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لطف  اهلل ميثمي

نگاهی به قانون اساسی و انتخابات

در پی پیروزی انقاب توحیدی، اســامی و مردمی 
ملت ایران بر رژیم 2500 ســاله شاهنشــاهی با تدبیر 
مرحوم امام قانون اساسی نظام جمهوری اسامی ایران 
به سرعت تدوین شد و با رأی دوباره مردم به تصویب 
ملی رســید. یکی از ویژگی های قانون اساسی ما این 
است که تک تک مواد آن، هم مشروعیت دارد و هم 
قانونیت، هم اینکه بــا رأی مردم مقبولیت پیدا کرده 
است، چراکه این قانون را چند مرجع دینی و چندده 
فقیه جامع الشــرایط و چندین نواندیش و اندیشــمند 
دینی با امضای خود تأیید کردند تا در آینده شائبه ای 
نباشــد که کســی بگوید فان ماده  قانون اساسی یا 
کلّیت آن به لحاظ شــرعی با مشکاتی روبروست؛ 
بنابراین قرار نیســت هرگونه فهمی غیر از فهم مبتنی 
بر تک تک مواد قانون اساســی راهنمای تفسیر قانون 
اساسی شود. توضیح اینکه بعضی پس از رحلت امام 
معتقد شدند که تک تک مواد قانون اساسی مشروط 
به اصل چهارم و اصل چهارم نیز مشــروط به موازین 
اسامی اســت و موازین اسامی نیز مشروط به فهم 
فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است. حال این 
سؤال مطرح می شود که چون شورای محترم نگهبان 
ارگانی از قوه قانون گذاری و قانون اساسی است، آیا 
فهم آن ها باید مبتنی بر تک تک مواد قانون اساســی 
باشــد یا مبتنی بر آموزش های جــاری در حوزه های 

علمیه و به تعبیر امام، اجتهاد مصطلح؟
این امر به یکی از چالش هــای قانون گرایی در ایران 
تبدیل شــده اســت. از طرفی می بینیم که بر اساس 
اصل 6 قانون اساســی، بدون آرای مردم، هیچ اصلی 
تضمین ندارد. حتی در اصل پنج قانون اساســی هم 
پس از ذکــر ویژگی های ولی فقیه آن را مشــروط به 
پذیرش آرای مردم کرده است. در مذاکرات مجلس 
خبرگان قانون اساســی نیز بحثی شده که اختیارات 
فقیه همان اختیارات رســول الله است که اگر این امر 
می خواســت به مرحله اجرا درآیــد، مملکت با خطر 
ملوک الطوایفی شــدن روبرو می شد. نظر مرحوم امام 
و شهید بهشــتی این بود که میزان اختیارات فقیه در 

مملکتــی با قومیت ها و مذاهب مختلف چون ایران، 
مشــروط بر پذیرش عامه مردم اســت. به همین دلیل 
بود که ملت ما به وحدت نسبی، یکدلی و یک زبانی 
رســید و قرار بــود در پرتو اجرای قانون اساســی به 

توسعه موزون و پایدار دست یابد.
با الهام از همین روند بود کــه قانون گرایی به تدریج 
عینیت و واقعیت پیدا کرد و می رفت که نهادینه شود. 
شــعار اصلی اصاح طلبی در کادر قانون اساسی این 
بوده اســت: الف. بــاور به اســام و قرائت مرحوم 
امام از اســام؛ ب. بــاور به کلّیت قانون اساســی؛ 
ج. پذیرفتن ارکان نظام مانند مقام رهبری، ریاســت 

جمهوری، شورای نگهبان، مجلس و قوه قضائیه.
نگارنــده این ســطور ســعی دارد روند بیست ســاله  
قانون گرایــی از ســال 74 تا 94 را بررســی کند. در 
انتخابــات پنجمیــن دور مجلس شــورای اســامی 
در زمســتان 74 در اصفهــان میزان مشــارکت مردم 
خیلــی بــاال بــود. مــردم بــه کاندیداهایــی غیر از 
کاندیداهای ادوار گذشــته رأی چشــمگیری دادند 
که شــگفتی آفرین بود. دبیر محترم شــورای نگهبان 
آیت الله جنتی بدون تحقیق و بررســی تحولی که در 
مردم پیدا شده و رویکردی که به قانون و قانون گرایی 
پیدا کرده اند، این انتخابــات را باطل اعام کردند. 
حــدود 75 درصد افراد واجد شــرایط رأی دادن، به 
یک لیســت و 18 درصد به لیستی دیگر رأی دادند. 
بــا ابطال انتخابات مردم اصفهــان در بهت و حیرت 
فرو رفتند، چراکه شور و شوق قانون گرایی و امید به 

صندوق رأی را احساس می کردند.
در بهار 75 انتخابات اصفهان تجدید و خوشــبختانه 
همان رأی چشــمگیر و حتی بیشــتر تکرار شد، ولی 
متأســفانه هم اعتماد مردم نســبت به شورای نگهبان 
کم شــد و هم هزینه اجرای انتخابات مجدد بر نظام 
تحمیل شد و باز هم متأسفانه هیچ دلیلی برای ابطال 
انتخابات از ســوی شــورای نگهبان اعام نشد. این 
در حالــی بود کــه علما به مردم یــاد داده بودند که 
ما فرزند دلیل و برهان هســتیم. »نحن ابناء الدلیل« 
یا »قل هاتوا برهانکــم«؛ قانون انتخابات نیز تصریح 
کرده اســت که دالیل ابطال یا رد صاحیت را باید 
توضیــح داد. در همیــن دوره انتخابات در تهران نیز 
خانم فائزه هاشــمی رأی باالیــی آورد که رأی او از 

پیشکسوتان نیز فزونی گرفت.

در خرداد 76 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد 
و همان رأی چشمگیر اصفهان یعنی حدود 75 درصد 
به 18 تا 25 درصد در سراســر کشــور تکرار شد. در 
پی آن سیدمحمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید 
و مقام رهبری این آرا را تنفیذ کردند. مرحوم آیت الله 
آذری قمــی که دو بار ریاســت جامعه مدرســین را 
برعهده داشت در رساله ای کوتاه نوشت، دوم خرداد 
نقطه عطفــی بود که قانون اساســی و آرای مردم، بر 
تفکر ســنتی و اجماع فقها پیشــی گرفت. بر اساس 
تجربــه اصفهــان و تجربه خــرداد 76 ظرفیت قانون 
اساسی، ظرفیت اســتراتژیک و شــفافیت راهبردی 
ایران زبانزد افکار عمومی شد. میزان مشارکت مردم 
در پرتوی اجرای قانون اساســی نشــانه هایی بود که 
دستیابی به توسعه پایدار و متوازن را ممکن می کرد.

اولین انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستا در 
سراسر ایران نیز نتایج چشمگیری همچون انتخابات 
ریاســت جمهوری خرداد 76 در برداشت. ششمین 
مجلس شــورای اســامی این مرزبندی و شــفافیت 
اســتراتژیک ایران را تقویت و ظرفیت قانون اساسی 
را عینی تر و نهادینه تر کرد، هرچند چالش هایی بر سر 

ابطال بعضی از شعبه ها وجود داشت.
ســید محمد خاتمی در دور دوم ریاســت جمهوری 
خــود، یعنــی خــرداد 80 بیــش از 22 میلیــون از 
آرای واجدیــن شــرایط را بــه دســت آورد که رأی 
تأمل برانگیزی بود. آقای خاتمی در ســخنرانی خود 
در دانشــکده فنی ســخنی به این مضمون گفتند ما 
چندیــن انتخابات رفراندوم گونه داشــته ایم؛ بنابراین 
قانون گرایی در قرائــت اصاح طلبی و جامعه مدنی 
هیچ بن بســتی ندارد و اگر الزم باشد جام شوکران را 

نیز می نوشم.
مملکــت ما با ایــن انتخابات هــای رفراندوم گونه به 
لحاظ اســتراتژیک به یکی از شفاف ترین کشورهای 
دنیا تبدیل شد. یک طرف حدود 75 درصد و طرف 
دیگــر 18 درصد. پیام خاتمی این بود که اصاحات 
بن بست ندارد، از آرای رفراندوم گونه مردم برخوردار 
اســت و ازآنجاکه قانون اساسی فصل الخطاب است 
و بــر این اســاس مقام رهبــری آرای مــردم را تنفیذ 
کرده اند؛ بنابراین سزاوار است که نیروهای موسوم به 
محافظه کار و اصول گرا به نتایج انتخابات تن بدهند 
تا ما بتوانیم توسعه موزون تر و پایدار تری داشته باشیم.
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انتخابــات هفتمین دوره مجلس شــورای اســامی 
شرایط خاصی داشت که در آن مجموع 4249 نفر از 
کاندیداها توسط شورای محترم نگهبان به ترتیب زیر 
رد صاحیت  شــده و از شرکت در انتخابات محروم 

شدند:
1494 نفر به استناد عدم اعتقاد و التزام عملی به اسام 

و نظام جمهوری اسامی. )بند 1 ماده 28(
1101 نفر به دلیل عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و 

اصل والیت فقیه. )بند 3 ماده 28(
506 نفر با استناد به ســوء شهرت در حوزه انتخابیه. 

)بند 5 ماده 28(
316 نفر با استناد به وابســتگی و هواداری از احزاب 
و ســازمان هایی کــه غیرقانونی بــودن آن ها از طرف 

مقامات صالحه اعام شده است. )بند 3 ماده 30(
830 نفر را با اســتناد به اینکــه صاحیت آن ها احراز 
نشده اســت و 2 نفر با استناد به محکومیت به ارتداد 

به حکم محاکم صالحه قضایی. )بند 5 ماده 30(
در این دوره مسائلی پیش آمد که از ذکر آن ها معذور 
بوده، ولی میزان آرای اعام شــده نســبت به گذشته 
کمتر شد. در نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری 
در خرداد 84 در دور اول مجموع آرای اصاح طلبان 
16 میلیــون و آرای کاندیداهای مقابل 10 میلیون بود 
کــه انتخابات بــه دور دوم کشــید. دور دوم به دلیل 
قطب بنــدی که - با انتشــار 9 میلیون ســی دی علیه 
هاشــمی و خاتمی- بین دکتر احمدی نژاد و آیت الله 
هاشمی ایجاد شــد، احمدی نژاد به ریاست جمهوری 

رسید.
این انتخابات چالش های زیادی را به دنبال داشــت. 
در هشــتمین دور انتخابات مجلس شــورای اسامی 
از مجمــوع 7500 نفر داوطلب بیــش از 2200 نفر رد 
صاحیت شــدند. از رد صاحیت شدگان این دوره 
226 نفر از مقامات سابق کشور، 73 نفر از نمایندگان 
سابق مجلس، 4 نفر وزیر، 30 نفر معاون وزیر، 10 نفر 
اســتاندار، 48 نفر فرماندار، 7 نفر معاون فرماندار، 7 
نفر معاون استاندار و 67 نفر پزشک و استاد دانشگاه 

بودند.
در پی انتخابات ریاســت جمهوری دهم در یکشــنبه 
24 خــرداد 88، کلیــه رســانه ها اعم از صداوســیما 
و مطبوعــات، اعــام کردند آقــای احمدی نژاد در 
میــدان ولیعصر بــرای رأی دهندگان خود ســخنرانی 
خواهد کرد. به شــهادت شــاهدان بســیاری، حتی 
به صــورت خوش بینانــه بیش از ســه چهارم میدان پر 
نشــده بود. در همین روز بود که خود را ســید اعام 
کــرد و رأی دهندگان به مهندس موســوی را خس و 
خاشاک نامید. فردای آن روز یعنی دوشنبه 25 خرداد 
رأی دهندگان به موســوی در یک راهپیمایی میلیونی 
بدون دعوت، تظاهرات ســکوت کردند؛ که یک سر 
این راهپیمایی نیروی هوایی و ســر دوم آن فلکه دوم 
صادقیه بود و شــش ماه بعد در تظاهرات سراسری 9 
دی، حتی یک عکس احمدی نژاد هم دســت کسی 

نبود، به هرحال گفتنی ها کم نیست...
همان طور که می دانیم در انتخابات  ریاست جمهوری 
92 مردم با آرای چشــمگیر خود دکتر حسن روحانی 
را به ریاســت جمهوری برگزیدند. درحالی که دیدگاه 
مقابل او بیــش از 4 درصد رأی نیاورد. در 25 خرداد 

92 مردم به خیابان ها و کوچه ها آمدند و در تظاهرات 
خود به هیچ کس حتی یک توهین هم نشد.

مردم چه در 25 خرداد 88 و چه در 25 خرداد 92 رفتار 
آرام و قانون گرایی خود را نشــان دادند؛ بنابراین جای 
ترسی از جایگزینی نیروها یا از پی هم درآمدن نیروها 
آن طور که قــرآن می گوید وجود نــدارد. امیدواریم 
که برگزارکنندگان انتخابات و به ویژه شــورای محترم 
نگهبان به این روند چشــم  گیر بیست ساله مردم ایران 
توجه خاص داشــته باشــند و قانون انتخابات کامًا 

رعایت شود.
همان طور که می دانید پــس از رحلت امام، مجلس 
چهارم قانونی مبتنی بر نظارت اســتصوابی شــورای 
نگهبان را تصویب کرد. در مجلس شــورای اسامی 
در 20 مهــر 78 بــه این قانون، تبصره ای افزوده شــد 
که بــا مخالفت شــورای نگهبان روبرو شــد و طبق 
قانون اساســی مصوب 68 برای رأی نهایی به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این مجلس پس 
از بررســی های الزم این تبصــره را در تاریخ 22 آبان 

1378 به تصویب نهایی رساند.
ایــن قانــون می گفت نهادهــای چهارگانــه ای چون 
دادگســتری، ثبت احــوال، اداره تشــخیص هویــت 
وزارت اطاعات و نیروی انتظامی بایستی اطاعات 
نامزدهای انتخاباتی را به مراجع اجرایی وزارت کشور 
و نظارتی ارسال کنند تا شرایط نامزدی تأیید یا رد شود 
و مراجع رســیدگی کننده نیــز موظف اند در صورت 
اعتــراض، به شــکایت نامزدها رســیدگی و دالیل و 
مــدارک رد صاحیــت داوطلبان را به طــور کتبی به 

اطاعشان برسانند.
در تاریــخ 86/2/29 روزنامــه اعتمادملــی از قــول 
آیت الله جنتی نوشت: بخش دیگر اطاعات در مورد 
افراد بر اســاس تحقیقات محلی اســت که خودمان 
داریــم که محققین ما برای شناســایی افــراد تحقیق 
و بررســی می کننــد و نتیجه آن تحقیقــات موجب 
تصمیم گیری اســت؛ همچنیــن در تاریخ 86/9/3 
در همان روزنامه از قول دبیر شــورای نگهبان نوشــته  
شــده بود: برخی مدعی می شوند اصل، برائت است 
مگر اینکه خافش ثابت شــود. این بحث پشــتوانه 
حقوقی صحیحی ندارد. هنگام ســپردن مسئولیت به 
افراد بحث احراز صاحیت است. صاحیت، یعنی 

اینکه اثبات شــود شخص صاحیت احراز مسئولیت 
را دارد.

قانون گذار بر اســاس قانون انتخابات بایستی »شرایط 
نامزدی« مانند ســن، تحصیــات، ایرانی بودن و... 
را با مدارک و مســتندات روشــن از طرف نهادهای 
چهارگانه بررســی کند و به جای داشــتن و نداشــتن 
صاحیت داوطلب، از داشــتن و نداشــتن شــرایط 
نامزدی داوطلبان سخن بگوید. دیگر اینکه در قرآن، 
روایات ائمه طاهرین و قانون اساســی، اصل بر برائت 
است. شیخ انصاری از قول امام صادق می گوید اگر 
پنجاه نفر شــهادت دادند که برادر مســلمانت چنین 
گفته و خــود او بگویــد نگفته ام، ســخن او را باید 
پذیرفت و ادعاهای پنجاه نفر را قبول نکرد. در همین 
راستا دکتر غامحســین الهام، عضو حقوقدان اسبق 
شــورای نگهبان گفته بودند داوطلــب باید بر محقق 
بودن شــرایط در خــودش اقامه دلیل کنــد و اصل، 
عدم شــرایط اســت، ]نه برائــت[؛ درحالی که قانون 
انتخابات می گوید رسیدگی به صاحیت ها صرفًا باید 
بر اســاس دالیل و مدارک معتبر مرکز قانونی باشد و 
این شــورای نگهبان اســت که باید با استناد به دالیل 
معتبــر مراکز قانونی، عــدم صاحیت را اثبات کند. 
دیگــر اینکه اگر احراز صاحیــت را باید اثبات کرد 
این شــامل خود آقای الهام نیز می شــود. با این روال 
می توان تمام ایرانیان را متهم دانست، مگر اینکه ثابت 
کنند متهم نیســتند. عاوه بر آن هر عدم صاحیتی 
باید در دادگاه های صالحه اثبات شــود. مرحوم امام 
نیز حکم به باطن را جایز ندانســته و حســن ظاهر را 
کاشــف از عدالت می دانســتند؛ با این اوصاف باید 
پرســید چرا علی  رغم قانون انتخابات، بایســتی نهاد 
جدیــد تحقیقاتی بــه وجود آید و هزینــه هنگفتی به 

جمهوری اسامی تحمیل شود.
روزنامــه آفتــاب یــزد در تاریــخ 83/7/23 از قول 
آیت الله جنتی ســخنی بدین مضمون نوشت: برخی 
که صاحیتشــان رد شده اســت، به قوه قضائیه علیه 
شــورای نگهبان شــکایت کرده اند. ایشان نامه ای به 
قوه قضائیه می نویســند و تعیین صاحیت داوطلبان 
را به طــور مطلق بر عهده شــورای نگهبان می داند و 
می گویند، نظر ما نیز قطعی بوده و کسی حق شکایت 
نــدارد. از  آنجایی که کار مــا اجرای قانون انتخابات 

عکس از خسرو پرخیده-خبرگزاری مهر
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نامــه آقــای محســن ترکاشــوند نماینده 
تویسرکان در مجلس ششم )با تلخیص(

جنــاب آقای جنتــی در خطبــه نماز جمعــه تاریخ 
83/3/4 دالیــل رد صاحیــت نماینــدگان را که 
نمی تواننــد آن هــا را اعــام کنند، داشــتن مواردی 
به شــرح زیر برشــمردید: فحشا، مســائل اخاقی، 
قاچاق فروشــی، مســائل امنیتی، کارهای مشکوک 
به جاسوســی، ارتباط با گروهک هــای غیرقانونی، 
انتقــال اســناد طبقه بندی شــده مجلــس به جاهای 
دیگر مثًا به منافقین، داشــتن مسائل مالی و داشتن 
محکومیــت و... اگرچه هیچ کدام از این ادعاها در 
هیچ دادگاهی ثابت نشــده و دستگاه های مسئول نیز 
تابه حــال چنین ادعایی را تأیید نکرده اند، یکی از آن 
رد صاحیت شــده ها این جانب هستم که مختصری 
از گذشــته خــود را برای قضاوت افــکار عمومی و 

اطاع شورای نگهبان به شرح ذیل تقدیم می کنم:
متولد 1341 هســتم و با پیــروزی انقاب جزو اولین 
نیروهای مردمی بودم که در ســال 1358 برای دفاع 
از نظام و انقاب آموزش نظامی دیدم. در ســال 59 
به عضویت بســیج درآمدم و در سال 1360 به عنوان 
پاســدار رســمی به جبهه های جنگ اعزام شدم و تا 
پایان جنگ و پذیرش قطعنامه توفیق حضور مســتمر 
در جبهه را داشــتم و در کلیه عملیاتی که به لشــکر 
32 انصار واگذار شــد، به عنوان خط شــکن شرکت 
داشــتم. در عملیات مرصاد به عنوان مسئول عملیات 
لشکر انجام وظیفه کردم؛ علی رغم قبولی در کنکور 
سراسری حضور در جبهه را بر رفتن به دانشکده فنی 
اهواز ترجیح دادم. در تمــام طول جنگ حتی یک 
روز به مرخصــی نرفتم، مگر هنگامی که لشــکر به 
پشت جبهه می آمد. بیش از پنج سال به جز ایامی که 
مجروح بودم، لباس نظامی را از تن درنیاوردم. 60 بار 
مجروح شده و مفتخر به درجه جانبازی هستم. بعد 
از جنگ دوره عالی فرماندهی و ســتاد )دافوس( را 
گذراندم و هم زمان لیسانس علوم سیاسی را دریافت 
کردم و ســپس بــه پیشــنهاد فرماندهی کل ســپاه 
پاســداران در ستاد مشــترک، به عنوان مدیر آمادگی 
رزم ستاد مشــترک شش سال خدمت کردم. از سال 
74 تا 78 در بانک مرکزی مشغول به کار شدم و در 
طول 14 سال خدمت در سپاه و چهار سال در بانک 
مرکزی هرگز نه تذکر شــفاهی به من داده شــد، نه 
تذکر کتبی و نه توبیخی در پرونده دارم... این جانب 
ضمن رد تمام دالیلی که شــما نوشته اید یا در خطبه 
نماز جمعه فرمودید، همواره خود را پاسداری دانسته 
که دفاع از کشور و دســتاوردهای انقاب را وظیفه 
خــود می دانم و به تک تک لحظه هــای دوران دفاع 
مقــدس افتخار می کنــم. پس از انقــاب تابه حال 
اعضــای خانواده و حتی اقــوام درجه یک من، حتی 
یک روز بازداشــت یا متهم به هیچ جرمی نشــده اند 
و تا امروز پایم به پاســگاه نرســیده و یک شاکی هم 
نداشــته ام و هرگز در مظان اتهام قــرار نگرفته ام، اما 
حضرت آیت اللــه جنتی بفرمایید دلیل رد صاحیت 
من چه بوده اســت و سوء شــهرت را بــر مبنای چه 

ادله ای به من نسبت داده اید؟
و العاقبه للمتقین■

راحل نیز در چند مقطع باوجود تقویت نهاد شــورای 
نگهبان به بعضی عملکردها انتقاد داشــتند، ازجمله 
اینکه نسبت کمونیســتی به محمد سامتی داده شد 
یا مورد دیگری که در آن به اعضای شــورای نگهبان 
پدرانه تذکر می دهند که خودشــان پیش ازاین گیرها 
مصلحت نظام را در نظر بگیرند چراکه یکی از مسائل 
بســیار مهم در دنیای پرآشــوب کنونی نقش زمان و 

مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.
در یک مقطع مرحوم امام گفتند اگر نصف به اضافه 
یکی از نمایندگان مجلس، قانونی را تصویب کردند 
شــورای نگهبان حق مخالفت ندارد و در مرحله بعد 
نصف به عاوه یک را به دوســوم از نمایندگان تبدیل 
کردند و درنهایت گفتند شرعًا و قانونًا اگر در موردی 
بین نظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اختافی 
پیــش آمد، رأی نهایی را مجلســی مرکب از اعضای 
ثابت که در قانون مندرج اســت -و در صورت لزوم 
از کارشناســان- بدهند که ایــن مجلس بعدها همان 

مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
علی رغم قانون انتخابات که شــورای نگهبان را ملزم 
به پاسخگویی به معترضین می داند نامه های زیادی از 
طرف شخصیت های مطرح به شورای نگهبان نوشته 
شــده که بدون پاسخ مانده است. در بین این نامه ها، 
نامه آقای محســن ترکاشــوند، نماینده تویسرکان در 
مجلس ششم را به منظور سخن پایانی می آوریم. باشد 
که در انتخابات پیش رو رعایت هر چه بیشتر انصاف 
و عدل و قانون اساسی و قانون انتخابات شود، به ویژه 
کید زیادی بر تقدم حق الناس  که مقــام رهبری هم تأ
بر حق الله دارند. مخالفان خارج و داخل کشــور نیز 
باوجود تفاوت نگاهشان نسبت به نوع حکومت، در 
جریان مذاکرات، مصالح مملکتشان را ترجیح دادند 
و در برابر زیاده خواهــان مقاومت کردند؛ با توجه به 
ظرفیت های قانون اساسی و روند بیست ساله تحوالت 
مردم و دونقطه عطف 25 خرداد 88 و 25 خرداد 92 
که مردم درون و برون خود را در تظاهرات و پایکوبی 
نشــان دادند، ســزاوار اســت که مردم را آن طور که 
حضرت علــی در نامه به مالک اشــتر و مرحوم امام 
در قانــون اساســی و بیانات دیگر ترســیم می  کردند 

به حساب بیاوریم.

اســت، پس نمی تواند جرمی تلقی شود تا شکایتی بر 
آن مترتب باشد.

برفــرض  نگهبــان  شــورای  نظــارت  درحالی کــه 
اســتصوابی بودن نظارت، مشــروط به قانون مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت است که نهایی ترین قانون 
درباره نظارت اســتصوابی اســت. این قانون درواقع 
حاکم بر اعمال شورای نگهبان است که در این قانون 
شورای نگهبان از رد صاحیت بر اساس مواردی غیر 

از گزارش یا مستندات چهارگانه منع شده است.
بنابرایــن آیت اللــه جنتی به لحاظ قانونــی نمی توانند 
قانون حاکم بر انتخابات را که مافوق شورای نگهبان 
اســت ندیده گرفته و بگویند کســی حق شــکایت 
نداشــته باشــد. عاوه بر ایــن نظارت قــوه قضائیه 
چنان که در قانون اساســی آمده، تضــادی با نظارت 
شــورای نگهبان ندارد و همچنین در قانون اساســی 
در اصل 113 رئیس جمهور را در درجه اول، شخص 
دوم مملکــت و در درجه دوم مجری قانون اساســی 
می داند؛ البته غیر از مواردی که به عهده مقام رهبری 
است؛ بنابراین رئیس جمهور می تواند در حسن اجرای 
قانون اساسی در همه موارد حتی حسن اجرای قانون 
انتخابات نظارت داشته باشــد. آیت الله شیخ محمد 
یزدی در مقام ریاســت قوه قضائیه در مراسم تحلیف 
ریاســت جمهوری ســید محمد خاتمــی در مجلس 
کید زیــادی روی مجری قانون  شــورای اســامی تأ
اساســی بودن رئیس جمهور داشــتند، بنابراین چطور 
ممکن است قانونی یا مقامی باالتر از شورای نگهبان 

نباشد؟
افــزون بر این اگر هر مدیرکلی یا هر کارمندی بگوید 
چــون من وظایــف قانونی خودم را انجــام می دهم، 
جرمی مرتکب نخواهم شــد؛ بنابرایــن قوه قضائیه و 
دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل 90 به چه کاری 
می آیــد؟ چه نیازی به دیوان محاســبات اســت؟ این 
در صاحیت قوه قضائیه اســت که بگوید شکایتی 
قابل رسیدگی است یا نه و اگر قابل رسیدگی است متهم 
کیســت و چه کسی نقض قانون کرده است. چراکه 
در قانون اساســی آمده اســت که رسیدگی و صدور 
حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل وفصل دعاوی 
و رفع خصومات اولین وظیفه قوه قضائیه اســت. امام 
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در ســال1339، انجمن های اســامی دانشــجویان 
دانشــگاه های سراســر ایران با الهام از آموزش های 
آیت اللــه طالقانــی و مهنــدس بــازرگان و تدبیــر 
تشــکیاتی محمد حنیف ژاد سامان دهی شد. وجه 
امتیاز این تشــکل نسبت به تشــکل های دینی سنتی 

دیگر برخورداری از دو مؤلفه زیر بود: 
الف( قرآن مداری

ب( اولویــت احــکام اجتماعی بر احــکام فردی- 
فرعی

باوجوداینکه شــعار رسمی حوزه های علمیه »قرآن- 
ســنت- عقل و اجماع« بود، تــا آن زمان قرآن جزو 
آموزش های رســمی حوزه های علمیــه نبود و دیگر 
اینکــه روی احــکام اجتماعــی قــرآن کار جدی 
نمی شد و رساله های عملیه آقایان مراجع بیشتر حول 

احکام فردی و فرعی دور می زد. 
در چنیــن شــرایطی انجمن های اســامی راه خود 
را ادامــه داد و با تشــکیل نهضــت آزادی ایران در 
اردیبهشــت 1340 ابعاد سیاسی هم پیدا کرد و پیوند 
ســه مقوله »دین«، »سیاســت« و »علم« را مجدانه 
پیش گرفت. ســران نهضت آزادی در چهار مرحله 
دستگیر و پس از قیام ملی 15 خرداد 42 محاکمه و 

به زندان های طویل المدت محکوم شدند. 
در سال 1344 مجاهدین خلق هم با همان دو مؤلفه 
»قرآن مــداری و توجــه به احــکام اجتماعی قرآن« 
ســازمان دهی خود را شروع کردند و درواقع قرآن را 
راهنمای عمل خود قرار دادند. آن ها در این راســتا 
دســتاوردهای زیادی داشــتند همچون توشه گیری 
ســوره های قــرآن و خطبه های نهج الباغه، انتشــار 
کتاب هــای »امــام حســین«، »شــناخت«، » راه 
انبیا- راه بشــر« و »تکامل« و دســتاوردهای علمی 

– کارشناسی دیگر.
ســازمان مجاهدین از سال 1344 تا سال 1354 دوام 
یافت و در راستای قرآن راهنمای عمل با مشکاتی 

به شرح زیر روبرو شد: 
الف( از یکســو فهــم آیات قرآن متکــی به روایات 
ائمه هدی است و از سوی دیگر صحت روایات هم 
در هماهنگی با قرآن میســر است که به دور»قرآن- 
روایت- قرآن« ختم می شــود و مشکل، برون رفت 

از این دور بود. 
ب( فهــم آیات قرآن مبتنی بر روایات ائمه اســت و 

فهم قرآن و روایات نیز متکی بر عقل و به ویژه منطق 
ارســطو است که عمًا منطق ارسطو کلید فهم قرآن 

و روایات می شود. 
ج( بحث »محکم و متشــابه« و »ناسخ و منسوخ« 
یکی از مشکات جدی در ســر راه قرآن راهنمای 
عمل بود. تفاسیر جاری شفافیتی روی آن نداشتند. 
د( در آن سال ها این سؤال مطرح می شد که از کجا 
معلوم قرآن که یک کتاب منسجم و ضدظلم است 
که از جانب خدا تأیید شــده باشد؟ یا از کجا معلوم 

که قرآن کام محمد)ص( نباشد؟
نیــاز اصلی این بود که ربط آیات با خداوند خالق و 
به عبارتی استدالل توحیدی حضور در آیات دانسته 
شــود. نیاز این بود که آیات قرآن، بدون تکیه آن به 
خدای خالق قرآن و همچنین ســنت و روایات فهم 

نمی شود. 
روش تعقــل هم بــا حذف خدا از معــادالت، ما را 
به جایی نمی رســاند. از طرفی روش های اثبات خدا 
هم که در فرهنگ دینی ما جریان داشت ما را به جایی 
رهنمــون نمی کرد؛ حتی به صفات خدا هم دســت 
نمی یافتیم. این مشــکات به لحاظ معرفت شناختی 
در تغییر ایدئولوژی برخی از اعضای ســازمان مؤثر 
بود. در پی آن اتفاق، کنکاش و تحقیق شروع شد. 
تا اینکه طی چندین ســال بازنگــری و توجه عمیق 
به توشــه گیری های مرحوم طالقانــی در »پرتوی از 
قرآن«، راه برون رفت و نجات پیدا شــد. ایشــان در 
توشه گیری هایشــان به نقش خداوند در معادالت و 

فهم قرآن و روایات؛ توجه خاصی مبذول داشــتند. 
در آستانه سی و ششمین سالگرد رحلت ایشان بر آن 
هســتیم که »هســتی محوری در بینش طالقانی« را 
در حد وســع و فهم خود توضیح دهیم. باشد که از 
جانب هموطنان عزیز به ویژه خوانندگان چشــم انداز 

ایران با آن برخورد فعال شود.
1. هستی محوری در خداشناسی

زنده یــاد آیت اللــه طالقانی برخــاف آموزش های 
و  دانشــگاه ها  و  دبیرســتان  دبســتان،  در  جــاری 
حوزه هــای علمیــه کــه خــدا را از چندیــن روش 
اثبــات می کننــد و از اثــر بــه مؤثر می رســند، در 
توشه گیری هایش از قرآن معتقد است وقتی انسان به 
اثر و نشــانه شخص تیراندازی که دیواری را سوراخ 
کرده نگاه می کند، پیش از اینکه به اثر توجه کند به 
این امر ایمان دارد که تیرانداز یا مؤثری بوده که این 
اثر را به وجود آورده است. طالقانی از این راه، تقدم 
خداونــد بر آیات و نشــانه های خود را در طبیعت و 
تاریخ نشان می دهد. گفتنی است که ایشان در کلیه 
آثــار خــود به هیچ وجه خدا را اثبات نکرده اســت، 
بلکه ســعی دارد تــا حضور خداونــد را در آیات و 
پدیده ها نشــان دهند. البته زنده یاد مهندس بازرگان 
نیز در کتاب »راه طی شــده« آورده بودند که انبیا 
برای اثبات خدا نیامدند. در قرآن و روایات نیز هیچ 
آیه یا روایتی نداریم کــه تاش کند با چیزی کمتر 
از خداوند، خدا را اثبات کند. حضرت علی)ع( نیز 
یُت اللَه َقبَلُه َو َبعَد

َ
یُت َشیئًا ِااّل َو َرأ

َ
می فرمایند »ما َرأ

هستی محوری در بینش طالقانی
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ُه َو َمَعُه« یعنی ممکن نیســت به پدیده ای نگاه کنم 
مگــر اینکه خداوند را قبل، بعد و با آن پدیده نبینم. 
امام حســین نیز در دعای عرفــه می فرماید: »کیف 
یســتدل علیك بما هو فی وجوده مفتقر إلیك«  یعنی 
چگونه به خداوند اســتدالل شــود آن هم با کمک 

چیزی که خودش به خداوند نیازمند است. 
مرحــوم عامه طباطبایی و شــهید مطهری در جلد 
5 روش رئالیســم، نشــان دادنــد کــه از راه علم و 
تجربــه، ماهیت و حتی امــکان و منطق نمی توان به 
خداوند و صفات خداوند رسید. امیدواریم مقامات 
آموزش وپــرورش و آموزش عالی بــا الهام از قرآن و 
پیشوایان هدایت و بزرگان دین، کتاب های آموزشی 
معارف اســامی دبستان و دبیرستان و دانشگاه ها را 

اصاح کنند.  
2. هستی محوری در روش فهم قرآن

طالقانــی در جای جای پرتوی از قرآن آورده اســت 
کــه روش توشــه گیری از قرآن، باید به ســان روش 
توشــه گیری انبیا باشــد و همان طور کــه آن ها خود 
را مخاطــب خداونــد قــرار می دادنــد تــا در اوج 
پرســش گری و ســؤال مندی در معرض وحی الهی 
قرار گرفتــه و از هدایت و نزوالت خداوند بهره مند 
شــوند، ما نیز باید برای فهم قــرآن خود را مخاطب 
خداوند قــرار داده تا در معرض وحی قرار گیریم و 
از قرآن که در دسترس ما قرار گرفته بهره مند شویم. 
مرحوم طالقانی و حتی مرحــوم امام معتقدند »ِانَّما 
َیعِرُف الُقــرآَن َمن خوِطَب ِبــه«،1 صرفًا مخصوص 
انبیا نیست، بلکه شــامل هر کسی می شود که خود 
را مخاطــب خداوند قرار دهــد. طالقانی در مقدمه 
پرتوی از قرآن می گوید » قرآن چون کتاب هدایت 
عموم اســت همه می توانند در پرتو هدایت آن قرار 
گیرنــد« ... »قــرآن، مؤمن، کافــر و عامه مردم را 
از جهــت آنکه انســان و پی جوی نــور هدایت اند 
مخاطب قرار داده، نه از جهت آنکه متکلم یا ادیب 
یــا راوی حدیث اند« علی رغم آنکه در آموزش های 
جــاری معتقدنــد قرآن نه کتاب اســتدالل اســت 
و نــه کتــاب روش و آن را قطعی  الصــدور و ظنی 
 الدالله می نامنــد، طالقانی در مقدمه پرتوی از قرآن 
می گویــد: »قرآن که از جهت ســند و داللت برتر 
اســت، چگونه می تــوان فهم هدایتی آن مســتند به 
احادیث باشــد؟« ... »احادیــث نمی تواند حجاب 
قرآنی باشــد که خود کتاب مبیــن، نور، بصیرت و 
هدایت برای متقین است« ... »مطالب و تحقیقات 
مســتند و درســت مفســرین آنگاه می تواند در فهم 
قــرآن از جهت هدایت مؤثر باشــد که خود در پرتو 
هدایت قــرآن قرار گیرد، نه آنکــه از منظر این ها به 
قرآن نظر شــود«... »اگر مقصود ائمه طاهرین غیر 
از این باشد ] که تفسیر آیات قرآن محدود به زمان و 
عصر خاصی است[ پس چگونه قرآن کتاب هدایت 
همه اســت؟ و این  همه دعوت قرآن و پیشــوایان به 
تفکر و تدبر در قرآن یعنی چه؟«... »چه بسا روایات 
و احادیثی که از جهت ســند و داللت مغشــوش و 
از جهــت مفهوم حیرت انگیز اســت که در تفســیر 
و پیرامــون آیاتی که خود برهان حــق و نور مبین و 
هدایــت متقین اســت، مانند تارهایی تنیده گشــته 

است«. 

3. هستی محوری در مدارا و تلرانس
در دیار و منطــق غرب عمومًا مدارا و تلرانس را که 
جوهر دموکراســی تلقی می شــود، این طور تعریف 
می کنند که برای نمونه ما نســبت به ســیاهان نفرت 
داریــم، ولی آنــان را تحمل  کرده و بــا آن ها مدارا 
می کنیــم. همچنین ما از کمونیســت ها که نه خدا، 
نــه مالکیت و نه آزادی را قبول ندارند متنفریم، ولی 
آن ها را در یک جنگ سرد تحمل می کنیم؛ جنگی 
که درواقع یک صلح مســلح است و هرآن پتانسیل 
یــک جنگ بالفعل را دارد. مشــکل این بینش این 
اســت که اســاس آن بر تنفر، دوری و قهر اســتوار 
شده اســت و اگر مدارا یا تحملی صورت می گیرد 
 Balance of ناشــی از یک معادله ترس و وحشت

Terror یا جنگ سرد یا صلح مسلح است.
درحالی که در بینش هســتی محور و قرآنی طالقانی 
این طور نیســت. او معتقد اســت که همه انســان ها 
بشــرهای مخلوق خداوند هســتند و بنابراین برادر و 
برابرند.  بنابراین همه انســان ها بایــد به جای تنفر از 
یکدیگر دوســتی ها را تقویــت و ارتقا و همدیگر را 
تعالی دهند. ایشــان اصلی ترین مسئله را آن چنان که 
در فلســفه غرب آمده »بــود- نبود« یا »هســتی- 
نیســتی« نمی داند، بلکه مسئله اصلی را رابطه انسان 
و خدا و به ویژه رابطه خالق و مخلوق می داند به این 
معنا که جایگاه خدا، خدایی کردن و جایگاه بشــر 
بندگی کردن اســت. نه خدا می تواند بندگی کند و 
نه بشر می تواند خدایی کند و فرعون و هیتلر شود.

در آیه 103 ســوره آل عمران آمده است: »َواْذُکُروْا 
َف َبْیَن ُقُلوِبُکْم  لَّ

َ
ْعَداء َفأ

َ
ِنْعَمَت الّلِه َعَلْیُکْم ِإْذُکنُتــْم أ

َن  ْصَبْحُتــم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُکنُتْم َعَلَی َشــَفا ُحْفَرٍة مِّ
َ
َفأ

ــُن الّلُه َلُکــْم آَیاِتِه  ْنَهــا َکَذِلَك ُیَبیِّ نَقَذُکم مِّ
َ
ــاِر َفأ النَّ

ُکْم َتْهَتُدوَن« وقتی ما انســان ها که با هم دشمنی  َلَعلَّ
می ورزیدیــم و بــه خون هم تشــنه بودیــم، نعمت 
مخلوق بــودن خــود را دریافتیم بــه نعمت و لطف 
خداوند بــرادر شــدیم. درحالی که در لبــه پرتگاه 
جنگ و عــذاب بین عشــیره ها و قبیله ها بودیم، به 

کمک نعمت بندگی خداوند نجات یافتیم.
توجه شود که شــعار اصلی انقاب کبیر فرانسه که 
آزادی و برابری بود، بر مبنای برابری همه انســان ها 
در رأی دادن اســتوار بود، اما دلیــل موجهی بر این 
برابری نداشت. انقاب اکتبر و کًا سوسیالیست ها 
نیــز با شــعار عدالت، معتقد بودند که انســان ها در 
برخــورداری از امکانات برابرند، ولی آن ها نیز دلیل 
قانع کننــده ای بر ایــن برابری نداشــتند. هم زمان با 
تدویــن قانون اساســی امریکا، نویســندگان اصلی 
این قانــون معتقد بودند برابری انســان ها ناشــی از 

خرافات مسیحیت است و این برابری مانع خاقیت 
انســان ها می شــود، ولی در قرآن با قرائت مفسرینی 
چون طالقانــی، عبدالعلی بازرگان، عامه طباطبایی 
و جوادی آملی آمده اســت که »ناس« دربرگیرنده 
همــه افراد، اعم از مؤمن و کافر و منافق و فرعون و 
نمرود اســت، چون همه حتی شیطان، خدای خالق 
را قبول دارند و این یک اشــتراک همگانی اســت 
و هیچ کــس نمی تواند بگوید من خالق آســمان ها 
و زمینــم. دراین باره آیات زیــادی در قرآن موجود 

است. 
مرحــوم طالقانــی در جلــد ســوم پرتــوی از قرآن 
صفحــه257، ایــن آیــه را توشــه گیری کــرده که 

گزیده ای از آن را می آوریم:
» اذکنتــم اعــداء، تصویر کوتاه و بارزی اســت از 
اجتماع سراســر دشمنی و وحشــت جاهلیت که از 
دشمنی ها و کینه ها تکوین یافته و شکل گرفته بود. 
کنتم اعداء، دشمنی قبیلگی و خانوادگی و طبقاتی 
و انواع شــرک ها که گذشت زمان و خونریزی ها و 
جنگ ها و غارت ها ریشــه آن را محکم کرده بود و 
نسل به نســل وارث آن بودند و همی جریان داشت 
و هرچه می گذشت دشمنی ها ریشه دارتر و فاصله ها 
عمیق تر می شــد و امیدی نبود کــه جبر زمان و قهر 
دشمنان یا اشتراک منافعی، آن دشمنی ها را در میان 
قبایل متفرق به الفت سطحی مبدل کند چه رسد به 
الفــت قلوب پر از کینه و از هم رمیده. این تقدیر و 
تدبیر و نعمت خدا بود_ نعمت الله، بنعمته که بعثتی 
توحیدی و انقاب درونی و تاریخی در میان چنین 
مردمــی پدید آورد و در پرتــو آن در آفاق و نفوس 
و آن ســرزمین تأیید و آن شــب دیجــور، با احام 
موحش و خواب های پریشان، سپری گردید و صبح 
صادق دمید و نسیم رحمت وزید و مغزها و دل های 
مردمی که روابطشــان کینه و دشمنی_ اعداء_ بود 
پاک و پیوسته شــد و همین که چشم گشودند خود 
را برادر دیدند«. طالقانی این ویژگی های خشــونت 
و جنگ طلبی را مخصــوص به جاهلیت هم زمان با 
نزول قرآن ندانســته و توضیــح می دهد که »و چون 
با دید وســیع و شــناخت همه جانبه قرآنی، دشمنی 
قبیلگــی و تضاد عنصــری و طبقاتی از خصایص و 
اوصاف مشــخص جاهلیت و عقب ماندگی است و 
انقــاب ایمانی و هم هدفی و هماهنگی و تســلیم 
و ســلم و بــرادری از خصائــص اســام، نباید این 
خطاب های اذکنتم اعداء .... کنتم علی شفا حفره 
... را محصــور در قبایل تسلیم شــده جزیره العرب 
یــا مدینه و مکــه دانســت«. ... » از این نظر، ]در 
هــر زمــان[ دشــمنی ها و کینه هــا و درگیری های 
اجتماعی، پدیده ای است ناشی از درون انسان هایی 
که مواهبشــان عقب  مانده و عقب رانده  شده و رشد 
نیافته باشــد«. طالقانی در پایان توشــه گیری از آیه 
103 آل عمــران می گویــد: » این گونه آیات تمثیلی 
و تبین برای شــناخت اصول و قوانین در راه رشد و 

هدایت است«.
با این اســتدالل های توحیدی اســت که بر اســاس 
آن خداونــد خطاب به اهل بــاور و به منظور ارتقای 
ایمانشــان، قاعــده زریــن »َواْعَتِصُموْا ِبَحْبــِل الّلِه 

کید می کند.  ُقوْا« را توصیه و تأ َجِمیًعا َواَل َتَفَرّ

طالقاني معتقد است همه 
انسان ها بشرها ي مخلوق خداوند 
هستند و بنابرا ين برادر و برابرند.  

بنابرا ين همه انسان ها با يد 
به جا ي تنفر از  يکد يگر دوستي ها 

را تقو يت و ارتقا و همد يگر را 
تعالي دهند
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4. هستی محوری در اتحاد اضداد
به زنده یاد طالقانی گفته شــد که »مائو تسه تونگ« 
در کتــاب معروفش » دربــاره تضاد« -که در زبان 
عربی به »فی التناقض« ترجمه شــده اســت- بدین 
مضمون آورده اســت که قانون تضــاد، قانون اتحاد 
اضداد اســت و مبارزه اضداد، فرع بر اتحاد اضداد 
هســت. مائو معتقد اســت تا اضداد به هم نزدیک 
نشوند، نمی توانند با هم گاویز شده و مبارزه کنند. 
این در حالی اســت که استالین در کتاب ماتریالیزم 
دیالکتیــک خود می نویســد: قانون تضــاد، قانون 
مبارزه اضداد اســت. درواقع استالین مبارزه بی امان 
طبقاتی را اصل می گیرد، ولی مائو اتحاد طبقات را؛ 
بنابرایــن در تئوری و عمل تفاوت فاحشــی بین این 
دو نگاه وجود دارد. شاید اگر کمونیست های ایران 
دیــدگاه مائو را راهنمای عمل خــود قرار می دادند، 
این قدر هزینه نمی دادنــد و این قدر هم هزینه ایجاد 
نمی کردند. مرحــوم طالقانی گفتند این اســتدالل 
توحیدی از کجا وارد نوشــته های مائو شده است؟ 
از بودا یا کنفوســیوس یا ... ؟ توجه شود که ایشان 
در هر گــزاره و متنــی دنبال اســتدالل توحیدی و 
به عبارتی هستی محوری بودند، هرچند نویسنده آن 

کمونیست باشد.
شــهید مطهری در کتــاب عدل الهــی و همچنین 
مرحوم عامه جعفری در جلد ششــم شرح مثنوی، 
بحث مبســوطی درباره تضاد دارند کــه مطالعه آن 
توصیه می شود و در این دو نوشته فرق بین نقیضین، 
متناقضیــن و اضداد آورده شــده اســت. این بینش 
توحیدی که اتحــاد موقت اضداد را ممکن می داند 
می تواند برای درک اتحاد موقت ایمان و شــرک در 
توشه گیری از آیه 106 سوره یوسف، راهنمای عمل 
باشد. مفســران ابهاماتی را در توشه گیری از این آیه 
ِه ِإالَّ َو ُهْم  ْکَثُرُهْم ِباللَّ

َ
مطــرح کرده اند »َو ما ُیْؤِمــُن أ

ُمْشــرُِکوَن« یعنی بیشــتر آن ها ایمانشــان به خداوند 
افزوده نمی شود، مگر اینکه هم زمان مشرکند. 

5. هستی محوری در توشه گیری از آیه 7 
آل عمران

طالقانی در توشــه گیری از آیه 7 ســوره آل عمران، 
روی »هــو الذی« کــه در ابتدای آیه آمده اســت، 
نَزَل َعلَْیَك الِْكَتاَب« 

َ
کید زیادی دارد: »ُهَو الَِّذَی أ تأ

ای محمد، اوســت )خداوند اســت( که کتاب را از 
جایگاه واال در دســترس تو قرار داده اســت. »ِمْنُه 
ُمّ الِْكَتاِب« نشــأت گرفته از 

ُ
ْحَكَمــاٌت ُهَنّ أ آَیاٌت ُمّ

اوســت ) از خداوند اســت( آیات محکم که مادر 
َخُر ُمَتشاِبهاٌت« و در پی آن آیات محکم، 

ُ
کتابند. »َوأ

آیات متشابه نیز در دسترس تو قرار گرفته است. 
هســتی محوری، مرز تفســیر مرحــوم طالقانی را با 
دیگر تفاسیر مشخص می کند. ایشان ضمیر  »ـــه« 
در »منــه« را به هو الذی نســبت می دهد و نه به » 
الکتاب« اگر ضمیر ـــه به کتاب برمی گشت، باید 
فی الکتاب می آمد. ایشــان می گوینــد این ضمیر، 
ضمیــر »نشــئیه« اســت و نــه »بعضیــه«. درواقع 
آیات کتاب اعم از محکم و متشــابه نشــأت گرفته 
از خداوند اســت. بیشتر مفســران دیگر می گویند 
یکســری آیات محکم اند و یکسری آیات متشابه و 

قادر نیستند مرز محکم را از متشابه معلوم کنند و در 
طول تاریخ هم این مرز از نظر مفســران مرز مواجی 

بوده است. 
ایشــان معتقدنــد حضور خداوند را بایــد توأمان در 
آیات محکم و آیات متشابه دید؛ یعنی آیات محکم 
از آیات متشابه تفکیک پذیر نیست و بایستی حضور 
محکم را در هر آیه متشــابه ردیابی کنیم. به عبارتی 
محکمــات در متشــابهات موج می زننــد. توضیح 
بیشــتر در صفحات هفدهم به بعد جلد سوم پرتوی 
از قرآن و همچنین کتاب »زمان در متن دین« آمده 

است که گزیده هایی از آن در زیر می آید:
»هو الذی: آمدن ضمیر هو الذی به جای اسم ظاهر 
»الله« وحــدت اراده و علم را می نمایاند...  تکرار 
و اظهار ضمیــر هوالذی همان وحــدت الوهیت را 
می نمایاند. همان خــدای یگانه حی قیوم، همان که 
آنچه در زمین و آســمان است از او پوشیده نیست، 
همان که شما را درون رحم ها صورت بندی می کند، 
همان که کتاب را بر تو نازل کرده اســت ... مبدأ و 
منشــأ همه یک علم و اراده و صفــات حی و قیوم 
نــَزَل« ناظر بر نــزول جمعی و دفعی 

َ
اســت ... » أ

کتاب اســت که آیات محکم و متشابه از آن ناشی 
شــده ... »َعَلْیَك« داللت بر ســلطه و تفوق دارد، 
آن  چنان که هنگام نزول، روح و اندیشه و شخصیت 
می گــردد  آن  مقهــور  یکســره  مخاطب)رســول( 
... »اْلِکَتــاَب« صورت تشــریعی کتــاب آفرینش 
مُّ اْلِکَتاِب« سرچشــمه و اصل ثابت و 

ُ
اســت که »أ

متشابهات، صورت  های تفصیلی و متکامل آن است 
... ام الکتاب، اصل و منشــأ و زاینده و مرجع ثابت 
کتاب اســت، همچون آفرینش جهان و انســان که 
همه از اصول ثابت و گونه های متغیر پدید آمده اند. 
قوانیــن، اصول ثابــت و حاکم و محکــم، نقش و 
هندســه کلی و عمومی و برپادارنده است. مواد و 
پدیده هــا در ضمن و در حدود آن متشــابه و متغیر 
ْرحاِم«، »ِإَنّ 

َ
ُرُکْم ِفی اْل ذی ُیَصوِّ می باشــند: »ُهَو الَّ

نَزَل َعَلْیَك 
َ
ــِذَی أ َه ال َیْخَفی َعَلْیِه َشــْیٌء«، »ُهَو اَلّ الَلّ

اْلِکَتــاَب«... همان طور که گفته شــد وجه اصلی 
تمایز توشــه گیری طالقانی از بیشــتر مفسران دیگر 
همین نسبت دادن ضمیر )ـه( در )منه( به )هوالذی( 

هســت که حضور خداوند را در توشه گیری از این 
آیه می رساند.«

6. هستی محوری در تأویل
طالقانــی معتقد اســت شــکی نیســت کــه تمامی 
آیــات خداوند در قرآن، کام خداوند اســت، ولی 
ازآنجاکه بر اســاس نحوه نگــرش نزول، آیات برای 
فهم ما به صورت زبان و لفظ درآمده است، بنابراین 
نباید اســیر الفاظ شد، بلکه باید از آن عبور کرده و 
آیــات را به خالق آن ها یعنی خداونــد تأویل کنیم. 
ایشــان در توشــه گیری از آیه 7 آل عمــران به واژه 
تأویل و به ثاثی مجرد آن یعنی »َاْوْل« اشــاره کرده 
و می گویــد اول یعنی بازگشــت و نــه بازگرداندن. 
بدین معنا که تمامی آیات و پدیده ها در هر لحظه به 
ِه اْلَمِصیُر «  ســوی خدا در حرکت اند: »...َوِإَلی اللَّ
)18 فاطر( )همه گردیدن ها به سوی خداوند است(، 
ـا ِإَلْیِه َراِجعوَن؟«)156 بقره() ما همه مال  ا ِلّلِه َوِإنَّ »ِإنَّ
و برای خدا هســتیم و به ســوی او رجعت کنانیم(. 
ُح ِبَحْمَدِه َوَلـــِکن الَّ َتْفَقُهوَن  ن َشْیٍء ِإالَّ ُیَسبِّ »َوِإن مِّ
َتْســِبیَحُهْم«)44 اســراء(. موالنــا در ترجمه این آیه 

می گوید: 
جمله ذرات زمین و آسمان

با تو می گویند روزان و شبان
ما سمیعیم و بصیریم و هشیم

با شما نامحرمان ما خاموشیم
بنابراین طالقانی می گوید مفسر قرآن کسی است که 
از حرکت پدیده ها و آیات در آزمایشــگاه طبیعت و 
تاریخ انکشــاف و پرده برداری کند. او معتقد است 
به جای کشف و به انحصار درآوردن حقیقت توسط 
انسان ها، انکشــاف، پرده برداری و نزدیک شدن به 
حقیقــت را باید مطرح کرد. از نظر طالقانی مفســر 
کســی نیســت که با ایدئولوژی اســتخدامی خود 
متشــابه را به محکم بازگرداند. طالقانی با این نحوه 
نگرش مــا را از غوطه ور شــدن در الفاظ می رهاند 
و همان طــور کــه قــرآن می گوید ما را در هســتی 
و هســتنده ها پرتــاب می کنــد و راه پرده برداری از 
حرکت را برای ما می گشــاید. برای تقریب به ذهن، 
درباره تأویل باید گفت ارســطو فیلسوفی است که 
معتقد اســت باید تمام گزاره هــا را به منطق صوری 
ارجــاع داد تا اعتبار پیدا کند. تأویل همه چیز و همه 
گزاره هــا به یک اصل یعنی عــدم اجتماع نقیضین، 
منشــأ تمدن عظیم شده است، هرچند عوارضی هم 
داشــته است. مارکس هم فیلســوف و جامعه شناس 
دیگری اســت که معتقد اســت تمامــی گزاره ها را 
باید به مــاده ازلی -ابدی ارجاع داد تــا اعتبار پیدا 
کننــد، یعنی همه چیز به یک اصل ارجاع می  شــود 
که تأثیرگــذاری زیادی در تاریخ 200 ســاله جهان 
داشته است. ماحظه می شــود اّول یابی و منشأیابی 
از دیگــر ویژگی هــای حق طلبی و خداجویی بشــر 
اســت؛ حتی کژدالن یا کژاندیشــان نیز منشــأیابی 
می کننــد، ولی خداوند در قرآن این منشــأ و مبنا را 
خالق آســمان و زمین می دانــد. طالقانی در قرائت 
خود از قرآن معتقد اســت همه چیز را باید به خدای 
خالق یعنــی اول االولین و آخراالخریــن ارجاع داد 
که این، باب مغفوله ای اســت و مســئولیت ما را در 
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ــُروَن ِفی َخْلِق  ِقَیاًما َوُقُعــوًدا َوَعَلــَی ُجُنوِبِهْم َوَیَتَفکَّ
َنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطًا«)191  ْرِض َربَّ

َ
ــَماَواِت َوال السَّ

آل عمــران( طالقانــی در این راســتا معتقد اســت 
عقــل متکی به اراده خدا، یعنــی تکامل می تواند ما 
را به صراط مســتقیم رهنمون کند. ایشــان در موارد 
زیــادی »عقل آزاد« یعنی عقل رهاشــده از تمامی 
تمایات، اوهام و اســارت ها را مطرح می کند و در 
مــوارد دیگر عقل متکی به وجــود و عقل متکی بر 
صفات خداوند در پایان هــر آیه را معرفی می کند. 
بارها در توشــه گیری از »ما یذکروا اال اولی  الباب« 
و آیات مشــابه آن، ما را از ظاهر بینی و نزدیک بینی 
پرهیــز می دهد و بــه ژرف اندیشــی و آینده نگری 
تشــویق می کند. مهم این اســت که این دستاوردها 
را از طریق وفاداری به آیــات نتیجه می گیرد. عقل 
متکــی به وحی یا عقانیت وحی را می توان از روند 

دستاوردهای طالقانی نتیجه گرفت.
8. هستی محوری در برخورد با نیروها

طالقانی در پی بینش و روش خود منشــی داشــت 
کــه با تمــام نیروهــای هم زمــان با خــود، برخورد 
تعالی بخش داشــت. چراکه همه انسان ها را مخلوق 
خدا می دانســت. برخــورد تعالی بخش خــود را با 
حوزویــان با نوشــتن تفســیر پرتوی از قــرآن انجام 
داد. نهضــت ملــی به رهبری روشــنفکری مصدق 
را پذیرفــت و با اینکه مجتهدی جامع الشــرایط بود، 
رهبــری فــردی را پذیرفت کــه اصلی ترین هدفش 
احیای قانون اساســی مشروطیت بود. خانه اش مرکز 
امنی برای فداییان اســام بود، آن هم در شــرایطی 
که فداییان تحت تعقیــب فرمانداری نظامی پس از 

این کار زیاد می کند. این هســتی  محوری طالقانی 
می تواند راه برون رفتی باشــد برای چالشــی که در 
بین متفکران موحد ما وجــود دارد. بعضی از آن ها 
آیــات قرآن را کام خدا و برخی کام محمد)ص( 
می داننــد. برخی هم معتقدند محتــوای قرآن از آن 
خداســت و شــکل و صورت بنــدی زبانــی آن از 
جانب محمد)ص( اســت. راه حــل این چالش این 
اســت که خداوند مؤلف زنده پابرجا و حی و قیوم 
اســت و می تــوان آیات خدا را بــه آن تأویل کرد و 
هستی محوری و استدالل توحیدی را در آیات دید. 
گزیده هایی از توشــه گیری مرحــوم طالقانی درباره 

تأویل در زیر می آید: 
»تأویل به معنای تفســیر و پرده بــرداری از کلمات 
نیســت، تأویل برگرداندن معانی محکم است« ... 
»تأویل: مصدر مزید از اول)به سکون واو( است که 
به معنی فعل متعدی برگرداندن ناشی و فرع به منشأ 
و اصل و به معنای الزم، برگشــت خود بدان است« 
... » تأویل کتاب، برگشــت- نه برگرداندن- آن به 

محکمات و ام الکتاب است«.
7. هستی محوری در روش تعقل

مرحوم طالقانی در جای  جای توشه گیری از قرآن بر 
این باور اســت که اراده خداوند در رشد و گسترش 
تکامل در طبیعت و تاریخ و به ویژه رشد و گسترش 
امت واحد استوار اســت و این تکامل را سمت دار 
و هدف دار می دانســت. )رجوع شود به توشه گیری 
از صراط مســتقیم سوره حمد و جعل آدم در سوره 

بقره( 
ِذیــَن َیْذُکُروَن الّلَه  در معرفــی اولی الباب آمده: »الَّ

کتاب بخوانيد و هديه دهيد
نشــر صمديه به مدير مســئولي لطف اهلل ميثمي افتخار دارد که در مدت شانزده 
سال چندده کتاب 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 که عالقه مند به تهيه اين کتاب ها هســتند، بــا تخفيف ويژه 20درصدي، 

کتاب هاي درخواستي را ارسال کند. 
متقاضيان مي توانند مبلغ محاسبه شده را به شماره حساب 7414258725، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحيد، به نام لطف اهلل ميثمي واريز نمايند.

کتاب فروش هاي سراسر کشور نيز مي توانند براي سفارش کتاب، با مؤسسه توزيع سراسري 
»کتاب گستر« به شماره تلفن هاي 22024141-2 و 22019795 تماس بگيرند. 

کودتای 28 مرداد بودند. ایشــان برای جلوگیری از 
اعــدام نواب صفوی و یارانــش تاش هایی کرد که 
نتیجــه نداد. با نهضت مقاومــت ملی پس از کودتا 
همکاری داشــت و پــس از آن همکاری های خود 
را بــا دکتر ســحابی و مهندس بــازرگان ادامه داد و 
نهضت آزادی را تأسیس کردند. ایشان عضو شورای 
مرکزی جبهه ملــی دوم بود. برخورد تعالی بخش او 
با زندانیان با تفکرات مختلــف زبانزد همگان بود. 
از بنیان گذاران مجاهدین و یارانشــان حمایت فعالی 
می کرد. در آخرین باری که در زندان افتاد معروف 
است که بر سر ســاواکی ها فریاد می کشید که چرا 
فرزندان این آب وخاک را شــکنجه می کنید؟ برای 
او فرقی نداشــت مســلمان باشــند یا مارکسیست. 
پس از انقاب نیز منزلشــان مرکز تعامل با نیروهای 
مختلف بود. به یاد دارم  در جریان پیروزی انقاب 
در بیمارستان سوم شعبان بستری بودند، گفته بودند 
که آمدم تا کمی هم فکر کنم چرا ســاواک ما را از 
زندان آزاد کرده اســت؟ آیا افولی کرده ایم؟ ایشان 
به این نتیجه رســیده بودند که شــاید دربار شــاه و 
ســاواک می خواهند ایشان را در برابر امام علم کنند 
و انشــقاقی در رهبری ایجاد کنند. ایشان در مدرسه 
رفاه در دهه فجر گفته بودند من در همه امور با امام 
موافقت دارم جز اینکه کمونیســت ها را انسان هایی 
می دانم کــه فرضیه ای دارند که ایــن فرضیه پایدار 
نیســت و تغییر خواهد کرد، ولی امــام بیش  از حد 

روی آن ها حساسیت دارند. ■

پی نوشت
1. کافی، ج8، ص311 و بحار، ج24، ص237
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یــخ روزبه روز، هرچــه زمان می گــذرد در حال آب 
شدن و کوچک شدن است. منابع طبیعی ما از جمله 
مخازن نفت و جنگل ها که معروف ترین آن ها هستند 
در حال از بین رفتن و نابودی اســت. در حقیقت این 
تخریب بیش از هر دورانی اســت. به خاطر دارم در 
زمان حکومت شاه وقتی که »منصور روحانی« وزیر 
کشاورزی بود، در زندان بودم. آن زمان اعام کردند 
برای حفظ مراتع کشــور باید هشت میلیون رأس دام 
از مراتع کشــور خارج شــود. منظور از خارج کردن 
دام ها از مراتع این نیســت که آن ها را بکشند، منظور 
این اســت که به صورت صنعتــی از آن ها نگهداری 
شــود. آن زمان با توجه به موضعی که نسبت به شاه 
داشــتیم و به همه چیز بدبین بودیم، می گفتیم این هم 
یکی از خیانت هایشان اســت و می خواهند استقال 
بخــش کشــاورزی و دامــداری بدین وســیله از بین 
ببرند. ولیکن پــس از انقاب، زمانی که در مجلس 
اول بودیم، وزارت کشــاورزی و سازمان جنگل ها و 
مراتع -که آن زمان آقای دکتر تقی شــامخی، رئیس 
یا عضو هیئت مدیره آنجا بــود- الیحه ای به مجلس 
آوردنــد که در کمیســیون برنامه وبودجه  مجلس هم 
مطرح شــد و می گفتند 30 میلیــون رأس از دام های 
کشــور باید از مراتع خارج شــوند، چراکه مراتع کًا 
نابوده شده و از بین رفته اند و دیگر هم قابل بازسازی 
نیســتند. این زمان بود فهمیدیم سیاســتی که منصور 
روحانــی می گفته، درســت بوده اســت. منظور این 
است که پس از انقاب، به هر دلیلی یا جهالت، یا به 
اصاح مستضعف گرایی و حمایت از جنگل نشینان، 
یا حمایت از روســتاییانی که دام داشتند و... سرعت 
ویرانــی جنگل ها و مراتع شــتاب گرفت. من خودم 

جمال الدین اســدآبادی« راه انداخته بود و کوششی 
برای اتحاد همه  کشــورهای اســامی بود، در عمل 
مرکزیــت این اتحاد دولت عثمانی بــود و این دولت 
بــرای خود قائــل به یک حق هژمونی شــده بود که 
مرحــوم مدرس با آن مخالفت کرد و این حق را برای 
هیچ کشــوری قائل نبود و می گفــت این هژمونی را 
قبول نداریم و عمًا به این رفتار هژمونی طلبی دولت 
عثمانی معترض شــد. از همان جا بود که انشعابی در 
درون اتحاد اسام به وجود آمد، مبنی بر اینکه مصالح 
و منافــع ملی هر کشــور در توافق های دســته جمعی 
مانند اتحاد اســام، ولو اینکه این توافق ها اساســی و 
ایدئولوژیک و مذهبی هم باشــند تقدم دارد و ازنظر 
اســتراتژی نظامی، سیاســی و... ملت و کشور ایران 
به هیچ وجه تابع عثمانی یا آلمان که دارند با دشــمنان 
ما می جنگند و قاعدتًا دوست ما محسوب می شوند، 
نیستند. این برخورد مرحوم مدرس در عمل پایه گذار 
نحله  ملی– مذهبی شد. مرحوم مدرس هرگز به لحاظ 
تئوریــک و نظری صحبتی از ملــی – مذهبی نکرده 
اســت، اما این جهت که ما در صحنــه  بین المللی با 
کشــورهایی دوســت سیاســی باشــیم یا حتی اتحاد 
ایدئولوژیک داشــته باشــیم، این اتحاد بر مصالح و 
منافع ملی ما تقدم ایجاد نمی کند،»کوشش عملی« 
در ایــن راستاســت و به همیــن دلیل مــن پایه گذار 
جریان یا نهضت ملی–مذهبی در قرن اخیر را مدرس 
می دانم؛ اما به نظر من ســابقه  ملی– مذهبی از این هم 
دورتر و پیش تر اســت که به برخی از آن موارد اشاره 

می کنم.
علت اینکه من در ســال 1375 و در جریان انتخابات 
ریاست جمهوری موضوع ملی– مذهبی را مطرح کردم 
این بود که من در گذشته  عمر خودم تا سال های 72 
و 73 آدم ملی گرایــی نبودم. شــاهد ایــن مدعا هم 
مقاله ای است که در مقدمه  کتاب »خدمات متقابل 
ایران و اســام« نوشته  »آیت الله مطهری« نوشته ام و 
اگر کسی به این مقدمه مراجعه کند، می بیند که بنده 
به هیچ وجه گرایش های ملی گرایی )رایج( نداشته ام. 
درواقــع ملی گرایــی من پــس از تجربــه  جمهوری 
اســامی حاصل شده اســت. علت هم این بود که 
بنده وقتی در ســازمان برنامه و بعــد هم در مجلس 
و بعد هم در رســانه ها امور اقتصــادی و اجتماعی را 
تعقیب می کردم این حقیقت بر من روشــن شــد که 
کشور ایران، مجموعه  ایران، درست مانند یک قالب 

ِلَمــا  ْقِنــا  َوِفّ »َاَلّلُهــَم  الرحیــم.  الرحمــن  بســم الله 
ُتِحُبّ َو َتْرَضــی«. هویت ملی– مذهبی به عنوان یک 
جریان سیاســی یا به عقیده  من یک قشر اجتماعی از 
چند منظر می تواند تعریف شود؛ یکی از منظر تاریخ 
معاصر پس از شهریور 1320 است که آقای بسته نگار 
به طور مستند تعریفشــان را با استناد به قول بزرگان و 
حــوادث، ارائه کردند؛ اما مــن از منظری دیگر، در 
تکمیل و نه نفی تعریف آقای بسته نگار مطالبی دارم 
که به عرض می رســانم. درواقع سابقه  ملی – مذهبی 
اگرچه نه به عنوان یک نظریه یــا تئوری، اما در مقام 
عمل و به صورت عملی توســط شــهید »سید حسن 
مدرس« در ایران آغاز شده است. داستان از این  قرار 
بود که پس از اشــغال ایران به موجــب قرارداد 1907 
توسط روس و انگلیس- که نیروهایشان را تا نزدیکی 
تهران آورده بودند و دولت تهران هم هاج و واج مانده 
بود و تقریبًا با آن ها مماشــات می کــرد- عده ای از 
نمایندگان مجلس اول و درواقع آزادیخواهان، به نشانه 
اعتراض مهاجرت کردند و از تهران به قم رفتند -که 
مدت کمی در آنجا بودند-  و سپس به »کرمانشاه« 
رفتند. در کرمانشاه کابینه ای به نام »کابینه  مهاجرت« 
تشکیل دادند. رئیس آن  کابینه »نظام السلطنه  مافی«  
و شــهید مدرس هم وزیر دادگستری این کابینه بود. 
مدت چهار ســال این کابینه فعال بود و در کرمانشاه 
فعالیــت می کرد. ارتباطات مشــخص و علنی هم با 
دولت های »عثمانی« و »آلمان«  داشتند. استداللشان 
هم این بود چون این دو دولت با دشمنان اصلی ما که 
روس و انگلیس هســتند و به ایــران هم حمله کرده 
و کشور را اشــغال کرده اند، می جنگند، باید با آن ها 
همکاری کنیم. این همکاری مدتی ادامه داشت که 
مرحوم مــدرس در جریان آن به تجربــه ای برخورد. 
تجربــه این بود که با وجود اینکه ممکن اســت ما با 
یک کشوری تفاهم یا اتحاد استراتژیک داشته باشیم 
یا حتی برخی توافقات ایدئولوژیک داشته باشیم، این 
دلیل نمی شــود که ما منافــع و مصالح ملی خودمان 
را تحت تأثیــر نظرات آن ها بکنیم. آلمان  یک دولت 
قــوی و قدرتمندی بود که کمک هایی هم به ایرانیان 
می کردنــد ولی در تاش بودند که نظرات خود را به 
کابینه  مهاجرت تحمیل کنند. عثمانی ها  غیر از اینکه 
می خواستند تحمیاتی بکنند، در عمل معلوم شد که 
اغراض ارضی نســبت به مرزها و سرحدات ایران هم 
دارند. بر اساس جریان اتحاد اسام که مرحوم »سید 

چرا ملی، چرا مذهبی؟
سخنرانی منتشرنشده ای از  زنده یاد عزت الله سحابی به همراه پرسش و پاسخ
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به کار نبرده اســت. مرحوم دکتر شریعتی در کتاب 
»بازگشــت به خویشتن« این اصطاح حکومت های 
ایرانی– اسامی را برای این ها به کار می برد. اتفاقًا در 
همین دوره که شــاید سه یا چهار قرن طول می کشد، 
اوج ترقیــات ایــران اســت. تمام چهره هــای بزرگ 
ایران مانند ابن ســینا، فارابی، شهاب الدین سهروردی 
از فاســفه و چهره های بزرگ علمــی مانند زکریای 
رازی و... همــه در ایــن دوره بوده انــد. دوران اوج 
و ترقــی ایران در ایــن دوران اســت. نهضتی علمی  
کــه در این دوران ایجاد می شــود مورد اعجاب همه  
مستشرقین است. به خاطر دارم زمانی که حزب توده 
قانونی بود، احســان طبری یک ســخنرانی در مرکز 
حزب توده در مورد اســام داشــت که بارها تکرار 
می کرد اســام نهضت علمی عجیبی در ایران به راه 
انداخت. این نهضت علمی طی قرون ســوم تا پنجم 
اســت که حکومت های ملی– مذهبی به اصطاح ما 
یا ایرانی– اســامی به قول مرحوم شریعتی، حکومت 
می کردند و این نشــان می دهد حکومت یا جامعه ای 
که سیاستش با مذهب ربطی دارد نه اینکه حکومتش 
مذهبی باشــد، بلکه مذهب در جامعه حضور داشته 
باشــد، این جامعه احساس آرامش می کند. احساس 
می کند که بــا وجدان و با ضمیر خــودش این نظام 
اجتماعــی انطبــاق دارد. بــه این جهت اســت که 
اســتعدادهایش به کار می افتند. ایرانیان البته همیشه 
استعداد داشته اند و نمی توانیم بگوییم که تنها در آن 
دوره مستعد بوده اند، ولی فضای آرامش و امنیتی پیدا 

می کنند که استعدادهایشان بروز می کند.
مرحــوم دکتــر صــادق گوهریــن کتابــی به اســم 
»حجت الحق ابوعلی ســینا« نوشــته اســت. ایشان 
در دبیرســتان معلم ادبیات ما و تــوده ای بود. بعدها 
تحصیاتــش را ادامه داد و دکترا گرفــت که ظاهرًا 
همین کتاب حجت الحق رساله دکترایش بوده است. 
در بخش اول این کتاب، اوضاع سیاســی، اجتماعی 
و فرهنگــی ایران را در ایــن دورانی که بوعلی به دنیا 
آمده و پرورش یافته مفصًا شــرح می دهد. واقعًا هم 
نویســنده و هم ما احســاس تعجــب می کنیم. مثًا 
می گوید در آن دوران، فرهنگ و کتاب به قدری نشر 
داشته که در زمان سامانیان در بخارا کتاب خانه هایی 
بوده که چندین حیاط در حیاط مســاحت داشــت. 
علــم تاریخ، جغرافیــا، کیمیا و... کــه اتاق های هر 
حیاط پــر از کتاب هایی مخصوص یــک علم بوده 
اســت. در این تحقیق روی کیفیت تکثیر کتاب ها و 
چگونگی تکثیر کتب در آن زمان کار کرده اســت. 
منظور این اســت کــه اگر این کتــاب، به خصوص 
بخــش اول آن را بخوانید، مشــاهده می کنید که در 
آن دوران نه تنهــا از نظــر پیشــرفت های اجتماعی و 
اقتصــادی و... که از نظر فرهنگــی هم ایران چقدر 
جلــو رفته اســت. نهضتی علمی  که مــورد اعجاب 
حتی مخالفان اسام هم هست در آن دوران به وجود 
می آید. این نشان می دهد که اگر یک چنین فضایی، 
به اصطاح ما ملــی– مذهبی یا فضایی که بین صحنه  
عمومــی و وجدانیات مردم یــک پیوندی رابطه ای، 
ارتباطی، عایقی موجود باشــد این مردم آزاد شــده 
هستند؛ مانند مردمی که آزاد شده اند، استعدادهایشان 
شروع به شکوفاشدن می کند و ظهور و بروز می یابد.

بــاز هم عقب تر و به دوران پیش از اســام می رویم. 

بوده اســت کــه به کناری گذاشــته شــد و احزاب 
سیاسی جای آن را گرفتند و اکنون دوباره با از اعتبار 
افتادن احزاب سیاســی، مذهب جای پیشین خود را 
گرفته است؛ ولی در ایران مذهبی که اکنون تبلیغات 
مذهبی و کانال های تلویزیونی، رادیویی و تریبون های 
مختلف به فراوانی صورت می گیرد متأسفانه برعکس 
شــده و مذهب نقش گذشــته خود را نــدارد. مردم 
به شدت خودگرا شده اند، به طوری که صاحب نظران 
می گویند ســرمایه اجتماعی در ایــران رو به نابودی 
و انحطاط است. ســرمایه اجتماعی سرمایه ای است 
که اگر باشــد همه  ســرمایه های دیگر کارکرد دارند 
و اگر نباشــد بقیه ســرمایه ها نیز از بین می روند و باد 
هوا می شــوند. درهرصورت و بنا بر مشــاهداتی که 
داشتیم، می دیدیم که ایران و ایرانیان مانند یک قالب 
یخ کوچــک و کوچک تر شــده  و از بین می روند؛ 
هــم امور مــادی و ذخایر و منابع و هــم امور معنوی 
و اخاقیات انســان هایش. به ایــن جهت بود که من 
ملی گرا هم شــدم که این ملت ایران را به نحوی باید 
نجــات داد. این ملت درواقع یــک واقعیت تاریخی 
اســت. ما آن را ایجاد نکرده ایم. پــدران ما طی 3 یا 
4 هزار ســال این ملت را ایجاد کرده اند. مجموعه یا 
کل تاریخی و دورانی این ملت به گردن ما حق دارد 
و ما وظیفه داریم که جلوی انحطاط و فروپاشــی آن 
را بگیریــم. از اینجا بود که مــن به اصطاح امروزی 
ملی گرا شدم. ملی گرایی هم نه به معنای ملت پرستی، 

بلکه ملت دوستی.
نکتــه  دیگری که باز هــم به عقــب برمی گردد این 
اســت که در دوران پس از اســام هــم دو قرن در 
ایــران درگیــر بودیم. عناصــر ملی با عناصــر ایرانی 
ضدنژادپرســتی عــرب بــا حاکمیت  نــژادی اعراب 
جنــگ داشــته اند و در مقابل نژادپرســتی حکومت 
و اعراب به مبارزه برخاســته اند؛ امــا باالخره پس از 
دو قــرن به تعادل می رســند و در ایــران تعادل ایجاد 
می شود. عده ای مذهب اسام و به خصوص مذهب 
تشــیع را می پذیرنــد و جذب می کننــد و جذب آن 
می شوند و حکومت هایی از قرن سوم به بعد در ایران 
پیدا می شــوند، مانند حکومت ســامانیان، آل بویه، 
طاهریــان، صفاریــان کــه حکومت هــای »ایرانی– 
اســامی« بوده اند. این اصطاح را ما می گوییم، در 
تاریخ کســی این حرف را نگفتــه و این اصطاح را 

شــاهد بودم در این دره  چالوس دهی اســت نزدیک 
نسا به اســم »حســنک در« که در آنجا مردم خیلی 
متمول شــده بودند. چون گوسفندان را در کوه ها و 
مراتع و جنگل ها ولو کرده بودند و همه چاق شــدند 
و از فروش آن ها مردم حســابی پولدار شــدند. یک 
مورد دیگر اینکه پارســال اعام شد که شش میلیون 
تن سنگ زینتی که ســنگ های معادن ایران است، 
صادر شــده اســت؛ یعنی ذخایر و معادن ما در حال 
تخلیه شــدن هســتند. مخازن نفت ما که جای خود 
دارد و روزی به پایان می رسد، دیگر منابع و ذخایر ما 
هم در حال تخلیه و تخریب و نابودی هستند. خیلی 
هم بی سروصداســت. دولت ها هم هیچ سیاستی در 
این زمینه هــا ندارند. این یک وجه مادی و اقتصادی 
اســت؛ اما در وجه اخاقی و معنوی هم شاهد بودیم 
کــه پــس از انقاب، به جــای اینکــه انقاب چون 
اسامی است و اخاقیات و معنویات مردم را تقویت 
کند، برعکس شده است. تا امروز هم این ادامه دارد. 
نــه  تنها گریز از مذهبی کــه در ظاهر می بینیم، بلکه 
سطح اخاق هم بســیار افول کرده به طوری که یک 
حالت فردگرایی یا خودگرایی و به قول جامعه شناسان 
اتمیســم اجتماعی حاکم شده اســت؛ یعنی هر فرد 
خودش یک اتم مستقل اســت. با دیگران هیچ ربط 
و پیوندی نــدارد. این حال در ایران رو به  گســترش 
اســت که از همان ســال های اول من این را احساس 

می کردم.
اتفاقــًا امروزه مســئله  عمده  جامعه شناســی در تمام 
مکاتــب جامعه شناســی، ضمیر، خویشــتن یا خود 
آدمی و ارتباطش با جامعه اســت. جامعه شناســی به 
خویشتن ها کار نداشته، بلکه با پدیده های اجتماعی 
ســروکار داشــته اســت؛ ولی امروزه مهم ترین مسئله  
جامعه شناســی در همه  دنیا و مکاتب جامعه شناســی 
ارتبــاط و پیوند فرد با جامعه اســت. آقــای »فرهاد 
خســروخاور« جامعه شناس معروفی است، روشنفکر 
مذهبی هم نیســت، یک سخنرانی در سال 82 دارند 
که در آنجا می گوید مهم ترین مســئله  جامعه شناسی 
امروز مســئله  خویشــتن آدمی و کیفیت ارتباط آن با 
جامعه اســت. می گویــد تا پیش از انقاب فرانســه 
این وظیفه  ارتباط را مذهب به عهده داشــته اســت. 
درواقع نهادهای مذهبی، هر مذهبی اعم از مســیحی 
و یهودی و اســامی و... وسیله  پیوند افراد به جامعه 
بوده اند؛ یعنی در همان مناســک مذهبی یا خدمات 
خیریــه ای کــه می کردند یک نوع رابطــه و پیوندی 
بین افراد ایجاد می کرده اند، ولیکن از ســال های پس 
از انقاب فرانســه، این وظیفه از مذهب گرفته شد. 
نهادهای مذهــب کنار رفتند و احزاب سیاســی این 
نقــش را بــازی می کردند، ولی از دهــه  80 میادی 
بدین سو، احزاب سیاسی هم اعتبار خود را از دست 
دادند. گویی دوباره بازگشــتی به مذهب شــده، چه 
در جوامع مســیحی و چه در جوامع اسامی اروپا که 
تحقیقات میدانی و نظرسنجی های وسیعی هم در این 

رابطه انجام داده اند.
بنابراین مذهب یک عامل ارتباط و پیوند بین انسان ها 
محسوب می شود. برحسب خلقت، انسان موجودی 
فردگــرا و درون گراســت. افــراد نوعًا بــه مصالح و 
منافع خودشــان می اندیشند؛ لذا یک عاملی باید این 
انسان ها را به هم پیوند دهد. این عامل زمانی مذهب 

برحسب خلقت، انسان موجود ي 
فردگرا و درون گراست. افراد 

نوعًا به مصالح و منافع خودشان 
مي اند يشند؛ لذا  يک عاملي با يد ا ين 

انسان ها را به هم پيوند دهد. ا ين 
عامل زماني مذهب بوده است که به 
کنار ي گذاشته شد و احزاب سيايي 
جا ي آن را گرفتند و اکنون دوباره 
با از اعتبار افتادن احزاب سيايي، 
مذهب جا ي پيشين خود را گرفته 

است
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کوروش به قدرت می رسد - یک هیئت هفت نفری 
از ســران و فرماندهان سپاه تشکیل می شود که یکی 
از اعضای این هیئت داریوش است و این هیئت رأی 
به پادشــاهی داریوش می دهد - پادشــاه ستمگری 
بوده اســت. هرودت کتابی به نــام »التواریخ« دارد 
که ترجمه »وحید مازندرانی« است. این کتاب شرح 
ماجرای هیئت هفت نفری و جلساتی که داشته اند را 
نقل می کنــد. در این هیئت هفت نفــری که پس از 
سرکوب شورش مغ ها به رهبری »گئومات« تشکیل 
می شــود، فردی به نام »اوتانوس« بوده که می گوید 
اگر مــا  صحبت از حکومت می کنیــم، باید بدانیم 
کــه حکومت اصًا مال ما نیســت، حکومت از آن 
مردم است و ما درواقع وکیل و نماینده  مردم هستیم. 
حق نداریم تصمیم بگیریم، مگر اینکه رضایت مردم 
را جلــب کنیم. این جمات خیلی جالب هســتند. 
می بینیم که در 2500 یا 3000 سال پیش کسی چنین 
حرف هایی زده و مــردم را صاحبان اصلی حکومت 
دانســته اســت، حرفی که امروزه جــزو ارزش های 
انســانی محسوب می شود و همه از حکومت مردم و 
اینکه مردم صاحبان اصلی حکومت ها هستند سخن 
می گویند. پس از اوتانوس تنها حضرت »علی«)ع( 
اســت که در خطبه  پس از بیعــت می گوید: یا ایها 
الناس، حکومت از آن شماســت و هیچ کس غیر از 
کسی که شــما تعیین می کنید حق حکومت ندارد. 
من در دنیای باستان و قدیم تنها این دو نفر را دیده ام 
که از حکومت مردم صحبت کرده اند. اگر کســی 
دیگر هم هســت مــن نخوانده ام. اوتانــوس هم که 
موافق حکومت مردم بوده است، تربیت شده  مکتب 
زرتشت است. داریوش که یک پادشاه ستمگر بوده 
است، در آن جلســه با اوتانوس سازش نمی کند و به 
اعوان  و انصارش دســتور می دهد کــه اوتانوس را به 

قتل برسانند.
از آن زمــان مذهب زرتشــت از ســطح حکومت و 
جامعه، به  جــز جنبه تحریف شــده اش که در قالب 
»اوســتا« ســاخته می شــود، به بطن جامعــه می رود 
و مخفی می شــود. ســروصدای آن مذهــب واقعی 
زرتشت را ما دوباره در اواخر دوره  ساسانی می بینیم. 
وقتی شهاب الدین ســهروردی پس از اسام »فلسفه  
اشــراق« را بنیان می نهد، می گوید مــن از حکما و 

اصًا اصطاح ملت یا کشور ایران وجود ندارد، چون 
ندای زرتشت و پیام او جهانی است و همه  مردم جهان 
را مخاطب قرار داده اســت؛ البته فرهنگ و ادبیاتش 
متعلق به زمانی است که هنوز کشاورزی شروع نشده 
و اقوام آریایی در مرحله  رمه داری بوده اند. زرتشــت 
آن چنان که در »گاتاها« می بینیم مشــوق آریایی ها به 
کشــاورزی و آباد کردن زمین است. آبادکردن زمین 
یکی از تعلیمات اخاقی زرتشت است. برای مطالعه  
بیشــتر این دوره  تاریخی و نقش تعلیمات زرتشــت 
بــه چند کتاب می توانید مراجعــه کنید. یکی کتاب 
»زرتشت، مزدیسنا و حکومت« تألیف آقای مهندس 
»جال الدین آشــتیانی« اســت که کتابی بــا منابع 
متعدد و زیــاد به زبان های مختلفی چــون آلمانی و 
انگلیســی و... است. کتاب بسیار محققانه ای است 
کــه می توانید به آن مراجعه کنیــد. به هرحال پس از 
دولت هخامنشی اســت که چیزی به نام ایران مطرح 
می شود، پیام و تعالیم زرتشت عمومی و جهانی بوده 
است، اما در نظام رمه داری یکی از مشوقان اصلی و 
تعلیم دهندگان نظام کشاورزی، زرتشت است. با این 
ســابقه و تا آنجا که من با سواد اندکم مطالعه تاریخی 
دارم و تحقیــق کرده ام، هیچ ملتی در جهان بشــری 
این گونه بر اساس توحید و یکتاپرستی تشکیل نشده 
اســت. تنها ملت ایران اســت که به برکت زرتشت با 

مذهب یکتاپرستی پایه گذاری می شود.
یکی از آقایان اســاتید در مقابل مقاله ای که در مجله 
»چشــم انداز ایران« نوشــته بودم، یادداشتی انتقادی 
نوشــته بود که برای پاسخ مستند دادن به ایشان، چند 
کتاب و تحقیق تاریخــی را خواندم و هیچ گاه و در 
هیچ منبعی ذکرنشــده که ایرانی هــا با تهاجم، قتل و 
غارت ســرزمینی را گرفته یا تســخیر کرده باشــند. 
کوروش که مؤسس سلسله  هخامنشی است، کتیبه ای 
دارد که به منشور حقوق بشر معروف است، او وقتی 
بــه بابل مــی رود در آنجا یهودیانی که اســیر بابلی ها 
بوده اند را آزاد می کند و اجازه می دهد تمام مذاهب، 
معابد مخصوص خود را بسازند و خودش هم به تمام 
معابد می رفته و به دین همه احترام می گذاشته است. 
درواقع کوروش یک کشورگشــا نبــود،  برای مللی 
که تحت ستم و اســتعمار کشور های دیگر بوده اند، 
یک آزادیبخش بود. داریوش که چند نســل پس از 

معروف اســت که ایرانیــان از اقوام آریایــی بوده اند 
که از ســمت خراسان یعنی جنوب روســیه  امروز یا 
به اصطاح آسیای میانه شــروع به مهاجرت کردند. 
در حدود ســال های 2000 پیش از میاد چون وضع 
آب وهــوا و توفــان و... برای زندگی نامناســب بود، 
شــروع به مهاجرت کردند و ســه شاخه شدند، یک 
شــاخه به هندوستان یا جنوب آسیا رفتند، یک شاخه 
به شــرق ایران آمدند تا سجســتان یا سیستان و فارس 
امروز و یک شــاخه هم به آســیای صغیر و از آنجا تا 
اروپا رفتند. به همین جهت اســت که به این ها اقوام 
هندواروپایــی می گوینــد. ایرانی را در اینجا کســر 
کرده انــد، اما به هرحال این اقوام سه شــاخه شــدند. 
این سه شــاخه باوجودی که منشأ نژادی و قومی شان 
یکی بود و یک نوع مراســم داشــتند و حتی خدایان 
مشترکی داشــتند، اما تفاوت هایی هم با هم داشتند. 
آن شاخه ای که به هندوستان رفتند معتقد به خدایانی 
بودند که خدای بزرگشــان »ایندرا« نامیده می شــد. 
این ها به هندوســتان رفتند و از طریق هجوم و تهاجم 
و قتــل و غارت، دو تمدنی که در هندوســتان وجود 
داشــت، تمدن »هارپان « و تمــدن »موهنجودارو« 
را نابود کردند و خودشــان به جای آن ها نشســتند و 
دولت هم تشــکیل دادند. شاخه  اروپایی هم که ابتدا 
به آســیای صغیر و بعد هم به یونــان رفتند و از آنجا 
در کل اروپا پخش شــدند، با قتل و غارت و کشتار 
هجوم آوردند و هر جا می رفتند تمدن موجود را نابود 
می کردند؛ اما آن شاخه ای که به ایران آمد؛ از زمانی 
که حرکت کردند یعنی حــدود 1700 پیش از میاد 
که آغاز این مهاجرت هاست و اتفاقًا مصادف با ظهور 
زرتشت است، 1000 سال طول می کشد تا به سجستان 
یا سیستان و فارس می رســند. بسیار آرام می آمده اند 
و هیچ گونــه جنگ، قتــل و قتالی هــم نمی کنند. 
با تعامــل و تداخل با ملت ها یا اقوام ســر راهشــان، 
آرام آرام می آیند تا  به ایران می رســند و در سال 600 
پیش از میاد، تازه اقدام به تشــکیل دولت می کنند 
که دولت هخامنشــی است. همین آرامشی که این ها 
در حرکتشان داشــته اند، نشان می دهد که این شاخه 
اهــل قتل و قتال و تجاوز به حقوق انســان های دیگر 
نبوده انــد. علت این آرامش را ایــن می دانند که این 
شاخه ای که به سمت ایران آمده تحت تعالیم زرتشت 
بوده اند. زرتشت یک پیغمبر خداپرست و یکتاپرست 
بود که شــما اگر این کتاب »گاتاها« یا ســروده های 
زرتشــت را مطالعه کنید می بینید شباهت بسیاری به 
مفاهیم قــرآن یا دعای ابوحمزه ثمالــی یا دعای امام 
حســین )ع( در روز عرفــه دارد. تعلیمات زرتشــت 
روی آن شاخه ای که به طرف ایران می آیند مؤثر بوده 
است و این طور تربیت شــده اند که در حرکت خود 
اهــل جدل و جنگ و نظامی و تهاجم و هجوم و... 
نبوده اند، اهل سازش و مصالحت و به اصطاح تعامل 
با ملت ها بوده اند. به این ترتیب وقتی که از شمال شرق 
ایران )خراســان( به سمت جنوب شــرق )سیستان و 
فارس( می آمده اند، به تدریج این ها و مردم سر راه به 

مذهب زرتشت می گرویدند.
وقتی هخامنشیان به قدرت می رسند و دولت تشکیل 
می دهند، اصطاح ملت ایران و کشور ایران مصطلح 
و رایج می شــود. در ادبیات و آموزه های زرتشــت، 
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اگر بی مذهب باشند! نشانه و نمونه اش همین چیزی 
اســت که امــروز دیده می شــود. ایــن خودگرایی یا 
اتمیسم اجتماعی امروزه دارد بیداد می کنند. انحطاط 
اخاقــی در ایران موجب اتفاقاتی می شــود که پیش 
از انقــاب و در زمان دولتی که ما خیلی نســبت به 
آن ناراضی بودیم و آن را دولتی غرب زده و غرب گرا 
و بی دین می دانســتیم، هرگز ایــن اتفاقات نمی افتاد. 
تجاوز جنســی، دزدی، رشــوه و... همــه  این ها آن 
زمان هم بوده اســت و آقای »ســعید مدنی« در این 
زمینه تحقیقاتی دارنــد و می توانید برای آمار دقیق به 
ایشــان مراجعه کنید، اما به این شــکل امروزی هرگز 
نداشته ایم. تجاوز جنسی همیشه بوده است، اما االن 
بعد از تجاوز فرد را می کشند و تکه تکه اش می کنند، 
ما این را هرگز نداشــته ایم. خدا رحمت کند مرحوم 
دکتر مصطفی رحیمی را، ایشــان تعریف می کرد که 
خواهرزاده ام از طرف دادگســتری در خاک ســفید 
بازپرس اســت، می گوید من می خواهم از اینجا فرار 
کنم، اســتعفا بدهم و در بروم. گفت من دارم دیوانه 
می شــوم ازبس که اینجا پرونده های خافی می بینم 
که تاکنون نشــنیده ام. مثًا زنای با محــارم در ایران 
و ســابقه  سنتی ایران نبوده اســت. لواط بوده ولیکن 
زنای با محــارم یا تجــاوز پدر به دختر نداشــته ایم. 
می گفت سرشــار از این  پرونده هاست و روزی 50 – 
60 تا ازاین گونه پرونده ها داریم. این ها همه در دوران 
حکومت اســامی ما متأسفانه به وجود آمده و رشد 
پیــدا کرده اند. این جای بحــث دارد که آیا ایرانی ها 
به دلیل اینکه مذهب گریز شده اند این گونه انحطاط 
اخاقی پیدا کرده اند و گرفتــار خودگرایی و از بین 
رفتن ســرمایه  اجتماعی شــده اند یا نــه؟ درواقع این 
اصول اخاقی و ســرمایه اجتماعی از بین رفته است 
و همــراه این انحطاط ایرانیان دچــار مذهب گریزی 
هم شــده اند. این را می توان به بحث گذاشــت و در 
موردش مفصل حرف زد. شاید چند جلسه هم طول 

بکشد و نظرات مختلفی هم مطرح بشود.
ایران با مذهب زنده اســت و بعد اینکه ملی گرایی ما 
و ایرانیت ما مقدم بر مذهب ما است، چراکه مذهب 
می تواند تغییر کند، یک زمانی مذهب زرتشــتی بوده 
است، بعد مذهب تسنن، چون تا زمان صفویان بیشتر 
مــردم ایران اهل تســنن بوده اند، بعد شــیعه  صفوی 
شــده اند. بعدها از درون این شیعه  صفوی، آرام آرام 
شیعه  علوی هم بروز کرد وگرنه در زمان صفویه شیعه 
علوی وجود نداشت. مذهب ممکن است تغییر کند، 
ممکن است مکاتب دیگری به جای مذهب بیایند، اما 
ایران و وجود ایرانی باقی است. ایرانیتی که با مذهب 
عجین شده است. حال این یا یک افتخار است برای 
ما ایرانیان یا اینکه تنها یک واقعیت تاریخی است و ما 

حق هیچ افتخاری نداریم.
تنهــا ملتی هم کــه در جهان با مذهب یکتاپرســتی 
تأســیس شده است، ایران بوده است. در 1700 پیش 
از میاد این روند آغاز شــد و 1000 سال طول کشید 
تا به سجستان رســید. درحالی که آن شاخه  هندی از 
همان ابتدا با قتل و غارت گری به هندوستان رفتند و 
در عرض 300 ســال هم دولت تشکیل دادند؛ شاخه  
اروپایــی هم بــه همین صورت شــکل گرفت. یک 
نشانه  یکتاپرستی ایرانیان این است که تا پیش از حمله  
اسکندر در ایران برده داری وجود ندارد. این واقعیت 

را هم داشــته اســت. می توانیم بگوییــم آن روز هم 
کشــور تک صدایی بوده و مانند زمان شــاه که فقط 
شــاه حرف می زد و حرف های او انعکاس می یافت 
و کســی دیگر یا حرف نمــی زد و جرأت حرف زدن 
نداشــت یا صدایش به جایی نمی رسید، تنها داریوش 
حــرف زده و صدای او مانده اســت؛ امــا چرا باید 
داریــوش چنیــن حرف هایــی را زده باشــد؟ چون 
ارزش های مــردم این هــا بوده اند. می خواســته نظر 
مردم را جلب کنــد. چیزهایی را که ما امروزه تحت 
عنــوان عدالت اجتماعــی، آزادی و حقوق بشــر از 
آن ها سخن می گوییم، ارزش های آن روز مردم ایران 
بوده اند. مردمی که نه از اســام خبر داشته اند، نه از 
حقوق بشــر امروزی غرب خبر داشته اند و تنها متأثر 
از تعالیم زرتشــتی بوده اند. به هــر صورت این ملت 
ســاختار وجودی اش با مذهب عجین شده است. به 
این جهت است که ما می گوییم ملی– مذهبی. چون 
ملت ایران بدون مذهب اصًا باقی نمی ماند. ممکن 
است کسی به مذهب اعتقاد نداشته باشد یا به مذهب 
اسام اعتقاد نداشته و به مذاهب دیگری اعتقاد داشته 
باشد، اما وجود مذهب در جامعه، موجب پیوند مردم 
ایرانی اســت. کشــورهای دیگر را مــن خبر ندارم و 
ممکن است چیز دیگری عامل این پیوند باشد، مثًا 
در فرانســه عشق به میهن فرانســه یا وطن پرستی، در 
آلمان همچنین و... اما تحقیقات آقای خســروخاور 
نشان می دهد که این کشــورها هم دوباره به مذهب 
بازگشته اند. مذهب نقش پیونددهنده و نقش سرمایه  
اجتماعــی را ایفا می کند. ایــران از آن زمان تاکنون 

چنین بوده است.
بدین جهت اســت کــه درباره هویت ملــی– مذهبی 
عرضم این است که از آن روزی که ایران پایه گذاری 
شــده، مذهب جزء وجــودی ایرانیان بوده اســت. 
عارض بر آن ها نبوده، عنصری وجودی و عامل پیوند 
و ارتبــاط افراد بوده اســت. هر وقــت که حکومت 
و نظــام جامعه ملی– مذهبی - و نــه مذهبی خالص 
- بوده اســت، ایرانیان به شــکوفایی رسیده اند. هیچ 
آدمی جز در آرامش وجدان و در شرایطی که محیط 
با خواســته های درونی و ضمیرش هماهنگی دارد، به 
شکوفایی نمی رسد و استعدادهایش بروز نمی کنند. 
در دوران قرون ســوم تا پنجم هجری یعنی در دوران 
ســامانیان، طاهریان، صفاریان و آل بویه، این نظام در 
ایران حاکم بوده اســت، به همین جهت هم هســت 
که بزرگ ترین ترقیات ایرانیان اعم از علمی و فلسفی 
و... در همین دوران است. حتی با اینکه زبان ایرانیان 
عربی نبوده است، اما صرف و نحو زبان عربی را نیز 
تدوین می کنند؛ یعنی آن را رشد می دهند و تصحیح 
و تکمیــل می کنند. حضرت رســول)ص( راجع به 
ایرانیان می گوید؛ ملتی هستند که اگر علم در ثریا هم 
باشد این ملت می روند و آن را کسب می کنند. پیروان 
می پرسند این کدام ملت است؟ حضرت رسول اشاره 
می کند به سلمان پارسی و می گوید ملتی که سلمان 
ازآنجا آمده است. ایرانیان در نزد پیغمبر ملتی بوده اند 
که طالب علم هســتند و تأسیس کننده و ایجادکننده  
علم هســتند. بــا توجه به این ســابقه ای کــه داریم 
تصورم این اســت که اگر ایرانیان با مذهب باشــند، 
باقی می مانند و رشــد و ترقــی اقتصادی و صنعتی و 
علمی و فکری و ... هم می توانند داشــته باشند؛ اما 

»فاســفه  خســروانی« که همان حکمای زرتشــتی 
بوده اند آموخته ام. مذهب اصیل زرتشتی چون داعیه  
حکومت و قدرت هم نداشته اند و حکومت ساسانی 
هم از طرف آن ها احســاس خطر نمی کرده و کاری  
به آن ها نداشــته، دوام آورده بودند، اما بســیار گمنام 
و ناشــناخته بودند. بعدها عرفان زرتشــتی می آید و 
به عرفان اســامی وصل می شــود و فلســفه  اشراق 
اسامی را خلق می کند. درواقع ایران کشوری است 
که با توحید آغاز می کند، ملیتش تشــکیل و تکمیل 
می شــود و در بطن ادامه می یابد. همان داریوشی را 
که گفتم ستمگر بوده و اوتانوس را از بین برده، ببینیم 

چه خدماتی داشته است. 
چند ســال پیش کتابی بــه نام »از زبــان داریوش« 
منتشرشــده بود. این کتاب را محقق ایران شناســی به 
نــام »هایدماری کخ« نوشــته و نتیجــه  تحقیق روی 
لوح هایــی اســت کــه در ســال های 1933 و 1934 
میادی از تخت جمشــید کشف شده اند. این الواح 
درواقــع بایگانی دیوان پادشــاهی داریــوش بوده که 
به صورت خام نگهداری می شــده اند. پس از حمله  
اسکندر و آتش زدن تخت جمشید بخشی از این الواح 
در آتش می پزد و موجب ماندگاری آن ها می شــود. 
نتیجه  تحقیــق خانم کخ روی این الــواح به جامانده 
از زمان داریوش، این کتاب مذکور شــده است که 
اطاعات گران بهایی را در اختیار ما می گذارد. آقای 
»ایرج وامقی« از دوســتان جبهه  ملی در شــماره  اول 
»فصل نامــه  تأمین اجتماعی« مقالــه ای به نام »تأمین 
اجتماعی در ایران باســتان« دارد که بر اساس همین 
تحقیقات خانم کــخ و مبتنی بر اطاعاتی که از این 
الواح به دست آمده، نوشته شده است. این اطاعات 
خیلی جالب هســتند. زن و مرد اگر کار می کرده اند 
از حقوقی برابر برخوردار بوده اند، ســاعت کار باید 

محدود باشد و هشت ساعت تعیین کرده اند. 
امروزه پس از مبارزات سندیکایی قرن نوزدهم اروپا، 
ســاعات کار محدود شــد و همچنان ایــن مبارزات 
ادامــه دارند. اگر ایــن کتــاب را بخوانید اطاعات 
جالبی کســب می کنید. آقای دکتــر »پرویز رجبی« 
آن را ترجمــه و نشــر »کارنــگ« هم منتشــر کرده 
اســت. ببینید چقدر از موازین امروزین مردم ساالری 
و عدالــت اجتماعی در این کتاب هســت. داریوش 
با اینکه ســتمگر بوده، اما این حرف ها و عملکردها 

دکتر حمید عنایت



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 12

93
ره 

ما
شـ

    
|   

94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 13

شــوند. ماحظه می فرمایید که ما از یک چنین علم 
و تمدنی هم برخوردار بوده ایم. در تاریخ هســت که 
عده ای در زمان انوشــیروان از یونان به ایران می آیند، 
تمدن ایران را می بینند و از شــاگردان زرتشت تعالیم 
اخاقی می گیرند. یا »آلکسیماندر« شاگرد »تالس« 
به بابل می آید تا نزد یکی از شــاگردان زرتشت به نام 
»زراتــوس« در آنجا تعلیم اخاقــی بگیرد و به یونان 
برگــردد. در گنج نامــه ای که در کرمانشــاه موجود 
اســت، چند بار، هم »خشایارشــا« و هــم داریوش 
نام »اهورامــزدا« را آورده اند یــا در جایی خوانده ام 
کــه داریوش به فرزندش خشایارشــا وصیت می کند 
وقتــی من را دفن می کنید، دســتم را از خاک بیرون 
بگذاریــد تــا هرکس از آنجــا رد می شــود ببیند که 
من در مقام پادشــاه هیچ چیز از دنیــا با خود نبرده ام 
و خــود تو هم مبادا ظلم و جــوری بکنی که آخر و 
عاقبت همه  ما همین اســت و چیزی بــا خود از این 
دنیا نمی بریم. درواقــع مذهب یکی از تجلیات ملی 
ماســت. نمی توانیم این را از دســت بدهیم؛ البته که 
باید خرافات زدایی کنیم، اصاح دینی کنیم، مسائل 
ضــد اخاقی کــه از آن بروز می دهنــد را باید پاک 
کنیم، این از وظایف ماست. پس نباید تنها به گذشته 
نگاه کنیم و ما نیز باید برای آیندگان حداقل کارهایی 
بکنیم. حرف من این اســت که تمدن ساسانی نقش 
بسیار وافر و تأثیر مثبتی در تمدنی که پس از اسام به 

وجود آمد، داشت.
پرســش گر دوم: صحبت هــای آقــای مهندس 
خیلــی متین بود و من با کلیــت آن موافقم، اما وقتی 
حفظ واحد ملی و منافعش برای ما اصل باشد و وقتی 
چنین اصلی را به عنوان پایه  اصلی قبول می کنیم باید 
تفسیری متناسب با همین را هم از مذهب بپذیریم. ما 
نمی توانیم طرفدار دین سنتی یا اسام انقابی که هر 
دو انترناسیونالیستی هستند، باشیم. باید با این دو نوع 
اسام یک مرزبندی هایی داشته باشیم. از یک سو با 
اســام انقابی که ریشه در اندیشه  سید جمال الدین 
اســدآبادی دارد و مرحــوم دکتر شــریعتی هم روی 
آن بســیار مانور داده و در تفکرات اخوان المســلمین 
هم به نوعی دیگر هســت باید مرز داشــته باشیم و از 
ســوی دیگر با اســام سنتی که اساســًا مقوله ملی و 

عمدتًا همان مســائلی اســت که ما اعتقاد داریم؛ لذا 
من تنها چند نکته در تأیید صحبت های شــما عرض 
می کنــم. در جریان پس از اســام که چنین تحولی 
ایجاد می شــود، اولیــن کاری که ایرانیــان می کنند، 
احیای زبان فارســی اســت. این کار بســیار عظیمی 
است. شــما در نظر بگیرید اعراب تا اقیانوس اطلس 
می روند و حتی زبان کشــوری ماننــد مصر که پنج 
هزار ســال تاریــخ دارد را عوض می کننــد، ولی در 
ایران، ما با اســتفاده از زبان دوره  ساســانیان یا همان 
زبــان دری و قرض گرفتن مقــداری از زبان عربی، 
زبان فارســی را اختــراع می کنیم کــه بافاصله هم 
شــروع به شعرگفتن می کنند تا این زبان در میان توده 
مردم نهادینه شــود و مردم این زبان جدید را بپذیرند. 
به طوری کــه در همان زمان وقتــی »یعقوب لیث« با 
خلیفه  عباسی وقت درگیر می  شود، نماینده  خلیفه که 
می آید و به زبان عربی حرف می زند به او می گوید، 
من زبان تــو را نمی فهمم و با زبان من ســخن بگو؛ 
یعنــی وادارش می کند که زبان فارســی یاد بگیرد و 
حرف بزند. درست اســت که اسام تمدن آن زمان 
را گســترش داد، به خصوص اینکه معنویت اســام 
فوق العاده بــود، آن هم در دوره  پایان ساســانیان که 
مغ های زرتشتی دچار چنان فساد عظیمی شده بودند 
که موجبات ســقوط دولت ساسانی را فراهم آوردند، 
اما پیش از اســام هم در ایران تمدنی وجود داشــته 
اســت. به طوری که ابن خلدون در کتاب »العبر« از 
اینکه اعراب کتابخانه های بزرگ ایران را ســوزانده و 
مــا را از تمدن و علم آن ها محروم کرده اند، تأســف 
می خــورد. ما در علوم پزشــکی و ستاره شناســی و 
... خیلی پیشــرفته بوده ایم. در موســیقی بســیار از 
دســتگاه هایی که وجود دارد اعم از شــور، دشــتی، 
عشــاق، ماهور و... از دوران ساســانی مانده اند که 
یادگار »نکیســا« هســتند. نقاشــی داشــته ایم به نام 
»مانی« کــه جهانی بوده، ما حتی جریان چپ چون 
»مزدک« و همچنین جریان راســت داشته ایم. برای 
اولین بار در ایران اســت که یک زن امپراتور می شود 
و این خیلی جالب اســت. از چنان تمدنی برخوردار 
بوده ایم که زن را با مرد برابر می دانســته و زنانی چون 
»پوراندخت« و »آذرمیدخت« می توانسته اند امپراتور 

را مرحوم عنایت هم در کتاب »تاریخ تحول اندیشــه  
سیاسی« متذکر شده است. برده داری در ایران نبود. 
در تخــت جمشــید نزدیک به 300 هــزار لوح گلی 
کشــف کرده اند که صورت حســاب کارگران بوده 
است، کارگران در ایران بیگاری نمی کرده اند، چون 
برده نبوده اند و حقوق می گرفته اند. از همه جای دنیا 
هم کارگر، نجار، بنا و... می آورده اند برایشــان کار 
کننــد، کارگران تنها ایرانی نبودنــد و انواع هنرها نیز 
در میــان کارگران بود. من از شــما خواهش می کنم 
کتاب از زبــان داریوش را حتمًا بخوانید. حرف های 
عجیبی در ایــن کتاب هســت. آدم تعجب می کند 
چطور در زمان داریوش این جور چیزها به عقل شــان 
رســیده اســت. نظام اقتصادی– اجتماعی آن زمان یا 
تاریخ تحوالت اجتماعی– اقتصادی ایجاب نمی کرده 
که چنین حرف ها و فرهنگ هایی وجود داشته باشد. 
مگر اینکــه این فرهنگ از منبع دیگری آمده باشــد 
کــه من معتقدم از تعالیم زرتشــت آمده اســت. من 
ملت دیگــری را با این ویژگی ها نمی شناســم. یکی 
از قدیمی ترین ملت های دنیا شــاید ملت چین است. 
مذهب »کنفوسیوس« در چین یک مذهب روحانی 
نیســت، مذهبی دولتــی اســت و روی دولت تکیه 
فراوانی دارد. نه اینکه دولت فلســفه  کنفوســیوس را 
ساخته است، منظور این است که فلسفه  کنفوسیوس 
بــه ضــرورت و اهمیت دولت پرداختــه و اطاعت از 
دولت را ترویج می کند. خیلی مذهب خداپرستانه ای 
نیست. من ملتی قدیم تر از ملت ایران نمی شناسم که 
بر پایه مذهب و با چنین فرهنگی ایجاد شــده باشد. 
این حاصل و خاصه  حرف هــای من درباره هویت 
ملی– مذهبی اســت. ما به عنوان یــک گروه فکری– 
سیاســی یا می خواهیم با ملتمان یکی باشــیم یا اینکه 
می خواهیــم یک گروه خاصی باشــیم که فلســفه و 
عقاید سیاســی- اجتماعی و ایدئولوژی ای هم داشته 
باشــیم. همه  این ها را هم ممکن است داشته باشیم، 
امــا خیلی مأخوذ از ســابقه  تاریخی ملت و مملکت 
ما نباشد. اگر به فرض محال، فرض محال که محال 
نیســت! روزی روزگاری شما در این مملکت حاکم 
شــدید، بدانید چگونه باید با این جامعه رفتار کنید. 
چگونه باید با اخاق و فرهنگ و مذهب مردم رفتار 

کنید.
دولت جمهوری اســامی نگرانی حکومت خود را 
دارد. آقای مشــکینی هــم در افتتاح مجلس خبرگان 
بدیــن مضمــون گفته اســت که عظم ایــن مجلس 
خبرگان ما از عظــم پیامبران اولوالعزم باالتر اســت. 
این خیلــی ادعــای بزرگی اســت. حرف مــن این 
اســت که بله عظــم این ها نه برای حفــظ دین، بلکه 
برای حفظ حکومت شــان اســت. بــرای اینکه انبیا 
هیچ کــدام حکومتی تشــکیل نمی دادنــد که برای 
حفــظ حکومتشــان پیامبری بکننــد، امــا این ها به 
خاطر حکومتشــان دیــن داری می کنند. عظم شــان 
برای حفظ حکومتشــان خیلی هم باالست، باالتر از 
پیامبران اولوالعزم هم است. ما در این سرزمین زندگی 
می کنیم، این مردم همچنان مذهبی اند و ملیت آن ها 

با مذهب عجین است.
پرسش و پاسخ

پرســش گر نخســت: کل صحبت های شــما 
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هیچ وقــت حکومت دینی را توصیــه نمی کنم، چون 
حکومت دینی نافی دین اســت و خود دین را از بین 
می بــرد. درواقع ما از دین در عرصه  عمومی صحبت 
می کنیــم. چراکه دین در عرصه  عمومی ، بین دولت 
یا حکومت با مردم، رابط و واســط است. در عرصه  
عمومی که حــاال به اصطاح امــروز، جامعه  مدنی 
می گویند، اگر دین حضور نداشــته باشد اخاقیات 
سقوط می کند. برای اینکه هیچ مکتبی نه مارکسیسم، 
نه لیبرالیســم، نــه ناسیونالیســم و... همــه  مکاتب 
بشــری، هیچ کدام به اندازه ادیان، چه توحیدی و چه 
غیرتوحیدی )بــودا( ترویج و تبلیغ اخاق نمی کنند. 
اخــاق زیربنای جامعه اســت. درواقــع این اخاق 
اســت که در جامعه، افــراد را به هم وصل می کند و 
ســرمایه اجتماعی ایجاد می کند. ضدیت با اخاق، 
ضدیت با سرمایه اجتماعی است و اتمیسم اجتماعی 
ایجاد می کند. این اســت که من معتقــدم به خاطر 
اخاق پایدار، باید مذهب وجود داشــته باشد. حال 
این مذهب در جامعه اگر اسام هم نباشد، به هرحال 
باید یک مذهبی داشته باشد، نه مذهب ساخته  بشر، 

بلکه یک مذهب توحیدی.
مذهب به طور عام برای جامعه الزم اســت. تا حاال 
فکر می کردیم کــه برای ایران الزم اســت، حاال با 
تحقیقات آقــای هابرماس، دکتر خســروخاور و... 

می بینیم که در اروپا هم جای مذهب خالی است.
پرســش گر ســوم: آقای مهندس گفتند جامعه  
ایران یک جامعه مذهبی است. این درواقع اسکلت 
اصلی بحث بود. یک خروجی هم من از این بحث 
نتیجه گرفتم. من با این قسمت بحث مهندس کامًا 
همدلی دارم؛ البته با یک تبصره که این تبصره بیشتر 
پرســش مطــرح می کند. بحث مهنــدس یک وجه 
دیگری هم داشت و آن این بود که در مذهب گرایی 
باید رویکرد ملی و ناسیونالیستی هم داشت. من این 
را در پرانتز بگویم که برخاف گفته  پرسشگر قبلی 
شریعتی به شــدت با انترناسیونالیسم مذهبی مخالف 
اســت و حتی در ادبیاتش نســبت به آن یک خرده 
فحاشی دارد. اینکه اسامش انقابی بود و جامعه را 
دوقطبی بین خلق و امپریالیسم تحلیل می کرد کامًا 
درست است، حتی در سیاســت خارجی می گفت 
کشورهای غربی بهتر از کشــورهای شرقی هستند. 
درحالی کــه آن زمان این گونه حرف زدن شــنا کردن 
برخــاف جریــان اصلی آب بوده اســت. کســی 
جــرأت نمی کــرده بگویــد آزادی در بلوک غرب 
خیلی بیشــتر است تا بلوک شــرق؛ که این نسبت به 
تحلیل های دوقطبی  او در حاشیه است؛ اما اسکلت 
اصلی در بحث مهندس این اســت که جامعه  ایران 
مذهبی اســت و همچنیــن باید رویکــردی ملی به 
مذهب داشــته باشیم و از این مقدمات به یک نتیجه 
رســیدند. من یک پرسش نسبت به این نتیجه گیری 
و یک پرســش از مقدمات بحث دارم. تلقی ای که 
آقای مهندس از ایران باســتان داشتند و یک مقدار 
شکل اغراق شــده ترش را پرسشــگر اول گفتند که 
تا حدی ایده آلیزه کردن ایران باســتان است. به نظر 
می رســد که این برخورد تا حدی گزینشــی است. 
همان طــور کــه فرهنگ اســام گرا و مذهب گرای 
پس از اسام، اسام و فرهنگ اسامی را ایده آلیزه 
می کــرد و اجزایی را در نظــر نمی گرفت. االن هم 

وضعیت می دانیم. دوران هخامنشــیان با ساســانیان 
یــک تفاوت جدی دارد. ایــن در کتب تاریخی هم 
هست. در عهد هخامنشیان یک آزادی مذهبی وجود 
داشــت، هم کوروش، هم داریوش و هم خشایارشا 
و کمبوجیــه و دیگران فشــار نیاوردند که مردم حتمًا 
زرتشتی بشوند، اما در زمان ساسانیان فشار آوردند که 
مردم زرتشتی شوند. نتیجه اش هم این شد که پس از 
حمله اســکندر مدتی سلوکیان بود و بعد هم پارت ها 
یا اشــکانیان بر ایران حکومت کردند و از ساسانیان 
خبــری نبود. اشــکانیان در آن زمان به غرب زده ها یا 
یونانی زده ها معروف بودند. در زمان اشــکانیان، در 
ایــران، آزادی  بــه معناهای امروزین خیلی بیشــتر از 
زمان هخامنشیان بود، ولیکن تفرقه های اجتماعی هم 
زیاد بود و جامعه خیلی بیشــتر به سمت تجزیه پیش 
می رفت. »اردشــیر بابکان« که جزو عده ای از سران 
مذهبی بــود، برای نجات جامعه از فرهنگ یونانی و 
به اصطاح بی دینی آن زمان کودتا می کند. حکومت 
ساسانیان که درواقع با کودتا بر سر کار می آید، یک 
حکومت »نظامی– مذهبی« است. در کتاب »تاریخ 
تمدن« ویل دورانت درباره عصر ساســانیان و ظلم و 
جور و ســتمی که در آن زمان بوده، مطالب فراوانی 
بیان شده است یک حکومت طبقاتی که طبقات هم 

کامًا بسته بوده اند، با سلطه  دین حکومتی. 
کتاب دیگری به اســم »آسیا در کشمکش با اروپا« 
نوشــته یکی از شرق شناسان به نام »فرانتس آلتهایم« 
اســت و توسط دکتر »داوود منشی زاده« ترجمه شده 
است. این کتاب کوچک  زمان انوشیروان را تحلیل 
و تصویر می کند. می گوید در زمان انوشــیروان تمام 
مملکــت به صورت یک کارگاهــی درآمده که همه 
برای شخص شاه کار می کرده اند؛ یعنی هم منافعشان 
و هم هدفشــان خدمت به شاه بوده است و می گوید 
در این عصر چنان جباریت بوده که اول اینکه کسی 
نمی توانســته پیش انوشیروان برود، دوم اینکه در میان 
درباریان و ســران اگر کسی می توانسته و می خواسته 
نزد پادشــاه برود باید روی زمیــن می خزید. این هم 
معروف اســت و حتمًا شنیده اید که کفش دوزی که 
برای انوشیروان کار می کرده و خیلی هم از او راضی 
بوده و دوســتش داشته، تقاضا می کند که فرزندانش 
درس بخوانند، اما انوشیروان اجازه نمی دهد. رفتاری 
هم که با مزدکیان کرد، خیلی ظالمانه و عجیب بود. 
250 هزار مزدکی را در سراســر کشور کشتند. خود 
مزدک را برای مذاکره دعوت کرده بود و سپرده بود 
که وقتی دواتــم را برگرداندم حمله کنید و مزدک را 
بکشید. مزدک برای مذاکره رفته بود، اما دستور قتل 

او را هم داد. منظور اینکه انوشیروان دادگر نبود.
از ایــن بحث هــا می خواهــم نتیجــه بگیــرم که من 

ناسیونالیســت را قبول ندارد که بخواهد برایش حکم 
بدهد. بــه نظر من بهتر اســت به ســنت دکتر اقبال 
الهوری تکیه بیشتری بکنیم، چراکه اواًل، به مذهب 
به عنوان یک مقوله عصری توجه دارد که برای زمان 
طفولیت بشر است و بند نافش به خداوند وصل بوده 
و دیگر اینکه مرحوم اقبال از تشکیل دولت های ملی 
در ترکیه و ایران، یعنی از »رضاشــاه« و »آتاتورک« 
اســتقبال می کند. درست اســت که این دولت ها بد 
عمل کردند و همین موجب شد بعدها این تأیید را از 
کتاب ایشــان حذف و سانسور کنند، اما وقتی دقت 
می کنیم، می بینیم کــه اتفاقًا در تأیید این دو به عنوان 
واحدهــای ملی نگاهش از بقیــه دقیق تر بوده. حال 
اگر بخواهیم تفســیری متناسب با اصالت منافع ملی 
و اصالت ناسیونالیسم از مذهب داشته باشیم، مذهب 
لزومًا از عرصه  سیاست باید خارج شود، به عبارتی در 
عرصه  سیاســت و حکومت منافع ملی و منافع مردم 
دنبال بشــود؛ بنابراین یک دستگاه اخاقی و معنوی 
از مذهب بسازیم، هم برای رشد اخاقی افراد و هم 
آن چنان که خودتان فرمودید یک نوع پیوند یا چسب 
اجتماعی هم باشــد. با این تبصره که روی چســب 
کید نکنیم که بعضی وقت ها  اجتماعی اش خیلــی تأ
مذهب می تواند سبب فروپاشی همبستگی ملی باشد.  
چیزی که در عراق دارد اتفاق می افتد و گرایش های 
مذهبی و فرقه ای بر گرایش های ملی غلبه کرده و به 
شــکل بدی همدیگر را می کشند که این وجه از آن، 
منفی اســت. در داخل ایران هــم اگر بخواهیم روی 
ایــن جنبه  آن فکــر کنیم، یک مقــداری باید به این 
شکســت هایی که تااندازه ای وجود دارد نگاه کنیم؛ 
بنابراین اگر شما این چیزی که من گفتم موردقبولتان 
باشد به نظر می آید که یک تفاهم کامل وجود دارد.

مهندس ســحابی: بله. همان طور که خودشــان 
هم اشاره کردند اختاف اساسی با فرمایشات ایشان 
ندارم. من هم نمی گویم حکومت باید مذهبی باشد. 
ما در منشورمان هم نوشــته ایم، گرچه عمیقًا مذهبی 
هســتیم، اما حکومت مذهبی را قبول نداریم. دالیل 
زیــادی هم داریم. در دادگاه هــم این را گفته ام، در 
الیحه دادرســی هم این را نوشــته ام. چون حکومت 
دینی عمًا دین حکومتی می شــود. چرا؟ برای اینکه 
مصالــح حکومتی همیشــه روزمره اســت. فوری و 
پیش چشم است. لذا دنبال کردن مصالح حکومتی، 
مصالح دینــی را تحت تأثیــر قرار می دهــد و عمًا 
حکومت دینی به دین حکومتی تبدیل می شود. دین 
حکومتی هــم به محض اینکه در جامعه ای مســتقر 
شود، دین را بین افراد جامعه کمرنگ می کند؛ چون 
مردم هر نقــص و عیبی در حکومت ببینند، هر ظلم 
و جــوری ببینند، از چشــم دین می بیننــد. چنان  که 
در برخی موارد شــاهدش هســتیم. به نظر من سطح 
بی دینی مردم، امروز بیشتر از سال های پیش از انقاب 
اســت. تصور و برآورد من این است. حال می توانیم 
بحــث کنیم آیا اینکه پس از انقاب دین مردم کمتر 
شده است، موجب ســقوط و انحطاط اخاقی شان 
شــده اســت یا نه؟ انحطاط اخاقی مسئله ای است 
کــه یکی از عــوارض آن ســقوط دینی اســت. این 
را من خیلــی اصرار ندارم که بگویــم کدام علت و 
کدام معلول است. می توانیم در مورد آن بحث کنیم، 
ولی عملکرد حکومت دینی را تا حدی مســئول این 

دنبال کردن مصالح حکومتي، 
مصالح ديني را تحت تأثير قرار 

مي دهد و عماًل حکومت ديني به 
دين حکومتي تبديل مي شود. 

دين حکومتي هم به محض اينکه 
در جامعه اي مستقر شود، دين را 
بين افراد جامعه کمرنگ مي کند
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دوران هخامنشیان است. اوستای دوران ساسانیان که 
بدتر و حکومتی تر شــد. به اعتقاد آقای جال الدین 
آشتیانی اوســتاها، چه اوســتای متقدم که متعلق به 
عهد هخامنشیان است و چه اوستای متأخر که متعلق 
به عهد ساسانیان است، معرف دین زرتشت نیستند. 
گاتاها از همه بیشتر معرف زرتشت است. آن بخش 
از گاتاهــا کــه من خوانــده ام با دعاهــای ابوحمزه  
ثمالی، حضرت ســجاد یا دعای امام حسین )ع( در 

عرفه شباهت زیادی دارد.
من از تمدن های ساســانی یا هخامنشــی و... دفاع 
نمی کنم. چــون این ها حکومت هایــی بوده اند که 
باالخره برحســب مصالح حکومتی شان همه کاری 
کرده اند. حفظ حکومت برای شــان اصل اســت؛ 
امــا فرق هــم دارد. حفــظ حکومت برای انســانی 
کــه یک خرده جنبــه  اخاقی دارد یــا از اخاقیاتی 
برخوردار اســت با یک آدم ســتمگر فرق می کند. 
مثــًا این ســاطین بین النهرین ماننــد بخت النصر، 
آشــور بانی پال، همه یکپارچــه خون ریزی بوده اند. 
تخریب می کردند، آتش می زدند، می کشــتند. مثًا 
آشور بانی پال در مورد تمدن عیام که پیش از تمدن 
مــاد در ایران حاکم بود و تمدن پیشــرفته ای هم بود 

می گوید من این را از بین برده ام. 
شــما تمدن ساســانی و هخامنشــی را با تمدن های 
این طرف مقایســه کنید. ماننــد بین النهرین و مصر 
و... در مصر هم خشونت بســیار عظیم بوده است 
و یک گوشــه هایی از آن را در قــرآن می بینیم. »ِإنَّ 
ْهَلَها ِشــَیًعا«. درست 

َ
ْرِض َوَجَعَل أ

َ
ِفْرَعْوَن َعَا ِفی اْل

مثل این ها، خودی و غیرخودی کرده بود مردم را و 
»َیْســَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم«. یک عده ای را تحت نام 
اینکه این ها غیرخودی هستند تضعیف می کرد و این 
مســتضعفان را جاهای دیگری از قرآن نشان می دهد 
ن  که چه بایی سرشان می آورد. »َوِفی َذِلُكم َباء ِمّ
ِبُّكــْم َعِظیــٌم« بای عظیمی بر ســر بنی اســرائیل  َرّ
می آید؛ امــا آن بخش از مردم مصــر که اصطاحًا 
قبطــی می گوینــد را به عنوان خــودی خیلی میدان 
می داده اســت. منظور این اســت که حکومت های 
آن زمان بشر را با حکومت های ساسانی و هخامنشی 
مقایســه بکنیــد. حکومت ساســانی را با حکومت 
فرانســه و بلژیک و آلمــان امروز که نباید مقایســه 
کــرد. دوم اینکــه حرف هایی هســت کــه مرحوم 
مهندس بــازرگان روی آن ها خیلــی تکیه می کرد، 
می گفــت از خصوصیات وحی این اســت که یک 
حرف هایــی می آورد کــه این حرف هــا از فرهنگ 
جوامع برنمی آید. درواقع از ســطح تکامل اجتماعی 
آن زمان این حرف هــا برنمی آید. از فرهنگ دوران 
خیلــی جلوتر اســت. من هــم همین نظــر را دارم. 
می گویــم این حرف هــای داریوش کــه در همین 
کتاب از زبان داریوش آمده از سطح تکامل جامعه  
آن روز ایران و جهان برنمی آید. این حرف ها از یک 
جای دیگری گرفته شده است. ولو اینکه صادق هم 
نبوده باشــد و من هم قبول دارم کــه صادق نبوده. 
داریوش پادشــاه ســتمگری بود، اما این حرف ها را 
چــرا زده؟ برای اینکــه می بیند مــردم از این چیز ها 
خوششان می آید. توی فرهنگ مردم این چیزها بوده 
است. به وسیله  طرح این حرف ها می خواسته اعتماد 
مردم را جلب کند و اطاعت آن ها را داشته باشد. به 

اما خیلی در نتیجه گیری هایش دخیل نکرده اســت؛ 
یعنی یــک روح آریایی ضد ســامی در تحلیل های 
ایشــان وجــود دارد کــه در کتابش هم نمــود پیدا 
کرده اســت. این نکته  حاشیه ای است، اما در مورد 
خروجی بحث؛ شما در حسینیه ارشاد یک سخنرانی 
داشــتید و در آنجا گفتید االن باید ایران را به عنوان 
عامــل وحدت ملی تعریف کنیم؛ یعنی اینکه شــما 
االن دو تــز را هم زمان مطرح کرده ا ید. من با هر دو 
هــم موافقم، اما می خواهم ببینم که شــما این دو را 
چگونــه با هم ادغــام می کنید و با چــه ذهنیتی این 
دو را هم زمان می گویید؟ یکــی اینکه مذهب جزو 
ساختار جامعه ایران اســت و به عنوان شالوده  ذهنی 
و روانی، ســاختار اجتماعی ایران از ابتدا قوی بوده 
اســت و می گویید حتی ممکن اســت مذهب تغییر 
کند، اما نباید از بین برود که البته تغییر مذهب به این 
سادگی هم نیست. با این حال یک تز شما این است 
و درســت هم هســت. تز دیگرتان هم این است که 
به عنوان یک اســتراتژی مطرح می کنید و می گویید 
من خودم مذهبی هســتم، ولی روی زبان و مذهب 
نمی شــود االن در ایران وحــدت ایجاد کرد. به نظر 
می رسد که شــما در قضاوتتان یک مقدار معتقدید 
کــه جای گاه مذهب در ایران قدری جابه جا شــده 
اســت. شاید مثًا در دهه های 70 و 80 یا به هر حال 
تحــت تأثیر و عملکرد مذهبــی، مذهب را دیگر در 
جامعه  ایران یک دست نمی بینید؛ یعنی اینکه بایستی 
الیه الیه تحلیل کنیم. یک قشــری شــدیدًا مذهبی 
هستند، قشری دیگر بی طرف اند و بخشی نیز شدیدًا 
ضدمذهبی هســتند، ولی اگر بخواهیــم با دید ملی 
نگاه بکنیم درســت اســت که ما مذهبی هســتیم و 
ممکن است با طیف مذهبی تشکیل حزب به معنای 
عام بدهیــم، اما نگاه ملی باید فراتر از این باشــد و 
ملیــت را محور وحدت قرار دهد و نه مذهب را که 
در استراتژی خودتان هم که در حسینیه ارشاد مطرح 
کردید مســتتر بود. حال این دو تز را چگونه توضیح 

می دهید؟
مهندس سحابی: من به هیچ وجه از ایران قدیم 
به معنای تمدن آن یا از حکومت ساســانیان یا حتی 
هخامنشیان دربســت دفاع نمی کنم. چون که گفتم 
انوشــیروان عادل و معروف بــه دادگر چنین جور و 
ظلمی داشته اســت. من از تمدن ایران باستان دفاع 
نکرده ام. از دین زرتشــت دفاع کرده ام؛ از دین خود 
زرتشــت و نه آن چیــزی که بعدها در اوســتا آمده 
است.  اوســتا آمد و آن جنبه های دین زرتشت را که 
تثبیت کننده ســلطنت بود و اطاعت از ســلطنت را 
واجب می کرد را برای مردم توجیه کرد و این بخش 
را درســت کرد. این اوســتای متقدم یعنی اوســتای 

به نظر می رســد که در واکنش بــه آن هم به نوعی 
ایران قدیم و باســتان را ایده آلیزه کرده اســت؛ البته 
مهندس با رویکردی مذهبــی گفتند و اینکه جامعه  
ایران مذهبی اســت و این درست اســت، ولی واقعًا 
در خــود گاتاها به طور مســتند آمده یکتاپرســتی از 
مصر آمده است. »اخناتون« که 2000 سال پیش از 
مســیح و یک فرعون مصری است یکتاپرست بوده 
است. در کل یکتاپرستی تمدن بشری از مصر آمده 
اســت. معاد را اکثرًا بر ایــن باورند که از ایران آمده 
است؛ البته در مصر هم بوده است. آنجا که مومیایی 
می کرده اند به معاد باور داشته اند، اما فرهنگ سازی 
نشــده، ایرانیان روی معاد فرهنگ سازی کرده اند. 
در گاتاها فتوای جهاد هســت، یعنی مبارزه با افساد 
ضروری و الزم اســت که در زندگی خود زرتشــت 
هم نمود می یابد؛ یعنی در گاتاها هم کامًا خشونت 
هست، البته این ها همه باید جزئیاتش بحث شود ولی 
االن ایران باســتان خیلی حقوق بشــری و رمانتیک 
و ســانتی مانتال بحث می شــود. اینکــه کوروش و 
داریوش از حقوق بشــر گفته اند درســت است، اما 
بیشتر با این موارد سیاسی برخورد کرده اند. کوروش 
قتل عام و کشــتار کــرده و آتش زده اســت. حتی 
صحنه  مرگــش را این چنین تصویر کرده اند که یک 
فرمانده زن، وقتی کوروش را می خواهد بکشــد اول 
ســرش را توی یک تشــت خون می کند و می گوید 
تو چون خیلی خون آشــام بــوده ای پس کمی خون 
بنوش و بعد بمیر. مــا باید همه این واقعیات را کنار 
هم بگذاریم. خشایارشــا عین شاه ســلطان حسین 
صفوی بوده اســت؛ یعنــی یک مذهبــی متعصب 
خشن. یک موبد موبدان دارد که »کرتیر« نام دارد 
که سنگ نوشته اش هم هست و افتخارش این است 
کــه معابد دیگر ادیان را خراب کــرده ام و بودایی ها 
و مســیحی ها و یهودی ها را شکنجه داده ام و از دین 
درمندی دوباره به دین اهورایی برگردانده ام. منظور 
این اســت که تاریخ ایران باســتان زشت و زیبا را با 
هــم دارد. یک اختاف ســطح بین گاتاهــا با بقیه  
اوســتا هســت، اما نه به این معنا که در گاتاها فقط 
پندار نیک و گفتار نیک، کردار نیک هست و چیز 
دیگری نیست. یا اناجیل فقط عشق و محبت باشد، 
این گونه نیست. می شود دفاع کرد، اما اگر بخواهیم 
برویم به ســمت ایده آلیزه کردن آن، خب، ما هم که 
ایرانی هســتیم و خوشــمان می آید که بگوییم ایران 
باســتان چنین و چنــان بوده اســت. در همین فیلم 
الکســاندر یا اسکندر، خشونت ایران باستان را نشان 
می دهد؛ درســت اســت که بخشــی از این روایت 
ممکن است تحریف باشــد، اما تاریخچه ای که از 
ایران ارائه می دهیم خیلی ایده آلیزه و حقوق بشری و 
شورایی و دموکراسی و... نیست. باید این تاریخچه 

خیلی واقع گرایانه باشد.
االن در واکنــش به مذهب گرایی پیش از اســام، 
یک نوع ایران گرایی با همه ایده آلیزاسیونی که پیش 
از اسام روی مذهب صورت می گرفت روی ایران 
باستان در حال شکل گیری است. آقای آشتیانی در 
کتابی کــه ارجاع دادید ادیان دیگری را هم آورده و 
خیلی بی طرفانه برخورد کرده اســت، اما به زرتشت 
که رسیده با تسامح بیش از حد برخورد کرده است. 
حتی به رفتار خشایارشــا و کرتیر هم اســتناد کرده، 

از خصوصيات وحي ا ين است 
که  يک حرف ها يي مي آورد که 
ا ين حرف ها از فرهنگ جوامع 

برنمي آ يد. درواقع از سطح تکامل 
اجتماعي آن زمان ا ين حرف ها 

برنمي آ يد. از فرهنگ دوران خيلي 
جلوتر است
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رعیت باشــد، اصًا تمدن نیست. اسامی ندوشن، 
یک بحث تاریخی را باز کرد و گفت ما امپریالیست 
فرهنگی بوده ایم؛ یعنی هر فرهنگی را درون فرهنگ 
خودمان جــذب کرده ایم، اما این فرهنگ نبوده که 
به جا گذاشــته ایم. یک نظام قبیلگی بوده است. در 
زمان انوشیروان هزاران مزدکی را گردن می زنند، من 
به این تمدن هیچ وقت نمی بالم. اتفاقًا اسام مکمل 
آن تمدن بود و به انسان گفت تو خلیفه اللهی و دیگر 
رعیت نیســتی. هیچ دینی این را نمی گوید. مارسل 
بوشــان در سر کاســی که همه مســیحی بودند و 
کشــیش ها هم حضور داشتند -خودش هم مسیحی 
اســت- گفت محمد از همه مترقی تر بوده اســت، 
چون که حداقل نگفت من پســر خدا هســتم. ادیان 
دیگــر خیلی خرافاتی تــر از دین جاری ما هســتند. 
با ایــن ادیان خرافاتی اســت که غربی ها به ســمت 
الئیســیته حرکت کردند. در فرانسه ما کشیش هایی 
می بینیم که الئیک هســتند. تمام جلســات ایرانیان 
در کلیســاهایی برگــزار می شــود که کشــیش های 
الئیک دارند. در بزرگ ترین کلیسای پاریس اجازه 
می دهند که ایرانیان کنسرت برگزار کنند. آیا ما یک 
چنین حقی را به کســی می دهیــم؟ این ها همه باید 
نقد و بررسی شوند. اگر نقد نشوند ما همیشه همین 
خواهیــم ماند. بایســتی خرافات زدایی کرد. االن ما 
گیر همین اســام خرافاتی افتاده ایم و نمی توانیم از 
ایــن چالش رهایی پیدا کنیم. باید برویم درون مردم 
و ببینیم مردم به ما چقدر خوش بین هستند. این یک 

واقعیتی است، باید واقع بین بود.
اصــًا درباره دیــن نمی خواهم بحث کنــم، درباره 
جامعه بحث می کنم. در جامعه فرد کنشــگر مطرح 
اســت، در هیچ کدام از ادیان فرد کنشــگر نیست. 
چون این مربوط به دوران مدرن اســت. نباید دوران 
پیشــامدرن را وارد دوران مدرن کنیــم، چون به این 

مشکات برخورد می کنیم.
در فرانســه هم توده ها به همه  این خرافات دینی باور 
دارنــد، اما هرگز دین را وارد سیاســت نمی کنند. با 
کسی که مقلد است نمی شــود بحث سیاسی کرد. 
از نظــر اجتماعــی می گویم نه از نظــر خصوصی. 
چــون از نظر خصوصی دیــن از بین نمی رود و یک 
امــر خصوصی می شــود. وقتــی دین امــر عمومی 
می شــود در قدرت خــودش را بازتــاب می دهد و 
وقتی کــه بازتاب می یابد همه را بــه نام دین می زند. 
خاصه اینکه در دوران امروز دموکراســی و حقوق 
بشــر و... ارزش هــای جدیدی هســتند که ربطی 
به تاریــخ ندارند. در جامعه  مدنــی ما دیگر اخاق 
تنبیهی نداریم. اخــاق ترمیمی داریم یعنی به علل 
بی اخاقی می پردازند؛ یعنی اینکه اگر فقر داشــتیم 
بایــد ببینیم که فقــر را چگونه می تــوان از بین برد. 
اگر کســی دزدی می کند به خاطر فقر اســت پس 
باید فقر که علت اســت را از بین برد. به عاوه اینکه 
در جامعه  مدنی قانون حاکم اســت و نه دین. مردم 
بی دین نیســتند، ولــی دین هم حاکم نیســت. اگر 
دین حاکم شــود از دین بهره برداری و سوءاستفاده 
می شــود. چون یک طبقه پشت دین هست. به جای 
سرمایه دار کشــیش ها از مردم استفاده می کنند. در 

قرون وسطی هم این کار را کرده اند.■

در وحدت با خدا یکی می دانسته اند. در اشکانیان، 
مانویان و حتی در مولوی و شبستری و عرفای پس از 
اســام نیز وجود دارد. مهندس بازرگان مصاحبه ای 
با خانم اوریانا فاالچی دارد، در آنجا وقتی می گوید 
شــما مذهبی هــا، ایشــان می گوید مــا »کارتزین« 
هســتیم. شــما وقتی می گویید مــا در جامعه  مدنی 
هستیم، یعنی با تمدن گذشــته کاری نداریم، بلکه 
بــا دموکراســی و حقوق بشــر کار داریــم و از این 
طریق به آینده نگاه می کنیم. چراکه وارد گسســت 
شــده ایم و ایــن دوران هــا را گذرانده ایــم. آخرین 
مرحلــه  تمدن ما »آق قویونلو«هــا و »قراقویونلو«ها 
و قاجاریــه بوده اند. آنها ایــات و قبایلی بودند که 
اصًا جزو تمدن هم به حساب نمی آمدند. به خاطر 
فــروش نفت وارد دوران مدرن شــدند. فروش نفت 
ما مشــروط به دیگران است و آن ها هم ممکن است 
نخرند و تحریم کننــد. در زمان دکتر مصدق نفت 
مــا را تحریم کردنــد و نخریدند، چکار توانســتیم 
بکنیــم؟ ما باید این ها را در بحث منظور کنیم، چون 
داریم کار سیاســی می کنیم. اگر شــما می خواهید 
کادمیک تاریخی انجام دهید که خیلی  یــک کار آ
قشنگ است، اما وقتی بناست کار سیاسی کنیم باید 
جوانب دیگری را هم در نظر بگیریم. ما یک جریان 
سیاسی با هویت ملی– مذهبی هستیم که این هویت 
برای ما خوب و کارساز و عزیز است. شما در بحث 
انقاب مشــروطه گفتید که مشــروطه انقابی تر از 
انقاب اسامی سال 57 بوده است. من خوشحالم 
که همه را صادقانه می گویید، مثًا می گویید اسام 
باید باشــد اما از طرف دیگر فســادی که این جامعه 

دارد به خاطر درک غلط از اسام است، چرا؟
مهنــدس ســحابی: به خاطر اســام نیست، به 

علت قرائت های اسامی جاری است.
پرســش گر: خیر ایــن را باید در تاریــخ دید که 
چرا در جوامع اســامی فساد است. در مجله  تاریخ 
معاصــر ایران آمده که تقی زاده با آخوند خراســانی 
تماس می گیرد و می گوید می خواهیم بنویســیم دین 
از سیاســت جداست، شــما امضا می کنید. آخوند 
خراســانی می گوید بیاورید مــن اول امضا می کنم. 
دین جامعه  ایران که امروز حاکم است همین است؛ 
بنابراین دین جاری از سیاســت باید جدا باشد، چون 
اگــر جدا نباشــد نتیجــه اش عملکــرد احمدی نژاد 
می شود. این چالش را باید حل کنیم. آقای خاتمی 
ســر مزار آیت الله خمینی گفته بود که ما روشنفکر 
نمی خواهیــم، مــا تحلیل گر می خواهیم. مــا نیاز به 
تحلیل تاریخی داریم؛ و اال تاریخی که انسان در آن 

همیــن دلیل حرف های خیلی زیبا می زده و خودش 
هــم عمل نمی کرده اســت. داریــوش همان فردی 
اســت که دســتور داد اوتانوس را بکشند. اوتانوس 
همان کســی اســت که می گوید ما کسی نیستیم و 
حکومت مال مردم اســت و ما از طرف مردم اینجا 
وکیلیم. هرچه مردم بگوینــد باید اجرا کنیم. خیلی 
حرف بزرگی اســت و در ســطح تکامــل اجتماعی 
مــردم آن زمــان درنمی آیــد. این حرف هــا از یک 
مکتب و یک آبشــخور دیگری بیرون آمده اســت؛ 
امــا در مورد بحث ایران و اینکه ایران محور وحدت 
اســت، باید بگویم تا در ایران یک وحدتی در میان 
نیروهای منتقد، معترض، معارض، اپوزســیون و... 
ایجاد نشــود، برای وضعیت امــروز چاره ای متصور 
نیســت. مگر اینکه اتفاقاتی در سطح بین الملل و در 
دنیا بیفتد که حکومت ســاقط شود. ازاین جهت ما 
برای اینکه بخواهیم وحدت کنیم محورمان باید چه 
باشــد؟ اگر بخواهیم محور اســام باشد که بخشی 
از اپوزیســیون اســام را قبول ندارند یا اصاً دین را 
قبول ندارند، مارکسیســت هســتند و برخی ملی گرا 
هســتند و... بنابراین ما با اسام نمی توانیم وحدت 
ملی ایجاد کنیم. به این جهت است که گفتم محور 
وحدت، ایران باید باشــد. ایــران را هم که گفتم از 
روی عقیده گفته ام، چون ایران برای ما محور است. 
بــه قول مرحوم مهندس بازرگان مــا اول ایرانی، بعد 
مسلمان هستیم. چون اول وجود است و بعد عرض. 
اســام یا مســیحیت یا هر دین و اعتقادی که داشته 
باشــیم، مارکسیســم و ... همه بر وجــود ما عارض 
می شــوند. وجود ما یعنی خودمــان، خود مملکت 
و ملــت ایران. چون این وجود اصلی اســت بنابراین 
ما اگر بخواهیم اتحادی برقــرار کنیم باید حول این 
محــور باید باشــد؛ اما این بحث بعدی ماســت که 
در ایــن اتحاد جامعــه ای که می خواهیم بســازیم، 
این جامعه اگــر بخواهد اخاق را زیــر پا بگذارد، 
هیچ وقــت برقرار نمی مانــد. وحــدت جامعه فقط 
اخاق است و مبلغان اخاق در جوامع امروزی هم 
مذاهب هســتند. حاال اسام نباشد، مسیحیت باشد 
یا حتی بودایی که به عنوان یک مذهب مبلغ اخاق 
اســت. در هند بیــش از 500 مذهب وجــود دارد، 
امــا عمومیــت و اکثریت با هندوهاســت که همین 
مذهب هندو وحدت را در این کشور حفظ کرده و 
به عنوان یکی از دموکراسی های پیشرفته دنیا شناخته 
شده است؛ بنابراین ما بنا را بر ایران به عنوان وحدت 
ملــی می گذاریم، اما در این وحــدت با بقیه حرف 
داریم که شما نمی توانید مذهب را از عرصه  عمومی 
کنار بگذارید چون اســاس خودتان می پاشد؛ و اال 
مــن روی این حرف ایســتاده ام و معتقدم که عامل 
وحدت ملی باید ایران باشــد. یک چیزی باشد که 
بین همه  نحله ها و فرقه ها و گرایش ها مشترک باشد. 

ایران بین همه مشترک است.
پرســش گر چهــارم: در جامعــه  مدنــی هیچ 
مذهبی اصل نیســت، بلکه حقوق بشر و دموکراسی 
اصل اســت. در تمدنی که انسان رعیت است، شما 
نمی توانید به دموکراسی برسید. درحالی که در تمدن 
ایران باســتان انســان رعیت بوده است. چراکه یک 
فرهنــگ وحدت وجودی حاکم بوده که انســان را 

جامعه اگر بخواهد اخالق را ز ير پا 
بگذارد، هيچ وقت برقرار نمي ماند. 
وحدت جامعه فقط اخالق است و 

مبلغان اخالق در جوامع امروز ي هم 
مذاهب هستند. حاال اسالم نباشد، 
مسيحيت باشد  يا حتي بودايي که 
به عنوان  يک مذهب مبلغ اخالق 

است
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ضرورت سخن
1. انتخابات مظهر اصلی آزادی سیاسی است و نبود 
یا خدشــه دار بودن آن به مثابــه نبود یا ناقص بودن آن 

است.
از  انتخابــات همــان حفاظــت  آسیب شناســی   .2
حق النــاس اســت که بایــد در دســتور کار همگان 
قرار گیرد، چه بســا خداوند از حــق خود بگذرد، اما 

به اندازه ذره ای از حق الناس نخواهد گذشت.
3. انتخابات صحیح زیرســاخت مشــروعیت نظام 

است.
4. انتخابات بی مسئله موجب تقویت نظام و رضایت 

مردم است.
بستر بیان

اگــر بخواهیــم پیوند حاکمیت و مــردم را در نوعی 
تعامــل دوجانبه خاصه کنیم بایــد گفت در دنیای 
امروز حکومت ها از مردم خواســتار سه چیز هستند. 
این ســه مفهــوم عبارت اند از: مالیــات، حضور در 

انتخابات و رعایت قانون.
حکومت با این ســه ابزار، مشروعیت و توان خود را 
به دســت می آورد و می تواند به حاکمیت و پایداری 
نظام ادامــه دهد. در مقابل ایــن مطالبات، مردم نیز 
از حکومت خواستار ســه چیز هستند که عبارت اند 

از: امنیــت، آزادی و رفــاه. ایــن موارد شــش گانه 
اســتخوان بندی پیونــد حاکمیت و مــردم را فراهم 
می کند و بقیه امور را زیرپوشــش خود قرار می دهد. 
بنابرایــن باید این موارد به طور صحیح و ســالم و در 
بهتریــن حالت مورد تبادل و تعامل قرار گیرد و از هر 
نوع جبر، آســیب، تجاوز، دخالت و دســتبرد طرفین 

مصون بمانند.
یکی از موارد شــش گانه فــوق موضــوع انتخابات 
اســت که اهمیت ویــژه ای دارد، چراکــه انتخابات 
همچون پلی است که یك سوی آن مشروعیت نظام را 
تضمین می کند و یك سوی آن آزادی جامعه را فراهم 
می ســازد و حقیقت و اصل این پــل چیزی جز رأی 
مردم نیست. پس هر دو طرف باید خریدار و پاسدار 
چیــزی به نام رأی باشــند تا در آن بــرای هیچ یك از 
دو طرف حفره ای ایجاد نشــود. ما در اینجا با نردبان 
تمثیــل تجــارت، رأی را پــول و صاحــب رأی یعنی 
رأی دهنده را مشــتری اصلی کارخانه انتخابات تلقی 

می کنیم.
مشتری مداری شاخص اصلی انتخابات

در قانــون تولیــد و تجارت »اصل مشــتری مداری« 
جهت دهنــده تمام فرایندهای تولید و توزیع اســت. 
بدین ترتیــب که اگر مشــتری جنســی را نخرد تمام 

زحمــات و ســرمایه گذاری ها از میان مــی رود. در 
فراینــد انتخابات نیــز این اصل حاکم اســت و باید 
اصل اساســی را بر »رأی دهنده« قرار داد تا کارخانه 
مدیریت کشــور بــا باالترین بهــره وری به چرخش 
درآیــد؛ البته یك تفاوت اساســی بین تولید تجاری و 
رأی دادن وجود دارد، اینکه مشــتری در خرید کاال 
مبلغی پول خواهد پرداخت و موضوع تمام می شود، 
ولی رأی دهنده باید شــخصیت خود را پشتیبان و در 
گرو وکیل خود بگذارد. مشتری یک کاال با پرداخت 
پول کار را تمام شــده می داند، امــا رأی دهنده، گام 
اول راهی را برداشــته اســت که تا مدت ها از دور و 
نزدیك نظاره گرست که سرنوشت رأی یا بهتر بگوییم 
شــخصیت خود و وکیلش به کجا می انجامد. نتیجه 
اینکــه اگر یــك نفر واجد شــرایط حاضر نشــد که 
رأی بدهــد یــا رأی منافقانه داد یا برگ ســفید داد و 
بــرگ باطله در صنــدوق انداخت یا بــا انتخابات به 
مخالفت برخاست و هر نوع آسیبی به انتخابات وارد 
کرد، باید ریشــه یابی شود و ریشــه های حرکت او را 
در انتخابات های گذشــته یا احســاس ناسالم بودن 

انتخابات فعلی جست وجوکرد. 
با توضیحاتی که در زیر خواهد آمد این ادعا به اثبات 
خواهد رســید و همان گونه که در بازار جهانی به این 

آسیب شناسی عرصه های انتخابات
یا

زمینه های حفاظت از حق الناس

در نظام هــای حکومتــی مبتنــی بر رأی 
مــردم، انتخابــات از اهمیــت بســیاری 
برخــوردار اســت. در حقیقــت برگزاری 
انتخابات و اتکا به رأی مردم برای تعیین 
افــراد در جایگاه های مختلف سیاســی 
حــق آن هــا را بــرای تعیین سرنوشــت 
سیاســی خود محفوظ نگاه داشته و در 
عین حال می تواند همدلی و همبستگی 

عباس نصر

را بیــن حکومــت و ملت به وجــود آورد. در مقابــل اگر در نظامی جایــگاه انتخابات 
خدشــه دار شــود یا مردم اعتماد خود را به روند انتخابات از دست بدهند، می تواند 
به یک گسست و حتی تضاد بین حکومت و ملت تبدیل شود. ازاین رو الزم است در 
مورد روند انتخابات در کشور یک آسیب شناسی جدی صورت گیرد تا هم مشکالت 
شــناخته شود و هم با تعیین راه حل  ها، این ابزار مشارکت سیاسی، اهمیت و قدرت 
خود را در جامعه حفظ کند. یکی از شــیوه های آسیب شناســی انتخابات اســتفاده 
از تجربه افرادی اســت کــه در دوره های مختلف در حوزه اجرایی انتخابات شــرکت 
داشــته اند. با توجه به همین موضوع به ســراغ عباس نصر رفتیم و از وی خواستیم 
تــا تجربه  خود را از برگزاری انتخابات و روندهایی که می تواند شــفافیت و ســالمت 
انتخابات را خدشه دار کند با ما در میان بگذارد. نصر سه دهه در وزارت کشور فعالیت 
کرده و به طور متناوب از سوی استانداران مسئولیت بازرسی یا حفاظت انتخابات را 
بر عهده داشته است. آنچه در ادامه می آید 27 مورد از مهم ترین آسیب هایی است 

که به عقیده وی می تواند سالمت انتخابات را خدشه دارد کند.
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نتیجه رسیده اند که »حق با مشتری است« در فرایند 
انتخابات نیز این فرضیه قابل استناد است و باید واقعاً  
»میزان رأی مردم است« در تمام پیکره انتخابات این 
میــزان را ماک قرار داد و ســاری و جاری نمود و 
به تحلیل و بررســی آن پرداخت. گفته شد شاخص 
اصلی مشتری مداری است، پس باید به همه ایرادها و 
خواسته های مشتری توجه و یک یک آن ها را بررسی 
و حل وفصل کرد. در انتخابات نیز باید همه مواردی 
را کــه مداخله گر یــا جایگاه آســیب های انتخابات 
هســتند شناســایی کرد و به تجزیه وتحلیل و راه حل 

پرداخت که در این گفتار به 27 مورد پرداخته ایم.
هر یك از این موارد باال می تواند ســرفصل یك گفتار 
جداگانه قرار گیرد و به طور همه جانبه مورد گفت وگو 
و بررسی واقع شود؛ اما برای رعایت اختصارگویی به 
چنــد جنبه از هر مورد پرداخته و از آن گذشــته ایم. 
حال با شــاخص اصلی رأی دهنده به ادامه گفت وگو 

می پردازیم:
 رأی دهنده

فردی که واجد شرایط رأی دادن است ممکن است 
در برابر انتخابات یکی از مواضع زیر را انتخاب کند:

الــف. رأی ندهد: کســی که در انتخابات شــرکت 
نمی کنــد در حقیقــت به طــور وارونــه رأی خود را 
داده اســت و باید بــرگ نامرئی رأی او را به  شــمار 
آورد و دید به چه چیزی رأی داده اســت؟ نداشــتن 
انگیزه، مفید ندانســتن انتخابات، اعتماد نداشتن به 
انتخابات، واجد شــرایط و مطلوب نبودن کاندیداها 
و... پژوهشــی که جای آن در انتخابات ایران خالی 
اســت، زیرا با وجود آن همــه فرازوفرودهایی که در 
آمار انتخابات در دوره های عمر جمهوری اســامی 
بوده اســت، کار پژوهشی درست وحسابی دیده نشد 
که به میزان مطالعه آرای رأی نداده ها بپردازد، تعداد 
آن ها را شــمارش کرده و به مطالبات یا مشــکات 
مطرح شده از طرف آن ها بپردازد. بی اهمیت قلمداد 
کــردن رأی نداده هــا خودبه خــود یك آفــت برای 
انتخابات بعدی و بستری برای مخالف پروری است. 
متأسفانه در گذشــته گاهی دیده شده که برای برنده 
شدن یك جناح خاص حتی داورها به گونه ای بازی را 
داوری می کردند که جناح اقلیت کشور بتواند توپ 

را به دروازه بزند.
ب. واجد شــرایط از روی رفع تکلیف بدهد: کسی 
که از روی ترس و توهم به پای صندوق رأی می رود 
و برای ادای تکلیف سیاســی یك نامی را می نویسد، 
برای او مهم نیست که چه کسی را انتخاب می کند و 
انتخاب او چه پیامدی برای خود و جامعه اش خواهد 
داشــت. به گفته خودش برای رفــع تکلیف به پای 
صندوق رأی می رود تا شناسنامه اش مهر بخورد. این 
حرکت، یك آســیب بزرگ محتوایی برای انتخابات 
دارد کــه چه بســا نیامدن او به پای صنــدوق بهتر از 
حضور اوست چون این کار برای ملت آسیب است، 
اما مســئوالن را موقتًا خوشــحال می کنــد که میزان 
رأی دهنده باال بوده اســت، ولی در درازمدت برای 

مسئوالن خطرآفرین می شود.
ج. انداختــن آرای باطله در صندوق: این حرکت را 
باید نشــان اعتراض اجتماعی رأی دهنده قلمداد کرد 

)مگر در موارد بســیار استثنایی ناشــی از بی سوادی 
و حواس پرتــی افــراد نــادر(. چراکــه رأی دهنده به 
پای صندوق رأی حضور پیــدا کرده، ولی حاضر به 
نگارش نام کســی نشــده اســت. کار او این مفهوم 
را دارد کــه افــراد را مطلوب نمی داند یــا اعتماد به 
فراینــد انتخابات و نتایج و دســتاوردهای آن ندارد. 
اینکــه چگونه این ذهنیت در افراد پیدا می شــود در 
گفتارهــای بعدی به آن اشــاره خواهیــم کرد. فقط 
در اینجــا بــه یك مورد که چنــد دوره پیش در یکی 
از شــهرهای بزرگ کشور رخ داد اشاره می شود. در 
آن شهر پس از شــمارش آرا مشخص شد که تعداد 
زیــادی آرای باطلــه وجود دارد که اغلــب آن ها نام 
یکــی از قهرمانان کارتــون بچه ها را نوشــته اند. در 
آن زمــان مانند امروز شــبکه های اجتماعی مجازی 
وجود نداشــت که این نام را کســی هماهنگ کرده 
باشــد. شنیده شد که مسئوالن امنیتی تمام این اوراق 
را برای وزارت اطاعات فرســتاده بودند تا مسئول یا 
هماهنگ کننده این ایده شناسایی شود، اما آن ها هم 
به جایی نرسیدند. تحلیل دوســتان ما در استانداری 
ایــن بود که شــرایط اجتماعی ناشــی از ابطال یک 
انتخابات  قبلی و رد صاحیت گسترده در انتخابات 
جاری این پیام را داشته که مردم با نوشتن نام قهرمان 
کارتون بچه ها بگویند که ما در پی کســانی هســتیم 
که ما را از بن بســت رد صاحیت های گسترده افراد 
شاخص و ابطال انتخابات نجات دهد. بدیهی است 
وقتی خواسته ها مشترك شد، شعار هم مشترك می شود 
و نام قهرمان کارتون بچه ها منعکس کننده خواســت 
آن ها شــده بود. جا دارد مسئوالن نظام آرای باطله را 
نیز نشــان رأی ملت دانســته و آن را سوژه تحقیق و 
رفع مشــکل قرار دهند، چراکه بــه دور انداختن یك 
رأی باطلــه، بــه دور انداختن یك شــخصیت و یك 
انســان معترض اســت و به عبارتی حذف یک نیرو 
از چرخه اداره مملکت اســت که باید به اعتراض او 
رســیدگی کرد تا در دوره های بعد به انتخابات ورود 
پیدا کند؛ البته منظور این نیســت که افراد را در اوین 
بازجویــی کنند و افرادی را که این گونه رأی داده اند 

را به رأی دهندگان مغرضانه تبدیل کنند.
 در یــك جمع بنــدی؛ شــرایط احســاس ضــرورت 
مشــارکت فرد در انتخابات بر ســه اصــل اختیار در 
انتخاب، اعتماد بــه فرایند انتخابات، بهره مندی نهاد 
یــا فرد منتخب برای جامعه نهفته اســت که اگر این 

سه اصل فراهم شد مشارکت خواهد کرد و هر آنچه 
به این ســه اصــل ضربه وارد کند به همــان اندازه به 
میزان مشارکت یا کیفیت حضور در انتخابات ضربه 

وارد می کند.
صندوق انتخابات

 انتخابــات با شــیوه صندوقــی، کار بســیار قدیمی 
بســیار زیــاد و فراهم کننــده  و دارای مشــکات 
بی اعتمادی فراوان و پرمســئله است. در دوران عمر 
جمهوری اســامی، از تخلــف و تقلب هایی مانند 
خالی نبــودن صندوق پیــش از شــروع رأی گیری، 
واریــز آرا توســط عامــان رأ ی گیــری، تعویــض 
صندوق در محل رأی گیری یا در مســیر راه به همراه 
صورت جلسات، سرقت صندوق، سوزاندن صندوق، 
گم شــدن تعرفه ها، نرســاندن به موقع تعرفه ها، ارسال 
اشــتباهی تعرفه ها، مهر نشــدن تعرفه هــا و... فراوان 
شنیده ایم. چنان که رئیس جمهور )آقای روحانی( نیز 
خواستار شــفاف بودن صندوق ها شده است که این 
گفت وگوها روان مردم را نسبت به انتخابات با شیوه 
صندوقی کدر کرده و با اعتماد نسبی به پای صندوق 
آرا می روند و اعتماد قطعی ندارند. پس باید مردم را 
با طراحی شــیوه انتخابات جدید، از تشکیك خارج 
کرد. امروزه در جهان فناوری های پیشــرفته ای ایجاد 
شده اســت که ضمن محرمانه ماندن نام رأی دهنده 
برای عموم، آن چنان دقیق عمل می شود که حتی سه 
نوبت می توانــد رأی خود را تغییر دهد. درعین حال، 
به فوریت نتایج آرا به طور شــفاف و روشــن و بدون 
تردید اعام می شــود، به هرحال صنــدوق انتخابات 
یکی از عناصر اصلی موضع اتهام در انتخابات ایران 
اســت که باید بــا تعویض این شــیوه از موضع اتهام 
خارج شــد و شیوه ای کامًا شفاف طراحی کرد تا با 
اعتماد کامل رأی مردم واریز، شمارش و اعام شود.
 هیئت  اجرایی و هیئت ناظر بر صندوق ها

 ایــن دو گروه نیز همیشــه محــل گفت وگوها بوده 
و موضــع اتهام در تخلف  و تقلب هــای انتخاباتی را 
یدك می کشند. تعداد این افراد در هر انتخابات شاید 
بیش از 500 هزار نفر اســت که کنترل آن ها با تعداد 
محــدودی بازرس ناممکن اســت و احتمال تقلب و 
تخلف قطعی اســت که با تغییر شــیوه انتخابات این 
تعداد را به 10 در صد می توان رساند. احساس ناامنی 
نســبت به این دو گروه وقتی تشــدید می شود که هر 
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دو گــروه اجرایی و ناظر از یك جناح بوده و بر ســر 
کاندیدایی توافق داشــته یا اشاره ای از سوی مقامات 
باالی کشــور شده باشــد در این حالت هر دو گروه 
معمواًل احســاس تکلیف شرعی می کنند که مبادا از 
نظــر آن ها افراد مثًا ناباب به مجلس یا جای دیگری 
راه یابنــد و به خاطر این احســاس تکلیف شــرعی 
برای این دو گروه هر کاری مجاز شــمرده می شود. 
ازآنجاکــه معمــواًل انتخاب ناظران شــورای  نگهبان 
در اســتان ها و فرمانداری ها از جناح سنت گراست، 
آن ها نیز به فرمانداری ها فشار می آورند تا کارگزاران 
صندوق ها را از افراد مورد اعتماد خودشــان انتخاب 
کننــد. بنابراین باید تاش زیادی به عمل آید که این 
دو گــروه همراه با یکدیگر دچار احســاس تکلیف 
شرعی یا مورد توصیه از باال نشوند؛ البته اگر پیشنهاد 
قبلی این گفتار مبنی بر تغییر شیوه انتخابات صورت 
گیرد نیاز به 50 لشگر نیرو نیست و از طریق انتخابات 
الکترونیکی با حــدود 60 هزار نفر می توان انتخابات 
را بســیار شــفاف و با ســرعت و دقت انجــام داد و 
همــه ایاب و ذهاب  و برگه تعرفه و شــمارش ها را نیز 
حذف کرد. قرآن مجید به درســتی اشاره می کند که 
اگر نبــود گروهی که جلوی گروه دیگر ایســتاده و 
تندروی آن ها را دفع کنند، فساد زمین را می گرفت. 
اضافه شود که برای این گونه افراد، مکافاتی در برابر 
جرائم انجام شده در قانون انتخابات پیش بینی  نشده 
و چه بســا ترس و واهمــه  ای از تخلف کردن ندارند، 
بلکه گاهی در ازای تخلف خود، توقع ثواب آخرت 
خواهند داشــت. به هرحال انتخاب نیروهای کارگزار 
و ناظر از یك طیف، کار صددرصد اشتباهی است و 

در این کار باید تجدیدنظر کرد.
فرمانداران

آن ها در انتخابات نقش کلیــدی دارند و از راه های 
انتخاب معتمدان محلی منــدرج در قانون انتخابات 
بــرای تأیید یا رد صاحیت ها و نیز انتخاب مجریانی 
که باید صندوق هــا را کارگزاری کننــد و مدیریت 
و بازرس هــا بســیار تأثیرگــذار هســتند. یــك نمونه 
عبرت آموز از انتخابات ســال 88 را روشــن کرده و 
نشان می دهیم که چه نوع آسیب هایی از سوی آن ها 
می تواند به سامت انتخابات وارد شود. مسئول ستاد 
انتخابات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال 
88 در استان اصفهان که شخص موثق و مورداحترام 
ســران نظام است و خودش 30 ســال در جمهوری 
اســامی در ســمت های فرمانداری و استانداری و 
مشاور وزیر در پیش از بازنشستگی خدمت کرده بود 
برای نگارنده می گفت در یکی از شهرهای اصفهان 
کاندیــدای مورد نظــر ما طرفداران زیادی داشــت، 
اما مســئوالن انتخابات در آنجا و فرماندار آن شــهر 
نظر دیگری داشــتند و درصدد کارشکنی برآمدند. 
به همین خاطر ســاعت پنج بعدازظهــر که مردم در 
برابر مکان صندوق ها صف کشــیدند اعام شد که 
برگ آرا تمام شــده است و تا ســاعت 9 شب مردم 
را پشــت در نگه داشتند، به همین خاطر خودش دو 
نوبت با اســتاندار و وزارت کشــور و ستاد انتخابات 
تهران تماس می گیرد. در پاســخ او همه می گویند به 
فرماندار گفتیم و گفته اســت حل می شود یا مشکل 

حل شد و یك نوبت هم فرماندار گفته است بگویید 
بیایند برگه ها را ببرند اما در فرمانداری را باز نکردند. 
در یك نوبت گفته اســت ما برگه آرا را فرستادیم پس 
کجا رفته است؟ که این گفتار فرماندار خیلی مسئله 
است، واقعًا برگه ها کجا رفته است؟ وقتی از سوی آن 
صندوق مراجعه می  کنند از ورود آن ها به فرمانداری 
جلوگیــری می شــود و معطل می کننــد و درنهایت 
اندکی پیش از پایان رأی گیری مجدد کار را شــروع 
می کنند و از چند نفــر که باقی مانده و بقیه پراکنده 
شده بودند رأی گیری می شــود تا گفته شود مشکل 
حل شــد و از همه رأی گیری به عمــل آمد. این در 
حالی است که وظیفه رساندن برگ آرا به صندوق ها، 
وظیفه فرمانداری است و نباید برای یک لحظه هم در 

رأی گیری انقطاع و فاصله ای ایجاد شود.
الزم بــه یادآوری اســت کــه ما در جهانــی زندگی 
می کنیم کــه در امریکا بــا جمعیت چنــد برابر ما، 
در یك انتخابــات تعداد 11 رأی الکترال سرنوشــت 
ریاســت جمهوری آن کشــور را معلوم کــرد، ولی 
در اینجا چند ســاعت رأی گیری متوقف می شــود. 
درهرحال وقتی فرمانداران دستشــان باز باشد چنین 
آسیب هایی به انتخابات وارد می شود؛ البته از این نوع 

تخلف ها در همین موارد خاصه نمی شود.
 نمایندگان شورای نگهبان

ســوی  از  نمایندگــی  بــه  کــه  افــرادی  داســتان   
شــورای نگهبان در اســتان و شهرســتان ها هســتند 
و بایــد صاحیــت  کاندیداها و معتمــدان محلی و 
مجریــان صنــدوق انتخابات را تأییــد کنند نیز قصه 
هزارویک شب دارد. مشــکل اصلی مردم و وزارت 
کشور از آغاز تاکنون انتخاب یك سویه و یك جناحی 
این نمایندگان از ســوی شــورای نگهبان بوده است. 
البتــه نادیده نباید گرفت که تــا زمان روی کارآمدن 
دولت نهم و دهم، وزارت کشــور اغلب با مدیریت 
جناح به گفته امروزی ها اصاح طلبان اداره می شــد 
)به اســتثنای دورانــی کــه آقایــان بشــارتی و ناطق 
نوری عهــده دار وزارت شــدند( در دوران مدیریت 
اصاح طلبان همیشــه کشــاکش بیــن فرمانداران و 
نمایندگان شــورای نگهبان بــود و حتی اختاف بر 
سر برخی شــهرها خیلی باال گرفت و با کمک امام 
)ره( حل شــد و یك نوبت هم در زمان وزارت آقای 
عبدالله نوری بر سر انتخابات شهر تهران اختاف باال 
گرفت که این نوبت امــام )ره( آقای مجید انصاری 
را به عنوان َحَکم تعیین کرد و ایشــان پس از شمارش 
تعدادی از صندوق ها و بررسی های الزم، نظر وزارت 
کشــور را تأیید کرد. در آن موقع اگر گفته می شــد 
شورای نگهبان در زمانی که وزارت کشور در دست 
گاهانه از روی  اصاح طلبان بوده اســت احتمااًل و آ

تعمد تندروهایی را از جناح اصول گرایان برمی گزیده 
تــا دو گــروه تنــدروی  ســنت گرا و اصاح طلــب 
درنهایت کار یکدیگر را خنثــی کنند، اما این اصل 
چنــدان منطقی به نظر نمی رســد زیرا بر اســاس این 
اســتدالل در دوران دولت نهم و دهم و نیز در زمان 
آقایان بشــارتی و ناطق نوری شورای نگهبان بایستی 
نمایندگان خود را از جناح مقابل، یعنی اصاح طلبان 
برمی گزید تا این اصل مراعات شــده باشدکه چنین 
نشد.  در پی عملکردها گفته می شود اصواًل شورای 
نگهبان خود را هم طیف اصولگرایان قرار داده و غیر 
از اصولگرایــان افراد دیگری را صاحب صاحیت و 
متعهد برای نمایندگی نمی داند. جای گیرشــدن این 
عقیده در میان اصولگرایان در استان ها و شهرستان ها 
موجب شــده آن هــا تا آنجا کــه امــکان دارد افراد 
موردنظر خودشان را مورد هرگونه حمایتی قرار دهند. 
نتیجه اینکــه چون اعضای 12 نفره شــورای نگهبان 
قادر نیســتند یك جمعیت عظیم کاندیــدا را تأیید یا 
رد صاحیــت کنند کار در شهرســتان ها به دســت 
جناح راست کشور افتاده و بدین دلیل همیشه شاهد 
سیل رد صاحیت ها از جناح های دیگر و سیل تأیید 
صاحیت های جناح راست گرای کشور هستیم؛ البته 
ممکن اســت مواردی اســتثنایی پیش آید که در آن 
برخی اعضای شــورای نگهبان بــاز تأیید صاحیت 
شوند، اما این اســتثناها پاسخگوی آن حرکت عظیم 
در رد صاحیت هــای ناصــواب نیســت. ایــن نوع 
تأییــد یا رد صاحیت های غیر پاســخگو که عمومًا 
با اختافات محلی نیز آغشــته می شــوند روزبه روز 
کیفیت مجلس شــورای اســامی را پاییــن آورده و 
ضروری اســت مجلس از این وضعیت نجات یابد. 
اینکه از جناح راســت هر کس تندتر بود تأیید شود و 
به مجلس برود و در آنجا رئیس جمهور منتخب مردم 
را که او هم از فیلتر شــورای نگهبان گذشــته است 
به طور تلویحی معاویه بداند و خطبه جهادیه امام علی 
)ع( علیه معاویه را علیه وزیر پیشنهادی او بخواند که 
چرا جهاد نمی کنید با کسانی که با شما قتال می کنند 
و... آیا واقعًا با چنین شــرایطی مابین ملت انسجام و 
همدلی و هم زبانی ایجاد می شــود؟ از ســوی دیگر 
آیا متخصصان بزرگ حاضرند کاندیدا شــده، کنار 

این گونه افراد نشسته و نظر تخصصی بدهند؟
جالب اســت هر زمان نتیجه خروجــی انتخابات از 
جناح راســت باشــند آن مجلس را مــورد تأیید امام 
زمــان می دانند که این خود دلیل بر یک جانبه گرایی 
آن هاســت. بدیهی است این شــیوه یک جانبه گرایی 
تمــام  حل وفصــل  و  دارد  فراوانــی  پس لرزه هــای 
پس لرزه هــای انتخابات از آغاز جمهوری اســامی 
تاکنون بر دوش رهبر انقاب افتاده اســت تا پای به 
میان بگذارد ســفره پس لرزه ها را جمع کند. راستی 
چرا آن مقــام باید پس از انتخابات از جایگاه والیت 
هزینــه کند تا انتخابات جمع شــود و چــرا نباید این 
شــیوه ها اصاح شــوند؟ مهم تــر اینکه یــك گروه 
پژوهشــی هم در اختیار شــورای نگهبان نیست که 
وقایع هر انتخاباتی را مطالعه کرده و با ارائه برنامه ای 
از تکرار رخدادها جلوگیری کند، راســتی چرا هیچ 
پیشرفتی در بهبود وضع انتخابات و آسیب های ناشی 

قرآن مجيد به درستي اشاره 
مي كند كه اگر نبود گروهي 

كه جلوي گروه ديگر ايستاده 
و تندروي آن ها را دفع كنند، 

فساد زمين را مي گرفت



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 20

93
ره 

ما
شـ

    
|   

94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 21

از این رویه ناصواب نیســت و چهــار دهه انتخابات 
به شــکل یکسان و بدون پیشــرفت در کیفیت انجام 

می شود؟
در اینجا پرسشــی فقهی نیز مطرح می شود، اگر رأی 
مردم که حق الناس اســت به ســوی یک فردی نشانه 
رفته باشــد و از نظر عموم مــردم )رأی اجماع( بر او 
وجــود دارد، اما به دلیل تندروی  نمایندگان شــورای 
نگهبــان رد صاحیت گردیــد و مردم بــه دلیل رد 
صاحیــت او رأی ندادند یا بــه اجبار به فرد دیگری 
رأی دادنــد که خیلی مطلوب آن ها نیســت. در این 
حالــت آیا حق الناس )حقوق مــردم( در تعیین وکیل 

خودشان ضایع نشده است؟
شورای نگهبان و قانون انتخابات

 اختیارات شــورای نگهبان برای انتخابات از هر نظر 
در حال حاضر مطلق است، چراکه در قانون اساسی 
محدودیتــی برای این نهاد دیده نشــده حتی می توان 
گفــت از ولی فقیه نیــز دامنه این اطاق گســترده تر 
اســت، زیرا بــرای ولی فقیه شــرح وظایفــی آمده و 
گاه محدودیت هایــی نظیــر لزوم مشــورت با مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را آورده است؛ اما شورای 
نگهبان مالك الرقاب انتخابات اســت. از سوی دیگر 
قوانین کنونی انتخابات نیز بسیار کلی است که برای 
هر ماده آن، صدها تفســیر و مصداق می توان آورد. 
آن قدر این ماك ها کلی است که حتی خود اعضای 
شــورای نگهبان یــا فراتر از آن حتــی ولی فقیه را نیز 
می توان با ایــن کلی گویی ها به بهانه ای رد صاحت 
کرد. در ادامه این اطاق ها، قانون استصوابی و احراز 
صاحیت توســط شورای نگهبان از انتخابات آزادتر 
دوران امام عدول شــده اســت. در این میان امکان 
شــکایت قضایی هم میسر نیســت. حال باید پرسید 
با این شــرایط آیا ایــن نوع انتخابــات در ذات خود 
آسیب پذیر خواهد بود و یا نه؟ با شرایط موجود قانونی 
و سلیقه ای عمل کردن، شورای نگهبان و نمایندگان 
اســتانی آن ها این توان را به خوبــی در اختیار دارند 
که هرگونه تمایل داشــتند مجلس شــورای اسامی 
را شــکل دهند و به اصطاح انتخابات را خودشــان 
مهندسی کنند و دلیل اینکه یکی از اعضای این شورا 
گفته بود که عده ای درصددند اکثریت مجلس را به 
دست آورند، ولی ما اجازه نمی دهیم همین امکانات 
موجودی اســت که در دســت دارنــد... حرف او 
درســت و برخاسته از این اختیارات مطلق است. این 
در حالی اســت که این مردم هستند که باید تصمیم 
بگیرند چه گروهی باید اکثریت مجلس را در دست 
داشته باشند... ضروری است برای حفظ واقعی رأی 
مردم یك بازنگــری کلی در قوانین و سیاســت ها و 
شــیوه اجرا و چینش اعضای شورای نگهبان از همه 
طیف ها صورت پذیرد تا از این گردونه خارج شــویم 
و حق و ناحق هــا صورت نگیرد تا نخبگان جامعه از 

گردونه انتخابات و ورود به مجلس خارج نشوند.
از ســویی دیگر شورای نگهبان نقدپذیر هم نیست و 
به جای چک و اصاح دیدگاه ها و شــیوه ها هرگونه 
انتقاد به خود را ناشــی از تهاجم به این نهاد، به دلیل 
برحق بــودن خود می داند و چهره مظلومیت به خود 

می گیرد.

