و مذهبي جست وجو کرد.
شــكل گيري فعاليت هاي افراطــي در منطقه 
و خارجي  عوامل داخلي  برآيند  خليج فارس، 
اســت. در خصــوص عامل داخلي بــه تأثير 
سياست هاي اياالت متحده در دوره جنگ سرد 
بر ظهور يا تشــديد فعاليت هاي تروريستي در 
منطقه مي توان اشــاره کرد. همچنين ماهيت 
اســتبدادي نظام هاي سياســي در کشورهاي 
عربــي و انديشــه هاي بنيادگرايانــه ازجمله 
عوامل داخلي زمينه ساز شكل گيري و گسترش 

فعاليت هاي افراطي هستند.

داليل شــكل گيري بنيادگرايي اسالمي و 
گروه هاي افراطي

بنيادگرايي اسالمي درواقع نوعي از تفکر اسالمي 
اســت که دنياي مدرن را با تمــام مظاهرش مانند 
عقل گرايي طــرد و نفي مي کنــد و در پي احياي 
ارزش هاي سنتي و نوعي واکنش اجتماعي- ديني 
نســبت به تهديدهاي تحميل شــده توسط فرآيند 
جهاني شــدن اســت. بزرگ ترين گروه بنيادگراي 
افراطي-تروريســتي، القاعده است. القاعده توسط 
اسامه بن الدن در سال 1988 تقريباً در پايان جنگ 
افغانســتان تأســيس شــد. هدف ســازمان مذکور 
جــذب و به کار گماشــتن هــزاران داوطلبي بود 
کــه در بيــن ســال هاي 1979 تا 1989 از سراســر 
جهان اســالم به منظــور مبارزه در کنــار مجاهدان 
محلي عليه ارتش شــوروي سابق گردآمده بودند. 
)شــويتزر، 2005( به دنبال پايان جنــگ، القاعده 
به عنوان يک ســازمان مستقل با ســاختار شبکه اي 
شــروع به فعاليــت کرد. هــدف اصلــي القاعده، 
تأســيس نظام هايي مطابــق با قوانين اســالمي در 
سراسر جهان است و براي رسيدن به اهداف خود، 
به اقدامات و شــيوه هاي تروريستي دست مي زند. 
ريشه هاي فکري القاعده را مي توان در انديشه هاي 

ابن تيميه، وهابيت و سلفيه رديابي کرد. اين سازمان 
همواره با سوء اســتفاده از واژه جهاد در پي توجيه 
و مشروعيت بخشــي به اقدامات خود بوده اســت. 

)مهدي بخشي، 1385(
درمجمــوع علــل افراط گرايي و راديکاليســم در 
منطقــه از يک ســو واکنــش طبيعي عليه فشــارها 
و بي عدالتي هــا و از ســوي ديگــر واکنــش عليه 
سياســت هاي غرب براي تحميل فرهنگ خود بر 

کشورهاي منطقه است. )فيرحي، 1383(
در باور بنيادگرايان، فرهنگ جهاني کفرآميز نه تنها 
ســرزمين هاي غيراسالمي، بلکه دنياي اسالم را هم 
آلوده کرده اســت )گل محمــدي، 1381( آنها بر 
ضرورت مقاومت در قبال سياســت هاي شيطاني و 

غيرخدايي چنين نظام هايي تأکيد مي کنند.
از ديــدگاه زيدان هدف اصلي از نبرد در انديشــه 
بنيادگرايان بدين شــرح اســت: اين نبرد به منظور 
احياي احکام اســالمي و نيز به منظور پايان دادن به 
ريشه هاي داخلي ضعف و انحطاط مسلمانان آغاز 
مي شــود، سپس در قالب مقابله با رژيم هاي حاکم 
در جوامع مســلمانان تداوم و پس ازآن، به دشمنان 
خارجــي آنــان به ويژه امريکا و اســرائيل تســري 

مي يابد )زيدان، 2001(.
يــورام واتيز و شــائول شــاي معتقدند که اســالم 
راديــکال در چهــار ســطح عليــه فرهنگ هــاي 
خارجــي در حال جنگ اســت. ســطح اول نبرد 
اسالم راديکال براي برانداختن رژيم هاي سکوالر 
کشورهاي اسالمي و جايگزيني آن ها با رژيم هاي 

اسالمي است.
ســطح دوم، نبــرد اقليت هــاي مســلمان بــراي به 
دست آوردن اســتقالل و اســتقرار دولت اسالمي 

مستقل است.
سومين سطح نبرد عليه اقليت هاي قومي- فرهنگي 
اســت که خواهــان خودمختــاري و اســتقالل از 
کشــورهاي اسالمي هســتند. چهارمين سطح نبرد 
عليه فرهنگ هاي خارجي و فرهنگ غربي اســت 
که با فرهنگ اســالمي برخورد داشــته و مخالف 

يکديگر هستند. )شويتزر، 2005(
برنارد لوئيس و هانتينگتون دين اســالم را به عنوان 
عامل اصلي مروج خشــونت در ميان پيروان خود 

تروريسم در خليج فارس
بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري جنبش هاي 

تروريستي در منطقه

*احمد جالينوسي- **طيبه برخورداري ناغاني
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ازجملــه القاعده معرفي کرده انــد. به اعتقاد برنارد 
لوئيس از زماني که غرب به جهان اســالم راه يافته 
تاکنون، مهمترين و سازمان يافته ترين برخوردها با 
نفوذ غرب، ماهيت اسالمي داشته است. مسلمانان 
همواره بيشتر نگران از دست رفتن ايمانشان توسط 
کفار بوده اند تا اداره کشورشان به دست بيگانگان.

برخي ديگر مانند منفرد اســتينگر، بنجامين باربر و 
آنتوني گيدنــز القاعده و اقدامات تروريســتي آن 
عليه امريکا را واکنشــي عليه جهاني شــدن به ويژه 
جهاني شــدن فرهنگي دانســته اند. )عباس زاده فتح 
آبــادي، 1391(. بــه گفتــه عامر الربيــه در جوامع 
مســلمان برداشت غربي شــدن و امريکايي شدن از 
جهاني شــدن، برداشت غالب اســت؛ جهاني شدن 
به معنــاي توليد تمــدن غرب با گســترش عناصر 
غيرمذهبي، فردگرايي، مصرف گرايي، نسبي گرايي، 
برابري جنســيتي و آزادي، نظام ارزشي و اعتقادي 
مــردم را تضعيــف مي کنــد. )همــان( بــه اعتقاد 
فــوزي نجــار اکثر اعــراب، جهاني شــدن را يک 
طــرح امريکايي مي دانند کــه مي خواهند فرهنگ 
امريکايــي را به عنــوان يــک مــدل در کل جهان 

گسترش دهند )نجار، 2005(.
شــايد بتوان گفــت يکــي از اصلي تريــن داليل 
وقــوع عمليات تروريســتي در کشــورهاي حوزه 
خليج فــارس، انگيزه هــاي ايدئولوژيــک و ديني 
اســت. ايدئولوژي و قرائت هاي خاصي از مذهب 
بــه پيروان خــود مــالک حق بــودن و ناحق بودن 
را مي گويــد. به عبارت ديگــر، بــراي پيروان خود 
مشــخص خواهــد کرد کــه آنها مصــداق حق و 
حقيقت هستند و هر آنچه غير از آنها وجود دارد، 
ناحق اســت. اين گونــه قرائت ها از ديــن وقتي با 
چاشــني ايدئولوژي و انگيزه هاي سياســي تقويت 
شــود، خواه ناخــواه به ســمت خشــونت حرکت 
خواهد کرد. بدين معنا که تفســير ايدئولوژيک و 
سياســي از دين، پيروان را بــه مبارزه و حذف آن 
چيزي تشــويق مي کند که آن را ناحق مي پندارند. 
در اين شــرايط حذف ديگر، يــک تکليف ديني 
و شــرعي به شــمار مي رود که عمل کــردن به آن 
موجب پاداش دنيوي و اخروي مي شود و سرپيچي 
از انجام آن نه تنها حرام، بلکه مســتوجب مجازات 
دنيوي و اخروي نيز مي شــود. متأســفانه در برخي 
قرائت هــاي طالباني و وهابي از دين مبين اســالم، 
اين گونه اقدامات مصداق واقعي جهاد اســت که 
کشته شدن در اين مسير نيز شهادت و فرد عامل آن 

شهيد به حساب مي آيد. )غالمي، 1391(.
به عبارت ديگــر مــردم براي دســت زدن به اعمال 
خشونت آميز به مشروعيت هاي اخالقي نياز دارند 
و مذهــب چنين نيازي را بــرآورده مي کند، بدين 
معنا که دنيا را ميدان نبرد ميان خير و شر مي دانند و 
در همين راستا نيز از واژگاني کيهاني و ديالکتيکي 
از قبيــل مؤمنيــن در مقابل کافــران، جبهه حق در 
مقابل جبهه کفر و شرک و عدالت عليه بي عدالتي 
اســتفاده مي کنند. آن ها خود را مستضعفين معرفي 
مي کننــد کــه مي خواهند ملت خود را از دســت 
حاکمان ظالم يا از دســت دشمنان خارجي نجات 

دهنــد. درواقع يــأس و حرمــان فزاينــده اعراب 
عامل شــتاب دهنده مهمــي در گرايش به ســوي 
افراط گرايي و تالش براي به دســت آوردن حقوق 
خود از طريق نبرد مســلحانه يا حتي گاهي اوقات 
از طريق فعاليت هايي تروريســتي اســت )برزگر، 

.)2005
دليــل ديگر خشــم و تنفــر اســالم گرايان افراطي 
ازجملــه بــن الدن را در جنــگ دوم خليج فارس 
بايد جست وجو کرد. طي جنگ خليج فارس عليه 
صدام، امريکا از عربســتان ســعودي به عنوان يک 
پايگاه نظامي اســتفاده کرد. بــن الدن و گروه هاي 
هم فکــر او اين امر را به عنــوان يک هتک حرمت 
و توهين نابخشــودني نســبت به ســرزمين مقدس 
اســالمي تلقي کردند )فهيمه، 138۶(. آل ســعود 
که مشروعيت مذهبي داشت و حفاظت از حرمين 
شــريفين را عهده دار بود با پذيرش کمک نظامي 
امريــکا و موافقت با حضور صدها هزار زن و مرد 
امريکايي در اين کشــور، مسلمانان را شوکه کرد 

)عباس زاده فتح آبادي، 1391(.

داليل داخلي شكل گيري تروريسم
در اغلب کشورهاي حاشيه خليج فارس، نظام هاي 
سياسي، منتخب مردم نيستند و ازاين جهت شکاف 
عميقي ميان مردم و حاکميــت وجود دارد. نتيجه 
طبيعي چنين روندي، بحران مشروعيت و مشارکت 
اســت. نبود دموکراســي در اين جوامــع به عنوان 
مهمترين عامــل پرورش افراط گري و تروريســم 
تلقي مي شود. تحليل گرايان غرب علل شکل گيري 
فعاليت هاي تروريستي ازجمله حوادث 11 سپتامبر 
را به ماهيت اســتبدادي نظام هاي سياســي منطقه، 
محبوب نبــودن سياســت هاي خاورميانه اي امريکا 
در نزد مردم اين جوامع و انديشــه هاي بنيادگرايانه 
امريکاستيز نســبت مي دهند. بر اساس اين ديدگاه 
نظام هــاي اقتدارگرا در جوامع عــرب، فضايي را 
پديــد آورده اند کــه القاعده و ديگــر گروه هاي 
ســتيزه جو قادرنــد از آن در جلــب حمايت مردم 

بهره برداري کنند.
بزرگ تريــن کشــور حاشــيه خليج فــارس يعني 
عربســتان ســعودي به خاطر نــوع حکومت خود 
همواره از خطر بــروز مخالفت ها و اعتراض ها که 
نظام سياسي را با مشکل روبرو کند، بيمناک بوده 
است. پيروزي انقالب اسالمي ايران و شعار صدور 
انقالب، جاذبه هاي ســعوديان را بين امت اسالمي 
پايين آورد. چنين تهديدي باعث شــد تا سياســت 

رژيم ســعودي در گسترش اســالم وهابي شده در 
سراسر دنيا، شدت بيشتري به خود گيرد.

اشغال افغانســتان توسط شوروي فرصتي بود براي 
عربســتان ســعودي و اياالت متحده تا به جهاديون 
افغــان کمک کننــد، در همين راســتا به واســطه 
افزايــش درآمدهاي نفتي، آل ســعود از مجاهدان 
افغان حمايت کردند تا در ســايه آن، هم مخالفان 
داخلي خود را به افغانســتان ســوق دهــد و هم با 
گســترش انقالب شــيعي در جهان مبــارزه کند. 
درواقــع امريکا، عربســتان ســعودي و پاکســتان 
اتحادي غيررســمي براي ســرکوب هر دو تهديد 
بــه وجود آوردند. هدف اين اتحاد رواج انديشــه 
وهابيت و ايجاد يک اتحاد بين المللي وهابي براي 

مبارزه با شوروي و ايران شيعه بود.
از طــرف ديگــر کشــور عربســتان مهــد تفکــر 
بنيادگرايــي اســالمي، همچون ســلفيه و وهابيت 
است. عربســتان سعودي براي تقويت قدرت خود 
در منطقــه در مقابل افزايش قــدرت ايران پس از 
پيروزي انقالب اسالمي و تشکيل حکومت شيعي 
در اين کشــور، اقدام به ترويج تفکرات ســلفي و 
وهابي و ايجاد مــدارس مذهبي براي آموزش اين 
تفکــرات در بين جوانان ســعودي کــرده و براي 
جلوگيري از ترويج تفکر شيعي در پي اقدام ايران 
براي صــدور انقالب به خــارج از مرزهاي خود، 
براي جذب جوانان مســلمان مبلغاني به تمام نقاط 
دنيا فرســتاده که ايــن خود در افزايــش تفکرات 
افراطي و بنيادگرايي اســالمي نقش مهمي داشــته 

است.

نقش سياســت هاي امريکا در شکل گيري 
تروريسم

سياســت هاي امريکا در منطقه در اوايل دهه 1980 
نقش مهمي در فراهم کردن شرايط مقدماتي براي 
گســترش افراط گرايــي ايفا کرد. به عنــوان نمونه 
اياالت متحده از گروه هاي افراطي سني عليه ارتش 
شــوروي ســابق در افغانســتان و همچنين به عنوان 
ابــزاري براي محدودکردن نفوذ انقالب اســالمي 

ايران استفاده کرد.
نتيجــه ايــن سياســت ها امــروزه ظهــور طيفي از 
گروه هاي تروريســتي مانند القاعده و به طورکلي 
تروريسم جديد است. حمايت امريکا از طالبان در 
افغانســتان طي جنگ شوروي با افغان ها به القاعده 
فرصت ســازمان دهي عضوگيــري و آموزش در 
اواســط دهه 1990 به منظور آمادگــي براي اقدام 
در  )برزگــر، 2005(  داد.  را  در سراســر جهــان 
ايــن مــورد ســاموئل هانتينگتــون بيــان مي کند: 
ميراث جنگ عبــارت بود از وجــود جنگجويان 
ماهر، اردوگاه هاي آموزشــي، تســهيالت نظامي 
و لجســتيکي، شبکه گســترده مناســبات فردي و 
سازماني در جهان اســالم و از همه مهمتر، کسب 
نوعي احســاس قــدرت و اعتماد به نفــس پس از 
کاميابي گذشــته و تمايل شديد به کسب پيروزي 
در آينده؛ از نظر اين افراد جهاد توانســته بود يک 
ابرقدرت يعني شــوروي را به زانــو درآورد. پس 
آن توانايي مقابله با رژيم هاي فاسد يا حتي امريکا 

بزرگ ترين کشور حاشيه 
خليج فارس يعني عربستان 

سعودي به خاطر نوع حکومت 
خود همواره از خطر بروز 

مخالفت ها و اعتراض ها که نظام 
سياسي را با مشکل روبرو كند، 

بيمناک بوده است
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را نيز خواهد داشــت )هانتينگتون، 1375(. به نظر 
پل پيالر، اين جنگ از ســه طريق بر افراطي شدن 
جريانات اســالم گرا تأثير داشته اســت: اول اينکه 
جهادگرايان در اين جنگ تجربه ها و مهارت هاي 
نظامي بســياري را کسب کردند. دوم اينکه جنگ 
مذکور فرصت مناســبي را براي آشنايي نيروهاي 
افراطــي فراهــم کــرد، به عبارت ديگــر، بذرهاي 
جهاد فراملي در افغانســتان کاشته شد. سوم اينکه 
پيــروزي بر ابرقــدرت شــوروي باعــث تقويت 
نيروهاي افراطي شــد. آنهــا ازآن پس به اين نتيجه 
رســيدند که خشــونت و اســالم به همراه هم، هر 
قدرتي را مي تواند شکســت دهد. )پيالر، 2001( 
بنابراين سياست هاي امريکا بروز موج جديدي از 
افراط گرايي مذهبي را موجب شــد، افراط گرايي 
مذهبي به علت نارضايتي هاي اجتماعي –سياسي، 
واکنش منفي يا عمومي عليه حضور نظامي امريکا 
و مداخلــه اين کشــور در امور داخلــي ملت هاي 
منطقه پديد آمد. بارزترين نمونه عيني اين شرايط 
نيز حوادث 11 ســپتامبر 2001، تلقي مي شود. اين 
حوادث هشداري براي سياست گذاران امريکا بود 

)سليماني پورلک، 1389(.