یك اشــکال اساســی دیگری که وارد اســت اینکه 
مجلس را نیز ارزیابی می کنند و نمایندگان به مجلس 
رفته را تا پایان دوره مجلس در غربال خود منتظر نگاه 
می دارند؛ لذا نمایندگان همیشه در حال ترس و دلهره 
باقی مانده و نمی توانند حرف اساســی بزنند که این 
کار با نص صریح و شــفاف قانون  اساسی که نیازی 
به تفســیر ندارد تعــارض دارد، چون قانون  اساســی 
حــق دخالت در تمام امور مملکــت را به نمایندگان 
مجلس می دهد، امــا آقایان معتقدنــد نمایندگان از 
شــورای امنیت ملی نیز باید پیروی کنند و هر چه را 
آن شورا ممنوع کرد آن ها نیز تبعیت کنند درحالی که 
در اصل دیگری آمده است که به بهانه امنیت کشور؛ 
نمی توان از آزادی های تصریح شده در قانون اساسی 
جلوگیری کــرد. ارزیابی دائمــی نمایندگان موجب 
شــده که در دل نمایندگان هراس زیادی ایجاد شود 
که مبادا حرفی بزنند که سرنوشت نمایندگان مجلس 
دوره ششــم را پیــدا کــرده و رد صاحیت شــوند. 
بدیهی اســت این گونه موارد معارض با قانون  اساسی 
در هنگام تدوین سیاست های کان و تجدیدنظر در 
قانون انتخابات باید حل وفصل شــوند و انتخابات را 

از این مسائل غبارآلود زدود.
سیاست های كالن انتخابات

ظاهرًا تاکنــون سیاســت های کان انتخابات اعام 
نشده و رسمیت نیافته اســت، اما به تازگی در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تنظیم شد و در حال ارسال 
بــرای مقام رهبری اســت که به یاری خــدا پس از 
اعام ایشــان برخی از مشــکات گفته شده در این 
مقاله برطرف می شــود، ولی مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پاســخگوی همه مشــکات کنونی 
انتخابات کشور نیســت و ضروری است جامع تر از 
آنچه توسط این مجمع مصوب شد عمل شود. برای 

نمونه چند مورد آن بیان می شود:

الف. در سیاست های کان انتخابات به طور شفاف 
اعام شــود که آیا زنان می توانند رئیس جمهور شوند 
یا نه؟ این موضوعی که امروزه مورد مناقشه است باید 

در سیاست های کان حل وفصل و اعان شود.
ب . مورد دیگر اینکه آیــا زنان می توانند در مجلس 

خبرگان رهبری راه یابند یا نه؟
ج. مــورد ســوم چگونه بایــد زنــان را از تبعیض و 
محرومیت نهادینه شــده تاریخی در انتخابات نجات 
داد تــا جامعه متقاعد شــود کــه هنــگام انتخابات 
شــوراها و مجلس شورای اســامی به جنسیت نگاه 
نکنــد. کاری که دولت اســامی افغانســتان انجام 
داد و 30 درصــد هــر مجلس شــورایی را بــه زنان 
تخصیــص داده اســت تــا محرومیت زدایی صورت 
گیرد. در کشــور ما نیز مانند تخصیص یك روز پول 
نفــت برای محرومیت زدایی از برخی مناطق کشــور 
بایســتی تصویب شــود که مثــًا برای هفــت دوره 
مجلس شورای اسامی و شوراها 30 درصد ظرفیت 
مجلس و شــوراها به زنان اختصاص پیدا کند تا این 
محرومیت زدایی صورت گیرد، آماری مانند اینکه در 
اســتان کردســتان در ازای بیش از 300 مرد یك زن 
عضو شورای روستاست، برای همه مایه سرافکندگی 

است و باید از این وضع خارج شد.
مورد دیگری که در سیاست های کان انتخابات باید 
روشــن شود، تکلیف رؤسای جمهوری است که در 
دوره ریاست جمهوری آن ها به دلیل ضعف مدیریت 
یا هــر دلیــل دیگــری دزدی، اختاس و ارتشــای 
زیادی صورت گرفته. آیا این افــراد بازهم می توانند 
رئیس جمهور شــوند یا نه؟ آیا رؤسای جمهوری که 
خود یا منصوب از طــرف آن ها یا نمایندگان مجلس 
و شوراها که مدارك دولتی تقلبی داشته اند، می توانند 
باز رئیس جمهور یا نماینده شــوند یا نــه؟ در قوانین 
نیــز این گونه امور که تجربیــات تلخ نظام جمهوری 

امام خمیني در حال نوشتن رأي خود جهت انتخابات مجلس شوراي اسالمي در یکي از شعبه هاي اخذ رأي در جماران
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اســامی وجود داشته است باید دیده شود تا رؤسای 
جمهور همیشــه خــود را در ایــن موارد مســئول و 
پاسخگو بدانند نیز در مورد نمایندگان سه نهاد دیگر 
و تبانی و سوءاستفاده آن ها نیز باید به طور شفاف در 
سیاســت های کان و قوانین انتخابات تکالیف دیده 

شوند. 
به نظر می رســد باید در سیاست های کان مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام تجدیدنظر کرد و 
همه مواردی را که تاکنون جمهوری اســامی با آن 
روبرو بوده و حل نشــده اســت مرتفع کرد. جا دارد 
مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را پیش از 
تقدیم به رهبری به نظر عموم بگذارد تا صاحب نظران 
آن را بــه نقد و بررســی بگذارند و بــا جامعه نیز در 
این خصوص مشورت صورت گیرد و به طرح جامع 
و پخته ای تبدیل شود و ســپس مسیر فرازین خود را 

طی کند.
جایگاه رهبری و موارد منسوب به آن

 جایگاه رهبری در انتخابات جایگاه پدری است که 
نباید بین فرزندان خود تبعیض قائل شــود. به همین 
دلیــل وقتی آقــای انصاری نامه  ای بــرای بنیان گذار 
جمهوری اســامی نوشت که باالخره شما کدام یك 
از دو جناح را قبول دارید، ایشان تبسم گونه پاسخ داد 
که برای من هیچ فرقی نیست یا میزان رأی ملت است 
و ســخت بر این گفتار خویش پایبند بود به گونه ای 
که تاکنون پس از درگذشــت ایشــان و فرزندشــان 
و گذشــت بیش از یک ربع قرن هنوز برما نشــده 
اســت که امام در انتخابات به چه کســی یا کسانی 
رأی داده اســت. مــردم نیــز از کلمه میــزان، همان 
مفهوم را می یافتند که مثاً  گفته می شد میزان قبولی 
عبادات دیگر مرتبط با نماز شماســت. امام هیچ گاه 
انگشت اشاره به سوی کاندیدای خاصی نشانه نرفت 
و جز تشویق به شــرکت در انتخابات سخن دیگری 
از ایشــان دیده نشد و قبض و بســط برای دو جناح 
بــزرگ درون انقاب ایجاد نکرد. باید این شــیوه را 
ســتود و پاســدار آن بود. بدیهی است کوچک ترین 
اشاره امام می توانســت توجیهی باشد که حتی خود 

شورای نگهبان هم به طرفداری از شخص منظور امام 
همه تخلف و تقلب ها را نادیده بگیرد دیگر چه رسد 
به ناظران بر صندوق که بیرون آوردن نام آن شخص 
را بر خود تکلیف می دانســتند و بدین ترتیب صحت 

انتخابات به شدت آسیب می دید.
بدیهی اســت اگــر او همچــون پــدری در پنهان و 
آشــکار بین فرزندان خود تبعیض قائل شده جایگاه 
خود را در میــان اعضای خانواده تضعیف می کرد و 
در اصطاح سیاســی از رهبری ملی به رهبری حزبی 
تنزل می کرد و اگر امــام جناح گرایی می کرد جناح 
مقابــل به خود حق مــی داد که رکن مقابــل او قرار 
گیرد تا جایی که کانون خانواده کشــور به دو بخش 
تقســیم می شد. پس هر انتخابات مردمی باید مصون 
از انگشــت اشــاره پیشــوای جامعه بوده تا از آسیب 

مصون شود.
نکته اساسی دیگری که در انتخابات با جایگاه رهبر 
جامعه تماس مســتقیم دارد موضوع نیروهای مسلح 
اســت. از آنجاکه رهبر کشــور در قانون  اساســی ما 
فرمانده کل قوا شناخته شده است و ذات نظامی گری 
با امور سیاسی ســازگار نیست، هدایت نظامیان برای 
جلوگیــری از ورود آن ها به عرصه سیاســی بر عهده 
ایشــان اســت. بدیهی اســت اگر نظامیان به عرصه 
سیاسی ورود پیدا کردند در درون خود به گرایش های 
مختلف روی خواهند آورد و درنهایت فروپاشــی یا 
تضعیف سازمان نظامی گری قطعی است. همچنین 
باید دقت داشــت مبادا با صدور دســتور آشــکار و 
پنهان نظامیان به طور ســازمان دهی شــده نظیر یک 
حزب، رقیــب مــردم غیرنظامی قرار گیــرد که این 
حرکت آغاز جدایی آن ها از مردم و موجب تضعیف 
پشــتوانه مردمی آن ها است. سازمان دهی با مهندسی 
آرا با برگ برنده نظامیان همچون بیرون راندن جامعه 
یــا در تقابل قرار دادن نظامیان با مردم اســت. تجربه 
تلخی که تاریخ ما ســراغ دارد متعلق به زمانی است 
که رضاخان هنوز شــاه نشده و فرمانده سپاه جنگ 
بــود. او در انتخابات شــرکت کرد و در شــهر بابل 
کاندیدای مجلس شــورای ملی شــد، اما نظامیان از 
تمام صندوق های کشور او را صاحب  رأی اول شهر 

خــود اعام کردند تا بدین وســیله اعام کنند که او 
محبوب خلق ایران است. از این نقطه  بود که مسخره 
کردن انتخابات شــروع شد و در تمام دوران رضاشاه 
مجلــس به ضعیف ترین وضعیت در آمد به طوری که 
رضاشاه هر کس را می خواست تشویق کند می گفت 
او را به مجلس )طبق نوشته آیت در کتاب درس هایی 
از تاریخ سیاســی معاصر – به طویله بفرستید( و با این 
دســتور نام او توســط نظامیان از صندوق انتخابات 
بیرون می آمد. علت اصلی اینکه رضاشــاه و شــاه را 
دیکتاتور می  خواندند این بود که انتخابات و مجلس 
را در دســت خود گرفته بودند و با صدها نوع بازی 
که در آوردند آ رای مردم در انتخابات بی تأثیر شــده 
بود. در آن دوران ظاهرًا مجلس داشتیم، ولی درواقع 
چــون داور خــودش گل می زد مجلــس واقعی و بر 

اساس انتخاب واقعی مردم نداشتیم.
وزارت اطالعات

 از عناصر مهم صحنــه انتخابات، وزارت اطاعات 
اســت. در قانون انتخابات این وزارتخانه نوعی حق 
وتــو در تأیید یا رد صاحیت افراد پیدا کرده اســت 
که گاهی به شــدت و گاهی کمتر اعمال می شــود. 
ازآنجاکه در ســی وچند سال گذشته این وزارتخانه به 
دلیل گرایش وزیر مربوطه دچار قبض و بســط زیاد 
در تأیید یا رد صاحیت افراد شــده اســت باید برای 
جلوگیری از افراط وتفریط هــا، ضوابطی را تدوین و 
وزارتخانه را در برابر شــکایت شاکیان پاسخگو قرار 
داد. زمان تدوین قانون اساسی اول به دلیل خاطرات 
بدی که از ســاواك و رژیم گذشــته بــود، حرفی از 
تأســیس وزارت اطاعات نبود. بــه همین خاطر در 
قانون اساسی در این مورد حرفی یافت نمی شود. در 
آن زمان تصور می شــد اگر کسی توسط قوه مجریه 
به ناحق رد صاحیت شــد، شــورای  نگهبــان قانون 
 اساسی تمام دالیل رد صاحیت ها را بررسی می کند 
و از حیثیت تک تک افراد رد صاحیت شــده دفاع 
کرده و حقوق آن ها را اســتیفا می نماید، زیرا وظیفه 
شــورای نگهبان را نظارت داورانه قلمداد می کردند، 
اما کم کم مســائل به آن سو رفت که شورای نگهبان 
هم در عــداد رد صاحیت کنندگان قــرار گرفت و 
تاکنون کمتر دیده یا شنیده شده که در دفاع از افرادی 
که به توصیه یا فشــار وزارت اطاعات رد صاحیت 
شوند، شــورای نگهبان سینه سپر کند و پرونده آن ها 
را بخواهــد و اگر از روی حب و بغض های جناحی 
این فشــارها وارد شده اســت احقاق کرده باشد و با 
افتخار اعام کنند که چه تعداد پرونده رد شــدگان 
از ســوی گزارش های وزارت اطاعات را شــورای 
نگهبان بررسی و چه تعداد آن ها را پذیرفته یا رد کرده 
و کاندیدا را در برابر وزارت اطاعات حمایت کرده 

است.
ازآنجاکــه رد صاحیــت یك جانبــه در انتخابات از 
ســوی وزارت اطاعات برای رد شــدگان و خانواده 
و طرفداران آن ها بدبینی همراه دارد و کم کم ســایه 
وحشــت را بر جامعه می اندازد و نسبت به انتخابات 
بدبینــی یا بی تفاوتی ایجاد می کند، جا دارد تمهیدی 
بــرای گفت وگوی متقابل کاندیــدای رد صاحیت 
شده با نماینده تام االختیار آن وزارت فراهم آید. مثًا 
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می توان در زمــان انتخابات نماینده رســمی وزارت 
اطاعات در اســتانداری ســاکن شده و پاسخگوی 
رد صاحیت شــدگان باشد؛ چراکه گاهی اشتباهات 
اساســی )همانند یکی از عزیزانی که به دلیل تشــابه 
اسمی در انتخابات دوره ششم رد شده و نتوانسته بود 
از خــود دفاع کند( به وجــود بیاید. چنان که در روز 
آخر به خود او گفته بودند، اعامیه علیه امام جمعه را 
جرم او دانسته و در پرونده او آورده بودند درحالی که 
اعامیه را فرد همنام او نوشــته بوده و در آن فرصت 
کوتــاه چند لحظــه ای که در روز آخر رســیدگی به 
شکایات؛ سخنگوی شــورای نگهبان به او داده بود 

نتوانسته مسئله را حل کند و رد صاحیت شد. 
کید دارد  با توجه به ایــن تجربه ها بر این پیشــنهاد تأ
که در زمان انتخابات، وزارت اطاعات پاسخگوی 
بی دلهره و غیر ترس آور برای رد صاحیت شــدگانی 
باشــد کــه از ســوی گــزارش وزارت اطاعات رد 
شــده اند چون حق هر کسی است از خود دفاع کند 
و هیچ کس هــم نباید از وزارت اطاعات ترس بیجا 
داشته باشــد، زیرا به فرموده امام علی )ع( جامعه ای 
کــه در برابر حاکمیت دچار لکنت زبان شــد، روی 

سعادت را نخواهد دید.
از اشتباهات احتمالی که بگذریم بزرگ ترین آسیب 
به نظام و خود دستگاه وزارت اطاعات و انتخابات، 
آن اســت که در درون این دستگاه گرایش جناحی 
وارد شود و افراد و مردم را برحسب ارزش جناح بندی 
خویــش ارزیابی کرده و در پرونده آن ها تأثیر دهند. 
اشتباه بزرگ تر وزارت اطاعات این است که اجازه 
دهد دیگــران کاری موازی و به نیابــت آن ها انجام 
داده و بــا اطاعات خــام که به شــورای نگهبان یا 
مراکز دیگری می دهند موجب تأیید و رد صاحیت 
افراد شــوند، زیرا راه اندازی دو دســتگاه اطاعاتی 
خودبه خود موجب ایجاد دو نــوع حاکمیت موازی 
در یك قلمرو حکومتی خواهد شــد و مصالح ملی را 
تهدید خواهد کرد زیرا اطاعات ناپخته گزارشگران 
به طور مســتقیم به شورای نگهبان آسیب جدی برای 
انتخابات سالم است و به پای وزارت اطاعات نوشته 

خواهد شد.
رقبای در قدرت

 ازجملــه آســیب های انتخابــات، تــاش رقبای در 
قــدرت بــرای بیــرون  نگه داشــتن رقیب بیــرون از 
قدرت اســت. نماینده مجلس، امام جمعه یا نماینده 
ولی فقیه، رئیس جمهــور و مانند این ها که در قدرت 
هســتند هرگاه با رقبای عادی به رقابت می پردازند از 
راه های بســیار متفاوت می توانند به رقیب خود ضربه 
وارد کنند؛ از سوءاســتفاده از امکانات مادی دولت 
گرفته تا دسترسی به شورای نگهبان. حتی با فرستادن 
گزارش غلط می توانند برای آسیب زدن به رقیب خود 
عمــل کنند. در یك انتخابات ســالم بایــد تمام این 

آسیب ها شناسایی و از آن جلوگیری شود.
قدرت های اقتصادی

 این قدرت ها با طمع ســودجویی های بعدی قادرند 
آســیب های جدی بر روند ســالم انتخابــات بزنند. 
دامنــه این آســیب ها فراوان هســتند که ســاده  ترین 
و شناخته شــده ترین آن هــا در دســت گرفتن فضای 

تبلیغاتــی با توان مالی زیاد به نفع کاندیدای موردنظر 
خــود آن هاســت. کاری که ممکن اســت نماینده 
آینــده را بــرده رأی دهنــده برای قــدرت اقتصادی 
حامی خود بکند. در کشــورهایی که احزاب نقش 
کمرنگ دارند این آ ســیب ، نقــش پررنگ خواهد 
داشــت. یکی از کاندیداهای دوره هفتم در یکی از 
شــهرهای اطراف تهران به نگارنده می گفت پیش از 
شروع تبلیغات انتخاباتی کسانی که قدرت اقتصادی 
بســیار باالیی داشــتند نزد او آ مدند و گفتند ما همه 
برنامه تبلیغاتی شــما را بر عهــده می گیریم و نیازی 
نیســت خودت هیچ کاری انجام دهــی. ما تو را به 
مجلس می فرستیم و از او خواسته ای داشته اند. ایشان 
که تحصیل کــرده در خارج نیز بود پاســخی به این 
مضمون داده بود که من خودفروشــی نمی کنم و تا 
ندانم کــه به طور دقیق از من چــه می خواهید و چه 
شرایطی پیش می آید چنین چیزی را نمی پذیرم، پس 
از شنیدن این پاسخ، پیشنهاد دهندگان او را رها کرده 
و رفتند. اینکه آیا کسانی قصد داشته اند این کاندیدا 
را آزمایــش کنند یا ماجرا، واقعی بوده برای نگارنده 
روشــن نیست، ولی در کشــوری که احزاب قوی و 
هدایت کننده انتخابات و کاندیداها نباشند هیچ بعید 
نیســت برخــی کاندیداها پیش خرید شــوند و آرای 

مجلس را پیش فروش کنند.
ائمه جمعه

تکلیف ائمه جمعه  در انتخابات از نظر نظام مشخص 
نیســت، چراکــه دیده شــده هر یك از آن هــا که در 
انتخابات دوره هفتم و هشــتم ریاســت جمهوری به 
نفع رئیس دولت اصاحات موضع گیری کردند بعد 
برکنار یا منزوی شــدند، اما اغلــب آن ها برای رئیس 
دولت نهم و دهم آشــکارتر از قبلی ها تبلیغ کردند. 
بنابراین به دو دلیل باید تکلیف آن ها روشن شود. اول 
اینکه نماز جمعه وظیفه و رســالت وحدت بخشیدن 
بــه جامعه را دارد. دوم آنکــه اعتبار خود را از دین و 
رهبری می گیرد و باید مدافع همه مؤمنان از هر جناح 
و گروه درون نظام باشــد. به این خاطر ائمه جمعه یا 
باید از موضع گیری یك جانبه پرهیز کنند یا آنکه مانند 
زمان امام، این اختیار را داشــته باشــند که هریك از 
آن ها به سمت وسوی هر کاندیدایی که خواستند رفته 
و حمایت کرده، مورد ایراد و ســرزنش قرار نگیرند. 
در غیر ایــن صورت بــه جایگاه انتخابات ســالم و 
طبیعی و نیز جایگاه وحدت بخشیدن به جامعه ضربه 

وارد می کنند و موضع گیری آن ها تبدیل به آفت برای 
انتخابات و نماز جمعه می شود.

در زمان امام شاهد بودیم که مثًا امام جمعه اصفهان 
و شیراز به طور کامل مواضع مخالف یکدیگر نسبت 
به کاندیداها داشتند اما از نظر ستاد اقامه نمازجمعه و 
خود امام هیچ تفاوتی نداشت. مردم نیز نظرات همه 
آن ها را می شنیدند یا در رسانه ها می خواندند و سپس 

انتخاب می کردند.
 صداوسیما

 در یك نــگاه به روند انتخابــات در دوران مختلف 
به ویژه یکی دو دهه گذشــته می تــوان تأثیر عملکرد 

صداوسیما را بر مردم به سه حالت تفسیر کرد.
الف. در حالتی که مایل اســت مردم شرکت نکنند 
تا جناح اقلیت کشــور برنده انتخابات شــوند که در 

دوران گذشته بیشتر مشهود بود.
ب. در حالتــی که به شــدت از جناح راســت تبلیغ 
می کنــد و مردم به لجالت افتاده و جناح مقابل آن ها 
را مظلوم احســاس می کنند و به آن ها رأی می دهند 

مانند دوم خرداد 1376 که این گونه شد.
ج. در حالت آرام تر که از جناح راست تبلیغ می کند 
و بــه دلیل شــرایطی که بروز می کنــد، بخش آرای 
ســرگردان جامعه را به ســوی جناح راست سوق پیدا 

می دهد.
در یک جمع بندی می توان گفت در هر ســه حالت 
صداوســیما وظیفه خود می دانســته کــه حداقل 50 
درصد جهت گیری و تبلیغات خود را در شکل های 
مختلف آشــکار یا با پوشش برای جناح راست تبلیغ 
کند. حتی دیده شــده گاهی به نفع جناح راســت، 
قانون اساســی زیر پا گذاشته شــده، اما صداوســیما 
آن را به هیچ گرفته اســت. برای نمونه در انتخابات 
1388 برخاف صریح قانون اساسی که گفته است 
تا کســی محکوم نشــده نباید مورد اتهام قرار گیرد، 
اما یکــی از کاندیداهــا پرونده در دســت با گفتن 
بگم بگم همســر رقیب خود را متهم و کسان دیگری 
را قبل از محاکمه متهم کرد، ولی صداوســیما از این 
قانون شــکنی آن کاندیدا جلوگیری نکرد و دست او 
را باز گذاشــت تا در برنامه بعدی کاندیدای دیگری 
را پیش از محکومیــت، رانت خوار معرفی کند. این 
قانون شکنی از سوی رسانه ملی همه چیز ازجمله قانون 
اساســی و قوانین بعدی را بی ارزش می کند و به ویژه 
به جایگاه رهبری به دلیل آنکه ریاســت این سازمان 
از طرف ایشــان منصوب می شــود ضربه جدی وارد 
می کند. امید است در مدیریت جدید صداوسیما از 
این نوع وقایــع رخ ندهد. درهرحال یک جانبه گرایی 
صداوسیما همیشه برای یك انتخابات سالم آفت بوده 
و ادامه آن هم آســیب است. صداوسیما باید یکی از 
دو راه را طی کند یا آنکه طبق تفســیر جدید از اصل 
44 اجازه راه اندازی صداوسیما به همه جناح ها بدهد 
تا آن ها زیــر پرچم حزب و جناح خود صداوســیما 
داشــته باشــند یا آنکه واقعًا وظیفه ملی خود را انجام 
داده و از موقعیت ملی به درون جناح ها عدول نکند 
چراکه رســانه ملی از یك جناح یا یك گروه نیســت 
و وظیفه حزبی ندارد. شــوربختانه آنکه صداوســیما 
راهگشــای آســیب زدن دیگر نهادها و افرادی است 

از اشتباهات احتمالي كه بگذريم 
بزرگ ترين آسيب به نظام و خود 

دستگاه وزارت اطالعات و انتخابات، 
آن است که در درون اين دستگاه 
گرايش جناحي وارد شود و افراد و 
مردم را برحسب ارزش جناح بندي 
خويش ارزيابي كرده و در پرونده 

آن ها تأثير دهند
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که موظف هســتند موضع ملی داشــته باشــند و از 
موضع ملی خود پایین نیایند و بی طرفانه عمل کنند، 
نظامیان؛ شورای نگهبان قانون اساسی؛ ائمه جمعه و 
در بخش های دیگر نظیر بنیاد مستضعفان و هر نهاد و 
اداره ای که زیر نظر مقام رهبری است و همه ادارات 
دولتی که از اعتبارات ملی اســتفاده می  کنند همگی 
باید ســتون وســط خیمه جامعه را تشکیل دهند و به 
این سو و آن سو گرایش پیدا نکنند تا ستون اصلی کج 
نشود. به طورقطع هنگامی که شور و حال صداوسیما 
را در گرایش به یك سو می نگرند بی شك تحت تأثیر 
قرار گرفته و آن ها نیز به تندروی و کندروی می افتند 
و از حالــت تعادل خارج و از جایگاه ملی به جایگاه 
حزبی تعدیــل پیدا می کنند و شــأن جایگاه خود را 
می شــکنند. مدیران و سیاســت گذاران صداوسیما 
باید بدانند این دستگاه به مثابه چهره و میزان عدالت 
اجتماعی در عرصه سیاسی است و اگر ذره ای تنازل 
داشــته باشــد خروج از عدالت اجتماعی در عرصه 
سیاســی را به نمایش می گذارد، چون صداوسیما به 
همه ملت تعلق دارد، هر کسی که مالیات می پردازد 
حق بهره وری از این دستگاه را دارد، بنابراین هر نوع 
جهت گیــری به نفع فرد یا گروه خاص حق خوری و 
ظلم آشــکار و ظلم به حق النــاس و حقوق عمومی 

است.
گروه های فشار

 طیف های غیررســمی سیاســی که گروه های فشار 
نامیــده می شــوند در تخریــب رونــد طبیعــی یك 
انتخابــات بســیار اثرگذارنــد. این گروه هــا معمواًل 
با ذهنیت ســازی برای مســئوالن انتخابــات در همه 
مراحل انتخابات می توانند تصمیم سازی کنند. در رد 
یــا تأیید صاحیت افراد، در ایجــاد فضای تبلیغاتی، 
در ابطــال صندوق هــای خــاص حتی جــو توهم و 
رعب برای مســئوالن و مردم به وجود آورند. کنترل 
گروه های فشــار وظیفه ذاتی و اولیه حاکمیت است 
وگرنــه چه بســا به درگیــری بین طرفــداران جناح ها 
می انجامد. دراین بــاره به ویژه در برابر گروه هایی که 
خود اجتهادی دارند و برای قانون ارزش قائل نیستند 

باید سخت گیری الزم به عمل آید و کنترل شوند.

تشكل های رسمی غیرسیاسی
 این نوع تشــکل ها نفیــًا و اثباتًا وظیفه کار سیاســی 
ندارند. آن هــا باید از ورود به عرصه سیاســی پرهیز 
کرده، مسئوالن نظام هم از اینکه این گونه تشکل ها را 
در بســتر سیاسی قرار دهند باید به شدت پرهیز کنند. 
متأســفانه ما در کشور، احزاب سیاسی قوی نداریم، 
به ناچار کارهای سیاســی دانســته و ندانسته به دوش 
این گونه تشــکل ها می افتد. فراوان دیده می شود که 
مثًا نظام مهندســی، نظام پزشکی، انجمن پرستاران، 
انجمن صنفی روزنامه نگاران، ســندیکای کارگران و 
تشکل های محیط زیستی به عرصه های سیاسی ورود 
پیدا  کــرده و موجبات درهم ریختگــی نظام درونی 
خــود را فراهم می کننــد. همچنین اذهــان مردم را 
از احزاب سیاســی که باید وظیفه کار سیاســی را به 
دوش بکشــند منحرف می کنند. گاه دیده شده این 
نوع تشــکل های در جایگاه گروه فشار سیاسی قرار 
گرفته و بر روند انتخابات فشار وارد می کنند یا آنکه 
گروه های فشار با در تنگنا قرار دادن این نوع تشکل ها 
انتقام سیاســی از آن ها می گیرند. باید این تشــکل ها 
از وجود خود، سیاســت زدایی کنند تا از کشاکش ها 
مصون مانده و قوی و پایدار بوده و نیز خدشــه ای به 
روند انتخابــات وارد نکند و چه بهتــر که هر یك از 
این اصناف یا تشــکل های رســمی غیرسیاسی، یك 
حزب سیاســی جداگانه در کنار خود داشــته باشند 
و ایــن دو وظیفه را از یکدیگــر تفکیك کنند، جای 
حزب پزشــکان ایران، حزب مهندسین ایران، حزب 
روزنامه نگاران کشــور، حزب دانشــگاه ها و حزب 
دوستداران محیط زیســت در کشور ما خالی است. 
این اصناف باید با تشکیل احزاب صنفی، تشکل های 
غیرسیاسی خود را از کار سیاسی کردن نجات دهند. 
اینکه حتی مراســم درگذشــت افراد و افطارهای ماه 
رمضان و مجالس عروسی فرزندان بزرگان به باشگاه 
حزب سیاســی تبدیل می شود ناشی از کمبود حزب 
قوی و نبود آزادی های سیاســی بادوام و باثبات برای 

این نوع تشکیات است.

اعتبارات و هزینه های انتخابات
از مؤلفه هــای اصلــی بــرای برگزاری درســت یك 

انتخابات آن اســت که اعتبارات و هزینه های منطقی 
داشته باشد. کمبود اعتبار، فساد، سستی و طمع را به 
همراه اوراق برگ رأی یا حتــی در هنگام قرائت آرا 

نفوذ خواهد داد.
توضیح درباره این نکته نیاز نیست و دامنه این مسئله 
آن قدر وسیع است که هر خواننده ای می تواند مثالی را 
در نظر گیرد. از گرسنه ماندن ناظر صندوق در هنگام 
رأی گیری تا فرمانداری که به دلیل دست تنگی برای 
رفع مشــکات مدیون کاندیدا یا یک سرمایه دار که 
حامی کاندیدای خاصی اســت می شود و نمونه های 
بسیار فراتر از این ها که می تواند بر انتخابات اثر منفی 
بگذارد. برای نمونه اشتباه استراتژیک و اجباری نظام 
که توسط دولت و مجلس با تجمیع انتخابات صورت 
گرفت، به دلیل همین دست تنگی و نبودن اعتبارات 
بوده اســت. در انتخابات همزمان شوراهای کشور و 
ریاست جمهوری در سال 1392 آثار این اشتباه خود 
را به نمایش گذاشــت. دیدیم کــه چگونه انتخابات 
شــوراها در حاشــیه انتخابات ریاست جمهوری قرار 
گرفت و نســبت به یــك انتخابات اصیل و مســتقل 
دچار آســیب روانی و اسیر فضای ناشی از انتخابات 
ریاســت جمهوری شد و اســتقال و هویت خود را 
از دســت داده و همچون طفیلی انتخابات ریاســت 
جمهوری شــد تــا جایی که بســیاری آن را فراموش 
کرده و می گفتند ابتدا ببینیم چه کسی رئیس جمهور 
می شــود بعد شوراها را هم یک کاری خواهیم کرد. 
پــس از برگــزاری انتخابات، فرمانــدار تهران )آقای 
فرهــادی که در ســه دولــت اصاحــات خاتمی، 
احمدی نژاد اصولگرا و دولت اعتدال روحانی همیشه 
در ســمت های اســتاندار و فرمانــدار بــوده(  قاطع 
اعام کرد من به عنوان یــک صاحب نظر انتخاباتی، 
این کار را یک اشــتباه بزرگ اعــام می کنم و باید 
ایــن دو انتخابات از یکدیگر جدا شــوند. به هرحال 
کمبود اعتبار انتخاباتی آســیب های استراتژیک برای 

انتخابات ایجاد می کند.
 وزارت کشور

آسیب هایی که از این طریق وارد می شوند عبارت اند 
از: نداشتن سیاست های کان و ثابت شناخته شده، 
نداشــتن اعتبــارات الزم، تأثیرپذیــری از گروه های 
فشار، نداشتن کارشناســان خبره انتخاباتی، انتصاب 
فرمانداران و مدیران ضعیف یــا بی تجربه یا بی تعهد 
یــا بی تخصص، نداشــتن ابزارهای کارســاز، وجود 
اداره ثبت احوال مشکل دار، وجود وزیر و استانداران 
ضعیف یا دارای تعصب جناحی، نبود فناوری خوب 
و رو به رشــد برای دریافت بی دغدغه آرا و شمارش 
آن که به انتخابات سالم آسیب می  زنند. اصاح این 
عوامل همگی بسترســاز انتخابات درست هستند که 
مهم ترین آن ها اســتفاده از فناوری های جدید است 
کــه به طور مســتمر بر کیفیت برگــزاری انتخابات و 

شفاف سازی آن ها می افزاید.
برای هر یك از موارد گفته شده می توان نمونه هایی از 
انتخابات در سال های گذشــته آورد. برای نمونه در 
مورد موضوع کارکنان؛ در انتخابات ســال 88 دیده 
شد که برای ستاد انتخابات وزارت کشور از کارکنان 

عکس از خبرگزاری فارس
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پیشین وزارت کشور اســتفاده نکرده و موقتًا کسانی 
را از بیرون آوردند. این حرکت جای پرســش و تأمل 
زیادی داشت، چراکه همین کارشناسان قبلی وزارت 
کشــور بودند که انتخابات دوره پیش از آن را انجام 
داده بودند. آیا آن ها در انتخابات سال 1384 تخلف 
یــا تقلب یا ناکارآمدی خود را نشــان داده بودند که 
به آن هــا اعتماد نکردند؟ این نوع حرکات حفره های 
بی اعتمادی را نســبت به عملکرد وزارت کشــور و 
فرایند هر انتخاباتی ایجاد می کند؟ جالب اســت که 
این پرســش برای ناظــران اعم از مجلس، شــورای 
نگهبــان و... ایجاد نشــد کــه چرا چنیــن کردند؟ 
به هرحــال بایــد آن چنان اعتمادی در جامعه نســبت 
به کارشناســان و مدیــران انتخابات وزارت کشــور 
ایجاد شــود که ســخن و نظر آن ها همچون نظر یك 
پزشك متخصص برای عموم مردم حجت قرار گیرد 
چراکه انجام انتخابات یك تخصص اســت و از کار 
کوزه گری کمتر نیست که گفته می شود دارای فوت 
مخصوص به خود اســت اینکه هر دولتی برای خود 
از جایی نیروی انتخاباتی بیاورد، فلسفه وجودی اداره 

انتخابات وزارت کشور را به هم می ریزد.
احزاب

 احزاب رسمی و توانمند می توانند در نجات انتخابات 
از آســیب های زیادی اثرگذار باشــند؛ به گونه ای که 
بایــد گفت احــزاب و انتخابات دو روی یك ســکه 
یا یك زوج کامل برای تشــکیل خانــواده انتخابات 
هســتند. خانواده ای که مجلس کارآمد و مطبوعات 
خوب، فرزندان سالم و ارزشمند آن ها هستند. هرگاه 
این دو از یکدیگر جدا شــده یا همســان و در شــأن 
یکدیگر نباشــند، خانــواده و فرزنــدان آن ها نیز رها 
و چه بســا خیابان گرد شــده و بدین سوی و آن سوی 

کشیده می شوند. 
ناگفته نماند برای احزاب نیز آسیب ها و آفاتی است 
که اولیــن آن علمی نبــودن مدیریت حزبی اســت. 
دردی که تمام احزاب ایران از ابتدا تاکنون دچار آن 
شده و مردم را نه تنها نتوانسته اند به طور دائمی جذب 
کــرده، بلکه دچار ذهنیت بد نســبت بــه کارآمدی 
احــزاب کرده انــد، امــا کارآمدی احــزاب در برابر 
انتخابــات عبارت اند از: نظارت قانونمند از ســوی 
مردم یا صنف طرفــدار خود بر انتخابات، جلوگیری 
از موجی شــدن و لحظه ای گشتن مردم و سرنوشت 
انتخابات، شناســایی نیروهــای کارآمد و تربیت نیرو 
بــرای امور و معرفی آن ها به مردم، قانونمند و منطقی 
شدن هزینه های تبلیغات، شــفاف شدن محل تأمین 
هزینه تبلیغــات، جایگزین شــدن رقابت های حزبی 
به جــای رقابت های محلی و قومــی. وجود احزاب 
انواع بهره های دیگری بــرای انتخابات دارد که نبود 
هــر یك از آن ها، خأل یا آســیب خواهــد بود. یکی 
از این مــوارد موجی بودن انتخابات بــه دلیل نبودن 

احزاب است.
در کشــورهایی کــه احزاب فعالیت سیاســی خوبی 
دارند، در طول مدت ســه ـ چهار ســال در میان دو 
انتخابــات کاندیداهای خود را در کنگره های حزبی 
و انتخابات درون حزبی به خوبی به دیگران شناسانده 
و او را بــا مصاحبه ها و پرســش و پاســخ ها ورزیده 

می کننــد؛ به گونــه ای کــه در روز انتخابــات تمام 
جنبه های فکری و روحی و روانی و توانایی کاندیدا 
برای عموم شناخته شــده و نقاط ضعف و ســوابق او 
بسیار شفاف و روشن اســت. از سوی دیگر به دلیل 
آنکه یك حزب پشــتوانه روانــی،  فکری و اقتصادی 
کاندیداســت از اضطــراب ، تهاجم  و شــایعات در 
امــان می ماند. به ایــن خاطر امکان ایجــاد موج به 
نفع یا علیــه کاندیداها در روز انتخابــات ابدًا وجود 
ندارد، اما در کشــورهایی مانند ما چنان که مشاهده 
می کنیــم حتی تا ظهر روز انتخابات نوســان و امواج 
سیاسی غیرقابل کنترل بدین سوی و آن سوی می رود 
و مردم را با خود می برد. در کشــورهایی نظیر کشور 
مــا انتخابات یك شــانس یا بازی شــطرنج ناگهانی 
اســت که کسی به طور ناگهانی برنده یا کیش ومات 
می شود. به تعبیر دیگر انتخابات در ایران تابع هیجان 
و احساســات ناشی از بگومگوهای رسانه ای گذرا یا 
تحرکات و چه بســا شــایعات و مناظره های لحظه ای 
خواهد بود و از یك منطق عقانی و انتخاب با تدبیر 
و درایت خارج اســت. معیار قانون اساسی آن است 
که باید آزادی های سیاســی تضمین شــود و احزاب 
قــوی و پایــه ای ایجاد گــردد. نتیجه اینکــه احزاب 
سیاســی قوی ضمن پاسداری از آزادی های سیاسی، 

انتخابات را کم آفت و کم آسیب می کند.
کاندیدا

کاندیداهــا بــا بداخاقی، کم ظرفیتــی و ناتوانی در 
انجام وظایف انتخاباتی می توانند بخشــی از مردم را 
از حضــور در انتخابات منصرف کرده و خودشــان 
آســیب انتخابات حاضر یا بعدی شوند. گاهی نیز با 
تحریک احساسات قومی و محلی یا خرید آرا و نفوذ 
غیرقانونی در فرآیند انتخابات و قانون شــکنی تبعات 

بدی را برای انتخابات از خود باقی می گذارند.
کیفیت و کمیت تبلیغات

تبلیغات دوران انتخابات اعم از تبلیغات عام که برای 
بســیج مردم به ســوی صندوق  رأی انجام می شود یا 
تبلیغات خاص که برای کاندیدای مشــخصی انجام 
می شــود، هــر دو در میزان حضور مــردم اثر دارد و 
چه بســا برخی از تبلیغات به ضد تبلیغات تبدیل شده 
و مــردم را متنفر کند. مثاً  این موضوع که همیشــه 
تبلیغ می شــود برای کوبیدن مشــت به دهان دشمن 
به پای صندوق هــای رأی می رویم، کم کم موجبات 

بی رغبتی مــردم را فراهم می کند، زیــرا مردم تصور 
می کنند بــرای نظام، مردم و حل وفصل مشــکات 
داخلــی و رفاهی آن ها ارزشــی ندارنــد، بلکه مردم 
ابــزار دهن کوبی هســتند و خودشــان هدف اصلی 
نیستند. همچنین تبلیغات گسترده و پرهزینه از سوی 
کاندیداها یــا تهمت و دروغ و تحقیــر رقبا می تواند 

مردم را متنفر کند.
رسیدگی به شكایات

 هرگاه رســیدگی به شــکایات منطقی و اقناع کننده 
نباشد بر انتخابات اثر سوء می گذارد. فرایند رسیدگی 
به شکایات برای افراد رد صاحیت شده تاکنون فاقد 
قوانین و سازوکار پاســخگویی بوده است. به همین 
دلیل اقناع کننده نبوده و باید در قوانین انتخابات دیده 
شود. در این راستا همیشــه بین شورای نگهبان و رد 
صاحیت شدگان بگومگو و نارضایتی دیده می شود 
و شاکی هیچ گاه بر اساس ضوابط قانونمند به پاسخ 
منطقــی و اقناعی دســت نمی یابد. ایــن موضوع به 
انتخابات شــوراها که ربطی به شورای نگهبان ندارد 
نیز سرایت کرده و درد بی درمان هر نوع انتخابات در 

ایران شده است...
استصوابی شدن انتخابات

 قبًا گفته شد این قانون که عدول از انتخابات دوران 
امام )ره( اســت )به دلیل آنکه هیچ ضابطه ای ندارد( 
آسیب جدی برای انتخابات شده و تجدیدنظر در آن 
ضروری اســت. نگاه مردم به این مسئله تأمل برانگیز 
اســت. در روز جمعه مورخ 5/30/ 94 ســاعت ده 
صبح وارد قصابی شــدم. تلویزیــون در حال پخش 
خبر سفر وزیر کشور به آذربایجان و گفتار او پیرامون 
انتخابــات بود. قصــاب نگاهی بــه تلویزیون کرد و 
بی اختیار گفت: »مگر مــا انتخابات داریم؟ بابا ول 
کنید شــورای نگهبان که خــودش انتخاب می کند 
پــس انتخابات چه ربطی به ما دارد؟« گســترش این 
نوع برداشت ها از انتخابات در درازمدت برای نظام و 
انتخابات هزینه سنگینی ایجاد می کند و باید به فکر 

تجدیدنظر در این قانون بود.
رعایت شاخص های صحت انتخابات

برای صحت انتخابات چهار شــاخص اصلی وجود 
دارد که عبارت اند از:  رعایت قانون، رضایت عموم 
مردم، رضایت ضمنی رقبا و اقناع نســبی شاکیان یا 
وکای آن هــا. رعایت این چهار شــاخص پس از 
برگــزاری انتخابات باید مشــهود باشــد در غیر این 
صورت بر ذهنیت مردم اثر ســوء خواهد گذاشــت 

و بر بی اعتمادی دامن خواهد زد.
ارزش دادن به رأی مردم

زمانــی به مفهوم واقعی به آرای مــردم بها و ارزش 
داده شــده که از یک ســو فرایند انتخابات از تمام 
آســیب های شمرده شــده در بــاال مصــون بوده و 
به درســتی صورت گیرد. از ســوی دیگر از هدف 
غایــی انتخابات یعنی از عملکرد فــرد یا نمایندگان 
منتخب، نتایج خوبی به دست آید و بهره مندی الزم 
را برای مردم داشــته باشــند. با آوردن یك مثال این 
مفهوم را روشن کنیم: در یک دوره هیچ خبری از 

هرگاه رسيدگي به شكايات 
منطقي و اقناع كننده نباشد 

بر انتخابات اثر سوء مي گذارد. 
فرايند رسيدگي به شكايات 
براي افراد رد صالحيت شده 

تاكنون فاقد قوانين و سازوكار 
پاسخگويي بوده است. به همين 
دليل اقناع كننده نبوده و بايد در 

قوانين انتخابات ديده شود
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مجلس خبرگان رهبری به بیرون ســرایت نمی کرد. 
این برداشــت از مجلس خبــرگان رهبری در وجود 
مــردم روح انفعال و بی رغبتــی و زدگی از حضور 
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ایجاد کرده 
بود، اما وقتی برای مردم شرح داده شد که موضوع 
فراتــر از این مقوله  اســت و مجلس خبرگان رهبری 
وظیفه نظــارت را نیز داراســت و مقــداری اخبار 
این خانه ســری به بیرون ســرایت کرد، اقبال برای 
رأی دادن بــه کاندیداهــای خبرگان رهبری بیشــتر 
شــد. بنابراین میزان حضور مــردم و دقت آن ها در 
انتخابات کاماً  بستگی به میزان بهره مندی وکای 

آن ها دارد.
 رویــه دیگر این ســخن آن اســت که اگــر مردم 
احســاس کنند انتخابات برای نمایش دموکراســی 
نزد جهانیان اســت و پس از انتخابات بهره الزم را 
از وجود مجلس، شــوراها و مــوارد دیگر نخواهند 
بــرد، بــه همان جایی خواهیم رســید کــه در رژیم 
قبلی رســیده بودیم. به گونه ای که مردم در کناری 
نشســته و بازیگران با برگــزاری انتخابات، نمایش 
خود را تکرار می کردنــد؛ بنابراین باید چهار عامل 
فــرد منتخب، نهــاد انتخابــی، اختیــارات قانونی،  
نظــارت صحیح، آن چنان  با یکدیگر موازنه داشــته 
باشــند که بتواند بهــره   خوبی به جامعه برســانند و 
احســاس رضایت و مؤثربودن در سرنوشــت خود 
و جامعه داشــته  باشــند. مثًا نماینده ای که پایگاه 
مجلس یا شوراها را سکوی پرش خود قرار می دهد 
و پــس از راهیابی به آنجا پشــت به مــردم می کند 
تا پســت دولتی بگیرد در حقیقــت برای رأی مردم 
ارزش قائل نیســت. اگر مجلس شورای  اسامی به 
مصوبات مورد درخواســت شــورای عالی استان ها 
بی تفاوت باشــد، برای دو نوبــت رأی مردم ارزش 
قائل نشــده اســت؛ چون رأی به مجلس و رأی به 
شــورای عالی استان ها هر دو به مسخره گرفته شده 
است. نماینده ای که تحرك الزم را نداشته و به جای 

فکــر و برنامــه و تاش برای حل وفصل مســائل به 
کارهای جانبی یا شخصی بپردازد و درصدد جلب 
آرا برای دور بعد باشد، برای رأی مردم ارزش قائل 
نیست. اگر مسئوالن نظام مرتب درصدد کم کردن 
اختیارات نهادهای انتخاباتی باشند، برای رأی مردم 
ارزش قائل نیســتند. رئیس جمهــوری که می گوید 
مجلــس یا قانون مجلس را قبــول ندارم، برای رأی 
مردم ارزش قائل نیســت و صدها مورد ازاین دست 
مثال ها می توان برشــمرد. درنهایــت می توان گفت 
بزرگ ترین شــاخص برای فهم صحــت انتخابات 
از آغــاز فرایند انتخابات تا پایــان دوره ای که افراد 
انتخاب شــده، رضایــت موکان یعنی مردم اســت 
کــه مرحله به مرحلــه باید مورد ارزیابی و ســنجش 
قــرار گیرد و ناروایی ها زدوده شــوند تــا انتخابات 
انجام شــده قبلــی و انتخابــات بعــدی از آســیب 
مصون بمانند. در این راســتا آموزش سیاســی مردم 
توســط احزاب و نظرســنجی و حتــی رفراندوم ها 
برای تعویض قوانین و سیاســت های کان گذشته 
و نوآوری هــا می توانــد در دمیــدن روح در کالبد 
انتخابــات و افزایش کیفیت آن اثر شــایان داشــته 
و از پیــری و تارعنکبــوت گرفتــن روش های قبلی 

جلوگیری کند.

نامشخص بودن تكالیف شرعی
 اگرچــه بارها رفتــن به پای صنــدوق  و رأی دادن 
به مثابــه تکلیــف شــرعی قلمداد شــده و بــا این 
انگیزه مردم را به ســوی صندوق هــا روانه کرده اند، 
امــا حقیقت آن اســت فقط حضور پــای صندوق 
تکلیف قلمداد شــده و بقیه تکالیف آن رها شــده 
اســت. درحالی که هر تکلیف شرعی همچون نماز 
یا روزه خــودش ده  ها مســئله و بایدونبایدها اصلی 
و جانبــی در عرصه محرمات و واجبات داراســت 
کــه خودش به یك رســاله عملیه نیــاز دارد. موارد 
فراوانی از آســیب های انتخاباتی دوره های گذشته 
را می توان برشــمرد که با احساس »تکلیف شرعی 
داشــتن« ناظــران یــا مجریان خــاف قانون عمل 
کرده انــد تا جایــی که در یك جلســه ای از بزرگان 
یك برادر ســپاهی با اصرار درخواســت می کرد که 
جا دارد تك تك این خاف ها از مراجع اســتفتا شود 
و حرمــت آن اعام گردد تا جوانان متشــرع دچار 
قانون شــکنی نشــوند زیرا آن ها طبق نظر خودشان 
تصــور می کنند کــه در حال عمل ثواب هســتند. 
در آن جلســه آقای حجت االســام هادی غفاری 
پذیرفت که این مســئله را با مراجع در میان بگذارد 
و از آن هــا بخواهد حرمت ایــن تخلفات را مورد به 
مورد اعام نمایند که این کار انجام نشــد. جا دارد 
وزارت کشــور این موارد را جمع آوری کرده و این 
کار را انجــام دهد. به هرحال اگــر رأی دادن یک 
تکلیف شرعی اســت، اعام مسائل آن هم تکلیف 
شــرعی است. بر اساس این دیدگاه جامعه ما به یك 
رســاله عملیه پیرامــون انتخابات نیــاز دارد تا افراد 
مذهبی را به ســوی انتخابات درست رهنمون کند. 
بــرای این گونه افراد باید فتوا صادر کرد که جابه جا 
کردن آرا و تعویض صندوق در میان راه یا خواندن 
رأی یك نفر به نام دیگری و... حرام است تا رعایت 

کنند و حق الناس نشود.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاســی ـ راهبردی »چشم انداز 
ایران« را از طریق اپلیکیشــن فیدیبو با مبلغ مناســب خریداری و مشاهده نمایند. برای این منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی است 
اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجات 

فیدیبو، نسخه الکترونیکی چشم انداز ایران را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشن امکانات بسیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شب، اشتراک گذاری نظرات با 
دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان می کند. مجله ارایه شده در فیدیبو پی دی اف نبوده 
و این بدان معناست که الزم نیست نگران اندازه فونت یا کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند 

خود را با اسکرین شما مطابقت داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.

اگر مردم احساس كنند 
انتخابات براي نمايش 

دموكراسي نزد جهانيان است 
و پس از انتخابات بهره الزم 
را از وجود مجلس، شوراها و 
موارد ديگر نخواهند برد، به 

همان جايي خواهيم رسيد كه در 
رژيم قبلي رسيده بوديم
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عرصــه اســتراتژی یــا راهبــرد، عرصــه مقوله های 
»ممکن«1 است. ممکن، چیزی بین وضعیت موجود 
و وضعیت ایده آل اســت. به نظر می رسد آنچه توافق 

وین را ممکن کرد عواملی به شرح زیر بود:
الف( ابرقدرت توده ها و عقالنیت بشری

تظاهرات 10 میلیون نفری مردم در سراســر جهان در 
یــک روز علیه جنــگ عراق، تظاهــرات دو میلیون 
و ششــصدهزار نفــری مــردم لندن علیه شــروع این 
جنــگ و اعام نظر مردم جهان مبنــی بر غیرقانونی 
دانســتن تجاوز امریــکا و انگلیس به کشــور عراق، 
مقاومت مشــروع مــردم عــراق در برابــر این حمله 
نظامــی، نرخ بــاالی یأس و خودکشــی افســران و 
درجه داران و ســربازان ارتش امریکا در دوران اشغال 
عراق، کشته شدن ســربازان و مزدَوران امریکایی2 و 
آوارگی میلیون ها نفر از مردم عراق، کشــته  و زخمی 
شــدن تعداد زیادی از مردم عــراق و بی نتیجه بودن 
جنگ، حتــی از نظر طراحان نئوکانــی آن، موجب 
شد باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی خود در سال 
2008 میــادی در برابر طرفداران البی اســرائیل که 
آتش بیار این جنگ خانمان سوز بودند، رسمًا اعتراف 
کنــد جنگ عــراق فاجعه ای بیش نبوده اســت. در 
پی این اعتراف بی ســابقه بود که او بــا رأی مردم به 

ریاست جمهوری امریکا رسید.
افــزون بــر فاجعه تجاوز بــه عراق، حمله ددمنشــانه 
ناتو به لیبــی و نابود کردن تمام زیرســاخت های آن 
کشــور و تحویل دادن آن کشــور به دست عشایر و 
تروریست ها، لکه ننگی به دامان اعضای ناتو بود. به 
دلیل شــرمندگی از چنین وضعیتی، خبرنگاران غربی 
هیچ گونه گزارشی از لیبی تهیه نمی کنند. در پی این 
اعمال ضد بشــری و برانگیخته شدن افکار عمومی 
مردم امریــکا و جهان، اوباما هنــگام تصمیم گیری 
درباره جنگ علیه سوریه، احتیاط کرد و برای اولین 
بار در تاریخ این کشور، تصمیم گیری درباره جنگ 
با ســوریه را به مردم و کنگره امریــکا واگذار کرد. 
کنگره نیز مســئولیت جنگ را نپذیرفت و به آن رأی 
منفــی داد. این اولین باری بود کــه افکار عمومی و 

ابرقدرت توده ها وارد معادالت سیاسی شدند.
در همین راستا وقتی مردم انگلیس تصمیم به برگزاری 
تظاهرات اعتراضی سراســری عظیمی علیه جنگ با 

ســوریه گرفتنــد؛ پارلمان انگلیس پیش دســتی کرد 
و پیــش از وقوع ایــن تظاهرات، مســئله در پارلمان 
طرح شــد و اکثریت مطلق نمایندگان مجلس به این 
جنگ نه گفتند. این ها مواردی از رشد امیدوارکننده 
عقانیت بشــری و روندی در راستای صلح و آزادی 

است.
نمونه دیگــر برای عقانیت بشــری، انتخابات اخیر 
ترکیه اســت که 86 درصد از واجدین شــرایط، رأی 
خود را در صندوق ریختند. انتخاباتی که تمام احزاب 
و کاندیداها در آن، از امکانات تبلیغی چون رسانه ها 
به ویــژه تلویزیــون و امکان نظارت بــر صندوق رأی 
برخوردار بودند. اهمیت این انتخابات در آن اســت 
که مردم ترکیه با خط مشی های مداخله گرایانه حزب 
عدالت و توســعه در لیبی، عراق و سوریه و حمایت 
این حزب از تروریست های داعش مخالفت کردند. 
ایــن امر گام مهمی در راســتای صلــح و آزادی در 
منطقه بود. انتخابات ترکیه نشان دهنده روح ملت های 
خاورمیانه است. هرچند ممکن است حزب عدالت 
و توسعه آن را نپذیرد و با امنیتی- نظامی کردن ترکیه 

فضا را دگرگون سازد.
عقانیــت دیگری که بشــریت به آن دســت یافت، 
مقابلــه با تجزیه  طلبــی در انتخابات اســکاتلند بود. 
اگرچه انگلیس ظلم آشکاری به این کشور و مردمش 
داشته و دارد، ولی منطق پتروس غالی، دبیرکل اسبق 
ســازمان ملل در این زمینه قابل توجه است. او معتقد 
بود اگر تجزیه طلبی تســری پیــدا کند بیش از چهار 

هزار کشــور جدید به وجود خواهد آمد که اداره آن 
بســیار مشکل است. مردم اســکاتلند با گفت وگو و 

تعامل به بسیاری از خواسته های خود رسیدند.
ب( تحول در مردم امریكا

یکــی از موارد مهمی که توافــق وین را ممکن کرد، 
نقطه عطف چشــمگیر و مثبتی بود که در میان مردم 
امریکا به وجــود آمده بود. مردم امریکا به این نتیجه 
رســیدند که جنگ هایشــان در 200 ســال گذشــته 
وطن پرســتانه نبوده و بیشتر در راستای توسعه طلبی و 
منافع فراملیت های نفتی و اسلحه ســازی بوده است. 
به این ترتیب مردم امریکا مخالف هر جنگی شده اند. 
واکنش این مــردم در برابــر نظرخواهی های روزنامه 
نیویورک تایمــز- بهتــر اســت بگوییم نظرســازی- 
کامًا منفی بود.3 چیزی که موجب تأســف بعضی 
از ســناتورهای جنگ طلب شــد که چرا مردم دیگر 
حاضر نیســتند برای جنگ هزینــه بدهند. مخالفت 

مردم امریکا در سه وجه قابل بررسی است:
نخست از نظر نظامی، ژنرال دمپسی اظهار داشت 80 
درصد نظامیان امریکا آمادگی جنگ نداشتند یا با آن 

مخالف بودند.
دوم از نظر اقتصادی، آقای پل کروگمن، اقتصاددان 
مطــرح و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشــته بود 
امریــکا قادر نیســت جنگ جدیدی را لجســتیک 

اقتصادی کند.
سوم از نظر سیاســی، نظرخواهی های زیادی به ویژه 
نظرخواهــی روزنامه نیویورک تایمــز از مردم امریکا، 

زمینه های راهبردی توافق وین

تظاهرات ضد جنگ- لندن 

لطف  اهلل ميثمي
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آب صاف و پاک را روی دست دولتمردان امریکایی 
ریخت.

در ایــن رابطــه ژنــرال شــوارتزکف، فرمانده جنگ 
»طوفان صحــرا« در خلیج فارس کــه به کمک 26 
کشور دیگر، کویت را از دست صدام درآورد و پس 
از شکســت ارتش امریــکا در ویتنام - که به عارضه 
ویتنام معروف شــد- غرورآفریــن ارتش بود و اعتبار 
زیادی بین نظامیان امریکایی داشــت، ســه ســاعت 
بعد از وقــوع حادثه 11 ســپتامبر و حمله به برج های 
تجاری و پنتاگون اظهار داشت »تا کی مردم امریکا 
بایســتی برای 15 میلیون یهودی این قدر هزینه بدهند 
و از یک میلیارد و دویســت میلیون مســلمان محروم 
باشــند؟« البته اظهارات او دیگر از رسانه های امریکا 
پخش نشــد. متأســفانه بوش پســر خط مشــی های 
نئوکانی از پیش برنامه ریزی شــده4 را بر احساســات 
جریحه دار شده مردم در 11 سپتامبر سوار کرد. حمله 
به افغانســتان و عراق و شــعار »محور شرارت« پس 
از آن مطرح شــد. از آنجایی که با اســتناد با اعتراف 
اوباما این طرفــداران اســرائیل و نئوکان ها بودند که 
جنگ عراق را شــروع کردند، هم اکنــون اظهارات 
شوارتزکف دارد به واقعیت می پیوندد. به نظر می رسد 
مردم امریکا در نانوشته های خود معتقد شده اند برای 
مطامع جنگ طلبانه اســرائیل آن هم با نتایج فاجعه بار 

چرا ما باید هزینه بدهیم؟!
نتانیاهــو و هــواداران نئوکانی او جنگ عــراق را راه 
انداختنــد، ولــی هزینه های فیزیکــی و معنوی آن را 
مردم امریــکا پرداختند. نتیجه اینکه هم مردم امریکا 
ضد جنگ شدند و همچنین حاضر نیستند به خاطر 
اســرائیل هزینه دهند و افکار عمومی مــردم به ویژه 
مســلمانان را از دست بدهند. اوباما چندین بار به این 
نکته اشــاره کرد که نمی خواهیم بــا ایران بجنگیم تا 
سربازان امریکایی کشته شوند. مقام رهبری نیز اظهار 
داشتند امریکا نمی تواند بجنگد و راه جنگ را کنار 
گذاشــته اســت و از راه های دیگر می خواهد اقدام 
کند. به نظر من اگر این عامل نبود، توافق وین ممکن 
نمی شــد. گفتنی اســت اوباما در اظهارات خود از 
امنیت اسرائیل کامًا دفاع کرده و می کند و در برابر 
خواســته های آنان گفت، ما پیچیده ترین ساح های 
خود یعنی هواپیمای »اف 35« را به اسرائیل خواهیم 
داد تا برتری هوایی آن کشــور تضمین شود، در برابر 
فوج موشــکی حزب الله لبنان و فلسطینیان حماس، 
گنبد آهنین را برای اســرائیل طراحی کرد. اوباما در 
مواجهه با نتانیاهو معتقد بود او فقط به امنیت اسرائیل 
می اندیشد، نه امنیت و آرامش دیگر کشورها و به ویژه 
امریکا. نباید نادیده گرفــت در کنار توافق امریکا با 
ایران، »صلح مســلحی« نیز در حال شــکل گرفتن 
اســت. از یکســو کارخانه های اسلحه سازی امریکا 
منافع سرشاری کسب می کنند و از سوی دیگر خطر 
درگیر شدن جنگی وحشتناک در خاورمیانه را ممکن 
می سازند، به ویژه، با دامن زدن به جنگ های فرقه ای 
و نژادی که نتیجه آن جنگ نیابتی است. آمار خرید 
اسلحه توسط عربســتان و امارات و تجهیز اسرائیل و 
اتحادی که اخیرًا بین عربستان، امارات، قطر، اسرائیل 
و ترکیه به وجود آمده است جنگ سرد جدیدی را در 

منطقه نشان می دهد.

به نظر می رســد دولتمــردان امریکایــی به ویژه اوباما 
بــا تغییراتی در اعضای شــورای امنیــت ملی امریکا 
مرزبندی جدیدی را با نئوکان ها و اســرائیل به وجود 
آورده انــد. او در ســخنرانی مهم خــود گفت: اگر 
توافقنامه وین توســط کنگره رد شــود به دام کابوس 
وحشــتناك جنگ جهانی ســوم خواهیم افتاد. بدین 
معنی که ایران غنی سازی خود را ادامه داده و احتمال 
جنگ وجود دارد، چین و اروپا حاضر به بازگشــت 
به میز مذاکره نیستند. در پایان نتیجه گیری های خود 
در این ســخنرانی مسئله مهمی را مطرح می کند و آن 
اینکه می گوید نظام ســرمایه داری جهانی به رهبری 
امریکا در حال گذار از یك نقطه عطفی است که آیا 
یك ابرقدرت سلطه یا میلیتاریستی باقی بماند که از راه 
جنگ هژمونی خود را اعمال نماید که ممکن نیست 
و هژمونــی دالر را هم از دســت می دهد یا ابرقدرتی 
باشد که از راه های دیگر هژمونی خود را تأمین کند، 
او در این دوراهی، معتقد است که دیگر امکان ندارد 
نظام ســرمایه داری از راه میلیتاریســم بــه بقای خود 
ادامه دهد. به همین دلیل بود که پس از انتشــار خبر 
توافق وین بافاصله در کاخ سفید با توماس فریدمن، 
سرمقاله نویس نیویورك تایمز که نظر صهیونیست ها را 
بیان می کند، ســعی کرد صهیونیست ها را از جامعه 
یهود و دولتمردان اسرائیل جدا کند. گفتنی است که 
در جنگ ژوئن سال 1967 سه عنصر صهیونیست ها، 
دولتمردان اســرائیل و جامعه یهــود، متحد و در یك 
صف بودنــد، اما اکنون اضاع ایــن مثلث در حال 

جداشدن هستند.
در  اســالم  یــا  اســالمی  اعتــدال  ج( 

سازوکارهای دموکراتیک
عامل مهم دیگری کــه توافق وین را ممکن کرد این 
بــود که طراحان راهبردی امریکا چون برژینســکی، 
خانــم آلبرایت، َال گــور و... معتقــد بودند امریکا 
بــرای رهایی از انزوا در خاورمیانه به دنیای اســام و 
مسلمانان نیاز مبرمی دارد، اما همان طور که ما غربی ها 
مسلمانان را تروریست تلقی می کنیم، مسلمانان نیز ما 
را کافر می دانند. این معادله نه به نفع دنیای اســام و 
نه به نفع دنیای غرب اســت؛ به ویژه امریکا که منافع 
حیاتی و راهبــردی در این منطقه دارد. راه برون رفتی 
که به نظر اینان به ویژه برژینسکی5 رسیده؛ تن دادن و 
تمکین به اســام معتدل و میانه رو و به عبارتی اسام 
در ســازوکارهای دموکراتیک اســت. امریکایی ها و 
غربی ها بــرای اولین بار پــس از جنگ های صلیبی 
دست از دشــمنی با کلیت اسام برداشته و نوعی از 
اســام را پذیرفته اند. برای نمونه مدل اســام حزب 

عدالت و توسعه در ترکیه.

خانــم آلبرایــت در مقاله مفصلی در فارین پالیســی 
نوشت احزاب دموکرات مسیحی طی یک تاش 60 
ســاله به وجود آمدند و مسیحیت را در سازوکارهای 
دموکراتیــک پیش بینی پذیــر کردند. حــال نوبت به 
پذیرش مدل اســام حزب عدالت و توسعه است که 
اسام را در سازوکارهای دموکراتیک و قابل پیش بینی 
مطرح می کند. در پی این جمع بندی بود که اوباما در 
راستای خط مشی برژینسکی راهی ترکیه و مصر شد 
و در پالمان ترکیه و دانشگاه قاهره سخنرانی کرد، او 

گفت اسام با ترور مخالف است.
به نظر می رســد در امتداد همین خط مشــی بود که 
از نحلــه جدیــد اخوان  المســلمین در مصر و تونس 
حمایــت کردند و بهــار عربی توفیقاتــی در این دو 
کشــور پیدا کرد و بن علــی و مبــارک دو دیکتاتور 

سرکوبگر، سرنگون شدند.
در همیــن رابطه جان کری، وزیر خارجه امریکا، در 
ماقاتی با ملک عبدالله در عربستان، مورد بازخواست 
قرار گرفت که چرا امریکا از اخوان المســلمین مصر 
حمایت می کند؟ کری توضیح داده بود که امریکا از 
ســال 1992 با این نحله از اخوان المسلمین در ارتباط 
بوده است. آن ها به عنوان اسام میانه رو، قانون گرایی، 
انتخابات و حق شــهروندی را قبول دارند و می توانند 
ســدی در برابر مســلمانان رادیکال و تروریست های 
تکفیری ایجاد کنند. عربســتان و اســرائیل به شدت 
نگران توســعه چنین مدلی در خاورمیانه بودند، زیرا 
این مدل اگر در منطقه و به ویژه در اهل ســنت باب 
شــود به فروپاشــی نظام یهودی و ســلفی در هر دو 
کشور می انجامید، بنابراین سد محکمی در برابر این 
موج ایجــاد کردند که به اشــغال بحرین و کودتای 
بی رحمانه ژنرال های مصــری و ویرانه کردن لیبی و 

جنگ بی فرجام در سوریه انجامید.
در چنین شــرایطی بود که دکتر حســن روحانی در 
ایران شعار اعتدال، تعامل با دنیای مدرن، تنش زدایی 
و دوری از جنگ را سر داد و رأی ملت ایران و جشن 
آن ها، حماسه 24 و 25 خرداد 1392 را آفرید. به نظر 
من این نقطه عطف چشــمگیر، عامل مهمی بود که 
توافق وین را ممکن کرد و در کنار آن نشان داد ایران 
در تاریخ خود تجاوزی به کشــورهای دیگر نداشته و 
بارها انتخابات مختلف داشــته هرچند با مدل لیبرال 

دموکراسی غرب تفاوت دارد.
د( ایران ایران بماند، اتمی نشود

عامــل مهم دیگری کــه توافق ویــن را ممکن کرد 
 )Elimination of Factors( محدود کردن عوامل
از جانــب ایران و امریکا بود. پــس از انتخابات 92 
مذاکرات هسته ای به وزیر خارجه منتخب و جوابگو 
واگذار شد. تیم مذاکره کننده با الهام از مقام رهبری 
و مدیریــت رئیس جمهــور اصــرار داشــتند که در 
مذاکرات هســته ای فقط باید به موضوعات هسته ای 
پرداخته شود و مسائل دیگری مانند حضور ایران در 
منطقه و شناســایی اســرائیل و حقوق بشر و زندانیان 
سیاســی و چنــد زندانــی امریکا در ایــران موضوع 
مذاکرات نباشــد. کری نیز گفت آنچه مذاکرات را 
ثمربخش کرد و به توافق وین منجر شــد این بود که 
اوباما اصرار داشت که ایران با تمام ویژگی های خود 
باید ایران بماند، اما دارای ساح اتمی نشود. چراکه 

به نظر مي رسد دولتمردان 
امريكايي به ويژه اوباما با 

تغييراتي در اعضاي شوراي 
امنيت ملي امريكا مرزبندي 

جديدي را با نئوكان ها و اسرائيل 
به وجود آورده اند
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اگر عوامل دیگر وارد مذاکره می شدند، به هیچ وجه 
این مذاکرات به نتیجه ای نمی رسید.

نئوکان های جمهوریخواه و جنگ طلبان اســرائیل و 
در رأس آن هــا نتانیاهو معتقدند توافــق واقعی وقتی 
بــا ایران صورت می گیرد که ایــران در عراق، لبنان، 
یمن و بحرین حضوری نداشــته باشــد، اسرائیل را 
به رســمیت بشناســد و تمام دانشــمندان اتمی ایران 
بازجویــی شــوند و کًا بســاط تکنولــوژی اتمــی 
برچیده شــود. نتانیاهو در کنگــره امریکا این موارد 
کید داشــت تا ایران در این موارد  را اعام کرد. او تأ
اصاح نشــود، نبایــد موافقت نامه ای امضا شــود و 
حتی علی رغم قاعده چندین هزارســاله بشری اظهار 
داشــت، دشــمن دشــمن، باز هم دشــمن است و 
می خواست نتیجه بگیرد اگرچه امریکا و ایران هردو 
با داعش مخالف اند، بین آن ها اتحاد نســبی نخواهد 
بود و نباید اقدام مشــترکی انجام دهنــد. نتانیاهو از 
اصطاح ظاهرفریب »توافق خــوب« یاد کرد، ولی 
در پــس و پشــت آن طبیعی اســت کــه چیزی جز 
جنگ بــا ایران مدنظر او نبــود. اوباما این مطلب را 
توضیح داده اســت که اگر توافق »برجام« رد شود، 
ایران به ســمت اتمی شــدن خواهد رفت و کابوس 

جنگ جهانی سوم شروع خواهد شد.
ابتــکار دکتــر محمدجــواد ظریف این بــود که نام 
برجام یعنــی برنامه جامــع اقدام مشــترک را بر این 
مذاکرات گذاشت، یعنی اتحاد ایران و امریکا جنبه 
ایدئولوژیک و اســتراتژیک ندارد، بلکــه برنامه ای 
موقت و محدود برای اقدام مشترک است. هما ن طور 
کــه نمونه این اقدام مشــترک را در ســال 2001 در 
افغانســتان و در ســال 2003 در عراق داشته ایم؛ این 
بار نیز ممکن اســت در برابر داعش اقدام مشــترکی 

داشته باشیم.
BRICS هـ ( سازمان 

 – نظامــی  از همــکاری  امریــکا  نگرانــی عمــده 
اســتراتژیک پنج کشور چین، هند، روسیه، برزیل و 
آفریقای جنوبی بسیار شدید است. ازآنجاکه ایران نیز 
عضو ناظر این ســازمان است، امریکا نگران پیوستن 
دائمی ایران به چنین ســازمانی و سازمان شانگهای 
اســت که با توجه به ظرفیت هــای ژئوپلیتیک ایران، 
نگرانی امریکا مضاعف خواهد شد. به نظر می رسد 
این عامل هم در محاسبات امریکایی ها منظور شده 

است.
و( باروری قانون اساسی

24 خــرداد 1392 مقــام رهبری گفتنــد »حق الناس 
باالتر از حق الله است«. آقای خاتمی، رئیس جمهور 
اســبق گفتند این قرائت دیگری از »میزان رأی مردم 
است« مرحوم امام است. آیت الله رفسنجانی گفتند 
مــردم ایران بــا این جملــه پرمعنا می تواننــد به تمام 
خواســته  های خود برسند. ازآنجایی که قانون اساسی 
جمهوری اســامی حتی در اصل 5 نیز مشــروط به 
پذیرش عامه مردم اســت، این بیان می تواند به عنوان 
باروری قانون اساســی محســوب شــود و باید روی 
پشــتوانه قرآنی و فقهی آن کار مستمر کنیم. به نظر 
می رسد این بیان عاوه بر تشویق مردم به رأی دادن، 

گامی در جهت ممکن کردن توافق نیز بوده باشد.

ز( حرام بودن بمب اتم
گام مهمی که در راســتای ممکن شدن توافق وین از 
جانب مقام رهبری برداشــته شــد، حرام اعام کردن 
ساختن بمب اتمی به عنوان یک ساح کشتارجمعی 
اســت. اوباما اظهار داشــت امید دارم دیگر مقامات 
مذهبــی دنیا نیــز از مقام رهبری ایــران الهام گرفته و 
گامی در این راســتا بردارند. به نظر می رســد این فتوا 
مهم ترین نقش را در مذاکرات اخیر داشــته اســت و 

منشأ نرمش قهرمانانه در مذاکرات شد.
این پرســش مطرح است که چرا در پی بی تدبیری ها، 
برنامــه فناوری اتمی ایران به شــورای امنیت و آن هم 
به فصل هفتم آن شــورا رفت کــه حق قانونی جنگ 
علیه ایران را به اعضای شــورای امنیــت می داد. این 
درحالی بود که دولت دهم، شورای  عالی امنیت ما را 
مطمئن ساخته بود که به هیچ وجه پرونده ما به شورای 
امنیت سازمان ملل نخواهد رفت. وقتی این پرونده به 
شورای امنیت رفت باز هم دولت دهم به شورای عالی 
امنیــت ما اطمینان می داد که مــا را محکوم نخواهند 
کرد. متأسفانه در ســایه این بی تدبیری ها – که به نظر 
می رســد در دادگاهی باید بررسی شود- تحریم های 
ظالمانــه ای بر ملت و دولت ما تحمیل شــد. باز این 
پرسش مطرح اســت دولتی که خود را انحصارًا ضد 
امپریالیســت می دانســت و بقیــه نیروهــا را مرعوب 
امپریالیسم، چگونه به امریکایی ها اطمینان می کرد که 
این پرونده را به شــورای امنیــت نبرده و ما را محکوم 

نسازند؟
از یک سو خوشحالیم که سایه شوم یک جنگ قانونی 
علیه ما برطرف شــد، ولی از سوی دیگر متأسفیم چرا 
کســانی که موجبات این وضع را فراهم کردند حاال 
بدون انتقاد از گذشــته خود، اکنــون جزو طلبکاران 
شده اند. از یک سو می گویند توافق وین پیروزی نبود 
ولی از سوی دیگر می گویند دولت یازدهم نباید از این 
پیروز استفاده جناحی کند، چراکه پیروزی وین نتیجه 

12 سال مذاکره ملی بوده است.■
پی نوشت

1. وقتــی خداوند به حضرت موســی، مأموریــت مقابله با 
فرعــون طغیانگــر را داد، او از خداوند تقاضــا کرد که امر 
مبارزه با فرعون را برایش ممکن سازد، »و یسرلی امری«)طه 
آیه 26(. به نظر می رســد حضرت موســی می دانســت این 
مأموریت کار مشکلی است؛ بنابراین منظورش آسان کردن 

این مبارزه نبود، بلکه ممکن کردن آن بود.

2. مزدوران ســربازان غیررســمی بودند که بــا وزارت دفاع 
امریکا قرارداد داشتند تا در صورت شرکت در جنگ پاداش 
خوبی به آن ها داده شود و احتمااًل شهروند امریکا به حساب 

آیند. جسد کشتگان مزدور، در امریکا تشیع نمی شد.
3. روزنامه نیویورک تایمز در اوایل ســپتامبر، مسئله جنگ 
را به نظر مردم واگذار کرد. پرسش هایی که در این روزنامه 
مطرح شد، به نظرسنجی علمی یا حتی نظرخواهی شباهت 
نداشت، بلکه با طرح پرســش های هدایت شده، سعی در 
نظرســازی و تغییر نظر مردم داشت؛ اما باز هم مرض عراق 
و افکارعمومی، سد محکمی در برابر جنگ و جنگ طلبی 

به وجود آورده بود:
آیا مــردم امریــکا، نمی خواهند که امریــکا مانند . 1

همیشه در حل مســائل جهانی حرف اول را بزند؟ 62 
درصد مردم امریکا به این پرسش پاسخ منفی دادند.

آیا مردم امریکا نمی خواهند به جای حکومت های . 2
دیکتاتــوری، حکومت هــای دموکراتیــک جایگزین 
شــوند؟ 72 درصد مردم امریکا به این پرســش پاسخ 

منفی دادند.
آیا مردم امریکا می داننــد برنامه اوباما برای جنگ . 3

علیه ســوریه چیســت؟ 79 درصد مردم امریکا به این 
پرسش پاسخ منفی دادند.

آیا مــردم امریکا بر این باورند کــه اگر جنگی در . 4
سوریه شروع شود، به کشورهای دیگر تسری می یابد؟ 
بیــش از 72 درصــد مــردم امریکا گفتند که تســری 

می یابد.
آیا مردم امریکا معتقدند اگر جنگ محدودی علیه . 5

سوریه شروع شود، محدود می ماند یا درازمدت خواهد 
شــد؟ بیش از 72 درصد مردم امریکا معتقد بودند که 
درازمدت خواهد شد. )سرمقاله شماره 82 چشم انداز 

ایران با عنوان قدرت مردم، آبان و آذر 1392(
4. جرج ســوروس در کتاب بســیار راهبردی خــود به نام 
»رؤیای برتــری امریکایی« ترجمه لطف الله میثمی، نشــر 
صمدیه، آشکارا اســنادی را از طرف محافظه کاران جدید 
افشــا می کند که آن ها از سال 1998 خواهان حمله به عراق 
بودند؛ حتی در زمان ریاســت جمهوری کلینتون تهاجم به 
عراق در کنگره تصویب می شــود، ولــی کلینتون اقدامی 

دراین باره انجام نمی دهد.
5. برژینسکی این مطلب را در کتاب خود به نام »انتخاب، 
رهبری جهان یا ســلطه بر جهان« آورده اســت. این کتاب 
توســط لطف الله میثمی ترجمه و نشر صمدیه آن را در سال 

1380 منتشر کرد.
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شــما پیش از سال 1344 حزبی به نام  ■
حــزب ملل اســالمی تشــكیل داده اید و 
در حال حاضــر نیز فعالیت های فرهنگی 
فراوانــی دارید. حدود 13 ســال هم در 
زندان بودیــد. در محیط های گوناگونی 
حضور داشــتید و در بحــث و تبادل نظر 
بــا دوســتان دیگری کــه عقایــد مختلف 
فراوانــی  دســتاوردهای  بــه  داشــتند 
رسیدید. مســلمًا در گفت وگوهایی که با 
دوستان داشــتید درباره مسائل مختلفی 
بحــث می کردیــد و ایــن مســائل نــوع 
حكومت، شــیوه و روش حكومت داری 
و تشــكیل حــزب را نیــز در برمی گرفت. 
بــه  در آن زمــان کــه ماه هــای منتهــی 
انقــالب بــود و وقایع و اتفاقــات مختلف 
بــرای  رخ مــی داد شــما مســئله اصلــی 
کشــور را چــه می دانســتید؟ آیــا در آن 
زمان کــه نزدیــک انقالب هم بود شــما 
بــر ســر مســائلی چــون تشــكیل حزب، 
سازمان دهی و چگونگی حكومت داری 
و... تفكر و تأمل می کردید و با دوســتان 
بحــث می کردید یا به دنبــال عمل صالح 
و راه رســیدن به عمل صالح بودید؟ اگر 
تشــكل را برای انقــالب و جامعه ضروری 
می دانســتید چه نوع تشــكلی را مدنظر 
داشتید؟ شــما همچنین در بنیان گذاری 
حــزب جمهــوری اســالمی ایــران نقش 
فعالی داشــتید، چــه انگیزه هایــی باعث 
شــد که بنیان گــذاران حــزب جمهوری 
تشــكیل ایــن حــزب را بــرای انقــالب و 

کشور ضروری تشخیص دادند؟
شــنیدیم  طالقانــی  آقــای  از  مطلبــی 
کــه می گفتنــد انقــالب مــا یــک انقــالب 
توحیدی، اســالمی و مردمی بود و برای 
ســازمان دهی و راهبری این امت واحد 
نیــاز به حــزب به وجــود آمد، آیــا چنین 
هــدف و ایده آلی در بیــن بنیان گذاران 
حزب جمهوری اســالمی باعث تأسیس 

حزب شده بود؟

عالوه بر این، دیــدگاه دیگری نیز وجود 
داشــت کــه تــا ســال 54 دو تشــكیالت 
منســجم و سراســری در بیــن نیروهای 
مذهبــی فعالیــت می کردند کــه از آنان 
در بیــن مــردم اســتقبال خوبــی هــم به 
عمل آمــده بود؛ نهضــت آزادی ایران و 
ســازمان مجاهدین خلق. در این راستا 
نظر بر این بود که چون حزب جمهوری 
اسالمی هم تشكیالت منسجمی خواهد 
داشــت، بنابرایــن این حــزب بین مردم 
طرفداران زیــادی پیدا می کنــد و از آن 
استقبال می شود. درعین حال انحرافات 
و اشــتباهاتی کــه در این دو تشــكیالت 
وجود داشــت در حزب جمهوری پیش 

نخواهد آمد.
دیدگاه دیگــر این بود که می خواســتند 
اتفاقاتــی کــه در انقالب مشــروطه پیش 
تــا  نشــود  تكــرار  دوبــاره  بــود  آمــده 
به اصطالح، روشــنفكران علیــه روحانیت 
اقدامــی انجــام ندهند و دســتاوردهای 

روحانیت را به تدریج کمرنگ نكنند.
گاهــی هم می شــنیدیم کــه در آن زمان 

و  مجاهدیــن  مارکسیســت ها،  فعالیــت 
دیگــر گروه هــا رو بــه گســترش بــود و 
تشــكیل حــزب بــرای رقابــت، مقابلــه و 
حتــی ممانعــت از فعالیــت آنــان شــكل 
گرفــت. شــما کــه بــه مســائل بــا دیدی 
علمــی و همه جانبه می نگریــد کدام یک 
از ایــن دیدگاه ها را صائب تر و مقرون به 

واقعیت می دانید؟
من می خواهم اشاره ای به گذشته کرده و بحث  □

را از اینجــا آغاز کنم که در آن زمــان بین مبارزان 
اختافاتــی به وجود آمده بــود و این اختافات در 
شــکل گیری فضا بی تأثیر نبود، حتی اغراق نخواهد 
بود اگر بگویــم این اختافات در شــکل گیری و 
تشــکیل تمامی احزاب و گروه های سیاسی پس از 
انقاب تأثیرگذار بود. شــما از میزان اختافات در 

گاه هستید. آن زمان آ
مجاهدیــن خلــق بــا اعــام مواضع مارکسیســتی 
خودشــان در ســال 54 ضربه مهلکی به مبارزان و 
فعــاالن زدند. همان طور کــه می دانید مجاهدین تا 
پیــش از این جریان، محور مبارزه علیه رژیم شــاه 
بودنــد و اکثر جوانان به ســمت ایــن گروه جذب 
می شــدند. نوع فعالیت مجاهدین برای جوانان در 
آن زمان خیلی جاذبه داشت و همه تحت تأثیر آنان 

حزب رنگ و بوی حکومتی پیدا کرده بود
از تجربه حزب جمهوری اسالمی ایران تا دائره المعارف بزرگ اسالمی

 در گفت وگو با سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
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قرار می گرفتند. بــه همین دلیل افرادی مانند ما که 
قدیمی تر بوده و شــش ســال پیش تر دستگیر شده 
و زندانی شــده بودیم، کلیه کارها و فعالیت هایمان 
را در زنــدان منحل کرده بودیــم. مجاهدین حتی 
در زنــدان هم به طور ســازمان یافته عمل می کردند 
و تقریبــًا می توان گفــت که فعالیت هــای دیگر را 
برنمی تافتنــد، ضمــن اینکه فعالیت هــای متفرقه و 
جدای از ســازمان در مقابل کارهای ســازمان یافته 
آنــان معنایی نداشــت. در آن زمــان مجاهدین در 
خارج از زندان به مبارزه مســلحانه مشــغول بودند 
و انجــام فعالیت های موازی حاصلی نداشــت. به 
همیــن دلیل مــا فعالیت های گروهــی خودمان در 
داخل زنــدان را تعطیل کردیــم و در خودمان فرو 

رفتیم و مشغول مطالعه شدیم.
یعنی از ســال 50 به بعد که مجاهدین  ■

زندانی شدند...
بلــه از ســال 50 به بعد که مجاهدیــن به زندان  □

آمدنــد؛ البته من با مرحوم کاظم ذواالنوار رابطه ای 
گرم و صمیمی داشتم. خداوند او را رحمت کند، 
جوان بســیار خوبی بود. در آن زمان من در زندان 
قصر بند شــماره شــش بــودم و او در بند شــماره 
چهــار، اما ایــن دو بند و همچنین بند شــماره پنج 
با هم ارتباط داشــتند و همین باعث می شــد که از 
طریق او به اخبار بیرون از زندان هم دسترسی داشته 
باشم. زندانیان بند شــش آزاد بودند که به بندهای 
شــماره چهار و پنــج رفت وآمد کننــد، ولی برای 
دیگران چنین نبــود. در روابط بین من و مجاهدین 
خلق در این سال ها اختافی وجود نداشت و روابط 
محترمانه ای بین ما در جریان بود و حتی ســر سفره 
هم با هم بودیم. پس از اعام مواضع مارکسیســتی 

مجاهدین اوضاع تغییر پیدا کرد.
به یاد دارم کــه در آن ایام یک روز نزدیک غروب 
بود که من در بند شــماره شــش به طور خصوصی 
با مســعود رجــوی صحبت کــردم و بــه او گفتم 
پیــش از اینکه شــما وارد جریان مبارزه شــوید من 
فعالیت هــای فراوانی در این راه داشــتم و حتی در 
زنــدان کاس برگــزار می کردم و بــرای براندازی 
رژیم شــاه تبلیغ می کردیم؛ ولی با آمدن شــما، من 
کلیــه فعالیت های خود را تعطیل کردم. دلیلش هم 
این بود که نمی خواســتم عامل تفرقه بین گروه های 
مختلف باشــم چراکه شما محور مبارزه بودید. من 
هم این مســئله را به عنوان واقعیت پذیرفته بودم ولی 
از امشب به بعد، شــما دیگر محور مبارزه نیستید و 
من هم فعالیت های خود را دوباره از ســر می گیرم. 
این موضوعی بود که در آن شــب به مسعود رجوی 
گفتم. مــن این موضــوع را به او گفتم تــا در این 
زمینه ســوءتعبیری پیش نیایــد و در عالم رفاقت او 
تصور نکند که هدف چیز دیگری  اســت، بلکه از 
نظــر من مجاهدین دیگر محور مبارزه نبودند. او از 
این مســئله ناراحت شــد و مرا از این کار بازداشت 
و به من گفت که شــما قدیمی هســتید و با شروع 
دوبــاره کار و فعالیت هایت افرادی به دور تو جمع 
می شــوند و این در بین مبارزان به تفرقه می انجامد. 
تعبیری که در آن موقع به کار برد این بود این جمع 

که تغییــر ایدئولوژی داده و بیانیــه صادر کرده اند 
فرزند مشروع سازمان نیســتند و در بیرون از زندان 
علیه سازمان کودتایی شــکل گرفته است؛ بنابراین 
شــما نباید ایــن کار را بکنید و از ســازمان فاصله 
بگیریــد. خاصه او با آغاز دوبــاره فعالیت های ما 
مخالفت کرد. مســعود احترامی برای من قائل بود 
که دلیــل آن را نمی دانم؛ ولی وقتی هم که با نظرم 
مخالفــت کرد، با خواهش کــردن محترمانه در پی 
مجاب کردن من بود که چنین کاری انجام ندهم.

بــه خاطر دارم در ســال 52 وقتی از تبعید در زندان 
تبریز برگشتم، روزی مســعود رجوی پیش من آمد 
و پــس از احوالپرســی باب گفت وگــو را با من باز 
کرد و گفت از خودم ضعفی نشــان داده ام. بسیار 
تعجب کردم و از وی شــرح ماجرا را پرســیدم. او 
گفت که در زمانی که مــن را همراه بیژن جزنی و 
حاجی عراقی و شــیبانی و... به انفرادی بردند و ما 
را کتک زده و شکنجه دادند، من از خودم ضعف 
نشــان دادم. بازجوهای ســاواک همراه با مأموران 
می خواســتند بــه حدی مــا را بزنند که مــا به غلط 
کردن بیفتیم و من هــم پس از اینکه چند ضربه ای 
خوردم هر چه آنان خواستند را گفتم. من هم وقتی 
ماجــرا را شــنیدم با خنده ای بــه او گفتم که تو آن 
زمان حتمًا آمادگی نداشــته ای و این جریان، مسئله 
مهمی نیســت. او حتی برای من درباره دیگران هم 
توضیح داد که چه وقایعی رخ داده بوده و مثًا بیژن 
جزنی هنوز کتک نخورده دســت خود را باال برده 
و گفت هر چــه بخواهید می گویم و تنها نفری که 
مقاومــت کرده بود، حاجی عراقی بود که او خیلی 
زیر شــکنجه مقاومت کرده بــود. وقتی به او گفتم 
که ایرادی نداشــته و تو آمادگی نداشــتی رو به من 
کــرد و گفت حاال قضیه را ماســت مالی نکن، من 
ضعف نشان دادم. من دیگر چیزی نگفتم و جریان 
گذشــت، اما غرض از تعریف کردن این ماجرا این 
اســت که بگویم او مرا به عنوان پیشکســوت قبول 
داشــت و به مــن احتــرام می گذاشــت. رفتار من 
هم به گونه ای بــود که هیچ وقــت باعث رنجش و 

ناراحتی بچه های مجاهد نمی شدم.
تا پیــش از تغییــر ایدئولوژی مجاهدیــن رفتار من 
بــا مجاهدین تــوأم با احترام و همدلــی بود و حتی 
پــس از آن قضیه هم همه تاشــم این بود هیچ گاه 
از مناســبات انســانی عــدول نکنم. رفتــار من در 
زندان نســبت به تمامی گروه ها حتی کمونیست ها 

هــم خوب بود و هیچ گاه زبان بــه طعن و بدگویی 
نمی گشــودم. بعــد هم که بــه زندان اویــن منتقل 
شدیم. می دانید که در ابتدا آن 9 نفر را برای اعدام 
از زندان قصر به اوین بردند و پس از آن هم ما را به 
اوین بردند. ما حدود 30 الی 40 نفر بودیم و هدف 
کار هم مشــخص بــود، ما به عنــوان گروگان هایی 
بودیــم که اگــر بچه ها در بیرون از زنــدان اقدام به 
ترور شــخصی کنند به جای آن ما را بکشــند؛ البته 
برداشــت ما این چنین بود و شــاید ماجرای دیگری 

در میان بود.
منظور شــما وقتی اســت که تیمســار  ■

زندی پــور را تــرور کردنــد و در واکنش 
آن 9 نفر را اعدام کردند؟

بله همین طور اســت. در آن زمان من در بندی  □
از زنــدان عمومی اوین بودم که مجاهدین خلق هم 
حضور داشــتند؛ البته در آن بند چریک های فدایی 

خلق و توده ای ها نیز حضور داشتند.
در یــک بنــد بودیــد، امــا اتاق هــای  ■

جداگانه داشتید، درست است؟
بله هر بندی چندین اتاق جدا را شــامل می شد.  □

درعین حــال دو طبقه وجود داشــت، طبقه پایین و 
باال با هم ارتباط نداشــت، اما درعین حال در حیاط 
می توانســتند همدیگــر را ببیننــد و بــه همین دلیل 
ســاعت هواخــوری در یک زمان نبود تــا زندانیان 
نتواننــد با یکدیگر ارتباط بگیرنــد. راه دیگری هم 
برای ارتباط وجود داشت و آن هم زمانی بود که ما 
از طبقــه باال به حیاط می آمدیــم و با زندانیان طبقه 
پایین، از پشــت پنجره می توانستیم صحبت کنیم و 
این کار ممنــوع نبود. هدفم این اســت که فضای 
کلی را برای شــما ترســیم کنم و در چنین شرایطی 
بود کــه پس از مدتی من و آقای ســرحدی زاده را 
بایکوت کردند. در آن ایام خود مســعود رجوی با 
من سام و علیکی داشت، ولی به بچه های سازمان 
گفته بودند که مــا را بایکوت کنند و آن ها هم این 
کار را انجــام داده بودند. دلیــل این کار را هم من 
نفهمیدم. وقتی که آقای الجوردی و کچویی پیش 
من آمدند و خواستند اصول فلسفه و روش رئالیسم 
را برایشــان درس بدهم، من از این کار امتناع کردم 
و به آن ها گفتم ممکن است سوءتعبیر پیش بیاید و 
بچه های مجاهدین از این کار ناراحت خواهند شد 
و این کار را هم انجام ندادم. در آن ایام من مشغول 
مطالعه شخصی بودم و حتی از برگزاری کاس هم 
صرف نظر کرده بودم، ولی بااین وجود هم بچه های 

مجاهدین مرا بایکوت کردند.
در همین ایام آقای محمدی گرگانی هم از سازمان 
جدا شــده بــود، ولی به مــا هم ملحق نشــده بود. 
همــان زمان من بــه او گفتــم که به مســعود بگو 
که من بــا او کاری دارم. چنــد روز بعد یک قرار 
ماقاتی گذاشــتیم و صبح همدیگــر را دیدیم و با 
هم صحبت کردیم. من به مسعود گفتم که در حال 
حاضر یاران ما از زندان رفته اند و ما تنها شــد ه ایم و 
همچنین پس از گذشت این همه مدت ما را قدیمی 
تصور می کنید؛ اما شــما به جوانان خود دراین باره 

تا پيش از تغيير ايدئولوژي 
مجاهدين رفتار من با مجاهدين 

توأم با احترام و همدلي بود و حتي 
پس از آن قضيه هم همه تالشم 

اين بود هيچ گاه از مناسبات انساني 
عدول نکنم. رفتار من در زندان 
نسبت به تمامي گروه ها حتي 

کمونيست ها هم خوب بود
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چه می خواهید بگویید، آیا پس از گذشت این همه 
مدت که ما مبارزه کردیم و زندانی کشــیدیم چنین 
رفتاری درســت اســت؟ اگر گروه هــای جدیدی 
وارد شــوند و افراد شما تنها شــوند آیا باید به آن ها 
بی احترامی کرد؟ برای او مثالی زدم که گروه هایی 
هســتند که اختافات فکــری و عقیدتی هم با هم 
دارند، ولی نســبت به همدیگر احترام نگه داشــته 
و چنین رفتارهایی از خودشــان بروز نمی دهند. در 
همین حین صحبت من به مســعود گفتم که چنین 
کارهایی درســت نیســت و همه ما در مبارزه یک 
هدف داریم و دشمن مشترکی داریم که امپریالیسم 
امریکاســت و باید با هم متحد عمــل کنیم، اما تا 
من این ســخن از دهانم خارج شــد رجوی حرف 
مرا قطع کرده و گفت ما دشــمن اصلی مان ارتجاع 
اســت و شــما هــم در رأس آن هســتید. در همین 
جا بــود که با صراحــت به من چنیــن حرفی زد و 
درحالی که خیلــی محترمانه صحبت می کرد مرا به 
مرتجع بــودن متهم کرد. وقتی که مــن گفتم تضاد 
اصلی ما با امپریالیسم است او علنًا به من گفت که 
نه آقای بجنوردی، تضاد اصلی ما با ارتجاع اســت. 
مــن هم که دیدم او چنیــن چیزی گفت در جواب 
او گفتم که اگر این طور است پس من دیگر حرفی 
نــدارم و با او خداحافظی کــردم. پس از این واقعه 
مسعود رجوی همچنان ارتباط خود را با من در حد 
سام و علیک حفظ کرد، اما بقیه بچه های سازمان 
مرا بایکوت کردند و آنان حتی از احوالپرسی ساده 
با من هم امتنــاع می کردند و من هم متقابًا روابط 

خود را با رجوی قطع کردم.
منظــورم این اســت کــه جریانات به وجــود آمده 
در زندان روی شــکل گیری ســازمان ها و گروه ها 
در ســال های بعــد بســیار تأثیرگذار بــود. به دلیل 
همیــن اختافــات بــود کــه در دوران انقاب و 
پس از انقــاب نیز از نیروهــای قدیمی و انقابی 
بهره برداری الزم نشد و حتی کارهای تخریبی علیه 
همدیگر خیلی انجام گرفت. این مســئله باعث شد 
افرادی کــه برای انقاب زحمتی نکشــیده نبودند 
کم کــم عرصــه را در دســت بگیرنــد و میدان دار 

شوند.

دیــدگاه اصلــی حــزب چه بــود و چه  ■
وظیفه ای برای خود تعریف کرده بود؟

درباره حــزب جمهوری اســامی باید بگویم  □
کــه در آن زمان دیدگاه ما، یــک دیدگاه انقابی و 
کاســیک بود. منظورم از دید انقابی کاســیک 
بــه این معنا بود که ما تصــور می کردیم بزرگ ترین 
خطــری کــه ایــن انقــاب را تهدیــد می کنــد، 
شکل گیری کودتاست و خود من به شخصه همیشه 
به افراد ســفارش می کردم که مراقب کودتا باشند. 
مســئله مهم دیگر از نظر من که آن را با سران نظام 
هــم مطرح کردم، این بود که این انقاب باید یک 
بازوی نظامی و یک بازوی سیاســی داشــته باشد. 
بــازوی نظامی را باید نیروهای مســلحی تشــکیل 
دهند که جلوی کودتا را بگیرند و بازوی سیاســی 

آن هم بالطبع احزاب خواهند بود.
جــدای از طرز تفکر شــخصی مــن، عمًا پس از 
انقاب گروه های سیاســی مختلفی شــکل گرفت 
و حتــی در دانشــگاه ها تعــداد زیــادی گروه ها و 
دسته جات مختلفی شــکل گرفته بودند. هر کدام 
از گروه هــای چپــی، مجاهدین خلــق، مجاهدین 
انقاب اســامی و... هواداران و طرفداران خاص 
خود را داشــتند و به طور گســترده در دانشــگاه ها 
فعالیــت می کردنــد. گــروه مجاهدیــن انقــاب 
اسامی به تازگی تشکیل شــده بود و سران آن ها با 
حزب جمهوری اســامی در ارتباط بودند. من در 
شورای مرکزی حزب جمهوری بودم و ارتباطات به 

وجود آمده را از نزدیک مشاهده می کردم.
مانند آقای الویری که با ســران حزب  ■

ارتباط نزدیكی داشت.
بله؛ بیــن بچه های مجاهدین انقاب اســامی  □

و حزب جمهوری اســامی ارتبــاط نزدیکی وجود 
داشــت. جریان حزب جمهوری اســامی از اینجا 
شــروع شــد که من با آقای خامنــه ای، در یکی از 
خانه هــای اطراف مدرســه رفاه صحبتی داشــتم. 
در آن زمان آقای ابوشــریف مشــغول تعلیم نظامی 
بعضــی از بچه ها بــود و مــن او را از دوران حزب 
ملل اســامی می شناختم و او مســئول جمع آوری 
اســلحه هایی شــده بود کــه در اختیار مــردم بود. 

آقــای خامنه ای برای بازدید از آن خانه و چگونگی 
عملکردها بچه ها آمده بود و به طور اتفاقی در آنجا 
با هــم صحبتی کردیــم. در آنجا مــن عقیده خود 
درباره بازوی نظامی و سیاســی انقاب را به ایشان 
گفتم. حتی پیشنهاد دادم که دوباره فعالیت حزب 
ملل اســامی را شــروع کنیم، اما ایشــان مخالفت 
کرد و به من گفت قرار اســت حزبی تشکیل شود 
که تمامی گروه ها و فعاالن سیاســی مسلمان در آن 
حزب جمع شوند و به فعالیت بپردازند. من هم این 
پیشــنهاد را تأیید کردم و گفتم فکــر خیلی خوبی 
اســت. در همان روزهــای ابتدایی تشــکیل حزب 
جمهوری از من دعوت شــد که در شورای مرکزی 

حزب عضو شوم.
بــه اتفاق آقای ســرحدی زاده و جواد  ■

منصوری و...
آن هــا بعدتــر آمدند. مــن تعــدادی از افراد را  □

پیشــنهاد کردم که از آن ها دعوت شود تا به حزب 
جمهوری بیایند. آقای ســرحدی زاده و آقای جواد 
منصــوری که فرمانده ســپاه بــود از جمله نفرات 
پیشنهادی من بودند. حتی پیشنهاد کردم ابوشریف 
هم به حزب بیاید که یکی از دوســتان همراه با طنز 
و شوخی به من گفت که نمی شود همه افراد حزب 
ملل اســامی به حزب جمهوری بیایند. در نهایت 
با آمدن ابوشــریف بــه حزب جمهــوری موافقت 
نشــد اما آقایان ســرحدی زاده و منصوری پذیرفته 
شدند. از اقشــار مختلف در شورای مرکزی حزب 
عضویت داشتند و عمًا حزب جمهوری، خودش 
را پاســدار انقاب می دانســت. ما بــا انگیزه هایی 
مانند عدالت خواهی، پیشــرفت، اســتقال و تأمین 
آزادی های مشــروع مردم عضو حزب شــده بودیم 
و در آن زمان به چنین هدف هایی می اندیشــیدیم. 
به هیچ وجه فکر ناســالم در بین اعضا وجود نداشت 
و کســی در پــی قدرت طلبــی نبود و واقعــًا افکار 
ملی گرایانه داشتیم. در آن زمان فقط به ایرانی آزاد، 

مستقل، پیشرفته و قدرتمند فکر می کردیم.
شــما در گفته هایتان به کودتا اشــاره  ■

کردید، پرسش اینجاست که به چه افراد 
یا ارگان هایی برای انجام کودتا مشكوک 
بودید؟ ســلطنت طلبان، چپ ها یا ارتش 

و گروه های دیگری؟
مشــخصًا ارتش مدنظــر بود. ارتــش در اوایل  □

انقاب توانایی این را داشــت که به کمک امریکا 
کودتایــی را ســازمان دهی کند و ما به این مســئله 
مشــکوک بودیم. در آن ایام اطاعات من نســبت 
بــه ارتش خیلــی کم بود، ولــی تا حد زیــادی به 
ارتــش مظنون بودم. من فکر می کردم که امریکا و 
دشمنان انقاب ممکن است از طریق ارتش دست 

به کودتا بزنند.
در ابتــدای بحث بــه اختالفــات بین  ■

گروه هــا اشــاره کردیــد، آیــا دور کردن 
بعضــی از افراد و گروه ها از دایره قدرت 
نیز جزو اهداف شما برای تشكیل حزب 

بود؟
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نه به هیچ وجه. اهــداف دیگری مدنظر بود، اما  □

این اشخاص در هنگام تشکیل حزب از دایره افراد 
قابل اطمینان خارج شده بودند. حتی به یاد دارم که 
شهید بهشــتی بعضی از مواقع گرایش هایی داشت 
که با بچه های مجاهدین خلق وارد مذاکره شود، اما 
اکثریت اعضا ازجمله من و سرحدی زاده و دیگران 
بــا ایــن کار مخالف بودیم و تصــور می کردیم این 
کار، تاش بیهوده ای اســت. ما معتقد بودیم آن ها 
افکار و عقاید ما را نمی پذیرند و چون سازمان خود 
را دارند در مقابل ما مقاومت خواهند کرد و تاش 
در این زمینه بیهوده خواهد بود و این عقیده ای بود 
که اکثریت زندانیان قدیمی تر هم داشتند. ما به این 
نتیجه رســیده بودیم که آن ها تمامیت خواه هستند و 
هیچ گاه برای مشارکت نخواهند آمد، بلکه به دنبال 
قدرت طلبی هســتند و به همین دلیل هم نمی توان با 
آن ها تعامل داشت؛ البته من درباره مجاهدین خلق 
دیدگاه های گوناگونی داشــتم که آن ها را در زندان 
با بعضی دوســتان هم مطرح کرده بودم. من معتقد 
بــودم در بین مجاهدین، آن هایی که مســلمان باقی 
می مانند در گروه ها و فرق مســلمان با نام و عنوان 
دیگری بــه فعالیــت خواهند پرداخــت و صاحب 
یک فرقه خواهند شــد. آن هایی هم که مارکسیست 
می شــوند که هیچ، حذف خواهند شــد و از دایره 
مبارزه کنار خواهنــد رفت. با همین دیدگاه بود که 
من تصور می کردم مجاهدین دودسته خواهند شد.

در آن زمان به دعوت بیژن جزنی جلســه ای تشکیل 
می شــود که در آن نمایندگان گروه های مسلمان و 
مارکسیســت ها دور هم جمع شده و راجع به زندان 
صحبت بکننــد و در این باب تصمیم گیری جمعی 
کنند. از طرف مســلمانان، مســعود رجوی نماینده 
بــود. حتی من به او گفتم من هم بــا تو بیایم و در 
جلســه شرکت کنم، او پاســخ داد که نیازی نیست 

و من هستم.
 گویا در آن جلسه موضوعات فراوانی  ■

مطرح شده و حدود چهار ساعتی طول 
کشیده بود.

بله پس از جلســه مســعود رجوی پیش من آمد  □
و بــا من صحبت کرد. رجــوی به من گفت در آن 
جلســه بیژن جزنی به او گفته بوده کــه او نماینده 
مارکسیست هاســت و مســعود رجوی هــم نماینده 
مســلمانان اســت و هرکدام به نمایندگــی از گروه 
خود صحبــت کنند. رجوی اما خطــاب به جزنی 
گفتــه بود که این قطب بندی درســت نیســت و ما 
هم مارکسیســت هســتیم. این حرف کــه از دهان 
مسعود رجوی خارج شد به شدت مرا بهت زده کرد 
و دوباره از او پرســیدم که چه گفته است و او هم 
تکــرار کرد که ما مارکسیســت هســتیم و به همین 
صورت پذیرفته شــده ایم و عقیده تو اهمیتی در این 
باب نــدارد. جمله او این بود که مــا نزد جامعه به 
همین صورت مقبولیت داریم و چالش بر ســر این 
مسئله پذیرفته شده نیست. این چنین بود که مذاکره 

به پایان رسید.
حدودًا سال 52 بود؟ ■

بله درســت اســت. به همین دلیل است که من  □
تنها با دوســتانم درباره انتقــادات و حتی انحرافات 
مجاهدین صحبت می کردیم و از این مســئله پرهیز 
می کردیم که اختافات را علنی کنیم. درعین حال 
همان طــور که گفتم تــا پیش از بیانیــه اعام تغییر 
مواضع مجاهدین در ســال 54 آن ها را محور مبارزه 
می دانســتم و چون خودم هم یک انقابی بودم به 
این صورت می اندیشیدم که حتی اگر خودم با آن ها 
نیســتم، اما اگر آن ها محور مبارزه بوده و جوانان را 
جذب کنند برای انقاب مفید خواهد بود و مبارزه 
را پیش خواهــد برد. این مســئله را می توانم تقوای 
انقابی بنامــم و به خاطر همین تقــوای انقابی ابا 
داشتم از اینکه کلمه ای علیه مجاهدین خلق حرف 
بزنم. به همیــن دلیل هم گفتم که تنها با دوســتان 
خیلی نزدیک درباره این موضوع ســخن گفته بودم 
که مجاهدین دچار انشــعاب می شــوند و در انظار 

عمومی هیچ سخنی علیه مجاهدین نمی گفتم.
چطور شد که شما به چنین پیش بینی  ■

رسیدید؟ در آن زمان جوانان و اعضای 
مجاهدین همه نوع کتابی می خواندند، 
اعم از کتاب های مارکسیســتی، مذهبی، 
لیبرال، فلســفی و... چه شد که پیش بینی 
کردید یک دســته فرقه و دســته ای دیگر 

می شوند؟ مارکسیست 
در آن ایــام جزوه ای را به نام جزوه شــناخت به  □

من دادنــد و من آن را مطالعه کــردم. دو روز بعد 
مســعود رجوی آمد و با من شروع به صحبت کرد. 
او می دانســت که من از پیش مطالعات مارکسیستی 
دارم و بــه همیــن خاطر بــه من گفت ایــن جزوه 
شــناخت همــان دیالکتیک اســت و خــود او این 
موضــوع را از ابتدا با من در میان گذاشــته بود. او 
می گفت کــه این همان دیالکتیک اســت اما فقط 
مثال های آن عوض شده است. من هم که از پیش 
درباره مارکسیسم مطالعه کرده بودم و با بحث آشنا 
بودم و او هم درباره دیالکتیک با من صحبت کرد. 
همان طــور که ابتدای بحث هــم گفتم رابطه من با 
مســعود رجوی رابطه خاصی بود که در عین اینکه 
مــن عضو مجاهدین نبودم، اما روابط توأم با احترام 
بین ما جریان داشــت. به ویژه اینکــه من هیچ گونه 
فعالیتی نمی کردم و همین باعث می شــد که روابط 
حســنه باشــد اینکه ما فعالیتی نمی کردیم و در پی 
تشــکیل گروه یا دســته جداگانه ای نبودیم، باعث 
احترام ما نزد آنان می شد. حتی سرودی داشتند که 

نامش را به خاطــر می آورم که »از محرم تا محرم« 
بود و نام من در آن سرود ذکر شده بود.

شــعر »از محــرم تــا محــرم« ســروده  ■
مرحوم سعید محسن بود.

بله درســت اســت. در مصراعی از ســرود نام  □
بجنــوردی و یارانــش ذکر می شــد. خاصه اینکه 
روابط مابین بســیار حســنه و انســانی بود و این تا 
اعام مواضــع ادامه یافــت. پس از تغییــر مواضع 
مجاهدین شرایط فرق کرد و مسعود خیلی عصبانی 
بود. مســعود به حدی عصبانی بود که واکنش های 
تند و نابخردانه ای از خود نشان می داد که نمونه آن 
را ما در زندان اوین شاهد بودیم. ما در زندان اوین 
کار به خصوصی نکرده بودیم و حتی گروه خاصی 
هــم نبودیم که تعداد زیادی را شــامل شــود، بلکه 
حــدودًا پنج نفر بودیم کــه از طرف مجاهدین طرد 
شــدیم. من و سرحدی زاده و یکی دو نفر دیگر که 
آن ها را نمی شناختم، یکی هم امام جمعه شمیرانات 
بود که چندی پیش فوت کرد؛ ما ســفره جداگانه 
داشــتیم و در اقلیــت محض بودیم. بقیــه گروه ها 
شــامل چریک های فدایی خلــق، مجاهدین خلق، 
توده ای ها بودنــد که هر کدام گــروه جداگانه ای 

داشــتند و ما در اقلیت مطلق قرار گرفته بودیم.
در حزب جمهوری اســامی هم مــا جزو جناحی 
بودیــم که از همــکاری با مجاهدیــن خلق مأیوس 
بودیم و با توجه با تجربه ای که کســب کرده بودیم 
اشــتیاقی هم به تعامل با آنان نداشــتیم. روز به روز 
فاصله بیــن حزب جمهوری اســامی و حاکمیت 
جدید برآمــده از انقاب با مجاهدین خلق بیشــتر 
می شد و مجاهدین هم به افزایش این فاصله شتابی 
دوچنــدان بخشــیده بودند. حتی یک بــار یکی از 
دوستان به من گفت اگر مجاهدین دست به اسلحه 
ببرند چنین و چنان خواهند کرد و می توانند قدرت 
را قبضه کنند، اما من در پاســخ به او گفتم که شما 
گاهــی ندارید.  از قــدرت واقعی آقــای خمینی آ
کســی توانایــی مقابله با او را نــدارد و بنابراین اگر 
مجاهدیــن خلق چنین اشــتباهی را مرتکب شــوند 

حتمًا شکست می خورند، این نظر من بود.
من پس از انقاب برعکس ســوابقی که داشتم آدم 
افراطی نبودم و پس از تجربه زندان انســان مایمی 
شــده بودم؛ حتی مجاهدین خلق در زندان به طعنه 
به مــن می گفتند بجنــوردی دموکرات شــده و از 
مبارزه مســلحانه دست کشــیده است و من در دل 
خوشــحال بودم آنــان چنین تحلیلــی از من دارند، 
زیــرا ایــن نتیجه گیری عیــن واقعیت بــود. من در 
زندان به معنای واقعی کلمه دموکرات شــده بودم؛ 
ولی ایــن موضوع را به زبان نمی آوردم، درعین حال 
رفتار من این موضوع را نشان می داد. من در زندان 
بیشــتر به ســمت فعالیت های فرهنگی متمایل شده 
بودم و جنبــه فرهنگــی فعالیت ها برایــم از ارزش 
بیشتری برخوردار بود. به این نتیجه رسیده بودم که 
از طریق خشونت راه به جایی نمی بریم، ولی این را 
بیان نمی کردم و نمی دانستم که بچه های مجاهدین 
خلــق چگونه به این موضوع پــی برده بودند. به هر 
صــورت وقتی آنان این مطلــب را عنوان می کردند 

پس از تغيير مواضع مجاهدين 
شرايط فرق کرد و مسعود خيلي 

عصباني بود. مسعود به حدي 
عصباني بود که واکنش هاي 

تند و نابخردانه اي از خود نشان 
مي داد که نمونه آن را ما در 

زندان اوين شاهد بوديم
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من انکار نمی کردم و در درون خوشحال هم بودم.
پس از انقاب در برخی موارد درباره مسائل سیاسی 
من به عنوان کارشناس مسائل انقاب نظر می دادم. 
مثًا در جریان بنی صدر که در مجلس عدم کفایت 
سیاســی او مطرح شــد، من و مرحــوم محاتی و 
مرحوم آیت الله انواری و آقای حجتی کرمانی رفتیم 
پیش امام خمینی که نظر ایشــان را استفسار کنیم. 
می خواستیم خودمان بفهمیم که امام با عدم کفایت 
سیاسی بنی صدر موافق اســت یا مخالف و بفهمیم 
جریان چیست. برای من خیلی عجیب بود که امام 
رفتار بســیار هوشمندانه و دوســتانه ای با ما داشت. 
امــام با ما برخــورد عجیبی داشــت و متقابًا از ما 
پرسید شــما نظرتان چیســت؟ همراهان من چندان 
سیاســی نبودند و من مجبور شــدم به نمایندگی از 
طــرف همه صحبت کنــم. من در ابتــدا گفتم هر 
نظری حضرت عالی بدهید مــا از همان نظر تبعیت 
می کنیم، درعین حال الزم اســت که من مطالبی را 
خدمت شــما عرض کنم. پیامــد چنین اقدامی این 
خواهد بود کــه همه گروه های چــپ و مجاهدین 
و... دست به اسلحه خواهند برد، البته من در آنجا 
از واژه تمــام گروهک ها اســتفاده کــردم. به امام 
گفتم پس از عزل بنی صدر همه گروهک ها مبارزه 
مســلحانه را آغاز خواهند کــرد و اینکه می گویند 
با ایــن کار آب از آب تکان نمی خــورد پیش بینی 
نادرستی است؛ البته همان جا در ادامه به امام گفتم 
کــه از این بابت باکی نیســت، ولــی اینکه بگوییم 
هیــچ اتفاقی نمی افتد درســت نیســت و پیامد این 
اقدام تلفات زیادی برای ما خواهد داشــت. اگر ما 
آمادگی داشته باشــیم می توانیم تلفات را به حداقل 
برســانیم اما به هرحــال آســیب هایی در پی خواهد 
داشــت، ولی هر دستوری شــما بدهید ما همان را 
انجام می دهیم. مــن در آنجا به امام گفتم که همه 

دست به اسلحه می برند و همین طور هم شد.
البته امام سه شرط برای بنی صدر گذاشت و گفت 
اگر او این ســه شرط را بپذیرد و انجام دهد می توان 
از طرح عدم کفایت سیاسی او در مجلس صرف نظر 

کرد. این شــروط یکی این بود کــه گروهک ها را 
محکــوم بکند و دیگری این بود کــه دفترش را از 
افراد و عوامل دشــمن پاک ســازی بکند و در آخر 

هم اینکه از این بعد دیگر سخنرانی نکند.
امــام ســخنرانی های رودررو  ■ منظور 

بود. موضوع آخرین سخنرانی بنی صدر 
ایــن بــود کــه رفرانــدوم برگزار شــود تا 
معلــوم شــود کــه رأی چــه کســی باالتر 
اســت و خــود را در میــان مــردم خیلی 

محبوب می پنداشت.
بلــه خودبزرگ بین بود، ولی برخــورد امام با او  □

برخــورد دموکراتیکی بود و بــا او برخورد خصمانه 
نداشــت. در پایان که داشتیم از حضور امام بیرون 
می آمدیم، امام رو به ما کرد و گفت من شــنیده ام 
که بنی صدر با مجاهدین خلق در ارتباط اســت. از 
نظــر امام این ارتباط بین بنی صدر و مجاهدین برای 

انقاب خطری محسوب می شد.
بــا  ■ بنی صــدر  پایانــی،  روزهــای  در 

مجاهدین ارتباط تشكیالتی پیدا کرد.
بلــه و امام این را خطر بزرگی می دانســت. این  □

نشان می داد که امام اطاعات خوبی درباره مسائل 
داشــت زیرا این ارتباط بعدها مشــخص شد و نزد 
همگان عیان شــد که بنی صدر ارتباط تشــکیاتی 
بــا مجاهدین پیــدا کرده بــود. می خواهــم چنین 
نتیجه گیــری کنم که حــزب جمهوری اســامی 
به حق خودش را پاسدار انقاب می دانست و واقعًا 

هم چنین بود.
حزب جمهوری اســامی ســاختاری داشت که به 
نظر من نمی توانســت جوانان را جذب کند و خیلی 
رنــگ و بوی حکومتــی پیدا کرده بــود. به همین 

دلیل من استعفا دادم.
اگر حكومــت مردم را نمایندگی کند،  ■

در آن صورت حزب اگر حكومتی باشد 
چه اشكالی خواهد داشت؟

مــن فکر می کردم که باید گروه های دیگری به  □

وجود بیاینــد که جوانان را جذب کنند. در آن ایام 
حزب مجاهدین انقاب اسامی در پی این بود که 
ایــن نقش را ایفــا کند و معتقد بــودم که آن ها هم 
نمی توانند این نقش را ایفا بکنند. به همین دلیل من 
تا حدی خودم را کنار کشیدم و بعد هم که استعفا 

دادم و بیرون آمدم.
تا زمانی که مرحوم بهشتی زنده بود،  ■

استعفا دادید؟
بله اتفاقًا شــهید بهشتی خیلی هم ناراحت شد.  □

همچنین آقای خامنه ای هم ناراحت شــد و ترجیح 
می دادند من در حزب باقی بمانم.

در اســتعفای خود به چــه مواردی از  ■
حزب اعتراض داشتید؟

مــن اعتراضی عنــوان نکردم، فقــط بعضی از  □
مــوارد را با آقای بهشــتی در میان گذاشــتم. الزم 
است عرض کنم که در آن ایام من از نظر اقتصادی 
دیدگاه چپ داشتم، یعنی عدالت خواهی را در یک 
سیســتم اقتصادی دولتی می دیــدم؛ بنابراین حزب 
جمهــوری اســامی را همانند باشــگاهی می دیدم 
که از همه اقشــار در آن حضــور دارند و همه افراد 
حاضــر یک ویژگــی مشــترک دارند کــه آن هم 

پذیرفتن انقاب و رهبری انقاب است.
شــاید بتوان گفت بیشــتر مانند جبهه  ■

بود تا حزب؟
بله یک جبهه ای که اعضا این ویژگی مشــترک  □

را دارا هســتند. من به شهید بهشــتی هم گفتم که 
این حزب نیســت. طرز تلقی ما از حزب نمی تواند 
چنین باشــد. مثالــی را برای او بیان کــردم، گفتم 
من در تمام پرونده و ســابقه خودم مشــخص است 
کــه از نظر اقتصــادی به دنبال چه سیســتمی بودم 
و درعین حــال در کنــار ما چندین نفــر از بازاریان 
بودند. آن ها طرفدار سیستم اقتصاد بازار آزاد بودند 
و مــن به دنبــال یک اقتصاد دولتــی و این در کنار 
هم قرار گرفتن، ســاختار حزب را نامنظم می کرد. 
این دیدگاه ها در یک حزب نمی توانند در کنار هم 

قرار بگیرند.
زمــان  ■ از  یعنــی  انقــالب،  ابتــدای  از 

دولــت موقت اقدامــات فراوانی صورت 
گرفته بــود حتــی بازرگانــی خارجی هم 
ملی شــد، بسیاری از کارخانه ها ملی شد 

و همین طور بانی ها و صنایع دیگر.
اتفاقًا انتقــادی که امروزه من بــه انقابیون آن  □

زمان دارم این است که همین چپ روی های بی جا 
باعث بعضی معضات شــد. شاید بتوان گفت که 
یکی از مشــکات ایران و انقاب مشــکل چپ ها 
بود، حتی اندیشــه های چپ در بیــن روحانیون ما 
نیــز نفوذ پیــدا کرد و بعضــی از روحانیــون ما نیز 
اندیشه های چپ داشــتند. این بیماری چپ روی و 
چپ زدگی به نظر مــن بزرگ ترین ضربه را به ایران 
زده اســت. حتی نگاه ما به غرب از دریچه جنگ 
ســردی بود کــه آن ایام وجود داشــت و همه متأثر 
از ایــن جنگ ســرد بودیم. ما متأثــر از چپ زدگی 

ابوشریف و جواد منصوری در مصاحبه مطبوعاتی
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بودیــم و این درســت نبــود و بــا دیدگاه های چپ 
نمی توانســتیم جامعه آرمانی را برای مردم بســازیم 
یا حتــی به اســتقال اقتصادی و اســتقال واقعی 
دســت یابیم. به عبارت دیگر ما که گمان می کردیم 
دچار عقب ماندگی هستیم و در پی پیشرفت جامعه 
بودیم، رســیدن به این هدف با دیدگاه چپ گرایانه 
امکان پذیر نبــود. به هرحال واقعیت این اســت که 
این چپ زدگی وجود داشــت و یکی از مسائلی که 
باعث شــد من از حزب جمهوری کناره گیری کنم 
همین تردیدها بود. تردید من از این بود که این افراد 
بــا چنین افکار و عقایــد گوناگونی می توانند موفق 
شــوند یا خیر؟ به عبارتی حزب جمهوری بیشتر به 
شکل جبهه عمل می کرد و این تنوع باعث شک و 

تردید در من می شد.
پس از اینكه از حــزب بیرون آمدید،  ■

دیدگاه های چپ گرایانــه خود را چگونه 
پیگیــری کردید؟ آیا در ایــن فكر نبودید 
دیدگاه هایتــان  بــا  را  تشــكیالتی  کــه 

راه اندازی کنید؟
نه در کنار این مســائل من باورهای خاصی پیدا  □

کرده بودم. منشــأ باورهای جدید من از زندان بود. 
مهم تریــن نتیجه گیری که در زندان کردم، این بود 
گاهی  که بزرگ ترین دشمن ملت ایران، جهل و ناآ
است و ما باید در این زمینه کار کنیم. به همین دلیل 
من به این فکر افتادم که به جای تشکیات سیاسی، 
یک تشــکیات فرهنگی و علمی به وجود بیاورم؛ 
البتــه من ایــن کار را انجام دادم و بــرای مبارزه با 
جهل و نادانی تشکیات فرهنگی و علمی به وجود 
آوردم و تاش کردم از دســتاوردهای زندان هم در 
این راه بهره ببرم. در تمام مدتی که زندان بودم هم 
مشغول مطالعه بودم و سعی می کردم به اندیشه هایم 
عمق و وسعت بیشــتری ببخشم. به یاد می آورم در 
زندان مــدت کوتاهی با آقای رضــا دادی زاده در 
ســلول کوچکــی بودیم و من طبق عادت مشــغول 
مطالعه بودم که آقا رضا از من ایراد گرفت و گفت 
آقــای بجنوردی شــما فقط به فکر خودت هســتی 
و با مــا تعاملی نــداری، با اطرافیــان وارد بحث و 
گفت وگو نمی شــوی. من هم بــا خنده به او گفتم 
کار دیگری از دســتم برنمی آید. همان طور که قبًا 
هــم توضیح دادم در آن زمان مجاهدین خلق خیلی 
فعــال بوده و محور مبارزه بودنــد. واقعیت این بود 
کــه جز مطالعه کاری از من برنمی آمد و مجاهدین 
با تشــکیات وســیعی که در زندان داشــتند بیشتر 

فعالیت ها را انجام می دادند.
مطالعات فراوانی که در زندان داشــتم باعث شده 
بود کــه به عنصری فرهنگی و علمی تبدیل بشــوم 
و مســیر خود برای مبارزه را تغییــر داده بودم. این 
موضوعی بود که از سابقه من برنمی آمد و در درون 
من اتفــاق افتاده بود، حتی زمانی که از زندان آزاد 
شــدم برخورد همه آقایان با مــن به گونه ای بود که 
گویی مرا بیشــتر به دید عنصری نظامی می دیدند. 
به همین دلیل بود که در هنگام تأســیس ســپاه هم 
از مــن دعوت به عمل آمد که در جلســه شــرکت 
کنم. ابتدا شــورایی تشکیل شــد که زیر نظر آقای 

رفســنجانی بود و به نمایندگی از شــورای انقاب 
مأموریت یافته بود که ســپاه را تشکیل دهد. از هر 
گروهی سه نفر به آن جلسه آمدند، از گروه محمد 
منتظــری، من و محمد منتظــری و آقای کاهدوز 
آمــده بودیم؛ از طرف مجاهدین انقاب اســامی 
آقای محســن رضایی، الویــری و بروجردی آمده 
بودنــد و از گروه ســلطنت آباد که معــروف بود از 
طرف دولت هســتند، آقای رفیق دوســت و محسن 
ســازگارا و دانش منفرد آمده بودنــد و همین آقای 
دانش منفرد بعدًا اســتاندار شــد. همچنین از گروه 
ابوشــریف، خود آقای ابوشــریف و دوزدوزانی و 
جواد منصــوری آمده بودند. در جلســات ابتدایی 
تشکیل ســپاه همین 12 نفر شــرکت می کردند که 
حتــی مواقعی تا شــش، هفت ســاعت هــم طول 
می کشــید و مــا نماز را بــا خود آقای رفســنجانی 

می خواندیم.
این جلســات در ســاختمان ســاواک  ■

سابق تشكیل می شد؟
نه در پادگان جمشیدیه. □
یعنی در جلســات اولیه آقای الهوتی  ■

و غرضی و... نبودند؟
نــه ببینید این جلســاتی که گفتــم و روایتی که  □

االن برای شــما تعریف می کنم، دقیق ترین روایت 
از تشــکیل ســپاه اســت که برای ثبــت در تاریخ 
الزامی ا ست، زیرا در سال های اخیر من روایت های 
متعددی را می بینــم که از طرف افراد مختلفی نقل 

شــده اســت و هیچ کدام از آن ها از اعتبار و دقت 
کافی برخوردار نیســت. همین 12 نفر در جلسات 
بودند که زیر نظر آقای رفســنجانی سپاه را به وجود 
آوردند. وظیفه این گروه این بود که اسا سنامه سپاه 
را بنویسد و وظیفه دیگری نداشت. در آن جلسات 
اساســنامه سپاه نوشــته شد و این اساســنامه خیلی 
مترقی بود، زیرا در آن به شدت از انقاب و ملت و 
حقوق آن دفاع شده بود و ماده به ماده روی اصول 
آن بحث شــده بود. پس از تصویب این اساســنامه 
اولیــه، قرار بر این بود کــه از بین همان 12 نفر یک 
نفــر را انتخاب کنند تا به عنوان فرمانده کل ســپاه 
مســئولیت را به عهده بگیرد. بــه همین خاطر قرار 
شد در یکی از جلسات هر کسی شرح حال خود را 
بیان کند و دیگران بشــوند، در آن جلســه هم آقای 
رفسنجانی حضور داشــت. بعدازاینکه همه روایت 
خود را گفتند و نوبت به من رسید من هم گفتم که 
در سال 1341 حزب ملل اسامی را تشکیل دادم و 
سال 1344 دستگیر شــده و محکوم به اعدام شدم 
و پــس از جریانات پیش آمده حکمم به حبس ابد 
تقلیــل یافتــه و به تازگی از زندان آزاد شــده ام. در 
جلسه پیشنهاد شــد که من فرمانده سپاه شوم، ولی 
مــن نپذیرفتم. چون من این مســئولیت را نپذیرفتم، 
اصــًا جریان بــه رأی گیری نرســید و گفتم قصد 
نــدارم کار نظامی انجام دهم و فقط کار سیاســی 
می کنم. الزم اســت ایــن نکته را بگویــم در آنجا 
من عضو ســپاه نبودم و چون از طرف آقای محمد 
منتظری دعوت شــده بودم در جلســات شــرکت 
می کردم. مــن فکر می کنم به دلیل ســابقه مبارزه 
مســلحانه بود که مرا دعوت کــرده بودند، زیرا من 

نظامی نبودم.
اولیــن فرمانده کل ســپاه چه کســی  ■

شد؟
اولیــن فرمانــده ســپاه آقــای جــواد منصوری  □

انتخاب شــد. در همین جلسات هم اتفاقات جالبی 
پیــش می آمد کــه از حوصله بحث خارج اســت، 
ولی پس از تعیین آقای منصــوری تمامی نهادهای 
ریزودرشــت نظامی دیگر به صــورت منضبط و زیر 
نظر او ســازمان دهی شــدند. تا پیش ازاین جلسات 

افراد مختلفی فرماندهی سپاه را به عهده داشتند.
در همــان ایام شــنیدیم که مدتی هم  ■

آقای غرضی فرمانده سپاه بود؟
بله تمامی این مسائل تا پیش ازاین جلسات بود.  □

البته من روایت درونی تأســیس ســپاه را برای شما 
می گویــم و همان طور که می دانیــد این روایت را 
از داخل همان جلسات برای شما تعریف می کنم.

ما شــنیدیم که وقتی آقای منصوری به  ■
فرماندهی ســپاه انتخاب شد، می گفتند 
کــه او کاندید حزب جمهوری اســالمی 

است.
بله دیدگاه شــما از خارج این قضیه است اما من  □

درون این ســاختار حضور داشتم و از درون برایتان 
توضیــح می دهــم. می دانید که بازتاب مســائل در 

بیرون، با آنچه در درون می گذرد متفاوت است.
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بله مســلمًا همین طور است. پرسش  ■
دیگــری کــه از شــما دارم این اســت که 
نقطــه عطــف تفكــر شــما در کجاســت؟ 
به عبارت دیگر در ایامی شــما تفكر چپ 
داشــته و بــه اقتصاد دولتی باور داشــتید 
تغییــر  را  دیدگاه هــا  ایــن  زمانــی  در  و 
دادیــد، در چــه زمانــی ایــن تحــول در 
شما اتفاق افتاد و به این جمع بندی های 
جدیــد رســیدید؟ بــرای مثــال زمانی به 
بنی صــدر گفتــه بودیــد کــه کاندیــدای 
ریاســت جمهــوری نیســتید زیــرا تفكــر 
بــزرگان  و  اســت  چپ گرایانــه  شــما 
حــزب جمهــوری اســالمی ایــن تفكر را 

برنمی تابند.
ببینیــد جریــان بنی صدر قدری متفــاوت بود.  □

بنی صدر بــه من پیشــنهاد داد که مرا برای پســت 
نخســت وزیری معرفی کند. به او گفتم من به طور 
سیســتماتیک نظــام اقتصادی کشــور را به جهتی 
متفاوت از ســرمایه داری سوق می دهم و طرز تفکر 
من چنین اســت. او مخالفتی نداشت و حتی اوایل 
او هــم دیدگاه های چپ داشــت و با چنین تفکری 
موافق بود؛ البته مراد مــن از چپ در اینجا از منظر 
اقتصــادی اســت، یعنی همــان چــپ مذهبی ای 
کــه عدالت خواهــی را از ایــن طریــق تحقق پذیر 
می دانســتیم. بــه این معنــا اکثریــت بازاری ها هم 
چپ محســوب می شــدند یعنی همــه آن ها با یک 
اقتصاد آزاد هماهنگ نبودند و آن را نمی پذیرفتند. 
دیدگاه آن ها نســبت به اقتصاد رقابتــی نیز محدود 
بــود و به صــورت غیرعلمی به آن می اندیشــیدند. 
آن ها بــه الزامات اقتصــاد رقابتی باور نداشــتند یا 
حتــی به آن فکر نمی کردند زیــرا تصور می کردند 
کــه وضعیت اقتصاد به همین صورت خریدوفروش 
کــه پیش می رود با میزانــی از آزادی در آن به جلو 
خواهــد رفت. برای مثال آن ها به واردات کاال فکر 
می کردنــد درحالی که طبق قانون اساســی واردات 
کاال نیز دولتی شــده بود یعنــی اوج چپ روی در 

اوایل انقاب مشاهده می شد.

نقطــه عطف تفكر شــما چه زمانی بود  ■
کــه بــه دموکراســی، بــازار آزاد و رقابتی 
و مســائلی از ایــن قبیــل توجــه کردید و 

دیدگاه های چپ تان متحول شد؟
این اتفــاق که به صــورت ناگهانــی رخ نداد.  □

تغییرات فکری در طــول مدت زمان طوالنی اتفاق 
افتاده بود و این مســئله درباره همه انسان ها صادق 
اســت، تحــول و تغییــرات اندیشــه ای به صــورت 
ذره ذره و کم کم در انســان اتفاق می افتد و تفکر و 
اندیشــه انسان متحول می شود. من وقتی از سیاست 
کناره گیری کردم این تحول رخ داده بود و این امر 

32 سال پیش بود.
یعنی از سال 62 به بعد؟ ■
بلــه همان زمان. اتفاقًا این تشــکیات فرهنگی  □

مــا در اســفندماه ســال 1362 به ثبت رســید و ما 
فعالیت های خودمان را از چند ماه پیش آغاز کرده 
بودیم. پس می توان گفت 32 ســال اســت که من 
خودم را از سیاست کنار کشیدم و از همان زمان به 
فعالیت های فرهنگی مشغولم. در این ایام باز هم به 
مطالعه کتب فــراوان پرداختم و در تاش بودم که 
شناخت بهتری نسبت به واقعیات و جهان خارج به 
دســت بیاورم. در این مدت توانستم درباره مسائل، 
شــناخت بهتری کســب کنم و چون در همین ایام 
بود که اســتعمار نیز به پایان رســید، با مشــورت با 
کارشناسان به این نتیجه رســیدیم که مواد اولیه در 
جهان جدید اهمیت و کاربرد خود را از دست داده 
اســت و چیزی حدود شــش درصد ارزش کاال را 
دارد؛ بنابرایــن مــواد اولیه در تعییــن قیمت کاال از 
ارزش پایینی برخوردار اســت و قیمت کاال مرهون 
فنــاوری به کاررفته در آن اســت. ایــن فناوری در 
اختیار دانشــمندان بود که آن هم دست کشورهای 
پیشــرفته بود و مواد اولیه طبق یک سیســتم جهانی 

خریدوفروش می شد.
در مراکــز جهانی و در بورس هــای آزاد مواد اولیه 
خریدوفروش می شــد، به طوری که برای مثال ملکه 
انگلســتان بــه همان شــکلی نفت شــمال خود را 
می فروخت که یک شیخ نشــین حاشیه خلیج فارس 

نفت را می فروخت. شیخ در کشور حاشیه به عنوان 
نگهبان چاه هــای نفت عمل می کرد و چیزی بیش 
از آن نبود ولی بااین وجود مکانیزم جهانی به گونه ای 
عمل می کرد که نمی توانستند به روش های استعمار 
قدیم عمل کنند. آن ها دیگر نمی توانســتند با همان 
روش های قدیمی منابع و مواد اولیه کشورهای دیگر 
را غارت کنند و مایملک کشــورهای ضعیف تر را 
مالک شــوند؛ یعنی زمینه های مادی استعمار قدیم 
به صورت زنده وجود خارجی نداشــت. روش های 
متفاوتی جایگزین شــده بودنــد و کنترل بازارهای 
جهانــی به گونه دیگــری رقم می خــورد. برتری و 
قدرت دانش و فناوری بود که باعث می شــد آن ها 

بتوانند بازارها را در اختیار خود بگیرند.
من در ضمــن مطالعاتم بــه این نتیجه رســیدم که 
کشورهای پیشرفته در حال حاضر خواهان پیشرفت 
و ترقی کشــورهای عقب افتاده هستند، زیرا هر چه 
کشــورهای عقب افتاده بیشــتر بتوانند ارزش تولید 
کنند، بخش بزرگی از این ارزش های تولیدشــده و 
ثروت های این کشورها به جیب کشورهای پیشرفته 
خواهد رفت. برای اینکه آن ها نیاز به فناوری دارند 
و خود نیز مصرف کننده دیگر کاالهای تولیدشــده 
هستند و در این بازار همه چیز را به نفع خود مالک 
می شــوند، این دیــدگاه جدیــد را چنیــن می توان 
جمع بندی کرد که ما یــک دنیای امن می خواهیم 
که عاری از خشونت باشد و همه انسان ها در آن با 
هم در تعامل باشــند و ما هم در این ساختار بتوانیم 
رقابــت بکنیــم. بتوانیم در این ســاختار پیشــرفت 
کنیم و دانش و دانایی را گســترش بدهیم تا بتوانیم 
جایــگاه خــود را در این دنیــا پیدا بکنیم و ســهم 

خودمان را از منابع داشته باشیم.
با اسلحه دیگر نمی توان به جایی رسید و تنها چیزی 
که می تواند قدرت ما را افزایش دهد دانش اســت. 
به دســت آوردن فناوری و تعامل درســت با جهان 
اســت کــه می تواند راه پیشــرفت و ترقــی را برای 
کشــور ما باز کنــد و جایگاه مناســب و درخوری 
برایمان در این ساختار بیابد. رفتار ما باید به گونه ای 
باشــد که از جانب ما برای دیگران نگرانی به وجود 
نیاید و ما را به عنوان کشــوری مســئول بشناســند و 
بتوانیم رابطه دوســتانه با همه کشورها داشته باشیم؛ 
البته این به این معنا نبود که ما از شعارهای خودمان 
عــدول بکنیم یا از اصــول و ارزش های خود کوتاه 
بیاییــم و همچنــان از این عقیده دفــاع می کنم که 
بایــد از مظلــوم دفاع کــرد، بایــد از حقیقت دفاع 
کرد. بــرای مثال باید از مردم فلســطین دفاع کرد، 
در آنجا واقعًا به مردم ظلم می شــود. می توان گفت 
که یک گروه فاشیســتی در آنجا مشغول حکومت 
هستند و با مردم فلســطین به شکلی ناجوانمردانه و 
خشــونت آمیز برخورد داشته و حقوق آنان را پایمال 
می کنند. این گــروه با برنامه ریزی دقیق در پی این 
هســتند که مــردم فلســطین را از خانه های خویش 
برانند و ســرزمین آن ها را غصب کنند، تابه حال هم 
به صورت نســبی موفق بوده اند. با برنامه ریزی دقیق 
اقدامات خود را اجرا می کنند و حتی دورتادور این 
مــردم را دیوار کشــیده اند تا آن هــا را از آنجا آواره  محمد کاظم بجنوردی و اعضای حزب ملل اسالمی در دادگاه
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چهارگوشــه جهان کنند. ظلم و ســتمی که بر این 
مردم می رود در طول تاریخ بی ســابقه بوده و تصور 

می کنم حتی در آینده هم بی نظیر باشد.
وقتــی حمله مغول هــا به ایران را با سرنوشــت مردم 
فلســطین مقایسه می کنم می بینم ظلم و ستم وارد بر 
فلســطینیان بی مانند اســت. مغول ها ابتدا که آمدند 
غارت و چپاول بســیار کردند، اما به تدریج آموزش 
دیدند و تربیت شدند. پس ازاینکه آنان تربیت شدند 
کارهایی هم برای ایــران کردند، مغول ها و نوادگان 
آن ها سلســله ایلخانی را تشکیل می دادند و فرهنگ 
ایران زمین در سایه این سلسله و حکومت داری آنان 
پیشــرفت هایی هــم داشــت. به عبارت دیگر قدرت 
تخریبــی فراوانی کــه مغول ها همراه داشــتند پس 
از مدتــی جای خود را به پیشــرفت و آبادانی داد و 
به ویژه در زمینه هنر پیشــرفت های خوبی داشــتیم. 
ولی درباره حمله صهیونیســت ها به ملت فلســطین 
قضیه به این شــکل نیســت و این هجــوم و غارت 
پایان ناپذیر اســت تا حال حاضر 60 ســال است که 
وضعیت به این منوال گذشته و ادامه خواهد داشت.

آن هــا بــا طرح ریــزی دقیقی کــه انجــام داده اند 
توانســته اند در بزرگ تریــن دموکراســی دنیــا یعنی 
امریکا نفوذ چشمگیری کنند و با استفاده از قدرت 
اقتصادی قابل توجهی که دارند سیاست های امریکا 
را نیــز با خود همراه ســاخته اند. وقتی ما به ســابقه 
صهیونیسم نگاه می کنیم، می بینیم که آن ها کارنامه 
سیاهی دارند و حتی در زمان جنگ جهانی اول هم 
تردید داشــته اند که از کدام طــرف جنگ حمایت 
کننــد، ابتــدا تردید داشــتند که به ســمت متفقین 
برونــد یا با آلمــان و عثمانی متحد شــوند. باالخره 
تصمیــم آنان اتحــاد با متفقین بــود و آن ها به طرف 
انگلیس و فرانســه و امریکا رفتند و در جانب آن ها 

سرمایه گذاری های کان انجام دادند.
آمارهایی کــه خود آن ها از هم کیشــان خویش در 
امریکا می دهند تعدادی در حدود هشــت تا دوازده 
میلیون نفر است که همین تعداد اندک با ثروت های 
عظیــم و هنگفتی کــه دارند منشــأ قابل توجهی از 
سیاســت گذاری های امریکا هستند. این ها گروه ها 
و دســته های مشــخصی را برای حفــظ منافع خود 
ایجاد کرده اند که این گروه هــا، برای مثال آیپک، 
نفوذ چشــم گیری در دولت و کنگره امریکا دارند. 
این جریــان تا آنجایــی ادامه پیدا کرده اســت که 
بسیاری از سیاســت مداران امریکایی خود را وام دار 
ایــن صهیونیســت ها می دانند و فکــر می کنند اگر 
حمایــت صهیونیســت ها را نداشــته باشــند در راه 
اهداف خویشــتن توفیقی نمی یابنــد. به همین دلیل 
این نیــروی عظیمی کــه در امریکا وجــود دارد و 
سرسپرده صهیونیست هاســت باعث می شود بتوانند 
به راحتی به فلســطینیان ضربه بزننــد و منافع آنان را 
غارت و چپاول کنند. این اتفاقی  است که رخ داده 
و وظیفه اخاقی و انســانی مــا حکم می کند که از 
ملــت فلســطین حمایت کــرده و از منافع و حقوق 
آن ها دفاع بکنیم؛ ولی بحث بر ســر این اســت که 
ایــن کار را چگونه انجام دهیــم و این به چه قیمتی 

تمام خواهد شد.

حــرف من این اســت کــه مــا درنهایــت باید در 
چارچــوب منافــع ملی حرکــت کنیــم. وقتی که 
مــاک و معیــار ما منافع ملی کشــورمان باشــد، 
سیاست شوینیســتی یا سیاست تجاوزکارانه نداریم 
و ما مدعی هیچ خاکی خارج از کشــورمان نیستیم 
و بنابراین هیچ برنامه تجاوزکارانه و توسعه طلبانه ای 
نداریــم و در چارچوب مرزهای کشــورمان منافع 
ملی خود را خواســتار هستیم. ما باید در هر کجای 
دنیــا که به مردم ظلم و ســتمی می شــود آن را در 
مجامع بین المللی مطرح ســاخته و جانب مظلومان 
را بگیریم، ولــی درعین حال با تمــام دنیا تعامل و 

باشیم. ارتباط داشته 
مــن اعتقــاد دارم اگر هــم می خواهیم بــه مردمی 
کمــک کنیــم بایــد از طریق ســازمان ملــل و از 
راه هایی که خود ســازمان مشــروع دانســته اقدام 
بکنیم تا مظلومان به حقوق خود برســند. این یک 
نوع موضع گیری اســت و نوع دیگر این اســت که 
مــا در موضوعات برون مــرزی و خارجی به حدی 
دخالــت کنیــم و وارد شــویم که منافــع ملی در 
آن رعایت نشــود و چنــان خود را درگیر مســائل 
کــش دار بین المللی بکنیم که به منافع ملی ما ضرر 
برســاند. چنیــن موضع گیری اصًا به ســود منافع 
ملی ما نیســت و قطعًا ما را آسیب پذیر می کند. این 
دیدگاه باعث می شود که صهیونیست ها که قدرت 
تخریبــی زیادی دارند علیه ایران بســیج شــوند و 
تمــام منابع و ارتباطــات خود را بــه کار بگیرند تا 
به منافع ایران آســیب وارد کنند. وقتی آن ها دست 
بــه توطئه چینی علیه ایران بزنند باعث می شــود که 
آهنگ پیشــرفت و توسعه در کشــور ما کند شود. 
ایــن موضوع درنهایــت باعث آن خواهد شــد که 
قدرت ما کاهش پیدا کــرده و در بلندمدت دیگر 
قادر نخواهیم بود از مظلومان و ســتمدیدگان دفاع 

بکنیم.
وقتی که ما اقتصاد قدرتمند و شــکوفایی داشته و با 
تمام دنیا تعامل داشته باشیم مســلمًا بهتر می توانیم 

اهداف خــود را پیاده کنیم. وقتی که ما پیشــرفت 
علمــی را مدنظــر قــرار داده و دانایــی را توســعه 
بدهیم طبیعتًا دارای قدرت بیشــتری خواهیم شــد؛ 
بنابراین اگر قدرت بیشــتری داشــته باشــیم در راه 
دفــاع از حقوق مظلومان نیز بهتــر می توانیم ایفای 
نقــش کنیم و به فریاد آن ها برســیم؛ ولی اگر وارد 
جریاناتی بشــویم که ماحظات ملی در آن لحاظ 
نشــده اســت آنگاه روز به روز ضعیف تر خواهیم 

شد.
شــما از حــزب کناره گیــری کردیــد،  ■

ولــی حتمًا از جریانات درون آن پس از 
استعفا هم باخبر می شــدید؛ به نظر شما 

علت انحالل حزب چه بود؟
مــن فکــر می کنــم اصلی ترین علــت این بود  □

که هــر حزبی بنا بر ذات خــود نهادی را به وجود 
می آورد که این نهاد فی نفسه دارای قدرت می شود 
و در پرتو خود شــروع به برنامه ریزی سیاست های 
اقتصــادی، سیاســی، نظامــی و ... می کند و این 
بــا تعریف ولی فقیــه و اختیارات ایشــان در قانون 
اساسی ناســازگار اســت. به همین دلیل است که 
مــا می بینیم هیچ حزبی با این قانون اساســی ای که 
ما داریم نمی تواند فی الواقع شــکل بگیرد. احزاب 
و گروه هــای سیاســی در ایران در یــک محدوده 
خاصی می توانند فعالیت داشــته باشــند و در یک 

فضای محدودی می توانند کار کنند.
در کشــور ما یک حزب نمی تواند به طور نامحدود 
یا سیاست گذاری هایی خاف مشی  فعالیت کرده 
و شــیوه رهبــری یا حتــی متفــاوت از آن را تعیین 
کند. این مســئله با قانون اساســی هم ناهماهنگ 
اســت. به همین دلیل من تصــور می کنم که چون 
حزب جمهوری اسامی قدرت زیادی پیدا کرد و 
خودش تبدیل به قدرت بزرگی شــد، بنابراین برای 
اینکه بتوانند آن را کنترل کنند انحال آن را اعام 
کردنــد. گمان می کنم که از ســوی امــام خمینی 

اشاره شده بود که حزب تعطیل شود.
از ســال 41 که انجمن های اســالمی  ■

تشكیل شد و بعد هم که بعضی به نهضت 
آزادی رفتند، کارهای فرهنگی و مكتبی 
در ایــن نهادهــا قطــع نمی شــد؛ منتهــا 
کارهایشان با فعالیت ها و کارهای دکتر 
شریعتی تفاوت داشــت. تفاوت در اینجا 
بود کــه دکتر شــریعتی پس از ســال 43 
کــه به ایران آمــد معتقد بــه کار فرهنگی 
بود و مجاهدین هیچ وقت نمی شــد که 
کارهای فرهنگی شــان قطع شده باشد؛ 
چــه در انجمن هــای اســالمی، چــه در 
نهضــت آزادی و چه در خود ســازمان. 
حتی تا ســال 50 هم که وارد فاز نظامی 
شــده بودنــد کار فرهنگــی آن هــا قطع 
نشــده بــود. منتهــی مجاهدیــن اعتقاد 
داشــتند کــه در دو زمینه نقــص دارند و 
این را به دکتر شــریعتی هــم گفته بودند، 
ایــن دو زمینــه یكی دانش تشــكیالتی و 

من اعتقاد دارم اگر هم مي خواهيم 
به مردمي کمک کنيم بايد از 

طريق سازمان ملل و از راه هايي که 
خود سازمان مشروع دانسته اقدام 
بکنيم تا مظلومان به حقوق خود 
برسند. اين يک نوع موضع گيري 
است و نوع ديگر اين است که ما 

در موضوعات برون مرزي و خارجي 
به حدي دخالت کنيم و وارد شويم 
که منافع ملي در آن رعايت نشود و 
چنان خود را درگير مسائل کش دار 
بين المللي بکنيم که به منافع ملي 

ما ضرر برساند
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دیگری دانش اســتراتژیک بــود؛ یعنی با 
تحلیلــی که از گروه ها و تشــكیالت قبلی 
همچــون جبهه ملــی و... می کردند در 
این دو زمینه خــود را ناقص می دیدند. 
مثاًل سؤاالتی که داشتند این بود که یک 
تشــكیالت چگونــه می توانــد در زمانــه 
خود بــه بهترین نحــو عمل کنــد؟ یا در 
تشكیالت چگونه باید از دانش روز برای 
تعیین استراتژی بهره برد؟ حال پرسشم 
از شــما این است که امروزه که شما هم 
بــه اهمیــت کار فرهنگــی پــی برده اید 
چه نــوع دانشــی را دنبــال می کنید؟ با 
چه نــوع جهل و نادانــی در حال مقابله 
شــما  اســتراتژیک  لحــاظ  از  هســتید؟ 
چــه کمبودهایــی را احســاس کرده اید 
کــه نیاز اســت روی آن هــا کار مضاعف 
انجام شــود؟ این جهلی که شــامل حال 
ما شــده اســت در چه زمینه ای اســت؛ 
استراتژیک  منشــی، متدولوژی،  بینشی، 
یــا تشــكیالتی اســت...؟ شــما پیگیــری 
چه دانشــی را بــرای پیشــبرد منافع ملی 

مقرون به صواب می دانید؟
ایــن مســئله ای که شــما عنــوان کردید بحث  □

گســترده ای را می طلبــد. جــواب دادن بــه ایــن 
پرســش ابعــاد مختلفــی دارد و از پیچیدگی هــای 
خاصــی برخوردار اســت زیرا مباحــث زیادی را 
مطــرح می کند. به طور خاصــه می توان گفت هر 
تشــکیاتی می تواند در اموری وارد شــود و برای 
همــان امــور مدنظــر خود چــاره بیندیشــد وگرنه 
درباره تمام مشــکات و کمبودهای کشــور یک 
تشــکیات فرهنگی نمی تواند راهگشا باشد و باید 
احزاب و گروه های سیاســی هرکدام گوشــه ای از 
این کار عظیم را به عهده بگیرند. در ســطح کان 
هــم می توان گفت که این وظیفه حکومت اســت 
که با نگاه ملی و کان به قضایا بنگرد و استراتژی 
ملی و سیاســی خودش را پیاده کند. این کار یک 
مؤسســه فرهنگی یا یک دانشگاه نیست، بلکه این 

خیلی فراتر از این مسئله است.
من به شــما عرض کنم در این مرکز دائره المعارف 
اســامی ما برای خود وظیفه قائل شــدیم مسائلی 
را که جنبه کاســیک پیدا کرده، اعم از مســائل 
تمدنــی، فرهنگی، تاریخــی و... موردمطالعه قرار 
داده و منابــع و کتاب هایی که درباره آن ها نوشــته 
شــده را خوانده و موردبررســی قرار دهیم. ما در 
اینجا مأموریتی که برای خود تعریف کرده ایم این 
اســت که درباره مسائل گذشــته تحقیق و بررسی 

کادمیک می پردازیم. انجام دهیم و به کار آ
کادمیک به این معنا که ما تحقیقات فراوانی  کار آ
راجع به یک ســوژه خاص انجــام داده و آنچه را 
اتفاق افتاده است و در متن تاریخ به وقوع پیوسته، 
موردمطالعه قرار می دهیم. برای مثال اگر بخواهیم 
یک دیدگاه مذهبی را که غیرشــیعی است بررسی 
کرده و بیــان کنیم به صورت شــخصی درباره آن 

اظهارنظــر نمی کنیم، بلکه اســناد تاریخی مربوط 
به آن را بررســی می کنیم. اگر فلســفه ای پشت آن 
است، اسناد فلسفی و اســناد کامی آن را بررسی 
می کنیــم و آنچه خودشــان باور دارنــد و از خود 
تعریــف کرده اند را عرضــه می کنیم. ما آن چیزی 
را مــاک قضــاوت قــرار می دهیم که خودشــان 
ارائــه داده انــد و به همان شــکل خود را بــه دنیا 
شناســانده اند. برای مثال وقتی کــه ما از »اباضیه« 
بحــث می کنیم اباضیه یکی از فرق خوارج اســت 
و خیلــی از افــراد معتقــد به ایــن فرقه هــم چیز 
زیــادی از آن نمی دانند، ولی وقتی ما درباره آن ها 
تحقیــق می کنیم تــاش می کنیم جانــب انصاف 
را رعایــت کنیم. ما در تحقیقات خــود هیچ گونه 
پیــش داوری و قضاوت پیشــینی نداریــم. ما له یا 
علیه هیــچ گروهی موضع گیری خــاص نمی کنیم 
ولــی بااین وجود وقتی که دربــاره این گروه تحقیق 
می کنیــم، آنچه را کــه در گزارش های مختلف و 
اســناد تاریخی وجود دارد موردبررســی دقیق قرار 
داده و همان را ارائه می دهیم. ما در این تشکیات 
فرهنگی ســعی داریم یــک کار صددرصد علمی 
انجام دهیم. این مسئله باعث می شود میزان دانایی 
افــراد باال برود، زیرا ما طرحی را پی می ریزیم و به 
وجود می آوریم که از پایه و اســاس درست است. 
البتــه مــن نمی خواهم ادعــا کنم کــه کار ما صد 
درصد درست و موفقیت آمیز است ولی ما تاش و 

ســعی خود را در این زمینه به کار می گیریم.
بنابرایــن بــه نظــر می رســد ایــن کار  ■

شــما یک کار ســاختاری اســت کــه بقیه 
کوشــش ها می تواننــد بــر ایــن اســاس 
و  کار  بــرای  را  راه  و  شــوند  پایه ریــزی 
فعالیت هــای بعدی بازتر کرد. برای مثال 
هر کســی که بخواهد کار فرهنگی کند، 
باید تاریخ ایران را بداند و در این زمینه 
می توانــد از منابع و فعالیت ها و اســناد 

تاریخی شما استفاده کند.
بله درســت اســت. مثًا درباره تاریخ ایران ما  □

زحمت فراوانی کشــیدیم و این پــروژه نزدیک به 
چهارده ســال طول کشــید. این اثر در 20 جلد به 
وجود آمد و 170 اســتاد برجسته در نوشتن آن با ما 
سهیم شــدند و ده ها استاد نیز برای این مدت زمان 
چهارده ســال در این مرکز درگیر این مسئله بودند 
و به ما کمک شــایانی کردند. تاش ما بر این بود 

که با نهایت دقت و وســواس شدید این طرح را به 
ســرانجام برســانیم. این اثر که در 20 جلد منتشــر 
شــده همچنان در حال تکمیل اســت به طوری که 
در حال حاضر شــورایی وجــود دارد که انتقادات 
واردشــده بــر این اثــر را مطالعه کــرده و آن ها را 
بررســی می کند، همچنین اگر در بعضی قسمت ها 
کمبودی دیده می شــود شروع به اصاح و تکمیل 
کردن آن کرده ایم. همچنین قســمت هایی در این 
اثر وجــود دارد که از نظر منابــع تحقیقی، قابلیت 
به روز شــدن را دارا اســت و ما در تاش هســتیم 
کــه آن هــا را روزآمد کنیم. ایــن اصاحات را در 
چاپ های بعدی یا حتی ویرایش های بعدی اعمال 
خواهیم کــرد، یعنی ما کوشــش می کنیــم تاریخ 

ایــران را با نواقص هر چه کمتر ارائه بدهیم.
من معتقدم این زمینه ای را به وجود می آورد که در 
گســترش دانایی در ملت ایران به شــدت تأثیرگذار 
خواهــد بود. مثًا ما در حال نوشــتن دانش نا مه ای 
هســتیم به نام دانش نامه فرهنگ مــردم ایران؛ در 
این اثر، فولکور ایرانی به صورت الفبایی بیان شــده 
اســت. در این اثر تمام رفتارهای آیینی ملت ایران 
بیان شده اســت اعم از آیین ها و سنت های مناطق 
مختلف کشور، شکل ســفره های نذری، رقص ها 
و مراســم  و... در این اثر ســعی شده کلیت سنت 
و فرهنگ ایران زمین به شکلی گسترده موردبحث 
و بررســی دقیق قرار گیرد، حتی لباس ها و آرایش 
مخصوصی کــه در مراســم ها مورداســتفاده قرار 
می گیرد را نیز موردبررسی قرار داده ایم. به طورکلی 
آنچه رفتارهای ما را نشــان می دهد و بازتاب دهنده 
نوعی ذهنیت ایرانی اســت، در یک دائره المعارف 
به نــام دانش نامه فرهنگ مردم ایــران در 10 جلد 

گردآوری کرده ایم؛ و به تدریج منتشر می شود.
همان طور که شما می دانید فولکلور، به مثابه جوهر 
فرهنگ ملی هر کشــوری اســت و ما وقتی که این 
را بنویســیم می توانیم بگوییم که مؤثرترین اقدام را 
در راه حفظ فرهنگ ایرانــی انجام داده ایم؛ یعنی 
برای حفظ هویت ایرانی بهترین کار همین نوشــتن 
این دائره المعارف اســت که اکنون در حال انجام 
گاهانه به دنبال این هستیم که هویت و  اســت. ما آ
فرهنــگ ایرانی را حفظ کنیــم و فکر می کنیم که 
برای تثبیت هویت ایرانی این بهترین کار اســت و 
این باعث رشــد و تعالی مردم ما می شــود و مردم 
ما با این کار پیشــرفت و ترقــی خواهند کرد. البته 
در کنار این کار مشــغول نوشــتن یــک دانش نامه 
عمومی هم هستیم به نام دانش نامه ایران و همچنین 
یک دانش نامه دیگر به نــام دانش نامه خلیج فارس 
و چنــد دانش نامــه دیگر همچنیــن در حال انجام 
کارهای دیگری هم هســتیم که فکر می کنم آن ها 
هم در رشــد دانایی برای ملت ایران مؤثر باشد. ما 
تصور می کنیم که با ایــن کار برای حفظ و تثبیت 
موقعیــت فرهنگی خود اقدام کرده ایم و از این راه 
گاهی رسانی به مردم  است که می توانیم به فرآیند آ

کمک مؤثری کرده باشیم.■

همان طور که مي دانيد فولکلور، 
به مثابه جوهر فرهنگ ملي هر 
کشوري است و ما وقتي که اين 
را بنويسيم مي توانيم بگوييم که 
مؤثرترين اقدام را در راه حفظ 

فرهنگ ايراني انجام داده ايم
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در آغاز جنگ تحمیلی، شــما استاندار  ■
خوزســتان بودید. در آن زمان نیروهای 
مردمــی از سراســر ایــران بــرای کمــک 
می شــدند.  اســتان  وارد  پشــتیبانی  و 
به خصــوص  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای 
صحبت های آقــای یونس طاهــری تأثیر 
بسزایی داشت. چند تن از افسران لشكر 
92 هــم زندانی بودند که آقــای خلخالی 
رفــت و عــده ای از آن هــا را آزاد کــرد. 
مشكل فرســودگی ادوات جنگی وجود 
داشــت. در روز 10 مهر هم انفجاری در 
اســلحه خانه رخ داد و وضعیت عجیبی به 
وجــود آمد. با وجود همــه این اتفاقات و 
شرایط اســتانداری چطور اداره می شد؟ 
از دیــد یک اســتاندار و با توجــه به اینكه 
خودتان هم ســوابق مبارزاتــی و نظامی 
داشتید، مسائل به وجود آمده در استان 
را در زمان حمله صدام چگونه می بینید؟ 
نقش اســتانداری در آن زمــان چه بود؟ 
رابطه شما با ستاد جنگ های نامنظم، ائمه 
جمعه، نماینده ولی فقیــه، رئیس جمهور، 
شورای انقالب، شورای عالی دفاع، آقای 
آقــای هاشــمی رفســنجانی،  خامنــه ای، 
بنی صــدر و ســایرین چگونه بــود؟ رابطه 

ارتش و سپاه در آن زمان چگونه بود؟
زمانی که قضایای کردستان پیش آمد به کردستان  □

رفتم که مسائل آنجا مفصل است. وقتی که جریانات 
کردســتان به صورت نظامی از بیــن رفت به دفتر امام 
آمــدم. چنــد روز آنجا بودم تا اینکه یــک روز آقای 
هاشــمی  رفســنجانی که آن زمان وزیر کشور بودند 
بــه دفتر امام در قم آمدنــد و به امام گفتند به هرکس 
می گوییــم بروید خوزســتان نمــی رود، ببینیم آقای 
غرضــی می رود؟! احمد آقا و امــام به من گفتند من 
هم پذیرفتم. آقای هاشمی یکی از خودروهای پژوی 
وزارت کشــور را به ما داد. آقای موســوی جزایری و 
اسماعیل زمانی هم آمدند و به خوزستان رفتیم. پیش 
از اینکه من به خوزســتان بروم هم یادم هست که در 
شــورای انقاب بحث اســتان خوزســتان بود. آقای 
مکری به سراغ مهندس بازرگان رفت و تیمسار مدنی 
را به عنوان استاندار معرفی کرد. روزی که می رفتند به 
من هم گفتند بیا برویم. گفتم نه. اگر آقای مدنی از 
نیروهای انقاب استفاده نکند نمی تواند دوام بیاورد. 
آقای مکری که در جبهه ملی بود خیلی به این مسئله 
توجه نکرد. وقتی به خوزستان می رفتم به آقای هاشمی 
گفتم که همه مسئولیت خوزستان بر عهده من است. 
انتخاب فرماندار، بخشــدار، شهردار و خاصه همه 
امور در اختیار من اســت زیرا موفق نمی شوم بیایم و 
تأیید همه این کارها را از شــما بگیرم. به خوزســتان 

رفتم و در آنجا یک اندراس1 کامل حکومتی را دیدم 
کــه تمام گروه ها در آن فعال بودند. یکی از فدایی ها 
به من پیغــام داد که جای بدی آمــده ای؛ یعنی تمام 
تأسیســات در خوزســتان تعطیل بود، اما تأسیســات 
نفتی کار می کرد. هر روز تظاهرات بود و شــوراهای 
مختلف به داخل استانداری می آمدند؛ البته همه این 
شــوراها نامربوط نبودند. اســتعداد انقاب در آنجا 
خیلی زیاد بود. نیروهای بسیار زیادی وجود داشت. 
اگر بگویم پرتحرک تر از اصفهان بود گزاف نگفتم. 
بحث اینکه چه کسی معاون، بخشدار، شهردار و... 
باشــد را تقریبًا در همان هفتــه اول حل کردم. یک 
ماه از آمدنم نگذشــته بــود که جو خوزســتان آرام 
شد. تکلیف همه پست ها روشن شد. بعدازظهرهای 
سه شــنبه همه به منزل من می آمدند و جلسات 50 تا 
100 نفــره تشــکیل می دادیم و در مورد اداره اســتان 
بحث می شد. همان جا هم تصمیمات را می گرفتیم. 
تقریبًا اســتانداری در دســت نیروهــای انقابی بود. 
هیچ چیز پنهانی وجود نداشت. تنها جایی که قدری 
از ما فاصله داشــت ارتش بــود؛ آن هم به خاطر نفوذ 
بسیار زیاد ضدانقاب در ارتش بود. برای نمونه پس 
از ســیلی که اتفاق افتاد، از فرمانــده نیروی دریایی 
وقت که منسوب به گذشته بود خواستیم از امکاناتش 
برای کمک به حل وضع موجود استفاده کند؛ اما او 
به صحبت های فنی پرداخت و در آخر هم گفت من 

در عزل فرماندهان، انقالبی عمل کردم
جنگ تحمیلی و استانداری خوزستان در گفت وگو با سید محمد غرضی

بیش از ربع قرن از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است، اما این واقعه 
هنوز به تاریخ نپیوســته است. برخی از موضوعات مربوط به آن دوره، 
هنوز سربســته مانده است. خیلی ها پس از سال ها برخی ناگفته ها را 
بیان می کنند و بعضی وقت ها هم این اظهارنظرها زمینه ساز بحث های 

دامنه داری می شود.
چشــم انداز ایران، در شماره های پیشین، در گفت وگو با صاحب نظران 
برخی مباحث مربوط به دوران هشت ساله دفاع مقدس را بررسی کرده 
است. در این شــماره و در آستانه سی و پنجمین سالگرد شروع جنگ 
تحمیلی، با محمد غرضی گفت وگو کرده ایم. ایشــان در زمان شــروع 
حملــه عراق به ایران اســتاندار خوزســتان بوده انــد. در این گفت وگو 
بــه برخی مباحث ازجمله روابط ایشــان با ســتاد جنگ هــای نامنظم 
و موضوع خراب کردن ســد دز، پرداخته شــده اســت. غرضی شرایط 
استان خوزستان در شهریور 59 را این گونه ترسیم می کند: »شش روز 
پیش از جنگ، بنی صدر تعدادی از افســران را به خوزســتان فرستاد. 