مبارزه با تروريسم
براي پاســخ بــه تهديدهــاي جاري تروريســتي، 
اتحاديــه اروپا و ســازمان ملل، راهبــردي جهاني 
را بــراي ارتقــاي امنيــت جهاني و ايجــاد دنيايي 
امــن معرفي کرده انــد. اين راهبرد، دموکراســي، 
گفت وگــو و حاکميــت خوب را بــراي حمله به 

عوامل ريشه اي افراط گرايي ارتقا مي دهد.
 بــراي مبــارزه مؤثر با تروريســم، اتحاديــه اروپا 

اهداف زير را تعريف کرده است: 
ـ افزايش همکاري با کشــورهاي ثالث )به ويژه در 
شــمال آفريقا، خاورميانه و جنوب شــرق آسيا( و 

ياري رساندن به آن ها؛
ـ احترام به حقوق بشر؛

ـ پيشگيري از سربازگيري هاي جديد تروريست ها؛ 
ـ حفاظت بهتر از اهداف بالقوه حمالت؛ 

شــبکه هاي  اعضــاي  از  تحقيــق  و  بازپرســي  ـ 
تروريستي موجود؛ 

ـ بهبــود ظرفيــت واکنــش و مديريــت پيامدهاي 
حمالت تروريستي )کرباليي حسيني، 1387(

امــا مهمترين اقــدام در راســتاي مبــارزه مالي با 
تروريســم، قطعنامه 1973 شــوراي امنيت سازمان 
ملل اســت که دولت ها را ملزم مي ســازد از تأمين 

مالي تروريست ها خودداري ورزند.
پس از حوادث 11 ســپتامبر، تغييــر پارادايمي در 
سياســت خارجي امريکا از مبارزه با کمونيسم در 
دوران جنگ سرد به مبارزه عليه تروريسم صورت 
گرفــت. امريکا بــا بهره برداري از جــو بين المللي 
پس از 11 سپتامبر با بزرگ نمايي تهديد تروريسم 
و کشــورهاي حامي تروريســم، اين استراتژي را 
در دســتور کار خود قــرار داد. پــس از حمالت 
واشــنگتن،  و  نيويــورک  در  11 ســپتامبر 2001 
اياالت متحده مبــادرت به »جنــگ تمام عيار عليه 
تــرور« کرد کــه در ابتــدا مــورد حمايت جدي 

بسياري از کشورها قرار گرفت. اين جنگ در سه 
ســال نخســت خود به مبارزه اي پايدار عليه شبکه 
القاعده، ســرنگوني رژيم طالبان در افغانستان و در 
پي آن خاتمه دادن به رژيم صدام حســين در عراق 

اهتمام داشت.
در ايــن چارچــوب تيــم نومحافظه کار سياســت 
خارجــي امريکا، ريشــه تروريســم و بنيادگرايي 
را در منطقــه خاورميانه و ميان کشــورهاي عربي 
جســت وجو کرد و لذا براي خشکاندن ريشه هاي 
به اصطالح تروريســم، طــرح خاورميانــه بزرگ 
را مطــرح ســاخت. در چنيــن فضايــي مقامــات 
امريکايي نبود دموکراســي را علــت حوادث 11 
ســپتامبر دانســتند و به دنبال آن سياســت اشــاعه 
دموکراسي در خاورميانه را به عنوان راه حل مقابله 
با تروريسم ارائه کردند )سليماني پورلک، 1389( 
نومحافظه کاران امريکا اين گونه اســتدالل کردند 
که از طريق ترويج دموکراسي غربي و به دنبال آن 
حاکميت نســبي گرايي ارزشي، نشر افکار مدرن و 
ايجاد رفاه مي توان ريشه هاي تروريسم را خشکاند.

امــا دموکراتيزاســيون رونــدي دفعــي و اجباري 
نيست، بلکه اين امر نيازمند بسترهاي فرهنگي الزم 
است. درنتيجه نخســت مي بايست فرهنگ و خرد 
دموکراتيک که پيش شــرط آن وجود آزادي در 
عرصه هاي مختلف حيات اســت در ميان مردمان 
يــک جامعه نضج گيرد و ســپس انتظار يک نظام 
سياســي دموکراتيــک برآمــده از آن را داشــت 
)قربانــي، 138۶(. بــر اين اســاس برژينســکي در 
کتاب خود تحت عنوان »انتخاب: سلطه يا رهبري 
جهاني« در ســال 2004 مي گويد: »دموکراســي و 
طرح خاورميانه بزرگ بايستي با کمک کشورهاي 
عربي طراحي شــود نه آنکه به آنان عرضه گردد. 
دموکراسي ســازي در منطقه بايد مبتني بر شــأن و 

احترام سياسي کشورهاي منطقه باشد.«
دموکراسي ســازي رابطه مستقيمي با فرهنگ يک 
کشــور دارد. در کشــورهاي خليج فــارس، بافت 
قبيله اي، الگوي دموکراســي غربــي را نمي پذيرد. 
مدل دموکراسي غربي بر اســاس مدل شهروندي 
اســت درحالي کــه اغلــب جوامع عرب حاشــيه 

خليج فارس بافت قبيله اي دارند.
از ديگر چالش هاي امنيتــي امريکا در خاورميانه، 
وجود ساختارهاي اقتصادي ضعيف و توسعه نيافته 
اســت. اکثــر جوامــع خاورميانــه اي از ســاختار 
و وضعيــت اقتصــادي نامطلوبــي در مقايســه بــا 

بخش هاي پيشرفته تر جهان برخوردارند. مشکالت 
اقتصــادي مي توانــد زمينه ســاز انــواع بحران هاي 
سياسي، اجتماعي باشد. مسائل اساسي دنياي عرب 
در متون غربي به مسائل اقتصادي، اجتماعي تقليل 
مي يابد و عناصري همچون بي عدالتي اجتماعي و 
توزيع نامتوازن درآمد، منشــأ اصلي معضالت اين 
کشورها محسوب مي شود و بدين ترتيب ضرورت 
نوســازي و دموکراسي سازي در اين منطقه مطرح 

مي شود )سليماني پورلک، 1389(.
چالــش نرم افــزاري ديگــري در ابعــاد فرهنگي 
قابل بررسي است. تفاوت ميان آموزه هاي فرهنگي 
منطقــه خاورميانه که عمدتاً در چارچوب اســالم 
هويــت مي يابند، بــا آموزه هاي فرهنگــي مدنظر 
امريــکا و غرب که در چارچوب ليبراليســم تعين 
مي يابند، در همين زمينه قابل بررســي اســت. اين 
تقابــل در يــک فراينــد تاريخــي و تحــت تأثير 
تحوالت منطقــه اي نمــود عيني يافــت. درواقع، 
افول جريانــات مارکسيســتي و ناسيوناليســتي از 
يک ســو و ظهور قدرت اســالم سياســي ناشي از 
پيروزي انقالب ايران از ســوي ديگر، ســبب شده 
مسلمانان که اکثريت قريب به اتفاق جمعيت منطقه 
خاورميانه را تشکيل مي دهند، تنها راه حل مناسب 
براي رهايي از گرفتاري ها و مشکالت را رجوع به 

هويت اسالمي خويش تلقي کنند.

نگاه به آينده
به نظر مي رســد ايدئولــوژي، بزرگ ترين خطري 
اســت که جهان در دهه آينده با آن روبرو اســت. 
بذرهــاي اين خطر در اروپا، اياالت متحده، آســيا 
و جاهــاي ديگر در حال رشــد اســت. گروه هاي 
افراطــي با اســتفاده از مذهب وارونــه اي که ارائه 
مي دهند و افزايش نفرت، توانايي جذب گروه هاي 
تروريســتي مختلف را دارند. آن ها قادر هستند تا 
هزاران جوان ازجان گذشته، کينه جو و عصباني را 

براي حمله به تمدن ها بسيج کنند.
بايــد در نظر داشــت کــه هرگونــه قدرت گيري 
گروه هــاي افراطــي تکفيــري و گروه هايي چون 
داعش، النصــره، القاعده و... مي تواند مشــکالت 
بســيار زيادي، نه تنها براي کشورهاي منطقه، بلکه 
براي کشــورهاي اروپايي کــه در نزديکي منطقه  
جغرافيايــي خاورميانه قرار دارنــد، به وجود آورد 
و زنگ خطر را هم اکنون در اين کشــورها به صدا 

درآورده است.
اين گروه ها اســالم و هيچ ارزش انســاني ديگري 
را نمايندگــي نمي کننــد. بااين حال آن ها شــکل 
گرفته اند، تکثير مي شــوند و با هرکسي که با آن ها 
مخالفت کند، مي جنگنــد. اگر جبهه جنگ آنان، 
که امروزه در ســوريه و عراق است، از بين برود، 
به دليل ماهيــت جنگ طلب و خونريزشــان براي 
آنکــه ماهيت خود را از دســت ندهند از بين نرود 
يک جبهه ديگر ايجاد مي کنند و مي جنگند. يک 
زماني اين گروه هــا در افغانســتان مي جنگيدند و 
بعــد در عراق و امروز هم در ســوريه. دنيا فقط با 
يک گروه تروريستي مبارزه نمي کند، بلکه با يک 
ايدئولوژي مخرب روبرو اســت که بايد از طريق 
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بين الملل دولت سوريه را به جنايت جنگي و احتمال 
جنايت عليه بشــريت متهم کرده و پيشنهاد تحريم 

نظامي دولت سوريه را مطرح کرده است.
در ادامه مشکالت اين گزارش مي آيد:

1. عفــو بين الملــل دخالت خارجي در ســوريه را 
ناديده مي گيرد.

فصل دو منشور ســازمان ملل مي گويد: »همه اعضا 
بايد در روابط بين الملل خود از تهديد يا استفاده از 
زور عليه تماميت ارضي يا استقالل سياسي هرکشور 

و دولت ديگري بپرهيزند!«
اکنون همه مي دانند ترکيه، عربستان سعودي، قطر، 
امريکا، فرانسه و بريتانيا از شورشيان سوري حمايت 
نظامي و مالي مي کنند. آيا اين »استفاده از زور« عليه 
سوريه نيست؟ شورشيان - چه سوري چه خارجيـ  
از ســوي يکي از کشورهايي که خواهان سرنگوني 
حکومت دمشــق هســتند حقوق دريافت مي کنند. 
ترکيه بــه آنها تجهيزات و ســالح مي دهد. امريکا 
تعليم تجهيــزات ارتباطي و هماهنگي هــا را تأمين 
مي کند. عربستان سعودي فرانسه و قطر تأمين سالح 
مي کنند. بريتانيا تعليمات و ديگر تأمينات را به عهده 
دارد. آيا اين ها نقض منشــور ســازمان ملل که همه 
اين کشورها نيز آن را امضا کرده اند، نيست؟ دولت 
اردوغان در ترکيه آشــکارا طرفدار سلطه بر سوريه 
شــمالي و اعالم منطقه پروازممنوع اســت و اساساً 
مي خواهد با اين کار، اين مناطق را تحت کنترل ناتو 
و حاميان شورشــيان در خليج فــارس دربياورد. اين 
تهديد آشکار تماميت ارضي سوريه است. چرا عفو 

بين الملل اين موضوع را ناديده مي گيرد.
2. عفــو بين الملــل نقض قانون بين المللــي را تأييد 

مي کند.
قانون بين الملــل اجازه تجهيز نظامي شورشــيان را 
نمي دهد، اما هنوز يکي از توصيه هاي عفو بين الملل 
به جامعه جهاني اين اســت کــه: »اگر قصد تجهيز 
نظامي گروه هاي مسلح غيردولتي را داريد اول بايد 
خطري که حقوق بشر و غيرنظاميان را تهديد مي کند 
ارزيابي کنيد، ســپس يک پروسه نظارتي قدرتمند 

وضع شود...«.
اين توصيه شــگفت آور است. مفهوم اين جمله اين 
اســت که اگر شورشــيان از کشتن شــهروندان در 
ســوريه بپرهيزند، تجهيز نظامي آنها براي کشــتن 
ســربازها، نيروي پليس، مأمــوران امنيتي و دولتي 

فکر آن را شکست داد. اين راه حل در ابتدا نيازمند 
اراده سياسي بين المللي است.

وقتي دولتي در رســيدگي بــه بي ثباتي، نارضايتي 
مشــروع و چالش هاي مداوم، شکست مي خورد، 
محيطي ايده آل براي تروريست ها به وجود مي آيد 
تا بتوانند نفرت را گسترش دهند و دست به فعاليت 
بزننــد. اگرکيفيت زندگي مردم منطقه بهتر نشــود 
و مشکالت ناشــي از جنگ و بي ثباتي حل نشود، 
همچنين اگر پروژه هاي بلندمدتي براي از بين بردن 
فقر، بهبود آموزش و بهداشت، ايجاد زيرساخت ها 
و ايجاد فرصت هاي اقتصادي ايجاد نشــود. باز اين 

گروه ها در نقطه اي ديگر سر برخواهند آورد.

فرجام سخن
ظهور تروريســم و فعاليت هاي افراطــي در منطقه 
خليج فارس، برآيند عوامل داخلي و خارجي است. 
در خصــوص عامل خارجي به نقش سياســت هاي 
بنيادگرايانــه  فعاليت هــاي  تشــديد  در  امريــکا 
ضدامريکايــي مي تــوان اشــاره کــرد. سياســت 
ثبات جويي امريکا در دوران جنگ ســرد ناشي از 
سياســت ســد نفوذ به حمايت بال منازع اين کشور 
از تمامي رژيم هايي انجاميد که در بســتر مبارزه با 
کمونيســم، به سياست هاي ســرکوبگرايانه متوسل 
مي شدند و تمامي حرکت هاي اصالح طلبانه داخلي 
را که به شــکل طبيعي برآمده از خود جوامع عربي 
بود، سرکوب مي کردند. بدين جهت، امروزه شاهد 
رشــد نيروهاي بومي خواهان اصالحات با تکيه بر 
»ارزش هاي سنتي« هستيم که اين نيروها امريکاستيز 

و مخالف با ارزش هاي غربي هستند.
ماهيت اســتبدادي نظام هاي سياسي در کشورهاي 
عربــي و انديشــه هاي بنيادگرايانــه ازجمله عوامل 
داخلي زمينه ساز شکل گيري و گسترش فعاليت هاي 
افراطي هســتند. دموکراســي در آن هــا کمياب، 
اســتبداد متــداول و به کارگيري زور و ســرکوب 
در حيات سياســي داخل رايج اســت. از يک سو، 
فقــدان آزادي سياســي در جوامع سياســي امکان 
ترويج افکار مدرن را ســد کرده که اين امر خود 
حضور انديشــه هاي افراطي را تقويت کرده است. 
از سوي ديگر، وجود نظام هاي اقتدارگراي عربي 
موجب اســتفاده از ترور به عنــوان يک راه حل در 
جهت تحقق شــروع خواسته هاي افراد شده است. 
همچنيــن به ديدگاه هاي افراطي اســالمي مي توان 
اشاره کرد که موجب مشروعيت کاربرد خشونت 
از ســوي برخــي گروه هاي افراطي اســالمي نظير 

القاعده و سازمان هاي وابسته به آن شده است.
منابع مقاله در دفتر مجله موجود است.

 meisami. net متن کامــل مقاله در ســايت
آمده است.

* دکتر احمد جالينوسي استاديار دانشگاه اصفهان
**طيبه برخورداري ناغاني دانشجوي کارشناسي ارشد 

رشته روابط بين الملل دانشگاه اصفهان■

در 14 مــه )24 ارديبهشــت 1394( 2015 ســايت 
Information clearing house اعــالم کرد 
در ســال 1990 عفو بين الملل اشــتباه وحشــتناکي 
کرد که به جنگ خيلج انجاميد. درحالي که فعاليت 
ارتش امريکا مورد بحث و مناقشــه بود و مردم نيز 
به طور مشــخص با آن مخالف بودند، گزارش شد 
که نيروهاي عراقي از يک بيمارســتان در کويت، 
تعــدادي انکيباتور1 ربودنــد و نوزاداني که در اين 
دســتگاه ها بودند را همان جا رهــا کردند تا بميرند. 
پيش از کنگره کميته حقوق بشر يک دختر کويتي 
که ادعا مي کرد داوطلب کمک در اين بيمارســتان 
بوده به عنوان شــاهد عيني اين صحنه ها را توصيف 
کرد. اعضاي کنگره با چشــماني اشــک آلود به او 
گــوش مي دادند. ايــن شــهادت موردتوجه مردم 
قرار گرفــت و تأثير قابل توجهي در تغيير نظر مردم 
داشت. اين خبر ساختگي بود. واشنگتن پي.آر.2 نيز 
آن را تأييد کرده اســت. آن دختر نيز فرزند ســفير 
کويت بود. ممکن بود تحقيقات بيشــتري روي اين 
خبر انجام شود، اما با تأييد آن توسط عفو بين الملل 

اين اتفاق نيفتاد.
ابتــداي ســال 2011 نيــز عفــو بين الملــل و ديگر 
گروه هاي حقوق بشــر نقش زيــادي در پخش خبر 
دروغ يا مبالغه شــده درباره شــرايط ليبي داشــتند. 
اين اخبــار راه را بــراي اعالم منطقــه پروازممنوع 
همــوار کــرد، فرماني که ناتــو آن را حکمي براي 
تغيير رژيم دانســت. نتيجــه آن از بين رفتن امنيت و 
استاندارد زندگي شهروندان ليبي و فوران خشونت 
و فرقه گرايي در داخل و خارج مرزهاي اين کشور 

شد.
به تازگي نيز شاهد موج شديد رسانه اي براي اعالم 
منطقه پروازممنوع عليه مناطق شمال سوريه هستيم. 
عفو بين الملل نيز به تازگي گزارش ۶2 صفحه اي با 
عنــوان »همه جا مرگ: جنايت جنگــي و تجاوز به 
حقوق بشر در حلب ســوريه« را منتشر کرده است. 
اين گزارش اعالم مي کند که دولت سوريه به عمد، 
شــهروندان مناطق تحت کنتــرل مخالفان در حلب 
را هــدف قرار مي دهد و در 15 ماه گذشــته 3124 
شــهروند را در مقابل 35 جنگجو کشته است. عفو 

تحريف چشمگير واقعيت
مطالبي که در گزارش عفو بين الملل درباره جنگ در 

سوريه نيامد

نويسنده: ديك استرلينگ

برگردان: صبا نائلي
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مجاز اســت. آيا به کانــادا و مکزيک هم اجازه اي 
مشــابه ايــن داده مي شــود که شورشــيان را مجهز 
کنند و آمــوزش دهند تا به امريکا بروند و پليس ها 
و سربازها و هر کســي را که از دستگاه هاي امنيتي 
دفاع مي کند، بکشــند؟ ما تقريبــاً مي توانيم مطمئن 
باشــيم کــه در اين مــورد عفو بين الملــل تجاوز و 
نقض قانون بين الملل را نمي پذيرد و تأييد نمي کند، 
پــس چرا آنها و ديگر گروه ها اين نقض قانون عليه 

سوريه را تأييد مي کنند؟
زمانــي که امريکا گــروه »کنترا« را ســاخت که به 
جنــگ و خونريــزي در نيکاراگوئــه در دهــه 80 
ميالدي انجاميــد دادگاه بين المللي الهه رأي خود 
را اين گونه اعالم کرد: »امريکا با آموزش نظامي به 
نيروهاي کنترا و تجهيز نظامي و مالي  آنها يا تشويق 
و حمايت و کمک به شــبه نظاميان عليه نيکاراگوئه 
قانــون جهاني مبنــي بــر دخالت نکــردن در امور 

کشوري ديگر را نقض کرده است.«
اما شــرايط در مورد سوريه بسيار پيچيده است. اين 
قانــون جهاني تغيير نکرده، تنها ناديده گرفته شــده 
است. عفو بين الملل بايد اين نقض قانون را به چالش 

بکشد، نه اينکه از آن حمايت کند.
3. شاهدان عفو بين الملل افرادي جانبدار و احتماالً  

مزدور هستند.
گزارش عفو بين الملل بر پايه مصاحبه با »78 ساکن 
کنونــي و پيشــين حلب و 29 متخصــص که روي 
موضوع حلب کار مي کنند« است. عفو بين الملل با 
همکاري اين گروه ها با شاهدان ارتباط برقرار کرد: 
»مؤسسه ســوري براي عدالت و پاسخگويي، مرکز 
جمع آوري اســناد خشونت ها، شــبکه سوري براي 

حقوق بشر، سازمان تحقيق و توسعه سوريه.«
هــر يک از اين گروه ها يا در ترکيه، امريکا و ديگر 
کشورهايي که شديداً به دنبال سرنگوني حکومت 
دمشق هستند، واقع  شــده اند يا توسط اين کشورها 

حمايت مالي مي شوند.
دوســوم آوارگان ســوري در خود سوريه زندگي 
مي کنند. براي داشتن گزارشي دقيق تر عفو بين الملل 
مي توانــد از مردمي کــه از حلب فــرار کرده اند و 
اکنون در حمص، الذقيه، دمشق يا خود حلب تحت 
کنترل حکومت زندگي مي کنند، شــهادت بگيرد. 
اين کار مستلزم همکاري با ديگر سازمان هايي است 
که عضو گروه هاي حقوق بشــري مــورد حمايت 

کشورهاي خارجي نباشند.
و  شــهادت ها  شــامل  بين الملــل  عفــو  گــزارش 
گفت وگوهاي متعددي با اعضاي »دفاع غيرنظامي« 
اســت. چيزي که آنها نگفته اند اين است که »دفاع 
غيرنظامي ســوريه« کــه به نام »کاله ســفيدها« هم 
شناخته مي شوند ســاخته امريکا و بريتانياست. اين 
گروه به شــدت براي اهداف تبليغاتي مورد استفاده 
 Richard( اســت. افشــاگري اخير ريچارد انجل
Engel( از شــبکه NBC تأييــد مي کنــد کــه 
شورشــيان قصد سوءاستفاده از رســانه ها را دارند. 
اصاًل بعيد نيســت شــاهداني که به عفــو بين الملل 
معرفي شده اند پيش از مصاحبه آموزش ديده باشند 
يا حتي پولي به آنها پرداخت شده باشد تا حرف هاي 

از پيش تعيين شده اي را بزنند. با اين وضعيت و بدون 
وجود شاهداني ديگر، تصويري کاماًل تحريف شده 

از شرايط حلب نشان داده شده است.
4. عفــو بين الملل به اطالعات مشــکوکي از منابع 

ازپيش تعيين شده و جانبدار استناد کرده است.
 گــزارش عفو بين الملل به شــدت وابســته به منابع 
مشکوکي است که به نيروهاي خارجي که به دنبال 
سرنگوني اســد هســتند نزديک اند. ازجمله مرکز 
جمع آوري اســناد خشــونت »VDC«؛ اين سازمان 
بســيار جانبدارانه عمل مي کند، مثاًل کشته شده ها را 

به دو گروه تقسيم مي کند:
1. شــهدا؛ 2. تلفات رژيم. )الزم به ذکر اســت 
 VDC بســام االحمد سخنگو و مسئول حقوقي

در استانبول است و به امريکا بسيار نزديک(
شهدا شامل جنگجويان داعش و مزدوران خارجي 
هستند که توسط ارتش ســوريه يا حتي حمله هاي 
امريکا در اطراف کوباني کشــته شده اند. اطالعات 
اين گروه مشــکوک اســت. براي نمونــه مي دانيم 
چندي پيش در ادلب جنگ و کشــتار بوده اســت. 
مخالفان، اين شهر را گرفته ا ند و به احتمال زياد تعداد 
زيادي از ســربازان ســوري و جنگجويان مسلح در 
اين درگيري کشــته شده اند. هنگامي که گروه هاي 
مسلح به شــهر آمدند تعداد زيادي از شهروندان از 
شهر فرار کردند. هرچند آمار VDC از اين شهر از 
اول مارس تا اول مه 2015 عجيب و بي اعتبار است:

تلفــات رژيــم )افــراد ارتــش ســوريه، نظاميان و 
شهروندان طرفدار دولت( = 12 نفر

شــهدا )جنگجويان مخالف و شــهروندان طرفدار 
آن ها( = ۶۶2 نفر

اسناد کمي براي اثبات اين آمار وجود دارد.
5. بي توجهي عفو بين الملل به بعضي مسائل.

شــواهد قابل توجهي وجود دارد کــه گروه نظامي 
که در تابســتان 2012 حلب را گرفت، به ســرعت 
محبوبيتش را از دســت داده است. اين موضوع در 
مقاالت جيمز فولي )James Foley( و اســتفان 
ساتالف )Stephen Sotloff( آمده است. فولي 
در مقاله اي چگونگي حمله به حلب را شرح مي دهد 
و ساتالف چند ماه بعد از محبوب نبودن مخالفان در 

بين شهروندان مي نويسد.
يــک خبرنگار ســوري که بــا نــام ادوارد دارک 
)Edward Dark( شــناخته مي شود، در مقاله اي 
به نــام »چگونه انقالب ســوريه را از دســت دادم« 
مي نويسد: ابتدا عالقه زيادي به مخالفان اوليه وجود 
داشت،  اما پس از حمله شورشيان مسلح به حلب اين 

حمايت به سرعت از بين رفت.
او مي گويد بعد از حمله به حلب پيام هايي از سوي 

همکاران ســابقم به من رســيد. پيش ازايــن پيام ها، 
هرگز تا اين حد احســاس ناراحتي نمي کردم. يکي 
از آنها گفته بود: »چطور توانستيم تا اين حد احمق 
باشيم؟ به ما خيانت شده« ديگري گفته بود: »روزي 
به کودکانتان بگوييد ما زماني کشور زيبايي داشتيم 

که با نفرت و بي توجهي نابودش کرديم.«
شــايد ادوارد دارک از نقش امريکا و دخالت هاي 
خارجي در قيام مسلحانه ســاده انگارانه گذشته، اما 
مقالــه او به خوبي رؤياي اوليه اعتراض و پشــيماني 
پــس از حملــه مخالفان به حلب را نشــان مي دهد. 
گزارش عفو بين الملل کاماًل به اين مسائل بي توجه 

است.
۶. عفو بين الملل اطالعات جديــد را ناديده گرفته 

است.
خوانندگان اين گزارش ممکن اســت فرض کنند 
اکنون تعداد زيادي از شــهروندان در مناطق تحت 
کنتــرل مخالفــان زندگــي مي کننــد. در حقيقت 
غيرنظاميــان به محض حمله شورشــيان بــه مناطق 
اطراف محل سکونتشــان آنجا را تــرک کردند و 
بهترين توصيفي که از وضعيت کنوني شهر مي توان 

کرد، »شهر ارواح« است.
عفو بين الملل گزارشي از تعداد زياد سربازان سوري 
و نظامياني که توســط تک تيرانــدازان و بمب هاي 
مخالفان کشته شده اند، ارائه نکرده است. آيا اين امر 
در ارتباط با شايعه کشته شــدن بين 75 تا 120 هزار 
ســرباز ســوري و مدافعان نظامي محلي در سوريه 

نيست؟
7. عفــو بين الملل ادعاهــاي تأييد نشــده و احتماالً 
دروغين را نشــر مي دهد. در گزارش اخير شوراي 
امنيت سازمان ملل اعالم شــده که دولت سوريه از 
گاز کلر عليه مخالفان اســتفاده کرده. گزارش عفو 
بين الملل حاوي عکســي از يک بمب شــبکه  اي با 
عنوان استفاده از گاز کلر در 1۶ مارس 2015 است. 
اين ادعايي همه گير، اما مشــکوک است. آنها اين 

حقايق را در نظر نگرفته اند.
الــف. تا وقتي ارتش ســوريه بمب هــاي مؤثرتري 
از گاز کلــر دارد هيچ نيازي به اســتفاده از اين گاز 

ندارد.
ب. پس از تحريم قاطعانه سوريه، ارتش اين کشور 

اصاًل قصد استفاده از اين نوع سالح ها را ندارد.
ج. مخالفان انگيزه زيادي براي اســتفاده از اين نوع 
ســالح ها دارند، چراکه به شــدت به دنبال مداخله 

بيگانگان هستند.
د. مخالفان امکان و موقعيت اســتفاده از گاز کلر را 
دارند، زيرا آنها پرتاب کننده هاي بمب را در اختيار 
دارنــد. همچنين جنگجويان جبهه النصره در ســال 
2012 کارخانه اصلي توليد گاز کلر در ســوريه را 

تصاحب کردند.
8. عفو بين الملل عامل ادامه اين بحران را مشــخص 

نکرد.
همان طور که در باال اشــاره شد، شوق و اميد اوليه 
مخالفان ايده آل گرا خيلــي زود، پس از مواجهه با 
گروه هاي مســلح فرقه اي به يأس تبديل شد. بخش 
زيادي از شــهروندان ناراضي بودند و با هر چه که 

غيرنظاميان به محض حمله 
شورشيان به مناطق اطراف 

محل سكونتشان آنجا را ترك 
كردند و بهترين توصيفي كه از 
وضعيت كنوني شهر مي توان 

كرد، »شهر ارواح« است
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ايــن انتقال آزاد نيترات آمونيــوم از ترکيه به قلمرو 
داعش مطرح کننده شک هميشگي جامعه جهاني به 
پايبندي ترکيه به تعهدش در ايزوله کردن همســايه 
جهادي اش اســت. اين تجارت براي مردم اين شهر 
مرزي که اقتصادش از جنگ ســوريه ضربه خورده 

يک فرصت است.
تحليل گــران مي گوينــد ترکيــه به تازگــي بــراي 
جلوگيــري از عبــور جنگجويان خارجــي امنيت 
مرزهايش را بيشــتر کرده، اما هنوز مانع تجارت با 

داعش نشده است.
تجارت کاال بين آکجاکاله و شــهر سوري تل ابياد 
)Tel Abyad( سابقه اي طوالني دارد. اين دو شهر 
خانواده ها و قبايل مشترک زيادي دارند، طوري که 
ساکنان آن مي گويند زماني مانند يک شهر بودند؛ 
اما جنــگ آن دو را از يکديگر جــدا کرد. اکنون 
تعداد پناهنده هاي سوريه در شهر آکجاکاله بيشتر از 
ترک هاست. آنها که در آنجا رستوران باز کرده اند 
و حاضرند با دســتمزد کــم کار کنند،  قاچاقچياني 
هســتند که زماني شــکر و چاي و ســيمان جابه جا 

مي کردند و اکنون جنگجويان خارجي.
يــک قاچاقچي ترک مي گويد قبــاًل براي مبارزان 
ســوري، کاال و نفرات جابه جا مي کرده، اما زماني 
کــه داعــش پيشــنهاد 35 دالر پيش پرداخت براي 
جابه جايــي نفراتــش را داد، او 25 نفــر را )تقريبــاً 
همگي خارجي( به آن ســوي مرزها فرســتاد. او به 
مــدت دو ماه براي داعش کار کرد و به دليل ترس 

از تهديد داعش، از اين کار کنار کشيد.

کارگران تمام روز در حال بارگيري کود و حمل آن 
 )Akcakale( به گذرگاهي هستند که آکجاکاله
-شــهر مرزي جنوبــي ترکيه- را به ســوريه متصل 
مي کند. همان طور که پرچم هاي ســياه مرکز شهر 
نشان مي دهد شهر مرزي سوريه تحت کنترل کامل 
داعش است. نيترات آمونيوم موجود در اين کودها 
به طور گسترده مورد اســتفاده کشاورزان است، اما 
تروريست هاي سراســر جهان ازجمله داعش نيز از 
آن براي ســاخت بمب هاي قوي استفاده مي کنند. 
مهمــت آيهــان)Mehmet Ayhan(  مخالــف 
سياســي شــهر آکجاکاله که براي پارلمان کانديدا 
شده است، مي گويد که با اين نقل وانتقال بار، براي 
شــهر فقير او کار ايجادشــده و مخالف آن نيست: 
»اين کودها براي کشــاورزي نيست، براي ساخت 
بمب اســت،  ولي تــا زماني که مــردم ترکيه از اين 
نقل و انتقاالت ســود مي برند بدون توجه به گيرنده 

محموله در آن سوي مرز تجارت خوبي است.«
ظهور داعش در عراق و ســوريه دنيا را وحشت زده 
کرده، اروپا به شدت در تالش است تا مانع پيوستن 
مســلمانانش به داعش شــود، امريکا کشــورهاي 
عربــي را به کمپيــن بمب گــذاري فرامي خواند و 
ترکيه متعهد شــده کــه مرزهاي جنوبــي اش را به 
روي جنگجويان خارجي که مي خواهند به داعش 

بپيوندند، ببندد.

مي توانســتند بردارند مهاجرت کردند. اين موضوع 
پرسشي را مطرح مي کند:

چرا اين بحران هنوز ادامه دارد؟ دليل آن اين است 
که هنوز پول، اسلحه و جنگجويان خارجي از طريق 
ترکيه وارد ســوريه مي  شــود. بدون اين تجهيزات، 
جنگ مدت ها پيش تمام شــده بود. شــايد امکان 
تصويب توافقنامه اي مانند آنچه يک سال پيش در 
حمص شــاهدش بوديم در حلب هم مي بود، اما به 
دليــل نزديکي حلب به مرزهاي ترکيه و خواســت 
قدرت هاي خارجي به تغييــر رژيم بحران همچنان 
ادامه دارد. دستمزدهاي زياد همچنان به جنگجويان 
داخلي و خارجي پرداخت مي شود. در ماه هاي اخير 
عربستان ســعودي، قطــر و ترکيه نقش خــود را در 
عميق ترکردن بحــران پررنگ تر کرده اند. )مي توان 
به همــکاري آنها بــا جبهــه النصره اشــاره کرد.( 
به تازگي براي تجاوز به ادلب و جسرالشغور از مرز 
ترکيــه جنگجويان و مهمات وارد شــده، همچنين 
گزارش هايــي از انتقال مقدار زيــادي کود نيترات 
آمونيوم از ترکيه به سوريه براي ساخت بمب وجود 

دارد.3
نتيجه

عفو بين الملل به درســتي نگران مرگ شــهروندان 
در ســوريه اســت، اما چيزي که باعث ادامه جنگ 
و کشته شدن شهروندان و سربازان شده کمک هاي 
مالــي و نظامــي قدرت هاي خارجي اســت. به نظر 
مي رسد قدرت هاي خارجي ترجيح مي دهند سوريه 
نابود شــود به جاي اينکه از خواستشــان براي تغيير 

رژيم دست بردارند.
متأســفانه مرگ به طور وسيعي ســوريه را فراگرفته 
اســت. اين نتيجه زير پا گذاشته شدن قانون جهاني 
توسط کشورهاي قدرتمند است. عفو بين الملل بايد 
اين موضوع را افشا کند، نه اينکه آن را ناديده بگيرد 

يا تأييد کند.
Eight Problems With Amnesty’s Report 
on Aleppo Syria - Rick Sterling
www.informationclearinghouse.info :منبع

پي نوشت:
1. دستگاهي که نوزادان نارس را در آن نگهداري مي کنند.

Washington Public Relations  .2
3. گزارش نيويورک تايمــز از انتقال نيترات آمونيوم، در 
اين شــماره باعنوان »تحويل مواد اوليه ســاخت بمب از 

ترکيه به داعش« چاپ شده است.■

بساماالحمد

تحويل مواد اوليه ساخت بمب از 
ترکيه به داعش

نويسنده: بن هودبارد و كرم شومالي*

برگردان: صبا نائلي

جابجايينيتراتآمونيوم
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ناصر العلي جوان 30 ســاله اي اســت که در صف 
طوالنــي ســوري هايي اســت کــه مي خواهنــد به 
خانه شــان برگردند، مي گويد: »هيــچ کاري در رقا 
نبود، اما از وقتي داعش آمده ما ساندويچ، نوشيدني 
و ســيگار در مرز جابه جا مي کنيم و زندگي تحت 
ســلطه جهادي ها بد نيست. اگر شما کسي را اذيت 
نکني کسي کاري با شما ندارد.« وقتي از او پرسيده 
شــد آيا به نظرت داعش مي ماند؟ پاســخ داد: »اگر 

خدا بخواهد.«
خبرنگاران نيويورک تايمــز در دو روز اخير چهار 
بار شــاهد کاميون هــاي بزرگ حامل کــود بودند 
که با عبور از گذرگاه مرزي بارشــان را در سوريه 
تخليه مي کردند. کارگران دوباره کيسه هايي را بار 
مي زدند که با حروف قرمز روي آن نوشــته شــده 
بود: »نيترات آمونيوم«. وقتي خبرنگاران به گذرگاه 
رســيدند و از کاميون هاي متوقف شــده پرســيدند 
بارشان چيست؟ کارمند شوراي شهر که خبرنگاران 

را اسکورت مي کرد پاسخ داد: »آرد«.
بعضي از ســاکنان محلي معتقدند اين کودها براي 
کشاورزي است چراکه در ترکيه به صورت قانوني 

و براي مصارف کشاورزي به فروش مي رسد.
نيترات آمونيوم که براي ساخت بمب به کار مي رود 
قدرتي برابر با 85 درصد قدرت TNT دارد. 20 تن 
آن براي نابودکردن 1۶ محله شــهري کافي است. 
درحالي کــه به ظاهــر 25 تن کــود بــراي انتقال به 
سوريه انبارشده اســت. مقامات ترکيه نتوانستند به 
اين پرسش که چرا خروج اين مواد از کشور مجاز 

است، پاسخ دهند.
 )Mustafa Guclw( گوکلــو  مصطفــي  ـ 
سخنگوي دفتر شهردار آکجاکاله، ابتدا انکار کرد 
که هيچ کودي به آن ســوي مرزها فرســتاده شده 
است، سپس گفت اگر کودي هم منتقل شده باشد 

براي مصارف کشاورزي بوده است.
ـ يک مقام رســمي دفتر دولت در استان سن لورفا 
)Sanliurfa( کــه آکجاکالــه در آن قــرار دارد 
گفت: جابه جايي کود به آن سوي مرز مجاز نيست.