گفت جنگ در حال وقوع است«. 
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می توانم 300 هزار تومان کمک نقدی کنم که شکر 
بخرید و به ســیل زدگان بدهید! یعنــی حاضر نبود از 
امکانات نیروی دریایی اســتفاده کند. از این حرف 
بســیار ناراحت شدم و او را از جلســه بیرون کردیم. 
ژاندارمری بسیار خوب بود و با ما همکاری می کرد. 
پــس از انفجارهایی که صــورت می گرفت، روزی 
فرمانده  ژاندارمری به من گفت اصًا از این لوله های 
نفتی که منفجر می شــوند نگران نباش. 12 ماشین به 
من بــده، در یک هفته جلویــش را می گیرم. گفتم 
چطور؟ گفت من عوامل این کار را می شناسم، فقط 
امکاناتــش را ندارم. من هم 12 ماشــین در اختیارش 
گذاشــتم. دو ماه بعد که به خدمت امام رفتم ایشان 
گفت چطور شــد ماجرای انفجارها تمام شد؟ گفتم 
باالخره حلــش کردیم. واقعًا با کمــک آن فرمانده 
ژاندارمــری، تمام قضایا حل شــد و دیگــر هیچ لوله  
نفتی منفجر نشد. کسی را هم دستگیر نکردیم. گویا 
می دانستند عوامل انفجار چه کسانی هستند و به آن ها 
گفتنــد بروید دنبال کارتان. شــهربانی هم همکاری 
می کــرد و در جلســات همه اتفاقــات را می گفت. 
دائم به فرمانداری شــهرها سرکشــی می کــردم و با 
مردم صحبت می کردم. راننده ای به نام شیرین کام 
داشتم. آن زمان 18 سال سابقه فعالیت در استانداری 
داشــت. به من می گفت همه افرادی که به جلسات 
شــما می آیند را می شناســم. برای مثال به شــادگان 
کــه رفتیم، از این طرف و آن طرف ریختند و جلســه 
را به هم زدند. او همه آن ها را می شــناخت. ســابقه 
داشــتند. رفت به آن ها گفت دوران سابق تمام شده، 
شــماها باید کامتان را تغییر دهید. خاصه این ها را 
گفت و جلسه آرام شــد. واقعًا آدم بااستعدادی بود. 
از هر عامل اداری دیگــری برای من باارزش تر بود و 
به شدت به انقاب و امور مردم توجه داشت. بدترین 
مســائل اجتماعی شــوراهایی بودند کــه همه کارها 
را تعطیــل کرده بودند و دائمــًا طلبکاری می کردند. 
شــورای فوالد اهــواز 11 نفر عضو داشــت. از آن ها 
پرسیدم در شــورا چه کرده اید؟ همگی جوان بودند. 
گفتند ســاعت نهار را به جای 12 به 11 تغییر داده ایم. 
گفتم خب از تولیــدات و امکانات چطور؟ در آنجا 
چه کرده اید؟ توضیحاتی دادند. بسیار توجه داشتیم، 
ببینیم وضع سیاســی اســتان چطور اســت. به همراه 
آقای موســوی جزایری ظهرهــا در جاهای مختلف 
نماز وحدت می خواندیم. در 27 یا 28 خرداد ســال 
59 به اتفاق آقای موســوی جزایری قرار گذاشتیم که 
بــه پادگان ارتش برویم و با آن ها صحبت کنیم. آنجا 
آقای موســوی نماز را خواند و من ســخنرانی کردم. 
احساس کردم اینجا یک جریاناتی وجود دارد. چون 
افســران به جای اینکه جلو بنشینند پراکنده در عقب 
ســالن جمع شــده بودند. درجه داران ترسیده بودند. 
شــروع کردم از تاریخ ارتش ســازی ایــران صحبت 
کردم. خدا کمک کرد و حرف ها همین طور می آمد. 
واکنش مثبت و منفی نمی دیدم. برخی وقت ها سرها 
به عقب می گشت. ساعت چهار عصر به استانداری 
برگشــتیم. بچه های استانداری گفتند چه نشستی که 
ســه تیپ زرهی لشکر 92 که مأمور مرزبانی بوده اند، 
بدون مجوز به داخل پادگان آمده اند. توپشــان هم به 
سمت اســتانداری است. من هم دیگر تحمل نکردم 

و همان جا هر ســه فرمانده نیــروی دریایی، زمینی و 
هوایــی را عوض کردم. شــمخانی را فرمانده نیروی 
زمینی، آوایی را فرمانده نیــروی هوایی و جهان آرا را 
فرمانده نیروی دریایی انتخاب کردم. جزو اختیاراتم 
نبــود؛ ولی انقابی عمل کردم. شــبی که این کار را 
کردم با کودتای نوژه مصادف شد. نیروهای انقاب، 
افســران فراری را گرفتند و در زندان معلوم شــد که 
آقای بختیار آمده در دفتر صدام نشسته تا کودتاگران 
نوژه به امام حمله کنند و خوزســتان را هم بگیرند و 
آقای بختیار در خوزستان اعام جمهوری دمکراتیک 

کند؛ البته این ها در جایی نیامده است.
وقتــی من این هــا را عــوض کردم محســن رضایی 
بــه بنی صــدر گفته بود غرضی ســیر عــادی عزل و 
نصب ها را بر هم زده اســت. بنی صــدر هم می رود 
پیــش امام و شــروع می کند به داد و قــال کردن که 
غرضــی باید اعدام شــود. امــام به من پیغــام داد به 
تهران بیاییــد. خدمت حضرت امــام رفتم. وقتی که 
رفتم آقای خامنه ای داشتند از در خارج می شدند، به 
من گفتند اگر امام نبــود اعدامت می کردند. امام به 
ما گفت ســری به آقای بنی صــدر بزنید. رفتیم پیش 
آقای بنی صدر. آقای موســوی اردبیلی هم آنجا بود، 
آن چنان به من تند شد که البته من ساکت ماندم. من 
به حــاج احمد آقا در مورد بنی صــدر گفته بودم که 
این شــخص ر ئیس جمهور می شود و 10 هزار نفر هم 
کشته می شــوند و این حرف هم به گوششان رسیده 
بود. بنی صدر می دانســت من خیلی موافق او و دارو 
دسته اش نیستم. در خوزستان کم کم قضیه روشن شد 
که شــکل کودتای زمینی و هوایی و این ها دنباله اش 
چه بــود. وقتی کودتا در خوزســتان به هم می خورد 
شــش نفر موفق می شوند فرار کنند و به بغداد بروند. 
سندی ندارم ولی گویا بعدازاین اتفاقات بین صدام و 
بختیار و افســران این بحــث پیش آمده که می گویند 
همان موقع که غرضی با امام جمعه به پادگان آمد باید 

او را می کشتید.
در چنیــن وضعی ما زود فهمیدیم که جنگ در حال 
شــروع اســت. دائم مواد منفجره از طریق مرز عراق 
به ایران وارد می شــد. یک مورد این بود که یک روز 
آقای محمدی که اآلن در وزارت امور خارجه اســت 
به دفترم آمــد و گفت چند صد کیــف حاوی مواد 
منفجره در مرز کشــف کرده انــد. آن زمان تکیه گاه 
ما اطاعات مردم بود. از دشــت عباس و سوسنگرد 
و شلمچه خبر می آوردند و    ما فهمیدیم عراق در کنار 
مرزهایــش آرایــش نظامی گرفته اســت. آن زمان نه 
ســپاه بود، نه ارتش بود و نــه فرماندهی؛ یعنی اصًا 

سروســامان درست وحسابی نداشت. ما بودیم و چند 
نفــر انقابــی و مــردم. در تهران دعــوا بین حزب و 
بنی صدر بود. خوزستان در آن زمان متروکه شده بود. 
دعوا در تهران بود. سپاه هم جانی نداشت. در همین 
زمینه ها دو ماه قبلش عناصری به دانشگاه اهواز حمله 
کردند و آنجا را تصرف کردند. بچه های نماز جمعه 
به آنجا رفتند و هفت نفر شــهید شدند و دانشگاه از 
دســت اسلحه به دست ها آزاد شــد. 13 فروردین 59 
ســه هزار نفــر از چریک های فدایی به ســپاه دزفول 
حمله کردند. بچه ها جمع شدند و گفتند چه کنیم؟ 
به آقای شــفیعی که اآلن عضو مجلس خبرگان است 
گفتم حاج آقا به عنوان نماینده استاندار سری به دزفول 
می زنید؟ ایشان هم رفت آنجا، عمامه اش را کشیدند 
و کتکش زدند. تمام فدایی ها از سراسر کشور به آنجا 
آمده بودند. حسابی جنگ شد. باالخره مقاومت شد 
و ســپاه به دســت آن ها نیفتاد. این نشــان می داد که 
استان حالت تعادل نداشت. یکی از دوستان به آقای 
موســوی جزایری گفته بود اگر آقای غرضی نیامده 
بود خوزســتان از دســت رفته بود. آقای جزایری هم 
در جــواب گفتند اگر ایشــان نیامده بــود ایران رفته 
بود. خاصه اینکه کسی توجهی به اطراف نداشت. 
جنــگ سیاســی در تهران بود. کســی به اســتان ها 

خصوصًا خوزستان نمی آمد.
در کودتای نوژه چند نفر از لشــكر 92  ■

بازداشت شدند؟
50 یا 60 نفر بازداشت شدند و شش نفر هم اعدام  □

شدند.
قبــل از جنــگ، کودتــای نــوژه بــا دو  ■

ســناریو شــروع شــد. اگــر موفق شــوند 
که هیــچ، اگــر هم موفــق نشــوند چون 
نیروهای زبده ارتش دســتگیر شــده اند، 
از ایــن طریق بــه ارتش ایــران ضربه وارد 
می شــود و تضعیف می شــوند. در اســناد 
آمده کشــمیری شــدیدًا به دنبــال اعدام 

افراد دستگیرشده بوده است.
من مطلع نشــدم که این افسران محکوم به اعدام  □

شدند. صبحگاه در پادگان اعدامشان می کنند. همان 
روز بنی صــدر به پادگان می رود. به او می گویند خبر 
داری کــه صبح چه اتفاقی افتاد؟ شــش نفر را اعدام 
کردند. او هم برافروخته و عصبانی می شود و دعوایی 
به وجود می آید. من هــم به او گفتم بنی صدر یادت 
باشد دیگر به خوزستان نیا. بعدازآن انسجام خوزستان 

ازلحاظ سیاسی انجام شد و آماده جنگ شد.
شــما که می دانســتید احتمــال وقوع  ■

جنگ وجود دارد آیا اقدامات پیشــگیرانه 
میــن  مرزهــا  در  می دادیــد؟  انجــام  را 
می کاشتید؟ با تهران هماهنگ می کردید؟

مســئله این بود که لشــکر 92 خوزستان خودش  □
جزو کودتاگران بود. عوامل وابســته به رژیم گذشته 
همــه مطلع بودنــد. تنها کار ما این بــود که جو را به 
سمت انقاب نگه داریم. شش روز پیش از جنگ، 
بنی صدر تعدادی از افســران را به خوزستان فرستاد. 
گفــت جنگ در حال وقوع اســت. آن ها هم آمدند 
و گــزارش کردنــد. افســران ایــران، عــراق را یک 

همان جا هر سه فرمانده نيروي 
دريايي، زميني و هوايي را 

عوض کردم. شمخاني را فرمانده 
نيروي زميني، آوايي را فرمانده 

نيروي هوايي و جهان آرا را 
فرمانده نيروي دريايي انتخاب 

کردم. جزو اختياراتم نبود؛ ولي 
انقالبي عمل کردم
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ابرقدرت نشــان دادند کــه ما هیچ چیز نیســتیم. در 
آن جلســه فهمیدیم که این ســتادی که دارد گزارش 
می دهد فضای روانی بســیار قوی دارد. گفتم بچه ها 
به هیچ وجه نمی شــود به این ها تکیه کــرد. باید آماده 
شویم. انصافًا مردم خوزستان خیلی فداکاری کردند. 
مقاومــت خرمشــهر یک پدیــده بــزرگ اجتماعی 
اســت. این اتفاقی کــه می گویم مربــوط به پیش از 
ســقوط خرمشهر است. در دفتر نشســته بودم. آقای 
سلطانی که فرماندار سوســنگرد بود تماس گرفت و 
گفت محاصره شــده ایم. تانک هــای عراقی آمدند. 
ســه هفته از جنگ گذشــته بــود و دیدیم هیچ کس 
نیست. راه سوســنگرد هم بسته است. گفتیم چطور 
برویم پادگان حمید؟ آقای شوکت پور راننده من بود. 
گفت از دزفول راه دارد که برویم. رفتیم و در مســیر 
دیــدم تعداد زیادی دارند پیــاده و با لباس غیرنظامی 
برمی گردنــد. هر چه فکر کردم گفتــم این ها اگر از 
جنگ فــرار کرده باشــند، باید لباس عربی داشــته 
باشــند. همه آن ها ســربازان فراری پادگان بودند. از 
پادگانی که ســه هزار نفر نظامی داشــت و تجهیزات 
مفصلی از دوران حکومت قبلی برایش باقی مانده بود 
تنها یازده نفر مانده بودنــد. بارها به بنی صدر گفتیم 
که به ما اســلحه بده. خصوصــًا آرپی جی، اما نداد. 
مصطفی کفاش زاده را فرســتادیم نزد حافظ اســد و 
پنج عدد آرپی جی آورد. آن شب آرپی جی داشتیم. 
من بودم و یازده افســر. یکی از آن ها مســن و 10 نفر 
افسر جوان بود؛ یعنی سرباز نداشتیم. به پادگان حمید 
رسیدیم. دیدیم 150 لر با تفنگ های ساچمه ای برای 
کمک آمده اند. حدود ســاعت یک نیمه شب بود. 
یکی از تانک هــای عراقی را مورد هدف قرار دادیم. 
شلیک به هدف خورد و شعله آتش تانک منفجرشده 
تا باال رفت. لشــکری که اطراف ســنگر بود همگی 
فرار کردند. شــکر خدا عراق از محاصره سوسنگرد 
برگشــت. خاصه درنهایت 400 ماشین عراقی پر از 
مواد تسلیحاتی را به عنوان غنیمت تحویل سپاه دادم. 
اگر کمی بیشــتر توان نظامی داشــتم به مــرز عراق 
می رفتم و راه ارتباطی بین بصره و بغداد را می بســتم، 

اما هیچ توان و امکاناتی نداشتم.
زمانــی که عراق پنج اســتان کشــور را  ■

اشــغال کرده بود، شرایط اســتان چطور 
بود؟
جنــگ بود و مقاومــت و نگرانی. من زمانی که  □

متوجه شــدم عراق دیگر پیشــروی نمی کند اعصابم 
آرام شد.

چرا لشــكریان عــراق در جایی متوقف  ■
شدند و دیگر پیشروی نكردند؟

مــا از نظامی ها پرســیدیم که عراقی هــا چرا جلو  □
نمی آیند؟ گفتند چون می ترســند قیچی شوند. آن ها 
تنها متکی بــه تجهیزات بودنــد. عراقی ها یک بار تا 
سه راهی خرمشــهر آمدند. این منطقه اآلن تقریبًا در 
وسط شــهر اهواز اســت. آن زمان کنار شــهر اهواز 
بود. عراقی ها آمدند و دیدند کســی نیست. صبح به 
من گفتند کــه آقای غرضی عراقی هــا آمدند. آقای 
علــی جنتی آن زمان در صداوســیما بود. به او گفتم 
که چنین اتفاقی افتاده اطاع رســانی کنید که ما در 

حال رفتن به آن منطقه ایم و هرکسی می خواهد بیاید. 
ساعت 7 صبح بود که این صحبت را کردم. ساعت 
9 صبح تمام مردم اهواز، مرد و زن، همه به ســه راهی 
خرمشــهر آمده بودند. عراقی ها مجبور شدند دوباره 
عقب نشینی کنند. خداوند تیمسار فاحی را رحمت 
کند. آدم باشــهامت و پرتوان و دانشــمندی بود. او 
گفت وقتی تعدادی از افســران عراقــی را گرفتیم و 
پرسیدیم چرا عقب نشینی کردید گفتند دیدیم لشکر 
بی انتهایــی در حال آمدن اســت. آن قضیــه اهواز را 
حفظ کرد و اهواز شهری مسکونی باقی ماند. تعداد 
مردم انقابی و اسامی به قدری زیاد بود که صدام را 
از پیشــروی مأیوس کرد. بعدها سپاه توانست کم کم 
نیروی انسانی خود را تکمیل کند. هر چه آیت الله و 
نوحه خــوان و تفنگ به دســت و جوان بود را جذب 
کــرد. جریان مقاومت خرمشــهر هم بیشــتر مدیون 
بچه های خرمشهر و آبادان بود. من آنجا آموختم که 
تأسیســات شــهری در زمان جنگ به امامزاده تبدیل 
می شود. به قدری تأسیســات برای مردم مهم بود که 
باوجود شــهادت هرروزه تعدادی از مــردم در آنجا، 
بازهــم کوتاه نمی آمدند. غم انگیز اســت که بگویم 
عده ای به مــن گفتند برویم ســه راه خرم آباد و آنجا 
دفاع کنیم. وقتی این را شنیدم ستون فقراتم شکست. 
چطور برویم آنجا و خوزســتان را رها کنیم. بگذارید 
استراتژیســت ها هر چه می خواهند بگویند، اما مردم 
چیز دیگری هستند. َعَلم جنگ را مردم بلند کردند. 
تکنولوژی جنــگ را مردم ســامان دادند. همه  کاره 
مردم بودند. جنگ پدیده بســیار بزرگی اســت. اگر 
امــروز خاورمیانــه در حال مقاومــت در برابر تجاوز 
امریــکا و غرب اســت، بــه علت جنگی اســت که 
عراق به ما تحمیل کــرد، زیرا این جنگ رزمندگانی 
را پرورش داد. ســال 62 سید حسن نصرالله خدمت 
امام رفتند. امام به آن ها گفتند بروید بجنگید و مبارزه 
کنیــد. بعــد هم به دفتر مــن آمدند. بــه آن ها گفتم 
می خواهید بجنگید؟ بروید خوزســتان را ببینید و یاد 
بگیرید که ما چطور می جنگیم. افغان ها جنگیدن را 
در مرزهای ما یاد گرفتند. لبنانی ها، سوری ها و حتی 
خود عراقی ها. همه این ها جنگیدن را از ما آموختند. 
غرب جنگ را به ما تحمیل کرد و بعد هم مقاومت و 

دفاع جانانه ای به خودشان تحمیل شد.
آن زمان که ســپاه هنوز تشكیل نشده  ■

را  خرمشــهر  مقاومــت  ارتــش،  و  بــود 
لجستیک نمی کرد، آیا استانداری این کار 

را می کرد؟
دســت ما بســیار باز بود، چراکه نیروی انســانی  □

بسیار زیادی داشتیم. همین بچه های تهران کمیته ای 
در آبادان ایجاد و ایستادگی کردند، یا در جزیره مینو 
عــده ای که از بابل آمده بودنــد در خود جزیره مینو 

ماندند و از همان شهر بابل هم تأمین می شدند.
رابطه شــما با ســتاد جنگ های نامنظم  ■

چطور بود؟
خوب بود. آقای خامنه ای وقتی وارد خوزســتان  □

شــدند به اســتانداری آمدند و در منزل من هم مدام 
با هم صحبت می کردیم بعد که دانشگاه تعطیل شد 

به اتفاق آقای چمران به آنجا رفتند.
شــنیده شــده اســت شــما به جبهه و  ■

رزمنده ها کمک نمی کردید.
لعنت بر کسی که به رزمنده کمک نکند. اتفاقًا  □

من هرگز در زندگی ام برخورد سیاسی نکردم. همیشه 
به دنبال کار کشور بودم.

ســخنرانی  ■ یــک  در  عالیــی  ســردار 
بازپس گیــری  از  پــس  کــه  می گفتنــد 
خرمشــهر، امــور خارجه ما بایــد فعال تر 
می شــد و مفاد قطعنامه را مطرح می کرد. 
گاهی هــم این بحث ها مطرح می شــود 
کــه در دو مقطع جنگ می توانســت تمام 
شــود؛ یكی بعد از بازپس گیری خرمشهر 
و دیگــری پــس از نبــرد فــاو. نظــر شــما 

چیست؟
زمانی که خرمشــهر آزاد شد من وزیر نفت بودم؛  □

اما در ســتاد سیاسی کشــور افرادی که توان این نوع 
برخورد را داشــته باشند نداشــتیم. ما بیشتر در دوره 
جنگ ازلحاظ فیزیکی خوب عمل کردیم. در باقی 
جنبه ها نه اینکه ضعیف باشیم، بلکه حواسمان نبود. 
تاش این بود که دشــمن را از نظر فیزیکی شکست 
دهیــم. آن چیزی که در بدنــه دولت موجود بود این 
بود که ما هســتیم، هویت داریم و دشمن را شکست 
دادیــم. در دوران وزارت نفــت، بــا توجــه موقعیت 
وزارتخانــه، امکانات فــراوان و ارتباطــات زیاد بود. 
به واسطه آن امکانات و ارتباطات 90 کشتی خریدم. 
پنــج هواپیمای F4 هــم به قیمت هرکــدام 9 میلیون 
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دالر از اتیوپی خریداری شــد. این کارها را که کردم 
هدف میخکوب کردن و شکســت دادن دشمن بود. 
پس از وقایع اتفاقیه، صاحب نظر زیاد پیدا می شــود. 
تئوریســین ها و دلســوزان و... می گوینــد اگــر این 
کار را می کردیــم یــا آن کار را می کردیم فان اتفاق 
می افتاد. همین بزرگانی که این حرف ها را می گویند 
اگر در عمل بودند نتایجش همان اتفاقات می شــد. 
آن زمــان خیلی ها مخالــف جنگ بودنــد. افتخار 
می کنــم اآلن هم با آن ها در ارتباطم. من این پیغام را 
به آن ها می دادم که ما 200 ســال است نجنگیده ایم و 
می خواهیم بجنگیم تا جنگ را یاد بگیریم. شــما که 
مخالفید و نمی جنگیــد الاقل بگذارید ما بجنگیم و 

نحوه دفاع از کشور را یاد بگیریم.
آیــا  ■ خرمشــهر  پیــروزی  مقطــع  در 

نیروهایی بودند که هم عامل باشند و هم 
بگوینــد رفتن در خاک عراق چشــم انداز 

خوبی ندارد؟
امــام هم گفتنــد رفتن در خاک دیگر کشــورها  □

وجهــه ای ندارد؛ اما آن مجموعه ای که خرمشــهر را 
فتح کرده است حرف دیگری دارد. این را من متعلق 
به اشخاص نمی دانم. بعضی ها ممکن است از روی 
حــب و بغض چیــزی بگویند اما اینکــه پدیده های 
اجتماعــی را به اشــخاص و تئوری ختــم کنیم من 
نمی پســندم. یک عده ای می خواهند همه جریانات 
را بر ســر آقای هاشــمی بیندازند که من این را خیلی 

عدالت آمیز نمی بینم.
ورود شما به مجلس اول چگونه بود؟ ■
وقتی آقــای احمد ســامتیان به عنــوان نماینده  □

اصفهان از ایران رفــت، دیدم یک جای خالی وجود 
دارد. در انتخابات میان دوره شرکت کردم و در حدود 
392 هزار رأی آوردم. انتخابات میان دوره خرداد سال 

60 بود. بعدازآن هم به وزارت نفت رفتم.
به نقل از سردار عالیی، پس از پیروزی  ■

خرمشــهر، احمد آقای خمینــی، نامه ای 
هفت صفحــه ای به امام نوشــتند. در ابتدا 

امام با تصرف خاک عراق مخالفت می کند، 
اما گویا یک هفته طول می کشد که ایشان 
نظرشــان را بیــان کننــد. در ایــن مــدت 
مرحــوم احمــد خمینی متوجه می شــود 
که نظر امام در حال تغییر اســت. نامه ای 
احســاس  مــن  می گویــد  و  می نویســد 
می کنــم نظر شــما در حال تغییر اســت و 
تلویحــًا مخالفت می کنــد. می توانید این 
نامــه را از حاج حســن خمینــی بگیرید و 

بخوانید.
خب ســتادها به عقبه شــان متصل انــد و با عقبه  □

خودشــان کار می کنند. فرق ســتاد و مجری در این 
اســت که مجری در محل عملیات است. من نیازی 
نــدارم که بگویم حرف شــما را قبول نــدارم. قبول 
دارم، اما برایش تحلیل دارم. بعد از 30 سال خدمتتان 
عرض می کنم. در اربعین ســال گذشــته 20 میلیون 
نفــر به زیارت امام حســین رفتند. ایــن همان حرف 
اســت که دارد به ســمت کربا و نجف و قدس هم 
می رود. این همان استعداد اجتماعی است. آن زمان 
به آن شــکل بود، اآلن به این شــکل درآمده است. 
انقاب اجتماعی ایران مختص به ایران نیســت، یک 
فرهنگ منطقه ای بسیار گســترده است و توان عمل 
و عکس العمل دارد. آنکه می خواســت به عراق برود 
نمی خواســت فتح کنــد، بلکه می خواســت صدام 
را زمیــن بزند. اگر اآلن که موقعیتش اســت من این 
حرف را نزنم خیانت اســت. ایــران منطقه فرهنگی 
بزرگی اســت که بر کل منطقه حاکم است. جنگی 
در ایــن منطقه و همچنین بیــن اروپایی ها وجود دارد 
که سیاســی و نظامی نیست، بلکه فرهنگی است. به 
ترکیه نگاه کنید. هیچ چیزی در آنجا استوار نمی شود؛ 
اما ایران تثبیت شده و توانمند است. من می گویم شما 
ایــران را خوب اداره کنید، آن گاه همه چیز درســت 

می شود. رضایت مردم را به دست بیاورید.
برخــی می گوینــد اگــر بنی صــدر بــه  ■

گزارش هــا توجــه می کــرد و پیشــگیری 
می کــرد اتفاقــات دیگــری می افتــاد. آن 

زمان مجروحان بیمارستان های اهواز و 
آبــادان می گفتند ما گزارش هــا را دادیم. 
در ایــن حد می تــوان انتقاد کــرد که چرا 
اقدامــات به موقــع انجــام نشــد یــا اصاًل 

نمی توان انتقاد کرد؟
قطعًا. ولی ســتاد توان این فهم را نداشت. یک بار  □

آقــای رحیم صفوی گفت من حاضــرم برای کاری 
600 شــهید بگذارم. من حرف های بســیار تندی به 
آن ها زدم. گفتم شــما این بسیجی ها را مثل پول خرد 
در جیب هزینه می کنید. چرا بســیج تشــکیل شد؟ 
چون سپاه ستاد شده بود و می خواست فرمان بدهد. 
امام که دید این ها این طور شدند گفت بسیج تشکیل 

شود.
ایده بســیج 20 میلیونی هــم از طریق  ■

همین مردم به امام داده شد.
بله. به حرف خــودم برمی گردم. اگر افرادی که  □

در ستادند عقبه اجتماعی قوی داشته باشند اموراتشان 
می گذرد اما اگر عقبه اجتماعی منفعت طلب داشــته 
باشند از بین می روند. چرا دولت ها در ایران خوش نام 
نیســتند. چرا از بین می روند. از مشروطه تاکنون غیر 
از دولــت مرحوم مصدق باقی خوش نام نیســتند. به 
اشــخاص کاری ندارم. منظورم دولت هاست. وقتی 

عقبه اجتماعی نداشته باشند محو می شوند.
اینكــه شــما می خواســتید ســد دز را  ■

منفجر کنید تا لشكریان صدام را آب ببرد 
صحــت دارد؟ از آن به نام لشــكر آب هم 

نام برده می شود.
خیر. آن داستان یک جنگ روانی بود. من دیدم  □

عراقی ها به دشــت آزادگان آمده اند. می دانســتم که 
آن ها جاســوس دارند. به همین دلیل شایع کردیم که 
آب در حال حرکت است. خودم هم به اتفاق چند نفر 
دیگر برای صحنه ســازی رفتیم کلنگ بزنیم و سد را 
باز کنیم تا آب جاری شــود. اتفاقًا مرحوم بهشتی به 
من گفت می خواهی سد را سوراخ کنی؟ گفتم خیر 
داستان این طور است. یک جنگ روانی بود که تأثیر 

زیادی هم روی فرار نیروهای عراقی گذاشت.
نظرتــان در مــورد تشــكیل نیروهــای  ■

سه گانه و پنج گانه در سپاه چه بود؟
زمانی که ســپاه تشــکیل شــد و حکمــش را از  □

امام گرفتیم در شــورای انقاب به اتفــاق گفتند که 
آقای غرضی فرمانده ســپاه نباشــد. آقای هاشــمی 
مرا خلع کــرد و ابوشــریف را جایگزین کردند. من 
نظریه ام در تشــکیل ســپاه با ســایرین فرق می کرد. 
من به ســازمان دهی مجرد اداری اعتقاد ندارم. نقش 
لشــکرهای ســازمان یافته را در طول تاریخ می بینید؛ 
مانند ســتاد جنگ امریکا با عــراق. صاحبان امتیاز 

عمرشان کوتاه است.
از روحیــات مرحــوم امــام نســبت به  ■

جنگ بگویید.
کسانی که بسیار به امام نزدیک بودند دائم نکات  □

و مســائل منفی را به ایشــان منتقل می کردند و امتیاز 
می گرفتند. مثًا می گفتند پول نداریم، سرباز نداریم 
یا سخنان این چنینی تا یک سری کمک هایی به دست 
بیاورند. من هرگز این کار را نمی کردم. هرگز حرف 
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منفی به ایشــان نــزدم. هم در نجف و هــم در ایران 
گزارش های مثبت زیادی به امام دادم. یک بار حافظ 
اســد، عبدالحلیم خدام را فرستاد تا به او نفت بدهم. 
بــا خدام قــراردادی امضا کردیم تــا روزی 200 هزار 
بشــکه نفت به سوریه بدهیم. او ساعت دو بعدازظهر 
از فرودگاه رفت. ســاعت 4 عصر حافظ اســد اعام 
کرد که زمین، هوا و دریا به روی عراق بســته است. 
جلــوی جریان نفت عراق که به ســوریه و ازآنجا هم 
به یکی از ســواحل مدیترانه می رفت گرفته شــد. آن 
شــب رادیو لندن گفت که این کار دولت ایران مانند 
این اســت که ده لشکر را در مرز غربی عراق متمرکز 
کرده باشد. ما حریم سیاسی و نظامی ایران را به هزار 
کیلومتر دورتر بردیم. سوریه ما به ازای پول آن نفت ها 
تولیدات سوری داد. آن سیاست هنوز هم ادامه دارد. 
برخی به من گفتند تو چرا این کار را کردی؟ گفتم از 
بس نفت فروختم و پول آن را به مدیریت های داخلی 
ایــران دادم و آن ها این پول را هدر دادند، این بار 200 
هزار بشکه نفت دادم که مرزهایمان حفظ شود. البته 

این بعدها در مجلس تصویب شد.
در مورد نقش آقای بنی صدر حرف ها  ■

خیلــی مختلف اســت. برخــی می گویند 
ایشان موضع ضد جنگ داشت و به سپاه 
و بسیج اسلحه نمی داد. برخی دیگر مثل 
آقای هادوی می گویند خیر، ایشان بسیار 
نقش داشت. حتی یک بار به قدری داخل 
خــاک عراق رفته بود که نزدیک بود اســیر 

شود. کدام حرف را باید پذیرفت؟
ارتش با بنی صدر بود ولی ســپاه بــا او نبود. وی  □

می خواســت با اســتفاده از ارتش بجنگد لذا به سپاه 
کمک نمی کرد. روزی شــنیدم بنی صدر در دزفول 
اســت. من و مرحوم بهشتی دوتایی به آنجا رفتیم. در 
آن جلســه نظامیانی که بنی صدر هدایتشــان می کرد 
گفتند اگر می خواهید با عراق بجنگید باید این مقدار 
هواپیما، تانک و لشــکر داشته باشید و لیست بزرگی 
جلوی ما گذاشــتند. آقای بهشــتی می دانســت که 
این ها حرف ارتشــی ها نیست و حرف آقای بنی صدر 
اســت. گفت آقای بنی صدر، اگر مــن تمام نفت ها 
را هــم بفروشــم و بدهم به اروپا ایــن تجهیزات را به 
مــن نمی دهنــد. در جنگ هر چه به ســمت افراد و 
نظریه پردازی بروید دچار مشکل می شوید. بنی صدر 
دو هدف داشت. اول اینکه می خواست با استفاده از 
ارتش بجنگد تا بعدها حزب جمهوری و ســپاه بر او 
مسلط نشود. دوم اینکه نمی خواست بجنگد تا اینکه 
اروپا را قانع کند صدام لشــکرش را بــردارد و برود. 
در حقیقت می خواســت از سیاســت استفاده کند و 
برای خودش جا و مکانی پیدا کند. نه اینکه نخواهد 
بجنگد اما می خواســت جنگ را به ســمت اهداف 
سیاســی خود سوق دهد؛ یعنی اروپا را به نفع ایران از 

جریان جنگ جدا کند و بعد بجنگد.
نقش شــما در هماهنگی ارتش و سپاه  ■

چه بود؟
در دوره دوم محاصره سوســنگرد، من و تیمسار  □

فاحی با ارتش از یک ســمت و ســپاه هم از سمتی 
دیگر وارد سوســنگرد شدیم و شهر را آزاد کردیم. در 

طول عمرم سفید و سیاه نکردم.

اشاره کردید که در آن جلسه بین شما  ■
و آقای بهشتی و آقای بنی صدر، ارتشی ها 
درخواست تعداد بسیار زیادی امكانات و 
تجهیزات داشــتند که آقای بهشتی گفت 
تهیه این ها شدنی نیســت؛ اما چند سال 
بعد آقــای رضایــی فهرســت بلندباالتری 
از امكانــات و تجهیــزات را ارائــه دادند و 

درخواست کردند.
ببینید تفکر ستادی جز به اینجا نمی انجامد. تفاوتی  □

نمی کند. ارتشــی باشد، سپاهی باشد. اآلن تفکر این 
اســت که ســرمایه خارجی بیاوریم. من می گویم ما 
خودمان ســرمایه را داریم. به آوردنش نیازی نیست. 
اینکه فقط شــعار بدهی و حــرف بزنی و بگویی من 
نمی توانم اداره کنم مگر اینکه سالی این مقدار درآمد 
داشته باشم و تورم من هم این میزان باشد، این حرف 
30 ســال است که در حال گفته شــدن است. مردم 
دیگــر این حرف ها را نمی پذیرند. دائم دستشــان در 
جیب فقراست. نامه ای به آقای جنتی نوشتم و گفتم 
یک نان تافتون 400 تومانی شــده است 600 تومان. 
شما شورای نگهبانید. مصوب کننده بودجه اید. پس 

چکار می کنید؟ چرا تورم این طور است؟
ســخنرانی هایتان  ■ از  یكــی  در  شــما 

گفتید خوزســتان می تواند از نظر غذایی 
خاورمیانــه را تأمیــن کنــد. ایــن موضوع 

بررسی شده بود؟
بله. شــرکتی امریکایــی به نام هــارزا در دهه 40  □

خوزســتان را بررســی کرده و موردمطالعه قرار داده 
بود. از دغاغله تا بندر امام 200 کیلومتر اســت. 200 
متــر هم ارتفاع دارد. یک میلیون یا یک و نیم میلیون 
هکتار مساحت دارد. طرحشــان این بود که می توان 
این زمین را زه کشــی کرد و در تمام سطوحش تولید 
صورت بگیرد و ســه بار هم در ســال برداشت انجام 
شــود. به نظرم نه فقط خوزســتان که همــه ایران این 
قابلیــت را دارد. نمی توان فقــط معضات را گفت، 
باید راه حل ها را هم بگویی. وقتی با پدیده اجتماعی 
روبــه رو می شــوید باید پدیــده اجتماعــی را به کار 
بگیرید. در پدیده اجتماعی به کار گرفتن کشت در 
ایران بســیار باصرفه اســت. بازار را ببینید. وقتی بازار 
داریــد بنابراین بایــد از این پدیده بودن بــازار به نفع 
تولیدکننده استفاده کنید. باید یک برنامه چند ده ساله 
تدوین کنید و به سمتی بروید که بتوان توان مقاومت 
به دست آورد. از سال 43 تاکنون گندم وارد می شود. 
بعد برنج، بعد هم میوه. چون نتوانستی تولیدکننده را 
با منفعت به مصرف کننده معرفی کنی و برای کسب 
امتیاز سیاســی می خواهــی مصرف کننده همه چیز را 
رایگان و ارزان به دســت بیاورد. بــه همین دلیل هم 
شکســت خوردی. خب صدسال این کار را کردی، 
بیا و صدســال این کار را نکن. بیا بایســت و با مردم 
کار کن. مقطعی چیزی می گوییم که از بین می رود 

و بارش می افتد بر دوش نفر بعد. اگر عالمی، ســتاد 
داری، کارشــناس داری، خب بیا و راه حل بده. چرا 
خودت را به دســت باد و طوفان می سپاری؟ انقاب 
ســر جایش اســت؛ ولی دولت ها موفق نیستند چون 
نمی توانند رضایت مردم را به دست بیاورند. رضایت 

مردم در منفعت طلبی نیست، در کشورداری است.
چرا خوزستان را رها کردید و رفتید؟ ■
به محض اینکه مجلس تشــکیل شــد نمایندگان  □

به دفتر من هجــوم آوردند و تقاضاهــای غیرمعمول 
داشــتند. من هم رها کردم و رفتم. آنچه باعث شــد 
مــن بتوانم این حرف ها بزنم این بود که نظام مرا قبول 
داشت. من هم همیشــه به دنبال مردم می روم. من با 
حزب و تشکیات موافق نیستم. مرحوم بهشتی به من 
گفت به حزب جمهوری اسامی بیا. به ایشان گفتم 
آقای بهشــتی از منبر شــما جز موریانه باال نمی آید. 
ایشان شخصیت متعال و بزرگی داشت و فکر می کرد 
همه چیز به یمن شخصیت ایشان حل می شود. اگر به 
حزب می رفتم گرفتار همین دو گروه می شدم. یک 
گروه می شد عســگراوالدی و یک گروه هم می شد 
مهندس موســوی. با هــم دعوا می کردنــد، من هم 

نمی توانستم کاری کنم.
خب به حــزب می رفتید. تــا زمانی که  ■

مرحوم بهشــتی بود آن هــا را حل وفصل 
می کرد.

خیر. آقای بهشــتی مهندس موســوی را به عنوان  □
قائم مقام حزب انتخاب کرده بودند. آقای هاشــمی 
و شــهید باهنر هم بودند. آن ها موافق نبودند. از ابتدا 
دعــوا بود اما می ترســیدند که به روی آقای بهشــتی 
بیاورند. آقای بهشتی مسئولیت روزنامه را هم به آقای 

موسوی داده بودند.
خــب مســائل در طــول زمــان حــل  ■

می شــد. کشــور را در طول دوران جنگ 
چهار یا پنج نفر اداره می کردند. در ظاهر 
مجلس وجود داشــت اما تصمیمات مهم 
با اشخاص معدود و مشخصی مانند آقای 
هاشــمی گرفته می شــد. طبیعــت انقالب 

همین است.
این طبیعت انقاب نیســت، طبیعت اشــخاص  □

اســت که برای خودشــان پست و ســمت مدیریتی 
قائل می شــوند. چرا کلمه جمهوری مقدس شــد؟ 
چرا امــام این حرف را زد؟ جمهوریت یک اجماعی 
دارد. وقتی نمی خواهــی واگذار کنی و بروی، خب 
این طور می شود. وقتی امور را به دست پنج نفر بدهی 
یعنی شــما یک عده ای را نسبت به افراد دیگر تفوق 
می دهید. در فقه اســامی اصل اجماع وجود دارد؛ 
یعنــی اگر در طــول تاریــخ، روی موضوعی اجماع 
باشد، از آن تبعیت کنید. نه امتیاز، نه برتری، نه تفوق.

مســائل جنــگ در خوزســتان بســیار  ■
مفصل اســت. امیــدوارم در فرصت های 

بعدی استفاده بیشتری ببریم.■
پی نوشت

1. مندرس شده

کساني که بسيار به امام 
نزديک بودند دائم نکات و 

مسائل منفي را به ايشان منتقل 
مي کردند و امتياز مي گرفتند
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تحلیلی بر روند خاتمه جنگ

از تیرمــاه 66 که قطعنامــه 598 صادر  ■
می شــود تا تیر ســال بعد کــه جمهوری 
اعــالن  را  آن  پذیــرش  رســمًا  اســالمی 
)ره(  امــام  مواضــع  بررســی  می کنــد، 
نشــان می دهد ایشــان تا دو هفته پیش 
از پذیــرش می گوینــد هر نوع سازشــی 
خیانــت اســت و تأکیــد بر ادامــه جنگ 
دارند. ایشــان پس از پذیرش می گویند 
تــا همیــن اخیــر هــم نظــرم بــر ادامــه 
جنــگ بــود امــا ده ها گــزارش سیاســی 
نظامــی بــه دســتم رســیده کــه از همــه 
»تكان دهنده تــر« نامــه فرمانــده ســپاه 
اســت کــه می گویــد بــرای ادامــه جنگ 
می نویســد  و  داریــم  نیازهایــی  چنیــن 
درعین حــال جنــگ را ادامــه می دهیــم 
کــه ایــن دیگــر شــعاری بیــش نیســت. 
یــک موضع هــم از رئیس جمهــور وقت 
داریــم کــه روز پــس از صــدور قطعنامه 
می گویــد ما این قطعنامه را که زیر فشــار 
امریــكا صادر شــده اســت نمی پذیریم. 
غیــر از ایــن موضع رئیس جمهــور دیگر 
موضع خاصی را نســبت به قطعنامه 598 
پژوهشــگر  به عنــوان  شــما  نمی بینیــم. 
جنگ اگر اطالعات ما را کافی نمی دانید 
را  آن  نیســت،  درســت  ذهنیتمــان  یــا 

تكمیل کنید. 
یک برداشت این اســت که ما می خواستیم در  □

صحنه نظامی پیروزی های بیشتری به دست آوریم و 
از آن طریق به اهدافمان برسیم؛ اما در 28 فروردین 
67 فاو را از دســت می دهیم. سپس از شرق بصره 
عقب می نشــینیم، مجنون و خرمــال حلبچه را هم 
متعاقبــًا از دســت می دهیم و در آخــر هم ماجرای 
شــلیک به هواپیمــای مســافربری را داریــم. این 

روند را که بررســی می کنیم دو نظر موجود است: 
یکی اینکه در سیســتم، اطاعــات عمدًا و به غلط 
و هدفمنــد منتقل می شــده و دیگــر اینکه ضعف 
سیســتماتیک ذاتی وجود داشــته که هم اطاعات 
کامل به مرکز نمی رســیده و هم یکسری واقعیت ها 
درباره توانایی نیروهای خودمان به درســتی ارزیابی 
نمی شــده؛  لذا یک باره با شرایطی روبرو می شویم 
کــه حالت غافلگیرکننده برای مســئوالن ارشــد و 

رأس نظام تصمیم گیری ایجادشده. 
ســؤال دیگــر اینكه اصــواًل جمهوری  ■

موضعــی  چــه  از  را  قطعنامــه  اســالمی 
نمی پذیرفتــه و ضعف هایــی کــه برای آن 
برمی شــمرده چــه بوده اســت؟ بــه نظر 
می رســد با مواضعی که در ســال 66 در 
اختیارمان بــود اگر آن هنــگام قطعنامه 
را می پذیرفتیــم با شــرایط بهتری روبرو 

بودیم.
نحــوه  دربــاره  ســؤالمان  دوم  محــور 
واکنش ما به ورود امریكا به خلیج فارس 
است. حدودًا دو سال آخر جنگ صدام 
تالش داشت نیروهای امریكایی و غربی 
را بــه منطقــه خلیج فــارس بكشــاند و از 
ایــن طریــق بــا بین المللی کــردن جنگ 
در دریــا جبهه جدیدی علیــه ما باز کند. 
در دو ســال آخر نیروهای مــا در جبهه 
پیروزی چشــمگیری نداشــتند و مواضع 
خــود را به تدریــج از اواخــر ســال 66 و 
به ویــژه اوایــل 67 از دســت می دادند. 
در ایــن وضعیت تدبیر حكــم می کند که 
به اســتقبال درگیری با امریكا و باز شدن 
جبهه جدید نرویم، ولی به نظر می رســد 
جریانــی در داخل از درگیری بــا امریكا 
اســتقبال می کنــد. در نامه آقــای رضایی 

هــم می بینیم کــه ایشــان می گوید برای 
از خلیج فــارس  امریــكا  بیــرون رانــدن 
بــه چنیــن تجهیزاتی نیازمندیــم. آیا این 
برداشــت درســت اســت کــه جریانی با 
تحلیــل غلط از شــرایط به جــای کاهش 
ســطح تنــش بــا امریكایی هــا بــه دنبال 

افزایش درگیری نظامی بوده است؟
پیــش از آنکه به موضوع پذیــرش قطعنامه وارد  □

شــویم مایلم به نکته ای اشــاره کنــم. موضوعات 
تاریخی هم پیچیده و هم سخت  هستند و دائمًا هم 
به روز می شوند. گاهی آدم هایی هستند که تا دیروز 
جایگاهی نداشــته اند امــا بنا به موقعیــت امروزی 
خــود طوری صحبت می کنند کــه گویی آن زمان 
در رده  بــاال بوده اند. به عنوان مثــال همین مصاحبه 
اخیــر آقای احمدی مقــدم را در نظر بگیرید وقتی 
کســی آن بخــش مربوط بــه جنــگ را می خواند 
احســاس می کند ایشــان در تصمیم گیری، هم رده 
آقای رضایی یا آقای شــمخانی بــوده، درحالی که 
ایشــان در آن زمان اساسًا در این ســطح نبوده اند. 
درســت آن اســت که هرکــس می خواهــد درباره 
جنــگ صحبت کند ابتدا موقعیت خود را روشــن 
کند؛ یعنــی بین آنچه تحلیل اســت و آنچه اطاع 
محسوب می شود تفکیک کند و بگوید این بخش 
از اطاعــات من آن چیزی اســت که خودم درگیر 
آن بودم و این ها هم تحلیل های من است که اکنون 
دارم. چون متأسفانه این تفکیک صورت نمی گیرد 
بعضًا کســانی که اکنــون در موقعیتی قرار دارند و 
شهرتی پیداکرده اند حرف های گذشته را با جایگاه 
امروزشــان می زنند. غیرازاین مطلب، موضوع دیگر 
اطاعــات و مطالــب جدیدی اســت کــه مرتبًا به 

دست می آید. 
هفته پیش ســفری به کردســتان و آذربایجان غربی 
داشــتم. یک شــب میهمان یکی از مبارزان قدیمی 
کــرد  بودم که پیش از انقاب بــا بارزانی همکاری 
و در حوادث پس از  انقاب هم حضور فعال داشته 
است. ایشان می گفت پس از قرارداد الجزایر در سال 
55 یک شب به صورت اتفاقی پشت در اتاقی بوده که 
جلسه اطاعاتی حزب بعث در آن برگزار می شده و 
می شــنود بحث این بوده که صدام در آینده نزدیک 
می خواهد به ایران حمله کند. توجه کنید ســال 55 

امام مخالف ورود به خاک عراق بود

پذیرش قطعنامه 598 از ســوی ایران، در مقطع زمانی حساســی صورت گرفت و 
البته برای بسیاری غیرمنتظره بود. هنوز پس از گذشت بیش از دو دهه، مسائلی 
ناگفتــه باقــی مانده اســت. اتفاقــات روزهای آخــر جنگ، موضــوع گفت و گوی 
چشــم انداز ایــران بــا یکی از پژوهش گــران تاریخ جنگ بــود که در ادامــه از نظر 

خوانندگان عزیز می گذرد.
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هنوز صحبتی از انقاب اســامی در میان نیســت. 
آقای منوچهر یگانه دوست عکاسی است که عکس 
شــاه و صدام را پس از انعقاد قرارداد الجزایر گرفته 
است. ایشــان می گوید پس از امضا که شاه از اتاق 
خارج شــد، خبرنگاران ایرانی را بیرون فرستادند، اما 
چون چهره من قدری شــبیه عرب هاست، آن ها فکر 
کردند من عربم؛ لذا آنجــا ماندم. صدام گفت چه 
صلحی؟ من برنامه ای برای ایرانی ها دارم. منظورش 
این بود که به اصطاح حساب آن ها را خواهم رسید. 
خب، این ها فکت هایی است که طی زمان به دست 
می آید و روشــن می ســازد که صدام از ابتدا برنامه 
حمله به ایران را داشــته و آن نظریه ای که می گوید 
اگر انقاب اسامی به وقوع نپیوسته بود، ممکن بود 
جنگ نشــود را کمرنگ می ســازد و خود، موضوع 
تحقیقی می شــود که انگیزه هــای صدام برای حمله 
بــه ایران صرف نظر از وقوع انقاب اســامی چقدر 

جدی بوده؟
با یكــی از کردهای دوســتان بارزانی  ■

گفت وگوی مفصلی داشتیم. وی می گفت 
در حمله ای که از طرف کردها به رهبری 
مالمصطفــی بارزانی  بــه عراق شــد تمام 
گروهبان هــا و افســران پشــت توپ هــا 
ایرانی بودند و صدام در معرض شكست 
بود که قرارداد 1975 را پذیرفت. او واقعًا 
ذله شــده بود؛  بنابراین مشــخص بود که 

در آینده واکنش نشان خواهد داد.
ابعــادی می گویند  □ اینکــه بعضی هــا از یــک 

اگر فان شــعار را نمی دادیم، جنگ نمی شــد، نه 
اینکه بی تأثیر بــوده، ولی فکت های جدیدی که به 
دســت می آید مشــخص می کند عامل پررنگ تر و 
اصلی تری برای شــروع جنگ وجود داشته است. 
اصواًل آغاز یک جنگ دالیلی بســیار فراتر از شعار 
و بهانه هــای لفظــی دارد. حاال دربــاره بحث های 
جنــگ هم کــه مطــرح کردید همین طور اســت. 
مــن هم به عنــوان یک محقق روزبــه روز و نو به نو 
فکت های جدیدی به دســتم می رســد که اهمیت 

عوامل را جابجا می کند. 
یکــی از مواردی کــه جدیدًا ذهن من را مشــغول 
کرده درباره مقطع پایان جنگ اســت و این سؤال 
که آیا امام با پایــان جنگ مخالف بودند یا با پایان 
جنگ در آن مقطع )ســال 67( مخالفت داشــتند؛ 
یعنی در شــرایطی که جبهه  ایران در حالت ضعف 

قرار داشت؟
دلیل این تردید موضعی اســت که امام پس از فتح 
خرمشــهر داشــت. در مورد پس از فتح خرمشــهر 
دو روایت موجود اســت. یکی اینکــه امام گفتند 
وارد خــاک عــراق نشــوید و روایــت دیگری که 
اکنون مؤسســه تنظیم نشــر آثار بدان معتقد اســت 
اینکه ایشــان گفته انــد جنگ را تمــام کنید؛ یعنی 
بــرای امام اصل این نبوده کــه الی االبد باید جنگ 
باشــد و همان طور که مرحوم احمد خمینی و سید 
حســن خمینی گفتند در جلســه معــروف پس از 
فتح خرمشــهر که بــرای تصمیم گیــری برنامه آتی 
نیروها تشــکیل شــده بود، تنها کســی که در برابر 
دالیــل موافقان بــرای ورود به عــراق و اهدافی که 

نظامیــان از این اقدام برمی شــمردند می گوید اگر 
ما به اهدافمان نرســیدیم چه می شود، امام هستند. 
درواقع منظور این اســت که اگر وارد خاک عراق 
شــدیم و اهدافمان تأمین نشــد ممکن است جنگ 

حاال حاال تمام نشود.
اکنــون این ذهنیت در من تقویت شــده که امام در 
آن مقطعــی که به شــدت در ضعفیم با پایان جنگ 
مخالف اســت. شما درســت گفتید در سال 66 ما 
دســت برتر را داریم. درست است عملیات ساالنه 
را هنوز انجــام نداده ایم، ولــی باالخره کربای 5 
تا حدودی موفــق بوده و تأثیرات زیادی گذاشــته 
است؛ اما آنچه پس از ســقوط فاو در 28 فروردین 
67 اتفاق می افتد این اســت که جبهــه ایران تقریبًا 
از هم می پاشــد و بدیهی اســت که اگــر بتوان در 
شــرایط ازهم گســیختگی تن به ســازش نــداده و 
نیروهــا را جمع وجور کنیم و آن گاه وارد مذاکرات 
شــویم خیلی بهتر است، ولی متأسفانه در آن مقطع 
شــرایط به گونه ای بود که به امام گفتند باید همین 

چندروزه تصمیم بگیریم و قضیه را جمع کنیم.
مگر فشارها چگونه بوده است که به  ■

ایشــان می گویند همین چنــد روز باید 
بگیریم؟ تصمیم 

جبهه ما تقریبــًا حالت بی روحیــه ای پیداکرده  □
بود. فاو را در 28 فروردین، شــلمچه را 4 خرداد و 
جزایرمجنون را در 4 تیر سال 67 از دست می دهیم. 
اتفاق دیگری که در 21 تیر می افتد پیشــروی عراق 
تا دهلران است. یکی از استدالل های مسئوالن این 
اســت که ممکن اســت عراق تا خرم آباد پیشروی 
کند که در آن صورت کار ما بســیار سخت خواهد 
شــد. امام بــا ایــن ازهم پاشــیدگی موافــق نبوده، 
به طوری کــه می گوینــد وقتــی احمد آقــا خبر از 
دســت رفتن فاو را به امام داد، ایشان گفت ناراحت 
نباشــید یک جایی را ما قبًا گرفته بودیم حاال آن ها 
گرفته اند، ولی در داخل نیروهای مســلح و ذهنیت 
فرماندهان این گونه تحلیل نشــد. مــاه بعد با اینکه 
اطاعات داشــتیم عــراق می خواهــد حمله کند و 
شــلمچه را پس بگیرد، اصًا نتوانستیم آنجا را نگه 
داریم. در این مقطع کاری که آقای هاشمی انجام 
داد ایــن بود که به افراد مختلــف در جنگ گفتند 

واقعًا می خواهید بجنگید یا تمامش کنیم؟
ارتش چه می گفت؟ ■
کار  □ بــه  بیشــتر  مختلــف  مقاطــع  در  ارتــش 

نظامی گری مشــغول بــود تا اینکــه صاحب نظر در 

حوزه های کان تر باشد. از آن مقطع من فکتی ندارم 
که بدانیم نظر ارتش چه بوده؟ شاید اصًا کسی هم 
از ارتش نظری نگرفته باشــد، ولی تمایلی در ارتش 
پیدا بوده که جنگ زودتــر پایان یابد. دراین باره در 
جاهــای مختلف اشــاراتی وجــود دارد. ولی خب، 
ارتــش معمواًل وارد بحث های سیاســی نمی شــده. 
آقای هاشــمی بــه فرماندهان ســپاه می گویند حاال 
که می خواهید بجنگید بنویسید به چه امکاناتی نیاز 
دارید که من به عنوان فرمانده آن ها را فراهم کنم که 
از دل آن نامــه آقای رضایی درمی آید که بحث های 
زیادی دارد.  اصل آن نامه اکنون منتشرشــده است. 
تقریبًا مفاد درخواســتی آن تأمین شــدنی  نیست. از 
آن طــرف هم عده ای از فرماندهان مدتی اســت که 
بــه نتیجه رســیده اند جنگ را نمی تــوان ادامه داد؛ 

علی رغم اینکه ممکن است نظر خود را نگویند.
از فرماندهان سپاه؟ ■
بله.  □
خجالت می کشــند یا برایشــان زشت  ■

تلقی می شــود که نظر خــود را بگویند یا 
موضوع دیگری در میان بوده است؟

من نمی توانم انگیزه خوانــی بکنم، ولی معمواًل  □
هم برگشتن از یک شرایط ایجادشده خیلی سخت 
اســت. حاال فضای دهــه 60 و بحث های عقیدتی 
راهــم در نظــر بگیریــد. آقای هاشــمی می گوید 
بعضــی از فرماندهان بــه من گفتنــد جنگ ادامه 
دادنی نیســت. ایشــان می گوید وقتی شهید احمد 
کاظمــی گفت که جنگ را دیگر نمی شــود ادامه 

داد و بایــد آن را تمام کرد من تعجب کردم.
این مطلب در چه مقطعی است؟ ■
بهار 67 است. آقای شمخانی هم همین مطلب  □

را بــه ایشــان می گویــد و باعث تعجب می شــود. 
گرچه آقای رضایی می گوید نامه را برای جنگیدن 
دادم، ولــی به نظــر من آن نامه بــرای پایان جنگ 
اســت. ایشــان در مصاحبه با روزنامه شــهروند در 
پاســخ به این سؤال که اگر نامه را زودتر می نوشتید 
جنگ زودتر تمام می شــد؟ می گوید اگر جنگ را 
در ســال 66 تمام می کردیم بهتر بــود، ولی آقایان 
رفتنــد تا بندهــای قطعنامه را جابجــا کنند که این 

اتفاق افتاد.
بندهای قطعنامــه را جابجا کنند یعنی  ■

چه؟
قطعنامــه 598 خیلــی تفاوتی بــا قطعنامه های  □

پیشــین ندارد. ایــن قطعنامه ذیل فصل 7 منشــور 
شــورای امنیت بــود. اما امتیاز خاصــی برای ایران 

نداشت.
ولــی بــرای تعییــن متجاوز مكانیســم  ■

گذاشته بودند.
گفته بودند کمیته ای برای تعیین متجاوز تشکیل  □

شــود. خاویر پــرز دکوئیار، دبیرکل وقت ســازمان 
ملل، سال 81 در مصاحبه با روزنامه  ایران می گوید 
در ســازمان ملل وقتــی می خواهند یک مســئله را 
بپیچانند و موضوعی به ســرانجام نرسد، می گویند 
کمیته ای برای آن تشکیل شــود. گرچه آن قدر در 
قطعنامه های پیشــین این بند نیامده بود که به نوعی 

يکي از مواردي که جديداً ذهن 
من را مشغول کرده درباره مقطع 
پايان جنگ است و اين سؤال که 

آيا امام با پايان جنگ مخالف بودند 
يا با پايان جنگ در آن مقطع )سال 

67( مخالفت داشتند؛ يعني در 
شرايطي که جبهه  ايران در حالت 

ضعف قرار داشت؟
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یک نکته مثبت محســوب می شد. در ذهنیت ایران 
این بود که ممکن اســت این کمیته درنهایت یک 
رأی ناعادالنــه بدهد و ایران را محکــوم کند. بند 
تعییــن متجــاوز، بند 5 و 6 قطعنامه بــود و بندهای 
آتش بس و بازگشــت به مرزهای سابق و... پیش از 
آن بودند. ایران تاش می کرد یــا آیین نامه اجرایی 
قطعنامــه چنان شــود که کار از بنــد تعیین متجاوز 
شــروع شود یا اساســًا تغییرات موردنظر چنان باشد 
که به صدور قطعنامه جدیــدی بینجامد. در حوزه 
سیاسی مســئوالن وقت به دنبال این مطلب بودند. 
البتــه این اقدامات پس از صدور قطعنامه در ســال 
66 است، گرچه مردم و رزمندگان از این فعالیت ها 
و مذاکرات مطلع نبودند. برخاف مذاکرات اخیر 

هسته ای که مردم در جریان قرار داشتند.
البتــه در انتخابــات ســال 92 ملت با  ■

گزینــش جناب آقــای روحانی خواســته 
خــود را در زمینــه مذاکــرات هســته ای 
به روشــنی بیــان کــرده و جهــت کار را 
تعییــن کردنــد؛ لــذا ایــن مذاکــرات از 
پشتوانه مردمی برخوردار است ولی در 
ســال 66 در بحبوحه جنــگ این امكان 
وجود نداشــت کــه از مردم نظرســنجی 
بشــود تــا خواســت آن هــا شــفاف بیان 

شود.
اگر ما انتخابــات را ماک بگیریم در انتخابات  □

مجلس ســوم در بهار67، باالخره طیف معروف به 
خــط امام رأی می آورد که دغدغــه مبارزه با امریکا 
را دارد و جناح راســت را متهــم به تاش برای کنار 
آمدن با امریکا می کند؛  لذا می توان گفت خواست 
مردمی هم در آن مقطع به نوعی بیان شــده اســت. 
به هرحال مجموعه شــرایط در آن دوران معطوف به 
این شــد که ما به صورت ســریع قطعنامه را بپذیریم 
و ایــن باعث شــد که خیلی از تحــوالت دهه 70 از 
نحوه پذیرش قطعنامه متأثر شــد؛ یعنی یک شــوک 
ناگهانی که ما هشــت ســال این حرف ها و مواضع 
را داشــتیم خب آخرش چه شد؟ یعنی چنین فضایی 
ایجاد کرد که به نوعی عاوه بر سیاســت های دولت 
آقای هاشمی، نحوه پذیرش قطعنامه 598 نیز باعث 
تغییــرات فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 

دهه 70 شد. 

در مــورد قطعنامــه، همان طور که گفتــم قطعنامه 
امتیــاز ویژه ای بــرای ما نداشــت؛ امــا اگرچه ما 
اعتــراض داشــتیم، ولــی رســمًا آن را رد نکردیم، 
درحالی کــه مثــًا در قطعنامه 514 با صــدور نامه 
رســمی آن را رد کردیم. این بار سیاست نه رد و نه 
قبول را داشــتیم؛ گرچه در فضای رسانه ای، حمله 

به قطعنامه به وفور مشاهده می شود.
در تحلیل سیاسی نامه آقای رضایی به  ■

فرمانده وقت جنــگ این دیدگاه مطرح 
اســت که آقای هاشمی از مدت ها پیش 
از این نامه متوجه شــده بودند که جنگ 
بــا آن روند قابــل ادامه دادن نیســت و 
لذا عنوان می شــد که اســتراتژی ایشان، 
»جنــگ جنگ تا یــک پیروزی اســت« نه 
»جنــگ جنگ تا پیــروزی«. تدبیــر آقای 
فرمانــده  از  نامــه  گرفتــن  در  هاشــمی 
ســپاه درواقــع دوگانگی در سیاســت ها 
را بــه یگانگــی تبدیــل کرد و نشــان داد 
ایــن حجــم درخواســت تجهیزات  کــه 
و ادوات مــورد مطالبــه نیــروی رزمنده 
پــای کار جنــگ درواقع بــه معنــای نه به 
جنگ اســت. از طرفی هــم آقای روغنی 
برنامه وبودجه  سازمان  ریاست  زنجانی، 
وقــت، پیش تــر در نامه ای عــدم امكان 
تداوم جنگ با شــرایط مالی و بودجه ای 
را مطــرح کــرده بــود. واقعیــت صحنــه 
جنــگ، نامه مســئول بودجــه و در آخر 
نامه فرمانده ســپاه که امام از آن تعبیر به 
نامه تكان دهنده می کنند و می نویســند 
ایشان-فرمانده ســپاه- می گوید جنگ 
را ادامــه می دهیم که این دیگر شــعاری 
بیش نیســت... منجر بــه تصمیم پذیرش 
قطعنامه در عالی ترین ســطح نظام شــد. 
روایتی هم وجود دارد که آقای هاشمی 
در ســال 62 در مجلس شورای اسالمی 
به مرحوم مهندس سحابی گفته اند باید 

جنگ را پایان داد.
این هایــی که گفتید درســت اســت، ولی باید  □

توجه داشــت آقــای هاشــمی در ســیر جنگ در 
برخــی مراحل نقاط به نتیجه می رســند که می توان 

جنگ را بــا پیروزی نظامی پایــان داد، ازجمله در 
بررسی های پژوهشی خود به این نتیجه رسیده ام که 
عملیات فاو ایشان را امیدوار می کند که می شود با 

پیروزی نظامی جنگ را پایان داد.
پیروزی در فــاو هم زمان با مذاکرات  ■

مــک فارلیــن و اخذ تجهیــزات نظامی و 
موشــک هاوک بوده. اینكــه تأثیرات این 
ادوات در فتح فــاو چه بوده محل بحث 
نیســت، ولی ایجاد یک بســتر ارتباطی با 
امریــكا هم زمان با این پیــروزی مدنظر 
اســت؛ یعنی جبهه سیاســی مكمل جبهه 

نظامی.
این  مــواردی کــه برشــمردید ممکن اســت از  □

عوامل پیروزی باشــد؛ اما آقــای کوردزمن، محقق 
امریکایی نیز نقش تجهیــزات امریکایی در پیروزی 
فــاو را چندان پررنــگ نمی دانــد. در این عملیات 
مهارت طراحی و اجرا نقش بسیار پررنگ تری داشته 
اســت و البته ممکن اســت در ذهن آقای هاشــمی 
به عنــوان فرمانــده جنگ یکی این باشــد که کانال 
امریکا کمــک می کند، دیگر اینکه تــوان عملیاتی 
ما در حدی اســت که می توانیم ماننــد والفجر 8 را 
تکرار کنیم؛ ولی به هرحال آقای هاشــمی پس از فاو 
امیدواری زیادی به پایان جنگ از طریق نظامی پیدا 
می کنند.  به طوری که آقای روحانی می گویند پس 
از فاو بارها با رئیس جمهور و آقای هاشمی صحبت 
کردم و گفتــم ما پیروزی بزرگ تر از این به دســت 
نخواهیــم آورد و اگــر قرار اســت کاری برای پایان 
جنگ صورت گیرد زمان مناســب اســت، با اینکه 
آقای هاشمی خیلی به ایشان معتقد بودند ولی در آن 
مقطع به حرفشان عمل نمی کنند. اگر آقای هاشمی 
به جمع بندی آقای روحانی رســیده بود باشک هم 
توان مذاکره با امام را داشــت وهــم توان چانه زنی با 
فرماندهان را و مســئله را جمــع می کرد، ولی به نظر 
می رســد پیروزی فاو یک استارت دوباره در جنگ 
بود و ایــن امید را زنده کرد که می تــوان با پیروزی 
نظامی سرنوشــت جنگ را تعیین کرد. این ایده در 
کربای 5 شکســته شد. درســت است که در سال 
66 مــا فاو و مواضع خوبی را در دســت داریم ولی 
منطقه ای بــرای عملیات در جنوب وجود ندارد و از 
نظر فرماندهان در جنوب، بن بســت است. به ناچار 
مجبور می شویم عملیات خود را در جبهه شمال غرب 
آغاز کنیم. به نظر من دیدگاه آقای روحانی در ســال 

64 بسیار تحسین برانگیز و دقیق است. 
جالب اســت که آن موقع در ذهن مسئوالن و خیلی 
از فرماندهــان و رزمندگان کلمــه آتش بس بهتر از 
لفظ صلح بوده. درحالی کــه در فضای فعلی وقتی 
صحبــت می شــود می گویند طرح صلحــی در آن 
مقطع نبوده است. آن موقع منفوریت صلح با صدام 
بیشــتر از آتش بس کــه متارکه جنگ اســت، بود. 
در خاطرات آقای هاشــمی اســت که امــام بعضًا با 
پیشــنهادات  آتش بس در سال های مختلف موافقت 
کرده اند؛ یعنی در ذهن امام هم این نیست که جنگ 
را تا قیامت باید ادامه داد. با این دید به نظرم می شــد 
پــس از فتح فاو، اســتدالل هایی را مطــرح کرده و 
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جنگ را پایان داد. تنها مشکل پس از فاو این بود که 
ما قطعنامه نداشتیم؛ یعنی قطعنامه پروپیمانی دستمان 
نبــود. قطعنامه 598 که تازه یکســری نکات مثبت 

دارد مربوط به سال 66، پس از کربای 5 است.
ما هم با ســازمان ملل تعامل درســتی  ■

نداشــتیم، اگــر رابطــه خوبی داشــتیم و 
مذاکــره می کردیم شــاید می توانســتیم 

قطعنامه مناسب را هم بگیریم.
درست اســت، تعامل نمی کردیم. من خیلی به  □

سیاســت خارجی و دیپلماســی آن دوره انتقاد دارم 
ولــی بازهم باید در نظر داشــت که عمــر و تجربه 
دســتگاه دیپلماســی در ســال 67 کًا هفت سال 
اســت. این نکته مهمی اســت که باید مدنظر قرار 

گیرد.
به نظر من پس از کربای 5، آقای هاشــمی هم به 
نتیجه می رســد. عملیات بدر و خیبر شرایط سختی 
دارند، اما هنگامی که خاطرات ایشان را می خوانید 
آن حــال و هوایــی کــه در کربای 5 اســت چیز 
دیگری است. معلوم است که ایشان به شدت تحت 

تأثیر قرارگرفته است.
می گویند  ■ امریكایی هــا  کــه  آن طــور 

مدل استحكامات عراقی ها در کربالی 5 
ملغمه ای از مدل استحكامات اروپایی ها 
و امریكا بــوده اســت. درنوردیدن این 
اســتحكامات از نظر نظامــی خیلی مهم 
بوده، وقتی ایرانی ها پیشروی محدودی 
نتیجــه  ایــن  بــه  امریكایی هــا  می کننــد 
می رســند با شكســتن سد اســتحكامات 
بــا توجه به دشــت بودن منطقــه، امكان 
اینكه ایران تا بغداد پیشــروی کند وجود 
دارد؛ لــذا برای حمایت بیشــتر از صدام 
و جلوگیــری از ســقوط او به خلیج فارس 

می کنند. لشكرکشی 
در کربای 5 استحکامات خیلی پیچیده بوده،  □

از نظر نظامی پیشــروی بلندی انجــام نگرفته، ولی 
شکستن اســتحکامات امر مهمی بوده است. ما در 
این عملیات که شــش کیلومتر پیشــروی داشتیم، 
تازه 12کیلومتر مانده بود تا به بصره ای که این طرف 
آب اســت برســیم. اینکه امریکایی ها تحلیل کرده 
باشــند امکان پیشــروی ایران تا بغداد است خیلی 
واقعی به نظر نمی رسد. عراق هم از سال 62 تاش 
دارد تا پای قدرت ها را به خلیج فارس باز کند، ولی 
ایران تا ســال 66 خیلی تأمل و مــدارا می کند. در 
مقابله به مثل ها محدود عمل می کند، ضمن اینکه ما 
برای مقابله به مثل محدودیت هم داشتیم؛ زیرا عراق 
در خلیج فارس کشــتی نداشــت و ما مجبور بودیم 
کشــتی های کویت و عربســتان را به عنوان حامیان 
عراق بزنیم، عاوه بر آن، ایران  دوست نداشت که 
امریکا نیروهایــش را در خلیج فارس افزایش دهد. 
ســال 66 که فشارها زیاد می شود آقای هاشمی هم 

سیاست مقابله به مثل را اعام می کنند.
دلیــل و فكــت مشــخصی داریــد کــه  ■

نشــان دهد عراق از ســال 62 بــه دنبال 

بازکردن پــای خارجیان بــه خلیج فارس 
بوده؟

شــما ماجرای چاه های نــوروز را در بهمن 61  □
بررسی کنید. در این سال چاه های نفت را می زنند 
و نفت وارد دریا می شــود. هم زمــان اوج تبلیغات 
عراقی ها شــکل می گیــرد که می گوینــد دنیا باید 
مداخلــه کنــد و موضوع جنــگ ایــران و عراق، 
جهانــی اســت و زدن خارک و... نشــان می دهد 
عراق تمایل دارد جنگ به دریا کشــیده شود، زیرا 
آنجا محیط بین المللی اســت و دیگران هم به اجبار 
درگیر خواهند شــد؛ لذا فکر عاجل تری برای تعیین 
وضعیت جنــگ از طرف جامعــه جهانی صورت 
می گیــرد. اگــر صحبت های صــدام و عراقی ها را 
در کتاب هشت ســال جنگ تبلیغاتی مرور کنید و 
ســایر کتب مربوطه را ببینید، روشن می شود تمامی 
این نوع گفتارها رسمًا به عنوان مواضع و درخواست 
برای حضور قدرت های خارجی بیان  شــده است. 
جالب اســت بدانید درخواســت کویت از امریکا 
برای اســکورت کشــتی های نفت کــش مربوط به 
پیش از عملیات کربای 5 است. ما هنوز سیاست 
مقابله به مثــل را دریــا اعــام نکرده ایــم، ولی چرا 
کویتی ها تقاضای اسکورت نفت کش ها را دارند؟ 
این ها نشــان می دهد پشــت صحنه مراوداتی وجود 

داشته.
یكی از نفت کش های آن ها را ما زده  ■

بودیم.
مــا ســال 63 یکــی را زدیم و هــر از گاهی هم  □

تکرار شــده. بااین حال ســال 65 که هنوز ایران وارد 
درگیــری در خلیج فارس نشــده، یــک روز پیش از 
عملیــات کربای 5، کویت تقاضای اســکورت را 
به امریکایی ها می دهد کــه آن ها جواب نمی دهند. 
کویت ســریعًا به شــوروی تقاضا می دهد و روس ها 
فورًا  قبــول می کنند. پــس ازآن امریکایی ها جواب 
مثبت به کویت می دهند. ورود ما به درگیری جدی 
در خلیج فارس مربوط به ســال 66 اســت. معتقدم 
ایران در ســال 66 ه م مدارا کرده اســت. درســت 
اســت ما در جزیره فارسی درگیر شدیم و هلی کوپتر 
امریکایی ها را با اســتینگر زدیم، ولــی این درگیری 
در بخش ســرزمینی خودمان اتفاق افتــاد و ما وارد 
محیــط بین الملل نشــدیم. در وقایع اولیه ســال 66 
مسئوالن بســیار محتاط عمل می کنند. در خاطرات 
آقای هاشمی راجع به عملیات 18 اردیبهشت 66 که 
یک کشتی روسی زده می شود می بینیم که مسئوالن 
موافق این کار نبوده اند و کســانی که دست اندرکار 
عملیات بوده اند برای تنبیه به تهران احضار می شوند. 
درواقع سیاست جمهوری اســامی پرهیز از تشدید 
جنگ در دریا بوده اســت؛ لذا در مهر 66 مســائل 
دریا جمع شــده و آرامش نسبی برقرار می شود. پس 
از واقعــه 18 اردیبهشــت دومین حادثــه بزرگ زدن 
ناو اســتارک توســط عراقی ها در خردادماه اســت. 
پس ازاین حادثه، اسکورت کشتی ها پیش می آید که 
به چنــد درگیری می انجامد. همان طور که گفتم در 
مهرماه تنش ها در دریا تقریبًا جمع می شود؛ یعنی در 
ســال 66 خلیج فارس کًا هفت ماه ناامنی را تجربه 

می کند. در جنگ دریایی دو بار سکوهای نفتی ما 
موردتهاجم امریکایی ها قــرار می گیرد. بار اول مهر 
66 و بار دوم اوایل 67 که درمجموع خسارات بسیار 
سنگینی وارد می شــود و برآورد آن خسارات حدود 

500 میلیون دالر است.
توجه داشــته باشید اصواًل فضای رسانه ای را باید از 
فضای تصمیم گیری جدا کرد. مثًا درباره بســتن 
تنگه هرمز بــه نظر من، ایران تحت هیچ شــرایطی 
تنگه را نمی بست، درحالی که بارها در رسانه ها این 
تهدید ابراز شــده بود، زیرا اولین ضربه بســتن تنگه 
به خود ما وارد می شــد. مسیر اصلی ورود و خروج 

نفت و کاال به کشور از تنگه هرمز است.
امریكایی هــا پیش از پذیرش قطعنامه  ■

دو هفتــه تنگــه را بســتند؛ لــذا راه ورود 
کاال و خروج نفت ما بســته شد و این در 

پذیرش قطعنامه بسیار مؤثر بود.
البته من اســنادی مبنی بربســته شدن دوهفته ای  □

تنگــه هرمــز ندیــده ام، ولــی گفته های  کاســپار 
واینبرگــر، وزیر دفاع وقت امریکا که گفت ریشــه 
ایرانیان را باید خشــکاند، تمایل آن هــا را به ایجاد 
فشار نامحدود آشکار می سازد. به عاوه خاویر پرز 
دکوئیــار، دبیر کل وقت ســازمان ملــل، در کتاب 
»به ســوی صلح« خود می گوید امریکایی ها رسمًا 
چهار شرط گذاشــتند، ازجمله اینکه فشار بر ایران 
باید  تحمل ناپذیر باشد. پس سیاست گسترش دامنه 
جنــگ در خلیج فــارس خواســت امریکایی ها هم 
بود. آن ها درســت یک روز پس از صدور قطعنامه 
598 اسکورت کشتی ها را شــروع کردند؛ بنابراین 
یکی از ابزارهای فشــار بر ایران کشــاندن جنگ به 
خلیج فارس و ناامن کردن مسیر ورود و خروج کاال 
بــه ایران بود. بــه نظر من در فضــای تصمیم گیری 
کان موافقتــی بــرای درگیــری با امریــکا وجود 
نداشــته. هنگامی کــه امریکایی هــا در ســال 67 
ســکوی نفتی مــا را می زنند، علی رغــم اینکه امام 
موافــق درگیری بودند، اما آقای هاشــمی مخالفت 

می کنند.
بــه پروســه جمع بندی آقای هاشــمی  ■

بــه قطعیــت  از عملیات هــا و چگونگــی 
رســیدن ایشــان نســبت به اتمــام جنگ 

پس از عملیات کربالی 5 برگردیم.
ایشــان پیــش از عملیات خیبــر فرمانده جنگ  □

می شــوند. عملیــات خیبــر در اســفند 62 انجــام 
می شود و عملیات بسیار سختی است. در عملیات 
بدر گرچه ایشــان فرمانده اصلی هستند، ولی آقای 
حســن روحانی در قــرارگاه عملیاتی جای ایشــان 
حضور دارند. این عملیات هم بسیار سخت است. 
شــاید اگر آقای هاشــمی در ایــن عملیات حضور 
مســتقیم داشتند بیشــتر تحت تأثیر قرار می گرفتند. 
مــا پــس از این دو عملیات ســخت، پیــروزی فاو 
را داریــم. این پیروزی امیدواری هــا را برای تعیین 
سرنوشــت جنگ از طریق عملیات نظامی افزایش 
می دهد و در همین راستا آقای هاشمی در سال 65 
شــعار سال سرنوشت را مطرح می کند. در این سال 
عــراق، مهــران را می گیرد و ما ســریع در عملیات 
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کربــای 1 آن را باز پس می گیریــم. در  عملیات 
کربای 3، اســکله  ام القصر را می گیریم؛ ولی در 
عملیات کربای 4 که امید زیادی بدان بسته بودیم 
شکست بدی می خوریم. دو هفته بعد در عملیات 
کربای 5 پیشــروی محدودی انجام می شود، ولی 
به نظرم آنجاســت که ایشان نســبت به پایان جنگ 
به قطعیت می رســند. دقت شــود نامه معروفی که 
آقای هاشــمی به امام می نویسند و در آن می گویند 
سرنوشــت چند مســئله، از جمله ارتباط با امریکا و 
جنگ باید در زمان حیات شما روشن شود، مربوط 
به همین مقطع اســت؛ یعنی فروردین 66، درســت 
پــس از عملیــات کربــای 5.  درحالی که تصور 
عمومی بر آن اســت کــه این نامه مربوط به ســال 
67 اســت. این نشــان دهنده تأثیر عمیقی است که 
عملیات کربای 5 بر ایشــان می گذارد. اتفاقًا من 
از ایشان پرسیدم اگر اطاعات مربوط به نامه آقای 
رضایی را در سال 66 به امام می دادید آیا سرنوشت 
جنگ زودتر روشــن نمی شد؟ ایشــان گفتند این ها 
جلوی من دستشــان را رو نمی کردنــد؛ البته توجه 
شــود حاال فرماندهان ســپاه دم دســت ترند و همه 
نگاه ها به ســوی ایشان معطوف اســت، ولی ببینید 
آقای روغنی زنجانی در کتاب اقتصاد سیاسی ایران 
نوشته آقای بهمن احمدی امویی می گوید در کنار 
اتاق جلســات هیئت  دولت محلی بود که وزرا برای 
اســتراحت یا تماس بــا خانواده به آنجــا می رفتند. 
ایشــان می گوید اصل حرف ها راجــع به جنگ را 
بایــد در آن اتاق که غیررســمی بود می شــنیدید و 
می گویــد همه در آنجا از مشــکات وعدم امکان 
تداوم جنگ می گفتند، ولی در جلســات رســمی 
دولت از ادامه جنــگ صحبت می کردند یعنی این 
تناقض رفتاری آنجا هم مشــاهده می شــود. دولت 
می گوید در ســال 65 گفتیم امــکان ادامه جنگ 
نیست، ولی مهندس موســوی می گوید من از نامه 
روغنــی زنجانــی به هاشــمی رفســنجانی اطاعی 
ندارم. ایشــان در کتاب پنج گفتار خــود که بعدًا 
به شــش گفتار تغییر نام یافت، می گوید ســال 66 
طرح بیست ســاله برای جنگ را تهیه کردیم. خب 
ایــن تناقــض رفتــاری در دولت هم وجود داشــته 

اســت. به نظر من ایــن تناقض ها ویژگــی رفتاری 
دهه 60 اســت و مختص سپاه نبوده است. به گفته 
آقای روغنــی زنجانی، در مجلس هــم چنین بود. 
نمایندگان در نطق پیش از دســتور، ســخنرانی های 
آتشین داشــته اند، ولی هنگام گفت وگوی دوجانبه 
طــور دیگری حرف می زدند. از دید من فرماندهان 
نظامی در حد تیپ وظیفه شــان اســت که بگویند 
تا آخریــن قطره خونمان می جنگیــم، چون نیروی 
پای کار جنگ هســتند، ولی مســئوالن تصمیم گیر 
در حد فرمانده ســپاه باید تحلیــل واقعی از صحنه 
را داشــته باشــند و صادقانــه آنچــه را بــاور دارند 
بگوینــد. خوشــبختانه متن مذاکــرات فرماندهان 
نظامی موجود است ولی متأسفانه دولت وقت زمان 
جنــگ حتی پیــش از وقایع 88 هــم کمتر درباره 
جنگ ســخن گفته اند و حاضر به سخن گفتن هم 
نبوده و نیســتند. شخصًا دلیل آن را نمی دانم. شاید 
آنچه امام را شــوکه کرد همیــن تناقض رفتاری که 
بیان شد، بوده است. ســپاه می گوید ما می جنگیم 
نخســت وزیر هــم می گویــد مــا طــرح آمادگــی 
بیست ســاله برای تداوم جنگ را تهیه کرده ایم که 
پس از آن معروف شــد که دولت می گوید اگر این 
جنگ بیســت سال هم طول بکشــد ما ایستاده ایم.

اما امام یک دفعه با گزارش هایی روبرو می شــود که 
ازیک طرف می گوید مردم کمتر به جبهه می آیند. 
از طرف دیگر می گوید خزانه خالی است، فرمانده 
هم که 300 هواپیما و... می خواهد. در این شرایط 
نیازمند کسی هستیم که بیاید و مسئله را جمع کند.
از دید من شــخصی که کمتــر حرف زده و درباره 
مقطــع پایان جنگ و حرف های زیادی برای گفتن 
دارد، آقای حســن روحانی هســتند که انشاالله در 

موقع مقتضی به بیان نظرات خویش بپردازند.
حاال کمی از مقطع پایان جنگ فاصله  ■

بگیریم و به محور ســوم بحث که درباره 
کودتای نوژه اســت بپردازیم. مهندس 
غرضــی کــه در ابتــدای جنگ اســتاندار 
اهــواز بوده انــد، می گفتنــد شــب پیش 
از کودتای نوژه، ایشــان کــه در پادگان 
لشــكر 92 زرهــی ســخنرانی داشــته اند 

متوجه می شــوند که اوضاع افســران در 
تیپ هــای  و  اســت  غیرطبیعــی  پــادگان 
زرهــی بدون مجــوز به پادگان برگشــته 
و لوله هــای تــوپ و تانــک را بــه ســمت 
استانداری نشانه  گرفته اند. درواقع طبق 
گفتــه ایشــان طرح ایــن بوده کــه پیش 
از شــروع کودتای نوژه، در خوزســتان 
کودتــا انجــام شــود کــه بــا هوشــیاری 
استانداری و تعویض فرماندهان سه گانه 
دریایــی  و  هوایــی  زمینــی  نیروهــای 
منطقــه اقــدام آن ها نافرجــام می ماند و 
در ایــن رابطه شــش نفر هــم در پادگان 
محاکمه و بــه اعدام محكوم می شــوند. 
در اســناد منتشرشــده از کودتــای نوژه 
هیچ اشــاره ای به واقعه خوزستان نشده 
اســت. نظر شــما به عنوان پژوهشــگر و 

محقق اسناد جنگ چیست؟
اینكــه  رابطــه  همیــن  در  دیگــر  ســؤال 
شــما در جایــی گفته ایــد کودتــای نوژه 
ســناریویی دوگانــه بود اگــر کودتاچیان 
موفــق می شــدند کــه انقالب شكســت 
نمی شــدند  پیــروز  اگــر  و  می خــورد 
بخش زیادی از نیروهای زبده دســتگیر 
می شــدند و چــون جنــگ در پیش بود 
ازاین جهت هم تضعیف نیروهای مسلح 
صــورت می گرفــت. به عنــوان قرینه هم 
گفته اید کشمیری سخت به دنبال اعدام 
دستگیرشــدگان بوده اســت ،آیا اســناد 

معتبری دراین باره موجود است؟
آنچــه دربــاره نقش کشــمیری گفتــم از قول  □

شخصی اســت که به گفته خود اســناد مربوطه را 
دیده اســت. درباره نظر آقــای مهندس غرضی که 
کودتــای طراحی شــده در لشــکر 92 زرهی اهواز 
مرتبط بــا کودتای نوژه بوده اســت مــن اطاعی 
ندارم و سندی هم تاکنون ندیده ام؛ البته به طورکلی 
دربــاره کودتای نوژه آن طور که باید کار نشــده و 
ابعاد آن خیلی وســیع اســت. به عنوان نمونه نامه ای 
از شــهید فاحی به امام موجود اســت که به نوعی 
نشــانگر جنبه های اجتماعی مرتبط با کودتا بوده و 
در آنجا ســؤال شده اســت با خانواده و خانه های 
ســازمانی و... افرادی که در شبکه کودتا دستگیر 

شده اند، چه برخوردی داشته باشیم.
ازاین جهــت که کودتا نزدیک وقــوع جنگ اتفاق 
افتاده، دوبعدی بودن ســناریو گمان درستی است، 
چنان که پس از وقوع جنگ تعدادی از خلبان ها را 
از زندان آزاد و وارد عملیات کردند، از طرف دیگر 
باید توجه داشت که کودتا تحت اشراف اطاعاتی 
بوده، چون از پیش خبر امکان وقوع آن مطرح بوده 
و فقط از زمان شــروع عملیات اطاعی در دســت 

نبوده است.■
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آقای دکتــر ابتدا از وقتی کــه در اختیار  ■
نشریه چشــم انداز ایران و خوانندگان آن 
قرار دادیــد، سپاســگزاریم. ما پــروژه ای 
را در نشــریه پیگیری می کنیم کــه با 333 
اســتاندار پس از انقالب گفت وگو کنیم تا 
ایــن بحث ها و تجربه ها در اختیار افرادی 
قــرار بگیــرد کــه تــازه می خواهنــد وارد 
کار اجرایــی شــوند؛ افرادی کــه کم تجربه 
هســتند، وقتی انباشــت تجربه 35 ساله از 
اســتاندارها، فرماندارها و شــهردارها را 
بداننــد، مســلمًا به گونه ای دیگــر فعالیت 
خواهند کرد. این تجربیات باعث می شود 
مسئوالن از ابتدا با کار دیگران آشنا شوند 

و به اصطالح دیگر صفرکیلومتر نباشند.
اســتانداری  می  دانیــد  کــه  همان طــور 
ســمت اجرایی مهمی در کشــور ماست، 
به طوری کــه اســتاندارها در هــر اســتان، 
به مثابه رئیس جمهور همان اســتان عمل 
می کند و چون نماینده ریاست جمهوری 
فعالیــت  حیطــه  هســتند،  نیــز  دولــت  و 
گســترده و قدرت عملكرد باالیی دارند و 
می توانند منشــأ خدمات مؤثری باشــند. 
اصفهان یكی از شــهرهایی اســت که 10 
درصد شهدای کشور را در کارنامه دارد و 
یكی از قطب های صنعتی و کشاورزی هم 
محسوب می شود، همچنین از شهرهای 
اصلــی ایران اســت. پس از انقــالب ابتدا 
آقــای محمدعلی واعظی اســتاندار بود و 
ســپس آقای ســید محمدکاظم بجنوردی 
جانشــین وی شد که در هر دو دوره شما 
فرمانــدار بودید.ازجمله افرادی هســتید 
که در این زمینه تجربیــات فراوانی دارید 
و از ابتــدای جوانی هــم زندگی انقالبی  و 
پربرکتی داشته اید. ابتدا کمی از تجربیات 
دوران فرمانــداری خــود را بیــان کنید و 
همچنین از نوع دیدگاه خودتان نسبت به 
طبقات مختلف استان بگویید. شما با افراد 
مختلف اعــم از امام جمعه اســتان، رئیس 
حوزه علمیه، دانشــگاهیان، فرهیختگان 

شهر و... چگونه برخورد می کردید؟
با نام و یاد خدا، ســخنان خود را از کمی پیش از  □

انقاب آغاز می کنم. من پیش از انقاب چند سالی 

را به صورت اجباری در یزد اقامت داشتم، زیرا ساواک 
اصرار داشــت که من در اصفهان نباشــم. این اتفاق 
به صورت غیرقانونی رخ داده بود، بدون اینکه شورای 
تأمین یا دادگســتری مرا محکوم کرده باشد یا حکم 
تبعید صادر شود. در ابتدا مرا به کاشمر فرستادند و به 
خاطر ارتباطاتی که مهندس میرمحمدصادقی داشت، 
باعث شد این تبعید به یزد منتقل شود. طی آن سال ها 
من بــا علما و بزرگان شــهر یزد، آیت اللــه صدوقی، 
آیت الله روح الله خاتمی، ســید محمــد خاتمی و... 
بودند ارتباطاتی پیــدا کرده بودم. همچنین در آن ایام 
در دروس حوزه علمیه حاضر شده و درس های حوزه 
را ادامه داده و بحث هایی را که مطرح شده بود دنبال 
می کــردم. دروس فقــه، اصول، اخــاق و... را نزد 
آیت الله ســید جواد مدرسی و آیت الله انوری و دیگر 

علما تلمذ کردم.
تا حد درس خارج هم پیش رفتید؟ ■
در آن زمــان درس خارج در حــوزه یزد تدریس  □

نمی شــد، تا کفایه بود که من هم تا آن حد گذراندم. 
در آن زمــان و با اینکه بعضی طلبه هــا خیلی بر ارائه 
درس خارج اصرار داشتند، اما این چنین نشد؛ با اینکه 
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی هم در یزد تبعید بودند 
و اگر می خواستند ایشــان می توانستند درس خارج را 
برای طلبه هــا تدریس کنند اما این کار انجام نشــد. 
دلیل این کار مشــخص نیســت، ممکن اســت خود 
ایشان رضایت نداده باشند یا اینکه شرایط فراهم نبوده 
و ساواک مانع کار می شده است. درهرصورت ارائه 
درس خارج در آنجا عملی نشد. ما تا پیروزی انقاب 
در خدمــت آیت اللــه صدوقــی بودیــم و در جریان 
پیروزی انقاب هــم فعالیت های مــا افزایش یافت، 
به طوری کــه اقدام به برگزاری جلســاتی کردیم و در 
آن جلسات دروس مختلفی تدریس می شد، از جمله 
درس هــای نهج الباغه، درس های تفســیر قرآن و... 
بچه هایی که در آن جلسات شرکت می کردند، بافت 
انقابی شــهری در یزد را در جریان پیروزی انقاب 

شکل دادند.
آقــای ملــک مدنی هم جزو ایــن افراد  ■

بود؟
بلــه. آقای مهندس ملک مدنی هــم در این جمع  □

حضور داشــت. افــراد زیادی بودنــد از جمله آقایان 
ســجاد، جوکار، شعشــعی، ملک احمدی و دیگران 
که در آن زمان در یزد فعالیت داشــتند. این دوســتان 
حتی امروز هــم که مرا می بیننــد، از آن خاطرات به 

نیکی یــاد می کنند. ما در راســتای همان فعالیت ها، 
مراسم  بزرگداشتی هم برگزار کرده ایم. با اینکه امروزه 
نزدیــک به 37 ســال از انقاب می گــذرد، اما هنوز 
هم جلســاتی را با دوستان در یزد برگزار می کنیم. این 
دوســتان فعالیت های مفیدی در جامعه داشته اند و در 
همین راستا بنیاد خیریه ای هم با نام بنیاد »جواداالئمه« 
تأسیس کرده اند. این بنیاد، دانشگاه و دبیرستانی هم 
تأســیس کــرده و در هر حوزه ای اعــم از اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی برنامه ریزی کرده اســت. بنیاد 
جواداالئمه به شکل گسترده در همه حوزه ها فعالیت 
دارد. آقای مهندس ســیفی که مدتی هم استاندار یزد 
بود و یک عده از دوستانشــان دور هم جمع شــده و 
این بنیاد را شکل داده اند و این تشکیات را مدیریت 

می کنند.
در همین راســتا و بــرای اســتفاده از تجربیات دیگر 
استانداران می توان از آقای سیفی استفاده کرد و ایشان 
اطاعات و تجربیــات مفیدی دراین بــاره در اختیار 
دارند. ایشــان به همراه تنی چند از دوســتانش نشریه 
»آیینه یزد« را نیز منتشر می کنند که به صورت هفتگی 
انتشار می یابد. این دوستان از بچه های آن ایام در اوایل 
انقاب هســتند که امروزه نیــز به طورجدی در حال 
فعالیت و کوشــش مستمر در راه اهداف خویش اند. 
در گذشــته عده ای از انجمن حجتیــه دور و بر آقای 
صدوقــی بودند، ولی به مرور و با گذشــت زمان این 
دوستان جای آن ها را گرفتند. پیش از انقاب که امام 
خمینــی در ایران نبود و آیت اللــه منتظری و آیت الله 

گفت وگو با فضل الله صلواتی فرماندار اسبق اصفهان

چالش بر سر انحصار قدرت
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طالقانی هم در زندان بودند و با تجمیع دوستان حول 
محور آقای صدوقی، ایشــان به محــور مبارزه در یزد 
تبدیل شدند. آقای صدوقی پیشنهاد هایی به من دادند 
مانند کمیته های انقاب و... البته من به ایشان خیلی 
نزدیک بودم و حتی بعضی از اعامیه های ایشان را ما 
خودمان می نوشــتیم و در بین مردم پخش می کردیم. 
بعضی از مواقع هم زنده یاد دکتر نظام الدینی اعامیه ها 
را می نوشت. خاصه در جریانات پیروزی انقاب در 
آن ایام من و دیگر دوستان پیش آقای صدوقی مشغول 
فعالیت بودیم. من از کارهایی مانند کمیته که جنجالی 
و اختاف برانگیز بود امتناع می ورزیدم، به همین دلیل 
از طرف ایشان به دانشگاه تربیت معلم در یزد رفتم و از 
جانب ایشان نماینده بودم. در نظر داشتم که ریاست 
قبلی دانشــگاه را در این سمت نگه داشته و نیروهای 
انقابی را وارد آنجا کنم. من همراه با پسر ایشان حاج 
محمدعلی آنجا را راه اندازی کردیم و در هر رشته ای 
که کمبود اســتاد داشتیم از پزشــکان، دانشمندان و 
اساتید باتجربه دعوت کرده و از آن ها استفاده کردیم. 
همچنین برای دانشــجویان خوابگاهی را ترتیب دادیم 
و امور دیگر دانشگاه تربیت معلم را سروسامان دادیم، 
به طوری که از روز 28 بهمن این دانشگاه فعالیت خود 

را دوباره آغاز کرد.
من در آن زمان حدود پنج ســالی می شــد که در یزد 
زندگی می کردم و برای خود خانه و زندگی شخصی 
فراهم کرده بودم. تقریبًا می توان گفت که نیمه یزدی 
شــده بودم. با انقابیون یزد هــم همکاری نزدیک و 
روابط دوســتانه ای داشــتم. هنوز هم بعضی از مواقع 
به آنجا مــی روم و خاطرات گذشــته را زنده کرده و 

مراودات نزدیکی با آن ها دارم.
وقتی پیشنهاد استانداری و فرمانداری به من شد، آقای 
صدوقی به من گفتند تفاوتی نمی کند که فرمانداری 
را می خواهــی یا اســتانداری را، فقــط باید همین جا 
بمانی. چون شما در این مدت در یزد بوده اید آشنایی 
کافی با شــهر و مــردم آن دارید. به همیــن دلیل در 
یــزد بمانید. در اصفهان برای اســتانداری آقای دکتر 
محمدعلی واعظی اصفهانی معرفی شد که از ساکنان 

شــهر دســتگرد در اصفهان بود و از نزدیکان آیت الله 
وحید دســتگردی بود و توســط آنان برای استانداری 
معرفی شده و منصوب شده بود. در آن زمان شایعه ای 
پخش شــده بود که اطراف آقای واعظی را افرادی از 
انجمــن حجتیه احاطه کرده اند، البته من افراد انجمن 
حجتیه در اصفهان را نمی شــناختم. بــه دلیل همین 
شــرایط در شهر اصفهان احتمال درگیری و زدوخورد 
بین گروه ها باال رفته بود. بحث وجدل ها همه پیرامون 
این مســئله بود که همه پســت ها و مقامات استانی به 
بچه های انجمن حجتیه ســپرده شــده اســت، حتی 
شرایط به قدری وخیم شد که صدای بزرگان اصفهان 
هــم درآمــد و اعتــراض کردند. آیت اللــه خادمی و 
آیت اللــه طاهری از جمله افــرادی بودند که به آقای 
واعظــی معترض بودند. ایــن دو آیت الله در اصفهان 
از جایــگاه باالیی برخوردار بودند و از من خواســتند 
که ســمت فرمانداری را در شهر اصفهان بپذیرم تا در 

حل وفصل این مسئله نیز بتوانم کمک کنم.
هنگامی که به اصفهان برگشــتم استقبال بسیار گرمی 
از من شــد و به قول معروف مرا بر دوش ها سوار کرده 
بودنــد و از مــن به عنــوان تبعیدی که به شــهر خود 
بازگشــته یاد می کردند. من طی سال های 50 تا 57 را 
یا در زندان یا تبعید در یزد سپری کرده بودم، به همین 
خاطــر خیلی از چهره های فعال و جوان تر انقابی در 
اصفهان برایم ناشــناخته بودند. در زمانی که در منزل 
آیت اللــه خادمی تحصن شــکل گرفته بود، من پیش 
آقای صدوقــی رفته و نمایندگانی را از طرف ایشــان 
به آنجا می فرســتادم تا متحصنین را تشــویق به ادامه 
راه کنند و پشتیبانی آیت الله صدوقی را به آنان اعام 
دارند. آقای صدوقی حتی برای کارگرها و شاگردهای 
مغازه که شــرایط مالی خوبی نداشتند و در عسرت و 
فقر می زیستند -به دلیل تحصن و بسته شدن مغازه ها 
هیچ دســتمزدی نمی گرفتند و گــذران زندگی برای 
آن ها ســخت شــده بود-پول هایی را می فرســتادند. 
نمایندگان آقای صدوقی این پول ها را به دســت افراد 
مختلف می رســاندند. خدا آنان را رحمت کند، این 
نمایندگان آقایان مناقب و ربانی بودند که در آن زمان 
در دفتر ایشان بودند و مرتب بین دفتر ایشان و اصفهان 
در رفت وآمــد بودند. من هم کــه به صورت مداوم با 
اصفهــان در تماس بودم، کلیه اخبار و جریانات را به 
آقــای صدوقی اطاع داده و او را در جریان امور قرار 
می دادم. افرادی همچون آقــای زهتاب و دیگران در 
اصفهان خبرهای مربوط به تحصن ها، اتفاقات داخل 
شهر، اقدامات نظامی و... را ساعت به ساعت با تلفن 
به من گفته و من هم آن ها را با آقای صدوقی در میان 

می گذاشتم.
من شــنیدم آقــای طاهــری نامه ای خطــاب به آقای 
صدوقی نوشــتند و در آن از من به عنوان انقابی ترین 
چهــره اصفهان نام بــرده و حضــورم در اصفهان را 
ضرورت دانستند. در آن ایام در اصفهان بین گروه ها 
احتمال درگیری و برخورد بــاال رفته بود. من هم که 
تازه صاحب خانه شده بودم، ترجیح می دادم اگر قرار 
است مســئولیتی هم بپذیرم، در یزد باشد و از شلوغی 
و ســروصدا پرهیز داشــتم؛ اما آقای صدوقی برنامه را 
چنان چیدند که خانواده من در یزد بمانند و در اواخر 
هفتــه به آنان رســیدگی کنم و در طــول هفته هم در 
اصفهان کارها را سروســامان بخشیده و مشکات را 

حل وفصل کنم. این وضعیــت زندگی تا حدود یک 
ســال ادامه یافت. به این صورت که خانواده ام در یزد 
ســاکن بودند و من فقط جمعه و شنبه را با آنان بودم. 
شــنبه ها هم باید به کارهای دانشگاه علمی کاربردی 
رسیدگی می کردم، زیرا همچنان مسئولیت آنجا نیز با 
مــن بود و در تاش بودم که کارهای آن دانشــگاه را 

نیز زمین نگذارم.
آقــای واعظــی در چه زمانی اســتاندار  ■

اصفهان شد؟
در همان اوایل انقاب، حدود اســفندماه بود که  □

استاندار شدند. به خاطر دارم روز هشتم اسفندماه بود 
که حکم من از طرف وزیر کشــور وقت، آقای صدر 
حاج ســید جوادی، صادر شده و به من اباغ شد که 
ســمت فرمانداری شــهر اصفهان به من سپرده شده 
اســت. به صورت خیلی ساده من و یکی از رفقایم به 
ساختمان فرمانداری رفته و به کارکنان آنجا گفتم که 

من فرماندار هستم و کار را شروع کردم.
هیچ معارفه ای انجام نشد؟ ■
بدون هیچ معارفه و تشریفاتی؛ حال ممکن است  □

که آنان بلد نبودند یا در آن وضعیت شــرایط این کار 
فراهــم نبود، من نمی دانــم. البته بــرای معارفه آقای 
واعظی کســانی از تهــران آمدند و معارفه ایشــان در 
مســجد سید با استقبال مردم صورت گرفت و در این 
مجلس آقای طاهری و فرزندشان هم حضور داشتند 
و آقای محمد اصفهانــی که امروزه خواننده معروفی 
هم هســتند، قرآن را به طرز زیبایی خواندند و بســیار 

موردتوجه مردم قرار گرفت.
البته به آقــای واعظی انتقاداتی هــم می کردند. یک 
اشــکال این بود که سن ایشــان باال بود و کنترل یک 
اســتان آشــوب زده و انقابی همچون اصفهان برای 
ایشان مشــکل بود. در آن زمان افراد سوءاستفاده گر 
هــم فعالیت خود را شــروع کــرده بودنــد و مرتب 
چوب الی چرخ دولت و اســتانداری می گذاشتند و 
کارشکنی می کردند. آقای مهندس مصحف، معاون 
سیاسی اســتانداری بود و افراد دیگری هم در تاش 

بودند به حلقه اطرافیان آقای مصحف نفوذ کنند.
بــرای نمونه آقــای عبودیت هــم که با  ■

آقای مصحف دوست بود، رئیس سازمان 
آب و فاضالب شد.

بله اتفاقًا در همین جا بود که مجاهدین تا اندازه ای  □
کارشــکنی می کردند و جلوی کار مهندس عبودیت 
ســنگ می انداختنــد. می گفتند آقــای مصحف و 
عبودیت از اعضای انجمن حجتیه هستند، درحالی که 
ما در بین جلســات اعضای دیگر شــهرها این افراد را 
نمی دیدیــم و آنان خــود افرادی انقابــی بودند که 
ابتدا مقلد امام خمینی و سپس مقلد آیت الله العظمی 
منتظری شــدند و بیشــتر از اینکه بحث های انجمن 
حجتیه را مطرح کنند،  موضوعات اسامی را مدنظر 
داشتند. حتی کاس های تفســیر قرآن و نهج الباغه 
هم برگزار می کردند. این ها به شــدت انقابی بوده و 
در انجمن حجتیه چندان فعــال نبودند؛ اما در اذهان 
عمومی بیشــتر به انجمن حجتیه منتســب می شدند. 
من تاش کردم به مرورزمان، زمام امور را در دســت 
بگیرم. به خاطر کهولت سن و بیماری، آقای واعظی 
رفته رفته تحلیل می رفت؛ حتی شنیدم که به اتفاق آقای   شهید آیت اهلل صدوقی
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طاهــری چند روزی را در بیمارســتانی بستری شــده 
بودند. به همین دلیل بیشتر کار بر دوش من افتاده بود 
و بار استان را به تنهایی تحمل می کردم. آقای مصحف 
هم کار را رها کردند و آقای واعظی هم استعفا داد و 
کنار رفت. با اینکه من فرماندار بودم، اما تمام کارهای 

استان را انجام می دادم.
مــن فکر می کــردم روحیــه ام طوری اســت که در 
مســئولیت اجرایی نباید حضور داشته باشم، مثًا باید 
غــذای زندانیان را پخش و توزیــع کنم یا اینکه مدیر 
یک مدرســه باشــم. در آن زمان عجله داشــتیم که 
پست های سیاســی یا مدیریتی را بپذیریم؛ ولی وقتی 
وارد کار شــده و عاشــقانه و خالصانــه کار کردیم، 
حجم آن را خیلی زیاد دیدم. حتی درباره زیادی کار 
با آقای واعظی شــوخی و مزاح هم می کردیم و از او 
می خواســتیم فرصتی به ما دهد تا به خانواده خود نیز 

بتوانیم رسیدگی کنیم.
درهرصورت با توجه به کارشکنی گروه های مختلف، 
ما با انواع و اقســام مشــکات درگیر بودیم. در ابتدا 
برای بعضی از پســت ها بچه های مجاهدین را به کار 
دعوت کردم، ولی خیلی زود همه آن ها استعفا داده و 
کار را رها کردند. افرادی که عضو ســازمان بودند به 
ما گفتند: سازمان به ما اجازه نمی دهد که پستی داشته 
باشــیم. من وقتی با یکی از آنان صحبت می کردم به 
او گفتم وقتی می خواهید در اینجا فعالیت کنید، اگر 
پست داشته باشید دامنه تأثیرگذاری شما بیشتر خواهد 
بود و این تصمیم ســازمان برای شــما اشــتباه است؛ 
البته در جریان هســتید که در اوایل انقاب، سازمان 
مجاهدیــن همچنان مورد قبول جامعه بــود و مردم با 
ســازمان مجاهدین همگام و همراه بودند. در ابتدای 
انقاب گروه ها رفتار متفاوتی داشتند، برای مثال وقتی 
حزب توده کاندیدایی را برای معرفی در نظر داشت، 
او را به عنــوان کاندیــدای »حزب توده خــط امام« 
معرفی می کرد. این گروه ها همه خودشان را پیرو امام 
می دانستند و برای انتخابات مختلفی که برگزار می شد 

کاندیداهای مختلفی را معرفی می کردند.
در آن زمــان کســبه و تجار یا گروه هــا و صنف های 
مختلــف، برای اعتراض به مســئله ای یا درخواســت 
حق وحقوق خود دســت به تظاهرات می زدند و ما در 
فرمانداری هرروز با مشــکلی روبرو می شدیم. حتی 
دریکــی از این تظاهرات افرادی اقــدام به تیراندازی 
هوایــی کردنــد و یک نفر کشــته شــد، همچنین به 
ساختمان فرمانداری حمله کردند؛ اما دلیل این کارها 
را من نمی فهمیدم، زیرا ما به صورت شبانه روزی برای 

حل مشکات مردم در حال کار بودیم.
هویت فردی که کشــته شد، مشخص  ■

شد؟
بله. یکی از بچه های چپ بود که متأسفانه کشته  □

شــد؛ البته تیراندازی هوایی بود، ولــی از همان زمان 
هم بود که آن ها شــروع به شــعار دادن می کردند که 
جمهوری اســامی هــم مردم را می کشــد و فرقی با 
رژیم شــاه ندارد؛ درحالی که واقعًا عملکرد ما چنین 
نبود. موضوع دیگر این بود که کسی اجازه تیراندازی 
نداشــت و به همین دلیل اســتان فضای به هم ریخته 
و ناآرامــی پیدا کرده بود. در هر حــال با مدیریت و 

دوراندیشی این مسئله ختم به خیر شد.

ماجرا به چه صورتی رخ داد؟ ■
تعدادی از مردم در اعتراض به کشته شــدن همان  □

شخص، روبروی ســاختمان دادگستری تجمع کرده 
بودنــد و من احتمال مــی دادم آنجا را آتش بزنند و به 
همین دلیل با تعدادی از دوستان انقابی تماس گرفتم 
و آن ها هم به آنجا رفته و در مقابل آن افراد شــروع به 
شــعاردادن کردند و توانستند با جمعیت مقابله کنند. 

باالخره مسئله حل شد.
درهرصورت افراد زیادی کارشــکنی می کردند. من 
با تشــکیل گروهی از اصناف تاش می کردم اوضاع 
را سروسامان ببخشــم. در آن ایام افراد دو دسته شده 
بودند، یک دسته که با ما با خشونت رفتار می کردند 
و دســته دیگر هم حق خودشان را می خواستند. پس 
از روی کار آمــدن جمهوری اســامی افراد حقوق 
پایمال شــده خود از سالیان گذشته را طلب می کردند 
و صبــر و تحمــل کافی از خــود نشــان نمی دادند. 
درعین حــال امکانــات و لــوازم کافی برای پیشــبرد 
برنامه هــا و ادامــه فعالیت ها در اختیار مــا نبود. افراد 
فرمانــداری هم همان افراد قبلــی بودند، به جز رئیس 

دفتر خودم که شخص قبلی را عوض کردم.
مــن تمام تاش خود را به کار بردم تا هیچ کاالیی در 
اصفهان گران نشــود و به غیر از نــان، حبوبات و... 
مردم مایحتــاج دیگری نیز نیاز داشــتند و هیچ کدام 
از این هــا یک ریــال هم گران نشــد. در آن زمان در 
اصفهان گازکشــی نشــده بود و مردم از کپسول گاز 
اســتفاده می کردنــد و من نگذاشــتم قیمــت آن نیز 
افزایش پیدا کند. مسئوالن فروش گاز در پی آن بودند 
کــه قیمت گاز مصرفی خانواده هــا را دو برابر کنند، 
ولی به آن ها گفتم حداقل برای یک ســال این کار را 
نکنند. با کمک عده ای شوراهایی را تشکیل دادم به 
نام شــوراهای همیاری محله ها و در این شوراها، خوِد 
مردم فعال بودند. جاده ها و خیابان های داخل اصفهان 
به دســت همین شوراها و توســط همکاری بین مردم 

ایجاد شد.
کار دیگری که در نظر داشتم انجام شود، این بود که 
در ابتدای ســال 58، در همان ایام عید، پیمانکار پل 
فردوسی را خواستم و از همان پول هایی که جمع شده 
بود، هزینه این پل را محاســبه کرده و از پیمانکار آن، 
یعنی آقای مهندس کوپایی خواستم کار پل را شروع 
کند. او از شروع کار می ترسید و فکر می کرد ممکن 

است پروژه با شکست روبرو شود.
در آن زمــان پــل فردوســی نیمه کاره  ■

بود؟
نه اصًا کار آن شروع نشده بود. خاصه با اصرار  □

ما و اداره مســکن این کار را آقای کوپایی پذیرفت و 
پروژه را شروع کرد. شاید یکی از اساسی ترین کارها 
که در اوایل انقاب در این شــهر انجام شده، همین 
پل فردوسی اصفهان باشد. بعضی از افراد نامه نوشتند 
که آقای صلواتی این پل را برای مناطق مرفه نشین شهر 
احداث کرده اســت، درحالی که واقعیت چنین نبود 
و این پل یکی از اساســی ترین زیربناهای اصفهان در 

حال حاضر نیز هست.
در زمانی کــه من نماینده مجلس اول شــورای ملی 
بــودم. این نامه را برای تمامی نماینده ها فرســتادند و 
بعضی از آنان ســروصدا به راه انداختند که این پول ها 
نباید در چنین مناطقی خرج شود و چون ما نمایندگان 
فقرا و محرومان هســتیم باید این پــول را در جاهای 
دیگری مصرف کرد؛ درحالی کــه این پول از فروش 
کیســه سیمان به  دســت  آمده بود و این سیمان ها هم 
در همان اصفهان فروخته شــده بــود و به همین دلیل 
خــرج آن برای اصفهان کاری کامًا درســت بوده و 
ســروصدای نماینده ها بی دلیل بود. ایــن پل در کل 
پنجاه میلیون تومان هزینه برداشت. چهل میلیون تومان 
آن از فروش ســیمان به دســت آمده بود و 10 میلیون 
تومان باقیمانده را از وزیر مسکن وقت، آقای گنابادی 
گرفتیــم و این پل با این عظمت و نظارت با این هزینه 
ساخته شــد. درحالی که اگر مشابه همین پل را امروز 
بخواهند بسازند، هزینه های آن سر به فلک خواهد زد.

این فعالیت ها ادامه داشــت تا اینکــه در روز دوازدهم 
فروردیــن که رفرانــدوم جمهوری اســامی قرار بود 
برگزار شــود، به من خبر دادند که فردی خواســته در 
صندوق رأی، جواب منفی بیندازد، اما افرادی مزاحم 
او شــده اند. به آنجا رفتم و گفتم اگر مزاحم کســی 
شــده باشــید من این صندوق را باطــل خواهم کرد. 
باید با افراد با نهایت آزادی برخورد کرد و هر کســی 
مختار اســت که رأی »آری« یا »نــه« را در صندوق 
بیندازد و ما او را تشویق هم می کنیم. شرایط آن زمان 
 طوری بود که اکثریت جامعه با جمهوری اســامی 
موافق بودند و تقریبًا همه آرا در صندوق ها رأی مثبت 
بــود، تنها تعداد محدودی رأی منفی وجود داشــت. 
ایــن انتخابات بــا نهایت آزادی برگزار شــد و پس از 
آن انتخابات خبرگان قانون اساســی هم به همین نحو 
برگزار شــد. آقای طاهــری که نفــر اول خبرگان در 
اصفهان شــد، نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار 
رأی آورد، درصورتی کــه در آن زمــان جمعیت ایران 
به چهل میلیون هم نرسیده بود. از اصفهان چهار نفر 
برای خبرگان قانون اساســی انتخاب شدند که به غیر 
از آقــای طاهری، آقایان خادمــی، پرورش و آیت هم 

انتخاب شدند.
در هر صورت این دوره فرمانداری با تمام سختی هایی 
که به همراه داشــت برای من شیرین بود. در آن یک 
ســالی که فرماندار بودم به حول و قوه الهی استان به 
خوبی اداره شد. آقای بجنوردی هم که اول آمده بود 
تــازه کار بود و بعد از گذراندن چهارده ســال زندان، 
آزاد شــده و بــه اینجا آمده بــود. در آن وقت مرحوم 
محمــد منتظری و کســان دیگــری به من پیشــنهاد 
دادند که شــما کلیه کارها را به عهده گرفته و انجام 
می دهید، پس ســمت اســتانداری را هم بپذیرید؛ اما 
من امتناع می کردم و مایل بودم شــخص دیگری این 

مسئولیت را بپذیرد. بعد آقای بجنوردی را فرستادند.

پس از روي کار آمدن جمهوري 
اسالمي افراد حقوق پايمال شده 
خود از ساليان گذشته را طلب 

مي کردند و صبر و تحمل کافي از 
خود نشان نمي دادند. درعين حال 
امکانات و لوازم کافي براي پيشبرد 
برنامه ها و ادامه فعاليت ها در اختيار 

ما نبود
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چــه مدتــی از اســتعفای آقــای واعظی  ■
را  بجنــوردی  آقــای  کــه  بــود  گذشــته 

فرستادند؟
گمــان می کنم نزدیــک دو هفته طول کشــید.  □

اشــکال کار در اینجا بود کــه آقای مصحف و دیگر 
معاونان آقــای واعظی کار را رها کرده بودند و تقریبًا 

استانداری بدون سرپرست مانده بود.
آقــای مصحــف به ســمت اســتانداری  ■

مازندران منصوب نشده بود؟
نه این ســمت را چند ماه بعد بــه او دادند. آقای  □

مصحف در ابتدا معاون سیاســی استانداری اصفهان 
بود و بعد از آن استاندار مازندران شد. آقای بجنوردی 
به اصفهان آمد و پس از مدتی به امور واقف شــدند. 
مرحوم ابراهیم نیل فروشــان، معاونت سیاسی او را به 
عهده گرفت و او از نظــر کار اجرایی و امور اداری، 
انســان باتجربه ای بود. آقای نیل فروشان با اینکه دبیر 
بود، ولی دکترای داروسازی گرفته و کارهای فرهنگی 
و مدیریتی زیادی را در کارنامه خود داشــت. مدتی 
هم مدیر دبیرســتان ســعدی بود. پس از آمدن آقای 
بجنوردی و معین شــدن معاونان او در قســمت های 
مختلف کارها روی روال طبیعی خودش قرار گرفت.

چند تا معاون داشت؟ ■
قاعدتًا باید دو تا سه معاون می داشت، االن دقیق به  □

خاطر ندارم. معاون سیاسی مهم ترین آن ها بود. معاون 
اجرایی و معاون فنی هم به نظرم داشت.

معاون فنی و معاون امنیتی چه کسانی  ■
بودند؟

فکر می کنم آقای مهنــدس کوپایی، معاون فنی  □
بود و معاون امنیتی هم فردی به نام آقای بوستان بود. 
آقای بوســتان فردی ادیب و فاضل بود که اهل شــعر 
و ادب هم بودنــد و همراه با دکتر واعظی به اصفهان 
آمده بود. افراد دیگری هم بودند که پس از گذشــت 
این سی و اندی ســال دقیق به خاطر نمی آورم. اولین 
اقدام آقای بجنــوردی این بود که نیازهای کارخانه ها 
را از خودشــان خواستند و سعی در برطرف کردن آن 
نیازها داشــتند. کارخانجات به لوازم و قطعاتی برای 
ادامه فعالیت خود نیاز داشــتند و به همین دلیل آقای 
بجنوردی همه قطعه سازان و تولیدکنندگان را خواستند 
و با ارائه نیازهای آن ها، می خواست نیاز آنان به خارج 

را رفع کند.
آقــای بجنوردی اقدامات اساســی و مفیدی را انجام 
داده و نمایشــگاه های مختلفی را برای اقشار متفاوت 
مردم اصفهان ترتیب داد. در آن هشت ماهی که آقای 
بجنوردی اســتاندار بودند با قدرت و صابت کافی، 
عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشــت و بر تمام امور 

مسلط شد.
گویا کمیته موســوم به آیت الله خادمی  ■

هم در این زمان منحل شد، شما هم این 
موضوع را تأیید می کنید؟

در اصفهان سه کمیته متفاوت وجود داشت. یکی  □
کمیته دفاع شــهری بود، دیگری کمیته شهربانی بود 
و آخری هم کمیته خادم الحســین بود که این کمیته 
زیر نظر آیت الله خادمی فعالیت می کرد. کمیته دفاع 
شهری با آیت الله طاهری بود و کمیته شهربانی هم با 

هر دو کار می کرد و در کانتری ها مستقر بود. اولین 
کاری که من کردم این بود که کمیته شــهربانی را با 
کمیته دفاع شــهری ادغام کردم که پس از ادغام، نام 
خود را ســپاه هم گذاشته بودند. افرادی که در کمیته 
خادم الحســین کار می کردند در این سیســتم جدید 
جذب شــدند و چون بین کارها تداخل ایجاد می شد 

این کمیته منحل شد.
البته کمیته خادم الحسین سازمان مستقلی شده بود و 
زیر نظر آقــای مهدوی کنی هم بود و قدرت فراوانی 
پیــدا کرده بود. این قضیه به همین راحتی پیش نرفت 
و برخی مقاومت می کردند تا اینکه هفت هشت نفری 
از تهران آمدند و گفتند می خواهیم شورایی را تشکیل 
دهیم که این شــورا بنیان گذار ســپاه هم خواهد بود. 
به یــاد دارم آقای منصوری هم همــراه آنان آمده بود 
و من او را از قبل می شــناختم. از هر کدام از این سه 
کمیته، یک نفر را برای عضویت در این شورا انتخاب 
کردم و در عین حال به عنوان فرماندار خودم هم عضو 
شورا شدم. بعضی مخالف این کار بودند و می گفتند 

نمی خواهیم این شورا دولتی باشد.

منصــوری  ■ جــواد  همــان  منظورتــان 
است؟

خیر. فکر می کنم از اقوام ایشــان بــود؛ البته من  □
آقای جواد منصوری را از نزدیک نمی شــناختم، ولی 
این آقای منصوری از جوانان خوب و انقابی بود که 
قبًا هم در امیریه فعالیت داشت. حدسم این بود که 
او برادر جواد منصوری است. در هر صورت این چند 
نفر آمدند و میهمان ما بودند. نظر من این بود که از هر 
سه گروه افرادی در این شورا شرکت داشته باشند، ولی 
پس از انتخاب افراد و ارائه لیســت آنان، سروصداها 
بلند شد که چرا این افراد انتخاب شده اند و چرا افراد 
دیگری در این لیســت نیســتند. پس از مدتی این سه 
گروه مجبور شدند که با هم دوست شوند و در کنار 
هم فعالیت کنند و هر ســه گروه تبدیل به یک گروه 

شدند و شورای سپاه تشکیل شد.
در ابتدا این شورای سپاه با کمیته ها به شدت مخالف 
بودند و به همین دلیل من به آقای باهنر در تهران تلفن 
کردم و موضوع را با او در میان گذاشتم. البته با آقای 
بهشــتی هم صحبت کردم، ولی آقای باهنر از طرف 
دولت آمد تا مشکل را حل وفصل کند. مرحوم باهنر 
وقتی به اصفهان آمد در منزل ما، میهمان من بود. یادم 
هست وقتی داشــتیم همراه او به فرودگاه می رفتیم تا 

او را بدرقه کنیم تا به تهــران برگردد، به ما خبر دادند 
که شــهید بحرینیان، رئیس کمیته خادم الحسین ترور 
شده است. این ترور هم یکی دیگر از موضوعاتی بود 
که باعث آشــوب و تاطم در سطح جامعه شده بود 
و داشــت شــهر را به هم می ریخت. در تشییع جنازه 
آقای بحرینیان، کمیته تصمیم گرفته بود که ســپاه را 
اشغال کرده و دست به تیراندازی بزند و سپاه هم برای 
مقابله با آنان سنگر گرفته بود. قرار بود به دنبال جنازه 
آقای بحرینیان و تشییع پیکر او، کشتار فراوانی به راه 
بیفتد. به یاد دارم خانم بحرینیان در جیپی نشسته بود و 
پشت پیکر شوهرش در حال حرکت بود. من پیش او 
رفتم و درباره این اتفاقات با او گفت وگو کردم. خانم 
بحرینیان در جیپ مشغول ســخنرانی بود و بچه های 
ســپاه را قاتل شــوهر خود معرفی می کــرد که همان 

بچه های کمیته شهری بودند.
مدرک دیگری که به دســت آنان رســیده بود نامه ای 
بود که از جیب ضارب کشف شده بود که آرم کمیته 
شهری روی نامه مشهود بود و با استناد به آن بچه های 
کمیته شهری که در قالب شورای سپاه بودند را متهم 
به کشتن آقای بحرینیان می کردند. در زمان وقوع این 
حادثه ســپاه هنوز تشکیل نشده بود و بچه های کمیته 
شهری اسم ســپاه را روی خودشــان گذاشته بودند. 
من برای حل اختافات دست به دامن آقای مهندس 
میرمحمدصادقی شــدم و از او استمداد طلبیدم. به او 
گفتم تمهیدی بیندیشید که این جنازه از جلوی سپاه 

رد نشود تا بتوانیم از وقوع درگیری اجتناب کنیم.
آقای میرمحمدصادقی جلوی ماشین خانم بحرینیان و 
جنازه، روی زمین خوابید و با اصرار از تشییع کنندگان 
خواست از مسیر دیگری بروند و به همین دلیل به جای 
اینکه از همان خیابان کمالی بروند، از روی سی وســه 
 پل عبور کردند و قســمتی از ماجرا ختم به خیر شده 
بود. من هم جلوی سی وســه پل ایستاده بودم و منتظر 

رسیدن آن ها بودم.
شــما  ■ بــود؟  آمــده  زیــادی  جمعیــت 

احتمــال می دادید تیراندازی و کشــتاری 
اتفاق بیفتد؟

بله جمعیت فراوانی آمده بودند و احتمال درگیری  □
زیاد بود. تشییع جنازه از جلوی خانه آقای خادمی آغاز 
شــده بود و قرار بود که وقتی به جلوی سپاه رسیدند 
شــروع به تیراندازی کنند. درهرصورت با این کاری 
که آقای مهندس کرد مســیر تشییع جنازه تغییر کرد و 
وقتی که به سی وسه پل رسیدند، من هم همراه با آنان 
بقیه مســیر را طی کردم تا از وقــوع درگیری اجتناب 
کنم. حتی یادم هســت کــه یک نفر با لباس ســپاه 
هــم ما را همراهی می کرد و بعضی از آشــنایان آقای 
بحرینیــان آمده و به من گفتند مــا نمی خواهیم یک 
نفر با لباس ســپاه در میان باشــد و مــا خودمان قادر 
هســتیم جمعیت را ســازمان دهی کنیم و نباید کسی 
از ســپاه در میان جمعیت باشــد. به هر شکلی بود ما 
جنازه را تا گلســتان شهدا تشــییع کردیم ولی به قول 
اصفهانی ها، من در آن روز نصف العمر شدم بس که 
از وقوع آشوب در هراس بودم. من احساس می کردم 
که کشــتار زیادی اتفاق بیفتد، ولی با تاش مهندس 
میرمحمدصادقی و دیگر دوستان این ماجرا هم به خیر 
گذشت. آقای مهندس میرمحمدصادقی مورداحترام 
و اعتماد طرفین بود و همه او را قبول داشتند و به همین 

در اصفهان سه کميته متفاوت 
وجود داشت. يکي کميته دفاع 

شهري بود، ديگري کميته 
شهرباني بود و آخري هم کميته 

خادم الحسين بود که اين کميته زير 
نظر آيت اهلل خادمي فعاليت مي کرد. 

کميته دفاع شهري با آيت اهلل 
طاهري بود و کميته شهرباني هم با 
هر دو کار مي کرد و در کالنتري ها 

مستقر بود
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دلیل توانســت نقش مؤثری در جلوگیری از درگیری 
ایفا کند. دایی او آقای فخر مدرســی، رئیس دادرسی 
ارتش بــود و او هر کاری که می کــرد به اعتبار فخر 
مدرســی بود. این تهمت هایی هم که به او زده شد به 
خاطــر حمایت های او بــود. او خیلی تاش کرد که 
دایی اش اعدام نشــود ولی موفق نشد. او فعالیت های 
زیادی کرده بود و حق بزرگی به گردن من داشــت. 
آقایان هاشمی رفسنجانی و خیلی از زندانیان دیگر را 
همان فخر مدرســی از زندان آزاد کرده بود و حقی به 
گردن همه آنان داشت و همین فعالیت ها باعث شده 
بود که نقش واســطه را پیدا کند و موردتوجه آیت الله 
خادمی و هم آیت الله طاهری قرار گرفته بود. همچنین 
رابطه سببی هم با آیت الله طاهری داشت و دختر آقای 
میرمحمدصادقی، عروس آقای طاهری، همسر دکتر 
ساسان بود. آقای میرمحمدصادقی به گردن انقابیون 
حق زیادی داشت. او خیلی از ما را از شکنجه، زندان 

و مشکات دیگر نجات داد.
نامه هایی منتشر شده بود که در آن ها  ■

عنوان شــده بود آقــای میرمحمدصادقی 
با رئیس ســاواک اصفهان همكاری داشته 

است.
همــکاری که نه ولی رفت وآمد داشــت. البته در  □

آن نامه هم رئیس ســاواک مطرح نبود، بلکه یکی از 
اعضای ساواک بود به اسم آقای شهیدی که بعدًا هم 
کشــته شد؛ یعنی شهیدی هم به خانه او پناهنده شده 
بود و بعد آقای میرمحمدصادقی به آقای پرورش تلفن 
کرده بود. آقای پــرورش در آن ایام در دادگاه ها تأثیر 
فراوانی داشت. به آقای پرورش تلفنی گفته بود که او 
در خانه من است و پرورش هم گفته بود که من صبح 
می آیم و بــا او صحبت می کنم و بعــد او را خواهیم 
برد. در همان شب یک عده پاسدار به خانه او یورش 
می برند و شــهیدی را با وضع اهانت آمیزی دســتگیر 

کرده و با خود می برند.
خاصه عــرض من این اســت که مــن در آن دوره 
ســال پرماجرایی را پشــت سر گذاشــتم. بعد از آن 
در اســفندماه ســال 58 بود که آقای بهشتی پیشنهاد 
نمایندگی مجلس شــورای ملی را به من داد و من هم 
که از کار و فعالیت زیاد خســته و فرسوده شده بودم 
پیشنهاد آقای بهشتی را با جان ودل پذیرفتم زیرا در آن 
یک سال چنان فشــاری به من آمده بود که احساس 
فرسودگی می کردم. کارشکنی های وسیعی که انجام 

می شد به شدت به روحیه من آسیب وارد کرده بود.
در آن زمــان بعضی از بچه های تندرو دســت به ترور 
می زدند و آســایش را از مردم ســلب کرده بودند. از 
جمله ترور مهندس ملک و شــیخ مهدی فقیه ایمانی 
اتفــاق افتاد. ترورهای مختلفــی رخ می داد و من هم 
هر چه برای آنان ســخن می گفتم و ســعی در اتحاد 
و همبستگی آنان داشــتم فایده ای نداشت. شما بهتر 
می دانیــد که در آن زمــان به قدری فضــا غبارآلود و 
آشــفته بود که کار کردن به همین ســادگی ها نبود. 
البته بعدها آیت الله صانعی که عضو شــورای نگهبان 
بــود به من می گفت اگر من قدرت داشــتم شــما را 
بازداشــت می کردم. من از او پرســیدم به چه دلیل؟ 
او در پاســخ گفت که شما اصفهان را به خوبی اداره 
می کردید و در زمان فرمانداری شــما نه کاالیی گران 
شد و نه کمبود اقام و لوازم اولیه زندگی مشهود بود. 

بعد از آن شــما همه این دستاوردها را رها کردید و به 
مجلــس آمدید، مگر در مجلس چه خبر بود؟ شــما 
باید در فرمانداری اصفهان باقی می ماندید. البته آقای 
صانعی این مســئله را هم در مــورد من و هم در مورد 
آقای بجنوردی می گفت که هر دو با هم در آن زمان 
وارد مجلس شــدیم. افراد دیگری هم می توانستند در 
مجلس باشــند اما تجربه نشان داد که کسی مثل شما 

نمی تواند شهر اصفهان را مدیریت کند.
همین پرســش از مهنــدس غرضی در  ■

مصاحبه ای پرســیده شــده که وقتی شــما 
در استان خوزستان بودید، چرا امكانات 
و شرایط موجود را رها کرده و به مجلس 

آمدید؟
خب شاید ایشان به دنبال ارتقای مقام بوده است و  □

می خواسته از این طریق مسئولیت مهم تری پیدا کند، 
اما من چنین نبودم و به دنبال ارتقای پست خود نبودم. 
البتــه بعدها آقای بهشــتی هم به من گفت که شــما 
بهترین مدیرانی بودید که به کمک مردم و دموکراسی 
و شــوراها توانستید امور و مســائل را مدیریت کنید. 
در آن زمان که قانون شــوراها تصویب نشــده بود، ما 

خودمان شوراهای محله ای را تأسیس کردیم.
ایــن  ■ مــورد  در  اســت  ممكــن  اگــر 

شوراهای محله بیشتر توضیح دهید؟
من برای هر محله ای یک شــورا درســت کردم تا  □

همه مردم در امور خودشــان دخالت داشــته باشــند 
و در گرداندن و مدیریت کردن ســهیم باشــند. این 
شــوراها موظف بودند که کارها و مشــکات مردم 
محل را ســامان ببخشــند. این ها حتی وظیفه داشتند 
ارزاق و مایحتــاج اولیه مردم را توزیــع کنند. در بین 
اعضای این شــورای محله، از بین خودشان یک نفر 
را انتخاب می کردند تا عضو شــورای بزرگ تری شود 
به نام شــورای شهرســتان که در اصل همان شورای 
شهر بود و به همین ترتیب شورای استان نیز از بین آن 
شوراها و اعضای آنان انتخاب می شدند. آقایان حسن 
نوربخــش، مرتضی آراســته از چهره های فعال همین 
شــوراها بودند. تــا همین اواخر هم این افراد شــهر را 
به خوبی اداره می کردند، حتی برای جبهه های جنگ 

نیروی داوطلب را ثبت نام و نام نویسی می کردند.
بــا اینکه این شــوراها جنبــه قانونی نداشــت و آقای 

بجنــوردی حکم این افراد را صادر کرده بود؛ ولی در 
تمامی مشکات و مســائل این افراد دخالت مؤثری 
داشتند و به حل مشــکات مردم کمک می کردند. 
تا اینکه قانون شوراها تصویب شد. البته قانون شوراها 
خیلی ناقص بود و تمامی مســائل را در برنمی گرفت 
و فقط به مســائل شــهری می پرداخــت، درحالی که 
شوراهای ما تمامی مسائل اســتان را زیر نظر داشته و 
حل وفصل می کردند. شــوراها در پی حل درگیری ها 
بودنــد و مشــکات را رفع می کردنــد و به نظرم این 
شوراها بهترین الگو برای اداره امور بودند. البته وقتی 
مــن درباره ایــن الگو در مجلــس صحبت می کردم 
خیلی از آن اســتقبال نشــد، زیرا بعضی از نماینده ها 
به مــن می گفتند آقای صلواتی همه جــا که اصفهان 
نیست که مردمش قابل اعتماد باشند. در جاهای دیگر 
شوراها شــبیه به کومله خواهند شــد. در استان های 
شمالی، شوراها شبیه به شوراهای آمل و بابل می شود و 
نیروهای چپ حاکم خواهند شد. آن ها عقیده داشتند 
که در همه جا شوراها پاسخگو نخواهد بود و نمی توان 
با شعار دموکراسی کارها را پیش برد. آن ها می گفتند 
در حال حاضر شرایط به گونه ای است که بعضی جاها 
از گروه های معاند یا چپ گرا حمایت خواهند کرد و 

این به نفع نظام نخواهد بود.
 این موضوعاتی که من عنوان کردم مســائلی بود که 
بعد از گذشت این همه ســال در خاطرم مانده است 
و به طور خاصه خدمت شــما عــرض کردم. در آن 
زمــان به واســطه وقوع انقــاب و هرج ومرج ناشــی 
از آن اتفاقــات فراوانی می افتاد که نیاز به رســیدگی 
جدی داشــت و من با اســتفاده از رابطه خوبی که با 
علما داشــتم و مخصوصًا بــا آقایان طاهری و خادمی 
رفت وآمد شــخصی داشــتم، ترتیبی دادم تا این فشار 
مضاعــف از دوش افراد برداشــته شــده و در ادارات 
مختلف برحسب وظایفشان این فشار تقسیم شود و هر 
کــس کار خود را انجام دهد تــا تداخلی در کارهای 

همدیگر پیش نیاید.
در آن زمان مشــکات پیش روی ما چنان بود که از 
تصور خارج اســت و شما نمی دانید که تا چه حد من 
خون  جگر خوردم تا توانستم در آن یک سال اوضاع را 
کمی سامان ببخشم و مشکات و مسائل را حل کنم. 
می توانــم بگویم با اینکه جوان بودم و شــور انقابی 
فراوانی هم داشــتم، اما در مصاف با این مشــکات 

مرحوم آیت اهلل طاهری در کنار امام خمینی
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و مســائل، چندین سالی زودتر از موعد پیر و فرسوده 
شدم. در سال های بعد هم که رنج های مجلس بر من 
وارد شد که مرا از پا درآورد که این رنج ها نیز حدیث 

مفصلی است که موعد دیگری را می طلبد.
موضــوع دیگری هم که وجود داشــت این بود که از 
ابتدای انقاب همه می خواســتند قدرت ســپاه را در 
اختیار داشته باشند. افراد و جناح های مختلفی در این 
ماجرا دخیل بودنــد. آیت الله الهوتی، مرحوم محمد 
منتظری، دکتر یزدی و دیگرانی وجود داشتند که شما 
بهتر می دانید. این افراد می خواســتند ســپاه زیر نظر 
آن ها باشــد. در شهرستان ها هم شرایط متفاوت بود و 
هر شهرســتانی برای خود محور خاصی داشت. برای 
مثال مهدی هاشمی و دار و  دسته اش منطقه وسیعی را 
در اختیار داشتند و سازمان و تشکیات بزرگی را برای 
خود دست وپا کرده بودند. فاورجان با آقای مهدوی 
کنی و کمیته های زیر نظر او مربوط بود و کل موضوع 
درگیری بر ســر تصاحب قدرت بود که هر کدام در 
پی این بودند کــه دیگری را زیر چتر خود آورده و به 
مجموعه شان دستور بدهند. اختافات فراوانی هم در 
ایــن بین به وجود می آمد. مثًا متهمی در حوزه یکی 
بود و دیگری او را دستگیر کرده و به زندان برده بود؛ 
گروه دیگر آشوب و سروصدا راه می انداخت و متهم 
را از گــروه دیگر دریافت می کرد تا خود به جرائمش 
رسیدگی کند و در حالت کلی می توانم بگویم جنگ 

قدرت بود.
در آن زمــان قانــون که نبود و افــرادی مانند ما قانون 
محسوب می شــدند و هر کسی که داخل کمیته بود 
قــدرت هر کاری داشــت. مثًا به دادســتان مراجعه 
کرده و تنها به گرفتن دستخطی برای دستگیری افراد 
اکتفا می کردند و همین دستگیری ها و تداخل وظایف 
باعث مشــکات فراوانی می شــد. حتــی دادگاه ها 
نیز روال کاری عادی خــود را انجام نمی دادند بلکه 
ســلیقه ای عمل می کردند، حتی مــن چند باری این 
قاضی هــا را احضار کردم و از آن ها خواســتم قانونی 
عمل کننــد؛ ولی همان طور که پیش تر اشــاره کردم 
قانونی وجود نداشت و هر کس درون سیستم حاضر 
خودش تصمیــم می گرفت که چه کاری انجام دهد. 
من حتــی به یکی از قضات گفتم مگــر من نماینده 
حکومــت و دولت برای نظارت بــر کارهای دادگاه 
نیســتم؟ مگر من نماینده آقای بازرگان و امام در این 
شهر نیستم؟ خب، در این صورت من باید در جریان 
کارهای شــما قرار گرفته و بر آن ها نظارت کنم. ولی 
قضات زیر بار نمی رفتند و به کار خود ادامه می دادند. 
این نکته را هم باید بگویم که در اصفهان نســبت به 
جاهای دیگر کشور وضعیت خیلی بهتر بود. مثًا من 
اجــازه ندادم که هیچ پاک ســازی در اصفهان انجام 
شود، درصورتی که در شهرهای دیگر بارها پاک سازی 
صورت گرفته و حتی حق و حقوق افراد بی گناهی هم 
در این وســط پایمال شــده بود؛ اما در اصفهان از این 
خبرهــا نبود و من اجازه چنین کارهایی را نمی دادم و 
تا حد امکان جلوی آن را می گرفتم، مگر اینکه طرف 

ساواکی یا از عناصر خرابکار بود.
درباره شرایط آن زمان اگر توضیحات  ■

دیگری دارید بفرمایید؟
برای مثال من و آقــای بجنوردی انقابی بودیم و  □

بیشتر افراد حاضر در دولت هم اشخاصی شناخته شده 

و مؤمــن بودنــد، مثــًا آقای مهنــدس بــازرگان از 
چهره های شناخته شــده انقابی بــود؛ ولی بعضی از 
افراد از تهران یا شــهرهای دیگر آمده و در سپاه عضو 
می شــدند و بعد از چند وقت شــروع به شایعه سازی 
می کردند دولت انقابی نیست و حاال پس از گذشت 
این همه سال مشخص شده است این افراد چه اهدافی 
را در سر می پرورانده اند. حتی من با یک روحانی که 
از تهــران آمده بود مشــاجره لفظی پیــدا کردم. به او 
می گفتم این ســخن که می گویی این دولت انقابی 
نیســت بی معنی و بیهوده است. تمامی این اشخاص 
انقابی و متدین هســتند و شــماها در زمان انقاب 
معلوم نبــود کجا بوده اید که حــال داعیه دار انقاب 
شده اید. من خطاب به چنین افرادی می گفتم که شما 
فقط در پی اختاف افکنی هســتید و با این کارهای 
شما هیچ مشکلی حل نمی شــود و تنها شکاف میان 
مردم و انقابیون بیشتر خواهد شد، اما آنان به کارهای 
خود ادامه دادند تا اینکه دولت موقت اســتعفا کرد و 

وقایعی رخ داد که همه در جریان آن هستید.
در زمــان فرمانداری مــن یک بار مهنــدس بازرگان 
به همــراه تعدادی از دولتمردان بــه اصفهان آمدند و 
به قــدری مردم از او و همراهانش به گرمی اســتقبال 
کردند که بی ســابقه بود و مردم حتی اتوبوس حامل 
آن ها را از زمین بلند کردند و جمعیت در اســتقبال از 
مهندس و همراهانش موج می زد، اما درعین حال این 
شایعه سازی ها ادامه می یافت. جوی که ابتدا در تهران 
به وجود آمد و ســپس در حزب جمهوری وســعت 
یافت رفته رفته در ســطح کشــور گسترش یافته و همه 
را نســبت به دولت موقت بدبیــن کرد وگرنه مهندس 
بازرگان در بین اکثریت مردم احترام و مقبولیت زیادی 
داشت؛ البته کارشــکنی های آقای آیت و دوستانش 
هم در ضربه زدن به دولت موقت تأثیر بســزایی داشت 
و اطرافیــان آیت برنامه هــا و اقدامات تخریبی خود را 

به طورجدی دنبال می کردند. 
یکی از کســانی که در ابتدا شــایع کرد دولت موقت 
انقابی نیست و باید کنار برود، آقای آیت و دوستانش 
بودند. همین شــایعه ها و اختافات بــه اصفهان هم 
ســرایت کرد. البته من معتقدم مــردم در اصفهان به 
حمایت خــود از دولت ادامه می دادنــد، زیرا من در 
انتخابات مجلس از بین چهارصــد هزار رأی دهنده، 
ســیصد و هفتاد هزار رأی کسب کردم و این نشان از 
اقبال مردم به مسئوالن دولتی بود و البته بیشترین رأی 
در آن زمان بیــن نماینده ها هم بود. در انتخابات های 
بعدی که اصفهان حدود یک میلیون و نیم واجد رأی 
دارد، اما نماینده ها با آرایی زیر صد هزار به مجلس راه 
پیدا می کنند و این اعداد خود گویای نظر مردم است.

در آن زمان وزارت اطاعات وجود نداشت و مجلس 
هم تشکیل نشده بود و ما به عنوان تمامی این ارگان ها 

و تشــکیات، به نمایندگی از دولت کارهای مردم را 
رفع ورجوع می کردیم و سعی در اصاح امور داشتیم. 
نکته قابل توجه این بود کــه با اینکه ما نماینده دولت 
در اصفهان بودیم، اما دولت به ما دســتوری نمی داد، 
بلکه ما خودمان برای شــهر تصمیم گیری می کردیم. 
در آن زمــان اختافات باال گرفتــه بود و ما هم چون 
در اصفهان بودیم بهتر می توانســتیم برای امور تصمیم 
بگیریم. آقای آیت و دوستانش افرادی را در اصفهان 
هم داشتند که تفرقه افکنی می کردند و در دانشگاه ها 
به شــدت فعالیــت داشــتند و علیــه دولــت موقت 
شــایعه پراکنی کرده و حتی علیه ریاست دانشگاه ها 
اقداماتی انجام می دادند. من در دانشگاه های اصفهان 
بارها ســخنرانی کــردم و در مواردی اتفــاق می افتاد 
که افرادی دســت به تحصن می زدند و ما در جریان 
بودیم که این افــراد از جای دیگری خط می گیرند و 
اقدامات آن ها مســائل پشــت پرده فراوانی را به دنبال 
دارد. ما هیچ گونه دســتوری دریافــت نمی کردیم و 
فقط توصیه های امام را راهنما قرار می دادیم و خودمان 

به صورت مستقل کارها را پیش می بردیم.
فرهیختــگان اصفهان، دانشــمندان،  بزرگان شــهر و 
همه افراد با جان ودل در حل مســائل و مشــکات با 
اســتانداری و فرمانداری همکاری می کردند؛ حتی 
مجاهدین هم در ابتدا همکاری و همیاری داشــتند، 
ولی رفته رفته شــیوه خود را تغییر دادند. آن ها در ابتدا 
مکانی که اداره کوچک اوقافی بود را اشــغال کرده 
و در آنجــا فعالیــت می کردند. این مــکان متعلق به 
پیشاهنگ ها بود و آن ها جای خودشان را می خواستند 
و مجاهدین هم آنجا را تخلیه نمی کردند. درعین حال 
اداره اوقــاف هم جای خود را می خواســت و ما هم 
با کســانی کــه در ارتباط بودیــم، دراین باره صحبت 
می کردیم و آن هــا می گفتند جایی برای فعالیت به ما 
بدهیــد بعد ما اینجا را خالــی می کنیم. حتی یک بار 
من به آقای جنتی گفتم شــما در بیــن این افراد نفوذ 
دارید و پســرتان با این ها همکاری و حشرونشر دارد، 
بــه آن ها بگویید این مکان را تخلیه کنند؛ آقای جنتی 
هم در جواب گفت یــک جایی به این ها بدهید تا به 
آنجا نقل مــکان کنند. خاصه به مرورزمــان آنجا را 
تخلیه کــرده و به جای دیگری رفتنــد، ولی رفته رفته 
کارشــکنی های خــود را علیه مــا و کل دولت علنی 
کرده و چوب الی چرخ ما می گذاشــتند. ما در ابتدا 
درگیری یا مشکل خاصی با مجاهدین نداشتیم و همه 
مورداحترام مــا بودند. در اصفهان همــه همدیگر را 
می شناختند و این مسئله کمک بزرگی بود تا اشخاص 
گاه  به هم یاری برســانند، فقط کارشــکنی افــراد ناآ
و نادان بود که ســنگ جلوی پای مــا می انداختند. 
این مشــکات را هم به مرور پشــت ســر گذاشتیم و 
الحمدالله کارها به خوبی پیش رفت و مشکات حل 
شــد و مسائل ســامان یافت. در ایامی که من نماینده 
مجلس شــدم و از فرمانداری کنــاره گرفتم بر تمام 
کارهــا نظارت می کــردم و با اینکــه فعالیت اجرایی 
نداشتم اما دورادور اوضاع را رصد می کردم و سعی در 
کمک و یاری به تمام ادارات و افراد صاحب منصب 
در دولت و حکومت داشتم. پس ازآن هم که جنگ 
شروع شد و هدف همه ما تغییر کرده و تنها هدف ما 

پیروزی در جنگ شد. ■

يکي از کساني که در ابتدا شايع 
کرد دولت موقت انقالبي نيست 
و بايد کنار برود، آقاي آيت و 

دوستانش بودند. همين شايعه ها 
و اختالفات به اصفهان هم 

سرايت کرد
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آقای محمد حســین رفیعی در شماره  ■
ایــران مطلبــی نوشــتند  89 چشــم انداز 
کــه متمرکــز بــر تفكر جبهــه ای بــود، اما 
برداشــت های دیگری از آن شد. دو نفر 
از دوســتان مقاله ای نوشــتند و آن را نقد 
کردند که در چشــم انداز شماره 90 و 91 
منتشر شد. قرائت شــما از ماهیت اولین 
انتخابات ریاست جمهوری و انشعاب در 

نهضت آزادی چگونه بوده است؟
مســئله ما انشعاب نبود، اســتعفا بود. علتش هم  □

ایــن بود کــه وقتی دولــت موقــت در 14 آبان 58 
استعفا کرد، دوستان نهضت آزادی دوباره از دولت 
به تشــکیات نهضت آزادی برگشــتند. زمانی که 
امام، مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر تعیین 
کردنــد، مهندس بــازرگان نگران بود کــه فعالیت 
نهضت تعطیل شــود. از طرف مهندس ســحابی و 
ســایر دوســتان نهضت آزادی به مهنــدس بازرگان 
بیانیــه دادیم که شــما با خیــال راحت مســئولیتی 
که امــام گفته اند را انجــام دهید، مــا کار اجرایی 
نمی کنیم و نمی گذاریم فعالیت های حزبی نهضت 

تعطیل شود.
بیانیه هــا االن موجــود  ■ و  نامه هــا  آن 

است؟
باید باشد. من االن آن  اسناد و مدارک را ندارم؛  □

اما شــاید در خاطرات مهندس ســحابی ثبت شده 
باشد.
نزد آقای شیبانی نیست؟ ■
خیــر. او در آن زمــان از نهضــت آزادی جدا  □

شــده بود. از زمان پیروزی انقاب ایشان به حزب 
جمهوری اســامی رفت. آن زمان مهندس سحابی 
در پاریس بود. گفتــم چنین تعهدی کردیم. گفت 
چه کار خوبی کردید، من هم همین نظر را داشتم.

چه کسانی بودید؟ ■
دقیق نمی دانــم. من، آقای بســته نگار، فریدون  □

ســحابی و عبدالعلی بــازرگان بودیم کــه عبدالعلی 
با پدر همــکاری می کرد؛ ولــی کار اجرایی نکرد. 
به عــاوه حســن عــرب زاده و دکتر حســن حبیبی 
هــم بودند. زمانی که مهندس ســحابی آمد فعالیت 
ما بیشــتر شــد. او موقتًا دبیر نهضت آزادی شد. من 

مسئول تعلیمات بودم. آقای خداپناهی دستگاهی از 
فرانسه آورده بود و با آن نشریه ای را چاپ می کردیم 

و فعالیت داشتیم.
آن نشریه االن موجود است؟ ■
احتمااًل. دو ســه شــماره از آن نشریه االن پیش  □

من هم هست. در خرداد 58 نشریه ای منتشر کردیم 
که به 68 صفحه ای مشــهور شــد. کامــًا تحلیلی 
بود. از دولت گرفته تا همه احزاب سیاســی. چپ، 
راســت، ســپاه، حزب جمهوری اسامی و نهضت 
آزادی. به طوری کــه مهندس بازرگان ناراحت شــد 
و گفت چه کســی گفته که حــزب دولت خود را 
نقد کند؟ گفتیم آقای مهندس اشتباه نکنید، دولت 
از حزب جداســت، ما کار اجرایی نمی کنیم. ما به 
دولت به دید یک حزب بی طرف نگاه می کنیم، نه 
دولتی که متعلق به حزب اســت. ازاین جهت ایشان 
شــکایت ما را به آیت الله طالقانی کرد. در جلسه ای 
آقای طالقانی، مهندس بازرگان، مهندس سحابی و 
من حضور داشتیم. آنجا مسئله را به داوری آیت الله 
طالقانی گذاشتیم. بعد که بیانیه خوانده شد، ایشان 
گفــت حق با شماســت ولــی باید بیشــتر با دولت 
همــکاری کنید. به ایشــان گفتیم ما هم کار خوب 
دولت و هــم کار بد دولت را نقد بی طرفانه کردیم. 
آقــای طالقانی هم به مــا رأی داد و هم از مهندس 
بــازرگان دلجویی کرد. مهندس بــازرگان هم قبول 
کرد. به مناســبت های مختلف مثل 15 خرداد بیانیه 
می دادیــم. تا اینکه در مــرداد 58، آیت الله طالقانی 
مــا را که در کارهای اجرایی نبودیم به منزل فریدون 

ســحابی دعوت کرد. گفت دولــت دارد تضعیف 
می شــود، به شــما تکلیــف می کنم کــه وارد کار 
اجرایی شوید و دولت را تقویت کنید. در پی توصیه 
ایشــان مهندس سحابی رئیس سازمان برنامه وبودجه 
شد، دکتر حبیبی وزیر فرهنگ و آموزش عالی شد. 
از مــن هم خواســتند کار اجرایی کنــم. گفتم من 
تاکنون کار تحقیقاتی کــرده ام. آقای حبیبی گفت 
چــون من به تازگی از خارج آمده ام، قبول کن با من 
همکاری کنی. من هم معاون پژوهشــی شدم. علی 
اسپهبدی هم به جای فروهر وزیر کار شد. در مرداد 
58 بــه توصیه آقای طالقانی عمل کردیم و وارد کار 

اجرایی شدیم، ولی در نهضت هم فعال بودیم.
زمانــی که ســفارت امریــکا تصرف شــد، ما هیچ 
اظهارنظــری نکردیم. بعد آقای شــهریار روحانی، 
دامــاد آقای دکتر یــزدی که در نهضــت فعال بود 
گفت بچه های مســتقر در ســفارت گله کردند که 
همــه گروه ها ما را تأییــد کردند ولی نهضت آزادی 
چیزی نگفت. ما گفتیم مگر ما می دانســتیم یا با ما 
مشــورت شده اســت که نظر دهیم؟ ما باید تحقیق 
کنیم و ببینیم شــما چه کســانی هستید، این حرکت 
درست است یا خیر بعد صحبت کنیم. بعد از دو یا 
سه روز ما تأیید کردیم، اما نه به طور کامل. بیشتر هم 
مهندس سحابی بیانیه را نوشتند و گفتند که گرفتن 
ســفارت یک کشور از نظر حقوق بین الملل درست 
نیست، اما امریکا از زمان کودتای 32 با مردم ایران 
به گونه ای رفتار کرده که دیگر دانشــجویان انقابی 
تاب نیاوردند و چاره ای جز این ندیدند که سفارت 
را به عنــوان النه جاسوســی تصرف کننــد. تا اینکه 
دولت در 14 آبان اســتعفا کرد. بعد دوستان نهضتی 

به ستاد نهضت آزادی آمدند. 
در خردادمــاه 58 مجمع عمومی نهضت آزادی در 
باغ آقای شاه حســینی در جاده کرج تشــکیل شد. 
بیش از 60 نفر حضور داشتند و صورت جلسه آن را 
هنــوز دارم. چه آن هایی که در کار اجرایی بودند و 
چه آن هایی که نبودند، همه شــرکت کردند. شهید 
چمران هــم بــود. انتخاباتی برای شــورای مرکزی 
برگزار شــد. در این شــورا چند نفر انتخاب شدند. 
بیــش از همــه مهندس ســحابی رأی آوردند و دبیر 
کل تعیین شــد. من و فریدون ســحابی و چند نفر 
دیگر به عنوان هیئت رئیســه کارهای اجرایی نهضت 

کناره گیری یا انشعاب؟
محمدمهدی جعفری از نگرانی درباره اعتبار مهندس بازرگان می گوید

مهندس سحابي بيانيه را نوشتند 
و گفتند که گرفتن سفارت يک 

کشور از نظر حقوق بين الملل درست 
نيست، اما امريکا از زمان کودتاي 32 
با مردم ايران به گونه اي رفتار کرده که 
ديگر دانشجويان انقالبي تاب نياوردند 
و چاره اي جز اين نديدند که سفارت 

را به عنوان النه جاسوسي تصرف 
کنند
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را به دســت گرفتیم. پس از ماجرای اشغال سفارت 
و اســتعفای دولت موقت، دوســتان نهضتی دوباره 
برگشتند. خدمتشــان عرض کردیم این گروه توسط 
مجمع عمومــی انتخاب شــده، بگذارید دوره اش 
به صورت قانونی تمام شود. شما درگیر کار اجرایی 
بودید و از جو بیرون خیلی مطلع نیســتید، بگذارید 
ما کار را ادامه دهیم. بعد از چند ماه مجمع عمومی 
تشکیل می دهیم و انتخابات دیگری انجام می دهیم 
و حتی پیــش از اینکه موعد قانونی به پایان برســد 
حاضریــم این کار را کنیم و شــما وارد کار اجرایی 
نهضت شــوید. گفتند خیر. دکتر یزدی و مهندس 
صباغیان و آقای توسلی و سایرین گفتند نه ما همین 
حــاال بایــد وارد کار اجرایی نهضت شــویم. جزو 
شورای مرکزی بودند، ولی گفتند کار اجرایی را هم 
به دست بگیریم. شــهید چمران و مهندس بازرگان 
در ایــن میان صحبــت نمی کردنــد. به هرحال این 
مذاکره ادامه پیدا کرد. پس از مدتی دوســتان جمع 
شدند، آقای مهندس ســحابی و برخی دیگر گفتند 
ما که قصد قدرت طلبی و انحصارطلبی نداریم. اگر 
در نهضت بمانیم و با خط مشی متفاوتی که دوستان 
دارنــد حرکــت کنیم، ایــن مخالف نظــر خودمان 
است. اگر هم بخواهیم در نهضت بمانیم و خاف 
نظر دوســتان عمــل کنیم که کار حزبی نمی شــود 
و اختاف بیشــتر می شود؛ لذا اســتعفا می کنیم که 
دســت دوســتان باز باشــد. نمی خواهیم هم گروه 
دیگری تشکیل دهیم، بلکه اســتعفا می دهیم تا هم 
خودمــان بتوانیم همپای ملت ایــران حرکت کنیم و 
هم با دوســتان خودمان که ســابقه همکاری دیرینه 
داشتیم به اختاف برنخوریم. نامه استعفا را نوشتیم. 
مهندس ســحابی نامه را نوشت و دوستان اظهارنظر 
کردند و کم وزیاد شــد. 12 نفر بودیم. من، مهندس 
ســحابی، فریدون سحابی، حســن عرب زاده، دکتر 
حسن حبیبی، علی اســپهبدی، خانم انسیه مفیدی، 
دانش منفرد، آقای بسته نگار و چند نفر دیگر نامه را 
دادند که من به ســتاد نهضت آزادی تحویل دهم. 
به شــهید رجایی تلفــن زدم و گفتــم چنین نامه ای 
نوشتیم و اسم شما هم هست، اما فرصت نیست که 
شــما آن را امضا کنی، اجــازه می دهید بدون امضا 

اســم شــما را رد کنیم؟ گفت بله ایرادی ندارد اسم 
مــرا بنویس. آن زمان معــاون آموزش وپرورش بود. 
نامه را به آقای صدر حاج ســید جوادی دادم. بعدًا 
دوســتان جمع شــدند و نامه را خواندند و ناراحت 
شــدند. این شــاید 28 یــا 29 آذر 1358 بود. یک 
یا دو شــب بعد از آن دانشــجویان پیــرو خط امام 
در ســفارت مســئله امیرانتظام را مطــرح کردند. ما 
می دانســتیم امیرانتظام در جریــان مذاکرات آقایان 
مهنــدس بازرگان، دکتر ســحابی، شــهید مطهری، 
آقای موسوی اردبیلی با سفیر امریکا نقش مترجم را 
داشت؛ البته نه به عنوان یک مترجم ساده که گاهی 
از خــودش هم اظهار نظر می کرده اســت. ایشــان 
در خــارج از کشــور بود و زمانی که برگشــت، در 
تابســتان 57 مهندس بازرگان به من نامه ای نوشــت 
که ایشــان زبان انگلیســی را به خوبی می داند و در 
نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی فعالیت داشته 
و می خواهد با شما همکاری کند. بعدها در دادگاه 
هم ثابت شد که ایشان جاسوس نبوده است. ما هم 
چون اطاع اجمالی داشــتیم که کارشان جاسوسی 
نبوده، مســئله استعفا را اعام نکردیم، مبادا این طور 
برداشــت شــود که اســتعفای ما در ارتباط با اتهام 
جاسوسی امیرانتظام است. تا این که مسئله انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح شد. ما به عنوان همان گروه 
خودمــان که از نهضت آزادی اســتعفا داده بودیم، 
مهندس ســحابی را کاندیدای ریاســت جمهوری 
کردیم. پوســترهایی هم چاپ کردیــم؛ ولی پخش 
نکردیم. رفتیم با مهنــدس بازرگان صحبت کردیم. 
دیدیم ایشــان هم می خواهد کاندیدا شــود. به نظر 
مــا چنین رســید حاال که اســتعفای دولــت و النه 
جاسوسی پیش آمده، ممکن است مهندس بازرگان 
برای ریاست جمهوری در مقابل بنی صدر و دیگران 
رأی نیــاورد و اعتبــار چند ده ســاله اش خدشــه دار 
شــود. به خاطر دوستی با ایشان گفتیم شما کاندیدا 
نشوید. علیه شما تبلیغات کرده اند و می گویند شما 
سیاست گام به گام داشــتی، هرچند ما این حرف را 
قبول نداریم ولی بین مردم تبلیغات کرده اند. ایشان 
گفتنــد خب، عزت هم کاندیدا نشــود. چون خود 
مهندس ســحابی هم حضور داشــتند گفتند باشد. 

نمی دانم! شــاید به نظرشــان رســید که می خواهیم 
مهندس سحابی را در برابر ایشان علم کنیم. پس  از 
آن دکتر حبیبی مطرح شــد و همه گرد دکتر حبیبی 
جمع شــدیم. حتی نهضت آزادی هم قبول کرد که 
ایشان باشد. مهندس صباغیان یکی از فعاالن ایشان 
بود و نزد روحانیت مبارز و شــهید شــیخ فضل الله 
محاتــی هم رفت. گفت از آقای حبیبی طرفداری 
کنید اما گفتند خیر کاندیدای ما بنی صدر اســت. 
حــزب جمهــوری اســامی هــم آقای فارســی را 
کاندیدا کــرده بودند. بعد که آقای فارســی برکنار 
شــدند، آن ها به دکتر حبیبی متمایل شدند. در طول 
انتخابات دکتر حبیبی نفر ســوم شد. اول بنی صدر، 
بعد تیمســار مدنی و آقای حبیبی هم با حدود 500 
هزار رأی ســوم شــدند. البته تنها شــهری که بیش 
از همه به ایشــان رأی دادند شــهر یزد بود که آقای 

صدوقی تأییدش کردند.
بــه نظــر شــما اگر مهنــدس بــازرگان  ■

کاندیدا می شــد در برابــر بنی صدر رأی 
می آورد؟

به نظرم خیر. بنی صدر می خواست به هر طریقی  □
که شــده رئیس جمهور شود و شد. این برای حیات 
سیاســی آقای بــازرگان خــوب نبود. ما از ایشــان 

خواستیم کاندیدا نشود.
در انتخابات مجلس هم آقای بازرگان  ■

پس از آقای فخرالدین حجازی از لحاظ 
تعداد آرا نفر دوم شدند.

بله. شــرایط و جو در آن زمــان کامًا متفاوت  □
بود.
پس از تســخیر النه جاسوســی، آقای  ■

صــدر حــاج ســید جــوادی و مهنــدس 
بــازرگان از شــما بــرای گفت و گو دعوت 

نكردند؟
بله، ولی ما گفتیم االن قصد پیوســتن به شما را  □

نداریم و مخالفتی هم با شــما نداریم. در بســیاری 
مــوارد حتــی مانند مســئله امیرانتظــام حمایت هم 
می کردیم، اما می گفتیم فعًا قصد بازگشــت و کار 

تشکیاتی نداریم.
نکته ای بایــد دراین باره به عرض برســانم که آقای 
دکتر رفیعی در نوشــتار خود صفات و خصوصیاتی 
از زنده یاد مهندس ســحابی مطــرح کرده بودند که 
باعــث ناراحتی آقــای معتمدی مهر و آقای شــاملو 
شــده بود و تصور کرده بودند دکتر رفیعی، مهندس 
سحابی را در برابر شادروان مهندس بازرگان یا دکتر 
یزدی مطــرح کرده انــد و کار ایشــان را در جهت 
استعفا درست دانسته اند  و آن دو بزرگوار هم موضع 
مناسبی نگرفته اند. برداشــت من چنین نبود، ضمن 
اینکه من تحلیل آقای دکتر رفیعی را تأیید نمی کنم؛ 
امــا ویژگی هــا و اخاق سیاســی و صفاتــی را که 
درباره مهندس ســحابی گفته اند درست است و از 
قدیم گفته اند »اثبات شی ء نفی ما عدا نمی کند« و 
شیوه عمل و اخاق و خصوصیات مهندس سحابی 

نافی امتیازات و سوابق دیگران نیست.■
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تخلفات مدیریتی: دوران هشت ســاله دولت  ●
اصول گرا مملو از تخلفات مدیریتی بود که در اکثر 
اوقات مجلس شــورای اســامی مواجهه مناسب و 

بازدارنده ای با این پدیده نداشت:
انحــالل ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی ♦♦

کشــور: مهرماه 85 هیئت دولــت تصمیم می گیرد 
دفاتر ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تحت 
امــر اســتانداری ها قرار گیــرد و زیر نظــر معاونت 
برنامه ریزی انجام وظیفه کند. رئیس جمهور استقال 
نسبی این دفاتر را برنمی تافت و وجود آن ها را مانعی 
در راه توســعه می دید. تیرماه 86 در شــورای عالی 
اداری دســتور انحال سازمان مدیریت صادر شد و 
از آن بــه بعد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
بخشــی از وظایــف ســازمان را به عهــده گرفت. 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی از ادغام دو سازمان 
به عناوین ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور 
و ســازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه 16 اســفند 
1378 شــورای عالــی اداری تأســیس و در 17 تیر 
1379 نمودار تشــکیاتی آن تصویب شد و به اجرا 
درآمد. ســازمان برنامه وبودجه در ســال 1327 برای 
نخســتین بار با تصویــب برنامه هفت ســاله عمرانی 
اول پایه گذاری شــد. وظیفه این ســازمان مراقبت و 
نظارت بر اجــرای برنامه بــود. ازآنجاکه دولت نهم 
تمام اقدامات دولت های پیشــین را خائنانه یا حداقل 
غیر کارشناســانه تصــور می کرد، تجربــه مدیریتی 
شصت  ساله را به هیچ گرفت و نظام مدیریتی کشور 
را دچــار بی انضباطــی و تاطم کــرد. در اینجا نیز 

مجلس شورای اسامی ساکت و بی تفاوت بود.
کاهــش نــرخ ســود بانكــی: خردادمــاه 86 ♦♦

برخــاف مصوبه شــورای پــول و اعتبار، دســتور 
کاهش نرخ ســود بانکــی از طــرف رئیس جمهور 
صادر می شــود. از ســال 85 بحث هایــی دراین باره 
شــده بود و دولت تصمیم گرفته بود طی چند ســال 
نرخ ســود بانکی را تک رقمی کنــد. در تیرماه 85 
رئیس جمهــور مخالفان کاهش نرخ ســود بانکی را 
احمق نامیده بــود. باوجوداینکه در پایان خرداد 86 

شــورای پول و اعتبار تسلیم خواســته رئیس جمهور 
شــد، اما یک ماه بعد این شورا نیز منحل شده و در 
شــهریور 86 ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی 
برکنار می شود. اردیبهشــت 87 اختاف مظاهری، 
رئیس کل بانک مرکزی و احمدی نژاد باال می گیرد. 
مظاهری نرخ ســود بانکی 10 درصدی اعام شــده 
توســط رئیس جمهور را غیر قابل اباغ می داند. این 
کشــمکش منجر بــه اســتعفای دانش جعفری وزیر 
اقتصــاد در فروردیــن 87 و متعاقــب آن اســتعفای 
مظاهــری در شــهریور 87 می شــود. هیئت دولت 
خود پس از چند ســال از این لجبازی دست کشیده 
و مجــددًا ســود بانکــی را افزایش داد. خســارت 
ناشی از این توهم و ســاده انگاری مسائل اقتصادی 
جبران ناپذیر بود و مجلس شــورای اسامی به راحتی 
اجازه داد تا دولت این تجربه سعی و خطای پرهزینه 

را انجام دهد.
انتصابــات در ســازمان میــراث فرهنگــی:  ♦

اســفندیار رحیم مشــایی، یار غــار رئیس جمهور در 
زمان تصدی ریاســت ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشــگری، طی بیاناتی از مکتب ایرانی، دوســتی 
با ملــت اســرائیل و... صحبــت کــرده و جنجال 
می آفریند. بعد از رحیم مشایی، حمید بقایی، رئیس 
ســازمان می شود. بقایی شــایعه پیدا شدن اسنادی از 
جنگ جهانی در اتومبیل شاه سابق در کاخ نیاوران 
را مطــرح می کند که بعدًا توســط سرپرســت کاخ 
تکذیب می شود. در پی تخلف هایی، دیوان عدالت 
اداری، آقــای بقایی را به چهار ســال محرومیت از 
مســئولیت دولتی محکوم می کند، ولی احمدی نژاد 
او را به عنوان معــاون اجرایی خود منصوب می کند. 
رئیــس بعدی ســازمان میــراث فرهنگــی روح الله 
احمدزاده است که فقط هشــت ماه دوام می آورد. 
حســن موســوی نیز چند ماه به ریاســت ســازمان 
می رسد تا نوبت به محمدشریف ملک زاده می رسد. 
وی در زمانی که معاون اداری- مالی وزارت خارجه 
بــود با تذکر جــدی مجلس به صالحــی، مجبور به 
استعفا شد. ملك زاده بعدًا به دلیل تخلفاتی بازداشت 

می شود.
عــزل و نصب هــای پیاپــی: مردادمــاه 84 در  ♦

زمان معرفی کابینــه، آقای احمدی نژاد گفته بود که 
افراد معرفی شــده از بین بیــش از 1000 نفر انتخاب 
شــده اند. با اعضای کابینه میثاق نامه دولت اسامی 
امضا می کنند. در کمتر از یک سال از شروع دولت 
نهــم، پرویــز کاظمی، وزیــر رفاه برکنار می شــود. 
احمدی نژاد گفته بود که کاظمی را خدا به او معرفی 
کرده اســت. چند ماه بعد محمــد ناظمی اردکانی، 
وزیر تعاون برکنار می شــود. در مــرداد 86، وزیری  
هامانه، وزیر نفت عزل می شــود. ایشــان تحت فشار 
بــرای انتصاب علی کردان به عنوان قائم مقام خویش 
بود. عــزل طهماســبی، وزیر صنایع و بــه دنبال آن 
فرشــیدی وزیر آموزش وپــرورش، فقط پنج ماه پس 
از گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس تعداد وزرای 
برکنار شــده را تا آن تاریخ به پنج نفر رســاند. داوود 
دانش جعفــری، وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در 
سال 87 با انتشــار نامه ای انتقادآمیز استعفا می کند. 
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در اردیبهشت 87 
برکنار شــد و پرویز داوودی معــاون اول و در پی آن 
محسنی  اژه ای و صفارهرندی چند روز پیش از پایان 
کار دولت نهم برکنار می شوند. کابینه دولت نهم به 
وضعــی می افتد که اگر فقط یک نفــر دیگر برکنار 
می شــد، دوباره باید رأی اعتماد بگیــرد. در دولت 
دهم نیز شاهد برکناری صادق محصولی، محرابیان، 
میرکاظمی و وزرای ارتباطات و بهداشــت و درمان 
بودیم. آقــای احمدی نژاد چندی پیــش از برکناری 
خانم وحید دستجردی به ایشــان نمره 20 داده بود. 
در کنار برکناری هــای پرهیاهو، برخی انتصاب های 
او نیــز جنجال برانگیز می شــود. درحالی که صادق 
محصولــی بــرای وزارت نفت معرفی شــده و رأی 
نیاورده بود، ســه ســال بعد، پس از اســتیضاح علی 
کردان به دلیل ارائه مدرک تحصیلی جعلی، مجددًا 
برای وزارت کشور معرفی می شود. توزیع چک  های 
پنج میلیون تومانی بین تعدادی از نمایندگان مجلس 

توسط کردان، جلسه استیضاح را داغ تر کرده بود. 

 مجلس و تخلفات دولت نهم و دهم

اميرحسين شيروي

عضو هيئت علمي دانشگاه 
صنعتي جندي شاپور دزفول

بخش پایانی 

در هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد اتفاقاتی رخ داد که برخی از آن ها در نوع خود 
منحصربه فرد بود. در این میان، مجلس به عنوان نهادی که باید در رأس امور باشد، در 
بســیاری از مواقع، می توانست جلوی این تخلفات را بگیرد. مقاله زیر، به نحوه نظارت 
مجلس بر دولت نهم و دهم می پردازد. بخش نخســت این نوشــته در شــماره پیشین 

منتشر شد و بخش دوم و پایانی آن در این شماره از نظر خوانندگان عزیز می گذرد.