ـ مقامــي ديگر که خبرنــگاران در گذرگاه، تلفني 
بــا او صحبت کردنــد گفت هرچنــد روز يک بار 
حدود 500 سوري به خانه شــان بازمي گردند و هر 
يک اجازه دارند 30 يا 40 کيسه کود با نيترات کم 
که خاصيت انفجار کمتري دارد با خود ببرند. »هيچ 
راهي براي انتقال کود با درجه باالي نيترات وجود 
نــدارد، چراکه ما داعش را در آن ســوي مرز خود 

داريم.«
در شــهر بحث انتقال کود بر کسي پوشيده نيست. 
يک کافه دار محلي که مانند همه به دخالت مقام ها 
در عبور جنگجويان از مرز شــک دارد، مي گويد: 
»البته که آنها از کود براي ســاخت بمب اســتفاده 
مي کنند« اما او نگران حمله داعش به ترکيه نيست، 
چراکه معتقد اســت اين کار باعــث ضربه به خود 
داعش در سوريه مي شــود. او مي گويد: »آنها به ما 
نياز دارند، چراکه اگر به ما آســيب برســانند ما هم 

مرز را مي بنديم.«
*Ken Hubbard and Karam Shoumali■

جريان ثابتي از افشــاي تعمدي و تدريجي اطالعات 
محرمانــه به صــورت فايل هاي صوتي ضبط شــده، 
فرصــت نــادري را براي اســتراق ســمع مکالمات 
شرم آور ميان حلقه داخلي ژنرال هاي ارتش نزديک 
به رئيس جمهور مصر، عبدالفتاح السيسي فراهم کرده 

است.
اگــر صداهاي ضبط شــده صحت داشــته باشــند، 
مي تــوان صداي آقاي السيســي و ژنرال ها را در اين 
فايل هاي صوتي شــنيد کــه به حاميــان مالي خود 
در حــوزه  خليج فارس مي خندنــد و با بهره گيري از 
تأثيرگذاري هــا و ارتباطات شــخصي در پي ذخيره 
ميلياردها دالر در حســاب هاي ويژه  نظامي خارج از 

کنترل دولت غيرنظامي هستند.
در حال حاضر، برخي از شواهد نشان دهنده صحت 
اين اطالعات است. يک شرکت معتبر تأييد صحت 
قانونــي فايل هاي صوتي، در ســه گــزارش تحويل 
داده شــده به پليس بريتانيا، به شــواهد »نسبتاً قاطعي« 
دست يافته است که حاکي از تصديق اعتبار صداي 
آقاي السيسي در دو فايل صوتي ضبط شده و صداي 
ژنرال ارشد، »ممدوح شاهين«، در فايل صوتي ديگر 

است.
شرکت JP و همکاران فرانسوي به اين نتيجه رسيدند 
که »هيچ نشــانه اي« مبني  بر ساختگي بودن اطالعات 
ضبط شده وجود ندارد؛ يعني شاهدي مبني بر اتصال 
اظهــارات بيان شــده در قطعات صوتــي مختلف به 
يکديگــر وجود ندارد، در واقــع از نظر آن ها چنين 

ويرايشي بسيار غير محتمل است.
گروهي که انتشــار اين گزارش ها با مأموريت آن ها 
انجام گرفت، تحت تأثير يکي از گروه هاي سياسي 
بوده و به طرفداري از آن ها دست به اين اقدام زدند. 
آن ها وکاليي بودند که به نمايندگي از حزب سياسي 
رئيس جمهــور مخلوع محمد مرســي، يعني حزب 
اخوان المسلمين به فعاليت مي پرداختند. آقاي السيسي 
که در زمان رياست جمهوري محمد مرسي يکي از 
ژنرال هاي ارشــد نظامي بود، آقاي مرسي را در يک 
کودتاي نظامي در سال 2013 از قدرت برکنار کرد. 
ايــن وکال در حال تالش براي اســتفاده از فايل هاي 
صوتي ضبط شده به عنوان مدارک مورد نياز در يک 
پرونده جنايي در بريتانيا هســتند که اين امر به منظور 
متهم ساختن رهبران تصاحب کننده قدرت به شکنجه 

و ساير موارد نقض حقوق بشر صورت مي گيرد.
اما بسياري از روشــنفکران مصري و ديپلمات هاي 

غربي و عربي در قاهره اظهار داشــته اند که در حال 
حاضر، به دنبال به رسميت شــناختن اعتبار و صحت 
فايل هاي صوتي ضبط شــده هستند؛ اين امر بيشتر به 
دليل ماهيت ظاهري و موقتي تکذيب هاي حکومت 
است که به طور فزاينده اي مشاهده مي شود. بيش از 
دو ســاعت از اطالعات صوتي محرمانه ضبط شده 

به صورت تعمدي از پاييز تاکنون افشا شده است.
پس ازآنکه دولت به سرعت اولين سري از اطالعات 
افشاشده را ساختگي قلمداد کرد، به ندرت حتي در 
جهت ابراز مخالفت خود با ساير اطالعات افشا شده 
تالش کرد. سخنگوي رئيس جمهور، وزارت دفاع و 
وزارت امور خارجه براي ارسال نظر يا پاسخگويي 
به تماس هاي تلفني از سوي مؤلفان اين مقاله امتناع 

ورزيدند.
محمد حسنين هيکل، رئيس روزنامه نگاران مصري 
که مورد اعتماد رئيس جمهور سابق جمال عبدالناصر 
بوده است، چند ماه پيش در يک مصاحبه تلويزيوني 
در ارتباط با اطالعات افشا شده اين طور اظهار داشت 
کــه »هــر کــس در زمــان هرج ومرج مــدارک و 

پيشينه اي را از خود به جاي مي گذارد«.
ديگــران بــر اين باورند کــه وجود ايــن اطالعات 
افشا شده شــرم آورتر از محتواي آن است. استدالل 
رباب المهدي )Rabab el-Mahdi(، دانشــمند 
علوم سياســي به اين گونه اســت که »ايــن امر تنها 
حاکــي از وجود اختالفات و تفرقه  در حلقه داخلي 
حکومت نيســت، بلکــه بيانگر بي کفايتي شــديد 
دولتمردان اســت که امکان ضبــط مکالمات خود 
را در داخــل وزارت دفاع بــراي چنين مدت زماني 

طوالني فراهم نموده بودند«.
اين طور به نظر مي رسد که تمامي اطالعات افشا شده 
در دفتر ژنرال عباس کامل، يکي از دستياران ارشد 
آقاي السيســي، در طول يــک دوره تقريباً 12 ماهه 
پيش از انتخاب آقاي السيسي به عنوان رئيس جمهور 
در سال گذشته ضبط شــده است. تمامي اطالعات 
افشا شــده به ذکر وقايع پس از خلع نظامي و اخراج 
آقاي مرســي پرداخته و بيشــتر از طريق شبکه هاي 
ماهواره اي اسالمي مستقر در خارج از کشور منتشر 

شده است.
رســانه هاي خبري مصر تا حد زيــادي اين وقايع را 
ناديده گرفتند. رســانه هاي خبــري متعلق به بخش 
خصوصي يک صدا به تشــويق آقاي السيسي ادامه 
داده اند، دقيقاً مشابه با عملکردي که از زمان تصاحب 

قدرت توسط السيسي به نمايش گذاشته اند.
يکي از فايل هاي صوتي افشاشده نشان مي دهد اين 
ژنرال ها بر اين باورند کــه قادر به طرح ريزي نحوه 

کودتاي چندميليارد دالري در مصر

نويسنده: ديويد کرک پاتريک

برگردان: بهداد صادقي
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تحت پوشــش قــراردادن اخبار خود در رســانه ها 
هســتند. »در آينده با نقطه اي مواجه خواهيم شد که 
خواهان بحث و مناظره همه شخصيت هاي رسانه اي 
خــود روي تلويزيون خواهيم بــود«. ژنرال کامل به 
همکار خــود مي گويد که هرگونه انتقــاد از آقاي 
السيســي »ننگي« براي ملت اســت. ژنــرال کامل با 
برشمردن اســامي چند مجري برجســته برنامه هاي 
تلويزيونــي، اذعان داشــت که آن ها بايــد به مردم 
يادآوري کنند آقاي السيسي فردي »مصري، شجاع، 
ويژه، آزاد و وطن پرست است« و از اين رو انتقاد از 
او »توهين به چيز زيبايي است که ما در زندگي خود 
به آن دســت يافته ايم«. ژنرال کامل پيشنهاد مي دهد 
»مردم عزيز مصر، آيا شما خواهان آن هستيد تا اين 
رفتارها عليه مردي انجام گيرد که زحمت کشيده و 
خود را قرباني کرده اســت؟«. سپس او بارها و بارها 
از شنونده خود مي پرسد »آيا شما به حرف هاي من 
توجه مي کنيد؟ آيا شما مشغول يادداشت برداري و 
ثبت اين اطالعاتيد؟« و ســپس مي افزايد »مردم را با 

اين جمالت تحريک و تهييج کنيد!«
خود آقاي السيسي در فايل صوتي افشاشده ديگري 
مي گويد که خواهان آن اســت تــا به عنوان مردي 
به تصوير کشــيده شــود که در حــال انجام »يک 
مأموريت تقريباً غيرممکن« است و »مسئوليت يک 
کشــور را در طي يــک بحران بر عهــده دارد« که 
درواقع تصويري است که از او در اخبار رسانه هاي 

غربي نفوذ کرده است.
در فايــل صوتي ضبط شــده ديگر، ژنــرال کامل از 
ژنرال شاهين درخواست مي کند تا به منظور کمک 
به پســر يکي از ژنرال هاي همکار با قاضي پرونده، 
وســاطت کند. پسر اين ژنرال ازجمله افسران امنيتي 
متهــم در ارتباط بــا مرگ و مير بيــش از 30 زنداني 
اسالم گرا بود که در پشت يک کاميون پليس از گاز 
اشک آور خفه شــده بودند. ژنرال شاهين وعده اي 
را براي متقاعــد کردن قاضي مي دهــد تا امکان به 
جايگاه آوردن شــاهدهاي بيشــتري نظيــر نگهبانان 
زندان و رئيس زندان را بــراي دفاع از متهم پرونده 
فراهم کند. »من با قاضي صحبت مي کنم به طوري که 
او اجــازه انجام ايــن کار را صادر کنــد«. او اذعان 
داشــت که »من آن ها را براي تحقق خواســته شما 
مجاب خواهم کرد« و ســپس اين طور افزود »نگران 

نباش«. )تمامي افسران متهم درنهايت تبرئه شدند(.

همچنين ژنرال شــاهين اين درخواســت را از وزير 
کشور آن زمان، محمد ابراهيم، مطرح مي کند تا به 
»جعل« اسنادي بپردازد که از اعتبار کافي برخوردار 
بوده و به پنهان کردن جرم ها و اشــتباهات صورت 
گرفته در ارتباط با بازداشــت آقاي مرسي در يک 

پايگاه نظامي به جاي زندان کمک کند.
در جايي ديگر، آقاي السيسي به بازتاب اين موضوع 
مي پــردازد که مصريان در مقايســه بــا امريکايي ها 
براي خشــونت پليس تحمل باالتــري دارند. آقاي 
السيســي، ظاهــراً در هنگام تماشــاي فيلــم اخبار 
تلويزيوني افسران پليس امريکا در حين درگيري با 
شورشيان، از ژنرال کامل مي پرسد که »آيا شما نحوه 
ايفاي نقش امريکايي ها را در اين تصاوير مشــاهده 
کرديد؟« ژنرال کامل پاسخ مي دهد که »اين تصاوير 
خشــونت آميزتر و زشــت تر از اقدامات ما در مصر 
اســت« و به اين امر اذعان داشــت که »مردم حاضر 
در اين تصاوير به خشونت پليس بدين شکل عادت 
ندارند«. آقاي السيســي مي گويد »بله، البته، درست 

است«.
همچنيــن آقاي السيســي در ايــن فايل هاي صوتي 
مي گويــد که خواهان همکاري با احمد قذاف الدم 
پســرعموي   ،)Ahmed Qaddaf al-Dam(
ديکتاتــور مخلوع ليبي، ســرهنگ معمر قذافي، در 
مورد مســئله اي اســت که به اعتقاد ژنرال ها تالشي 
در جهــت »تغييــر ليبــي« و معزول کــردن حــزب 
»اخوان المســلمين« از قدرت اســت. آقاي السيسي 
بــه ژنرال هاي ديگر مي گويد »اين کار الزم اســت. 
او بــه لحاظ سياســي وجهه مهمي اســت، اما براي 
همکاري پول مي خواهد«. سرلشکر محمود حجازي 
)Mahmoud Hegazy( کــه در حــال حاضر 
رئيس کارکنــان ارتش و پدر همســر فرزند آقاي 
السيســي اســت، موافقت خود را اعــالم مي کند و 
مي گويــد »او راه را براي ما باز خواهد کرد«. ژنرال 
حجازي مي افزايد: »ما هنوز اين فرد، نامش چه بود؟ 
حفتــر را مالقات نکرده ايم« که بــه ژنرالي در ليبي، 
به نام خليفه حفتر )Khalifa Hifter( اشاره دارد 
کــه بعدها اعالم کرد که در تــالش براي تصاحب 
قدرت است و فعاليت هاي او در ليبي تقريباً همانند 
تالش هاي آقاي السيســي در مصر بوده و هم اکنون 
نيــز در حال مبارزه با شــبه نظاميان اســالم گرا براي 

تصرف شهر بنغازي است.
چنديــن مــورد از فايل هاي صوتي ضبط شــده نيز 
مربوط به عربستان سعودي، امارات متحده عربي و 
کويت اســت که درمجموع هم بيش از 42 ميليارد 
دالر در طــول حــدود 22 ماه به منظور پشــتيباني و 
حمايت از اشغال نظامي مصر توسط نيروهاي ارتش 

کمک مالي کرده بودند.
در فايــل صوتي ضبط شــده اي که به نظر مي رســد 
مربــوط به پيــش از تصاحب قدرت ارتش باشــد، 
ژنــرال کامل به بحــث در مورد پول هــاي اماراتي 
موجود در يک حســاب بانکي مي پردازد که تحت 
کنترل ژنرال هــاي ارتش براي تحريک و دامن زدن 
بــه حرکت هــاي اعتراضــي جهت خلــع و اخراج 
آقاي مرســي اســت. ژنرال کامل بــه ژنرال صدقي 
صبحــي )Sedki Sobhi( اين طــور گفــت که 
»ما فــردا نيازمند به 200 تا از حســاب بانکي حزب 

تمرد )گروه مخالفان مرســي( خواهيم بود. بخشي 
از کمــک مالي امــارات متحده عربي کــه منتقل 
کرده اند«. حزب تمرد يا شورشــيان، گــروه ظاهراً 
مســتقلي بودند که در جهــت تحريک و دامن زدن 
به اعتراضاتي براي خروج زودهنگام آقاي مرسي به 
فعاليت مي پرداختند و ژنرال کامل صحبت هاي خود 
را کاماًل روشــن و شفاف بيان مي کند که منظور او 
درواقع 200  هزار پوند مصر، در حدود 30 هزار دالر 

در آن زمان بوده است.
در فايــل صوتي ضبط شــده بعدي، آقاي السيســي 
به صراحــت به ژنــرال کامــل دســتور مي دهد که 
کمک هاي مالي کشــورهاي حوزه خليج فارس را 
حفظ کند. به گونه اي که اين کمک ها تحت کنترل 
انحصاري ارتش مصر باشــد و نه دولت غيرنظامي. 
احتماالً صحبــت از ميلياردها دالر يا ميلياردها پوند 

مصر است.
آقاي السيسي مي گويد: »شما به او بگوييد که ما بايد 
10 ميليارد را در حساب ارتش قرار دهيم. هنگامي که 
به خواست خدا در هدف خود موفق شويم، اين 10 
ميليارد را براي پيشبرد اهداف دولت به کار خواهيم 
گرفت« که ظاهراً به موفقيــت مورد انتظار خود در 
ســطح جهاني در انتخابات رياســت جمهوري آتي 
اشــاره دارد. »ما به 10 ميليارد ديگر از طرف امارات 
متحــده عربــي نيازمنديم و اين افزون بر دو ســنتي 
اســت که بايد در بانک مرکزي قرار داده شــود تا 
حسابداري سال 2014 تکميل گردد«. آقاي السيسي 
از ژنــرال کامل مي پرســد »چــرا مي خنديد؟ آن ها 

ثروت خيلي هنگفتي دارند، دوست عزيز!«.
ژنــرال کامل در فايــل صوتي ضبط شــده ديگري 
اين طــور مي گويد »ما براي ايجاد تغييرات کوچک 
از عربستان ســعودي درخواست کمک نمي کنيم« 
که اين مــوارد را در هنگام بحث در مورد دريافت 
کمک مالي از عربســتان ســعودي در حدود چهار 
ميليون دالر تا شش ميليون دالر براي بهبود خدمات 
بهداشــتي بيان مي کند. سپس به نظر مي رسد که او 
و افســران ديگر در حال تمسخر بي کفايتي وزارت 
بهداشت دولت غيرنظامي مصر هستند. »اجازه دهيد 
تا ايــن مبلغ را بــه وزارت بهداشــت تحويل دهيم 
و اقدامات بســيار مفيد آن براي جامعه را مشــاهده 
کنيم«. يکي از افســران به شــوخي اين موضوع را 
پيشــنهاد داده و ســاير افســران شــروع به خنديدن 

مي کنند.
در جايــي ديگــر اين طــور بــه نظــر مي رســد که 
آقاي السيســي نمي توانــد مبالغ کمک هــاي مالي 
دريافت شــده را باور کند. او مي گويــد »نه، نه، نه! 
هشت ميليارد دالر در شش ماه، نه!« سپس با محاسبه 
مبالغ کل متقاعد مي شــود که درواقــع بيش از 30 
ميليــارد دالر کمک مالي دريافــت کرده اند. آقاي 
السيســي مي گويد »از خداوند مي خواهيم تا به اعطا 
نعمت تداوم بخشد!« ژنرال کامل نيز پاسخ مي دهد 

»آمين«
دوازدهم مه 2015

منبع:
■ www.nytimes.com 

السيسي
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نيــاز دارند؛ اما ايران هرگز به آنها حمله نمي کند، 
درواقع ايران حداقل در 300 سال اخير به کشوري 
حملــه نکرده اســت. دليل اين امر واضح اســت: 
جنــگ در خليج فارس تنها شــامل نــاوگان پنجم 
اياالت متحده که در آنجا حضور دارد نمي شــود، 
بلکه باعث بسته شــدن خليج فــارس و تنگه هرمز 
مي شــود که درنهايت مســير ايران براي صادرات 
نفت را نيز مســدود مي کند؛ بنابراين حمله به اين 
کشــورها براي ايران همچون خودکشي مي ماند. 
به عــالوه، پنتاگــون در ســوم ژوئن اعــالم کرد 

دکترين نظامي ايران دفاعي است.
فروش ســالح بــه هم پيمانان امريــکا که همچون 
عربســتان به يمن حملــه مي کننــد، از گروه هاي 
تروريستي در سوريه حمايت مي کنند و درنهايت 
عليه منافع ملي ايران عمل مي کنند، فقط وضعيت 
وخيم موجــود در خاورميانه را بدتر خواهد کرد. 
تهديد منافع ايران با انواع تهديدات نظامي توسط 
هم پيمانــان دولــت امريکا در عيــن مذاکره با آن 
کشور، فقط صداقت دولت اوباما را براي رسيدن 

به توافق جامع هسته اي زير سؤال مي برد.
منبع: هافينگتون پست■

دوســوم از هزينه هــاي آن را پرداخت کرده بود. 
آلمان توافق کرده تا ششــمين زيردريايي را نيز به 

اسرائيل بفروشد.
چرا اسرائيل به زيردريايي نياز دارد در حالي که در 
درياي مديترانه چالشــي ندارد؟ اين زيردريايي ها 
بــه کالهک اتمي نيــز مجهز هســتند و مي توانند 
به مــدت طوالني در آب هــاي بين المللي حضور 
داشــته باشــند؛ بنابرايــن تنهــا هدف آنهــا ايران 
اســت. اين اقدام آلمان در تجهيز اسرائيل با چنين 
سالح هاي کشــنده اي باعث اخالل در تالش هاي 
مربوط به توافق رســيدن با ايران مي شــود. اين در 
حالي اســت که ارتش اســرائيل اعتقاد دارد ايران 
خطرناک تريــن تهديــد براي آن رژيم نيســت و 
اينکه اســرائيل از توافق جامع 1+5 با ايران ســود 

مي برد و هر تهديدي به توافق آسيب مي رساند.
اوبامــا در ديــدار اخيــر رهبران عــرب در کمپ 
ديويد، پيشنهاد سيستم ضدهوايي ساخت امريکا، 
مشابه با ســپر آهنين اســرائيل را براي کشورهاي 
حوزه خليج فارس ارائه کرد. قطر در ماه مه 2014 
توافق هايي با امريکا و فرانسه به ارزش 23 ميليارد 
دالر بــراي خريد ســالح هاي مــدرن امضا کرد. 
کويت در چند ســال گذشــته هفت ميليارد دالر 

براي خريد سالح هزينه کرد.
چرا اين کشــورها بــه مقادير زيادي ســالح نياز 
دارنــد؟ آن ها ظاهراً به دفاع از خود در برابر ايران 

از آغاز مذاکرات ميان کشورهاي 1+5 با ايران، از 
ســپتامبر 2013 و به ويژه پس از اعالم بيانيه لوزان، 
دولــت اوباما تالش کرده مخالفــان توافق اتمي را 
آرام کند. اصلي ترين دشمنان اين توافق، اسرائيل، 
عربســتان و دولت هاي عربي حاشــيه خليج فارس 
بوده انــد. همــه آنها اعــالم مي کنند کــه توافق با 
ايــران، امنيــت ملي آنهــا را تهديــد مي کند، اما 
جايگزيــن قابل اعتمادي بــراي مذاکرات و توافق 
همه جانبه ارائــه نمي کنند. آنچه واقعاً مي خواهند، 
جنــگ جديدي در خاورميانه اين بــار عليه ايران 

است.
امــا دولت اوبامــا چگونــه ســعي در آرام کردن 
اســرائيل، عربســتان ســعودي و هم پيمانــان آنها 
داشته اســت؟ با تهديد ايران و فروش سالح هاي 
فوق پيشــرفته به آنــان. اياالت متحده در ماه اکتبر 
اعــالم کرد که موشــک هاي جديــدي به ارزش 
1/75 ميليارد دالر به عربســتان ســعودي فروخته 
اســت. اين ميزان باالترين رقم از ۶0 ميليارد دالر 
اسلحه اي اســت که از ســال 2010 به اين کشور 

فروخته شده است.
هم پيمانــان امريکا در گروه 1+5 نيز به عربســتان 
ســالح فروخته اند. عربستان تقريباً در همين زمان، 
شش ميليارد دالر سالح از بريتانيا خريد و پول سه 
ميليارد دالر اســلحه را به فرانسه پرداخت کرد تا 
آن را در اختيار ارتــش لبنان قرار دهد، امري که 
فقط کشــمکش فرقه اي در آن کشور را شديدتر 
کــرد. اياالت متحــده از آغاز تهاجم عربســتان به 
يمــن، زرادخانه اين کشــور را تجهيز کرد، امري 
که فقط درگيري هاي اين کشــور با ايران را بدتر 

مي کند.
پنتاگون در مــاه مه اعالم کــرد 1/9 ميليارد دالر 
اســلحه جديد براي تجهيز زرادخانه اســرائيل به 
اين رژيم فروخته تا پس از جنگ غزه در تابستان 
گذشــته کــه از ســالح هاي امريکايــي اســتفاده 
شــده بود، هيچ کمبودي احســاس نشود. پيش تر 
اياالت متحــده در مــاه فوريــه موافقــت کرد 14 
هواپيماي فوق پيشــرفته، عالوه بــر 19 هواپيماي 
فروخته شــده در سال 2010 به اســرائيل بفروشد. 
آلمان در ماه آوريل پنجميــن زيردريايي کالس 
دلفيــن را بــه اســرائيل تحويــل داد در حالي کــه 

توافق  هسته اي با ايران و هم زمان تسليح دشمنان ايران؟!

نويسنده: محمد سهيمي

برگردان: هادي عبادي
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امپرياليسم اســرائيلي در خاورميانه، گروه هاي البي 
صهيونيســت و سرمايه داري وال اســتريت چه وجه 
مشــترکي دارند؟ همگي بخشي از توطئه اي بزرگ 
هســتند تا ايــران را شــيطاني جلوه دهنــد و کنترل 
سرزمين ها و منابع طبيعي کشورهاي امريکاي جنوبي 
را دســت گيرند. حقيقت در روز 18 آوريل توسط 
جــرج البــام )George Elbaum( در روزنامــه 
 Pagina( 12 چاپ بوئنوس آيــرس به نام پاگينــا

12( افشا شد.
 James( پتــراس«  »جيمــز  سياســي،  مفســر 
Petras( در اواخــر ماه آوريــل، اين مطلب را در 
وب سايت خود گذاشــت، اما »امريکن فري پرس« 
)American Free Press( تنها روزنامه دولتي 
بود که اين مطلب را منتشر کرد. جريان رسانه اي که 
توسط صهيونيست ها کنترل مي شــود اين ماجرا را 

سرکوب کرد.
البام، يکي از يهوديان برجســته آرژانتين، از مديران 
اجرايي ســابق نمايندگي انجمن يهوديان آرژانتين 
)DAIA( اســت. بــه دنبــال قتل بازپــرس فدرال 
 )Alberto Nisman( آرژانتين، آلبرتو نيســمان
کــه او هــم يک يهــودي بــود، البام کــه خودش 
را در درجــه اول يــک آرژانتينــي مي داند، نقشــه 
صهيونيســت ها عليه کشــورش را منتشر کرد. مقاله 
اصلي به زبان اســپانيايي با اين عنوان منتشــر شــد: 

»الشخورها، نيسمان، DAIA: راه پول«
اصل داســتان به ســال 1994 برمي گردد، زماني که 
يک فــرد ناشــناس، در مرکز جامعــه يهوديان در 
بوئنوس آيــرس بمب گــذاري کــرد. تحقيقات دو 
دهه به طول انجاميد و توســط نيسمان انجام مي شد. 
به مرور زمان، مظنونان بر اســاس اهداف سياســت 
خارجي اياالت متحده و اســرائيل، تغيير مي کردند. 
در اين تحقيقات حزب اهلل، صدام حسين، فلسطينيان 
و عامالن جاسوسي ســوريه هرکدام به نوبت متهم 

شناخته مي شدند.
اخيــراً، با اتــکا به فراموشــي تاريخي تــوده مردم، 
صهيونيســت ها تــالش مي کننــد تا دشــمن اصلي 
خود، يعني ايــران را محکوم کنند. آن ها حتي ادعا 
مي کننــد که رئيس جمهــور آرژانتين، »کريســتينا 
 Cristina Fernandez de( »فرناندز د.کيرشنر
Kirchner( با ايران تباني کرده است تا روي نقش 

ايران در اين واقعه سرپوش بگذارد.
اين اتفاق اندکي بعــد از آن افتاد که رئيس جمهور 
 Paul( »کيرشنر به ســرمايه دار يهودي، »پل سينگر

Singer( و ديگران گفت که آن ها هرگز دستشان 
بــه اوراق قرضه نکول شــده1 آرژانتين نمي رســد، 
سينگر نيز »بنکستر«2 هاي جهاني را مجبور کرد که 
اعالم کنند آرژانتين بدهي هاي مستقل خود را نکول 
کرده است. اين جريان نشان مي دهد که احتماالً کل 

ماجراي نيسمان يک انتقام گيري بوده است.
ســينگر در تحقيقــات مرکز جامعــه يهوديان يک 
تماشــاچي بي طرف نبــود. البام گــزارش داده که 
نيســمان يک حســاب بانکي مخفي در نيويورک 
داشــته که ســينگر به آن پول واريز مي کرده است. 
مشــخصاً ايــن حمايت هاي مالــي بــراي بي اعتبار 
کردن تحقيقات مشترک ايران و آرژانتين و دولت 
کيرشنر است. اگر در آينده دولتي که حامي امريکا 
و اســرائيل است، جايگزين شــود، سينگر که يک 
صهيونيست افراطي است مي تواند ميليون ها سهم از 

اوراق قرضه به دست آورد.
البام اسنادي را نشــان داد که ثابت مي کند سفارت 
 Abe( »امريکا، صهيونيست هايي مانند »آبه فاکسمن
Foxman( در اتحاديــه ضد افتــرا و بنياد دفاع از 
 Mark( »دموکراسي  که متعلق به »مارک دوبوويتز
Dubowitz( است، مدارک جعلي و تقلبي براي 
نيســمان تأمين مي کردنــد و در گزارش هاي او نيز 
دســت مي بردند تا نشــان دهند آرژانتين مي خواهد 

روي نقش ايران در بمب گذاري سرپوش بگذارد.
ظاهــراً اين عمليــات با هدايت اســرائيل و به منظور 
پيش بــرد اهــداف برتري طلبانــه اش در خاورميانه 
انجام شــد، حتي اگر به هزينه جاني جامعه يهوديان 
آرژانتين باشــد. آن ها مدارکــي براي عمليات خود 
ســاختند تا جرم ايران را ثابت کنند، ايران را منزوي 
کرده و آن را اهريمن جلوه دهند، به اين اميد که هر 
نوع توافق هسته اي با ايران را منحرف کنند. براي اين 
منظور، اسرائيل با سازمان صهيونيستي DAIA در 

داخل آرژانتين تصميمي مشترک گرفتند.
برخالف امريکا که صهيونيســت ها در آن پيش قدم 
جنبش هاي اســرائيلي مي شــوند و امريکايي ها را به 
جنگ ها و کودتاهاي پرشــمار خونين مي کشــانند 
و رســانه هاي آن هنوز هم نيســمان را يک قهرمان 
معرفي مي کنند، بســياري از يهوديان آرژنتين مانند 
البام با مداخله اســرائيل در امور کشورشان مخالف 
هســتند. در 23 آوريــل، صدها يهــودي آرژانتيني 
عليه گروه هاي صهيونيستي مانند DAIA تظاهرات 
عمومي کردند، به اين دليل که اين گروه ها به دروغ 
مدعي هســتند که نماينده همه جامعــه يهوديان در 

آرژانتين هستند.
پتراس مي گويد نقشــه صهيونيست ها اين است که 
چطور جامعه يهوديــان را قرباني کنند تا در عوض 
بتوانند کل دنيا را به دســت آورند. بــدون توجه به 
اينکه ممکن اســت با اين کار، يهوديان ســاکن در 
کشورهاي مختلف مظنون به خيانت و پيمان شکني 

شوند و يک واکنش ضديهودي ايجاد شود.
امــا جنبه ممکن ديگــري در اين توطئــه پيچيده و 
دشــوار وجود دارد. بر اساس نظر آدريان سالبوشي 
بدهي هــاي  بحــران   ،)Adrian Salbuchi(
مســتقل آرژانتين توسط شــرکت گلدمن ساکس 
ديگــر  و  ســينگر   ،)Goldman Sachs(
ســرمايه داران به وجود آمد تا بنکسترها بتوانند يک 
چارچوب قانوني بين المللي را طراحي کنند تا زماني 
که کشورها قادر به بازپرداخت به رباخواران نيستند، 
زمين هــا و دارايي هاي ملت هــا را غصب و تصرف 

کنند.
سالبوشــي معتقد است صهيونيســت ها مي خواهند 
طــرح آندينيــا )Andinia Plan( را دوباره زنده 
کنند و منطقه پاتاگونيا که داراي منابعي غني اســت 
را به عنوان ســرزمين صهيونيســت ها و موطن خود 
قرار دهند. کنترل بدهي هاي مستقل آرژانتين، ابزار 

صهيونيست ها در جهت تحقق اين هدف است.
سالبوشي اين طور به ســخنان خود خاتمه مي دهد: 
»يونان، ايتاليا، فرانسه، آلمان، اسپانيا، مکزيک، کره، 
ژاپن، اوکراين، برزيل و آفريقاي جنوبي، هوشــيار 
باشيد. دولت جهاني صهيونيست با استفاده از همين 

حربه در راه است«.
AFP :منبع
پي نوشت:

1. نکــول: پرداخت نشــدن مبلــغ اوراق يا بــرات را در 
سررسيد مقرر نکول مي گويند.

2. ترکيبــي از دو واژه بانکــدار و گنگســتر. فــردي که 
در سيســتم بانکي فعاليت مي کند امــا از اختيارات خود 

سوءاستفاده مي کند.■

انفجار آرژانتين و مرگ دادستان

نويسنده: رونالد راي

برگردان: بهداد صادقي

پلسينگر
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در آيينه رسانه ها
ايران 

سه افسانه درباره توافق اتمي با ايران
1. ايران پس از توافق به ثروت غيرمترقبه اي دست مي يابد.

کاماًل اين طور نيست. زمان مي برد تا مزاياي حاصل از رفع تحريم ها نصيب ايران 
شــود. حسن روحاني، رئيس جمهور ايران، آشــکارا به اين مسئله پرداخته است. 
هنگامي که از او در مورد زمان بندي رفع تحريم ها سؤال شد، او اظهار داشت که 
هفته هــا و حتي ماه ها ميان امضا و اجراي توافق فاصله اســت؛ حتي اگر فردا کل 
تحريم ها از ميان برود، موانع داخلي براي بازيابي اقتصاد ايران وجود دارد. فساد، 
موانع بوروکراتيک، حمايت هاي قانوني نامناسب و شرايط غير جذاب مربوط به 

قراردادها در مورد سرمايه گذاران خارجي بخشي از اين مسائل هستند.
2. ايران پس از امضاي توافق، در منطقه جسورتر خواهد شد.

برعکس، ايران با توافق يا بدون توافق همواره قدرت منطقه اي بوده است و خواهد 
بود. ايران همواره چالشي براي نيروهاي خارجي خواهد بود، چه بهتر که اين کار 

را با ديپلمات هايش انجام دهد، به جاي اينکه ادوات نظامي حرف اول را بزند.
3. فشار بيشتر باعث تضمين توافق بهتر خواهد شد.

آشکارا نادرست است. تحريم ها، انواع ديگري از اجبار و تهديدات نظامي، ابزار 
نادرســتي براي تأثيرگذاري بر منافع ملي ايرانيان در عرض 35 سال گذشته بوده 
است. اين موارد در عرض 35 سال گذشته نسبت به ديپلماسي در عرض دو سال 

تأثيرگذاري کمتري داشته اند.
آنچه اهميت دارد، چيزي است که درون اتاق مذاکرات مي گذرد. پشت درهاي 
بســته جرياني شکل مي گيرد که به هر طرف امکان مي دهد تا از منافع خود دفاع 
کند. همان طور که دو طرف تالش دارند به توافقي جامع دست يابند، مخالفان نيز 
تالش دارند تا آن را از بين ببرند. جدا کردن افسانه هاي آنها از واقعيات مذاکرات، 

امکان مي دهد تا بر اساس جزئيات واقعي قضاوت شود.
منبع: هافينگتون پست، 29 ژوئن 2015، )8 تير 1394(

نويسنده: رضا مرعشي برگردان: هادي عبادي

عامل پنهان در مذاکرات اتمي با ايران
مفاهيم اندکي درباره اهميت »شــأن« وجود دارند که در روابط بين الملل مورد 
ســوءتعبير قرار گرفته باشند. توضيح امري که ميان ايران و گروه 1+5 در وين 
مي گذرد، بدون در نظر گرفتن اين متغير ناممکن اســت. در طرف امريکايي، 
اغلــب اوقــات محدوديت هــاي مذاکره کننــدگان به عنــوان محدوديت هاي 
سياســت داخلي شرح داده مي شــود. اين محدوديت ها اساســاً ريشه در منافع 
متضــاد گروه بندي هاي موجود در سيســتم سياســي اياالت متحــده دارد. در 

سياست خارجي امريکا، مفهوم »شأن« جايگاهي ندارد.
مثــاًل در برابر پذيرش اين امــر که مذاکرات ايران و امريکا و شــرکايش داراي 
اســاس يکســاني اســت، مقاومت وجود دارد. اياالت متحده مايل است که امور 
چنين انعکاس يابد: امريکا در اين معادله ابرقدرتي کنترل ناپذير است و در مقابل، 

ايران قدرت ضعيف تري است که بايد پذيرا باشد.
عبارتي که معموالً از مقامات غربي شنيده مي شود چنين است: »ايرانيان مي دانند 
کــه چه کاري بايد انجام دهنــد« اين عبارت به اين معنا اســت که غرب تصميم 
مي گيرد که ايران مجاز به انجام چه کاري اســت. حساســيت غرب به ويژه وقتي 
قابل مشــاهده است که مفهومي با بار مساوي بين ايران و غرب مطرح شود. وقتي 

يکي از مقامات امريکايي اظهار داشت واقع بينانه نيست از ايران انتظار داشته باشيم 
که ســايت هاي نظامي خود را در معرض بازرســي قرار دهد، فوراً سيل انتقادات 

روانه شد.
در مورد ايران، عکس اين مســئله صادق اســت. اغلب اوقات وزير خارجه ايران 
مذاکره کنندگان کشورهاي ديگر را به عنوان شرکاي خود نام مي برد که بازتابي 
از تســاوي است. هيچ ديپلمات امريکايي از چنين زباني استفاده نمي کند. از ابتدا 
مشخص بود که اجراي پروتکل الحاقي يکي از عوامل کليدي توافق نهايي است؛ 
اما وقتي جان کري و ارنست مونيز اظهار داشتند که بازرسي ها »هر زمان و هرکجا« 
خواهد بود، به »شأن« ايراني ها صدمه زدند. آيت اهلل خامنه اي، رهبر عالي مقام ايران 
اظهار داشــت ايران در برابر تقاضاهاي زياده خواهانه خواهد ايستاد و »شأن« خود 
را حفظ خواهد کرد و هيچ گاه اجازه بازرســي از سايت هاي نظامي و مصاحبه با 

دانشمندان اتمي را نخواهد داد.
در مورد زمان بندي رفع تحريم ها نيز عامل »شــأن« بايد حفظ شود. مهم است که 
رفع تحريم ها هم زمان با برخي عقب نشيني هاي ايران در مورد برنامه هسته اي خود 

صورت پذيرد.
منبع: نشنال اينترست، 4 ژوئيه 2015، )13 تير 1394(

نويسنده: تريتا پارسي برگردان: هادي عبادي

چرا روسيه نقش مخربي در گفت وگوهاي اتمي ايفا نمي کند؟

روابــط اياالت متحده و روســيه در ماه هاي اخير به شــدت وخيم شــده اســت. 
صحبت هاي زيادي درباره اينکه جنگ سرد جديدي ميان واشنگتن و مسکو آغاز 
شده، مطرح شده است. درواقع برخي معتقدند که مسکو مايل نيست تحريم هاي 
امريکا درباره ايران لغو شود؛ چرا که اين امر به ايران امکان مي دهد تا در صادرات 
نفت با روسيه به رقابت برخيزد. بااين وجود به نظر مي رسد روسيه تمايل دارد در 
موارد متعددي ازجمله پرونده هســته اي ايران با امريکا همکاري کند. چه چيزي 

تمايل مسکو را توضيح مي دهد؟ حداقل مي توان چهار دليل مطرح کرد:
دولت والديمير پوتين تمايل دارد مسائل سياست خارجي را از هم تفکيک کند. 
توافق نکردن با امريکا در برخي از موارد، باعث نمي شود مسکو در موارد ديگري 
که منفعت مشــترک وجود دارد، با اين کشــور همکاري نکند. هم امريکا و هم 
روســيه تمايل دارند مانع دستيابي ايران به سالح هســته اي شوند، بنابراين از نظر 

مسکو عاقالنه است که در پيگيري اين هدف با اياالت متحده همکاري کند.
روســيه در حــال تالش براي توافقــي در مورد موضوع هســته اي ايران با هدف 
محــدود و اصالح کردن مخالفت ها در مورد رابطه اين کشــور در برابر اوکراين 
اســت. کشــورهايي هستند که نســبت به موضوع هسته اي ايران بيشــتر از آنچه 
روســيه در اوکراين انجام مي دهد، نگران هستند. اين کشــورها شامل اسرائيل، 
ترکيه، مصر، عربســتان ســعودي و شايد چند کشــور غربي عضو ناتو مي شوند. 
شايد تالش هاي جدي و مداوم مسکو نسبت به توافق اتمي ايران باعث شود اين 
کشــورها به تالش هايي که با رهبري امريکا در انتقاد از موضع پوتين نســبت به 

اوکراين صورت گرفته نپيوندند.
شايد قابليت مسکو براي فرار از توافق اتمي با ايران محدود باشد. اگر واقعاً توافق 
نهايي ميان ايران و امريکا در موضوع هسته اي قابل دستيابي باشد، هيچ يک از اين 
دو دولت با وعده مسکو از آن اجتناب نمي کنند. درواقع تالش روسيه براي ايجاد 
مانع در برابر توافق ميان ايران از يک سو و امريکا و شرکاي اروپايي آن از سوي 
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ديگــر، فقط مي توانــد نتيجه برعکس دهد و به چشــم اندازي ضعيف و بي اثر از 
مسکو بينجامد، امري که پوتين دقيقاً مي خواهد از آن اجتناب کند.