نیاز به نهادهای مدنی نظارتی در کنار مجلس



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 58

تأثیــر تخلف های مالی و مدیریتــی دولت اصول گرا 
به مراتــب از تحریم های خارجی کمرشــکن تر بوده 
اســت. نمایندگان محترم مجلس باید نگاهی دوباره 
به متن سوگندنامه خود بیندازند و خود قضاوت کنند 

که آیا وظیفه خود را در قبال موکلین ایفا کرده اند؟
از  ماجراجویانــه:  بیانــات  و  اقدامــات 
اولین روزهــای روی کار آمدن دولــت نهم، بیانات 
ماجراجویانه و به ظاهر انقابی از طرف رئیس جمهور 
و همــه اعضای هیئــت دولت، نماینــدگان مجلس 
و دیگر مســئوالن همســو شنیده می شــد. همچنین 
تصریح می شــد کــه دولت هــای پیشــین مرعوب 
ابرقدرت ها بوده اند و جرأت چنین موضع گیری هایی 
را نداشــته اند. شــعارهای تنــد و خــارج از عــرف 
دیپلماتیــک رواج یافــت و مــورد اســتقبال اکثــر 
دســت اندرکاران نظــام قرار گرفــت. هرگونه نقد و 
هشدار در مورد هزینه های چنین بیانات و اقدام هایی 
به منزلــه ترس و عدم خودباوری قلمداد می شــد. به 

پاره ای ازاین گونه اقدامات اشاره می شود:
انكار هولوکاست: آقای احمدی نژاد پس  ♦

از اشــاراتی در ســخنرانی خــود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل، در آذرماه 85 کنفرانس هولوکاســت 
را تشــکیل می دهد و آن واقعه را افســانه دانســته و 
خواهان ایجاد کمیته حقیقت یاب دراین باره می شود. 
مجمع عمومی ســازمان ملل این سخنان را محکوم 
می کند. اردیبهشت 88 در کنفرانس ضدنژادپرستی 
در ژنو، احمدی نژاد دوباره آن واقعه را انکار می کند 
کــه باعث ترک جلســه توســط هیئت هــای عضو 
اتحادیه اروپا می شــود. گفته شــد کــه محمدعلی 
رامیــن پیشــنهاددهنده این اقدام بوده اســت. خود 
ایشان می گوید: سیاســت مطرح شدن هولوکاست، 
آرایش تهاجمی علیه مســئله هسته ای علیه ایران بوده 
که توازن را برقرار کنیــم. به هرحال این اقدام باعث 
خروج از انزوای رژیم اشغالگر شده و از همان سال 

روزی به عنوان روز جهانی هولوکاست تعیین شد.
تشــكیک در حادثه 11 ســپتامبر: مهرماه 89  ♦

احمدی نژاد در ســخنرانی خــود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل، حمات تروریستی به برج های دوقلو 
را موردتردید قــرار می دهد و ادعا می کند که دولت 
امریکا از حمله تروریســت ها بهره بــرداری کرده و 
پیشــنهاد تشــکیل گروه حقیقت یاب مســتقل برای 
حادثه 11 سپتامبر را می دهد. هیئت امریکایی جلسه 
را ترک و بیانیه ای علیه او صادر می کند. رؤسای چند 
کشور، آن ســخنرانی را وقیحانه و نامربوط دانستند. 
در سال 88 نیز 11 سپتامبر را شبیه هولوکاست دروغی 
بزرگ نامید. در شهر هشــتگرد سخنرانی می کند و 
موضــع تندی می گیرد و خواهان شناســایی و اعدام 
عوامل آن حادثه می شــود. در بخشــی از سخنرانی 
می گویــد: »حرف هــای پرت و پــا می زنند، کی 
درستش کرد؟ باید جواب بدن، خیال نکنن ما دست 
برمی داریــم، باید ته قضیه بیــاد باال، خود ما کمک 
می کنیم دستگیر بشن«. سال 90 مجددًا در سازمان 
ملل ادعاهای ســال پیش تکرار می شــود. با توجه به 
دانش مهندســی که خــود دارد اعــام می کند که 

انفجار باید از داخل ساختمان بوده باشد.
کاغذپــاره نامیدن قطعنامه ها: ســوم تیر 84  ♦

احمد توکلی این کار را شــبیه ولیعهــد تعیین کردن 
پادشــاهان پس از خود می داند، امــا علی رغم همه 
ایــن بیانات آتشــین، هیچ برخوردی بــا این تخلف 

نمی شود.
تخلفات مالی: اعتقاد نداشتن به قانون و برنامه،  ♦

دو مشــخصه بارز دولــت نهم و دهم بوده اســت. 
دولت به منظور اجرای طرح های غیر کارشناســانه و 
بعضًا عوام فریبانه، خود را مجاز می دید که برخاف 
تمام اسناد باالدستی و قانون از بودجه دیگر بخش ها 
استفاده کند و هدف موردنظر خود را تحقق بخشد. 
مجلس شــورای اسامی با در اختیار داشتن سه ابزار 
مهم در نظارت مالی می تواند نقش بســیار اساســی 
در کنترل و مهــار تخلف های مالی دولت ایفا کند. 
این سه بازو، تصویب بودجه ســاالنه، تفریغ بودجه 
در پایان هر ســال مالی و دیوان محاســبات کشــور 
هســتند. دیوان محاسبات در گزارش سال 87 خود، 
تعداد تخلف هــای مالی دولت در ســال 86 را بالغ 
بر 2000 دانســت. ایــن دیوان همچنیــن از انحراف 
بی ســابقه 72 درصدی از قانون بودجه سال 87 پرده 
برداشت. بخش زیادی از درآمد ادعاشده در بودجه 
ساالنه غیرواقعی و دست نیافتنی بود. همه طرح های 
ابتکاری و به اصطاح جســورانه دولت، اعم از طرح 
بنگاه هــای زودبــازده، طــرح ســهام عدالت، طرح 
هدفمنــدی یارانه ها، طرح مســکن مهــر و... بدون 
تخلف مالــی پیش نرفتــه و به هیچ وجه بــه اهداف 
اولیــه دســت نیافته اســت. در گزارش هــای تفریغ 
بودجه ســال های گذشــته، همواره از انبوه تخلفات 
انجام شده ســخن رفته اســت. روزنامه فرهیختگان 
مــورخ 92/11/16 مقاله ای با عنوان »هر شــش روز 
یک تخلف« به چاپ رسانده که به ارزیابی کارنامه 
تخلفات مالی دولت در ســال 91 بر اســاس گزارش 
تفریغ بودجه مجلس پرداخته اســت. بر اســاس این 
گــزارش حداقل 60 اقدام خــاف قانون در بودجه 
ســال 91 رخ داده اســت. گزارش های یادشــده در 
طول هشــت ســال مدیریت دولــت اصول گرا، جز 
برای بایگانی در قفســه های کتابخانه مجلس به چه 
درد دیگری خورده اســت؟ نگارنده اعتقاد دارد که 

احمدی نژاد برادرش داوود را به سمت رئیس بازرسی 
ویژه ریاست جمهوری نصب می کند. انتصاب های 
فامیلــی دیگری هم وجود داشــت. دامادش مهدی 
خورشــیدی را بــه ریاســت ســازمان اســتاندارد و 
خواهــرش پروین را به معاونت مرکز امور زنان نصب 
می کنــد. از همه بدتر، انتصاب محمدرضا رحیمی، 
متهم اصلی پرونده فســاد بیمه ایران، به عنوان معاون 
اول بود. ریاســت ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی 
را نیز به وی می ســپارد و در مقابل مخالفان، به طور 

تمام قد از او دفاع می کند.
♦  91 اردیبهشــت  وزارتخانــه:  هشــت  ادغــام 

دولت بر اســاس ماده 53 قانون برنامه پنجم توســعه 
قصد ادغام هشــت وزارتخانــه را دارد. ماده مذکور 
تصریح دارد که تعــداد وزارتخانه ها باید از 21 به 17 
تقلیل یابد. بحث بر ســر شــیوه اجرای قانون است. 
دولــت نیازی به رایزنی با مجلــس در این خصوص 
نمی بیند، درحالی که برای تصمیم درباره اینکه کدام 
وزارتخانه ها ادغام شوند باید به تصویب مجلس برسد 
و وزیر مربوطه نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد. رأی 
شــورای نگهبان مؤید نظر مجلس اســت، اما دولت 
زیر بــار نمی رود تا بــاز رهبری مجبــور به دخالت 
می شــوند. آذر 91 مجددًا طــرح ادغام وزارت راه و 
شهرسازی )که خود حاصل ادغام دو وزارتخانه بود( 
با وزارت ارتباطات را می دهد که تصویب نمی شود.

♦  :92 انتخابــات  در  رحیم مشــایی  ثبت نــام 
شــنبه 21 اردیبهشــت 92 دقایقی بیشــتر بــه مهلت 
ثبت نــام در انتخابات ریاســت جمهوری نمانده که 
احمدی نژاد دست در دست رحیم مشایی وارد سالن 
ثبت نام وزارت کشور می شــود. در جواب اعتراض 
خبرنگاران می گوید که آن روز را مرخصی گرفته ام 
و احساس وظیفه کرده ام که در حماسه بزرگ نقش 
داشته باشم و در همان جلسه می گوید: مشایی یعنی 
احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشــایی. سخنگوی 
شورای نگهبان بر اساس ماده 68 قانون انتخابات این 
حرکت را خاف قانون دانسته و از ارجاع پرونده به 
قوه قضائیه خبــر می دهد. در مجلس حتی صحبت 
از رأی عدم کفایت سیاســی رئیس جمهور می شود. 

تسخیر سفارت انگلستان



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 58

93
ره 

ما
شـ

    
|   

94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 59

تســخیر ســفارت انگلستان: سه شــنبه هشتم  ♦
آذر 90 عــده ای بــا نام دانشــجوی بســیجی وارد 
ساختمان سفارت انگلیس شــدند، پرچم بریتانیا را 
پایین کشــیدند و بعضی مــدارک را به بیرون پرتاب 
کردند. هم زمان حمله ای به باغ سفارت انگلیس در 
قلهک نیز شــد که شش کارمند ســفارت گروگان 
گرفته شدند که پس از چند ساعت با دخالت پلیس 
آزاد شدند. کشورهای بزرگ، حتی چین و روسیه، 
شورای امنیت ســازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل و 
اتحادیــه اروپا این عمل را محکــوم کردند و برخی 
کشــورها مبادرت بــه تعطیلی سفارتشــان کردند. 
وزارت امــور خارجه کشــورمان از هجوم تعدادی 
دانشــجوی تندرو به ســفارت بریتانیا اظهار تأسف 
کرد، اما واکنش مجلس شــورای اســامی در نوع 
خود بی نظیر بود و شــائبه خط دهــی و مدیریت آن 
اقدام خاف مصالح ملی را از ســوی مجلس دامن 
زد. علی الریجانی، رئیس مجلس در شــروع جلسه 
علنی مجلس در واکنش به ایــن اقدام اظهار کرد: 
»روز گذشــته عده ای از دانشــجویان کــه از رفتار 
انگلیس به خشــم آمده بودند، در مقابل سفارت آن 
کشــور تجمع کرده و برخی نیز به آن وارد شدند... 
این خشــم که نمادی از فضای افــکار عمومی در 
کشــور اســت، به دلیل چندین دهه ظلــم انگلیس 
به ملت ایران بــود«. آقای عاءالدیــن بروجردی، 
رئیــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلــس گفت: »عواقب تعطیلی ســفارت ایران در 
لندن گریبان گیر دولت انگلیس است. آنچه در روز 
گذشــته در تهران رخ داد، در مقایسه با حادثه سال 
59 در لندن که ســفارت کشــورمان توسط عوامل 
رژیم صهیونیســتی شش روز اشــغال شده و دو نفر 
هم در جریان آن اقدام کشــته شــدند، ناچیز بود«. 
چنــد روز پیش از اشــغال ســفارت انگلیس، یکی 
از نماینــدگان مجلس در این مورد هشــدار داده و 
کید کرده بود که این احتمال وجود دارد سفارت  تأ
انگلیس نیز مانند سفارت امریکا در سال 58 اشغال 
شود. یک روز پیش از اشــغال، طرح مجلس برای 
کاهــش روابــط دیپلماتیک بــا انگلیــس و اخراج 
ســفیر آن کشــور از ایران به تأیید شــورای نگهبان 
رســیده بود. کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان گفته بود: »تسخیر النه جاسوسی 
انگلیس از ســوی دانشــجویان به مثابه انقاب سوم 
ملت ایران اســت«. خبرگزاری دانشــجو از حضور 
حمید رسایی، نماینده اصول گرای مجلس در محل 
ســفارت بریتانیا خبر داد. رسایی گفته بود: »ما قبًا 
هــم در مجلس گفته بودیم که مردم منتظر نخواهند 
نشست«. کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
کید بر اینکه انگلیس  و سیاست خارجی مجلس با تأ
و ســایر متحدانش باید از اقدام دانشجویان در ورود 
به ســفارتخانه انگلیس درس بگیرنــد، این اتفاق را 
گاهی مردم دانست. الزم به  نشان دهنده بیداری و آ
توضیح اســت که دقیقًا از این تاریخ تحریم ها علیه 
ایران شــدت گرفتــه و وارد فاز فلج کننده شــد. آیا 
مجلس می تواند مســئولیت چنین بار گرانی را که بر 
دوش ملت ایران نهاده شــد تقبل نکند؟ در میان آن 

احمدی نژاد به عنوان ششــمین رئیس جمهور اســامی ایران انتخاب می شــود. از همان آغاز، فصل مشــترک 
صحبت های او موضوع انرژی هســته ای است. کم کم شــعار »انرژی هسته ای حق مسلم ماست« جا می افتد 
و او هر جا که ســخنرانی می کند، مردم این شــعار را سر می دهند. بسته مشــوقانه اروپا را اسباب بازی بچگانه 
می داند و در 20 فروردین ماه 85 جشــن هســته ای می گیرد و اعام می کند ایران در زمره تولید کنندگان چرخه 
ســوخت هســته ای قرار گرفته اســت. از آن تاریخ روند مذاکرات ایران با غرب تغییر کرد. دی ماه 85 شورای 
امنیت ســازمان ملل قطعنامه 1737 را تصویب می کند. احمدی نژاد با تمســخر و اظهار بی اعتنایی می گوید: 
»این قطار در حال حرکت اســت، ترمز و دنده عقب ندارد، ما آن ها را دور ریخته ایم«. »من بارها گفته ام که 
این ها کاغذپاره اســت«. هاشمی رفسنجانی صدور قطعنامه را برای ایران خطرناک می داند و می گوید: اعمال 
تحریم ها ساده است، ولی برداشتن آن ها سخت است. تیرماه 89 شورای امنیت قطعنامه 1929 را صادر می کند 
و احمدی نژاد در واکنش به آن می گوید: »ملت ایران برای قطعنامه های شما پشیزی ارزش قائل نخواهد بود«. 
جالب این اســت که آقای احمدی نژاد بعدًا در پاسخ به خبرنگاری که از قول آقای الریجانی، رئیس مجلس، 
تورم و رکود را ناشی از تحریم ها نمی دانست، با لبخند تمسخرآمیزی گفت: »خب البد تصمیمات ایشون تأثیر 
گذاشته! اگر تحریم ها اثر ندارد پس...؟ ایشون که می دونه االن وضع چطوره، چقدر نفت فروش میره و...«. 

جدول زیر تحریم های اعمال شده را نشان می دهد:
دامنه و گستره تحریمکشور یا نهاد تصویب کنندهتاریخ

بانک های ملی، صادرات و ملت، سپاه و وزارت دفاعامریکا186/8/3
شرکت هایی که با ایران معامله تجاری دارندکنگره امریکا289/3/8
فروش تجهیزات نظامی و هسته ایشورای امنیت سازمان ملل389/3/19
22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه و چند بانکامریکا489/3/27
37 شرکت اروپایی مرتبط با ایران و 5 شهروند ایرانیامریکا589/8/7
24 شرکت کشتیرانی بین المللی مرتبط با تجارت ایرانامریکا689/10/24
32 مقام ایرانی به بهانه نقض حقوق بشراتحادیه اروپا790/1/23
شرکت هواپیمایی جمهوری اسامیامریکا890/4/2
یکی از مهم ترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایرانامریکا990/4/3
سه فرمانده سپاه پاسداراناتحادیه اروپا1090/4/3
برخی شرکت های تجاری که با ایران همکاری دارندرژیم صهیونیستی1190/4/6
فرمانده و معاون نیروی انتظامی جمهوری اسامیامریکا1290/4/9
سپاه قدس و 5 نهاد دیگر و 15 فرد حقیقیاتحادیه اروپا1390/6/2
5 نفر اشخاص حقیقی به بهانه نقشه ترور سفیر عربستانانگلیس و کانادا1490/7/27
180 شرکت ایرانی و تعدادی اشخاص حقیقیاتحادیه اروپا1590/9/10
دو نفر از فرماندهان سپاه پاسدارانامریکا1690/9/22
10 شرکت کشتیرانیامریکا1790/9/30
مسدود کردن دارایی های 180 شخص حقیقی و حقوقی ایرانیسوئیس1890/10/2
بانک مرکزی ایران و تصویب جریمه شرکت های مرتبط با آنامریکا1990/10/11
تحریم تدریجی نفت ایران و بانک مرکزیاتحادیه اروپا2090/11/3
بانک تجارتامریکا2190/11/4
وزارت اطاعات و توقیف دارا یی های آن وزارتامریکا2290/11/28
بانک دوبی به علت کمک به ایران در فرار از تحریم هاامریکا2390/12/10
توقیف دارایی ها و ممنوعیت ورود 18 فرد حقیقیاتحادیه اروپا2491/1/5
یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامیامریکا2591/1/9
واردات نفت ایران به 27 کشور عضو اتحادیهاتحادیه اروپا2691/1/23
50 شرکت و مؤسسه مالی ایران، شرکت نفتکش ملی ایرانامریکا2791/4/23
4 شرکت و یک شهروند به اتهام ارتباط با برنامه هسته ایامریکا2891/10/1
2 شرکت ایرانی به اتهام ارسال اسلحه به سوریهشورای امنیت سازمان ملل2991/10/1
صداوسیمای جمهوری اسامی و شخص رئیس آنامریکا3091/11/18
9 شخص حقیقی دیگراتحادیه اروپا3191/12/21
بانک مشترک ایران و ونزوئاامریکا3292/2/20
8 شرکت پتروشیمی ایرانامریکا3392/3/10
بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران، فلزات گران بهاامریکا3492/4/10
واحد پول ملی و صنایع خودروسازی ایرانامریکا3592/4/13
اعمال فشار بر واردکنندگان نفت ایرانکنگره امریکا3692/5/9
توقیف دارایی 22 شرکت و فرد، فشار برای پایان غنی سازیقطعنامه 1737 شورای امنیت3785/10/2
افزودن تحریم 18 شرکت و فرد حقیقیقطعنامه 1747 شورای امنیت3886/1/4
بانک های ملی و صادرات، 12 شرکت و 13 فرد حقیقیقطعنامه 1803 شورای امنیت3986/12/12
کید بر مصوبه های پیشینقطعنامه 1835 شورای امنیت4087/7/7 تأ
کشتیرانی جمهوری اسامی و برخی بانک هاقطعنامه 1929 شورای امنیت4189/4/18
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دهند رویکرد جدید به مدیریت کشور، با آسودگی 
تجربه شود.

مرور اتفاقات تلخ هشــت سال مذکور، مؤید این  ●
واقعیت اســت که مشــکل را نباید در تخلف یک 
یا چند نفر جســت وجو کرد، بلکه اشــکال در یک 
رویکــرد و تفکر اســت، در شــیوه های حکومت 
است، در اعتقادنداشــتن به قوانین بشری است، در 
اعتقاد نداشتن به برنامه است، در شناخت نداشتن از 
جهان و نوع تعامل با کشورهاســت و اموری از این 
دســت که اتفاقًا مجلس نیز همانند دولت اصول گرا 
دچار چنین ضعف هایی بوده و هســت. ذوق زدگی 
قاطبــه مجلس هفتم در زمان روی کار آمدن دولت 
نهم و استقبال از ادبیات حاکم بر دولت و اقدامات 
غیرکارشناســانه آنان و توهم مســلط بر تصمیمات، 
نشانه همســویی کامل مجلس و دولت در امور یاد 

شده است.
مخاطب و مؤاخذه شــونده این نوشــتار مجلس  ♦

شورای اسامی است، علی رغم اینکه مقصر اصلی 
در اکثر مــوارد مندرج، دولت و قــوه مجریه بود و 
مجلس ازآن جهت که عکس العمل مناسب را نشان 
نداده موردنقد قرار گرفته اســت، اما ازآنجاکه نقد 
دولت نهــم و دهــم در حال حاضــر فقط موجب 
تشفی خاطر و احیانًا ثبت در تاریخ می شود، ترجیح 
داده شــد نهادی که هنوز امــکان تصحیح روش و 
رویکرد دارد و شــاید بتوان از این طریق بخشــی از 
آب رفته را به جــوی برگرداند، موردنقد قرار گیرد. 
البته مجلس هیچ نشــانه ای دال بــر تغییر رویکرد و 
قبول اشــتباهات بنیادی گذشــته از خود بروز نداده 

است که این خود، از مصادیق استبداد رأی است.
شــورای نگهبــان دراین بین احســاس بی گناهی  ♦

نکند. وقتی صحبت از قصور نمایندگان می شــود، 
یکــی از علــل آن می توانــد ترکیــب نماینــدگان و 
نوع گزینــش اعضای این نهاد مهم نظام باشــد که 
دراین بــاره نقــش بامنازع شــورای نگهبــان اظهر 
من الشــمس اســت. شــورای نگهبان نیــز باید در 
ضوابط تأیید صاحیــت نامزدها تجدیدنظر کرده و 
اجازه دهــد افراد نخبه با ســایق مختلف در تدبیر 
امور کشــور نقش ایفا کنند. دایــره اختیار در تأیید 
صاحیــت را این قدر وســیع نبینــد. زیاده خواهانه 
قانون اساسی را تفســیر نکرده و حقوق حقه ملت، 

مصرح در قانون اساسی را استیفا کند.
نیــاز به نهادهای نظارتی مدنــی در کنار مجلس  ●

شــورای اســامی به عنوان مکمل وضوح بیشــتری 
یافــت. این نوشــتار نشــان داد که آن همــه اختیار 
قانونی نتوانســت چابکی الزم را بــه مجلس دهد. 
نهادهای مدنی و مردمی اعم از مطبوعات، احزاب، 
انجمن ها، شــوراها و نهادهــای غیردولتی می توانند 
به فرایند نظارت مســتمر در جامعه کمک شــایانی 

کنند.
اتفاقات دوره هشت ساله نشان داد که برای اداره  ●

عادالنه کشــور، نیــت صالح کافی نیســت. برای 
اجرای عدالت که شــعار مســتمر دولت های نهم و 
دهم بود، تدوین روش عادالنه الزم اســت. روشی 
کــه با ماحظــه همه جانبه تمام عوامــل مؤثر اتخاذ 

می شود.■

جمهوری اســامی باشــد، به صحــت و دقت این 
جمله کامًا واقف شــدم. می توانم ادعا کنم که در 
قانون اساسی، قدرت حول مجلس شورای اسامی 
طراحی شده اســت. همان طور که در مقدمه همین 
نوشتار آمده، این رویکرد به علت درد زخم کهنه ای 
بوده که ملت ما از استبداد و خودرأیی داشته و سعی 
کرده که در تدوین قانون اساسی، مردم را که تبلور 

عینی آنان مجلس شوراست، در رأس قرار دهد.
نوشــته حاضر قصد دارد کارنامــه عملکرد مجلس 
شــورای اســامی را در یک برهه خــاص تاریخی 
ارزیابــی کند. اصول قانون اساســی و اســناد دیگر 
باالدســتی مانند چشــم انداز 20 ســاله و برنامه های 
پنج ساله توســعه، همگی مبین آرمان های یک ملت 
هســتند و نباید فقــط به وجود آن هــا دلخوش بود. 
تحقق عینی مفاد آن اصول و اسناد، مهم است. برای 
نیل به این مقصود، ارزیابی و نقد مســتمر عملکرد 

دستگاه های مجری آن آرمان ها الزم است.
مجلس شــورای اســامی باآن همه اختیار نظارتی و 
بازدارنــده، در دوران هشت ســاله دولت اصول گرا 
به شــهادت حقایق مندرج در این نوشــتار، کارنامه 
قابل قبولــی از خــود بر جــای نگذاشــت. می توان 
به عنوان نتیجه گیری، جمع بندی زیر را از این نوشتار 

ارائه کرد:
مجلس شورای اســامی پس از روی کار آمدن  ●

دولت آقای روحانی که با شعار اعتدال و میانه روی 
ســعی در زدودن اثرات مخرب افراطی گری دولت 
اصول گــرا را دارد، طلبکارانه دولــت را مورد انواع 
بازخواست ها و تهدیدها قرار داده است. این نوشتار 
درصدد آن اســت که به نماینــدگان محترم مجلس 
نشان دهد که در آنچه بر سر کشور عزیزمان آمده، 
گنــاه و قصور مجلــس غیرقابل اغماض بوده و حق 
نــدارد همه گناه را به دوش قوه مجریه، آن هم عده 
قلیلــی از آنان بیندازد. انصــاف ایجاب می کند که 
بــا قبول تقصیر در اغلب وقایع گذشــته و شــریک 
دانســتن خود در خســارات وارده بــه ملت، اجازه 

کشــمکش حساس بین ایران و قدرت های بزرگ بر 
ســر مسئله هسته ای، آیا این اقدام مدبرانه و سنجیده 
بود؟ آیا نمایندگان هیجان زده لحظه ای سوگند خود 

در برابر خداوند و مردم را به خاطر نیاوردند؟
ب: ادبیــات خارج از عرف و شــأن ملتی 

متمدن توسط رئیس جمهور
در مکتبی که بدزبانی و بدگویی از دیگران صریحًا 
زشت تلقی شده و دشــنام به اصنام و بت ها هم منع 
شــده، آیا اســتعمال الفاظ و عباراتــی توهین آمیز و 
مســتهجن می تواند محلی از اعراب داشــته باشد؟ 
آن هم توســط باالترین مقام سیاسی کشور! جایگاه 
ملــت ایران در چشــم مردم جهان دچــار چه تنزلی 
شــده و می شــود، خدا می دانــد. عباراتــی نظیر: 
»گفتــم این قــدر قطعنامه بدهید تــا قطعنامه دان تان 
متاشــی شــود«، »به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و 
شــعور ندارند«، »می گه بابــا اون ممه رو لولو برد« 
و... مجلس شورای اسامی چه اقدام بازدارنده ای 
در این زمینه انجام داد؟ اگر مخالفت هایی هم شد، 
در ســال های انتهایی دولت بود که بیشتر تحت تأثیر 
زاویه گرفتن سیاســی دولت از اصول گرایان ســنتی 
قرار داشــت نه به دلیل قبح ذاتــی این گونه ادبیات. 
اتفاقًا در آغاز نمایندگان مجلس خود مشــوق چنین 
گفتار سخیفی بودند، کما اینکه در یکی از مجالس 
وقتی رئیس دولت یکی از آن عبارات را به کار برد، 
رئیس وقت مجلس که در ردیف اول حضار حاضر 
بود، با لبخند معنی داری استقبال کرد. آیا »پایبندی 
به اعتای کشور و حفظ حقوق مردم و تأمین منافع 
آنان« که در ســوگند نمایندگان مندرج است، دچار 

خدشه نشده است؟
ج: کالم آخر

»مجلــس در رأس امــور اســت«، این جملــه امام 
خمینی هزاران بــار از تریبون های مختلف به گوش 
ما رســیده اســت. زمانی که مشــغول گردآوری و 
انســجام مطلب حاضــر بودم و به ویژه بــا عنایت به 
مهم ترین ســند باالدســتی که همان قانون اساســی 

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت جدید
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کننــد، مجبور بودند جلوی شیشــه ماشینشــان تور 
بکشــند. ببینید چه پیشــرفت چشــمگیری داشــته 
اســت. با وجود این ســابقه مدنیت در کشــور که 
اولین منشــور حقوق بشر در کشور ما بوده و اکنون 
شانه به شــانه قوانین انســانی امروز حرکت می کند، 
چرا اندیشــه فردی و شــخصی در درونمــان بروز 
و ظهور کرده اســت؛ حتی گروه هم که تشــکیل 
می دهیم، من هســتیم و ما نیســتیم. این موضوع را 

در ورزش می بینیم، در امر فرهنگ هم می بینیم.
 اولین چیــزی که می توانــد نهاد شــورا را کارآمد 
کند این اســت که منتخبین از یک پشــتوانه حزبی 
برخوردار باشــند. نکته دوم این است که مجموعه 
حکومت به مردم ســاالری در عمل اعتقاد داشــته 
باشــند. واگذاری تصدی امــور در اصل 44 قانون 
اساســی پیش بینی شده. بگذریم از آنارشیسمی که 
در دولــت نهم و دهم حاکم بــود و همه بنیان های 
اخاقــی و اداری و اقتصــادی کشــور را بــه هم 
ریخــت؛ ولــی این شــعار به صورت جــدی وجود 

از گذشته شده اســت. نظارت دولتی قطعًا کارایی 
ندارد. باید نظارت ها را مردمی کنیم. وقتی احزاب 
هویت پیدا کردنــد و جایگاه های قانون گذار مانند 
مجلــس مبتنی بر احزاب باشــد، احــزاب به خاطر 
حفــظ جایــگاه و اعتبارشــان، نخســت نیروهای 
باکیفیتــی را معرفــی می کننــد و دوم یک ظرفیت 
بالقوه کارشناســی را پشــت ســر نیروهایشان دارند 
و ســوم نظــارت مســتمر مبتنی بر نــگاه مردمی بر 
نیروهایشــان خواهند داشت. این امر میزان تخلفات 
را به حداقل ممکن می رساند. اکثر کشورها زمانی 
به توســعه اقتصادی رســیدند که توســعه سیاســی 
به طــور کامل انجام شــد؛ یعنی حضــور نهادهای 
مدنی و احزاب شناســنامه دار سیاســی بســیار مهم 
اســت. همین ترکیه زمانی کشور کودتاها بود. سی 
سال پیش در این کشــور چراغ قرمز وجود داشت، 
ولی پلیس ترکیه بــه خاطر اینکه مردم از چراغ قرمز 
عبــور نکننــد، آن ها را بــا طناب نگه می داشــت. 
توریســت های اروپایی می خواســتند از ترکیه عبور 

باتوجه به اینكه شــما ســابقه مدیریت  ■
همچــون  مختلــف  بخش هــای  در 
نمایندگی مجلس، اســتانداری و سفارت 
داریــد، ارزیابی تــان از تجربــه دوســاله 

شورای شهر تهران چیست؟
تا زمانی که نهادهای واسط مردم ساالری مانند  □

احزاب وجود نداشــته باشد، نهادهای مردمی مانند 
مجلس و شــوراها کارایی الزم را نخواهند داشت؛ 
به خصوص در شــهرهای کوچــک، خود فرد، هم 
باید نقش مجلس را بازی کند، هم نقش احزاب را 
بازی کند و هم ارتباطات مردمی خودش را ســامان 
دهــد. به همین خاطر، عمومًا به کارهای ظاهری و 
غیرمبنایی پرداخته می شــود؛ بنابراین در آستانه دهه 
چهــارم انقاب ضرورت وجــود نهادهای مدنی و 

احزاب بیش  از پیش احساس می شود.
مشــاهده می کنیــم در طــول ســه دهــه گذشــته 
باوجوداینکــه هر روز فیلترهای نظــارت را تنگ تر 
کرده اند، میزان فساد و ناکارآمدی در سیستم بیشتر 

شورای شهر هیئتی اداره می شود
گفت وگو با غالمرضا انصاری
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بســیار جدید و خیلی از ساختارها را به هم ریخت 
امروز می بینیم همان دولت نخســت وزیرش استعفا 
می دهــد، چون در شــعارهایی کــه داد توفیق پیدا 

نکرد. وقتی حزب باشد پاسخگویی هم هست.
یــک بحثی وجــود دارد و آن هم این  ■

است که شورای شهر باید به امور عمدتًا 
غیرسیاســی اداره شهر بپردازد؛ بنابراین 
وجــود  محــالت  شــورای  اســت  بهتــر 
داشــته باشــد و از دل آن افراد شایســته 
بــرای اداره شــهر انتخاب شــوند. وقتی 
احزاب وارد می شــوند، جو سیاست زده 
می شــود. گرچه این را هــم باید در نظر 
داشت که از قضا شــورای اول تهران که 
سیاسی ترین شــورا بود، از همه دوره ها 

موفق تر بود.
ما در ســال نخســت ایــن دوره کــه مدیریت  □

شــورا در اختیار اصاح طلبان بــود، به دنبال تحقق 
ایــن شــعارها رفتیم، ولــی اآلن در بر همان پاشــنه 
ســابق می گردد. شــورا یک نهاد مردمی است و به 
هــر صورت تصمیم گیرنده اســت. باید بر اســاس 
یک تفکــری کار کنــد. وقتی بودجه شــهرداری 
شانه به شــانه کل دولت حرکــت می کند، نمی تواند 
غیرسیاســی باشــد. اصًا انسان تا سیاســی نباشد، 
نمی تواند مدیر باشــد. بر اســاس یک تفکر و یک 
مبنایــی بایــد کارش را پیــش ببرد. زمــان »هیئتی 

کار کردن« گذشته است.
وقتی برای شــورایاری طرف میلیونی یــا میلیاردی 
خرج می کند، مگر شــورایاری چــه دارد؟ خود ما 
به عنوان اعضای شــورا، ماهی شصت، شصت وپنج 
ســاعت حق جلســه دریافت می کنیم. کســی که 
آمده چند ده میلیارد هزینه کرده، دویســت ســال 
هــم عمرش باشــد، امکان پــر کردن ایــن چاله ها 
نیســت. خودبه خود مشــکات عدیده ای در نظام 
اجرایی به وجود می آید. در مجلس هم همین طور. 
دولت نهم و دهم کلکســیون تمام تخلفات پنجاه-

صد ســاله دنیا در عقب افتاده ترین کشورهاســت. 
آیا یک ســؤال یا اســتیضاح در این مجلس نسبت 
به دولت قبلی شــکل گرفت؟ ولی می بینیم تخلف 
شــکل گرفته، وزیــری کــه آمــده بــه آن تخلف 
رســیدگی کند، استیضاح شــده. برای اولین بار در 
تاریخ شــصت هفتادســاله مملکت رشد اقتصادی 
منفی شــد. رکود وحشــتناک در کشــور به وجود 
آمــد. من حاال نمی خواهم کارنامه اقتصادی دولت 
را ارزیابی کنــم، اما وزیر اقتصــادی که آمده این 
رشــد منفی را به صفر رســانده، مؤاخذه می کنیم. 
تخلــف در دولت گذشــته شــکل گرفته و عده ای 
به صورت غیرقانونی بورســیه گرفته اند، می خواهند 
بدون داشــتن صاحیت الزم استاد دانشگاه شوند، 
دوتــا وزیر را در این دولت قربانی کردند که شــما 
چــرا تخلــف را رو کردید. آیا اســم ایــن عملکرد 
را می شــود عملکــرد نظــارت، هدایــت و تقنینی 
گذاشــت؟ چرا به اینجا کشــیده می شــود؟ چون 
نهاد واســط نیست. چون کسی پاســخگو نیست. 
چون حتی کســی که به این افراد رأی داده، نتیجه 

در طول 10 ســال شورای دوم و ســوم یک قدم در 
مســیر نهادســازی شورا برداشــته نشــده. نه مرکز 
مطالعات تأسیس شــده، نه ساختار اداری و حقوقی 
شــورا شکل گرفته. اآلن ما در ســاختمان متعلق به 
شهرداری هســتیم. بودجه شورا از طریق شهرداری 
تأمین می شــود. وقتی نهاد ناظر دســتش در جیب 
نهاد نظارت شونده اســت، طبیعی است که کارایی 
الزم را نداشته باشــد. ابزار الزم در اختیار اعضای 
شورا نیست. دیوان محاســبات شهر شکل نگرفته. 
در قانــون تکلیف شــده کــه مدیریــت یکپارچه 
شهری شــکل بگیرد؛ یعنی دولت تمام خدمات را 
تا پشــت دروازه شهرها تولید کند و از پشت دروازه 
شــهرها تا مصرف کننده که شهروندان هستند، کل 
هزینه هایــش به عهــده مدیریت محلی باشــد. در 
دنیا این اتفاق افتاده و شــهرداری و شــورای شهر، 
حکومــت محلی و مجلس محلی هســتند. آیا این 
بدون نهاد ناظر مالی ممکن است. دیوان محاسبات 
شــهر در کل شــوراهای کشور شــکل نگرفته. ما 
هنوز ذی حسابی که بر بودجه تصویب شده نظارت 
کنــد، تفریغ بودجه کند و صورتحســاب های مالی 
را بررســی کند تــا بتوانیم تــراز مالــی بخش های 
مختلف را داشته باشیم نداریم. وقتی ذی حساب ما 
کارمند شــهرداری باشد و حقوقش را از شهرداری 
بگیــرد، عامل ما نیســت. اگر یک گزارش خاف 
نظر رئیــس رد کند، رئیس بــا او برخورد می کند. 
همان طور که در طول پانزده شــانزده ســالی که از 
عمر شــورا گذشــته، من یک مورد گــزارش متقن 
مالی از ذی حسابان متعددی که در طول این سال ها 

جابه جا شدند، ندیدم.
مســئله دیگر پاســخگویی بــه مردم اســت. زمان 
انتخابات که می رسد همه شعارهای رنگ ووارنگ 
می دهنــد. گروه های انتخاباتی بــا عناوین مختلف 
یک شــبه ظهور می کنند، از فردای انتخابات حتی 
اعضــای آن گروه نمی دانند دفترش کجاســت. از 
خود آن افراد بپرســید چه شعارهایی دادید، یادشان 
نیست. این باعث دلســردی مردم می شود. چندی 
پیــش در ایتالیــا دولتی ســر کار آمد با شــعارهای 

داشته. متأسفانه اصل 44 طوری اجراشده که رانتی 
روی رانت های گذشته آورده.

مســئله بعدی تغذیه کارشناســی نمایندگان است. 
اینکه کســی در تمــام زمینه ها صاحب نظر باشــد، 
غیرممکن اســت؛ بنابراین بایــد در کنار مجلس و 
شــوراها نهادهای تخصص مشــورتی وجود داشته 
باشــد. در مجلس شورای اســامی از دور چهارم 
این نهادهای تخصصی شــکل گرفت. در شــوراها 
ایــن امکانات وجــود نــدارد. زمانی که شــوراها 
تشــکیل شــد، دوره اول دوره باکیفیتــی بود. بعد 
از دوم خــرداد فضا بســیار ایــده آل بــود، بنابراین 
شــورایی شــکل گرفــت کــه ایــن توانمندی ها را 
به طور بالقوه در خود داشــت. با وجود شانتاژهایی 
که وجود داشــت و شــورای اول مظلوم واقع شد، 
نســبت کارهای مفیدی که در شــورای اول انجام 
شــد، بسیار باالســت. در طول این چهارده،  پانزده 
ســالی که از عمر شــورا می گذرد، هر کار تقنینی 
و هرکاری که در حوزه زیرســاختی بوده در همان 

عمر کوتاه شورای اول بوده.
خیلی ها فکر می کردند اگر شــورا یکدســت شود، 
راندمان آن چند برابر می شــود. ما شــاهد بودیم که 
افــزون بر شــورا و شــهرداری، قوه مجریــه و مقننه 
هــم در اختیار یک جناح قــرار گرفت. رئیس وقت 
مجلس گفت که ما قرار است ژاپن اسامی بسازیم. 
رئیس دولت گفت که ما نفت را ســر سفره می بریم 
و ایــران را چهــارروزه گلســتان می کنیــم. بدترین 
فســادها در همین یکدســتی به وجود آمد. در زمان 
پیش از انقاب، زمانی که شــاه خیال کرد با حزب 
رســتاخیزش همه کار می تواند بکند، فســاد شــکل 
گرفت و باعث فروپاشــی حکومت شــاه شــد. در 
دولت نهم و دهم هم با وجود یکدستی، نه تنها کاری 
انجام نشد، بلکه کارهایی هم که در طول دو سه دهه 
گذشــته انجام شــده بود به تاراج رفت. منابع عظیم 
دولت از بین رفت، ســرمایه های انسانی مان نابود شد 
و امروز به جایی رسیده ایم که باید از نقطه اول شروع 
کنیم؛ بنابراین امروز که شــرایط تضــارب آرا به طور 

نسبی به وجود آمده، باید این قدم ها برداشته شود.



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 62

93
ره 

ما
شـ

    
|   

94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 63

زمیــن پرداخت کند از بانــک وام گرفته. مقداری 
از پــول را آورده بابت پــول زمین داده و کل زمین 
را صاحب شــده. این ها واقعیت هایی اســت که در 
عمل اتفاق افتاده. بخــش قابل توجهی از تخلفات 
بابک های زنجانی در حوزه ساخت وســاز و مسائل 
شــهری شــکل گرفته. من به عنوان عضو شــورا از 
کجــا می توانم به این اســناد دسترســی پیدا کنم؟ 
صورت ســازی می شــود و آنچه دوســت دارند در 

اختیارت قرار می دهند.
از  ■ بعضــی  و  شــما  کالم  فحــوای  از 

همكارانتان این طور اســتنباط می شــود 
که شــورا دچار روزمرگی شده، از طرفی 
وظایــف  اعمــال  بــرای  الزم  ابزارهــای 
قانونــی اش را نــدارد. همچنیــن شــاهد 
برخی سوء اســتفاده ها هســتیم. کسانی 
هســتند که این معضالت و ناکارآمدی را 
می بیننــد و می گویند از نظر هزینه فایده 
اگر تعطیل شــود بهتر اســت. البته شورا 
نمــاد مردم ســاالری اســت و ایــن اصل 
اصیل قانون اساسی تعطیل بردار نیست. 

به نظر شما چكار باید کرد؟
مــن ناامید نیســتم. اگــر ناامیــد بــودم اینجا  □

نمی آمــدم. اگــر ناامید بودم دنبال تأســیس حزب 
نمی رفتم. یک اصل جامعه شناســی اســت که من 
یک انگشــت به ســمت شــما نشــانه می روم، سه 
انگشــت به سمت خودم است. ما باید ساختن را از 
خودمان شــروع بکنیم. باید آن قدر تاش کنیم که 
اصاح شکل بگیرد. در دولت پیشین کسی جرأت 
نداشت بگوید باالی چشمت ابروست. به اصطاح 
پاکدســت ترین دولت بود. رئیس دیوان محاسبات 
وقــت که اآلن متأســفانه خودش به عنــوان یکی از 
عوامل فســاد مطرح اســت گفت این دولت نیازی 
به نظارت ندارد، ولــی از همین روزنه کوچکی که 
وجود داشــت و نقدهایی که انجام شــد، 24 و 25 
خرداد 92 شــکل گرفــت. من می گویــم مردم ما 
رشــدیافته ترین و سیاسی ترین مردم روی کره زمین 
هســتند. نمونه اش بروز و ظهور انقاب اســامی، 
دفاع مقدس، جنبش دوم خرداد، 24 خرداد. این ها 
نشــانه رشــدیافتگی در جامعه اســت. باید کسانی 
که اآلن نقش نهاد واســط را بــازی می کنند، مانند 
مطبوعات، امثال من و کســانی کــه به فکر حقوق 
مردم هســتند، بهتر عمــل کنند. در دوازده ســال 
گذشــته، یک سال، نیم بند شورا در اختیار ما بوده، 
در یــک ســال اول ارتباط با دولت شــکل گرفت، 
کمسیون کان شــهرها با حضور هفت وزیر شکل 
گرفــت و از قوی ترین کمیســیون های دولت بود. 
مســائل زیربنایی شــهرها به طورجدی مــورد مداقه 
قرار گرفــت. الیحه مدیریت یکپارچه شــهری در 
دســتور کار تدوین قرار گرفت. بخش قابل توجهی 
از اقدامات ساختاری انجام شد. می شود کار کرد، 
به شرطی که امور به صاحبان اصلی آن منتقل شود. 
ایجاد انگیزه در طبقات مختلف اجتماعی می تواند 

ما را در مسیری بیندازد که باید برویم.■

امروز می توانند نقش نهاد واسط را بازی کنند. مگر 
اینکه به این نتیجه برســیم که این آلودگی ها در خود 
رســانه هم بروز و ظهور پیدا کرده. ما ده ها و صدها 
نشــریه داریم. در روز چند نقد منصفانه نســبت به 
جاهایی که خط قرمزهــا هم وجود ندارد، می بینیم. 
من به عنوان یک عضو شــورای شهر، اگر مورد نقد 
تند یک رســانه قرار بگیرم، برای آن رســانه مشکلی 
به وجــود نمی آید، ولی متأســفانه ایــن نقدها وجود 
ندارد. در اتاق دربســته همه چیز را می گوییم، خیلی 
دقیق و موشکافانه مشکات را بیان می کنیم و با هم 
درددل می کنیم، ولی وقتی قرار است این را به عنوان 
ســند منتشــر کنیم تا من به عنوان عضو شــورا بتوانم 
از آن اســتفاده کنــم، این کار را انجــام نمی دهیم. 
در مجموعه شــهرداری نیروهای سالم زیادی وجود 
دارد، ولی کمتر اتفاق می افتد کسی از این مجموعه 
ســندی را بیاورد که در اتاق مجاور من فان تخلف 
صورت گرفته که من بتوانم با ارائه آن به عنوان سؤال 
و اســتیضاح از ظرفیت های قانونی ای که در دســتم 

هست استفاده کنم.
شــهر،  ■ شــورای  کار  عمــده  بحــش 

نظارت اســت. این نظــارت چقدر انجام 
می شود، برای نمونه روی تخلف نكردن 
از طــرح جامع شــهر چقدر حساســیت 

هست؟
رئیس جمهــور محتــرم حرف خوبــی زدند که  □

در مجلــس اول که نظارت، نظــارت عمومی بود، 
بهترین مجلس شــکل گرفت، مــن عرض می کنم 
شــورای اول که از گروه های شناســنامه دار در آن 
حضور داشــتند، شــورایی کارآمد بــود. هر مقدار 
که فیلترها را تنگ تــر کرده ایم، کیفیت پایین آمده 
اســت. وقتی کیفیت پایین آمــده، خودبه خود بعد 
نظارت کمرنگ می شــود. عرض کردم که نظارت 
باید ابزارهایی داشــته باشــد. نظــارت باید در یک 
سیســتم باشــد. برای نمونه همیــن اتفاقاتی که در 
ســازمان تأمین اجتماعی افتاده. فردی آمده زمینی 
را با یک صدم قیمــت خریده، با یک برگ چک. 
یک مقام مســئولی دستور داده در قبال چک، سند 
را به او بدهند. ســند را در رهن بانک گذاشته اند و 
وام گرفته اند. صد برابر قیمتی را که قرار بوده برای 

رأیش را نمی تواند ارزیابی کند. البته اعتقاد من این 
اســت که مردم ما از نظر توسعه سیاسی از خیلی از 
کشورهای توسعه یافته، پیشرفته تر هستند. اتفاقی که 
در 24 خرداد 92 افتاد، اتفاق کوچکی نبود. ظرف 
48 ســاعت با حمایت آقای خاتمی و کناره گیری 
آقای عارف، موجی ایجاد شــد که در پیشرفته ترین 
کشــورهای دنیا این اتفاقات کمتر می افتد، ولی این 
در مــردم هســت و در چهره ای تأثیرگذار سیاســی 

کمتر است.
بــه نظر من یــک نهاد مدنــی پاســخگو در بهبود 
عملکرد شــورایاری ها هم می تواند مؤثر باشد؛ یعنی 
بگوید برای فــان محله می خواهیــم فان کار را 
انجام دهیــم. فردا که دوره تمام شــد، مردم محله 
می توانند از آن نهاد مدنی بازخواســت بکنند که تو 
قــول دادی فان معضل را حل کنی، چرا نکردی؟ 
ولی امروز مردمی که به من رأی دادند از چه کسی 
می تواننــد درباره عملکردم توضیح بخواهند؟ ما در 
عمــل نان حزب را خورده ایم و بر اســاس لیســت 
حزب آمده ایم، اما نهادی که به آن پاسخگو باشیم 

وجود ندارد.
شــما به مشكالت حقوقی که مانع کار  ■

اعضــای شــورا می شــود اشــاره کردید، 
همچنیــن بــه معضــل نبــود احــزاب در 
انتخــاب افــراد اشــاره کردیــد. بــا همه 
ایــن تفاصیــل، باالخــره شــورا تشــكیل 
بــا معضالتــی  شــده و در حــال حاضــر 
دســت به گریبان اســت. یكــی از این ها 
کــه  اســت  سوءاســتفاده هایی  برخــی 
در ایــن سیســتم توســط بعضــی از افراد 
از  جلوگیــری  بــرای  می شــود.  انجــام 
ایــن ریخت وپاش هــا چه اقــدام عاجلی 

می توان انجام داد؟
باید مدیریت شــورا به این سمت برود که شورا  □

از نظر اداری استقال پیدا کند و از شهرداری جدا 
شود. از طریق شورای عالی استان ها می شود الیحه 

به دولت داد و این موضوع را پیگیری کرد.
اقدامــی  ■ موضــوع  ایــن  بــرای  شــما 

کرده اید؟
اصًا اراده ای برای این کار نیست. اینجا با همان  □

تفکــر هیئتی که در شــورای دوم و ســوم بود، اداره 
می شــود. فکر می کنند اگر در جلسات چای کمتر 
مصرف شــود خیلی مهم اســت یا اینکــه مهم ترین 
کار این اســت که روی میز اعضا یک شــاخه گل 
باشــد یا نباشــد. به تعبیری سرکیســه را ول کرده اند 
و دنبال ســوراخ های ریزی هستند که با چشم دیده 
نمی شــود. حداقلــش این اســت که تــا زمانی که 
نهادهــای مدنی و احزاب شــکل بگیرند، نهادهای 
ناظر قانونی به وجود بیایند. دیوان محاســبات شــهر 
به وجود بیاید، ذی حســابی ها مستقل شود، ساختار 
شوراها مستقل شود و وابســته به شهرداری ها نباشد 
و مطبوعــات به عنــوان رکن چهارم دموکراســی، به 
 نقد امور بپردازند. نقد اعضای شــورا و نقد مدیریت 
شــهری جزو خط قرمزها نیست. به نظر من رسانه ها 

به نظر من يک نهاد مدني 
پاسخگو در بهبود عملکرد 

شوراياري ها هم مي تواند مؤثر 
باشد؛ يعني بگويد براي فالن 
محله مي خواهيم فالن کار را 

انجام دهيم. فردا که دوره تمام 
شد، مردم محله مي توانند از آن 
نهاد مدني بازخواست بکنند که 
تو قول دادي فالن معضل را حل 

کني، چرا نکردي؟
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شما در زمان تصدی پست شهرداری  ■
تهران، اختالف نظرهایی با اعضای شورا 
داشــتید کــه در نهایت منجر بــه انحالل 
شــورا شد. حاال پس از ســال ها که دیگر 
شــورا نهاد نوپایی نیست، عملكرد آن را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
وقتی صحبت از شورای شهر می شود، اداره شهر  □

یا بر اساس یکسری مطالعات حساب شده و عمیق و 
عالمانه بومی اســت یا اینکه از محل و جایی که این 
تجربه در آنجا مورد عمــل قرار گرفته، الگوبرداری 
شده اســت.چیزی که ما به آن پرداختیم هیچ کدام 
از این هــا نیســت؛ نه بر اســاس مطالعــه همه جانبه 
بومی و دانشــگاهی و نه الگوبــرداری از تجربه در 
جاهای دیگر. موضوعی به صــورت ابتر و دم بریده 
به اسم شورای شهر مطرح کردیم. قصد جسارت به 
کسی ندارم. ما شــورای شهر نداریم. شورایی برای 
شهرداری داریم. ما در شهرمان به مدیریت یکپارچه 

شهری نیاز داریم. 
این چه شــورایی اســت که نمی تواند درباره مالیات 
نظر دهد، نمی تواند درباره فرهنگ و امور فرهنگی 
کوچک ترین ورودی داشته باشد. در نظم و انضباط 
شهر، شورا هیچ کاره است. مهم ترین مسئله آموزش 
اســت که شــورای شــهر در امــر آموزش وپرورش 
ارتبــاط یا کوچک ترین دخالتی ندارد. ما نیاز داریم 
همه مدیران متصدی اداره شــهر در بخش مسکن، 
بهداشــت، آموزش و کار دور یک میز جمع شوند. 
آموزش در دست آموزش وپرورش است و مشکات 
خود را دارد. فرهنگ در دســت ارگان های مختلف 
اســت. ورزش در دســت ســازمان دیگری است. 
مالیات هم در دســت دولت اســت. درنهایت زباله 
و ســد معبر و مقوله هایی ماننــد این ها می ماند. پس 
نامش شورای شــهر نیست. شورای شهرداری است 

که آن هم اختیاری ندارد. 
این چه شــورایی اســت که مصوبه اش را شــخص 
دیگری وتو می کند. مقوله هایی که در شــهر ایجاد 
عارضــه می کنــد، متولی برایــش وجــود دارد که 
عوارضــش را می گیرد؛ اما اینجا عوارض کار گرفته 
نمی شــود، پول گرفته می شــود. ســلیقه ای تصمیم 
گرفته می شــود. مــن به عنوان یکــی از عاقه مندان 

به مســائل شــهری ادعــا دارم در شــهرهای بزرگ 
روزبه روز وضع بدتر می شــود. اآلن اگــر مدیریتی 
ســرعت تخریب را کاهش دهد، موفق عمل کرده 

است. 
یكــی از اختالفــات شــما بــا شــورای  ■

شــهر موضوع فروش تراکم بــود. ظاهرًا 
هنــوز راه حلــی بــرای ایــن معضــل پیدا 
نشده است. شــما چه راهكاری پیشنهاد 

می کنید؟
عوارض بایــد تنها به موضوعــی تخصیص پیدا  □

کند کــه رفع عارضه می کند. از محل فروش تراکم 
فقط برای کل شــهر اماک خریداری شــود. این 
یک نسخه استراتژیک اســت. با تمام توان به دنبال 
رفع مشــکات مترو باشــند، خودروهای فرســوده 
را جمــع کننــد و به هیچ وجه بار اضافی روی شــهر 
نگذارند. اگر سیاســت دولت و کشور این است که 
مســکن موردنیاز مردم را بررســی کنند، شهرداری 
نباید تن به این کار دهد. این ها که با ما درگیر شدند 
به این خاطر بود که می دانســتند ما می خواستیم چه 
کنیم. وقتی شــما منطقه به منطقه مطالعه کنید آمار 
دارید که امســال چند خانوار نیاز به مسکن دارند. 
آیا این هنر اســت که قیمت زمین را 100 برابر کردید 

و دســت همه را کوتاه کردید؟ تأثیر این دیوانه کننده 
است. چقدر با این کار یأس ایجاد شد؟ چرا کاری 
کردیم که داشــتن مســکن آرزو شــود؟ چون آن را 

کاالی اقتصادی کردیم.
بایــد تصریح کنیــم تمــام عوارضی که  ■

از مــردم می گیریم، تنهــا در مواردی که 
رفــع عارضه می کنــد مصرف شــود و اگر 
در جایــی به ناچار از محــل فروش تراکم 
یا جرائم ماده 100 عایدی داشــتیم، فقط 
باید به جای آن زمین بخریم و تراکمش را 
صفر کنیم. بــرای نمونه اگر در یک زمینی 
ســاختمانی 10 طبقــه بســازیم، تراکمش 
400 درصد اســت؛ امــا اگــر آن زمین به 
پارک تبدیل شود تراکمش صفر می شود. 
اگر به ناچار از بابت فروش تراکم عایدی 
داری کــه بایــد به نــرخ روز باشــد، حق 
نداری از این پول حقوق بدهی، جشــن 
بگیری و یا جایی را آســفالت کنی. با این 

پول زمین بخر، پارک و ورزشگاه بساز.
یکی از عمده ترین مسائل جبران ناپذیر وضعیت  □

محیط زیســت اســت که روزبه روز بدتر می شــود. 

شورای شهر یا شورای شهرداری
گفت وگو با محمدحسن ملك مدنی

عکس از عبدالواحد میرزازاده-ایسنا
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شورای شــهر هم اگر اراده ای داشته باشد، شخصی 
اســت و تــوان برخورد با این مســائل را نــدارد. هر 

دستگاه، سازی می زند. 
نقــش احزاب را در انتخابات شــورای  ■

شهر چگونه ارزیابی می کنید؟
در یــک شــهر 10 یــا 11میلیونی، بــدون وجود  □

احزاب، برگزاری انتخابات ابتر است. مردم نمی دانند 
بــه کدام تابلــو رأی دهند و اگر نتیجه رأی بد شــد 
از چه کســی مطالبه کننــد. انتخابات بدون احزاب 
مانند بازار دست فروشان است. شما نمی توانید آنجا 
کاالی ســرمایه ای بخرید. اگر برگردید هم کســی 
نیســت که به شــما پاسخگو باشــد. صرفًا چیزهای 
خرده ریز و گذرا وجود دارد. یا می برید یا می بازید. 
رأیی که داده می شــود، بستگی به انصاف و وجدان 
دارد. با این معیارها نمی شــود شــهر بزرگی را اداره 
کرد. بعد هم نمی توان گفت چرا این چشــم اندازها 
محقق نشــد، چون اصًا چشم اندازی وجود ندارد. 

این ایرادات و اشکاالت اساسی است.
در  ■ را  بلندمــدت  برنامه ریــزی  نقــش 

اداره شهر چگونه می بینید؟
نمی توان از یک شورای شــهر موقت چهارساله  □

انتظار داشــت که برای شهر سند تنظیم کند، دست 
خــود را ببندد و برای خــود محدودیت ایجاد کند. 
بــا توجه به اقلیم و شــرایط اقتصادی و اجتماعی هر 
شــهر، متخصصان گردهم می آیند و چشــم اندازی 
برای شــهر تصویر می کنند. ماننــد اینکه جمعیتش 
اضافه شــود یا خیر؟ به لحاظ ساخت وســاز توســعه 
پیدا کند یا خیر؟ فضای ســبزش چگونه باشــد؟چه 
ارزش هایی برای این شهر اســتراتژیک است و باید 
روی آن ایســتادگی کــرد. مجموعه ایــن جریانات 
می شود برنامه استراتژیک فان شهر و چشم اندازش 
در یک یــا دو دهه آینده. این ســند باید برای همه 
دســتگاه هایی که بــا این شــهر کار می کنند، مورد 

استناد و راهگشا باشد.
امــروزه حاصــل مطالعــات علمــی یک شــهر را 
به صورت ســند تدویــن کرده اند و نــام آن را طرح 
جامــع گذاشــته اند. مطالعــات آن هم بــا توجه به 
پیشرفت فناوری بسیار کامل تر و پخته تر شده است. 
شهر را به عنوان یک موجود زنده مانیتور می کنند و 

دائمًا مراقب آن هستند.
تجربه شــورایاری ها را چگونه ارزیابی  ■

می کنید؟
شــورایاری ها جایــگاه خیلی اساســی و جدی  □

ندارنــد. ایــرادی اصلی این اســت که شــهرداری 
دستگاهی مشــارکت جو و مشــارکت طلب نیست. 
بایــد به زور بــه آن تحمیل شــود. ســاختار این طور 
اســت که باید بودجه ای برایش تصویب شــود. در 
یک ســاز و کاری بدون مشــارکت مردم به پیمانکار 
داده می شــود و کار انجــام می شــود. جایی برای 
اظهارنظر مردم وجود ندارد. وقتی در کشــوری آمار 
می گوید که عمده اقتصاد در دســت دولت است، 
شــهرداری نمی توانــد از این قاعده مســتثنا باشــد. 
نمی تواند درمورد مســائلی که دربــاره زندگی مردم 

اســت تصمیم گیری کند. متولی شورای شهر تهران 
اختیار نــدارد که این ها را مطالبه کند و شــهرداری 
هــم نمی توانــد این هــا را عملیاتی کند. متأســفانه 
تصمیم شــخصی گرفتند که شــهردار را به جلسات 
هیئت دولت دعوت نکنند و حلقه اتصالش با دولت 
هم قطع شد. باید پرســید چرا با شهردار همراهی و 

همدلی ندارید؟
در  ■ مالــی  منابــع  هزینه کــرد  نحــوه 

شهرداری چگونه است؟
وقتــی حــزب، مطبوعــات و نظــارت عمومی  □

نیســت، افرادی که وارد چرخه می شوند می خواهند 
بــار خود را ببندنــد و به همین خاطــر در دام زد و 
بنــد می افتنــد. همه آن هم از کیســه مردم اســت. 
همان طوری که دولت نفت می فروشــد و کشــور را 
اداره می کند، همه شــهرهای بــزرگ ما نیز از محل 
فــروش خــود ارتزاق می کننــد. در زمــان مدیریتم 
به شــورای شهر پیشــنهاد دادم که خواهش می کنم 
دست مرا در هزینه کردن ببندید. امروزه اگر در شهر 
تهران، 1000 متر تراکم اجازه ســاخت اضافه به یک 
نفر داده شود انگار در یک پاکت حداقل 10 میلیارد 
تومــان بــه او کادو داده ایم. می بینیــد چه حرص و 
ولعی برای اضافه ســاخت ایجاد می کند؟ نهادهای 
دیگر باید دســت شــهرداری را ببندند. به نظرم در 
تمام نقاط شــهر باید فرهنگســرا ایجاد شود و سطح 
دانش و ســواد را افزایــش داد. زمینه ای فراهم کنیم 
که این اســتعدادها خود را نشــان دهند. شهرداری 
امین مردم اســت. شــما در هر جا شیرینی بگذارید 
مگس به دور آن جمع می شود. شما باید مگس ها را 

دور کنید و از آن محافظت کنید.
با کمال تأســف شــهرهای بزرگ ما و بســیاری از 
جاهای دیگــر جوالنگاه این سوءاستفاده  هاســت. 
به صــورت ســازمان یافته بــه منابــع عمومــی مردم 
دســت درازی می کنند. عرض کردم که یک شــهر 
ســند می خواهد. تا کی قرار اســت جمعیت شهر را 
توســعه دهیم و ساخت و ســاز را افزایش دهیم؟ این 
شهر به لحاظ اقلیمی ظرفیتی دارد. فعًا تمام اعیانی 
و پز دادن شــهرداری از محل فروش شهر است. من 
در دوران مدیریت خــودم فریاد زدم که من تصمیم 
ندارم شهر را بفروشم. به تعداد پاکی که در شهرها 
وجود دارد، متقاضی بسازوبفروش داریم. همه را به 
این عرصه کشــاندیم. مســکن برای عمده جمعیت 
مردم یک مقوله موردنیاز اســت. چرا مســکن را به 
یک کاالی ســرمایه گذاری آن هم به قیمت تخریب 

شــهرها تبدیل کردید؟ از مردم هم نمی شــود انتظار 
داشــت. اگر فردا صبح ســود در خریدوفروش پیاز 
باشــد، صاحب سرمایه به ســمت پیاز می رود. اگر 
در آهن باشد به ســمت آهن می رود. الهیه، دروس 
و دامنه های کوه های شــمال شــهر را از بین بردیم و 
شــهر را از همه طرف توسعه دادیم و به وضع کنونی 
رساندیم. باید با این داســتان عالمانه برخورد کنیم. 
دانشــگاه ها بایــد بگویند چه کنیــم. چون حوصله 
نداریم به راه حل های دیگر رو می آوریم. برای نمونه 
چهــار پــاک 250 متری کنار هم اســت. هرکدام 
جداگانه مراجعه می کنند و مجوز ساخت پنج طبقه 
را می گیرند. شهرداری هم حوصله نمی کند بگوید 
اگر همه به هم وصل شدید اجازه می دهم. اگر همه 
با هم تجمیع شوند پنج راه ورودی می شود یک راه. 
چهــار موتورخانه می شــود یــک موتورخانه. چهار 
راه پله می شــود یکی. چقدر صرفه جویی می شــود. 

شهرداری حوصله ندارد و به دنبال پول است. 
در زمــان مدیریت من، برای 22 منطقه شــهر تهران 
22 مشــاور گرفتیم. دستور کارشــان اجمااًل این بود 
که هرکــدام محدوده منطقه خــود را مطالعه کنند. 
عمــده معضــات و مشــکات را بررســی کنند، 
راه حل هایشــان را بیابند و نتیجــه مطالعات تبدیل به 
یک سند بشود. گفتم ما نمی توانیم سلیقه ای درباره 
یک شــهر بزرگ تصمیم بگیریم. این ها می بایست 
ایــن را مــاک قــرار می دادند. تا اطاعــات قبلی 
می دانم که خوب عمل نمی کنند. برنامه مان این بود 
که وقتی 22 مشــاور کارشــان در حال اتمام است، 
یک مشــاور خارجی بیاید و همه این 22 مشــاور را 
با هم تجمیع کند. ژاپن طی هشــت سال 40 میلیارد 
دالر خرج کرد تا یک ســند دوصفحه ای را به عنوان 
ســند چشــم انداز آینده تنظیم کند. ایــن حق همه 
ماســت که بدانیم شهری که در آن زندگی می کنیم 

آینده اش به کدام سمت می رود؟
شما در زمان مدیریت خود طرح هایی  ■

برای بهبــود وضعیت حمل ونقل شــهری 
داشــتید. اآلن چــه راهــكاری بــه نظرتان 

می رسد؟
برای رفــع مشــکل حمل ونقل، به ســرعت و با  □

فوریت باید کل پروژه مترو آماده شــود تا هرکســی 
از هر منطقــه ای بتواند با مترو رفت وآمد کند. دیگر 
اینکه  دست دولت از سود خودرو کوتاه شود. هنوز 
خودروهای فرسوده در شــهر باتکلیف هستند. به 
خاطر اشتغال، شهر را جوالنگاه ماشین هایی کرده ایم 
که از اســتاندارد دنیا خارج شــده اند. از هر ماشین 
گران قیمتــی که وارد می شــود می توان 30 ماشــین 
فرســوده را از دور خــارج کرد. زمانی که شــهردار 
بودم یک کمپانی، خودرویی با اســتاندار هیبریدی 
جلوی در دفتر مــن آورد که در هر 100 کیلومتر دو 
لیتــر بنزین مصــرف می کرد. گفت ایــن خودرو را 
با تاکســی های تهران عوض می کنیــم. مابه التفاوت 
سوختش را به ما قسط دهید تا مستهلک شوند، ولی 
مافیایی که در این زمینه سود می برد اجازه نداد. اگر 
دوران مدیریــت ما ادامه پیــدا می کرد این را محقق 

می کردیم. ■

وقتي حزب، مطبوعات و نظارت 
عمومي نيست، افرادي که وارد 
چرخه مي شوند مي خواهند بار 
خود را ببندند و به همين خاطر 
در دام زد و بند مي افتند. همه 

آن هم از کيسه مردم است
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افــزون بر همــه این ها، کمی هم نفــوذ می خواهد. 
اســم دیگر این نفوذ، روابط عمومی خوب اســت 
و آدم هــای بدبین به آن رانت هــم گفته اند. بعضی 
از آدم ها، این طور وارد دنیای سیاســت می شــوند. 
آدم هــای سیاســی نفــوذ بیشــتری دارنــد، روابط 

عمومی شان خوب است و باقی ماجرا...
مدرسه سیاست

وقتی چند تا از ورزشــکاران هوس بازیگر شدن به 
سرشان زد، تهیه کنندگانی هم پیدا شدند و آستین ها 
را بــاال زدنــد و عوامل و شــرایط را مهیــا کردند. 
ماحصل این تــاش، فیلم های بی کیفیتی شــد که 
گرچــه در بدو امر با اســتقبال تماشــاگران روبه رو 
شــد، اما رفته رفتــه مخاطبان هم بــه توخالی بودن 
این طبل پــی بردند. مردم دیگر حاضر نبودند برای 
دیدن فوتبالیســتی که مدام بی حرکت زل می زند به 
لنز دوربین، بلیت بخرند. ســاخت این شبه فیلم های 
مبتــذل، صــدای اهالی هنــر را هــم درآورد. البته 
یکــی پیدا شــد و مثال نقضی بر ایــن قاعده آورد. 
فوتبالیستی که در عین چهره بودن، بازیگر هم بود. 
داشــتند.  تعصــب  شغلشــان  روی  ســینماگران 
معلوم شــد مخالفت اولیه شــان از روی حســادت 
یا ترس تنگ شــدن جایشــان نبوده اســت. قواعد 
ســخت گیرانه ای داشته اند و حســب آن، بعضی ها 
را تــوی دایــره راه نمی دادنــد. قانــون اول را علی 
حاتمی در کمال الملک نوشته است؛ »مدرسه هنر، 
مزرعه بال نیســت آقا، هفت آسمان یکی می شود 

در روزگاری نه چندان دور، فوتبالیســت های اسمی 
با موتورســیکلت ســر تمرین می رفتنــد و غروب ها 
با تاکســی مســافر جابه جــا می کردنــد. آن زمان، 
اوج رندی بعضی شــان این بود کــه زمان انتخابات 
بــرای محکم کاری، هم زمان از چند حزب و گروه 
حمایــت کننــد که احیانــًا روی تیم بازنده نبســته 
باشــند. البته این طور نبود که پــای منافع آن چنانی 
وسط باشد. اگر هم چیزی بود، آن قدر کم بود که 
ارزش مقایسه با حاال را ندارد. حاال که می گوییم، 
یعنی بیشتر از یک دهه از آن روزها گذشته. ماشین 
زمــان با چهارچــرخ، از روی ارزش ها رد شــده و 
شــکل آرزوهای افراد را تغییر داده. مدل ماشین ها 
به قاعــده روز تغییــر می کند و خانــه و ویای آدم 
نباید شبیه کس دیگری باشد. این روزها دیگر رسم 
نیســت با لباس قرمز و آبی تیمــت عکس بیندازی 
گهی لیســت فان جنــاح چاپ کنی. باید  و پای آ

خودت توی لیست باشی.
بازنشسته ورزشكاران 

یک دانشــجوی دکترا اگر سروقت درسش را تمام 
کند، تازه بعد از سی ســالگی سربازی اش تمام شده 
و دارد فــرم اســتخدام پــر می کند؛ یعنی درســت 
وقتی که یک فوتبالیســت یا کشــتی گیر بازنشســته 
شــده و احتمااًل با آثار مصدومیت های مزمن ناشی 
از ورزش حرفه ای دســت به گریبان است. بعضی ها 
به مربیگری رو می آورند، اما بازار این کار آن قدرها 
گنجایــش نــدارد و بــه طرفه العینی آدم هــا بیکار 
می شــوند. راه معقول تر آن اســت که از پس انداز 
دوران اوج، کســب وکاری راه بیندازنــد. از یــک 
مغازه ســاندویچی که اسم و عکس ملی پوش سابق 
روی تابلویش است تا ساخت وساز و باال بردن برج 
و مجتمع تجــاری. کار اولی با مختصر پس اندازی 
و احیانًا یک شــریک پاکار راه می افتد؛ اما دومی 

کوکب رخشــان، الباقی سوســو می زنند« کســی 
کــه می خواهد در این حلقه باشــد، باید از کاس 
اول شــروع کند و اگر خوب درس خواند و حرف 
معلم را گوش کرد، به شــرط داشتن استعداد، قبول 
می شــود؛ اما مدرسه سیاست در این ملک، تعطیلی 
زیاد دارد. اصًا اگر هم کًا تعطیل شــود، کســی 
ناراحت نمی شــود. سیاســت ورزی بــرای خیلی ها 
دادوســتد رأی اســت. معامله ای اســت کــه باید 
ســروقتش؛ یعنی روز انتخابات ســر بگیرد؛ بنابراین 
ممکن اســت فردی بدون داشتن حداقل های الزم، 
در جایگاهی بنشــیند که شایسته فردی کارشناس و 

مو سپیدکرده است.
حزب مدرســه سیاســت اســت. جایی اســت که 
کارشناســان امور مختلف از اقتصــاد و فرهنگ و 
مســائل اجتماعــی گرفته تــا ورزش، دور هم جمع 
می شــوند، توانایی های خود را ارائه می دهند و نقد 
می شــوند، پس از آن با راهکاری مشخص به عنوان 
کاندیدا برای تصدی کرســی های نمایندگی معرفی 

می شوند.
برای اینکه کســی عضو شــورای شهر شــود، باید 
در یکــی از امور مربوط به اداره شــهر صاحب نظر 
باشــد و در بقیه مسائل اگر نه کارشناس، دست کم 
بی نظر نباشد. شهر به کارشناس حقوقی، فرهنگی، 
عمران، برنامه ریزی، کشــاورزی و حتی ورزشــی 
نیاز دارد. اگر کســی هم باشــد که دنبال گرفتاری 
هنرمندان باشــد، بد نیســت؛ اما هــر چیزی حدی 
دارد. هر جوری هم حســاب کنیــم، اولویت کار 
شــورا، تصویــب و نظارت بــر هزینه کــرد بودجه 
و تشــخیص فوریــت پروژه هــای عمرانی اســت 
و برنامه ریــزی بــرای حــل معضــات اجتماعی، 
حمل ونقــل و ساخت وســازهای غیرقانونی. آیا این 
اولویت ها در ترکیب اعضای فعلی  شــورای شــهر 
تهران رعایت شــده؟ به نظر می رسد بعضی از مردم 
تهــران هنگام رأی دادن، اهمیــت زیادی برای زور 

بازو و سامت جسم قائل بوده اند!
البته همه می دانند که صحن شــورای شــهر، سالن 
وزنه برداری نیســت و تشــک کشــتی هــم ندارد؛ 
بنابرایــن ورزشــکارانی کــه بــه عضویــت شــورا 

احمد هاشمي

باد از کدام سو می وزد؟
نگاهی به سیر صعودی تعداد ورزشکاران شورای شهر

البته همه مي دانند که صحن 
شوراي شهر، سالن وزنه برداري 
نيست و تشک کشتي هم ندارد؛ 

بنابراين ورزشکاراني که به 
عضويت شورا درمي آيند، حتمًا 

کارهايي غير از آنچه تاکنون 
انجام مي داده اند، بلدند
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اســت و باید برای تک تک نام هایی که روی برگ 
رأی می نویســند، دلیل داشــته باشــند و معیارشان 
تنها داشــتن توانایی، تجربه و برنامه برای اداره شهر 
باشد. هرکسی، ممکن اســت به هر دلیلی از جمله 
مدال آوری برای کشور، محبوب باشد ولی وقتی ما 
آن فرد را به عضویت شورا درمی آوریم و بعد پشت 
سرش شایعه می سازیم، در حقش لطف نکرده ایم. 
این جناح های سیاســی هستند که در دوران فترت، 
چهره های محبوب را وارد لیســت خود می کنند و 

سرمایه اجتماعی آن ها را خرج می کنند.
بعد از تحریر

حسین شاه حسینی، از یاران مرحوم مصدق، درباره 
کنگره ســال 41 جبهه ملی دوم می گوید: »کنگره 
تشکیل شــد و آقای تختی هم شــرکت کرد. طبق 
منشــور جبهــه باید شــورا انتخاب می شــد. بحث 
نامزدهــا برای عضویت در شــورا پیش آمد. همین 
موقع آقای حسین نایب حســینی که عضو سازمان 
اصنــاف جبهه ملی بود بلند شــد و فریاد زد آقایان 
مختارند که هرکسی را کاندیدا کنند، اما ما جنوب 
شهری ها کسی را نامزد می کنیم که بتواند نام ایران 
و ایرانــی را زنده نگــه دارد. این آقــای غامرضا 
تختــی، هــم می تواند پرچم ایــران را بلنــد کند و 
هم نشــان داده که وطن پرست اســت و خریداری 

نمی شود«
تختی با رأی چشــمگیری به عضویت شورای جبهه 
ملــی درمی آید. او با بســیاری از افرادی که بخت 
خــود را برای باالرفتن از پله هــای ترقی، با ورود به 
عالم سیاســت می آزمایند تفــاوت دارد. تختی در 
لحظه ورود، آن باالها ایســتاده. جایی که خیلی از 
سیاست بازان در آرزویش می مانند. نه دنبال تراکم 
اســت و نه زمینی دارد که بخواهــد تغییر کاربری 
بگیــرد. آدمی که آرزویش داشــتن بــرج و ویای 
شــخصی نباشــد، معلوم اســت که همیشــه طرف 
مردم می ایســتد و معلوم اســت که مردم طرفدارش 
هســتند و کسی پشت سرش پچ پچ نمی کند. سرش 
همیشه باالست و عزت دارد. این بزرگ ترین نعمت 

خداست.■

منتقد عملکرد شــورا هســتند. عمده تریــن وظیفه 
شــورای شــهر، نظارت بر عملکرد شهرداری است 
که هم بــه دلیل نقــص راهکارهــای قانونی و هم 
بــه دلیل عملکــرد ضعیف اعضا به درســتی اعمال 
نمی شــود؛ شــورا دچار روزمرگی شــده. در نطق 
اعضا خاقیت و ایده نو دیده نمی شود. بیشتر وقت 
جلسات به حرف های کلی می گذرد. بیانیه تبریک 
کید بر فان و گفتن فان  و صحبت از رشادت و تأ
چیز باید درســت شود. در راهروهای شورا، مردمی 
را می بینید که عریضه به دســت دنبــال نمایندگان 
می گردند. یکی از دست همسایه مردم آزار به ستوه 
آمــده و دیگری کارت دعوت برای مراســم خیریه 

آورده است.
در این شــرایط، ممکن اســت نگاه موشــکافانه به 
عملکرد ورزشکاران شــورا، کمی سخت گیرانه به 
نظر برســد. می توانیم بگوییم ایــن چند نفر، جزئی 
از سیستمی هستند که به دالیل متعدد، دچار نقص 
اســت؛ اما اتفاقات یکی دو سال اخیر، تأثیرگذاری 
این چند نفر را نشــان داده است. سال اول شورای 
چهارم، رئیس شــورا از جنــاح اصاح طلب بود و 
ســال دوم، چرخش یکی دو نفر از ورزشــکاران به 
ســمت جناح مقابل، کفه ترازو را به ســمت دیگر 
برگرداند. در رأی گیری برای انتخاب شــهردار هم 

فاصله رأی ها بسیار کم بود.
خیلی هــا هنــوز انتخابات شــورای شــهر را جدی 
نمی گیرنــد. بااینکه می دانند شــورای شــهر حتی 
می توانــد رئیس جمهور انتخاب کنــد! هنوز بعضی 
از افرادی که در دور دوم شــورا، آدمی ناشناخته را 
به عنوان شــهردار انتخاب کردند و در مسیر خیابان 
بهشت تا پاســتور همراهش بودند، در شورا حضور 
دارند و احتمااًل بدشان نمی آید یک بار دیگر همین 
اتفــاق بیفتــد و آنچه در آن هشــت ســال بر مردم 
گذشــت، تکرار شــود. در همیــن انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری، احتمــال اینکه شــهردار تهران 

برنده شود کم نبود.
زمانی که احزاب و مطبوعــات در اجرای وظایف 
خود ناتوان هســتند، مسئولیت عموم مردم سنگین تر 

درمی آینــد، حتمــًا کارهایی غیر از آنچــه تاکنون 
انجام می داده اند، بلدند. بااین حال حکایت بعضی 
از ورزشکاران شورا مانند همان بازیگر ناشی است 
کــه زل زده به دوربین و تــکان نمی خورد. باورش 
بــرای خیلی ها ســخت اســت که فان ورزشــکار 
در دوران تبلیغــات انتخاباتــی، حتمًا باید مشــاور 
همراهش باشد و جواب  ســؤال خبرنگاران را به او 
برســاند و در مواقع لزوم جــای کاندیدای مربوطه 
حــرف بزند. معلوم اســت که ایــن آدم وقتی وارد 
شــورا می شــود، هفته هــا می گذرد و الم تــا کام، 
کامی که ارزش جدی گرفتن داشته باشد، به زبان 
نمــی آورد. امروز با این گروه زلــف گره می زند و 
فردا وسط صندلی های جناح مخالف نشسته است. 
معلوم اســت که صبح به صبح اخبار هواشناسی را 

پیگیری می کند تا جهت باد را بیابد!
فهرست انتخاباتی احزاب

 زمــان انتخابــات، مردم چــون تک تــک افراد را 
نمی شناســند به فهرســت احــزاب رأی می دهند. 
فرض بر این اســت کــه آدم های لیســت، از فیلتر 
عده ای از سیاســتمداران ورزیده گذشته اند و پس 
از انتخاب، حــزب بر رفتار آن هــا، نظارت دائمی 
دارد. اگر خافی از او ســر بزند، به فرض، شــائبه 
سوء اســتفاده مالی پیــش بیاید یــا رفتاری خاف 
نظر موکلین از او ســر بزند، حزب مســئول است و 
چنانچــه با این موضوع برخــورد نکند، از اعتبارش 

کاسته می شود.
االن در شورای شهر، دو جناح وجود دارد. هرکدام 
از این دو جناح از ائتاف چند گروه تشکیل شده، 
ولی حتی یکی از این گروه ها را نمی توان یافت که 
در دورانی غیر از بحبوحه انتخابات فعالیت داشــته 
باشــند. تعداد اعضایشان مشــخص باشد، صورت 
گردش مالی شان را بدهند و طرح و برنامه شان برای 
اداره شهر مشخص باشد. این گونه است که اعتماد 
مــردم به لیســت ها کم می شــود و ســراغ چهره ها 
می رونــد. از میــان فهرســت طوالنــی کاندیداها، 
کســی را انتخاب می کنند که دســت کم نامش را 
شــنیده باشند. گاهی کار احزاب در ایران برعکس 
اســت. باید افراد انتخاب شــده را جــذب کنند یا 
افرادی را در فهرست نامزدها قرار دهند که فارغ از 

توانایی، امکان رأی آوری داشته باشند!
در این شــرایط، وظیفه مطبوعات سنگین تر است. 
نشــریات مســتقل، باید بــا رصد دائمــی ریزترین 
اعمال اعضای شــورا، هرگونه انحــراف و خطایی 
را گزارش کننــد؛ اما در عمل چنیــن چیزی دیده 
نمی شــود. گفت وگوهایی که از اعضای شــورا در 
مطبوعات منتشــر می شود، اغلب حاوی حرف های 
تکراری و شــعارهای تبلیغاتی اســت. بســیاری از 
اعضــا هم به نــدرت تن بــه همــان گفت وگوهای 
نمایشــی می دهند. انگار قرار ناگفته ای هســت که 
برخی حرف ها، پشــت درهای بســته بماند. به نظر 
می رســد در این مورد به خصوص، مطبوعات بیشتر 

از آنکه آزاد نباشند، حرفه ای و مستقل نیستند.
در ساختمان شورا

برخــی از اعضای شــورا، بیــش از هرکس دیگری 
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مصاحبه احمدی مقدم با ماهنامه رمز عبور
احمدی مقــدم به نقل از مقام رهبری گفت: هرکس والیت فقیه را قبول داشــته، 
اما ولی فقیه را قبول نداشــته باشــد باید تأیید کرد. مصداق والیت فقیه اشــکال 
ندارد، مهم این اســت که باید معتقد به والیت فقیه باشــد... آقای هاشــمی در 
انتخابــات خبرگان در حوزه تهران همان رأی را آورد که در انتخابات 84 آورده 
بود، منتهی چون بقیه کاندیداهای خبرگان رأی پایینی داشــتند یك دفعه ایشــان 
خــوف کرد! همــان رأی قبلی بود و فرق زیادی نداشــت. آن هــا این تجربه را 
داشــتند و دو وزیر کشور ســابق، الری و محتشــمی را با طراحی نرم افزاری به 
کار گرفتند. خودشــان یك سیستم انتخابات موازی با شورای نگهبان با استفاده 
از نرم افزار، کامپیوتر، پیامك و نیروی انســانی داشــتند و افراد از صبح می رفتند 
و برآوردها را پیامك می کردند و در سیســتم مانیتور می شــد که کجای کشــور 
چه خبر اســت و دیدیم این ها وارد این فازها شدند... از وقتی وزارت اطاعات 
تأسیس شــده و اطاعات را متمرکز در این وزارتخانه و نهادهای عملیاتی ســپاه 
و ناجــا را از آن جدا کردیم، ناهمگونی در امنیت ملی ما ایجاد شــده اســت. 
مثًا مســئله مجاهدین خلق در تخصص وزارت اطاعات اســت، ولی وقتی در 
عملیات مرصاد تا صد کیلومتر وارد کشــور می شود، کسی نیست اطاعات را 
از وزارت اطاعات به ســپاه و سایر دســتگاه های عملیاتی بدهد که وارد عمل 
شــوند. حتی در فتنه، افراد کف خیابان درگیر هستند و یکسری وقایع هم پشت 
پرده رخ داده اند که حجم بیشــترش را وزارت اطاعات می داند، ولی در کف 

خیابان، ناجا باید درگیر شــود این معضل چگونه قابل حل است.
***

تمكین به حكم دادگاه و هم زمان اعتراض
)ستاره صبح، 94/5/24(

علــی مطهری: وداع یــك خانواده با یکی از اعضای خــود و بدرقه او تا زندان 
و تمکیــن به قانون و درعین حال اعام آن ها که حکم عادالنه نبوده اســت یك 
اظهارنظر از ســوی افرادی است که به جزئیات پرونده و سیر دادرسی آن واقف 

هســتند چرا باید موردانتقاد باشد و تخریب نهاد قضایی نامیده شود.

***
پیگرد قضایی دارد
)شرق، 94/5/15(

هاشــمی رفســنجانی در اجــاس رؤســای آموزش وپرورش مدعی شــده بود 
که شــورای نگهبــان و نیروهای امنیتی می خواســتند از انتخاب درســت مردم 

جلوگیری کنند.
کدخدایــی: این اتهامات قطعًا می تواند مورد پیگرد قضایی هم قرار گیرد.

***

حضور بانوان در ورزشگاه مانند حضور آقایان است
)سفیر حیات، شماره 67، خرداد و تیر 94(

آیت الله یثربی در پاســخ به سؤال خبرنگاری درباره حضور زنان در ورزشگاه ها 
توضیح داد: نفس تفریح و تفرج اواًل و بالذات مباح اســت، مگر اینکه بگوییم 
عوارض منفی دارد که من این را بلد نیســتم و آقایانی که اداره کننده کارند باید 
به این مســئله پاســخ بدهند. اگر بگوییم حضور خانم ها در هر مجلس عمومی 
اثر منفی دارد باید این اثر همه جا باشد. در این جمع هم االن چند خانم حضور 
دارند پس باید بگوییم حضور نداشــته باشــند. حکم اولیــه حضور خانم ها در 
محافــل عمومی مثل حکم حضور آقایان در این محافل اســت و تفاوتی با هم 
ندارد، مگر عوارضی بر آن مترتب شود. کسانی که به عدم جواز حکم می کنند 

البد آن طرف ســکه را می بینند که ما درست بلد نیستیم ببینیم.
***

شیعیان قرآن دیگری ندارند
)جمهوری اسالمی، 94/5/17(

شــیخ احمد الطیب شیخ االزهر: »ما پشت سر شیعیان نماز می خوانیم، برخاف 
شــایعات شــیعیان قرآن دیگری ندارند چراکه اگر این گونــه بود بهترین فرصت 
برای شرق شناســانی که در پی بهره برداری از فرصت ها هســتند فراهم می شد. 
مــن اگر به عراق ســفر کنم دیداری از نجف خواهم داشــت ... در شــرایطی 
که نیازمند وحدت امت اســام هســتیم اندیشــه های گمراه بــرای فتنه انگیزی 
در جهان اســام تاش می کند. وحدت از ضروریات امروز اســت و بدون آن 

نمی توانیم سرمان را باال بگیریم.
***

تقدیر علما و ســران طوایف سیستان و بلوچستان از دولت
)شرق، 24 مرداد 94(

ریش ســفیدان طوایف و اقوام  اهل ســنت سیستان و بلوچســتان از توجه و نگاه 
بی طرفانه و یکســان دولت به اهل ســنت و تشــیع تقدیر کرده و گفتند:  دولت 
در حد توان به مطالبات اهل ســنت پاســخ مثبت داده است. مولوی عبدالصمد 
کریم زایی امام جمعه اهل ســنت ایرانشــهر گفت: نظام جمهوری اسامی ایران 
انصافًا با نگاه بی طرفانه، مطالبات بحق اهل ســنت را تا حدی که در توان دارد 

برآورده کرده است.
***

امام صادق و متحدکردن فرقه های اسالمی
آیت اللــه امامی کاشــانی: 1. اینکه امام صادق )ع( ســعی می کرد تا تمام 
مباحث اخاقــی را در ابعاد مختلف بیان کنــد.2. اختافات مذهبی را از بین 
ببــرد و با اینکه شــیعیان بر مکتب اســتوارند درعین حال با تمــام مذاهب دیگر 
رفیــق و صمیمــی باشــند، نه تنها توصیه امام صــادق )ع( به شــیعیان بود،  بلکه 
توصیــه حضرت به تمــام مذاهب یعنی چهار مذهب حنفــی، مالکی، حنبلی و 
شــیعه اثنی عشری هم بود، زیرا اهل سنت مذاهب فراوانی داشتند. آنچه درباره 
مذاهب اهل سنت مطرح شــده تا 15 مذهب است، مانند مذهب حسن بصری، 
جریر طبری و... با اینکه اهل ســنت اجماع کردند که بیشــتر از چهار مذهب 
نباشــد، ولی در بین این چهار مذهب؛ جبری، معتزله، اشــعری و تفویضی هم 
اختاف بود و با هم جنگ داشــتند. وضع بسیار نابسامان بود. امام صادق همه 

را به داشتن وحدت موعظه می کردند.
***

حمایت از فرهنگ همزیستی و صلح
)جمهوری اسالمی، 94/5/3(

پایــگاه اینترنتی پرس تی وی اعام کرد: مفتی اعظم دانشــگاه االزهر خواســتار 
دیدار اندیشــمندان برجســته شیعه و سنی در قاهره شــد. الطیب از اندیشمندان 
سنی خواست با صدور فتوایی کشتار شیعیان را ممنوع کند. وی از علمای شیعه 
نیز درخواســت کرد فتوایی مشــابه صادر کنند. الطیــب تصریح کرد هدف از 
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این دعوت دفن کردن اختافات فرقــه ای و جلوگیری از خونریزی ها در منطقه 
اســت. شــیخ االزهر در جای دیگر بر ضرورت حمایت از فرهنگ همزیستی و 
کید کرد. پیش  صلح و نجات جامعه اســامی از خیانــت کاران و توطئه گران تأ
از این الطیب بارها توطئه صهیونیســت ها را به عنوان عامل اصلی اختاف افکنی 

میان مسلمانان برشمرده است.
***

درست به لحاظ اصولی نادرست به لحاظ راهبردی
برخی فعاالن سیاســی معتقدند دولت دکتر حســن روحانی نه شعار دموکراسی 
داده و نــه ادعای توســعه سیاســی را دارد، امــا برخی از او مطالبه دموکراســی 
فزاینده ای دارند و این ســؤال را دارند و می گویند پس تفاوت او با احمدی نژاد 
چیســت؟ طبیعی اســت که ایــن مطالبه ای به لحــاظ اصولی درســت، ولی به 
لحاظ راهبردی نادرست اســت. چرا که دامنه فزاینده این مطالبات به حذف یا 
استعفای حســن روحانی منجر خواهد شد که دولت جایگزین طبعًا دموکراتیك 
نخواهــد بــود و با توجه بــه درآمد فزاینده نفــت و ویژگی دولــت نفتی ایران، 
جریان دموکراســی خواهی کمرنگ تر خواهد شــد. آیا این مشابه حرکت برخی 
از دانشــجویان در 16 آذر 83 در دانشــکده فنی علیه خاتمی نیست که خاتمی 
در جواب گفت: بعدها کســانی خواهند آمد و دیدم در 84 چه اتفاقی رخ داد.

***
منشأ گرانی کاالها و ارزاق

چند ســال است که شاهد گرانی بی رویه کاالها و ارزاق هستیم و دالیل زیادی 
برای آن شــمرده شــده که یکی از آنها دالالن و واسطه های میوه و ارزاق است 

که از باغداران ارزان خریده و در شــهر گران می فروشند.
مشــاهده می کنیم صداوسیما هم کوتاه نیامده و در مخالفتشان با دولت یازدهم 
گاهانه به  گاهانه یا ناآ از گرانی ارزاق و میوه جات شــکایت می کنند. متأسفانه آ

منشأ این گرانی ها توجه نمی شود.
همــه می دانیم در زمــان دولت دهم درآمد نفت ما در اثر تحریم ها به یك ســوم 
کاهش یافت و هم زمان ارزش دالر در برابر ریال بیش از ســه برابر شــد. یعنی 
دالر هزارتومانی به 3500 تومان رســید. آیا کارشناسان صداوسیما برای فهم این 
مطلب مشــکلی دارند کــه کاال و ارزاق، قیمت خود را بــا دالر 3500 تومانی 

تطبیق می دهند.
کیســت که نداند باغداران، میوه خود را به دوبی یا دیگر کشــورها صادر کرده 
و دالر 3500 تومانــی دریافــت می کنند، پس ما چه ســودی از این انکار وقایع 

می بریم؟
کیســت که نداند با مدیریت صحیح قادر بودیــم کاری انجام دهیم که پرونده 
انــرژی اتمی ما به شــورای امنیت و آن هــم فصل هفتم نرود و بــا تحریم های 

ظالمانه روبرو نشــویم و در همین راستا پول ملی را کاهش فاحشی ندهیم؟
***

تاکتیك گروه احمدی نژاد در انتخابات 84 و 88
)شرق، 94/6/7(

احمد غامی، ســردبیر شــرق: نگاه سیاســی خاتمی آن قــدر صادقانه بود که 
گاه ناممکن به نظر می رســید. او نمی خواســت باور کند تعارضات به جامانده، 
تعارضاتی اقتصادی و جنگ بر ســر منافع اســت. اصولگرایان و راســت گرایان 
سنتی، رئیس دولت اصاحات را آرام و باوقار می یافتند... تاکتیك اصولگرایان 
ایــن بــود که جامعه را در نســبت با دولت هاشــمی قطب بنــدی کردند. آن ها 
می دانســتند دوقطبی اصولگرایی ـ اصاح طلبی به نفعشــان تمام نمی شود. پس 
پای هاشــمی را وسط کشیده و دوقطبی هاشــمی ـ احمدی نژاد را شکل دادند 
آن هــا با این کار هم از دولت هاشــمی انتقام می گرفتنــد و هم اصاح طلبان را 
دور می زدند... اما این پیروزی ها ماهیتی اســتراتژیك نداشت و دیری نگذشت 
که به شکستی تلخ تبدیل شد. دولت اصاحات همدالنه می خواست با »تبدیل 

تعارض به تکثر« بحران هایش را مدیریت کند.
***

کمك عربستان به خاتمی
ویکی لیکس چند وقت پیش اســناد مربوط به عربســتان سعودی را منتشر کرد، 
ولی ســندی دال بر کمك به خاتمی در این اسناد نبود. آیا کسانی که در خطبه 

نماز جمعه گفتند عربســتان کمك مالی به خاتمی کرده اســت نباید ســند آن 
را افشــا کنند؟ اینان آن قدر مطمئن هســتند که حتماً  خواهند گفت ســندش در 

افشای اسناد بعدی ویکی لیکس خواهد آمد.
***

مطبوعاتی بی انصافی 
)رسانه های جهان، 17 تیر 94(

دیوید روسکوپف، مدیرعامل و سردبیر فارین پالیسی، طی مقاله ای نوشت ایران 
دارای 120 میلیارد دالر پول توقیف  شــده اســت. مدت توافق هسته ای 15 سال 
بــوده و در این مدت ایــران 300 میلیارد دالر هم درآمد نفتی خواهد داشــت. 
در مجموع ایران 420 میلیارد دالر طی 15 ســال آینده به دســت خواهد آورد و 
اگر 10 میلیارد دالر آن را هم در عراق و ســوریه و تروریســم هزینه کند، بسیار 
زیاد اســت... بر اساس محاسبه کارشناسان و بیانات وزرای دولت یازدهم برای 
ســامت فیزیکی و روانی مردم ایران در 10 تا 15 ســال آینده به حدود یك هزار 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز اســت. آیا 75 میلیون ایرانی انسان نیستند؟ آیا 
بدون توســعه و رفاه اقتصادی می توان قانون  اساســی را پاســداری کرد و با یك 
عقانیت کارشناســی مختصری می تواند پاســخی محکم به گردانندگان فارین 

پالیسی بدهد؟
***

اختیارات پیامبر )ص( اختیارات ولی فقیه
)شرق، 94/5/29(

ایســنا: حجت االســام ســعیدی، نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: اختیارات 
ولی فقیــه در اداره حکومــت بــا اختیارات پیامبر )ص( یکســان اســت. حکم 
ولی فقیــه نیز حجیــت حکم ائمه )ع( را دارد و تبعیت از ولی فقیه نیز با تبعیت از 

پیامبر )ص( تفاوتی ندارد.
چشــم انداز ایــران: با کمال احتــرام توضیح اینکــه در مذاکرات خبرگان 
قانون اساســی در سال 1358 بر ســر مقوله ای که حجت االسام سعیدی مطرح 
کردند بحث های زیادی بین اندیشــمندان و فقها درگرفت که درنهایت شــهید 
بهشــتی استدالل کرد درست اســت که هر فقیهی اختیاراتش در حد اختیارات 
پیامبر اســت، ولی وقتی بخواهد در یك مملکت به صــورت اجرایی و نفوذپذیر 
درآید باید مشــروط به پذیرش عامه مردم شــود و این چیزی اســت که در اصل 
پنجم قانون  اساســی آمده اســت که عاوه بر برشــمردن ویژگی های ولی فقیه، 
والیت فقیه مشروط است به پذیرش عامه مردم، برای اینکه بتواند قابل اجرا شود. 
امید اســت بــه این مذاکرات و اصل پنجم و ششــم و اصل 56 قانون اساســی 

مراجعه شود.

***
به امید انتخاباتی پرشورتر از ترکیه

حزب عدالت و توســعه با الهام از هشــت ســال عملکرد جامعــه مدنی خاتمی 
توانســت آرای مردم ترکیه را به دست آورد و گوی سبقت را از احزاب سکوالر 
و الئیــك برباید. ایــن حزب مدعی بود کــه از احزاب ســکوالر دموکراتیك تر 
اســت، ولی در جریان انتخابات اخیر ترکیه شکست فاحشی خورد که نتوانست 
کابینه یکدســتی را تشــکیل دهد. علت ناکامی این حزب در انتخابات اخیر به 
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نظر می رســد عوامل زیر باشــد: 1. ســرکوب مردم در اعتراض پارك گزی که 
منافع مقاطعه کاران را به جای محیط زیســت تأمین می کرد؛ 2. تعطیل مطبوعات 
مخالف منتقد؛ 3. بازداشت روزنامه نگاران؛ 4. سیاست مداخله گرایانه در لیبی 
ـ عراق و ســوریه و حمایت از داعش؛ 5. هماهنگی نسبت به سرکوب کردهای 
کوبانــی؛ 6. کاهش ارزش پول ملی و کاهش رشــد اقتصادی؛ 7. تاش برای 

امپراتوری گرایی و احیای حکومت عثمانی.
 با وجود شــرکت 86 درصدی واجدین شــرایط مع هذا حزب عدالت و توسعه 
بــا ریزش آرای ســه میلیونی روبرو شــد. در این انتخابات هیــچ کاندیدایی رد 
صاحیت نشــد و همــه احزاب و کاندیداهای مســتقل از امکانات رســانه ای 
به ویــژه تلویزیونی برخوردار بودند و کاندیداها همه از امکان نظارت بر صندوق 
رأی در پروسه انتخابات برخوردار بودند. باشد که ما با اجرای کامل آزادی های 
مصرح در قانون اساســی جمهوری اسامی دست کم از ترکیه که چند دهه قبل 

به دست نظامیان اداره می شد عقب نیفتیم.
***
نظارت انضباطی شورای نگهبان

)آرمان، 94/6/21(
دکتر ســید محمد هاشــمی: من در مقاله ای که در سال 82 نوشتم، سه جلوه از 
نظارت را مطرح کردم: اســتطاعی، استصوابی و انضباطی. نظارت استطاعی 
به این معناســت که شورای نگهبان در جریان قرار بگیرد. نظارت استصوابی هم 
یعنی اعمال حقوقی زیر نظر مســتقیم با تصویب و صاحدید ناظر یا به عبارتی 
مصلحت اندیشــی طبق صاحدید اعضای شــورا. نظــارت انضباطی نیز به این 
معناســت که آیا داوطلبان به موجب قانون دارای صاحیت هســتند و در مرحله 
دوم اینکه انتخابات به درســتی انجام شده اســت؟ که درستی اجرای انتخابات 
نیز بر اســاس گزارش ها و نظارت مسئوالنی اســت که زیر نظر شورای نگهبان 
فعالیت می کنند. به نظر من نظارت شــورای نگهبان باید صرفًا انضباطی باشد. 
کار شورای نگهبان کاری قانونی و حساس است و در این خصوص باید مطابق 

با قوانین، عملکردش شــفاف باشد که نوعًا نیز چنین است.
***

تغییر اقلیم و هشدار
گرمایش زمین امری است كارشناسی شده و موردپذیرش كارشناسان جهان 
و تغییر اقلیم در دنیا یكی از نتایج آن اســت. برای نمونه تابستان امسال مردم 
عــراق به ویژه بغداد گرم تریــن روزهای خود را از ســر گذراند به طوری كه 
تمامی ادارات چهار روز تعطیل شــد تا امر برق رســانی به منازل ممكن شود. 
طی آن تظاهرات 500 هزارنفری در بغداد روی داد كه از شــكل صنفی هم 
خارج شــده بود. كشــوری كه درآمد نفت سرشــاری دارد هنوز پس از 12 
ســال مشكل برق رسانی خود را نتوانســته حل كند. در ماهشهر هم اعالم شد 
گرم ترین شــهر كره زمین این شــهر بوده. تغییر اقلیم در پاكســتان بیشــترین 
قربانی را داده و حتی در كشــورهای اروپایی هم قربانیان زیادی داده است. 

ما باید هوشــیار باشیم كه با این مسئله با جدیت برخورد كنیم.
***

لزوم اقدامات ایجابی
)جمهوری اسالمی، 94/5/22(

ســردار جعفــری فرمانده کل ســپاه پاســداران در همایش اســاتید و نخبگان 
حوزه هــای علمیه مشــهد و قم: باید بدانیم دفاع از انقاب اســامی با دفاع از 
تمامیت ارضی کشــور متفاوت است... از ســال های 77 و 78 تهدید دیگری 
غیر از تهدیدهای امنیتی و دفاعی برای ما ملموس شــد که می توانســت انقاب 
اســامی را با مشــکل روبرو کند، جلوی پیشــرفت انقــاب را بگیرد و آن را 
بــه انحراف ببرد... به فرمــوده رهبر انقاب، مرحله چهارم انقاب اســامی، 
اســامی شدن جامعه و مرحله پنجم تشــکیل جامعه جهانی اسامی بوده و این 
درواقع همان مسیری اســت که انقاب اسامی باید پیش برود... فرمانده کل 
ســپاه وضعیت فرهنگی و اخاقی جامعه را نگران کننده عنوان و تصریح کرد: 
ما هم اکنون پیشــرفتی در این زمینه ها نداشــته ایم؛ بنابراین باید بررســی کنیم و 
ببینیم انتظاری که پس از چندین ســال از انقاب اســامی وجود دارد چیست 
و جامعه ما باید چگونه جامعه ای باشــد... وی مأموریت اصلی بسیج و سپاه را 

فقط توســعه و تعمیق انقاب اســامی دانست... خطر اصلی ما ایجاد انحراف 
در مســیر انقاب اســامی در داخل اســت و... از دیدگاه مقام معظم رهبری 
تحقق جامعه اســامی، اســتقرار عدالت، اخاق و ســبك زندگی مردم وظیفه 
اصلی انقاب در جنبه های ایجابی آن اســت. وی افزود ســپاه می تواند بسترها 
را آماده کرده و زمینه  ســازی کند، اما کسی که بار اصلی این مأموریت در این 

حوزه را بر دوش دارد حوزه های علمیه و روحانیت ما هســتند.
***

ربا و بی قانونی بیداد می کند
)آرمان، 94/5/3(

آیت الله جنتی دبیر شــورای نگهبان:  متأســفانه گناهان متعددی گریبان جامعه 
امروز ما را گرفته اســت. در زمینه مســائل اجتماعی، وضع ما خیلی بد اســت. 
بی نظمی و بی قانونی و ارتشــا در برخی از دســتگاه های اداری و قضایی بیداد 
می کند و رباخواری به شدت شایع شده است. برخی بانك ها رسمًا ربا می دهند، 
در بــازار رســمًا ربا می خورند. ربایــی که حکم آن از زنای بــا محارم هم بدتر 

اســت. آیا این گناهان موجب قطع رحمت الهی و غضب او نمی شود؟
***

بنی امیه زمان
)شرق، 94/5/21(

آیت الله علم الهدی: افرادی که حزب تشــکیل می دهند تا با آن، با رهبری زاویه 
پیــدا کنند این ها همان بنی امیه زمان هســتند و افرادی هســتند که به گفته امام 

باقر )ع( مرتدند. )فارس(
***

فریاد در عسر و سكوت در یسر
)اعتماد، 94/5/18(

حســام الدین آشــنا، مشــاور فرهنگی رئیس جمهــور: توان شــورای نظارت بر 
مطبوعات باالســت و احکام و مصوبــات آن بافاصله درباره مطبوعات بخش 
خصوصی اعمال می شــود، اما برای صداوســیما که اصل 175 قانون  اساسی به 
آن اختصاص دارد و شــورای نظارت بر آن فعالیت می کند، اعمال نمی شــود و 
متأسفانه این شــورا به موجود ضعیفی تبدیل شــده که عمًا سازمان صداوسیما 
رســمیتی برای مصوبات آن قائل نیســت و در حد پاســخگویی روابط عمومی 
اســت... وی بــا وجود تبعیض میــان روزنامه ها و رســانه ها اظهــار کرد هزینه 
بسیاری به اسم بودجه دفاعی کشــور صرف تأسیس رسانه ای شده که کارشان 
ســرکوب رسانه های واقعی کشور است و باید اندیشــید که چرا رسانه ها دشمن 
پنداشته شده اند... شرم باد بر کسانی که سکوت را در دوره عسرت و فریاد را 

در دوره یسر این ملت برگزیدند.
***
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دیپلماســی غلط دولت نهم و دهم باعث تحریم های نفتی شد

)اعتماد، 94/5/26(
مهدی عســلی، مدیرکل امور اوپك: بازخوانی دیپلماســی انرژی در دولت های 
نهم و دهم بســیار ضروری اســت چراکه اگر دولت های نهم و دهم دیپلماسی 
انرژی نافذی داشــتند باید می توانســتند جلوی تحریم های نفتــی را بگیرند... 
تحریم ها ســبب شــد که صادرات نفت ایران به یك سوم قبل از اعمال تحریم ها 
برســد. واقعیت آن اســت که دولت دهــم نه تنها در عرصه دیپلماســی انرژی، 
بلکه حتی در حفظ ســطح تولید نفت کشــور هم توفیق نداشــت. توجه به آمار 
تولیــد نفت ایران نشــان می دهد که کاهــش تولید نفت ایــران از ماه ها قبل از 
اعمال تحریم های جهانی بر فروش نفت ایران شــروع شده بود و دولت گذشته 
قــادر به جلوگیری از کاهــش تولید نفت نبود و تحریم ها درواقع آن را تشــدید 
کــرد... نمی توان از اشــتباه بزرگی که دولت دهم در کنفرانس دســامبر 2011 
)آذر 1390( در خصوص پذیرش طرح عربســتان در اوپك برای کنارگذاشــتن 
سیســتم ســهمیه بندی تولید اعضا و تعیین یك ســقف کلی 30 میلیون بشکه ای 
تولید کل اوپك که به بهانه آوردن عراق به درون سیســتم ســهمیه بندی صورت 
گرفت، یاد نکرد... این طرح ضمن آنکه نتوانســت عراق را داخل سهمیه بندی 
آورده و تولید او را مقید کند عمًا دســت عربســتان، کویت و دیگر هم پیمانان 
آن هــا را باز گذاشــت تا با افزایش تولید ســهم بــازار نفت ایــران را که گرفتار 
تحریم شــده بود بدون آنکه ظاهرًا تخلفی از مصوبات اوپك کرده باشــند، باز 
بگذارد... دیپلماســی نفتی دولت دهم همچنین ســبب شد بخش بزرگی از ارز 
ناشــی از فروش نفت در صندوق کشــورهای دیگر که خود تحریم های ایران را 
تأیید کرده بودند قرار گیرد تا در چارچوب قراردادهایی که به قول رئیس اســبق 
بانك مرکزی بی شــباهت به قراردادهای ترکمانچای نبود هر طور خواستند با پول 

نفت ایران رفتار کنند.
***

 مصاحبه هفته نامه اصولگرا با احمد توکلی
احمدی نژاد باید همان زمان بازخواست می شد

)ایران، 94/6/2(
احمــد توکلــی: واقعیت این اســت که سیســتم ما خوب عمــل نمی کند، اگر 
بازخواست هایی که باید از وی می شد صورت می گرفت یا اینکه زودتر صورت 
بگیــرد او از ایــن هوس ها نمی کند کــه دوباره برای جلب رأی از این شــعارها 
بدهد... تقصیر ماســت که وظیفه مان را درســت انجــام نمی دهیم، نیکوکار و 
بدکار پیش ما یك جور هســتند؛ البته او مصمم و جدی اســت. باید از شــر این 
موارد به خداوند پناه برد... آقای احمدی نژاد اصًا صاحیت ندارد، کســی که 
می گویــد مــن قانون را قبول ندارم، این بزرگ ترین جرم سیاســی اســت که از 

رئیس جمهور سر می زند.
***

مرگ بر امریكا
خطیب نماز جمعه، حجت االســام ســید احمد خاتمــی در خطبه نماز جمعه 

گفت: شــعار مرگ بر امریکا از ارکان جمهوری اسامی ایران است.
طبیعی است وقتی شعاری رکن جمهوری اسامی به شمار می رود که یك شعار 
توحیدی باشد. مسلم است شعار توحیدی سه ویژگی یا سه مؤلفه دارد؛ نخست 
اینکه مردممان را متحدتر و منســجم تر کند؛ دوم اینکه در درون دشــمن ایجاد 

تضاد و اختاف کند و ســوم اینکه نیروهای بینابینی را جذب کند.
توضیح اینکه امریکا مرکب است از مردم امریکا، نظام امریکا و دولت امریکا. 
مردم امریــکا نیز شــامل دهقانان، کارگران، کســبه، کارمندان، دانشــمندان، 

پزشکان و پرستاران، دانشجویان، دانش آموزان و... می شوند.
آیــا مردمی کــه 95 درصد آن ها دعامند هســتند و حداقل روزی ســه بار موقع 
صرف صبحانه، نهار و شــام متوجه نیروی مافوق شــده و دعا می کنند مستحق 
مرگند؟ آیا خبر دارید که در هر روز جمعه فاکس نیوز که ســمبل فاشیست های 
امریکایی است، شعار مرگ بر امریکایی که در نماز جمعه داده می شود را برای 

مردم امریکا به نمایش گذاشــته و پخش می کند، با ایــن نیت که مردم امریکا 
علیــه ایران متحدتر و منســجم تر شــوند؟ آیا ما نمی دانیــم هم اکنون بین دولت 
امریکا و کنگره امریکا که در اختیار صهیونیست هاســت اختاف جدی بر سر 
برجام به وجود آمده اســت؟ آیا نمی دانیم در امریکا نیروهایی هستند که طرفدار 
جنــگ عراق و لیبی هســتند و انتقادی به گذشــته خود هــم ندارند و هم زمان 
نیروهایی هم هســتند کــه جنگ عراق را فاجعه می داننــد و پیدایش القاعده و 
گسترش داعش را ناشی از حمله امریکا به عراق می دانند؟ در مبارزات گذشته 
دانشجویان ایرانی پیش از انقاب در پاکاردهایشان می نوشتند: زنده باد اتحاد 
ملت های ایران و امریکا و مرگ بر امپریالیسم امریکا که شعار مرزبندی شده ای 
بود. آیا بهتر نیســت شــعار به صورتی باشد که امپریالیســم امریکا، توسعه طلبی 
امریکا، اســتثناطلبی امریکا، اســتثناگرایی و برتری طلبی امریکا و ســاح های 
کشــتارجمعی و جنگ هــای ظالمانــه آن هــا محکــوم و نکوهش شــود؟ آیا 
دستاوردهای علمی و تکنولوژیك دانشمندان امریکا که بخشی از دستاوردهای 

بشریت است هم باید محکوم شود؟
چــرا جنگ طلبان امریکا اعم از البی اســرائیل، نئوکان هــا و فاکس نیوز از این 
شــعار مرگ بر امریکا اســتقبال می کنند؟ در همین مذاکرات منجر به برجام ما 
دیدیم که مخالفان برجام به اوباما می گفتند آیا باید با کشــوری توافق شــود که 
مرگ بر امریکا ســرلوحه شعارهای آن هاست؟ متأســفانه ما آماری که مبتنی بر 
یك نظرسنجی علمی و دقیق باشد نداریم تا ببینیم چند درصد مردم ما این شعار 
را پذیرا هســتند؟ اگر مردم ما در واکنش به اقدامات ظالمانه سردمداران امریکا 
چنین شــعاری را سر می دهند، آیا سزاوار است که خطیب نمازجمعه آن را رکن 

جمهوری اسامی بداند؟
مرحــوم حنیف نژاد می گفت: راه ما راه خدا و راه تکامل اســت و امپریالیســم 
امریکا و صهیونیســم موانع این راه هســتند که در ایــن معادله ایجابی، فرهنگ 

ضدیتی رشد نخواهد کرد.
***

تفاوت ما با امیرالمؤمنین )ع(
 )جمهوری اسالمی، 94/4/21(

حجت  االســام محمدحســن معزالدینی امام جمعه موقت یزد بــا نقل این گفته 
یکــی از نماینــدگان مجلس که ما دســت کســی کــه توافق بــد را امضا کند 
می شــکنیم، گفت: ما هم با این گفته موافقیــم، ولی ای کاش آن آقای نماینده 
دســت کســانی که بیت المال را غارت کردند هم می شکســت! متأسفانه آنجا 
خفقان گرفته ایم ولی در مورد مذاکرات مدام حرف می زنیم درحالی که باید هر 

دو جا دســت بشکنیم و این است تفاوت ما با امیرالمؤمنین.
***

دفاع 16 ماده ای سردار فیروزآبادی از توافق هسته ای
)شهروند، 94/5/18(

کید ســردار فیروزآبادی عمدتًا روی آن اســت که ایــن توافق خارج از فصل  تأ
هفتم شــورای امنیت اســت که اجازه جنگ قانونی به 1+5 علیه ایران را می داد 
و اینکــه به جــای آمرانه بودن در قطعنامه های ســابق این بار از توصیه اســتفاده 

شده و...
***

کمیسیونی همدل و هم زبان علیه توافق
 )آرمان، 94/6/19(

صادق زیباکام: کمیســیونی در مجلس تشکیل شــده کــه از صدر تا ذیل آن 
بــه کل مخالفان دولت یازدهم، منتقدان مذاکــرات و طرفداران احمدی نژاد در 
آن جمع شــده اند. در امریکا اگــر نمایندگان یا ســناتورها مخالفتی می کنند بر 
یك اســاس مبنا و اســتدالل قرار دارد، اما در کشــور ما مخالفت ها از صدر تا 
ذیل انکار واقعیت هاســت و فقــط و فقط قصد آن ها هجمه و ایراد واردکردن به 
توافق هســته ای و دولت یازدهم است... سعید جلیلی شش سال در حال انجام 
مذاکره بود در قبال انتقادها و ســؤاالت حتی یك بار هم حاضر نشــد به صورت 
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علنی توضیحی بدهد.
***

برجام و انزوای امریكا
)شرق، 94/6/10(

مادلین آ لبرایت، وزیر امور خارجه ســابق امریــکا: دو بند مخاطرات و تهدیدها 
را برشــمرده و در بنــد پایانی ایــن مذاکرات را برد ـ برد نامیده اســت... اینکه 
چهره های سیاســی عالی رتبه در ایران و امریکا به توافق هسته ای رسیده اند نکته 
ناچیزی نیســت... رد این توافق به ایزوله شــدن هر چه بیشتر امریکا و به قدرت 
رســیدن تندروها در ایران خواهد انجامید و درواقع یك شکســت استراتژیك به 
شــمار می  آید، آن هم در شــرایطی که این توافق یك جهش جسورانه دیپلماتیك 

است؛ فرصتی که نباید از دست بدهیم.
***

تشكر به خاطر امید به زندگی
 )شهروند، 94/5/3(

مــژگان خطیبــی برای لحظاتی شــلنگ تنفســی اش را از بینی خــارج کرد و با 
صــدا لرزانــی درحالی که اشــك می ریخــت از دولتمردان بــرای اجرای طرح 
تحول ســامت تشکر کرد: طرح تحول ســامت برای من و همه بیماران یعنی 
اکســیژن، یعنی درمان و زندگی، بعد هم ادامه داد: آقای ظریف، آقای صالحی 
و آقای روحانی به خاطر امید به زندگی که به من و همه بیماران بخشــید از شما 
متشــکرم. صحبت های این جوان بیمار اشك را از چشمان خیلی ها جاری کرد 
یکی از آن ها هم وزیر امور خارجــه بود، ظریف به اندازه ای تحت تأثیر بیماری 
این دختر جوان قرار گرفت که هنگام ترك سن خم شد و اکسیژن را به دستانش 

داد تا کمکی به او کرده باشد.
***

تضاد سناتور لیندسی گراهام با چاك هیگل
)رسانه های جهان(

ســناتور لیندســی گراهام به نتانیاهو گفته اســت: کنگره آمــاده حرکت تحت 
رهبری شماســت؛ اما چاك هیگل، سناتور سابق و وزیر دفاع قبلی دولت اوباما، 
در ســال 2008 گفته بود: واقعیت سیاســی این است که البی یهودی افراد زیاد 
را در امریــکا بــا تــرس و تهدید خاموش کرده اســت و در واشــنگتن هرگونه 
اظهارنظری درباره اســرائیل گونه ای توهین به مقدســات به شــمار می آید. وی 
در اعتراضی دیگر گفته بود: من یك ســناتور امریکایی هســتم، نه یك ســناتور 
اســرائیلی... اولویت نخســت من همان اســت که به خاطرش در سنا به قانون 
اساســی ایاالت متحده ســوگند یاد کردم، به قانون اساســی ایاالت متحده، نه به 

یك رئیس جمهور، نه به یك حزب،  نه به اســرائیل.
این اختاف عمیق نشان می دهد که در درون امریکا نیز انتقاد کردن به اسرائیل 
در حال عمومیت یافتن اســت و اینکه اولویت خود را تعیین کنند که آیا شهروند 

امریکا هســتند یا یهودی متعصب و برخاف منافع امریکا.
***

اعتراف اوباما به صلح مسلح
)رسانه های جهان(

اوباما در مصاحبه با بی بی سی گفت: هزینه نظامی کشورهای عرب خلیج فارس 
حداقــل 10 برابــر هزینــه نظامی ایران اســت، یعنی ایــران با ایــن هزینه نظامی 
نمی تواند تهدیدی برای متحدان امریکا با حدود 600 میلیارد دالر بودجه نظامی 

به شمار رود.
***

کری آری ولی ظریف و صالحی نه
روز سه شــنبه 30 تیر 94، دکتر صالحی و ظریف گزارشی از مذاکرات هسته ای 
خطاب به نمایندگان مجلس شــورای اســامی ارائه کردند. متأســفانه گزارش 
ایــن دو بزرگــوار از تلویزیون ملی ایران پخش نشــد، ولی آنچــه کری در برابر 
سناتورهای شــدیدًا مخالف توافق ارائه می کرد به طور کامل در تلویزیون منتشر 
شــد. خوب است دست اندرکاران تلویزیون به شــئون قانونی و منافع ملی توجه 

کنند؟!
***

اوباما اعتراف می کند
)جمهوری اسالمی، 94/4/25(

اوبامــا: اگــر نگاهی بــه تاریخ ایــران بیندازیــد، واقعیت این اســت که ما در 
ســرنگون کردن حکومت منتخب دموکراتیك در ایران به نحوی دست داشتیم. 
ما در گذشــته از صدام حســین حمایت کردیم، آن هم زمانی که می دانســتیم 
وی از ســاح های شــیمیایی در جنگ با ایران اســتفاده کرده و در نتیجه آن ها 

نگرانی های امنیتی و روایت خود را دارند. شــاید ما با آن موافق نباشیم.
***

االن هم اشتباه می کنید
)جمهوری اسالمی، 94/4/29(

مقــام رهبــری: پس از گذشــت ســا ل های طوالنــی از 28 مــرداد، از جنگ 
هشت ســاله و دفاع جمهوری اســامی اعتراف می کنید که اشــتباه کردید من 
می خواهم بگویم االن هم دارید اشــتباه می کنید. االن هم در جاهای مختلف 
این منطقه و به خصوص نســبت به جمهوری اسامی و ملت ایران مشغول اشتباه 
هســتید. چند ســال دیگر یك کس دیگری می آید و همین اشتباه شما را به رخ 
خواهد کشــید. شما هم دارید اشــتباه می کنید بیدار شــوید و از اشتباه خارج 

شــوید. حقیقت را بفهمید در منطقه اشتباهات بزرگی دارند مرتکب می شوند.
***

درست به جای درشت
)اعتماد، 94/5/12(

دکتــر روحانی رئیس جمهور: ما تحت فصل هفت منشــور ملل متحد و ماده 41 
بودیم. وقتی کســی ذیل فصل هفتم می رود که ســازمان ملل تشــخیص می دهد 
طبق نظر خودشــان می گویند این کشور صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. 
پس قبــل از قطعنامه 2231 ما به عنوان تهدیدکننده صلــح و امنیت دنیا بودیم. از 
نظر آن ها اما امروز طبق همین قطعنامه به عنوان کشــوری هستیم که دنبال فناوری 
کیــد بر همکاری با ایــران دارد. هر  صلح آمیز هســته ای اســت و این قطعنامه تأ
کشوری که قطعنامه ذیل فصل هفتم علیه او تصویب شد سال ها طول کشیده که 
از آن خارج شــود و معمواًل به جنگ و ســرنگونی نظام نیز انجامیده است. شما 
در عراق دیدید، عراق را بردند تحت فصل هفتم و رژیم صدام ســرنگون شــد و 
10 ســال بعد هم تحت فصل هفتم ماند و خارج نشد... سانتریفیوژهای IR8 که 
بزرگ ترین دســتاورد ماست اولین تستش در این دولت انجام شد... کشوری که 
در سال های گذشته یك شــبه تهدید یا شبح تهدید برای این مردم بود امروز با این 
توافق نه شبه تهدید است و نه شبح تهدید و امنیت ملی ما به مراتب بهتر از گذشته 
اســت... در دوبی، اروپا، چین و تهران همه جا این کاسبان تحریم بودند آن ها از 
توافق عصبانی هســتند، اما مردم ما هزینه پرداخت می کردنــد... ما 700 میلیارد 
دالر پــول نفتی عمدتًا خرج کردیم نتیجه چه شــد؟ در داخل کشــور ما دو هزار 
بنگاه اقتصادی در اوج درآمدی دالری ما تعطیل شد. 500 هزار نفر در کشور در 
اوج درآمد دالری بیکار شــدند. کاال را وارد کردیم، اشتغال برای دیگران درست 

کردیم...■
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لطفًا برای آشــنایی بیشــتر خوانندگان  ■
نشریه فعالیت های خود از ابتدا تا امروز 

را شرح دهید.
من در بهمن ســال 1331 متولد شــدم. در سال  □

1350 دیپلــم خود را در رشــته ریاضــی گرفتم و به 
دانشــکده حســابداری و علوم مالی شــرکت نفت 
رفتــم و در ســال 1356 بــا مدرك فوق لیســانس از 
ایــن دانشــکده فارغ التحصیل شــدم. در این دوره 
دانشــجویان ملزم به گذراندن کارآموزی بودند و به 
همین دلیل صبح ها در محل کار حضور داشــتیم و 
عصرها در کاس های دانشکده شرکت می کردیم. 
به مدت کمتر از ســه ســال در شرکت نفت فعالیت 
داشــتم و سپس به واســطه یکی از اساتید دانشکده 
به ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران رفتم. 
در مقطــع انقاب آخرین ســمت من معــاون امور 
مالی ســازمان گسترش بود. بیشــتر تجارب من در 
زمینه بنگاه داری اقتصادی ناشــی از کار در سازمان 
گسترش است. بعد از فارغ التحصیلی نیز در مدرسه 
عالی بازرگانــی تهران و ســازمان مدیریت صنعتی 
دانشگاه مازندران تدریس می کردم. پس از انقاب 
تا سال 59 به فعالیت خود در سازمان گسترش ادامه 
دادم. پس از ســال 59 به مجتمع دانشــگاهی علوم 
اداری و بازرگانی )دانشــگاه عامه طباطبایی( رفتم 
و معاون این مجتمع دانشگاهی شدم. این مؤسسه از 
ادغام 11 دانشکده و مؤسسه دیگر تشکیل شده بود. 

کمتر از سه سال در این حوزه فعالیت کردم و سپس 
به سازمان گسترش بازگشتم و مدیر مالی این سازمان 
شدم. در سال 63 نیز به عضویت هیئت مدیره بانک 
ملــت درآمــدم. ســال 66 در ســمت مدیرعامل به 
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی که توسط سازمان 
گســترش ایجاد شــده بود رفتم و پس از یك سال با 
حفظ سمت، معاون وزارت برنامه وبودجه شدم. )در 
آن زمان محدودیت دوشــغله بودن وجود نداشت(. 
در سال 1370 از سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران مأمــور به خدمت در وزارت نیرو شــدم و در 
وزارت نیرو در پســت سازمانی معاونت برنامه ریزی 
و اقتصادی آن وزارتخانه مشغول بودم و در سال 78 
به شرکت گســترش صنایع ایران خودرو رفتم. از دل 
این شــرکت، بانک پارســیان، بیمه پارسیان و سایر 
شرکت های مربوطه بیرون آمد. از 81/1/1 تا مهرماه 
85 هم در ســمت مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس 
هیأت مدیره غیرموظف بیمه پارسیان فعالیت داشتم 
که پس از آن با اتفاقاتی که شــرح داده شده از این 
ســمت برکنار شدم. در سال 85 در سن 53 سالگی 
و با داشتن 35 سال خدمت مفید و مرتبط بازنشسته 
شــدم و از آن زمان هیچ گونه کار اجرایی دیگری را 

شروع نکرده ام.

اتفاقاتی که برای بانک پارســیان افتاد  ■
و رونــدی که شــما طــی کردید تــا حكم 

تبرئه بانک و خودتان را گرفتید در کتابی 
کــه اخیــرًا منتشــر کردیــد، شــرح داده 
شــده اســت. با این حال به نظر می رسد 
برخــی نقــاط ابهــام هنــوز باقی اســت. 
به طــور مثال همه مســتندات قوه قضائیه 
نشــان می دهــد که گــروه صنعتــی صفا، 
6500 میلیــارد تومــان بدهی به سیســتم 
بانكــی کشــور دارد که بخــش مهمی از 
آن مربوط به بانک پارســیان اســت، این 
در حالــی اســت کــه مجمــوع دارایی ها 
ایــن گروه هــزار میلیارد تومان اســت و 
بازپرداخــت  بــرای  تضمین هــای کافــی 
بدهی ها وجود ندارد، آیا بانک پارســیان 
در زمان مدیریت شــما، تضمین  کافی را 
از این گروه دریافت کــرده بود؟ افزون 
بر این مجموعه گروه صفا نزدیک 6 برابر 
ســرمایه بانــک وام دریافــت کــرده بود؛ 
البته از آنجایی که وام ها توسط افراد غیر 
تحت تكفل آقای صفا گرفته شــده بود، به 
لحاظ قانونــی خطایی صورت نگرفته، اما 
آیا ارائه این مقدار وام و تسهیالت به یک 

گروه، ریسک بانک را باال نمی برد؟
 بانک برای جذب منابع و ارائه تســهیات یک  □

سری مقررات دارد. مدیریت بانک نیز موظف است 
این مقررات را رعایت کند. بر اساس مقررات، یکی 

مدیران منتخب احمدی نژاد کوتوله بودند
ناگفته های عبدالله طالبی از ماجرای واگذاری بانک پارسیان

»شما مدیرعامل بانک پارسیان را آن طور لجن مالش کردید و بعد به عنوان مشاور خودتان انتخاب کردید« این جمله که میرحسین 
موســوی در یکی از مناظره های تلویزیونی خود بیان می کند، شــرح حال عبدالله طالبی اســت. نام طالبی با ماجرای ســخنرانی 
معروف محمود احمدی نژاد در هشتگرد، گره خورده است. در آن سخنرانی، احمدی نژاد مدعی می شود که فردی از بانک پارسیان 
وام گرفته و می خواهد با همان پول، ســهام عمده بانک را بخرد. پس از این اتفاق، زندگی مدیرعامل اســبق بانک دچار نامالیماتی 
می شــود که شرح آن در کتاب »بر پارسیان چه گذشــت« که اخیرًا به قلم طالبی منتشرشده، آمده است. درنهایت، طالبی موفق 
می شود حکم برائت خود را از اتهامات واردشده بگیرد. طنز تلخ ماجرا در اینجاست که مدت زمان کوتاهی پس از سخنرانی معروف، 

پست های مختلفی به طالبی پیشنهاد می شود که در این مورد به صورت مبسوط در کتاب پرداخته شده است. 
قرار بود موضوع گفت وگو، اتفاقات بانک پارسیان باشد، اما به نقد سیاست های پولی و مالی دولت پیشین و دولت یازدهم کشیده 
شد. در گفت وگوی پیش رو، طالبی با بیان ناگفته هایی از دیدارش با احمدی نژاد، او را فردی »فهیم« خطاب می کند که اطرافش را 
کوتوله ها گرفته بودند؛یعنی افرادی که توانایی انجام امور مربوط به خود در حوزه مدیریت تحت امرشان را ندارند. از او پرسیدیم 
چرا احمدی نژاد با این ویژگی شخصیتی، به هشدارهای اقتصاددانان توجه نکرد و سیاست های غلط پولی و مالی را متوقف نکرد و 

چرا اطرافیانش را از کوتوله ها انتخاب کرده بود؟
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از فاکتورهــای ارائه تســهیات، دریافت تضمین به 
تشخیص مدیریت بانک است، دوم تعیین نرخ سود 
اســت که البته در حال حاضر بانک های خصوصی 
این اختیار را ندارند. ســوم رعایت ســقف اعتباری 
ذی نفع واحد اســت. بر اساس مقررات آن زمان هر 
شــخص حقیقی، همسر و فرزندان تحت تکفل وی 
ذی نفــع واحد محســوب می شــوند و در صورتیکه 
مجموعه ســهام آنها در هر شرکت باالی 50 درصد 
باشد مشــمول مقررات خاص هســتند. سهام داران 
مجموعه صفا)به اســتثناء خود و همسر( هیچ کدام 
تحــت تکفل آقای رســتمی نبودند. آقای رســتمی 
می گفت من سه فرزند دارم و همه دارایی های خود 
را تقســیم بر 5 کرده ام و همه اعضای خانواده سهم 
مســاوی در این دارایی هــا دارند. آقای رســتمی و 
همسر ایشان 40 درصد سهام داشتند و ذی نفع واحد 
بودند، اما دیگر فرزنــدان که در مجموع 60 درصد 
سهم را داشتند، ذی نفع واحد محسوب نمی شدند. 
ازاین رو بانک پارسیان قانون مربوط به ذی نفع واحد 
را رعایت کرده بود و بانک مرکزی هم نسبت به این 
گاهی داشــت و در نهایت هیئت انتظامی  موضوع آ
بانــک ها رأی بر عدم تخلف از قوانین و مقررات را 
هــم در این ارتباط صادر نمود. در مورد تضمین هم 
گفته می شد تضمین غیرمنقول از افراد گرفته نشود. 
من به یــک paper company یا شــرکت صوری 
وام نداده بودم و کارخانه های آقای رستمی فعالیت 
داشتند. ما وام را به کارخانه های آقای رستمی داده 
بودیم و حتی اگر آن کارخانه ها فروخته می شد، باز 
هم حق بانک محفوظ بود. کارخانه های ایشان هم 
کید می کرد  ارزش معلومی داشــت. دولت هــم تأ
بــرای وام دادن به پروژ ه ها از قبول ســند غیرمنقول 
اجتناب شــود و پــروژه را در رهــن بگیرید. بانک 
به جــای اینکــه کارخانه را به رهن بگیــرد )این کار 
هزینه های خــودش را دارد( ترتیبــی اتخاذ کرد که 
تســهیات بانک براســاس اســتمرار درآمد پایدار 
کارخانجات اعطا شــود و کارخانجات مذکور در 
آن موقع نســبت بــه درآمدی که کســب می کردند 
مــورد ارزیابــی قــرار می گرفتنــد و بــر آن پایه از 
تسهیات بانکی بهره مند می شدند. حتی اگر گروه 
صفــا کارخانه ها را هم واگــذار می کرد حق بانک 
محفوظ می ماند. تسهیات بانک پارسیان به گروه 
صفا نیز بیشــتر در قالب ال سی یوزانس بود. ال سی 
یوزانس به این معنی اســت که فــرد به اعتبار بانک 
اجناســی را خریداری می کند و مثًا یک سال بعد 
پول آن را به بانــک داخلی می دهد و بانک داخلی 
هم این مبلغ را به حســاب مقصد واریز می کند. این 
اعتبــارات نیز به تدریج از ســال 83 در اختیار گروه 
صفا قرار گرفت. بااین حال به لحاظ ریسک داخلی 
بهتر بود که فاکتور فورس ماژور مبنی بر محدودیت 
در کســب درآمد آتی کارخانجات مورد توجه قرار 
مــی گرفــت و در نتیجه آن، تســهیات کمتری به 
یک گروه تولیدی داده می شــد و این یک اشــتباه 
بود اما در آن دوره این شرکت درآمد و ارزش باالیی 
داشــت و بر همین حســاب هم به آن ها اعتبار داده 
شــد؛ اما متأسفانه این شــرکت در قبال کمک هایی 
که بانک پارســیان به آن ها داشت به تعهدات خود 

به موقع عمل نکرد. قابل توضیح اســت مانده اصل 
تســهیات اعتباری که قســمت عمده آن اعتبارات 
اســنادی یوزانس بوده تا جایی که به خاطر می آورم 
از رقم 400 میلیارد تومان تجاوز نمی کرد. این میزان 
حــدود 60 درصد ســرمایه پایه بانك بــود و با توجه 
به اینکــه در آن مقطع زمانی منابع ســپرده ای بانك 
بالغ بر 10800 میلیارد تومان بود، تقریبًا 4 درصد این 
سپرده ها صرف اعطای تســهیات به گروه مذکور 

شده بود.
یعنی شــما معتقدید که بانک پارســیان  ■

گــروه  از  کافــی  تضمیــن   زمــان  آن  در 
صفا دریافــت کرده بود. پــس چرا بانک 
برای پس گرفتــن مطالبات خود اقدامی 

نمی کند؟
بایــد از مدیران بعدی پرســید، مــن از مهر 85  □

تــا زمــان حاضر، هیــچ فعالیتی در بانک پارســیان 
نداشته ام. در این 9 سال مسئوالن وقت بانک باید به 
دنبال وصول مطالبات خود می رفتند. بااین وجود من 
در ماقات های تصادفی خود بارها از آقای رستمی 
خواستم که مطالبات بانک را تسویه کند، اما ایشان 
هــم می گفتند دولت طلب های مــن را نمی پردازد. 
جالب اســت بدانید که پیــش از صحبت های آقای 
احمدی نژاد در مورد بانک پارســیان، آقای رستمی 
هرســاله به عنوان صادرکننده نمونه شــناخته می شد 
و قرار بود بابــت فعالیت صادراتی ســال 84 گروه 
ایشــان، از وی تقدیر شود اما پس از سخنرانی آقای 

احمدی نژاد اسم ایشان از این فهرست خط خورد.
پس از اتفاقات ســال 85 هر جــا مناقصه ای بود از 
گــروه صفا دعوت نمی شــد یا اگــر در مناقصه ای 
هم برنده می شــدند درنهایت کار به این گروه داده 
نمی شــد. هیچ بانکی هم به این گروه وام نمی داد. 
درنتیجه این شــرایط، این گروه از بازپرداخت وام ها 

ناتوان ماند.
زمانی که من در بانک پارسیان بودم مطالبات معوق 
ما زیر یک درصد بود، االن به طور میانگین سیســتم 
بانکی 25 تا 30 درصد مطالبات معوق دارد. بخشی 
از این حجم باالی معوقات به دلیل سوءاستفاده هایی 
اســت که در این مدت شــده و افراد بــدون اینکه 

هیچ گونــه فعالیت اقتصادی درخورتوجهی داشــته 
باشــند، وام هــای کان گرفته اند، امــا بخش دیگر 
هم ناشی از وضعیت بد اقتصادی کشور بوده است 
و گــروه صفا نیز تا حدی دچار مشــکات شــده 
اســت. بااین حال این گروه شــرایط این را داشــت 
کــه مطالبات را بدهد. مــن در ماقات بعدی خود 
با آقای رستمی بااینکه ســمتی در بانک نداشتم اما 
بارها از ایشــان خواســتم که بدهی خود را به بانک 
بپردازد حتی پیشــنهاد دادم در این کار مانند مشاور 
مالی به ایشان کمک کنم، اما این گروه در پرداخت 

بدهی ها کوتاهی می کرد.
آیا راهــی وجود دارد که این مطالبات  ■

از گروه صفا گرفته شود؟
مــن االن در جریان امور بانــک در این ارتباط  □

نیســتم، اما هیچ مشکلی نیســت که راه حل نداشته 
باشــد. یکی از راه ها این است که با مساعدت بانك 
برای احیای دوباره تولید کارخانه ها تا ســقف معین 
و ممکن منابع نقدینگی تزریق شــود و جریمه های 
گذشته به صورت مشــروط بخشیده شود، اما اصل 
و ســود پول را طلب کنیم. این اقدام از نظر قانونی 
هم مشــکلی ندارد. مشکل اینجاســت که مدیران 
مــا در عرصه های مختلف، مســئولیت پذیری کافی 
ندارنــد. االن گفته می شــود این مطالبــات یا فان 
مشکل مربوط به دوران مدیریت قبلی است و به من 
ارتباطــی ندارد و اگر مثًا جرائــم دیرکرد را در نظر 
نگیریم ممکن اســت بعدها به زد و بند متهم شویم. 
در این کشــور کســی را برای کار نکــرده مؤاخذه 
نمی کنند، اما اگــر کاری صورت گیرد، ارگان های 
نظارتــی مختلف از روش های قانونــی و غیرقانونی 
بــا مداخات خود کار را از آن چیزی که هســت، 
بدتر می کننــد. بنابراین مدیران بنگاه ها خواســته یا 
ناخواســته هیــچ اقدامی در جهت حل مشــکات 
قبلی یا راه حل های مناســب در جهت جلوگیری از 
ایجاد مشــکات آتی بنگاه های اقتصادی متبوع از 
خود بروز نمی دهند، چراکه توســط مقامات مافوق 
خود به صورت بایدوشــاید مورد مؤاخذه و یا تشویق 

قرار نمی گیرند.
در کشــور ما ســازمان های نظارتــی مختلفی وجود 
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دارنــد کــه اگــر خوش بینانه بــا موضــوع برخورد 
کنیــم، آن ســازمان ها صرفًا در جهــت انجام دادن 
مأموریت های قانونی خــود عمل می کنند، نه اینکه 
خواســته باشــند راهــکاری ارائه دهنــد که ضمن 
محکومیــت مدیــر خاطی، رفع مشــکل را به دنبال 
داشــته و از وقوع تخلفات مشــابه پیشــگیری بعمل 
آمده باشد. سازمان های نظارتی از قبیل: 1. بازرسی 
کل کشــور؛ 2. دیوان عدالت اداری؛ 3. ســازمان 
حسابرسی؛ 4. دیوان محاسبات؛ 5. بازرسی ریاست 
جمهــوری؛ 6. بازرســی نهــاد رهبــری؛ 7. واحد 
نظارتــی وزارت اطاعات؛ 8. واحــد یا واحدهای 
نظارتی نهادهای دیگــر و 9. مدیریت نظارت بانك 
مرکــزی )در مــورد بانك ها و مؤسســات اعتباری( 
ارگان هایی هســتند که در چارچــوب مقررات خود 
می تواننــد وظیفــه نظارتــی را بر فعالیت هــر بنگاه 
اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی عهده دار باشند. 
بــا این وجود تا آنجایی که مــن اطاع دارم، در امر 
نظــارت، هیچ گونه تقســیم کاری بین آن ها صورت 
نپذیرفته اســت و این موضــوع به طورقطع در عمل 
ناهماهنگی هایــی ایجاد می کند تــا حدی که اصل 

موضوع فراموش می شود.
اطاع دارید که سیســتم بانکی کشــور با مطالبات 
معوق باالیی روبرو اســت و این موضوع باعث شده 
عملیــات بانکی قفل شــود و بنگاه هــای اقتصادی 
کشــور به دلیل نداشتن سرمایه در گردش با ظرفیت 
پاییــن فعالیت کنند. آیا این مشــکل اهمیت ندارد؟ 
ســؤال اینجاســت که چرا دولت یازدهــم در مورد 
مطالبــات معوق سیســتم بانکی کشــور، به صورت 
متمرکز هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد؟ الزم است 
در رابطه با حل وفصل مطالبات معوق سیستم بانکی 
پــروژه ای ترجیحًا با مســئولیت عالیــه بانك مرکزی 
تعریف شــود و با در نظــر گرفتن جمیع جهات، در 

این مورد تصمیم کارشناسانه گرفته شود.
بانــک  ■ ســهام  فــروش  ماجــرای  در 

پارســیان، شما با گروه صفا مذاکره کرده 
بودیــد کــه در صــورت برنده شــدن در 
مزایده تعدادی ســهام مدیریتی به شــما 
منتقل شــود، آیا این روال انتقال ســهام، 

قانونی است؟
این تعلق ســهام به مدیریت یک رســم و قاعده  □

است و با قانون منافاتی ندارد. در مورد انتقال سهام 
به گروه صفا نیز مطرح شــد که 2 یا 3 درصد سهام 
به عنوان ســهام مدیریتی بــه هیئت مدیره انتقال داده 
شود و این موضوع نیز شفاف بود. من در کتاب هم 
به آن اشــاره کرده  ام و به لحاظ قانونی هم مشکلی 
ندارد. گــروه صفا درنهایــت برنده مزایده شــد و 
سازمان بازرســی هم این مزایده را درنهایت، قانونی 
اعام کرد، اما نقل وانتقال ســهام صورت نگرفت و 

باطل شد و سهامی هم به مدیریت تعلق نگرفت.
زمانی که این گروه برای خرید سهام بانک پارسیان 
مراجعه کــرد، به آقای رســتمی گفتم شــما باید با 
فروشــنده ســهام یعنــی ایران خــودرو وارد مذاکره 
شــوید. وی گفت اگر شما در این بانک باشید من 
برای خرید ســهم اقدام می کنم که در پاسخ گفتم 

درصورتی که من ســمتی در بانک داشــته باشــم و 
شــما ســهام بانک را بخرید، دیگر حق گرفتن وام 
از بانک ندارید که ایشان پذیرفت. گروه صفا برای 
خرید بانک بــا یک بانک خارجی مذاکره و توافق 
کرده بود که وام بگیرد و این پول را به کشور بیاورد. 
این اقدام نه تنها خاف نیســت، بلکه خدمت هم به 
کشــور بود؛ اما در این میان وقتی اتهامات به بانک 
شروع شــد همه خود را کنار کشیدند و تنها من در 
ســیبل اتهام قرار گرفتم، درحالی که حتی یک ریال 
فساد یا رشــوه در این معامله نتوانستند علیه من پیدا 
کنند. شــاید این توهم ناصواب را داشتند که وقتی 
در بانك 8 هزار میلیارد تومان تســهیات داده  شده 

است، حتمًا رشوه ای هم گرفته شده است!
بانک پارســیان در دوره من، مــؤدی نمونه مالیاتی 
بود. زمانی که بر اســاس قانون تجارت ســود سهام 
با اختاف هشــت ماهه پس از تصویب حســاب ها 
به حســاب سهامداران ریخته می شــد، من تنها یک 
روز پس از تعیین ســود ســهام، مبلغ آن را به حساب 
ســهامداران واریز می کردم. پارســیان 1800 میلیارد 
تومــان بابت ســپرده قانونــی، نقدینگی بــه بانک 
مرکــزی داده بود کــه در آن زمــان عدم النفع 350 
میلیارد تومانی در هرســال برای بانک و به نفع بانك 
مرکزی داشت. در کنار این موارد بانک اشتغال نیز 
ایجــاد کرده بود اما درنهایت مــن را به عنوان مجرم 

اقتصادی معرفی کردند!
متأسفانه با یک سری اطاعات غلطی که به مقامات 
داده بودند بدون هیچ بررســی دیگری یک عده را 
متهــم کردند و نهــادی که بایــد کار نظارت انجام 
دهد خودش بدون رعایت موارد قانونی ما را متهم و 
بدون طرح موضوع در هیئت انتظامی بانك ها ما را با 

محکومیت و اخراج مواجه کرد.
چــرا شــما در کتــاب خــود در مــورد  ■

گروهی که می خواســت بــا اعمال نفوذ، 
ســهام بانــک را تصاحــب کنــد، توضیــح 

بیشتری ندادید و از افراد نام نبردید؟
من بــه صــورت مبســوط در کتــاب اقدامات  □

ناصــواب آن گــروه را افشــا کــرده ام و حتــی در 
پیش نویس کتاب، اســم و رســم مقــام مربوطه را 
آورده بودم امــا از آنجایی که فرد تأثیرگذار آن گروه 
در دولت یازدهم صاحب منصب شدند، اسم ایشان 
را در کتاب حذف کردم چرا که نمی خواستم باعث 
تضعیف شــخصیت حقوقــی وی در دولت یازدهم 

شــوم. هرچند این موضوع رافع مســئولیت مقامات 
تصمیم گیر کشــور که از این افراد در مســئولیت ها 

استفاده می کنند، نیست.

در آن زمــان بــا چــه منطقی از شــما  ■
سلب صالحیت شــد، نمی توانستید برای 

رفع اتهامات، اقدامی انجام دهید؟
به موجب قانون، تخلفــات هیئت مدیره بانک ها  □

باید به هیئت انتظامات بانک  ها برود. دادســتان هر 
پرونده تخلف بانکی، دبیرکل بانک مرکزی اســت 
و دادگاه هــم ســه عضــو دارد کــه عبارت اند از: 
نماینده شــورای پول و اعتبــار که در آن زمان آقای 
دکتر طیب نیا )وزیر امــور اقتصادی و دارایی دولت 
یازدهــم( بودند؛ نماینده شــورای عالی بانک ها که 
آقای حمید پورمحمدی، معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در دولت نهم این مســئولیت را داشــتند و 
نماینده قوه قضائیه )حجت االســام مرتضوی(. در 
آن دوره بانک مرکزی بــدون اینکه این مراحل طی 
شــود، من را برکنار کرد. زمانــی که در این ارتباط، 
نامه فرد ســوم بانک مرکزی به دســت من رســید، 
پیگیری کردم که چرا چنین حکمی داده شده است 
که در پاسخ گفتند ما همان طور که تأیید صاحیت 
می کنیــم، می توانیم رد صاحیت هــم بکنیم. این 
استدالل کامًا غلط و غیرقانونی است؛ چراکه اگر 
من بر اســاس مقررات و طــی مراحلی یک گواهی 
تخصصی دریافت کرده ام برای ســلب این گواهی 
نیز باید مســتنداتی بر مبنای تخلفات انجام شده ارائه 
شود و مراحلی طی شود و نمی توان بدون این ضابطه  

صاحیت کسی را رد کرد.
یکی از اشــتباهات من این بود که وقتی فرد مسئول 
رده پاییــن بانک مرکزی برای من این حکم را صادر 
کــرد و مرا به صــورت غیرقانونی ســلب صاحیت 
کــرد، باید نامه ای به آقای شــیبانی می نوشــتم و به 
ایشان اطاع می دادم که در حوزه کاری شما چنین 
اقدام غیرقانونی و ناصوابی صورت گرفته است. اگر 
شما موافقید و مسئولیت آن را می پذیرید، من استعفا 
می دهــم، اگرنه من به کار خــود ادامه می دهم. هر 
چند که در حال حاضر نیز این مّهم رافع مســئولیت 
ایشان به عنوان باالترین مقام اجرائی آن موقع بانک 
مرکزی نیست.در آن زمان آقای شیبانی ایران نبودند 
و از جریان امور اطاع نداشــتند. من  بعدها شنیدم 
که وقتی ایشان بازگشتند با قائم مقام خود که دوست 
گرمابه و گلســتان افراد آن گروه نامرئی که مخالف 
خرید سهام بانك توســط گروه صفا بودند، سر این 
اتفاق درگیر شــده بود، اما درنهایت آقای شیبانی با 
همین گروه همراهی کرد و در برابر بانک پارســیان 

موضع گرفت.
به جــای  ■ شــما  کــه  بــود  بهتــر  شــاید 

اینكــه راه اســتعفا را در پیــش بگیرید در 
موضــع خود باقــی می ماندید و از همان 
حوزه مســئولیت از عملكــرد خود دفاع 

می کردید.
همان طور که گفتم اشتباه من این بود که با آقای  □

شیبانی در این زمینه مکاتبه نکردم، اما بااین حال در 

با يک سري اطالعات غلطي که 
به مقامات داده بودند بدون هيچ 
بررسي ديگري يک عده را متهم 

کردند و نهادي که بايد کار نظارت 
انجام دهد خودش بدون رعايت 

موارد قانوني ما را متهم و بدون طرح 
موضوع در هيئت انتظامي بانك ها ما 
را با محكوميت و اخراج مواجه کرد
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بحرانی کــه برای بانک پیش آمــد و تمام اتهامات 
متوجه من شــده بود، عملکرد دفاعی بدی نداشتم. 
دفاعــی که من از خودم و عملکرد بانک پارســیان 
داشتم، باعث شد از ســه قوه حکم برائت بگیریم. 
دیوان عدالت اداری به عنوان نماینده قوه قضائیه دو 
حکم برای ما صادر کرد. یک حکم دســتور موقت 
عدم تشــکیل مجمع عمومی بانک بــرای انتخاب 
هیئت مدیره جدید تا بررســی پرونده و دیگری دائم 
که اعام کرد کار بانک مرکزی خاف قانون بوده 
اســت. ســازمان بازرسی کل کشــور، هم عملکرد 
بانــک مرکزی در مــورد بانک پارســیان را خاف 
قانون دانســت و هم اعــام کرد مزایده ســهام در 
بورس به صورت غیرقانونی باطل شــده است. آقای 
شــیبانی در دادگاه مبارزه با مفاســد اقتصادی علیه 
مــن اعام  جرم کرد، اما در این دادگاه هم برای من 
قــرار منع تعقیب صادر شــد. در این بــاره نیز آقای 
شیبانی بایســتی جوابگوی اتهامات ناصواب خود به 

من باشند.
کمیســیون صنایع و معادن مجلس به عنوان نماینده 
قوه مقننه در حوزه صنعت کشــور، از من برای ارائه 
توضیح، دعوت کرد )به دلیل اینکه بخشی از سهام 
پارســیان متعلق به ایران خودرو بود، این کمیســیون 
از ایــن طریق وارد جریان شــد(. در آن دوره رئیس 
کمیسیون سید حسین هاشمی و معاون این کمیسیون 
دکتر کاتوزیان بود که فرد بســیار متخصص، متعهد 
و درســتکاری اســت. این کمیســیون، یک کمیته 
حقیقت یاب گذاشت و این کمیته نیز با بررسی هایی 
که داشــت، تخلفی را برای ما ثبت نکرد. کمیسیون 
اقتصادی نیز که در آن دوره حجت االســام شاهی 
عربلو ریاست آن را داشت، از من برای ارائه توضیح 
دعــوت کــرد. در آن زمان خانم فریــده خلعتبری 
مشــاور اقتصادی آن کمیســیون بود و ایشــان هم با 

گزارشی که نوشت از ما سلب اتهام کرد.
قوه مجریــه هم هیئت انتظامی بانک هــا را که باید 
در ابتــدا تشــکیل می شــد، پس از صــدور حکم 
محکومیت اخراج مدیران بانک پارســیان تشــکیل 
داد و مــا در این هیئــت حکم برائــت گرفتیم. در 
این دوره آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی شــده 
بودنــد. رونــد کار در ایــن هیئت به ایــن صورت 
اســت که وقتی حکم داده شد هرکدام از دو طرف 
می توانند اعتراض کنند، این اعتراض به شورای پول 
و اعتبار برده می شــود و رأی شــورای پول و اعتبار 
نهایی اســت. در مورد مدیران بانک   ها حکم اخراج 
درنهایت باید به امضای نخست وزیر یا رئیس جمهور 
هم برســد. پس از طی همه ایــن مراحل، درنهایت 
رأی به برائت بانک پارســیان داده شــد. بااین وجود 
زمانی که این پیش نویس حکم با آقای مظاهری در 
میان گذاشته شــد،  گفته بود اگر حکم برائت داده 
شــود، آبروی بانــک مرکزی مــی رود. در این میان 
آبروی من به عنوان کســی که به صــورت غیرقانونی 
با او برخورد شــده بود، برای ایشــان ظاهرًا اهمیت 
نداشــت! با همین دلیل قرار شد آن ها بابت کارمزد 
وام مســکن که 0/6 درصد در سال بود، یک تذکر 
کتبــی به ما بدهنــد. درصورتی که حتــی این اتهام 
هم قابل قبــول نبود، چراکه این کارمــزد مانند نرخ 

ســود تســهیات )که چند برابر نرخ کارمزد است( 
توســط بانك تعیین می شد. در پایان این تذکر کتبی 
قیدشــده که ما اجــازه کار در حــوزه بانکی را در 

آینده کماکان خواهیم داشت.
مرکــزی  ■ بانــک  کــه  شنیده شــده 

بخشــنامه ای در مورد ساعات کار بانكی 
داده بود که بانک پارسیان این بخشنامه 
را اعمال نمی  کرد. آیا این موضوع صحت 
دارد و در اعالم نهایی حكم اثرگذار بود 

یا خیر؟
مــن چنین موردی را بــه یاد ندارم. مــا با توجه  □

به ســاعات کاری ادارات و ترافیک و... ســاعات 
کاری بانــک را تعییــن می کردیــم و ایــن موضوع 
روی حکــم نهایــی ما اثر نداشــت. برداشــت من 
این اســت که انتقادهایی که مــن به عملکرد بانک 
مرکزی داشــتم باعث همه این اتفاقات شد. پیش از 
جریاناتی که برای بانک پارســیان پیش آمد، زمانی 
که بحــث کاهش اجباری نرخ ســود بانکی مطرح 
بود مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها داشــتم و در 
آن اشاره کردم که رئیس بانک مرکزی باید مقامات 
گاه کند و اگر  را نســبت به پیامدهای این مسئله، آ
مقامات باوجود اســتدالل های علمی و کارشناسی 
بــاز هم مّصر به انجام این کار بودند، راه اســتعفا را 
در پیــش گیــرد. این خبرگزاری ماه هــای بعد و در 
اوج بحرانــی که به وجود آمده بود این گفت وگو را 
منتشر و به نقل از من عنوان کرد که رئیس کل بانک 

مرکزی باید استعفا دهد.
گفتــه می شــود رشــد یک بــاره بانــک  ■

پارســیان هم دلیلی بود که روی عملكرد 
ایــن بانک حساســیت ها باال بــرود. نظر 

شما در این مورد چیست؟
شــاید. پیش  از این اتفاقات، زمانــی که من در  □

بانک فعالیت داشــتم، هر بار گزارشــی از عملکرد 
خــود را بــرای مقاماتی کــه بعضًا با آن هــا ماقات 
حضوری داشــتم ارســال می کردم. در یکی از این 
ماقات ها، یکی از این افراد به من گفت من به شما 
تبریک می گویم، اما آیا در دنیا هم چنین رشدی در 
کوتاه مدت برای یک بانک اتفاق افتاده اســت؟ من 
در پاسخ گفتم چون در آنجا رقابت قوی است رشد 
آهســته تر است. وی پرسید شما فکر نمی کنید که با 
این رشد سریع برای کشور بحران درست می کنید؟ 
بــا تعجب پاســخ دادم که من مــؤدی نمونه مالیاتی 
شــده ام، 8 هزار میلیارد تومان تســهیات داده ام که 

باعث ایجاد اشتغال شــده است. سالی 350 میلیارد 
تومــان عدم النفع پولی اســت که بــه بانک مرکزی 
داده ام. بــر ای 2700 نفــر کــه عمده آنهــا دارای 
تحصیات عالیه بوده اند به صورت مســتقیم شــغل 
ایجاد کرده ام. شرکت های زیرمجموعه من هم 1000 
نفر نیروی کار تقریبًا لیســانس به باال دارند. چگونه 
با این عملکرد برای کشــور بحــران ایجاد می کنم؟ 
وی گفت تو بزرگ شــدی و تعدادی ممکن اســت 
قوانین و مقرراتی بگذرانند که منطقی و عملی نباشد 
و مدیریت شــما را از این طریق با محدودیت روبرو 
نمایند و بــرای بانک بحران ایجاد کننــد بنابراین با 
توجه به بزرگ بودن بانك، این بحران مســلمًا به کل 
کشــور تســری پیدا می کند و بهتر بود این قدر رشد 
نداشــتید. دقیقًا همین اتفاق چند مــاه بعد برای من 

به وقوع پیوست.
 پــس از حكم برائت، شــما به مالقات  ■

آقای احمدی نژاد کــه آغازگر این بحران 
بود رفتید. از این جلسه بگویید.

این جلسه قرار بود نیم ساعت باشد، اما درنهایت  □
یک ســاعت و نیم طول کشــید. مدت کوتاهی در 
مــورد بانک پارســیان صحبت شــد و بقیــه زمان 
بــه گفت وگو در مورد مســائل روز بانکــی و پولی 
کشــور گذشــت. اســتنباط من از برخوردهایی که 
با احمدی نژاد داشــتم )فارغ از ویژگی های سیاسی 
وی( ایــن بود که به لحاظ شــخصیتی، فرد بســیار 
پیگیــری بود، فهیــم بــود و آنچه برایــش توضیح 
می دادی، می فهمید. مشــکل آقای احمدی نژاد این 
بود که عمدتًا افرادی را ســرکار گذاشت که کوتوله 
بودند و این افراد اعتمادبه نفس الزم را هم نداشتند. 
در جلساتی که من با ایشان داشتم، توضیحات من را 
گوش می داد و می فهمید. اتفاقًا در یکی از جلساتی 
که احمدی نژاد با من داشــت پرســید که من برای 
کنترل نرخ ســود بانکی چه کنــم؟ من از قبل روی 
ایــن موضوع فکر کرده بودم و در پاســخ به ســؤال 
آقای احمدی نژاد یک طرح بسیار ساده آماده کرده 
بودم که در آن جلســه ارائه دادم. درنهایت او گفت 
کــه من این طــرح را مکتوب کنم و بــرای اجرایی 
شــدن به دولت بدهم. دو ماه طول کشید تا من این 
گزارش را به اتفاق بهرام فتحعلی)رئیس هیئت مدیره 
فعلــی یکی از بانک های خصوصی( و مرحوم بیژن 
رحیمی دانش)مدیر با سابقه سازمان برنامه و بودجه 
ســابق( با 7 صفحه پیش نویس مصوبه هیئت دولت 
منضــم به آن تهیه کــرده و ارائه دادم. در این طرح، 
نرخ بهره بر اســاس هدف گــذاری نرخ تورم، تعیین 

می شد.
در آن زمان گفته می شــد نرخ سود بانکی تنها عامل 
باال بودن قیمت تمام شــده کاال ســاخت داخل در 
کشور است. بر همین اســاس استدالل می شد اگر 
نرخ ســود کاهش یابد، تورم نیز کاهش می یابد. من 
در آن جلســه گفتم این نظریه به چند دلیل اشــتباه 
اســت. نخست اینکه باید محاسبه کنیم چند درصد 
قیمت تمام شــده کاال در کشور مربوط به نرخ بهره 
اســت؛ دوم اینکه وقتــی نرخ ســود بانکی کاهش 
می یابد، تقاضــا برای وام افزایش پیدا می کند و باید 

زماني که اين پيش نويس حکم با 
آقاي مظاهري در ميان گذاشته شد،  
گفته بود اگر حکم برائت داده شود، 
آبروي بانک مرکزي مي رود. در اين 
ميان آبروي من به عنوان کسي که 
به صورت غيرقانوني با او برخورد 

شده بود، براي ايشان ظاهراً اهميت 
نداشت!
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برای جــواب دادن به این تقاضاهــای اضافه فکری 
کرد؛ ســوم اینکه افرادی که از سیســتم بانکی وام 
گرفتند به امید کاهش ســود بیشــتر از بازپس دادن 
وام های خود ســر باز می زننــد. از طرفی چون نرخ 
سود ســپرده نیز کاهش می یابد ســپرده ها از بانک 
خارج شــده و بــه ســمت بازارهای مــوازی مانند 
طا، ارز، مســکن و بورس مــی رود. در اینجا نرخ 
ارز افزایــش می یابد و از این طریــق نیز هزینه تولید 
باال می رود و حتی ممکن است کاهش هزینه تولید 
از طریق کاهش نرخ ســود تســهیات را نیز خنثی 
کند. در نتیجه همه این موارد، منابع از بانک خارج 
می شود و در مقابل منابعی به بانک وارد نمی شود و 
سیستم بانکی مختل خواهد شد. من به احمدی نژاد 
گفتــم شــما بــا ایــن کار فســاد را در جامعــه باال 
می برید و مســاحت ایران را از 1 میلیون و 648 هزار 
کیلومترمربع به 1 میلیون و 648 هزار کیلومترمکعب 
تبدیل می کنید که این حجم اضافه شده همان فساد 

است که در کل کشور توزیع خواهد شد.
عاوه بر این برای ایشــان عملکرد بانک پارسیان را 
مثال زدم و توضیح دادم که بر اســاس صورت های 
مالی، ما هرســاله نرخ علی الحساب سود سپرده های 
بانکــی را کــه به نوعی هزینه بانک اســت، افزایش 
داده ایم، در مقابل نرخ ســود تســهیات که درآمد 
بانک اســت را کاهــش داده ایم، امــا چون جذب 
سپرده و وام دهی خوبی داشتیم، درنهایت علی رغم 
کاهش مارجین )سود نهایی هر واحد پول(، به دلیل 
افزایش حجم عملیات بانکی، ســود بانک افزایش 
یافت. در کنــار این موارد هم بــه بخش صنعت از 
طریق سهل البیع کردن تولیدات صنعتی کشور ناشی 
از اعطای تســهیات به خریداران محصوالت آن ها 
و در حوزه مسکن برای خانه دار شدن اقشار متوسط 
جامعــه نیز ســرجمع اعتبار کانی حــدودًا با مانده 
5هزار میلیارد تومان داده شــده اســت، چرا نباید از 
ایــن تجربیات اســتفاده کنیم. وی ایــن حرف ها را 

می شنید و ظاهرًا می پذیرفت.
شــما مطــرح کردید کــه احمدی نژاد  ■

یــک فــرد فهیم بود اگــر موضوعــی به او 
گوشــزد می شد، درک می کرد. در همین 

جریان نرخ ســود بانكی بارها انتقاداتی 
بــه این عملكرد وارد شــد و مطمئنًا آقای 
شــیبانی هم نســبت بــه پیامدهــای این 
سیاســت هشــدار داده بــود. در ســایر 
منتقــدان  نیــز  اقتصــادی  سیاســت های 
همواره نســبت به پیامدهــای منفی این 
سیاست ها هشــدار داده بودند، چطور 
احمدی نــژاد ایــن روش های غلــط را به 

اجرا می گذاشت یا پیگیری می کرد؟
در علــم اقتصــاد گفته می شــود بــرای اجرای  □

سیاست انقباضی، نرخ سود بانکی باید باالبرده شود 
و اگر در شــرایط تورمی دست به کاهش نرخ سود 
بانکی بزنیم فاجعه بار اســت. حتمًا مســئوالن وقت 
بانــک مرکزی این را بلــد بودند، امــا مهم چگونه 
پیاده کردن این دانسته هاســت. فکر خوب داشــتن 
برای هــر موضوعی 20 تا 30 درصــد اهمیت دارد. 
وزن اصلــی، مربوط به این اســت که فــرد توانایی 
اجرایی کردن ایده ها را داشــته باشــد. ممکن است 
فــردی در حوزه اجرایــی، فکرهای خوبی داشــته 
باشــد، اما نتوانــد آن را به اجــرا درآورد. مدیر باید 
توانمنــدی این را داشــته باشــد که وقتــی قطار در 
حال حرکت اســت آن را تعمیر کند. این مســئوالن 
بایــد مقامات باالتر از خود را نســبت بــه پیامد این 
سیاســت ها قانع می کردند، آقای احمدی نژاد یا این 
مخالفت های کارشناســان دولــت را می پذیرفت یا 
نه. اگر قبول می کرد که سیاســت های اشــتباه اجرا 
نمی شــد، اگر هم نمی پذیرفت، مسئوالن راه استعفا 
را در پیش می گرفتند. یــک عالم نمی تواند به علم 

خود خیانت کند.
آقای دانــش جعفری می گفــت وقتی  ■

بــرای رئیس جمهور توضیح می دادیم که 
تزریــق 60 میلیارد دالر نفتی بــه اقتصاد، 
تورم ایجاد می کند، این مســائل را درک 

نمی کرد.
من در مورد شــخصیت او صحبت نمی کنم ،اما  □

در آن جلســه مــن درک کردم کــه توضیحات من 
را فهمیــد و پذیرفــت و حتی دو بــار بعد هم از من 
پیگیری کرد که این طرح به کجا رسید. بزرگ ترین 

ضربه زندگی من را احمدی نــژاد به من زد، اما باید 
صادقانه به این ویژگی های او هم اذعان داشت. 