ســرانجام اينکه روســيه مي تواند از توافق نهايي اتمي با ايران سود اساسي کسب 
کند؛ اگرچه رفع تحريم ها مي تواند به صادرات بيشتر نفت از سوي ايران و درنتيجه 
رقابت بيشــتر با روسيه و کاهش حضور شرکت هاي روسي در ايران بينجامد، اما 
ايران ثروتمندتر قادر به خريد رآکتورهاي اتمي، اسلحه و ساير کاالها از روسيه 

حتي بيش از آنکه اکنون قادر به خريد آن است، مي شود.
منبع: لوب الگ، 16 ژوئيه 2015، )26 خرداد 1394(

نويسنده: مارک کاتز برگردان: هادي عبادي

توافق با ايران ثابت مي کند صلح امكان پذير است
امروزه حفظ اميد امري دشوار است. داعش همچنان در حال وحشي گري است، 
جنگ در شرق اوکراين ادامه دارد و حتي در اياالت متحده نيز استفاده از اسلحه به 
امري معمول تبديل شده است. بيشتر از هر زماني در گذشته، صلح امري غيرعادي 
و کشــمکش امري عادي به نظر مي رسد؛ اما نقطه هاي روشني نيز ديده مي شود: 

از آن جمله مي توان به حل برنامه هسته اي ايران از طريق ديپلماتيک اشاره کرد.
فراتر از مقاالتي در مورد غني سازي و رفع تحريم ها، تالش خالقانه اي براي يافتن 
صلحــي پايدار وجود دارد که به نظر من بي همتا اســت. اگر دو طرف اوضاع را 
مديريت کنند تا اينکه در 30 ژوئن به توافق برســند، دســتاورد آن ها پيشــگيري 
از جنگــي بين المللي يا ايجاد مانع در برابر دســتيابي به بمــب اتم خواهد بود. به 
نظر مي رســد اين موضوع امري غيرعادي خواهد بود. اين وضعيت برعکس امر 

معمول، صلح پيش از درگيري و کشتار است.
اين مذاکرات اتمي داراي چهار ويژگي اســت که آن را بي همتا مي ســازد. اول 
اينکــه مواجهه بــا برنامه اتمي ايران، بحثي جهاني اســت. اين امر شــامل جامعه 
بين الملل مي شــود، نه فقط اينکه همســايگان ايران درگير آن باشند. اين موضوع 
اهميت دارد چراکه کشــمکش هايي شــبيه اين به ندرت از طريق ديپلماسي حل 

مي شوند، بدون اينکه قبل از آن جنگي رخ داده باشد.
دوم اينکه دو طرف واقعاً در لبه درگيري قرار داشتند. حداقل از سال 2005 جنگ 
عليه ايران در دستورالعمل واشنگتن قرار داشته است. چون جامعه اطالعاتي امريکا 
به اين نتيجه نرســيده بود که ايران برنامه فعال سالح اتمي دارد، طرح حمله سال 

2007 دولت جورج بوش ناکام ماند.
ســوم اينکه نتيجه مذاکرات محصول توافقي حقيقي خواهد بود. شــايد اين امر 
حيرت انگيزترين ويژگي ديپلماســي باشــد. هيچ يک از طرفين به دنبال شکست 

ديگري نيست، بلکه دو طرف به دنبال برد - برد هستند.
چهارمين و آخرين دليل براي بي همتا بودن اين توافق، چشــم انداز آن است. اين 
توافق فراتر از محدود کردن برنامه اتمي ايران است و به دنبال وسعت بخشيدن به 
روابط ميان ايران و غرب اســت. به عنوان نمونه علي شمخاني، دبير شوراي عالي 
امنيت ملي گفته اســت: »ايران و اياالت متحده در فضاي پس از توافق، مي توانند 

به نوعي رفتار کنند که انرژي هاي آن ها صرف جدال با يکديگر نشود«.
منبع: فارن پاليسي، 25 ژوئن 2015، )4 تير 1394(

نويسنده: تريتا پارسي برگردان: هادي عبادي

از ترور ملک فيصل تا تهاجم به يمن
از بحران 1975 )1354( در عربستان سعودي بحراني به بزرگي تهاجم به يمن رخ 
نداده بود. در سال 1975 يک دانشجوي سعودي تحصيل کرده امريکا از خانواده 
دربار، ملک فيصل، پادشــاه عربســتان را ترور کرد. پادشــاهي که قول داده بود 
فلسطين را آزاد کند و در بيت المقدس نماز بخواند. اين ترور در خانواده سلطنتي 
بحران بزرگي ايجاد کرد. در ســال 2015 نيز پس از مرگ ملک عبداهلل، شوک 
بزرگي به خانواده سلطنتي وارد شد. به اين معنا که ملک سلمان، نزديکان ملک 
عبداهلل را حذف کرده و فرزند 34 ســاله خود را به عنــوان وزير دفاع منصوب و 
جنگ با يمن را آغاز کرد. در پي اين حمالت، حوثي ها مناطق بيشتري از يمن را 
از طرفداران عربســتان پاک سازي کردند و کنترل آن را به دست آوردند. در اين 
سال بحران بين عربســتان و امريکا بر سر مسائل هسته اي ايران و... به وجود آمد، 

به طوري که ملک سلمان باوجود دعوت اوباما به کمپ ديويد سفر نکرد.
نکته ديگر اينکه اوباما در گفت وگو با توماس فريدمن اشاره کرد که اصلي ترين 
مشــکل عربستان درون خود عربستان است و از ايران نبايد بهراسد. اين در حالي 
اســت که رؤســاي جمهور قبلي چنين انتقادات آشــکاري را به عربستان مطرح 

نمي کردند. برخالف فشار و سرکوب سياسي وضعيت اقتصادي عربستان خوب 
بوده و هم اکنون 700 ميليارد دالر در بانک هاي اروپا و امريکا ذخيره نقدي دارد.

گفتني است امريکا به منظور حفاظت از چاه هاي نفت و خانواده سلطنتي قراردادي 
براي تحويل هواپيماي پيشرفته F18 با عربستان منعقد کرده است.

منبع: نيويورکر، 25 مه 2015 )4 خرداد 94(
نويسنده: استيو کول

درباره پترائوس قانون اعمال نمي شود!
نخبگان امنيت ملي باور دارند اعضاي باشگاه آن ها بايد با استانداردهاي متفاوتي 
از عدالــت روبرو شــوند، همچنيــن اعتقاد دارنــد جنگ هاي اخيــر در عراق و 
افغانســتان موفقيت آميز بوده ؛ اين درسي است که از حکم قاضي، ديويد کسلر، 
در مورد حکم ماليم ديويد پترائوس، نسبت به محکوميت او براي درز اطالعات 
طبقه بندي شده گرفته مي شود. اگر شخص ديگري همين اقدام را انجام داده بود، 

دو سال حکم تعليقي به سه سال زندان محتوم تبديل مي شد.
گفته مي شــود کــه پترائوس بهترين ژنرال نســل خــود، رهبــري الهام بخش و 
خســتگي ناپذير اســت؛ اما توجه کنيد کــه امريکا در عراق بــه جنگ با داعش 
بازگشــته که جانشين القاعده اي است که پترائوس ظاهراً آن را به شدت شکست 
داده است. امريکا در افغانستان در همان منجالبي فرو رفته که پترائوس و يارانش 
در ســال 2009 ظاهراً از آن با موفقيت بيرون آمدند. او در ســال 2011 به سازمان 

سيا منتقل شد.
با اين وجــود افراد يکي پس از ديگري به قاضي کســلر نامه مي نوشــتند، مبني بر 
اينکه پترائوس به علت موفقيت هايش در هر دو جنگ نبايد به زندان برود. استفان 
هادلي، مشاور امنيت ملي، در ســوم آوريل يعني زماني که داعش براي تصرف 
رمادي آماده مي شــد، اظهار داشــت: »ژنرال پترائوس و مردان و زنان فوق العاده 
تحــت هدايت او، القاعده در عراق را شکســت دادند. اين اقدامي تاريخي بود«. 
مــگان او. ســوليوان، معاون مشــاور امنيت ملي اين اقــدام را پايــدار جلوه داد: 
»درحالي کــه هيچ مرد يا زني نمي توانســت روي پيروزي در عمليات پيچيده در 
عراق حساب کند، قطعاً دخالت پترائوس در معکوس کردن وضعيت وحشتناک 

عراق در سال هاي 2007 و 2008 مهم و ارزشمند بود.«
جان نگل، سرهنگ بازنشسته که به همراه پترائوس دکترين جديدي براي استفاده 
در عراق و افغانستان ابداع کرد، آموزش ارتش عراق را که بارها در برابر داعش 
فــرار کرده »مأموريتي مهم که او آن را کاماًل عالي انجام داد« ناميد. نگل، تالش 
پترائوس براي متقاعد کردن اقوام سني مبني بر حمايت نکردن از القاعده را همچون 

معجزه ناميد، در حالي که همين اقوام از پيشروي هاي داعش دفاع مي کنند.
گراهام آليسون، استاد دانشگاه هاروارد اظهار داشت: »او وضعيت شکست خورده 
در عراق را تحويل گرفت و حداقل وضعيت مساوي را به جاي شکست به امريکا 
تقديم کرد«. افراد ديگري نيز بودند که از حســن تعبير اســتفاده کردند، به عنوان 
نمونه مايکل فولر، مشــاور ارشد سياسي اظهار داشت که ژنرال اعتبار ما را حفظ 
کرد. مشخص نيست که فولر از چه معياري استفاده مي کند که مي گويد امريکا 

پس از حمله اي مبتني بر دروغ همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است.
تنها جان مارتين، ســرهنگ بازنشسته اســت که به نکته اي خاص اشاره مي کند: 

»کشمکش مداوم در عراق نشان مي دهد که کار او کامل نبود«.
دوبــاره به جنگ با گروهي بازگشــته ايم که جانشــين همان گروهي اســت که 
پترائوس شکست داد. اين موضوع نشان مي دهد که ما آن ها را شکست نداده ايم، 
بلکه موقتاً به عقب رانديم. اين امر پرسش هايي در مورد هدف و قضاوت افرادي 

ايجاد مي کند که اصرار دارند پترائوس دشمنان را نابود کرده است.
منبع: سلون، 14 ژوئن 2015، )24 خرداد 1394(

نويسنده: مارسي ويلر برگردان: هادي عبادي

ژئوپليتيک در پس رسوايي فيفا

جاي هيچ بحثي نيست که در فيفا فساد وجود دارد. اين فدراسيون ورزشي مسئول 
بخشي از فعاليت هاي اقتصادي پرمنفعتي است که هم قدرت نرم و هم اعتبار دارد.

هرچند رسوايي و دستگيري هايي که در سال 2015 به وقوع پيوسته ربطي به فساد 
ندارد. فيفا صحنه ديگري از نبرد ميان امريکا و هم پيمانان عليه کشورهايي همچون 

روسيه شده است. سپ بالتر قرباني اين نبرد است.
بالتر در ســال 2005 از درگيري در بازي ژئوپليتيک واشنگتن اجتناب کرد. فيفا 



92
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
56

92
ره 

ما
شـ

    
|   

94
اد 

رد
و م

یر 
   ت

 | 1
57

تحت نظــر او از تأييد نظر امريکا مبني بر عدم ورود  ايران به جام جهاني 200۶ يا 
تقاضايي مبني بر عدم پذيرش فلسطين در فيفا اجتناب کرد.

امريــکا و انگليس نه تنها از اينکه به عنوان ميزبــان جام هاي جهاني 2018 و 2022 
انتخاب نشده اند، نگران بودند، بلکه عليه روسيه نيز به فيفا فشار مي آوردند. آنچه 
عامل اصلي کمپين واشنگتن براي برکناري بالتر محسوب مي شد، اجتناب فيفا از 

تحريم روسيه مطابق با تحريم امريکا و اتحاديه اروپا بود.

حمله واشنگتن به فيفا
در کنگره شصت و پنجم فيفا، 133 عضو از 209 نماينده به بالتر رأي داده بودند. 
اين مقــدار تقريباً ۶4 درصد از اعضاي کنگره را شــامل مي شــد. بالتر باوجود 
چنين وضعيتي اســتعفا کرد. پس از انتخاب مجدد بالتر، نيويورک تايمز، رويترز 
و شــبکه هاي مهم تلويزيوني اعالم کردند وضعيت او به شــدت توسط مقامات 

امريکايي تحت بررسي است.
پيش از بازرسي بالتر، امريکا پليس سوئيس را مجبور کرده بود تا هفت مقام فيفا 
را در 27 مه 2015 بازداشــت کند. درواقع امريکايي ها بازرسي را هنگامي شدت 
بخشيدند که بازرسي جداگانه اي توسط مقامات در سوئيس در مورد چگونگي 
اعطاي ميزبانــي جام هاي جهاني 2018 و 2022 به روســيه و قطر در جريان بود. 
موضوع اصلي همين جا است. فيفا مايل نبود تا تصميمات خود را لغو و از وضعيت 
ژئوپليتيک امريکا در برابر روسيه پيروي کند. زمان بندي دستگيري ها 24 ساعت 
پيش از انتخابات فيفا انجام شد. دستگيري ها طوري آگاهانه طرح ريزي شده بود 

که از انتخاب مجدد بالتر جلوگيري کند.

دليل پنهان دستگيري هاي مقامات فيفا
کل رســوايي فيفا در مورد فساد نيست. کل موضوع در مورد ژئوپليتيک و اداره 
جهان است. سپ بالتر مجبور شد استعفا دهد؛ چراکه فيفا از لغو تصميم خود مبني 

بر ميزباني سال هاي 2018 و 2022 و به ويژه ميزباني روسيه اجتناب کرد.
منبع: گلوبال ريسرچ، 13 ژوئن 2015، )23 خرداد 1394(

نويسنده: مهدي ناظم الرعايا برگردان: هادي عبادي

طرح نفت ايران در وزارت نيروي روسيه

بــراي نخســتين بــار، روســيه رســماً اعــالم کــرد کــه در صــادرات نفــت ايــران 
شــرکت خواهــد داشــت. در ايــن طــرح، شــرکت هاي روســيه فعاليــت خواهنــد 
ــي و در اصــل، در کشــورهاي آســيا –  ــازار جهان ــران را در ب ــا نفــت اي کــرد ت
اقيانــوس آرام بــه فــروش برســانند. ايــران قصــد دارد بــا درآمــد حاصــل از آن، 
ــانت«،  ــع نشــريه »کامرس ــاد مناب ــه اعتق ــد. ب ــداري کن ــيه را خري ــاي روس کااله
روســيه از ايــن تجــارت نفــع زيــادي نخواهــد بــرد، امــا از لحــاظ سياســي، بــراي 
روســيه مهــم اســت کــه جايــگاه خــود در ايــن بــازار را در اختيــار رقيبــان قــرار 

ندهد.
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران که در هفته گذشــته، با آقاي نوواک شرايط 
توافق را بررســي کرده بــود، به خبرگزاري »بلومبرگ« گفــت که »در روزهاي 
آينده« ارســال نفت به روسيه آغاز خواهد شــد. وزير نفت ايران خاطر نشان کرد 
روسيه »در شبانه روز، حدود 500 هزار بشکه نفت« خريداري خواهد کرد و ايران 
نيز درآمد حاصل از آن را صرف خريد فوالد، گندم و فرآورده هاي نفتي خواهد 
کرد. به گفته وي، اين نفت در اختيار بالروس و قزاقستان نيز قرار خواهد گرفت. 
مهدي ســنائي، سفير ايران در روســيه، در مصاحبه با نشريه »کامرسانت«، حجم 
پروژه هاي مشترک را 70 ميليارد دالر برآورد کرد. الکساندر نوواک اعالم کرد 
که احتمال دارد، معامله نفتي با روسيه »صرف نظر از تحريم هاي اعمالي عليه نفت 
ايران« انجام شود. وي گفت: »ما تحريمي اعمال نکرده ايم. در حال حاضر، براي 

شرکت ها در رابطه با فعاليت در اين زمينه کمترين محدوديتي وجود ندارد«.
منبع: کامرسانت، 9 ژوئن 2015 )19 خرداد 1394(

نويسنده: کيريل ملنيكوف
اشتراک منافع اسرائيلي ها و سعودي ها در برابر ايران1

از آغاز سال 2014 تاکنون، نمايندگان اسرائيل و عربستان سعودي براي گفت وگو 
درباره دشــمن مشــترک خود، يعني ايران، پنــج ديدار محرمانه داشــته اند. اين 
نمايندگان رياض و تل اويو با پرده برداشــتن از روي ديپلماســي پنهان خود در 
شوراي روابط خارجي امريکا در واشنگتن با يکديگر ديدار و گفت وگو کردند. 