شــاید این یک شگرد بود، به طوری که  ■
هم زمان هم طرح شــما را می پذیرفت و 
هم آن را به دست بررسی در گرو  ه هایی 
مــی داد که می دانســت مشــمول زمان 
می شــد و درنهایــت هــم که طرح شــما 

پذیرفته نشد.
من به شما حق می دهم که چنین قضاوتی داشته  □

باشــید و شاید هم درست باشــد، اما با شناختی که 
من از افراد در تجربه، به دست آورده ام به نظرم اگر 
مشــورت درســتی به او داده می شد اوضاع متفاوت 
بود. در مورد طرحی که من پیشــنهاد دادم، وی این 
طــرح و مزایــای آن را می فهمید و من اگر مســئول 
بــودم یا این طرح را تا انتها پیاده می کردم یا اســتعفا 
می دادم؛ اما احمدی نژاد چنین افرادی را در اطراف 
خود نداشــت. من به ایشــان گفتم که شــما روزی 
چنــد بار بــا وزرا یا معاونــان خود دعــوا می کنید؟ 
پاسخ داد که این ها جرأت نمی کنند حرف مخالفی 
بزنند و مشــکل هم همین جا بــود. در همه دولت ها 
رســم اســت که وزرا بــرای تعیین معاونــان خود با 
رئیس جمهور مشــورت می کنند، اما در مورد دولت 
قبل، خــود رئیس جمهــور معــاون وزارتخانه تعیین 
می کرد. من این انتقــاد را با خود آقای احمدی نژاد 
هم مطرح کردم و گفتم شما همان معاون را به عنوان 
وزیر تعیین کن، اما اجــازه بده او خودش معاون را 
تعیین کنــد. معاون وزارتخانه ای کــه رئیس جمهور 
آن را تعییــن کند دیگر معاون وزیر نیســت بلکه در 
حقیقت معــاون رئیس جمهور اســت. من همه این 
انتقادهــا را با او مطرح کرده بــودم بااین وجود، وی 
من را برای چند پســت پیشــنهاد داده بود و یکی از 
دالیلی کــه آن منصب ها را نپذیرفتم، همین موضوع 

بوده است.
مناظره هــای  ■ در  موضــوع  ایــن 

انتخاباتــی هــم مطــرح شــد و مهندس 
موسوی در خطاب به آقای احمدی نژاد 
بدیــن مضمــون گفتنــد کــه شــما رئیس 
بانک پارســیان را ابتدا لجن مال می کنید 
و سپس ایشان را مشــاور خود می کنید. 
گویا شــما را برای ریاســت بانــک مرکزی 

پیشنهاد داده بود اما نپذیرفتید.
بله. من هم در آن شب با خانواده در حال دیدن  □

مناظره بودیم که این جملــه از طرف آقای مهندس 
موســوی عنوان شد و  بعدها شنیدم که آقای کروبی 
هــم در یکی از برنامه های تبلیغات رادیویی خود در 

این زمینه صحبت کرده اند.
در مــورد ریاســت بانــک مرکــزی این ســمت را 
به صورت غیرمستقیم به من پیشنهاد داده بودند. من 
در مشورت هایی که با دوســتان داشتم به این نتیجه 
رسیده بودم که بستر برای فعالیت من آماده نیست و 
خودم هم منفعل شــده بودم، اما امروز فکر می کنم 
تصمیم اشتباهی گرفتم. فکر می کنم اگر مسئولیتی 
را در دولــت می پذیرفتم، می توانســتم به راحتی در 
حــوزه خودم کار بکنم. درنهایت اگر این پیشــنهاد 
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را می پذیرفتــم و بعد می دیدم که نمی توانم ایده های 
خود را پیاده کنم، اســتعفا مــی دادم. اینکه از ابتدا 
مســئولیت را قبــول نکــردم فکر می کنــم یکی از 

اشتباهات من بود.
پیشنهاد دیگری که آقای احمدی نژاد  ■

به شــما داد این بــود که به صــورت دائم 
بــه بانــک پارســیان بازگردیــد، چــرا این 

پیشنهاد را نپذیرفتید؟
این اشتباه دیگر من بود. پس از اتفاقاتی که برای  □

بانک پارســیان افتاد، از نظر روحی آمادگی پذیرش 
این ســمت را نداشــتم. من به مثابه یك دانش آموز، 
محصــل خوبی بودم و رتبه خوبی داشــتم، انتظارم 
این بود که اگر اشــتباهی هم هســت فرصت جبران 
در شــهریورماه را داشته باشــم، اما این ها به یک باره 
در خرداد من را مردود اعام کردند. زمانی اســت 
که ما یــک اقدام مثبت انجام می دهیم، اما کســی 
تجلیل نمی کند در این مورد جای بحث نیســت، اما 
گاهی بدون آنکه کار اشتباهی کرده باشیم برخورد 
منفی با ما می شود. این اتفاقی بود که برای من افتاد 
و من در آن شــرایط روحی، نمی توانســتم مسئولیتی 

را دائمی بپذیرم.
طرحــی که شــما بــرای کاهش ســود  ■

بانكی به دولت پیشنهاد دادید چه بود؟
پیشــنهاد من این بود که ما باید در گام نخســت  □

رقابتی بودن سیســتم بانکی را حفظ و تقویت کنیم. 
از سال 80 که سیستم بانکی غیردولتی، رقابتی شده 
بود، نرخ سود تسهیات در بازار غیررسمی به شدت 
کاهــش یافت. پیش از آن نرخ نزول خواری در بازار 
آزاد تا 70 درصد در ســال هم رســیده بــود، اما با 
فعالیت بانک های خصوصــی، نرخ نزول خواری به 
35 تا 40 درصد رســید. برای حفظ سیســتم رقابتی 
بانکــی، دولت تنها بــدون دخالت مســتقیم مجاز 
اســت که نرخ ســود تســهیات را کنترل و پایش 
کند و تعیین نرخ ســود ســپرده را بــه عهده بانک 
بگذارد. دولت باید در پایان هر ســال هدف گذاری 
خود را برای نرخ تورم در ســال بعد مشخص کند. 
همچنین آماری از میانگین نرخ سود مؤثر تسهیات 
بانکی ســال گذشــته برای هر بانــک و به صورت  
واقعی، جداگانه تهیه کند. بر این اســاس محاســبه 
می شود که نسبت سود تســهیات هر بانک در هر 
ســال به نرخ تورم آن ســال چقدر بوده اســت. این 
نســبت سقف نرخ سود تســهیات برای سال آینده 
هــر بانك خواهــد بود. به طور مثال فــرض کنید در 
ســال 93 نرخ تورم 20 درصد بوده اســت و دولت 
بنا دارد تورم را در ســال 94 به 16 درصد برســاند و 
درعین حال می خواهد نرخ ســود تسهیات بانکی را 
هم بر همین اساس نگهدارد. برای این منظور دولت 
آمــار میانگین نرخ مؤثر ســود تســهیات بانک ها 
در ســال 93 را از آن هــا می گیــرد. فــرض کنیــد 
بانــک الف 21 درصد و بانک ب 23 درصد ســود 
تسهیات می گیرد. با یک محاسبه ساده از این آمار 
مشــخص می شــود اگر بانک الف در شرایط تورم 
20 درصدی، 21 درصد سود تسهیات می گیرد در 
شــرایط تورم 16 درصدی باید 16.8 درصد ســود 

بگیرد و 4.2 از سود تســهیات کم کند. با همین 
روش نرخ ســود تســهیات برای بانــک ب 18.4 
درصد تعیین می شود. این بانک باید 4.6 درصد از 
ســود تسهیات خود کم کند. با این روش هم سود 
تســهیات با یک معیار مشخص و با در نظر گرفتن 
شــرایط بانک تعیین می شود و هم در بلندمدت نرخ 
سود تســهیات همه بانک ها به هم نزدیک شده و 
در حاشــیه ای نزدیک به نرخ تورم حرکت می کند. 
تعیین نرخ سود سپرده نیز به عهده بانک است که بر 
اساس معیارهای خود این سود را تعیین می کنند. در 
این میان دولت هم مسئولیت دارد که نرخ تورم را به 
میزان در نظر گرفته شده برساند، در غیر این صورت 
باید هزینه تحمیل شده به بانک را بپردازد. برای این 
منظور باید حساب شــود که هر یک درصد تفاوت 
بین تــورم هدف گذاری شــده و واقعــی چه میزان 
آثــار مالی برای بانک ها دارد و بر این اســاس برای 
بانک ها جبران مافات کند. با این سیستم هر نهادی 
نســبت به وظایفی که دارد مسئولیت پذیر می شود و 

هزینه ناکارآمدی احتمالی خود را می پردازد.
افزون بر این باید بانک مرکــزی نیز حقوق بانک ها 
را رعایت کند. در دوره ای که من در بانک پارسیان 
مســئولیت داشــتم، 17 درصد منابع بانــک به عنوان 
ســپرده قانونی نزد بانک  مرکزی نگهداری می شد. 
با توجه بــه اینکه در آن زمان قیمت تمام شــده پول 
حدود 20 درصد در ســال بود، مــا از بانک مرکزی 
می خواســتیم حداقل به میزان قیمت تمام شــده به ما 
سود بدهد، اما سودی که بانک مرکزی برای سپرده 
قانونــی پرداخت می کند، تنها یک درصد در ســال 
بود که متأســفانه ایــن رویه ناصواب تــا آنجایی که 
خبــر دارم، در حــال حاضر نیز اســتمرار دارد. اگر 
بانک مرکزی این ســود را به بانک ها پرداخت کند، 
خودبه خود نرخ ســود تســهیات بانکــی هم کمتر 
می شــود. بانك مرکزی به دو دلیل از بانك ها سپرده 
قانونــی می گیــرد. نخســت، جلوگیــری از اعطای 
تسهیات توسط سیستم بانکی در سقف سپرده های 
جمع آوری شده هر بانك باهدف پایین آمدن ریسك 
نقدینگــی بانك و دوم، تنظیم سیاســت های پولی و 
بانکی کشور به منظور کنترل تورم. هرچند که بانك 
مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت نیز می تواند در 
جهت جمع آوری نقدینگی برای کاهش تورم، اقدام 
کند. در روش انتشــار اوراق، ســود اوراق مشارکت 
مستقیمًا توسط بانك مرکزی تأمین می شود. به همین 
دلیل اگر جمع آوری نقدینگی به صورت غیرمستقیم 
توسط سیستم بانکی کشور انجام شود و درنهایت در 

اختیار بانك مرکزی قرار گیرد، بایستی حداقل قیمت 
تمام شده آن  که بر دوش سیستم بانکی کشور است، 
توســط بانك مرکزی تأمین شــود، اما در عمل بانك 
مرکزی نه تنها ســود نقدینگی ناشــی از ســپرده های 
قانونی را در وجه سیســتم بانکی پرداخت نمی کند، 
بلکه این وجوه را )که قیمت تمام شده آن برای بانك 
مرکــزی 1 درصد اســت( به میزان مثــًا 4 درصد به 
بانك های تخصصــی مانند بانك صنعــت و معدن، 
بانك مســکن و بانك کشــاورزی به عنوان تسهیات 
می دهــد و ایــن بانك هــا نیز نســبت بــه پرداخت 
تســهیات به پروژه های اولویــت دار با نرخ ترجیهی 
مثًا 7 درصد اقدام می کنند. این یك فاجعه اســت. 
چراکه اگر قرار بود جمع آوری نقدینگی کشــور از 
طریــق اعمال ســپرده قانونی به منظــور کاهش نرخ 
تورم باشد، چرا بانك مرکزی این وجوهات را دوباره 
صــرف اعطــای تســهیات به صورت غیرمســتقیم 
می کند. آیا بانك ها نمی توانستند خودشان تسهیات 
بدهند؟ اگر جمــع آوری نقدینگــی به منظور تنظیم 
سیاســت های پولی اســت، چــرا دوبــاره بازتوزیع 
می شود؟ با نرخ هایی که در باال گفته شد، در نتیجه 
ایــن عملکرد، بانك های عامــل حداقل با 19 درصد 
زیان )کسری( در سال برای ســپرده قانونی تودیعی 
خود نزد بانک مرکزی روبرو می شــوند و در مقابل 
بانــك مرکزی و بانك هــای تخصصی بــا 3 درصد 
ســود اضافی مواجه می شوند. آقای احمدی نژاد این 
پیشــنهاد را پذیرفت و به کمیته بازنگری قوانین پولی 

و بانکی فرستاد، اما نتیجه ای نگرفت.
مــورد  ■ در  شــما  کــه  توضیحاتــی  بــا 

اطرافیان ایشــان دادید قابــل پیش بینی 
بود که به نتیجه نمی رسد؟

در آن دوره افــرادی در دولــت بودنــد کــه با  □
وجودآنکه تحصیات حوزه پولی و بانکی داشتند، 
اما به اقتصادی عمل کردن سیســتم بانکی اعتقادی 
نداشــتند و در نتیجه این پیشنهادها راه به جایی نبرد. 
ایــن طرح در زمــان حاضر هم که دولت سیاســت 
کاهــش نرخ تورم و کاهش نرخ ســود بانکی را در 
دستور کار دارد با اعمال همین فرمول عملی است. 
تا زمانی که با شــما صحبت می کنم و با گذشــت 
دو سال از دوره مدیریت دولت یازدهم، هیچ پروژه 
فراگیری در رابطه با شیوه تعیین دینامیك سود بانکی 
مشــاهده نمی شــود و مدیران حــوزه اقتصادی این 
دولت نیز مشــابه دولت دهم به صورت مکانیکی در 

تعیین نرخ سود بانکی پافشاری می کنند.
شــما بــه حفــظ رقابــت بانكــی تأکید  ■

تعــداد  اخیــر  ســال  چنــد  در  داریــد. 
افزایش یافته  بانک های خصوصی بســیار 
اســت، اما این موضوع به رقابتی شــدن 
نینجامیــده و تنهــا ســرمایه داری مالی را 

رونق داده است.
در پیــش از انقــاب 36 بانــک خصوصــی  □

داشــتیم، درحالی که تا آنجایی کــه به یاد می آورم، 
کل نقدینگی کشــور نزدیک وکمتر از 200 میلیارد 
تومــان بود. وقتی آقــای خاتمی دولــت را به آقای 
احمدی نــژاد تحویــل داد نقدینگی سیســتم بانکی 

در آن دوره افرادي در دولت 
بودند که با وجودآنکه تحصيالت 

حوزه پولي و بانکي داشتند، 
اما به اقتصادي عمل كردن 

سيستم بانکي اعتقادي نداشتند 
و در نتيجه اين پيشنهادها راه 

به جايي نبرد
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حدود 70 هزار میلیارد تومان شــد. زمانی که آقای 
احمدی نــژاد دولت را به آقــای روحانی تحویل داد 
حجم نقدینگــی به باالی 570 هــزار میلیارد تومان 
رســید و در حــال حاضــر نقدینگی حــدود 850 
هزار میلیارد تومان اســت. به تناســب این نقدینگی 
باید سیســتم بانکی هم رشــد کند. مشــکل تعداد 
بانک ها نیســت، مشــکل مؤسســات مالی اســت 
که بــدون مجــوز و ضابطه رشــد کرده اند. دولت 
بایــد فعالیت این مؤسســات را کنترل کنــد. به یاد 
دارم اولین شــعبه اســتانی بانک پارسیان به صورت 
تصادفی در کرمان افتتاح شــد. زمانی که من برای 
افتتاح به کرمــان رفته بودم، دیــدم در یک خیابان 
شــعب مختلف مؤسسات قرض الحســنه دائر بود؛ 
مانند راسته بازار طافروشان. دولت باید با رشد این 
مؤسسات برخورد کند. برای این کار می تواند برای 
سود سپرده های این مؤسســات مالیات های سنگین 
تعیین کند و با این سیاســت آن ها مجبور به کســب 
مجوز از بانك مرکزی خواهند شــد و نقدینگی هم 
از این مؤسســات خارج می شــود. ابزار اجرایی آن 
هم ســاده اســت. در حال حاضر سهامداران عمده 
بانک ها، خودشــان وام گیرندگان بزرگ از سیســتم 
بانکی هســتند که باید با این فرآینــد برخورد کرد. 
مشکل اینجاســت که نهادهای نظارتی خودشان در 
این مؤسسات ســهم دارند و به همین دلیل برخورد 
قاطع با آن ها نمی شــود. در کدام یک از اقتصادها، 
نهادهای عمومی غیرپاســخگو به دولت در اقتصاد 
دخالــت می کنند؟ در ایران این نهادها بانک، بیمه، 
نیروگاه، پتروشــیمی، مجتمع های تجاری و... را در 
اختیار دارنــد. این موضوع باعث از بین رفتن رقابت 
ازیک طرف شعار خصوصی سازی  می شود. دولت 
می دهد و از طرف دیگر این نهادهای شبه دولتی در 

حال بزرگ شدن هستند.
ایــن مشــکات در دولــت فعلی هــم ادامــه پیدا 
کرده و دولــت باید در کنار تاشــی که برای رفع 
تحریم هــا کرده اســت به فکر حل این مشــکات 
اقتصــادی داخلــی نیــز باشــد. در حــال حاضــر 
نقدینگی در اختیار بخــش صنعت قرار نمی گیرد، 
حجم مطالبات معوق بانکی باالســت، اما مسئوالن 
اقتصــادی اقدام یکپارچــه و قابل توجهی برای حل 
این مشکات انجام نداده اند. در حوزه مالیاتی نیز 
به نظر می رســد هنوز فساد بســیار باالست. قوانین 
در کشــور مــا عدیده و بســیار پیچیده اســت و به 
همین دلیل هر کس تفســیر خود را از قانون دارد و 
درنتیجه فساد و مشــکات باال می رود. قانون باید 
آن قدر ســاده باشــد که کســی نتواند از آن اجتهاد 
شخصی داشته باشــد. در حوزه سیاست های پولی 
دولــت در برخی موارد همان روش های دولت قبلی 
را پیگیری می کند. بورس ما هم دچار مشکل شده 
اســت. در حال حاضر برای ســهامی که در بورس 
خریدوفروش می شــود کارمزد کارگزاری، کارمزد 
بورس و مالیات مقطوع از معامله گرفته می شود، اما 
این خریدوفروش در بازار ثانویه به حســاب شرکت 
ســرمایه پذیر چیزی اضافه نمی کند. آیا نمی شــود 
حاال کــه وضعیــت بنگاه هــای اقتصــادی خوب 

نیســت، یک مالیات اندک دیگر بــر این معامات 
وضــع کنیــم و درآمد آن به حســاب همــان بنگاه 
اقتصادی که ســهام آن در بــورس معامله می گردد 
واریز شود؟ این مبلغ به سرمایه شرکت ها اضافه شده 
و درنهایت وقتی وضعیت بنگاه ها بهتر شد صاحبان 
ســهام هم منتفع می شــوند. از این طریق بین بازار 
ثانویه و بازار اولیه ارتباط برقرارشــده و بخشــی از 
مشــکل نقدینگــی بنگاه هــا حل می شــود. این ها 
راه حل های ســاده ای اســت که می تــوان به راحتی 
اجرایی کرد. عاوه بر این می توان به بانک ها گفت 
کــه در یک چارچوبی به افرادی که می خواهند در 
بازار سرمایه فعالیت کنند، تسهیات بدهند. به این 
صورت که مثًا 20 درصد فرد ســرمایه گذار بیاورد 
و بانک هم 80 درصد ســرمایه را تأمین کند اما در 
ســود مثــًا 40 درصد به فرد برســد و 60 درصد به 
بانــک. در مقابل فرد باید نرخ ســود مشــخصی را 
تضمین کند. از این طریق بازار پول به بازار سرمایه 
متصل می شــود و در بازار ســرمایه نیــز طبق طرح 
نخســت، بازار ثانویه به بازار اولیه کمک می کند. 
خاصه اینکه باید ابزارهای مالی توسط دولت تعبیه 
شــود تا از این طریق بازارهای سرمایه )اعم از اولیه 
و ثانویه( و بازارهای پولــی به همدیگر کمك کنند 
تا ســینرژی ایجاد شده، ارتقاء آن بازارها را به دنبال 

داشته باشد.
دولــت باید توجه کنــد که با رفــع تحریم ها برخی 
مشکات اقتصادی حل می شــود اما هم زمان باید 
هوشــیاری خود را هم باال ببرد. یکی از مواردی که 
باید در حــال حاضر دولت به آن توجه کند، هجوم 
خارجی ها به بورس اســت. این هــا می توانند با هم 
به بورس هجوم بیاورند و شــاخص را باال بکشند و 
یک باره هم از بــورس بیرون بروند و ضرر هنگفتی 
به کشــور برســد. بایــد سیاســت گذاران برنامه ای 
داشــته باشند که ســرمایه گذاران خارجی بیشتر در 
بازار اولیه بورس ســرمایه گذاری کننــد نه ثانویه و 
مکانیســم های جانبی برای کنترل ســرمایه گذاری 

خارجی در بازار ثانویه را تعبیه کنند.
در پایــان اگــر نكتــه ای باقــی مانــده  ■

است، با خوانندگان ما در میان بگذارید.

من این کتاب را نوشتم تا بتوانم تجربه ها، خطاها  □
و دستاوردهای خود را در اختیار دیگران قرار دهم. 
عاوه بــر این تاریخ ما در مورد این موارد سیاســی 
اقتصادی فقیر اســت و بر این اساس من این مورد را 
شــرح دادم تا اگر مدیر دیگری هم به این مشکات 
دچار شــد، بداند که چگونه با این بحران ها برخورد 
کنــد. دلیل دیگــر این بود کــه به افــرادی که در 
حاکمیت مســئولیت نظارتی دارنــد بگویم دخالت 
در امــور در تضاد با وظایف نظارتی اســت. عاوه 
بر این، به مســئوالن هشــدار بدهم اطاعات منفی 
که در مورد افــراد اعم از حقیقی یا حقوقی به آن ها 
می رسد یک بررســی اولیه داشته باشند و بعد اقدام 

کنند.
یکــی از مــواردی که مــن در تجربــه کاری به آن 
برخورد کــردم این بود که بعد از توکل به خدا، تنها 
باید به خودم متکی باشم. به طور مثال در مورد یکی 
از بانک های خصوصی، زمانی که افتتاح شــد، من 
50 میلیون تومان از ســهام آن را در زمان تأسیس آن 
بانك شــخصًا خریداری و در جلسه مجمع مؤسس 
آن بانــك هم شــرکت کردم تــا افراد دیگــر ببینند 
اگرچــه ما رقیب هســتیم اما رفیق هم هســتیم. من 
تمام تجربیات خود را در اختیار مدیرعامل آن بانك 
قرار دادم تا حداقل اشــتباهاتی که من در شروع کار 
مرتکب شــده بودم، انجام ندهد، اما زمانی که این 
مشــکات برای من پیش آمد نه تنها کمکی از این 
دوســت سابق به من نشد بلکه از مجراهایی به دیوان 
عدالــت اداری این پیام را داده بــود که اگر حکم 
برائت ایشــان را بدهید با اینکه حق با طالبی اســت 
آبــروی بانک مرکزی می رود و به همین دلیل حکم 

به نفع ایشان ندهید!
بعد از این اتفاقات این ســؤال همیشه با من بود چرا 
من که تاش داشــتم وظایــف و تکلیف خود را به 
بهترین شــکل انجام دهم و قوانین را رعایت کنم و 
ســعی کردم خطا نروم، باید چنین سرنوشتی داشته 
باشــم؟ بعدها به این نتیجه رسیدم که شاید خداوند 
می خواست من را تکان دهد که به خودم غّره نشوم 
و یاد آیه 216 ســوره بقره افتادم که می گوید: »...

ْن 
َ
ْن َتْکَرُهوا َشــْیًئا َوُهَو َخْیٌر َلُکْم  َوَعَســی أ

َ
َوَعَســی أ

ْنُتْم اَل َتْعَلُموَن« 
َ
ُه َیْعَلُم َوأ وا َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ َلُکْم  َواللَّ ُتِحبُّ

بســا چیزی را خــوش ندارید و آن برای شــما بهتر 
است و بســا چیزی را دوست دارید و آن برای شما 

بدتر است و خدا بهتر می داند.
در خاتمــه بــه نظر می رســد انتشــار ایــن کتاب تا 
حدودی توانســته امر شفافیت اســتقال رأی قوای 
حاکمیتی کشور به ویژه قوه قضائیه را به آحاد جامعه 
منعکس کند. اســتقال رأی هرکــدام از قوا به نوبه 
خود می تواند موجب افتخار و مباهات در راســتای 
تأمین امنیت کســب وکار و سرمایه گذاری پایدار در 

کشور باشد.■
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پدیده ای  دســت وپنجه نرم کرده اند، گفت وگو کرد. 
آشــنایی من با آقای صابر این جرقه را در ذهنم ایجاد 
کرد که می توان از این روش به مطالعه اقتصاد پرداخت 
و ای بســا دستاوردهای بهتری هم از شیوه های مرسوم 

داشت.
دربــاره ضرورت مطالعه این موضــوع، نیز همان طور 
که در مقدمه کتاب توضیح داده شــده است دو جنبه 
موردتوجــه بود: نخســت، روش کار و دوم موضوع. 
در مورد روش باید گفت که برای انجام هر پژوهشــی 
نیاز به مستندات است. متأسفانه باید به تحقیق بگویم 
بســیاری از تصمیمات در کشــور که به سرنوشــت 
تک تک ما گره خورده، به شکلی اتخاذ می شوند که 
پشتوانه شــواهد واقعی آن تصمیم، موردتردید است. 
یک تصمیم یا سیاســت گذاری باید بــر مبنای یک 
رابطه علت و معلولی باشــد، این در حالی اســت که 
بسیاری از تصمیمات در کشور بر اساس برداشت های 
شخصی و تجارب محدود کارشناس یا سیاست گذار 
بوده و معلوم نیســت در واقعیت چقدر پایه و اســاس 

داشته باشد. این رویه ازنظر من کامًا غیرعلمی است. 
درست اســت که در علوم اجتماعی مانند فیزیک یا 
علوم طبیعی مصادیق و شواهد نداریم و ماهیت شواهد 
در ایــن دو حوزه علم، متفاوت اســت، اما این گزاره 
صحیح نباید باعث سوءاســتفاده باشد و بگوییم که 
ما هیچ مصداق یا شاهدی نداریم. در این حالت مرز 
بین علم و غیرعلم مشخص نمی شود و ما به جای علم، 
دچار »خیال بافی« می شویم. من در این کتاب تاش 
کــردم این رویه را نقض کنم و به صورت علمی روی 

موضوع کارکنم.
نکتــه دوم، موضوع موردپژوهش اســت. به اســتناد 
صحبت  هــا و گفت وگوهایی که در ایــن کار انجام 
دادم، تمــام افراد معتقد بودند کــه یکی از مهم ترین 
تصمیم های اقتصادی پس از انقاب، قانون حفاظت 
و توســعه صنایع بوده اســت. زمانی که ما چنین وزن 
و اهمیتی بــه یک قانون می دهیم، ایــن انتظار وجود 
دارد کــه اطاعات و منابع در مورد آن زیاد باشــد و 
بحث ها و اظهارنظرهای بسیاری در این حوزه صورت 

به عنــوان نخســتین پرســش، انگیــزه  ■
شــما برای مطالعه و پژوهــش روی قانون 

حفاظت و توسعه صنایع ایران چه بود؟
خوشــحالم از اینکــه ایــن گفت وگو در نشــریه  □

چشم انداز ایران به چاپ می رسد. این نشریه به عنوان 
یک نشریه راهبردی جای خود را در مطبوعات ایران 
پیداکرده اســت و در حال حاضــر نیز موضوعی که 
در بیــن مطبوعــات کمتر دیده می شــود همین نگاه 
استراتژیک اســت که خوشبختانه چشــم انداز ایران 

تاکنون این رویه را دنبال کرده است.
مــن ســال ها پیش با مرحــوم هدی صابــر همکاری 
داشتم. ایشان به شیوه کار مطالعه تاریخی به صورتی 
که اسیر مکتوبات هم نباشــیم تأکید زیادی داشت. 
متأسفانه ســنت مکتوب در ایران بسیار ضعیف است 
و مستندسازی از مکتوب نیز ضعیف تر است و حتی 
می تــوان گفت در برخی حوزه هــا هیچ اطاعاتی در 
دســترس نیســت. در این شــرایط باید وقت را مغتنم 
شــمرد و با افرادی کــه دوره ای را تجربه کرده اند و با 

آزمون و خطای مکرر منابع را می بلعد 
گفت وگو با میکائیل عظیمی درباره ملی شدن صنایع 

ســمانه گالب: عزت الله سحابی، صدر حاج سید جوادی، میرمصطفی عالی نســب، محمود احمدزاده هروی، علی اکبر معین فر 
و مصطفی کتیرایی؛ این اســامی که هر کدام بخشــی از تاریخ سیاســی، اقتصادی معاصر را یدک می کشــند، بــا یک قانون مهم 

اقتصادی پس از انقالب گره خورده اند، قانون »حفاظت و توسعه صنایع ایران«.
در تیرماه ســال 58 شــورای انقالب قانونی را به تصویب رســاند که به موجب یکی از بندهای آن ، اموال بیش از 53 نفر از فعاالن 
صنعتی و اقتصادی کشــور ملی اعالم شــد. فعاالنی که برخی از آن ها  متواری بودند، برخی به فســاد و زد وبند شهرت داشتند، 
امــا برخی از آن ها نیز از پایه گذ اران صنایع مهم در کشــور بودند و حتی از معتمدین انقالبیون به شــمار می رفتند. منتقدان این 
قانون معتقدند با این مصوبه شورای انقالب، روند توسعه صنعتی ایران متوقف شد و صنایع نوپای کشور نابود شدند. آن ها دلیل 
تصویــب این قانون را تفکرات غالب چــپ پس از انقالب می دانند و معتقدند تصمیم گیران در این جو فکری، سیاســتی را اتخاذ 
کردند که درنهایت زیان آن به همه کشور رسید. بااین حال در برابر این روایت غالب، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است 
قانون حفاظت و توسعه نه تنها نابود کننده صنایع کشور نبود، بلکه درنهایت به نجات صنعت در شرایط ابتدایی انقالب انجامید؛ 

اما به راستی کدام یک از این دو به واقعیت نزدیک تر است؟
میکائیل عظیمی، اســتاد ســابق دانشــگاه ســمنان، در کتاب »روایت ســازمانی که 
بود« تالش کرده به این پرســش، پاســخ بدهد. عظیمی با اســتناد به آمار و اطالعات 
محــدود به جامانده از آن دوره و گفت وگــو با افراد منتقد و موافق این قانون، تصویری 
از شرایطی که صنایع در ابتدای انقالب داشتند، ارائه می دهد و بر اساس همین آمار 
و مستندات نتیجه می گیرد که اگر قانون حفاظت و توسعه صنایع نبود، صنایع ایران 
وضعیت بسیار بدتری پیدا می کردند. وی ضمن پذیرش این موضوع که در اجرای این 
قانون در مواردی اشــتباهاتی هم صورت گرفته که قابل دفاع نیســت، تأکید می کند 
اگر دولت چنین اقدامی انجام نمی داد شــرایط بســیار بدتــری در انتظار صنایع بود. 
آنچه در ادامه می آید، متن گفت وگوی ما با این استاد اقتصاد توسعه درباره ملی شدن 

صنایع است.
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بــه ایــن موضوع آیــا می تــوان بحث ملی 
شــدن ها را بــه دولت موقت ربــط دارد یا 
اینكــه باید گفــت دولت بــازرگان در این 
مــورد تنها مجری مصوبه شــورای انقالب 

بوده است؟
در مورد این پرســش ابتدا الزم می دانم پاســخی  □

داشته باشم به افرادی که نسبت به این قانون و احتمااًل 
این کتاب، نقد دارنــد و معتقدند که قانون حفاظت 
و توســعه صنایع موجب شد روند توسعه صنعتی ایران 
از بین برود. دکتر علی اصغر ســعیدی، استاد دانشگاه 
تهران ازجمله این منتقدان هستند و کار پژوهشی ایشان 
در مورد زندگینامه افرادی مانند الجوردی، برخوردار، 
ایروانی و 50 تاشــگر صنعتی ایران بســیار ارزشمند 
اســت. اتاق بازرگانی ایران هم مجموعه هایی در این 
زمینه دارد. آقای ســعیدی بیــان می کنند با این قانون 
بازاریان ســنتی از صنعتگران مدرن انتقام گرفتند. در 
طول این پژوهش نیز تحلیل های مشابه از سوی برخی 
دیگر از افراد ارائه شد. افرادی که بعضًا در تشکیات 
ســازمان صنایع ملی بودند، اما بعدها تحلیل متفاوتی 
از اوضاع داشــتند. نقد من این است که اگر قرار بود 
بازاریان سنتی از صنعتگران انتقام بگیرند چرا افرادی 
مانند مهندس بازرگان یا مهندس ســحابی پشــت این 
قانون بودند؟ مهندس بازرگان با هیچ تحلیلی در گروه 
بازاری ســنتی قرار نمی گیرد. در برخی نشریات هم 
این انتقاد مطرح شــده که این قانون توســط کســانی 
نوشــته شده بود که صنعت را نمی شناختند و صنعت 
را از بین بردند. این در حالی اســت که وقتی مهندس 
بازرگان در ســال 1332 از دانشــگاه اخراج شد، وارد 
بخش خصوصی شــد و دو شرکت بزرگ راه اندازی 
کرد و سال ها در حوزه صنعت فعالیت داشتند. آقای 
عالی نســب هم صاحب دو کارخانه بود و صنعت را 
می فهمید. برداشت من این است افرادی که این قانون 
را نوشــتند افراد بیگانه بــا صنعت و بخش خصوصی 
نبودند و این موضوع در تحلیل مسائل اهمیت بسیاری 

دارد.
اما اینکــه مهندس بازرگان به اســتناد برخی شــواهد 
مخالف ایــن قانون بودنــد، در کنــار دو موردی که 
مثال زدید آقای مرعشی نیز به واسطه نقل می کنند که 
مهندس بازرگان گفته بود شورای انقاب با این قانون، 
دولت موقت را ســزارین کرد؛ اما دســته دیگر شواهد 
هم وجود دارد که نشــان می دهــد مهندس بازرگان یا 
دولــت موقت هم موافق این کار بود. در صفحات 22 
تا 33 کتاب که سیر شکل گیری سازمان صنایع ایران 
شرح داده شده، نشــان داده می شود قانون حفاظت و 
توســعه صنایع یک قانون دفعتی نبوده، بلکه در یک 
ســیر و پــس از تجربه نزدیک وقایع و پــس از اجرای 
سیاســت های مرسوم، شکل گرفته است. توجه به این 
سیر بسیار مهم است. زمانی که دولت پس از انقاب 
با صنایع راکد روبرو شد تا آنجا که می توانست تاش 
کرد مداخله مستقیم در وضعیت صنایع نداشته باشد؛ 
اما درنهایت شــرایط به گونه ای پیش می رود که به این 
نتیجه می رسند به مداخله مستقیم نیاز است. به استناد 
همین سیر به نظر می رسد که دولت در جریان این کار 
قرار داشته اســت. مهندس بازرگان در 18 اردیبهشت 
58 یعنی دو ماه پیش از تصویب این قانون مصاحبه ای 
دارد و در آنجا بیان می کند که: »االن دولت ما مواجه 
اســت با مقدار زیادی دستگاه ها و مؤسسات ظاهرًا به 

اولویت ها برای حفظ برخی دیگر دســت برداریم که 
این انتخاب، بهینه دوم ماست.

با همین ادبیات و در پاســخ به این پرسش باید گفت، 
ملــی کردن صنایعی که زمانــی به صورت خصوصی 
اداره می شدند، یک امر غیرعادی است. اگر شرایط 
عادی بود، انقاب نشــده بود، صاحبان صنایع نرفته 
بودند، مطالبات کارگری در آن ســطح و با آن شکل 
مطرح نبود، چپ های نفوذی فعالیت نداشــتند، نظام 
سیاســی جابه جا نشده و شرایط عادی بود، دولتی که 
اقــدام به این کار می کرد، یک رفتــار غیرعادی بروز 
داده بود. هیچ یکی از افرادی که با آن ها صحبت شده 
است و هیچ متنی که من به آن ها دسترسی داشتم، این 
اتفاق را یک اتفاق عــادی ارزیابی نمی کنند. زمانی 
که ما با یک پدیده غیرعادی روبه رو هستیم باید ذهن 
را متوجــه آن کنیم که زمینه  ایــن تصمیم غیرعادی، 
چه بوده اســت. در شــرایط عادی اگر فردی دست 
به خودکشــی بزند، عمل او یک عمــل بزدالنه تعبیر 
می شود اما همین خودکشی در شرایط غیرعادی مانند 
جنگ و باهــدف نجات دیگران یک عمل قهرمانانه 
است. ادبیات بهینه اول و بهینه دوم ظرفیت این را دارد 
که ما را به ســمت توجه بــه زمینه های تصمیم گیری 
هدایت کند و مشــخص کند تصمیم گیــران در چه 
شــرایطی و با چــه اهدافی چنین تصمیمــی را اتخاذ 

کردند.
پس نتیجه گیری شما این است که این  ■

تصمیم با توجه به شرایط خاص آن دوران 
و محدودیت هــا گرفته شــد و بــا توجه به 
شــناختی که از افــراد تصمیم گیــر در این 
قانون وجود داشت و برخی از آن ها خود 
در بخش خصوصی فعالیت داشتند، جزو 

برنامه های اقتصادی دولت نبود؟
من فکر نمی کنم اگر شــرایط عــادی بود چنین  □

تصمیمی در اقتصاد ایران گرفته می شد؛ البته نباید در 
این موردنظر قطعی داد چراکه ممکن است افراد بسیار 
بزرگ هم در دوره ای اشــتباهاتی داشته باشند؛ اما به 
نظر می رسد با شناختی که از این افراد وجود دارد اگر 
شــرایط عادی بود این افراد به سمت چنین تصمیمی 

نمی رفتند.
برخــی شــواهد و اســناد در ابتــدای  ■

مهنــدس  کــه  می دهــد  نشــان  انقــالب 
بازرگان با ملی کــردن صنایع موافق نبود. 
به طــور مثــال مهنــدس بــازرگان بــا ملی 
شدن بانک ها موافق نبودند یا در یكی از 
سخنرانی های خود، مظلوم ترین بخش را 
بخش خصوصی دانســته بودنــد. با توجه 

گرفته باشــد. با این  وجود در این حــوزه، جای کار 
جدی واقعًا خالی بود و تنها یکسری مطالب پراکنده 
و نوشته های ژورنالیســتی وجود داشت. در حقیقت 
به اندازه ســهمی که این قانون در اقتصاد ایران داشته 
به آن پرداخته نشــده اســت. به همیــن دلیل به دنبال 
آن رفتــم که تا جایی که می توانــم این رخداد را ثبت 
کنــم. درنتیجه این کتاب دو بخــش دارد، در بخش 
نخســت، تاش های انجام شــده، به ثبت رسید و در 
بخش دوم نیز قضاوت های شــخصی در مورد قانون 
آورده شده است. در بخش اول تنها می توان گفت که 
چه چیز بوده یا چه چیز وجود نداشــته است. درواقع 
بحث صادق بودن یا نبودن روایت مطرح است؛ اما در 
بخش دوم، بحث طوالنی تر است و هر کس می تواند 

قضاوت خود را داشته باشد.
نکته مهمی که توجه به آن ضروری اســت این است 
کــه ما در ایران یادگیری جمعــی نداریم. درنتیجه از 
یک سوراخ چند بار گزیده می شویم و به همین دلیل 
خطاهای تکــراری داریم. به دلیل فقــدان یادگیری 
جمعی اســت کــه وقتی پشــت میــز تصمیم گیری 
می نشــینیم فکر می کنیم برای اولین بار اســت که با 
چنیــن وضعیتی روبه رو هســتیم؛ اما اگر مســتنداتی 
ازآنچه درگذشته انجام شــده و نتایج آن داشته باشیم، 
روند تصمیم گیری متفــاوت خواهد بود. البته باید به 
جنبه دیگر موضوع نیز توجه کرد. چون مستندسازی 
در کشــور ما ضعیف اســت، وقتی کســی در مقام 
تصمیم گیری قرار می گیرد، دستگاهی وجود ندارد که 
به وی اطاعات بدهــد و درنتیجه دچار آزمون وخطا 
هستیم که پیامد نهایی آن اتاف منابع است. من سعی 
کردم در ایــن کتاب یک حلقــه ای از این زنجیره را 

پرکنم.
شــما در این کتاب در ابتدا یک تصویر  ■

از شرایط ابتدایی انقالب ارائه می دهید و 
بر این اســاس تأکیــد می کنید آنچه تحت 
عنوان ملی شدن صنایع در قانون حفاظت 
و توســعه صنایع انجام شده، به نوعی بهینه 
دوم تصمیم گیران در آن شرایط و پاسخی 
به مشــكالت موجــود بود. حال پرســش 
اینجاست با توجه به شــناختی که از افراد 
تصمیم گیر در این حوزه وجود داشــت و 
البته نوع تفكرات چپ غالب در آن دوره، 
آیــا بهینــه اول سیاســت گذاران، متفاوت 
از ایــن بهینه دوم بــود؟ به عبارت دیگر آیا 
می توان این تصمیم را تنها ناشی از شرایط 

و اجبار دانست؟
مــن زمانی که نگارش کتاب را به پایان رســاندم  □

برای چند نفر به صورت شــفاهی نکات مهم را مطرح 
می کــردم و از نظرات آن ها متوجه می شــدم که چه 
بخش هایی بــه توضیح بیشــتر یا تغییر کلمــات نیاز 
دارد. بحــث بهینه اول و بهینه دوم هم محصول چنین 
بحث هایی بود. هدف اصلی من این بود که خواننده 
را متوجــه این موضوع کنم که مــا همواره نمی توانیم 
خودمان را بــا ایده آل ها تطبیق دهیم. اگر ما بخواهیم 
فقط چشم به ایده آل ها بدوزیم، این بهینه اول ماست؛ 
اما دنیــای ما دنیای واقعیت ها و محدودیت هاســت. 
درنتیجــه باید بپذیریم که همــواره نمی توانیم خود را 
گاهی و آمادگی آن  به نقطه اید ه آل برســانیم و باید آ
را داشــته باشــیم که خود را تعدیل کنیــم و از برخی 

اگر ما بخواهيم فقط چشم به 
ايده آل ها بدوزيم، اين بهينه اول 

ماست؛ اما دنياي ما دنياي واقعيت ها 
و محدوديت هاست. درنتيجه بايد 

بپذيريم که همواره نمي توانيم خود 
را به نقطه ايد ه آل برسانيم و بايد 

آگاهي و آمادگي آن را داشته باشيم 
که خود را تعديل کنيم
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در این مــورد من اطاعاتی جمع نکــردم و به همین 

دلیل نمی توانم قضاوتی داشته باشم.
حتی اگــر در مورد حقــوق کارگری در  ■

قبــل و پس ازایــن قانون نتوانیــم قضاوتی 
داشته باشیم، اما در مورد حقوق صاحبان 
صنایع مســئله متفاوت است. اگر بپذیریم 
کــه در یک دوره به دلیــل غیرعادی بودن 
شــرایط و بــا هــدف جلوگیــری از نابودی 
دولــت  کشــور،  ســرمایه های  و  صنعــت 
تصمیم بــه ملی کردن صنایــع گرفت، چرا 
پس از عادی شــدن اوضــاع این صنایع به 

صاحبان آن ها بازپس داده نشد؟
در این موردنظر غالب این است که صاحبان قبلی  □

امکان بازگشــت نداشتند و در این مورد یکی دو مثال 
مشترک وجود دارد. من در گفت وگو با افراد مختلف 
زمانی که این پرسش را مطرح کردم آیا افرادی بودند 
که برای بازپس گرفتن صنایع مراجعه کرده باشــند، 
فقط دو اســم ایروانی و برخوردار مطرح شد. این در 
حالی اســت که 473 واحد مشمول این قانون بودند؛ 
بنابراین اگر در این مورد بخواهیم قضاوتی داشته باشیم 
باید بررســی کنیم که به صورت دقیــق کدام یک از 
صاحبان صنایع درخواســت بازپس گیری واحدها را 

داشتند.
افزون بر این، نکته دیگری که باید به آن توجه داشت 
و در کتاب نیز اشاره شــده این اســت که ســال 61 
رئیس جمهور وقت دستور توقف اجرای این قانون را 
می دهد؛ اما پس از مدتی به کار خود ادامه می دهد. 
در گزارش هایــی کــه از آن دوره به صورت پراکنده 
به دســت آوردم به هیئتی به نام هیئت پنج نفره اشاره 
شــده که ایــن هیئت مرجع رســیدگی به شــکایت 
افراد بوده اســت. بر اســاس گزارشــی که روزنامه 
اطاعات در 26 آبان 64 به چاپ رسانده این هیئت 
200 پرونده برای بررســی داشــته است. 200 پرونده 
از 473 پرونده حجم بســیار باالیی اســت که نشان 
می دهــد به لحاظ قانونی جایی برای شــکایت افراد 
وجود داشــته اســت. حتی در خبرنامه های سازمان 
آمده اســت که یــک واحد صنعتــی در اصفهان با 
تصمیم ســازمان به صاحب آن برگردانده شده بود، 
امــا صاحب صنعت به دلیل شــرایط جنگ و دیگر 
مســائل اقتصادی اداره و بازپس گیری واحد را قبول 
نکرده بود. متأســفانه چون اطاعات سازمان صنایع 
ملی در دسترس نیست صورت جلسه های این هیئت 
قابل پیگیری نبود. پاســخ به بسیاری از این ابهامات 
تنها با دسترسی به اطاعات این جلسات امکان پذیر 
اســت و امیدوارم اگر افرادی از این صورت جلسات 
اطاعاتی در دســترس دارند آن را جمع آوری کنند 

داشــتم، شــاید یک صفحه به کتاب اضافه و بررسی 
می کــردم که مخالفت مهندس بازرگان در چه زمانی 
بوده  است. پیش ازاین هم اشــاره کردم که این قانون 
به یک باره تصویب نشــد و در یک ســیر به تصویب 
رسید. دولت در ابتدا شــورای حفاظت از صنایع راه 
انداخت و همچنین ســعی کرد با تسهیات بانکی یا 
مهم تر از همه با الیحه 6837 )الیحه تعیین مدیر( این 
صنایع را حمایت کند. ســعی کرد تا حد امکان بدون 
دخالت مســتقیم این صنایع را حفظ کند اما درنهایت 
به جایی رســید کــه نتیجه گرفته شــد نمی توان بدون 
دخالت مستقیم این صنایع را حفظ کرد. در حقیقت 
ســه مرحله طی شــد تا دولت به این قانون رسید. باید 
دید مخالفت های مهندس بازرگان در کدام یک از این 
مقاطع اســت. در مقطع پــس از تصویب این قانون تا 
جایی که من بررسی کردم مهندس بازرگان پشت این 

قانون ایستاده است.
شما اشاره کردید که قانون حفاظت و  ■

توســعه در یک سیر شــكل گرفت و دولت 
تالش داشــت تــا جــای ممكــن دخالت 
مستقیم در صنایع نداشته باشد. بااین حال 
شــدت مطالبــات کارگری و در تضــاد قرار 
گرفتــن این مطالبات با تولید و البته موارد 
دیگر که در کتاب به آن اشاره شده دولت 
را مجبور کرد در صنایع دخالت مســتقیم 
داشته باشد؛ اما آیا قانون حفاظت و توسعه 
صنایع به شــكلی نبود که درنهایت باز هم 
به همان مطالبات کارگری در تضاد با تولید 
ارجحیت می داد و حقوق صاحبان صنایع 

را در این مسیر پایمال می کرد؟
مهندس ســحابی در موارد مختلف اشاره دارد که  □

در آن دوره مســابقه مطالبات کارگری راه افتاده بود. 
هر واحد صنعتی که کارگران موفق به دریافت امتیازی 
می شدند، انگیزه ای بود برای اینکه کارگران واحدهای 
دیگر نیز برای به دســت آوردن امتیازات بیشتر تاش 
کنند. درنهایت این تاش ها در تضاد با تولید نیز قرار 
گرفته بــود و به همین دلیل بایــد در جایی متوقف و 
مدیریت می شد. اینکه قانون حفاظت و توسعه صنایع 
بیشتر متمایل به مطالبات کارگری بود از این منظر که 
یک مدیــر دولتی را در رأس قــرار می داد و صاحبان 
قبلی کارخانه را کنار می زد شاید درست باشد؛ اما اگر 
اتفاق هایی که در یک مرحله بعد رخ داد را هم بررسی 
کنیم، شــاید این تحلیل درست نباشد. برای اینکه در 
این مورد قضاوت درســتی داشته باشیم به یک سری 
اطاعات مکمل نیاز اســت. به طور مثال باید مقایسه 
کرد که امتیازهایی که به کارگران داده شــد، در زمان 
قبل و پس از ملی شدن صنایع چه تفاوتی کرده است. 

نام مؤسســات مفید و درآمددار مانند ذوب آهن، مس 
سرچشــمه و...؛ امــا این ها وقتی جلــو می رویم و به 
حسابشان وارد می شویم در همان وهله اول می بینیم که 
هرکدام دریایی از خرج و زیان هســتند. آنچه به عنوان 
مرده ریگ و میــراث مدیریت های پیش از انقاب به 
مدیران جدید ســپرده شد، چه بود؟ ماشین آالت اکثرًا 
مســتهلک و نیازمند به تعمیر و لوازم یدکی، انبارهای 
خالــی از مــواد اولیه، حســاب های بانکــی خالی از 
موجودی و... بدهکارانی که می پنداشتند و اکثرًا هنوز 
هــم می پندارند که با وقوع انقــاب دیگر بدهی ها را 
نباید پرداخت و باالخره دخالت های گاه وبیگاه و حتی 
مستمر اشخاص حقیقی یا حقوقی که هریک به علتی 

برای خود حق دخالت در جمیع امور را قائل بودند.«
در تاریــخ 24 فروردین مــاه 58 نیز مهنــدس بازرگان 
در پیامی تلویزیونی می گویــد: »مالکین و صاحبان 
ســرمایه ها رفته اند و برای ما ارث بدهکاری و زحمت 
گذاشــته اند.« تفــاوت دیــدگاه مهندس بــازرگان با 
منتقدان در این جمله اســت که می گوید: »این ها...

دســتگاه های تولیدی مملکت هســتند کــه اقتصاد 
کشــاورزی، صنعت و تجــارت مملکت وابســته به 
آن هاســت. نمی شود این سرمایه بزرگ را )حاال از هر 
راهی جمع شــده( چون در داخل مملکت هســتند، 

خوابانید.«
در کتاب اقتصاد سیاســی جمهوری اســامی آقای 
احمــدی امویــی گفت وگویی با مهنــدس عزت الله 
ســحابی انجام داده اند و در آنجا خبر تشکیل شورای 
حفاظت از صنایع داده می شــود. مهندس سحابی در 
آنجا نقل می کنند که: »به دستور آقای بازرگان آقای 
احمدزاده وزیر صنایع، شورایی به نام شورای حفاظت 
از صنایع تشکیل داد«. این موارد نشان می دهد دولت 
درگیــر این موضوع بوده، اما در مــورد اینکه موافق یا 
مخالف قانون حفاظت و توســعه صنایع باشد تا اینجا 
نمی تــوان اظهارنظر قطعی کــرد؛ امــا در تیرماه 58 
چنــد روز بعد از تصویب این قانون، مهندس بازرگان 
پیامــی دارند که در روزنامه ها نیز به چاپ می رســد. 
در این پیام آمده اســت: »این بود محصول یا فرزندی 
کــه دولت زایید، خیلی هم انقابــی بود. برای اینکه 
بچــه باید بعــد از 9 ماه به دنیا بیاید مــا این را 5 ماهه 
بــه دنیا آورده ایم و حاال تحویــل دادیم و خودتان هم 
می دانید. حاال بعضی ها ممکن است بگویند این چرا 
دختر اســت، ما پسر می خواستیم! یا چرا پسر است ما 
می خواستیم دختر باشــد. این چرا سبزه است، سفید 
نیست. به هرحال این بچه ای است که آمده و سزارین 
و بریدن ناف و ختنه اش را هم شــورای انقاب کرده 
و ما تحویل شما ملت و مملکت می دهیم. انشالله که 
عاقبت به خیر باشد و باعث روسفیدی هم دولت و هم 

ملت و همه باشد.«
اســتنباط من از گفته مهندس بازرگان این اســت که 
اگرچه ممکن اســت وی با نگاه کلی که نباید دولت 
در بخش خصوصی دخالت کند، موافق باشد، اما در 
مورد این قانون مشخص چون در یک سیر به این قانون 
رسیده شــد، با آن همراهی داشت؛ البته برخی معتقد 
هســتند مهندس بازرگان به دلیل روحیه دموکراتی که 
داشــت به تصمیم جمع پایبند بود و به همین دلیل در 
سخنرانی ها و پیام های خود، مخالفتی با این قانون ابراز 

نمی کرد.
اگر من پیش از نوشتن این کتاب از این نقدها اطاع 
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ارزیابــی کنیم یکــی از روش ها این اســت که به این 
پرسش پاسخ دهیم که »اگر نبود چه اتفاقی می افتاد؟« 
وقتی با این معیار، قانون حفاظت و توســعه را بررسی 
می کنیــم می بینیــم که حتــی منتقدترین افــراد هم 
معتقدند در این صورت کل صنعت کشور مضمحل 
می شد. زمانی که ما در جایگاه سیاست گذاری کان 
کشــور قرار می گیریم حق نداریم به راحتی در مورد 
اینکه صنعت کشــور را ورشکسته یا مضمحل اعام 
کنیم، تصمیم بگیریم. این نگاه کامًا ضد توسعه ای 
اســت. اتفاق هایی که ســال 58 رقم خورد کم کم به 
ســمتی پیش می رفت که ظرفیت صنعتی ایران نابود 

می شد ولی این قانون از این روند جلوگیری کرد.
شــما معتقدید که این قانون از نابودی  ■

صنایــع جلوگیــری کــرد، در حالــی که در 
جمع بندی این کتاب آمده اســت صنعت 
لوازم خانگی و صنعت نســاجی نتوانستند 
روند توســعه ای خــود را ادامــه دهند، اما 
صنعت ســیمان، کاشی و ســرامیک و دارو 
بر اســاس اقدامات این سازمان پیشرفت 
کردند. بااین وجود منتقدان این تحلیل را 
قبول ندارند و معتقدند صنایع ما در همین 
سه گروه نیز پیشــرفتی نداشته است تنها 
شــاید در یک مقطع از اضمحالل بیشــتر 

جلوگیری کرده است.
 اگر همین افراد هم معتقد باشــند ســازمان، این  □

صنایع را از نابودی نجــات داده باز هم می توان آن را 
یک سیاســت گذاری موفق دانست. عاوه بر این در 
تحلیل های مربوط بــه این حوزه باید به مقاطع حیات 
ســازمان هم دقت کرد. ســازمان صنایع ملی مقاطع 
مختلفی داشــته و باید هر مقطع را با معیار مناسب آن 
ارزیابی کرد. در مقطع شکل گیری سازمان، موضوع 
نجات صنعت مطرح اســت. در ایــن وضعیت حتی 
اگر قانون آسیب هایی هم زده باشد )برای نمونه آقای 
برخــوردار یا حاج طرخانی( بایــد آن را جزو عوارض 
جانبی پذیرفت. ای کاش این موارد وجود نداشت، اما 
باید شرایط ابتدای انقاب را درک کرد. در دوره دوم 
که شــرایط، شرایط جنگ و پشتیبانی از جنگ است 
معیار دیگری برای ارزیابی الزم است؛ در دوران پس 

از جنگ هم به همین شکل.
 عاوه بر ایــن، زمانی که ما در مورد وضعیت صنایع 
پس از ملی شــدن صحبت می کنیم باید در استفاده 
از واژه اضمحال دقت داشــته باشیم. حتی در مورد 
کفــش ملی که تصور غالب این اســت که این گروه 
کامًا مضمحل شــده برخی شــواهد خــاف آن را 
ثابــت می کننــد. آنچه امــروز به عنــوان کفش ملی 
فعالیت می کند با اضمحال فاصله دارد و بسیاری از 
تولیدکنندگان کفش که به زیر پله ای معروف هستند به 

کمک همین گروه ادامه فعالیت می دهند.
در کتاب، شــما ســه معیار اثربخشــی،  ■

کارایی و توسعه ای را برای ارزیابی فعالیت 
ســازمان مطرح کردیــد. در مــورد معیار 
توســعه ای بــودن بحث شــد و شــما ملی 
کردن صنایع را با توجه به شــرایط و در آن 
مقطع خاص یک تصمیم توسعه ای ارزیابی 
کردید، اما در مورد دو معیار دیگر ارزیابی 

شما از عملكرد سازمان چیست.
بــرای ایــن ارزیابی بایــد چند تفکیــک را قائل  □

می شــود. منطق این رفتار نیز این است که تولیدکننده 
اگر بخواهد به نوسانات بازار واکنش سریع نشان دهد 
بخشــی از ظرفیت خود را به ناچار از دســت می دهد 
و قــدرت مانــور آن کاهش می یابــد. به عبارت دیگر 
تولیدکننــده هزینــه می کند و ظرفیت خــود را حفظ 
می کند به امید اینکه با بهترشدن وضعیت بازار بتوانند 
از ظرفیت خود اســتفاده کنند. در حقیقت حتی در 
اقتصاد خرد و اقتصاد متعارف هم از بین بردن ظرفیت 
تولید به یک باره اتفاق نمی افتد و زنده باد ورشکستگی 
وجود ندارد. در سطح کان هم که در مورد صنعت 
یک کشــور صحبت می کنیم و زاویــه دید هم زاویه 
توســعه ای اســت، حفظ ظرفیت تولید اهمیت بسیار 
بیشتری دارد. این موضوع هم مبنای نظری دارد و هم 
مبنای تجربی. کشــورهایی مانند کره جنوبی و آلمان 
غربی نمونه مشهور این تجربه هستند که سوبسیدهای 
بســیاری را صرف صنعت کردنــد. در آلمان غربی 
دولت کارخانه ها را راه اندازی می کرد و به قیمت یک 
مــارک، در اختیار بخش خصوصــی قرار می داد. در 
بحران اخیر نیز در امریکا، دولت سوبسیدهای بزرگی 
بــه کارخانه های بــزرگ داد و برخی انتقاد می کردند 
دولت مالیات می گیرد و آن را صرف بنگاه های بزرگ 

که عامل بحران بودند می کند.
 با توجه بــه این نکته و اهمیت حفــظ ظرفیت تولید 
کشور، قانون حفاظت و توسعه صنایع معنای ویژه ای 
پیــدا می کنــد. در اینجا جمله مهندس بــازرگان که 
کیــد می کند این ها فارغ از اینکه از چه مســیری به  تأ
دست آمده اند، سرمایه های کشور هستند، معنای خود 

را نشان می دهد. این یک نگاه توسعه ای است.
شــما با ایــن تحلیــل بیــان می کنید که  ■

قانون حفاظت و توسعه از صنایع با هدف 
حفــظ ســرمایه های موجود در کشــور و 
جلوگیــری از نابودی آن ها شــكل گرفت، 
این در حالی اســت که منتقدان استدالل 
می کنند در شرایط پیش از این قانون این 
صنایع در ایران به خوبی فعال بودند و این 
قانون باعث نابودی صنعت شــد. این دو 

دیدگاه کاماًل متفاوت است.
به دلیــل اهمیت این موضوع مــن آخرین بخش  □

کتاب را به بررســی اثر تشکیل سازمان صنایع ملی از 
نگاه افراد مصاحبه شونده اختصاص داده ام. در آنجا 
بیان شــده اگرچه از پیامد این سیاســت در خصوص 
صنعت لوازم خانگی یا گروه ملی نمی توان دفاع کرد، 
اما حتی افرادی که به این قانون انتقادهای تند داشتند، 
معتقدنــد که این قانون از نابودی صنعت در شــرایط 
پس از انقــاب جلوگیری کرد و اگر ســازمان نبود 

صنعت مضمحل می شد.
آقای ماهرو کــه مدت ها مدیرعامل ســازمان بودند، 
می گوید: اگر ســازمان نبود بســیاری از کارخانه ها 
متاشی می شدند. آقای هاشمی طبا که دوره ای وزیر 
صنایع بودند معتقد است: مهم ترین دستاورد سازمان 
صنایع ملی ایران حفظ و بقــای صنعت بود. اگر این 
قانــون نبود صنعت مضمحل می شــد به این دلیل که 
صاحبی نداشــت. دکتر مرعشی که مدتی مدیرعامل 
این ســازمان بودند، اما اکنون به این قانون انتقادهای 
جدی دارند، می گوید: قطعًا اگر سازمان صنایع ملی 

ایران نبود بسیاری از کارخانه ها متاشی می شدند.
ما زمانــی که می خواهیــم یک قانون یا سیاســت را 

تا مشــخص شود چه کســانی به این هیئت شکایت 
برده انــد و پاســخ هیئت بــه آن ها چه بوده اســت. 
درنهایت در پاســخ به این پرســش باید بگویم که به 
لحاظ قانونی امکان بازگشت وجود داشته و برای این 
منظور تشکیاتی هم ایجادشده و فعالیت هم داشته 
اما اینکه شــاکیان چه کســی بوده اند و چه مراحلی 
بــرای رســیدگی اعتــراض آن ها پیش گرفته شــده، 
من اطاعات دقیق و مســتندی به دســت نیاوردم. 
امیدوارم این گفت وگو عاملی باشد که اگر کسی در 
این زمینه اطاعاتی در اختیار دارد آن را منتشر کند.

شــما در بخش هایی از کتاب به اسامی  ■
افــرادی که طرح اصالح ایــن قانون را در 
مجلس شــورای اســالمی  مطــرح کردند 
)محمــد یــزدی و اســدالله بادامچیان( و 
ســیر مطرح شــدن این طــرح در مجلس 
اشــاره ای می کنیــد. تصــوری کــه از ایــن 
توضیحات بــه ذهن متبادر می شــود این 
اســت که در مواجهــه با ســازمان صنایع 
ملی، برخی منافع شخصی هم مؤثر بوده 

است. آیا شما این تحلیل را می پذیرید.
پیش ازاین نیز اشاره شد که یکی از انتقادهای وارد  □

بر قانون حفاظت و توســعه صنایع این بود که بازاریان 
سنتی خواستند از این طریق از صنعتگران مدرن انتقام 
بگیرند. اگر ما این تحلیل را بپذیریم باید انتظار داشته 
باشیم که طیف سنتی بازار حامی این قانون باشد. این 
در حالی است که مخالفان این قانون در جریان الیحه 

اصاح، همان بازاریان سنتی هستند.
اما در مورد اینکه آیا منافعی در این رابطه وجود دارد یا 
خیر می توان گفت که از منظر نهادگرایی، هر موافقت 
یا مخالفتــی، درنهایت با یکســری منافع گره خورده 
اســت و این مســئله، یک امر بدیهی است. به همین 
دلیل بهتر اســت دسته بندی را بر اساس منافع فردی و 
گروهی در مقابل منافع ملی و توســعه ای مطرح کنیم 
تا مرزها مشخص تر  شوند. در پایان نگارش کتاب این 
پرســش را مطرح کردم که آیا با ایــن داده ها می توان 
تحلیلــی از تضاد بیــن نیروهای مولــد و غیرمولد در 
اقتصاد ایران ارائه داد؟ به نظر می رسد می توان با مرور 

دوباره این داده ها به چنین تحلیلی نیز توجه داشت.
عــاوه بر این هــا در اقتصاد متعارف گفته می شــود 
اگر بنگاهی ورشکســته است، اجازه دهید ورشکسته 
شــود. در این زمینه حتی گفته می شود شعار اقتصاد، 
»زنده باد ورشکســتگی« اســت. ورشکستگی نماد 
اتاف منابع، ناکارایی و ســوء مدیریت اســت و باید 
اجــازه داد بنــگاه ورشکســته تعطیل شــود. یکی از 
مرزهای علم اقتصاد محض و توســعه همین جاست. 
به استناد شواهد تاریخی، کشورهایی که توانسته اند از 
رقبای خود پیش بیفتند، به آســانی اجازه از بین رفتن 
بنیان های تولیــدی خود را ندادند. ضمــن آنکه باید 
گفت حتــی در چارچوب علم اقتصــاد محض هم 
ظرفیت تولید اهمیت بســیاری دارد. حتی در ســطح 
خرد هم یک بنــگاه تولیدی ســعی می کند ظرفیت 
تولید خود را تا جــای ممکن حفظ کند. برای نمونه 
اگر روی کاغذ انتظار داریــم یک بنگاه در اثر یک 
درصد کاهش قیمت دو درصد کاهش تولید داشــته 
باشــد، در عمل تولیدکننده کمتر از دو درصد، تولید 
خــود را کاهش می دهــد و درنتیجــه منحنی عرضه 
می شــکند و به اصطــاح اقتصــادی، چرخ دنده ای 
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اصلی قانون حفاظت و توســعه صنایع، حفظ صنعت 
کشــور و جلوگیــری از اضمحال آن بــود. در حال 
حاضــر تمام افرادی که این قانــون را وضع کردند در 
مظان اتهام هستند اما اگر قانون حفاظت و توسعه را از 
این منظر ارزیابی کنیم، به اعتقاد من باید قدردان این 
گروه بود چراکه در یک شــرایط بحرانی صنعت را از 

نابودی نجات دادند.
در پایان اگر نكته ای باقی مانده است،  ■

با خوانندگان نشریه در میان بگذارید.
چــه موافقان و چه مخالفان معتقدند که این قانون  □

یک قانون بسیار تأثیرگذار بر صنعت و اقتصاد کشور 
بوده اســت. حتی اگر معتقد باشــیم این قانون روند 
توسعه صنعتی ایران را متوقف کرد بازهم نشان دهنده 
اهمیت و عمــق تأثیرگذاری این قانون اســت. وقتی 
ما با یک پدیده بســیار تأثیرگذار روبه رو هســتیم این 
انتظار وجود دارد که متناســب با آن، کار پژوهشــی 
صورت گرفته باشــد. درحالی که در مورد این قانون 
کار پژوهشی بسیار کم اســت. درنتیجه سازمانی که 
نماینــده مهم ترین قانــون اقتصادی پــس از انقاب 
اســت، منحل می شود اما کمتر کســی از آن اطاع 
پیــدا نمی کند و در این مــورد صحبت یا اظهارنظری 
نمی شود. باید توجه داشت که مجموعه دانشی که در 
مورد مدیریت صنعتی در سازمان صنایع ملی به وجود 
آمده بود، بسیار چشمگیر بود. این موضوعی است که 
حتی منتقدان این قانون نیز به آن اذعان دارند. جامعه 
ایران برای انباشت این دانش، هزینه بسیاری را متحمل 
شد؛ اما با این دانش صنعتی چه برخوردی شد؟ نجفی 
و وحیدی از مدیران سازمان معتقدند که ما نارنجک 
و بمبــی میان این ســازمان انداختیــم و آن را منهدم 
کردیــم. الزم به توضیح نیســت که دانش ســازمانی 
چیزی بیشــتر از جمع دانش تک تک افراد ســازمان 
اســت و به همین دلیل حفاظت از آن بسیار ارزشمند 
است. با وجود این تجربه، اما در حال حاضر نیز شاهد 
آن هســتیم که زمزمه انحال ســازمان های توسعه ای 
دیگر مانند سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران 
نیز مطرح شــده است. این سازمان از دهه 40 در ایران 
تشکیل شــده و امروز به راحتی و با کلیشه دولتی بودن 
رأی بــه انحــال آن می دهند. ما هنــوز هیچ ارزیابی 
مشخصی از هزینه های ایجاد و انحال سازمان صنایع 
ملی نداریم؛ اما همین سیاســت را برای یک سازمان 
دیگــر تکرار می کنیم. همان طور کــه پیش  از این نیز 
اشاره کردم چون شــناخت تاریخی نسبت به مسائل 
نداریــم، فهم تاریخی نیز نداریــم و یادگیری جمعی 
صورت نمی گیرد. به همین دلیل نیز آزمون  و خطاهای 
مکرر داریم. نتیجه این آزمون  و خطای مکرر، اتاف 
منابع است. به همین دلیل می بینیم کشوری با این  همه 
منابع هنوز درجا می زند. آقای مهندس قائم الصباحی 
از کارشناســان قدیم ســازمان برنامه هستند که پس 
از انقــاب به قائم مقامــی و معاونت ســازمان برنامه 
رسیدند و در سطح بین المللی فعالیت داشتند، ایشان 
از نمونه های »کارشــناس ملی« )عبارتی که مهندس 
سحابی اســتفاده می کردند( به شمار می روند. ایشان 
مطرح می کنند که ما هنوز یاد نگرفته ایم سیاست ها را 
ارزیابی کنیم و نفع و زیان های تصمیمی را بســنجیم 
تا در دوره بعدی اســتفاده کنیم. این موضوعی است 
که باعث اتاف منابع بسیار در کشور شده است.■

موجود از آن دوره می تواند این گزاره را 
تأیید کند یا خیر؟

من رابطه علت و معلولی بین دولتی شــدن و فساد  □
را نمی پذیــرم. هم زمانی بین دو پدیده به معنی وجود 
رابطه علی بین آن دو نیســت. اگــر با این معیار پیش 
برویــم می توانیم ازلحــاظ آماری به طــور مثال ثابت 
کنیم بین اندازه پاشــنه کفش خانم ها و گرم شــدن 
کره زمین یک رابطه علت و معلولی دوطرفه اســت. 
در روش های کمی یکســری مقدمات الزم است که 
اگر رعایت نشــود، می توان از آن سوءاســتفاده کرد. 
این قاعده که دولتی شدن اقتصاد با فساد بیشتر همراه 
اســت، موارد نقض بســیاری دارد. مثال های بسیاری 
وجود دارد که با خصوصی شــدن صنایع، فســاد در 
کشورها باال رفته است، شــیلی، اندونزی، سنگاپور، 
ویتنام و برخی از کشــورهای اروپای شــرقی پس از 
فروپاشــی شوروی نمونه هایی هســتند که هم زمان با 
کوچک شدن دولت، فســاد هم افزایش یافته است. 
در مورد ســازمان صنایع ملی در برخی از گفت وگوها 
اشــاره می کردند که این ســازمان در مــواردی دچار 
فســاد بود، اما این موارد تنها در حد شــنیده ها  بودند 
و هیچ خبر یا مســتند و گزارشــی در این زمینه وجود 
نداشــت. افرادی که این موضوع را مطرح می کردند 
تنها استدالل داشتند که این ساختار امکان بروز فساد 
را به وجود مــی آورد اما اخبار و مســتندی دراین باره 
ارائه نمی دادند. چون گزارش مستندی وجود ندارد نه 
می توان این تحلیل ها را رد کرد و نه می توان پذیرفت. 
در مقابل در فرآیند خصوصی ســازی، اخبار در مورد 
فساد زیاد است. درنتیجه نمی توان در مورد اینکه این 

سازمان عامل فساد است نتیجه گیری کرد.
شــما در کتــاب، بیــن مصــادره و ملی  ■

کردن تفــاوت قائل شــدید، در این زمینه 
می توانید توضیح دهید؟

مــن در بســیاری از گفت وگوهایــی که داشــتم  □
افــراد برای توضیحات خود از واژه مصادره اســتفاده 
می کردند. حتــی برخی از فعاالن صنعت و اســاتید 
دانشگاه نیز قانون حفاظت و توسعه صنایع را با عنوان 
مصادره ها می شــناختند. این در حالی اســت که به 
لحاظ نظری ملی شدن با مصادره متفاوت است و در 
کشور نیز آنچه پس از انقاب با عنوان قانون حفاظت 
و توسعه انجام شد، مصداق ملی شدن بود نه مصادره. 
مصادره هــای پس از انقاب ناشــی از قانون نبود. ما 
باید به این چارچوب مفهومی وفادار باشیم. به لحاظ 
شکلی، هم ملی شــدن و هم مصادره، گرفتن اموالی 
اســت که مالک خصوصی دارند؛ امــا این دو عمل 
را نمی توان بــا یک منطق قضاوت کرد. مثالی که در 
مورد خودکشی در شرایط عادی و شرایط جنگی زدم 
در این زمینه نیز مصداق دارد. باید در نظر داشــت اثر 

باشیم. نخســت تفکیک بین بندهای مختلف قانون 
اســت. برای ارزیابی این قانون باید هر بند را بر اساس 
معیارهای همان بند ارزیابی کرد. در موردبحث کارایی 
باید توجه داشــت که ما با یک بنگاه یا یک صنعت 
روبه رو نیســتیم. ما باید برای هــر صنعت یک معیار 
مقایسه داشته باشیم تا بر اساس آن تصمیم بگیریم آیا 
بنگاه زیر نظر ســازمان صنایع کارا بوده و با کمترین 
هزینه فعالیت کرده است یا خیر. به عبارت دیگر ما هم 
اطاعات بنگاه های خارج از ســازمان صنایع را الزم 
داریم و هم اطاعات بســیار جزئی بنگاه های عضو 
سازمان که این اطاعات در دسترس نیست. به همین 
دلیل نمی تــوان در مورد کارایی صنایــع و بنگاه های 
سازمان اظهارنظر کرد و البته به همین نسبت نمی توان 
رأی به کارا نبودن این بنگاه ها داد. البته مثال هایی در 
این زمینه است مثًا نساجی مازندران را با یک نساجی 
در کره مقایســه می کنند، این مقایســه مبنای درستی 
ندارد چون بر این اســاس وضعیت تمام صنعت ایران 

مشخص است.
در مورد اثربخشــی هــم باید بین اهداف ســازمان و 
دســتاوردهای آن مقایسه کرد. زمانی که به متن قانون 
مراجعه می کنیم بنا به عرفی کــه در قانون گذاری ما 
وجود دارد، اهداف بســیار کلی هستند. رعایت نظام 
اســامی در مورد قانون کار، خــروج اقتصاد ایران از 
وابســتگی به نفت و احراز استقال، قطع ید از عمال 
نظــام اســتعماری، احتراز از دولت ســاالری و موارد 
دیگر؛ اما برای اینکه بتوان اثربخشی را بررسی کرد باید 
برای هرکدام از این اهداف شــاخص در نظر گرفت. 
در اینجا چون شاخص مطرح نشده، هم می توان ادعا 
کــرد که به این اهداف رســیده ایم و هم می توان ادعا 
کــرد به هدف نرســیده ایم. به همیــن دلیل قضاوت 
در مورد اثربخشــی هم دشوار اســت؛ اما در مورد سه 
هدف توسعه صادرات، گسترش زمینه کار و اشتغال 
و احتراز از دولت ساالری، این شاخص سنجش پذیر 
اســت. اطاعات به جامانده از سازمان نشان می دهد 
در مجموعه ســازمان، صادرات روند صعودی داشته 
است، اما در کل اقتصاد ایران هدف توسعه صادرات 
محقق نشــده، بنابراین اگر در چارچوب کل اقتصاد 
ارزیابی داشــته باشــیم، هــدف تأمین نشــده، اما در 
مقیاس ســازمان، این هدف محقق شــده است. در 
مــورد هدف اشــتغال هــم باید گفــت در مجموعه 
سازمان اشــتغال افزایش داشته اما این آمار برای پیش 
از واگذاری هاســت و مشــخص نیســت که پس از 
واگذاری، اشــتغال کارمندان چه وضعیتی داشــته و 
آیا پایدار بوده اســت یا خیر. در مورد احتراز از دولت 
ســاالری نیز با در اختیار گرفتن واحدهای خصوصی 
توسط دولت، این هدف محقق نشده اما اگر معیار ما 
وابستگی مالی به دولت باشد ازآنجاکه سازمان صنایع 
ملی، وابستگی مالی به دولت نداشت می توان هدف 

احتراز از دولت ساالری را محقق شده دانست.
ازجملــه مباحثی که این روزها بســیار  ■

مطرح می شــود، موضوع فساد اقتصادی 
اســت. در ایــن میــان برخــی تحلیلگران 
معتقدنــد ریشــه فســاد اقتصــادی دولتی 
بودن اقتصاد ایران اســت. اگر این تحلیل 
را بپذیریم باید انتظار داشــته باشیم با ملی 
شــدن صنایع، سطح فســاد نیز در اقتصاد 
کشــور باالتر رفتــه باشــد. آیــا داده های 

اين قاعده که دولتي شدن 
اقتصاد با فساد بيشتر همراه 

است، موارد نقض بسياري دارد. 
مثال هاي بسياري وجود دارد که 
با خصوصي شدن صنايع، فساد 

در کشورها باال رفته است
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چشم انداز توسعه انسانی؛ آسیب پذیری و تاب آوری
در ســطح جهانی شاهد کاهش شــتاب رشد و سه مؤلفه شــاخص توسعه انسانی 
هستیم. رشد سرانه درآمد ناخالص ملی به ویژه در کشورهای عربی، اروپا و آسیای 
مرکزی کاهش یافته اســت. نرخ رشــد امید به زندگی در بدو تولد اخیرًا در بیشــتر 
مناطق به خصوص آســیا افت کــرده، اگرچه این شــاخص در زیر صحرای آفریقا 
افزایش داشــته اســت. همچنین از سال 2008 رشد ســال های مورد انتظار رفتن به 

مدرسه و میانگین سال های مدرسه کاهش یافته است.

طی سال های 2010 تا 2013 گرچه شاخص توسعه انسانی ایران از 0/725 به 0/749 
رســیده و همه مؤلفه های شاخص توسعه انسانی رشد نشان می  دهند، اما در ایران نیز 
مانند روند جهانی سرعت رشد مؤلفه ها کاهش یافته است. همه چهار گروه وضعیت 

توسعه انسانی افت رشد شاخص توسعه انسانی را تجربه کرده اند )نمودار شماره 1(.
درواقع گروه رشــد توســعه انسانی بســیار باال حتی پیش از بحران جهانی پیشرفت 
آهســته ای داشته اســت. در مقابل، گروه با رشــد توسعه انســانی پایین در فاصله 

توسعه انسانی و نابرابری درآمد

بخش چهارم صبا مدني

در شماره پیش بخش سوم این مقاله با موضوع نظام توسعه انساني و جایگاه ایران در آن  موردبررسی قرار گرفت. محور گزارش 
پیشــین بیان روند تغییرات شــاخص توسعه انساني در جهان و ایران بود و نویســنده بر اساس آمار نشان می داد باوجود بهبود 
شاخص توسعه انساني در ایران، اما سرعت و شتاب این بهبود مطلوب نبوده و به همین دلیل موقعیت ایران را نسبت به دیگر 

کشورهاي منطقه تنزل داده است.
در این شماره و در ادامه مباحث پیشین نویسنده نشان می دهد در کشورهای دارای منابع نفتی از جمله ایران، شاخص توسعه 
انسانی عمدتًا به دلیل افزایش درآمد سرانه افزایش یافته است و به همین دلیل فاصله زیادي بین درآمد سرانه ناخالص ملي این 
کشــورها و رتبه شان در شاخص توسعه انســاني مالحظه مي شود. وی در ادامه با بررسی آمار مربوط به ایران، استدالل  می کند 
افزایش شاخص توسعه انساني به اتکاي افزایش درآمد سرانه، لزومًا به معناي وضعیت بهتر کشور از لحاظ توسعه انساني نبوده 
اســت. وی برای توضیح بیشــتر این موضوع به بحث نابرابری در جامعه اشــاره می کند و با استاد به 3 شاخص مهم اندازه گیری 
نابرابری، نشان می دهد روند بهبود نابرابری در ایران بسیار نوسان داشته و این موضع باعث شده منافع ناشی از افزایش درامد 

سرانه به طور متناسب در جامعه توزیع نشده باشد. 

نمودار شماره 1: در همه چهار گروه وضعیت توسعه انسانی افت در رشد شاخص توسعه 
انسانی را تجربه کرده اند.

ســال های 2008 ـ 2000 شــتاب گرفتند، اما متعاقبًا رشــد به میزان زیادی از طریق 
کاهش رشد سال های مدرسه افت کرده است. با وجود موفقیت در آموزش ابتدایی 
با نرخ میانگین ثبت نام ناخالص 100 درصد رفتن بیشــتر شــاگردان به سطح دوم و 
باالتر تحصیلی دشــوارتر شده است. در این گروه کشــورها، 43 درصد کودکانی 
کــه در آموزش ابتدایی ثبت نــام می کنند، تحصیات خــود را تکمیل نمی کنند، 
درحالی که نرخ ثبت نام ناخالص در ســطح متوســطه آموزشی به طور میانگین فقط 
39 درصد است. نتیجه آنکه انتقال در سطح ابتدایی به متوسطه و باالتر تحصیلی به 
میزان غیرقابل قبولی پایین است. ازاین رو سرمایه گذاری های بیشتری برای پیشگیری 

از آسیب پذیری های آینده نیاز است.
جدول شماره 1. شاخص توسعه انسانی و مؤلفه های آن )2010 و 2013(

منطقه یا گروه توسعه 
انسانی

عه 
وس

ص ت
شاخ

ش 
ارز

انی
انس

دو 
در ب

ی 
دگ

ه زن
د ب

امی
ال(

 )س
ولد
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ی 
ل ها

 سا
گین

میان
ال(

 )س
رسه

مد

ظار 
د انت

مور
ی 

ل ها
سا

ال(
 )س

رسه
 مد

ن به
رفت

ص 
خال

د نا
رآم

ه د
سران

ت(
در

ی ق
رابر

ی )ب
مل

2010201320102013201020132010201320102013
توسعه انسانی بسیار باال

توسعه انسانی باال
توسعه انسانی متوسط
توسعه انسانی پایین

0/185
0/723
0/601
0/479

0/890
0/735
0/614
0/493

79/7
73/9
67/1
58/2

80/2
74/5
67/9
59/4

11/7
8/1
5/5
4/1

11/7
8/1
5/5
4/2

16/2
13/1
11/3
8/7

16/3
13/4
11/7
9/0

38548
11584
5468
2631

40046
13231
5960
2904

0/6750/68269/770/26/26/311/711/81528115817کشورهای عربی
0/6880/70373/574/07/47/412/312/5862810499شرق آسیا و پاسیفیك
0/7260/73870/771/39/69/713/213/61128012415اروپا  و آسیای مرکزی

امریکای التین  و 
 دریای کارائیب

0/7240/74074/274/97/97/913/813/71292613797

0/5730/58966/467/24/74/710/611/247325195جنوب آسیا
0/4680/50255/256/84/84/89/49/729353152صحرای افریقا

0/6930/70270/370/87/77/711/912/21280813723دنیا
0/7250/74971/9747/27/813/015/21334413451ایران

Source: Human Development Report Office Calculations

Source: Human Development Report Office Calculations
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جدول شماره 2. باالترین تفاوت های مثبت بین رتبه سرانه درآمد ناخالص ملی و 

رتبه شاخص توسعه انسانی برحسب گروه های توسعه انسانی 2013

رتبه سرانه درآمد وضعیت توسعه انسانی
ناخالص ملی

رتبه شاخص 
تفاوتتوسعه انسانی

توسعه انسانی بسیار باال
نیوزیلند
استرالیا

جمهوری کره
ایرلند

لهستان

30
20
33
38
51

7
12
15
11
35

23
18
18
17
16

توسعه انسانی باال
گرجستان
سریانکا

تونگا
فیجی

اوکراین

116
103
127
114
109

79
73
100
88
83

37
30
27
26
26

توسعه انسانی متوسط
ساموا

تاجیکستان
فلسطین
وانواتو

کیربیاتی

134
157
129
153
154

106
133
107
131
133

28
24
22
22
21

توسعه انسانی پایین
رواندا

ماداگاسکار
زیمبابوه

جزایر سلیمان
نپال

171
174
175
172
158

151
155
156
157
145

20
19
19
15
13

Source: Human Development Report Office Calculations
توسعه انسانی و درآمد سرانه در ایران

مطالعات نشــان می دهد درآمد سرانه ممکن است به سه دلیل لزومًا به معنای درآمد 
باالتر برای همه یا بیشتر خانواده ها نباشد.

اول. دولت ممکن اســت منافع حاصل از رشــد اقتصادی و درآمد ســرانه باالتر را 
صرف بهبود رفاه شــهروندان نکند، بلکه برای تقویت قدرت سیاسی خود درآمد را 

صرف هزینه های نظامی، امنیتی یا پروژه های جاه طلبانه پرهزینه کند. 
دوم. دولت ها ممکن اســت با ســرکوب میــل به مصرف، منابع حاصلــه را از نظر 
اقتصادی صرف ســرمایه گذاری آینــده کنند، به گونه ای کــه افزایش مصرف در 
دوره های بعد امکان پذیر شــودکه در این صورت نسل فعلی از سطح رفاه پایین تری 

برخوردار خواهد شد.
سوم. حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افزایش یابد با توجه به وجود شکاف 
درآمدی بسیار محتمل خواهد بود کسانی که وضع رفاهی بهتری دارند بخش اعظم 
منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص دهند و سهم گروه های فقیر بسیار کمتر 

از گروه های دیگر افزایش یابد )ولی بیگی و دیگران، 1389(.
بنابراین افزایش شاخص توسعه انسانی به اتکای افزایش درآمد سرانه، لزومًا به معنای 
وضعیت بهتر کشورها از لحاظ توسعه انسانی نیست. این پدیده در میان کشورهای 
نفتی از جمله ایران به روشــنی ماحظه می شــود. برای نمونه در سال 2005 در میان 
کشــورهای عضو اوپك، کویت،  قطر و امــارات متحده عربی به ترتیب باالترین و 
کشورهای آنگوال، نیجریه و اندونزی به ترتیب کمترین سطح شاخص توسعه انسانی 
را در میان کشورهای عضو داشته اند. همچنین با توجه به رتبه درآمد سرانه یا وضعیت 
توســعه اقتصادی این کشــورها در جهان، آنگوال، ایران و الجزایر به ترتیب با منفی 
33، 23 و 22 رتبه تفاوت بین ســطح توسعه انسانی و درآمد سرانه )به عنوان یکی از 
شاخص های مهم توسعه اقتصادی(، از نامناسب ترین وضعیت توسعه انسانی نسبت 

به سطح درآمد سرانه برخوردار بوده اند.
در مقابل کشورهای اکوادور، ونزوئا و اندونزی به ترتیب با 21، 14 و 6 رتبه تفاوت، 
دارای بهترین وضعیت توسعه انسانی نســبت به سطح درآمد سرانه بوده  اند. به طور 
متوســط این تفاوت رتبه در کشــورهای این ســازمان حدود 7- بوده که داللت به 
وضعیت نامناسب سطح توسعه انســانی اعضای این سازمان نسبت به سطح درآمد 

سرانه آن ها دارد.

نمودار شماره 2. درحالی که همه مناطق بهبود در شاخص توسعه انسانی را 
گزارش کرده اند. عالئم افت این شاخص در حال پدیدارشدن است.

توجه: گروه بندی بر اساس وزن داده شده به جمعیت در 99 کشور
Source: Human Development Report Office Calculations

توجه: گروه توســعه انســانی برحســب میزان خط برش به کاررفته در ســال 2013 
دسته بندی شده اند.

Source: Human Development Report Office Calculations
جابه جایی بین گروه های توسعه انسانی می تواند در 141 کشور ردیابی شود. )نمودار 

شماره 3(
از 47 کشور در گروه توسعه انسانی پایین در سال 1990، 16 کشور اکنون در گروه 
متوسط و یک کشور)چین( در گروه باال قرار دارند. از 45 کشور که در سال 1990 
در گروه توســعه انسانی میانه بودند، 29 کشور اکنون در گروه توسعه انسانی باال و 
سه کشــور )آرژانتین،  کرواسی و عربستان ســعودی( حاال در گروه توسعه انسانی 
بسیار باال هســتند. به طور چشمگیری 32 کشور که در سال 1990 در گروه توسعه 
انســانی باال بودند )نزدیك به 90 درصد آن ها( اکنون در گروه توســعه انسانی بسیار 

باال قرار دارند.
برخی کشــورها عمدتًا به دلیل افزایش درآمد سرانه از شاخص توسعه انسانی باالتر 
برخوردار شده؛ اما برخی دیگر اقدامات و برنامه های جامع تر و بهتری را برای بهبود 
شاخص به اجرا درآورده اند و به همین دلیل فاصله زیادی بین درآمد سرانه ناخالص 

ملی و رتبه شان در شاخص توسعه انسانی ماحظه می شود. )جدول 2(
فاصله مثبت باال بیشتر در رتبه آسیای شرقی و پاسیفیك و در اروپا و آسیای مرکزی 
گزارش شده، درحالی که شکاف مبتنی بر درآمد در کشورهای عربی و زیر صحرای 
آفریقا بیشتر هستند. کشورهای با تفاوت مثبت بین درآمد و شاخص توسعه انسانی 
متمایل به میزان باالتر توســعه انســانی هســتند و اکثریت نیز به گروه کشورهای با 
توسعه انسانی باالتر رفته اند. آن ها همچنین نابرابری کمتر و نسبت کمتری از مردم 
فقیر و نزدیك به فقر دارند. آن ها عموماً  با نابرابری پایین شــروع کرده اند و از طریق 
ســرمایه گذاری زیاد در آموزش و ســامت مردم و به همان میــزان هزینه در زمینه 

حمایت اجتماعی، آن را بیشتر کاهش داده اند.
دسترســی بهتر به خدمات ســامت، مرگ ومیر مادران و کودکان را کاهش داده 
و اغلب به طور عمومی کیفیت زندگی را بهبود بخشــیده اســت. افزایش نرخ سواد 
و بهبــود مهارت ها نقش حیاتی در افزایش قابلیت هــای مردم به همان میزان امکان 
اشــتغال و بهره وری آن ها داشــته اســت. برنامه های حمایت اجتماعــی افراد را در 
برابر آســیب پذیری حاصل از شوك ها محافظت کرده اند. تمامی این ابعاد به واسطه 

پیشرفت توسعه انسانی پی ریزی شده اند.

نمودار شماره 3. پیشرفت به گروه توسعه انسانی باالتر از سال 1990
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این کاهش به دلیل تغییرات و کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است.
بنابراین در مجموع شــاخص توسعه انسانی ایران به شــدت تحت تأثیر سرانه درآمد 
و آن هم متأثر از درآمد حاصل از فروش نفت اســت. ازاین رو نوســانات حاصل از 
میزان اســتخراج و فروش نفت و قیمت آن در بازار جهانی به سرعت شاخص و رتبه 
توسعه انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد. رفع این مشکل تنها در پرتو تقویت و بهبود 

شاخص های سامت و آموزش کشور است.
نابرابری، تهدیدی مهم برای توسعه انسانی

یکی از موانع اصلی در برابر توســعه، نابرابری عمیق و مزمن اســت که فرصت ها را 
محدود و بافت اجتماعی را فرســوده می کند. نابرابری های زیاد در درآمد، ثروت، 
آموزش، ســامت و دیگر ابعاد توسعه انسانی در سراسر دنیا به تشدید آسیب پذیری 
گروه های منزوی شــده و تضعیف توانایی آن ها برای بازســازی آثار شــوك ها منجر 
می شود. مردم مجتمع شده در انتهای توزیع وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تصادفی 
آنجا قرار نگرفته اند. آن ها فاقد میزان کافی قابلیت ها برای توانا ســاختن خودشــان 
هســتند تا یك زندگی رضایتمندانه داشته باشند، لذا چنان که انتظار می رود نسبت به 
خطرات سامت و شوك های زیست محیطی آب و هوایی و اقتصاد آسیب پذیرترین 

مردم هستند.
بر اساس گزارش توسعه انسانی 2014 دارایی 85 نفر از ثروتمندترین مردم دنیا معادل 
3/5 میلیارد نفر از فقیرترین مردم دنیا اســت. بین ســال های 1990 و 2010 نابرابری 
درآمدی در کشــورهای درحال توســعه 11 درصد افزایش داشــته است. نابرابری در 
ســامت و آموزش کاهش یافته، اما همچنان در برخی مناطق باال باقی مانده است. 
زیر صحرای آفریقا باالترین میزان نابرابری درآمدی و جنوب آسیا باالترین نابرابری 
آموزشــی را دارد. نابرابری به خصوص نابرابری فرصت ها، تهدید بزرگی برای توسعه 
انسانی اســت و فراتر از آستانه معینی، این نابرابری به رشد اقتصادی، کاهش فقر و 
کیفیت تعهد سیاســی و اجتماعی آسیب می رساند. نابرابری باال همچنین احساس 
مشــترك رضایت خاطر را تنزل می دهد و رانت جویی گروه های ذی نفوذ را تســهیل 
می کند. رانت جویی رفتن به سمت به دست آوردن سهم بزرگ تر از کیک بیش از 
بزرگ تر شدن آن و تصرف سهمی از منابع و درنتیجه تضعیف اقتصاد است. نابرابری 
از طریق کاهش سرمایه گذاری در خدمات اساسی و خیرهای عمومی، کاهش رشد 
فزاینده نظام مالیاتی و افزایش چشم انداز بی ثباتی سیاسی مانع توسعه انسانی در آینده 
می شــود. نابرابری باال بین گروه ها نه تنها غیرعادالنه است، بلکه می تواند بر زیست 
بهتر اثر گذاشــته و ثبات سیاسی را تهدید کند. وقتی گروه های خاص موردتبعیض 
واقع می شــوند، در مقابل منابع و قدرت بر اســاس شایستگی ها توزیع نمی شوند و 
مانع موفقیت افراد بااســتعداد می شوند. این نابرابری گروهی نارضایتی و شکایت ها 

را تشدید می کند.
این اولین نوبت نیســت که گزارش توسعه انسانی چنین آمار تکان دهنده ای از فقر و 
نابرابری کشورها ارائه می دهد. برای نمونه در گزارش توسعه انسانی 1998 درباره 20 

درصد ثروتمندترین مردم جهان آمده بود که آن ها:
ـ 45 درصد کل گوشــت و ماهی جهان را مصرف می کنند، درحالی که 20 درصد 

فقیرترین جمعیت دنیا تنها 5 درصد از این دو کاال را مصرف می کنند.
ـ 58 درصد کل انــرژی جهان را مصرف می کنند،  درحالی که 20 درصد فقیرترین 

جمعیت دنیا تنها 4 درصد انرژی را مصرف می کنند.
ـ 84 درصــد کل کاغذ جهان را مصرف می کننــد، درحالی که مصرف 20 درصد 

فقیرترین جمعیت دنیا کمتر از یک درصد است.
ـ 1/3 میلیارد نفر مردم کشورهای درحال توسعه با درآمدی کمتر از یك دالر امریکا 
روزگار می گذراننــد و در اقتصادهــای در حال گــذار 120 میلیون نفر زیر خط فقر 

درآمدی چهار دالر در روز به سر می برند.
در فاصله گزارش های منتشرشده ســال 1990 تا 2007 شواهد نشان می داد عاوه بر 
اینکه نابرابری در برخی شــاخص ها در میان کشــورهای جهان روندی رو به رشــد 
داشــته، در داخل کشــورهای جهان سوم ملموس تر بوده اســت. چنان که نابرابری 
توسعه بین نواحی در این گونه کشورها، موجب به وجودآمدن شکاف شهری شده که 
تأثیرات منفی چندبعدی به دنبال داشته است. در گزارش توسعه انسانی 2007 به سه 
دلیل برای نشان دادن نابرابری در سطح جهان اشاره شده است: امروزه حدود 2742 
میلیون نفر بدون دسترســی به بهداشت مناســب و کافی و بیش از 830 میلیون نفر 
به طورجدی دچار سوءتغذیه هستند. تفاوت میانگین امید به زندگی در بین کشورهای 
با درآمد باال و پایین 19 ســال اســت و 10 درصد ثروتمندترین جمعیت جهان تقریبًا 

)2007 ,UNDP( .نصف درآمد جهان را دریافت می کنند

جدول شماره 3. مقدار شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپك )2005(
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اندونزی

ایران
کویت
لیبی
عراق
قطر

عربستان
امارات
ونزوئا

0/733
0/446
0/772
0/728
0/759
0/811
0/818
0/47

0/875
0/812
0/868
0/792

104
162
89
107
94
33
54
158
35
61
39
74

9
12
7
10
8
1
4
11
2
5
3
6

-22
-33
21
6

-23
-8
4
4

-12
-19
-12
14

در مثالی دیگر درحالی که در گزارش توسعه انسانی 2007 درآمد سرانه ایران به مراتب 
باالتر از آلبانی اســت در همان حال آلبانی از لحاظ شــاخص توسعه انسانی رتبه ای 
باالتر از ایران دارد. ازاین رو رتبه شــاخص توسعه انسانی و رتبه درآمد سرانه کشورها 
نشان می دهد که تا چه حد ثروت و درآمد کل کشورها صرف بهبود کیفیت زندگی 
شــهروندان شده اســت. پایین تربودن شاخص توسعه انســانی در ایران در مقایسه با 
درآمد سرانه نشان می دهد متغیرهای توسعه انسانی )آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین 
اجتماعی( متناسب با رشد درآمد سرانه کشورها بهبود نیافته اند. در نمونه دیگر قطر 
درآمد سرانه باالتری از اتریش دارد، ولی رتبه قطر در توسعه انسانی 35 و رتبه اتریش 
15 است و درواقع رتبه توسعه انسانی قطر 26 واحد کمتر از درآمد سرانه اش است. به 
همین ترتیب رتبه شاخص توسعه انسانی در امارات متحده عربی 22 واحد، عربستان 
15 واحد و ایران نیز 15 واحد عقب تر از رتبه درآمد ســرانه اســت. ایران و پاناما هر 
دو دارای درآمد ســرانه یکسانی هستند )حدود 8500 دالر( درحالی که پاناما در رتبه 

شاخص توسعه انسانی 14 واحد جلوتر و ایران 15 واحد عقب تر است )همان(.
منفی بودن شکاف بین درآمد سرانه و شاخص توسعه انسانی نشان می دهد درآمدهای 
کسب شــده به طور مناســب و یکنواخت و با هدف رفاه جامعه و مؤلفه های توسعه 
انسانی شــامل آموزش و بهداشــت صرف نشــده اند، به عبارت دیگر، توزیع درآمد 
عادالنه صورت نمی گیرد. در گزارش توســعه انســانی 2008 تفاوت رتبه شــاخص 
توسعه انسانی و درآمد در کشورهایی مانند فرانسه و چین به ترتیب 8 و 15 و در مقابل 
در کشورهایی مانند امارات )12-(، عربستان )19-(، مالزی )6-(، ترکیه )18-(، هند 

)11-( و ایران )13-( است.
در مقایســه،تغییرات ایجادشده در رتبه شاخص های توسعه انسانی کشورهای عضو 
اوپک در فاصله ســال های 2005 و 2008 نیز نشان می دهد با وجود صعود رتبه همه 
آن ها به جز ونزوئــا و الجزایر )24 رتبه کاهش( و کویت )بدون تغییر(، افزایش رتبه 
آن ها محصول افزایش قیمت نفت و در نتیجه درآمد سرانه بوده و درواقع تغییری در 
امید به زندگی و پیشرفت آموزشی آن ها حاصل نشده است. ازاین روست که عربستان 
 ســعودی با باالترین میزان صــدور درآمد نفت در بین کشــورهای اوپك در فاصله 

2008ـ  2005، 15 رتبه افزایش شاخص توسعه انسانی داشته است. 
صادقی و دیگران )1386( با محاسبه روند شاخص توسعه انسانی در فاصله سال های 
1383ـ  1339 نتیجه گرفتند طی چهار دهه اخیر شــاخص توســعه انســانی کشور 
 از رشــد قابل توجهی برخوردار بوده اســت. بیشترین رشد شــاخص بین سال های 
1354 ـ 1349 اتفاق افتاده که به دلیل افزایش درآمد سرانه ناشی از درآمدهای نفتی 
بوده است. پس از سال 1354 این شاخص با رشد اندکی تا سال 1383 افزایش یافته و 
به 0/751 رسیده است. در فاصله سال  های 1339 تا 1383 درآمد سرانه 270 درصد 
رشد داشته که در مقایسه با دیگر مؤلفه ها باالترین رشد بوده است. پس ازآن نیز رشد 

134 درصدی نرخ باسوادی بر شاخص توسعه انسانی اثرگذار بوده است.
مطالعه خانی و دیگران )1387( نشان می دهد شاخص توسعه انسانی در بیشتر مناطق 
در سال 1385 )2006( نسبت به سال 1375 )1996( سیر نزولی داشته که بیشترین بار 



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 8

8

93
ره 

ما
شـ

    
|   

94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 8

9
گزارش توســعه انسانی سال 2010 شاخص نابرابری تعدیل شده توسعه انسانی را ارائه 
کرد. این مقیاس نابرابری چگونگی توزیع پیشرفت هر کشور برحسب ایجاد شاخص 
توسعه انســانی -امید به زندگی، سال های مدرسه و درآمد- را محاسبه می کند. این 
شــاخص فراتر از سنجش نســبی نابرابری درآمدمحور به سوی ماحظه نابرابری در 
آموزش و سامت می رود و اغلب افت میزان شاخص توسعه انسانی به دلیل نابرابری 
گزارش شــده از طریق تفاوت بین شاخص توســعه انسانی و شاخص توسعه انسانی 
تعدیل شــده برحســب درصد اندازه گیری می شود. بر اســاس داده های 94 کشور 
درحال توسعه، میانگین میزان شاخص توسعه انسانی ازدست رفته به دلیل نابرابری در 
بیشتر مناطق به جز آسیای شــرقی و پاسیفیك کاهش یافته است )نمودار شماره 4(. 
باالترین میزان ازدست رفته، اختصاص به زیر صحرای آفریقا )34 درصد( دارد، پس 
از آن جنوب آســیا )29 درصد(، کشــورهای عربی )29 درصد( و امریکای التین و 
کارائیب )25 درصد( قرار دارند. پایین ترین میزان شاخص توسعه انسانی ازدست رفته 
در اروپا و آســیای مرکزی )13 درصد( گزارش شده است. بر اساس گزارش توسعه 
انسانی 2014 شاخص توسعه انسانی تعدیل شده ایران برحسب نابرابری معادل 0/498 
برآورد شــده که در مقایســه با شاخص توسعه انســانی 33/6 درصد کاهش یافته و 
ایران را در ردیف کشــورهای با توسعه پایین قرار داده است، به نحوی که رتبه جهانی 

شاخص 34 واحد کمتر شده است.
 توجــه به گزارش توســعه انســانی 2010 وضعیــت نابرابری را در فاصله ســال های 
2010ـ  2000 منعکــس کرده و گزارش توســعه انســانی 2014 نابرابری را در فاصله 
ســال های 2013ـ  2003 نشان می دهد. گروه بندی بر اساس وزن داده شده جمعیت 

94 کشور درحال توسعه است.
در میان مؤلفه های شــاخص توسعه انسانی در سطح جهانی، میانگین نابرابری برای 
ســامت، 19 درصد )کمتر از 23 درصد در ســال 2010(، برای آموزش 27 درصد 
)حدود همان در ســال 2010( و 23 درصد برای درآمد )باالتر از 31 درصد در ســال 
2010( اســت. برای سامت بیشترین نابرابری در زیر صحرای افریقا )37 درصد( و 
بعدازآن آســیای جنوبی )25 درصد( است. با جود این هر دو منطقه پیشرفت زیادی 
به واسطه برنامه های واکسیناسیون و تغذیه بهتر داشته اند که به میزان زیادی مرگ ومیر 
کودکان زیر پنج سال را کاهش داده است. باالترین سطح نابرابری در زمینه آموزش 
در آســیای جنوبی )42 درصد(، کشورهای عربی )41 درصد( و زیر صحرای افریقا 
)37 درصد( گزارش شده است. به استثنای اروپا و آسیای مرکزی پیشرفت محدودی 

در کاهش نابرابری ها در آموزش ایجاد شده است.
باالترین میــزان نابرابری در درآمد اختصاص به امریــکای التین و دریای کارائیب 
)36 درصــد( و پس ازآن زیر صحرای افریقا )28 درصد( دارد. نابرابری درآمدی در 
امریکای التین و کارائیب کاهش یافته است، اگرچه به نظر می رسد در جنوب آسیا 
و زیر صحرای آفریقا افزایش داشته است. به طورکلی کاهش نابرابری درآمد در چند 

منطقه افزایش یافت و نابرابری در آموزش به طور نسبی ثابت باقی مانده است.

نابرابری درآمد در ایران
در ایران مؤلفه های شاخص توسعه انسانی سال 2014 برحسب نابرابری برای سامت، 
12/5 درصــد )17/3 درصد در ســال 2010(، برای آمــوزش 73/3 درصد و برای 
درآمــد 46/6 درصد گزارش شــده که در مورد درآمد و آموزش بیشــتر از میانگین 

نابرابری در سطح جهانی و برای سامت کمتر از میانگین نابرابری جهانی است.
مطالعــات متعدد درباره نابرابری در ایران اغلب حکایــت از ثبات و پایداری آن در 
ســاختار اقتصادی از یك ســو و تأثیر جدی و مؤثر منفی آن بر توســعه انسانی دارد. 
اگرچه درآمد ســرانه ایران از 1985 دالر در سال 1339 به 4976 دالر در سال 1355 
رسید و 150 درصد رشد داشت که نشانگر بهبود عمومی در وضعیت جامعه ایرانی 
بــود، اما در همان حال این روند بهبود درآمد ســرانه که عمدتــًا تحت تأثیر افزایش 
درآمدهای نفتی بود، هرگز به معنای کاهش نابرابری نبوده و نیست. در دو دهه اول 
پس از انقاب 1357 درآمد ســرانه پس از افت نسبت به سال 1355، در اواخر دهه 

اول روند بهبود را نشان داد.
ذاکر هنجنی )1386( با محاسبه سه شاخص اتکینسون،1 تایل2 و ضریب جینی3 برای 
سال های 1383ـ  1363 وضعیت نابرابری را در این دوره بررسی کرد و نتیجه گرفت:

اول. روند نابرابری در دوره زمانی یادشده با هم سازگاری دارد، اما در دامنه تغییرات 
بیشــترین سطح نابرابری به ترتیب در ســال های 70ـ  69 )دولت سازندگی هاشمی 
رفســنجانی( و 65 )دولت جنگ و مهندس موسوی( در مناطق شهری و کمترین 
سطح نابرابری به ترتیب در ســال های 83 ـ 82 )دولت اصاحات و آقای خاتمی( 
گزارش شــده است. در سطح روســتاها نیز بیشــترین میزان نابرابری به ترتیب در 

سال های 65 و 69 و 70 و کم ترین آن در سال های 82 و 83 بوده است.
 دوم. محاســبه شــاخص تایل در مناطق شــهری بیشــترین نابرابری را در سال های 
70ـ  69 و 66 و کمتریــن آن را در ســال های 83 و 82 نشــان می دهد. در مناطق 
روســتایی بیشترین مقدار نابرابری در ســال های 70ـ  69 و 65 و کمترین مقدار در 

سال های 82 و 81 است. درهرحال سطح نابرابری در سال 83 کمتر از 63 است.
ســوم. بر پایه ضریب جینی به ترتیب طی ســال های 65، 66 و 70 بیشترین مقدار 
نابرابری در ســال های 83 و 82 کمترین میزان نابرابری در شــهرها بوده است. در 
مناطق روستایی نیز بر پایه همین شاخص میزان نابرابری در سال های 69، 70 و 77 و 
کمترین آن در سال های 66 و 68 بوده است، اما درهرحال نابرابری در هر دو مناطق 

شهری و روستایی در سال 1383 کمتر از 1363 گزارش شده است.
محقق مذکور نسبت به نوسانات شدید روند نابرابری طی سال های 1383 ـ 1363 
ابراز نگرانی کرده و در مورد نتایج حاصل از آن هشــدار داده اســت. نکته دارای 
اهمیــت که در این ارزیابی و مطالعات مشــابه باید در نظر داشــت اینکه در آن ها 
امکان اســتفاده از اطاعات درآمدی وجود ندارد و لذا محاسبات بر مبنای ضریب 
خانوارها انجام می شود که با توجه به دامنه بسیار محدودتر نابرابری ها در مصرف و 
در مقایســه با درآمد، نتایج به دست آمده نابرابری را تعدیل شده، نمایش می دهند و 

نمودار شماره 4. میانگین شاخص توسعه انسانی ازدست رفته ناشی از نابرابری در بیشتر مناطق کاهش یافته است.

Source: Human Development Office Calculations
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حال اگرچه بر پایه همین اطاعات در فاصله ســال های پس از انقاب با نوساناتی 
نابرابری کاهش یافته، اما درهرحال این تغییر قابل توجه نبوده و هنوز ایران را در ردیف 

یکی از نابرابرترین کشورهای منطقه قرار می دهد.
راغفر و همکاران )1387( در مطالعه مشابه مطالعه قبلی وضعیت نابرابری در ایران را 
طی سال های 1363 و 1385 محاسبه کردند و نتیجه گرفتند باوجود فرازونشیب های 
میزان نابرابری درآمد در میان خانوارهای کشــور، شــدت نسبی نابرابری درآمد در 
دوره زمانی موردمطالعه روند کاهنده داشته و در سال آخر )1385 ـ 1384( )دولت 
احمدی نژاد( این روند فزاینده است، اما درهرحال میزان کاهش نابرابری در سال های 
مذکور بسیار محدود و غیرمؤثر بوده و درمجموع حاکی از ناکارآمدی سیاست های 
توزیعی اعمال شــده و تأثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از عوامل غیرسیاستی است 
که در مناطق شهری و روستایی کشور نیز به ترتیب متفاوتی تأثیر گذاشته و موجب 

افزایش یا کاهش نابرابری توزیع درآمد شده است.
بر اســاس محاســبات محقق نامبرده ضریب جینی در خانوارهای شهری در دامنه 
0/380 )سال 1372( و 0/431 )1366( نوسان داشته و از 0/411 سال اول )1363( 
به 0/401 در ســال پایانی )1385( رسیده، که هماهنگ با نتایج دیگر پژوهش ها در 
این زمینه اســت. همچنین شاخص تایل در خانواده  های شهری از 0/303 در سال 
1363 به 0/287 در سال 1385 رسیده و بیشترین میزان نابرابری بر مبنای آن متعلق 
به سال 1370 و کمترین معادل 0/261 در سال 1372 بوده است. محاسبه شاخص 
اتکینســون در مطالعه راغفر )1387( نیز ضمن تأیید کاهش بســیار ناچیز نابرابری، 

باالترین میزان را سال 1369 و کمترین آن را سال 1372 نشان می دهد.
در همین مطالعه نشــان داده شده که نسبت میانگین درآمد 10 درصد ثروتمندترین 
خانوارهای شــهری به فقیرترین آن ها از 14 برابر در ســال 1363 به 11 برابر در سال 
1385 رسیده است. راغفر )1387( همین شاخص ها را در دوره زمانی یادشده برای 

مناطق روستایی نیز محاسبه کرده و نتیجه می گیرد:
اندازه  ضریب جینی خانوارهای روســتایی از 0/397 در ســال 1363 به 0/400 در 
سال 1385 رسیده است. باالترین میزان ضریب جینی معادل 0/432 در سال 1370 

و کمترین آن 0/373 در سال 1367 گزارش شده است.
اندازه شــاخص اتکینسون در خانوارهای روستایی در سال 1362 برابر 0/134 و در 
سال 1385 با کمی کاهش0/130 است. بیشترین اندازه شاخص در حدود 0/159 

)سال 1370( و کمترین آن ها در حدود 0/115 )سال 1381( است.
شاخص تایل با ضریب الگوی توزیع درآمد و خانوارهای روستایی در باالترین میزان 

برابر 0/886 در سال 1370 و کمترین آن 0/834 در سال 1382 است.
در ســال 1364 در خانوارهای روســتایی 10 درصد ثروتمندترین خانوارها 13 برابر 

خانوارهای کم درآمد، درآمد داشته اند که در سال 1385 به 11 برابر رسیده است.
کیــد بر نوســانات قابل توجه در میــزان نابرابری تصریح  راغفــر )1387( ضمن تأ
می کند اصواًل تأثیر سیاست های اقتصادی  بر فقر و نابرابری طی دوره مطالعه بیشتر 
تابع درآمدهای نفتی دولت ها بوده اســت تا سیاســت های هدفمنــد دولت ها برای 
کاهش فقر و نابرابری؛ درواقع درآمدهای نفتی طی ســال های مطالعه به وضوح در 
سیاست های اقتصادی نمود پیدا کرده است. به دنبال کاهش شدید درآمدهای نفتی 
همچون سال 1365، درجه ای از رکود اقتصادی و کاهش مخارج عمومی دولت ها 
را شــاهدیم که این نیز به نوبه خود موجب افزایش فقر و توســعه نابرابری در جامعه 
می شــود. افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی از ســال 1384 به بعد نیز موجب بروز 
بیماری هلندی در کشــور شد که مشابه پدیده ای اســت که در سال های 1353 و 
1354 در اقتصــاد ایران رخ داد. افزایش شــدید درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ 
مبادله ارز به زیان صادرات می شــود که با توجه به فقــدان انضباط مالی دولت ها،  
افزایش شــدید واردات را به دنبال دارد. هر دو این پدیده ها در طرف عرضه اقتصاد 
موجب کاهش تولید در داخل و افزایش رکود شده و در طرف تقاضا افزایش شدید 
تقاضا را به دنبال داشــته است. همین امر موجب روند شدید و فزاینده تورم شد که 
نتیجه آن پولدارترشدن پولدارها و فقیرترشدن فقیرها بود و به تعمیق شکاف نابرابری 

انجامید.
ســاختار نابرابر در اقتصــاد ایران در دهــه 1384 ـ 1375 موضــوع مطالعه ترابی و 

همکاران )1387( است که بر پایه آن نتیجه گرفته شده:
-در طول دوره موردبررســی هزینه های مصرفی دهك های باال نسبت به دهك های 
پایین از رشد بیشتری برخوردار بوده و این موضوع در کاهش نابرابری تأثیری منفی 

داشته است.
در طول دهه موردبررســی ساختار نابرابر اقتصاد علی رغم تغییرات کوچك در روند 

آن از ثبات نسبی برخوردار بوده و به طور متوسط 87 درصد از نابرابری کل ناشی از 
نابرابری بین دهك ها بوده است.

-در ســال 1384 باوجود اثــر مثبتی که جزء خوراکی بر کاهــش برابری )افزایش 
نابرابری( در مناطق روســتایی داشــته اســت، اما به دلیل اثر قوی تــر و مثبت جزء 
خوراکی در مناطق شهری همراه با افزایش سهم آب در مخارج کل، نابرابری کل 

در سال 1384 نسبت به سال 1383 کاهش یافته است.
-در دوره زمانی موردبحث خانوارهای با سرپرســت زن و دارای تحصیات دیپلم 
و پایین تر که مســتأجر هســتند بیش از دیگران در معرض کاهش درآمد و شکاف 
نابرابــری بوده انــد. کفایی و دیگران )1389( نیز با بررســی روند ضریب جینی در 
کید بر افزایش نابرابری درآمد خانوارهای  فاصله ســال های 1386 ـ 1376 ضمن تأ
روســتایی در مقایســه با خانوارهای شــهری نتیجه گرفتند در خانوارهای روستایی 
در ســال 1377 ضریب جینی به حداکثر خود معادل 0/4399 رســیده و پس ازآن 
کاهش یافته تا به 0/3961 در ســال 1382 رسیده اســت، اما در این فاصله ضریب 
جینی خانوارهای شــهری افزایش داشته و از 0/3957 به 0/4088 رسیده، اما طی 
ســال های 80 تا 82 کاهش یافته و به 0/3883 رسیده و البته بیشترین مقدار آن در 
سال 1380 بوده است، به عاوه ضریب جینی درآمد سرانه )فرد( شهری با افت وخیز 
بیشتر همراه بوده و از 0/4318 در سال 1376 به 0/4291 در سال 1381 و درنهایت 
با کمی تغییر به 0/4237 در ســال 1376 رسیده اســت. محقق نامبرده با محاسبه 
شــاخص جینی تك پارامتری که از دقت بیشتری نسبت به ضریب جینی برخوردار 
اســت، نتیجه می گیرد نابرابری در ایران بیش از آن اســت که ضریب جینی نشان 

می دهد.
چنان که اشاره شد کفایی )1389( در بررسی های خود نتیجه گرفت شدت نابرابری 
درآمدی خانوارهای روستایی به مراتب بیشتر از خانوارهای شهری است، درعین حال 
نابرابری درآمدی فردی در مناطق روستایی از شهری کمتر است. هرچند به مرورزمان 
فاصله و شکاف نابرابری در روستا بیشتر از شهر شده و این شکاف روندی صعودی 
داشــته، ولی از ســال 1383 به بعد تا حدودی ثابت مانده است. از دیگر نتایج مهم 
این مطالعه آنکه میزان نابرابری در خانوار شــهری کمتر از میزان نابرابری درآمد فرد 
شهری اســت درصورتی که میزان نابرابری خانوار روســتایی بیش از میزان نابرابری 
درآمد فرد روستایی است. بدیهی است لحاظ کردن بعد خانوار باعث کاهش میزان 
نابرابری روســتایی و افزایش میزان نابرابری شهری شــده است. در هر دو صورت 

میزان نابرابری در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری گزارش شده است.
مطالعات دربــاره نابرابری در ایران بر ثبات و اســتمرار آن تأکید می کنند. مطالعه 
راغفر و دیگران )1391( نشان می دهد شاخص های نابرابری از جمله ضریب جینی 
طی دوره زمانی 1389 ـ 1366 تقریبًا پایدار بوده که نشــان دهنده انعطاف ناپذیری 
نظام اجتماعی برای کاهش نابرابری هاســت. به عاوه محاســبه ضریب جینی در 
شهرها و روستاها طی دوره موردبحث نیز نشان می دهد نابرابری در روستاها بیش از 
نابرابری در شــهرها بوده است. اگرچه در شهرها و روستاها روند متفاوتی طی شده 
اســت. همچنین مقایسه استان های کشــور در این مطالعه بر پایه ضریب جینی نیز 
حاکی از شکاف بیشتر بین استان هاست. محققان تأکید کرده اند حتی نابرابری کم 
در برخی اســتان ها به معنای رفاه بیشتر نبوده، زیرا استان های با ضریب جینی کمتر 

لزومًا از درآمد باالتر برخوردار نبوده اند.■
پی نوشت

1.  شــاخص اتکینســون: اندازه این شــاخص بســتگی به تابع مطلوبیت فردی و تابع رفاه 
اجتماعی )تابع مطلوبیت درآمد برای کل جامعه( در جامعه مقرر می دارد و لذا ممکن است 
برای دو الگوی توزیع درآمد متفاوت به یك اندازه باشــد،  ضمن آنکه اندازه آن نیز می تواند 

خارج از محدوده صفر و یك قرار گیرد.
  Logn 2. شــاخص تایل: اندازه این شــاخص بین صفــر )الگوی توزیع درآمــد عادالنه( و
)بــرای الگوی توزیــع درآمد کاماً  ناعادالنه( اســت n تعداد دارندگان درآمد اســت. برای 
تبدیل شاخص تایل به یك شاخص نسبی، از شاخص تایل تعدیل شده استفاده می شود. تایل 
شاخص مطلوبی  برای اندازه گیری نابرابری است، زیرا نسبت به تغییر متناسب کلیه درآمدها 

عدم حساسیت دارد و نسبت به تغییر ثابت درآمد حساسیت دارد.
3. ضریب جینی: به عنوان یك شاخص نسبی به صورت اندازه نسبت میزان نابرابری درآمد در 
جامعه مفروض به حداکثر اندازه ممکن نابرابری در یك الگوی توزیع درآمد کامًا ناعادالنه 
تعریف شــده اســت. ضریب جینی در حدفاصل صفر و یك اســت که صفر معادل برابری 

کامل و یك نشان دهنده نابرابری کامل است.
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مالقــات با معلم جدید: برای بعضی از کودکان 
یکی از مهم ترین علل نگرانی های شروع مدرسه آشنا 
نبودن با معلم جدید است. کودک مردد است که آیا 
معلم را دوســت خواهد داشت؟ آیا معلم با او مهربان 
خواهــد بود؟ یک چنیــن افکاری مدت هــا پیش از 
شروع مدرسه ذهن کودک را به خود مشغول می دارد. 
در بسیاری از کشورها برای غلبه بر این نوع نگرانی ها، 
مدارس یک یا دو بار در ســال روزی را به عنوان »روز 

آزاد« اعام می کنند.
در این روزها معلم ها از وظایف تدریس معاف  شده و 
موظف می شوند که تنها به پرسش های مراجعان که به 
همراه فرزندانشان برای آشنایی با مدرسه جدید مراجعه 
می کنند پاسخ دهند. در این روز کودک با معلم آینده 
خود، محیط مدرســه و شــماری از فعالیت هایی که 
پیش رو خواهد داشت آشنا می شود و معلم جدید او 
تلفن و آدرس الکترونیک خود را برای پرســش های 
احتمالی بعــدی اولیا در اختیار آنان قرار می دهد. این 
نوع برنامه ها فرصت مناســبی را برای آشنا شدن معلم 
و شــاگرد پیش از شروع مدرســه و کاهش برخی از 
نگرانی  هــای کودکان فراهــم می آورد. در راســتای 
هدف فوق، در برخی از شــهرهای انگلستان هرسال 
فارغ التحصیــان دوره ابتدایــی هر مدرســه، در روز 
بازگشایی، در قالب مراسمی شاد، به طور دسته جمعی 
همراه با مسئوالن مدرسه ابتدایی و اولیا خود به مدرسه 
راهنمایی محلــه که در آن ثبت نــام کرده اند هدایت 
می شــوند و در آنجا مورد اســتقبال گــرم مدیریت و 

دبیران مدرسه قرار می گیرند.
دیدار مجدد هم کالســی ها: وجود یک یا دو 
دوســت صمیمی در مدرسه یا چند همشاگردی قبلی 
می تواند به کاهش اضطراب شــروع مدرســه کمک 
کند. حال آنکه قدم گذاشــتن به یــک محیط جدید 
با کودکان ناآشــنا که بعضًا دوســتان یا گروه خود را 
دارند و با بی تفاوتی از کنار کودک تازه وارد گذشــته 
و به بازی و سروصدای خود ادامه می دهند، احساس 
تنهایی و تمایل به بازگشــت به محیط امن و صمیمی 

خانه را در کودک زنده می کند.
بــرای کاهش ایــن نوع نگرانــی، اولیــا می توانند در 
مدت تابســتان با شناسایی برخی از کودکان محله که 
در مدرســه فرزند آنان ثبت نام کرده اند یا به تحصیل 
مشــغول اند، فرصتی برای آشــنایی بیشتر بچه ها باهم 
و تنظیــم برنامه هایی بــرای گرد هــم آوردن آن ها در 
تابستان فراهم و کمک کنند رابطه جدیدی بین آنان 

و جدایــی از خانواده حتی به صورت موقت برایشــان 
دشوار می شــود. حال آنکه اگر کودک احساس کند 
والدین او با اطمینان به وی و اعتماد به مدرســه از این 
رویداد مهم زندگی او اســتقبال می کنند، او نیز به نوبه 
خود با اعتمادبه نفس بیشــتری مدرسه را آغاز خواهد 
کرد؛ بنابراین طی هفته های پیش از بازگشایی مدارس 
به ویژه برای کودکانی که قرار اســت بــرای اولین بار 
به مدرســه بروند الزم اســت اولیا برای فرزند خود از 
مزایای مدرســه، از دوســتانی که پیدا خواهد کرد، از 
تنــوع فعالیت هــا و برنامه های جالب ماننــد اردوها و 
کاس هــای ورزش و... صحبــت کننــد. این کار 
نیازمند صــرف وقت کافی و ایجاد محیطی صمیمی 
در خانه برای گفت وگو اســت. ایــن نوع گفت وگو 
کودک را از نظر ذهنی برای آنچه شــروع مدرســه و 
سال تحصیلی دربر خواهد داشت آماده می کند. طی 
صحبت ها الزم است نگرانی کودکان از شروع مدرسه 
را به عنوان امری طبیعی تلقی کرده و تجربه های شیرین 
گذشته مدرسه خود را برای آن ها بازگو کنیم. کودکان 
معمواًل دوســت دارنــد بدانند پدر و مادرشــان وقتی 
کودک بودند چگونه با مســائل مدرســه به خصوص 
زمانی که کاس ها پرجمعیت تر، ارتباطات جدی تر و 
مقررات سخت گیرانه تر بوده، کنار آمده و آن دوره را 

با موفقیت طی کرده اند.
نکتــه ای کــه در جلب اعتمــاد کــودکان دوره های 
پیش دبســتانی و سال اولی ها مفید خواهد بود، تمرین 
خداحافظــی با کودک در مواردی اســت که مادر و 
پدر به دالیلــی قصد ترک موقت خانــه را دارند. در 
این گونــه مواقع می توانید به کودک اطمینان بخشــید 
به زودی برمی گردید و زمانی که به خانه بازگشتید به او 
بگویید: »دیدی برگشتم«. اگر این کار چند بار تکرار 
شود، هنگامی که در روزهای اول مدرسه می بایست او 

را ترک کنید، بازگشت شما را باور خواهد کرد.
همچنین در روزهای اولیه به جای توقف کنار در مدرسه 
و این پا و آن پا کردن، به گرمی از او خداحافظی کنید 
و به او اطمینان دهید روز خوبی خواهد داشت و شما 
به موقع به دنبال او خواهید آمد. اثربخشی این روش در 
صورتی بیشتر خواهد بود که معلم ها از کاس بیرون 
آمده و در حیاط مدرســه با استقبال گرم از نونهاالن 

آن ها را به کاس هدایت کنند.
2. شناسایی منشأ اضطراب

فرزندان شما ممکن اســت به دالیل زیر دچار دلهره 
باشند:

با اینکه فکر بازگشت به مدرسه پس از گذراندن یک 
تابستان طوالنی موجب خوشحالی و ایجاد هیجان در 
برخی از دانش آموزان می شود، برعکس، بسیاری از 
کودکان و نوجوانان با نزدیک شدن بازگشایی مدارس 
دچار دلهــره و اضطراب می شــوند. یادآوری محیط 
خشک و جدی مدرسه، شلوغی و ازدحام بیش ازحد 
در حیاط، مقررات سخت گیرانه کاس، درس جواب 
دادن ها، سرزنش یا توبیخ ها و از همه بدتر فکر انجام 
تکالیف تمام نشــدنی درسی، در این دسته از کودکان 
واکنش هایی از قبیــل ترس و اضطراب ایجاد کرده و 
حتی گاه ممکن اســت به بروز مشکات جسمانی با 

ریشه های روانی عاطفی در آنان منجر شود.
برای کمک به فرزندان درگذر از این دوران ســخت 
و بازگشــت  به مدرســه با اطمینــان و آرامش خاطر، 
خانواده و مدرسه هریک نقش مهمی به عهده دارند. 
با اینکــه وظایف هریک از این دو نهاد تربیتی در این 
زمینه حســاس و پیچیده اســت، در این مقاله عمدتًا 

وظایف خانواده موردتوجه قرار می گیرد.
توجــه اولیا بــه توصیه هــای زیر ممکن اســت گذر 
دانش آموزان از دوره حساس انتقال از خانه به مدرسه 

را پس از یک توقف طوالنی تابستانی تسهیل کند:
1. کنترل اضطراب

اولیای کودکان پیش دبستانی و کاس اول ابتدایی در 
بسیاری از موارد با نزدیک شدن به سال تحصیلی دچار 
اضطراب می شــوند، به ویژه آن هایی که خود خاطره 
خوشــی از دوران مدرســه نداشــتند یا بر این باورند 
که فرزند آنان توانایی ســازگاری با انتظارات مدرســه 
و پیــدا کردن دوســتان صمیمی را نخواهد داشــت. 
دیدن مادران جوانی که در اولین روز شــروع مدرســه 
با چهره ای نگران و چشــم های اشــک آلود نظاره گر 
ورود فرزند خود به مدرســه اند نادر نیســت. این اولیا 
گاه اضطراب خود را به فرزندان انتقال  به طور ناخودآ
خواهند داد؛ زیرا کودکان گرایش دارند احســاس ها 
و عواطف اولیای خود را بــدون چون وچرا بپذیرند و 
درونی کنند و ازآنجاکه راه حلی برای رفع این نگرانی 
به ذهنشان نمی رسد دچار ترس و اضطراب می شوند 

بازگشت به مدرسه با آرامش خاطر

زهرا بازرگان
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در هفته های آخر تابســتان با بررســی وســایل خرید 
و پوشــاک کودکان و تشــخیص آن هایــی که تنگ 
یا غیرقابل اســتفاده شــده اند بهتر می تــوان نیازها را 
تشــخیص داد. گاهی بهتر است وســایل مدرسه را با 
کمک فهرســتی که در اولین روز شــروع مدرسه در 
اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، تهیه کرد. شــاید تا 

آن زمان قیمت اجناس هم پایین تر آمده باشد.
فهرســت خریدهای الزم را می توان با کمک کودک 
تهیه کرد. خرید وســایل خود گاهــی انگیزه ای برای 
شروع مدرسه محســوب می شود. برای بعضی بچه ها 
خوشــحالی خرید مدرسه در این است که آنان اجازه 
داشــته باشــد عاوه بر خرید لوازم ضروری یکی دو 
جنس کوچک موردعاقه خود را هم به آن بیفزایند. 
مثًا دفتر یادداشتی با جلد و رنگ موردعاقه یا جعبه 
مداد رنگی یا ماژیک که همیشــه عاقه مند به خرید 
آن بوده اند. تأمین این هوس های کوچک، بازگشــت 
به مدرسه را برای کودکان جذاب تر جلوه خواهد داد.

خرید لوازم مدرســه برای کاس هــای جدید اغلب 
اطاعاتــی دربــاره فعالیت هایــی کــه دانش آموزان 
در ســال تحصیلی در پیش خواهند داشــت به آن ها 
می دهد. به هنگام خرید وســایل مدرسه می توانید با 
توضیح درباره برنامه ها، جشن ها و پروژه های مدرسه 
به هیجان کودک بیفزایید. بهتر است کودک برخی از 
وسایلی که برای او جدید است مانند پرگار، نقاله و... 
را در خانه امتحان کند تا به هنگام استفاده از آن ها در 

مدرسه با طرز کار آن ها آشنا شده باشد.
اقدامــات ایمنی: از وظایــف دیگر اولیا صحبت 
کــردن بــا فرزنــدان در مــورد ایمنی و تذکــر دادن 
درباره نکاتی اســت کــه کودکان الزم اســت برای 
تأمین ســامت خود رعایت کنند. مثًا سوارشدن یا 
پیاده شــدن از اتوبوس و به خصــوص عبور از خیابان 
در بســیاری از شــهرهای بزرگ و کوچک جایی که 
متأســفانه شاهدیم سواره ها به عابران پیاده توجه کافی 
ندارند و خطر تصادف همه افراد بخصوص کودکان 

را تهدید می کند.
موضوع مهم دیگر هشــیار ســاختن کودکان در مورد 
وقوع زورگیری یا احتمال رفتارهای آزارگرانه برخی از 
دانش آموزان بزرگ تر در محیط مدرسه یا در اتوبوس 
مدرسه است. کودکان باید یاد بگیرند که در صورت 
وقــوع چنین رفتارهایی چه واکنشــی نشــان دهند و 
چگونه بزرگســاالن را از این موضوع مطلع کنند؛ زیرا 
وقتی پای مســئوالن مدرسه به میان آید، زورگویی نیز 
اغلب متوقف می شــود. درهرحال چگونگی دفاع از 
خود و حفظ ایمنی از مهم ترین درس هایی اســت که 

خانواده باید به کودک بیاموزد.
اولیا و انجام تكالیف مدرسه

رفتار اولیا در اولین روزهای شروع مدرسه می تواند در 
ایجاد عادات مربــوط به تنظیم وقت کودکان و ایجاد 
تعــادل بین زمان کار، مطالعــه و اوقات فراغت آن ها 

مؤثر باشد.
یکی از دل نگرانی های اولیا، چگونگی انجام تکالیف 
درسی توسط فرزندانشان است. برخی از والدین انتظار 
دارند کودک به محض رســیدن بــه خانه به جای رفع 
خستگی و انجام فعالیت های بدنی، به انجام تکالیف 
درســی بپردازد. این اولیا، با اضطراب تکالیف درسی 

خواب کودک چندان آسان نیســت زیرا آنان عادت 
کرده انــد در مدت تابســتان دیر بخوابنــد و دیر بیدار 
شــوند. درحالی که کــودکان دوره ابتدایی به 10 تا 11 
ساعت و نوجوانان به 8 تا 9 ساعت خواب در شبانه روز 

نیازمندند.
تغذیه: صرف یک صبحانه سالم و مغذی، کودک 
را بــرای انجام فعالیت های ذهنی و جســمی روز بعد 
آمــاده می ســازد؛ بنابراین کودکان بهتر اســت بدون 
صرف صبحانه یا الاقــل همراه بردن یک میان وعده 
مغذی از خانه خارج نشــوند. تغذیه صبح بهتر است 
متنوع و شــامل غات با فیبر بــاال، نان و محصوالت 

لبنی باشد.
صرف یکی دو ساعات وقت در اواخر هفته برای تهیه 
مواد غذایی الزم در طول هفته و فراهم کردن مقدمات 
کار مانع از این می شــود که تهیه غــذا برای روز بعد 
کودکان وقــت زیادی از مادران را هر شــب به خود 
اختصاص دهد. در این زمینه تنوع خوراکی ها، میوه ها 
و حتــی رنگ آن ها برای تحریک اشــتهای کودکان 
اهمیت دارد. اگر فرزندان شما خوراکی  ها یا غذاهای 
خود را در مدرسه نمی خورند و دست نخورده به خانه 
برمی گردانند الزم اســت در برنامه ریزی غذای روزانه 
و تهیــه آن از آن هــا کمک بخواهیــد و بچه ها را در 
تهیه غذا و خوراکی های مدرسه شرکت دهید. تأمین 
سامت کودکان نیازمند برنامه ریزی است و اولیا الزم 
گاهی خــود را در مورد مــواد غذایی از نظر  اســت آ
ماده مغذی موجود در آن ها و ارتباط بین نوع تغذیه و 

سامت افزایش دهند.
انجــام فعالیت های بدنی: کــودکان در مدت 
تابســتان فرصت های بی شــماری برای بازی و انجام 
فعالیت های بدنی دارند اما وقتی سال تحصیلی شروع 
می شود بچه ها مجبورند ساعت ها در کاس بنشینند. 
با اینکــه درس ورزش در برنامــه تحصیلی گنجانیده 
شــده اســت اما یک یــا دو ســاعت ورزش در هفته 
کافی نیســت و کــودکان باید هر روز اقــًا 20 دقیقه 
فعالیت های بدنی داشته باشند. این فعالیت ها می تواند 
بسته به شــرایط زندگی و بر اساس فصل متنوع باشد. 
توپ بازی، نرمش، پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا 

بخشی از این فعالیت ها را تشکیل می دهند.
خرید وســایل مدرســه: بازگشــت به مدرســه 
شامل خریدهای متعدد مانند وسایل مدرسه، کتاب، 
وسایل درسی، کیف پشــتی، قابلمه ناهار و کفش و 
لباس اســت. با تبلیغات وسیعی که رسانه ها هفته های 
پیش از شــروع مدارس می کنند بسیاری از خانواده ها 
به ناچار در دام خریدهای پرهزینه و گاهی غیرضروری 
می افتند. حال آنکه نیازی نیست خرید وسایل مدرسه 
به یــک واقعه بزرگ و پرهزینه خانواده تبدیل شــود. 

برقرار شود و یا با دوستان مدرسه به نوعی تجدیددیدار 
شــود. بدین ترتیب، کودک در اولین روزهای مدرسه 
چهره هایی آشــنا برای مراجعه و بــازی با آنان خواهد 

یافت.
یــادآوری دروس گذشــته: یکــی دیگــر از 
مــوارد نگرانی دانش آموزان، تــرس از فراموش کردن 
آموخته هــای قبلی اســت. بــا اینکه تابســتان فصل 
استراحت و رفع خستگی 9 ماه تحصیل دانش آموزان 
اســت بد نیســت باوجود امکانات فراوان آموزشــی، 
فرهنگی و ورزشــی که در طول تابســتان در بسیاری 
از نقاط فراهم اســت، یادگیری کودکان در حدی که 
آنان را خسته نکند، با حضور در کاس ها و دوره های 
مختلف تداوم داشته باشد تا معلومات و مهارت های 
جدیدی را به دســت آورند. درعین حال در هفته های 
آخر تعطیات الزم اســت دانش آموزان برنامه ســال 
گذشته خود را مرور کنند. در این موارد یادآوری آنچه 
در سال گذشته آموخته اند و توجه کردن به مهارت ها و 
توانمندی های جدیدی که در تابستان کسب کرده اند 
به رشــد اعتمادبه نفس و درنتیجه ایجاد آمادگی بیشتر 

برای شروع مجدد مدرسه کمک خواهد کرد.

3. برنامه ریزی بازگشت به مدرسه
به طورکلــی برنامه ریزی و تعیین مقــررات برای امور 
روزمــره زندگی، به کودکان آرامش می دهد. به عنوان 
نمونه داشــتن برنامه ای منظم برای ســاعات بیداری، 
غذا خوردن، انجام تکالیف مدرســه، حمام کردن و 
خوابیدن، زندگی در خانواده را ســاده تر می کند و از 
بســیاری از درگیری های خانوادگــی می کاهد. برای 
جلوگیری از بی نظمی الزم اســت کودکان بدانند در 
ورود بــه خانه، کیف و لباس خود را کجا بگذارند تا 
روز بعد آن ها را به آســانی پیــدا کنند. چند روز پیش 
از بازگشایی مدارس می توان با تنظیم وقت برای بیدار 
شــدن، کمی زودتر از روال معمول روزهای تابستان و 
با لباس پوشــیدن، صبحانه خوردن و شــروع کارهای 
روزانه، دشــواری تطبیق دادن خود بــا اولین روزهای 

مدرسه را کاهش داد.
جلب مشــارکت فرزندان در برنامه ریزی های شــروع 
مدرسه بسیار الزم است. بری نمونه، کودکان ترجیح 
می دهند به جــای اینکه اولیا آن هــا در مورد تکالیف 
مدرسه تذکر دهند، آن ها خود تصمیم گیری در مورد 
انجام آن را به عهده داشــته باشند یا برای میان وعده 
غذایی خود در مدرسه حق انتخاب داشته باشند و در 

آماده کردن و بسته بندی آن مشارکت کنند.
آماده شدن برای مدرسه از نظر جسمی، 

ذهنی و اجتماعی
راه اندازی کودک برای یک سال تحصیلی تنها شامل 
خرید پوشــاک و وســایل تحصیلی و درگیر شدن در 
هزینه های آن نیست، بلکه همچنین اندیشیدن درباره 
خواب، ســامت، تغذیه و آماده کردن ذهن کودک 
برای یادگیری اســت. عاوه بــر آن برنامه ریزی برای 
یک معاینه پزشــکی ســالیانه و انجام واکسیناسیون، 
بررســی وضعیت رشد، آزمایش چشــم و... که باید 
با توجه به وضعیت جســمانی کودک صورت گیرد، 

پیش از شروع مدرسه ضروری است.
تنظیــم الگوی خــواب: تنظیم مجــدد الگوی 

رفتار اوليا در اولين روزهای 
شروع مدرسه می تواند در ايجاد 

عادات مربوط به تنظيم وقت 
کودکان و ايجاد تعادل بين زمان 

کار، مطالعه و اوقات فراغت 
آن ها مؤثر باشد
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گاه کردن فرزندان در مورد ساختار،  گفت وگو برای آ
روش هــای کار و انتظارات مدرســه راهنمایی نحوه 

سازمان دهی کارهای مدرسه ضروری است.
ریسک پذیری نوجوانان: برخی از روانشناسان 
معتقدند که دوران نوجوانی دوره ریسک پذیری است. 
نوجوانــان عاقه دارند چیزهای تازه، مدل های جدید 
آرایش، لباس و موســیقی پرهیجــان را امتحان کنند. 
آنــان در این مرحله مهم از زندگی در جســت وجوی 
کشف هویت خود جدا از هویت اولیای خود هستند 
و با تفکر و اندیشیدن در مورد مسائل، شخصیت خود 
را بازســازی می کنند. تحقق ایــن مهم بدون آزمودن 
چیزهای تــازه و عبــور از برخــی از محدودیت های 
تحمیل شده حاصل نمی شود. در شروع دوره بلوغ در 
نوجوان 11، 12 ســاله تحوالت عجیب و ناهماهنگی 
روی می دهــد. کرتکــس جلوی پیشــانی که وظیفه 
کنترل غرایــز و تمایل ها، تفکر انتقادی و تشــخیص 
عواطف دیگــران را به عهده دارد، گویی به مرخصی 
مــی رود و به جای آن بخش عاطفــی و هیجانی مغز، 
مدیریــت تصمیم گیری ها را به عهــده می گیرد. در 
این زمان نوجوانان دوره راهنمایی بیشــتر تابع امیال و 
غرایز خود می گردند درحالی که اگر کرتکس جلوی 
پیشــانی فعاالنه تر عمل می کرد نوجوان هرگز حاضر 
نمی شــد آرامش و امنیت محیط خانــه را برای خطر 
کردن و آزمــودن قدرت و توانایی خــود ترک کند. 
این دسته از روانشناسان بر این اعتقادند که نوجوانانی 
که با فشــار اولیا خود و تحمیــل محدودیت های آنان 
در خانه می مانند و اجازه نمی یابند تا خارج از محیط 
خانه چیزها و رفتارهای جدید را امتحان کنند تا مبادا 
تصمیمات خطرناک و نا به جایی گرفته شــود ممکن 
است بعدها به انتخاب های بدتری دست بزنند و یا از 
همکاسی های خود عقب مانده و از لذت وارد شدن 
به فعالیت های جدید و ســرگرم کننده برای سن خود 

محروم شوند.
طبیعی است که پدر و مادر هرگز نمی توانند از فرزندان 
خود در همه موارد حمایت کنند؛ اما انتظار نوجوانان 
این اســت که اولیا آنــان با اعتماد بــه فرزندان خود، 
به هنگام این جســتجوی هویت و گــذر از این دوره 

حساس زندگی در کنار آن ها باشند.■
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خاطره خوبی را از روزی که در مدرسه گذرانده است 
به یاد می آورد.

چالش هــای مربــوط بــه ورود بــه دوره 
راهنمایی تحصیلی

زمانی که دانش آموزان در آخرین ســال دوره ابتدایی 
تحصیل می کنند، دیگر به اوضاع مدرسه کامًا مسلط 
هستند. آن ها می دانند انتظارات مدرسه از آنان چیست 
و برای هرکاری به چه کســی باید مراجعه کرد. آن ها 
جای هر چیز از کتــاب موردعاقه خود در کتابخانه 
مدرسه تا بهترین صندلی در سالن اجتماعات مدرسه 
را می داننــد. آن ها موقعیت ویژه ای در مدرســه دارند 
و دانش آموزان ارشــد و ســروران مدرســه محسوب 
می شــوند؛ امــا ناگهان بــا پایان رســیدن تابســتان، 
دانش آموزان مســلط دیــروز وارد مدرســه راهنمایی 
می شــوند که با مدرســه قبلی تفاوت بســیاری دارد. 
در اینجا راهروها وســیع تر، برنامه ها متنوع تر، معلم ها 
بیشــتر و مقررات ســخت گیرانه تر است و همه این ها 
سوای مســائل مربوط به بلوغ و دگرگونی های روحی 
و جسمی اســت که فکر نوجوانان را به خود مشغول 
می کند. آنان باید خــود را با محیط جدید، انتظارات 
و روش هــای جدیــد انجــام کارها تطبیــق دهند که 
این تحوالت برخی از نوجوانان را ســردرگم و آشــفته 
می کند به طوری که گاه دفترچه تمرین ریاضی را در 
خانه جا گذراند، گاه اتوبوس را از دســت می دهند، 
یا فهرســت تکالیــف هفته را گم می کننــد و... این 
نوجوانان سرگردان بهتر است در زمینه مدیریت زمان 

و سازمان دهی کارهایشان کمک و هدایت شوند.
فعالیت هــای  و  وظایــف  همــه  ابتدایــی  دوره  در 
دانش آموزان از پیش به شدت برنامه ریزی شده است اما 
در دوره راهنمایی از نوجوان انتظار می رود مســئولیت 
بســیاری از کارها را خود به عهده بگیرد، وقت خود 
را تنظیم کند، بدون کمک بزرگســاالن تکالیفش را 
بنویســد، موضوعات جدید درســی را تحقیق کند و 

احیانًا کارهای عملی مربوط به آن را به عهده بگیرد.
تابســتان فرصت مناســبی اســت که اولیا بــا تنظیم 
برنامه هایی در خانه و تعیین زمانی برای انجام و تکمیل 
آن و با نظارت بر کار فرزندان خود آنان را برای چنین 
انتظاراتی در مدرسه آماده سازند. تشکیل یک جلسه 

فرزند خود را زیر نظــر دارند و از اینکه مطابق انتظار 
آنان خوب نمی نویسد، جدول ضرب را هنوز نمی داند 
و معلوماتــی را که آنان در ســن او در زمان تحصیلی 

خود داشته اند را ندارد، نگران اند.
باید دانست که در آموزش وپرورش معاصر آنچه بیش 
از تحمیل و انتقال معلومات به دانش آموزان مهم است 
کمــک به آنان در کســب مهارت هــا و توانایی های 
ویژه ای برای تســهیل یادگیری اســت. این مهارت ها 
شــامل خوب گوش دادن، درســت صحبت کردن، 
جســتجوی معلومات از منابع مختلف، جمع بندی و 
خاصه کردن مطالب، ســازمان دادن اوقات خود و 

مهارت های حل مسئله است.
اگر کودک یــاد بگیرد که چگونه می توان یاد گرفت 
در هر شــرایطی خود به یادگیــری خواهد پرداخت و 
همواره نیازمند معلم یا بزرگســال دیگری برای انتقال 
مداوم اطاعات نخواهد بود. همچنین تشویق کودک 
در شــناخت توانایی هــا، نقاط قــوت و ضعف خود، 
تأیید و قدردانی آنچه می داند و می تواند انجام دهد و 
کمک به وی در رفع کمبودها و افزایش اعتمادبه نفس 

ضروری است.
مهم ترین کمک اولیا در انجام تکالیف درسی شامل 
راهنمایــی فرزنــدان در ســازمان دادن اوقات خود، 
تشــویق آنان به انجام تکالیف و سرکشــی گاه وبیگاه 
برای اطمینان یافتن از این است که کار درسی آن ها به 

خاطر مشکلی خاص متوقف نشده باشد.
هدف از تکلیف شب، واداشتن دانش آموزان به مرور 
درس هــای روزانه، نظــم و ترتیب، قبول مســئولیت 
و لذت بردن از انجام یک کار مســتقل اســت و این 
وظیفه که می تواند وســیله ای برای نزدیک کردن اولیا 
و فرزندان به یکدیگر باشــد هرگــز نباید به یک درام 

خانوادگی منجر شود.
نکتــه دیگر اینکــه در پرس وجو از کــودک در مورد 
مدرسه، انتظار دانش آموزان این است که اولیا پیش از 
پرداختن به نمرات درسی و کنجکاری در مورد اینکه 
او چه نمره ای گرفته و نمرات همکاســی اش تا چه 
حد بیشتر یا کمتر شــده است به این موضوع اساسی 
بپردازند که وی در مدرســه چه کــرده، چه چیزهای 
جدیــدی یاد گرفته، با چه کســانی بازی کرده و چه 

عکس از خبرگزاری فارس
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چند ســال بعد، توی قبرســتان، وقتی دایی 25 ساله ام 
را توی خاک می کردند، رفیقش با چشم های وق زده 
نگاهش می کرد. رفتم کنارش. دلم خواست محکم 
بزنــد پشــتم و بگویــد: »دنبال خاف نرو پســر... 

عاقبتش اینه« 
دیگر دیر شــده بود. هم بــرای او که دیگر حتی نای 
باالآوردن دستش را نداشت، هم برای من که گوشم 
از نصیحت پر بود و بدنم از جای سوزن. هنوز مراسم 
تمام نشده بود که رفیق دایی راهش را گرفت و رفت. 
بعد از آن دیگر کسی او را توی محل ندید. کسی هم 
ســراغش را نگرفت. برای یک معتاد، گم وگور شدن 

طبیعی بود.
مــن باغ متروکــی را که خالی از ســکنه بود، تصرف 
کرده بــودم. با چند تکه چوب، ســرپناهی ســاخته 
بودم و آنجا زندگی می کردم. خانه چوبی شــده بود 
پاتوق معتــادان. مواد می فروختم و خــرج مصرفم را 
درمــی آوردم. این کار را بلد بــودم. پیش از آن برای 

دایی ام، مواد جابه جا کرده بودم. 
یک بار پــدرم توی خیابان پیدایم کــرد. من را برد به 
محلــی که دوســتانش بودند و تا می خــوردم کتکم 

خبری نبود. کسی توی جمع تحقیرم نمی کرد.
توی اتــاق بلندبلنــد می خندیدند. معنــی بعضی از 
حرف هایشان را نمی فهمیدم. کنارشان نشستم و شروع 
کردم به خندیدن. رفیق دایی زد تو گرده ام. »این داش 

مهدی ام مردی شده واسه خودش ها«.
زیر پوست صورت دایی، خون پخش شده بود. خیال 
می کردم االن اســت که مویرگ هاش بترکند. نگاهی 
بــه من کرد و لبخنــد زد. »برو یه اســتکان هم برای 

خودت بیار«.
چنــد دقیقه بعد، حالم داشــت به هــم می خورد. به 
روی خودم نیاوردم. رفیق دایی یک بند حرف می زد: 

»یه وقت نری سراغ چیز دیگه، فقط همین...«.
فردایش هم که بساط منقل را علم کردند، گفت این 
برای تو خوب نیست.  وقتی هم که چیزی توی سیگار 
ریختند و دود کردند، چنــد دقیقه بعد از اینکه پک 
آخر را زد، گفت هیچ وقت ســراغ دود نرو. چرا خیال 
می کرد کاری که خــودش می کند، من نباید بکنم؟ 
اعتیاد من با مصرف الکل شــروع شــده بود. بعد از 
آن، از مواد دایی برمی داشــتم و با دوســتانم مصرف 

می کردم.

 نقطه عطف بیداری از اعتیاد   

نان مهر
 استکان ها را شســتم و چیدم توی سینی. سینی را به 
اتاق هال بردم. گذاشــتم جلوی دایی. تند برگشتم به 
آشپزخانه و زیرسیگاری را آوردم. زیرچشمی دایی را 
نگاه کردم. داشــت استکان ها را پر می کرد. خودش 
بود و چهار نفر دیگر. همان آدم های همیشــگی. سن 
هیچکدام به بیســت نرســیده بود. من پنج شش سال 
کوچکتر از آن ها بودم. دایی، سینی را گذاشت وسط. 
هرکس یک اســتکان برداشت. استکان ها رفت باال و 
آمد پایین. دایی یک ســیگار گذاشــت گوشه لبش. 
دویدم توی آشــپزخانه و فندک را آوردم. سیگارش را 
آتش کردم. با نوک انگشــت اشاره به آرامی زد روی 

دستم. دلم غنج رفت.
صدای بازی بچه ها از کوچه می آمد. رفتم لب پنجره 
ایســتادم. جوری کــه ببینندم. لبخنــدی زدم. از آن 
لبخندها که آدم بزرگ ها می زنند. دلم می خواست از 
آن پایین، یکی مرا صدا بزند و من در جوابش بگویم: 
»شما به بازی کودکانه تان برسید، من کارهای مهم تری 
دارم« در همــان چندماهی که خانه مادربزرگ بودم، 
چند سال بزرگ تر شده بودم. دیگر از کتک های پدرم 

احمد هاشمی: اعتیاد یک معضل ملی است. آسیب هایی که این ناهنجاری بر اجتماع تحمیل می کند در شماره نمی گنجد؛ 
جوانانی که در بهترین زمان برای تولید و نوآوری از چرخه کار خارج می شــوند، خانواده هایی که از هم می پاشــند، کودکانی که در 
خانواده های نابسامان بزرگ می شوند و خود در آینده گرفتار انواع معضالت خواهند بود و انواع جرم ها که پیامد اعتیاد فرد است. 
اعتیاد یک فرد، نه تنها خودش را تا مرز ویرانی می برد، بلکه خانواده و نزدیکان را هم آشفته و مستأصل می کند. این جمله را بسیار 
می توان از نزدیکان فرد معتاد شنید که »دیگر نمی دانیم چه کنیم«. کارشناسان می گویند تا زمانی که فرد به نقطه عجز نرسد، کاری 

نمی شود کرد.
چشم انداز ایران در شماره های پیشن، طی مقاالتی به این معضل اجتماعی پرداخته است و در ادامه نیز به یاری خداوند این مسیر 
را ادامه خواهد داد. در همین راستا از شماره 83 ، با مروری بر زندگی افرادی که نجات یافته اند، سعی در شناسایی چگونگی فرایند 
نجات آن ها داشته است. در این نوشته ها با محور قرار دادن زندگی یک نفر، به یکی از ناهنجاری هایی که باعث رفتن افراد به سمت 
مواد مخدر می شود، پرداخته شده است. برای نمونه در یکی از شماره ها به پدیده انکار که یک نقص روانشناختی است و در شماره 
دیگر به تربیت تکانشی کودک که درآینده موجب وابستگی فرد به مواد مخدر خواهد شد، پرداخته شده است. بدیهی است که در 
بسیاری از افراد، اگر ناهنجاری رفتاری یک فرد شناسایی و درمان شود، احتمال گرفتار شدنش به اعتیاد کاهش می یابد. یکی از 

دالیلی که اعتیاد را بیماری می نامند همین است. 
در نوشته هایی که با نام »نقطه عطف بیداری« منتشر شده است، برای حفظ جذابیت از بیانی داستانی استفاده شده است. این 
نوشته ها، حاصل ساعت ها مطالعه و تحقیق است. پیشنهاد نگارش این مجموعه با صاحب نظران فعال در حوزه اعتیاد بوده است. 
در نگاه به زندگی افراد نجات یافته، گاهی با اتفاقات عجیبی رو به رو می شویم که بیشتر به معجزه می ماند. مطالعه این مجموعه، 
برای افراد معتاد و خانواده هایشان راهگشا و امیدبخش خواهد بود. چه بسیار کسانی بوده اند که ناگوارترین شرایط را لمس کرده اند 
و اکنون ســالمتی خود را بازیافته اند. چشــم انداز ایران از خوانندگان گرامی می خواهد با ارائه نظرات و تجربیات خود، ما را در این 

مسیر یاری کنند. همه ما باید برای مبارزه با این بحران ملی به قدر وسع خود بکوشیم.

بخش یازدهم 
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را به کمپ اجباری فرستادند. با زور کتک شش ماه 
پاک ماندم. اطرافیانم دنبال راه حلی می گشتند. خیال 

کردند اگر زن بگیرم سربه راه می شوم. 
چند نفر را به مــن معرفی کردند. مصر بودند ازدواج 
کنــم. در آن فاصلــه با خانمی آشــنا شــده بودم. به 
خانواده ام گفتم. طولی نکشید که زندگی مشترک مان 
شــروع شد. به همســرم گفته بودم که پیش ترها مواد 
مخدر مصــرف می کردم. بــا اصطاحاتــی که در 
کاس های آموزشی یاد گرفته بودم، متقاعدش کردم 
که دیگر ســراغ موادمخــدر نخواهم رفــت. بازیگر 

خوبی شده بودم. 
توی برزخ بــودم. از طرفی خانواده ام را می دیدم و  از 
اینکه موقعیت اجتماعی ام بهتر شده خوشحال بودم. 
از طــرف دیگر هوس مصرف مــواد رهایم نمی کرد. 
تــوی خیابــان و پارک، دوســتان قدیــم را می دیدم. 
دوســتانی که روزی خانواده من بودند. روزهایی یادم 
می آمد که مخدر مصــرف می کردیم و با هم درددل 
می کردیــم. من به حال رفیقم غصه می خوردم و او به 
حال من. حاال که خانه و زندگی داشــتم، خاطره آن 

زندگی  نفرین شده دست از سرم بر نمی داشت. 
چشم هایم را باز کردم و دیدم صاحب دو پسر شده ام. 
چندبار خواســتم مــواد را کنار بگــذارم و به زندگی 
برگردم. مــن آدم مبارزه کردن نبودم. دســت هایم را 
بردم باال. »تو برنده شــدی... من تســلیمم، آن قدر 

مصرف می کنم تا بمیرم« 
همســرم خیلی تحملم کرد. به من فرصت داد و بیش 
از حد توانش پای من ایســتاد. باالخره، روزی داشتم 
می رفتــم خانه که دیــدم کلید، در را بــاز نمی کند. 
همســرم قفل در را عوض کرده بــود. رفتم به پارک 
روبــه روی خانه مــان. روز اول زمســتان بــود. جایی 
نداشــتم بروم. شــب  همان جا  خوابیــدم. روبه روی 

مجتمعی که پیش از آن مدیرش بودم. 
صبح که بیدار شــدم، گرســنگی و خماری امانم را 
بریده بود. رفتم ســر یک ســاختمان و مشــغول کار 
شدم. بیشتر پولی که می گرفتم، پای مواد می رفت و با 

بقیه اش شکمم را سیر می کردم. 
سه چهارماه گذشت. روی نیمکت پارک دراز کشیده 
بودم. در خواب وبیداری بودم. ســنگینی ســایه ای را 
حــس کردم. قوت تــکان خوردن نداشــتم. صدای 
زنانه ای شــنیدم. صدا آشنا بود. خواستم چشم هایم را 

باز کنم. پلک هایم تا نیمه آمدند و برگشتند. صورت 
زن محو شــد. یــادم نمی آمد کیســت، فقط از روی 
بویش... بوی زندگی می آمد. چشم هایم خیس شد. 
بلند شدم ونشستم. همسرم ایستاده بود. »بچگی های 
خودت یادت هســت؟ حاال بچه هــای خودت دارند 
بزرگ می شوند و پدرشان توی پارک، هرروز از حال 
رفته و بی عار. نمی خواهی که بچه هایت مثل خودت 
بشوند؟ اگر دوستشان داری نگذار تو را  ببینند« وقتی 

داشت می رفت، صدای آرام گریه اش را می شنیدم. 
از آن محل رفتم. کنار خیابان زندگی می کردم. خرج 
خــودم را با دله دزدی و دست به دســت کردن مواد به 
دســت می آوردم. مدتــی به زندان افتادم و برگشــتم 
گوشــه خیابان. در دنیای کوچــک و تاریک خودم 
زندگی می کردم. یک بار دســتگیر شــدم و به کمپ 
اجبــاری رفتم. بیــرون آمدم و بدتر از آنی شــدم که 
بــودم. بارها و بارهــا، آن قدر تزریق کــردم که دیگر 
زنده نمانم. شب ها که چشم هایم را می بستم، از خدا 
می خواســتم فردا صبح بیدار نشوم. آدم ها از من بیزار 
بودند. آدم هایی که نمی دانستند چقدر به دلداری شان 

محتاجم. 
اوایل بهار بود. بیشتر از دو سال بود در خیابان زندگی 
می کردم. از گرسنگی حالت تهوع داشتم. می خواستم 
چیــزی بخورم بعد مواد تزریق کنم. خواســتم بروم و 
تکه نانی پیدا کنم؛ اما نتوانســتم. روز قبل، مواد را به 
پایم تزریق کرده بودم. پای راســتم از کار افتاده بود. 
خودم را روی چمن های پارک کشیدم. زنی از کنارم 
رد می شــد. یک نان در دســتش بود. گرفت سمت 

من. »بگیر پسرم«
نان را خوردم. گفت جایی هست که می توانم بمانم و 
روند بهبودی ام را طی کنم. چاره ای نداشتم. با خود 
گفتم هرچقدر هم کتک بخــورم، از این وضعی که 
دارم بهتر است. وقتی وارد مرکز شدم، ترس برم داشته 
بود. پنجره هایی را دیدم که پشــتش میله بود. دو سه 
روز گذشت. فهمیدم اینجا از توهین و کتک و تحقیر 
خبری نیست. همین طور که حالم بهتر می شد، برای 

بازگشت به زندگی مصمم تر می شدم. 
هفــت ماه از آن روز گذشــته اســت. در این روزها، 
خیلی چیزها یاد گرفتم. تازه طعم زندگی را چشیده ام. 
زندگی برایم بوی خوش نانی است که زنی سپیدموی، 
در اوج ناامیدی به ســمتم می گیــرد. زندگی، پدر و 
مادری است که کم کم دارند باورم می کنند. زندگی 
زنی اســت که مهرش، حتی بر جسم نیمه جانم سایه  

افکنده است.
تازگی ها رفته بودم به پارک محل ســابق. چشــم هایم 
را بســته بودم و دعا می کردم. وقتی چشــم هایم را باز 
کردم، دیدم پســر کوچکی روبه رویم ایستاده. وقت 

مدرسه رفتنش بود. »بابا، کجا رفتی؟«
بغلش کردم. با او صحبت کــردم. »مراقب برادرت 
باش پســرم، بــه مادرت کمک کن« پســر کوچکم 
داشــت بازی می کرد. مرا نمی شــناخت. وقتی رفتم 
هنــوز حرف نمی زد. چگونه می توانســتم بگویم من 
پدرت هســتم. چگونه می توانستم به مادرشان بگویم 
دیگر در مســیر بهبودی هســتم و چه دلیلی داشت او 
باور کند. دیگر برای حرف زدن دیر شده است. باید 

کاری کنم که همه باورم کنند. ■

زدنــد. التماس کردم. قول دادم دیگر ســراغ خاف 
نروم. به محض اینکه رهایم کردند، برگشتم به خرابه. 
پدرم آدم ســخت گیر و قاطعی بود. زمان کودکی، با 
کوچک ترین اشــتباه، به من ســرکوفت می زد. دیگر 
خود واقعی ام نبودم. فقط به فکر این بودم کاری کنم 
که پدر و مادرم تأییدم کنند. تمام تاشم را می کردم 
که لبخنــد رضایت را روی لب هــای اطرافیان ببینم. 
برای همین بود که رفتم خانه مادربزرگ. آنجا کسی 

به من سرکوفت نمی زد.
پدرم چند بار دیگر پیدایم کرد. دوباره همان ماجرای 
کتک و عذرخواهی و فــرار... یک بار که بدجوری 
گیر افتاده بودم، شیشــه را شکستم و تکه ای از آن را 
در پای پدرم فروکــردم و فرار کردم. دیگر هیچ کس 

حریفم نمی شد. 
هجده ســالم شــده بود که قرص هــای روان گردان 
»اکس« به بازار آمد. این قرص را همراه با چند ماده 
مخدر دیگر مصرف می کردم. از آن به بعد آشفتگی 
من بیشــتر شد. تا پیش از آن از راه فروش موادمخدر، 
موبایل و موتــور خریده بودم. ولی در مدت کوتاهی 
همه این ها را از دســت دادم. گیج شده بودم. مرتب 
جای جاســازی مــواد را گــم می کردم. موتــورم را 
دزدیدنــد. یک روز به خودم آمدم، دیدم وســط یک 
خرابه گرسنه و تشــنه مانده ام. دیگر کسی به من سر 
نمی زد. رفقا فهمیده بودند از مواد خبری نیســت. به 
یاد خانواده ام افتــادم. بعد از چند ماه کلنجار رفتن با 

خودم، باالخره رفتم خانه. 
پدرم فهمیده بود که با زور و کتک، مشکل من حل 
نخواهد شد. این بار سعی کرد از در محبت وارد شود. 
واقعیت این بود که من دوســت نداشتم مواد مخدر را 
ترک کنم. لذت مواد را از ســن کم تجربه کرده بودم 
و با آن بزرگ شــده بودم. فقط دلم می خواست از آن 

وضعیت اسف بار نجات پیدا کنم. 
وقتی برگشتم خانه تا مدتی مصرف نکردم. زندگی ام 
ســامان گرفته بود. لباس و خوراک خوب داشتم. با 
آدم ها رفت وآمد می کردم. با خودم گفتم االن بهترین 
زمان اســت که شروع کنم. کسی هم متوجه نخواهد 

شد. 
برگشــتم ســر جای اول. خانواده ام فهمیدند. دوباره 
مــن را به مرکز بازپــروری بردند. آمدم بیــرون و باز 
مصرف کردم. دیدند کمپ اختیاری تأثیر ندارد. من 
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2. نظریــه تیلور مبنی بر عرفی شــدن بــدون بی اعتباری دین در 
حوزه عمومی

تیلــور )2007( تحوالت دیــن ورزی را با مفهوم »عرفی شــدن« توضیح می دهد. 
فرایندی دامن گســتر که به تمایز و استقال امر عرفی از امر دینی انجامیده است. 
حتی خود دین ورزی نیز در معرض عرفی شــدن است. درعین حال از نظر تیلور، 
عرفی شــدن لزومًا بــه معنای بی اعتباری دین در حوزه عمومی نیســت. او تحت 
تأثیر نظریــه جماعت گرایی3 بحث می کند که جماعت هــای دینی نیز می توانند 
بــا غیردین داران و دیگراندیشــان، بر مبنای گفت وگو و وفــاق منصفانه در حوزه 
عمومی شرکت کنند، مهم نتیجه گفت وگوها و وفاق رضایت بخش جمعی است 
و هر کس یا جماعتی می تواند استدالل و انگیزه متفاوتی )دینی و غیردینی( داشته 
باشد. تیلور دین ورزی در دنیای امروزی را تنها در سرمشق تکثر دینی و غیردینی4 

قابل توضیح می داند.
3. نظریه دیوی مبنی بر تنوع عرفی شدن ها و تحوالت صور دین ورزی

گریــس دیــوی )2007( یــک روایت خشــک متصلب از عرفی شــدن را محل 
چون وچرا قرار داده است. فرایندهای عرفی شدن در اروپا متفاوت از امریکاست 
و در خود اروپا نیز فرانســه، متفاوت با انگلســتان اســت. به نظــر دیوی )2002( 
روایت های متنوعی از مدرنیته تحت شــرایط مختلف جوامع و دوره ها برســاخته 
می شــود. برای نمونه مدرنیته لزومًا آزادی از اعتقاد داشــتن نیست، بلکه می تواند 
آزادی اعتقاد داشتن نیز تلقی بشود. دیوی )1994( توضیح می دهد که دین ورزی 
در دنیــای امروزی نیز وجــود دارد، هرچند عنصر اقتضایی بــودن و ابهام در آن 
نفوذ می کند و درگیر تحوالتی است مانند کاهش التزام و افزایش مصرف گرایی، 
گرایش غالب به اعتقاد شــخصی بــدون تعلق ارگانیک. کازانــوا )1994( نیز از 
امکان تنوع مســیرهای مدرنیته در زمینه های مختلف جوامع بحث کرده اســت. 
مدرنیتــه لزومًا به معنای افول دین یا حتی خصوصی شــدن نیســت، بلکه ممکن 

است در حد تفکیک و تمایز نهادی باشد.
4. نظریه هرویو لژه مبنی بر حافظه دینی

چارچوب نظری
برای سامان دادن چارچوب نظری پایه، از چند نظریه استفاده شده است:

1. نظریه برگر مبنی بر دین به مثابه امكان / و بازار دین
بازار دین جزو نظریات مطرح در جامعه شناســی دین، موردبحث قرار گرفته اســت 
)برگــر، 1990، ایمبر و برگر، 2008، پرســی، 2000( برگر دیــن ورزی را به مثابه یک 
»امکان« در دنیای کنونی بررسی کرده است. در این نظریه احساس ناامنی وجودی 
و بی خانمانی ذهن )برگر/ ساوجی، 1387( هنوز در جامعه مدرن نیز با انسان هست. 
گاهی های روزمره، خاطرات دینی در حد  بــا وجود تفکیک نهادی و نیز تکثر در آ
زیادی باقی اســت و مردم به صورت اقتضایی به آن مراجعه می کنند و »بازار دین« 
شکل می گیرد. در دنیای به سرعت گرفتار کاالیی شدن امور، دین نیز نوعی کاالی 
رســتگاری به حســاب می آید. درعین حال به نظر برگر )2003( دین ورزی امروزی 
به شــدت تحت تأثیر دنیای جدید )مانند افتراق یافتگــی و تفکیک نهادی و تکثر 
و...( است، دیگر نمی توان از یک فراروایت دینی سخن گفت، چراکه دین باوری با 
انواع فهم ها و به صور مختلف ظهور پیدا می کند و با ذوق  ها، عایق و سبک زندگی 
گروه های اجتماعی درمی آمیزد، پی درپی به صورت های چهل تکه سازی1  شده در 
می آید و تصدیق های آن نیز  تردید آمیز2 است. دین برای قشرهای قابل توجهی بیش از 
اینکه یک مرجع حجیت باشد منبعی برای تأمین بخشی از نیازها و مصرف کاالهای 
رســتگاری و دریافت خدمات موردنیاز تلقی می شود )دین به عنوان منبع در معنای 

جامعه مصرفی جدید و نه به مثابه مرجع در معنای سنتی(.

بررسی روندهای جاری و احتماالت آتی دین ورزی در ایران

مقصود فراستخواه

عکس از مجید حق دوست-خبرگزاری مهر

دین ورزی؛ بالندگی یا کاهندگی؟

در ایــن مطالعــه منظــور از دیــن همان اســت کــه در امــر واقع 
اجتماعی و بشــری به صورت نگرش ها و رفتارها و نهادها آشکار 
می شود. گالک و استارک )1966( ســازندهای دین ورزی مردم 
را در پنج بعد: 1. اعتقــاد دینی؛ 2. تجربه دینی؛ 3. پیامدگرایی 
دینی )به این معنا که کســانی قائل به آثار مطلوب عمل به دین یا 
تبعات نامطلوب بی مباالتی به دین باشــند( و 4. مناســک دینی 
)به عالوه بعد پنجم، دانش دینی که کمتر ســنجیده می شــود(، 

مقیاس کرده اند.
هدف از این مطالعه، دستیابی به شناختی درباره آینده فرهنگ 
در جامعه ایران در حوزه دین ورزی اســت تا از آن در سیاســت ها 
و رویه هــا و رفتارهای موجــود با حوزه دین ورزی مردم اســتفاده 

کاربردی بشود. دو پرسش مطالعه عبارت اند از: 
1. روندهــای دین بــاوری و دیــن داری در جامعــه ایــران چگونه 
اســت؟؛ 2. احتماالت آتی پیــش رو کدم اند؟ روش تحقیق، مرور 
اجمالی مطالعات و فرا تحلیل تحقیقات قبلی در حوزه دین ورزی 

است.
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1. نمود جمعیتی دین داری در مقیاس بزرگ
2. تفاوت های نسلی دین داری

3. قشربندی اجتماعی دین داری
4. تحول در الگوی دین ورزی

5. ابعاد سیاسی دین داری
6. ابعاد هویتی دین داری

7. ابعاد ارتباطی و رسانه ای دین داری

1. نمود جمعیتی دین داری در مقیاس بزرگ
دین باوری و دین داری در نمود کان جمعیتی خود همچنان وجه مشخصه غالب 
و پایدار جامعه ایرانی بوده اســت. فراتحلیل پیمایش های انجام گرفته و تحقیقات 
متعدد در طی چند دهه گذشــته از ایــن امر حکایت دارد. باالی 90 درصد مردم 
در پیمایش ها اظهار کرده اند که به خدا و آخرت اعتقاد دارند )محســنی، 1379؛ 
دفتر انتشــارات طرح های ملی، 1382(. حس و حــال و تجربه دینی در جمعیت 
کشور ما در طی دهه 70 و 80، )صرف نظر از چگونگی و مشخصات آن که بعدًا 
بحــث می کنیم( همچنان غلبه دارد. برای نمونه باالی 90 درصد در پیمایش های 
هر دو دهه اظهار داشته اند که در زندگی، خیلی از خدا کمک می خواهند )همان 

دو مأخذ(.
بــاالی 80 درصد جامعه از زمان پیمایش مرحوم اســدی در ســال 53 )اســدی، 
1353( تا پیمایش ها و تحقیقات بعدی دهه 70 و دهه 80 )محســنی، 1379؛ دفتر 
انتشــارات طرح های ملی، 1382، گــودرزی، 1385؛ کاظمی و فرجی، 1385، 
جــوادی و همکاران، 1384( اعام کرده اند کــه درمجموع خود را عامل به دین 
می دانند )مثًا نمــاز می خوانند و روزه می گیرند(، اینکه کم و کیف این چگونه 

است، موضوع بحث بعدی است.
ســازگاری پنهان جامعه شــناختی که در روحیات ایرانی وجود داشت سبب شده 
که )شــاید بر اثر استقرار و سرمایه گذاری دولت دینی سه دهه گذشته( اظهار این 
دین باوری و دین داری، روند رو به رشــدی در نمود جمعیتی خود ظاهر کند. در 
کان شــهری مانند تهران )که بسیار تحت تأثیر فرایندهای عرفی شدن و پلورالیزه 
شــدن است(، در نیمه نخســت دهه 80، میانگین دین داری در میان پاسخگویان 
18 ســال به باالی کلیه مناطق شــهر، در مقیاس 5 درجه ای و بر مبنای مؤلفه های 
گاک و اســتارک )1966( به  ترتیب زیر بوده است )جوادی یگانه و همکاران، 

.)1384
در بعد اعتقادی:4/54 ●
در بعد تجربه دینی: 4/50 ●
در بعد پیامدگرایی دینی:8 3/48 ●
در بعد مناسکی: 3/30 ●
و در کل دین باوری و دین داری: 4/50 ●

این داده ها شاید با نظریه اینگلهارت قابل توضیح باشند. در این نظریه، وضعیت 
دینداری در مقیاس جهانی به صورت دوگانه دیده می شــود. وجهی از از این دوگانه، 
همان عرفی شــدن )سکوالرشــدن( اســت که به نظر اینگلهــارت و نوریس )1387( 
یک فرایند جهانگیر در حال رشــد زیر پوست بیشتر جوامع اســت. با افزایش سواد و 
تحصیات و درآمد و ســامت و بر اثر توســعه و نیز به سبب تفکیک نهادی، احساس 
امنیت زیســتی گروه های اجتماعی بیشتر می شــود و این در کم وکیف دینداری آنها 
تأثیر می گذارد وآنها را عرفی  تر می کند، اما وجه دوم قضیه؛ وجه جمعیتی است. اتفاقًا 
همان توسعه که عامل عرفی شدن است، به صورت تناقض نمایی، به نفع عامل دین 
هم تمام می شود چون به دلیل ارتقای شاخص های توسعه و زادآوری، جمعیت بزرگی 
از دین داران در مقیاس جهانی شــکل می گیرد و با اســتفاده از امکانات مدرن خود را 
برای دنیا تعریف می کند. شکست مدرنیزاسیون های دولتی، فقر و آسیب پذیری های 
مختلف طبیعی و سیاسی و غیرآن بازار دین را رونق می دهد. در ایران نیز تمام اقدامات 
توســعه ای از دوره پهلوی تا به امروز، با یک حســاب به انباشت یک جمعیت دین دار و 

افزایش میدان دین داری انجامیده است.

نمایشگر1. پدیده انباشت جمعیت دین دار در دنیای نوین

جنســیت یکــی از متغیر های توضیح دهنــده در جمعیت دین داری بوده اســت. 
دین بــاوری و دین داری زنان به طرز معناداری چنددرصــدی بیش از مردان بوده 

به نظر هرویو لژه )2000( گســترش نسیان جمعی5 در دنیای مدرن موقعیتی برای 
به میان آمدن حافظه های دینی فراهم آورده اســت؛ اما این حافظه ها نیز در معرض 

تحول اند و به صور متکثر بازنمایی می شوند.
5. نظریه اینگلهارت و نوریس مبنی بر امنیت وجودی

اینگلهــارت و نوریس )2004( عرفی شــدن حوزه عمومــی را جهانگیر می بینند 
که از کشــورهای صنعتی آغازشده و در حال گســترش است. هر چند که هنوز 
جمعیــت بزرگ دین داران در جهان وجود دارد. آســیب پذیری، فقر و شکســت 
مدرنیزاســیون های دولتــی با تهدید امنیت وجودی6 جمعیت ها، آن ها را متوســل 
به دین می کند، ولی این مانع از نفوذ رو به رشــد عرفی شدن در جهان نمی شود. 

به ویژه اگر روندهای توسعه به ترمیم امنیت وجودی جمعیت ها بینجامد.
6. نظریه های عرضه در اقتصاد دین

نظریاتــی نیز رویکــردی اقتصادی از منظر عرضه به دیــن  دارند. عرضه کاالهای 
دینی خود می تواند منشــأ ایجاد بازار برای دین بشــود )فینک و استارک، 1988 و 
2003(. با توجه به پیچیدگی موضوع دین ورزی و نیز تفاوت های فرهنگ و جامعه 
ایران، یک نظریه خاص نمی تواند امر دین ورزی در آن را به صورت خطی توضیح 
بدهــد. درعین حال می توان از ظرفیت های متنوع نظریــات، برای توضیح ابعاد و 
روندهــای مختلف دین ورزی در ایران بهره گرفت. بدین ترتیب چارچوب نظری 

زیر از مجموع نظریات پنج گانه، استخراج شده است.
محدودیت های بررسی حاضر

کید بشود.  در ابتدا الزم است بر یک نکته روش شناختی و تحلیلی و استنتاجی تأ
توصیــف ما از روندهای دین داری در ایــران به ناگزیر از چند جهت، ضعف ها و 
نارســایی هایی خواهد داشت. این نارسایی هم در ســنجه ها و مقیاس ها و هم در 
ماهیــت داده هــا و اطاعات و هم در نوع تحقیقات و هــم در ارتباط با نهادهای 
پشــت این تحقیقات خود را نشان می دهد. مســتندات درباره دین داری در ایران 
عمدتــًا پیمایش ها و تحقیقاتی اســت که به روش کّمی انجــام گرفته اند، هرچند 
برخی تحقیقات کیفی نیز در میان بوده اســت و نویسنده خود پاره ای مشاهدات 
و مطالعات کیفی انجام داده اســت، اما هنوز غلبه با پیمایش ها و نظرسنجی های 
کمی اســت. تحقیقات کّمی برای توضیح امر دیــن داری کفایت نمی کند. این 
موضــوع ازآن جهت نیز درخور توجه اســت که فرهنگ ایرانــی بنا به عللی و در 
برخی دوره ها و شرایط، خالی از پاره ای شواهد مربوط به پنهان کاری و مبهم گویی 
و دوگانگــی )از نوع توریه و تقیه و انواع این گونه رفتارهای مصلحت اندیشــانه و 
اقتضایی و اســتراتژی های کامی و ارتباطی و بیانی( نبوده اســت و ممکن است 
پاسخ آن ها به سؤاالت پیمایش ها و محققان چندان هم سرراست و صریح و دقیق 
نباشــد و به اصطاح آن ها به جای اینکه مشاهده شونده ساده ای باشند خود به سان 

یک طرف بازی عمل بکنند و جواب بدهند.
 از ســوی دیگــر و مهم تر از همه، بیشــتر این تحقیقات از ســوی ســازمان های 
حکومتی و با صرف مبالغ کان بودجه ای یا در وابستگی و تحت نظر و کنترل و 
هژمونی دولتی اجرا شــده است و چندان از این نظر قابل اعتماد نیستند. متأسفانه 
فقــدان بخــش غیردولتی حرفــه ای در تحقیقــات ملی ما، مشــکل عمده ای در 
کیفیــت و دقت و حتی صحت و روایی و اعتبار پژوهش ها به ویژه در حوزه علوم 
انســانی و اجتماعی دین داری این سرزمین به شمار می رود. بخش قابل توجهی از 
پژوهش ها در شرایطی انجام گرفته اند که حاشیه خطا و احتمال عدم دقت یا حتی 
صحــت چه در مقیاس های اندازه گیری و عمــل  اندازه گیری و چه در اظهارات 

پاسخگویان داده ها و چه در استنتاج از داده ها زیاد بوده است.
 پس در اســتناد به این یافته ها باید نهایت احتیاط به کار گرفته شود. اکنون با این 
ماحظه روش شــناختی و با احتیــاط در اعتباریابی نتایج برآمده از این تحقیقات، 
از ســر ناچاری و برای فهم برخی روندهای مشهود در دین باوری و دین داری در 

ایران به سراغ تحقیقات می رویم.
روندهای جاری دین ورزی

 وضــع دین باوری و دیــن داری در ایران دارای وجوه مختلــف و پیچیده و حتی 
ناســازی اســت و خود را با چند نمود اجتماعی آشــکار می سازد. مطالعه حاضر 
برای فهم برخی روندهای مشــهود در دین بــاوری و دین داری در ایران، روش فرا 
تحلیل7 مطالعات انجام گرفته را به کار می گیرد و از این طریق روند دین ورزی در 

ایران را در نمود های هفتگانه زیر بررسی می کند:
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جوانان تهرانی عقیده دارند که قلب پاک، نیکوکاری یا تجربه معنویت، می تواند 
جایگزیــن اعمال دینی ازجمله اعمال واجب )همچون نماز و روزه( باشــد )عالم 

زاده، 1387(.
امیر نیک پی، فرهاد خســروخاور، فائزه محمدی و ناهید کشاورز در یک تحقیق 
میدانــی پدیدارشناســانه از مهر 1380 تــا خرداد 1382، تعــداد 200 مصاحبه در 
ســه شــهر تهران )مرکز و پایتخت سیاســی(، قم )مرکز مذهبی و سنتی( و قزوین 
)دربرگیرنده تنوع قومی( انجام دادند و درنهایت به یک سنخ شناســی  هشت تایی 

از دین ورزی جوانان نائل آمدند )نیک پی، 1384(:
1. ضد دین داری

2. غیر دین داری )این دو نوع در اقلیت بودند(
3. دین داری عامیانه )که در آن اعتقاداتی هســت و شــرکت در مناســکی مانند 

عاشورا اما نه با التزام عملی به انجام تکالیف دینی(
4. دین داری ابزاری )مثًا برای مقاصد سیاسی و اجتماعی(

5. دین داری چند تکه ســازی شده )مثاً  ترکیبی اســت از بعضی عقاید شیعی به 
همراه بعضی از اصول بودیسم و بعضی از اصول نوین مانند فرا روانشناسی و...(

6. دین داری سنتی شرعی
7. دین داری عرفی شده روشنفکرانه به صورت ایدئولوژیک یا لیبرالی

8. دین دار الئیک به دو صورت دین مدنی و دین خصوصی
تحقیق نیک پی و خســروخاور در دهه 80 نشــان می داد کــه پدیده های بی دینی 
و ضــد دینی که دو مقولــه متفاوت اند در میان جوانانی کــه آن ها مصاحبه کرده 
بودنــد در اقلیت قرار دارند، بدین معنا که بســیاری از جوانــان را چنان یافتند که 
نه غیردینی و ضد دینی بودند و نه دین دار به معنای ســنتی یا حتی روشــنفکری. 
حتی اگر زمانی بحث بر ســر آن بود که چگونه در خانواده های مذهبی، فرزندان 
بی دین بار می آمد اکنون جامعه شناســان با پدیده دیگری نیز روبه رو هســتند و آن 
اینکــه در خانواده های نه چندان مذهبــی جوانانی با نوعی گرایش های دینی دیده 

می شوند )نیک پی، 1388(.