ديگر همه مي دانند که زمامداران اســرائيل و عربستان ازجمله دولت هايي هستند 
که رويدادها و تحوالت خاورميانه را از نزديک و به دقت زير نظر دارند، چراکه 
عالئق مشــترکي براي ايجاد مشکل و ســدکردن راه ايران دارند؛ اما عربستان و 
اسرائيل تالش مي کردند تا هرگز رسماً به داشتن ارتباط با يکديگر اعتراف نکنند. 
عربستان سعودي هنوزهم حق موجوديت اسرائيل را به رسميت نمي شناسد؛ ولي 
اسرائيل بايد پيشــنهاد صلح عربستان ســعودي، مبني بر ايجاد کشور فلسطين را 

بپذيرد.
منبع: پست & کورير، 6 ژوئن 2015 )16 خرداد 1394(

نويسنده: الي ليک
 عراق در آستانه »فاجعه انساني«2

فيليپ هفينک نماينده يونيســف در عراق هشدار داد: »وضعيت انساني در عراق 
در آســتانه فاجعه اســت.« جنگ بين نيروهاي عراقي و داعش در اطراف رمادي 
در اســتان االنبار، بحران انســاني در عراق را که از زمان تصرف موصل در دهم 
ژوئن 2014 آغاز شده، افزايش داده است. حدود 150 هزار نفر از ساکنان رمادي 
کــه از زمان جنگ از اين شــهر و اطراف آن فرار کردنــد، به صفوف آوارگان 
پيوستند. در حال حاضر، بيش از 2/3 ميليون عراقي در داخل کشور آواره اند يا به 
خارج پناهنده شده اند. هفينک پيش بيني کرده که يک ميليون آواره ديگر به ويژه 
از استان هاي االنبار، صالح الدين و دياله به جمع آوراگان عراقي اضافه شود. اکثر 
آوارگان در اردوگاه هــا يا در ســرپناه هاي موقت با درجه حرارتي که ازاين پس 
در برخي روزها به 45 درجه مي رســد، اسکان يافته اند و هيچ امکاناتي حتي مواد 
غذايي، آب، اقالم بهداشتي در اختيار ندارند. کاهش کمک هاي بشردوستانه به 
علت کاهش بودجه مؤسسات سازمان ملل به بحران مالي که مقامات عراقي با آن 

مواجه اند، افزوده است.
منبع: لوموند، 6 ژوئن 2015 )16 خرداد 1394(

Helene Sallon نويسنده: هلن سالون

آمادگي »داعش« براي انجام عمليات تروريستي در 
جنوب شرقي آسيا

شبه نظاميان داعش قصد دارند، در برخي از کشورهاي جنوب شرقي آسيا از طريق 
نيروهاي شاخه »کتيبه المناصرين« که از اهالي اين منطقه تشکيل شده اند، دست به 
عمليات تروريستي بزنند. براساس گزارشات رسيده از انستيتوي مطالعات بين الملل 
ســنگاپور که توسط جاسميندر سينگ تهيه شده است، شاخه »کتيبه المناصرين« 
بــراي کشــورهاي مجمع الجزاير مااليي، ازجملــه، مالزي، اندونــزي، فيليپين و 
ســنگاپور تهديد بزرگي محسوب مي شــود. اين نويسنده خاطرنشان مي کند که 
داعش خود، براي تمامي جهان تهديد به شمار مي رود و شبه نظاميان شاخه »کتيبه 

المناصرين« تهديد مستقيمي براي کشورهاي جنوب شرقي آسيا است.
از مدت ها پيش، مشخص شده اســت که در ميان شبه نظاميان گروهک داعش، 
شهروندان کشورهاي جنوب شرقي آسيا نيز حضور يافته اند. در حال حاضر، آنان 
فقط بخش کوچکي از ارتش 30 هزارنفره داعش را تشکيل مي دهند اما، در اين 
اواخر، ايــن بخش از داعش در رابطه با طرح هــاي جهاني گروهک، از اهميت 
چشمگيري برخوردار شده است. رياست اين شاخه را ابراهيم االندونزي برعهده 
دارد. هــدف اصلي اين شــاخه کمک به داعش بــراي روي کار آوردن »دولت 
اسالمي« در عراق و سوريه است. و اما اين شاخه از داعش در کشورهاي جنوب 
شرقي آســيا، در زمينه تبليغات، فعاليت گسترده اي دارد، شبه نظاميان جديدي را 
اجيــر مي کند و به اعضاي خانواده آن دســت از افرادي کــه به صفوف داعش 
پيوســته اند و يا کشته شــده اند، کمک مي کند. وجود چنين شاخه اي در داعش 
که در آن عمدتاً به زبان عربي ســخن مي گويند، عامــل ايجاد انگيزه قوي براي 
جهاديون مااليي محسوب مي شود. به نوشته اين گزارش، در حدود 30 گروهک 
جهادي گوناگون در جنوب شــرقي آسيا با وساطت »کتيبه المناصرين« در برابر 
»داعش« ســوگند وفاداري خورده انــد و از اين طريق، نفوذ داعش در اين منطقه 

رو به رشد نهاده است.
منبع: کامرسانت، 30 مه 2015 )9 خرداد 1394(

نويسنده: آلنا ميكالشوسكايا

1.Israelis and Saudis find common ground against Iran
 2.L’Irak au bord d’ un« désastre humanitaire »
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توضيحات شاعر ملي؛ دکتر اديب برومند
جناب آقاي ميثمي مدير محترم نشريه چشم انداز ايران

با عرض تشــکر فراوان از اينکه نشــريه ارزشــمند چشــم انداز را براي مخلص 
مي فرســتيد. به آگاهي مي رسانم اين نشــريه يکي از مفيدترين و پرمطلب ترين 
نشرياتي است که در تهران منتشر مي شود، به ويژه مقاالت خود شما که محققانه 
و حاکي از اطالعات منطبق با اوضاع روز و بســي مغتنم است. مطالبي را هم که 
آقاي طيراني درباره جبهه  ملي مي نويسند، اکثر قريب به اتفاق صحيح است. تنها 

در دو بخش اشتباه کوچکي ديده ام که الزم به تذکر است.
1. نخســتين جلســه جبهه  ملي در خانه زنده ياد اللهيار صالح برگزار شده است. 
بدين شرح که در نيمه تيرماه 1339 اينجانب اديب برومند به خانه ايشان دعوت 
و وقتي وارد مجلس شــدم آقايان: باقر کاظمي، دکتر ســنجابي، دکتر صديقي، 
مهندس حق شــناس، کشــاورز صدر، مهندس خليلي، محمود نريمان، مهندس 
بازرگان، علي اشــرف منوچهري، نزيه، غنــي زاده، کريم آبادي در آنجا حضور 
داشــتند. آقاي صالح نامزد نمايندگي کاشــان به اصرار کاشانيان مجبور بود به 
کاشــان برود، ولي گفت آقايان در همين خانه جلســات خود را تشکيل دهند و 

درباره آزادي انتخابات و آزادي هاي مصرح در قانون  اساسي بحث کنند. 
اين جلســه ادامه داشــت و در جلســات بعد درباره اجراي قانون اساسي و لزوم 
آزادي در کشور بحث شد. وقتي خواستند نامي براي اين تجمع در نظر بگيرند، 
دکتر ســنجابي گفت: جبهه ملي دوم بهترين نامي است که مي توان اختيار کرد. 
و حاضران مجلس شــديداً کف زدند. موضوع ديگر از مرقومات آقاي طيراني 
درباره تشکيل جبهه  ملي پنجم بود که تنها به وسيله اينجانب انجام يافت و آقايان 
اردالن، ورجاونــد و موحد موافق اين کار نبودند، ولي من تن به قضا داده، چند 
تن از اعضاي جبهه قبل را براي تشکيل شورا دعوت کردم، اما پس از دو جلسه 
از ســوي دادستاني احضار شــدم و براي اين کار مواخذه شــدم، ولي در آنجا 
به قدري درباره لزوم تشــکيل جبهه ملي تند، عصباني و بدون اعتنا به زندان رفتن 
و هر نوع مصيبت ديگر صحبت کردم که آقاياني که پشت سر من ايستاده و از 
جبهه ملي بدگويي مي کردند، يک باره خاموش شدند و مرا نزد دادستان هدايت 
کردند. نزد دادستان هم همان گونه مطالب گفته شده را تکرار کردم. اتفاقاً ايشان 
مرد خوبي بود و گفت فعاًل يک ضمانت 50 هزار توماني بدهيد تا بعد دراين باره 
بحث و گفت وگو بشود و مدت يک ماه کارکنان دادستاني و احياناً امنيتي با من 
قرار مالقات مي گذاشتند و مي خواستند از نيات جبهه  ملي که آيا خيال براندازي 
و ايجاد تظاهرات خياباني و کارهاي اغتشاشي دارد يا نه، پرسش هاي پيچ درپيچ 
مي  کردند تا سرانجام مطمئن شدند که جبهه  ملي مطلقاً اهل اين حرکات نيست 
و کاماًل قانوني عمل مي کند و شــأن او اقتضا نمي کند که خالف قانون در هيچ 
مورد اقدامي بکند، تنها جنبه اپوزيسيون بر منوال دموکراسي دارد. خالصه پس 
از مدت ها کلنجاررفتن با من در اينکه جبهه  ملي چه هدفي از تشکيل خود دارد، 
گفتم هدفي جز روشن  نگه داشــتن چراغ تفکرات ميهن پرستانه و دموکراتيک 
مصدق ندارد و به عنوان اپوزيســيون اعتدالي و قانوني به راه و رسم وطن خواهي 
و دموکراســي ادامه خواهد داد. پس ازاين سخنان که مدتي طول کشيد تشکيل 

جلسات شوراي جبهه  ملي را در منازل بالمناع تشخيص دادند.
با احترام ـ اديب برومند ***

با سالم خدمت دست اندرکاران مجله چشم انداز ايران تقاضا مي کنم مطلب زير 
را که در نشــريه اعتماد 1394/4/7 چاپ شــده، در نشــريه راهبردي خود درج 

فرماييد.
ســردار جاللي: امروز مي توانيم بگوييم امريکايي ها در خليج فارس همســايه ما 
هستند. با توجه به پايگاه هاي نظامي و استقرايي که در خليج فارس دارند رويکرد 
آن ها مدل جديدي از تهديد اســت و خود در مناقشات منطقه دخالت نکرده و 
از طريق هم پيمانان منطقه اي در چارچوب لجســتيک اطالعات و مستشــاري و 
ائتالف سياســي عمل مي کنند. ائتالفي با نام ائتالف عربي با محورت عربســتان 

شکل گرفته است. 

...حوزه هاي تنش با عربســتان حول چند محور است: 1. محور جنگ عقيدتي، 
ايدئولوژيکي اســت، آنها تفکر تکفيري ســلفي را در دنيا توسعه مي دهند و ما 
تفکر اســالم ناب را؛ 2. محور تهديدات امنيتي نواحي آســيب پذيري در کشور 
وجود دارد که بعضي از فرق اســالمي همگرايي شان با تفکر سلفي بيشتر است؛ 
3. حوزه اقتصادي ازجمله کاهش قيمت نفت؛ 4. حوزه سايبري ردپاي سايبري 

عربستان در مناقشات داخلي کشور مشاهده مي شود. 
عربستان به اندازه کل کشور چين سالح خريداري و انبار کرده است. اين مسئله 
عربستان را از يک کشور رقيب منطقه اي به يک تهديد نيابتي تبديل مي کند که 

بايد براي مدل هاي جديدي از مقابله آماده باشيم. 
عربســتان داراي تفکر و مکتب نظامي نيســت و صرفاً  دستورات و روش هايش 
را از طريق مستشاري امريکايي ها و اسرائيلي ها انجام مي دهد )درواقع الگوهاي 
امريکايي و اسرائيلي در برابر ما قرار دارد( که اليه هاي مختلفي دارد و يک اليه 
آن سياسي است و وظيفه دستگاه ديپلماسي کشور است که نگذارد عليه کشور 

شکل بگيرد.
... دو فرمان توســط رهبري معظم انقالب صادرشده در مالقات سي ام فروردين 
94 با فرماندهان ارتش جمهوري اســالمي فرمودند: »همه دســتگاه هاي اجرايي 
کشــور بايد خودشــان را در برابر تهديد آماده کنند هم از نظر ســازمان دهي و 
سالح و هم از نظر روحي و معنوي« و بعد فرمودند اين يک دستورالعمل رسمي 
است. دستورالعمل اول دعوت به آمادگي است و دومين موضع گيري اين است 
که ايشان در دانشگاه امام حسين)ع( اشاره به جنگ نيابتي کرده و فرمودند: »اگر 
آنها جلو بيايند ما برخورد مي کنيم و هزينه زيادي به آنها تحميل خواهد شــد.« 
درواقع اشــاره به جنگ نيابتي و دســتور آمادگي توسط معظم له مفهومش اين 

است که داريم به سمت تهديد نزديک مي شويم. 
توجه داشــته باشــيم رســانه يکي از مؤلفه هاي قدرت ملي و دفاعي اســت که 
اســتراتژي امريکا درصدد جداسازي مردم از حکومت است که امروز رسانه ها 
کاماًل نقش استراتژيک در اداره کشورها و حفظ انسجام ملي و حفظ ارتباط بين 

حکومت و مردم و حفظ استقالل سياسي و فرهنگي و دفاعي کشور را دارند.
م ـ ي تهران

***
مصدق و نفت

گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش
 مي گويم و بعد از من گويند به دوران ها

چند روز پيش آقاي مهندس زنگنه وزير نفت، در يک مصاحبه مطبوعاتي گفت: 
اميدوارم به زودي از اين اقتصاد نفت محور راحت شــويم و صادرات غيرنفتي ما 

جايگزين آن شود.
مصدق، سياست نفتي کشور را اين گونه اعالم کرد: نفت يک منبع تجديدناپذير 
و متعلق به نســل هاي آينده است و ما حق استفاده از آن را نداريم. مصدق براي 
مبارزه با اقتصاد نفت محور فقط به مردم تکيه داشــت و مي دانست توسعه بدون 

آزادي و آزادي بدون مشارکت مردم امکان ندارد. 
او تنها نخست وزير تاريخ معاصر ايران بود که نه تنها حقوق نمي گرفت،  بلکه تا 
حد امکان هزينه سفرهاي خارجي دولت را از جيب خود مي پرداخت. داروندار 
او در زندگي عبارت بود از ده کوچک احمد آباد در چند کيلومتري تهران که 

پس از 28 مرداد به آنجا تبعيد شد و همان جا هم مرد.
او کاخ نشــين نبود. خانه محقر او در خيابان حشــمت الدوله تهران در 28 مرداد 
توسط اوباش غارت شد. سندي تاريخي در محکوميت حکومت کودتا و اربابان 
امريکايي و انگليســي آن ها بود. مصدق طرفدار سرســخت قانون اساسي بود و 
مي گفت: »اختيارات شــاه را قانون  اساسي تعيين کرده؛ شاه بايد سلطنت کند نه 

حکومت.
مصدق مي خواست مانند قائم مقام و اميرکبير، صدراعظم با کفايت دوران قاجار، 
دست درباري هاي مفت خور و وطن فروش از خزانه ملت ايران را کوتاه کند که 

هر سه با همکاري امپرياليسم زمان و نوکران داخلي آن ها از بين رفتند.

چشم انداز خوانندگان
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نويســنده کتاب نخبه کشي فراموش کرده بود که موقعيت راهبردي خليج فارس 
اجازه نمي داد حکومت هاي مردمي در ايران سر کار بيايند و پس از کشف نفت 

اين کشور براي آنها حکم رگ و زندگي را براي آن ها پيدا کرد.
امپرياليسم مي دانســت اگر اتحاد شوروي خود را به خليج فارس رسانده و تنگه 
هرمز را مســدود کند، ســقوط غرب حتمي است، لذا تمام کشورهاي نفت  خيز 
حاشــيه خليج فارس را زير ســلطه خود گرفت و به صورت پايگاهي عليه اتحاد 

شوروي درآورد.
مصدق که از مخاطرات اين کار خبر داشــت با اعالم سياســت موازنه منفي از 
اين دام جســت. او مي گفت اتحاد شــوروي يک ابرقدرت است و ايران نبايد و 
نمي تواند به صورت پايگاهي عليه او درآيد تا با اتحاد شوروي و بقيه دنيا روابطي 

دوستانه براساس منافع متقابل داريم.
مصدق نمي خواست ايران مانند عربستان در منجالبي از نفت، وابستگي و ابتذال 
جامعه مصرفي دســت وپا بزند. عربستان در اوپک هم نقش يهوداي نفتي را ايفا 
مي کند و در ايجاد آنچه امروز به نام داعش يا حکومت اسالمي به جان دنيا افتاده 
نقش اساســي دارد. ماجراي شــرکت او در توطئه 11 سپتامبر و روابط پنهاني او 
با اســرائيل نقاب از چهره او برداشــت تا مسلمانان دوست را از دشمن تشخيص 

دهند. 
اگر پيش از انقالب شــاه ژاندارم منطقه بود، اکنون اين نقش به عربستان واگذار 

شده تا مردم سوريه، عراق و افغانستان حتي يمن را به خاک سياه بنشاند.
در عربستان به نام اسالم گردن و دست وپا قطع مي کنند و مردم  به خصوص زنان 
از هيچ حقوقي برخوردار نيســتند و پادشاه عربستان با 38 زن نماد شرم آوري از 

عياشي هاي حکام عرب با پول نفت است. 
نفــت، اين قدرت را به حکومت هاي ارتجاعي داد تا بدون در نظر گرفتن حقوق 
مــردم به حکومت خود ادامه دهنــد و مردم را فقط گوشــت دم توپ بدانند و 
بدين ترتيب نفت پس از کودتاي 28 مرداد به جاي اينکه قاتق نان مردم شود قاتل 

جان آن ها شده بود.
مصدق بــا ديکتاتوري که کمپاني هــاي نفتي ديکته مي کردنــد کاماًل مخالف 
بود و آزادي را شــرط ســالمت اقتصادي و سياســي جامعه مي دانست. دربار و 
اربابان انگليسي، امريکايي او را طوري ترسانده بود که ايدن، نخست وزير وقت 
انگلســتان، در خاطرات خود نوشــت: تنها پس از سقوط مصدق خواب آرامي 

کردم.
مصدق، مفهوم سوسياليســم و علت وقوع انقالب بلشويکي در روسيه را درک 
کرده بود و مي دانست که فقر و ثروت تا ابد کنار هم نمي توانند زندگي کنند و 

از مردم گرسنه و توسري  خورده هيچ انتظاري نمي توان داشت.
اليحــه از کجا آورده اي که او به مجلس برد براي کاســتن از جهنم طبقاتي در 
جامعه بود. در تحليل نهايي، مصــدق را مي توان نماينده بورژوازي نوپاي ايران 

دانست که سعي داشت کشور را از منجالب اقتصاد نفت محور بيرون بکشد.
بازار از پايگاه هاي مهم مصدق بود و با بازار امروز زمين تا آســمان فرق داشت، 
اشــخاصي چون حاج مانيان و شمشيري در راه مصدق زندان و تبعيد را به جان 

خريدند. 
دوران مصــدق تنهــا دوراني بود که مردم مزه آزادي را چشــيدند و احســاس 
شــخصيت کردند، فرياد يــا مرگ يا مصــدق در 30 تير که قوام سياســتمدار 
کهنه کار را فراري داد، در حقيقت همان فرياد يا مرگ يا آزادي بود که خواب 

از چشم امپرياليسم گرفته بود.
شــهيد دکتر حســين فاطمي، وزير امورخارجــه مصدق، امپرياليســم امريکا و 
انگليس را در شطرنج سياسي آن چنان مات کرده بود که پس از پيروزي کودتا 
و پس ازآنکه به دست دار و دسته شعبان جعفري شديداً مجروح شد با حالت تب 

اعدامش کردند.
کودتاي 28 مرداد، ايران را اسير اقتصاد نفت محور و ديکتاتوري نظامي ناشي از 
آن کرد. شــاه مانند عربســتان امروز ژاندارم منطقه و جالد آزادي انديشه و بيان 
شد و بورژوازي نوپاي ملي جاي خود را به خطرناک ترين و بي اخالق ترين قشر 
جامعه يعني بورژوازي مالي يا سرمايه داري وابسته داد و پس از انقالب هم دست 

از سر مردم برنداشت. 
اما اقتصاد علمي  است به دقت رياضي که به هيچ عنوان فريب کسي را نمي خورد، 
بحران اقتصادي اگر به موقع حل نشود، به بحران سياسي و آشوب  هاي اجتماعي 

تبديل مي شود.