جوانــان نیــز از برخــی جهــات نمونــه معرفــی از کل جمعیــت ایــران 
ــار  ــر اظه ــا کمت ــان آن ه ــودن در می ــی ب ــا غیردین ــن ی ــا دی ــت ب ــتند و ضدی هس
ــیار  ــت و بس ــول اس ــدت در تح ــه ش ــا ب ــن ورزی آن ه ــوی دی ــا الگ ــود؛ ام می ش
متکثــر اســت. انــواع دین ورزی هــا بــه صــور مختلــف اقتضایــی در میــان جوانــان 
دیــده می شــود. نــه ضــد دیــن بــودن، نــه غیردینــی بــودن، نــه ســنتی بــودن، نــه 
ــن ورزی  ــب دی ــه غال ــدام وج ــودن هیچ ک ــنفکرانه ب ــه روش ــودن و ن ــک ب ایدئولوژی
آن هــا را تشــکیل نمی دهــد، البتــه گرایــش بــه یــک حــس اخاقــی از دینــداری 
ــان از  ــا وجــود ایــن دیــن ورزی جوان شــیوع درخــور توجهــی میــان آن هــا دارد. ب
ــه صــورت یــک ناســازه خــود را در  الگــوی منســجمی تبعیــت نمی کنــد، بلکــه ب

ــد. ــان می ده ــارض نش ــًا متع ــاوت و احیان ــکال متف اش

نمایشگر 4. ناسازه دین ورزی در میان جوانان و کثرت اشکال آن

هرچنــد نمی توان به ضــرس قاطع از تعارض نســلی در ایران ســخن گفت، بلکه 
شواهدی از گرایش به گفت وگو و همگرایی های میان نسلی نیز مشاهده شده است 
)ذکایی، 1386: 68( اما یافته های تحقیقات دیگر حداقل شکاف نسلی در الگوی 
دین داری را اذعان می کند. در یک تحقیق، پنج نسل ایرانی بدین شرح از هم متمایز 
شده است: 1. نسل پیش از انقاب )متولدین قبل از 1329 و گروه سنی باالی 55(، 
2. نســل انقاب )متولدین تا 1338 و گروه ســنی 46 تا 55 ساله( 3. نسل جنگ 
)متولدین 1339 تا 1348 و گروه سنی 36 تا 45 ساله( 4. نسل واجد خاطره جنگ 
)متولدین 1349 تا 1358 و گروه ســنی 26 تا 35 ســاله( و ســرانجام 5. نسل فاقد 

خاطره جنگ )متولدین 59 تا 68 و گروه سنی 15 تا 25 ساله(.
 پیوســتاری از چهار حالت میان نسلی در نظر گرفته شده است، بدین ترتیب: 1. 
گسســت نسلی، 2. تعارض نسلی، 3. شکاف نسلی و 4. وفاق نسلی. بر این مبنا 
به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه به بررسی مراسم عزاداری در جامعه آماری 
شهروندان باالی 15 ساله شهر تهران پرداخته شده و این نتیجه به دست آمده است 
که شکاف »میان نســلی« در این مناســک مذهبی وجود دارد )جنادله و رهنما، 
1387: 68-90(. از تحقیقــی دیگر چنین برآمده اســت که جوانان خانواده های 
مذهبی، مایل به الگوهای متفاوتی از دین باوری و دین ورزی پدران و مادران خود 

است. درحالی که حدود 95 درصد پاسخگویان پیمایش ها در طول دو دهه 70 و 
80 گفته اند به خدا و آخرت اعتقاد دارند، این شاخص در زنان از حد 95 درصد 
نیز عبور کرده و به حدود 97 درصد بالغ شــده اســت. در حس و حال و تجربه 
دینی نیز، فراوانی زنان بیش از مردان گزارش شــده است )محسنی، 1379؛ دفتر 

انتشارات طرح های ملی، 1382، گودرزی، 1385؛ فرجی و کاظمی، 1388(.

دیــن داری زنــان در چرخه هــای بعــدی رشــد جمعیــت دینــداری مثــًا 
ــان  ــواهد نش ــت. ش ــری اس ــل مؤث ــدان عام ــت فرزن ــا در تربی ــش آنه ــق نق از طری
می دهــد کــه مــادران بیــش از پــدران در فعالیت هــای تحصیلــی بچه هــا و نیــز 

ــود. ــد می ش ــا بازتولی ــات آنه ــد و روحی ــی کنن ــارکت م ــا مش ــره آنه ــی روزم زندگ

نمایشگر 2. نقش زنان در بازتولید دین داری جمعیت

 باوجــود این در بعضی تحقیقات دیگر، فرضیه مبنــی بر تفاوت معنادار بین ابعاد 
دین داری جوانان در دو گروه دختران و پســران دانشجو رد شده است. برعکس 
این فرضیه تأیید شــده اســت که بین سن جوانان دانشــجو و ابعاد دین داری آنان 
رابطــه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هرچه ســن جوانان دانشــجو افزایش 
می یابد، دین داری آن ها ضعیف تر می شود و آن ها تمایل کمتری به انجام مناسک 
و شــعائر دینی دارند و حضورشــان در نهادهای دینی نیز کمتر اســت )ترکمان، 

.)1389
وجــه جمعیتــی دینــداری از طریــق خانواده هــا و مــدارس و طــی فراینــد 

ــدان منتقــل می شــود، امــا عوامــل بعــدی رســانه ای  ــه فرزن اجتماعــی شــدن، ب
ــتند.  ــدن هس ــی ش ــای عرف ــی از فراینده ــود بازتاب ــه خ ــه نوب ــز ب ــی نی و ارتباط
اینکــه نســل کم ســن و ســال تر )تحــت تأثیــر خانــواده و مدرســه( بیشــتر مذهبــی 
ــد،  ــش می یاب ــا کاه ــداری آنه ــوند دین ــر می ش ــه بزرگ ت ــه هرچ ــتند و اینک هس
فهیمدنــی اســت و بــه صورتــی دیگــر همــان دوگانــه نظریــه اینگلهــارت و نوریــس 

ــاد مــی آورد. ــه ی )1387( در نمایشــگر 1 را ب

نمایشگر 3. دوگانه جمعیت دین دار و فرایند عرفی شدن

2. تفاوت های نسلی دین داری
منظور از نســل، طیف ِسنی و زیســتی با موقعیت کم وبیش مشترک اجتماعی و 
تاریخی، قرین رویدادهای مشــترک و تجربه مشــترک است. شواهدی تجربی از 
بی دین شــدن جمعیت جوانان در مقیاس کان نســلی وجود ندارد، بلکه برخی 
داده های موجود حکایت می کند آن ها در دهه 80 بیش از دهه 50 اظهار می کنند 
کــه درمجموع به اصول اساســی دین اعتقاد دارند و به برخی احکام یا مناســک 
آن عمل می کنند. بــرای نمونه در دهه 70 حدود 85 درصد دانش آموزان تهرانی 
قائل به آخرت بودند )طالبان، 1377 و 1379( و در دهه 80، این شاخص در کل 
جوانان کشــور بر مبنای برخی پژوهش ها تا 88 درصد و حتی بیش از 90 درصد 
نیز افزایش یافته، هرچند بنا بر برخی تحقیقات در حد 80 درصد بوده است، ولی 
به هرحال در حد باال قرار داشته است )غریب خواجه و میرزایی، 1383؛ رضایی، 

1381؛ فرجی و کاظمی، 1388(.
حس و حال و تجربه دینی به نحوی از انحا در زندگی جوانان وجود داشــته و از 
ســوی آن ها اظهار شده اســت، به طوری که باالی 80 درصد بنا به تحقیقات دهه 
70 و نیز باالی 90 درصد بر اســاس پژوهش های دهه 80، اظهار داشته اند خدا را 
بر زندگی خود حاضر و ناظر می بینند و حضور او را احســاس می کنند. اعتقاد به 
خدا، از این هم بیشتر و باالتر از 90 درصد را نشان می داده است )غریب خواجه و 
میرزایی، 1383؛ رضایی؛ 1381؛ فرجی و کاظمی، 1388(. همچنین اگر در دهه 
50 نزدیک به 70 درصد آن ها اظهار کرده اند که روزه می گیرند )اسدی، 1353(، 
این شــاخص در دهه 70 و 80 به باالی 70 درصد نیز بالغ شــده اســت )غریب 
خواجه و میرزایی، 1383؛ رضایی، 1381؛ فرجی و کاظمی، 1388(. هرچند که 
بنا بر بعضی یافته های پژوهشــی، میانگین مجموع جوانانی که به دو واجب دینی 
یعنی نماز و روزه عمل می کنند یا گاهی نماز می خوانند و روزه می گیرند، کمی 

بیش از 60 درصد است )عالم زاده، 1387(.
پــس این تلقی عمومی که جوانــان از دین برمی گردند چنــدان دقیق و مبتنی بر 
شواهد پژوهشی نیست. شاید منشأ آن چیز دیگری است و آن تحول در الگوهای 
دین ورزی جوانان است. بنا بر تحقیقات متعدد دیگر سرمشق های دین داری به ویژه 
در میــان جوانان، عمیقًا در حال تحول بوده اســت. برای نمونــه حدود نیمی از 
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دنبــال می کننــد. دختران و پســرانی که نیاز به خــود بیانگــری، تمایزخواهی و 
آزادی هــای فرهنگــی و اجتماعی دارند، ایــن نیازهای نوپدید خــود را به ویژه با 
توجه به محدودیت نهادهای مدنی و حوزه عمومی، به وســاطت برخی فضاهای 
مناســکی دینی می جویند و در آن مجالی برای تخلیه نسبتًا آزاد و خروج از برخی 
هنجارهای رســمی پیدا می کنند. اصرار دولتی بر کنترل محتوای فرهنگ ســبب 
شده است که فضای مناسکی فرصتی برای ابراز وجود گروه های اجتماعی باشد. 
رفع برخی محدودیت های متعارف، استفاده از موسیقی و سایر جلوه های هنری و 
امکان ارتباطات و تظاهرات اجتماعی در فـــضای این مناسک، موقعیت مغتنمی 
بــرای گروه های جدید اجتماعی و هویات ســبک زندگی آن هــا فراهم می آورد 

)فراستخواه، 1386(.
بخش درخور توجهی از جوانان طبقه متوســط جدید شهری که در مناسک دهه 
محرم شــرکت کرده بودند، آن تلقی از دین ورزی را نداشتند که در گفتمان های 
کید می شود. شوق به این مراســم همراه با حفظ سایر  سنتی یا رســمی موجود تأ
امیال و آرزوهای فردی و خواســت معطوف به ابراز وجود آزادانه و داشتن سبک 
زندگی متفاوت و دیدگاه ها و عایق متکثر فرهنگی و اجتماعی است. گرایش های 
دینی و آیینی و یا شــبه دینی گروه هایی از جوانان، طیفی از رنگین کمان چهل تکه 
هویت جویی ناآرام آنان اســت و نه همه آن. عناصــر دینی از ذهنیت جمعی این 
جوانان رخت برنبســته اســت، ولی به شــدت تحت تأثیر فرایندهای دنیای مدرن 

قرارگرفته و با دیگر عناصر هم نشین و همراه شده است )فراستخواه، 1386(.
 نتیجــه موردکاوی فراســتخواه نشــان می دهد که بخش قابل توجهــی از جوانان 
از ذهنیــت جمعــی دینی و آیینــِی ناب به معنــای مألوف قدیمی و ســنتی آن و 
به طریق اولی به معنای ایدئولوژیک رســمی آن برخوردار نیســتند، بلکه الگوهای 
نوپدید دین ورزی خــود را بازتولید می کنند. درحالی کــه در ذهنیت این جوانان 
هنوز جایی برای دغدغه هایی از نوع دینی هســت، اما این با سایر امیال و نیازهای 
وجودی آن ها آغشــته اســت. همان طور که بزرگ ترها از طریق مناسک آیینی در 
پی تعقیب حاجاتی دنیوی و روزمره مانند ادای دیون و شــفای مریضان، رفع غم 
و غصه ها و بازگشــت مسافرانشان نیز بودند و با همه دنیویت تاریخی و اجتماعی 
خویش و با انواع ابراز وجود های فردی گروهی )خانوادگی، خویشاوندی، محلی 
و قومی( در این مراســم شــرکت می کردند، دین داری جوانان در دنیای امروزی 
نیز به مراتب آغشــته بــه غرایز و ماجراجویی ذهنی و دوســت یابی و ابراز وجود و 
روابط و روزمرگی اســت. آیا امروزه روز، جوانان طبقه متوســط شهری ما بی دین 
شــده اند؟ پاسخ با اســتناد به شواهدی بسیار، منفی اســت. پس آیا آن ها مذهبی 
مانده اند؟ اگر منظور دین ورزی با الگوهای متداول سنتی یا سیاست های دستوری 
و ایدئولوژیک دولتی اســت، بازهم پاسخ با اطمینان کافی محققانه، منفی است. 
این همان وضعیت جامعه ایران اســت که توصیف ها و تحلیل های ساده سازانه از 

بازنمایی آن درمی مانند )فراستخواه، 1386(.

دیــن ورزی در میــان بخشــی قابل توجــه از جوانــان طبقــه متوســط جدیــد 
شــهری، آمیختــه بــا نوعــی مقاومــت فرهنگــی در برابــر گفتمان هــا و هنجارهــای 
و  خودبیانگــری  تمایزخواهــی،  متفاوت بــودن،  بــه  نیــاز  از  سرشــار  و  رســمی 
لذت جویــی اســت. بســیاری از اشــکال دیــن ورزی جوانــان آغشــته بــه غرایــز 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــط اجتماع ــت یابی و رواب ــد دوس ــوی مانن ــای دنی و نیازه
محدودیــت نهادهــای مدنــی وحــوزه عمومــی، فضاهــای مناســکی گاهــی از ســوی 
جوانــان، بدیل هــای قابل دسترســی بــرای ابــراز وجــود وحضــور اجتماعــی تلقــی 

می شــود.

نمایشگر 7. فضاهای مناسکی محملی برای مقاومت جوانان در برابر گفتمان ها و 
هنجارهای رسمی

3. قشربندی اجتماعی دین داری
روند هــای دین داری برحســب قشــر بندی اجتماعــی نیز قابل توضیح اســت. 
قشر بندی را نابرابری های ساختارمند میان گروه بندی های مختلف مردم تعریف 
کرده انــد )گیدنــز، 1383: 238؛ بیــرو، 1375: 381؛ آبراکرامبی و دیگران، 
1367: 377(. قشــربندی اجتماعی با مفاهیم دیگری مانند پایگاه اجتماعی9 و 
طبقه اجتماعی10 مرتبط است. در جامعه شناسی سنتی مارکس، قشربندی عمدتًا 
بــا طبقه به معنــای اقتصادی توضیح داده می شــد بعدها بــه متغیرهای دیگری 
از قشــربندی توجه شــد؛ در آرای »دارنــدورف« به متغیر قدرت سیاســی، در 
نظریــات »وبر« به منزلــت اجتماعی، در آرای »بوردیو« به ســرمایه فرهنگی و 

هســتند و می خواهند در عبور نظری و عملی از مرزهای تعیین شده و مورد اعتقاد 
نسل قبل، آزاد  باشند )محمدی اردهالی، 1382: 161(.

نســلی در  تعــارض  یــا حتــی  از گسســت  هرچنــد دلیــل مطمئنــی 
دیــن ورزی ایرانیــان در دســت نیســت، امــا وفــاق نســلی نیــز وجــود نــدارد. قــدر 
ــم  ــه چش ــن ورزی ب ــوزه دی ــلی در ح ــکاف نس ــی ش ــه نوع ــت ک ــن اس ــلم ای مس
ــاوری و  ــن ب ــارف دی ــای متع ــا قالب ه ــان ب ــن ورزی جوان ــوی دی ــورد. الگ می خ
ــمی و  ــای رس ــا قالب ه ــد ب ــه رس ــت، چ ــاوت اس ــت متف ــداری در کل جمعی دین
دســتوری. شــاید یکــی از سرچشــمه های تلقــی شــایع از بی دیــن شــدن جوانــان 
ــرات در  ــق تغیی ــا منط ــا ب ــه بزرگ تر ه ــت ک ــن اس ــر ای ــد. واقع بینانه ت ــن باش همی
ــان  ــاوت جوان ــوال متف ــال و اح ــد و ح ــای نوپدی ــران و نیازه ــه ای ــان و جامع جه
بیشــتر آشــنا بشــوند و الگوهــای تعلیمــی، تربیتــی و ارتباطــی خــود را متحــول 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــت ک ــت اس ــمی دول ــت های رس ــن سیاس ــژه ای ــد. به وی بکنن
ــان در زیســت جهان واقعــی جفــت وجــور  ــا سیاســت های زندگــی جوان خــود را ب

ــد. ــوازن بکن و مت

نمایشگر 5. دین ورزی و شکاف نسلی

نتایــج برخی تحقیقات حاکی از آن شــواهدی مبنی بر کاهــش تمایل جوانان به 
مناســک جمعی دینی اســت. قدر مســلم این اســت که گرایش آن ها به برخی 
مناســک دینی یا شــبه دینی نیــز در چارچوب های ســنتی قابل توضیح نیســت 
)نیک پــی، 1388(. آن ها به شــکلی کامًا اقتضایی و برحســب نیازهای نوپدید 
خود به مناســکی مانند مدیتیشن، به نمادهایی مانند ساری بابا و به شبه عرفان ها و 

به عقایدی مانند تناسخ عاقه نشان می دهند.
ضمنًا آن بخش از مناسک جمعی دینی که به نوعی با عنصر گذران اوقات فراغت 
قرین است، حاشیه های ســرگرم کننده   دارد و فرصتی برای ارتباطات اجتماعی با 
همســاالن و دوستان و تظاهرات ســبک زندگی برای آن ها فراهم می آورد )مانند 
مراســم دهه محرم( همچنان موردتوجــه و عاقه بخش قابل توجهــی از جوانان 
اســت، درحالی که چنین اســتقبالی از سایر مناســک عبادی تر جمعی مانند نماز 
جماعت وجود ندارد )عالم زاده، 1387(. مراســم عزاداری محرم، از آن دســته 
مناســکی اســت که به دلیل ایجاد فضایی معنادار برای تحــرک و خودبیانگری 
جوانــان و رقابت هــای گروهی و محله ای و قومی و غیــر آن و با توجه به عناصر 
زیباشناختی در آن مانند آواها و نواها و عَلم و ُکتل و سایر ابعاد هنری و فرهنگی و 
اجتماعی هنوز بخش قابل توجهی از جوانان را به خود جلب می کند )فراستخواه، 
1387( طبــق برخی تحقیقات کیفی دیگر، اگرچــه گروه هایی از مردم و ازجمله 
جوانان در برخی از آیین های دینی مانند تاســوعا و عاشــورا شرکت می کنند، اما 
چه بســا برخی از آن ها واجبات دینی را هــم انجام ندهند )نیک پی، 1388(. البته 
این امر از دیرباز هم وجود داشــت، اما در دنیای جدید شــیوع و عمق بیشــتری 
دارد. در گذشته کسانی که نماز نمی خواندند ولی در سینه زنی شرکت می کردند 
با احســاس گناه دســت به گریبان بودند، اما امروز این احساس گناه به عنوان یک 

مؤلفه حیات مذهبی، به شکل قبلی چندان شیوع و نفوذ ندارد.

ــت.  ــن« اس ــن م ــد »دی ــا« باش ــن م ــه »دی ــش از اینک ــان بی ــن جوان دی
ــه  ــه و دل بخواهان دیــن ورزی آن هــا بیشــتر حســب نیازهــای شــخصی، ناملتزمان
اســت و شــاید بــه همیــن دلیــل در مناســک جمعــی عبــادی کمتــر شــرکت 
می کننــد، آن مقــدار هــم کــه شــرکت می کننــد کمتــر در چارچوب هــای ســنتی 
یــا ایدئولوژیــک رســمی قابــل توضیــح اســت. نمونــه اش شــرکت آن ها در مناســک 
ــا  ــا حاشــیه های ســرگرم کننده و ب ــا مناســک دینــی ب شــبه دینی و شــبه عرفانی ی

تظاهــرات ســبک زندگــی اســت.

نمایشگر 6. »دین من« به جای »دین ما« در دین ورزی جوانان و نفوذ عرفی شدن 
در مناسك گرایی آنان

نتیجه مطالعه موردی فراســتخواه در ســال 1386 این بود که جوانان طبقه متوسط 
جدید شــهری در کار بازتولید الگوهای متفاوتی از دین ورزی هستند. گروه هایی 
از جوانان حتی مناســک دینی را نیز فرصتی برای پی جویی سیاســت های سبک 
زندگی خود می شــمارند. دین ورزی در میان بخشی قابل توجه از دختران و پسران 
شــهر، آمیخته با نوعی مقاومت فرهنگی در برابر گفتمان ها و هنجارهای رســمی 
و سرشــار از نیاز بــه متفاوت بــودن، تمایزخواهی، خودبیانگــری و لذت جویی 
است. آن ها میل به ســرگرمی و انواع کسب مطلوبیت های آزادانه و احساس نیاز 
به »خود ابرازی« در ســبک زندگی را با جســت وجوی معانــی دینی و معنوی با 
هــم درمی آمیزند و ایــن نیازهای چندتکه ای خود را به طــرزی اقتضایی و متنوع 



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 10

2

بر مبنای تحقیقی پیمایشی از جوانان دختر و پسر 29- 15 ساله، پایگاه اجتماعی 
جوانان با دین داری آن ها رابطه داشــته اســت بدیــن معنا که جوانــان با پایگاه 
اجتماعی پایین و متوســط نســبت به جوانــان با پایگاه اجتماعــی باال دین دارتر 
بودنــد. این رابطه در میان پایگاه اجتماعــی و اجزای دین داری ازجمله گرایش 
دینی، شــرکت در مناســک دینی، عمق باورهای شــخصی دینی، قائل بودن به 
پیامــد اعتقاد و عمل دینی و تجربه ی دینی نیز به طرز معناداری مشــاهده شــده 
اســت )کاکی، 1388(. طبق تحقیقاتی، انجام فرایض دینی در میان گروه های 
کمتــر تحصیل کرده در مقایســه با گروه های بیشــتر تحصیل کــرده از فراوانی 
معنادار باالتری برخوردار اســت )تامیــن، 1379(. بر مبنای تحقیقی که با روش 
تحلیل ثانوی و با اســتفاده اطاعات در دسترس مربوط به گرایش ها، رفتارها و 
گاهی های دانشــجویان 20 دانشــگاه دولتی در سراسر کشور صورت گرفت،  آ
این نتیجه به دســت آمد که افراد متعلق به پایگاه پایین اجتماعی نسبت به پایگاه 
متوســط و آن ها نیز نســبت به پایگاه باال، گرایش های مذهبی بیشــتری را ابراز 
نموده انــد. درحالی که 85 درصد از افراد متعلق بــه پایگاه پایین اظهار کرده اند 
در سطح زیاد دین دار هستند این نسبت در پایگاه متوسط 76 درصد و در پایگاه 
باال 64 درصد اظهار شــده است. به طورکلی اطاعات فوق بیانگر آن است که 
پایگاه اجتماعی اقتصادی پاســخگویان با جهت یابی مذهبی آنان مرتبط است. 
به این معنا که در مجموع افراد وابســته به پایگاه پایین افرادی مذهبی تر هستند. 
افــراد متعلق به پایگاه های بــاالی اجتماعی در انتخاب همســر به معیار مذهبی 

بودن کمتر اهمیت می دهند )مهاجری، 1386: 104-99(.
درعین حال طبقات متوســط و جدید شهری، الگوهای دین ورزی خاص خود را 
بازتولید می کنند. آن ها برحســب مشــاغل و آموزش ها و سبک زندگی و روابط 
و ســرمایه های فرهنگــی نوین خود، روایت هــا و رویه ها و ُنرم هــای تازه ای از 
دین باوری و دین داری را دنبال می کنند و ترویج می دهند که از بســیاری جهات 
با نوع سنتی دین داری و عقاید و تفاسیر متولیان رسمی و نهادهای رسمی مذهبی 

متفاوت است )نیک پی، 1388(.
بنا بر یک تحقیق ملی سراســری در سال 1386، نوع دین داری جوانان دانشجو 
در یک سنخ شناسی چهارتایی مقایسه شده است. این چهار سنخ عبارت بودند 
از: 1. مســلمان انقابی که معرف گرایش ایدئولوژیک به نظام سیاسی موجود 
بوده اســت؛ 2. مسلمان نواندیش که معرف جمع میان دین داری و تجدد است؛ 
3. مســلمان عادی که معرف حد متوسطی از دین داری سنتی و متعارف است؛ 
4. مسلمان شناسنامه ای که به دین به عنوان یک امر تاریخی و نه عاقه و اعتقاد 
و تجربه شــخصی نــگاه می کند. نتیجه تحقیق نشــان می دهد افراد وابســته به 
پایگاه هــای باال و متوســط به طرز معناداری بیش از پایگاه های پایین، به ســنخ 
مســلمانی نواندیش گرایش نشــان داده اند، کما اینکه افراد وابسته به پایگاه های 
پایین نیز بیش از پایگاه های باال و متوســط به تیپ مسلمانی انقابی اظهار تمایل 

کرده اند )مهاجری، 1386: 103(.

کــم وکیــف دیــن داری بــا پایــگاه اجتماعــی )ماننــد تحصیــات، درآمــد، 
شــغل و ســبک زندگــی( ارتبــاط دارد.

در مجمــوع افــراد بــا پایــگاه اجتماعــی پاییــن، دیندارتــر از افــراد بــا پایــگاه 
اجتماعــی بــاال هســتند.

افــراد وابســته بــه پایگاه هــای پاییــن نیــز بیــش از پایگاه هــای بــاال و متوســط بــه 
تیــپ مســلمانی انقابــی گرایــش دارنــد.

طبقــات متوســط وجدیــد شــهری برحســب مشــاغل وآموزش هــا وســبک زندگــی 
و روابــط و ســرمایه های فرهنگــی نویــن خــود، روایت هــا و رویه هــا و ُنرم هــای 
ــاوری و دینــداری را دنبــال می کننــد و ترویــج می دهنــد کــه از  ــازه ای از دیــن ب ت
بســیاری جهــات بــا نــوع ســنتی دینــداری و عقایــد و تفاســیر متولیــان رســمی و 

نهادهــای رســمی مذهبــی متفــاوت اســت.

نمایشگر 8. رابطه دین ورزی با پایگاه اجتماعی

در مطالعه ای که به روش کیفی مشارکت و مشاهده و با استفاده از مصاحبه های 
عمیق اکتشــافی از نوع »موردکاوی« توســط فراســتخواه در سال 1386 و در 
تهران انجام گرفته اســت، سه قلمرو در تهران به ترتیب متعلق به الیه های پایین تا 
باالی طبقه متوســط جدید شهری بررسی شده است. مطابق این تحقیق، مراسم 
دهه محرم در تهران، تحت تأثیر فرایندهای دنیوی شــدن قرار گرفته است و این 

سبک زندگی و در مباحث »گیدنز« به متغیر آموزش ها و مهارت های اجتماعی 
به مثابــه عنصر توضیح دهنده قشــربندی اجتماعی اهمیت داده شــد )جواهری، 
1386(. پایــگاه در ادبیات عمومی ما برای توصیف میزان اعتبار اجتماعی یک 
فــرد به کار مــی  رود. پایگاه اجتماعی معمواًل با دو مفهــوم اجتماعی دیگر یعنی 
آبروی اجتماعی11 و وجاهت اجتماعی12 همراه است. در مفهوم جامعه شناختی، 
تعلق به این یا آن پایگاه، از یکســو ریشــه در ارزیابی هــای ذهنی از اختافات 
اجتماعی دارد و از ســوی دیگر با شیوه های زندگی گوناگونی که گروه ها دنبال 
می  کنند تعریف می شــود. پایگاه مقام و جایگاهی اســت که جامعه برحســب 
موقعیت هــای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، حقوقی و عرفی به فرد یا 
گبرن و نیم کــف، 1380: 202؛ کوئن، 1372: 204؛ گیدنز،  گروه می دهد. )آ
1383: 245(. پایگاه فقط از درآمد و دارایی نشأت نمی گیرد و عوامل متعددی 
می  تواند در چگونگی و ســنجش پایگاه اجتماعی افراد مؤثر باشد؛ مانند الف. 
نیاکان یا اصل و نســب؛ ب. وضع تمکن؛ ج. مفید بودن به ویژه ازلحاظ شغلی؛ 
د. میزان و نوع تحصیات و حتی ه. خصوصیات بیولوژیکی و... )نیک گهر، 

.)66 -70 :1369
طبقه را گروه بندی وســیعی از افراد تعریف می کنند کــه دارای منابع اقتصادی 
مشــترکی هستند و این منابع شدیدًا بر انواع شیوه های زندگی که می  توانند داشته 
باشــند تأثیر می گذارد. مالکیت ثروت به همراه شغل پایه های اصلی اختافات 
طبقاتی را تشکیل می  دهند. طبقات به تفاوت های اقتصادی میان گروه بندی های 
افراد، نابرابری در تملک و کنترل منابع مادی بستگی دارند )گرب، 1381: 12؛ 

گیدنز، 1383: 241(.
طبقــه اجتماعی از مهم ترین ماک های قشــر بندی اجتماعی اســت. مهم ترین 
عوامل تعیین کننده طبقه اجتماعی عبارت اند از ثروت و درآمد، سطح و کیفیت 
آموزش، شــغل و موقعیــت حرفه ای، خانواده و گروه خویشــاوندی و قدرت و 
نفوذ سیاســی– اجتماعی )محســنی، 1378: 206(. جامعه شناســان برای تعیین 
طبقه اجتماعی از شــاخص هایی مانند تحصیات، شغل، درآمد و شیوه زندگی 
اســتفاده کرده اند. ســبک زندگی با شــیوه های گذران اوقات فراغت،  تربیت 
فرزندان، شــرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاســی، نحوه پول خرج کردن و 
مصرف کاالها ظاهر می شــود. سبک زندگی برحســب پایگاه و طبقه اجتماعی 

تفاوت پیدا می کند )ربانی و انصاری، 1385: 146-166(.
طبقه متوســط ایرانــی از نیروهای اجتماعــی مختلف مانند روحـــانی، بازاری، 
پیشــه ور، کاســب کار، دیوانیان، تحصیل کردگان تشــکیل شــده و به ســنتی و 
جدید قابل دسته بندی است: 1. ســنتی شامل روحانی، خرده بورژوازی پیشه ور 
و کاســب کار شــهری؛ 2. جدید شــامل کارمنــدان، تحصیل کــرده، مدیران، 
تکنسین ها، مشاغل فکری تخـــصصی، پزشکان و مهندســین. طبقات متوسط 
جدید شــهری بیش از اینکه صرفًا با میزان درآمد تعریف بشوند از طریق پایگاه 

اجتماعی و نیز سبک زندگی تمایز می یابند.
در یک تحقیق به ســال 1384، بررسی شــد که آیا تفاوتی در دین ورزی جوانان 
برحســب اینکه دانشجو باشند یا نباشند وجود دارد یا نه؟ نتیجه نشان می داد که 
اکثر پاســخگویان چه دانشجو چه غیردانشــجو در حد باالتر از متوسط قائل به 
دین اند، اما شــرکت دانشــجویان در مناســک جمعی دینی به طرز معناداری از 

غیردانشجویان کمتر است. )زارع، 1384(

عکس از مجید حق دوست-خبرگزاری مهر
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اســت مثًا درحالی که در دهه 50، حدود 70 درصد مردم اظهار داشــته اند که 
معمواًل به مســجد می روند )اسدی، 1353( این شــاخص در دهه 70 در پاسخ 
به ســؤال از شــرکت در نماز جماعت به چهل وچند درصد کاهش یافته اســت 
)محســنی، 1379( و در دهه 80 این ســیر نزول تا نزدیک به 40 درصد هم خود 
را نشان داده اســت )دفتر انتشارات طرح های ملی، 1382(. درحالی که در دهه 
70، شــرکت جوانــان در نماز جماعــت در حد میــان 50 و 60 درصد بود، این 
شاخص در دهه 80، به حد واسط میان 30 و 40 درصد تنزل یافته است )فرجی 

و کاظمی، 1388(.

ــه دیــن همچنــان باالســت، امــا وقتــی  ــودن ب ــل ب دیــن ورزی در حــد قائ
ــژه  ــد. به وی ــن می آی ــاخص پایی ــد، ش ــن می رس ــه دی ــودن ب ــل ب ــه عام ــت ب نوب

ــت. ــر اس ــادی پایین ت ــی عب ــال جمع ــام اعم ــاخص انج ش

نمایشگر 10. کاهش شاخص های دین داری

طی پیمایشــی ملی در بــاب مصادیق مختلف عقاید و اعمــال دینی و میزان آن 
سؤال شده است. در جدول زیر درصد فراوانی انتخاب گزینه های زیاد از سوی 
پاســخگویان به ترتیب از درصد باال تا پایین درج شده است و نشان می دهد چه 
ســطوح و ابعادی از دین داری، در میان مردم رواج بیشــتری دارد )دفتر طرح ها، 

:)1382

درصد انتخاب گزینه زیاد 
توسط پاسخگویان موضوع ردیف

93/7 چقدر از خدا می خواهید که در زندگی به 
شما کمک کند؟

1

90 چقدر به خدا توکل می کنید؟ 2
85/8 تا چه حد خود را مقید به گرفتن روزه در 

ماه رمضان می دانید؟
3

79/7 شرکت در عزاداری تاسوعا و عاشورا 4
69/5 درصد

 )گزینه اکثر اوقات(
طی یک سال گذشته نمازتان را مرتب 

خوانده اید؟
5

68/6 هر از چندگاه صدقه می دهید؟ 6
34/7 چقدر به زیارت اماکن متبرکه می روید؟ 7
32/4 چقدر در هیئت های مذهبی شرکت 

می کنید؟
8

25/1 چقدر استخاره می کنید؟ 9
20/0 تاوت قرآن چقدر انجام می دهید؟ 10
18/8 به جز مراسم  ترحیم هر چند وقت یک بار 

به مسجد می روید؟
11

16/1 چقدر در مراسم دعای کمیل شرکت 
می کنید؟

12

13/9 درصد اکثر اوقات هر چند وقت یک بار در نماز جماعت 
شرکت کرده اید؟

13

5/8 در صد اکثر اوقات هر چند وقت یک بار در نماز جمعه 
شرکت کرده اید؟

14

جدول فراوانی پیمایش ملی درباب مصادیق مختلف عقاید و اعمال دینی و میزان آن 

در جــدول فــوق چهار گــروه رفتارهای دینی بــه لحاظ فراوانــی از هم متمایز 
می شود:

1. باالتریــن گروه رفتارهای دین ورزی در ایران در جدول تا ردیف 4 را به خود 

به صورت یک روند محســوس، در مناطق زندگی الیه های باالتر طبقه متوســط 
جدید، بیشــتر از بقیه خود را نشان می دهد. ازجمله متغیرهایی که در این تحقیق 

بررسی شده است سه متغیر زیر است:
1. کارکردهای اجتماعی مناسک:

 پذیرایی با چـــای، شیرکاکائـــو، میوه، خرما، لقمه، غذا، عدسی، ذبح قربانی، 
نذری، احسان، دیگ ها و پخت وپزها و...

2. ظهورات فرهنگ غیررسمی در مناسک:
روابط، پوشــش ها، رفتارها، موها، لباس ها، ظاهر سروصورت، آویزها، آهنگ ها 
و مضامین، آرایش های مدرن در بخشی از شرکت کنندگان، تنوع سبک پوشیدن 
در شــرکت کنندگان، تیپ های اجتماعی شرکت کنندگان با سبک های زندگی از 

نوع غیررسمی و...
3. نفوذ دنیوی شدن در مناسک:

 ابعاد تفننی و هنری مناســک، ابعاد نمایشــی، کاالیی شــدن، عنصر محله ای، 
غلبه تماشــاگری بر شرکت جدی در مناســک، مضامین این جهانی )اجتماعی 
و فرهنگی و ســرگرمی( در مقایســه بــا مضامین خالص دینــی و اخروی، تکثر 
)هیئت هــای کوچک، مســیرهای کوتــاه و...(، الگوهای غیر ســنتی روابط و 

شیوه ها و...
یافته های این تحقیق نشــان داده است که متغیر اول در هر سه منطقه از تهران به 
یکســان جریان دارد، اما متغیرهای دوم و سوم، در مناطق زندگی الیه های باالتر 

طبقه متوسط جدید بیشتر است )فراستخواه، 1386(.
ازجمله تمایزهای دین ورزی طبقه متوســط جدید شــهری در ایــران عبارت اند 
از: اهمیت هویت و اســتقال فردی در امر دیــن داری، اهمیت دادن به جوهره 
معنوی دین داری، ســنجش دین داری با محک اخاق جهان شــمول انســانی و 
حقوق بشــری، کثرت گرایــی، عدم سرســپردگی به نهادهای ســنتی و متولیان 
رسمی دین، اعتراض مدنی، آزادی خواهی، عرف گرایی، درک مسالمت آمیز و 

غیر خشونت آمیز از دین ورزی، قائل بودن به مقتضیات.
ترکمــان برای بررســی رابطه متغیرهــای اصلی مرتبط با ابعاد دیــن داری جوانان 
دانشــجو، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مســیر به کاربرده است. مدل تحلیل مسیر 
نهایی نشان داد که متغیرهای فردگرایی، لذت گرایی و اعتقاد قلبی به دین داری، 
بیشترین نسبت موجه را با ابعاد دین داری جوانان دانشجو داشتند. به عبارت دیگر 
دین داری آن ها اگر بود قرین لذت گرایی و منوط به اعتقاد قلبی و احســاس نیاز 

شخصی بوده است )ترکمان، 1389(.

در  شــهری  جدیــد  متوســط  طبقــه  دیــن ورزی  تمایزهــای  جملــه  از 
ــن داری،  ــر دی ــردی در ام ــتقال ف ــت و اس ــت هوی ــد از: اهمی ــران عبارت ان ای
ــا محــک  ــن داری ب ــن داری، ســنجش دی ــه جوهــره معنــوی دی اهمیــت دادن ب
اخــاق جهانشــمول انســانی و حقــوق بشــری، کثرت گرایــی، عدم سرســپردگی 
بــه نهادهــای ســنتی و متولیــان رســمی دیــن، اعتــراض مدنــی، آزادی خواهــی، 
قائــل  دیــن ورزی،  از  غیرخشــونت آمیز  و  مســالمت آمیز  درک  عرف گرایــی، 

ــات. ــه مقتضی ــودن ب ب

نمایشگر 9. مشخصه های دین ورزی طبقه متوسط جدید شهری

4. تحول در الگوی دین ورزی
پژوهش هــای متعددی حاکی از آن اســت که دین ورزی در ایــران تا جایی که 
بحــث بر ســر قائل بودن به دین اســت، همچنــان در حد باالســت، ولی چون 
نوبت به عامل بودن به دین می رســد شــاخص پایین می آید. در اینجا هم اظهار 
پاســخگویان مبنی بر انجام اعمال فردی در حد متوســط اســت، اما شرکت در 

اعمال جمعی مانند نماز جماعت کمتر شده است.
اکنــون ابتدا پیمایش های ملی را در نظر می گیریم. بر اســاس آن ها درحالی که 
عمل به مناســک فردی دینی همچنان در حد باالیی بوده اســت و از دهه 50 تا 
دهه 80، باالی 70 تا باالی 80 درصد اظهار داشــته اند که روزه می گیرند و البته 
در ایــن مقوله بازهم زنان چنددرصدی بیش از مردان بودند، اما مناســک گرایی 
جمعــی به ویژه در میان جوانان، در طی دو دهه 70 و 80، روندی نزولی داشــته 
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قبل مذهبی تر شــده اند یا غیرمذهبی تر؟« از میان مردان اکثر 70/8 درصد و از 
میان زنان اکثر 68/9 درصد معتقدند که مردم غیرمذهبی تر شــده اند. در پاسخ 
به این ســؤال که »مردم در 5 سال آینده مذهبی تر می شوند یا غیرمذهبی تر؟« از 
میــان مردان اکثر 73/5 درصد و از میان زنــان اکثر 73/9 درصد معتقدند که 

مردم غیرمذهبی تر می شوند )دفتر طرح ها، 1382(

ــه گذشــته  ــران نســبت ب ــد کــه دینــداری در ای اکثــر مــردم معتقدن
ــن  ــت و ای ــان اس ــه گریب ــت ب ــی دس ــد نزول ــی رون ــکل و حت ــی مش ــا نوع ب

ــد. ــد ش ــتر خواه ــم بیش ــده ه ــکل در آین مش

نمایشگر 12. احساس عمومی مردم این است که شاخص های دین داری 
روند نزولی دارد

اما مســئله فقط کم شــدن انجام مناســک نیست، بلکه شــاهد روندی عمیق و 
پردامنــه در الگوی دین ورزی ایرانیان هســتیم. به حدی کــه برخی محققان از 
بررسی خود به این نتیجه رســیده اند که نوعی تازه از »دین ورزی بی شکل« در 

وضعیت دین داری جوانان دانشجو جریان دارد. )غیاثوند، 1380(
کید بر دانشــجویان  در ســال 1384 دربــاره نوع دین داری دانشــجویان بــا تأ
دانشــگاه تهران، پژوهشــی انجام گرفته و محقق در آن به این نتیجه رســیده که 
مفهوم »خصوصی شــدن دین« چندان گویای واقعیت دین ورزی دانشــجویان 
نیســت، بلکه این مفهوم »شــخصی شدن دین« اســت که می تواند دین ورزی 
آنــان را توضیح بدهد. برخی از ویژگی هایی کــه در این تحقیق برای دین داری 
شــخصی منظور شــده اســت عبارت اند از: 1. تغییر در کم و کیف پایبندی به 
مناسک دینی جمعی؛ 2. تحول در نگرش در باب رجوع به روحانیت در مسائل 
سیاســی-اجتماعی؛ 3. اختاف و کثــرت دیدگاه ها درباره نقش دین در حوزه 
سیاست؛ 4. انتخاب گری و گزینش شخصی و اقتضایی در اصول و فروع دین؛ 
5. تنوع و تکثر در ســبک های دین ورزی. ازجملــه یافته های این تحقیق آن بود 
که نهادمند شــدن دین در قالب دولت پس از انقاب اسامی با شخصی شدن 

دین در میان جوانان نســل جدید ارتباط دارد )آروین، 1384(
این قبیل تحوالت بنا بر پاره ای تحقیقات در میان دانش آموزان نیز مشاهده شده 
است. بر اساس یکی از این تحقیقات هرچند حدود 50% از دانش آموزان خود 
را بســیار مذهبی می دانند )در مقایســه با 36% آنان که معتقدند از نظر مذهبی 
ضعیف هســتند( اما در هر حــال مذهبی بودن دانش آموزان بــه معنی عمل به 
رساله های مراجع تقلید یا موافقت با حکومت دینی نیست و نسل جدید به دنبال 
تعریف جدیدی از دین و دین داری اســت. تعریفی که شــاید بسیار متفاوت از 

برداشت روحانیان باشد )آزاد ارمکی و خادمی 1382(.
تحول خواهــی و تکثرگرایــی ازجملــه رویکردهای شــایع در میــان گروه های 
اجتماعــی و به ویــژه جوانان بوده اســت و نگاه به امر دینی نیــز تحت تأثیر این 
رویکرد واقع می شــد، به طوری که بر اساس پاره ای تحقیقات بیش از 80 درصد 
جوانان با گویه هایی از قبیل »هر اندیشــه ای ازجمله اندیشه دینی باید نقد بشود« 
یــا »در زندگی امــروزی نیاز به بازنگــری در دین یک ضرورت اســت« ابراز 

موافقت کرده اند )عالم زاده، 1387(.
بــر مبنای تحقیقی که با جامعه آماری دانشــجویان دختر شــاغل به تحصیل در 
دانشــگاه تهران در ســال تحصیلی 86-87 و رشــته های پزشکی و غیرپزشکی 
بالغ بــر 21780 نفــر انجــام گرفــت، از یکســو 70/63 آن هــا کــه فراوانــی 
درخورتوجهی اســت، اظهار کرده اند خود را عامل به دین می دانند و از ســوی 
دیگر وقتی ســبک های زندگی آن ها مورد ســؤال و بررســی قرار گرفت معلوم 
شــد که سبک های زندگی لذت جو و پرسه زنی رسانه ای در میان آن ها باالترین 
رتبه ها را به خود اختصاص داده است و مهم تر اینکه وقتی دیدگاه آن ها در باب 
پوشــش خانم ها سؤال شــد 71/7 درصد از پاســخگویان موافق این امر بودند 
که مســئله حجاب یک انتخاب شــخصی اســت و دولت نباید در آن دخالت 
کنــد. 75/1 درصد با مجازات فرد بدحجــاب مخالف بودند. در مورد اهمیت 
به حجاب باطنی نیز از پاســخگویان ســؤال شــد. 60/3 درصد با این نکته که 
حجــاب باطنی مهم تر از حجاب ظاهری اســت، کامًا موافــق بودند و از همه 
مهم تر اینکه از آن ها ســؤال شــد در صورت وجود نداشــتن منع قانونی چه نوع 
پوششــی انتخاب می کنند فقط 9/3 درصد حجاب با چادر و تنها 19/7 درصد 
مانتو با پوشــش کامل را اعام کرده اند )که جمعًا 29 درصد انتخاب پوشــش 

اختصاص داده اســت و به سه امر اختصاص دارد؛ الف. ابعاد ذهنی و شخصی 
درونی گرم مانند توکل؛ ب. آن بخش از شــریعت کــه با ریتم زندگی خانواده 
و روابــط اجتماعــی گرم مانند میهمانــی و برخی ذوقیــات درآمیخته و بازاری 
برای خود ایجاد کرده اســت و به طور مشخص در رمضان و روزه خود را نشان 
می دهد؛ ج. مناســک مذهبی گرم و پراحساس با حاشــیه های سرگرم کننده یا 

نمایشی و اجتماعی.
2. گروه دوم و پایین تر از حیث فراوانی در ردیف های 5 و 6 آمده اند و شــامل 
دو نوع عمل دینی اســت؛ یکی نماز که ارتباط آیینی شــخصی با خداســت و 
دیگــری صدقه که معرف آموزه های دینی آمیخته با عواطف مســتقیم و اخاق 

اجتماعی روزمره است.
3. گروه ســوم از رفتارهای دین ورزی مرتبط با مناسک جمعی عبادی با افت و 
کاهش محســوس در ردیف های 7 تا 13 درج شده اند. در این گروه نیز زیارت 
اماکن به دلیل ابعاد مســافرتی و اوقات فراغتــی و اجتماعی گرم خود از بخت 
بیشــتری برخوردار اســت. هیئت های مذهبی نیز در همین عداد قرار می گیرد. 
نماز جماعت که عبادی ترین این مناســک جمعی اســت در ذیــل قرار گرفته 

است.
4. گروه چهارم مربوط به آن بخش از مناســک و فرایض دینی اســت که ابعاد 
سیاســی به خود گرفته )ماننــد نماز جمعه( و در ته جدول با کمترین اســتقبال 

اجتماعی روبه روست.
همین روال کم وبیش در همه قشــرهای اجتماعی صادق اســت. بنا بر تحقیقی 
کــه به طور خاص درباره دانشــجویان انجام گرفته اســت، میــزان دین باوری و 
دین داری در مقیاس 1 تا 4  اندازه گیری و ســنجش شده است که میانگین نتایج 

آن به شرح زیر بوده است )توسلی و مرشدی، 1385(:
1. قائل بودن به دین: 3/1 )از 4(

2. انجام اعمال فردی دینی: 1/92 )از 4(
3. شــرکت در مراسم عزاداری و جشن های مذهبی: 1/38 )از 4(

4. انجام اعمال جمعی دینی: 0/96 )از 4(
5. شرکت در نماز جمعه: 0/52 )از 4(

ســیر نزولی در موارد فوق ماحظه می شــود که به ویــژه در آن بخش از اعمال 
جمعی دینی - سیاســی مرتبط با دولت درخور تأمل است.

رفتارهای دین ورزی در ایران از حیث فراوانی به ترتیب چهار گروه زیر را 
دربرمی گیرد:

1. رفتارهــای دیــن ورزی بــا ابعــاد ذهنــی وشــخصی درونــی گــرم ماننــد تــوکل، روابط 
اجتماعــی گــرم و میهمانــی و برخــی ذوقیــات ماننــد رمضــان، مناســک مذهبــی گرم 
و پراحســاس بــا حاشــیه های ســرگرم کننــده یــا نمایشــی و اجتماعــی ماننــد مراســم 

م محر
2. اعمــال آیینــی شــخصی )نمــاز( و آموزه هــای دینــی آمیختــه بــا عواطــف مســتقیم 

و اخــاق اجتماعــی روزمــره ماننــد صدقه
3. مناســک جمعــی بــا ابعــاد مســافرتی و اوقــات فراغتــی و اجتماعــی گــرم ماننــد 

زیــارت
 4. کمتریــن اســتقبال اجتماعــی متعلــق بــه آن بخــش از مناســک و فرائــض دینــی 

اســت کــه ابعــاد سیاســی بــه خــود گرفتــه اســت )ماننــد نمــاز جمعــه(

نمایشگر 11. گروه بندی ابعاد دین داری به لحاظ فراوانی
نکتــه مهمی که در پیمایش ها نشــان می دهد آن اســت که اکثر پاســخگویان 
باوجوداینکــه خود اظهــار می دارند به دین قائل اند، امــا معتقدند که دین داری 
در ایران با نوعی مشــکل و حتی روند نزولی دســت به گریبان اســت. در پاسخ 
به این ســؤال که »به نظر شــما مردم قبًا بیشــتر به خواندن نماز مقید بودند یا 
االن؟« اکثر پاســخگویان یعنی 68/9 درصد گفته اند مردم قبًا بیشــتر مقید به 
نمازخواندن بودند. در پاســخ به این ســؤال که »به نظر شما مردم االن نسبت به 
5 ســال قبل مذهبی تر شــده اند یا غیرمذهبی تر؟« اکثر آن ها یعنی 69/9 درصد 
گفته اند که مردم نســبت به 5 ســال قبل غیرمذهبی تر شده اند. در پاسخ به این 
ســؤال که »مردم در 5 ســال آینده مذهبی تر می شــوند یا غیرمذهبی تر؟« اکثر 
73/7 درصد معتقدند که مردم غیرمذهبی تر می شــوند. در پاســخ به این سؤال 
که »مردم قبًا بیشــتر مقید به خواندن نماز بودند یا االن؟« از میان مردان اکثر 
71/4 درصــد و از میــان زنان اکثر 66/3 درصد معتقدند که مردم قبًا بیشــتر 
مقید بوده اند. در پاسخ به این سؤال که »به نظر شما مردم االن نسبت به 5 سال 
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اجتماعی ما ســایه انداخته است که بسیار خاکســتری است، نه می شود گفت 
ســنتی اســت و نه به طریق اولی بر منوال یک ایدئولوژی رســمی اســت و نه به 
طرزی ناب، سکوالر و عرفی و مدرن است. شرکت گروه های جدید اجتماعی 
در این مناســک و نوع دین ورزی آن ها بســیار اقتضایی است و در آن، نیازهای 
شــخصی و انتخاب ها نقش مهمی دارند و میل به آزادی و تکثر هســت. گویا 
این گروه ها مایل اند که از این مناســک رمزگشــایی مجدد بکنند و به آن معانی 
و فحوای تازه ای بدهند. بخش قابل توجهی از شــرکت کنندگانی که با شــوق و 
رغبت در این مراســم مشارکت می ورزند و خود را صمیمانه تحت نفوذ عظمت 
روحــی و حریت حســین بن علی و زینب و عباس و ســایر معانــی و نمادها و 
جلوه های مناســک می بینند، چندان هم به معنای مورد انتظار ســنتی و رسمی، 
مذهبی نیســتند؛ اما مگر با وجود این حد از مشــارکت و مساهمت صمیمانه و 
همدالنه در فضای مناســکی، می شود که آن ها را غیرمذهبی بنامیم؟ پس آن ها 
همان هایی هستند که هستند؛ بسیار ناشناخته تر و ناسازه تر از آنچه در تئوری های 
کلیشــه ای توصیف یا در سیاســت های ایدئولوژیک تجویز می شــود. در ایران 
امــروز چندتکه هایــی )بریکوالژهایــی(13 از دین و غیردین پدیدار می شــوند. 
زندگــی روزمره فرهنگِی نوپدیدی در جامعــه در حال گذار ما جریان دارد که 
در آن امــور متفاوت بدون اینکــه از متفاوت بودن دســت بردارند، باهم زندگی 
می کنند. نو و کهنه، ســنت و مدرنیته، نوســتالژی با تغییر؛ طیفی خاکستری به 

وجود آورده اند )فراستخواه، 1386(.
بنابــر برخــی مطالعــات، فرهنــگ و جامعــه مــا فقــط از طریــق دوگانه ســنت 

وتجــدد قابل توضیــح نیســت و فضایــی »چنــد تکــه ای« )بریکــوالژی( بــر زندگــی 
خاکســتری گروه هــای جدیــد اجتماعــی ســایه انداختــه اســت. نــه می شــود گفــت 
ــوژی  ــک ایدئول ــوال ی ــر من ــی ب ــق اول ــه طری ــه ب ــتند و ن ــنتی هس ــا س ــن گروه ه ای
رســمی رفتــار می کننــد و نــه بــه طــرزی نــاب، ســکوالر و عرفــی و مــدرن هســتند. 
ــدرن  ــنتی و م ــر س ــده از عناص ــد تکه ش ــی چن ــی از همراه ــا پویش های ــگردها ی ش

درکار اســت

نمایشگر 15. فضایی »چندتکه ای« )بریکوالژی( در زندگی خاکستری 
گروه های جدید اجتماعی

یکــی دیگر از تحوالت دین ورزی، چیزی اســت که به عنــوان دین پنهان یا دین 
اشاعه یافته در برابر دین رسمی نهادمندشده موردبحث نظریه پردازان قرار گرفته 
اســت. گریس دیوی در دهه 80، مطالعاتی در اروپا و درباره »ایمان در شــهر 
و دیــن پنهان«14 )با همکاری هاوز(15 و نیز دین اشــاعه یافته16 در فرانســه انجام 
داد. کارل دابار17 در بررســی روندهای جامعه شناسی دین اروپایی و مناظرات 
مربوط به سکوالرشــدن، دو مفهوم دین نهادمند شده رســمی و دین اشاعه یافته 
 .)137-107 :1987 ,Dobbelaere( غیررســمی را موردبحث قرار داده است
 :2003 ,Cipriani( ســیپریانی از دین اشــاعه یافته در ایتالیا بحث کرده اســت
311-320(. در ایــران ســارا شــریعتی بر این مبنا دســت به پژوهــش میدانی و 
کیفــی زده اســت. مطابق یافته های او بخش بزرگــی از حیات دینی در جامعه، 
خــود را جدا از نهادهای رســمی تعریف می کند. تجــارب دینی متعدد خارج 
از کنتــرل نهاد دینی و بی ارجاع به نهاد مشــروع دین، اشــاعه می یابند. وی در 
برابر دین داری رســمی به معنای بوروکراتیزه یا دیوان ســاالر در تهران، شــواهد 
متعــددی از نوعی دین گرایی متفاوت و متکثر و ســیال در تهران دیده اســت. 
»معنویت های جدید«، »عرفان های کاذب« یا »شــبه دین« از این جمله اند که 
در شــهر اینجا و آنجا شــیوع می یابنــد. حیاتی دینی که یا به صــورت موازی یا 
به صــورت مقاومت در برابر دیــن نهادمند از پایین جامعه شــیوع می یابد. او از 
ایــن به عنــوان »دین عامه« و »دیــن خاموش« بحث کرده اســت. این محقق، 
گســترش پردامنه دین خاموش در ایران کنونی را کــه با نمادهای خود در حال 
اشاعه یافتن است، واکنشی در برابر دین رسمًا نهادمندشده مضاعف18 می داند. 

)شریعتی، 138(.
بخــش بزرگــی از حیــات دینــی در جامعــه، خــود را جــدا از نهادهــای 

رســمی بــه صــورت متفــاوت و متکثــر و ســیال تعریــف می کنــد و بــه طــور مــوازی 
ــه  ــه مثاب ــن ب ــان از ای ــد. محقق ــیوع می یاب ــه ش ــن جامع ــز در پایی ــت آمی ــا مقاوم ی
»دیــن عامــه« و »دیــن خامــوش« بحــث کرده انــد و واکنشــی در برابــر دیــن رســما 

ــد. ــی کرده ان ــف تلق ــده مضاع نهادمندش
نمایشگر 16. »دین عامه« و »دین خاموش« به مثابه واکنشی در برابر دین 

رسمی دیوان ساالر

شــرعی را شامل می شــود( درحالی که 34/3 درصد مانتو و روسری با موها در 
بیرون و 36/6 درصد عدم انتخاب پوشــش شرعی را اظهار کرده اند. همچنین 
سؤال شــده بود در مهمانی که فرد نامحرم باشــد انتخاب پوشش آن ها چگونه 
است، فقط 14/3 درصد چادر و پوشیدن سر و 11 درصد روسری )جمعًا 25/3 
درصد پوشش شــرعی( اعام کرده اند. 33/7 در صد آن ها روسری با موهای 
بیرون، 25 درصد پوشــیدگی بدون روســری و 16 درصد عدم پوشیدگی اظهار 
کرده اند )مجمع، 1387(. بدین ترتیب در جامعه ای آماری از جوانان دانشــجو 
که 70 درصدشــان به دین قائل هســتند، به همــان میزان نیز قائــل به اختیاری 
بودن پوشــش و عدم دخالت در آن هســتند و حتی ترجیح پوشش غیرشرعی بر 
شــرعی در میان آن ها بیش از حالت عکس قضیه اســت. یافته های این تحقیق 
گویای نوعی وضعیــت اقتضایی و اختیــاری و آزادی خواهانه از دین ورزی در 

میان گروه هایی درخور اعتنا از دختران دانشــجویان ایرانی است.
ــخصی  ــکل و ش ــی ش ــن ورزی »ب ــی دی ــی از نوع ــات حاک ــی تحقیق بعض

شــده و اقتضایــی« در میــان جوانــان اســت کــه برخــی از ویژگی هــای آن عبــارت 
اســت از: 1. تغییــر در پای بنــدی بــه مناســک دینــی جمعــی؛ 2. تحــول در 
نگــرش دربــاب رجــوع بــه روحانیــت در مســایل سیاســی-اجتماعی؛ 3. اختــاف 
ــاب دیــن و سیاســت؛ 4. تحول خواهــی و تکثرگرایــی؛ 5.  و کثــرت دیدگاه هــا در ب
ــه  ــد اندیش ــرورت نق ــاله؛ 6. ض ــه رس ــل ب ــای عم ــه معن ــداری ب ــدن دین کمرنگ ش
دینــی؛ 7. ضــرورت بازنگــری در دیــن؛ 8. آزادی عمــل و اختیــاری بــودن دینداری.
بــرای نمونــه در جامعــه ای آمــاری از جوانــان دانشــجو کــه 70 درصدشــان اظهــار 
می دارنــد بــه دیــن قائــل هســتند، بــه همــان میــزان نیــز قائــل بــه اختیــاری بــودن 
ــح  ــتند و حتی ترجی ــی در آن هس ــت دولت ــدم دخال ــران و ع ــی دخت ــش دین پوش
پوشــش غیرشــرعی بــر شــرعی در میــان آن هــا بیــش از حالــت عکس قضیه اســت.

نمایشگر 13. دین ورزی »بی شکل و شخصی شده و اقتضایی« جوانان

اما ریشه تحوالت دین ورزی چیست؟ پاســخ های تئوریک زیادی برای این امر 
وجود دارد، امــا تا جایی که به تحقیقات میدانی در ایران مربوط می شــود، نیز 
افق هایی گشــوده شده است. برای مثال زینب ترکمان تحقیقی در باب تحوالت 
دین ورزی در ایران با جامعه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران در ســال 89 انجام داده است. این محقق فرضیه های 
متعددی را بر مبنای نظریات مطرح جهانی در جامعه شناســی دین مطرح ساخته 
و آن فرضیه هــا را در ایــران آزمون کرده اســت. یکی ایــن فرضیه ها که از نظر 
اینگلهارت و نوریس )1387( برگرفته شــده است، این است: »به نظر می رسد 
بیــن احســاس امنیت حیاتی با ابعــاد دین داری جوانان دانشــجو در ایران رابطه 
معناداری وجود دارد«. این فرضیه در تحقیق  ترکمان با همبســتگی 0/528 - و 
ســطح معناداری 0/000 تأیید شده اســت، بدین معنا که هرچه جوانان دانشجو 
احساس می کنند مردم در این دنیا از امنیت کمی برخوردارند و در برابر اتفاقات 
و حــوادث این دنیا )بایایی مانند ســیل، زلزله، بیماری، فقــر، بحران ها و...( 
توانایی شــان اندکی است و قادر نیستند با علم و دانش خود جلوی این حوادث 
را بگیرند و در این زمینه با احساس عدم امنیت حیاتی دست به گریبان اند، بیشتر 
به انجام مناســک و شــعائر دینی تمایل پیدا می کنند و حضورشان در نهادهای 

دینی نیز بیشتر می شود )ترکمان، 1389(.
در بعضــی تحقیقــات ایرانــی نظریــه اینگلهــارت مبنــی بــر رابطــه دینــداری 

جوانــان بــا احســاس عــدم امنیــت حیاتــی تأییــد شــده اســت. بیشــتر دیــن داران 
کســانی بودنــد کــه بــه نوعــی بــا عــدم احســاس امنیــت وجــودی بشــر )در قبــال 

ســیل، زلزلــه، بیمــاری، فقــر، بحــران هــا( دســت بــه گریبان انــد.

نمایشگر 14. رابطه دین ورزی و عدم امنیت حیاتی و وجودی در جوانان

یافته های تحقیقی کیفی فراستخواه به روش موردکاوی در سال 1386 در تهران 
نشــان داده الگوهای دین ورزی در ایران در حال تحول عمیق و گسترده است. 
حتی مناســک دینی نیز از نفوذ روندهای امروزی دنیوی شدن، پلورالیزه شدن، 
اقتضایی شــدن و کاالیی شدن برکنار نیســتند، هرچند همچنان خصائصی دینی 
و رازهــا و نمادهــای آن را بــا خود دارند. فرهنــگ و جامعه مــا تنها از طریق 
دوگانه ســنت و تجدد قابل توضیح نیســت، بلکه در آن شــگردها یا پویش های 
دیگری از همکنشــی و همراهی عناصر ســنتی و مدرن نیز در کار اســت. این 
فضای »چندتکــه ای« )بریکوالژی(، بر منطقــه ای از زندگی گروه های جدید 
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6. ابعاد هویتی دین داری
اگــر هویت را به معنــای عام آن و به مثابــه فرهنگ عمومی جامعــه ایرانی در 
نظــر بگیریم کــه از هویت به معنای خــاص ایدئولوژیک و سیاســی مرتبط با 
خواسته های این یا آن گفتمان رسمی متمایز است، امر دینی همچنان در فرهنگ 
ایرانــی، جزو یکی از وجوه بارز هویت مردم بوده اســت و در ســبک زندگی 
روزمــره بخش بزرگی از آن ها خود را به انحای مختلف نشــان می داده اســت. 
برای نمونه زیارت اماکن متبرکه در عادت واره های مســافرتی، اوقات فراغت و 
غم و شــادی مردم ایران )مانند ماه عسل، نذر، شــرکت در عزا و اعیاد، گذران 
تعطیات، مســافرت جمعی و مانند آن( جایگاه پایداری داشته و دارد. در دهه 
70، حدود 70 درصد مردم گفته اند که به زیارت این گونه اماکن می روند و در 
دهه 80، این شــاخص به باالی 70 درصد رشــد کرده است )محسنی، 1379؛ 

دفتر انتشارات طرح های ملی، 1382(.
اما وقتی نوبت به الیه های مختلف هویت فردی و جمعی انســان ها می رسد، امر 
دینی بحث انگیز می شــود و دیگر نفس دین بــاوری و دین داری حداقل در میان 
گروه هایی درخور توجه از جامعه، نمی تواند توضیح دهنده مستقلی برای هویت 
فردی، جنســیتی، گروهی، نسلی، فرهنگی، قومی، ملی و یا هویت های مربوط 
به سیاســت و سبک زندگی تلقی بشــود، بلکه گاهی این نگرش ها و رفتارهای 
دینی اســت که به همراهی و همداستانی با این هویت های نیرومندتر غیردینی 

و عرفی سوق داده می شود.
بخش هــای قابل توجهــی از گروه های جدیــد اجتماعی ماننــد جوانان و زنان 
و تحصیل کرده ها و طبقات متوســط شــهری، در درجه اول بــه هویت فردی، 
فکری، جنســیتی، نســلی، قومی، ملی و ســبک زندگی دلبخواه خود حساس 
هســتند و دیــن ورزی نیز بــرای آن ها در این سمت وســو معانــی مثبت و منفی 
پیــدا می کند. گاهی شــاهد دین ورزی آزادی خواهانه، شــخصی و ناملتزمانه یا 
دین گریزی بر ســیاق هویت فردی آن ها هســتیم، گاهی شــواهدی از فمینیسم 
مذهبی یا فمینیســم ضد مذهبی می بینیــم، گاهی هویت قومی با هویت مذهبی 
ابراز وجود می کند یا حالت قطبی شــده ای میان مذهب قومی با مذهب رسمی 
به وجود می آید و گاهی مســئله ایران و اســام مطرح می شــود. درعین حال در 
بخشی از جامعه نیز طیف ها و گروه هایی هستند که برایشان هویت عقیدتی چه 
به شکل ســنتی و چه در چارچوب رسمی ایدئولوژی دولتی بنا به علل مختلف 
اهمیت دارد. درمجموع شــواهد بســیاری مبنی بر نوعی بحران هویت در باب 

دین در ایران به چشم می خورد.
روند رو به رشدی از ظهورات هویات فردی و جمعی غیردینی در طیف درخور 
اعتنایــی از گروه ها و قشــرهای اجتماعی جریان دارد. نمونه اش این اســت که 
بنا بر پاره ای یافته های پژوهشــی، بخشــی از جوانان، هم در نظر و هم در عمل 
انتظار دارند که گرایش به خدا، به معنای تعبد و تقید ســنتی به احکام فقهی و 
صرف نظر کردن از هویت فردی و ترجیحات فکری و ســبک زندگی و لذات 
شــخصی خودشــان نباشــد )عالم زاده، 1387 با اســتناد به محمدی اردهالی، 

.)144-143 :1382
همچنیــن تحقیقات نشــان می دهد که بخشــی از گروه هــای اجتماعی به ویژه 
جوانان پاره ای مناسک دینی را به مثابه فرصتی برای ابراز وجود و بیان خواسته ها 
و اعتراضات و یا به نمایش گذاشــتن سیاســت های ســبک زندگی و هویت ها 
و هنجارهای جدید خود )مغایر با هنجارهای دســتوری فرهنگ رســمی( تلقی 
می کننــد و در آن شــرکت می جوینــد. طی یــک دهه اخیر شــاهد نمودهایی 
از خودبیانگــری هویتی و ســبک زندگی جوانان در مراســم دهــه محرم بودیم 

)فراستخواه، 1386(.
در تحقیــق  ترکمان این فرضیه به آزمون رســیده و تأیید شــده اســت که عنصر 
لذت گرایــی با ابعاد دین داری جوانان دانشــجو رابطه معنــاداری دارد. ضریب 
همبســتگی پیرسون 0/792 و سطح معناداری 0/000 بوده است. به عبارت دیگر 
هرچه انجام مناســک دینی برای جوانان دانشــجو لذت بخش تر باشد، بیشتر به 
آن مناسک گرایش نشــان می دهند که داللت بر اهمیت هویت فردی و سبک 

زندگی آن ها دارد )ترکمان، 1389(.
 در مشــروطه خواهی و نهضــت ملی و حتی تا حدودی در انقاب اســامی و 
ســپس تحوالت منتهی به خرداد 1376 شــواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
هویت های صنفــی و ملی و عرفی خود را در گفتمانی دینی بازنمایی کرده اند. 

5. ابعاد سیاسی دین داری
در بحــث از نمودهــای قبلــی و فوق الذکر دین داری به مناســبت های مختلف 
ماحظه شــد که دین ورزی در میان بخشــی قابل توجــه از جامعه و گروه های 
اجتماعی خصوصًا طبقات متوســط جدید شــهری و باالخص جوانان، مســیر 
و سمت وســو و ســیمایی جدا از نهادهای رســمی دارد و خارج از منوال یک 
ایدئولوژی دولتی اســت. دســت کم حال و هــوای آن، موازی با دین رســمی 
سیاســی اســت و گاهی نیز آمیخته با نوعی مقاومت فرهنگی در برابر آن است. 
بیشــتر برحســب نیازهای شــخصی و ناملتزمانه و دل بخواهانه پدیدار می شود. 
ایــن به معنای نادیده گرفتن بخش دیگــری از رفتارها و تظاهرات مذهبی تحت 
تأثیر و مطابق تبلیغات و چارچوب های رســمی به ویژه در طیف ها و قشرهایی از 
جامعه در شــهرها و روستاها نیســت، اما اکثر طبقات متوسط و جدید شهری، 
رویه هــا و ُنرم هــای تازه ای از دین بــاوری و دین داری را دنبــال می کنند که از 
بســیاری جهات با تفاســیر نهادهای رســمی مذهبی تفاوت دارد و حتی گاهی 
بــا اعتراض مدنی همراه اســت. از آن بخش از مناســک و فرائــض دینی که 
ابعاد سیاســی به خود گرفته است استقبال عام اجتماعی اندکی می شود. درباره 
رجوع به روحانیت در مســائل سیاســی-اجتماعی تحوالت بارزی در نگرش ها 
به چشــم می خورد، در باب دین و دولت، شــاهد اختاف نظر وسیعی هستیم. 
تحول خواهــی و تکثرگرایی و گرایش به نقد اندیشــه دینــی و تمایل به اختیاری 
بــودن دین داری و عــدم دخالت دولــت در آن همه گواهی بر مشــخصه های 

سیاسی بحث انگیز دین ورزی در بخشی از جامعه می دهد.
شــاخص های دین داری مردم برحسب ارتباط آن با امر سیاسی به طرز معناداری 
متفاوت بوده اســت. برای نمونه شرکت مردم در مناســک جمعی دینی مرتبط 
با سیاســت های دولت کمتر از شرکت آن ها در مناسک جمعی دینی نامرتبط یا 
کمتر مرتبط با سیاست های دولت بوده است. درحالی که باالی 70 درصد مردم 
اظهار داشــته اند که به ندرت در نماز جمعه شــرکت می کنند و این ندرتی بودن 
شــرکت در نماز جمعه از دهه 70 تا دهه 80، بیشتر هم شده است، اما برعکس 
درصد باالیی از آن ها اظهار داشــته اند که در مجالس دینی و هیئت های مذهبی 
و عزاداری شــرکت می کنند و این شــاخص بنا به برخی پیمایش ها در دهه 70، 
باالی 50 درصد و در دهه 80، باالی 60 یا حتی 70 درصد بوده و رشــد داشته 

است )محسنی، 1379؛ دفتر انتشارات طرح های ملی، 1382(.
آن اجمــاع و اتفاق نظــر باالیی که بنا بــر نتایج پیمایش هــا و تحقیقات دو دهه 
70 و 80، در امــر قائــل بودن و عامل بودن به دین از ســوی آن ها اظهار شــده 
اســت، وقتی نوبت به دیدگاه های سیاسی مرتبط به دین می رسد دیده نمی شود. 
به عبارت دیگر مردم باوجود اشــتراک زیاد در مبانــی اعتقادی و حتی تجربی و 
عملی و مناســکی دین، دارای دیدگاه های متفاوتی در ارتباط دیانت و سیاســت 
هســتند. مثًا تنها ســی وچند درصد بــا این قول موافق بودند کــه »به قائان به 
جدایی دین و سیاســت نباید پســت و مقام داد«، فقط حــدود 40 درصد آن ها 
بــا این گویه اظهــار موافقت کرده اند کــه »باید جلوی انتشــار کتاب هایی که 
باعث ناراحتی دین داران می شود گرفته بشود« و کمی بیش از 40 درصد دانش 
آموزان با این گویه مخالفت کرده اند که: »رهبران سیاســی باید کاردان باشــند 
و مذهبی بودن یا نبودنشــان چندان مهم نیســت« )فرجــی و کاظمی، 1388( 
نزدیــک به 60 درصد جوانان بنا بر برخــی تحقیقات معتقدند که حوزه عمومی 
نبایــد تحت ســیطره گفتمان واحدی هرچنــد گفتمان دینی باشــد )عالم زاده، 

.)1387
در  وبیــش  کــم  مذهبــی  تظاهــرات  و  رفتارهــا  جامعــه  از  بخشــی  در 

چارچوب هــای رســمی ظاهــر می شــود، امــا اکثــر طبقــات متوســط و جدیــد 
شــهری، الگوهایــی اقتضایی تــر و چنــد تکه تــر از دیــن ورزی دنبــال می کننــد 
کــه از بســیاری جهــات بــا تفاســیر نهادهــای رســمی مذهبــی و ایدئولــوژی دولتــی 
ــًا اعتــراض مدنــی همــراه اســت.  ــا مقاومــت و احیان تفــاوت دارد و حتــی گاهــی ب
ــی  ــتیم. تحول خواه ــیعی هس ــر وس ــاف نظ ــاهد اخت ــت، ش ــن و دول ــاب دی در ب
و تکثر گرایــی و گرایــش بــه نقــد اندیشــه دینــی و تمایــل بــه اختیــاری بــودن 
دیــن داری و عــدم دخالــت دولــت در آن و عــدم ســیطره یــک گفتمــان خــاص دینــی 
ــه ابعــاد سیاســی بحث انگیــز دیــن ورزی در بخشــی از  بــر حــوزه عمومــی، همــه ب

ــد. ــی می دهن ــران گواه ــی ای ــه کنون جامع

نمایشگر 17. ابعاد سیاسی بحث انگیز دین داری
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احتماالت آتی

دربــاره آینده روندهــای جاری توصیف شــده، حداقل دو گزینه )ســناریوی( 
احتمالی از هم متمایز می شود:

گزینه اول. ادامه روندهای جاری؛
گزینه دوم. عمل عقانی در جهت مسیری مطلوب تر.

الف. ادامه روندهای جاری
بــا تأمل در ابعــاد هفتگانه دین ورزی در ایران ماحظه می شــود که گزینه ادامه 
وضع موجود روندها نه تنها در حال حاضر منشأ مشکات و مسائل زیادی شده 
اســت، در آینده و به اقرب احتمــال، پیامدهای نامطلوب بیشــتری نیز خواهد 

داشــت. برخی از این آثار نامطلوب را می توان به شرح زیر برشمرد:
1. شــکاف نســلی موجود در حوزه دین ورزی ممکن اســت تشــدید شود و به 

تعارض و حتی گسست نسلی بینجامد.
2. الگوها و گفتارها و سیاســت های رســمی نمی توانند خود را با سرشت سیال 
و پلورال زندگی دینی در جامعه متناســب ســازند. روند روبه ضعف مناســک 
جمعی عبادی خبر از نااثربخشــی و ناکارآمدی الگوهای رســمی وســنتی تبلیغ 

دین در ایران می دهد.
3. تبدیل دین به یک گفتمان رســمی دولتی به کاالیی شــدن آن و رشــد انواع 
مقاومت هــا در برابر آن انجامیده اســت که احتمااًل در آینده دامن بگســترانند 
و منشــأ بیگانگی ها و تعارض های اجتماعی مشکل ســازی برای پایداری کشور 

بشوند.
4. روز به روز فاصله میان طبقات متوســط و جدید شــهری با الگوهای سنتی و 
نهادهای رســمی مذهبی بیشتر می شــود و این با توجه به نقش مؤثر طبقات یاد 

شده، نشانه های خوبی برای جامعه آینده ایرانی ندارد.
5. فقدان زمینه برای رشــد نهادهای مدنی غیردولتی و مستقل و آزاد سبب شده 
اســت که دین ورزی گروه های جدیــد اجتماعی نتواند چنــدان در متن جامعه 
به صورت مدنی و رســمی و قانونمند توسعه یابد و درنتیجه به صورت غیررسمی 
در محافــل و ارتباطــات و اجتماعات اینجا و آنجا رشــد می کند و بخشــی از 
ظرفیت هــای فرهنگــی و اجتماعی را از اثربخشــی مطلوب بازمــی دارد. نگاه 
امنیتی به این روند روبه رشــد دین داری موازی یا مقاومتی از ســوی مســئوالن، 

مسئله را بغرنج تر می سازد.
6. حداقــل در رابطــه میان بخشــی از مهم ترین قشــر بندی اجتماعی با دولت، 
شــاهد شــکافی عظیم و وضعیت دوقطبــی از حیث طرز تلقی از دین هســتیم. 
اهمیــت هویت و اســتقال فردی در امــر دین داری، اهمیــت دادن به جوهره 
معنــوی دین داری، ســنجش دین داری با محک اخاق جهان شــمول انســانی 
و حقوق بشــری، کثرت گرایی، عدم سرســپردگی به نهادهای ســنتی و متولیان 
رســمی دین، دین ورزی مدنی، آزادی خواهی دینــی، عرف گرایی دینی، درک 
مسالمت آمیز و غیرخشونت آمیز از دین ورزی، تحول در نگرش درباب رجوع به 
روحانیت در مسائل سیاسی-اجتماعی، اختاف و کثرت دیدگاه ها درباب دین 
و سیاســت، تحول خواهی و تکثرگرایی، تمایــل به آزادی عمل و اختیاری بودن 
دین داری در میان گروه های اجتماعی مخصوصًا طبقه متوســط جدید شــهری 
و باالخــص جوانان در یک طرف این شــکاف جریان دارد و در ســوی دیگر 

گاهی نیز هویت های بازگشــتی دینی به چالش با هویت های عرفی برخاسته اند، 
نمونه  هــای آن در مشــروعه خواهی و پانــزده خرداد 1342 و نیز مســیرهایی از 
انقاب اســامی تا به امروز دیده می شود. درعین حال هویت های مستقل عرفی 
در صور فــردی و جمعی، همچنان در زیرپوســت جامعه امروزی وجود دارد. 
در ســال 1388 مطالبات و تظاهرات سیاســی گروه هایی از جامعه و مخصوصًا 
جوانان با اجتماعات و مراســم محرم درآمیخته شــد. به واقع در این پدیده ها امر 
دینــی با هویت جویی هــا و هویت خواهی های غیردینی گروه هــای اجتماعی به 

صور مختلف درآمیخته می شود.
دیــن هنــوز هــم یکــی از وجــوه بــارز فرهنــگ عمومــی ایرانــی اســت، امــا 

حداقــل در میــان گروه هایــی از جامعــه، نمی توانــد توضیح دهنــده مســتقلی 
بــرای هویــت آن هــا باشــد. گروه هــای جدیــد اجتماعــی در درجــه اول بــه هویــت 
فــردی، فکــری، جنســیتی، نســلی، قومــی، ملــی و ســبک زندگــی دل بخــواه خــود 
حســاس هســتند و دیــن ورزی نیــز بــرای آن هــا در ایــن ســمت وســو معانــی مثبــت 

ــد. ــدا می کن ــی پی و منف
ــمی  ــا رس ــنتی ی ــکال س ــه اش ــود را ب ــی خ ــت عقیدت ــه، هوی ــی از جامع در بخش
ــتقل  ــای مس ــال، هویت ه ــن ح ــا در عی ــد؛ ام ــان می ده ــی نش ــوژی دولت ایدئول
عرفــی در صــور فــردی وجمعــی، همچنــان در زیــر پوســت جامعــه امــروزی رشــد 
می کننــد. ایــن هویــات غیــر دینــی یــا خــود را در قالــب گفتمانــی دینــی بازنمایــی 

ــد. ــش می گیرن ــی در پی ــر دین ــتقلی از ام ــیر مس ــا مس ــد ی می کنن

نمایشگر 18. دین و بحران هویت در ایران

7. ابعاد ارتباطی و رسانه ای دین داری
از دیگر وجوه دین ورزی در جامعه، ابعاد رســانه ای و ارتباطی آن است. جلسات، 
هیئت ها، حوزه عمومی، نهادهای مدنی، مطبوعات، ارتباطات اجتماعی، کتب، 
رســانه های جمعــی، اینترنت و وباگ ها و مانند آن فضاهای مشــحون از بحث 
دینی، مبادالت معانی و نمادهای دینی و حیات دینی در ایران هستند. از این منظر 
نیز شــاهد چند جریان رســانه ای و ارتباطی در جامعه کنونی مان هستیم، حداقل 
پنج جریان متمایز بدین شــرح وجود دارد: 1. ایدئولوژی رسمی دولتی )نمونه اش 
بخــش غالب برنامه ها و محصوالت وســیع صداوســیما ونیز ســازمان تبلیغات و 
وزارت ارشــاد اســامی و ســتادهای ائمه جمعه و جماعات اســت(؛ 2. جریان 
متعارف ســنتی )نمونه اش هیئت های مذهبی ســنتی و زیارت اماکن و بخشی از 
ارتباطات مرجعیت دینی مستقل از دولت و نیز حوزه اهل سنت و اقلیت هاست(؛ 
3. جریان روشــنفکری )حلقه هــا و کتب و مجات و آموزش هــا و اجتماعات 
و ارتباطاتی که تجددخواهان دینی دارند(؛ 4. عامه پســند غیررســمی )مثالش در 
ارتباطات خودجوش مردم کوچه و بازار از طریق برخی مناســک و مناسبت های 
دینی اســت که لزومًا نه تابع چارچوب های رسمی دولت و نه مقید به هنجارهای 
سنتی شناخته شده هستند و مصداقی از آن برخی محصوالت مداحی عامه پسندی 
است که گاهی در خیابان با صدای بلند از داخل خودرو های جوانان می شنویم(؛ 
5. نوپدید غیررســمی )مانند ارتباطات معطوف بــه معنویت گرایی، عرفان گرایی 
و شــبه دین ها و فراروان شناســی، انرژی درمانی، یوگا، عرفان های سرخ پوســتی و 
امریکای التین و کتب و انتشــارات راجع به تناســخ و...(. هر پنج جریان، بازار 
پررونقی دارند. این نشــان می دهد که دین در ایران نه تنها به نیروی غالب جریان 
رسانه ای دولت و مستظهر به قدرت و بودجه های هنگفت، بلکه با انواع رسانه های 
آشــکار و پنهان، ســنتی و جدید یا تلفیقی و اقتضایی، نخبه گرایانه و عامه پسند، 
رســمی و غیررســمی، در مأل یا در خفا، فضاهای ارتباطی فرهنگ و جامعه ما را 
فراگرفته اســت. برخی محققان به این بعد از عینیت دین در شــهر توجه کرده اند 
)برای نمونه بنگرید به شریعتی، 1388؛ فراستخواه، 1388 و 1386؛ محمدهادی، 
1382؛ محمدی اردهالــی، فائزه 1382؛ مجمع، 1387؛ گیویان، 1385؛ فیاض و 
رحمانی، 1385؛ عالم زاده، 1387؛ شــهابی، 1382؛ ذکایی و پور غام، 1384؛ 

بهرام پور و محدثی، 1383؛ اسکندری، 1383(
وارتباطــی درخــور  ایــران فضاهــای رســانه ای  دیــن ورزی در جامعــه   

اعتنایــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. برخــی محققــان بــه ایــن بعــد از عینیــت 
دیــن در شــهر توجــه کرده انــد. جریــان رســانه ای رســمی دولتــی بــه رغــم انحصــارات 
گســترده اش نتوانســته اســت رســانه ها وارتباطــات دینــی از نــوع متعــارف ســنتی، 

ــردارد. ــان ب ــمی را از می ــد غیررس ــمی و نوپدی ــند غیررس ــنفکری، عاّمه پس روش
نمایشگر 19. دین در پنج جریان رسانه ای و ارتباطی

عکس از مجید حق دوست-خبرگزاری مهر
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وارد می شــود و به نوعی نقش بازی مذهبی و آیینی در جامعه با انواع رفتارهای 
چندگانــه و تظاهر آمیــز می انجامد. وقتی این انتظــارات، از نوع حداکثری هم 
باشــد معلوم است چه اتفاقاتی می افتد. در برخی گروه های اجتماعی جدید این 
نقش به صورت منفی نیز ظاهر می شــود و نمونــه اش انواع متلک ها و فکاهیات 
و یا رفتارهای واکنشــی اســت که در قالب ادبیات عامیانــه کوچه و بازار و در 
پیام های کوتاه یا انواع ســبک های زندگی و مقاومت هــا یا گرایش به دین های 
نوپدید یا بدیل های معنوی و عرفانی یا شــبه عرفانی خود را ظاهر می ســازد، اما 
درســت در مقابل دین ورزی به مثابه نقش، نوعی دین ورزی به صورت عملکرد20 
درون زا از سر نیاز به معنا و مانند آن در جامعه وجود دارد و هر چه انتظار نقش 
بازی در مراجع رســمی تعدیل بشــود، این حــوزه پرکتیس دینــی از پایین بدنه 
اجتماعی و متن جامعه با همه تنوعات و ســیالیت خود رشد می کند و نمونه اش 

را در کشورهای آزاد دنیا شاهدیم.
2. سیستم/جهان زندگی

دوگانگــی دیگر دین ورزی در ایران از بیگانگی سیســتم های رســمی جامعه با 
زیســت جهان ناشی می شود. سیســتم با مداخات و تنظیمات زیاد خود میل به 
مســتعمره کردن جهان زندگی پلورال و آزاد دینی مردم دارد. اگر سیســتم ها به 
روی زیســت جهان گشوده بشوند و میان آن دو تعامل و گفت وگوی مناسب به 
جریان بیفتد، سیاســت های دینی دولت بــا هنجارهای واقعی در زندگی روزمره 
مردم و سیاســت زندگی آن ها و نوع دین ورزی متنوع و درون زای جامعه سازگار 

می شود.
3. ساختار/فضا

همــان دوگانگــی پیش گفته در میــان ســاختارها و فضاها نیز دیده می شــود. 
ســاختارهای متصلب و عمودی و متمرکز، فضــای پویایی و تکثر دین ورزی را 
از بیــن می برند و انواع واکنش هــا و تعارض ها را در این فضــا ایجاد می کنند. 
خاصیت ســاختار محدود کننــده و خصوصیت فضا میل بــه آزادی و انعطاف 
اســت. دیــن ورزی از خانواده تا مدرســه تا مســجد تا رســانه ها و جامعه با این 
وضعیــت دوگانه از ســاختار– فضا روبه روســت. تعلیم و تربیــت دینی فرزندان 
در خانواده هایــی با ســاختار اقتدارگرایانه و کنترل خواهانــه، فضای خانواده را 
برای فرزندان اســترس زا می کند و حس صمیمی دین ورزی از ســر نیک نیازی 
را در آن ها مخدوش می ســازد. ســاختارهای صلب آموزش مذهبی، تنظیمات 
ســاختاری زیاد در نهادهــا و اماکن دینی، ســاختارهای مذهبــی یکنواخت و 
تک صدایــی رســانه ها به ویژه آنگاه که شــکل دولتی پیدا می کند و ســرانجام 
ســاختارهای سیاســی– دینی ایدئولوژیک و رســمی انعطاف ناپذیر ســخت گیر 
همــه و همه فضای خودمانی و دوست داشــتنی دیــن ورزی را محدود می کنند 
و به واکنش های ساختارشــکنانه دامن می زنند و فضای تعارض آمیزی به وجود 
می آورند. راه عقانی این است که ساختار با فضا سازگاری بکند، از روش های 
اقناعی و غیرمســتقیم بهره بگیرد و سرشــت معطوف به تنــوع و پویایی فضا را 
منکر نشــود. در این حالت بیشــتر انتظار می رود که عادت واره های نظم حیات 

دینی یک جامعه به صورت درون زا توسعه پیدا بکند.
4. ادغام و تمركز ارزشی- نهادی/تفکیک و مركززدایی ارزشی–نهادی

ادغام نهادی و ارزشــی یکــی از خصیصه های بــارز دنیای قدیم بــود. مطابق 
ایــن خصیصه، دینی بــودن یک فرهنگ و جامعه معمــواًل بدین صورت بود که 
ارزش های دینی و نهادهای دینی بر بسیاری از حیطه های هنجاری و عملکردی 
گاهی روزمره مردم قرار داشــت.  جامعه غلبه و نفوذ داشــت. دیــن در مرکز آ
بســیاری از امور بر مبنــای دین ارزش گذاری می شــد )مانند حــال یا حرام، 
مشــروع و نا مشــروع، واجد حق یا فاقد حق و مانند آن(. اگر یک دین تاریخی 
مانند اســام دارای ســنت های فقهی مربوط به معامات یا حکومت هم داشته 
باشد سبب می شــود نهادهای اقتصادی مانند بانک ها مشمول حرمت معامات 
ربوی به حســاب بیایند یا نهاد دولت غاصب حاکمان دارای شرایط شرعی تلقی 

بشوند.
در مقابل، یکی از روندهای شایع و دامن گستر دنیای جدید، تفکیک ارزشی و 
نهادی اســت که بر اساس آن در جامعه و در کنار ارزش های دینی، ارزش های 
غیردینــی هم با تمایز و اســتقال بیشــتری موضوعیت پیــدا می کنند، همچنین 

سیاست ها و رویه های دولت گرایانه و ســخت گیرانه و مداخله جویانه به صورت 
ابــر روایت هــای هژمونیک قرار گرفته اســت و این در صــورت ادامه وضعیت 
موجود دین را به جای ماط اجتماعی انســجام بخش به یکی از عوامل تشــدید 

شکاف دولت و ملت تبدیل می کند.
7. پیوندخوردن دین داری با احساس عدم امنیت حیاتی، تصویر اجتماعی منفی 
و ســلبی از دین ورزی به وجود می آورد. برخی الگوهای معرفی و تبلیغ دین نیز 
از سوی نهادهای سنتی و رسمی به این طرز تلقی دامن می زنند. ادامه این وضع 
می تواند ایمان دینی را به مثابه ســرمایه معنوی بشــر، در انظــار عمومی طبقات 
متوســط جدید ایرانی مشوه بکند و منشــأ بحران های روحی و پوچ گرایی منفی 

و فلج کننده بشود.
8. شــواهد زیادی از رشد نوعی دین ورزی خاکستری و چند تکه شده حکایت 
می کند. درحالی که الگوهای دین ســنجی رســمی و نیز سیاســت گذاری دینی 
هنــوز نخبه گرایانــه و با منطق صفر ویکی اســت. ادامه این وضــع به واگرایی 
و افزایش زاویه میان چارچوب ها و سیاســت های رســمی کشــور از یکســو و 

پرکتیس ها و زندگی روزمره دینی در ســوی دیگر می انجامد.
9. رابطــه دین ودولت در ایران بحث انگیز شــده اســت. ادامه ایــن فضا برای 
جامعه ای که دولت دینی در آن عمل می کند، به نوعی زندگی روی انبار باروت 
شــباهت دارد. در متن جامعه ایران زمینه های زیادی برای دین فرهنگی و مدنی 
و اجتماعی و آزادمنشــانه وجود دارد و اصرار بر دولتی شدن دین و غلبه گفتمان 
دینــی دولتی بر فرهنــگ و جامعه، احتمــااًل این فضــا را دوقطبی تر می کند و 
اعصاب اجتماعی را به طرف خصوصی شــدن و حتی شخصی شــدن دین سوق 

می دهد.
10. برخی گفتارها و سیاســت ها و رویه ها و عملکرد رســمی دولتی، موجبات 
تعارض میان ســاحت دینی با هویات فردی و قومــی و ملی را فراهم می آورند. 
درنتیجــه، دیــن کــه در فرهنگ عمومــی ایرانیــان مکانت طبیعــی تاریخی و 
اجتماعی دارد به عامل مناقشــات اجتماعی و سیاســی بدل می شود و به بحران 

هویت ایرانی دامن می زند.
11. تفــوق  و انحصــار رســانه های دولتی و شــبه دولتی در حــوزه دین ورزی، 
ظرفیت هــای رســانه ای و ارتباطی گرم ونرم و مؤثر در متــن جامعه و بخش های 
غیردولتی و مدنی و حوزه عمومی را برای دین ورزی محدود و ناکارآمد یا نابود 

می کند و این به زیان پایداری ملی است.
ب. عمل عقالنی در جهت مسیری مطلوب تر

اکنون این پرســش هست که برای احتراز از پیامدهای نامطلوب ادامه روندهای 
موجود چه باید کرد. مســیر مطلوب کدام اســت. به نظر می رسد کانون توجه 
باید به دوگانه هایی معطوف بشود که در حوزه دین ورزی در ایران به وجود آمده 

است. مهم ترین این دوگانه ها عبارت اند از:
1. نقش/عملكرد

دیــن ورزی به مثابه نقش،19 عمدتًا برای تأمین انتظارات گروه های مرجع صورت 
می گیرد. بخشــی از این انتظــارات، به طور طبیعی و از طریــق فرایند اجتماعی 
شــدن متعــارف تأثیر می گذارنــد )ماننــد خانواده ها و منزلت هــا و ارزش های 
فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و مراجع ســنتی( اما بخشــی دیگر از انتظارات 
به صورت رسمی از ســوی نهاد دولت دینی و سیاست ها و الزامات آن بر جامعه 
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توصیه های برآمده از مطالعه

بــه نظر می رســد آینده مطلــوب دین ورزی در ایــران موکول به فائــق آمدن بر 
دوگانه های تعارض آمیز و تنش زا و واگرایانه پیش گفته است:

1. انتظــارات حداکثری به ویژه وقتی صورت رســمی و دولتی به خود می گیرد، 
به عملکرد دینی درون زای مردمان لطمه می زند و تعدیل آن ها موجب بازگشــت 

حوزه پرکتیس دینی به طبیعت تنوعات ســیال خود می شود.
2. تنها سیســتم های باز به روی زیســت جهان و تعامل گراســت که می توانند با 

زیســت جهان متکثر و متحول دین ورزی در جامعه کنونی راه بیایند.
3. سیاســت های دینی دولت خود بزرگ ترین عامــل واکنش ها و مقاومت ها و 
بیگانگی ها و تعارض هاســت، پس چه بهتر که دیــن ورزی به هنجارهای واقعی 
در زندگی روزمره مردم و سیاســت زندگی آن ها موکول بشــود و به جای کنترل 
دولتــی، از مشــارکت نهادهای مدنی و غیردولتی و راه هــای نرم و گرم افقی و 

فکری و آموزشــی و ترغیبی و اقناعی به صورت آزادمنشانه استقبال بشود.
4. ســاختار های انعطاف پذیــر، واقع گرا، کثرت گــرا و دموکراتیک غیرکنترلی، 
بهتر می توانند با فضای مناسب برای حس صمیمی دین ورزی از سر نیک نیازی 
و دلبخواهانه همراهی بکنند؛ چه در خانواده، چه در آموزش وپرورش و برنامه ها 
و متون درســی و شــیوه های تربیتی آن، چــه در اماکن عمومی، چه رســانه ها 
و چه ســاختارهای دولتی. از این طریق اســت که واکنش های ساختارشــکنانه 
و تعارض آمیــزی جای خود را به فضای خودمانی و دوست داشــتنی دین ورزی 

می دهد.
5. تفکیک ارزشــی و نهادی روندی شــایع و دامن گستر در دنیای جدید است 
و از طریــق آن ارزش های غیردینی و نهاد های آموزشــی و اقتصادی و سیاســی 
و فرهنگی تمایز و اســتقال پیدا می کنند. ارزش هــا و نهادهای دینی بر اثر این 
فرایند تفکیک، تفوق پیشــین را عمًا ندارند ولی می توانند مشارکت مؤثر مدنی 
و آزادمنشــانه و غیرخشــونت آمیز در حوزه عمومی و همزیســتی فعالی با سایر 

نهادها و ارزش های مستقل عرفی داشته باشند.
6. آینــده مطلوب دین ورزی در ایران تنها در افق دیگرپذیری و تفاوت پذیری و 

کثرت گرایی و در شرایط آزادی قابل تصور است.■
پی نوشت

1. Patchwork Religion
2. Skeptical Affirmation

3. از نظــر جماعت گرایــی )communitarianism( فرد در متن و پی رنگ تاریخی و 
ا جتماعی هســت و خود را از طریق کشــف و تفســیر و درگیری در این زمینه است که 
بازتعریف می کند، نمایندگان آن روایت متعارف فردگرایی لیبرالی را موردبررســی مجدد 

قرار داده اند مانند مایکل ســندل، تیلور، مک اینتایر و مایکل والزر.
4. Diverse religious & nonreligious
5. Collective amnesia
6. Existential security
7. Meta-Analysis

Consequential .8 بــه این معنا که پاســخگویان قائل به آثار مطلــوب عمل به دین یا 
تبعات نامطلوب بی مباالتی به دین باشند.

9. Social status
10. Social class
11. Social Reputation
12. Social popularity
13. bricolages
14. Faith in the City and implicit religion
15. Graham Howes
16. Diffused religion
17. Karel Dobbelaere
18. double institutionalized religion
19. Role
20. Performance

انتظار می رود نهاد های آموزشی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با منطق متمایز 
خودشــان عمــل بکنند. گروه های دینــی می توانند با الهــام از ارزش های دینی 
خــود به نقد مدنی و آزادمنشــانه و غیرخشــونت آمیز در حــوزه عمومی )مانند 
نقد عملکرد ســازمان ها و نهادهای اقتصادی و سیاســی و آموزشی و فرهنگی( 
بپردازنــد. بدین ترتیب، دیگر وجود و حضور دیــن در یک جامعه به معنای آن 

تلقی نمی شــود که استقال و تمایز ارزش ها و نهادهای دیگر از میان برود.
فرایندهای تفکیک و تمایز اجتماعی و ارزشــی در ایران هم به جریان افتاده اند. 
بــر مبنــای پیمایش ها و تحقیقات صــورت گرفته، برخی گروه هــای اجتماعی 
درعین حال که اساســًا بنای مخالفت با دیــن داری ندارند یا با وجود اظهار قائل 
بــودن به دین و حتی عامل بودن به آن، معتقد هســتند کــه اخاق چیزی جدا 
از دیــن و مســتقل از دین اســت. نزدیک بــه 60 درصد جوانــان مطابق بعضی 
پژوهش ها اعتقاد داشــتند که می توان انســان خوبی بود، اما دین دار نبود و تنها 
کمتــر از یک چهارم پاســخگویان، قائل به این بودند که اخــاق را باید با دین 
به محک زد و در مقابل، ســه چهارم بر آن بودند که از ظاهر تقیدات شــرعی و 
مذهبی افراد، نمی توان نتیجه  گرفت که انســان های خوبی هســتند )عالم زاده، 
1387(؛ بنابرایــن نــگاه عقانی به دین ورزی در ایران آن اســت که فرایندهای 
واقعًا موجود تفکیک و تمایز ارزشــی در متن جامعه جدید را جدی تلقی بکند 
و دین ورزی را چه به صورت خصوصی و چه به صورت مدنی در قلمرو مســتقل 
خود و در گفت وگوی افقی و همراهی آزادمنشــانه با ســایر نهادها و ارزش  های 

مستقل عرفی بخواهد.
به همین صورت می تــوان از دوگانه های دیگری در حوزه دین ورزی بحث کرد 
مانند، دوگانه یکســان خواهی با تنوع، تفاوت و تکثر، دوگانه کاالیی شــدن دین 
با دیــن ورزی به مثابه نیاز خاص افراد و گروه هــای اجتماعی، دوگانه دین داری 
تخت و قله ای به عنــوان یک فرهنگ توده ای تمامی خواه بــا امکان گزینه های 
متنوعی از خرده فرهنگ های دینی، دوگانه کنترل و دخالت از باال بر دین ورزی 
و بازتــاب آن به صورت دین زدگی یا مقاومت و ســرانجام دوگانه نظارت دینی با 

خودابرازی.
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مقدمه
آنچه جهــان مدرن را از جهان ســنت متمایز 
بــا  فرهنگ هــا  قــرار دادن  رویــارو  می  کنــد، 
قدیــم،  جهــان  در  گویــی  اســت.  یكدیگــر 
محدودیــت ارتباطــات ســبب می شــد، هــر 
فرهنــگ بــه اقتضــای باورهــا و هنجارهــای 
اخالقی مورد قبول خود، مســتقل از دیگران 
زندگی کند. باورهایی برای تحكیم مناســبات 
درونی خود می ساخت و چندان دل مشغول 
قضــاوت دیگــران نبــود؛ امــا جهــان جدیــد 
به منزلــه یک تمــدن جهان گســتر، فرهنگ ها 
را رویــاروی هــم قــرار داده اســت. در چنین 
شــرایطی، هیچ فرهنگی نمی تواند نســبت به 
آنچه دیگران دربــاره اش می گویند بی تفاوت 
بماند. اساســًا اعتبار و مشروعیت درونی اش، 
خواســته یا ناخواسته با قضاوت دیگران پیوند 
می خورد. طی یک صد و اندی ســال گذشته، 
مباحث فكری در جامعه ایرانی حول وحوش 
نســبت میان دین داری ما و چشــم و قضاوت 
دیگرانی که بر ما ناظرند ســامان یافته اســت. 
گســترش فضاهای ارتباطی در جهان امروز، 
هر روز این نكتــه را حادتر و فوری تر می کند. 
و  زندگــی  عنــوان  بــا  می تــوان  به طوری کــه 
دیــن داری در خانه شیشــه ای از آن یاد کرد. 
سؤال این اســت؛ هنگامی که دیگران نسبت 
به ما، زندگی و فرهنگ و دین داری ما احكامی 
صادر می کنند، چه واکنشی باید نشان دهیم؟ 
این احــكام تا چه حد مشــروعیت دارند؟ در 
دوره هــای مختلــف برحســب گفتمان هــای 
ایــن  بــه  حاکــم و وضعیــت روزگار، پاســخی 
پرســش ها داده ایم. در فضای پس از انقالب 
نیــز پاســخ هایی مقبــول افتاده انــد. در ایــن 
یادداشــت ایــن پاســخ ها را مــرور می کنیم و 
تالش می کنیم امكانی دیگر برای پاسخ گفتن 

به این پرسش ها را بیازماییم.

مشروعیت درونی و مشروعیت بیرونی
هر فرهنگ و منظومه باورهــای اجتماعی، نیازمند 
تداوم اســت. بــرای تــداوم نیازمند آن اســت که 
مشروع و مقبول و اقناع کننده جلوه کند؛ اما نزد چه 
کســانی؟ مفروض ما در این یادداشت آن است که 
هــم باید اعضا و باورمندان به یک منظومه فرهنگی 
آن را مشــروع و اقناعی بیابند، هــم ناباورمندانش؛ 
اگرچــه هر یک بــه نحوی جداگانــه. هنگامی که 
یک حوزه فرهنگی، پیامی منتشــر می کند، کسانی 
آن را می پذیرنــد و به آن می پیوندند و کســانی نه؛ 
اما کســانی که نمی پذیرند، بایــد اذعان کنند آنچه 
می شنوند یا می خوانند امکانی از میان انتخاب های 

معقول و انسانی هست.
اجــازه بدهید این نکته را دربــاره دین عرضه کنم. 
اگر دیــن را موجــب آرامش و امید و رســتگاری 
قلمداد کنیم. امروز ادیان گوناگونی بر بشــر عرضه 
می شود. هر کس از این میان گزینه ای اختیار کرده 
اســت. ممکن اســت در مقابل پیامی که مسیحیان 
بــه ما عرضه می کنند، تســلیم نشــویم و به آن دین 
نگرویــم؛ اما تصدیــق می کنیم آن دیــن و منظومه 
پیام ها و الگوهای رفتاری اش می تواند یک انتخاب 
بدیل برای کسب آرامش و امید و رستگاری باشد. 
اگرچه ما به هر دلیل، اســام را ترجیح دهیم. مثًا 
به این دلیل که به اســام بیشــتر احســاس انس و 

آشــنایی داریم یا استدالالت کامی آن را معقول تر 
ارزیابی کنیم.

یهودیــت،  مســیحیت،  مســلمانیم،  اگــر  مــا 
زرتشــتی گری و بودیســم را گزینه هایــی می یابیم 
که انتخاب نکرده ایم. مســیحیان و بودیســت ها از 
نظــر ما ادیــان دیگرند. بعضی برای مــا پذیرفتنی تر 
از بعضــی دیگرند، امــا اگر در مقابــل پیامی قرار 
گرفتیــم که مدعــی الگویی از دین داری اســت و 
از مناســک متعارف آن این باشــد که در روزی از 
ســال، گردهم آییــم و به قیدقرعه یکــی را از میان 
جمــع برای خدا قربانی کنیــم، موضع ما در مقابل 
چنیــن الگویــی از دیــن داری، اساســًا رد و انکار 
اســت. آیا دینی کــه طرفدارانش با حــرارت از آن 
پشــتیبانی می کنند، اما ناباورمندانش به شــدت آن 
را رد و انــکار می کننــد و اساســًا آن را گزینــه ای 
غیرانســانی قلمداد می کنند، می تواند در درازمدت 
پایدار و مشــروع بمانــد؟ بنابراین یــک دین یا هر 
منظومــه فرهنگی و اجتماعی، بــرای پایداری، هم 
نیازمند مشــروعیت میان طرفداران خود اســت که 
به آن مشــروعیت درونــی می گوییم، هــم نیازمند 
مشــروعیت نزد ناباورمندانش که به آن مشروعیت 

بیرونی می گوییم.
حال پرسشــی به میان می آید: کدام یک از این دو 
الگوی مشــروعیت بر هم برتری دارند؟ کدام یک 

دین داری در خانه شیشه ای

محمدجواد غالمرضاکاشي

استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي 
دانشگاه عالمه طباطبايي

چگونه گسترش فضای عمومی دین داری را در معرض قضاوت قرار می دهد؟
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شــرط دیگری هستند؟ پاسخ این است که هیچ یک 
از ایــن دو نمی توانند شــرط دیگری باشــند. مثًا 
نمی توان از طرفداران یک دین خواســت به  شــرط 
مشــروعیت بیرونــی به یک دیــن ایمــان بیاورند. 
چنان کــه از ناباورمنــدان یــک دین نیــز نمی توان 
خواســت در رد و انــکار یک دیــن در انتظار نظر 
باورمنــدان یک دین بمانند. آنچه در زمینه نســبت 
میان ایــن دو معیــار، دارای اهمیت اســت، تولید 
امکانی برای توازن بخشــی میان این دو اســت. هر 
منظومه فرهنگی و اجتماعی باید بتواند ضمن تأمین 
مقبولیت و مشــروعیت یک دین نــزد طرفدارانش، 
درعین حال، نــزد ناباورمندانش نیز، رد و انکار تام 

نشود.
مدافعان و تئوریســین های وابسته به یک دین، بیشتر 
بــه کدام یک از جوانــب دین – مشروعیت بخشــی 
درونی یــا بیرونی– باید اهتمام کنند؟ پاســخ به این 
پرســش در مقاطــع و دوره های مختلــف متفاوت 
است. مســئله موردنظر ما این است که در شرایطی 
کــه حوزه های فرهنگی بــا یکدیگر ارتباط کمتری 
دارند، بازتولید و تداوم مشــروعیت درونی اولویت 
پیــدا می کند و متولیان و مدافعــان یک دین، زبان 
و بیانــی متفاوت دارند، امــا هنگامی که به هر دلیل 
ارتباطــات بیرونی میان حوزه هــای فرهنگی افزون 
می شــود، زبان و بیان و مدعاهای متولیان دینی نیز 
تغییر می کند. رشــد و ظهور شاخه های علمی تازه 
در جهــان اســام – نظیر کام و فلســفه–  در قرون 
ســوم تا پنجم، دلیلی جــز این نداشــت که حوزه 
با مواریث حوزه هــای فرهنگی  فرهنگی اســامی 
دیگر نظیر روم و ایران و یونان ارتباط حاصل کرد و 
ضرورت داشت مبتنی بر چشمی که از آن مواریث 
متفاوت گشــوده می شــد، زبانی تازه برای دفاع از 

خود بسازد.
جهــان ما جهان ارتباطات اســت. امــروزه بیش از 
هــر زمان دیگــری در تاریخ، قلمروهــای فرهنگی 
رو به روی یکدیگر گشــوده شده اند. پیش از این 
هــر یک از ما، در خانه های فرهنگی خود زیســت 
می کردیم بــا دیوارهایی که به روی چشــم دیگران 
کشــیده بودیــم. بــه عبارتی کســی بــر خانه های 
فرهنگی ما مشــرف نبــود. امروز امــا در وضعیت 
دیگری به ســر می بریم. دیواری وجود ندارد یا همه 
به یکدیگر مشــرفیم و گویی در خانه های شیشه ای 
زندگی می کنیم. حال پرســش این است که در این 
جهــان متفاوت که می توان از آن بــا عنوان زندگی 
در خانه های شیشــه ای یاد کرد، چه وضعی داریم؟ 
دین داری در خانه های شیشــه ای امروز، چه وضعی 
خواهد داشت؟ چه نســبتی میان مشروعیت درونی 

و بیرونی برقرار می کنیم؟
گزینه های پیش رو

توجه بــه حــال وروز مســلمین نشــان می دهد که 
مســلمانان، الگوهــای مختلفــی از تــوازن میــان 
مشــروعیت درونی و بیرونی اختیــار کرده اند و به 
صور مختلف به پرســش زمانه خود پاسخ داده اند. 

این صور را با یکدیگر مرور می کنیم.

اول: پاک کردن صورت مســئله مشــروعیت بیرونی 
- خانه شیشــه ای تنهــا این خاصیــت را ندارد که 
ما را در معــرض دید دیگران قــرار دهد، در همان 
حــال دیگران را نیز در معرض دید ما قرار می دهد. 
گروهــی از درون خانه مســلمانی خــود به دیگران 
نظر می کنند و خشــمگین می شوند. می پرسند چرا 
این همه خیره نگاه می کنند؟ چرا نگاهشان این همه 
پر سؤال و سرزنش است؟ حتی پا را از این هم فراتر 
می گذارند و می پرســند چرا به نحوی متفاوت از ما 
زندگی می کنند؟ شمشــیر و خنجر از نیام می کشند 
و به جان آن ها می افتند. ظهور الگویی از دین داری 
مشــابه با داعــش را این طور می تــوان توضیح داد. 
روایتــی که این همه خشــونت از خود بروز می  دهد 
فی الواقع صورت مســئله کسب مشــروعیت بیرونی 
را پاک کرده و یکســره بر مشروعیت درونی تکیه 
می کند. صورتی از پیام را ارســال می کند و کافی 
است کسانی بپذیرند، گام بعدی آن است که چنان 
برای دیگران رعب و وحشــت ایجاد کنند که یا به 
این گروه بپیوندند یا دســت کم چشمان خیره خود 

را بپوشانند.
دوم: اولویــت تــام دادن بــه مشــروعیت بیرونی – 
یک واکنش دیگر همان اســت که ما در اتاق های 
پذیرایی خانــه خود انجام می دهیــم. اتاق پذیرایی 
را چنــان تمیــز می کنیــم و آرایــش می دهیــم که 
نه تنها به چشــم مهمانان خوب بیفتــد، بلکه بتوانیم 
بــه آن افتخار هم بکنیم. در این الگو مهم نیســت 
از چه چیزی خوشــمان می آید مهم این اســت که 
چه چیزهایی نزد دیگرانی که میهمان ما می شــوند، 
خوب و شــیک و پذیرفتنی است. این الگو درواقع 
از ضرورت مشــروعیت درونی گذر کرده است و 

یکسر به مشروعیت بیرونی تکیه می کند.
آنچه روشــنفکران دینی ما طی یکــی دو دهه اخیر 
کرده اند به همین الگو قرابت داشــته است. آزمون 
گزاره هــای دینی بر اســاس عقانیت جمعی بشــر 

امروز، معنایی جز این نداشــته است که همه امور و 
گزاره هــا و باورهای دینی خود را در معرض داوری 
مشــاهده کنندگان پشت پنجره بســپاریم و هر آنچه 
از منظــر عقانیت آن ها پذیرفتنی نبود، به حاشــیه 
برانیم. مطابــق با این الگو، دینی متناســب با عقل 
بشــر امروز خواهیم داشت، اما به ما ارتباطی ندارد. 
شــیک و مدرن هســت، امــا مأنوس نیســت. آنی 
نیست که نسبت مألوف ما با خود و جهان را سامان 
می دهد. به عبارتی دیگر، دینی اســت با مشــروعیت 

بیرونی حداکثری، اما فاقد مشروعیت درونی.
ســوم: توازن بخشــی بر مبنــای احراز نقــاط تمایز 
بنیــادی- رویکردی دیگر که کمتــر با مصادیق آن 
مواجهیم، پذیرش اصل توازن بخشی میان مشروعیت 
درونی و بیرونی است. الگوی توازن بخشی مشروط 
به پذیــرش تمایز بنیادی اســت. بایــد بپذیریم که 
علی االصول یکی نیســتیم. نه آن ها قرار است مانند 
ما زندگی کنند نه ما مانند آن ها. تنها قرار است نوع 
متمایز زندگی کردن ما بتواند به منزله الگویی ممکن 
از ســعادت و رستگاری پذیرفته شود. همان تاشی 
که آن ها نیز در مقابل چشم های خیره و ارزیاب ما 
می کنند. در چارچوب پذیــرش تمایز، می توانیم با 
هم زیســت کنیم، یکدیگر را به ســؤال بکشیم، از 
هــم یاد بگیریم، باهم گفت وگو و مشــورت کنیم. 
این نکته ای اســت که به آن بیشتر خواهم پرداخت.

احراز نقطه تمایز بنیادی
اگــر تمثیل خانه شیشــه ای و بیرون و درون خانه را 
به واقعیت بیاوریم، مســئله، مسئله سنت ما و غرب 
اســت. تجدد همان محیطی است که دین داری ما 
در آن پرتاب شده اســت. امروز چشم ارزیابی که 
بیــرون از خانه ما به ما می نگــرد و مرتب ما و همه 
فضای ســنت ما را به پرسش می گیرد، غرب است. 
تکنولوژی و شــیوه زیســت و عقانیت و نهادهای 
آن؛ بنابراین مهم تریــن مصداق ما و دیگران، همان 

ما و غرب و سنت و تجدد است.
تصــور من این اســت که تعیین نقطــه تمایز بنیادی 
مــا از جهان امروز، آنی نیســت که یــک متفکر و 
روشــنفکر و فیلسوف در ذهن می پرورد و نسبت به 
آن نظــرورزی می کند. اگر هم متفکری می  خواهد 
چنیــن کنــد، باید بــه متــن زندگی و دیــن داری 
روزمره مــردم توجه کند. به نظرم مردم پیشــاپیش 
به این پرســش پاسخ داده اند و در متن زندگی خود 
تمهیداتی برای پاســخ دادن به چشــم های خیره از 
بیــرون کرده اند. متفکر تنها باید آنچه را پیشــاپیش 
روی داده بــه آموزه بدل کند. بــه نظرم با توجه به 
متن زندگی مردم، ســه عرصــه را باید از هم متمایز 
کــرد. در هــر عرصه مردم تصمیمــی در خصوص 
سنت های خود و چشم های ناظر دیگران گرفته اند.

اول: روش هــا و الگوهــای زندگی – مــردم در این 
زمینه اساســًا گزینشی عمل کرده اند. حتی بیش از 
آن، تابع چشــم ناظران شــده اند. با اعتماد می توان 
گفت کمترین تعصب را در این زمینه از خود نشان 
داده اند. هیچ تکنولوژی نیســت که آن را به سرعت 
در متــن زندگی خود جذب نکنند. آن ها مناســک 

گروهي از درون خانه 
مسلماني خود به ديگران نظر 

مي کنند و خشمگين مي شوند. 
مي پرسند چرا اين همه خيره 
نگاه مي کنند؟ چرا نگاهشان 
اين همه پر سؤال و سرزنش 
است؟ حتي پا را از اين هم 
فراتر مي گذارند و مي پرسند 
چرا به نحوي متفاوت از ما 
زندگي مي کنند؟ شمشير و 

خنجر از نيام مي کشند و به جان 
آن ها مي افتند. ظهور الگويي 

از دين داري مشابه با داعش را 
اين طور مي توان توضيح داد
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و ســنت های خود را به ســرعت بــا تکنولوژی های 
تازه درآمیخته اند و درمی آمیزند. در زمینه پوشــش 
و لباس، تقریبًا از پوشــش های ســنتی دست کم در 
میان مردان اثری در میان نیســت. ساختار خانواده 
و نســبت میان همسران به ســرعت با مدل های تازه 
بازســازی می شــود. حقوق و اختیارات زن و مرد 
دگرگون شده اســت. عادات و مناسک اجتماعی 
به ســرعت در حــال دگرگونــی اســت. معمــاری 
فضاهــای عمومی دیگر مکان و موقعیت و فرهنگ 
نمی شناســد. اگر از آشــفتگی ها صرف نظر کنید، 
معلوم نیســت شــهر تهران چــه تفاوت بنیــادی با 
بســیاری از شــهرهای غربــی دارد؛ بنابرایــن اینجا 
محل نزاع نیســت آن ها هم که در این حوزه ها نزاع 
می کننــد راه به جایی نمی برند مــردم انتخاب خود 

را کرده اند.
دوم: ارزش ها و هنجارهای اخاقی- در این بســتر 
نیز، کم وبیش همان اتفاق بخش اول افتاده اســت. 
اگرچــه کار به ســهولت آن بخش نیســت. بخش 
مهمــی از هنجارهــای زندگی فــردی و جمعی ما 
دگرگون شده اســت. همچنان تحت تأثیر تحوالتی 
که در جهــان امروز می گذرد هنجارهای ارزشــی 
ما دگرگــون می شــود. بااین همه این همســویی ها 
بــا مقاومت هایــی در درون روبرو اســت. مضمون 
بیــرون  و  فرهنگــی  منازعــات درون  از  بســیاری 
فرهنگی ما به همین بخش راجع است. زن، ناموس 
و رابطــه میان دو جنس، یکی از این حوزه هاســت 
کــه بخواهیــم یا نخواهیــم شــکاف های درونی و 

بیرونی مهمی تولید کرده و می کند.
ســوم: وجوه هستی شــناختی حیــات فرهنگی- به 
نظرم قلمرو بنیادی و هستی شناســانه ای وجود دارد 
کــه همان وجــه تمایز بنیادی مــا از فرهنگ غربی 
اســت. هستی شناســی فرهنگــی غرب بــر نوعی 
اومانیســم و انسان مداری اســتوار است درحالی که 
هستی شناســی فرهنگی و اجتماعی ما، بخواهیم یا 
نخواهیــم متمایل به ارجاع نهایی امــور به خداوند 
است. به عبارتی با رویارویی دو فرهنگ خدامحور 
و انسان محور روبرو هستیم. این قلمرو فرهنگی، در 
یک فضا و مناســبات انسان مدار، به نحوی عمیق و 
بنیادی دســتخوش گســیختگی، ازهم پاشــیدگی و 
گســل می شــود. اومانیســمی که در جهان غرب، 
آن همه شــور و شوق و گســترش و ترقی آفرید، در 
این فضا، احســاس بیگانگی تولیــد می کند. اینجا 
میلــی بنیادی به ارجاع همه امــور به خداوند وجود 
دارد. این وجه بنیادی، لزومــًا ارتباطی با دین داری 
مردم ندارد. ارجاع امور بــه خداوند مقوله بنیادینی 
است که اغلب دین متولی و تجلی دهنده آن است، 
اما حتی در میان کســانی کــه لزومًا پایبندی به دین 
هم ندارند، در عمق جانشــان قابل بازکاوی است. 
در میان بی دینان، در احساســی از بی بنیادی، خأل، 
حــس تراژیک از زندگــی و امثالهــم بازتاب پیدا 

می کند.
سکوالریسم اگر جدایی نهاد دین از سیاست است، 
موضوعیت دارد، اما اگر مقصود ارجاع کلی دین و 

الهیات به عرصه خصوصی اســت، چنین رویدادی 
در ایران امکان پذیر نیســت؛ زیــرا همه چیز ازجمله 
امــور عمومی باید نقطه ارجاعی بــا خداوند بیابد. 
امر عرفی به معنای بیرون از قلمرو شــریعت معنادار 

است، اما امر بیرون از قلمرو الوهی بی معناست.
بــه گمانم ایــن نقطه تمایــز بنیــادی را می توان از 
پدیدارشناسی حیات جمعی و تاریخی ما استخراج 
کــرد. ایــن نقطه تمایز صرفــًا به عصر ما و مســئله 
ســنت و تجدد امروزین مــا مربوط نیســت، بلکه 
موضوعــی تاریخی اســت. اومانیســم، موضوعی 
ریشــه دار در ســنت غربی است. ســنت یونانی و 
رومی، چشم اندازی است که در کل قرون وسطای 
مســیحی اروپــا جلوه گــری می کند و بخشــی از 
فهم دینی مســیحیان اســت. چنان که خدامحوری 
صرفًا مسئله اسام نیســت. ایران پیش از اسام نیز 

به شدت در همین افق خدامحور زیست می کند.
تصدیق این نقطه تمایز بنیادی، نســبت ما با غرب، 
یا نســبت ما با کســانی را که از پشــت شیشه به ما 
می نگرنــد، دگرگون می کند. نه قرار اســت به کلی 
آنان نادیده گرفته شــوند و مسئله مشروعیت بیرونی 
با موضوع شــود و نه قرار اســت آن هــا اصل قرار 
گیرند و مشــروعیت درونــی موضوعیت خود را از 
دســت دهد. تنها به شــرط پذیرش ایــن نقطه تمایز 
بنیادی، حــال می توانیم از موضعی ســخن به میان 
آوریم که به جد از ســنخ توازن بخشــی اســت. ما 
بــا آن ها تفاوت داریم. در بســتر ایــن تفاوت، هم 
امکان هایی برای تبادل وجود دارد، هم امکان هایی 

برای یادگیری، هم امکان هایی برای تمایز و نزاع.
سخن آخر

در ایــن یادداشــت، در پاســخ بــه پرســش اعتبار 
قضاوت دیگران نســبت به دیــن داری ما، دو گزینه 
را ناممکن دانســتیم. نخست گزینه ای که قضاوت 
درونی را اصل قرار می دهد و اساسًا پروای قضاوت 
بیرونــی نــدارد. دوم گزینه ای که چنــدان پروای 
قضــاوت بیرونــی دارد کــه مقبولیــت درونی را از 

دست می دهد. بر این اساس، نتیجه گرفتیم که:

مشروعیت درونی و بیرونی، دو قلمرو متمایزند. . 1
هیچ یک شرط دیگری نیست. هر یک از منطق های 

متمایز خود تبعیت می کنند.
در برقــراری نســبت میان مشــروعیت درونی و . 2

بیرونــی، به جــای تبعیت یکــی از دیگــری، صرفًا 
می تــوان توازنی مقبول و البتــه ناپایدار میان این دو 
برقــرار کرد. هر صورتی از توازن ممکن اســت در 
دوره ای خاص، مشــروعیت درونی را تأمین کند و 
درهمان حــال احترام دیگــران را برانگیزد، اما این 
تــوازن در شــرایطی دیگر از هم بپاشــد و ضرورت 
برقــراری دوبــاره تــوازن را بــر عهــده متفکران و 

مدافعان یک فرهنگ یا یک دین قرار دهد.
تــوازن به جــای تبعیــت از مدل هــای عقانــی . 3

فیلســوفان و متفکــران، تابع منطــق عملی زندگی 
اســت؛ بنابراین مقوله توازن به جای موازین منطقی، 

تابع ماحظات عملی است.
بر اســاس فــروض فــوق و بــا توجه به شــرایط و 
مقتضیات امروز، نشــان دادیم که الگوی دین داری 
ما در موارد بسیاری از تحوالت جهانی و تماشاگران 
پشــت دیوار، تأثیر پذیرفته اســت. بر اساس خرد و 
قضاوت هــای عموم بشــری، الگوهــای رفتاری و 
قواعد ارزشی بســیاری کنار نهاده شده  و قواعدی 
تازه پذیرفته شــده اند. قطع نظر از اینکه نسبت ما با 
چشــم ناظر دیگران و ارزش هــای فرهنگی دیگران 
تا چه حد ســازگاری منطقی دارد یــا ندارد، منطق 
عملی زندگی، گزینش هایی را ســبب شــده است 
و مــا در یک الگوی پیوندی میــان خود و دیگران 
زندگی می کنیم؛ اما در همین حال، چیزی هســت 
که موجبــات تمایز ما از دیگران اســت. این تمایز 
که به ابعاد هستی شــناختی حیــات جمعی ما راجع 
اســت، موجبات رقابت، ســوءتفاهم، ناهمسازی، 
تعامل و گفت وگوی انتقــادی را تداوم خواهد داد 
و آن ســاختار اومانیســتی و انســان مدار فرهنــگ 
غربی در مقابل ســاختار خدامدار فرهنگ ایرانی و 

اسامی ماست.■

اومانیسم
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بــن الدن همچنیــن دیدگاه های فقهای مســلمانی را 
که توجیه جهاد را »بی ارزش« خوانده و زیر ســؤال 
برده انــد بی درنگ نادیــده گرفت. دیگــر اعضای 
القاعده نظیر ســلیمان ابوغیث نیز دسیسه »صلیبی- 
صهیونیستی«، متشــکل از بوش، بلر و اسرائیل را به 

باد انتقاد گرفته اند. 7
وظیفه مســلمانان معاصر، در مقابله بــا این دیدگاه، 
کامًا پیچیده اســت. مــا با بحثی انتقــادی درباره 
طیف تفاســیر جهــاد در تاریخ اســام آغــاز و از 
ایــن دیدگاه دفــاع می کنیم که هیــچ حمله ای ضد 
شــهروندان را زیر عنوان شرع اسام نمی توان توجیه 
کرد. بااین همــه، بحث ما گفت وگوی نظری صرف 
نیســت، بلکه دگرگون ســاختن جوامــع را نیز با آن 
می تــوان پی گرفت. پس ما همچنیــن به دنبال آنیم 
کــه بــا فراخواندن کســانی که در جوامع اســامی 
جذب چنین پیام هایی می شــوند به سطح عالی تری 
از کثرت گرایــی و عدالــت، بــا ایشــان درآویزیم. 
درنهایــت، درعین حال که تردید داریم که دسیســه 
»صلیبی- صهیونیستی« سودمندِی یک تبیین جامع 
را داشته باشــد، همچنین مسئولیم که امریکایی ها را 
بــه در پیش گرفتن ارتباطی بــا خاورمیانه فرابخوانیم 

مبــارزه اش بخوانیــم و نقــادی و واکاوی اش 
کنیم. برای این کار، نخســت به غرب هراسان 
مســلمان و ســپس بــه اسالم هراســان غربــی 

می پردازیم.
فراتر رفتن از غرب هراسی مسلمانان

یکــی از وظایف مســلمانانی که در برابــر خداوند 
به عالی  ترین احکام مســئولیت اخاقــی متعهدند، 
درگیری با صداها و رفتارهای مسلمانانی است که به 
دیگر مسلمانان و نیز به غربیان، دولت ها و شهروندان 
غربی به یکسان، اعان جنگ کرده اند. بسیاری از 
این گفته ها در بافتار واکنش به استعمار و امپریالیسم 

غرب واقع می شود. 2
ازآنجاکه نقد امپریالیسم و استعمار غرب سنت دیرپا 
و سربلند جنبش های ضد استعماری و پسااستعماری 
اســت،3 اغلب ایــن جنبش هــا به لحــاظ تاریخی، 
خشــونت استعمار را ضد شهروندان تمدن اروپایی- 
امریکایــی به کار نمی گرفته انــد و نیز آن چنان که در 
قضیه عراق امروز می بینیم، ضد هم کیشــان مسلمان 
خود وارد جنــگ چریکی نمی شــدند. بااین همه، 
امروزه این اعمال شنیع در مورد القاعده دقیقًا صدق 

می کند.
در بخشی از نوشته تبلیغاتی ای که »خط مقدم جهان 
اســاِم« خویش خوانده منتشــر کرد - نوشته ای که 
نقاب فتوا به چهره زده و به امضای اســامه بن الدن و 

ایمن الظواهری رسیده بود - آمده است:
»... در اجابت فرمان خداوند، ما این فتوا را خطاب 
بــه همه مســلمانان صــادر می کنیم: اقــدام به قتل 
امریکایی هــا و هم پیمانانشــان، نظامی و غیرنظامی، 
بر هر مســلمان در هر کشــوری کــه برایش ممکن 
اســت چنین کند، فرض عین اســت تا بدین ترتیب 
مسجد االقصی و مسجد الحرام ]مکه[ از تسلط ایشان 

خارج شود ...« 4
این »فتوا« که در روزنامه عربی القدس منتشــر شد، 
ایــن وظیفــه را بر همه مســلمانان فــرض می داند.5 
مصاحبه های بعدی با بن الدن روشن ساخت که وی 
حمله های یازده سپتامبر را ضد نمادهای ساختارهای 
نظامــی و اقتصادی امریکا می بینــد. او این حمله ها 
را به عنوان شــکلی از »جهــاد دفاعی« توجیه کرد و 
به کرات به این تصور بازگشــت که »امریکا و غرب 
را البــی یهودی به گروگان گرفته اســت.« 6 اســامه 

جهان دیگری ممكن است.
ما فرزندان خداوند مجبور نیســتیم در ترس ، 
فقر، حقــارت و خشــم زندگی کنیــم. راه های 
دیگــری ممكــن اســت و بایــد جســت وجو 
شــود. آن راه از اینجــا بــا تک تــک مــا آغــاز 
می شود. زمان، زمان صلح است، زمانی برای 
عزت نفــس و زمانــی بــرای تعیین سرنوشــت 

خود؛ و آن زمان همین اکنون است.
ما پیوســته اســیر کلیشــه هایی نظیر »برخورد 
و  غــرب«  برابــر  در  »اســالم  تمدن هــا«، 
تأکیــد  هســتیم.  ازاین دســت  نمونه هایــی 
می کنیم این بخشی از وظیفه ما برای پذیرفتن 
جهانــی ســیال و چندرگــه اســت کــه در آن 
ملیت و قومیت، دین و نژاد، گرایش جنســی 
و  طبقــه   ،)Gender( جنســیت  و   )Sexuality(
تعهد سیاســی هرکدام وجهــی از هویت های 
را  جهان شــهری تر  و  گســترده تر  بزرگ تــر، 
تشــكیل می دهند. نه دین و نــه ملی گرایی به 
چشــم تک ســنگی )Monolith( کــه بــه نحوی 
هویــت فــرد را تحلیل ببــرد، پذیرفته نخواهد 
شــد. به تعبیر ادوارد سعید، به دنبال استعمار، 
همه هویت ها چندرگه، سیال و همپوشان اند: 
»تــا حدی به ســبب ســلطه، همــه هویت ها با 
یكدیگــر درگیرنــد، هیــچ هویتی یكتــا و ناب 
نیســت، همه چندرگــه، ناهمگــن، فوق العاده 

متفاوت و چندپارچه اند.« 1
هــدف ایــن فصــل ادراک هویــت مســلمان 
امریكایی به روشی است که وجوه ناهمگن و 
متفــاوت الیه های چندگانه هویت های ما را به 
رسمیت بشناســد؛ اما پیش  از این کار و پیش 
از آنكــه بتوانیــم بدیــل کّلی گرایانه تــری ارائه 
کنیم، ضروری اســت که بــا پارادایم نیرومند و 
اغواگر »اســالم در برابر غــرب« )و دوقلویش 
»برخورد تمدن ها«( روبرو شــویم، به میدان 

من و تو در جهانی سیال

 فراسوی »اسالم در برابر غرب«

اميد صفي

برگردان: اشکان بحراني

کتاب اسالم و غرب برنارد لوئیس
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»مســلمانان« و »اهالی خاورمیانــه« را به جای هم 
بــه کار می برد، گویی همه مســلمانان خاورمیانه ای 
هســتند و همه اهالی خاورمیانه مســلمان هســتند. 
ایــن خلط حتــی در عناویــن آثار لوئیس به چشــم 
می خــورد.14 محققی در ردیــف او، ظاهــرًا از این 
گاه یا به آن بی توجه اســت که بیش از  واقعیت نــاآ
نیمی از مســلمانان جهان در شــرق الهور پاکستان 
زندگــی می کنند. در عالم واقع، مســلمانان بیشــتر 
اهالی جنوب آســیا هســتند نه عرب و بیشتر ساکن 
جنــوب آســیا هســتند و نــه خاورمیانــه. جمعیت 
مســلمانان اندونزی، بنگادش، هند و پاکســتان به 
ســادگی کل جمعیت خاورمیانــه را تحت تأثیر قرار 
می دهــد؛ اما تمرکــز لوئیس بر خاورمیانــه کامًا با 
دیــدگاه عرب محور محققان شرق شناســی ســازگار 
است که رویکردشــان به اسام در وهله نخست، به 
واسطه مطالعه متون عربی )و تا حد کمتری فارسی( 
شکل گرفته است. در واقع، بسیاری از دغدغه های 
لوئیس درباره اســام و مسلمانان با شــرق مدیترانه 
گسترده تر، به طور کلی و فلسطین/ اسرائیل، به نحو 

اخص، شروع و به همان ختم می شود.
طلیعــه نوشــته های حجیــم و مشــهور لوئیــس به 
ســال 1950 بــاز می گــردد. همچنان کــه »جــان 
ترامپبــور«)Jhon Trumpbour( به یادمان می آورد، 
لوئیس اندیشــه برخورد میان تمدن ها را ســال 1964 
بــه کار برده بود. 15 با این همه تازه ترین مرحله جدل 
عمومی اش در برابر مســلمانان بــه چهار دهه بعد از 
آن، بــه مقالــه 1990 در ماهنامــه آتانتیک با عنوان 
»ریشــه های خشم اســامی«16 باز می گردد. عنوان 
فرعی ایــن مقاله حتی غریب تر بود: »چرا بســیاری 
از مســلمانان به شدت از غرب به خشــم آمده اند و 
چرا تلخکامی شان به ســادگی فرو نمی نشیند؟« این 
جستار به همان روشــی آغاز می شود که بسیاری از 
کارهای لوئیس شــروع می شــوند، با اذعان به اینکه 
»اســام یکــی از بزرگ ترین ادیان جهان اســت.« 
هرکجا این عبارت در کتاب لوئیس پدیدار می شود، 
بند مختصری در ســتایش دســتاوردهای مسلمانان 
پیش مدرن در ساحت های علمی و آفرینش فرهنگ 
رواداری را به دنبال دارد. لوئیس اغلب این دستاورد 
قرون وســطایی را بــه زعم خودش با وضــع نازل تر 
مســیحیت در قرون وســطا می ســنجد. ســتایش از 
مســلمانان پیش مدرن تقریبًا بدون استثنا نقطه مقابل 
چیزی قــرار می گیرد کــه لوئیــس عقب ماندگی و 
شکست ادعایی مسلمانان در دوران مدرن را در برابر 
آن، مســلم می گیرد. بقیه جستار »خشم مسلمانان« 
انتقــاد تند طوالنی و تعمیم دهنده ی ضِدّ مســلمانان 
در دوران مدرن اســت. نخســتین اندیشه مهمی که 
لوئیــس بی هیچ دلیل پشــتیبان مطــرح می کند این 
تصور اســت که انزجار مســلمانان از غرب به سبب 
عمل مشخص غرب، به خصوص به سبب استعمار یا 
به ســبب حمایت ایاالت متحده از رژیم های فاسد و 
استبدادی در جهان اسام نیست. در عوض، لوئیس 
اشاره می کند که مسلمانان از غرب بیزارند، فقط به 
این دلیل که غرب غرب اســت و نماینده آرمان های 

غربی:
»گاهی این نفرت از خصومــت با عایق، اعمال یا 
سیاســت ها یا حتی کشورهای مشخص فراتر می رود 

با اوج گیــری جنبش نومحافظه کار، هرچه از قدرتی 
بگوییم که ایــن دیدگاه اسام هراســانه به تازگی در 
امریکا داشــته،؟ مبالغه نیست.11 یکی از جدی ترین 
وظایف مســلمانان غربی عبارت اســت از آشــکار 
ساختن پیشــینه ایدئولوژیک بســیاری از طرفداران 
»اسام در برابر غرب« ـ کســانی که در عالی ترین 
مناصــب قــدرت در ایاالت متحده قــرار دارند ـ و 
مطرح کــردن بدیل هــای پذیرفتنی. مــا در اینجا با 
بررسی دو تن از سرشــناس ترین ـ و انگشت نماترین 
ـ صداهای اسام هراســی در غرب، برنارد لوئیس و 

ساموئل هانتینگتون، آغاز می  کنیم.
برنارد لوئیس

برنــارد لوئیس یکــی از بلندآوازه تریــن و بدنام ترین 
محققان مطالعات اسام و خاورمیانه در غرب است. 
حیات علمی وی بالغ بر 65 سال -از 1938 تاکنون- 
است. وی را اغلب به چشــم »مهم ترین اسام پژوه 
غربی« می شناســند، اما این مدعا چه بسا محل دعوا 
باشد. در هنگام نوشتن این فصل، دو کتاب از چهار 
کتاب پرفــروش اخیر در باب اســام »کجای کار 

غلط بود« و »بحران اسام« تألیف لوئیس است.
لوئیس شــاید شناخته شــده ترین نمونه آن محققانی 
باشــد که رویکردی متنــی و فیلولوژیک به مطالعه 
جوامع مســلمان داشــته اند. وی همچنیــن به عنوان 
نمونه ای از وجه »شرق شناسانه« تحقیق نّقادی شده 
است. دقیقًا همین اتهام بود که بخش عمده پژوهش 
سرمشق گردان ]ادوارد[ سعید، شرق شناسی را شکل 
داد. 12 در سال های پس از انتشار شرق شناسی، سعید 
و لوئیــس در صفحات »نیویــورک ریویو آو بوکز« 
]بررســی کتاب نیویورک[ حمات شخصی تندی 
به یکدیگــر کردند. 13 مــن در اینجا ســر آن ندارم 
که حمله شــخصی دیگری به برنــارد لوئیس بکنم. 
همچنین قصد ندارم با جلــب توجه به پیوند لوئیس 
با سیاست دست راستی گروه های هوادار صهیونیسم 
شــروع کنم. در پرداخــت جامع به لوئیــس از این 
موضــوع نمی توان بــه کلی پرهیز کــرد زیرا لوئیس 
خود )خاصه در هنگام حضورش در تلویزیون( از آن 
پرهیــز نمی کند. با این همه من با تبیین ارزیابی او از 

اسام، مسلمانان و مدرنیته آغاز خواهم کرد.
تمرکز لوئیس بر اســام فقط بــه خاورمیانه محدود 
اســت. در واقع، او در بســیاری از آثارش تعبیرهای 

که بر پشــتیبانی یک سویه از اســرائیل و قطع نظر از 
کید کنیم که  اعمال این دولت، مبتنی نباشد. باید تأ
هم فلسطینیان و هم اســرائیلی ها مقررات بین المللی 
حقوق بشر را مراعات کنند و در مواردی که هر یک 
از این دو در نقض این قوانین مقصر باشند، بکوشیم 
که ایشان را به دست عدالت بسپاریم و در میان مردم 
عادی، بدیل هایی مســتقر کنیم. در قضیه اســرائیل، 
این امر مستلزم تشکیل ائتاف گسترده با گروه های 
یهودی هوادار صلح اســت کــه می خواهند در کنار 
همسایگان عربشــان در صلحی برخاسته از عدالت 
زندگی کنند. 8 همچنین مســتلزم آن اســت که حق 
مشــروع مادران و پدران اســرائیلی را در انسانی ترین 
ســطح به رســمیت بشناســیم، این حق کــه بتوانند 
فرزندانشان را به مدرسه ها و کافه ها بفرستند بی آنکه 
نگران آن باشــند که بمب گذاران انتحاری فلسطینی 
پاره پاره شــان کنند. در قضیه فلســطینیان، این امر به 
معنای کار کردن با فلســطینیانی است که از گاندی 
الگو می گیرند و با ابزارهای بی خشــونت، مقاومت 
مشروعشان را ابراز و درعین حال، وجدان جهان را بر 
وضع اسفبارشان متمرکز می  کنند. 9 همچنین این امر 
به معنای آن اســت که در انسانی ترین سطح بپذیریم 
که بچه های فلســطینی حق دارند با شــرافت زندگی 
کنند و از جانب قوای دفاعی اســرائیل به ریشــخند 
گرفته یا به گلوله بســته نشوند؛ و اینکه خانواده های 
فلســطینی حق داشته باشــند که در خانه هایشان در 
صلــح زندگی کنند و ارتش اســرائیل خانه هایشــان 
را بــا خــاک یکی نکنــد. این وظیفــه ای درازدامن 
و اضطــراب آور اســت؛ اما ما خــود را میانجی هایی 
می دانیــم کــه وظیفه و رسالتشــان گردهــم آوردن 
اکثریت خاموش انســان هایی اســت که می خواهند 
در صلــح و ســازگاری بــا یکدیگر زندگــی کنند. 
نفرت افراطیان مســلمان از غرب نزد من عمومًا بسی 
شناخته شده تر از آن است که بخواهم در اینجا بیش 
از این درباره اش بحث کنم. اکنون به تصویر آینه ای 
آن، اسام هراســی غربی می پردازم که از آن بســیار 

کمتر بحث شده است.
فراتر رفتن از اسالم هراسی غربی

مســلمانان معاصــر در غــرب همچنیــن موظف اند 
اسام هراسان غربی در محیط دانشگاهی و حلقه های 
سیاســی را نقد کنند و الگوهای بدیل فراهم آورند. 
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روانشناس نیســت ـ و کامًا مخالف با مردم شناسی 
است ـ از ارائه الگویی روان شناختی که ظاهرًا چیزی 
کامًا فاســد را در عادی ترین مسلمانان جست وجو 
می کند، تردیــدی به دل راه نمی دهــد. حتی چون 
مســلمانان مهربانی و سخاوت نشــان دهند، لوئیس 
این عواطف را پوششی بالقوه برای نفرت و خشونتی 
عمیق تــر و نهفته تر می بیند. فــارغ از اختیار و اقتدار 
خود لوئیس، البته هیچ برهانــی برای این مدعا ارائه 
نمی توان کرد. بار دیگــر موضوعاتی بی نام، بی زبان 
و ارزیابی ناپذیــر بــرای ماحظات زیــر فراخوانده 
می شــوند: »در فرهنگ دینی اسام، چیزی هست 
کــه حتی در دون پایه ترین رعیت یــا دوره گرد، وقار 
و نزاکتی نســبت به دیگران را باعث می شود که در 
دیگر تمدن ها هرگز از آن بیشــتر دیده نمی شود و به 
ندرت، تمدنی به پای آن می رســد.« مطابق ســبک 
معمــول لوئیس، ایــن تمجید باید با توهینی ســبعانه 

همراه  شود:
»و با این همه در لحظــات طغیان و اعوجاج، چون 
امیــال ژرف تر به جــوش آیند، این وقــار و نزاکت 
نســبت به دیگران ممکن است به آمیزه ای انفجاری 
و آتشین از خشم و نفرت منجر شود که حتی دولت 
ســرزمینی باســتانی و متمدن ـ حتی سخنگوی دین 
معنوی و اخاقی ســترگی راـ  وادارد که از آدم ربایی 
و قتل پشتیبانی کند و بکوشد در زندگانی پیامبرشان 
تأیید و در واقع، پیشــینه ای بــرای این اعمال بیابد.«  
20آخرین بخش جستار لوئیس که باید از آن یاد کرد، 

ارزیابی او از مســئولیت غــرب در اصاح »برخورد 
تمدن ها« است. از دیدگاه لوئیس، میان بنیادگرایی و 
نســخه  روادارتر اسام )که لوئیس مطمئن نیست آن 
را چه بنامد( درون اســام باید »کشمکش سختی« 
در کار باشــد و در این کشمکش غرب بناست چه 
نقشــی داشته باشد؟ طرفه اینکه هیچ. »ما غربی ها یا 
کار اندکی از ما بر می آید یا هیچ کاری از ما ساخته 
نیســت. حتی چه بســا تاشمان آســیب زا باشد زیرا 
این ها موضوعاتی است که مسلمانان باید درباره اش 
در میان خودشــان تصمیم بگیرنــد.« در جمع بندی 
جهان بینی لوئیس، حمایت ایاالت متحده از اسرائیل 

و اجتماع ضدین محال اســت. ســؤال ســنجیده ای 
اســت: آیا ســخن گفتن از هویت متمایــز و متبلور 
برای اروپا )تعبیری که لوئیس مترادف با مســیحیت 
به کار می بــرد( در قرن هفتم، بــه جای هویت های 
مشــخصی نظیر امپراتــوری بیزانــس و چیزهایی از 
این قبیل، مناسب اســت؟ همچنین توصیف لوئیس 
از ربط و نســبت میان تمدن های اسام و مسیحیت 
متشکل است از »مجموعه های درازدامنی از آفندها 
و پدافندهــا، جهادها و جنگ های صلیبی، فتوحات 
و بازپس گیری هــا.« این الگوی تمرکز بر برخوردها 
را هانتینگتــون و دیگــران بار دیگر اخــذ و اقتباس 
کردنــد. آنچه از ایــن تصویر مفقود اســت عبارت 
است از سراسر طیف همکاری های فکری، وصلت، 
تجارت، مبادالت دیپلماتیک و همزیســتی به راستی 
صلح آمیز میان دو تمدن. در ارزیابی لوئیس، جاهایی 
ماننــد قرطبه )کوردوبــا( که مســلمانان، یهودیان و 
مســیحیان در کنار یکدیگر در صلح می زیســتند و 
به ژرف ترین ابعاد ســنت های یکدیگر می پرداختند 

اصًا ثبت نمی شود.
لوئیــس در بخش هــای بعــدی ایــن جســتار، بــه 
اختصــار، دالیل گوناگونی برای امریکاســتیزی در 
میان مســلمانان امروز به دســت می دهــد: حمایت 
از  امریــکا  حمایــت  اســرائیل،  از  ایاالت متحــده 
»رژیم هــای منفــور« و اســتعمار. او به شــتاب، با 
تعابیــری نظیر »این اتهام تا حدی معقول اســت ... 
اما کفایت نمی کند« معناداری این عوامل را به منزله  
تبیین هــای نهایی نادیــده می گیرد. همیــن »اتهام« 
خوانــدن ایــن دالیل موضــع خود لوئیــس را برما 
می ســازد. در مقام ارزیابی این اندیشه ها، لوئیس به 
سراغ چیزی می آید که آن را چنین تعریف می کند: 
»چیزی عمیق تر که هر مخالفتی را به مشــکلی بدل 
می کند و هر مشــکلی را حل نشــدنی می ســازد.« 
این مشــکل »عمیق تر« چیزی نیســت جز »خشــم 
مســلمانان«. همین تعبیر »خشــم« بــه منزله  نیمرخ 
روان شــناختی بالغ بر یک چهــارم جمعیت جهان، 
با کمال تأســف، مباحث اوایل سده نوزدهم درباره  
»ذهن وحشی«، »ذهن کاکاسیاه« و چیزهایی از این 
دست را فرایاد می آورد. گرچه اکنون محدودیت ها و 
در واقع، پوچی آن تعابیر کامًا آشکار شده، لوئیس 
همچنان احســاس می کند حق دارد از تعابیری نظیر 
»خشم مسلمانان« استفاده کند. با این کار، او خود 
را در گفتمان اروپایی- اســتعماری نژادپرستانه  سده  

نوزدهم قرار می دهد.
در ادامه  این جستار است که لوئیس تعبیر مسأله ساز 
»برخــورد تمدن ها« را پیش می کشــد - تعبیری که 
هانتینگتون بعدًا از او وام گرفت- و با روشــی کامًا 
قراردادی، تشــخیص بیماری های جامعه  اسامی را 
با معرفی آنچه اســام »فاقد« اســت آغاز کرد. در 
شناســایی اهمیت سکوالریســم، لوئیس می گوید: 
»مســلمانان با چنین نیازی رو به رو نشــدند و چنین 
آموزه ای را بســط و پرورش ندادند.« سعید در میان 
دیگر صاحب نظران، به ِاشــکال تبییــن رویدادهای 
اســامی از طریق آنچه نیست اشــاره کرده است. 
19 رویکــرد لوئیس در معرفی مســیر عمل در تاریخ 

اسام، به همان اندازه مفید است که بگوییم پرتقال 
همان چیزی اســت که فیل نیســت. لوئیس گرچه 

و بــه رِدّ تمدن غربی به معنای دقیــق کلمه، نه فقط 
آنچــه می کند، بلکه آنچه هســت و بــه رِدّ اصول و 
ارزش هایی که بدان عمل می کند و بر زبان می راند، 
بدل می شــود. ایــن ارزش ها و اصــول در واقع، ذاتًا 
شــّر و آنــان که این اصــول و ارزش ها را پشــتیبانی 
می کنند یا می پذیرند به چشــم »دشمنان خدا« دیده 

کید از من است[ می شوند.« 17 ]تأ
این تصــور که »اینــان از ما بیزارند چــون ما تمدن 
غربیم« از قرار، هر لحظه به شــکلی برآمده اســت. 
چنان که خواهیم دید در نظریه  »برخورد تمدن ها«ی 
ســاموئل هانتینگتــون نیز بازتــاب یافته اســت. در 
روزهای پس از یازده سپتامبر 2001، حتی کالین پاول 
نیــز که معمواًل از خود زیرکی نشــان می داد، اظهار 
کرد که حمات به نیویورک و واشینگتن »حمات 
بــه تمدن«18 بــود، گویی اعضای القاعــده نماینده  
خأل تمدن بودند و بس، چنان که با جنبشــی خشــن 
با مجموعه ارزش های بســیار متفاوت مقابله شــده 
است. نسبت دادن دلیلی برای بیزاری از گروه دیگر 
البته کاری نیســت که بی تدبیر و تأمل انجام شود و 
فقــط می تواند از طریق پرداختن به دلیلی باشــد که 
مخالفان فرد فراهم می کنند، ولو در نهایت آن دالیل 
رد شــود. لوئیس در هیچ یک از این دو قضیه، ابدًا 
از انگیزه های دیگرِی بی کام و بی نام )و در نتیجه، 

ناتوان از مقاومت و تحدی( رمزگشایی نکرد.
در خصوص همین موضوع که سخن گفتن از تمدن 
غربی واحد، در عوِض ســخن گفتن از شــماری از 
جریان های تاریخ و مکاتب اندیشه، مناسب است یا 
نه میــزان درخور توجهی بحث علمی صورت گرفته 
است. حتی اگر وجود تمدن غربی واحد را بپذیریم، 
باید دقیقًا مشــخص شــود که تمدن غربی بناســت 
هواخواه چه باشد. اگر فرض کنیم که از میان دیگر 
امور، تمــدن غربی هواخواه آزادی، مردم ســاالری، 
حقــوق فــردی و چیزهایــی از این دســت اســت، 
این پرســش مشــروع به میان می آید که چرا کســی 
)مسلمان( ممکن است از آزادی یا مردم ساالری بیزار 
باشــد؟ این استدالل که »آن ها به سبب آنچه هستیم 
از ما بیزارند و نه به ســبب آنچه می  کنیم« در نهایت 
عملی اســت هماهنگ بــا دادن مجوز به »ما« برای 
دشمن تراشی، انتساب انگیزه ای به »آن ها« و دست 
آخر اهریمن انگاری ایشــان. با این همه این استدالل 
به مخاطب اجازه نمی دهد که برای فهم اعتراضاتی 
واقعی که چه بســا هر مخالفی با برخی سیاست های 
ما داشته باشد، ذره ای نزدیک تر بیاید. حتی هنگامی 
که ما احتمااًل بــا آن اعتراضات و انتقادات مخالف 
باشیم، شایسته است که تصورات و انگیزه  های گروه 

مخالف را روشن  تر بفهمیم.
نقد بنیادی  تــر متوجه مفروض گرفتــن و قرار دادن 
مســلمانان بــه منزله  »دیگــری«، گــروه معارض، 
اســت؛ اما من در نتیجه گیری در باب کثرت گرایی 
در عرصه  امریکای شــمالی به ایــن نکته باز خواهم 
گشت. لوئیس سپس »کشمکش میان این نظام های 
رقیب«، یعنی اسام و مسیحیت را مطرح می کند و 
رِد این رقابت را دقیقًا تا تأســیس اسام پی می گیرد: 
»کشمکش با ظهور اسام در سده  هفتم شروع شد 
و عمًا تا روزگار حاضر ادامه یافته اســت.« به باور 
لوئیس، اســام اسام است و مســیحیت مسیحیت 

برنارد لوئیس
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و کناری احساس و شنیده می شد. با وجود این، این 
توصیف با خِطّ ســیر لوئیس از تحقیقات نخستینش 
تاکنون کامًا ســازگار اســت. لوئیس با تبرئه  غرب 
از همه تقصیرها و مســئولیت هایش، با انداختن همه  
تقصیر و مســئولیت ترمیم »آنچه غلط بوده اســت« 
به گردن مسلمانان، چنین نتیجه می گیرد: »در حال 

حاضر، انتخاب بر عهده  خودشان است.« 29
ساموئل هانتینگتون 

در حالی که لوئیس بر زمینه های مطالعات خاورمیانه 
و اســام پژوهی سایه ای سنگین و تاریک می افکند، 
هانتینگتون در حلقات سیاسی حتی مشارکت بیشتری 
دارد. هانتینگتون، در مقام رئیس پیشین سازمان علوم 
سیاســی امریکا و استاد دانشگاه هاروارد، شخصیتی 
است که نظریات سیاســی اش در خور توجه جدی 
اســت. هرچه از میزان تأثیر وی و اندیشه های وی بر 
حلقات سیاست عمومی و زمامداران متوالی بگوییم 
مبالغه نیســت. دیدگاه هانتینگتون در میان بســیاری 
از نومحافظــه کاران کابینه جــورج دابلیو بوش نظیر 
پال ولفوویتز، کاندولیزا رایس و امثال ایشــان اهمیت 

زیادی دارد.
هانتینگتون جستار پرخواننده و بسیار اثرگذارش را با 
عنوان »برخورد تمدن ها؟« در ویراست 1993 فارین 
افرز منتشــر کرد. بررسی و نقد این نظریه، که از آن 
بســیار بحث شــده اســت، اهمیت دارد. از دیدگاه 
هانتینگتون، منبع نخســتیِن درگیری در نظم در حال 
ظهور جهان، ایدئولوژیک یا اقتصادی نیست، بلکه 
فرهنگی است. وی ســپس تمدن های گوناگونی را 

شناسایی کرد که بناست عامان این فرایند باشند:
»هویت تمدن در آینده بیش از پیش اهمیت خواهد 
یافت و جهان را تا حــد زیادی تعامات میان هفت 
یا هشت تمدن بزرگ شکل خواهد داد. این تمدن ها 
عبارتند از تمدن هــای غربی، کنفسیوســی، ژاپنی، 
اســامی، هندو، اســاوی- ارتدوکــس، امریکای 

التین و احتمااًل افریقا«.30
درباره  این فهرســت، دو نکته شــایان ذکر اســت: 
نخست، برخی تمدن ها بر پایه  هویت دینی شناسایی 
می شوند )تمدن های اسامی، کنفوسیوسی، هندو، 
اســاوی- ارتدوکس(، در حالی که دیگر تمدن ها 
بر موقعیت جغرافیایی مبتنی انــد )تمدن های ژاپنی، 
غربی، امریکای التین، آفریقایی(. در این فهرســِت 
هانتینگتون، روشــن نیســت چرا برخی تمدن ها، اما 
نــه همه   آن هــا، بر مبنای دین شناســایی می شــوند، 
خصیصه ای کــه او مهم ترین وجه اختاف تمدن ها 
می دانــد. بســیاری از منتقدان به نژادپرســتی عمیق 
موجود در این طرح کلی اشاره کرده اند، جایی که به 
نظر می رسد وی بسیار نامطمئن است که آفریقایی ها 
لیاقت داشــته باشــند که صاحب تمدن خاص خود 
خوانده شــوند یا نه: »و احتمااًل تمــدن آفریقایی« 
31این آشــکارگِی نژادپرســتی نهفتــه  هانتینگتون در 

ویراســت 1996 در قالب کتاب، به سرعت پوشیده 
شــد؛ در این ویراســت، افریقای زیرصحــرا، بدون 
هیــچ وابســته ی وصفی، به عنــوان تمــدن آفریقایی 
فهرست شد. در فاصله ی 1993 تا 1996، وی ظاهرًا 
به نامناســب بودن توصیف همــه  چینی ها زیر عنوان 
»کنفوسیوســی« پی برد و نــام آن تمدن را به تمدن 

لوئیس با ظلم ســبعانه به فلسطینیان در سده  گذشته، 
تبعیــد اجبــاری صدهاهــزار تــن از فلســطینیان از 
سرزمینشان، اشغال غیرقانونی و مستمر کرانه  غربی و 
غزه، همه و همه به چشــم بخشی از روایتش در باب 
فلسطینی،  مردمان  می کند.  »یهودستیزی«23برخورد 
اگر اصًا از نظر لوئیس موجودیتی داشــته باشــند، 
صرفًا دست مایه های نفرت از یهودیان اند و حتی الیق 
اندوه و ماتم نیســتند. به راستی یکســره جدا دیدن 
صهیونیسم عمیق لوئیس از انتقاد تند او به عرب ها و 
مســلمانان مدرن، دشوار است. توصیف او از دولت 
اسرائیل، به عنوان دولتی »در محاصره، در اقلیت و به 
لحاظ نظامی ضعیف تر از همسایگان«24- در حالی 
 )IDF=( که بــه گفته  خود قــوای دفاعی اســرائیل
25یکی از قوی تریــن ارتش های جهان و همچنین )با 

نقض قطع نامه های ســازمان ملل( 26 به بیش از 220 
کاهک هســته ای مجهز است- ظاهرًا یا از واقعیت 

پرت یا تعمدًا گمراه کننده است.
بی توجهی لوئیس به عرب ها )و در واقع، مســلماناِن( 
کید وی بــر این مطلب گره خورده  مــدرن، ذاتًا با تأ
اســت که عرب ها حق موجودیت دولت اسرائیل را 
نپذیرفته اند )در حالی که دولت های عرب بارها آن را 
تأیید کرده اند(؛ بلکه در عوض، این دولت ها سیستم 
ســبعانه  اشغال ]ســرزمین های[ فلســطینی در کرانه  
غربــی و غــزه را نپذیرفته اند. همان طور که ســعید 
در 1978 اشــاره کرد، طرح و برنامه  لوئیس بناست 
تبییــن کند که چرا »مســلمانان )یا عرب ها( هنوز از 
پای ننشســته و به سیطره  اسرائیل بر خاور نزدیک تن 

نداده اند.« 27
واپســین بند کجای کار غلط بود، خود، با این جمله 
شــروع می شــود: »اگر مردمان خاورمیانه به همین 
روش ادامــه دهنــد، بمب گذار انتحاری چه بســا به 
اســتعاره ای بــرای کل منطقه بدل شــود ...« 28 در 
هنــگام خوانــش قضــاوت لوئیس، در آغاز ســده  
بیســت و یکم، از شــخصیتی سرشــناس و برجســته 
همچون لوئیس نمی توان پذیرفــت که غیر از اهالی 
خاورمیانه، گروهی دیگر از انســان ها را در مجموع 
بمب گــذار انتحاری بشناســد. کافی اســت تصور 
کنیم که اگر محققی سرشــناس، هم ردیف لوئیس، 
به جای ســخن گفتــن از خاورمیانه ای ها )بخوانید: 
مســلمانان(، همــه  چینی ها، همــه  آفریقایی ها، همه  
زنان، همه  یهودیان یا همــه  هندوها را به چنین روش 
موهنی توصیف کرده بود، چه خشــمی از هر گوشه 

و دیگــر رژیم هــای ســتمگر خاورمیانــه بهانه هایی 
روبه زوال و پرطمطراق اند، اســتعمار واقعًا تبیین نگر 
بیزاری سیاســی مســلمانان از غرب نیست و دست 
آخر، در این زمینه از غرب کاری بر نمی آید. خطا و 

مسئولیت منحصرًا بر گردن مسلمانان است.
مســلمانان تــا جایی که به شــیوه ای تمــام و کمال 
راهشــان را از لوئیس جــدا کنند فقــط تا حدودی 
می توانند با او موافق باشــند. ما مسلمانان به روشنی 
مســئولیم که عدالــت و کثرت گرایــی را در جوامع 
خود فراهم کنیم. تا آن حد، ما مســلمانان، آن سان 
که قــرآن فرایادمان مــی آورد، مســئولیت داریم که 
»گواهان حقیقت باشــیم، حتی اگر مستلزم آن باشد 
که علیه »خود و جامعه ی خود« سخن بگوییم«.21 با 
کید می کنند که مسئولیت  این همه، مســلمانان نیز تأ
ســوق دادن انســان ها به ســوی عصر کثرت گرایی، 
فقط بر شــانه های مسلمانان نیســت، بلکه بر دوش 
همــه  انسان هاســت. غرب، که به لحاظ سیاســی و 
نظامی مســلط ترین تمدنی اســت که جهان به خود 
دیده است، از این مســئولیت معاف نیست. خاف 
نظر لوئیس، کارهایی هســت که کســانی از میان ما 
در غــرب، خاصه در ایاالت متحده، می توانیم و باید 
بکنیم تا روزی بیایــد که عدالت و آزادی برای همه 

تضمین شود.
لوئیس به تازگی، همین مطالب را، منتها با بی رحمی 
بیشــتر، پی گرفته است. همه  آنچه ظاهرًا تغییر کرده 
این است که وی حاال خط مشی عمومی مشهودتری 
در پیش گرفته است. کتاب وی »کجای کار غلط« 
بود: تأثیر غرب و واکنــش خاورمیانه پایان بندی ای 
دارد که در آن، وی برای توصیف مواجهه  مسلمانان 
با مدرنیته از تعبیراتی کلیشــه  ای نظیر »بسیار غلط«، 
»نومیدکننده«،  گاه«،  »نــاآ »ضعیــف«،  »فقیر«، 
»مال انگیز«،  »فلک زده«،  »فاسد«،  »خفت بار«، 
»حکومت هــای  »ناجوانمردانــه«،  »متزلــزل«، 
اســتبدادی«، »ســرکوب« و »مغزشــویی« استفاده 
می کنــد. همه  توصیفات باال فقــط در یک صفحه 
)ص 151( از کتاب کجای کار غلط بود آمده است. 
این باران ناســزاهای تعمیم بخــش، بی نام و بی محابا 
می بارد و  متوّجه فردفــرد و همه ی خاورمیانه ای ها/ 
مســلمانان اســت. در صفحه های بعــدی، لوئیس 
حتی در مقایســه با »ریشــه های خشــم مسلمانان« 
هم صراحت لهجه  بیشــتری دارد. آنچه در مقاومت 
مســلمانان در برابر امپریالیســم غرب پیشتر »اتهام« 
بود، حاال در کجای کار غلط بود »سپر با« است. 
وانگهی، ســلطه  انگلیس و فرانسه و نقش امریکا، با 
مهربانــی، »پیامد ضعف درونــی دولت ها و جوامع 

خاورمیانه و نه علت آن«22 فرض می شود.

ساموئل هانتینگتون 

بي توجهي لوئيس به عرب ها 
)و در واقع، مسلماناِن( مدرن، ذاتًا با 
تأکيد وي بر اين مطلب گره خورده 

است که عرب ها حق موجوديت 
دولت اسرائيل را نپذيرفته اند )در 
حالي که دولت هاي عرب بارها آن 
را تأييد کرده اند(؛ بلکه در عوض، 
اين دولت ها سيستم سبعانه  اشغال 
]سرزمين هاي[ فلسطيني در کرانه  

غربي و غزه را نپذيرفته اند
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مســلمانان و مردمــان دیگــر تمدن هــا ـ کاتولیک، 
پروتســتان، ارتدوکس، هندو، چینی، بودایی، یهودی 
ـ عمومًا خصمانه بوده اســت؛ اغلــب این روابط در 
گذشــته، در مواقعی خشــن بوده اســت؛ بسیاری از 
این روابط در ســال های 1990 خشن بوده اند. هرکجا 
پیرامون اسام بنگری، مسلمانان در زیست صلح آمیز 

در کنار همسایگانشان مشکل دارند.« 43
این اظهارنظر خطرناک اســت و ظاهرًا با خوانشی از 
اســام و مسلمانان گره خورده است که در آن انگار 
مســلمانان ذاتًا از زندگی صلح آمیز با آنان که با ایشان 
متفاوت اند ناتوان اند. اساسی ترین و واقعی ترین نقدی 
که بر این اظهــار نظر هانتینگتون وارد اســت نقدی 
اســت که مورخ هاروارد، روی متحده، مطرح کرد. 
متحــده، مورخی ســرآمد در مطالعــات خاورمیانه، 
به درســتی خاطرنشــان می کنــد کــه هانتینگتون به 
شــیوه ای گزینشــی به فقراتی از تاریخ نوک می زند 
که با الگویش همخوانی داشــته باشــد، درحالی که 
آن نمونه هــای موازی را که اســتداللش را تضعیف 

می کند، نادیده می گیرد.44
پیش فــرض در  تعــدادی  بــر  هانتینگتــون  نظریــه  
بــاب هویــت امریکایــی معتبــر، مبتنی اســت؛ بر 
اســاس این مفروضــات، هویــت امریکایــی معتبر 
ســفید و انگلوساکســون و پروتســتان است. گرچه 
بدگمانی هایش درباره  اسام، پاره ای از این اضطراب 
نــژادی/ نژادپرســتانه را برما می کند، نوشــته های 
تازه تــر اوســت که این نکتــه را به طــرز غم انگیزی 
آشکار می ســازد. شاهد این مدعا مقاله ی سال 2004 
اوست با عنوان »معضل امریکایی های التین تبار«.45 

خاصه ی این مقاله چنین است:
»هجــوم مــداوم مهاجــران التین تبار خطر تقســیم 
ایاالت متحده به دو دســته مــردم، دو فرهنگ و دو 
زبــان را به همــراه دارد. خاف گروه هــای مهاجر 
پیشــین، مکزیکی ها و دیگــر التین تبارها با فرهنگ 
غالب ایاالت متحده مشابهتی ندارند و در عوض، از 
لوس آنجلس تا میامی، جزیره های سیاســی و زبانی 
خاص خود را تشکیل می دهند و ارزش های آنگلو- 
پروتســتان را که ســازنده  رؤیای امریکایی است، رد 
می کننــد. ایاالت متحده خطر ایــن معضل را نادیده 

می گیرد.«
نتیجه گیری این مقاله از این هم دردسرســازتر است؛ 
هانتینگتــون در نتیجه گیــری حتی بر آن اســت که 
اگر امریکایی های مکزیکــی می خواهند در رؤیای 
امریکایی سهیم باشند، نباید به زبان مادری شان رؤیا 
ببینند: »رؤیای امریكانو در کار نیست. فقط رؤیای 
امریکایی وجود دارد که آن را جامعه  آنگلو- پروتستان 
می ســازد. امریکایی های مکزیکی فقط در صورتی 
می توانند در آن رؤیا و در آن جامعه ســهیم باشند که 
به انگلیســی رؤیا ببینند.« در جهان بینی هانتینگتون 
هیچ کجا، نه درباره  مسلمانان و نه درباره  التین تبارها، 
گاهی ای در کار نیســت که مردم شناسان،  فرهنگ آ
جامعه شناســان و دین پژوهان در آن مباحثه می کنند: 
تصور ساحت های هم پوشان و سیال هویت. امکانات 
گرایش به دوزبانه و چندفرهنگی بودن به راســتی نزد 

هانتینگتون های جهان مطرود است.
می توان اسام هراســانی نظیر لوئیــس و هانتینگتون 
را نقــادی کرد و به راســتی هر دو ســزاوار پرداخت 

اما آیا به لحاظ تاریخی، بر انســان چنین رفته است؟ 
با انتقال فلسفه  یونان به جهان غرب از طریق مفسران 
مســلمان، چه می توان کــرد؟ دربــاره  جاهایی مانند 
اندلــس چه می تــوان گفت کــه در آن جوامع دینی 
مسلمان و یهودی و مسیحی در کنار یکدیگر در صلح 
کادمی های کثرت باورانه  می زیستند و عالمانشان در آ
بــا یکدیگر در تعامــل بودند؟39 به دیگــر نمونه های 
بی شمار می توان اشــاره کرد؛ گرچه البته در بسیاری 
از مواقع، عقده  برتری/ حقارت در کار بوده اســت 
که به درگیری دامن می زده، این نیز صادق است که 
بســیاری از تمدن ها به دنبال مطالعه  یکدیگر بوده اند 
و برای همزیســتی کثرت گرایانه می کوشیده اند. این 
وضعیت هــا و پیش آمدهــای »بی برخــورد« در نظر 

هانتینگتون ثبت نمی شوند.
هانتینگتون بــه تبعیت از لوئیس، با اســام رابطه ای 
بغرنــج دارد. مشــکل اصلــی از منظــر هانتینگتون، 
القاعده یا طالبان یا وهابیان نیســت، حتی مشــکِل او 
لولوخورخوره هــای حــال حاضر نظیــر »بنیادگرایی 
اســامی«، »تروریسم اســامی« و چیزهایی از این 
دســت نیست. از نظر هانتینگتون، مشکل صرفًا خود 
اسالم اســت، کل ســّنت دینی، کل طیف تفاسیر، 

اعمال و اموری از این دست. وی می گوید:
»مشــکل زیربنایی برای غرب، بنیادگرایی اســامی 
نیست. اســام اســت، تمدنی متفاوت که مردمش 
خیال برتری فرهنگشان را در سر می پزند و تمام فکر 

و ذکرشان پستی قدرتشان است.« 40
همچنیــن  مــا  هانتینگتــون  صورت بندی هــای  در 
مشخصات کاسیک تفاوت، »تمدن متفاوت« را به 
همراه برتری/ حقارت نمونه وار داریم. هانتینگتون با 
الگوبرداری از این اظهار نظر لوئیس که مسلمانان از 
»ما« )یعنی غرب( بیزارند نه به ســبب آنچه می کند، 
بلکه صرفًا به ســبب آنچه هست، گفته  خود را چنین 

ادامه می دهد:
»مشــکل اســام ســیا یا وزارت دفاع ایاالت متحده 
نیســت. غرب اســت، تمدنی متفــاوت که مردمش 
خیال جهانگیری فرهنگشــان را در ســر می پرورند و 
معتقدند که قدرت برتر ایشان، ولو اکنون رو به نزول 
باشــد، وادارشان می کند که آن فرهنگ را در سراسر 

جهان گسترش دهند.« 41
هانتینگتــون در مقاله  1993، این اظهار نظر شــرم آور 
را مطرح کرد که »اســام مرزهای خونینی دارد.«42 
به رغم آنکه این اظهارنظر ســخت نقادی شد، مانع از 
آن نشد که هانتینگتون آن را در ویراست کتاب بسط 

دهد:
»در همه  این جاها ]فلســطین، لبنان، اتیوپی، شــاخ 
آفریقــا، نیجریــه، چاد، کنیــا، تانزانیــا[ روابط میان 

»چینی« تغییــر داد. همچنین در نظر وی، بودایی ها 
در فاصله ی 1993 تــا 1996، صاحب تمدن خاص 

خود ظاهر شده بودند.
در بحــث از تعامــل میان این تمدن هــا، هانتینگتون 
به اســتعاره ای مطلوب متکی اســت، استعاره ای که 
مــدام به آن باز می گردد: »خطــوط خطا.« 32 تعبیر 
»خطوط خطا« برگرفته از زمین شناســی اســت؛ در 
جایی که صفحات زمین ساختی بر پوسته  زمین بسیار 
آهسته جا به جا می شــوند، به تدریج جلو می روند تا 
جایــی که به یکدیگر اصابت و زمین لرزه ها را ایجاد 
کنند. او همین مفهــوم را برای واحدهای تمدنی به 
کار می گیرد: »خطوط خطــا میان تمدن ها خطوط 
مقــدم جنگ در آینده خواهند بود.« 33 انتخاب این 
اســتعاره به خصوص از آن رو جالب توجه است که 
تصور هانتینگتون از تمدن ها را همچون هویت هایی 
ُصلب و متمایز آشــکار می سازد، هویت هایی که در 
شــب با هم تصادم می کنند و برخورد تمدن ها را به 
بار می آورند. آنچه در خصوص این توصیف بســیار 
نظرگیر اســت آن اســت که این توصیــف با روش 
کســانی که فرهنگ ها و تمدن ها را مطالعه می کنند 
ـ یعنی جامعه شناســان و مردم شناســان ـ و اغلب از 
این هویت ها ســخن می گویند، تقریبًا هیچ شباهتی 
ندارد. خاصه مردم شناسان به سیالیت تمدن ها توجه 
دارنــد و به خصوص، به انطباق پذیــری هر فرهنگ 
گاهنــد. کار هانتینگتــون تقریبــًا هیچ نشــانی از  آ

پیوستگی با کلیت آن علم ندارد.
هانتینگتــون بــا انتشــار کتابش بــا عنــوان برخورد 
تمدن ها،34 کوشــید از برخی از اظهاراتش در مقاله  
قبلی گره گشــایی کند. بــرای نمونــه، وی نمودار 
گــردش کاری ارائه کــرد که در آن، توســعه  آنچه 
را »تمدن هــای نیم کره  شــرقی« خوانده اند پیگیری 
می کــرد. گفتــه شــده آنچــه تمدن »کاســیک 
)مدیترانه ای(« نام گرفت موجب برآمدن تمدن های 
اســامی و غربی )کــه هر دو از تمــدن »کنعانی« 
کمــک می گرفتنــد( و همچنین تمــدن ارتدوکس 
)روسی( شده است. 35 آنچه در این طرح کلی، خام 
و در حــال تحول از قلم افتــاده، هرگونه تعامل میان 
تمدن هاست. به هیچ معنایی ممکن نیست که تمدن 
اســامی با تمدن غربی تعامل داشــته باشــد، به آن 
چیزی بدهد و از آن تمدن چیزی بیاموزد. 36 فصلی 
که باید به »موضوعات میان تمدنی« بپردازد صرفًا به 
مبادله  ساح و اشتغال ذهنی به مهاجرت می پردازد، 
بی آنکه به امکان مبادالت فکری، زیبایی شناختی یا 
دیگر مبادالت فرهنگی دوجانبه و ســودمند اشاره ای 
کند. 37 از دید هانتینگتون، وجه نخستین تعامل میان 

تمدن ها درگیری و برخورد است. وی می گوید:
»مای« تمدنی و »ایشــان« برون تمدنی در تاریخ بشر 
ثابت اســت. ایــن اختافات در رفتــار درون و برون 

تمدنی از این امور نشأت می گیرند:
حس برتری )و گاهی حقارت( نســبت به مردمی . 1

که انسان هایی بسیار متفاوت انگاشته می شوند.
ترس از این مردم و فقدان اعتماد به ایشان؛. 2
دشــواری ارتباط با ایشــان در نتیجه  اختافات در . 3

زبان و آنچه رفتار مدنی شمرده می شود.
فقدان آشــنایی بــا مفروضات، انگیزه هــا، روابط . 4

اجتماعی و اعمال اجتماعی دیگر انسان ها. 38

نظريه  هانتينگتون بر تعدادي 
پيش فرض در باب هويت 

امريکايي معتبر، مبتني است؛ 
بر اساس اين مفروضات، 

هويت امريکايي معتبر سفيد و 
انگلوساکسون و پروتستان است
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بذله گویی دل نشین و گوشــه کنایه های پرمحبتی که 
بسیاری از فرهنگ های اسامی بدان سبب شهره اند، 
از رسانه ها غایب است. هنگامی که با کسانی بخندیم 
و نه به ایشان، انسانیت تمام عیار ایشان را چشیده ایم. 
فقط زمانی به انســانیت مســلمانان امریکایی اذعان 
می شــود که با نســخه  موفق و به خوبی پخش شــده  
خودمــان از »آهنگ چانوکا«ی آدام ســندلر همراه 
شــویم! این طرح و برنامه و دیگر برنامه  های مانند این 
باید در کنار تاش روزمره برای دست یابی به عدالت 
اجتماعی، برابری جنســیتی و اموری از این دســت 
انجام بپذیرد. بااین همه، همان طور که سعید و دیگران 
فرا یادمان می آورند، دست کم گرفتن به هم پیوستگی 

موضوعات فرهنگ و سیاست نابخردانه است.
مشارکت سیاسی

یکی از طنزهای بزرگ حیات سیاسی امریکاست که 
تقریبًا 72 درصد مسلمانان امریکایی در انتخابات سال 
2000، بــه جورج دابلیو بوش رأی دادند،48 فقط برای 
آنکه ببینند رژیم بوش شدیدترین کاهش آزادی های 
مدنی را در 40 سال گذشته، تحمیل و جنگی خشن 
و بالقــوه بی پایــان را »ضــد تروریســم« تقریبًا فقط 
علیه مســلمانان سراســر دنیا آغاز کند. این تجاوز به 
آزادی های مدنی که مسلمانان را در امریکا مستقیم تر 
از دیگــر امریکایی هــا تحت تأثیر قــرار داد، با قانون 
موســوم به پاتریوت ]میهن پرست[ شروع شد، قانونی 
که عجوالنه و بدون هیچ مخالفتی پس از حمله  یازده 
ســپتامبر به تصویب رسید. 49 در الیحه  قانونی موسوم 
به »پاتریوت 2«، حتی تاش های هولناک تری برای 

تضعیف آزادی های مدنی در راه است...50
مسلمانان در مشارکت در سیاست امریکا شالوده های 
رشــدنیافته ای دارند. منصفانه است اگر بگوییم که 
هیچ گــروه دیگری بــا بیش از شــش میلیون عضو 
در جامعه  امریــکا به لحاظ سیاســی چنین چندپاره 
و ســازمان نایافته نیســت. 51 گرچه نرم نرمک مراحل 
ابتدایــی بســط گروه هــای کمیتــه  روابــط عمومی 
مسلمانان به چشم می خورد، همچنان چندین معضل 
بنیادین پیش روست. نخســتین معضل فائق آمدن بر 
شــکاف میان جامعه هــای مهاجــر و امریکایی های 
آفریقایی تبار اســت. همچنان بایــد منتظر ماند و دید 
میان جمعیت مســلمان مهاجر بــه امریکا و جمعیت 
مســلمانان امریکایی آفریقایی تبار تا چه حد وحدت 
برقــرار می شــود. میان این دو دســته، شــکاف های 
طبقاتی عمیقی هســت که اغلب مشارکت جماعتی، 
اجتماعــی و سیاســی را تعییــن می کنــد. 52 دومین 
معضــل، ســرمایه گذاری در ســاختارهای سیاســی 
امریکاســت: برای مســلمانان مهاجر ایــن معضلی 
خاص است. بسیاری به همان دالیلی به این سرزمین 
می آیند کــه دیگر مهاجران می آیند: جســت وجوی 
زندگی بهتر، وعده  آزادی و چیزهایی از این دســت. 
با این همه دســت کم نســل اول مهاجــران اغلب به 
ریشه شــان به چشم »وطن« حقیقی شــان می نگرند 
و به لحاظ مالی و عاطفی، در ســاختارهای سیاســی 
و مدنــی امریکا کامــًا ســرمایه گذاری نمی کنند. 
بسیاری از مســلمانان مهاجر زندگی سیاسی خنثی و 
منفعلی از سر گذرانده و نخستین مأموریتشان را تأمین 
معاش خانواده هایشــان دیده اند، اما نشانه هایی هست 

امریکایی برابری می کند و شــمار مسلمانان از شمار 
مسیحیان پیرو کلیسای اسقفی و نیز از شمار مسیحیان 
است.  پرسبیتری )Presbyterian( بیشتر  کلیســای 
46 مســلمانان در تلویزیون کم ظاهر نمی شــوند، اما 
اغلب تصاویر یا در بافتار تروریســم یا رهبران سیاسی 
دیگر کشــورها جای می گیرد. این تصویرها، هر دو، 
ایــن عقیده  نادرســت درباره ی مســلمانان را تقویت 
می کند که ایشان را به چشــم اصالتًا »دیگری« و به 
نحوی بنیادین متفاوت با »ما« امریکایی ها می نگرد. 
دشوار بتوان روشنفکر، هنرمند یا موسیقیدان مسلمان 
منفــردی را در نظر آورد که در ســطح ملی، در حد 
و اندازه ی شــبکه های ِای. بی. ســی، سی. ان. ان، 
ان. بی. ســی یا ســی. بی. اس شــناخته شده باشد 
)به شــبکه ی »خبری« فاکس امیدی نیســت(. تنها 
مسلمانان امریکایی ای که اغلب امریکایی ها ممکن 
اســت آن ها را بشناســند از قلمــرو ورزش می آیند: 
محمدعلــی، حکیم اولجــوان، کریــم عبدالجبار و 
کســانی از این دســت. هیچ روزنامه نگار مســلمان 
برجســته ای در ایــن نمایش های تلویزیونــی در کار 
نیست )به جز کریستیان امانپور، دورگه  ایرانی که خود 
را مسلمان معرفی نمی کند(. کوتاه سخن، مسلمانان 
امریکایی در جامعه اند، اما در قالب فرهنگ عامه جز 

در قالب واره های منفی تقریبًا هیچ حضوری ندارند.
چون مســلمانان بر صفحه  تلویزیون ظاهر می شوند، 
»آشکارا مسلمان« ظاهر می شوند، با هویتی منحصرًا 
دینــی کــه هویت هــای چندگانه و چندتکــه  اغلب 
مســلمانان امــروز را بازتــاب نمی دهد. زنــان تقریبًا 
بدون اســتثنا حجاب ســنتی بر ســر دارنــد و مردان 
نوعًا محافظه کار و مهاجر هســتند و با لهجه صحبت 
می کنند. اگر به مقایســه با یهودیت باز گردیم، مانند 
آن اســت که عوض آنکه سراســر طیفی را ببینیم که 
از یهودیان راســت کیش تا محافظه کار و اصاح گر 
را در بربگیرد، فقط یهودیان به شــدت راست کیش را 
در تلویزیون ببینیم. شوخ طبعی، این مشخصه  سترگ 
انســانیت، به کلی از مباحث مســلمانان در تلویزیون 
مفقود است. مســلمانان بر صفحه  تلویزیون یا غصه 
می خورنــد یا به خشــم می آیند، اما تقریبــًا هیچ گاه 
شــادی نمی کننــد و نمی خندند. همچنیــن تصویر 

جدی انــد. بااین همه، پیمانه و معیار نیازهای اخاقی 
اســام میزان تغییری است که مسلمانان می توانند در 
جوامعــی که در آن می زیند ایجــاد کنند و همه  ما را 
به سوی عالی ترین آرمان های عدالت و کثرت گرایی 
ســوق دهند. در انجام این کار، به معضات بنیادینی 
که جامعه  مســلمانان امریکا با آن روبرو اســت باید 

اذعان کرد.
معضــالت پیــش روی اســالم امریكای 

شمالی
و  رســانه ها  در  حضــور  و  مشــارکت 

فرآورده های فرهنگی
مسلمانان امریکایی پرشتاب ترین گروه در حال رشد 
شــهروندان در ایاالت متحده را تشکیل می دهند. در 
1970، فقط 100000 مسلمان در امریکا بودند. تا سال 
2006، تخمین های دقیق این شــمار را بیش از شــش 
میلیون نفر می داند. این رشد 60 برابری در اندکی بیش 
از 30 سال، موفقیتی خارق العاده را نشان می دهد. این 
رشــد جمعیت ناشی از مهاجرت مسلمانان از جنوب 
آســیا و جهــان عرب بــه ایاالت متحــده و همچنین 
اســام آوردن توده ای بسیاری از امریکایی ها )تا حد 
زیادی امریکایی های آفریقایی تبار( است. بااین همه، 
هنگام مقایسه  مسلمانان امریکایی با دیگر گروه های 
دینی با جمعیت مشــابه، شکاف چشمگیری هست. 
متداول ترین مقایســه که سرشــار از تحسین و غبطه 
اســت، مقایســه  مســلمانان امریکایــی بــا جمعیت 
یهودی امریکایی است. مقایســه هایی که با یهودیان 
انجام می گیرد سرشار از تحســین برای نفوذ سیاسی 
ایشــان، غبطه بر نهادهای مدنی شان، خشم به سبب 
حمایت دولت ایاالت متحده از اســرائیل و امید برای 
دســت یابی بــه همان ســطح از اهمیت اســت. این 
مقایســه ها با جامعه ی یهودی که از اتهام یهودستیزی 
به جان آمده اند )و البته همیشــه هــم از این اتهامات 
مبرا نیســتند( معمواًل درون جامعه  مسلمانان به گوش 

می رسند.
تاکنــون، بســیاری از دین پژوهان نظیــر »دایانا اک« 
اشــاره کرده اند که با رسیدن شمار مسلمانان به شش 
میلیون تــن، تعداد مســلمانان امریکایی بــا یهودیان 

اولین رویارویی تاریخی بین غرب و اسالم به جنگهای صلیبی بر می گردد
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قدرت البی صهیونیســتی در ایاالت متحده حمایت 
می کند، مهرش را بردارد )حرکتی بی سابقه(. منظری 
جامع تر را از آن ســوی اقیانوس اطلــس، می توان به 
دســت آورد؛ در آنجا روزنامه نگار انگلیسی، جفری 

ویتکرافت نوشت:
»به همان اندازه که این مســئله سیاســت امریکا را تا 
زمان جنگ عراق و حین این جنگ، تحت تأثیر قرار 
داده اســت، مفســران خردمند بریتانیایی نیز به آرامی 
از آن بحــث کرده اند، گرچه مطمئنًا خشــک مغزان 
نیز به عمد این مســئله را بزرگ کردنــد. در امریکا، 
برعکس، تمایل مشخصی برای پرهیز از این موضوع 

در کار بوده است.« 59
این واقعیت که گروه های صهیونیست مسیحی تا حِد 
زیادی، مســئول به قدرت رساندن رژیم جورج دبلیو 
بوش بودنــد، قدرت و نفوذ ایشــان را تأیید می کند. 
اتفاقــی نیســت که جنــوب و غرب میانــه، مناطقی 
کــه تا حد زیــادی در انتخابات 2000 بــه بوش رأی 
دادند، بخش هایی از کشور هستند با بیشترین درصد 
مســیحیانی که خود را »دوباره-زاد« ]=نومسیحی[ 
می داننــد. وانگهی، بســیاری از اعضای سرشــناس 
کابینــه، از جمله خــود رئیس جمهور جــورج دبلیو 
بــوش، خــود را مســیحیان انجیلــی می دانند. یکی 
دیگر از اعضا دادســتان کل پیشــین جان اشکرافت 
اســت که دیدگاهش درباره  اســام و مســیحیت را 
چنین خاصه کرد: »اســام دینی اســت که در آن 
خداوند از شــما می خواهد که پســرتان را بفرستید تا 
برایش بمیرد. مسیحیت دینی است که در آن خداوند 
پســرش را می فرســتد تا برایتان بمیرد.« 60 بسیاری از 
اهالی رســانه های ســکوالر این گفتــه  رئیس جمهور 
بوش را )در بحث راهبردی جمهوری خواهان در دس 
موینس آیووا(ـ  که در آن عیســی مسیح را »فیلسوف 
مطلوب«اش خواندـ  به ریشخند می گیرند؛ اما معنای 
ضمنی پیامی را که بــرای رأی دهندگان انجیلی دارد 

نمی توانند بفهمند.61
همین حلقه  مســیحیت انجیلی است که شاید مسئول 
قاطعانه تریــن اظهارات در هواداری از صهیونیســم و 
هم هنــگام قاطعانه ترین اظهارات بر ضد اســام در 
عرصه  عمومی امریکا باشد. این دو به ضرورت با هم 

هواداران ایپک به همان اندازه معمول اســت. به این 
دامگه پرخطر بااحتیاط و شفافیت باید پا نهاد.

از ســویی، بر اســاس طیف گســترده ای از منابع از 
»فورچون« تا بی بی ســی، مهم اســت که ایپک را 
یکــی از چهار یا پنج گــروه البی گری قوی و بزرگ 
در واشــنگتن بدانیم.56 قدرت و حیثیــت این گروه 
که در امریکا تقریبًا دارای همان جمعیت مســلمانان 
امریکاســت، به احساس خشــم و رشک منجر شده 
است. از ســوی دیگر، ساده انگارانه است اگر گمان 
کنیــم که کل حمایت سیاســت خارجــی امریکا از 
اسرائیل به ســبب تأثیر گروه هایی نظیر ایپک است. 
دلیلی با همــان اهمیت را در ظهور سیاســی جنبش 
مسیحی انجیلی باید جست. بســته به اینکه به کدام 
ارزیابی رجوع شــود، یک چهارم تا یک ســوم کل 
امریکایی ها خود را مســیحیان انجیلــی یا »دوباره-

زاد« ]=نومسیحی[ می دانند. در بافتار این مسیحیت 
انجیلی اســت که حمایت تزلزل ناپذیر از اسرائیل در 
آیین پروتستان امریکا بسط یافته است. از نظر تعداد، 
منابع مالی و تأثیر سیاسی، این گروه از رأی دهندگان، 
بــه نحوی گســترده، تأثیر گروه هایی نظیــر ایپک را 
تحت تأثیر قرار می دهد. شاید این نشانه ای از تعصب 
سکوالر بسیاری از رسانه های امریکایی باشد که این 
گروه، روی هم رفته، در رسانه های ملی، ارزیابی نشده 

)دست کم گرفته شده( است. 57
در 2006، فقره  دیگری نشــان داد که بحث از میزان 
تأثیر البی اسرائیل تا چه حد در عرصه  عمومی، محِل 
نزاع اســت. استیون والت، اســتاد مدرسه  حکمرانی 
کندی در دانشگاه هاروارد، در کنار جان میرشایمر، 
اســتاد دانشگاه شیکاگو، پژوهشــی مفصل با عنوان 
»البی اســرائیل و سیاســت خارجی ایاالت متحده« 
منتشــر کردند. این پژوهــِش 82 صفحه ای نمایانگر 
یکی از مطول ترین مستندسازی ها دراین باره است که 
عایق اســرائیل تا چه حد، سیاســت خارجی امریکا 
در خاورمیانه را شــکل می دهد. 58 خشمی که بر سر 
این بحــث پدید آمد، گرچه نه به انــدازه  بینه  دقیق و 
نتیجه گیری آن بحث، نشان دیگری است از سرشت 
ممنوع این موضوع. در چرخشی طنزآمیز، به دانشگاه 
هاروارد فشــار آمــد از مقاله ای کــه از بحث درباره  

کــه این رخوت سیاســی بر اثر فضای پــس از یازده 
ســپتامبر، خاصه در میان نسل دوم مسلمانان مهاجر، 
رفته رفته تغییر آغاز می کند. 53 رهبر برجسته  مسلمانان 
آفریقایی تبار امریکا، وارث دین محمد، جمهوریخواه 
محافظــه کاری اســت که تا حــِد زیادی نســبت به 
پرداختن به نقد سیاست خارجی و داخلی، امری که 
بســیاری از مسلمانان در آن سرمایه گذاری می کنند، 
بی عاقه است. مسلمانان غربی درمی یابند که بدون 
مشــارکت در جامعه و درگیر ماندن با آن، هیچ راهی 
برای تغییر جامعه به ســوی مسیر عدالت وجود ندارد. 
انفعال اگر تاکنون انتخاب مســلمانان امریکایی بوده 

است، دیگر نیست.
آموزش

همچنان کــه پیش تــر گفته شــد، در حــال حاضر، 
مؤسســات معتبر آموزش عالی بــرای تربیت عالمان 
اســامی در ایاالت متحــده وجــود نــدارد، هرچند 
ســازمان هایی نظیر زیتونه و نهاد بین المللی اندیشــه  
اسامی در آن مســیر حرکت می کنند. در خصوص 
نیویــورک،  از  بیــرون  هــال  دانشــگاه  تأســیس 
گفت وگوهای مســتمری در جریان اســت. بسیاری 
از عالمان برجسته  اسام در امریکا، نظیر سیدحسین 
نصر و جان ویلیامز در این برنامه  بلندپروازانه درگیرند. 
روشن به نظر می رسد که در تحول هرچه بیشتر هویت 

اسامی امریکایی این گامی الزم است.
مســلمانان امریکایــی، مانند دیگــر امریکایی ها، به 
منازعات بر ســر تدریس دین در نظام های آموزشــی 
عمومی کشــیده شــده اند. نمونه  روشن اخیر منازعه  
دانشگاه کارولینای شمالی بود که در آن ترجمه  قرآن 
)بــه قلم محقق امریکایی مایکل ســلز( بــرای برنامه  
مطالعه  تابســتانی برگزیده شد. 54 این کشمکش ها به 
برنامه های درســی دانشــگاهی محدود نمی ماند و از 
جهاتی، گسترده ترین تأثیر از بازبینِی اعانه های مدارس 
راهنمایی و دبیرستان ناشی می شود. بنیان گذار شورای 
آموزش اسامی، »شبیر منصوری«، به یاد می آورد که 
چگونه وارد این کشــمکش ها شد. متن درسی علوم 
اجتماعی دخترش در کاس هشتم شامل بخش هایی 
دربــاره  هر تمدن بزرگ جهان بــود. هر فصل درباره  
هر فرهنگ با تصویری از شــخصیتی تاریخی شروع 
می شــد و فصلی که به اســام اختصاص داشــت با 
تصویر شتر شروع می شد! 55 این تصویر که مسلمانان 
را از انسانیت عاری می کند، چنان گسترده است که 

تغییرش درگیری توده ای با این نظام را می طلبد.
نامشــروع  صهیونیســم مســیحی: فرزند 
جنبش های مسیحی انجیلی و سازمان های 

مدافع صهیونیسم
یکــی از بزرگ تریــن موانــع یکپارچگی مســلمانان 
در زندگانی مدنی و سیاســی امریــکا، قدرت و تأثیر 
گســترده  آن چیزی است که صهیونیسم مسیحی اش 
خوانده اند. کاربرد این تعبیر نیازمند تبیین پیشــینه  آن 
است. اشــاره به قدرت گروه های البی گری یهودی 
نظیر ایپک )کمیته  روابط عمومی اسرائیل و امریکا(، 
به عنوان بخشی از نظریه های توطئه در میان مسلمانان 
امریکا بسیار بسیار مرسوم و متداول است. یهودی ستیز 
خواندن کسانی که درباره  ساختارهای سیاسی هوادار 
صهیونیسم در امریکا، بحث انتقادی می کنند در میان 
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دســت کم یک معنای مطلوب ایــن نمادها اطمینان 
دادن به ماســت که مسلمانان در این کشور »دقیقًا به 

همان اندازه« هر کس دیگری »امریکایی«اند.70
گروه هایی از مســلمانان پیشــرو معاصر هســتند که 
با فراتر رفتن به ســمت دیگر طیــف، یعنی نفی همه  
صورت های هویتی که بر ملیت مبتنی اند، به مسئله ی 
فوق واکنش نشان داده اند. ایشان در عوض مسلمانان 
را بخشــی از جامعه  معنوی جهانی )اّمــت( یا صرفًا 
انســان هایی می بینند که هم انسانیت شــان بر هویت 
ملی شان مقدم اســت و هم از آن متعالی است. اینها 
ابزارهای مهمی اســت برای نشــان دادن اتحاد با همه  
کســانی که از ]قلمروی[ ســرکرده  جهــان، ایاالت 

متحده، بیرون اند.
بــا این همــه مســلمانان امریکایی، خاصــه آنان که 
می خواهنــد هم به مسلمانیشــان و هم بــه نحوی به 
وابستگی شــان به امریکا ملتزم باشند، گزینه  دیگری 
هم پیش رو دارند. این امتیاز امتیازی است که دیگر 
ناقدان اجتماعی لیبرال مطرح می کنند و می کوشــند 
میان میهن پرستی و ملی گرایی تمایز نهند.71 اکثریت 
مســلمانان امریکایی با ملی گرایی به منزله  وجهی از 
سیاســت هویتــی مخالف اند، چرا که وابســتگی به 
انســان هایی کــه از قضــای روزگار، درون دولــت- 
ملتی مدرن و فراســوی دیگر انسان های بیرون از این 
مرزهــا به دنیا آمده اند، در همین اندیشــه  ملی گرایی 
ریشه دارد. برای بســیاری از مسلمانان، این شکل از 
هویت در نهایت به شــکل گیری روش هویتی »ما« 
در برابر »آنان« دامن می زند، روشــی که دست آخر 
موجب تشــتت اســت نه اتحاد. وطن پرستی از سوی 
دیگر تعبیری است که قابلیت بازخرید بیشتری دارد. 
تعبیر »میهن پرســت« نیز محل نزاع است. برخی این 
تعبیر را کامًا متــرادف با ملی گرایی به کار می برند. 
از نظر برخی دیگر، میهن پرســتی بــه معنای حمایت 
بی چون وچــرا و تزلزل ناپذیــر از سیاســت خارجــی 
ایاالت متحده، خاصه در زمان جنگ اســت. از نظر 
ایشان، میهن پرست بودن یعنی »حمایت سربازان« به 
هنگامی که ایشان آن سوی آب ها می جنگند؛ اما این 
تعبیر کاربرد دیگری هم دارد که می خواهد به شکلی 
از امریکایی بودن متوسل شود که در آن فرد هم هنگام 
بر میهن پرســتی ســرمایه گذاری می کنــد، اما حس 
می کند باید امریکا را در برابر باالترین سطح عدالتی 
که می تواند بدان دســت یابد مسئول بداند. این نوع 
وطن پرســتی یادآور روش رهبــران حقوق مدنی نظیر 
مارتین لوتر کینگ است که آرمان هاِی واالی رؤیای 
امریکایِی تحقق نیافته را یادآوری می کردند، در حالی 
که همچنان به بی عدالتی موجود علیه بومیان امریکا، 
زنان، امریکایی های آفریقایی تبار و دیگران در سراسر 
تاریخ امریکا توجه داشــتند. بســیاری از مســلمانان 
امریکایی که می خواهند به امریکایی بودنشان به منزله  
جنبه مهمی از هویت چندالیه  مطلوبشان ملتزم باشند، 

به این طیف متنوع وطن پرستی توجه دارند.
نتیجه گیری: ظهور اسالم برای امریكا چه 

معنایی دارد؟
بــا اطمینان می تــوان گفت کــه درگیری اســام با 
امریکا اکنون دارد وارد مرحله  بحرانی می شــود. در 
دو نسل بعد، هم اســام و هم جامعه  امریکا به طور 

که پیام هایی صلح آمیز دارد از بنیاد برخطاســت. تنها 
مدتی مدید پــس از آن بود کــه رئیس جمهور بوش 
حســاب خــود را از این اظهارات جــدا کرد، آن هم 
بــدون تصریح به نــام گراهام. 65 با ایــن همه گراهام 
در آوریــل 2003، در پنتاگون موعظه  آدینه  مقدس را 
ایراد کرد، موعظه ای که مؤید وخیم ترین نگرانی های 
مســلمانان از همنشینی تعصب انجیلی و نظامی گری 
نخوت آلود در کابینه  بوش بود. 66 گراهام به نمایندگی 
بســیاری از انجیلی ها در این کشــور سخن می گوید 
کــه در رهیافــت خیرخواهانــه، ولو ســاده انگارانه 
رئیس جمهور بوش نسبت به اسام شریک نیستند. 67 
اظهارنظر گراهام نیز تنها اظهارنظر از این دست نبود. 
رئیس پیشین مجمع تعمیدی جنوب، جری واینز که 
اهل جکســون ویل فلوریدا )زادگاه و موطن صاحب 
این قلم( اســت، حضــرت محمــد را »کودک باره  
شــیطان زده« خواند. واینز که همچنین رئیس شورای 
دانشــگاه لیبرتی، متعلق به جری فالول بود، به تکرار 
این اظهارات انجیلی معمول ادامه داد و گفت خدایی 
که مســلمانان می پرســتند با خدایی که مسیحیان و 
یهودیان می پرســتند فرق می کند و بدین ترتیب، این 
اظهارات مطابق دیدگاه مســلمانان و همچنین اغلب 
الهی دانان مســیحی از فرقه ها و دســته های مختلف، 
کژفهمی بنیادین از تفکر اسامی را آشکار می سازد. 
68 مســیحیت با سامی ســتیزی موذیانه ای که سده ها 

بــال و پرش داده بود کنار آمده اســت. حاال، باید با 
»سامی ســتیزی جدید« خود، یعنی اسام هراســی، 

روبه رو شود.
ملی گرایی یا وطن پرستی؟

ملی گرایی گزافه گو و شعارزدگی، وجوه تثبیت شده  
واکنــش به تــراژدی و جنــگ در امریکاســت. 69 
بســیاری از مســلمانان امریکا در این وجه مشارکت 
کرده اند و از بقیه شــعارزده تر شــده اند تا خود را از 
اتهام ایفای نقش ســتون پنجم در این کشور محفوظ 
بدارند. ســازمان های مســلمانان امریکا، متشکل از 
شــخصیت هایی »آشــکارا مســلمان« )زنان محجبه 
و مردان مهاجر ریشــو( که پرچــم امریکا را به دوش 
می کشیدند، بسیاری از این تصاویر مجازی را مطرح 
کردند و رسانه های غالب نیز این تصویر را پراکندند. 

پیونــدی ندارند، اما در امریــکای امروز بیش ازپیش 
از یــک زاویه پدیــدار می شــوند. رهبــران انجیلی 
نظیر جری فالول و پت رابرتســون به کرات یادآوری 
می کننــد که »کمربند کتاب مقــدس در امریکا در 
حال حاضر، یگانه کمربنِد ایمنِی اســرائیل اســت.« 
نفرت آشــکار از اسام، عرب ها و مســلمانان با این 
حمایت از ســیمای یک دولت منحصــرًا یهودی در 
»سرزمین های مقدس« )نامی که ترجیح می دهند بر 
آن بنهند( پیوسته اســت. هیئت کشیشی فالول حتی 
برای انتشــار برخی اتهامات رذالت بــار و نفرت آلود 
علیه پیامبر و اســام تارنمایی تــدارک دید. 62 برخی 
از تنش ها با مســلمانان را تا جدل هــای الهیاتی قرون 
وسطا میان اسام و مسیحیت می توان ردگیری کرد. 
الهیات موعودباورانه و هزاره گرایانه  آشکار انجیلی ها 
نمونه  مناســب تری اســت، انجیلی هایی که معتقدند 
تأســیس دولت اســرائیل مقدمه  الزم بازگشت مسیح 
است. شهرت توده گیر ژانرهای افسانه های مسیحی، 
نظیر مجموعه های »بازمانده«، مستقیمًا ناشی از این 
آخرت شناســی موعودباورانه اســت. این باور باعث 
ارتباطــی غریب میان مســیحیان انجیلــی و یهودیان 
صهیونیست عمدتًا سکوالر در حمایت یک سویه شان 
از اســرائیل شده است. 63 به همین دلیل است که من 
صهیونیسم مســیحی را طفل »نامشــروع« خواندم. 
ایــن »ازدواج« ِ پایــدار نیســت بلکه قــرار ماقاتی 
اســت ســهل الوصول. به بیانی الهیاتی، بســیاری از 
همین مسیحیان انجیلی چه بسا به سبب سطوح فجیع 
یهودی ستیزی گناهکار باشــند. اگر آشکارا از آن ها 
پرسیده شود، ایشــان یهودیت را سنت دینی ناقص یا 
گمراهــی می دانند زیرا مطابق خوانششــان از کتاب 
مقدس، »هیچ کس به نزد پدر نرســد مگر از طریق 
مســیح.« وانگهی، مطابق این معادشناســی انجیلی، 
هنگام بازگشت مسیح، دوسوم یهودیان نابود خواهند 
شــد و مابقی تغییر دین خواهند داد. گرچه بســیاری 
از امریکایی هــای یهودی و اســرائیلی ها از تعصب و 
تحجر ایــن انجیلیان باخبرند، در حال حاضر، به نظر 
مناســب آمده است که این همکاری را ادامه دهند تا 
»امنیت« دولت اســرائیل تأمین شود )یعنی، حمایت 
نظامی و کمک خارجی، وتوی قطعنامه های سازمان 
ملــل به دســت ایاالت متحده(. نشســت مشــترک 
صهیونیست های مسیحی و یهودی در تابستان 2003، 
»نقشــه  راه« رئیس جمهور بوش برای فلســطینیان و 
اســرائیلی ها را اعان کرد، نقشه  راهی که نقض عهد 

چهارهزارساله  خدا با اسرائیل بود. 64
هرچه از نقــش این مؤلفه  انجیلــی در ایجاد و تداوم 
حملــه خصمانه بــه اســام بگوییم مبالغه نیســت. 
فرانکلیــن گراهام، پســر بیلی گراهــام، جنگجوی 
صلیبی سرشــناس اســت )عمــدًا با کلمــات بازی 
می کنــم(؛ بیلی گراهام به مدت پنج دهه تقریبًا به هر 
یک از رؤسای جمهور امریکا، بدون استثنا، مشورت 
داده اســت. در هفته های پس از حمله  11 ســپتامبر، 
گراهاِم پســر با بوِش پسر بر ســر اینکه رئیس جمهور 
اســام را دین صلــح توصیف کرده بــود، مخالفت 
کرد؛ توصیفــی که البته رئیس جمهور به ســود خود 
از آن اســتفاده کرده بود. گراهــام در عوض، اظهار 
کرد که اســام »دینی شــریر و حقیر« است و بر آن 
بود که هر تاشــی برای توصیف اسام به منزله  دینی 

مسلمانان امریکا ضمن حفظ هویت دینی خود خواهان 
حفظ هویت ملی خود نیز هستند
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1
ــود،  ــط ب ــای کار غل ــاب کج ــوب کت ــخه ی زرک 14.نس
ــی  ــوان فرع ــن عن ــد، دارای ای ــرون آم ــال 2001 بی ــه س ک
بــود: »تأثیــر غــرب و واکنــش خاورمیانــه.« شــگفت 
اینکــه چــون نســخه  جلــد نــرم در 2003 بیــرون آمــد، 
ــوان  ــل شــد و عن ــه اســام/ مســلمان تبدی ــه« ب »خاورمیان
ایــن گونــه تغییــر کــرد: »برخــورد میــان اســام و مدرنیتــه 
ــان  ــه در می ــس، مدرنیت ــان لوئی ــه گم ــه.« ب در خاورمیان

ــت. ــرب« اس ــر غ ــی از »تأثی ــًا ناش ــلمانان کام مس
15. Bernard Lewis, The Middle East and The 
West )Bloomington: Indiana University Press, 
135  ,)1964;

به نقل از 
John Trumpbour, ‘‘The Clash of Civilizations: 
Samuel P. Huntington, Bernard Lewis, and the 
Remaking of Post-Cold War World Order,''

در
The New Crusades: Constructing the New 
Enemy, eds., Emran Qureshi and Michael A. 
Sells, 93.
16.Bernard Lewis, ‘‘The Roots of Muslim 
Rage: Why so many Muslims deeply resent the 
West, and why their bitterness will not easily be 
mollified,’’ Atlantic Monthly, September 1990.

به صورت برخط در اینجا در دسترس است:
http://www.theatlantic.com/issues/90sep/
rage.htm.
17. Lewis, ‘‘The Roots of Muslim Rage.’’
18.http://www.pbs.org/newshour/bb/
military/july-dec01/powell_13 -9.html.
ــا تــاش بــرای تعریــف از طریــق پرداختــن  19. لوئیــس ب
ــی موجــود فــرض  ــب، کــه در تمــدن غرب ــه بخــش غای ب
می شــود، پــا جــای پــای شرق شناســان سامی ســتیزی 
نظیــر ارنســت رنــان می گــذارد کــه »نــژاد ســامی« را 
»تقریبــًا یکســره بــا خصایــص منفــی« می شناســند. »ایــن 
ــه  ــه علــم، ن ــه حماســه، ن ــه اسطوره شناســی دارد، ن ــژاد ن ن
ــات  ــه حی ــمی، ن ــای تجس ــه هنره ــانه، ن ــه افس ــفه، ن فلس
مدنــی؛ بــه اســتثنای وحــدت، در هرچیــزی، فقــدان کامل 
ــر  ــود دارد.« از نظ ــاس وج ــا احس ــت ی ــی، ظراف پیچیدگ
ــژاد ســامی«  ــه »ن ــان ب ــان، هــم مســلمانان و هــم یهودی رن
تعلــق دارنــد. لوئیــس تمــدن یهــودی را ذیــل تمــدن غربــی 
می گنجانــد، امــا چارچــوب بیشــتر بــه همــان ترتیــب باقــی 

می مانــد.
20. Lewis, ‘‘The Roots of Muslim Rage.’’

21. قرآن، 4: 135.
22. Lewis, What Went Wrong: Western Impact 
and Middle Eastern Response )New York: 
Oxford University Press, 153  ,)2002.
23. Ibid., 4–153.
24. Lewis, What Went Wrong, 155.
25. See Jerusalem Post, April 2001 ,30,

مصاحبــه بــا ژنــرال ییــژاک بــن ییســراییل، رئیــس پژوهــش 
و توســعه ی قــوای دفاعــی اســرائیل.

مجمــع   )30/46/A/RES( قطعنامــه ی  ایــن    .26
ــا توجــه  عمومــی در 6 دســامبر 1991 اظهــار مــی دارد: »ب
ــی و  ــه  س ــی در جلس ــع عموم ــه در مجم ــی ک ــه اجماع ب
پنجــم حاصــل شــد مبنــی بــر اینکــه ایجــاد منطقــه  عــاری 
از ســاح هســته ای در منطقــه  خاورمیانــه می توانــد صلــح 
و امنیــت بیــن المللــی را بســیار افزایــش دهــد، بــر اســاس 
ــه  ــت ک ــان آن اس ــی[ خواه ــع عموم ــاع، ]مجم آن اجم
در جهــت ایجــاد منطقــه ی عــاری از ســاح هســته ای در 
ــرد  ــه صــورت بگی ــا ب ــه پیشــرفتی معتن ــه ی خاورمیان منطق
ــی و  ــع ســاح عموم ــه خل ــکارات منتهــی ب و از همــه  ابت
ــرای  ــه ب ــه و خاص ــاور میان ــه خ ــه در منطق ــع از جمل جام

Weidenfeld Press, 1968(.
4.''Jihad Against Jews and Crusaders,''

:در این نشانی اینترنتی در دسترس است
http://copia.library.cornell.edu/colldev/
mideast/wif.htm.

5.نامه در این نشانی آمده است:
http://www.library.cornell.edu/colldev/
mideast/fatw2.htm.

6.از مصاحبه: 
''Muslims have the right to attack America,''
 منتشــر شــده در نشــریه ی آبــزرور، نوامبــر 11، 2001.

ــه :بنگریــد ب
http://www.observer.co.uk/afghanistan/

story/0,1501,591509,00.html.
7.http://news.bbc.co.uk/2/low/middle_
east/1598146.stm.

شــایان ذکــر اســت کــه از شــخص بــوش و شــخص 
بلــر یــاد می شــود در حالــی کــه اســرائیل در قالــب 
ــی اعضــای القاعــده  ــد. گوی هویــت دولــت باقــی می مان
ــا را در  ــکا و بریتانی ــی امری ــر صلیب ــرِی غی ــد رهب می توانن
تصــور آورنــد امــا بــه رســتگاری اســرائیل امیــدی ندارنــد.

ــه از ایــن دســت، گــروه تیکــون اســت کــه  8.یــک نمون
 www. Tikkun. :رّبــی مایــکل لرنــر رهبــر آن اســت

.Org
9.بــرای نمونــه ای از نافرمانــی خشــونت پرهیز و مدنــی 

ــه: ــد ب ــطینی بنگری ــیحیان فلس مس
Mubarak Awad:http://www..org/Media20%
Project202%/mpaa1002.html.

10.بنگریــد بــه گــزارش هوش مندانــه  کتــاب طــارق علــی 
The Clash of Fundamentalism، کــه نشــان می دهــد 
جــورج دابلیــو بــوش و اســامه بــن الدن بــه یکدیگــر تبدیــل 

می شــوند.
11.اثر زیر پژوهشی همدالنه است:

Irving Kristol, Neoconservatism: The 
Autobiography of an Idea )New York: Free 
Press, 1995(.

:اثر زیر ارزیابی ای انتقادی است
Michael Linds’ ‘‘The Weird Men Behind George 
W. Bush’s War,’’ http://www.newamerica.
net/index.cfm?pg=article&pubID=1189.

همچنیــن جســتار گــری لــوپ شایســته  ماحظــه اســت؛ 
و  دموکراتیــک  مبانــی ضــد  جســتار،  ایــن  در  لــوپ 
نواشتراوســی جنبــش نومحافظــه کاران را نشــان می دهــد؛ 

ــت: ــترس اس ــا در دس ــه در اینج ــن مقال ای
http://www.counterpunch.com/
leupp05242003.html.

ــتحکم  ــع مس ــر منب ــرش در نیویورک ــیمور ه ــاگری س افش
شــغلی  عاقــه   دادن  نشــان  در  روزنامه نگارانــه  کاوش 
شــخصیت نومحافظــه کار، ریچــارد پــرل، اســت. بنگریــد 

بــه:
S e e : h t t p : / / n e w y o r k e r . c o m / f a c t /
c o n t e n t / ? 0 3 0 3 1 7 f a _ f a c t .
12.Edward W. Said, Orientalism )New York: 
Pantheon, 1978(.
13.Edward Said, ‘‘Orientalism: An Exchange.’’ 
]Letter[ New York Review of Books 13(  29( 
)August 46–44  :)1982  ,12.

درباره برنارد لوئیس بنگرید به:
‘‘The Question of Orientalism,’’ New York 
Review of Books 11( 29( )June 56–49 :)1982 ,24. 

 پاسخ لوئیس در صفحه های 47- 48 است.

کلی، برای همســاز شدن با یکدیگر باید تغییر کنند. 
در دل ایــن ارتبــاط در حال ظهــور، مجموعه ای از 
پرسش های محوری مطرح است: آیا امریکا کشوری 
به ظاهــر )یهودی( مســیحی خواهد بــود که در آن 
دیگر جوامع دینی صرفًا تحمل می شــوند؟ مسلمانان 
 )tolerance( »خاطرنشان کرده اند که تعبیر »تحمل
در سم شناســی و داروشناسی قرون وسطا ریشه دارد؛ 
ایــن تعبیر نشــان می دهد کــه بدن چه مقــدار ماده  
خارجی و ســم را تــا پیش از مــرگ می تواند تحمل 
کند. مسلمانان، همچون دیگر انسان های کثرت باور، 
باید رســالتی واالتر از صرف تحمل کســانی داشته 
باشــند که با ما تا ســر حد مرگ متفاوتند! معضل ما 
ســوق دادن امریکاست به ســوی آنچه دایانا اک و 
دیگــران به مــا می گویند تاکنون چنان بوده اســت: 
»کثرت گراترین ملت روی زمین«. این امریکا چیزی 
بیش از »ابراهیمی« صرف خواهد بود، زیرا حتی آن 
چتر شــگرف که یهودیان، مســیحیان و مسلمانان را 
گرد هم می آورد دوســتان هندو، بودایی، تائوییست، 
جین، سیک، زرتشتی، ویکی، ملحد و ندانم کیش را 

همچنان به حال خود رها می کند.
آیا ایــن امریکا همــان امریکایی خواهد بــود که به 
راســتی به حمایت برابر از همه  انسان ها در برابر قانون 
ایمــان دارد یا در عوض، اقلیت هــای نژادی، دینی و 
قومی ضعیف مانده را آمــاج حمله قرار خواهد داد؟ 
آیا حقوق شــهروندی قربانی های الزم در »جنِگ« 
بی وقفه »ضــد تروریســم« ماحظه خواهد شــد یا 
ایــن حقوق، به خودی خود، مبنــای آن چیزی دیده 
خواهد شــد کــه برای خــود امریکا شایســته  حفظ 
اســت؟ آیا مسلمانان مهاجر خواهند فهمید که در هر 
تمدنی که اسام در آن رشــد کرده است، این رشد 
از طریق تعامــِل تعالیم معنوی بی زمــان و بافتارهای 
فرهنگی زمان مند صورت گرفته است؟ آیا عالی ترین 
و انســان گرایانه ترین مؤلفه های فرهنــگ امریکایی 
بــا مجموعه  ارزش های اســامی ترکیب می شــود؟ 
آیا مســلمانان امریکایی می توانند بخشــی از جنبش 
مبارزه با نژادپرستی، تبعیض جنسی، تبعیض طبقاتی، 
مصرف گرایی و نظامی گری جامعه  امریکایی باشند 
و در عین حال از رؤیای امریکایی همچنان ناتمام، به 

منزله  تجربه ای شریف، پشتیبانی کنند؟
اینها پرســش هایی بی انتها هستند و پاسخ ها همچنان 
که باب دیان به ما می گوید »در باد می وزند«.■
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کــه ایپــک را در رده  چهارمیــن گــروه البــی قدرتمنــد در 
ــاالت متحــده جــای می دهــد. ای
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http://www.un.org/documents/ga/res/46/
a46r030.htm Resolution 687 of the UN 
Security Council )April 1991  ,3(,
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روز  ■ در   1392 ســال  خــرداد   24 در 
آیت اللــه  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
خامنــه ای، مقــام رهبــری ایــران اعــالم 
کردند که »حق النــاس باالتر از حق الله 
اســت«. همچنین گفتند حتی اگر کسی 
جمهــوری اســالمی را قبــول نــدارد، به 
خاطر ملت و مملكت ایران رأی بدهد. 
بعضــی معتقدنــد این کالم نقــش زیادی 
داشــت،  افــراد  رأی دادن  تشــویق  در 
بعد هم حماســه 24 و 25 خــرداد اتفاق 
افتاد که مــردم به جشــن و پایكوبی در 
خیابان پرداختند. ســید محمد خاتمی،  
دراین بــاره  نیــز  اســبق  رئیس جمهــور 
گفتند که این کالم درواقع همان سخن 
»میــزان رأی مردم اســت« مرحوم امام 
اســت. آیت الله هاشــمی رفسنجانی هم 
گفتند اگر همین یــک جمله رهبر محور 
کارهای جمهوری اســالمی قرار بگیرد، 
ما با هیچ مشــكلی روبرو نخواهیم شد. 
در چشــم انداز ایــران مــا در پی شــرح 
و بســط این هســتیم که قانون اساســی 
مــا مبتنــی بر آرای مــردم اســت؛ به این 
منظور و برای یافتن پشــتوانه  های قرآنی 
و فقهــی آن و فرهنگ ســازی برای آن با 
صاحب نظــران و نخبــگان در ایــن باب 
گفت وگو می  کنیــم؛ به عنوان یكی از این 
نخبگان، امروز به محضر شــما آمده ایم 

تا در این مورد با شــما صحبت کنیم. 
بســم الله الرحمن الرحیم؛ من ابتــدا با بیان دو  □

مقدمــه به این بحث وارد می  شــوم. مقدمه اول در 
مــورد خود مفهوم »حق الناس« در فقه اســت. در 
ادبیات اســامی دو واژه مهم در حوزه فقه داریم؛ 
یکی واژه »حق« اســت و دیگری واژه »حکم«. 
معمواًل متفکران اســامی معتقدند احکام و حقوق 
 )Order( منشــأ الهی دارد. منظــور از حکم همان
یا فرمان اســت. اندیشــمندان مســلمان برخاف 

لیبرال  ها و طرفداران مســلک طبیعــی که معتقدند 
طبیعِت بشر، منشأ حقوق است، برای این دو مقوله 
منشأ الهی قائل اند. در تعریف حق هم می  گویند: 
»حق ســلطه قراردادی اســت ازاین جهت که یک 
کســی بر عهده دیگــری یا دیگــران دارد«. حال 
ممکن اســت این حق در مورد یک »مال« باشد یا 
ممکن اســت در مورد یک »شخص« باشد، یا هر 

دو، مانند حق زن و شــوهر و مادر و فرزند و ...
تفــاوت حق و حکم در دو چیز اســت؛ اینکه حق 
قابلیــت »اســقاط« و »انتقــال« دارد؛ یعنــی فرد 
می  تواند هم از حقش بگذرد و هم آن را به دیگری 
منتقــل کند، ولــی حکم چنین نیســت؛ یعنی نماز 
که بر عهده فرد اســت، نمی  تواند به عهده دیگری 
گذاشــته شــود یا حج که تنها وقتی کــه فرد ناتوان 

بشود آن را به دیگری می سپارد.
متفکــران اســامی حق را به ســه شــعبه تقســیم 
می  کنند، اولی حق افراد یا همان حق الناس؛ دومی 

حق الله و ســومی حقوق مشــترک بیــن خداوند و 
مردم.
در این تقســیم بندی به ســه شــعبه آیا  ■

اجماعی بین فقها وجود دارد؟
اجماع هم نباشد، تقسیم بندی مشهوری است.  □

خداونــد حق خــودش را بــا توبه می  بخشــد، اما 
حق الناس را یــا باید جبران کرد و آن را پس داد یا 
رضایتش را گرفــت و خداوند با توبه از حق الناس 
نمی  گــذرد، امــا اگــر دزدی توبه کند کــه دیگر 
دزدی نمی  کنم حق  اللهی که زایل کرده اســت را 
شــاید خداوند با توبه ببخشد، اما حق الناس را تنها 
بــا پس دادن آن اموال یا گرفتــن رضایت صاحبان 
حــق می  تواند جبران کنــد؛ بنابرایــن حق الناس با 
توبه برطرف نمی  شــود. بر این اســاس اســت که 

می  گویند حق الناس از حق الله مهم تر است.
بعضــی گفته  اند کــه در ادبیات فقهــی در حوزه 
اهل ســنت مفهوم »امامت یا حکومت« از حقوق 

حق الناس، از شیخ انصاری تا امام خمینی)ره(
گفت وگو با داوود فیرحی
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مشــترک خدا و مردم است. برای مثال »ماوردی« 
در کتــاب »احــکام ســلطانیه« ایــن را از حقوق 
مشــترکه می  داند؛ یعنی عاوه بر شروط پیشینی که 
بــرای حاکم یا امام مانند مســلمان بــودن، مجتهد 
بــودن و... وجود دارد؛ اما مــردم هم حق دارند با 

آن فرد بیعت کنند یا نکنند.
اما در ادبیات شیعه اغلب، امامت معصوم را حق الله 
می  داننــد و جزو حقــوق مــردم آن را نمی  دانند، 
امــا در دوران غیبــت به خصوص پــس از انقاب 
مشــروطه تحوالتی رخ داد و پــای حقوق مردم در 
حکومت باز شــد و به تدریج هم در دســتگاه  های 
فقهی تکامل پیدا کرد. اگرچه مخالفت  هایی هنوز 
هم هست، اما این حق به تدریج موافقان خودش را 

پیدا کرده است.
مقدمــه دوم این اســت کــه در فقه مــا حق الناس 
معمواًل در »حوزه عمومی« تا مشــروطه نبود وقتی 
هــم از حــق صحبت می شــد در حــوزه »حقوق 
خصوصی« بود؛ مانند حقوق شــرکا کــه البته این 
شــرکا الزامًا دو نفر نیســتند و می  توانند هزاران نفر 
باشــند؛ بنابراین ماهیت حق در حــوزه خصوصی 
مطرح بــود. اولین بــار مرحوم شــیخ انصاری در 
درس  هــا و کتاب هایــش حق النــاس را در حقوق 
خصوصی مطرح کرد. ایشان در نوشته  هایشان پس 
از مباحث مکاســب محرمــه و معامات، به بحث 
خیارات پرداختند. خیارات به این معنی که فرد در 
یک معامله اختیار برهم زدن یک معامله یا پذیرفتن 
آن معامله را داشته باشــد. ایشان مطرح کردند که 
آیا خیارات جزو حقوق اســت و طرفین معامله حق 
دارنــد از معاملــه بگذرند یا نه؟ یــا اصًا خیارات 
جزو حقوق نیســت. به عنوان مثال، فرض کنید شما 
کتابــی را بخریــد. پس از آنکه کتــاب را به خانه 
می  آورید می  بینید که 5 یا 6 صفحه از کتاب شــما 
ســفید و معیوب اســت. این »خیار عیب« است. 
خریــدار که در ذهــن خود انتظــار خریدن کتابی 
سالم داشــته، کتاب ناقصی را تحویل گرفته است 
و در حقیقت وارد معامله    ای شــده اســت که این 
معامله از اســاس باطل اســت؛ لذا بایــد روی این 
کتاب معیوب قرارداد دیگری از نو، بســته شــود، 
پس معاملــه جدیدی باید انجام شــود و روی این 
کتاب معیوب باید قراردادی بسته شود؛ اما مرحوم 
شــیخ انصاری می  گفتند معامله جدیدی نیســت؛ 
بلکه خریدار حق دارد معامله را فســخ کند یا حق 
دارد معاملــه را بپذیرد؛ یعنی مــن خریدار حقوقی 
دارم که اگر بخواهم می  توانم از آن استفاده کنم و 

اگر نخواهم از آن استفاده نمی  کنم.
ایــن نــوآوری در فــاز اقتصــادی رخ  ■

داد؟
بلــه ایــن تحول ابتــدا در معامــات رخ داد و  □

بعد بــه حوزه های دیگر کشــیده شــد. متفکرانی 
ماننــد مرحوم نائینــی و مرحوم آخوند خراســانی 
نیــز در دوران مشــروطه، مفهــوم حــق را کــه در 
حوزه خصوصی فهمیده می  شــد به حوزه سیاســی 

و عمومــی بســط دادند. ایــن افراد معتقــد بودند 
حکومــت ملــی یــا دولــت ملــی، بخــش عمده 
وظایفش از جنس حقوق است. متفکران مشروطه 
شــریعت را از عرف جــدا کردنــد و معتقد بودند 
حوزه شــریعت جــای اعمال حــق نیســت مانند 
مجازات دزد و یا ترک صاه و امثالهم و می گفتند 
اینجا وظیفه شــریعتمداران اســت؛ اما حوزه عرف 
مانند انتخاب نماینده و وزیر و... از جنس حقوق 
اســت و لذا بحث حق الناس و حوزه عمومی اینجا 

برایشان مطرح بود.
در آن دوران دو نــوع قاعده داشــتند؛ قواعدی که 
از قانون استخراج می  شد و قواعدی که از شریعت 
ناشی می  شد. اولی ریشــه در حق داشت و دومی 
ریشــه در دین و این دو به طور موازی در کنار هم 
حرکت می  کردند و دادگاه های خاص خود را هم 
داشــتند، اما پــس از انقاب اســامی ما دیگر دو 
قانــون نداریم و دو دادگاه نداریم. این دو قانون و 
قاعده یکپارچه شــدند؛ یعنی درواقع مفهوم قانون 
بزرگ تر شــد. قبًا قانون در کنار شریعت بود، اما 

اکنون قانون شامل شریعت هم هست.
مــا می دانیــم در قدیم دولــت گاهی  ■

به آن مباحث شــرعی ورود می  کرد کما 
اینكــه در مورد حجــاب در زمان قاجار 
دولــت ورود می  کــرد. چطــور ایــن دو 

بخش از هم جدا بودند؟
در آن زمان می  گفتند شــهروند در امور مربوط  □

بــه عرف بــه دادگســتری و دادســراهای دولت و 
به قاضی عــرف باید مراجعه کنــد، اما در احکام 
شــریعت بــه محاکم شــرعی و قاضی شــرع باید 
مراجعه کند؛ اما آن زمان این توافق وجود داشــت 
که دولــت عاوه بر اینکه مجــری احکام محاکم 
عرفی اســت، مجری احــکام صــادره از محاکم 
شــرعی هــم هســت؛ یعنی امنیــه یا شــهربانی که 
احــکام محاکــم عــرف را اجرا می  کــرد، احکام 
محاکــم شــریعت را هــم اجرا می  کــرد. ورودش 
بــه این مباحــث از این زاویه بود. امــروز هم هنوز 
این سیســتم در مالــزی و اندونزی وجود دارد. در 

دوره  ای در مصر هم این تفکیک رخ داد.

مرحوم امام خمینی، با قبول آنچه در ادبیات نائینی 
وجود داشــت که »بخش عمده دولت ملی حقوق 
عمومی اســت« مبدع یــک نوآوری نیــز در این 
زمینــه بود به همیــن دلیل بود که بــه حقوق مردم 

بها می  دادند.
اصطــاح امام »خطاب  های قانونی در شــریعت« 
بود یا به عبارتی »خطابات قانونیه« مرحوم حاج آقا 
مصطفی پســر امام پس از ایشان و مرحوم آیت  الله 
فاضــل لنکرانی ایــن موارد را توضیــح دادند. این 
خطاب  هــای قانونی اهمیت زیــادی دارد. مرحوم 
امــام گفتند نه تنها مردم در حــوزه حقوق عمومی 
دارای اختیارنــد، بلکــه در هرکجــا از قــرآن کــه 
احکامــی آمــده و این احــکام خطابش به ســوی 
عموم اســت مانند هرکجا عبارت »یا ایها الذین«، 
»یا ایها الناس»، «الســارق و الســارقه فاقطعوا« و 
« اقیموالصــاه« و... آمــده یعنــی هرجا خطابی 
عمومی مطرح شــده است و ساختار آیات ساختار 
جمعــی دارد، برخــاف فقهای متقــدم که معتقد 
بودنــد این آیــات ظاهــرش عمومی اســت، ولی 
بــه مجتهد یا حاکم یا ســلطان واگذار می  شــود و 
تکلیف از ســایرین برداشته می  شــود، مرحوم امام 
می  گفتند کــه این خطاب ها همه قانونی اســت و 
شبیه قوانین موضوعه مجلس است. در نتیجه آن ها 
که نمی  توانند اســتثنا هســتند و خطاب های قانونی 

ناظر به عموم مردم است. 
فرض بر این اســت که کل جامعه باید نماز را برپا 
کننــد، اختاف زن و شــوهرها را برطرف کنند و 
امثالهم، اما مــردم برای اجرای این احکام راه های 
عقایــی ایجــاد می  کننــد، مانند تعییــن دولت یا 
حاکم. این حاکم از طرف مردم انتخاب می  شود؛ 
لــذا حقوق مــردم را بایــد رعایت کنــد.در نتیجه 
حق النــاس از دو جــا پیدا می  شــود؛ یعنی یکی از 
همــان حقوقی که از مشــروطه آمــد مانند حقوقی 
کــه مــردم انتظار داشــتند در ازای مالیــات از آن 
برخوردار شــوند مانند توسعه نظام آموزش وپرورش 
همگانی، یا ایجاد نظم و امنیت و سامت همگانی 
و دیگــری حقوق عمومی کــه از خطابات قانونی 
ناشــی می شــود و حاکم به عنوان نماینده مردم آن 
احکام را  اجرا می کند. مسئول در برابر مردم است 

تا احکام الله را اجرا کند.
وزارتخانه  هــای حاکمیتی فقط وزارتخانه کشــور، 
دادگســتری، دفاع، اطاعات، خارجه است. بقیه 
وزارتخانه  های دیگر همه رفاهی اســت و قرار است 
در ازای مالیات بــه مردم آب و برق و امنیت و... 
بدهد. این ها حقوقی اســت که از مشــروطه به بعد 
آمــد و لذا دولت درواقع بخش عمده  اش حقوق به 
معنی اولیه  اش اســت. ما وکیل انتخاب می  کنیم تا 

این امور را حل کند. 
آن پنــج وزارتخانــه هــم حــق مردم  ■

است.
بله آن هم حق مردم اســت که کســانی را انتخاب 
کنند که قاضی  شان باشد. این ها از همان خطابات 

فرض بر اين است که کل 
جامعه بايد نماز را برپا کنند، 

اختالف زن و شوهرها را برطرف 
کنند و امثالهم، اما مردم براي 

اجراي اين احکام راه هاي 
عقاليي ايجاد مي  کنند، مانند 

تعيين دولت يا حاکم. اين حاکم 
از طرف مردم انتخاب مي  شود؛ 
لذا حقوق مردم را بايد رعايت 

کند
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قانونــی می  آید. والیت فقیه نیز بــرای امام این طور 
بــود که جامعه شــرعی  نیــاز به حاکمی آشــنا به 
شــریعت دارد، لــذا مــا مجبوریم کــه از بین این 
آشــنایان یک کســی را انتخاب کنیم. از این منظر 
امام معتقد بودند کــه فقیه منصوب عنوانی در این 
امــور و مناصب اســت، اما فعلیــت آن منتصب به 
آرای مردم بر  می  گردد. امــا اگر در جامعه  ای چند 
فقیه نباشــد که مردم از آن میان کســی را انتخاب 
کنند، آن وقت آن فقیه مجبور اســت که این وظیفه 
را خــود انجام دهد و مردم نیز ناگزیر به او مراجعه 
می کننــد؛ البته این فرضی اســت که هرگز موردی 
کید بر همــان انتخاب حاکم از  نــدارد و منظور تأ
بین فقهایی اســت که نصب عنوانــی دارند، یعنی 
صاحیــت حرفه ای به تعبیر امروز  برای قضاوت و 

فتوا و حکومت دارند. 
شــرط اعلمیت ولی اجــازه نمی  دهد  ■

که آن طــور که باید حِق انتخابی باشــد؛ 
چــون گهگاه می  بینیم کــه  آیت  اللهی را  
با لقب شیخ مورد خطاب قرار می  دهند. 
 در باب شــرایط حاکم، مرحــوم امام »صاحیت 
برای فتوا دادن« را شرط می دانستند و معتقد بودند 
کــه اعلمیــت هم شــرط رهبری نیســت. انتخاب 
آیت  الله خامنــه  ای هم بر این اســاس بود. مرحوم 
امام می  گفتنــد اعلمیت معیار ثابتی نیســت و اگر 
به اعلمیت بها داده بشــود، وا  می مانیم. حتی امام 
در نامه به آیت  الله مشــکینی در هنگام تجدیدنظر 
در قانون اساســی، نوشــتند مــن از اول با شــرط 
مرجعیت  موافق نبــودم و در کتاب »اجتهادات و 
تقلیــد« صریحًا اعلمیت را کنــار می  گذارد. منتها 
فقهای بزرگواری مانند آیت  الله جوادی آملی روی 
کید دارند. یــا آیت الله مصباح  اعلمیــت خیلــی تأ
یزدی معتقدند که »کشــف« فقیه انجام می  شــود 
بــه ایــن معنی که فقهــا فرد ذی صاح را کشــف 
می کنند و این انتخابات خبرگان نیز شــبیه رجوع به 
کارشناس است و یک انتخابات به  معنی مصطلح 
نیســت. همان طوری که شــما در پیدا کردن یک 
پزشــک حاذق نیــز از طریق اعتماد بــه امین بودن 

یک یا چند پزشک و به واسطه آن افراد آن پزشک 
برتر را کشف می  کنید. 

البته امام معتقد به این نبود و در فتوای معروفشــان 
در پاســخ اســتفتای ائمه جمعه و امامــان جماعت 
گفتند همه فقها والیت دارند؛ اما در امر حکومت 
والیــت با فقیهی اســت که آرای مــردم را با خود 

باشد.  داشته 
خیلی از فقهــا چنین بودند؛ کمااینكه  ■

مرحوم بهشــتی آن قدر روی رأی مردم 
ایســتاد که اصــل 5 قانون اساســی یعنی 
والیت فقیــه مشــروط بــه پذیــرش عامه 

مردم شد. 
مرحــوم امــام با ایــن بحــث کل حکومت را  □

حق النــاس می  کند، لذا ناظــران انتخابات اگر در 
این حق سســتی کنند موجب ضمان است؛ هم از 
طرف صاحبان حقوق و رأی قابل پیگیری اســت و 

هم کاری غیرشرعی انجام داده  اند. 
ایــن گفتمان اگر رواج پیدا کند دیگر  ■

نمی  بینیم شــورای نگهبــان بگوید هیچ 
مقامی باالتر از من نیست و من به کسی 
پاسخگو نیستم و کسی هم نمی  تواند از 

ما شكایت کند. 
در نظــام حق النــاس می توانــی از قاضــی  ات  □

شــکایت کنی، اما نمی  توانــی بگویی من قضاوت 
را قبول ندارم. 

از  ■ این گونــه فكــر می  شــد کــه پــس 
قیــام 15 خــرداد امام بارهــا گفته اند که 
احــكام اجتماعی قــرآن 17 برابر احكام 
فــردی قرآن اســت و در ســال 66 وقتی 
دو  کردنــد،  مطــرح  را  مطلقــه  والیــت 
مؤلفــه داشــت. نخســت اینكــه احــكام 
اجتماعی قرآن نســبت بــه احكام فردی 
قرآن اولویت دارد و دیگــر اینكه مطلقه 
در برابــر مقیــده اســت یعنــی اختیارات 
فقیه محــدود به ســه مورد خــاص یعنی 
قیمومت صغار و محجورین و... نیست، 

بنابرایــن دیدنــد کــه احــكام اجتماعی 
قــرآن زمیــن  مانــده و به نظر می  رســید 
که ایــن نظریه پشــتوانه  ای بــرای قانون 
اساســی و حقــوق مــردم باشــد کــه در 
ردیــف احــكام اجتماعــی قرآن اســت. 
به ویــژه کــه در آخریــن نامه ایشــان به 
اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
تأکیــد زیــادی روی مشــروعیت قانون 
اساســی داشــتند و بدین مضمــون گفته 
بودنــد اگر در یكی دو مــورد عدولی از 
قانون انجام گرفته سعی خواهم کرد که 

روی مّر قانون حرکت شود.
بحــث والیت فقیه امــام، بحث مهمی اســت،  □

ایشــان می  گوینــد کــه حاکم یک قاضــی بزرگ 
اســت که مســئول حل اختافات اســت و ما در 
حــل اختافات به قاضی مراجعــه می کنیم. معیار 
قاضی هم یا قانون شــرع اســت یا قانــون عرف یا 
قوانیــن موضوعــه؛ بنابراین قاضی حکــم را بر این 
اساس می  دهد، اما یک قاضی نمی تواند اگر جایی 
قانون مصرحی نبود یا حکم شــرعی نبود، قضاوت 
را تعطیــل کند، لذا باید اســتنباط خودش را مبنای 
قضاوت قرار دهــد؛ بنابراین حاکــم در این موارد 
بر اساس اســتنباط  های خودش عمل می  کند و این 
معنای مطلقه بودن والیت اســت وگرنه امام معتقد 
بودنــد در به فعلیت رســیدن فقیــه، بحث پذیرش 

عامه شرط است.
بــه نظــر شــما چگونــه می تــوان این  ■

مباحــث را در جامعــه نهادینــه کــرد تــا 
دموکراسی تقویت شود؟

پیشــنهادم این اســت کنار طرح ایــن مباحث  □
نظــری که الزم اســت از تکنیک  هــای الزم برای 
وضــع و اجرایی کــردن قانــون حامــی حق الناس 
و چگونگــی حراســت از حق النــاس در جامعــه 
نیــز طرح بحث کنیــد. همچنین از لــوازم اداره و 
نظــارت بر حق النــاس نیز مانند احــزاب، اصاح 
قانون انتخابات، اصاح رســانه ملــی و این موارد 

کنید.■ گفت وگو 

امام خمینی )ره(عالمه نائینیشیخ مرتضی انصاری 



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 12

6

از افراد شایســته و مســتقل کــه تضییع حقوق 
انتخاب کنندگان و مردم است.

حق الناس
ادلــه چهارگانه بر حرمت تضییــع حق الناس داللت 

دارد.
الف. آیات قرآن:

ْمَواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلَباِطِل 
َ
ُکُلوا أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا اَل َتأ َها الَّ یُّ

َ
 »َیا أ

ْن َتُکــوَن ِتَجــاَرًة َعْن َتــَراٍض ِمْنُکــْم َو اَل َتْقُتُلوا 
َ
ِإالَّ أ

َه َکاَن ِبُکْم َرِحیمًا«)ای اهل ایمان مال  ْنُفَسُکْم ِإنَّ اللَّ
َ
أ

یکدیگــر را بناحق نخورید مگــر با تجارتی از روی 
رضایت باشــد و یکدیگر را نکشــید، خداوند برای 

شما بسیار مهربان است. سوره نساء آیه: 29(.
ایــن آیه، جامعــه ایمانــی را دعوت می کنــد که با 
روش های باطــل و بدون رضایت در اموال و حقوق 
دیگران دخل و تصرف نکنید. نهی در آیه داللت بر 
ُکُلوا« داللت حرمت 

ْ
حرمت دارد. صیغه نهی »اَل َتأ

دارد نه کراهت.
امــوال جمع مال اســت و در تعریف مال آورده اند: 
»کل حــّق له قیمــه ماّدّیة فقصر مفهــوم المال علی 
الحقوق بما فیها حــّق الملکّیة« هر حقی که دارای 
ارزش مادی است، پس مفهوم مال بر حقوق داللت 

دارد. )فقه العقود، ج 1، ص 109(.
منظور از اموال در آیه، مجموع حقوق انســان است. 
بــدون رضایــت صاحب حــق نمی تــوان در اموال 

دیگران دخل و تصرف کرد.
معنی حق الناس: حق در لغت به معنی ثابت اســت. 

واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یكصد 
و نهــم بررســی و مشــورت می کننــد، هرگاه 
یكــی از آنــان را اعلم به احــكام و موضوعات 
فقهی یا مســائل سیاســی واجتماعی یا دارای 
مقبولیــت عامه یا واجد برجســتگی خاص در 
یكــی از صفــات مذکــور در اصــل یــک صد و 
نهم تشــخیص دهند او را بــه رهبری انتخاب 
می کننــد و در غیرایــن صورت یكــی از آنان 
را به عنــوان رهبر انتخاب و معرفــی می کنند. 
رهبــر منتخــب خبــرگان، والیت امــر و همه 
مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد 

داشت.
مــردم در انتخابات نقش اصلی و تعیین کننده 
در ارکان نظام جمهوری اســالمی دارند پس 
هر خللــی در نظام انتخاباتــی موجب تضییع 
حقــوق ملــت اســت. انتخابات امــر الزم و از 
حقوق مردم در جمهوری اسالمی است. این 
امــر الزم دارای مقدماتی اســت که مقدمات 

آن هم الزم است.
شرایط داوطلبان، تأیید صالحیت ها، شمارش 
آرا، تســاوی در بهره بــرداری از امكانات و... 
نیــز جزو مقدمات اســت. خلــل در هریک از 
مقدمات، اختالل در واجب اســت و موجب 
تضییــع حقــوق مــردم و حــرام اســت. بــرای 
مثــال، رد صالحیت های خــالف قانون از دو 
جهت تضییــع حق الناس اســت. ابتدا تضییع 
حق داوطلب و ســپس محروم ســازی جامعه 

انتخابــات در حكومت هــای مردم نهــاد یک 
حق اســت که شــهروندان بنابر قانون از آن 
بهره مند می شــوند. هیچ کس حق تضییع آن 
را نــدارد، چــون قانون اســت و تضییع قانون 
جرم است. همین مســئله را می توان از زاویه 
دیگری هم تحلیل کــرد. انتخابات حق الناس 

است و تضییع آن در شرع حرام است.
پس تضییــع و خلل در نظــام انتخاباتی به هر 
شــكل، از مصادیق تضییع حق الناس اســت و 
حرام اســت. مقصود از حرام، عملی است که 
انجــام آن منع شــده و موجب عقاب اســت. 
حرام )الممتنع الذی فیه العقاب(1 امام خمینی 
در تعریف حرام آورده است، )ماخالف حكم 
الّله تعالی؛ فــإّن معنی »الحرام« هو ما منع عن 
فعله( آنچه مخالف حكم خداســت و خداوند 
انجــام آن را منــع کرده اســت پــس ترک آن 

واجب است. )کتاب البیع، ج 5، ص 552(.
قانــون اساســی جمهوی اســالمی ایــران در 
اصــول مختلف به حق انتخــاب مردم تصریح 
دارد. در اصل ششــم می آورد: در جمهوری 
اســالمی ایران امور کشور باید به اتكای آرای 
عمومی اداره شــود، از راه انتخابات: انتخاب 
شــورای  مجلس  نماینــدگان  رئیس جمهــور، 
اسالمی، اعضای شــوراها و نظایر این ها، یا از 
راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر 

این قانون معین می شود.
اصــل یكصــد و هفتــم، تعییــن رهبــری را نیز 
منــوط به خبــرگان رهبری کــه منتخب مردم 
هســتند مــی کنــد. پــس از مرجــع عالیقــدر 
تقلیــد و رهبــر کبیــر انقالب جهانی اســالم و 
بنیانگــذار جمهوری اســالمی ایــران حضرت 
آیــت الله العظمــی امام خمینی »قدس ســره 
الشــریف« که از طرف اکثریت قاطع مردم به 
مرجعیت و رهبری شــناخته و پذیرفته شدند، 
تعییــن رهبر به عهده خبــرگان منتخب مردم 
اســت. خبرگان رهبــری درباره همــه فقهای 

حقوق شرع و قانون 
 تأملی بر حق الناس

رضا احمدي
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این احادیــث، با داللت التزامی، بر بطان و فســخ 
معامــات و نیز لزوم عقــد داللــت دارد. خبر، بر 
حرمت تصرف در مــال دیگری بدون اجازه صریح 
داللــت دارد. هیچ کــس بدون اجــازه حق دخل و 
تصرف در اموال دیگری ندارد. با توجه به عمومیت 
مفهوم مال که شــامل اعیان و حقوق اشخاص است 

بدون رضایت آن ها نمی شود به آن ورود کرد.
رضایــت، شــرایطی اســت کــه صاحــب حــق و 
تصرف کننــده آن را تعیین می کنند و بر این اســاس 

تصرف مجاز می شود.
وقتــی »الیحل« بــر اعیــان خارجی وارد شــود به 
معنای حرمت تکلیفی اســت، مانند »الیحّل شرب 
الماء« )نوشــیدن آب حال نیســت.( و هر گاه بر 
مطلق مال وارد شود به معنای حرمت وصفی است، 
مانند الیحل مال امرٍء مسلم؛ زیرا غرض عقایی در 
مطلق اموال، تملك است. بلکه می توان گفت: اگر 
»الیحل« بر مال وارد شــود در حکم وضعی ظهور 
پیدا می کند، اگر چه متعلق آن حکم تکلیفی باشد، 
کلوا أموالکم بینکم بالباطل. بی شك معنای  مانند التأ
کلوا« به تنهایی حرمت تکلیفی است، ولی در  »التأ
این آیه چون بر مال وارد شده در حکم وضعی یعنی 

حرمت تملك ظهور پیدا کرده است.
»ال یحــل مال امرئ مســلم ااّل عن طیب نفس منه: 
تصــرف در مال مســلمان جــز با رضایــت او جایز 
نیســت.« دلیــل دیگری بر این مســئله اســت. این 
روایت را مجموع امت اســام قبول کرده اند. دلیل 
عقل نیز پشتیبان و گواه بر این نظریه است زیرا اصل 
»بقاء اماك به ملك صاحبانش اســت« و تملك آن 
جــز با دلیل قاطعی که همه عذرها را کنار بزند جایز 

نیست.
ِتی  ِبی َجْعَفــٍر )ع(، َقاَل: اَل ُیْعفی َعِن اْلُحُدوِد الَّ

َ
َعْن أ

 ، ــا َما َکاَن ِمْن حق الناس ِفی َحدٍّ مَّ
َ
َماِم، َفأ ِلّلِه ُدوَن اْلِ

َماِم )التهذیب، ج 10،  ْن ُیْعفی َعْنُه ُدوَن اْلِ
َ
َس أ

ْ
َفــَا َبأ

.)46
امــام باقــر )ع( فرمود: به جز شــخص امام کســی 
نمی توانــد از اجــرای حدود که مربوط بــه حق الّله 
است گذشت نماید؛ اما اگر اجرای حدود مربوط به 
نقض حق الناس باشــد کسان دیگری غیر از امام نیز 
می توانند از اقامه آن چشم پوشی کنند. امام مسلمین 
اجازه دارد دربــاره حدود که حق الله دخل تصرف 
کرده یا آن را ببخشــد یا اجرا کند. درحالی که اگر 
حق ناس باشد امام نمی تواند آن را ببخشد و بخشش 

آن منوط به بخشش و اجازه صاحب حق است.
آیت اللــه منتظری مــی آورد: مورد عفو امــام ظاهرًا 
مواردی است که انحصارًا حق الّله است اما در مورد 
حــدی که طرف حق النــاس آن بر طــرف حق الّله 
غالب آید، مانند حد قذف )نســبت ناروا به همســر 
که منجر حد می شود.(، امام حق عفو ندارد و عفو 
مجرم در گرو گذشــت صاحب حــق بوده و علت 
آن واضح و روشــن اســت.)مبانی فقهی حکومت 

اسامی، ج 3، ص: 570 (.
 تعزیــر یــا به خاطر نقــض »حق الّله« اســت مانند 
دروغ گویی یا به خاطر نقض حق الناس محض است 
مانند دشــنام دادن و یا به خاطر جرمی است که در 
آن هــم حق الهی و هم حق مردم نقض شــده مانند 
دشنام دادن به مردگان خوشنام و صالح. درحالی که 

ْن َتُکوَن ِتَجاَرًة َعْن 
َ
صحیح را معرفی می کنــد »ِإالَّ أ

َتَراٍض ِمْنُکْم« دســتیابی به اموال یا دخل تصرف در 
حقوق که دارای آثار است باید با روش های صحیح 
عقایی چــون تجــارت و...که همراه بــا رضایت 

صاحب حق است ورود کرد.
ْنُفَسُکْم« 

َ
آیه در تکمیل بحث آورده است: »اَل َتْقُتُلوا أ

یکدیگر را نکشــید، از ســیاق آیه دریافت می شود 
کــه دخل و تصرف اموال دیگــران بدون روش های 
صحیــح عقایی و بی رضایت منجــر به درگیری و 
قتل خواهد شــد، خداوند نسبت به شما رحیم است 
و هشدار داده اســت که از دخل و تصرف اموال و 

حقوق پرهیز کنید تا منجر به قتل نشود.
کید قرار  در آیــه 199 بقــره همین موضوع مــورد تأ
ْمَواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلَباِطِل«. در 

َ
ُکُلوا أ

ْ
می گیــرد، »َو اَل َتأ

بین خودتان با روش هــای غیرصحیح و غیرعقانی 
اموالتــان را نخورید. آیه جامعه دینــی را از خوردن 
امــوال یکدیگــر با روش هــای ناصــواب منع کرده 

است.
ْمَواَل 

َ
ُکُلــوَن أ

ْ
ِذیَن َیأ در آیه 10 ســوره نســاء، »ِإنَّ الَّ

ُکُلوَن ِفی ُبُطوِنِهْم َنارًا َو َسَیْصَلْوَن 
ْ
َما َیأ اْلَیَتاَمی ُظْلمًا ِإنَّ

َســِعیرًا«. آنانی که اموال یتیم را بــه ظلم می خورند 
و حقوق آن ها را پایمــال می کنند در حقیقت آتش 
می خورنــد. خوردن مــال یتیم و دســت اندازی به 
حقــوق آن ها عمل ظالمانه اســت، درحالی که ظلم 
عقًا قبیح اســت و عمل قبیح هم عقًا حرام است. 
آیه، خــوردن اموال و تجاوز به حقــوق ایتام را نهی 
کرده، چون ظلم است و کسانی که به حقوق آن ها 
تعرض کنند، شکم های آن ها پر از آتش خواهد شد.

هر سه آیه خوردن اموال و تجاوز به حقوق دیگران را 
نهی کرده اند و نیز نهی داللت بر حرمت دارد. اکل 

مال به باطل حرام است.
ب. روایات

 روایات دومین منبع اجتهاد سنت قطعیه رسول اکرم 
اســت. روایات نیز خوردن مال و دخل و تصرف در 
حقــوق دیگران را باطل و حــرام می دانند و تصرف 
در مال دیگران با اســباب باطل و بدون اجازه آن ها 
حرم است. روایات با الفاظ گوناگون رسیده است.

»إّن رســول الّلــه )ص( قــال ... الیحــل دم امــرٍء 
مســلم و ال ماله إاّل بطیبة نفس منه«.: رســول خدا 
فرمود ... خون و مال مســلمان حال نیست مگر با 
رضایت خود او. )وســایل الشیعه، شیخ حر عاملی، 
ج 1، ص424(. همیــن روایــت با الفــاظ دیگر نیز 
آمده اســت »الیحل مال امرٍء إاّل عن طیب نفسه«: 
استفاده از مال مسلمان حال نیست مگر با رضایت 

او )مکاسب، ص85(.

حق در معنای عام عبارت اســت از »ســلطه ای که 
برای شــخص بر شخص دیگر یا مال یا شی ء، جعل 
و اعتبــار می شــود«. به عبارت دیگر، حــق، توانایی 
خاصی اســت که برای کس یا کســانی نســبت به 
شخص یا چیزی اعتبارشده و به مقتضای این توانایی، 
صاحب حق می تواند در متعلق آن تصرف کند یا از 
آن بهره برگیرد. پس حق، نوعی ســلطنت و اســتیا 
برای انســان بر چیزی دیگر است؛ خواه آن چیز که 
متعلق حق قرار می گیرد مال باشــد یا انسان. در این 
معنای عام، حق شامل ملك هم می شود و به موجب 
این تعریف، حق و ملك یك حقیقت واحدند؛ با این 
تفاوت کــه حق مرتبه پایین تری از ملك اســت و به 
ســخن دیگر، ملك یك مفهوم مشکك دارای مراتب 

است که اولین مرتبه پایین آن، حق است.
بــر اســاس همین تعریف عــام از حــق، در حقوق 
معاصر، حق به حق عینی و حق دینی تقســیم شــده 
است. حق به معنای خاص، عبارت است از توانایی 
خاص برای انجــام دادن عملی که گاهی به عین و 
گاهی به شــخص تعلق می گیرد، مانند حق تحجیر، 
حق خیار و حــق  قصــاص و...)دیدگاه های نو در 

حقوق، ج 1، ص: 232 (.
ْمَواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلَباِطِل« )با روش های غیر 

َ
ُکُلوا أ

ْ
»اَلَتأ

عقایی در اموال و حقــوق دیگران دخل و تصرف 
نکنیــد(. باطــل در لغت عبارت اســت از: »نقض 
الحق و هوما الثبات له عندالفحص عنه«. ضد حق 
و آنچه دارای ثباتی نیســت هنــگام تفحص از آن. 

)مفردات راغب(
در تعریف باطل آورده اند: به چیزی که اثر مقصود 
از عقد بر آن مترتب نیســت، هر دو مصداق تعریف 
شــی ء از طریق تعریف به لوازم آن اســت. از سوی 
دیگر دو شــی ء متقابل که تقابل آن ها به شکل عدم 
و ملکه اســت در حکم دو نقیض هستند که ارتفاع 

آن ها ممکن نیست.
صحت و فســاد عقد دو امر متقابل اند که تقابل بین 
آن ها از نوع تقابل عدم و ملکه است؛ زیرا منظور از 
صحــت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فســاد، 
تمام نبودن آن از حیث اجزا و شــرایط و عدم موانع 
اســت. بنابرایــن، تعریف صحت به چیــزی که اثر 
قصد شده از عقد، بر آن مترتب است و در برابر آن، 
عملی مانند معدوم اســت و غالبًا اثری بر آن مترتب 
نمی شود. بدین جهت سید مرتضی در تعریف باطل 
می گوید: »باطل عبارت است از هر فعلی که افاده 
حکم شرعی وجود آن مانند عدمش باشد.« )قواعد 

فقه، محقق داماد، ج 2، ص: 142 (
فرق بین ابطال و بطان در این است که ابطال فعلی 
است که ســبب حکم به بطان می شــود و بطان 
حکمی اســت که با ابطال و غیر آن محقق می شود، 
پس بطان اعم از ابطال اســت.)مجله فقه اهل بیت 

علیهم السام )فارسی(، ج 47، ص: 186 (.
خوردن اموال و تجاوز به حقوق دیگران نهی شــده، 
چون اکل مال به باطل حرام است. عامه طباطبایی 
درباره باطــل می آورد. تســلط بر امــول دیگری با 
روش های غیر مشــروع و غیرعقانــی. )المیزان، ج 

4، ص 317(.
ایــن روش دســتیابی به اموال و دخــل و تصرف در 
حقوق از نگاه شرع ممنوع است و در ادامه آیه روش 

صحت و فساد عقد دو امر 
متقابل اند كه تقابل بين آن ها از 

نوع تقابل عدم و ملكه است؛ زيرا 
منظور از صحت عقد، تمام بودن 
معامله و مقصود از فساد، تمام 

نبودن آن از حيث اجزا و شرايط 
و عدم موانع است
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)خطایی، ســید علی اکبر، خطایی نامه، به کوشــش 
ایرج افشــار، دانشــگاه تهران، 1345، ص 159(؛ و 
»خاقــان چین نتواند یک ســر مو از قانــون تجاوز 

کند«. )همان، ص 173.(
بی توجهی بــه قانون در جهان اســام و هر حاکم 
گاه  خود را قانون شــمردن، موجب شد تا متفکران آ

و مسئول در پی چاره بودند.
 ایــن دغدغه در بین دســته ای از متفکــران قرن 13 
هجری شمســی ایران دیده می شــود. یوسف خان 
مستشــارالدوله پیــش از دیگــران متوجــه این نکته 
اساســی در تاریخ حقوق شده بود که راه حکومت 
قانون جــز از مجری تبدیل احکام شــرع به حقوق 
جدید همــوار نخواهد شــد. پس ضــرورت تبدیل 
حقوق شــرع به قانون یک امر اجتناب ناپذیر است.

)نظریه حکومت قانون در ایران، 247(.
جنبش های اجتماعی- سیاســی ایرانیان کمتر دارای 
دســتاوردهای حقوقی بوده اند. ایده و دستاوردهای 
حقوقی امری ماندگار در تحوالت اجتماعی هستند؛ 
اما بر حسب معمول در ادامه سنت روشنفکری ایران 

حقوق نمی دانستند. )همان، 247(.
روشــنفکران ما معمــواًل دارای مطالبــات اجتماعی 
و سیاســی می باشــند و کمتــر به نقــش حقوق در 
تحــوالت جامعه توجه دارنــد. در منطق قانون، حق 
به خودی خود مفهوم انتزاعی اســت و قانون تحقق 
عینی حق اســت. به تعبیر دیگر حقــوق اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی، نظام انتزاعی قانون را می رساند 
و قانون نظام عینی حقوق اســت؛ اما در رابطه قانون 
و عدالــت باید گفــت، غایت قانــون همانا عدالت 
اجتماعی است. عدالت در مفهوم متحقق آن چیزی 
نیست مگر اینکه نیازمندی های هرکس برآورده شود 
و حقــوق هرکس به خودش برســد. )در حکومت 

قانون، ص 171(
پس ضروری اســت که حقوق شرع به قانون تبدیل 
شــود؛ زیرا قانون مطلق است و امر شخصی نیست. 
اجــرای آن ضــرورت قطعــی اســت و از هوس و 
خودســری افــراد مصون اســت. همــه در برابر آن 
مساوی هســتند در این صورت گزاره های شرعی و 

حقوق شرع در جامعه تحقق عینی می یابد.
گزاره های دینــی آنگاه که به صــورت قانون درآیند 
ضمانــت اجرایی می یابنــد. حق الناس از محکمات 
حقــوق شــرعی اســت، این حقــوق آنــگاه تحقق 
عینــی و غیرقابل نقض می یابد کــه به صورت قانون 
درآیند، زیرا پندهــا و موعظه ها، گزاره های اخاقی 
هســتند که الزام آور نیستند و حتی گزاره های الزامی 
ماننــد وجوب و حرمت فقهی نیــز ضمانتی اجرایی 
جز ایمان فــردی ندارند. آن گاه که این دســتورات 
به صورت قانون موضوعه درآیند، از ضمانت اجرایی 
برخوردار خواهند شــد. این معضل در کشــورها و 
سرزمین هایی که از بی توجهی به قانونی رنج می برند 

حساسیت بیشتر می یابد.■

پی نوشت
1. هر ممنوعی که در آن عقاب است.

در فقــه به هم رأی بــودن علمای مذهبــی در امری 
دینی گفته می شود. فرهنگ فارسی معین، اجماع را 
این گونه معنی می کند: 1. گردآمدن، متفق شدن بر 
انجام کاری؛ 2. جمع کردن؛ 3. در فقه اســامی به 
معنی اتفاق کلمه فقها در مسئله ای یا امری. حال که 
در موضوع حق الناس ادله تمام است زیرا موضوع در 
آیات قرآن و روایات و حکم عقل بر آن داللت دارد 

در این صورت نیازی به اجماع نیست.
»اگرچــه فقهــای عظــام اجماع بر حرمــت تضییع 
حقــوق مردم دارنــد. ولی با وجــود داللت صریح 
آیــه و روایــات و نیز عقــل بر حرمــت تضییع حق 
ناس داللــت دارد در این موارد اجمــاع فاقد اعتبار 
است«)مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، ج 5، ص 

187؛ مصطلحات فقه، ص 391(. 
سخن پایانی

حقــوق مــردم یــا حق النــاس از مــوارد اجماعی و 
غیرقابل نقض در فقه اســامی است که به هیچ وجه 
نمی تــوان بــدون رضایت صاحب حــق در اموال و 
حقوق او دخل و تصرفی کــرد. برای اثبات مدعی 
به ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع رجوع 

شد.
در نظام هــای حقوقــی پیشــرفته قوانیــن حقوقی، 
نظام مندی هــای غیرقابل نقــض هســتند کــه همه 
در مقابــل آن خضــوع می کننــد. حق الناس گرچه 
در نظام فقه اســامی به رســمیت شــناخته  شده و 
غیرقابل خدشه است، ولی در کمتر برهه تاریخی در 
دولت های اســامی و بین مسلمانان این اصل مورد 
احترام و نقض ناپذیر بوده است. حقوق شرعی اگر 
به قانون تبدیل شود ضمانت اجرا می یابد در غیر این 
صورت احکام فقهی، امری فردی تلقی می شــود و 

در برداشت های فردگرایانه محصور می ماند.
علی اکبر خطایی در قرن 15 میادی به شــرق آسیا و 
چین مسافرت و مشاهدات خود را ثبت کرده است 
و در آن گزارشــی از جایــگاه قانــون در آن جوامع 
داده و بر فوت قانون در مملکت اســامی افسوس 
می خورد: »از خرد و بزرگ چینیان مطیع یکدیگرند 
کــه یــک کار دو بار فرمودن و یک ســخن دو بار 
گفتــن نبود. دریغا در مملکت اســامی بایســتی« 

نمی تــوان حد را یک بــار به عنوان حــق الّله و دیگر 
بار به عنوان حق الناس اجرا کــرد، بلکه اجرای تمام 
حدود به خاطر حق الّله بوده به جز حد قذف که در 
آن اختاف شده اســت.)مبانی حکومت اسامی، 

ج 3، 633(.
در روایــت دیگــری که همان مفهوم ســابق را تأیید 
می کند می توان به این روایت اشاره کرد: »و الیشفع 

فی حق امرء مسلم و ال غیره اال باذنه«.
درباره حق انسان مسلمان یا غیر آن نمی توان شفاعت 
کرد مگر بــا اجازه او. صراحت در »َفَمــْن ُعِفَی َلُه 
ِخیِه« و روایات جواز عفــو ولی دم از قصاص 

َ
ِمــْن أ

یا مقــذوف از حد قــذف آمده اســت. )مجله فقه 
اهل بیت علیهم السام )فارسی(، ج 7، ص: 65 (.

»حق النــاس ال یســقط بالتوبه و یمکن الســقوط لو 
تــاب قبل الثبــات و الظفر«. حق ناس بــا توبه نیز 
ساقط نمی شود زیرا از موارد غیرقابل نقص در فقه و 
نظام حقوق اســامی است. )زبدة البیان فی احکام 

القرآن، ص 633(.
ج. حكم عقل:

عقل به قبح ظلم حکم می کند. از ســوی دیگر ظلم 
ســبب خشــم مولی )موال منظور الله است( می شود 
همان گونه که ارتکاب ظلم قبیح اســت، موال )الله 
و شــارع( ما را نهی کــرده تا آن را تــرک کنیم. از 
مسلمات است که انجام هر فعل قبیح حرام است و 

ترک آن ها عقًا واجب است.
کم فروشــی، به معنی اعم ظلم در حق غیر اســت و 
ظلــم به حکم عقل قبیح اســت و آنچه عقل حکم 

کند، شرع حکم خواهد کرد.
ظلم تعدی از حد شرعی است که عقا و شرعًا قبیح 
و حرام اســت. یا غصب اموال و دخل و تصرف در 
حقوق دیگران حرام است و بر عقا، شرعًا، اجماعًا 
ْمواَلُکْم 

َ
ُکُلــوا أ

ْ
و ضرورت شــرعی اســت بنابر )الَتأ

َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل( هر غضب مردود است.
مقدس اردبیلی فتــوا می دهد که دخل و تصرف در 
مــال غیرعقًا و عقــًا حرام اســت.)مجمع الفایدة 

والبرهان، ج 6، 341(.
د( اجماع:

یکی از ادله چهارگانه در استنباط فقه است. اجماع 
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پیشــین  ■ گفت وگوهــای  در  آنچــه  از 
کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  گذشــت، 
تفاســیر ظاهرگرایــان و اخباریان از قرآن 
مبتنی است بر الف: معانی ظاهری آیات 
و به تعبیر دیگر اولین معنایی که برای هر 
کلمــه و عبــارت و جمله قرآنــی به ذهن 
)حتی به اذهان ابتدایی( خطور می کند؛ 
ب: روایات منسوب به اهل بیت. درباره  
نكاتــی  تفاســیر،  ایــن  نقطه ضعف هــای 
مطــرح شــد. دربــاره دیگر شــیوه های 

تفسیری نیز توضیحاتی بدهید.
اخباریــان،  □ و  ظاهرگرایــان  تفاســیر  برابــر  در 

قدیمی ترین شیوه تفسیری، از آِن خردگرایان متقدم 
است و من در اینجا به توضیحاتی درباره شیوه چند 
تن از آنان اکتفا می کنم و از میان آنان، نخســت به 

سراغ سید مرتضی علم الهدی می روم. 
اشــاراتی  ■ نخســت  اســت  مناســب 

به جایگاه این مرد بزرگ در تاریخ تشــیع 
داشته باشیم. 

این سید بزرگوار، یکی از سه عالم عظیم الشأنی  □
اســت که از آنان با عنوان مشایخ ثاثه یاد می شود 
و آرای آنــان در فقــه و اصول و کام و تفســیر و 
دیگر علوم اســامی، نهایت اعتبار را در نظر قاطبه  
علمای شــیعه دارد. از لحاظ قرب نسبی به معصوم 
نیــز هیچ یک از علمــای طراز اول شــیعه را با او و 
برادرش – سید  رضی- برابر نمی شمارند؛ زیرا نسب 
پدر آن دو، با همان تعداد واسطه به امام کاظم )ع( 
و امامان قبلی می رســد که به نســب امام عصر )ع( 
می رســد؛ و خود او محضر کســانی را درک کرده 
کــه دوره غیبت صغــری و احتمــااًل محضر نواب 
خاص امــام عصر را درک کرده انــد )ازجمله پدر 
خــود وی(. ســید بحرالعلوم، او را بــا این عبارات 
می ســتاید: »سرور علمای شــیعه که پس از امامان 
پــاک، از همه کس برتــر بــود و دانش هایی را در 
وجــود خود فراهم آورد که هیچ کس به آن دســت 
نیافت و از فضایلی برخوردار بود که او را از همگان 
ممتــاز گردانید. علمای موافــق و مخالف، به تقدم 
وی بر همه علمای متقدم و متأخر معترف اند«. نیز 
در احــوال او و برادرش آورده اند که آن دو بزرگوار 

و مادرشــان، در عالم رؤیا بر شــیخ مفید به صورت 
امامیِن حســنین و حضرت فاطمــه زهرا )س( ظاهر 
شــده اند و نیز امام علــی )ع( در عالم رؤیا بر یکی 
از بــزرگان ظاهر شــد و ســید مرتضــی را با لقب 

علم الهدی خواند. 
شیوه تفسیری وی چگونه بوده؟  ■
در ایــن مورد، نخســت به پــاره ای از نقدهای  □

صریــح و شــجاعانه وی بــر اخباریــان )از جمله 
می کنیــم.  اشــاره  مســلک(  اخبــاری  مفســران 
می نویســد: بدان کــه اعتراف به صحــت آنچه در 
روایــات آمده، واجب نیســت؛ زیــرا احادیثی که 
در کتاب هــای شــیعه و کتاب های همــه مخالفان 
مذهبِی ما روایت شــده، مشــتمل بر انــواع خطاها 
و مطالــب باطل اســت که پــاره ای از آن ها محال 
اســت و حتی در عالــم تصور، قابل تحقق نیســت 
و پــاره ای دیگر، باطل اســت و بر بطان و فســاد 
آن هــا می تــوان دلیل اقامــه کرد - همچون تشــبیه 
خدا بــه خلق، مجبور بودن انســان در اعمال خود، 
دیده شــدن خدا با چشــم، اعتقاد به صفات منفک 
از ذات بــرای خدا- و کیســت که بتوانــد اباطیلی 
را که در احادیث آمــده، احصا کند و حدومرزی 
برای آن ها مشــخص کند؟ بنابراین واجب است که 
هر حدیثی را با عرضه کــردن آن بر عقل ها، به بوته 
نقد بســپاریم. }این برخاف نظر کسانی است که 

می گوینــد عقانیت باید نشــأت گرفته از احادیث 
باشــد.{ و اگر در این مرحله درستی آن تأیید شد، 
آن را با دالیل درست، مانند قرآن و آنچه در معنای 
آن اســت، عرضه بداریم و اگر در ایــن مرحله نیز 
صحــت آن تأیید شــد، جایز خواهد بــود که آن را 
حــق و راوی آن را صادق بدانیم؛ اما چنان نیســت 
کــه هر خبری را که بشــود حق شــمرد و از طریق 
آحاد، وارد شده باشــد، بتوان به صداقت راوی آن 
اطمینان داشت. اما اخباری که ظاهر آن ها مخالف 
حــق و مغایــر عقاید صحیح اســت، بــر دو بخش 
اســت که بخشــی از آن ها را می توان به شــیوه ای 
طبیعــی و دور از تکلــف تأویل کــرد و این بخش 
از روایات می تواند راســت باشــد و تأویل مقبول از 
نظر ما همین اســت. اما اخباری که جز با تکلف و 
دور کردن عباراِت آن ها از مــرز فصاحت – و حتی 
از مرز ســداد و درستی-  تأویل پذیر نباشد، ما یقین 
داریم که آن ها دروغ اســت؛ به ویژه اگر آن اخبار، 
به پیامبر یا امامی نســبت داده شــود که به یقین در 
باالترین مرتبه حکمت و درســت گویی و به دور از 

معماگویی و لغزپراکنی است. 
در اینجا ســیدمرتضی به خبری اشــاره می کند که 
به موجــب آن، امام صادق )ع( فرمــود: »خدایی 
که قادر اســت آســمان و زمین و کوه ها و درختان 
و دیگــر چیزها را در عدســی چشــم جــای دهد، 
می توانــد دنیا را در داخل یک تخم مرغ جای دهد، 

گفت و گو با اکبر ثبوت

بررسی مکتب تفکیک از منظر آرای سید مرتضی

بخش پایانی 



93
ره 

ما
شـ

    
|   

 94
هر 

و م
ور 

هری
 ش

   |
 13

0

بی آنکه تخم مــرغ، بزرگ یا دنیا کوچک شــود«. 
ســپس می نویسد: »ظاهر این خبر مستلزم آن است 
که امــری محال را که بطــان آن بالضروره معلوم 
اســت، جایز بشــماریم. هرچنــد آن را کلینی، در 
کتاب التوحیــد از کتاب کافی نقل کرده اســت؛ 
زیرا این مــرد و دیگر علمای مذهــب ما،  احادیث 
زیادی در کتاب هایشــان روایت کرده اند که محال 
و باطل بودن در ظاهر آن ها آشــکار است و روایت 
مذکــور نیز به اغلب احتمــاالت و به احتمال  قوی، 
روایتی ســاختگی است که از سر مکر و نیرنگ در 
هم بافته اند«. در دنباله، ســید  مرتضی تأویلی برای 
روایت مذکور ذکــر می کند که با ظاهر عبارت آن 
نمی خوانــد و در آخر می نویســد: این نزدیک ترین 
تأویلی اســت که بــرای این خبــر »خبیث الظاهر« 
می توان ذکر کرد )رسائل مرتضی، ج1، صص411- 

 .)408
نیز ســید مرتضی در نقد کســانی که در اســتنباط 
احــکام دین یا برای شــناخت عقایــد حقه، به خبر 
واحد اســتناد می کنند، می نویســد: »در میان تمام 
کســانی که عمل به خبر واحد را واجب می دانند، 
اختافــی دراین باره نیســت کــه راوی ایــن خبر 
باید عــادل باشــد؛ و آن گاه الزمه عدالــت نزد ما 
آن اســت کــه راوی، در اصول و فــروع پیرو حق 
و معتقــد به حــق باشــد و از مذهبی کــه دالیل بر 
بطــان آن داللت دارد، پیروی نکنــد و به گناهان 
و کارهای زشــت تظاهر نکند. این شــرایط ایجاب 
می کند که هیچ یک از احادیثی که پیروان بی شمار 
مذهب واقفیــه - همچون طاطری و ابن ســماعه- 
روایــت کرده انــد، مبنــای عمل قرار نگیــرد؛ زیرا 
آنان موســی بن جعفــر )ع( را خاتم امامان و مهدی 
می دانند و هیچ یک از امامان بعدی را قبول ندارند. 
آن گاه مســتندات بخش اعظم فقــه و بلکه تمامی 
آن، یا از روایاتی اســت که واقفیان نقل کرده اند یا 
از روایات غالیان و خّطابیان و مخمسه و حلولیان و 
محدثان قم است که خدا را به خلق تشبیه می کنند 
و جبری اند و به راســتی همگی محدثان قم، بدون 
اســتثنا - منهای ابوجعفر صــدوق- خدا را به خلق 
همانند می کرده اند و جبــری بوده اند و کتاب ها و 
تصنیف هایشــان بر این دعوی گواهی می دهد و آن 
را تأیید می کند. ای کاش می دانســتم کدام روایت 
از این معایب پیراســته اســت و در اصل  و فرع آن، 
کســانی از واقفیه یا ُغات یــا قمی های جبری که 
خدا را به خلق همانند می کنند، نباشد؟ با بررسی و 

آزمایش می توان این مدعا را ثابت کرد. 
تازه اگر روایتی از این معایب پیراســته باشد، راوی 
آن یــک مقلد صرف خواهد بــود که اعتقاد وی به 
مذهــب خویش، بــر پایه حجت و دلیل نیســت و 
کسی هم که بدین گونه باشد، به نظر شیعه، نسبت 
به خدای تعالی جاهل اســت و نمی توان او را عادل 
شمرد و در شریعت، روایات وی پذیرفتنی نیست و 
در میان راویان و گزارشگران احادیث ما، کسی که 
از این عیب پیراسته باشد، نیست؛ و هریک از آنان 
وقتی از او درباره مستند اعتقادش به توحید و عدل 
و نبوت و امامت سؤال شود، تو را به روایات حواله 

می دهــد و برایت احادیث می خوانــد. درحالی که 
اگــر این اعتقادات را از طرق صحیح فراگرفته بود، 
وقتی از او درباره مستند اعتقادش سؤال می کردند، 
بــه همان طرق اســتناد می کــرد، درحالی که چنین 
نمی کند و انکار این واقعیت، برای دین داران بســی 

زشت است.
در میان راویان و گزارشــگران احادیث ما کســانی 
هســتند کــه قیــاس را حجــت می داننــد؛ و برای 
اســتنباط احــکام دیــن، آن را معتبــر می شناســند 
همچــون فضل بن شــاذان و یونــس و گروهی که 
شناخته شــده اند. آن گاه شبهه ای نیست که عقیده 
بــه صحت قیــاس در دین، باطــل و برخاف دین 
اســت و با وجود آن، عدالت کســی ثابت نیســت 

)رسائل مرتضی، ج3، صص310 و 311(. 
الزمــه یــادآوری آنچه دربــاره قول ســید مرتضی 
آوردیم آن است که: تمامی علمای شیعه قم تا پیش 
از شیخ ابوجعفر صدوق، از جمله پدر شیخ صدوق 
)صدوق اول ابوالحسن علی( زکریا ابن آدم، محمد 
بن حســن صّفار،علی بــن ابراهیم قمــی، عبدالله 
بــن جعفر حمیری، محمد بن حســن بن احمد بن 
ولید، ســعد بن عبدالله اشعری و ... همگی جبری 
مذهب بوده باشــند و خدا را شــبیه خلق انگارند و 
روایــات هیچ یک از آنان در خــور قبول و پذیرش 

نبوده باشد.   
در برابــر نكوهش های ســید مرتضی  ■

آنــان  شــیوه های  نقــد  و  اخباریــان  از 
تفســیر، الزم  تفقــه و  و  در دین شناســی 
اســت کســانی را کــه او بــر شــیوه آنان 
در دین شناســی و تفســیر و تفقــه صحــه 

بشناسیم.   گذاشته 
ســید مرتضی در میان تمامی علمــا و متفکران  □

پیش از خود، خردگرایان را بیش از همه می ســتاید 
و شــیوه ها و عملکردهــای آنــان را تأیید می کند و 
علی رغــم اخباریانی که گزارش هــای متعدد، ولی 
بی پایه ای را برای تخطئه حسن بصری دستاویز قرار 
داده و از دادن هیچ گونه نســبت ناروایی به او دریغ 
ندارند، در برابر آنان، سید مرتضی بیشترین حرمت 
را به وی نهاده و از او بدین گونه یاد می کند: یکی 
از کســانی که در ترویج اعتقاد به عدل خدا پیشرو 
بــود و )علی رغم حکام عصر وی که طرفداران این 
عقیده را ســرکوب می کردنــد( از تصریح علنی به 
عدل الهی پروا نمی کرد، حسن بود. سپس گزارش 

کرامت گونه ای برای حســن نقل می کند و آن گاه 
می نویســد: از جمله سخنان حســن در تصریح به 
عــدل الهی: »هر کــه پندارد که خــدای عزوجل 
مقدر داشــته کــه آدمیــان )بی آنکه اختیار داشــته 
باشــند( گناه کننــد، روز قیامت به گونــه ای بیاید 
که ســیاه روی باشــد.« وی می گفــت: همه امور 
را می توان بــه قضا و قدر نســبت داد مگر گناهان 
را. نیــز مرتضی می نویســد: حســن در فصاحت و 
شیواگویی جایگاهی برتر داشت. اندرزهای او بلیغ 
و رسا و دانش او بسیار بود. همه سخنان پندآمیز او 
و آنچه درباره  دنیا گفته- یا بیشتر آن ها- در لفظ و 
دســت کم در معنا، برگرفته از گفتار امیرمؤمنان)ع( 
اســت. پس او در این صحنه، پیشوا بود و به نهایت 
درجه  کمال رســید. اعرابی ای کام حسن را شنید 
و در ســتایش وی گفت: مؤمن چون سخن گوید 
فصیح است و چون زبان به اندرز گشاید نیک خواه 
اســت. مرتضی نمونه های متعددی از مواعظ حسنه 
و نیز برخوردهای شــجاعانه حســن با حکام عصر 
خود را یاد کرده و گزارشــی از برخورد بســیار تند 
حســن با حجــاج را نقل می کند که  موجب شــد 
حجــاج تصمیــم به قتــل او بگیرد، ولی خدا شــر 
حجاج را از او دفع کرد. همچنین به ســؤال حجاج 
از حســن اشــاره می کند که حســن درباره علی و 
عثمان عقیده ای داشــته که موردپســند حکام وقت 
)دشــمنان علی و هواخواهان عثمان( نبوده و حسن 
بــا آنکه در یک قدمی اعدام قرار داشــته و نجاتش 
در گرو پاسخی بر وفق خواسته های حاکمان بوده، 
از دادن چنــان پاســخی خــودداری کرده اســت. 
همچنین قولی از حســن در تفسیر یک آیه را آورده 

و آن را تأیید می کند. 
به ذکر نمونه هایی از تفسیرخردگرایانه   ■

قــرآن  کریمــه  آیــات  از  مرتضــی  ســید 
بپردازید کــه با معیارهــای ظاهرگرایان و 
اخباریان اصاًل درخور پذیرش نیست.     

ســید مرتضی درباره حکایتی که از سخن گفتن  □
مورچه در ســوره نمل )آیه 18( آمده می نویســد: 
الزم نیســت کــه آن ســخن را واقعًا مورچــه گفته 
باشد، بلکه می توان گفت وقتی آن مورچه احساس 
خطر کرد، کسی که ماجرای مزبور را بازگو کرده، 
چنان سخنی را به عنوان زبان حال آن حیوان بر زبان 
آورده. به این اعتبار که اگر آن مورچه قادر به تکلم 
بود و در شــرایطی ترسناک قرار می گرفت، سخنی 
که بــه زبان می آورد مشــابه همان ســخن بود. اما 
کسانی که موارد گفتار فصیح و مراتب و شیوه های 
آن را نمی شناســند، از فهم این گونه امور عاجزند. 

)رسائل مرتضی، ج1 صص256- 255(  
همچنین ســید در تفســیر آیه 21 از ســوره نمل که 
حاکی از گفت وگوی هدهد و ســلیمان اســت دو 
قــول را ذکر کرده اســت. قول اول این اســت که 
هیچ گونه گفت وگوی لفظی در میان نبوده و هدهد 
چنان ســخنانی نگفته )لیس یکــون ماوقع منه قول، 
وال نطــق بهذا الخطاب المذکــور( تنها در حاالت 
این حیوان، نشــانه هایی بوده کــه داللت بر معنای 

در ميان راويان و گزارشگران 
احاديث ما کساني هستند که 
قياس را حجت مي دانند؛ و 

براي استنباط احکام دين، آن 
را معتبر مي شناسند همچون 

فضل بن شاذان و يونس و 
گروهي که شناخته شده اند
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این گفت وگوها می کرده یا بگوییم که نســبت قول 
و ســخن گویی به آن حیوان از باب مجاز است )نه 
حقیقــت( و این گونه تعبیرات در میان عرب ها و در 
ســروده ها و گفته های آن ها، فراوان است. چنان که 
یکــی از شــاعران گفته: »حوض پر شــد و گفت 
آرام! شــکم مرا پر کردی«. با اینکه ما می دانیم که 
حوض ســخن نمی گوید و فقط وقتی پر می شود و 
دیگر جایی برای آب نباشــد وضعیتی دارد که گویا 
)و نــه در حقیقت( می گوید: بس اســت که دیگر 

جایی برای آب نیست.     
در دنباله می نویسد: وقتی سلیمان هدهد را دید که 
از شــهر ســبا آمده، خود از زبان آن حیوان، درباره 
وضعیت آن شــهر و ملکه آن، ســخنانی گفت که 
اگر هدهد تکلم می کرد همان سخنان را می گفت. 
زیــرا هدهد کــه مملکت ســبا را دیده بــود، اگر 
قدرت بر ســخن گفتن داشت به سلیمان می گفت: 
من چیــزی می دانم که تو نمی دانــی و من زنی را 
دیــدم که بر آنان )مردم ســبا( فرمانروایی می کرد و 

سلطنت و تخت بزرگی داشت.    
در دنباله سخن، ســید مرتضی تصریح می کند که 
ازاین گونــه تعبیــرات مجازی در قــرآن و احادیث 
نبوی بســیار اســت چنان که در ســوره فصلت )آیه 
11( که ســخنی به نقــل از آســمان و زمین آمده، 
مقصــود آن اســت که اگر آســمان و زمین قادر به 
تکلم می بودند چنین سخنی می گفتند؛ و در سوره 
احزاب )آیه 72( که می خوانیم »آســمان ها و زمین 
از حمل امانت ســر باز زدند و ترســیدند« مراد آن 
اســت اگر امکان داشت آســمان و زمین از حمل 
امانت ســر باز بزنند و بترســند، از حمل آن سرباز 
می زدند و می ترســیدند و در حدیــث نبوی )ص( 
آمده اســت: »اگر قرآن را در پوســتی بنویســند و 
آن را در آتــش بیفکنند نخواهد ســوخت.« معنای 
آن- که در تقدیر اســت- این خواهد بود که: اگر 
آتــش چیــزی را به دلیل بزرگــی و عظمت قدر آن 

نمی سوزانید، آن چیز قرآن بود.    
بــا ایــن مقدمــات، نمی تــوان گفت که ســلیمان 
گزارش هــای مربوط بــه ســبا را از هدهد گرفت، 
بلکــه او پیش از حضور هدهد، از چگونگی قضایا 
گاه بود و وقتــی هدهد- پس از مدتی غیبت- به  آ
حضور او رســید و او دانســت که از مملکت ســبا 
آمده، همان ســخنان و گزارش هایــی را از قول آن 
حیــوان نقل کرد و به آن حیوان نســبت داد که اگر 
آن حیوان قادر به نطق و تکلم می بود، آن سخنان و 
گزارش ها را عرضــه می کرد؛ همان گونه که درباره 
سخن گفتن حوض و کوه گفتیم.)رسائل مرتضی، 

ج1، صص426-429(   
در قــرآن کریم آمده اســت که ســلیمان به هدهد 
گفــت: »این نامه مــرا ببر و به ســوی آن ها )مردم 
ســبا( بیفکــن و خود بازگــرد و بنگر کــه آنان چه 
می گوینــد.« اما ســید مرتضــی معتقد اســت که 
سلیمان، در حقیقت، هدهد را به عنوان قاصدی که 
نامه او را ببرد انتخاب نکرد و چنان ســخنی به وی 
نگفت، بلکه چون از حرکات ســلیمان نشانی هایی 

ظاهر شــد که مفهــوم آن، چنیــن انتخابی و چنین 
سخنانی بود، بنا بر آنچه در عرف عرب زبانان رایج 
است این سخنان را به او نسبت دادند. اگر کسی از 
ما نامه ای بنویسد و آن را بر بال پرنده ای به یکی از 
شهرها بفرســتد تا گزارش های مربوط به آن شهر و 
احوال آن را بشناســد، جایز است که دیگران چنین 
ســخنانی را به او نسبت دهند و چون بخواهند از او 
حکایــت کنند بگویند که وی پرنده را به رســالت 
فرســتاد و به آن پرنده گفت: »گزارش آنچه در آن 
شهر است را برای من بیاور و احوال و اخبار مربوط 
به فان موارد را برایم توصیف کن.« و بدین ترتیب 
آنچه را غرض وی بوده، به شیوه ای مطرح کنند که 
گویا بر زبان آورده و از موجودی که باید خواســته  
او را برآورده می کرده، به گونه ای یاد کنند که گویا 
پیکی بــوده و آن فرد وی را مخاطــب گردانیده و 
خواســته های خود را با او در میان نهاده است و از 
همین روی اســت که گویندگاِن شیوا هنگام سخن 
می گویند: »بر اســبم یا شــترم ســوار شدم و به آن 
گفتــم مرا به فان شــهر ببر و هر چــه زودتر مرا به 
آنجا برســان« با اینکه چنین ســخنی نگفته است. 
آنچه درباره  گفت وگوی ســلیمان و هدهد آمده نیز 
ازاین گونه است. )رسائل مرتضی، ج1، صص 430 

و 431(      
ســید مرتضی در تفســیر آیه 29 از سوره دخان که 
در آن، از گریه نکردن آســمان و زمین سخن رفته، 

اقوالی نقل کرده از جمله:   
مراد گریه نکردن اهل آسمان و زمین است نه خود 
آن دو؛ چنان کــه در آیه »از قریــه بپرس« مراد آن 
است که از اهل قریه بپرس. )امالی، ج1، ص 38(      
مراد از گریه نکردن آســمان و زمین، باران نباریدن 
بر قبــور آنــان و نروییدن گیــاه بــر آن و کنایه از 
محرومیــت آنان از رحمت خداســت. )همان ج1، 

صص 40 و 41(     
آیا محدثان و اخباری مسلكان می پذیرند  ■

که ســیدمرتضی بــا آن جایگاه رفیــع در عالم 

دیانــت چنیــن تفســیرهایی از آیــات قــرآن 
داشته است؟

دراین بــاره، بــرای نمونه به نقل چنــد جمله از  □
میرزاحســین  متأخر،حاج  بــزرگ  کتاب محــدث 
نــوری بســنده می کنیــم. می نویســد: علم الهدی 
ســیدمرتضی و جماعتــی از متکلمیــن کــه برای 
حیوانات، ادراک و شــعور و نطقی قائل نیســتند، 
آیــات و اخباری را که داللت بــر وجود ادراک و 
شــعور و نطق در حیوانــات دارد، تأویل کرده اند. 
سید در کتاب مسائل طرابلسیات، در ذیل سخن از 
گفت وگوی مورچه با سلیمان)ع(  که خدای تعالی 
در قــرآن نقل کرده می گوید: »اولین مورچه ای که 
لشکر سلیمان را دید ترسید و صدایی کرد که نشانه 
 ترس او و برای هشدار دادن به سایر مورچگان بود؛ 
چنان کــه نظیر ایــن ماجرا را در ســایر حیوانات نیز 
می توان دید«. نوری در دنباله  ســخن از قول ســید 
آورده اســت کــه: »یعنی این گفت وگــوی بلیغ و 
طوالنــی میــان ســلیمان)ع( و مورچه کــه خدای 
تعالــی در قــرآن حکایت فرموده، الزم نیســت که 
حتمًا واقع شــده باشــد، بلکه می توان گفت: چون 
آن مورچــه، مورچــگان دیگر را از خطــری که با 
نزدیک شدن سپاه سلیمان متوجه آنان بود ترسانید، 
بنابرایــن می تــوان این وضعیــت را به صورت چنین 
گفت وگویی ترســیم کرد. زیرا اگر آن مورچه قادر 
به ســخن گفتن بود و می خواست ســخنی بگوید، 
جــز همان چــه را در قــرآن از او حکایــت کرده 
نمی گفــت.« همچنین از کتاب امالی ســید چنین 
نقل می کند: انتســاب فعل تکلم به مورچه از باب 
مجاز و اســتعاره اســت. )لؤلؤ و مرجــان، نوری، 

صص126- 125(
باری این نمونه های معدود را از تفســیرهای ســید 
مرتضــی از آیات قــرآن ماحظه فرمایید و ســپس 
به ســراغ تفســیرهای اخباریان و ظاهرگرایان بروید 
و آنچــه را آنــان در ذیــل همیــن آیات نوشــته اند 
بخوانید و با ســخنان ســیدمرتضی مقایســه کنید. 
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چنان که می بینید ســیدمرتضی تمام آنچه را درباره 
گفت وگوهای ســلیمان با مورچه و هدهد در قرآن 
آمــده، یک سلســله تعبیــرات مجــازی می داند و 
به هیچ وجــه ظاهر آن ها را کــه حاکی از وقوع امور 
خارق العاده اســت نمی پذیــرد و روایات فراوانی را 
هم که گفت وگوهای ســلیمان بــا مورچه و هدهد 
را با شرح و بســط گزارش می کنند موردتوجه قرار 
نمی دهد، درحالی که اخباریان و ظاهرگرایان آیاتی 
را کــه حاکــی از گفت وگوی ســلیمان با هدهد و 
مورچه اســت به همان معنای ظاهری آن می گیرند 
و در تأییــد معانی ظاهری آن نیــز روایات و اخبار 
بسیاری را که وارد شده مستند خود قرار می دهند. 

برخــی معتقدنــد کــه در واکنــش بــه  ■
معتزلــه و تأکیــد بیش ازحد بــر عقل بود 
که اشــعری گری شــكل گرفــت. درواقع 
بــر  بیش ازحــد  تأکیــد  عمــاًل  ازآنجاکــه 
مســائلی  انــكار  بــه  منجــر  عقالنیــت، 
چون معــاد و حتی وجود خدا می شــد، 
اشــعری گری شــكل گرفــت تــا اهمیــت 
عقالنیــت را بــه نفــع دیــن داری کاهش 
دهد. آیا مواضع شــریف  مرتضی در این 

رابطه نزدیک به معتزله نیست؟
یک بحث این است که نظریات سید مرتضی و  □

علمای هم فکر و هم مســلک او مثل استادش شیخ 
مفید و برادرش شریف رضی، و نیز  ابن شهرآشوب 
و حتی تا حدودی شــیخ طوسی و شــیخ طبرسی، 
بدون شک طرز تفکرشــان به معتزله نزدیک است 
و بعضــی از پیشــوایان معتزله را تجلیــل می کنند و 
پاره ای نظریات آنان را ارج می نهند. مثًا شــریف 
مرتضی علی رغم همه نقدهای تند خود به محدثان 
شــیعی قم، از برخــی بــزرگان معتزله و پیشــروان 
خردگرایی، با حرمت فــراوان یاد می کند. تردیدی 
هم نیســت که در پاره ای موارد شــباهت هایی بین 
نظریات سیدمرتضی و معتزله وجود دارد، اما سؤال 
این اســت کــه آیا این شــباهت می توانــد دلیل رد 
نظریات او باشد؟ و آیا نظریات علمای مخالف او، 

شبیه اشعری ها و حنبلی ها نیست؟
اگر صرف شــباهت نظریات کسی با یک فرقه غیر 
شــیعی، دلیل بر مردود بودن آن باشــد، دیگرکسی 
از علمای شــیعه باقی نمی مانــد، چراکه به هرحال 
همیشــه می تــوان شــباهت هایی میــان آرای وی و 

یافت.  متفکران غیرشیعی 
نکته دوم اینکه اگرچــه معتزله در پاره ای موارد در 
عقل گرایــی افــراط کرده اند، اما آیا افــرادی نظیر 
شــریف  مرتضی و شــریف  رضی هم دچار همان 
افراط هــا بوده اند؟ اگر چنین بود که علمای شــیعه 
مقامشــان را به عرش نمی رســاندند و آن ها را تالی 
تلــو معصــوم نمی شــمردند. آنچه را مــن در آغاز 
گفت وگــو، در توضیــح جایگاه مرتضــی در نظر 
علمای شیعه آوردم در نظر بگیرید و سپس بگویید 
شــخصیتی با آن درجه از علم و قداست را می توان 
تحت تأثیر یک فرقه  غیر شیعی شمرد و نظریات او 

را ناخالص و انحرافی دانست؟

می گوینــد او به هرحال معصوم نبوده  ■
و نظریاتــش حاصل اجتهاد اوســت و ما 
در عیــن احترامی که بــه او و نظریات او 
می گذاریم، حــق خود را بــرای اجتهاد 
او  بــا  اندیشــه هایی مخالــف  و داشــتن 

محفوظ می داریم.
ما هم چیزی بیش از این نمی خواهیم که شــیوه  □

شــریف مرتضی،یعنــی عقل گرایــی در برخورد با 
آیــات و احادیــث، به عنوان شــیوه  قابل احترام و نه 
الزامًا واجب القبول شــناخته شــود و کسی به دلیل 
اســتفاده  معقول از آن شیوه و نفی شیوه  اخباریان و 
ظاهرگرایــان در برخورد با کتاب و ســنت، متهم به 
انحراف نشــود؛ اما اینکه گفتید شیوه  عقل گرایان، 
به انــکار خــدا و معاد می انجامد، ســخن بســیار 
عجیبی اســت. آخر در کدام یــک از آثار مرتضی 
و دیگر عقل گرایان شــیعی و معتزلی، نشــانه ای از 
تردید در اصول ضروری اســام)چه رسد به انکار 
آن( می تــوان یافت؟ و آیا جز این اســت که اصول 
اصیــل اســامی را کــه ظاهرگرایــان و مخالفــان 
عقل گرایــی می خواهند بدون دلیــل عقلی به مردم 
بقبوالننــد، عقل گرایان می کوشــند بــا دلیل عقل 
و برهــان بــه اثبات برســانند تا جای هیچ شــک و 

شبهه ای در صحت آن ها نباشد؟
مــن از ایــن بحــث چنیــن اســتنباط  ■

کــردم که طبــق نظــر علمــای عقل گرای 
شیعه، آنچه از معانی آیات و روایات که با 
عقل متعارف مــا تطبیق ندارد را می توان 
ســؤال  دانســت.  اســتعاری  و  مجــازی 
این اســت که حدومرز چنین شــیوه ای 
تــا کجاســت؟ بســیاری از معجزاتــی که 
بــه پیامبران نســبت داده  شــده، با عقل 
مــواردی  نــدارد؛  همخوانــی  متعــارف، 
همچــون تولد عیســی از دختری باکره، 
ســخن گفتن او در گهــواره، زنده کردن 
مــردگان، اژدها  شــدن عصای موســی، 

خشک شدن بخشی از دریا و...
 آیا تمــام این موارد را می تــوان مجازی 
دانســت؟ می تــوان گفت تصاویــری که 
دربــاره روز قیامت در قرآن ارائه  شــده، 
واقعیــت ندارد و صرفًا اســتعاره اســت؟ 

آن گاه چــه مقدار از قرآن واقعی خواهد 
ماند؟

هیچ عالم عقل گرای شــیعی و معتزلی چه رسد  □
به شــریف مرتضی که در اوج قداســت و معنویت 
اســت،  هیچ گاه منکر وقوع معجــزات و حوادث 
خارق العاده نبوده اســت. منتها مشــکل اینجاست 
که افرادی که به معیارهای عقلی بها نمی دهند و با 
ظرایف زبان عرب آشنا نیســتند، دایره معجزات را 
پی درپی گســترش داده و تاش کرده اند بســیاری 
از حــوادث طبیعــی را هم که ذکر آن هــا در قرآن 
آمده، رویدادهایی خارق العاده قلمداد کنند. منطق 
علمای عقل گرا این اســت که معجزه، حدومرزی 
دارد و درســت نیســت که بر عقل بشر مهر بزنیم و 
به جای اینکه بــرای هر حادثه ای، مقدمات عقلی و 
طبیعی آن را بررســی کنیم، فــوری بگوییم معجزه 
شــد. به نظر اینان، تا جایی کــه زبان عرب، اجازه 
می دهد، می توان آیات و احادیث را حمل بر معنای 
مجازی کرد. سید مرتضی نه تنها خودش عرب زبان 
اســت، بلکه از بزرگ ترین ادیبــان عرب زبان و در 
شناخت ظرایف این زبان بســیار کم نظیر است. او 
وقتی به بســیاری از آیات و روایــات نگاه می کند 
بالعیــن و العیــان می بیند که آن ها هیــچ داللتی بر 
وقوع معجــزات و امور خارق العــاده ندارند؛ بلکه 
گزارش یک سلسله رویدادهای طبیعی است. منتها 
نه با زبــان عادی و مبتذل، بلکه بــا زبان فاخر و با 
زبان تمثیل و استعاره و مجاز و تشبیه. آن گاه کسی 
کــه اهل ورامین یــا قم یا فان روســتای دورافتاده 
خراســان و... اســت و زبان عربی زبــان پدری و 
مادریش نیســت، به ادبیات این زبان مسلط نیست 
و موارد اســتفاده از اســتعاره، مجاز، تمثیل و تشبیه 
را نمی دانــد، تمام آیات مبــارکات قرآنی را حاکی 
از وقــوع حوادث عقل گریز می بینــد؛ البته پیامبران 
معجزه هم داشــته اند، اما در یــک محدوده معین. 
اما نه آن گونه که برخی پنداشته اند که کار پیامبر و 
امام، این بوده که مــدام کارهای خارق العاده ارائه 

دهند. 
شــیعه  ■ عقل گــرای  علمــای  آیــا 

از  هــم  خــودش  پیامبــر،  می پذیرندکــه 
زمان تأثیر می پذیرفته؟ 

اگــر منظور این باشــد کــه پیامبر مأمــور بوده  □
بــا زبانی ســخن بگوید کــه زبان مــردم عصر او 
بــوده و او به اندازه  خــرد آنان با ایشــان گفت وگو 
می کرده، این ســخن درســتی اســت و در حدیث 
ِمْرَنا 

ُ
نبــوی هم می خوانیــم: »َنْحُن َمَعاِشــَر االْنِبَیآِء أ

ــاَس َعَلی  َقْدِر ُعُقوِلِهــم«. به این معنا،  ــَم الَنّ ْن ُنَکِلّ
َ
أ

زبان وحی متناســب اســت با عقول زمان نزول آن، 
اما نظریات جدید روشــنفکرانه ای که در این مورد 
مطرح می شود را باید در جای دیگری جزء به  جزء 

بررسی کرد.■

اگر صرف شباهت نظريات 
کسي با يک فرقه غير شيعي، 
دليل بر مردود بودن آن باشد، 
ديگرکسي از علماي شيعه باقي 

نمي ماند، چراکه به هرحال 
هميشه مي توان شباهت هايي 

ميان آراي وي و متفکران 
يافت غيرشيعي 
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ازآنجاکه ســید حســن زعیم نماینده مجلس چهارم، 
پنجم و ششم و شخصیت معروفی بود، خود را با غرور 
»زعیمــی« معرفی کرده بود، یعنی از هواداران ســید 
حسن زعیم، به ویژه اینکه همین قانون شناسنامه را خود 
زعیم در 13٠٤ نوشــته و به تصویب مجلس رســانده 
بــود، ولی مأمور تهرانی که با این خانواده و سیاســت 
آشنایی نداشــت، نام خانوادگی ایشان و فرزندانش را 

»زعیمی« نوشت.
مرحوم زعیم تحصیالت مقدماتی خود  ■

را در کجا و چگونه سپری کردند؟
تحصیات مقدماتی ایشان در کاشان و سپس در  □

تهران بود. پس از ترک اجباری ایران، تحصیات خود 
را در فرانســه ادامه داده و موفــق به دریافت دکترا در 
علوم سیاسی شد. همسر بلژیکی او که پس از مرگش 
برای مراسم ختم به ایران آمده بود، گواهینامه دکترای 

او را با خود آورده بود و به خانواده نشان داد.
پــای ایشــان از چــه طریقی بــه دنیای  ■

سیاست باز شد؟
زعیم در مبارزات مشروطیت فعالیت بسیار داشت  □

و بدین  واسطه بود که به عنوان یک شخصیت سیاسی 
دموکراسی خواه شناخته شد و محبوب مردم کاشان و 
نطنز گشــت. او در دوره چهارم مجلس شورای ملی 
نماینده کاشــان و نطنز شــد. در دوره پنجم به علت 
تاشش برای حل مســالمت آمیز بحران شیخ خزعل 
و پیشــگیری از حمله رضاشــاه به او، محبوب مردم 
خوزستان شــد و به درخواست بزرگان شهر شوشتر از 
آنجا به نمایندگی مجلس رســید. در دوره ششــم بار 

دیگر نماینده مردم کاشان و نطنز شد.
با این اوصاف چگونه شد که ایران را به  ■

مقصد فرانسه ترک کردند؟

و شــورش هایی درمی گیرد. زدوخورد با معترضان در 
شــیراز 70 تن و در تبریز هم شــماری کشته بر جای 
گذاشــت. بازرگاناِن معترض از فروش محصول خود 
به شرکت رژی خودداری کردند. سه بازرگاِن اسپهان 
و تبریــز و کاشــان )زعیــم( در یــک روز مقرر همه 
موجودی تنباکوی خود را که می بایستی به انگلستان 
می فروختند به میدان شهر آوردند و آتش زدند. بیشتر 
روحانی هــا از درگیر کردن خــود در این ماجرا دوری 
می جســتند. در تبریز، حاج میرزا جــواد مجتهد زیر 
بار تحریم فــروش تنباکو به بیگانه نرفــت. در تهران 
هم سید جمال الدین اسدآبادی از دخالت پرهیز کرد 
و از ســامرا هم خبر آمده بود که میرزای شــیرازی در 
پاسخ به نامه های متعدد درخواست تحریم، از دخالت 
خودداری می کند. نخســتین اعتــراض روحانیت از 
ســید محمدعلی مجتهد در شیراز بلند شد، بعد سید 
علی اکبــر فال اســیری )روحانی تبعیدی به شــیراز( 
به دیدن اســدآبادی رفــت و او را راضی کرد نامه ای 
به میرزای شــیرازی بنویســد و او را ترغیب به فتوای 
تحریم تنباکــو کند. روایت خانوادگی ما این اســت 
که نامه اســدآبادی را زعیم و صراف )شــاید پسرش 
آقا محمدجعفر کاظــم اف( و نماینده امین الضرب از 
تبریز به سامرا بردند و از میرزای شیرازی خواستند که 
فتوای تحریم تنباکو را بدهد؛ البته در تاریِخ نقل شده 
توسط روحانیت و همچنین جمهوری اسامی امتیاز 
این مقاومت فقط به میرزای شیرازی داده شده است.

در ســال 13٠7 که رضاشــاه صنعت تنباکــو را ملی 
اعام کرد و شرکت دخانیات ایران برپا شد، از هر دو 
خانواده صراف و زعیم در هیئت مدیره شــرکت داده 
شــدند. پس از درگذشت پدربزرگ، پدرم جای او را 

در هیئت مدیره گرفت.
در هنــگام صدور شناســنامه در 1313 در کاشــان، 
پدربزرگم در برابر مأمــور ثبت که از تهران آمده بود، 

میرزا سید حســن   خان زعیم در کجا و  ■
چه خانواده ای به دنیا آمد؟

ســید حسن خان زعیم فرزند ســید صادق حدود  □
127٠ خورشیدی در کاشان و به احتمال قوی در محله 
دروازه فیــن که بازارچه خانوادگی زعیم در آنجا واقع 

شده است، به دنیا آمد.
این گونه که شــنیده ام، پدر ایشــان دهدار و باغداری 
بزرگ و بــازرگان و شــهروندی بانفوذ بوده اســت. 
مادرشــان از طایفــه  شــیبانی و خواهــر نصرالله خان 
جلیل الملک )نماینده مجلس چهارم( و وحیدالملک 
)وزیر رضاشاه( بود. اگر بخواهم از نفوذ و قدرتمندی 
این بانو سخنی بگویم، باید گفت که سیاست شهر و 

گاهی فراتر از آن را تعیین می کرد.
ســوابق سیاســی این خانــدان چگونه  ■

بود؟
ایــن تیــره از خاندان زعیم همیشــه در سیاســت  □

کشــور دخالــت داشــته و صاحب نظــر بوده انــد. 
همچنین گویند که در کاشــان و شــهرهای پیرامون 
مانند نطنز و قم نفوذ بســیاری داشــته اند. پدربزرگ 
ایشــان که پدربزرگ پدربزرگ من می شود، یکی از 
تولیدکننــدگان و بازرگانان عمده تنباکو بوده اســت. 
بازرگانــان و صادرکنندگان بــزرگ تنباکوی آن زمان 
در اســپهان )حــاج محمدکاظم صراف( که نســبت 
خانوادگی با زعیم داشــت، تبریز )حاج محمدرحیم 
اصفهانی امین الضرب(، شیراز، کرمان، مشهد، تهران 
و کاشــان )زعیم( بودند؛ البته چــون صادرات تنباکو 
توســط امین الضرب به عثمانی انجام می گرفت، یک 
نماینده هم بــه نام طباطبایی در کاشــان برای خرید 
داشــت. پس از بستن پیمان انحصار تنباکو با شرکت 
رژی انگلســتان، نیمی از بازرگانان کشــور اعتراض 
می کنند. مذاکره با ناصرالدین شــاه به جایی نمی رسد 

مواجهه سید حسن زعیم با پهلوی ها

مهدی یار زمزم: سید حسن زعیم از معدود رجال سیاسی نیک نام ایران است. او منتخب 
ملــت ایــران در ادوار مختلف مجلس شــورای ملی بود. نامش در بین مــردم و به خصوص 
کاشــانی ها با مرگ مشــکوک او بــه یاد آورده می شــود؛ مرگــی تلخ در شــیرینی پیروزی 
انتخابات مجلس چهاردهم. در جست و جوی رد و نشانی از سید حسن زعیم به چهره ای 
شناخته شــده از خاندان او رسیدم که خود از فعاالن سیاسی جبهه  ملی است. مهندس 
کورش زعیم، فرزند ســید جواد و نوه عموی ســید حســن زعیم اســت که پاســخ برخی 
پرسش های من را می دانست. به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد درگذشت سید حسن 
زعیــم در این مصاحبه به طرح پرســش هایی پرداختم که به زندگانی وی مربوط می شــد، 
چیزهایی که شاید برای اولین بار بیان می شوند و احتمااًل شنیدنشان خالی از فایده نباشد. 
در صفحات پیش رو مروری هر چند کوتاه بر زندگی آن نماینده وطن پرست خواهیم داشت.

پس از 65 سال کوروش زعیم از زندگی سیاسی سیدحسن زعیم می گوید
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عاوه بر ایــن جریان، ماجرای تصویــب بودجه هم 
پیش آمده بود. روزنامه کوشش به تاریخ سوم دسامبر 
نوشــت: »در جلســه فوری که بعدازظهــر روز دوم 
دسامبر برگزار شــد، مجلس با 77 رأی مثبت بودجه 
وزارت جنگ را برای سال مالی 13٠3 تصویب کرد. 
بر اساس این مصوبه، بودجه تخصیص یافته به وزارت 
جنگ 9 میلیــون و 2٠٠ هزار تومان بــود. نمایندگان 
جناح اقلیت، از جمله زعیــم، حائری زاده و مدرس، 
به شــدت با تصویب ایــن بودجه مخالفــت کردند. 
آنــان مدعی بودند کــه 9 میلیون و 2٠٠ هــزار تومان 
بسیار بیشــتر از مصارف واقعی وزارت جنگ است. 
حائری زاده معتقد بود از آنجا که شمار واقعی نیروهای 
نظامی ایران، 2٠ هزار نفر است، این رقم می بایست تا 
٦٠٠ هزار تومان کاهش یابــد. مدرس نیز مدعی بود 
که شمار سربازان ارتش تنها 18 هزار نفر است و تعداد 
مارشــال ها در ارتش بسیار فراوان است.« مسئله دیگر 
مربوط به بحران شیخ خزعل در خوزستان و مخالفتش 
با رضاشاه بود. اقلیت مجلس با خشونت و زورگویی 
علیــه خزعــل مخالــف بودنــد، به ویژه کــه خزعل 
هم پیمانــان زیادی داشــت و یک درگیــری نظامی 

می توانست نتایج خون باری را در پی داشته باشد.
زعیم از سوی فراکســیون اقلیت مجلس به خوزستان 
رفت تا با شــیخ خزعل مذاکره و او را وادار به اطاعت 
از مرکــز کند. حضور زعیم در شوشــتر، چنان باعث 
محبوبیت او در آن منطقه شــد که در دوره بعد، مردم 

او را نامزد خود برای مجلس کردند.
درجه دشمنی رضاشاه با سید حسن زعیم را می توان از 
گفته او به شیخ خزعل استنباط کرد. رضاخان سردار 
سپه در سفرنامه خوزستان خود که توسط منشی ویژه 
او، فرج الله بهرامی نوشته شده، خطاب به شیخ خزعل 
می گوید: »من مســبوقم که شــکرالله  خان صدری 
قوام الدوله چندی در خوزســتان حکومت داشــت و 
می دانم که شــما با او خصوصیت تام و تمام دارید و 
گین مدرس و  همه مردم می گویند که مفاســد شرم آ
اقلیت مجلس و دربار ننگ آلود ]احمدشاه[، از طریق 
شکرالله خان صدری و سید حسن خان زعیم به شما 
تلقین می شود و پول شما هم از طریق آن ها به مصرف 

خائنین مملکت ایثار می گردد.«
پس از پادشــاهی هم ایــن برخوردها  ■

ادامه یافت؟
 بله؛ در زمان پادشــاهی هم بســیاری از صاحبان  □

زمیــن در مازندران و تهــران را بــا زور وادار می کرد 
بخشــی از اماک خود را به نام او منتقل کنند. سید 
حسن زعیم در ماقاتی )یا در مجلس، مطمئن نیستم( 
به شاه گفته بود که »اعلیحضرت، شما پادشاه هستید 
و تمام کشــور به شــما تعلق دارد، بنابراین نباید اموال 
محکومان را برای خود بردارید و اماک اشــخاص 
را به نام خود کنید«. رضاشــاه از این جسارت بسیار 

خشمگین شده بود.
ایشان با چه کسی ازدواج کردند؟ ■
زعیم در دانشــگاه با دختری اهل بلژیک آشــنا  □

می شــود و با هم زناشویی می کنند. پس از ازدواج به 
شــهر نیس در جنوب فرانســه رفتند و در آنجا با هم 
مغازه ای باز کردند که در آن کاه زنانه که تخصص 
خانمش بود تولیــد می کردند و می فروختند. از آن ها 

سید حســن زعیم چند بار با ســردار سپه برخورد  □
داشــت. برای مثال، یک بار که سردار سپه به مجلس 
آمده بود، زعیم با تحکم گفته بود »کاهت را بردار، 
اینجا خانه ملت است!« در مخالفت با تمدید قرارداد 
دارسی توسط رضاشــاه در مجلس هم گفته بوده که 
»شاه نباید خائن باشد. او می تواند نادان باشد، اشتباه 
بکند، بی تجربه باشد، ترسو باشد، ولی نمی تواند خائن 
باشد. زیرا صاحب خانه هرگز نباید علیه منافع منزلش 
تبانی بکند، هر چنــد که دیگران پیرامون او می  توانند 

خائن باشند، زیرا می  خواهند از خانه او بدزدند«.
 بــه دنبال اعمال روش های غیرقانونی و خاف عرف 
سردار ســپه نخســت وزیر مانند ترور میرزاده عشقی 
بود که سید  حســن زعیم پیشنهاد استیضاح او را داد. 
رضاخان از اســتیضاح مجلس وحشــت داشت، زیرا 
می توانست رؤیاهای بلندپروازانه اش را بر باد دهد. وی 
تاش کرد با جاروجنجال های تبلیغاتی و ایجاد ترس 
توســط عوامل خود در داخل و خارج مجلس، برنامه 

استیضاح را به هم بزند.
وحشت سردار سپه از استیضاح، بیشتر به خاطر مورِد 
اســترداد اموال مجرمان بود، زیرا او اموال مجرمانی را 
که به مرگ محکوم می شدند به نفع خودش مصادره 
می کرد. در روز استیضاح، هنگام ورود سردار سپه به 
مجلس طرفداران او شعار »مرده باد مدرس ـ زنده باد 
سردار سپه« سر دادند. مدرس در واکنش به شعارهای 
مخالفــان خود در مجلس، خودش شــعار »زنده باد 
مدرس و مرده باد ســردار ســپه« را با صدای بلند سر 
داد. سردار سپه آن را شنید و به شدت خشمگین شد و 
با مشت گره کرده، یا به نقل قولی دیگر با چوب دستی 
نظامی خود، به ســوی مدرس حمله کرد. نقل شــده 
که »ســردار سپه قوی هیکل به طرف مدرس رفت و با 
دست راست خود گلوی مدرس را گرفته به دیوار فشار 
می داد. سید حســن زعیم )از نمایندگان مجلس( که 
دید نزدیك است رضاخان پیرمرد را خفه کند، از پشت 
ســر سردار سپه، دو انگشت راســت خود را در دهان 
سردار سپه انداخته چنان سخت کشید که نزدیك بود 
دهان سردار سپه پاره شود. برخی می گویند که چون 
قدش از ســردار سپه خیلی کوتاه تر بود، نخست روی 
کول او پریده و ســپس دهانش را گرفته بوده است. 
رضاخان ناچار دست از گریبان مدرس برداشت، ولی 
چنان انگشــتان زعیــم را گاز گرفت که خون جاری 
شــد«. ســردار ســپه مدرس را رها کرد و خطاب به 
او گفت: »شــما محکوم به اعدام هســتید. من شما 
را از بین خواهم برد«. ســپس ســردار سپه به عوامل 
خود دســتور داد که هنگام خــروج نمایندگان اقلیت 
استیضاح کننده از مجلس، آنان را مصدوم و مضروب 

نمایند«.

ایشــان چند برخورد جدی بــا رضاخان، در زمان  □
نخســت وزیری و نیز پادشاهی داشــت. در مجلس 
شــورای ملی جزو فراکســیون اقلیت و سخنگوی آن 
بود. وقتی بــه علت انتقادهای شــدید و تندِی کام 
مورد خشــم رضاشاه قرار گرفت، دربار از او خواست 
با رضاشــاه ماقات و طلب عفو کند. زعیم گفته بود 
هرگز این کار را نخواهد کرد، حتی اگر او را بکشند. 
رضاشاه سید حسن زعیم را نخست به روستای دروس 
در شمال تهران تبعید کرد. پس از یازده ماه در تبعید، 
محمد مصدق که دوســت و هــم رزم او بود، برایش 
پیغام فرستاد که شاه قصد اعدام او را دارد و باید فوری 
از ایران برود. شــبانه و پنهانی به تهران آمد و با کمک 
دوســتانش از ایران خارج شــد؛ البتــه می گویند که 
برخی روحانیان واسطه شدند که رضاشاه مانع رفتن او 
نشود. آن روزها فرانسه تنها کشور مورد عاقه ایرانیان 
بود. مصدق نشــانی محله و پانســیونی را که خودش 
هنگام تحصیل در پاریس در آنجا اقامت داشــته بود 
را- کوچه گی لوســاک نزدیک دانشگاه پاریس- به 
او داد و زعیم به همان جا رفت و زندگی کرد. در آنجا 

بود که تحصیات تکمیلی خود را ادامه داد.
بــا وجــود آنكه مرحــوم زعیــم در کنار  ■

ملک الشــعرای بهار، ســید حسن مدرس 
و مرحــوم محمد مصدق به عنــوان اقلیت 
مخالــف رضاخــان در برابر او ایســتادند؛ 

پس چرا از او و نقشش کمتر شنیده ایم؟
اعضای اقلیت مجلس چهــارم عبارت بودند از:  □

ســید حســن مدرس، میرزا سید حســن خان زعیم، 
ســید احمد موســوی بهبهانــی، ملك الشــعرا بهار، 
حائــری زاده، میرزاعلی کازرونی، حاج آقا اســماعیل 
عراقــی، قوام الدوله، اخگر و میرزا هاشــم آشــتیانی. 
زعیم،سخنگوی این اقلیت بود و کمیته داخله مجلس 
را هم اداره می کرد. پس از مدرس، سید حسن زعیم 
را یکی از سرسخت ترین مخالفان سردار سپه می دانند.

پس از پایان دوره ششــم، مدرس؛ پــس از گذراندن 
چند سال زندان و تبعید به طرز فجیعی کشته شد. بهار 
و حســن زعیم هم زندانی شدند، ولی ملک الشعرا با 

یک بیت شعر از مرگ نجات پیدا کرد:
گر ز خون من عقیق شاه رنگین می شود      

گو بریز این خون که مقدار عقیقی بیش نیست
باید توجه کنیــد که از میان اقلیــت، فقط مدرس به 
علت روحانی بودن و کشــته شــدنش در مخالفت با 
سردار سپه جاودانه شد. ملک الشعرای بهار هم بیشتر 
به خاطر ســروده هایش به شهرت رسید. عاوه بر این 
زعیم از ســال 1313 کــه به تبعید اجبــاری رفت، از 
عرصه سیاســت خارج شد و مانند مدرس کشته نشد 
که درباره اش تبلیغ شود. هفده سال تبعید، او را از دید 
و توجه جهان سیاســت بیرون نگه داشته بود. مصدق 
هم که پس از دوره ششــم و پادشــاه شدن رضاخان 
برای پانزده سال از سیاست کناره گیری کرد و به امور 
شــخصی و ملکی خود پرداخت و تا دوره چهاردهم 

سخنی از او نبود.
و  ■ زعیــم  فیزیكــی  درگیــری  ماجــرای 

رضاخان زبانزد اســت که شما هم حدودًا 
به آن اشاره کردید. این درگیری چگونه و 

به چه علت رخ داد؟

وحشت سردار سپه از استيضاح، 
بيشتر به خاطر مورِد استرداد 

اموال مجرمان بود، زيرا او اموال 
مجرماني را که به مرگ محکوم 
مي شدند به نفع خودش مصادره 

مي کرد
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کمی تکان می دهد. پزشــک قانونی اعام کرده بود 
که زعیم هنوز زنده اســت و باید فوری به بیمارستان 
منتقل شود، ولی مأموران بی توجه به اعتراض پزشک 
قانونی او را به ســرعت و بدون حضــور خانواده دفن 

کردند.
از مراســم تشییع و خاک ســپاری چه به  ■

یاد دارید؟
مراســم تشــییعی وجود نداشــت، ولی ختم او با  □

سوگواری انبوهی از مردم کاشان انجام شد. همسرش 
بــرای مراســم ختم بــه ایران آمــد و پس از مراســم 
بازگشــت. پدرم کاشــان بود و من و مادرم در تهران 
بودیم. مادرم که به ســید حسن زعیم عاقه بی حدی 
داشــت، به شدت غمگین و گریان و خشمگین شده 
بود. من یادم می آید که وقتی خبر و چندوچون مرگ 
او را از پدرم شنیدیم بهت زده شدم و بی اختیار به گریه 
افتادم. همان جا بود که مصمم شــدم با دیکتاتوری و 
خشونت و بی قانونی مبارزه کنم. آن روز من یازده ساله 

بودم.
از اللهیار صالح گفتید، رابطه اش با زعیم  ■

چگونه بود؟
زعیم با اللهیار صالح ارتباط خانوادگی داشــت و  □

بسیار مورد احترام او بود. در تمام مدتی که صالح در 
مقام های دولتی خدمت می کــرد و زعیم در مجلس 
بود، با هم روابط دوستانه داشتند و رایزنی می کردند. 
در آن انتخابات شــوم کاشان هم صالح و زعیم با هم 

نامزد شده بودند.
درباره ایشان چه آثاری به طبع رسیده  ■

یا تولید شده است؟
کتابی درباره زندگینامه او نوشــته نشــده، ولی در  □

کتاب های تاریخی آن زمان از او نام برده شده است. 
حســین مکی در کتاب »مدرس قهرمان آزادی«، از 
زعیم و فعالیت ها و نقش او در مجلس های چهارم و 
پنجم و ششم گفته است. سروده هایی هم در وصف 
او بوده که نخســتین آن از میرزاده عشــقی است در 

مدح اقلیت مجلس:
هی ز آقای مدرس مدح کن

هی ز آقای ستاره قدح کن
از اقلیت بکن توصیف ها

از وطن خواهان بکن تعریف ها
هی بگو همواره اخگر شاد باد

از غم و رنج و محن آزاد باد
هی به سمت آشتیانی ها برو

هی سراغ بهبهانی ها برو
هی بگو تو کازرونی زنده باد

حائری زاده بگو پاینده باد
هی بگو یزدان رحمن الرحیم

باد پشتیبان آقای زعیم
پول و سور و عیش شد از دیگران

تو برای خویش الرحمن بخوان
ســروده ای هم دکتر شــمس الدین امیرعایی، شاغل 
چند وزارت در کابینه احمد قوام و معاون نخست وزیر 
و وزیر کشــور، یکی در وصف ســید حسن زعیم و 

یکی در مدح محمد مصدق ساخته بود.
بــا تشــكر از شــما جنــاب آقــای زعیم  ■

بــه خاطــر وقتی کــه بــرای ایــن مصاحبــه 
گذاشتید.■

سراغ سید حسن زعیم رفت. در آنجا تحت سرپرستی 
زعیــم و در خانــه او به تحصیل پرداخــت تا دکترای 
خود را گرفت. نقل کرده اند در بازگشــتش می گفت 
درس سیاســت و میهن پرســتی را از زعیــم آموخته و 
حتی اندیشــه ایجاد یک جبهه ملی را )که در ایران به 
دکتر مصدق پیشنهاد کرد( مثل نام جبهه ملی فرانسه، 
برگرفته از بحث های سیاسی با زعیم به فکرش رسیده 
بوده است. او در وصف سید حسن زعیم در نخستین 

شماره روزنامه خودش، باختر امروز، نوشت.
دربــاره مرگ ایشــان حــرف و حدیث  ■

بســیار اســت، بســیاری از قتل او ســخن 
می گویند، از آن واقعه برایمان بگویید؟

انتخابــات دوره  □ تیرمــاه 1329، در جریــان  در 
شــانزدهم در همان جلساتی که در خانه اش در تهران 
تشکیل می شد، قرار شده بود مصدق و چند نفر دیگر 
از تهران، حائری زاده از یزد و زعیم از کاشــان که در 
آنجا محبوبیت بسیار زیادی داشت، نامزد شوند؛ حتی 
درباره اینکه بین مصدق و او کدام رئیس مجلس شود 
و کدام در مجلس برای نخســت وزیری نامزد شــود 
تصمیم گرفته بودند، در شــب انتخابات در کاشان، 
دوستی از تهران از سوی شاه به کاشان آمد تا پیروزی 
قطعــی او را تبریــک بگوید. درحالی کــه دوتایی به 
بازی تخته نرد مشغول بودند، آن »دوست« که نامش 
را نمی توانــم ببرم، قهوه ویژه ای درســت کرد تا با هم 
بنوشند. زعیم چند لحظه پس از نوشیدن قهوه حالش 

به هم خورد و به زمین افتاد.
دقایقی پس از آن، دو مأمور امنیتی وارد خانه شــده و 
بدون اینکه به پزشــکان حاضــر در صحنه، دکتر آال، 
پزشــک قانونی کاشــان و دکتر گوهری که هر دو از 
دوستان خانوادگی ما بودند و دکتر احمد اسدی عمو 
و شوهرخاله من، اجازه بدهند او را به بیمارستان ببرند، 
او را بــا خود بردند. بامــداد روز بعد اعام کردند که 
ایشــان درگذشته است و از پزشــک قانونی خواستند 
کــه در هنگام دفن حاضرشــده و پروانه دفن را امضا 
کند. به هیچ کس دیگر، حتی اعضای خانواده اجازه 
حضور در مراسم خاک ســپاری را ندادند. دکتر آال 
بعدها به پدرم و دیگــر اعضای خانواده گفت هنگام 
دفن او دیده بود که زعیم چشــمان و دســت خود را 

فرزندی به یــادگار نماند. مرگ زعیــم برایش ضربه 
جانکاهی بود و پس از او مدت زیادی زنده نماند.

چگونه شد که فرانســه را ترک کرد و به  ■
ایران بازگشت؟

زعیــم هفده ســال در تبعید بود. در ســال 1325  □
اوضاع ایران ظاهرًا آرام بود و محمدرضاشاه از قدرت 
چندانی برخوردار نبود و طبق قانون سلطنت می کرد. 
وقتی به ایران بازگشت، شمار زیادی از ملیون به پیشواز 
او تــا پای هواپیما در فرودگاه مهرآبــاد رفتند. پدرم با 
خودروی خود که راننده داشــت به پای هواپیما رفت 
تــا او را به خانه بیاورد. در فرودگاه نماینده ای از دربار 
که نام او را فراموش کرده ام و احتمااًل وزیر دربار بوده 
است، از زعیم خواســت که فردا به دیدار شاه برود تا 
کدورت ها برطرف شــود. زعیم که در پاریس شنیده 
بود، شــاه کسالت دارد، یک صندوق گابی از آنجا 
برایش آورده بود. پدرم )سید جواد زعیم( به عمویش 
گفت، اگر شــما فــردا بخواهید به دیدن شــاه بروید 
باید جامه تمام رســمی بپوشید و شخصیت های دیگر 
هم حضور خواهند داشــت، ولی اگر هم اکنون بروید 
می توانیــد با همین کت  و شــلواری که تنتان هســت 
بروید و به بهانه خســتگی دیدار را کوتاه کنید. سید 
حســن زعیم نصیحت پدرم را پسندید و همان کرد. 

پدرم از آن پس عمًا مشاور سیاسی او شد.
 در دربار، شــاه از او پرسید که چرا این قدر با خانواده 
آن هــا مخالفت دارد. زعیم گفته بود که با پادشــاهی 
که رعایــت قانون را بکند، هیچ مخالفتــی ندارد. او 
همچنیــن گفته های خود را به پدرش، رضاشــاه، در 
مورد اموال محکومان به اعدام و غصب اماک مردم 
تکرار کرد و اینکه او فقط از پدر ایشان خواسته بود که 

قانون را رعایت کند.
با کــدام چهره های سیاســی دوســتی  ■

بیشتری داشتند؟
او بــا ســید حســن مــدرس، محمــد مصدق،  □

ملک الشعرای بهار، حائری زاده، سید احمد بهبهانی، 
اللهیار صالح و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی دوستی 
داشــت؛ البته با کاشانی و صالح پیوند خانوادگی هم 

داشتند.
بازگشــت در کجــا ســكونت  ■ از  پــس 

گزیدند؟
در تهران در خانه بانو پری شیبانی که از خویشان  □

مادرش بود در کوچه درویش، خیابان صفی علیشاه، 
مقیم شد. در همان جا همه شخصیت های ملی به طور 
هفتگی به دیدن او می آمدند. جلسات سیاسی تشکیل 
می دادند و برای مبارزه سیاسی و انتخاباتی برنامه ریزی 
می کردنــد. پای اصلــی این جلســات دکتر محمد 
مصدق بود و دیگران عبــارت بودند از: حائری زاده، 
عبدالقدیــر آزاد، اللهیار صالح )که گاهی از کاشــان 
برای جلســات می آمد(، علی شــایگان، سید محمد 
بهبهانــی و دو ســه نفر دیگر از رجــال ملی. آیت الله 
کاشــانی هم پس از بازگشــت به ایران بــه این جمع 
پیوست. پدرم همیشه در این جلسات حضور داشت و 

گاهی من را با خودش می برد.
دکتر حســین فاطمی هم پس از بازگشت از فرانسه به 
این جلسات پیوست. حسین فاطمی پس از اینکه زیر 
فشار امنیتی قرار گرفت با ســفارش پدرم به فرانسه و 

سیدحسن زعیم
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آیا شــما پــس از ضربه كوی  ■
طالب مشــهد توانســتید با كمک 
ســازمان و خودتان ایــن واقعه را 
جمع بندی كنیــد؟ باالخره نگفتید 
هســته مذهبی در كنار ســازمان 

چگونه شکل گرفت؟ 
تأسیس و تشکیل »هسته مذهبی« از اینجا شروع  □

شــد که پس از ضربه به تشــکیات مشهد در کوی 
طاب و مدتــی باتکلیفی، در اواســط مرداد 54، 
ســازمان به این نتیجه رسید و به من اعام کردند که 
در این مدت ما به شــما تعهد داشتیم که تمام مدارك 
الزم را در اختیارتــان بگذاریــم و عمل هم کردیم، 
شما هم مطالعه کردید و روابطمان را هم دیدید، ولی 
نشــان دادید که نمی توانید با ما همفکر باشــید و به 
حقیقت مارکسیسم واقف نشدید؛ بنابراین نمی  توانیم 
باهم در یك چارچوب تشــکیاتی ادامه کار بدهیم، 
پس این حق را برای شما قائل هستیم که با همفکران 
خود )اکبری آهنگر و طریقت منفرد( قرار بگذارید 
و باهم در تماس باشید و جمع خود را داشته باشید و 
در رابطه تشکیاتی با همدیگر قرار بگیرید. صحبت 
مشابهی نیز با اکبری آهنگر و طریقت منفرد کردند.

اکبــری آهنگــر از این جریــان و راه حل ســازمان 
اســتقبال کرد، ولی من در ابتدا استقبال نکردم؛ زیرا 
دوران سپری شده را برای شناخت سازمان و تحوالت 
پیشین آن و دیدگاه های فعلی اش ناکافی می دانستم. 

هم اکنون نیز معتقدم برخورد من درست تر بود. 
گفتــم مگر شــما انتظار دارید در دو یا ســه ماه چه 
اتفاقــی در فرد رخ بدهــد؟ ما فرصــت کافی برای 

شــناخت سازمان، سیر وقایع گذشــته و بحث روی 
دیدگاه هــای مختلف حتی سیاســی و تشــکیاتی 
و فلســفی نداشــتیم )به خصوص با ضربه مشــهد و 
تعطیلــی عملی بحــث و کار فکری( و شــما فقط 
»جزوه ســبز« را دادید و شیوه اجرای قرارها و برخی 
تجارب تشــکیاتی را ذکر کردید، مــا هنوز حرف 
داریــم و من هنوز ســؤال های زیــادی دارم. )برای 
نمونه همین ضربه مشــهد را می شــد و الزم بود که 
در یــک تعامل سیســتماتیک با ســازمان بررســی 
کنیــم و نظــر مرا نیــز می خواســتند و عمًا شــیوه 
برخورد و تحلیل کردن هــای به اصطاح واقع گرایانه 
و دیالکتیکی آن ها را می دیدم تا مشــخص می  شــد 
تفاوت ها و تأثیر احتمالی اختافات ایدئولوژیک در 
یک نمونه زنده ســازمانی چیســت، نه آنکه مرا در 
رابطه ای منفعل قرار دهند( درواقع ســازمان به نوعی 

مرا از خود راند و تصمیمی یک طرفه گرفت.
من در اولین واکنش و پاســخ به این نظر و پیشــنهاد 
سازمان، با انتقاد از موضع سازمان و با ناراحتی گفتم 
حاال که قرار اســت جمع خود را داشته باشیم اصًا 
چرا باید سر قرار شما بیاییم؟ ولی کمی بعد در تهران 
وقتــی همین مســئله را با اکبری آهنگــر و طریقت 
منفرد مطرح کردم، با تصمیم جمع سه نفره خودمان، 

صاح کار را در ادامه ارتباط با سازمان دیدیم. 
اکبــری آهنگر از موضــع دیگری راه حل ســازمان 
را به راحتــی پذیرفتــه بــود و گفت مگــر دیگر چه 
اطاعاتــی باید بــه ما بگوینــد؟ من فکــر می کنم 
چون اکبری آهنگر در تهــران در جمع باالتری بود 
فرصت و زمان بیشــتری هم برای شناخت سازمان و 

سوابق آن و مطالعه داشــت. من درگیر ضربه مشهد 
شــده بودم، اما او این مســائل و مشکات وقت گیر 
را نداشــت. شــاید هم به دلیل اســتحکام بیشتر بر 
اعتقاداتــش نیازی به کنــدوکاو و تحلیــل و بحث 
با ســازمانی که دیگــر برایش قطعی شــده بود، که 
به طور برگشت ناپذیری مارکسیســت شده نمی دید؛ 
البته من به سطحی نگری ها، عاطفی برخوردکردن ها 
)به خصوص تعلقات عاطفی غیرموجه به ســازمان(، 
ندیدن عمق و آینــده تضادها و خوش خیالی های او 

چه در این مقطع و چه بعدها بارها انتقاد داشتم. 
بدین صورت تأســیس هسته مذهبی توسط ما سه نفر 
)اکبری آهنگر، من و طریقت منفرد( در اواخر مرداد 
1354 صورت گرفت. سپس من و طریقت به تهران 
منتقــل و از طریق ســازمان به اکبــری آهنگر وصل 
شــدیم. خانه مشترکی در ســه راه آذری )شمشیری 
فعلــی( خیابان اردشــیر تهیــه و کار جمعی خود را 
شــروع کردیم. من و طریقت منفرد هم هرکدام یک 
اتاق تکی برای خودمان اجاره کردیم. اکبری آهنگر 
محمل اصلی و اجاره کننده و پای دائم خانه جمعی 
بود، سمپات هایی نیز داشت که در صورت اضطرار 
از امکانات آن ها می توانســت استفاده کند؛ بنابراین 

اتاق تکی نگرفت.
هــدف از تأســیس هســته مذهبی چه  ■

بــود؟ آیا اســتقالل تشــكیالتی داشــتند؟ 
نــوع رابطــه هســته مذهبــی با ســازمان 

مارکسیست شده چه بود؟
از ســوی سازمان این مســئله که شما یك شاخه  □

مذهبی برای سازمان تشکیل دهید، اصاً  و صراحتًا 

تشکیل هسته مذهبی
وقایع سال های 54 تا 57 در سازمان مجاهدین در گفت وگو با محمد صادق 

بخش ششم 

در پنــج شــماره پیشــین، محمــد صــادق بیوگرافی، شــیوه دســتگیری اش در 
شــهریور 50، بازجویی در ساواك، محاکمه در دادگاه نظامی، دوران محکومیت 
در زندان هــای قصر تهران و زندان مشــهد، فعالیت های پیش از مخفی شــدن، 
ماجــرای ترور مجید شــریف واقفی و ماجرای رخ داده در کوی طالب مشــهد را 
شــرح داد. وی در این شــماره به چگونگی تشکیل هســته مذهبی و ارتباط این 
هسته با ســازمان مارکسیست شــده مجاهدین می  پردازد. ازآنجاکه ناگفته های 
ایشــان برای نخستین بار درباره هســته مذهبی برای احیای سازمان مجاهدین 
در فاصله  مرداد 54 تا اردیبهشــت 55 مطرح می شود، دقت و پیگیری مطالب 

آن را به هم وطنان توصیه می کنیم.
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مطرح نشــد. متأســفانه بعدها در بیانیه اعام مواضع 
ایدئولوژیک، موضــوع ارتباط بــا نیروهای مذهبی 
مبارز و صادق )که ازنظر ســازمان، شــامل هســته 
مذهبی ما نیز می شــد(، به گونه  مبهمی مطرح شده 
بود. تاریخ انتشار رســمی این بیانیه مهر 1354 بود، 
ولــی جالب آنکه چند ماه دیرتر )حدود بهمن ماه( به 
ما دادند. دالیل این تأخیر و عمدی یا اتفاقی بودن آن 
و اصًا تاریخ واقعی اولین نسخه انتشار عام آن قابل 
 بررسی و تأمل بیشتر است. برداشت من از مجموعه 
اطاعات آن زمان و بعدها این است که تدوین اولیه 
در اواخر تابستان 1354 توســط تقی شهرام صورت 
گرفته بود، ولی پس از مختصر نظرخواهی از نفرات 
مرکزیــت و نزدیکانــش و تغییــرات و اصاحــات 
احتمالی مختصر، نسخه های معدودی در مهر 1354 
تکثیر و منتشــر شد، ولی تکثیر و انتشار وسیع و مؤثر 
آن حــدود دو ماه بعدتر )آذرماه( بــوده، اما به دلیل 
ســیر مذاکرات و تغییرات درونی هسته مذهبی حتی 
همین نســخه ها را نیز حدود دو ماه دیرتر )بهمن ماه( 
به ما دادند. تأخیر در ارائه این بیانیه به هســته مذهبی 
که مطمئنًا می دانســتند چقدر مورد توجه و بحث و 
بررســی ما خواهد بود از طرف مــن مورد انتقاد قرار 
گرفت که توجیه های غیرقابل قبول تکنیکی برای آن 
ارائــه دادند. وقتی بیانیه را مطالعه کردیم به آن انتقاد 
کردیم که توهم نادرستی را در مورد نوع رابطه ما در 
آن مطرح می کنیــد. اکبری آهنگر هم از موضع تند 
من در این زمینه اســتقبال کرد. برداشت هر سه نفر 
ما این نبود که ما شــاخه ای از سازمان هستیم، بلکه 
بحث دقیقًا این بود: حال که سازمان حاضر به ادامه 
کار ما در درون بدنه تشــکیاتی خود نیســت، خود 
را مســتقل می دانیم و در جهت انسجام درونی جمع 
جدید مذهبی   خودمان باید یك دوره مطالعه، بحث، 
بررســی و جمع بنــدی را بگذرانیم تا ببینیم پاســخ 
پرســش ها و مسائل ما چیست و به کجا می رسیم، به 
عبارت ســاده تر: به هر دلیلی با سازمان مارکسیست 
بیش از این نتوانســتیم کار کنیم، حال باید خودمان 
تکلیف خود را مشخص کنیم، ازاین رو دیگر خود را 
شاخه ای از آن سازمان دانستن برای هیچ یك از ما سه 
نفر معنا نداشــت و ما دیگر هیچ گونه تعهد سازمانی 
نســبت بــه ســازمان مجاهدیــن مارکسیست شــده 
نداشــتیم. این موضوع را صریحًا به بهرام آرام اعام 
کردیم و او نیز پذیرفت )گرچه می دانســتیم دوست 
دارند خود را شاخه ای مذهبی از سازمان مارکسیست 
بدانیــم و مطرح کنیم(. بدین ترتیب رابطه ســازمان 
مارکسیست شــده با ما رابطه ای از باال نبود و هســته 
مذهبــی ما در ذیل نمودار ســازمانی آن هــا نیز قرار 
نداشت، بلکه ما رابطه سازمانی مساوی با هم داشتیم 
و در عیــن روابط دوســتانه انقابــی )به خصوص با 
زمینه هــای قبلی روابط بهــرام آرام و اکبری آهنگر( 
هرگز در دوران فعالیت هسته مذهبی، روحیه برخورد 

از پایین یا خودکم بینی در ما سه نفر نبود. 
ســازمان بــه درخواســت مــا امکانات تســلیحاتی 
الزم و قــرص ســیانور در اختیارمان قرار داد )ســه 
قبضــه هفت تیر و تعــدادی تیر فشــنگ و...( و ما 
را از تجربیــات امنیتی و نظامی خــود مرتبًا بهره مند 

می ساخت.

در ایــن زمان وحید افراخته دســتگیر  ■
شده بود؟

ما دســتگیری و کًا جریان وحید را نمی دانستیم و 
داستان او به جریان هسته مذهبی ما ارتباط نداشت. 
درباره وحیــد افراخته در تمام مــدت 9 ماه فعالیت 
هســته مذهبی، صحبت خاصی بین ما ســه نفر یا با 
سازمان نشد. دست کم می توان گفت موضوع وحید 
افراخته ارتباط مســتقیمی با تشــکیل هسته مذهبی و 
فعالیت های آن و روند تغییراتش نداشــت. شاید هم 
بایکوت خبری از طرف ســازمان شده بودیم و خود 
نمی دانســتیم. من تازه پــس از انقاب به طورجدی 
از وضعیــت خیانت بار افراخته مطلع شــدم. )به نظر 
می رسد این مسئله در ذهن شما که در زندان  از رفتار 
او مطلع بودید خیلی ملموس تر اســت(. ضمن آنکه  
در ماه های اولیه دستگیری وحید و خاموشی و علی 
خدایی صفت و تعداد زیــادی دیگر، اخبار متفاوت 
و تحلیل هــای متناقضی از درون زندان می رســید و 
مثًا حتی رجــوی در زندان ابتــدا معتقد به ضعف 
و خیانت صمدیه لباف و شــریف واقفی بود )رجوع 
کنید به مصاحبه کریم رستگار از مجاهدین اولیه در 
چشم انداز شماره 21، صفحه 76( ولی بعدها موضع 

خود را تغییر داد.
وحید پنجم مرداد 54 دستگیر   شد.  ■
احتمااًل دســتگیری وحید افراخته به عنوان عضو  □

مرکزیت و دیگــر ضربه های آن زمان در تهران )پس 
از ضربه مشــهد(، رهبری ســازمان را در رسیدن به 
این جمع بندی و تســریع در جداکردن افراد مذهبی 
از داخــل بدنه ســازمانی و وقت گذاری کمتر روی 
مذهبی ها به خصوص پس از ترور و سرکوب فیزیکی 
جریان شریف به عنوان خطر اولی که شهرام قائل بود 
)و دیگر آن را رفع شــده می دید(، هدایت و ترغیب 

کرده بود. 
جمع محدودمان صرفًا به عنوان »هسته« مذهبی بین 

خودمــان مطرح بود )نه به عنوان گروه یا ســازمان یا 
نهضت یا...(.