شاه براي فرار از اين بحران باعجله به سراغ ياران مصدق رفت اما دير شده بود و 
مارکس مي گويد: گذشته به دو صورت تکرار مي شود يک بار به صورت کمدي 

منوچهر بصيرو يک بار تراژدي. ***
مسعود رجوي اينجاست

مهندس لطف اهلل ميثمي در شماره 89 نشريه چشم  انداز ايران، سرمقاله اي باعنوان 
»مسعود رجوي کجاست؟« نوشته است. با خواندن آن، اين پرسش براي نگارنده 
ايجاد شد که راستي ما تا کي بايد در پي مسعود رجوي باشيم و او را جست وجو 
کنيم؟ ما که مســئول اطالعات و امنيت کشــور نيســتيم. آيا جامعه وظيفه دارد 
همچنان داســتان هايي را که براي نســل جوان امروزي ما همچون اساطير است، 
بخوانــد و جســت وجو و پيگيري کند؟ باز در پاســخ به خود گفتــم، منظور از 
رجوي کجاســت؟ مي تواند پرســش از يک هويت و جريان فکري و فرهنگي 
باشــد که بســيار عبرت آموز اســت. به اين خاطر با نگاه اول تصميم گرفتم طي 
نامه اي از مهندس ميثمي درخواست کنم يک کتاب پيرامون سازمان مجاهدين 
خلــق از پيدايش تا خردادماه 13۶0 نوشــته و تمام اطالعــات موردنياز تاريخي 
را رويدادنگاري کرده و ســفره اين همه گفت وگوهــا و تحليل هاي پراکنده را 
نيز جمع کند، مگر آنکه پرســش جديدي پيش آيد و نياز به شــرح، تفصيل و 
تحليل داشته باشــد،  چراکه کش دادن يک موضوع و به موقع از سر ميز مذاکره 
برنخاســتن، از اهميت موضوع و گفتمان و ارزش گوينده مي کاهد، به ويژه اگر 
مسائل مهمتري فضاي جامعه را فراگرفته باشد که بايد به آنها پرداخته شود. به نظر 
مي رسد به يک «Hand book» پيرامون مجاهدين خلق از ابتداي تأسيس تا 
انتهاي آن، نياز است و بر همين اساس پيشنهاد و تأکيد مي کنم تا آن را تهيه کنند. 
شــايد منظور نويســنده از موضوع »مسعود رجوي کجاســت؟«  معرفي جرياني 
فکري - فرهنگي و عملکرد رجوي باشد، در اين صورت برداشت دوم من اين 
است که رجوي اينجاست. ما هرروزه با او برخورد مي کنيم. او بسيار تکثير شده 
و سراپرده اذهان و فرهنگ سياسي ـ مذهبي ما را فراگرفته است، زيرا با ذهنيتي 

که از رجوي داريم و شاخصه هاي او که عبارت اند از:
1. دگماتيسم و انجماد فکري

2. مديريت نظامي
3. پاسخگونبودن

4. حل و فصل مسائل با قدرت اسلحه و تفکر مايل به ميليتاريستي و...
5. تفسير مذهب به نفع قدرت و جريان و تشکيالت خويش

۶. ابزارانگاري جان مردم
7. قائــل به توجيه کردن هدف به هر وســيله و اين گونه شــاخصه ها که براي او 

گفته اند. 
با اين شــاخصه ها رجوي همين جاست. با شــاخصه هاي رجوي به اطراف خود 
نگاه کنيد، ببينيد چه تعداد رجوي در اطراف ما يافت مي شــود. آيا کم هســتند 
کســاني که مذهب را به نفع قدرت شخص يا تشکيالت خود و جريان خويش 
تفسير مي کنند؟ آيا کم هستند کساني که با مردم به صورت ابزارتوده اي و يک بار 
مصرف برخورد مي کنند و آيا کم  هستند کساني که در انديشه هاي دگم خويش 
فرورفته و فقط خود را مصداق حق و بقيه را به راه باطل مي دانند؟ آيا کم هستند 
کساني که فقط با زور اسلحه و... مي خواهند منطق خود را به پيش ببرند؟ پس اگر 
اين گونه افراد را در اطراف خود يافتيد، بدانيد رجوي همين جاســت. بله رجوي 
به شکل جسماني در ايران نيســت، اما به صورت فرهنگي ريشه کرده است. در 
يک کالم به اطراف خود توجه کنيد هر فرد يا تشکيالت و جرياني را مالحظه 
مي کنيد که خود را حق مطلق و غير خود را باطل مي شمارد، او همان رجوي و 
تشکيالت اوست. بياييد رجوي و تشکيالتش را که بازتوليد شده بشناسيم وگرنه 
سراغ افسانه هاي پيشينيان رفتن، داروي امروز ما نيست. اگر بازتوليدشدن انديشه 
و مشــي رجوي را نشناسيم، رجوي جسمي هم به طور قطعي بازخواهد گشت و 
با همان شاخصه ها و چه بسا او و يا خط مشي او بر جامعه حاکميت خواهد يافت 

درحالي که متوجه نمي شويم.
چــه اهميتي دارد که رجوي کيســت؟ هر کس بپندارد که جامعه و کشــور ما 
پادگان اشــرف است و بخواهد به چنين مديريتي دســت يابد، او همان رجوي 
اســت. تفاوتي در اين نيســت که از چه قشر و چه صنفي باشــد. مهم ماهيت و 

خط مشي است نه اجسام و ابدان و شناسنامه ها. 
درهرحال اگر منظور شــناخت ماهيت ها و فرونيفتادن در مشي هاي خسارت بار 
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گذشته است، جاي بسي تقدير دارد و بايد از نشريه چشم  انداز ايران به خاطر آن 
تشــکر کرد وگرنه بااين همه گرفتاري هاي اجتماعي، مطالعه رجوي کجاست؟ 
پرسشــي در اولويت نيســت و بايد رجوي هاي بازتوليد شده را شناخت. به نظر 
مي رســد تا زماني که فرهنگ »وشــاورهم في االمر و امرهم شــوري بينهم« نظير 
فرهنگ نماز و عاشــورا در جامعه ما نهادينه نشــود، پي درپي رجوي ها بازتوليد 

عباس نصرمي شوند و در تشکيالت کوچک و بزرگ خود حکمراني مي کنند. ***
پاسخ به مقاله انشعاب يا راهكار جبهه اي

مهندس سحابي يا مهندس بازرگان کدام يک محور انشعاب
در شــماره 90 دوماهنامه چشــم انداز ايران، مقاله اي به قلم انديشــمند گرانقدر 
دکتر محمدحســين رفيعي با عنوان »انشعاب يا راهکار جبهه اي« نگاشته شد که 
به موضوع انشــعاب در نهضت آزادي در سال 1358 و تأثير آن بر روند انقالب 
پرداخته  شده است. نگارنده در اين مقاله به موضوعاتي چون تأثير گذشت زمان 
بر تحوالت فکري دوران دولت موقت -که بيشــتر مطالــب اين موضوعات به 
کتاب خاطرات مرحوم عزت اهلل ســحابي ارجاع داده شــده- پرداخته است. در 

پاسخ به مطالب نگارنده موارد زير مطرح مي شود:
در شرايط فعلي و کنوني که همبستگي تمامي جريان ها و گروه هاي سياسي . 1

همفکر را مي طلبد چه لزومي به نگاشتن اين مطالب بود.
اگر نگارنده به لزوم نگاشــتن اين مطالب تأکيد مي ورزد بايد در پاسخ گفت . 2

اينجانب بارها و بارها از زبان مرحوم مهندس ســحابي شــنيدم که اگر قرار شد 
روزي همه سياسيون اشتباهات سياسي خود را بگويند، من نيز در کمال صداقت 
و صراحت خواهم گفت، يکي از اشــتباهات سياسي ام خروج از نهضت آزادي 
است. دوم در زماني که شخص مرحوم مهندس سحابي در قيد حيات نيستند بيان 

اين مطالب ضرورتي نداشت.
در اين مقاله درباره مرحوم سحابي و اشخاصي که در قيد حيات نيستند مطالبي . 3

آمده يا باوجود زنده بودن به داليلي به نظر اينجانب نمي توانند يا نمي خواهند از 
خود دفاع کنند؛ مطالبي درباره اشخاصي چون نزيه و قطب زاده که در قيد حيات 
نيستند، يا مهندس اميرانتظام، دکتر ابراهيم يزدي که در شرايط کنوني شايد مايل 

به پاسخگويي نيستند.
در اين مقاله اشکاالتي به دولت موقت آمده است. نمي خواهيم بگوييم دولت . 4

موقت بدون عيب اســت. دولت موقت فقط 9 ماه بر سر کار بود، اما به اندازه 90 
سال از دولت موقت ايراد مي گيرند. پس از دولت موقت 11 دولت تشکيل شده، 
اين دولت ها چقدر اشکال و ايراد داشته و دارند؟ )به ويژه دولت هاي نهم و دهم(

مقاله مذکور، منشأ و مبدأ اختالف اعضاي نهضت آزادي در داخل و خارج از . 5
کشور را مرحوم مهندس سحابي و دکتر يزدي مي داند و در جمع بندي و تحليل 
مقاله خود مي گويد محور انشــعاب، مرحوم مهندس ســحابي بوده و با انشعاب 
منشأ اثري در تحوالت سياسي جامعه شده و با بيان اين مطلب مي خواهد بگويد 
کساني که در نهضت آزادي ماندند، هيچ کار مثبت و منشأ اثري از خود به جاي 
نگذاشته اند. بايد اين نکته را يادآوري کنم که در سالگرد نهضت در سال 1382 
که در زمان دولت اصالحات و در منزل دکتر يزدي برگزار شــده بود، مرتضي 
کاظميان از روزنامه نگاران و فعاالن ملي مذهبي که اکنون در خارج از کشــور 
به ســر مي برد، در سخنان خود گفت به پيشکســوتان و دوستان نهضتي تبريک 
مي گويم که طي چند دهه توانسته اند با هم در يک جمع کار کنند بااينکه خود 

به تنهايي هرکدام يک جمعي را مي توانند اداره کنند. 
۶. نگارنــده مقاله مهنــدس بازرگان را نقــد مي کند که از يک دســته و گروه 
طرفداري مي کرده اســت.  اين ايراد به مهنــدس بازرگان را هيچ فرد منصفي که 
با روحيات مرحوم مهندس بازرگان آشــنا باشــد، نمي پذيــرد. مرحوم مهندس 
بازرگان با مرحوم مهندس ســحابي نسبت فاميلي داشته اند، چطور ممکن است 

کسي جانب فاميل خود را نگه ندارد.
7. هيچ فرد بي غرضي ترديد ندارد که مهندس ســحابي از خالق ترين، پيگيرترين 
و پرکارتريــن کادرهاي اين حزب بوده اســت، اما اينکــه نگارنده مقاله مدعي 
اســت که کارنامه مهندس ســحابي با هيچ کس در نهضت قابل مقايســه نيست، 
مطلبي خالف واقع  و مبالغه آميز است. قطعاً در ميان نيروهاي اپوزيسيون و شايد 
پوزيسيون دکتر ابراهيم يزدي شخصيتي کم نظير است که به گفته خود نگارنده 
توانســت در خارج از کشور200 نفر کادر تربيت کند و به ايران بياورد و آنها به 
نهضــت بپيوندند. به تصديق فعاالن و گروه هاي سياســي که پيش از انقالب در 

خارج از کشور بودند دکتر يزدي يکي از پرکارترين افراد آن زمان ها در خارج 
از ايران بوده اســت. جلد دوم خاطرات وي اين فعاليت ها را مســتند نشان مي دهد. 
وي هميــن  رويه را پس از انقالب تا ســال 1388 در ايران ادامه داد و با اتفاقات 
و حوادث پس از انتخابات رياســت جمهوري ســال 1388 متوقف شد. تصور 
نمي کنم اگر مهندس ســحابي در قيد حيات بــود اين قضاوت را مي پذيرفت. در 
تأييد اين برداشتم از مهندس سحابي  بد نيست در اينجا به بيان خاطره اي بپردازم. 
در اسفندماه ســال 1383 در سالگرد مرحوم زنده ياد دکتر مصدق در احمدآباد 
بوديم. کناري نشســته بوديم و مهندس سحابي مشغول صحبت و تحليل بودند. 
آن زمان تحوالت کشــور اوکراين در جريان بود و ايشــان تحليل مي  کردند ما 
هم بتوانيم مانند مردم اوکراين مردم را به آرامي به خيابان ها بياوريم و حاکميت 
را وادار به پذيرش رياســت جمهوري دکتر يزدي پس از آقاي خاتمي کنيم. در 
ايران در عرصه سياســت خارجي همانند دکتر ابراهيم يزدي در اپوزيســيون و 
پوزيســيون نداريم. اين گفته من نيست و دوست و دشمن و هر فرد منصفي اين 
نگرش را قبول دارد. دکتر علي شکوري راد در زمان مجلس ششم گفت: بهترين 

فرد براي گفت وگو با امريکا، دکتر يزدي است.
8. در توجيــه رد پيشــنهاد نامــزدي مهنــدس بــازرگان در اوليــن انتخابــات 
رياســت جمهوري ايــران، نويســنده محتــرم مقالــه توضيح مي دهــد علت رد 
کانديداتــوري مهندس بازرگان و تصويب  دکتــر حبيبي اين بود که مهندس 
بازرگان به علت حمالتي که به ايشان و نهضت آزادي و آقايان اميرانتظام شده 
بود، در انتخابات دوره اول رياســت جمهوري  رأي نمي آورد و ما منشعبين از 
مهندس خواستيم که  کانديدا نشوند و ايشان به اين شرط پذيرفتند که مهندس 
سحابي را کانديد ا نکنيم. مهندس سحابي اين شرط را پذيرفت و آقاي حبيبي 

را کانديدا کرديم.
حداقل پس از سي وچند ســال منشعبين بايد بپذيرند که منطق آنان در مخالفت 
با نامزدي مهندس بازرگان نادرســت و نسنجيده و متأثر از جو ناسالم حاکم در 
آن زمان عليه مهندس بازرگان و دولت موقت بوده است. مهندس بازرگان يک 
ماه و نيم پس از انتخابات رياست جمهوري در انتخابات دوره اول مجلس رأي 
ســوم تهران را کسب کرد. اگر آن استدالالت براي انتخابات رياست جمهوري 
واقع بينانــه بود، بايد مــردم تهران هم ايشــان را انتخاب نمي کردند.  منشــعبين 
نگذاشتند در تاريخ ايران نام مهندس بازرگان به عنوان اولين رئيس جمهور ثبت 

شود و به کشور و مردم ظلمي مضاعف کردند.
9. در مورد اختالف نظرهاي اقتصادي آقاي مهندس سحابي با مهندس بازرگان 
پرســش منطقي اين اســت که آيا مهندس سحابي و دوســتانش، زماني که در 
نهضت بودند، نشــريه اي پيرامون مواضع اقتصادي نوشتند و در شوراي نهضت 
مطــرح کردند که با مخالفت مهندس بازرگان روبرو شــده باشــد؟ و مهندس 
بــازرگان اعمال  نظر کرده و درنتيجه تصويب نشــده باشــد؟ در مورد مســائل 
اقتصادي يک مورد بياورند که در اثر آن موضع گيري ها اختالف بين ســحابي 
و بازرگان بروز کرده اســت. مبناي اينکه مــدام مي  گويند بازرگان ليبرال بود و 

سحابي سوسياليست بود چيست؟
10. نويسنده به نقل از خاطرات مهندس سحابي مي نويسد: يکي از آن 200 نفري 
که با دکتر يزدي به نهضت آمده بودند، درباره شايســتگي دکتر يزدي صحبت 
مي کرده اســت و مهندس سحابي آن را نشانه خوبي از يک رفتار نهضتي نديده 
اســت. اواًل تا آنجا که من مي دانم نهضت يک ســازمان دموکراتيک اســت و 
کيش شــخصيت نقشي نداشته اســت. به فرض اينک چنين صحبتي شده باشد، 
در يک سازمان دموکراتيک چه ايرادي دارد که اعضا درباره فعاالن حزب نظر 
بدهند؟ اعضاي نهضت آزادي خارج از کشور همان کساني بودند که مدافعات 
مهنــدس بازرگان و مهندس ســحابي در دادگاه نظامي را در خارج از کشــور 
منتشــر کردند. براي آزادي زندانيان سياسي فعاليت مي  کردند. ثانياً همين اعضا 
باوجودي که اکثريت را داشتند مهندس سحابي را به عنوان عضو هيئت و مسئول 

علي شاملواجرايي نهضت انتخاب کردند. 

چشــم انداز ايران: تا آنجا که سياســت اين نشريه در انتشــار مقاله دکتر 
حسين رفيعي در شماره 90 مربوط مي شود هدف، تقويت تفكر جبهه اي و 
مديريت احزاب، دستجات و افراد حقيقي بوده است. چنان که احزاب در 
ايــران عمدتًا جبهه بوده اند اعم از نهضت آزادي ايران و حزب جمهوري 
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