چند توافق محوری بین ما ســه نفر پایه گذاران هسته 
مذهبی از ابتدا وجود داشت و با خود قرار گذاشتیم 

که:
نخست از گسترش تشکیاتی خودداری کنیم؛ دوم، 
جــز از افــراد باصاحیت و کیفیت بــاال که بتوانند 
مشکل گشا باشند عضوگیری نکنیم؛ سوم، عملیات 
نظامی نکنیم؛ چهارم تا رسیدن به یک جمع بندی و 
انسجام فکری/عقیدتی تبلیغات و اعامیه ای بیرون 
ندهیــم؛ پنجم، انــرژی و وقت و امکانات انســانی 
را روی انتقادهــا و ایرادهای تشــکیاتی، سیاســی 
و درنهایــت ریشــه یابی آن انتقادهــا کــه قاعدتًا به 
دیدگاه های ایدئولوژیك سازمان مربوط است متمرکز 
کنیم؛ ششم، دیدگاه و ایدئولوژی و تعلیمات گذشته 
ســازمان را التقاطــی تلقی کــرده و در ایــن مرحله 

تاریخی دیگر بادوام و اتکاپذیر نمی دانستیم. 
می خواســتیم بــا توجــه بــه تجربــه و شــنیده ها و 
دیده هایمان فکــر و نظر خود را روی هم بریزیم و به 
سیر گذشته خود و سازمان دوباره نگاه کنیم تا ببینیم 
به چه نتایجی می رســیم. امکانات و امیدی عملی به 
تماس و اســتفاده از نظرات و افــکار صاحب نظران 
مؤمن، انقابی و موثق نداشــتیم. آرزوی هر ســه ما 
از ابتدا آن بود که به این نتیجه برســیم التقاط فکری 
و ایدئولوژیــک خود و ســازمان مجاهدیــن اولیه را 
در جهــت تحکیم وجه مذهبــی و احتمااًل با ارتقا و 
پاالیــش و تعمیق دیدگاه الهــی و دینی حل کنیم و 
کم یا بیش و بســته به توانایی و ویژگی هایمان در این 

راه بکوشیم. 
به طور خاصه می توان گفت هدف از تشکیل هسته 
مذهبی عبارت بود از: بررســی تحلیلی تمام گذشته 
ســازمان از بدو تأســیس تابه حال به ویژه دیدگاه های 
ایدئولوژیــک آن، درک چگونگــی و ریشــه یابی 
تغییــرات مهمی کــه در ســازمان رخ داده )موجب 
حاکمیــت دیــدگاه غیرمذهبی و هژمونــی جریان 
مارکسیســتی بر کل ســازمان شــده(، حل ابهامات 
و تناقضــات و التقاط ها در دیــدگاه فکری خودمان 
و ســازمان و نهایتًا برافراشــته کردن پرچم فروافتاده 
ســازمان مجاهدین مســلمان بــا اعمــال تغییرات و 

اصاحات در هر حدی که الزم بود. 
گســترش  ■ خــط  کــه  اســت  درســت 

تشــكیالتی نداشــتید، ولــی مــا شــنیدیم 
عده ای به شــما پیوســتند؟ ممكن اســت 
را  خــود  فعالیت هــای  گســترش  نحــوه 

توضیح دهید؟ 
من یك نفــر از مشــهد به نام رضا قاســم زاده را  □

عضوگیری کردم. با او در زندان مشــهد آشــنا شده 
بودم. قاسم زاده فردی بسیار مقاوم، با تربیت و سابقه 
مذهبی شــدید، بااخــاق و مورداعتمــاد بود. پس 
از جدایی من از هســته مذهبی هم با شــهید اکبری 
آهنگــر ادامــه فعالیت داد و تا آنجا کــه می دانم در 
پاییز 55 شــهید شــد. به دالیلی که به خاطر ندارم، 
سال 50 یا 51 دستگیر شده بود. وی در زندان مشهد 
از نزدیك ترین ســمپات های سازمان بود. در سن 15 
ســالگی در جریان های 15 خرداد 1342 در مشــهد 

هدف از تشکيل هسته مذهبي 
عبارت بود از: بررسي تحليلي تمام 

گذشته سازمان از بدو تأسيس 
تابه حال به ويژه ديدگاه هاي 

ايدئولوژيک آن، درک چگونگي و 
ريشه يابي تغييرات مهمي که در 

سازمان رخ داده )موجب حاکميت 
ديدگاه غيرمذهبي و هژموني 

جريان مارکسيستي بر کل سازمان 
شده(، حل ابهامات و تناقضات و 

التقاط ها در ديدگاه فکري خودمان 
و سازمان و نهايتًا برافراشته کردن 
پرچم فروافتاده سازمان مجاهدين 

مسلمان با اعمال تغييرات و 
اصالحات در هر حدي که الزم بود
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مدت کوتاهی زندان را تجربه کرده بود. او دوـ ســه 
ســالی از من بزرگ تر بود، اما ازنظر جثه کوچک تر 
و ازنظر قیافه جوان تر نشــان می داد. بچه های زندان 
مشــهد بــه او » آقا« می گفتنــد. در بحــث مبارزه، 
باانگیزه بود و تا حدودی کارایی فکری هم داشت. 
پدرش هم پس از 15 خــرداد 1342 مدتی در زندان 
بود. از همان زمانی که من از زندان مشهد آزاد شدم، 
ارتباطم را با او حفظ کردم. پدرش نزدیک چهارراه 
نادری میخ فروشــی داشــت. پس از مخفی شدن در 
مشــهد به ســراغ رضا رفتم. با راهنمایی و خواست 
من، یك اتاق تکی هم در مشــهد اجــاره کرد، ولی 
به صــورت علنی زندگی می کرد. بــه او گفتم آماده 
 باشد تا هر آن الزم شد مخفی شود. این ارتباط من با 
اطاع ســازمان بود. پس از آمدن به تهران و تشکیل 
هســته مذهبی این شــخص را هم ســازمان به من و 
هســته مذهبی وصل کرد و بــه تهران آمده و زندگی 
حرفه ای مخفــی اتخاذ کرد. رابــط گروهی ما با او 

اکبری بود، ولی بعضًا هم او را می دیدم.
شــاید مهم ترین فــردی بود که در اواخر ســال 54، 
به جمع ســه نفری اصلی هســته مذهبی پیوســت و 
مــدت کوتاهی )کمتــر از دو ماه( بــا او در ارتباط 
بودیم فرهاد صفا بود. چند جلسه چهارنفره هم با او 
داشتیم. ســازمان )بهرام آرام( فرهاد صفا را به جمع 
ما متصــل کرد. به خاطر ندارم چــه توضیحی برای 
این کار خود در آن زمــان دادند، ولی چون همگی 
او را می شــناختیم از این کار سازمان استقبال کردیم 
و خــود فرهاد نیز خوشــحال بود. روحیــه اش کًا 
کمــی گرفته، کم صحبت و در خودفرورفته بود. در 
جلســات معدود جمعی که داشــتیم نظر یا صحبت 
شــاخصی از او به خاطر ندارم. در التقاطی دانســتن 
دیدگاه مجاهدین اولیــه هم عقیده بودیم تا جایی که 
به خاطــر دارم پیش از تماس با مــا به کار کارگری 
می رفت )نمی دانــم چقدر به انتخاب و نظر خودش 
بوده و چه اندازه به خاطر برخورد انتقادی ســازمان 
مارکسیســت(، ولی برای همه ما واضح بود که دیگر 
نبایــد به این کار ادامه داد و باید وقت و انرژی خود 
را روی مســائل تئوریک و بحث ها و یافتن پاسخ به 
ابهامات و ایرادات و تضادهایمان قرار دهد. متأسفانه 
اجل مهلتش نداد و اواخر اســفند 54، به طور اتفاقی 
مورد ظن و شناســایی پلیــس در خیابان قرار گرفت 

و شهید شد.
عضوگیری دیگری که به یاد دارم و به دنبالش بودیم، 
زین العابدین حقانی )زینال( بود. زینال هم از طریق 
ســازمان مارکسیست به ما وصل شــد و پیش از آن 
مدتی با آن ها در تمــاس بوده با وی کار می کردند. 
او خیلی دیر به ما وصل شــد و متأسفانه پس از دوره 
کوتاهــی )حدود یک هفته( پــس از وصلش ضربه 
خورد و دســتگیر شــد. رابــط ما با زینال، محســن 
طریقت بود. طریقت یــك اتاق تکی در دروازه غار 
)خیابان شــوش نزدیک میدان شوش، محله بخارایی 
فعلی( داشت و زینال را پس از مخفی کردن به آنجا 
برد. این محله همیشــه مورد سوءظن پلیس عادی و 
مرکز پخش مواد مخــدر و قاچاق بود. ظاهرًا به طور 
کامًا اتفاقی به زینال مشکوك شده بودند. شب که 
طریقــت از خانه جمعی ما در ســه راه آذری به اتاق 

تکی اش می رود، از نزدن عامت ســامتی توســط 
زینال که قاعدتــًا در خانه منتظر او بــوده به اوضاع 
مشــکوك می شود، وقتی کلید می اندازد و با آمادگی 
نظامــی دِر منــزل را باز می کند، مأموری پشــت در 
منتظر بوده و در را ناگهان باز می کند! ولی محســن 
پیش دســتی می کند و با شــلیك نخستین گلوله او را 
غافلگیر و از دســتش فرار می کنــد. ظاهرًا مأموران 
دیگری نبودند و منطقه محاصره نبوده، چون نســبتًا 
به راحتــی پس از چند صد متر دویدن دیگر کســی 
را پشــت ســر خود نمی بیند و می تواند فرار کند. از 
ظاهر مســئله این طور نشــان می دهد کــه آن ها تا آن 
زمان نفهمیده بودند او چه کســی است، چون اگر 
می  دانســتند  حتمًا منطقــه را محاصــره می  کردند. 
به احتمــال  زیــاد در مورد مواد مخــدر در آن منطقه 
شك کرده بودند یا صاحب خانه به آن ها شک کرده 
بود که قاچاقچی هســتند. پس از شلیک طریقت تا 
مدت کمی او را که به ســوی شــمال و پارك دروازه 
غار و ســپس خیابان مولوی می دویــد تعقیب کرده 
بودنــد، اما نزدیك پارك دروازه غار متوجه می شــود 
دیگر کســی دنبالش نیســت، به خیابــان مولوی که 
می رســد تاکســی می گیــرد و بعد هم نشــانه ای از 
تعقیــب و رد پلیســی نمی بیند، تســویه می کند و به 
خانه جمعــی برمی گــردد. من فکر می کنــم تا آن 
لحظــه زینال را هم نشــناخته بودند و منتظر فرد دوم 
)مســتأجر اتاق، طریقت منفرد( بودنــد، البته زینال 
بهتر می داند چگونه به آن ها مشــکوك شده بودند و 
چگونه دســتگیر شده است. زینال زنده و در خارج 
از کشور است و می توان از او ماجرای وصل شدنش 
به سازمان، هسته مذهبی و دستگیری اش را پرسید. 

تــرور  ■ بــه  مــن  گفــت  فقــط  زینــال 
شریف واقفی و صمدیه اعتراض کردم. در 
جــواب او هم بهرام گفته بــود این اقدام 
قاطعیــت تشــكیالتی یــا پرولتــری بوده، 
زینال هم گفته بود در این سطح باال این 

کار اصالً  درست نبوده است.
تمام این داستان و ارتباط هسته مذهبی ما با زینال  □

به یك هفته هم نکشید. متأسفانه من فرصت نکردم با 
او جلسه ای داشته باشم و فقط مختصر صحبت هایی 
از طریق طریقت با او داشــتم که چیز مهمی از آن به 

خاطر ندارم. 
پــدر زینال، در بازار عطاری داشــت و  ■

مدرســه حقانی را در قم ســاخت. زینال 
یكــی از افــرادی بود کــه تحقیقــات امام 
حسین)ع( را با احمد رضایی انجام داده 

و مســعود رجوی هم مقدمه ای روی این 
کتاب نوشته بود.

درهرحال زینال در زمان وصلش به هسته مذهبی  □
دارای مواضع فکری مذهبی بود. 

بله، در زندان هم نماز می خواند و در  ■
سال 1356 تغییر ایدئولوژی داد. 

در آن زمان مسلح هم  نبود. □
اکنــون فكر می کنــم با تشــكیالت راه  ■

کارگر با کشتگر کار می کند و در خارج از 
کشور است. 

یعنی کشتگر از فدایی ها جدا شده است؟ □
وقتی مهندس ســحابی، زین العابدین  ■

را در خارج دیده بــود، می گفت او عضو 
راه کارگر است. 

بد نیســت در اینجــا نکته ای در مــورد زینال و  □
فرهاد بگویم. چیزی کــه از صحبت های بهرام آرام 
در مــورد زینال و صفا به خاطر دارم )به یاد ندارم که 
پیش از جداشــدن من از هســته گفته بود یا پس از 
آن، حــال به هر دلیلی گفته باشــد، من آ ن را تأیید یا 
تکذیــب نمی کنم( این بود که یک بار گفت این دو 
نفر هم مارکسیست خواهند شد. این پیش بینی بهرام 
با آنچــه وحید افراختــه در بازجویی هایش در مورد 
فرهاد صفا تحلیل کرده مغایر است )صفحه 12 جلد 
2، پیدایی نافرجام( البته این طور که شــنیده ام زینال 
بعدها در زندان مارکسیست می شود. من تنها حدس 
می زنم کــه ســازمان در ردکردن افــراد و بچه های 
مذهبی به هسته، بسیار محتاطانه و حساب شده عمل 
می کــرد. در مــورد این دو نفر هم اگــر مطمئن بود 
که با وصل کردن آن هــا جمع مذهبی ما توانایی های 
تئوریك و انســجام خوبی پیــدا می کند، به ما وصل 
نمی کردند؛ البته ممکن هــم بود تحلیل و پیش بینی 
ســازمان درســت از آب درنمی آمد و هسته مذهبی 
به انســجام زودتر و محکم تری می رسید. این روش 
وصل کــردن هم ازجمله انتقاد ها به ســازمان بود که 
به طــور ظریف و توجه به الیه هــای عمیق تر موضوع 
می توان بــه آن پی برد. برای من ســؤال بود که چرا 
فرهاد صفا )و زینال( را زودتر به ما وصل نکردند، اما 
برای اکبری آهنگر سؤال نبود و به سازمان خوش بین 
بود. من بارها به او می گفتم تو دیر متوجه می شوی. 
در مواردی تضادهایی را با سازمان مارکسیستی حس 

می کردم که او حس نمی کرد. 
برداشــت من ایــن بود که فرهــاد در مدت بســیار 
کوتاهی که به هســته مذهبی وصل شــده بود و در 
آن چند جلســه ای که با او داشــتیم در خود فرورفته 
بود. او فردی بامســئولیت، بااخاق، خوش مشرب و 
برون گرا بود. کارایی تئوریک خوبی داشت و بسیار 
پخته حرف می زد. شــاید علت در خود  رفتنش این 
بــود که برای خودش هم پرســش های جدی  مطرح 
شــده بود که او را بــه حالت نیمه انفعالی کشــانده 
بود. درباره شــهادت او هم باید گفت وقتی که ســر 
قرارهایش با ما نیامد، تحلیــل و مجموعه اطاعات 
و شــناختمان در آن زمان این بود کــه این ضربه ای 
کامًا اتفاقی بود و گشــتی ها او را در خیابان شناخته 
بودند. وی مســلح نبود، ولــی احتمااًل چنین وانمود 

شايد مهم ترين فردي بود که 
در اواخر سال 54، به جمع 

سه نفري اصلي هسته مذهبي 
پيوست و مدت کوتاهي )کمتر 
از دو ماه( با او در ارتباط بوديم 

فرهاد صفا بود
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کرده بوده که مســلح اســت. فرهاد تازه به ما وصل 
شده بود، اگر ما اسلحه به اندازه کافی داشتیم، حتمًا 
یکی باید به او می رســید، ولی تنها ما سه نفر اسلحه 
داشــتیم. خودش هم هیــچ گاه چنین درخواســتی 
نکــرد؛ البته مــا در فکر بودیم که از طریق ســازمان 
یا امکانات دیگر اســلحه ای بــرای او تهیه کنیم که 
فرصت نشــد. تا آنجا کــه به خاطــر دارم در زمان 
ارتباطش با سازمان هم فرهاد اسلحه ای نداشت، ولی 
 قرص ســیانور همیشه همراه داشــته و احتمااًل موقع 
شناخته شــدنش کاری کرده که نشــان دهد اسلحه 
همراه خود دارد تا گشــتی ها او را بــا تیر بزنند. )در 
کتاب سه جلدی مجاهدین از پیدایی تا فرجام، جلد 
دوم صفحه 71 تا 73 با دسترسی بیشتر و خاصی که 
نویسندگان به اسناد ساواك دارند توضیح دقیق تری از 
نحوه شهادت فرهاد صفا آمده که با آنچه به یاد دارم 
مغایرتی ندارد(. به هرحال امکان نقش منفی سازمان 
مارکسیســت در از بین رفتن فرهــاد )آن چنان که از 
برخــی اظهارنظرها و گمانه زنی های بدبینانه شــنیده 
می شــود( بــا هیچ یــك از اطاعــات در دســت و 

تحلیل های منطقی مطابقت ندارد. 
سه نفر از سمپات های هم محله ای اکبری هم بودند 
که ضمن علنی بودن در رابطه با هسته ما قرار گرفتند. 
همیشــه این اختاف بین ما بود که آیا درست است 
با این ها ارتباط داشــته باشــیم یا نــه؟ چراکه کارایی 
خاصی هم نداشتند و ما حتی مباحث بین خودمان را 
هم نمی توانستیم و نمی خواستیم برایشان مطرح کنیم 
تا به اصطاح مسئله دار نشده و از مبارزه زده نشوند. 
بــرای ارتبــاط با ما یــك اتاق مخفی بــا محمل های 
کارگری گرفتند و با آن ها کار می کردیم. من مسئول  
آن هــا بودم و بارها با اکبــری صحبت کردم که این 
بچه هــا را رها کنیم و جمع کوچك خود را بی جهت 

بزرگ نکنیم. 
از حســن ابراری که در شاخه مذهبی  ■

آنجا بود، خبری نداشتید؟
خیــر. جز نامــی از او در زندان نشــنیده بودم و  □

اکنون هم نمی دانم. هیچ گاه هم از او نامی در هسته 
مذهبی برده نشد.

پس از تشــکیل هســته به ســازمان گفتیم حاال که 
شــما می گویید جدا باشید، پس شما هم افرادی که 
مذهبی هســتند و مایل نیستند با سازمان مارکسیستی 
شــما کار کنند )به دلیل اینکه خودتان می گویید ما 
دعوای ایدئولوژیك نداریم و اصل بر مبارزه با رژیم 
است(  باید به ما وصل کنید. سازمان هم این موضوع 
را پذیرفت و تا حدی هم که ما مطلع می شــدیم این 
کار را انجام داد، ولی پرسش مهم اینجاست که اگر 
کســی نخواست با ســازمان کار کند، این نخواستن 
در چه پروســه ای و در چه مدتی باید معلوم و محقق 
شــود؟ این دیگر دست ما نبود و اطاعی نداشتیم و 

در عمل به تصمیم  سازمان برمی گشت. 
ســه نفر دیگر هم بودند که مدتی کوتاه در ارتباط با 

هسته قرار گرفتند که در زیر توضیح می دهم. 
اولی، یکی از مجاهدین اولیه زندان دیده بود که مدت 
کوتاهــی در ارتباط با ما قرار گرفــت و درحالی که 
علنــی و لونرفته بود، اتاق تکی بــرای روابط مخفی  
با ما گرفته بود )درســت به خاطر نــدارم، ولی فکر 

می کنم از طریق ســازمان به ما وصل شــده بود(. به 
تشخیص و تصمیم جمع سه نفره  با او صحبت کرده 
و گفتم که تــو نمی توانی یك چریك باشــی و قرار 
اجرا کنی و حتــی امنیت خودت را حفظ کنی؛ هم 
مشــکل برای خودت درســت می کنــی و هم برای 
دیگران، پس الزم اســت که تــا لونرفته ای به زندگی 
آشــکار و عــادی برگــردی؛ البتــه او خاقیت های 
فکری و نوآوری هایی تئوریک )البته از گونه الهامی 
و اشراقی آن( داشــت، اما دست کم در آن مرحله و 
با شــرایط سخت پلیسی نمی توانســت مشکلی را از 
جمع هسته مذهبی حل کند. خوشبختانه این تصمیم 
ما باعث ســامت و نجات او هم شــد و توانست با 
کسب موقعیت هایی پس از انقاب در خدمت نظام 

فعالیت کند.
وی در روابــط اجتماعــی و زندگــی مخفی بســیار 
ضعیف و ناشــی بــود. مثــاً  زن صاحب خانه به او 
مشــکوك شــده بود و ما درواقع او را از دســت آن 
زن نجات دادیم. آن زن اخاق نامناســبی داشت و 
می گفت من فقط خانه را به مجردها اجاره می دهم! 
سپس به دنبال ایرادگرفتن از مستأجرها و حتی تهمت 
زدن می گشــت تا او را رد کنــد و پیش پرداختش را 
باال بکشــد. مثًا به مســتأجر قبلی گفته بود تو گویا 
خرابکار هســتی! ظاهرًا حدســش درست هم بوده، 
چون آن )مســتأجر یا چریک بدشــانس!( هم شبانه 
فــرار کرده بود. به این دوســتمان هم گفته بود تو به 
درد دختــر من می  خــوری! و او هم مانــده بود چه 
بگویــد! احتمااًل از روی ســادگی دوســتمان، فکر 
نمی کرده این هم ممکن اســت سیاسی و به قول او 

خرابکار باشد!
دومــی، وقتی ســازمان این فرد را بــه ما وصل کرد، 
یک تحلیل کتبی شــخصیتی از وی به دست ما داد 
مبنی بر اینکه ضعف ها و برچسب های زیادی دارد. 
وقتــی تحلیل را خواندم بــدون معطلی و بدون آنکه 
این فرد و ســوابقش را بدانم، با ناراحتی به بهرام آرام 
گفتم اگر این فرد طبق تحلیل شــما خرده بورژوایی 
بااین همه اشکال و ضعف خصلتی است، پس غلط 
کرده اید که با این  همه ایرادها با او ارتباط داشــته اید 
و دیگر اینکه  غلط می کنیــد او را به ما وصل کنید. 
گفــت نه از نظر ما این گونه اســت، حاال شــما کار 
کنید شــاید شــما تحلیل و نظر دیگری نسبت به او 
داشــته باشید. گفتم این دسته گل برای خود شما! ما 

دنبال کسی هستیم که به دردمان بخورد.

نفوذی بهرام نبود؟ ■
خیر، بعدها در قرارش با محســن طریقت معلوم  □

شد درگیری شدیدی با خود تقی شهرام هم داشته و 
در خیابــان به هم فحش داده انــد و در همان تحلیل 
هم هر چه توانستند از این بنده خدا بدی نوشتند. او 
تمایل نداشــت در ایران کار کند و به خارج رفت و 

سرنوشت دیگری یافت.
بــا این فرد که با تحلیــل خرده بورژوا،  ■

مسئله دار و مذهبی به شما معرفی کردند 
چه کردید؟

ســازمان برخورد تندی با او کرده و پاسپورت و  □
شناســنامه او را گرفته بودند و پل های پشــت سرش 
را خراب کرده بودند. نوعی اجبار در مخفی شــدن 
داشــت. بعــد کــه دیدنــد او دیدگاه هــای رهبری 
ســازمان را قبول نمی کند و با روحیات او جز ایجاد 
چالش برای ســازمان مارکسیست شــده نتیجه ای به 
بــار نمی آید، تصمیم گرفتند او را در رابطه با هســته 
مذهبی قــرار دهند. پس از برخورد انتقادی اولیه من 
بــا بهرام که باالتر گفتــم و پس از آنکه  هویت او بر 
ما روشن شد و دانستیم از اعضای باسابقه مجاهدین 
اولیه است )که البته همواره با سازمان اختاف  نظری 
و عملی داشته( درنهایت با تصمیم جمع سه نفره قرار 
شــد طریقت که او را می شناسد ســر قرارش برود. 
او دل ُپری از ســازمان و تقی شهرام داشت. از قول 
خود او با واسطه طریقت نقل می کنم: قرار آخر او با 
سازمان بود که با شهرام در خیابان صحبت می کند. 
هر چه این فرد می گوید شــهرام جوابش را می دهد. 
زمانی که راه می رفتند شیشه شیری دست وی بوده، 
به شــهرام می گوید من به اندازه همین شیشه شیر که 
نصــف آن را خورده ام برای تو ارزش قائل نیســتم. 
شــهرام هم می بیند فایده نــدارد و او را در ارتباط با 

ما قرار می دهند.
او از ما هم جدا شــد، البته بحــث و اختافی پیش 
نیامد. حداکثر دو جلســه آمد و به دنبال این بود که 
به خارج برود و نمی خواســت اینجا بماند. از شرایط 
پیش از مخفی شــدن او هم اطاعی نداشــتم. او را 
به عنوان یك فرد علنی از ســال ها قبل می شــناختیم. 
وی در خطر تور پلیســی بود و ما به او کمک کردیم 
تا پاســپورت و مدارکش را از ســازمان بگیرد و طبق 
خواســته اش ســرانجام به خارج رفــت و دیگر هیچ 
ارتباطی هم با ما نداشــت )این فــرد پس از انقاب 
در خدمــت نظام جمهوری قرار گرفت و به مقاماتی 

رسید(.
ســومی، یك ســمپات بــازاری بود کــه فقط چند 
جلســه ای رابط او شــدم و پس ازآن بــا نظر جمع از 

سوی من رابطه ما با او قطع شد.
کید می کنم که جز افراد ذکرشــده در  در خاتمــه تأ
باال، هســته مذهبــی هیچ عضو یا ســمپات دیگری 
نداشــت؛ البته پس از قطبی شدن هسته و جدایی من 
و طریقت در اوایل 55 از هسته، جمع باقیمانده طبعًا 
کیدات بیشتر بر مذهب و با رهبری  با گرایش ها و تأ
شهید اکبری آهنگر شروع به رشد تشکیاتی شدید 
و عضوگیری هایی کردند )ســرور آالدپوش، مجتبی 

آالدپوش و...( که از جریان آن ها کًا بی اطاعم.
ما به شــدت مخالف گســترش کّمی بودیم و بیشتر 

وحید افراخته
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دنبال گســترش کیفــی بودیم. جالــب آنکه  پس از 
سال ها در شماره 21 نشریه چشم انداز ایران )مرداد و 
شهریور 82( در گفت وگوی کریم رستگار با عنوان 
»30 خرداد 60، چیرگی آشــتی ناپذیری بر گفتمان« 
مطالــب و نگاهی را دیــدم که شــبیه صحبت های 
درونــی  ما در همان زمان بود، یعنی اینکه ابتدا ببینیم 
چه اتفاقی افتاده و به یک راه حلی برســیم، بعد افراد 
دیگر را دعوت به جمع ما و به مبارزه کنیم. رستگار 
پیش از مــا از جهت گیری تغییرات درون ســازمان 
مطلع شده و رجوی را در زندان مطلع کرده و مصرًا 
از او کار روی رفــع ابهامات ایدئولوژی ســازمان را 
خواسته بوده، ولی با مقاومت و استنکاف و برخورد 

و برچسب او روبه رو شده است.
هســته مذهبــی در طــول فعالیــت 9 ماهه خــود تا 
اردیبهشــت 55، علی رغم آمادگی و توانایی نســبی 
نظامــی هیچ گونــه عملیات نظامی انجــام نداد. در 
شناســایی یا مقدمات هیچ عمل نظامــی منفردًا یا با 
همــکاری و هماهنگی ســازمان مارکسیست شــده 
شــرکت نکــرد. هیچ انتشــارات یــا موضع گیری و 
اعامیه سیاســی یا تبلیغی منتشــر نکرد، زیرا از ابتدا 
قویًا معتقد بودیــم این گونه کارها ما را از کار اصلی 
و اصولی ما که رســیدن به تحلیل و انســجام فکری 
و اعتقادی اســت بازمی دارد و صحیح نمی دانستیم 
کوچک تریــن حرف یا موضعی کــه خود ما در آن 

شک یا ابهامی داریم در سطح جامعه مطرح کنیم.
البته پس از قطبی شدن هسته مذهبی و جداشدن من 
و طریقت از اکبری آهنگر، از آنجاکه شهید اکبری 
آهنگــر در دیــدگاه خود ظاهرًا به انســجام فکری و 
اطمینان نســبی ای رســیده بوده، طبعــًا دیگر مانعی 
برای گســترش تشــکیاتی و حتی شــروع عملیات 
نظامــی نمی دیده و به طوری که از مختصر اطاعات 
در دســترس من از آن زمــان و مطالبی که در کتاب 
ســه جلدی آمده اســت اکبری در عملیــات نظامی 
مشــترکی )مقدمات آن( با ســازمان همکاری داشته 

است.
به طــور مشــخص چه مباحثــی درون  ■

نتایجــی  چــه  بــه  و  بــود  جــاری  هســته 
رسیدید؟

به طــور خاصــه، در طول 9 ماه فعالیت هســته  □
مذهبی، به نوعی همان پرسش هایی که به شکل های 
مختلف و با شــدت و ضعف در بیانیه مطرح شــده 
بــود، برای ما از ابتدا مطرح بود یا از طرف ســازمان 
)بهــرام آرام( برای مــا مطرح می شــد و روی آن ها 
کید می شــد. در مورد خط مشی سیاسی )به معنی  تأ
مشی قهرآمیز و چریکی( تقریبًا اختاف یا دست کم 
بحثــی مطــرح نبود و همگــی به آن معتقــد بودیم. 
نقطه نظر بچه های مارکسیست شــده مبنــی بر اینکه 
یکسری ضعف های تشــکیاتی در سازمان بوده را 
نیز تقریبــًا همگی البته با شــدت و ضعف متفاوت 
قبول داشــتیم، اما نکته حســاس این اســت که شما 
از اینجــا چه ریشــه یابی و نتیجه گیری  می کنید؟ در 
ریشه یابی این جریان بود که به اختاف می رسیدیم. 
پس از ضربات سنگین شهریور 50 به سازمان و پس 
از شــهادت رضا رضایی در خرداد 52 و ورود شهرام 
بــه مرکزیت پس از رضا، از اواخر 1352 به این ســو 

بحث هایــی جدی برای شــناخت و رفع اشــکاالت 
تشــکیاتی مطرح شــده بود که پیــش از آن به آن 
شــدت پیگیری و ریشه یابی نمی شــد؛ مانند تحلیل 
ضربــات، نمونه های تنبلــی، کــم کاری، دیرآمدن 
ســر قرار، بی نظمی، پراکنــده کاری، خرده کاری، 
خوش خیالی، عدم قاطعیت، ســطحی برخوردکردن 
و...، اما اینکه این اشــکاالت با چه شدت و مربوط 
به چه ریشــه ای بوده، اختاف دیدگاه در اینجا خود 
را نشــان مــی داد. در بحث های ســه نفره ما هم این 
مــوارد مطرح بود، ضمن اینکــه برای جمع کوچک 
و هســته مذهبی ما سازمان انرژی زیاد و سنگ تمام 
گذاشــت و طبعًا در تغییرات درونی هسته مذهبی و 
پیدایش گرایش به مارکسیســم مــن و طریقت تأثیر 
داشتند. توجه کنید خود بهرام آرام به عنوان فردی از 
باالترین سطح سازمان )دومین فرد( به عنوان رابط ما 
در نظر گرفته شــده بود و مرتبًا جلسه داشتیم. عاوه 
بر آنکه در ابتدای مخفی شــدن مــا را در جمع های 
باالیی قرار داده بودند، پس از تشکیل هسته مذهبی 
نیز ما احســاس می کردیم که فرد مهمی را در ارتباط 
با ما گذاشته اند. برخورد و رابطه بهرام هم با جمع ما 
در آن 9 ماه فعالیت هســته مذهبی و تا زمانی که من 
در هسته بودم و اطاع دارم بسیار خوب و صمیمانه 
بود، البته این جریان دوطرفه بود. من با درک اهمیت 
و توجه و وقت گذاری که ســازمان و شخص بهرام 
برای ما می گذاشــت، ســعی می کردم دست خوش 
احساســات نشــوم و این برخــورد را در تحلیل ها و 
تصمیم گیری هایم دخالت ندهم. اکبری هم به دلیل 
اینکه شناخت قبلی با بهرام داشت و در خانه جمعی 
هم باهم بودند، از نظر مســائل عاطفی بیشتر جذب 
او بود، درنتیجه باعث می شــد برخی مسائل را نبیند 
و من می گفتم تو خوش خیالی، بهتر است منطقی تر 

روابط و قضایا را ببینی و تا حدودی ترمزش بودم.
اگــر کلی و تــا حــدودی خوش بینانه نــگاه کنیم، 
می توان گفت ســازمان مارکسیستی مجاهدین در آن 
مقطع به دالیل مختلف با جمع ما برخورد خوبی کرد 
و نیــروی زیادی هم صرف ما کــرد )که با اعضای 
قبلــی و البته مذهبــی خود با آن نرمــش یا پختگی 
برخورد نکــرده بود(؛ اما اگــر بدبینانه بنگریم آن ها 
پس از مارکسیست شــدن سازمان، نگران این بودند 
اگر ما مجاهدین باســابقه و زندان دیده بتوانیم به یك 
انسجام فکری و تشکیاتی برسیم،  به صورت بالقوه 
امکان گســترش بســیار زیادی در اجتماع خواهیم 
داشــت و با برافراشــتن پرچم فروافتــاده مجاهدین 

مذهبی اولیه، به راحتی و آشــکارا نفی ادعایشان در 
بیانیه می شد.

در بیانیه اعام مواضع ســازمان، ادعایی بسیار غلط، 
بــزرگ و خودبینانه مطرح شــده بود کــه می گوید 
کل ســازمان مذهبــی مجاهدیــن در جریان رشــد 
خــود و به عنــوان یك مجموعــه یکپارچــه از درون 
خود تکامل می یابد و تمامًا ســازمانی مارکسیســتی 
می شــود. این حرف و ادعا )جدا از پروســه و نحوه 
و دالیــل تغییــرات رخ داده( غلط بــود و با واقعیت 
نمی خواند، اما مسئله بدتر و مهم تر عواقب پافشاری 
بــر این ادعا و پیامدهای آن بــود، ازجمله اینکه اگر 
چند نفری که در همان ســازمان بودند، می توانستند 
تشــکیات پایدار و منســجم و رو به رشــدی را در 
چارچوب ایدئولوژی مذهبی ایجاد کنند و خط مشی 
چریکی و مبارزه قهرآمیز را هم قبول داشــته باشــند 
)تــا در چارچوب رایج و موردقبــول اکثریت در آن 
زمــان موردایراد قرار نگیرند(، یعنی فقط اگر در کار 
خود موفق می شــدند، این پدیده نفی آن ادعاست؛ 
لــذا مرکزیــت مارکسیســت و به ویژه شــخص تقی 
شــهرام به شــدت روی وجود جریان مذهبی موازی 
با نام ســازمان مجاهدین خلق حساس بود، به حدی 
کــه با روش تــرور و حذف فیزیکی شــریف واقفی 
با ایــن جریان برخــورد می کنند، اما توجــه کنید با 
ما )هســته مذهبی( به دالیل مختلف نمی توانســتند 
کاری را که با شریف کردند، بکنند، چراکه اوضاع 
و شــرایط تا حدودی تغییر کرده بــود: با ازبین بردن 
شریف واقفی و همفکرانش در داخل سازمان، هسته 
اصلــی مقاومت از درون ســازمان کــه خطر اصلی 
برای ادعاهای شــهرام محســوب می شــدند از بین 
رفته بــود، مخالفت هــا از درون و به خصوص بیرون 
سازمان با قتل شــریف و انحصارطلبی شهرام شروع 
شده بود، پشتوانه اجتماعی سازمان مارکسیست شده 
به شدت در معرض ریزش بود، برخورد شدید دائمی 
با نیروهای مذهبی بیرون ســازمان نه امکان پذیر بود 
و نه هیچ گونه توجیه سیاســی و ایدئولوژیک داشت 
و باالخره ما زندانیان مجاهد آزادشــده نیز هوشیارتر 
و پخته تر بودیم و ســازمان نیز نمی خواســت ما را از 

دست بدهد.
با اعان تغییرات در ســطح جامعه موضوع دیگر از 
مرز یك جمع محدود و مسائل درون سازمانی گذشته 
بود و دیگر امکان نداشــت در جمع بسته یک گروه 
چند صدنفره، رهبــری هر کاری می خواهد بکند و 
به اصطــاح درون یک فنجان توفــان ایجاد کند! و 
فکر کنند تمــام دنیا مانند دنیــای کوچك صدنفره 
آن هاســت و هرچه در این جمع کوچك اتفاق بیفتد 

پدیده ای قابل تعمیم در سطح جامعه است.
یکــی از نتایج جبری که مشــی چریکــی و زندگی 
مخفی بــه  دور از توده ها می تواند به بــار  آورد دقیقًا 
همین بود که از نظر حســی و روان شناســانه دست 
و ذهــن افراد مخفی بســیار باز اســت و لذا عواقب 
اجتماعــی کار خود را کمتر متوجه می شــوند؛ البته 
همین وضعیت از جهتی هم مثبت است چون فردی 
که خــود را نزدیک به شــهادت می دانــد و چندان 
در قید زندگی نیســت با ذهنی غیروابســته به دنیا و 
به گذشته خود می تواند مســائل را بررسی کند و به 

با اعالن تغييرات در سطح جامعه 
موضوع ديگر از مرز يك جمع 
محدود و مسائل درون سازماني 

گذشته بود و ديگر امکان نداشت 
در جمع بسته يک گروه چند 

صدنفره، رهبري هر کاري 
مي خواهد بکند و به اصطالح درون 

يک فنجان توفان ايجاد کند
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ابهامــات درونی خود صادقانه بپردازد. اگر شــهرام 
)و معــدود تندروان پیــرو او(، واقعــًا حس و درک 
می کرد کــه جریان مذهبی درون ســازمان و پایگاه 
اجتماعی اش مهم تر و ریشــه دارتر از آن چیزی است 
که با کشــتن چند نفر از بین برود، هیچ وقت آن کار 
را نمی کــرد، همان طــور که بعدها هــم نکرد وگرنه 
اگر می خواســت هنوز هم در اواســط سال 54 )در 
55( می توانســت در مورد هســته مذهبی ما هم این 
کار )تصفیــه فیزیکی( را بکنــد. پس ازآنکه برخورد 
و تصفیه فیزیکی شــریف واقفی و صمدیه لباف برای 
دیگــر نیروهای چپ در جامعه مطرح شــد و دیدند 
کــه آن ها هم این برخوردها را قبول نداشــتند. دیگر 
مرکزیت مارکسیست سازمان از جهت شیوه برخورد 
با نیروهای مذهبی قدری تعدیل و پخته تر شــده بود 
و دیگــر برایش قابل تحمل بود و فهمید که به نفعش 
اســت نیروهای مبارز مذهبــی را به گونه ای اطراف 
خود نگه دارد و در صورت امکان آن ها را رهبری و 
هدایت کند و فرضًا یك شاخه مذهبی هم داشته باشد 
و مثًا ما شــاخه مذهبی آن ها شــویم؛ البته هسته ما 
چنین خواسته یا آرزویی را قبول نداشت و می گفتیم 
ما شــاخه ای از سازمان شما نیســتیم و نخواهیم بود، 
ما کار مســتقل خود را می کنیم، ولی در چارچوبی 
معین و تعریف شده می توانیم در مبارزه با رژیم شاه 

همکاری داشته باشیم؛ مثًا درزمینه امنیتی.
به هرحــال بهرام به عنوان نفــر دوم مرکزیت، رابط ما 
شده بود و همه تاش خود را برای حفظ رابطه خوب 
و تأثیرگذاری مثبت با ما می کرد. هیچ یك از ما فکر 
و احساس نمی کردیم در زمینه همکاری های ممکن 
ازجمله انتقال تاکتیك های حفظ خود و دستاوردها و 
تجربه ها در مورد ما کوتاهی بکنند. اســلحه و قرص 

سیانور هم که نیاز داشتیم به ما داده بودند.
می خواهــم قدری حاشــیه بــروم و بــرای درك نوع 
رابطــه نزدیك بیــن ما خاطره ای را نقــل  کنم که در 
جای خودش خیلی جالــب و به لحاظ تاکتیکی نیز 
قابل توجه اســت. یك بار وقتی مــن، اکبری آهنگر، 
بهرام آرام و طریقت جلســه داشــتیم، در تنفس بین 
صحبت ها اکبری اســلحه اش را درآورد تا پاك کند. 
درحالی کــه مشــغول پاك کــردن اســلحه اش بود و 
خشــاب را هم در آورده و روی زمین گذاشته بود، 
ناگهــان اســلحه اکبری عمل کرده و تیری شــلیك 
شــد! غافل از اینکه یک فشــنگ اضافه داخل لوله 
هنوز وجــود دارد. یاد گرفته  بودیــم گاهی اوقات و 
البتــه خارج از اســتاندارد و عــرف نظامی و معمواًل 
هنگام شــروع به عملیات یا موقع احساس خطر، غیر 
از خشــاب پر می توان یك فشنگ اضافه هم در لوله 
هفت تیر و کاماً  آماده برای شلیك گذاشت. در این 
حالت اســلحه به ضامن نیســت و فقط با چکاندن 
ماشه بافاصله شلیك می کند و لذا احتمال گیرکردن 
فشــنگ در لولــه الاقل بــرای اولین شــلیك وجود 
ندارد و اکبــری کًا آن را فراموش کرده بود! بهرام 
چهارزانو مقابل اکبری نشسته بود و بالشی را در بغل 
گرفته بود. تیر درســت از میانه بالش عبور کرد و از 
فضای خالی زیر بغل ســمت چپ او رد شد و بدون 
آنکه به او اصابتی داشته باشد به دیوار پشتش خورد. 
از نظــر نظامیـ  حتی در ارتــش هم می گویند موقع 

بازدید یا پاک کردن اسلحه خود، نباید مطلقًا اسلحه 
را روبروی کســی گرفت، بلکه باید با بازدید دوباره 
مطمئن باشید اسلحه کامًا خالی است و داخل لوله 
آن را نیــز ببینید و ســپس رو به هوا دو بار ماشــه را 
بچکانیــد. حال اگر کار خطایــی صورت گرفت و 
این ضابطه مطلق را کســی رعایت نکرد، فرد خاطی 
به صورت معمول شــدیداً  توبیخ می شود. از اکبری 
کــه یك فرد نظامی بود بعید بود که چنین بی توجهی 
و کار خطایی بکند. یک شــلیک ناخواسته در یک 
خانه مخفی می تواند به کشته شدن یا دستگیری افراد 

و لورفتن اسناد و...فاجعه ای بزرگ منجر شود.
به یادم دارم آن روز، ظهر عاشــورا بــود. اتاق ما در 
طبقــه دوم خانه بــود و روبروی مــا در اتاقی جوان 
مســتأجری زندگــی می کرد. فوری اتــاق روبه رو و 
طبقه پاییــن را دید زدیم. خوشــبختانه به طور اتفاقی 
هیچ کــس در منزل نبود. ســریع از پنجره به کوچه 
ســرك کشیدیم و دیدیم کســی هم در کوچه نیست 
و همسایه های دیگر همه به عزاداری رفته بودند. من 
دیدم کســی از خانه ای بیرون نیامده بود پس صدا را 
کسی نشــنیده بود. خانه ما در سه راه آذری، خیابان 
اردشــیر و در انتهای کوچه ای بن بســت بود. پشت 
خانه ما کارخانه ای بود و راه فرار را قبًا از پشــت بام 
آن پیش بینی کرده بودیم. هم زمان ســریعًا مدارك و 
اسلحه ها را برداشــتیم تا فرار کنیم، اما دیدیم خبری 

نشده و موضوع کامًا ختم به خیر شد.
بهرام هم مشكوك نشد؟ ■
هرگز، او نه ناراحت شــد و نه شــك کرد. تصور  □

کنید اگر تیر، فقط 5 ســانتیمتر آن طرف تر می خورد 
قلــب نفــر دوم مرکزیت ســازمان را شــکافته بود و 
عاوه بر دردسر و گرفتاری ما در صحنه، ممکن بود 
بعدها بگویند می خواستید انتقام بگیرید و رهبر ما را 
کشتید! و موضوع در تاریخ ثبت می شد و می توانست 
عواقب شدیدی به طور ناخواسته به دنبال داشته باشد 
و چه بســا در جو فکری آن زمان بــه انتقام گیری و 
واکنش هــای متقابل شــدید منجر می شــد، اما این 
جریــان اصًا شــك ســازمان را برنیانگیخت، چون 
اعتمــاد داشــتند و به هرحــال برای چنیــن روابط و 
تماس هــا، ریســک هایی پذیرفته بودنــد. البته خود 
اکبری خیلی ناراحت شد و ما هم به او انتقاد شدید 
کردیم. ازنظر کلی، ایــن اتفاق مثال و تجربه ای بود 
که با شــنیدن یک خبر، فورًا نبایــد قضاوت کرد و 
به جای برخورد تحلیلی، اول ازهمه دنبال رســیدن به 
اطاعات و فکت های قطعی و ملموس بود و سپس 

قضاوت، تحلیل و ریشه یابی کرد.
آیا آموزش هم می دادید؟ ■
منظور شما از آموزش چیست و به چه کسی؟ ما  □

به فرهاد و زینال )و قاســم زاده( آموزشی نمی دادیم 
و خودمــان هــم آموزش هــا را )در ســطحی که در 
سازمان قبل از شهریور 50 و در زندان ها معمول بود( 
گذرانده بودیم! تنها به آن جمع سه نفره سمپات های 
اکبــری آموزش هایــی در حــد ابتدایــی و ضروری 
می دادیم، یعنی آموزش مســائل تشکیاتی و امنیتی 
و حفــظ خود و تا حدی هم آموزش های سیاســی و 
البتــه در کنارش انتقال برخی آموخته های خود ما از 

مســائل عقیدتی در چارچوب مذهبی که موردقبول 
و اشــتراک جمع سه نفری هســته مذهبی بود، بدون 
واردشدن در ابهامات و ایراداتی که به ذهن خودمان 
می زد. اساســًا قرار بر کار آموزشی جدی تا رسیدن 
به انســجام فکری و پاسخ مطمئن به سؤاالتمان نبود 
و منطقــًا امکان آموزش قبــل از اعتقاد و اطمینان به 

مطالب وجود ندارد!
به عبارت بهتر بحث و مشکل ما اساسًا آموزش نبود، 
مسائل و شــک های هر کسی بیشــتر جنبه درونی، 
باورمنــدی و رفتــاری داشــت تا جنبــه تئوریک و 
مطالعاتی. هیچ کدام از ما ســه نفــر یا فرهاد و زینال 
و قاسم زاده در ســطح و موقعیت فکری و تئوریک 
برجســته و ممتازی نســبت به هم نبودیــم که بتواند 
نســبت به بقیه هژمونی فکری داشــته باشد یا کسی 
شــخص دیگری را آموزش دهد... از زاویه ای دیگر 
ما همگی محتاج آموزش دیدن بودیم )و این را بعدها 
بســیار بیشــتر فهمیدم( و البته اگر حرفی و دردی و 
مســئله ای برای گفتن داشــتیم صادقانه و صمیمانه 
برای همدیگر مطرح می کردیم و دنبال راه حل بودیم 
و عاشقانه خود را به نتایج عملی آن پایبند می دیدیم.

مسئله آن نبود که مخفی شده باشیم تا پاسخ یکسری 
پرسش  های فلسفی و اعتقادی را که قرن ها بشر بر سر 
آن اختاف دارد کشف کنیم. ما می خواستیم پیش 
از هر چیز و بنا بر تمام مشــترکات فکری اعتقادی و 
هستی شناسانه ای که به هر صورتی و در هر مرحله و 
حدی داشتیم )یا فکر می کردیم که داریم(، اقدامی 
عملــی بکنیم و به قولی عمل به تکلیف کنیم در هر 
حدی که می توانســتیم و به عقلمان می رسید آن هم 
در فرصتی بسیار کوتاه که شرایط دیکتاتوری و مشی 
چریکی و قهرآمیز می توانســت تا پیش از شــهادت 
به ما عرضه کند. ما عدالت خواهان و ظلم ســتیزانی 
بودیــم که آن طــور کــه از جامعه خــود و جهان و 
سیاست شناخت داشتیم می خواستیم دست به تغییر 
جهان بزنیم نه فقط تفســیر آن و می دانستیم و اکنون 
خیلی بهتــر می دانم کــه تمام این ها در بســتری از 

محدودیت ها و جبریات مختلف قرار داشت.
برگردیــم به موضــوع مباحثی که در هســته مذهبی 

داشتیم و نتایجی که رسیدیم:
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من، اکبری و طریقت هر ســه به این نتیجه رسیدیم 
که چارچوب فکری ســازمان التقاطی اســت. البته 
اول باید دید التقاط دقیقًا چیست؟ شاید اآلن بگوییم 
التقاط اصًا امری نســبی بوده و به یــک معنا غالبًا 
اجتناب ناپذیر و چه بسا خوب باشد. چه کسی گفته 
التقاط همواره بد اســت، اما التقاط در آن زمان و در 
موضوع ایدئولوژی ســازمان امری بد و غیرقابل دفاع 
برای ما و اکثر مذهبیون مبارز تلقی می شــد و وقتی 
رژیم شــاه در روزنامه ها ما را مارکسیســت اسامی 
می نامیــد آن را توهیــن و تهمتــی بــزرگ بــه خود 

می دانستیم.
به هرحــال در آن زمان التقاط به ایــن معنا منظور ما 
بود که درواقع فکــر می کردیم در چارچوب فکری 
ســازمان مجاهدین اولیه، مســائلی را کــه نمی توان 
باهــم تلفیق کرد، می خواســتیم به هم بچســبانیم و 
بین این اجــزای نامتجانس، تضاد و یا تناقضی حس 
نمی کردیم و نمی دیدیم. در زندان و شــاید پیش از 
آن برای خودم رگه هــا و نمونه هایی از عدم تجانس 
مطرح بودند، ولی به عنــوان التقاط و یک ایراد مهم 
نمی دیدم. در مباحثمان با سازمان مارکسیست شده، 
آن ها روی این مســئله اصرار داشتند و بیش از آنچه 
اهمیت داشت روی آن تکیه و کار فکری می کردند.

به طورکلــی در برخورد با یک ابهام یــا ایراد التقاط، 
چند راه  دارید: نخســت اینکه صورت مسئله را بهتر 
بشناسید: ماهیت، سابقه، نمودها، عمق، گستردگی، 

اثرات و... آن را بررسی کنید.
دوم اینکــه پس از شــناخت اولیه )و بدون بررســی 
کافــی یــا الزم( آن را بــه هر دلیلی فعاً  مســکوت 
بگذاریــد. دالیل این عدم ضــرورت فوری یا حتمی 
پرداختن به موضوع، می تواند کم اهمیت دانستن آن، 
عدم توانایی در حــل التقاط به صــورت قابل قبولش 
برای فرد، صاح ندیدن بحث درباره آن در ســطح 
گروه یا اجتماع و... باشــد. راه سوم اینکه حتمًا آن 
را بــه صورتی در همین مقطع حــل کنید که اغلب 
بــه یکــی از دو طریقی که از ابتدا بــرای فرد مطرح 
شده بوده حل می شود. هر سه نفر ما در جمع هسته 
مذهبی خود، به درست یا غلط به راه حل سوم روی 
آوردیــم. با توجه به ضرورت های مبارزه مســلحانه، 
نتایج به دســت آمده از پراتیك چندســاله ســازمان و 
نیاز روحی ـ روانی خود به رفع شــبهات و رســیدن 
به یك ایمان بدون خدشــه در شــرایطی که به شدت 
با دشــمن در یک مبارزه مســلحانه روبــرو بودیم و 
نیاز به قاطعیت و اطمینــان نفس در زمان رویارویی 
با شــهادت، به نقطه ای  رســیده بودیــم که ضروری 
می دیدیــم ایــن التقــاط را به یك طرف حــل کنیم. 
گاه نتیجه عملی و روانی  گاهانه یــا ناخودآ درواقع آ
که از این رفع التقاط گرفته می شــد، برای ما مهم تر 
بود تا بحث های فلســفی مجرد ماننــد اینکه آیا ماده 
تقدم دارد یا خیر و آیا چهار اصل دیالکتیك با دیدگاه 

تفکر قرآنی همخوانی دارد یا نه؟
ما مدت نســبتًا کوتاهی روی این التقاط بحث و کار 
کردیم. ســال ها بعد تحلیل من این شــد که به نوعی 
از کار دقیــق روی این جریان خســته شــده بودم و  
می خواســتم تکلیف خود را زودتر روشــن کرده و 
از آن کشــمکش ذهنی و تردیدها رها شــوم. بعدها 

بهتــر فهمیدم چرا این مســئله درون هســته مذهبی 
آن قدر برای ما حاد شــده بود. شاید یك راه حل این 
بود که حل ســؤال را به مرورزمان موکول کنیم؛ البته 
این دقیقًا به عمق واقعی و طبیعی ســؤاالت و شدت 
تردیدهای هر فرد برمی گردد که چه راهی را انتخاب 
کند و البته شــرایط و عوامل خارج از فرد هم مؤثرند 
)ســازمان، رژیم، زندگی مخفی، شــرایط اختناق و 
پلیســی و...(. یك مسئله ســخت ریاضی را جلوی 
یك دانش آموز پنجم دبســتان بگذار و بگو اگر این 
را حل کــردی می توانی کاس باالتــر بروی وگرنه 
رد می شــوی. این کار، بچه را وادار به حل مســئله 
می کنــد، ولی بــه او خیلی فشــار وارد می کند. من 
بعدها به این نتیجه رسیدم که شاید مسئله بیش ازحد 
برای ما بزرگ بود و بزرگ شده بود. به هرحال من از 

این بحث ها خسته شده بودم.
شــهید اکبری آهنگر می گفت، کتاب اصول فلسفه 
و روش رئالیســم )آیت الله طباطبایی قمی( و نظرات 
آقای مطهــری درباره آن می تواند برای جهان بینی ما 
چارچوب خوبی داشته باشد. )تا زمانی که با اکبری 
بودم ایشان مطلب مکتوب یا مقاله یا جزوه یا تحلیلی 
مدون نکرده بود و نداشــت. به تازگی در کتاب سه 
جلد )جلد دوم، صفحه 91( از تدوین جزوه »معرفت 
و ادراك« توســط اکبری با استفاده از پی نوشت های 
آیت الله مطهــری بر کتاب »اصول فلســفه و روش 
رئالیسم«  یادشده که از آن بی اطاعم، ولی احتمااًل 
پس از جدایی من از هســته مذهبی، اکبری اقدام به 
جمع بندی نســبی و تدوین نظراتش کرده که جزوه 

فوق می تواند حاوی آن باشد.(
کمی ســر این موضوع بحث کردیم و کتاب فوق را 
اجمااًل مطالعه کردم، اما آن را ادامه ندادم. من از این 
بحث ها خسته شدم و گفتم ما می گوییم مسئله اصلی 
مبارزه با رژیم وابسته به امپریالیسم است )و ضرورت 
این مبارزه هم برای من فقط به خاطر تکلیف مذهبی 
نبود، بلکه برای خود انگیزه ها و دالیل مختلفی برای 
این مبارزه داشتم(، سپس مخفی شده ایم و هر لحظه 
امکان کشته  شدن ما هســت، حال چقدر باید روی 
این مســئله وقت بگذاریم؟ و اصــًا تا کجا صحیح 
اســت که به این بحث ها ادامه دهیم؟! آن بحث ها و 
حل قاطعانه و مناســب تضادهای درونی ما دیگر از 
ظرفیت جمع هســته مذهبی ما خارج شــده بود و ما 
نمی توانســتیم همدیگر را قانع کنیم. در آن بحث ها 
هم شــهید اکبــری آهنگر مطلب منســجم و قطعی 

نداشــت، اگر نیروهای پخته، خوش فکر، انقابی و 
تئوریــک دیگری )مثل فرهاد صفــا، زینال حقانی، 
حســن ابراری، کریم رســتگار، شــریف واقفی( در 
تماس با ما بودند شاید روی نتیجه کار هسته مذهبی 
ما تأثیر می گذاشــتند. با صاحب نظران یا قطب های 
فکری دیگر هم در تماس نبودیم و کتاب های ایشان 
هم پاســخگوی ابهامات و ســؤاالت ما نبود. من در 
زندان مشــهد مدتــی کتاب های دکتر شــریعتی را 
مطالعه کرده بودم. اکبری نیز نظرات دکتر شریعتی 
را هم در نظر داشت و به دکتر و نظرات ایشان بسیار 
عاقه مند بود و گویا شــخصًا روابطی هم با ایشــان 

داشته است.
بلــه؛ می گفــت یــك شــب تا صبــح در  ■

حســینیه ارشــاد با دکتــر صحبــت کردم 
و پرســش های زیــادی از او کــردم کــه 
درنهایــت دکتــر گفت محمــد نمی دانم، 

واقعاً  نمی دانم.
این صحبت مربوط به پیش از 1350 است؟ □
بلــه اکبــری در زنــدان شــیراز بــه من  ■

گفت.
ســازمان تا پیــش از شــهریور 1350 نســبت به  □

دکترشــریعتی دیدی منفی داشــت، یعنی متأســفانه 
به دیــده روشــنفکِر بــدون عمل بــه امثال ایشــان 
می نگریســتیم. در آن زمــان به خاطــر دیدگاه های 
چریکــی و اینکــه خود را در ســطح باال و پیشــتاز 
می دانســتیم، بســیاری از نیروها را طــرد می کردیم 
که به نظر من ایــن خود از زمینه های مهم انحرافات 
بچه هــا شــد. با ایــن دید بســیاری از روشــنفکران 
و صاحب نظــران را می راندیــم. پــس از شــهریور 
50 و علنــی شــدن موجودیــت ســازمان و پس از 
تأییدآمیــز دکتر دربــاره جنبش  موضع گیری هــای 
مسلحانه و انقابیون مســلمان، نظر ما نسبت به وی 

مثبت شد.
غیــر از شــریعتی و مطهری، بــه منابع  ■

دیگری رجوع نمی کردید؟
عمًا امکانش نبود و مراجعه ای نداشــتیم. پیش  □

از انقاب آقای رجایی را که دبیر دبیرســتان کمال و 
علوی بود که در آن تحصیل می کردم، می شــناختم 
و با پدرم هم آشــنایی داشــت، ولی به اندازه پس از 
انقاب شــناختی از آقــای رجایی به عنوان انســانی 
پاك باختــه، صادق، باخلــوص و محکم نداشــتم. 
درمجموع او را قبول داشــتم، بــه همین خاطر پس 
از آزادی از زندان دوســت داشــتم از نظرات ایشان 
مطلع شــوم که پیش از مخفی شدنم دستگیر شدند 
و ارتباطم قطع شــد؛ البته بیشــتر بــه دنبال بچه های 

آزادشده از زندان بودیم.
در شــماره آینــده بحث قطبی شــدن هســته 
و  تشــكیالتی  دوســتانه  انشــقاق  مذهبــی، 

سرنوشت هسته را پی خواهیم گرفت.■

در آن زمان التقاط به اين معنا 
منظور ما بود كه درواقع فكر 
مي كرديم در چارچوب فکري 

سازمان مجاهدين اوليه، مسائلي 
را كه نمي توان باهم تلفيق كرد، 
مي خواستيم به هم بچسبانيم و 
بين اين اجزاي نامتجانس، تضاد 
و يا تناقضي حس نمي كرديم و 

نمي ديديم
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بنی آدم هاســت. شراره های جنگ و ننگ می جوشند 
و روز عمر کودکان را تقدیم تابوت شبانگاه می کنند. 
حســرتا! قدر ناتوانی را می دانســتیم. قدرت و سردی 
همراهان مرگ اند. مرگ ظهور نمی کند مگر به واسطه 

سخت شدن آدمیان.
گین  مجال برای تو بی رحمانه اندک بود. سانحه زهرآ
جنگ، تو را به ســاحل آخر رســاند، به خاموش ترین 
اتاق هستی. صدای پر خاموش تو را کسی نمی شنود. 
کسی طاقت رویارویی با گرمی آفتاب حقیقت ندارد. 
با دیدن عکس خفتن تو نمی توان خاموشی پیشه کرد. 
می دانم که نفس های آخرت چه سنگین بود و عمیق. 
می دانم که آخرین نگاهت چه خسته بود و تلخ. اینک 
آیان عزیز، صدای باز و بســته شــدن پنجره سکوت 
را خواهی شــنید. بعد از آن صبح شــوم، دنیا در برابر 
خفتگی تو خموش شــد و چشمان همگان با نگاهی 
عاری از روشنایی در پی سقوط آدمیت رفت. این واژه 
انسان اینک چه دور شده است! آیان، بی کرانگی درد 
را ببین، شکنندگی جان را ببین، بیا و با ما، قتل عاِم امید 
را ببین. ببین که هر جا گل های معصومیت غنچه زد، 
دســت هراس بار شقاق و نفاق آن را از ریشه برکند. پر 
غصه اســت سال های تبعید امید. توشه این تبعید َزّقوم 
تلخی است که شکم های ما را انباشته است و مزاجمان 

را به عسر و رنج عادت داده است.
وقت تعزیت است. یکدیگر را تعزیت گوییم! یکدیگر 
را بر این لبــه پرتگاه تعزیت گوییم، آن گاه که جان به 
گلوگاه رسیده است. َقَضی َنحَبُه. او جان سپرد و زیر 

خاک، تنها و نحیف آرام گرفت.■

دوباره شامگاه همه چیز را فراخواهد گرفت. هوایی از 
جنس درک و رنگی از جنس صلح اینک بسان آفتاب 
سرزمین های شــمالی است. شــاق های انسان کِش 

جنگ تا به کی؟ سنگینِی داس خشونت تا به چند؟
امیدهــا و آرزوهــای تو با یک قایق بر بــاد رفت. روز 
تاریک تو با آمدن آن سایه نکبت بار جنگ شروع شد. 
شــاد بودی و خون جاری در رگ های پدر و مادرت؛ 
امــا به ناگاه، خــون را در رگ های عکاس و جهانیان 
منجمد کــردی، گویی کــه دیروزی وجود نداشــته 
اســت. پدرت دیگر در جســت وجوی لمس نامرئی 
گم گشتگی تو خواهد بود. با رؤیاهای نادیده تو زندگی 
خواهد کرد. بازی های پرراز و رازهای بچه گانه تو در 
همان ساحل غریب پایان یافت و نسیم خنک و پرامید 
روزهای تو چه زود عبور کــرد. دویدن های آزادوار و 

پرکشش تو اینک خاطره ای است بر گوش َکر زمان.
ســرباز گارد ساحلی ترکیه تو را دید و بر تمامی قوانین 
حرفه ای اش قلم بطان کشــید. تنها وظیفه داشت که 
مشخصات جنازه را ثبت کند، اما بی تاب شد و به سوی 
تــو آمد تا رنج تو را حس کند، بدن تو را لمس کند و 
بی جانی تو را از امواج، دور نگاه دارد. جهان با خفتن 
تو لرزید. نوای تلخ خواب آرام تو، از پشــت دیوارهای 
چین تا مرزهای کانادا را درهم نوردید. دنیا با چشمانی 
آواره گریست بر کودکی که نه در ابعاد زندگی خلوت 
کــرد و نه تا ته بودن دوید. فرصت نبود تا تو در امتداد 
کودکی و نشــاط قدم برداری. فرصت نبود تا از ته دل 
بخندی و شــور کودکی را تجربه کنی. اینک پدرت 
فقط یادها را به یاد خواهد داشــت. فرصت نبود چون 
جنگ پایان فرصت هاســت. پایــان چندین هزار امید 

»ناگاه اســب رنگ پریده ای ظاهر شــد که ســوارش 
»مرگ« نام داشــت. به دنبال او اسب دیگری می آمد 
که نام ســوارش »دنیای مردگان« بود. به آن دو اختیار 
داده بودنــد تا یک چهارم زمیــن را با جنگ، قحطی، 

بیماری و جانوران درنده نابود کنند!«
چهار صبح است. نسیم سحرگاهی بر دریای مدیترانه 
ســرگردان اســت. موج ها خســته از به دوش کشیدن 
کودکان، مــادران و پدران، نفیر زاری ســر می دهند. 
آفتــاب یارای فاش گفتــن را ندارد و ماهیــان با لبانی 
دوختــه به اعماق آب پناه برده اند. شــهروندی با خط 
امداد پلیس 156 ترکیه تماس می گیرد و از جســدهای 
بی جانی خبر می دهد که به سمت ساحل بودروم روان 
هســتند. نه نهنگی به گل نشسته و نه کشتی تفریحی. 
این بار انسان ها بر امواج رها شده اند و به ساحل پایانی 
می رســند. مأموران به محل اعزام و مشــغول وارســی 
می شوند. اجساد یک به یک و به راحتی رؤیت شده و 
جمع آوری می گردند، اما چیزی باقی می ماند. جسدی 
کوچک و آرام با پیراهنی قرمز و شلواری آبی، به خاطر 
حرکت امواج ســاحل و تاریکی از دیده ها پنهان شده 
است. مدت هاســت از دیده ها پنهان است! کودکانی 
که آواره اند و سایه مرگ و وحشت هر روز بر آنان چیره 
اســت. آفتاب طلوع می کند و در روشنایی هوا، وقتی 
امواج آرام می گیرند، جسد آیان دیده می شود. خفته 
بر صورت، خفته بر پیشانی ساحل، خفته بر ماسه های 

ساکت، خفته بر خواب انسانیت.
عکس خفتن تو در ساحل بودروم، سینه را تنگ و زبان 
را بسته می کند. آیان، تو اینک به ساحل رسیده ای، 
به ساحلی که با رنج آشنا نیست، به ساحلی که با درد 
همساز نیست، به ساحلی که آخرین راه گریز تو بود. 
؟ آســمان زندگی تو به انتهای این ســاحل  َایــَن الَمَفرُّ
متصل گردید و صورتت بر زمین ُمرده بوسه زد؛ چراکه 
یارای نگریستن به آفتاب بی طلوع این زمانه را نداشت. 
ماســه ها به یاد خواهند داشــت کــه در میان خفتگی 
همگان و در زفیر و شــهیق خوابگردها، تو به سویشان 
روانه شدی. ساکت و آرام، داغ دردی را بر گونه های 
ســاحل به جا گذاشتی. صدای فرســوده آن شب را 
احدی نشنید. باید گریســت و گریست بر روزی که 
دیــر به دیر طلــوع می کند. روزها فــرو خواهند مرد و 

ساحل بودروم؛ سال صفر!

سروش رزمي

دانشجوي دکتراي علوم سياسي
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کاماً  واضح و روشــن اعام کرده اند حاضر نیستند 
دوباره سر میز مذاکرات برگردند چه برسد به پذیرش 

دوباره تحریم ها.
دومین دیپلمات بلندپایه برلین در واشنگتن هشدار داده 
که رد توافق توسط امریکا »یك کابوس خواهد بود... 
گاهی  یك فاجعه« و ایران و احتمااًل دیگر کشورها با آ
از اینکه امریکا به هیچ توافقــی احترام نمی گذارد به 
ســرعت به سمت ساخت ساح هســته ای می روند. 
اگــر امریکا بخواهــد به ایران حمله کنــد و هم زمان 
کاپیتالیسم اروپایی نیز سعی در نفوذ به بازار این کشور 
داشته باشــد، نتیجه نهایی می تواند پایان اتحاد ناتو و 

فوران تنش نظامی بین اروپا و امریکا باشد.
در این ســخنرانی اوباما سعی کرد مفهوم تاش برای 
اجبار چین به بازگشــت مجدد به رژیــم تحریم ها را 
شــرح دهد. »ما مجبور خواهیم شد کشورهایی مانند 
چیــن را از سیســتم مالــی امریکا حــذف کنیم و از 
آنجاکه این کشور یکی از بزرگ ترین خریداران اوراق 
قرضه ماســت، چنین کارهایی اختال های شدیدی 
در اقتصاد ما به وجود می آورد و پرسش هایی را درباره 
نقش دالر به عنوان ارزی جهانی در ســطح بین المللی 

مطرح می کند.
نتیجــه ضمنی چنین رخــدادی رویارویــی نظامی با 
چین و غرق شــدن اقتصاد امریکا و جهــان در رکود 
کامل )full- scale depression( اســت، اما دقیقًا 
چنین نقشه ای را جامعه خواص تأثیرگذار و قدرتمند 
امریكا طراحی می کند. آنها کارهای زیادی را پشت 
ســر ملت امریكا که به طرز شــگفت  آوری ضدجنگ 
هستند، انجام می دهند و مانع پوشش هشدارهای 

اخیر اوباما در رسانه های امریكا می شوند.
در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2016 
امریکا، احساسات عمومی ضدجنگ هیچ توضیحی 
درباره سیستم سیاســی فاسد و ورشکسته امریکا پیدا 
نمی کنــد. میلیون ها نفر ممکن اســت پــس از رأی 
کنگــره روی توافق از خواب غفلــت خود برخیزند، 
زمانی کــه امریکا درگیــر جنگی بســیار بزرگ تر از 
مجمــوع جنگ های عراق و افغانســتان اســت. آنها 
ناگهان با ســقوط اســتاندارد های زندگی و اشــتغال 
روبه رو می شــوند و کل جهان را درگیر بحران جنگ 

جهانی سوم هسته ای می یابند.
سیاســت های کســانی که می خواهند جهــان را وارد 
مسیر جنگ کنند، بازتاب بحران شدید و ناامیدکننده 

نظامی در زمانی که الزم بود ابایی نداشته ام. من ده ها 
هزار جــوان امریکایی را در جنــگ هدایت کرده و 
عملیات نظامی در هفت کشور را فرماندهی کرده ام. 
زمانی هایی اســتفاده از زور الزم اســت و اگر ایران به 
توافق پایبند نماند، احتمااًل ما گزینه دیگری جز حمله 

نظامی نخواهیم داشت«
با وجــود تمام مداخله ها، حمله ها و کشــتارهایی که 
اوبامــا کرده، او همچنان جنگ بــا ایران را یك اقدام 
بسیار خطرناك می داند. نظر او این است که واشنگتن 
می تواند با استفاده از اهرم توافق هسته ای رژیم ایران را 
به پشت امپریالیسم امریکا منتقل کند و با این روش، 
خواســته های خود را پیش ببرد، درحالی که استراتژی 
»نگه داشتن گزینه نظامی روی میز« شکست خواهد 

خورد.
دلیل ترس اوباما از اقدام بی محابا و جنگ با ایران فراتر 
از حمام خونی اســت که در این جنگ راه می افتد. 
اوباما هشدار داد که زیرپاگذاشتن توافق باعث وقوع 
درگیری شــدید و خطرناکی با روسیه و چین خواهد 
شد. همچنین روابط واشنگتن با متحدان اروپایی )در 
درجه اول آلمان( و آســیایی اش را تیــره و تار خواهد 
کرد. هیچ یك از آنها زیر بار اجرای مجدد تحریم های 
یك طرفه امریــکا نخواهند رفــت. تحریم هایی که تا 
همین زمان هم برای اقتصاد آنها میلیاردها میلیارد دالر 

هزینه داشته است.
هم اکنون آلمان، فرانســه، ایتالیا و دیگر کشــورهای 
اروپایی هیئت های بلندپایه ای را به ایران اعزام کرده اند 
تا بر ســر قراردادهای بسیار پرسود مذاکره کنند. آنها 

باراك اوباما در ســخنرانی خود هشدار داد بحث های 
شــدید بین کنگــره و دولت بــه جنگی علیــه ایران 

می  انجامد که نتایج محاسبه  ناپذیری خواهد داشت.
وی در ســخنرانی کــه یــك روز پیــش از هفتادمین 
ســالگرد بمباران اتمی هیروشــیما داشت، اعام کرد 
ردکردن توافق با ایران، به معنای جنگ با این کشــور 
است؛ کشوری که مســاحتش چهار برابر و جمعیت 
آن سه برابر عراق اســت. او با یــادآوری جنگ سرد و 
جنگ جهانی دوم گفت: جنگ بــا ایران می تواند به 

جنگ جهانی سوم بینجامد.
در حــال حاضر اصًا معلوم نیســت کنگره چه رأیی 
درباره توافقنامه می دهد1. اوباما اعام کرده هر عملی 
را که مانع اجرای توافق شــود، وتــو می کند. اگرچه 
هنوز مشخص نیست رأی اکثریت دوسوم در کنگره 
و ســنا برای بی تأثیرکردن وتــوی رئیس جمهور وجود 

دارد یا نه.
نکته  فراتر از این بحث ها این است که اکثریت کنگره 
به سیاســتی رأی خواهند داد که به تشدید فاجعه آمیز 

میلیتاریزم امریکایی بینجامد.
اوباما هشــدار داد اگر مجلس نمایندگان و سنا وتوی 
رئیس جمهور را نادیده بگیرد، به زودی جنگ خواهد 
شــد. فرمانــده کل قوا اعام کرد کنتــرل حرکت به 

سمت جنگ از دستان او خارج شده است.
او ادامــه داد: »من نمی خواهــم بزرگنمایی کنم، اما 
واقعیت این است که ردشدن این توافق توسط کنگره، 
دولت های بعدی امریکا را که مطمئنًا همگی به دنبال 
مقابله با رســیدن ایران به ساح هسته ای هستند، تنها 
بــا یك گزینه روبــرو خواهد کرد: جنگــی دیگر در 
خاورمیانه.« بحث ها بر سر این توافق نشان می دهد در 
جامعه اطاعاتی و نظامی امریکا شــکاف عمیقی بر 
سر اینکه آیا امپریالیســم امریکایی باید اهدافش را به 
قیمت جنگ خطرناك دیگری در خاورمیانه پیش برد 
یا نه، شکل گرفته اســت. چیزی که در این بحث ها 
مطرح نمی شــود میــل امریکا به انجــام جنگ های 
پیشــگیرانه اســت؛ مانند تجاوزهای جنایتکارانه علیه 
آنچه ملت ها و مردم می خواهند. رئیس جمهور امریکا 
با گفتــن اقدامات نظامــی خود بر ایــن نکته تأکید 
کرد: »به عنوان فرمانده کل قوا، از اســتفاده از نیروی 

سایه شوم جنگ جهانی سوم
سخنرانی مهم اوباما درباره جنگ با ایران

برگردان: صبا نائلي

اما دقيقًا چنين نقشه اي را 
جامعه خواص تأثيرگذار و 

قدرتمند امريكا طراحي مي كند. 
آنها كارهاي زيادي را پشت 
سر ملت امريكا كه به طرز 

شگفت  آوري ضدجنگ هستند، 
انجام مي دهند و مانع پوشش 

هشدارهاي اخير اوباما در 
رسانه هاي امريكا مي شوند.

نويسنده:  بيل ون آکن*
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سیســتم کاپیتالیســتی امریکا و تاش طبقه حاکم و 
تأثیرگذار این کشــور برای احیای کاپیتالیســم امریکا 
با اســتفاده از ابزار نظامی اســت. اکنون کسانی که 
از شکســت امریکا در جنگ های افغانستان، عراق، 
لیبی و ســوریه که به قصد تثبیت هژمونی امریکا در 
خاورمیانه و آســیای مرکزی )ازبکستان، تاجیکستان، 
ترکمنســتان، قرقیزستان و قزاقســتان( انجام شده بود، 
ســرخورده شــده اند، تاســی باالتر برای انجام بازی 
پرریســك کنترل نظامــی ایــران می خواهند. اهمیت 
ایران در این اســت که پــل ارتباطی دو منطقه پرنفت 

خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
اوبامــا در عجیب تریــن بخــش ســخنانش عامــل 
مخالفت های تند و بی منطــق بنیادگرایان امریکایی با 
توافق را »وفاداری صادقانه به دوســت و متحد امریکا 
یعنی اسرائیل« دانست، اما هیچ صداقتی در این رابطه 
ســمی وجود ندارد، بلکه دلیل حمایت مرتجع ترین و 
بی فکرترین افراد بنیادگرای امریکا از رژیم اســرائیل 

عاقه مشترك این دو به جنگ است.
دلیل دیگر ادامه و گســترش نظرات مســئوالن ارشد 
پیــش از اوباما مبنی بر »جنگ قــرن 21« که اکنون 
شــامل تاش برای آغاز جنگ با ایران می شــود، نیاز 
به فرافکنی تنش های داخلی حاصل از اختاف های 
طبقاتــی فزاینده، به خارج از کشــور اســت، چرا که 

گســترش مبارزات طبقاتــی و عواقــب انقاب های 
سوسیالیســتی در امریــکا و جهــان، تنهــا عامــل 
شکست دهنده میلیتاریسم امریکایی و تهدید جنگ 

جهانی سوم است.■
پی نوشت

*Bill Van Auken
1. کنگره امریــکا در یک رأی گیری نمادیــن با 269 رأی 

مخالف، 162 رأی موافق و یک رأی ممتنع برجام را رد کرد. 
الزم به ذکر است که پیش از این سناتورها رأی گیری درباره 
رد برجــام را تصویب نکرده بودنــد و بنابراین رأی کنگره 

تأثیری در اجرای برجام ندارد.
منبع

 InformationClearinghouse.info
گوست 2015، )23 شهریور 1394( 8 آ

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

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

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

در صورت واريز به کارت 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 کپي کارت دانشجويي( و همچنين طرح اماني رايگان براي کساني که 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 پيامک کنند. •

فرم درخواست اشتراك 
خانوادگي:................................................................................................................................................................................. نام  و  نام 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاني:
..................................................................... کدپستي:   ............................................................... تلفن:  
»قيد کدپستي الزامي است«

آدرس: تهران صندوق پستي 13445/895    تلفن:  66936575_021 

حق اشتراك یك ساله داخل كشور: 600.000 ریال
خارج از كشور: اروپا 1.800.000 ریال - آمریكا 2.400.000 ریال 

مراکز فروش کتاب های انتشارات صمدیه در شهرستان ها:
شیراز، خیابان قصرالدشت، بین خیابان پوستچی و صورتگر، کوچه هشتم. کتابفروشی بهار، زمان ثانی 0711-2346458 ♦
اصفهان، شاهین شهر، بلوار امام، مجتمع معینی، کتاب پژوهش ♦
رشت، بلوار نامجو، نرسیده به ورزشگاه شهید عضدی، روبروی کلینیک امام سجاد)ع(، کتابفروشی مرغ سحر. 01333337428 ♦
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در پی انتشار توافق وین در تاریخ 23 تیر 1394 
و تصویب آن در شــورای امنیت سازمان ملل 
در 29 تیر 1394 واكنش های برق آسایی شکل 
گرفت. در ایــن مطلب بر آنیم تــا نظر افراد 
تأثیرگــذار در رد یا قبول توافق را بیاوریم، از 
جملــه نظرات گری ســیک، مادلین آلبرایت، 
برژینســکی، ویلیام پری، رئیس ســابق موساد، 
رئیس سابق ســازمان امنیت و اطالعات داخلی 
اســرائیل، 100 دیپلمات ســابق امریکا و...كه 
موافق توافق بودنــد و نظرات مخالفانی چون 
 Ephraim جان بولتــن، ویلیام كریســتول و 

.Asculai
گفتنی اســت در ادامــه واكنش ها جدولی از 
مفاد و زمان بندی توافق نامه و سیر تکوین برنامه 
اتمی ایران با اســتفاده از منابع معتبر تهیه  شده 
 meisami.net كه به علت كمبود جا در سایت

قابل دریافت است. 

موافقین توافق
امریكا

گروه هــای مختلفی در امریــکا از »برجام« حمایت 
کرده اند.  

در 16 جوالی )25 تیر( بیش از 100 نفر از دیپلمات های 
ســابق امریکا در نامــه ای به اوباما نوشــته اند: »همه 
می دانیم کــه یک توافق پایدار توافقی اســت که در 
آن همه طرفین به تعهداتشــان پایبند باشند و امتیازاتی 
از آن کســب کنند. ما به عنوان دیپلمات های ســابق 
امریــکا که حتــی در زمانی که نیــروی نظامی برای 
حفظ امنیــت الزم بود بــه دنبال بهترین دیپلماســی 
برای حفاظــت از مردم بوده ایم، اعــام می کنیم در 
حال حاضــر که ایران توافق را قبول کرده اســت، ما 
به یک دیپلماســی کارآمد که پشتیبانی قوی دارد نیاز 
داریم. می دانیم این توافق خالی از ریســک نیست، 
اما بــاور داریم که بدون آن خطــر بزرگ تری امنیت 
مــا و متحدانمان را تهدید می کنــد. از نظر ما برجام 
شایســتگی حمایت کنگره و اجرا را دارد. از کنگره 
می خواهیم در این توافق نقش و بر اجرای آن نظارت 

داشــته باشد و همواره به دنبال آلترناتیوهایی باشد که 
امنیت ما را بدون استفاده از نیروی نظامی تأمین کند. 
ما عمیقًا معتقدیم که مؤثرترین راه حفاظت از امنیت 
امریکا و متحدانش باور این موضوع است که پیش از 
اســتفاده از آلترناتیوهای پرهزینه و خطرناک دیگر به 
دیپلماسی جدی و سخت گیرانه شانسی برای موفقیت 

بدهیم.« 
این نامــه به امضای ســفیران امریکا در کشــورهای 
مختلفی چون: روســیه، یمن، جمهوری کره، یونان، 
ســوریه، اســرائیل، قطر، مسئول ســفارت در تهران 
)1979( و... و ســفرای امریــکا در ســازمان ملل، 

آژانس بین المللی انرژی اتمی و ناتو رسیده است.1
بیستم جوالی )29 تیر( مقامات امنیت ملی بیانیه ای در 
حمایــت از برجام صادر کردند.  آن ها ضمن تبریک 
کید بر  به اوباما و دولتش برای دســتیابی به توافق و تأ
اینکه ایــن توافق اهداف اصلی امریــکا را در بردارد 
عواقب مهم رد برجام را ذکر کردند: 1. بی اعتباری و 
ناکارآمدی تحریم های بین المللی؛ 2. امریکا مسئول 
شکست توافق و دســت یابی احتمالی ایران به ساح 
هســته ای به خاطر کاهش یا نبود بازرســی ها خواهد 
بــود؛ 3. رد توافــق احتمااًل تنها یــک راه پیش روی 

امریکا می گذارد، حمله یک جانبه نظامی. 
این نامــه به امضای تعــدادی از مقامات گذشــته یا 
مشــاوران دولت امریکا از جمله: مادلیــن آلبرایت، 
وزیر امور خارجه سابق، زیبیگنیو برژینسکی، مشاور 
امنیــت ملی امریکا، ویلیام پری، وزیر دفاع ســابق و 
گری سیک، عضو شورای امنیت ملی در امور ایران 

و خلیج فارس رسیده است. 
گــری ســیک یکــی از امضاکننــدگان نامــه باال و 

تحلیل گر مسائل خاورمیانه به ویژه ایران، در مقاله ای 
با عنوان »خطر یك توافق شکســت خورده با ایران«2 
ابعاد رد توافق را بررســی می کند و معتقد است: »در 
سیاســت خارجی باید مراقب خواست هایمان باشیم 
چراکــه یــک آرزوی کوتاه مدت می توانــد عواقب 
بلندمدتی داشــته باشــد، درســت مانند آرزویی که 

مخالفان توافق با ایران دارند. 
افراد زیادی هستند که طرفدار رد مذاکرات، افزایش 
تحریم ها و فشــار روی ایران برای ایزوله کردن کامل 
این کشــور هســتند تا بتوانند از ایــن طریق کل توان 

هسته ای ایران را از بین ببرند. 
طرفــداران این سیاســت باید درک کننــد این آرزو، 
آن ها را با تهدیدی به مراتب بزرگ تر از تهدید کنونی 
روبه رو می کند. تنها الزم اســت به تجربیات گذشته 
نــگاه کنند. در طول ســه دهه گذشــته تحریم های 
بسیاری علیه ایران وضع شده که فلج کننده ترین آن ها 
در دولــت اوباما، فروش نفت ایران و دسترســی این 
کشــور به بازارهای مالی جهانی را هدف گرفت، اما 

حاصل آن چه شد؟
ایران تاکنون دو بار بر ســر میز مذاکرات حاضر شده 
است. بار اول در ســال های 2003-2005)82-84( 
بود. در آن زمان ایران تنها تقاضای 3000 سانتریفیوژ 
داشت؛ اما دولت جرج دبلیو بوش که طرف مستقیم 
این مذاکرات نیز نبود، توافق را دقیقًا با دالیل مشــابه 
مخالفان برجــام وتو کرد. مخالفــان آن زمان معتقد 
بودند صدور مجوز اســتفاده از هزاران ســانتریفیوژ 
توسط ایران، خطر بســیار بزرگی است. عاوه بر این 
آن ها ســاح تحریم هــای گســترده بین المللی را در 
اختیار داشــتند. همه ما می دانیم نتیجه افزایش روزانه 
تحریم ها و تهدید حمله اســرائیل به ایران گســترش 
روزافزون برنامه هســته ای این کشــور بود. )در آغاز 
مذاکرات سال 2013 ایران 20هزار سانتریفیوژ، مقدار 
قابل توجهــی ذخیــره اورانیوم غنی شــده و مقداری 
اورانیوم که نزدیک به 20 درصد غنی سازی شده بود 
داشت که مرحله پیش از رسیدن به اورانیوم مورد نیاز 

برای ساخت بمب است.(
از سال 1992)1371( که نتانیاهو پیش بینی کرد ایران 
ظرف ســه تا پنج ســال بــه بمب اتم خواهد رســید، 
سیاســت مداران در اســرائیل و دیگر کشورها هرساله 
این پیش بینی را تکرار کردند. کار آســانی است که 

واکنش های جهانی به توافق وین

ترجمه و تلخيص: صبا نائلي

افراد زيادي هستند که طرفدار 
رد مذاکرات، افزايش تحريم ها 
و فشار روي ايران براي ايزوله 
کردن کامل اين کشور هستند 
تا بتوانند از اين طريق کل توان 

هسته اي ايران را از بين ببرند
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این پیش بینی ها را تنها گسترش ترس درباره موضوعی 
که مطمئنًا هرگز رخ نمی داد، قلمداد کرد؛ اما بررسی 

علل این صحبت ها سازنده تر است. 
در تمام این ســال ها توانایی ایران برای ســاخت بمب 
افزایش یافته است. تقریبًا در تمام بررسی های حداقل 
یک دهه گذشته، ایران توان ساخت بمب اتم را داشته 
اســت؛ بنابرایــن پیش بینی ها درباره تــوان ایران برای 
ســاخت بمب اشتباه نبوده، پیش بینی ها درباره عاقه 
و خواســت ایران به ساخت بمب اشــتباه بوده. تمام 
ســرویس های اطاعاتی امریکا و بیشتر متحدانش- 
احتمااًل اسرائیل هم- با اطمینان به این نتیجه رسیده اند 

که ایران تصمیمی برای ساخت بمب نداشته است. 
در دومین دور مذاکرات که به نتیجه هم رســید ایران 
کتور  بیشترین بازرســی ها را قبول کرده، از توسعه رآ
آب سنگین اراک خودداری می کند و محدودیت های 

زیادی را برای یک دهه یا بیشتر پذیرفته است. 
از طــرف دیگــر اگــر ایــن توافــق همان طــور که 
نخســت وزیر اســرائیل و بعضی از اعضــای کنگره 
می خواهند رد شــود، ما به روزهای اول ســال 2013 
بازخواهیم گشت: تحریم های سنگین، توسعه برنامه 
اتمی ایران و تهدید سنگین جنگ که مطمئنًا خواست 

هیچ سیاست مداری نیست. 
اسرائیل

عده ای از مقامات امنیتی اســرائیل موافق تائید برجام 
 )Efraim Halevy( در کنگره انــد. افرایم هالــوی
رئیس سابق موساد در مقاله ای با عنوان »پیش از اینکه 
به هیئت سیاسی امریکا حمله کنیم«3 می گوید: »در 
صورت رد توافق، ایران آزاد است دست به هر کاری 
بزند. همچنین با درهم شکســته شدن رژیم تحریم ها 
و سفر مقامات کشورهای مختلف به ایران برای امضا 
قراردادهای پرســود، امریــکا در 18 ماه پایانی دولت 
اوباما، کنترل تحریم ها را از دست خواهد داد و نقش 
رهبــری آن تضعیف خواهد شــد؛ بنابراین تنها گزینه 

اسرائیل، گزینه حمله نظامی مستقل می شود. 
...تاش نتانیاهو برای تغییر قوانین بازی و گنجاندن 
خواست هایی چون به رسمیت شناختن اسرائیل توسط 
ایران و عدم  حمایت از تروریســم نشــان می دهد که 
نتانیاهــو هیچ عاقه ای بــه توافق ندارد. اگر مســئله 

هسته ای یک موضوع بســیار مهم حیاتی است، پس 
ابطال توافقی که ایران را از رسیدن به بمب بازمی دارد 
با هدف گنجاندن شــرط هایی درباره ترور که مطمئنًا 
تهدید اصلی این کشور نیست، چه معنایی می دهد؟ 
تنها پاسخ این است، تا زمانی که مسئله ترور ]البته به 
قرائت آن ها[ مطرح باشد تحریم های اقتصادی و مالی 

هم پابرجا می مانند. 
اعام اینکه اســرائیل بــه توافق متعهــد نخواهد بود، 
نه تنها الزم نیست که حتی عده زیادی آن را احمقانه 
می دانند، چرا که اســرائیل هرگــز در این مذاکرات 
نبوده، پس نســبت به آن و رویدادهــای مرتبط با آن 

هم متعهد نیست. 
...پیش از حمله به توافق و کنگره که سفارت اسرائیل 
در واشــنگتن عهده دار آن اســت، الزم است که در 
خود اســرائیل بحث هایی اساسی انجام شود تا بتوانیم 
تصمیم بگیریم کــه نبودن توافق بهتر اســت یا بودن 
توافقی که در بعضی مسائل امنیت ما را تأمین می کند. 
هیچ توافق و مذاکره دیگری در کار نخواهد بود، یک 

توافق امضاشده بهتر از نداشتن توافق است.«
امی ایلــون )Ami Ayalon( رئیس ســابق ســازمان 
اطاعات و امنیت داخلی اسرائیل نیز در مصاحبه ای 
بــا Forward 4 توضیح می دهد چــرا با برجام موافق 
اســت. توضیحــات او ارزش خوانــدن دارد؛ چرا که 
نشــان دهنده جریان اصلی حاکم در نهادهای امنیتی 

اسرائیل است. 
او در بخشی از مصاحبه اش می گوید: »آنچه در توافق 
وین رخ داد مشــکات ما با ایــران را حل نمی کند، 
برعکس، باعث قدرت گرفتن این کشور به دلیل آزاد 
شدن دارایی هایش می شود. بنابراین دفاع از این توافق 
ســخت اســت مگر در حالتی که به یاد بسپاریم این 

توافق برای حل مسائل هسته ای بوده است.«
او می افزاید: »سیاســت اســرائیل تا زمان آغاز توافق 
یعنی اواسط ســال 2013 درســت بود. از زمان آغاز 
توافق سیاســت اســرائیل دچار اشــتباه شــد. ما باید 
پشــت امریکا می ایستادیم، اول به دلیل اینکه مطمئن 
می شــدیم این توافق بهترین توافق ممکن است و دوم 
بــه این دلیل که در بازی می ماندیم تا مطمئن شــویم 

اطاعات مذاکرات به ما داده می شود. 

مهم تریــن فاکتــور اجرای ایــن توافق، میزان ســطح 
همکاری اطاعاتی ماســت که بدون اعتماد و رابطه 
نزدیک بین رهبران نمی توانیم به باالترین ســطح این 

همکاری دست یابیم.
اگر ما اطمینان داریم که ایران توافق را می شکند نباید 
با دولت امریکا بجنگیم، بلکه باید در کنار آن ها برای 
پاسخ دادن به این نقض توافق بایستیم. در این حالت 
و با توجه به شــرایط کنونی رابطه امریکا- اســرائیل 
بهترین راه حفظ گزینه حمله نظامی چندجانبه است«
او معتقد اســت: »اسرائیل باید موانع نزدیک شدن به 
کشورهای منطقه با خواست های مشترک مخصوصًا 
عربســتان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را 
بردارد که این به معنای بهبود روابط اسرائیل و فلسطین 
اســت. تا وقتی که ما مسئله فلسطین و اسرائیل را حل 
نکنیم، در دید قدرت های سنی خاورمیانه غریبه ایم.«

ایلون معتقد است مخالفت های نتانیاهو با توافق دیگر 
رقت بار شده است. نتانیاهو به تازگی ادعا کرده برجام 
به ایران 24 روز برای قبول درخواســت بازرسی وقت 
داده و ایــران در این مدت می تواند شــواهد را از بین 
ببرد. حال ســؤال این اســت که چگونه می توان آثار 
اورانیوم 235 را که نیمه عمرش 703.8 میلیون سال 

است، در 24 روز از بین برد؟
او خطــاب به نتانیاهــو می گوید: »او بایــد از ادامه 
جنگ با کاخ ســفید و پیچیده تــر کردن خطاهایش 
بپرهیــزد و به جای آن توان امنیتی اش را باال ببرد. الزم 
است این توافق را تمام شده بدانیم و تاش برای درگیر 
کردن کنگره با کاخ ســفید را متوقف کنیم. اواًل، به 
یاد داشته باشــیم که امریکا تنها طرف توافق نیست. 
با کمال احترام به کنگره، روســیه، چین و کشورهای 
اروپایــی بــا رئیس جمهور امریــکا پیمانــی را امضا 
کرده اند. اگر این توافق رد شود، امریکا دیگر بخشی 
از آن نخواهد بود و نتیجه یک شرایط بی نظم پیچیده 
خواهد شــد. من بعیــد می دانم که روســیه به دلیل 
عدم عاقه کنگــره به توافق، حاضر به اجرای دوباره 
تحریم ها باشد. بنابراین نتیجه برداشته شدن تحریم ها، 
از بین رفتن بازرســی ها و ادامه برنامه هسته ای خواهد 
بود. رســیدن به توافق نه تنها اشتباه نبود، بلکه بهترین 
گزینه موجود بود. ما باید به یاد داشــته باشــیم که تا 
30،40 ســال آینده باید با تروریسم در منطقه بجنگیم 
و بنابراین باید مانع ورود ساح اتمی به منطقه شویم. 
مــن متأســفم که ایــن را می گویم، اما مــا باید برای 
نرسیدن ایران به ساح هسته ای بهای آن را بپردازیم.«

مخالفان 
امریکا

برجــام مخالفان زیــادی در امریکا داشــته، از جمله 
عده ای از نمایندگان کنگره، سنا ، نظامیان و....

جان بولتون )John Bolton( ســفیر سابق امریکا در 
ســازمان ملل، در مقاله ای با عنوان »نتایج توافق بد با 
ایران«5 می نویســد: »بیش از 30 سال است که ایران 
به طور سیستماتیک محدودیت های NPT را که ادعا 
می کند داوطلبانه آن را اجرا می کند، نقض می کند. 
اکنــون این توافق به ایران اجــازه می دهد آنچه از این 
قانون شــکنی به دســت آورده نگه دارد. بله. درست 
است که این توافق محدودیت هایی را برای غنی سازی 
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اورانیوم در نظر گرفته، اما تهران برنامه هســته ای خود 
را در حالی حفظ می کنــد که جامعه بین الملل برای 
ارتقای این برنامه به ایــران، قول کمک داده اند، این 

امتیاز یک اشتباه مرگ بار است. 
این توافق اشاره اندکی به بحث موشک های بالستیک 
دارد. همچنین هیچ تدبیــری برای حل برنامه نظامی 
مخفــی ایــران کــه آن را انــکار و از آژانس مخفی 

می کند، ندارد. 
خبر اینکه دولت هیچ یک از دو توافقی که بین ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفته را ندیده، 
تردید بیشتری را درباره درستی این توافق ایجاد کرد] 
توافق مورد اشــاره در اینجا توافقی است بین آژانس و 
هر یک از کشــورها، این توافق محرمانه است و تنها 
در صورت رضایت آژانس و آن کشــور اجازه انتشار 

آن وجود دارد.[
حکومــت ایــران ســخن لنیــن را کــه می گفــت: 
»کاپیتالیســت به ما طناب می فروشد و ما با آن طناب 
آن ها را به دار می کشــیم.« به کار گرفته. ایران سود 
قراردادهای باارزشی را که پس از لغو تحریم ها بسته، 

برای توسعه نظامی خود به کار می گیرد.
اگر دیپلماســی و تحریم هم زمان نتوانســت ایران را 
متوقف کند پس چگونه دیپلماسی به تنهایی این کار 
را خواهد کرد؟ این واقعیت را دوســت داشــته باشید 
یا نه، ایــران احتمااًل توافق را زیر پــا می گذارد و این 
اتفاق احتمااًل قابل کشف نیست و اگر هم از آن مطلع 
شویم با بازگشــت تحریم ها نمی توانیم چیزی را حل 

کنیم. 
اگر اســرائیل به ایران حمله کند برخاف ترســی که 
همگان دارنــد، کل خاورمیانه درگیر جنگ نخواهد 
شــد. ما از این موضوع اطمینان داریم؛ چرا که هیچ 
کتور اسیراک عراق  جنگی پس از حمله اسرائیل به رآ
کتور سوریه در 2007 رخ  در سال 1981 یا حمله به رآ
نداد. عربستان ســعودی و هیچ یک از پادشاهی های 
تولیدکننده نفت، نمی خواهند ایران به ساح هسته ای 

دست یابد. 
ویلیــام کریســتول )William Kristol( تحلیل گر 
سیاســی محافظه کار جدید و صاحب امتیاز و سردبیر 
مجله سیاسی  The Weekly Standardدر مقاله ای 
بــا عنوان »توافق را نابود کنید«6 نوشــت: »درســت 
اســت که تعداد سانتریفیوژها کم شــده، بازرسی ها 
سخت گیرانه تر شده و... اما واقعیت تغییری نکرده؛ 
ایــران تأسیســات اتمــی اش را حفظ خواهــد کرد، 
تحریم ها برداشته شــده و بازرسان هم احتمااًل از ایران 
بیــرون انداخته می شــوند؛ بنابرایــن ایرانی که حامی 
تروریسم اســت در آستانه دستیابی به ساح هسته ای 

است. 
کل ایــن توافــق امتیــازی اســت بــرای کشــوری 

جنگ طلب با ســابقه بد پایبندی به توافقات. امریکا 
و دیگر کشــورها گذشــته و حال ایــران را فراموش 
کرده  انــد. ما از کنگره تمنا داریم که این توافق را رد 
کننــد و باور داریم که تحریــم و حمله نظامی، بهتر 

می تواند برنامه هسته ای ایران را محدود کند.«
اسرائیل 

EPHRAIM ASCULAI بیــش از 40 ســال در 
کمیته آژانس انرژی اتمی اســرائیل و پنج سال برای 
آژانس بین المللی انرژی اتمی کار کرده و اکنون نیز 
از مســئوالن انیستیتو مطالعات امنیت ملی در تل آویو 
است. شــبکه PBS با او درباره توافق هسته ای ایران 
مصاحبه ای داشــته اســت 7 که خاصه ای از آن در 

ادامه می آید. 
چــرا ایــن توافــق را یک توافــق ناقص  ■

می دانید؟
مشــکل ایــن توافق، یافتــن تأسیســات مخفی و  □

بازرسی از تأسیسات اعام نشده خواهد بود. با وجود 
توافق اخیر بازرسی از این سایت ها بسیار دشوار خواهد 
بود. حال فرض بگیریم که ما یکی از این سایت های 
مخفی را کشف کردیم، طرفین توافق چه کار خواهند 
کرد؟ آیا می توانند این موضوع را به آژانس بین المللی 
بگویند؟ در توافق آمده که در این صورت آن ها منبع 
دقیق اطاعاتشــان را باید به آژانس بگویند، اما چنین 

کاری همیشه امکان پذیر نیست. 
می گوینــد  ■ توافــق  موافقــان  امــا 

درصورتی که ایران توافق را زیر پا بگذارد 
و از مقــدار مشــخصی مــواد رادیواکتیــو 
اســتفاده کند، امــكان پنهان کــردن این 
مواد وجــود نــدارد و مطمئنــًا می توانند 

آن ها را پیدا کنند. 
دو جواب برای این حرف وجود دارد. □
در همه پروســه های هســته ای مواد رادیواکتیو در . 1

کتورها و سایت های  محیط آزاد نمی شود. مطمئنًا رآ
پردازش مســتعد انتشــار این مواد در محیط هستند، 
اما ســایت های غنی ســازی کمتر این مواد را ســاطع 

می کنند. 
 جنبه دیگر قضیه توسعه ماشین های احتراق است 2. 

کــه خیلی با مواد رادیواکتیو در ارتباط نیســت و پیدا 
کردن این ماشین ها دشــوار است. ما نمی توانیم برای 
پیدا کردن آن ها به ایران برویم، حتی اگر این ماشین ها 
مواد رادیواکتیو از خود ساطع کنند، امکان بازرسی از 
آن ها وجود ندارد؛ چراکه بازرسان اجازه ورود به این 

تأسیسات را ندارند. 
چند روز پیش IDF اســنادی را در 33  ■

صفحه درباره تهدیدهای بزرگ اســرائیل 
منتشر کرد که در آن ندرتًا به ایران اشاره 

شده بود.
نمی دانم شــاید آن ها اسناد غیر محرمانه را منتشر  □

کرده اند و مطمئنًا در اســناد محرمانه مســائل زیادی 
درباره ایران وجود دارد. 

نویــس  ■ ســتون  فریدمــن  تومــاس 
کــه  نوشــته  مطلبــی  در  نیویورک تایمــز 
اســرائیل 100 تا 200 کالهک هســته ای با 
قابلیت ارســال بــه ایــران دارد. باتوجه به 
این قدرت بیشتر اســرائیل چرا ایران باید 
بخواهد به اسرائیل حمله کند در صورتی 

که می داند چه پاسخی خواهد گرفت؟
مــن می خواهم بپرســم چــرا ایران دائمــا اعام  □

می کند می خواهد اســرائیل را نابــود کند؟ من فکر 
نمی کنم وقتی که ایران هولوکاست را انکار می کند و 
می خواهد اسرائیل را خراب کند، ترسی از این کشور 
داشته باشد. احتمااًل این خواست حرفی الکی نیست 
و من فکر می کنــم آن ها واقعًا قصد این کار را دارند 
و اگر این درســت باشد، اســرائیل باید همه کارهای 

پیش گیرانه و حیاتی را انجام دهد. 
شــما فكــر می کنیــد بهتریــن راه حــل  ■

جایگزین چیست؟ چه توافق دیگری بین 
ایران و شش کشور دیگر می تواند شكل 
بگیرد تا تمــام مفادی را که شــما ضروری 

می دانید داشته باشد؟
مــن فکر می کنم ایــن توافق باید اصاح شــود.  □

توافقــات زیادی در طــول تاریخ اصاح شــده اند، 
می دانم این کار بسیار دشوار است و احتمااًل به یک 
توافق ایده آل ختم نمی شود، اما مطمئنًا توافقی بسیار 
بهتر از توافق کنونی را به ما می دهد. مســائل زیادی 
که در سال های پیش بسیار مورد بحث بوده اند در این 

توافق نادیده گرفته شده است.■ 
پی نوشت

1.  http://iranprojectfcsny.org/
2. http://www.politico.com/magazine
3 . h t t p : / / w w w. y n e t n e w s . c o m / a r t i -
cles/0,7340,L4681951,00-.html
4.http://forward.com/opinion/312158/this-
man-explains-why-iran-deal-is-good-for-
israel/
5. http://www. Latimes.com/ 
6. http://www.Weekly Standard.com
7. http://www.pbs.org/newshour/bb/israe-
li-scientist-iran-nuclear-deal/

لطف اهلل میثمي 
مصیبت وارده را تسلیت گفته و از خدای منان بقای عمر بازماندگان را خواهانیم. 

آقایان مسعود و مجید اسماعیل خانیان
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اساس سلسله سندهای منتشرشده توسط ویکی لیکس 
جزئیات اقدامات ســال های اخیر عربســتان سعودی 
نه تنها برای گســترش اسام ســنی مدنظر خود، بلکه 
بــرای تضعیف دشــمن اولیه خود یعنی ایران شــیعه، 

منتشر شده است«
فریدمن به گزارش 5 دسامبر 2010 شبکه »بی بی سی« 
هم اشــاره می کند که در آن تصریح شد: »هیاری 
کلینتون وزیر خارجه سال گذشته در یک سند که بعدًا 
فاش شد هشدار داد حامیان مالی در عربستان سعودی 
مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریســتی سنی 
در جهان بودند. در گزارش این شبکه انگلیسی به نقل 
از کلینتون ذکر شــد که قانع کردن مقامات سعودی 
به برخورد با این اقدامات و کمک های مالی به عنوان 
یک اولویت استراتژیک، »چالشی است که همچنان 

ادامه دارد«.
توماس فریدمن در پایان تصریح می کند: »عربستان 
سعودی در بسیاری از موضوعات متحد امریکا بوده 
اســت، اما این حقیقت باقی است که صدور اسام 
وهابــی یکی از بدترین کارهایی اســت که در یک 
قرن گذشــته در جهان اســام و جهان عرب اتفاق 

افتاده است.«■
* Paul Pillar

منبع:   نشنال اینترست، 2015/9/3 )1394/6/12(

»ما به نفت عربستان عادت کرده ایم و همین امر مانع 
از این می شود که به حقایق مربوط به این کشور توجه 

کنیم.«
چشــم انداز: توماس فریدمن در مقاله ای با عنوان 
»عربستان تدارکاتچی تروریسم و افراط گرایی است« 
در نیویورک تایمــز، عاوه بر مطالــب باال در جواب 
ژنــرال توماس مک اینبری جانشــین اســبق فرمانده 
نیروی هوایی امریکا در اروپا که درباره توافق هسته ای 
گفته بود: »آنچه من درباره این توافق هسته ای دوست 
ندارم آن است که نفر اول در میان گروه های رادیکال 
اســامی در جهان ایرانی ها هستند و آن ها در سراسر 
خاورمیانه و جهان تدارکاتچی و پیش برنده جهان بینی 
اســام رادیکال هســتند و ما داریم آن هــا را قادر به 
نیل به ساح های هســته ای می کنیم.« ادعایش را رد 
کرد و گفت: »ببخشــید ژنرال، اما این عنوان و لقب 
»تدارکات چی های اسام رادیکال« متعلق به ایرانی ها 
نیست و حتی نزدیک به آن ها هم نیست. این عنوان به 
عربستان سعودی که عمومًا متحد و دوستمان قلمداد 
شــده، تعلق دارد ... اگر شــما فکــر می کنید ایران 
تنها منبع دردســر در خاورمیانه است، احتمااًل در 11 
ســپتامبر خواب بودید چرا که 15 تن از 19 هواپیماربا 
از عربســتان سعودی آمده بودند... برای چندین دهه 
عربستان ســعودی میلیاردها دالر از دالرهای نفتی را 
به ســازمان های اســامی در جهان گســیل کرده تا 
به آرامی و در خفا دستور کار خود را پیش ببرد؛ اما بر 

سلمان، پادشاه عربســتان در حالی از واشنگتن دیدار 
می کند که این دو کشــور در مورد بسیاری از مسائل 
اختاف نظر دارند. اندکی از این اختاف به مســئله 
توافق اتمی با ایران بازمی گردد. درحالی که عربســتان 
رسمًا بر توافق با ایران صحه گذارده است، تمام تاش 
خــود را می کند تا مانع از گرم شــدن روابط تهران با 

واشنگتن شود.
درحالی که به نظر می رسد ایاالت متحده و عربستان در 
مورد مسائل منطقه خلیج فارس در یک سمت باشند، 
سیاست های این دو کشور مرتبًا از هم دور می شوند. 
این دو کشــور در مورد جنگ ســوریه و لزوم خلع ید 
از حکومت بشــار اســد و جریان داعش هیچ گاه به 
توافق نرسیدند. جنگ فرقه ای در عراق مورد دیگری 
است که این دو کشور با هم اختاف نظر دارند. شاید 
مورد یمن تنها موردی باشــد که این دو کشــور با هم 

همکاری می کنند.
توماس فریدمن، به درســتی در مقاله خود اشاره کرده 
که »برای ثبات و نوســازی جهان عرب و در تصویر 
کان تــر جهان اســام هیــچ چیــزی تباه کننده تر و 
مخرب تــر از میلیاردها دالری که ســعودی ها از دهه 
1970 برای محو اسام تکثرگرا سرمایه گذاری کرده  و 
درصدد تحمیل و اعمال اسام برگرفته از شاخه سلفی 
وهابی ضدتکثرگرا، ضد زن، مخالف مدرنیته و غرب 
بوده اند، نبوده اســت ... این موضوع تصادفی نیست 
که هزاران سعودی به داعش پیوسته یا اینکه مؤسسات 
خیریــه کشــورهای عربــی خلیج فارس بــه داعش 
کمک های مالی ارسال کرده اند. این بدان دلیل است 
که این گروه های سنی جهادی شامل داعش، القاعده 
و النصره زاده ایدئولوژی وهابی گری هستند که توسط 
عربســتان ســعودی به مســاجد و مدارس از مراکش 

گرفته تا پاکستان و اندونزی تزریق شده است.«
بایــد به بعضی ویژگی های این پادشــاهی توجه کرد. 
عربستان سعودی حکومتی مبتنی بر خویشاوندساالری 
و توزیع قدرت در آن همچون حکومت های پادشاهی 
در قرون وســطی اســت. هیچ گونه آزادی مذهبی در 
این کشــور وجود ندارد. وضعیت حقوق بشــر در آن 
به شدت وخیم اســت. حتی بدون توجه به اختافات 
امریــکا و عربســتان در مــورد مســائل منطقــه ای، 
شگفت آور اســت که کشوری که بیشــترین فاصله 
را بــا ارزش های دموکراتیک دارد، همچنان شــریک 
نزدیک منطقه ای امریکا اســت. طبق نوشته فریدمن: 

بحران عربستان سعودی

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: پل پيالر*
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ساح هسته ای جلوگیری خواهد کرد« حرفی بی ربط 
است. چراکه او تاش می کند گاز ایران را جایگزین 
گاز روســیه کند و از این راه به روسیه ضربه بزند. او 
می خواهد بهترین مشتری روسیه را سرقت کند، درآمد 
روسیه را قطع کند، اقتصادش را ضعیف کند و ناتو را 
به سمت شرق سوق دهد، به این امید که مردمشان را 
به تغییر حکومت تحریک کند. همه این ها نقشــه ای 
است برای شکست روسیه، کنترل رشد اقتصادی چین 
و سلطه بر جهان در صد سال آینده و همه این ها با قطع 
صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا شروع می شود، به 
معنی خرابکاری در خطوط گازپروم، تقویت دشمنان 
روســیه در مرزهای غربی، اهریمنی جلوه دادن پوتین 
در رسانه ها و انجام هر کاری که از ائتاف اقتصادی 
بین اروپا و آسیا جلوگیری کند. نقشه اصلی بازی این 
است: هرکسی را آن چنان بیازارید تا زمانی که کامًا 

ناامید شود، سرانجام تسلیم می شود.
طبق مطالعات پارلمان اروپا، در ســال 2013، روســیه 
43.2 درصد از واردات گاز، 31.8 درصد از واردات 
نفت و 26.7 درصد از واردات زغال ســنگ اروپا را 
تأمین کــرد. صادرات نفت و گاز به اروپا بیش از 52 
درصد درآمد بودجه فدرال روســیه را تشکیل می دهد 
)515 میلیارد دالر امریکا(. اتحادیه اروپا نه تنها همکار 
تجاری حیاتی برای روســیه اســت، بلکه یک عامل 
کمکی حیاتی برای اقتصاد شکننده روسیه است. پس 
اگر می خواهید به اقتصاد شکننده روسیه آسیب بزنید، 

باید جریان انتقال گاز روسیه را قطع کنید.

چشم انداز: ازآنجاکه انتقال گاز ایران از طریق 
لوله به اروپا تا ســا ل ها موانــع ناامن کننده ای 
دارد بــه نظــر نمی رســد ایــن تحلیــل چندان 
واقع بینانه باشــد به ویــژه که جان کــری، وزیر 
امــور خارجه امریــكا اعالم کرد که روســیه در 
تمامی مراحل موافق نشســت لوزان و برجام 

وین بوده است.
اتحادیه اروپا بی سروصدا طرح افزایش واردات گاز از 
ایران را پیش می بــرد، زیرا ارتباطات با تهران گرم تر و 
روابطشــان با مهم ترین صادرکننده گاز،یعنی روسیه، 

سرد شده است.
اوباما می خواهد تحریم هــا روی ایران را متوقف کند 
و درحالی کــه منبعی جایگزین برای گاز طبیعی اروپا 
فراهم می کند، قیمت نفت را پایین آورد. به بیان  دیگر، 
هدف اصلی، ضربه زدن به روسیه ای است که در حال 
حاضر در صدر فهرست دشمنان واشنگتن قرار دارد.

اگــر اوباما در انجــام توافق با تهران شــتاب می کند، 
به این دلیل اســت که ایــن تغییر تاکتیکــی مهم در 
امپریالیســم امریکا اســت که با مخالفت بخش های 
مهم سیاسی و نظامی امریکا و همچنین مهم ترین یاران 
ایاالت متحــده در خاورمیانه- اولین و مهم ترینشــان 

اسرائیل و عربستان- روبه رو شده است.
در پس این تغییر، یکسری پیامدها و نتایج استراتژیک 
وجود دارد که جزو الینفکی از اقدامات دولت اوباما 
در سرتاســر دنیا بــرای اثبات هژمونی امریکاســت. 

مهم ترین این پیامدها عبارت اند از:
تعارض امپریالیســم ایاالت متحده بــا تهران باید تابع 
تاش استراتژیکش جهت ایزوله کردن روسیه و چین 
و آماده شــدن امریکا برای جنگ با یکی یا هر دوی 
این کشــورها باشــد، چراکه نخبگان امریکا این دو 

کشور را مانع اصلی سلطه جهانی امریکا می دانند.
رژیم بورژوای بحران زده ایران می تواند برای خدمت 
در جهت عاقه مندی های اســتراتژیک امریکا مهار 

شود.
ایــن جمله که »اوباما تحریم هــا را کاهش نمی دهد، 
زیــرا او فکــر می کند ایــن کار از دســتیابی ایران به 

آیا هدف توافق هسته ای با ایران خردکردن پوتین است؟

برگردان: بهداد صادقي

نويسنده: مايک ويتني*

برخــی افراد خــاص تنها به دنبال کنــکاش جزییات 
پیچیده توافق 150 صفحه ای هستند. توافق ایران درباره 
مسائل هســته ای نیســت، درباره گاز، ژئوپلیتیک و 
قدرت اســت. آیا مردم نمی توانند این را ببیند؟ اوباما 
در مورد سوخت هسته ای، اورانیوم غنی شده، یا تعداد 
ســانتریفیوژها تره ای خرد نمی کند. نگرانی او درباره 
سلطه است. این همه آن چیزی است که اوباما نگران 
آن است: ســلطه جهانی امریکا. فقط همین. مابقی 

باد هواست.
پیوند اســتراتژیک بین ایران و اروپا مســتلزم امتیازات 
بلندمدت از هر دو ســمت است. در این برهه اتحادیه 
اروپا اطمینان می دهد که توافق اساســی و بلندمدت 
انتقــال گاز از ایران را به دســت می آورد که شــامل 
ســرمایه گذاری در تجهیــز ظرفیت پاالیــش ایران و 
تکمیــل پروژه خطــوط لوله ایران اســت. در مقابل، 
اتحادیــه اروپا از تهران می خواهد به عنوان بخشــی از 
مذاکرات هسته ای، ســازش و تمایل بیشتری از خود 
نشــان دهد تا توافق در زمان خود انجام شــود. ایران 
انگیــزه دارد تا نفــت و گاز بازارهای پرکشــش اروپا 
را تأمیــن کند و این گونه اهرم فشــارش در مذاکرات 
هسته ای را افزایش دهد.به عبارت دیگر ایران می تواند به 
توافق خوبی دست پیدا کند، اگر قبول کند آن طور که 
امریکا می خواهد چاقو را در پشت پوتین فروکند!■

*Mike Whitney
Golden Research :منبع
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نکتــه آخر اینکه بعضــی از مخالفــان توافق اظهار 
داشــته اند این توافــق را نمی خواهنــد چراکه برای 
اسرائیل شــرایط بدی ایجاد می کند. آن ها موافقان 
توافــق و حتی اوبامــا را به ضدیهــودی بودن متهم 
کرده اند؛ امــا همان طور که الرا فریدمن، جی جی 
گولدبــرگ و پیتر بینارت به وضــوح بیان کرده اند، 
ایــن ادعا نه تنها پــوچ، بلکه مضحک نیز هســت. 
ضمن آنکــه اکثریت جامعه یهودی امریکا و تعداد 
زیادی از چهره های امنیتی اســرائیل مخالفتی با این 

توافق ندارند.■
*استفان والت)Stephan Walt( استاد دانشگاه شیکاگو 
است. او به کمک دکتر میرشایمر کتاب ارزشمند »البی 
اســرائیل و سیاســت خارجی ایاالت متحــده« را تألیف 
کرده اســت. این کتاب توسط لطف الله میثمی به فارسی 

ترجمه شــده و نشر صمدیه آن را منتشر کرده است.

منبع: فارن پالیسی

امــروزه دیدگاه مخالفان توافــق، بازتابی از این باور 
است که فشار بیشتر، واشــنگتن را قادر می سازد تا 
به شــرایطی که مایل است دســت یابد. همان طور 
کــه قبًا نوشــته ام این امر همــان راز »توافق بهتر« 
از دیــدگاه نئوکان هــا اســت. چــون آن هــا فکــر 
می کننــد دولت هــای دیگــر به راحتــی در برابــر 
قدرت ایاالت متحده تســلیم می شــوند، این توافق 
را رد می کنند، به دنبال افزایش تحریم ها هســتند و 
معتقدند که تهدید ایران به عملیات نظامی می تواند 
ایــران را به نابــودی کامل برنامه غنی ســازی خود 
وادار کند. درواقــع نئوکان ها کارایی قدرت نظامی 

را به شدت بزرگ نمایی می کنند.
نکته دیگر آن اســت که نئوکان ها دیدگاهی ســاده 
و غیرتاریخــی در مــورد دموکراســی دارنــد. ادعا 
می کننــد که هدف اصلی آن ها گســترش آزادی و 
دموکراســی است )البته به جز برای فلسطینی ها(، اما 
آن ها هیچ تئوری ای ندارند که نشــان دهد چگونه 
می توان با فشــار نظامی باعث گسترش دموکراسی 

شد.

در چنــد هفته گذشــته موافقان توافق بــا ایران-از 
اوبامــا تا دیگران-حملــه قدرتمنــدی را علیه اکثر 
مخالفان توافــق ترتیب داده اند. آن ها به خصوص به 
واقعیت غیرقابل انکاری اشــاره کرده اند: بســیاری 
از اشــخاص و ســازمان هایی که در مخالفت با این 
توافــق صحبت یا البی کرده اند، از حامیان حمله به 
عراق بوده اند. منطق حامیان توافق ســاده است: با 
توجــه به اینکه مخالفان به طرز فاجعه باری در مورد 
عراق اشــتباه کردند، هیچ کس نباید به حرف های 
امروز آن هــا توجه کند. ضمن اینکه باید توجه کرد 
کــه مخالفت آنــان با این توافــق و موافقت آن ها با 
جنگ عراق سرچشــمه ای واحــد دارد: نگاه آن ها 
به سیاســت خارجی از دریچه دیــد نئوکان ها. نکته 
اینجاست که آن ها هیچ گاه از فاجعه عراق احساس 

شرمساری نکرده اند.
اما چــه مواردی در دیــدگاه نئوکان هــا وجود دارد 
که منتهی به تصمیم گیری های نادرســت می شود؟ 
نئوکان هــا فکر می کنند که سیاســت تــوازن قوا در 
روابط بین الملل کارایی ندارد و دولت ها به شــدت 
تمایل دارند به گروهــی بپیوندند که احتمال برنده 
شــدن دارد. به عبارت دیگر آن هــا فکر می کنند که 
دولت هــای ضعیف تــر را به راحتی می تــوان تهدید 
کــرد و آن هــا هرگــز در برابــر دشــمنان قدرتمند 
نمی ایســتند. در ادامه اشاره می کنند که دولت های 
دیگر هر آنچه واشــنگتن بگویــد را اجرا می کنند، 
فقط کافی اســت که امریکا نشان دهد تا چه میزان 
قدرتمند است. این گروه معتقد است که براندازی 
صدام به کشــورهای دیگر خاورمیانــه پیغامی مبنی 
بــر پیروی محــض از ایاالت متحده را فرســتاد. بر 
اســاس این دیــدگاه اگر ما فشــار را ادامــه دهیم، 
قدرت نظامی گسترده ما قادر است تا خاورمیانه را 
به دموکراســی های طرفدار امریکا تبدیل کند؛ البته 
در واقعیــت چنین اتفاقی رخ نداد و می توان ایران و 

سوریه را مثال زد.

چرا هرگز حق با نئوکان ها نیست؟

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: استفان والت*
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و امریکایی این توافق نیز تســلیم روس ها شدند و هم 
به حکمرانی اســتالین و هم به نگرش توسعه طلب او 
مشروعیت دادند. درسی که آن ها از این مسئله گرفتند 
این است: دیپلماسی درواقع عامتی از ضعف و بیانی 

ساده لوحانه از اعتماد به دشمن غیرقابل اعتماد است.
ســال ها پس از شکل گیری این نحوه تفکر، حمات 
11 سپتامبر باعث شد رویکرد به شدت تندروانه مجددًا 
در دکتریــن جورج دبلیو بوش احیا شــود که شــامل 
یک جانبه گرایــی، حمله پیشــگیرانه و تغییر رژیم در 
دنیایی تقسیم شــده میان خیر و شــر بــود. باید اظهار 
داشت که موضع گیری های جمهوری خواهان در تمام 
این ســال ها پــس از 1945 و مخصوصًا عکس العمل 
شدید آن ها نسبت به توافق اتمی با ایران نشان می دهد 
که توافــق یالتا تأثیر ماندگاری بــر تصمیم گیری های 

آن ها داشته است .■
منبع: نیویورک تایمز، 2015/8/25

را پذیرفته اند، محافظه کاران جدید که از این لیبرال ها 
بسیار دور هستند، تقابل را بر مصالحه ترجیح داده اند.

بســیاری از محافظه کاران از ابتدای دهه 50 میادی 
با ابتکارات مربوط به صلــح با این عنوان که صورتی 
از تسلیم شدن و مصالحه اســت، مخالفت کرده اند. 
آن ها اظهار داشــته اند چنیــن توافقــات دیپلماتیکی 
به جای تبدیل جهان به مکانی امن تر، موقعیت جهانی 
امریــکا را تضعیف می کند. بیزاری از دیپلماســی در 
جناح راســت اکثرًا از درک محافظه کاران نســبت به 
کنفرانس یالتا در ســال 1945 ناشی می شود. ماقات 
میان فرانکلین روزولت، وینســتون چرچیل و جوزف 
استالین باعث به رسمیت شناخته شدن هژمونی اتحاد 

جماهیر شوروی در شرق اروپا شد.
از نظر تندروها، توافق یالتا درواقع معامله تمام ملت های 
در بند اروپای شــرقی و آغاز جنگ سرد بود. از نظر 
آن ها همان طور که نویل چمبرلین در ســال 1938 در 
مونیخ با آدولف هیتلر مصالحه کرد، رهبران انگلیسی 

توافق با ایران یکی از دو دستاورد مهم ریاست جمهوری 
اوبامــا بود. این اقــدام به همراه فرایند عادی ســازی 
روابط با کوبا نشان داد که دیپلماسی می تواند تغییرات 
مثبت و صلح آمیز ایجاد کند. این موضوع نشــان داد 
که گاهی موضوعی خاص می تواند با فشــار از همه 
جهات همراه باشــد. رئیس جمهور باید برای این دو 

دستاورد مورد ستایش قرار گیرد.
این توافق امکان حمله بــه ایران را کاهش داد، امری 
که پیشرفت بزرگی محســوب می شود. اما طرفداران 
مداخله به ســادگی تسلیم نمی شــوند. اکنون آنها در 
تاش هســتند تا با البی گری و سازمان دهی رسانه ها، 
توافق را در کنگره شکست دهند. آیا آنها رأی کافی 
خواهند داشت تا مانع وتوی ریاست جمهوری شوند؟

هرچند مهم ترین نکته در مورد توافق این نیســت که 
مسئوالن امریکایی با مسئوالن ایرانی مذاکره کردند. 

اصلی تریــن نکته این اســت که تحریم هــا که بدل 
از جنــگ هســتند، رفع خواهند شــد و فرصت های 
تجاری با ایران گشــوده خواهد شد. روابط دولت ها 
با یکدیگر یک چیز است، اما دیپلماسی واقعی روابط 
ملت هاست: روابط تجاری، توریسم و تبادل دانشجو. 
پس از سفر ریک اســتیوز به ایران در سال 2009 که 
نشان داد تبلیغات رسانه ای در مورد ایران دروغ است، 

بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم.
همان طور که در کتابم نوشــتم: »سیاســت نادرست 
مــا در مورد ایــران، مثال کاملی از آن چیزی اســت 
که طرفداران مداخله به ما دیکته کرده اند؛ 60 ســال 
کشــمکش و ترس بی دلیل. این اجبــار گمراه کننده 
است. اگر امریکایی ها حقیقت را می دانستند، روش 

متفاوتی برای برخورد با ایران در نظر می گرفتند«. 
نبایــد این امر را فراموش کنیم کــه بحران روابط ما با 
ایران، 33 سال پیش، هم زمان با تحریم ها شروع نشد. 
این اتفاق 37 ســال پیش و هم زمان با سقوط شاه نیز 
شروع نشــد. بحران اصلی ما با ایران 62 سال پیش و 

زمانی آغاز شــد که سازمان سیا، دولت مصدق را که 
به شــیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بود، سرنگون 

کرد.
وقتی جنگ سرد پایان یافت، مجتمع صنعتیـ  نظامی 
به دشمن جدیدی نیاز داشت تا هزینه هایش را توجیه 
کند. چنین بود که تصمیم گرفته شــد ایران تهدیدی 
بــرای ایاالت متحده باشــد. می دانیم که بر اســاس 
تخمین های سازمان ســیا در سال 2007، داستان های 
مربوط به ساختن بمب اتمی توسط ایران دروغی بیش 
نبودنــد. اگرچه چنیــن دروغ هایی امــروزه نیز تکرار 

می شوند.
به هرحال می توان اظهار داشــت هرچند پروسه توافق 
بســیار طوالنی بود و به تبــادل امتیازاتی نیز انجامید، 
مهم این است که اعضای درگیر در این فرایند تاش 

می کنند تا صلح به دست آمده را حفظ کنند.■
* Ron Paul

منبع: آنتی وار

افزایش صلح و شکست محافظه کاران جدید

برگردان: هادي عبادي

نويسنده: ران پال*

از زمانی کــه توافق اتمی با ایــران در 14 ژوئیه اعام 
شــد، جمهوری خواهان به شدت به آن حمله کردند و 
تــا جایی پیش رفتند که حتــی آن را خیانت نامیدند. 
اوباما چنین پاســخ داد که مخالفت با توافق از همان 
دیدگاهی نشــأت می گیرد که به جنگ عراق در سال 
2003 ختم شــد: »اندیشــه ای که اقدام نظامی را به 

دیپلماسی ترجیح می دهد«.
امــا این اندیشــه فراتر از جنگ عراق اســت. اگرچه 
همــه جمهوری خواهــان در ایــن اعتقــاد شــریک 
نیســتند، می توان گفــت گرایش بــه رد توافقات در 
طیف سیاسی راســت امریکا ریشه دارد. درحالی که 
چندین دموکرات -از هری ترومن تا هنری اســکوپ 
جکســون در طی جنگ سرد-جنبه هایی از مصالحه 

چرا جمهوری خواهان توافق با ایران را رد می کنند؟

برگردان: هادي عبادي

نويسندگان: نيکول همر-تام سوييتزر

توافق با ایران
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در آیینه رسانه ها
ایران 

اکنون پوتین به جنگ می رود: پنج حرکت تزار*

پوتین با ورود به جنگ ســوریه ســعی دارد بر ســکون امریکا فائق آید، ایران را 
متوقــف کند و داعش را مهار ســازد. تحرکات پوتین که از یک ســو هواپیما، 
زره پوش و ســرباز ارســال می کند تا جایگاه بشــار اســد را محکم ســازد و از 
ســوی دیگر، با ســعودی ها به مذاکره می پردازد، برعکس هدفشان، راه اندازی 
مذاکره ای دیپلماتیک اســت که قادر باشــد راه حل مســالمت آمیزی برای این 
جنگ پیدا کنــد. راه حلی که ما اروپایی ها را نجات خواهد داد، واشــنگتن را 
بیشــتر در حاشــیه قرار خواهد داد و بار دیگر نقش دیرینه یک قدرت بزرگ را 
در خاورمیانه و اروپا به روســیه بر خواهد گرداند. نقشی که والدیمیر قصد دارد 

با پنج حرکت بار دیگر به دست آورد.
الف. متوقف ساختن ایران و مهار شبح جنگ

بقــای رژیم اســد برای حفظ آن محور شــیعه ای که از ایران و عراق و ســوریه 
می گذرد، اهمیت دارد و برای تهران امکان برقراری تماس با چریک های شیعه 
حزب الله در لبنان را فراهم می آورد. تنها به لطف این محور، ایران می تواند نفوذ 
خود را در خاورمیانه ســنی حفظ کند. تهران در صورت عدم  مداخله روســیه، 
به منظور محافظت از این محور، بدون هیچ گونه شک و تردیدی اقدام به ارسال 
افــراد و تجهیزات به خاک ســوریه خواهد کــرد. لیکن ایــن حرکت واکنش 
اسرائیل را خواهد برانگیخت. کشوری که ایران را دشمن وجودی خود می بیند 
و جنگی با ابعاد  تصورناپذیری به راه خواهد انداخت. پوتین با محکم ســاختن 

رژیم اســد مانع از مداخله ایران و پاسخ بسیار پرمخاطره اسرائیل خواهد شد.
ب. نجات اروپا از شر داعش

اشــتباهات اوباما که خونســردانه داعش و رژیم بشــار را در یک ســطح قرار 
می  دهــد و وعده می دهد که با هر دوی آن ها بجنگد، باعث شــده اند که اروپا 
به دســت خافت بیفتد. درحالی که فرانســه اوالند و انگلیــس کامرون همان 
اشــتباهات دولــت امریــکا را تکرار می کنند و بــه این امید واهی دل بســته اند 
کــه تنها بــا به کارگیری هواپیما و پهباد داعش را مغلوب ســازند، روســیه افراد 
خود را به این ســرزمین اعزام می کند و با همــان عزمی که در چچن به نمایش 
گذاشــته بود، نشــان می دهد که قصد دارد با تروریسمی که در عراق و سوریه 
ســر برآورده، بجنگد و این گونــه به آخرین محافظ اروپایی تبدیل شــود که از 

پدرخوانده امریکایی اش یتیم مانده است.
ج. دیپلماسی

گوســت گذشــته ســرگئی الوروف، وزیــر خارجــه روســیه همتای  روز 11 آ
ســعودی اش، عــادل الجبیر را به مســکو دعوت کرد تا از او درخواســت کند 
اتحادی مشترک علیه داعش تشکیل دهد و شورشیان جهادگرا را به انجام گفت 
وگویی برای آتش بس با تمامی گروه های مخالف ترغیب کند. سعودی ها قصد 
ندارند از برکناری بشــار اســد چشم پوشــی کنند، لیکن در همین اثنا، مســکو 

گفت وگوهایی را با بســیاری از فرقه های مخالف سوریه به پیش می برد.

د. در حاشیه قرار دادن امریکا و سلطه جویی بر خاورمیانه
هدف اقدامات سیاســی و نظامی پوتین در ســوریه فقط حفــظ پایگاه دریایی 

طرطوس واقع در ســوریه -پایگاهی که برای حضور روسیه در مدیترانه اهمیت 
دارد، نیســت، بلکه هدفشــان بیرون کشــیدن امریکا از منازعه ای است که در 
خاورمیانــه جریان دارد. مســکو با حمایت از توافق هســته ای بــا تهران باعث 
تضعیف روابط میان واشنگتن و متحد سنتی اش اسرائیل شده است. همچنین با 
اعطای ســاح به عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر که از سوی اوباما یک 
کودتاچی و مســتبد قلمداد شده است دوست دیگری را از چنگ امریکا به در 
آورد. با مذاکره با ریاض در اتحاد تاریخی میان واشــنگتن و پادشاهی سعودی 
کــه از زمانی که اوباما از بهارهای عربی و اخوان المســلمین حمایت کرده، از 

آن فاصله گرفته است، خال ایجاد می کند.
ه. برقراری صلح در سوریه و حل مسئله مهاجران

شکســت داعش و یافتن یک راه حل صلح آمیز برای جنگ داخلی در سوریه، 
تنها راه برای مهار موج پناه جویانی به شــمار می آید که به ســمت اروپا سرازیر 

شده اند.
والدیمیر پوتین با دســتیابی به آن هدف، بازگشت ده ها میلیون تبعه سوری را که 
در خاورمیانه پراکنده شده اند و در بلندمدت این خطر وجود دارد که به سمت 
اروپــا معطوف گردند، تضمین خواهد کــرد. بدین ترتیب، حل نهایی فاجعه ای 
را رقــم خواهد زد که رهبران اروپایی فقط با سیاســت های پناهندگی بدون حد 

و حدود و با اهداف کوتاه مدت در برابر آن از خود واکنش نشــان می دهند.
* Ora Putin va alla guerra: le cinque mosse dello zar

منبع: ایل جورناله، 11 ســپتامبر 2015، )20 شهریور 1394(
نویسنده: جان میكالسین

کنگره باید مجوز جنگ با داعش را صادر کند*

از حمــات هوایــی امریــکا علیه داعــش بیش از یک ســال می گــذرد، اما 
نتایــج، چندان مطلوب نبوده اســت. در بعضی از بخش های عراق و ســوریه، 
تروریست های داعش عقب رانده شدند، اما آن ها موفق شده اند که قلمرو خود 
در بخش های دیگر را گســترش دهند و اینکه همچنان بــه جذب پیکارجویان 
تازه ادامه دهند و الهام بخش تشــکیل گروه هایی شــبیه به خود در کشــورهای 
دیگر، از افغانســتان گرفته تا لیبی شوند. دولت اوباما به آرامی تعهد اعزام سرباز، 
همــکاری با متحدان و دامنه عملیاتی اش را افزایــش می دهد. بنا به ظواهر امر، 
اکثریــت قاطعــی در کنگره از این افزایــش ]حضور[ خزنــده امریکا حمایت 
می کنند و بسیاری شــبیه به ما معتقدند که اوباما باید تدابیر قاطعانه تری را پیش 
می گرفته اســت. البته، نکته مهم در اینجا این است که کنگره هنوز مجوز ورود 
بــه این نبرد را، از طریق رأی گیــری، تأیید نکرده اســت و در نتیجه اوباما باید 
مطابق اختیارات قانونی مبهمی عمل کند که بر اســاس رأی ســال 2001 کنگره 

در حمایت از عملیات علیه القاعده استوار است.
پیامدهای خودداری کنگره از تصویب طرح آغاز نبرد علیه داعش، تنها ماهیت 
قانونی ندارد. کنگره با خودداری از تصویب طرح ورود به جنگ علیه داعش، 
موضــع خود را تضعیف می کند و این پیام را به گوش ســربازان می رســاند که 
آن ها از حمایت صریح ملت برخوردار نیســتند. همان طور که جنگ گســترش 
می یابــد، توجیه قانونی برای آن متزلزل تر می شــود. وقتی در گفت وشــنود ماه 
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ژوئیه ســنا این سؤال مطرح شــد که آیا دولت اوباما قدرت دفاع از پیکارجویان 
ســوری در برابر حمات دولت ]سوریه[ را دارد، اشتون بی. کارتر، وزیر دفاع 
در پاســخ گفت مطمئن نیســت. با وجود این، پنتاگون در نهایت وعده داد که 

محافظت ]از این پیکارجویان[ را تأمین کند.
وجــود اختاف نظر بین دموکرات هــا، جمهوری خواهان و کاخ ســفید درباره 
محتوای این مجوز، یکی از علل بزرگ ســهل انگاری کنگره در این زمینه بوده 
اســت. دموکرات ها مایل هستند در این مجوز، مواردی چون محدودیت درباره 
دامنه این جنگ، ممنوعیت درباره ]اســتفاده از[ سربازان پیاده نظام را بگنجانند 
و این مجوز همچنین تاریخ انقضا داشــته باشد؛ اما جمهوری خواهان درمجموع 
با این بندها مخالف هستند و آن ها را سوء مدیریت نامناسب در عملیات نظامی 

یا تاش برای بســتن دست رئیس جمهور بعدی عنوان می کنند.
نکتــه نادیــده گرفته شــده در ایــن مجادله این اســت که ضــرورت اصلی و 
تعیین کننــده برای رأی گیری درباره مجوز این جنگ چه باید باشــد. کســانی 
که بر مشــروط بودن اختیارات رئیس جمهور پافشــاری  می کنند، تنها متضمن 
اقدام رئیس جمهور طبق اختیاراتی خواهند شــد کــه نه چندان جامع و نه چندان 

صریح است.
نکته دلگرم کننده ای وجود دارد، اینکه پیش نویس طرح مربوط به مجوز جنگ 
که توســط هر دو حزب تدوین شــده از کمیته روابط خارجی ســنا سر برآورده 
اســت. در این پیش نویس که توســط دو ســناتور، تیموتی ام. کین )دموکرات 
- ویرجینیــا( و جف فلیک )جمهوریخواه - آریزونا( تهیه شــده اســت، تاش 
شــده است که شکاف بین مواضع طرفین مرتفع شــود و متن این پیش نویس را 
به گونه ای تدوین کرده اســت که استفاده از »شمار قابل توجه« سربازان نیروی 
زمینی در برابر داعش را تشــویق نمی کند و در عین  حال استفاده از این نیرو را 
به طور کامل هم منتفی نمی داند. نکته مهم اینکه، این مجوز جنگ را از لحاظ 
جغرافیایی محدود نمی ســازد و ]اســتفاده[ از اقدامات ]نظامی[ ضد گروه های 
وابســته به داعش در کشــورهایی چون لیبی را ممکن می سازد و مجوز عملیات 
علیــه هر نهادی را کــه به طور مســتقیم نیروهای آموزش دیده توســط نیروهای 
ائتــاف را تهدید کنند، صــادر می کند. نیروهای ائتــاف، عملیات بالقوه ای 
را که در دفاع از پیکارجویان ســوری در برابر رژیم اســد صــورت می گیرند، 

پوشش می دهند.
دموکرات ها و جمهوری خواهان درمجموع از زبانی که سناتور کین و فلیک در 
این مجوز به کار گرفته اند، خرســند نیستند، اما به هرحال مبنای مصالحه بین این 
دو حزب محســوب می شــود. باب کروگر )جمهوریخواه تنسی(، رئیس کمیته 
روابط خارجی سنا، گفته است مایل است مجوز جنگ تصویب شود. کمیته او 
پس از اینکه بحث برنامه هسته ای ایران را در این ماه به پایان برساند، رأی گیری 

دربــاره جنگ را به احتمال اولویت بعدی خود قرار خواهد داد.
* Congress should authorize war against the Islamic State

منبع واشنگتن پســت، 7 سپتامبر 2015 ) 16شهریور 1394(
نویسنده: سرمقاله واشنگتن پست

توافق هسته ای؛ روایت متفاوت اوباما از ایران بود

فرید مرجایی، تحلیلگر مســائل ایران در گفت وگو با »اعتماد«:  
در حال حاضر سال های طوالنی است که تبلیغاتی علیه ایران در امریکا صورت 
می گیرد و به شکل ایدئولوژیك با ایران در امریکا برخورد می شود. در چند دهه 
اخیر یکی از اصلی ترین کارهای سرویس های خبری در امریکا شیطان سازی از 
چهره ایران بوده است. سیاست امریکا در سه دهه اخیر پس از انقاب ایران بر 
چند پایه اســتوار بوده است؛ حمایت از عربســتان، مصر، حمایت از کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس و اســرائیل و مخالفت با محور مقاومت که ایران، سوریه و 
لبنان هســتند. این بستر کلی ژئوپلیتیك و نگرش به ایران در چند دهه اخیر بوده 
و به این دلیل که مخالفت امریکا با ایران ایدئولوژیك اســت، تبلیغات شــدیدی 
در رســانه های مختلف علیه ایران در این 30 ســال صــورت گرفته که چهره و 
ایماژی کامًا انحرافی و اشــتباهی از ایران ارائه شده است... در داخل امریکا 
مردم از طریق رسانه ها با دیگر کشورها آشنا می شوند و رسانه ها نیز در خصوص 

مســائل سیاسی وارد فاز ریشه شناسی نمی شــوند و البته بی طرف هم نمی مانند. 
حقیقت این اســت که در امریکا، انتظارات هژمونیك امریکا حتی اگر متفاوت 
با قوانین ســازمان ملل یا خواســت دیگر اعضای 1+5 هم باشــد، )از دید اکثر 
مردم امریکا( حقیقت جهان شــمولی اســت که باید رعایت شــود. این یکی از 
خصوصیات فرهنگی ســلطه جهانی اســت... }در دوره دوم اوباما، گروهی از 
جوانان در شــورای امنیت ملی کاخ ســفید دور هم جمع شــدند. افرادی نظیر 
فیلیــپ گوردن )Philip Gordon( ، بــن رودز )Ben Rhodes(، رابرت مالی 
)Robert Malley( هم در این گردونه هســتند. این گــروه از جوانان، جریان 
سیاســت خارجی و نقش امریکا در منطقه را متفاوت می بینند. در نتیجه فعالیت 
ایــن افراد می بینیم که از دل سیاســت خارجــی اوباما، برقــراری رابطه با کوبا 
و همچنین جلســات جدی و فشــرده با ایران برای حل پرونده هســته ای بیرون 
می آید}. این افــراد جوان تاکنون مانع حمله اوباما به ســوریه و همچنین حمله 
پیاده  نظام به داعش شــده اند. رابرت مالی کــه از اعضای حاضر در مذاکرات 
هســته ای با ایران در وین هم بود، جوانی اســت که در زمان کلینتون در برنامه 
 New York Review of Books اسلو بود؛ اما پس از کلینتون در مجله پرنفوذ
مقاله ای نوشــت و از اســرائیل به دلیل برهم زدن اسلو انتقاد کرد. معمواًل انتقاد 
از اســرائیل در حوزه عمومی به وســیله سیاســتمداران  تحمل پذیر نبوده و برای 
آنان تبعاتی دارد. حضور رابرت مالی دو ســال پیش در شورای امنیت ملی کاخ 
سفید هم با واکنش های منفی بسیاری از سوی جریان های جنگ طلب و راست 

امریکا همراه شد... 
بــرای بررســی دلیل رویکــرد جدید اوبامــا به ایــران اندکی زمــان را به عقب 
بازگردانیم... خانواده راکلفر)Rockefeller( در داخل ایاالت متحده از قدرت 
 Rockefeller)و اعتبار بســیاری برخوردار هســتند. نهاد خیریــه )غیرانتفاعی
Brothers Fund را هــم در اختیار دارند که یك اتاق فکر به حســاب می آید، 
اما یك اتاق فکر کوچک نیســت؛ چراکه بیش از 870 میلیون دالر بودجه برای 
کارهــای خیریه در اختیار دارد. در ســال 2003 که ایران توافقنامه ســعدآباد را 
 )Stephen Heintz( پذیرفت، افراد حاضر در این نهاد به ریاست استفان هینتز
اعــام کردند با توجه به اهمیت ژئوپلیتیك ایران، باید بخشــی از ســرمایه را در 
اختیار بهبود رابطه با تهران قرار داد. این مؤسســه از دیپلمات های کارکشــته ای 
چون توماس پیکرینگ یا ویلیام لوئرز برای پیشــبرد این هدف دعوت کرد. نام 
فرانــك وایزنر نیز در میان یکــی از این افراد بود. پدر وایزنــر در زمان کودتای 
ســرنگونی دکتر مصدق در ایران در ســازمان ســیا مشــغول بود. دیپلمات های 
متعددی به کار در این نهاد دعوت شدند و حدود 3/4 میلیون دالر بودجه برای 
این برنامه که نام آن »پروژه ایران« بود، در نظر گرفته شد. این نهاد اندک اندک 
با دیپلمات های ایرانی و سیاســیون ایرانی تماس برقرار کرد و نتایج این تماس ها 
را به صورت گزارش های غیررســمی به  دولت های بــوش و اوباما داد. این افراد 
هم زمــان به دنبال تحقق چنــد هدف بودند؛ احیای رابطــه دیپلماتیك، برقراری 
ارتباط میان نهادهای غیردولتی ایران و امریکا. برای آشنایی و شکل گیری افکار 
عمومــی هم با یکی از پرنفوذترین نشــریه های امریکایی که با نومحافظه کاران 
 New York Review of books و حامیان اســرائیل هم در تماس است به نام
ارتباط برقرار کردند. }بنابراین در داخل امریکا، »عموم«از جزئیات این مسائل 
گاهــی ندارند و پس از آنکه این جریان ها شــکل گرفت، به »عموم« جهت  آ

داده می شود{.
 در حــال حاضر که این توافق به عنوان عمل انجام شــده صورت گرفته اســت، 
نماینــدگان دموکرات کنگره در شــرایط پیچیده ای در برابــر آن قرار گرفته اند. 
از یــك طــرف فایده مذاکره و پیشــرفت در رابطه با ایــران را نمی توانند کتمان 
کنند، اما از ســوی دیگر تبلیغات کاذب ســازمان دهی شده هم که در 30 سال 
گذشــته علیه ایران صــورت گرفته و دموکرات ها هم در شــکل گیری آن نقش 
داشــته اند، دست و پا گیر آن ها شــده است. حدود ســه هفته پیش از امضای 
توافقنامــه در وین، گروهی که از مشــاوران دوره اول دولت اوباما بودند، مانند 
دنیس راس و گری ســیمور نامه سرگشــاده ای به رئیس جمهور اوباما نوشــته و 
از توافقنامه شــدیدًا انتقاد کردند. هدف آن ها یك حمله پیشــگیرانه بود که جو 
روانــی را به نفع مخالفــان در کنگره رقم بزنند. چنــد روز پیش در 29 جوالی 
که اشــتون کارتــر، وزیر دفاع و مارتین دمپســی، رئیس ســتاد ارتش در مقابل 
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کمیته امور خارجی سنا حضور پیدا کردند که از توافقنامه مذکور حمایت کنند 
ولی در بیانشــان همان کلیشه های نادرســت را درباره ایران منعکس می کردند. 
اشتون کارتر به سناتورها گفت که در منطقه دو خطر اصلی موجود است؛ یکی 
داعش و دیگری ایران. به عنوان ســپهر غالب، اکنون آن کلیشه ها و اکاذیب در 
دســت مخالفان است و آن بدفهمی های ناصواب درباره  ایران در جامعه امریکا 
جایــگاه مرجعیت دارد. به خاطر اینکه دولت اوباما بتواند به ذهنیت مشــترك با 
دیگران دســت یابد، متأسفانه همان کلیشه ها را بازتاب می دهد. به سیاستمداران 
و مردم می گوید که ایران تروریســت اســت ولی به وســیله توافقنامه وین، خطر 
هســته ای آن ها خلع ساح شــده اســت. باید دید آیا نخبگان این پارادوکس را 
قبول می کنند؟ جای تعجب نیســت که برژینســکی دموکــرات از این توافقنامه 
حمایت می کند، ولی نظر بســیاری از نظامیان و مقامات امنیتی و حتی کسینجر 

نیز مثبت هستند.
در حــال حاضر در فضای انتخاباتی امریکا، جمهوری خواهان از اســتنباط هایی 
که در این ســال ها علیه ایران در ذهن مردم امریکا ایجاد شده، استفاده می کنند 
و در حقیقت از آن اســتنباط ها به عنــوان مرجعی برای مخالفت با این مذاکرات 
استفاده می کنند. در حال حاضر جمهوری خواهان پیروزی خود در انتخابات را 

تا حدودی در گرو مخالفت با مذاکرات هســته ای ایران می بینند.
در امریکا سیســتم فکــری وجود دارد که جز تســلیم و براندازی حاکمیت در 
ایــران به دنبال چیز دیگری نیســت و در هر حالتی این سیســتم به کار تبلیغاتی 
خــود ادامه خواهد داد. این طیف هرگونه عادی ســازی رابطه با ایران را به ضرر 

هژمونی اســرائیل و امریکا می دانند و با آن مخالف هستند.
منبع: اعتماد،94/5/10

جنگ طلبان باید صراحتًا موضع خود را اعالم کنند

پس از 12 ســال مواجهه میان ایــران و امریکا و متحدانــش، دو طرف در وین 
به توافقی تاریخی دســت یافتند. در عوض محدود کــردن برنامه اتمی ایران در 
10 تا 15 ســال آینده و شفاف ســازی بی نظیــر آن، ایاالت متحده و هم پیمانانش 
تحریم هــا را رفع خواهند کــرد؛ اما این اقدام هنوز پایان نیافته اســت. مخالفان 
شــامل نومحافظــه کاران، جمهوری خواهان، البی های اســرائیل و عربســتان و 
حامیــان آن ها تاش می کنند تا کنگره این اقدام را تصویب نکند. تظاهراتی در 
نیویورک علیه توافق شــکل گرفته اســت. همان گروهی که از اقدام غیرقانونی 
علیه عراق دفاع کردند، ســعی دارند تا همان دروغ ها را علیه ایران تکرار کنند.

سؤال اینجا است که چرا به نزدیک شدن ایران و امریکا به عنوان گامی مثبت در 
راســتای خاورمیانه ای باثبات تر نگاه نمی شود؟ مخالفان دارای تاریخی طوالنی 
هســتند، اما این امر به اســرائیل و عربســتان نیز مربوط می شود. پس از انقاب 
سال 1979 و به ویژه پس از تصرف سفارت، همواره گروهی از مخالفان نزدیک 
شــدن رابطه دو کشــور، در امریــکا و هم پیمانان ایاالت متحــده در خاورمیانه 
حضور داشته اند. این مخالفان، حامی حمله عراق به ایران و تحریم های سنگین 

ایاالت متحده علیه ایران بوده اند.
در بیســت ســال گذشــته هر رهبر اســرائیلی تاش کرده تا امریکا را به حمله 
نظامی به ایران یا حداقل تحریم های سنگین تحریک کند و توسط جنگ طلبان 
امریــکا مورد حمایت قــرار گرفته اســت. بنیامین نتانیاهو که همــواره بر طبل 
جنگ کوبیده اســت، تنها یکی از این رهبران اســرائیلی بوده اســت. عربستان 
نیز برای ســال ها به امریکا فشــار وارد کرده تا به ایران حمله کند. عبدالله، شاه 
ســعودی از جورج بوش خواسته بود تا »سر مار را قطع کند« به این معنی که به 
تأسیســات ایران حمله کند. مداخله عربستان در ســوریه و بحرین و حمله این 
کشــور به یمن در ماه مارس گذشــته برای مقابله با تأثیرگذاری ایران در منطقه 
بود. هم پیمانی پنهان عربستان با اسرائیل به طرز روزافزونی به شکل رسمی بروز 
می یابــد. تقریبًا تمام کشــورهای حوزه خلیج فــارس و اردن و مصر نیز مخالف 
نزدیک شــدن ایران و امریکا بوده اند. دلیل آن واضح اســت: هیچ یک از آن ها 
نمی تواند با مســاحت، منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک، جمعیت جوان و پویا 
و تحصیل کرده ایران رقابت کند. اگر امریکا برای حل مسائل پیچیده و خونین 
خاورمیانه با ایران همکاری کند، تمام این کشــورها اهمیت استراتژیک خود را 

از دســت می دهند؛ بنابراین تمام آن ها تاش می کنند تا در تبلیغاتشــان ایران را 
بی ثبات کننده منطقه نشان دهند.

بنابرایــن تــاش برای اجرای توافــق پایان نیافته اســت. همچنان بایــد در برابر 
مخالفــان و دروغ های آنان ایســتادگی کرد. درهرصورت مخالفــان نیز باید از 
پنهان کردن مواضع خود دست بردارند و صراحتًا اعام کنند که طرفدار جنگ 

هســتند، هرچند بعید است که آن ها چنان صراحتی را به کارگیرند.
منبع:آنتی وار، 29/7/2015 )7/5/1394(

سهیمی نویسنده:محمد 
برگردان: هادی عبادی

اتحاد گوران با اتحادیه میهنی کردستان
نوشــیروان مصطفی خبر داد: موضع مشــترک جنبش تغییر و اتحادیه  میهنی در 

مسئله  منصب ریاست اقلیم کردستان.
رهبــر جنبش تغییر )گوارن( پس از دیدار با اعضای دفتر سیاســی حزب اتحادیه  
میهنی کردســتان )یکیتــی( اعام کرد که  مواضع و نظــرات این دو حزب، در 
خصوص مســئله  منصب ریاســت و بازنگری قانون اساســی اقلیم کردســتان، 
مشترک اســت. به  گزارش خبرگزاری کردپرس، نوشــیروان مصطفی از رهبران 
ســابق یکیتی که  روز سه شــنبه  )6 تیر/28 ژوئیه ( پس از هفت ســال جدا شدن 
از یکیتــی و تشــکیل جنبش تغییــر  در رأس هیئتی از گوران، بــا اعضای دفتر 
سیاســی یکیتی در خصوص مســائل روز اقلیم کردستان و به ویژه  مسئله  منصب 
ریاســت و بازنگری قانون اساســی دیــدار و گفت وگو کرد، پــس از پایان این 
 دیدار از اشــتراک مواضع گــوران و یکیتی در خصوص این مســائل خبر داد.

کید کرد که  در مســئله  مهم منصب ریاست اقلیم کردستان  رهبر جنبش تغییر تأ
که  در حال حاضر در اختیار مســعود بارزانی دبیر کل حزب دمکرات کردستان 
)رقیب ســنتی یکیتی( اســت؛ مواضع و نظــرات یکیتی و گــوران نه تنها به  هم 
نزدیک اســت، بلکه  دارای یک موضع مشــترک هستند. همچنین پس از دیدار 
مذکور، عماد احمد، ســخنگوی دفتر سیاســی یکیتی و محمــد توفیق رحیم، 
ســخنگوی گوران در کنفرانسی خبری بر ضرورت برقراری سیستم پارلمانی در 
کید کردند. این در حالی اســت که  مدت قانونی ریاســت  اقلیــم کردســتان تأ
مســعود بارزانی بر اقلیم، در روز 19 اگوســت و کمتر از 20 روز دیگر، به  پایان 
می رســد و با وجود اصرار حزب دموکرات بر ابقای وی در این منصب، احزاب 
اقلیم کردستان به  توافقی در این زمینه  دست نیافته اند و اختافات حزبی در این 

مورد تشدید شده  است.
منبع: کرد پرس

از داعش باید به طالبان پناه برد!

مهندس عباس عبدی طی مقالــه ای در روزنامه اعتماد مورخ 1394/6/2 با نام 
»نقشی که در شــکل گیری نظام جدید جهانی باید ایفا کنیم« به تغییر پارادایم 
در سیاســت اوباما اشــاره کرده و نتیجــه می گیرد که اگر ما بــا برجام مخالفت 
کنیم معنی آن این اســت که خط مشــی های جنگ طلبانه بــوش و نئوکان ها در 
امریکا و جهان حاکم شــود. در بخشی از مقاله ناکامی خط مشی امریکا را در 
خاورمیانه به صورت زیر آورده اســت: »دستاوردهای این جنگ ها چه بود؟ آیا 
خطر تروریســم از میان خواهد رفت؟ آیا دموکراسی برقرار شد؟ آیا غرب امن تر 
شــد؟ هیچ کدام از این دســتاوردها تاکنون محقق نشــده اند؛ بلکه در مواردی 
پسرفت داشته و بدتر از همه اینکه در کنار القاعده، داعش هم متولد شده است 

کــه باید از جنایات این گروه به طالبان پناه برد.■
منبع: روزنامه اعتماد، 2 شهریور 1394

نویسنده: عباس عبدی
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امروز داشــتم رمان »سال های ابری« را می خواندم که این سطور را دیدم:
»عید آینده را با پیروزی مردم جشن می گیریم.

صورتم آتش گرفته اســت. در آن تنگنا و شــلوغی، ناگهان پای کســی را لگد 
می کنم. برمی گردم که عذر بخواهم؛ اما چهره به چهره ســرهنگ می شــوم که 
صورتش از خشــم سیاه شده است. از بچه ها تنه می خورد و با دستپاچگی راهی 
بــرای خود پیــدا می کند و غضبناك می گذرد. از کنــار لطف الله عبور می کند. 
لطف الله هر دو چشــم و یك دســت خود را در راه مردم داده اســت. سرهنگ 
به لطف الله که مشــغول قرائت قرآن است می گوید: »آقای میثمی، در این قرآن  
خواندن برای تو نجاتی هســت؟«لطف الله بدون آنکه اهمیتی به سرهنگ بدهد، 
می گوید: »بستگی به قاری اش دارد.« سرهنگ از خشم به خود می پیچد و دور 
می شــود. توی حیاط جمع می شــویم و محمدطاهر با صــدای بلند و محکمش 

»مرا ببوس« را می خواند.«
احمد علوی

***
خیلی ها ناراضی اند

خیلی ها ناراضی اند، اما ســؤال این اســت کــه حتی با معیارهای خودشــان، آیا 
میــان »بد« و »فاجعه«، کدام باید انتخاب شــود. بحــث و جدل های مرتبط با 
توافق هســته ای، چشــم اندازی از این مســئله را به نمایش درآورد؛ اما با گذشت 
زمان و نزدک تر شــدن به زمــان تصمیم گیری، آن چشــم انداز، نمای نزدیک و 

نگران کننده ای را نشان می دهد.
زمانی فکر می کردم چون ســران دو کشــور موافق توافق هســتند، جای نگرانی 
نیســت؛ اما حاال نگران هســتم. ظاهرًا منافع خیلی ها که ظاهرًا در رأس نیستند، 
در گرو بر هم خوردن توافق اســت. مخالفان توافق در امریکا و اســرائیل، چهره 
روشــن و واضحی دارند. جنگ طلبانی که حیاتشــان در اغتشاش و خون ریزی 
و پاره پاره شدن منطقه اســت. مخالفان داخلی، وضعیت پیچیده تری دارند. در 
اینکــه منافع عده ای به خطر افتاده تردیدی نیســت. همان کاســبان تحریم؛ اما 
عــده ای دیگر، بدون آنکه بــه عواقب تصمیم غلط در این مقطــع فکر کنند، با 
توافــق مخالفت می کنند. یا آنکه به نحــوی عمل می کنند که به لغو توافق منجر 
شود.شــاید این افراد در باالترین رده های تصمیم گیری نباشــند، ولی مشــابه با 
مخالفــان غربی توافق، از قدرت فراوانی برخوردارنــد. در میان حزب اللهی ها و 
افراد ساده دلی از این  دست، زیاد برخورد می کنیم. این ها با آنچه »بد« می دانند 
آن چنــان مخالفت می کنند که از »فاجعه« غافل می شــوند. حتی ســاده لوحانه 
به اســتقبال آن می رونــد. به ضربه زدن به اســتکبار آن چنان فکــر می کنند که 
فروپاشــی مملکت را نمی بینند. جالب است که مشــابه همین روش را در میان 
فعاالن سیاســی چپ و اصاح طلب نیز می بینیم. کافی اســت ســری به محافل 
روشــنفکری و سایت هایی چون روزآناین، گویا نیوز و... بزنید.به شکل روشن 
در بخش بزرگی از آنان »شوق«ی از موفقیت توافق نمی بینید. به شکل نه چندان 
روشــن می توانید در بخشــی از آنان، »نگران«ی از موفقیت توافــق را ببینید. به 
شــکل مبهم و در اعمال و رفتارشــان می توانید »تاش« برای برهم زدن توافق را 
ببینید. حتی در قالب فکری خودشــان هم بایــد میان وضعیت »بد« و »فاجعه« 
تفاوت قائل شــوند، ولی با سادگی از کنار آن می گذرند. حرف های بد و غلطی 
نمی زنند. انتقادها و ایراداتشــان وارد اســت، ولی دوراندیش نیستند. البته زمانی 
به این دوراندیشــی نیاز بود، ولی االن زیاد به دوراندیشی هم نیازی نیست. شاید 
زمانی این ســادگی قابل توجیه بود؛ اما االن که وضعیت لیبی و سوریه را می بینند 

چه توجیهی دارند.
ایران در وضعیت حســاس و نگران کننده ای قرار دارد. برای ایران تدارک فاجعه 
دیده اند. منافع خیلی ها در گرو فاجعه در ایران و فروپاشــی ایران است. مشکلی 
که دارند نظام جمهوری اسامی نیست، مشکلشان ایران است. طیف بزرگی که 
کشــورهای عرب و ترک منطقه هم در آن قرار دارند، منافعشــان در بروز فاجعه 
در ایران اســت. گروه رجوی هم سال ها اســت در پی کسب تکه ای از ایران در 

چشم انداز خوانندگان
قبال فروپاشی ایران است.

برای حصــول توافق باید فعال بود. باید مشــتاق بود.»فاجعه«، شــوخی ندارد. 
کاری نشــود که روزی، در دل فاجعه، آرزوی این روزهــای »بد« و »بدتر« را 

بکنیم و حسرت بخوریم.
شریف زاده

با درود و آرزوی پربار و تداوم نشــریه وزین چشــم انداز ایران و ســپاس از مقاله 
ارزشمند مصدق، بنیان گذار دانش راهبردی و مصاحبه با خانم صادقی.

ت از خرم آباد
***

مطلــب آقای عثمان اوجاالن خیلی خــوب بود. برای اقلیت های قومی دیگر هم 
مطلب بنویسید.

خواننده ای از اشنویه
***

با ســام، خواســتم بگویم فرق است بین محتاطانه و هوشــمندانه عمل کردن با 
محافظه کارانه و ترس و خودسانســوری. چشم انداز ایران بســیار محافظه کارانه 

عمل می کند.
***

سالم جناب آقای مهندس میثمی
در ســرمقاله مصدق، بیان گذار دانش راهبردی مطالب ارزنده ای را مدنظر قرار 
دادید که می تواند برای کســانی که در راه توسعه و استعای این مملکت تاش 
می کنند، یک استراتژی بسیار مهم، در این دنیای پیچیده سرمایه داری به حساب 

آید.
گذشــته و تاریخ، با تحول یافتن اســت که آینده می شود. انسان در تاریخ آینده 
را می جوید و همین »آینده جویی«، »خمیرمایه« تاریخ است. تاریخ و گذشته، 
جامعه و ملت را نمی سازند »هویت، ملت نیست« بلکه این آینده جویی در تاریخ 
اســت که هویت، »منش« ملت است. آینده، امتداد و دوام یابی گذشته نیست، 
بلکه »تحول یابی« گذشــته است. زمان »روند آفریدن است« و هر اندیشه ای و 
آمــوزه ای و پدیده ای کــه بتواند از فهمیدن آن ها فقط با فکر و اندیشــه و خرد، 
فراتر رود و گوهر انســان یا اجتماع را تحول دهد، »مایه و سرمایه و کیمیاست«.

بــا توجه به مطلب باال، شــما این مســئله را به خوبی تجربــه و درک کردید و به  
خوبــی ارائه دادید. با تحول دادن تاریخ سرنوشت ســاز گذشــته آن را چراغ راه 

حال و آینده کردید.
به طور مثال قســمتی از مقاله شما را به خاطر اهمیت آن، در اینجا می آورم:

مصــدق با بینش راهبردی خود دشــمن را معین و محدود می کند و می گوید ما 
با یک شــرکت نفت ایران و انگلیس کار داریم که نه حساب و کتاب به ما پس 
کید می کرد در چنین شــرایطی ملت، دولت و  می دهد و نــه مالیات. مصدق تأ
ناسیونالیسم ایرانی نباید با ملت، دولت و ناسیونالیسم انگلیس درگیر شود. طرف 
حساب ما صرفًا یک شرکت غاصب است که خود را مالک بخشی از سرزمین و 
زیرزمین ایران می داند. می خواهیم مالکیت خود را روی زمین و زیرزمین مستقر 
کنیم؛ یعنی مصدق شعار را محدود می کند و مقاومت را نامحدود. این در حالی 
اســت که در سال 1948 میادی )1327 ش( سازمان ملل حق مالکیت کشورها 

کید کرد که راه گشــایی برای ملی شدن نفت بود. بر منابع زیرزمین خود را تأ
در این قســمت از مقاله شــما یک بینش راهبردی بســیار مهم و اساسی را طرح 

کرد ه اید که با دشــمن چگونه برخورد کنیم که به ضد ما تبدل نشود.
اگر دســتگاه های فکری و دینی، ظلم و ســتم و بدی را از قبل برای ما تعریف 
کرده باشــند و راه مبارزه با آن را معین کرده باشــند، نمی تواند راه ســعادت و 

خوشبختی را به ما نشان دهد.
هیــچ نوع مطلق گرایی وجود ندارد که با تنگی دید همراه نباشــد؛ چون اگر این 
دســتگاه عوض شود بدی ها، ظلم ها و ســتم ها و مبارزه با آن تغییر خواهد کرد. 
چون هر چه ظلم و ســتم مطلق تر فهمیده شود مبارزه با آن شدیدتر و خصمانه تر 
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و آشتی ناپذیرتر و بی رحمانه تر خواهد شد. در اینجاست که دشمنی ها به ضدیت 

)دشمنی مطلق( تبدیل خواهد شد.
تفکر »ضد اندیشی« در اجتماع و روابط اجتماعی انسانی، سبب خواهد شد که 
دشمنی ها، به ضدیت ها استحاله بیابند. چون هرکجا دو مفهوم اخاقی و انسانی، 

ضد هم ســاخته شوند، دشمنی های ما را غیرانسانی و غیرواقعی می سازند.
ضد فقط در تفکر وجود دارد، در واقعیت هیچ چیزی، ضد چیز دیگری نیســت 

و »ضد« یک چیز ساختگی است.
هرچه مفاهیم ظلم، ســتم، عدالت و... را نســبی تر بفهمیم، حداقل دامنه شدت 
دشــمنی ها و مبارزات کاسته خواهد شد و دشــمنی ها ضِد ما تلقی نخواهد شد. 
چون دشــمنی مطلق با بدی ها وزشــتی ها و ظلم ها به هیچ وجه ریشه های بدی و 

زشتی و ظلم را به طور مطلق از جا نمی کند.
آنچه من از این قســمت مقاله که شــاه بیت و ســرنخ مقاله شما به حساب می آید 

برداشت کردم این است که:
 بیایم به جای دشــمنی های مطلق، محبت مطلق، صلح مطلق و توافق مطلق و... 
کاری کنیم که از دامنه و شدت دشمنی بین انسان ها، گروه ها، ملت ها و امت ها 
کاسته شود و این در صورتی است که خوبی و بدی ها، عدالت و ظلم، زشتی و 
زیبایی را نسبی سازیم و این بینش راهبردی را سرلوحه زندگِی سیاسی، اجتماعی 

و فرهنگی خود قرار دهیم
»یــاد و خاطره همه عزیزانی که در این راه تاش کردند و می کنند گرامی باد«
محمود آقایی

***
جناب آقای لطف  الله میثمی و همكاران

با سالم و عرض ارادت خالصانه
به شما دست مریزاد و خسته بناشید می گویم. امیدوارم تاش ها و مجاهدت های 
شــما عزیزان مرضی خداوند تبارك و تعالی باشد. در پایان ضمن آرزوی سامتی 
و عاقبت به خیری برای همگی شــما، شــعری برایتان ارسال می دارم امیدوارم آن 
را قابل چاپ در نشــریه وزین چشــم انداز ایران تشــخیص داده و به زینت چاپ 

مزین فرمایید.
صبح صادق

صبح صادق را چه خواهی کرد، تو ای وامانده در مرداب اندوه و هر باران رنج؟
شــبانگاه اســت در رؤیا فراز قله های آرزویت، پرچم فتــح و ظفر کوبیده ای و 

مســت دست در آغوش یاری دلبر و طناز شراب وصل می نوشی.
ولی!

ولی، شب رو به پایان است و رؤیاهای تو در مدفن مغزت به سان مردگانی خسته 
و مطرود النه خواهد کرد.

بگــو با من بگو هان! صبح صادق را چه خواهی کرد؟!
شعر از ابوالحسن سلطانیه 

با سپاس فراوان و امید به همكاری بیشتر
قزوین ـ مرتضی سلطانیه

به نام خدا
سالم

اخیــرًا آقای روحانی مســئله ای حقوقی را در رابطه با نقش شــورای نگهبان در 
انتخابات به میدان کشیده است:

شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت 
مســئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند 
تا خاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی تواند کار 
دســت را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شــوند باید به قانون اساســی کامًا 

توجه کرده و عمل کنیم.
آقــای روحانی و دولت ایشــان اعام کرده اند که تأییــد و رد صاحیت نامزدها 
امری اجرایی و در حیطه اختیارات وزارت کشور است و نظارت شورای نگهبان 
امــری نظارتی و غیراجرایی اســت و به همیــن دلیل تأییــد و رد صاحیت ها با 
این شــورا نیســت. من فکر می کنم که ایــن حرف بنیاد حقوقی خوبی داشــته 
باشــد. نظارت چه استطاعی و چه اســتصوابی نظارت است و شورای نگهبان 
باید صحت فرایند تأیید صاحیت را -که توســط مجری انتخابات که بر اساس 
استعام های اخذشده از نهادهای اطاعاتی و قضایی و سایر نهادهایی که اسناد 

اثبات کننده شــرایط نمایندگی  به نحوی به آن ها مربوط اســت انجام می شود - 
تأیید کند و اگر در این روند و در پاســخ هر یک از این نهادها اشکالی ببیند آن 
را تذکر داده و خواســتار اصاح آن شــود نه اینکه خود مستقًا فرایندی را برای 
تشــخیص صاحیت یا عــدم صاحیت یا احراز صاحیت افــراد را بنا نهد. در 
این حالت شــورای نگهبان بایــد خود واجد نهادی اطاعاتی قضایی باشــد که 
گذشــته همه فعاالن سیاسی اجتماعی را مورد رصد قرار دهد_ امری  که عاوه 
بر پیش بینی نشدن در قانون کاری بسیار بزرگ است و از عهده شورا بر نمی آید. 
شورای نگهبان در پاسخ به مسئله مطرح شده از سوی رئیس جمهور به استصوابی 
بودن نظارت اشاره کرده است و اینکه قانون به او این اختیار را داده است. پاسخ 
شــورای نگهبان از این بابت که در صورت اســتصوابی بودن نظارت، باز هم در 
مقوله نظارت است، نارسا است و اینکه قانون به او این اختیار را داده است نیز در 
صورت صحت اســتدالل ضعیفی اســت چراکه مجری بودن شورای نگهبان در 
مقوله احراز و تأیید صاحیت نامزدهای انتخاباتی در قانون اساســی نیامده و اگر 
این مســئله در قوانین موضوعه هم آمده باشــد، به دلیل مغایرت با قانون می تواند 

به چالش کشیده شود.
دوســتی بخشــی از صحبت های رهبری درباره نظارت استصوابی در سال 76 را 

برای من فرستاد که می تواند در این مسیر کمک کننده باشد. 
متن صحبت اخیر آیت الله خامنه ای در خصوص نظارت شــورای نگهبان به نقل 

از سایت دفتر رهبری هم از این قرار است:
رهبر انقاب با اشاره به حرف های بی منطقی که در باب انتخابات درباره وزارت 
کید کردند: شورای نگهبان چشم بینای  کشور و شورای نگهبان زده می شود، تأ
نظام در انتخابات اســت و در همه دنیا، چنین نهادی با اسم ها و عناوین متفاوت 
وجود دارد. ایشــان افزودند: نظارت شــورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و 
مؤثر اســت و این نظارت بخشــی از همان حق الناس است و باید آن را رعایت و 
کید بر ضــرورت احراز صاحیت ها در انتخابات  حفــظ کرد. رهبر انقاب با تأ
افزودند: شورای نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها، افراد 
بی صاحیت، به عنــوان نامزد وارد عرصه انتخابات شــدند، جلویش را بگیرد و 
این حق قانونی، منطقی و عقلی شــورا است. حضرت آیت الله خامنه ای حضور 
پرشــور مردم در انتخابات را ضامن حفظ کشــور خواندند و افزودند: جمهوری 
اسامی به شرط وحدت و انسجام ملت و پرهیز از دودستگی، بدون تردید شامل 

نصرت الهی شده و بر همه دشمنان پیروز خواهد شد.
ایشــان گفته اند که » شــورای نگهبان مراقبت می کند«. باید توجه داشــت که 
مراقبت مقوله ای نظارتی است همچنین گفته اند »اگر به علت برخی کوتاهی ها، 
افــراد بی صاحیت، به عنــوان نامزد وارد عرصــه انتخابات شــدند، جلویش را 
بگیرد« ایشــان به روش جلوگیری اشــاره ای نکرده اند. روش جلوگیری یادشده 
طبعًا باید از طریق ســازوکارهای مملکتی باشد مثل اینکه شورای نگهبان اگر از 
کســی شکایت داشته باشــد باید از طریق قوه قضائیه عمل کند نه اینکه خودش 
دســت به عمل بزند؛ لذا به نظر می رســد این صحبت هم ظرفیت اصاح اشتباه 

به عمل آمده - که نظارت را در مقوله اجرا آورده اســت - را داشته باشد.
تا نظر شما چه باشد. 

ارادت
محمد

***
سالم جناب آقای مهندس میثمی

دولت تدبیر و امید که الیحه حقوق شهروندی را تدوین کرده کمی بیشتر به فکر 
حقوق صنفی معلمان باشــد که برای اعتراض با مشکل روبرو نشوند.

محمدرضا عليجاني
***

آقای ســید یعقوب آل شــفیع از فومن شــیعیان علی)ع( را به چهار گروه تقسیم 
کرده است: 1. صاحبان قدرت و مکنت  2. عافیت طلبان  3.  عوام ساده اندیش  

4. صبغه الله. 
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